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Meessagee from RMUTTL Pressident
รองศาสตตราจารย์ ดร. นํายุททธ สงค์ธนาพิ
น ทักษ์
อธิิการมหาาวิทยาลัยเทคโนโล ยีี ราชมงคคลล้านนาา
ในนนามของผู้บริหาร
ห คณาจารยย์ และบุคลากกรมหาวิทยาลััยเทคโนโลยีราชมงคลล้
ร
านนนา มีความภูมิมใจเป็นอย่าง
ยิ่งที่ได้รับเกียยรติเป็นเจ้าภาพ ในการจัดการประชุมวิชชาการ งานวิจัจยและพัฒนาาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ ๖ ประะจําปี ๒๕๕๗๗
(ECTI-CARDD 2014) ในการประชุ
ใ
มครั
ม ้งนี้เป็นกาารเน้นเนื้อหาาการพัฒนานววัตกรรม และะสิ่งประดิษฐ์ เพื่อให้ผู้วิจัย
ผู้ส นใจ ผู้ ใ ช้ ง าน และผู้ พัพ ฒ นา นํ าคววามรู้ จ ากการรประชุม มาใชช้ กั บ งานด้ านต่
น าง ๆ ซึ่ ง สสอดคล้ อ งกับทิ
บ ศ ทางของง
มหาวิทยาลัยยเทคโนโลยีราชมงคลล้
า
านนนา ที่เป็นสถาาบันการศึกษาาที่มีการจัดกาารเรียนการสออนโดยใช้วิทยาศาสตร์
ย
และะ
เทคโนโลยีเป็นฐานในการผลิตบัณฑิต เพื่อออกไปรับบใช้สังคมโดยมีความมุ่งหวังว่
ง า บัณฑิตที่ ีสําเร็จการศึกษาจะนํ
ก
าองค์ค์
ความรู้ไปปรระยุกต์ใช้ในกาารพัฒนาประะเทศไทยให้มี ความยั่งยืนต่อไป
การรจัดประชุมวิชชาการครั้งนี้ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราาชมงคลล้านนา และสมาคมวิชาการไฟฟฟ้า อิเล็กทรรอนิกส์ คอมพพิวเตอร์ โทร คมนาคม แลละสารสนเทศศ
(Electrical Engineeringg/Electroniccs, Computeer, Telecom
mmunications, and Infformation Technology
T
y
Associationn) หรือ (ECTTI Associatioon) มีหัวข้อเเรื่องบทความมที่นําเสนอผลลงานทางวิชากการและงานวิวิจัยด้านไฟฟ้า
อิ เ ล็ ก ทรอนินิ ก ส์ คอมพิ วเตอร์
ว
โทรคคมนาคมแลละเทคโนโล ยี ส ารสนเทศศ ในบริ บ ทสสาขาวิ ช าชี พต่
พ า งๆ เช่ น
วิศวกรรมศาาสตร์ วิทยาศาาสตร์และเทคคโนโลยีการเกกษตร ศิลปกรรรมและสถาปัปัตยกรรมศาสสตร์ บริหารธุรกิจและศิลป
ศาสตร์ การปประชุมดังกล่าว
า เป็นเวทีในการแลกเปลี่ยยนเรียนรู้ให้กับนักประดิษฐ์ นักวิจัย คณณาจารย์ และนนักศึกษา เพื่อ
ใช้เป็นแหล่งใในการดําเนินกิ
น จกรรม พบปปะและรวบรววมผลงานวิจยในกลุ
ัย ่มวิชากการและสิ่งปร ะดิษฐ์ รวมถึงผู
ง ้พัฒนาหรือ
ผู้ใช้งานเทคโโนโลยีหรือหนน่วยงานต่างๆ ได้มีโอกาสในนการแลกเปลียนเรี
่ ยนรู้ซึ่งกันและกัน แลละสามารถนําผลงานวิ
า
จัยที่
นําเสนอไปตต่อยอดเพื่อให้ห้แตกแขนงมาากขึ้น และส่งงผลให้เกิดการพัฒนาและยยกระดับคุณภภาพให้เกิดปรระโยชน์สูงสุด
ผมหวังเป็นออย่างยิ่งว่า กาารประชุมวิชาการ งานวิจัย และพัฒนาเเชิงประยุกต์ ครั
ค ้งที่ ๖ ในครรั้งนี้ เป็นส่วนขั
น บเคลื่อนให้ห้
นักวิจัยได้เผผยแพร่ความรูรู้จากงานวิจัยในแขนงต่
ย
าง ๆ และขออวยพรให้การจจัดงานประชุ มวิชาการในคครั้งนี้ประสบบ
ความสําเร็จแและบรรลุวัตถุถประสงค์ทุกประการ
ป

(รอองศาสตราจจารย์ ดร.นํา ยุทธ สงธนาาพิทักษ์)
อธิการมหาวิ
า
ทยาาลัยเทคโนโลลยีราชมงคลล้านนา
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Meessagee from Generral Chaair

ศาสตตราจารย์ ดร.ประยุยุทธ อัครเอกฒาลิน
นนายกสมาาคม ECTII
สมาาคมวิ ช ากา รไฟฟ้ า อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ คอมพิ ว เตตอร์ โทรคม นาคม และะสารสนเทศศ (Electricall
Engineeringg/Electroniccs, Computeer, Telecom
mmunicationns and Infoormation Teechnology หรื
ห อ ECTI) มี
ภาระกิจหลักกในการส่งเสริมและสนับสนุ
ส นความก้า วหน้าในด้านวิ
น ชาการในสาาขาที่เกี่ยวข้อองมาโดยตลออด โดยทางง
สมาคมได้เล็งเห็นถึงความสําคัญของกการวิจัยและพพัฒนาในด้านต่
น างๆ ได้แก่ก ด้านเกษตรรกรรม อุตสาหกรรม และะ
การศึกษา อันั ส่งผลโดยตรรงต่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไททย สมาคมได้กําหนดให้มีกการประชุมวิชาการเพื่อเป็น
เวทีให้นักวิจจััยและพัฒนานําเสนอผลงาานทั้งระดับช าติและนานาชาติอย่างต่อเนื่อง โดยในคครั้งนี้สมาคมได้ร่วมมือกับ
มหาวิทยาลัยยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาจัดการปร ะชุมวิชาการ งานวิจัย และพัฒนาเชิงปประยุกต์ ครั้งที่ 6 (ECTI-CARD 20114) ขึ้นที่ จังหวั
ง ดเชียงใหมม่ โดยมีวัตถุปประสงค์หลักเพื
เ ่อให้นักวิจยั นักประดิษฐ์ คณาจารย์ และนั
แ กศึกษาา
นําเสนอผลงานที่อาจต่อยอดเป็
ย นผลิตภัณฑ์เชิงพาณิ
ณิชย์ได้ ได้มีการแลกเปลี
า
่ยนข้
น อมูลและคววามคิดเห็นทีเป็
่เ นประโยชน์น์
ต่อการพัฒนนางานในอนาคคต การประะชุมวิชาการนีน้้เริ่มขึ้นครั้งแรรกตามนโยบาายของสมาคมมฯ ในปี พ.ศ. 2552 โดยในน
ปีแรกๆ นั้น มีจํานวนบททความที่นําเสสนอไม่มากนันัก สถานที่จัดการประชุ
ด
มจะหมุนเวียนนไปในจังหวัดต่
ด างๆ จนถึง
ปัจจุบันการปประชุม ECTI--CARD เป็นที่รู้จักเป็นอย่างดีของวงการรวิจัยและพัฒนาเชิ
น งประยุกกต์ โดยในปีนมีี้มบี ทความที่มีมี
คุณภาพสูงจํํานวนมากกว่า 200 บทความ ผ่านการรคัดกรองจากผู้ทรงคุณวุฒและถู
ิแ กนําเสนนอในการประะชุม บทความม
รับเชิญที่น่าสสนใจอีกหลายยเรื่อง และกาารจัด workshhop เพื่อให้ความรู้เชิงวิชาการแก่ผู้เข้าร่ วมประชุม ในฐานะนายก
ใ
ก
สมาคม ECTTI จึงหวังเป็นอย่
อ างยิ่งว่า ผู้เข้ขาร่วมประชุมมจะได้รับประะโยชน์อย่างสูงสุ
ง ด และสามมารถนําความรูรู้ไปพัฒนาต่อ
ยอดงานวิจัยยและพัฒนาได้เป็นอย่างดี ตลอดจนได้พพบปะนักวิชาการ
า นักวิจัยและพัฒนา สสามารถสร้างเเครือข่ายการร
ทํางานในอนนาคตได้ อันจะส่งผลต่อการพัฒนาประเเทศในภาพรวมต่อไป ท้้ายที่สุด สมาคคมฯ ขอขอบพระคุณอย่าง
สูงแก่ผู้บริหาารของมหาวิทยาลั
ท ยเทคโนโโลยีราชมงคลลล้านนา คณะะกรรมการจัดงาน ผู้ทรงคุณณวุฒิ คณาจารย์ เจ้าหน้าที่
และนักศึกษาาที่มีส่วนร่วมททุกท่าน จนทําให้การจัดกาารประชุมวิชาการครั้งนี้ประะสบผลสําเร็จจอย่างดียิ่ง ขออขอบพระคุณ
ผู้เข้าร่วมประะชุมทุกท่าน และขออวยพร
แ
รให้ทุกท่านประสบความสําเร็
า จในการทํางานและมึ
า
คววามสุขตลอดไไป
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ผศ.ประสิทธิ์ นางทิน (PTWIT)
ผศ.ดร.ประมุข อุณหเลขกะ (RMUTSB)
รศ.ดร.โกศล โอฬารไพโรจน์ (RMUTL)
ผศ.ดิเรก มณีวรรณ (RMUTL)
ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน (RMUTL)
ดร.ธีระศักดิ์ สมศักดิ์ (RMUTL)
ดร.ปุณยสิริ บุญเป็ง (RMUTL)
ดร.ศุภกิต แก้วดวงตา (RMUTL)
ดร.ฟ้าใส วิวัฒน์วงศ์วนา (RMUTL)
ดร.กุลทรัพย์ ผ่องศรีสุข (RMUTL)
ดร.ภาคภูมิ จารุภูมิ (RMUTL)
ดร.ทวีชัย กาฬสินธุ์ RMUTL)
ดร.ยุพดี หัตถสิน (RMUTL)
ดร.พลกฤษณ์ ทุนคํา (RMUTL)
ดร.ขวัญชัย เอื้อวิริยานุกูล (RMUTL)
อาจารย์ ชวโรจน์ ใจสิน (MJU)
อาจารย์ โชคมงคล นาดี (RMUTL)

General Administration Committee
อาจารย์ อนันท์ ทับเกิด (RMUTL)
อาจารย์ มานัส สุนันท์ (RMUTL)

Publication Committee
ดร.ยุพดี หัตถสิน (RMUTL)
ดร.ศุภกิต แก้วดวงตา (RMUTL)
ดร.พลกฤษณ์ ทุนคํา (RMUTL)
อาจารย์ ณัฐชาสิทธิ์ ชูเกียรติขจร (RMUTL)
อาจารย์ กิตตินันท์ น้อยมณี (RMUTL)
อาจารย์ อนุพงศ์ ไพโรจน์ (RMUTL)
อาจารย์ ภาณุเดช ทิพย์อักษร (RMUTL)
อาจารย์ สัญญา อุทธโยธา (RMUTL)
อาจารย์ อรรถผล วิเวก (RMUTL)
นายเอกลักษณ์ แก้วมาเรือน (RMUTL)
นายศักดิ์ชัย กันธะดา (RMUTL)
นายสิทธิพันธ์ พิลึก (RMUTL)
นายกลยุทธ ธุระกิจ (RMUTL)
นายธนวัฒน์ ศิลป์ประเสริฐ (RMUTL)
นางสาวรัชภรณ์ สร้อยกาบแก้ว (RMUTL)
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Finance Committee

Public Relations Committee

ดร.ยิ่งรักษ์ อรรถเวชกุล (MJU)
ผศ.พัชรนันท์ เกตุทิม (RMUTL)
คุณรุจิพรรณ สัมปันณา (BU)
คุณไพริน แก้วกวย (ECTI)

รศ.ดร.พรหทัย ตัณฑ์จิตานนท์ (RMUTL)
อาจารย์ ธราดล ดวงสุภา (RMUTL)
อาจารย์ ระพินทร์ ขัดปิก (RMUTL)

Exhibition Committee

ผศ.ดร.กฤษดา ยิ่งขยัน (RMUTL)
นางสาวมัทนา จุลเสวก (RMUTL)

Secretaries

ผศ.ดร.ประชา ยืนยงกุล (RMUTL)
อาจารย์ จิรศักดิ์ ปัญญา (RMUTL)
อาจารย์ ศุภลักษณ์ ศรีตา (RMUTL)
อาจารย์ พร้อมรบ คําธาร (RMUTL)
อาจารย์ จิรศักดิ์ ปัญญา (RMUTL)
อาจารย์ เรวัฒ คําวัน (RMUTL)
อาจารย์ สวัสดิ์ กีไสย์ (RMUTL)
อาจารย์ วิชาญ จันที (RMUTL)

KMUTNB มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
CU จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
KU มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
KMUTT มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
RMUTI มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
RMUTL มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
RMUTP มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
RMUTK มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
RMUTSB มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
RMUTTO มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
RMUTT มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
RMUTR มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
RMUTSV มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชยั
MJU มหาวิทยาลัยแม่โจ้
PTWIT สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
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Technical Program Contents

วันที่ 21-23 พฤษภาคม พ.ศ.2557 ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว
B1

เริ่ม 08.00
08.30-09.00
09.00-09.50
09.50-10.10
วันที่ 21-23 พฤษภาคม พ.ศ.2557 ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว
B2

10.10-11.00
11.00-12.00
12.00-13.00
ห้องสัมมนา
Session 1
13.00-14.00
ประธาน
รองประธาน
14.40-15.00
ห้องสัมมนา
Session 2
15.00-17.00
ประธาน
รองประธาน
17.00-19.00

วันพุธ ที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2557
ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน ECTI-CARD 2014
พิธีเปิด ECTI-CARD 2014 ณ ห้องทิพย์พิมาน โดย รศ.ดร.นายุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
บรรยายพิเศษ เรื่อง การจัดการและพัฒนากระบวนการศึกษาของบัณฑิตนักปฏิบตั เิ พือ่ มุง่ สูค่ วามเป็นเลิศในสังคมไทย
โดย รศ.ดร.นายุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ (RMUTL) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
พักรับประทานอาหารว่าง 20 นาที
บรรยายพิเศษ เรื่อง การประยุกต์วธิ หี าคาตอบเหมาะสมทีส่ ดุ เชิงวิวฒ
ั น์
โดย ศ.ดร.ประภาส จงสถิตวัฒนา (CU) ที่ปรึกษาสมาคมวิชาการไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ โทรคมนาคม และสารสนเทศแห่งประเทศไทย
บรรยายพิเศษ เรื่อง เทคโนโลยีสายอากาศสาหรับการประยุกต์ใช้งานอาร์เอฟไอดี โดย รศ.ดร.ชูวงศ์ พงษ์เจริญพานิช (KMITL) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง
พักรับประทานอาหารเที่ยง ห้องอาหารศูนย์ประชุมนานาชาติ
ทิพย์พมิ าน
พิณทอง
ทิพย์วารี 1
ทิพย์วารี 2
วิศวกรรมไฟฟ้าและระบบควบคุม
เกษตรกรรม อุตสาหกรรมเกษตร (21ArG ธุรกิจ การธนาคาร การท่องเที่ยว การโรงแรม การประหยัดพลังงาน การจัดการพลังงาน
(21PW&CS)
I)
และระบบความปลอดภัย (21TV)
บ้านอัตโนมัติ I (21EN I)
ID 1004, 1061, 1268, 1240, 1017
ID 1233, 1035, 1249, 1205, 1242
รับเชิญ 08, ID 1033, 1250, 1130
ID 1106, 1030, 1107, 1137, 1145
ดร.ยิ่งรักษ์ อรรถเวชกุล (MJU)
ผศ.ดร.สลิลทิพย์ สินธุสนธิชาติ (MUT)
ผศ.ดวงพร อ่อนหวาน (RMUTL)
ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน (RMUTL)
ดร.วิฑูรย์ พรมมี (RMUTL)
ผศ.ดร.พานิช อินต๊ะ (RMUTL)
รศ.ดร.จันทร์บูรณ์ สถิตวิริยวงศ์(KMITL) ผศ.ดร.กฤษณ์ชนม์ ภูมิกิตติพิชญ์(RMUTT)
พักรับประทานอาหารว่าง
ทิพย์พมิ าน
พิณทอง
ทิพย์วารี 1
ทิพย์วารี 2
เทคโนโลยีชีวภาพ การแพทย์ วิทยาศาสตร์ การกู้ภัย ระบบเตือนภัย การพยากรณ์และ การประหยัดพลังงาน การจัดการพลังงาน
วิศวกรรมไฟฟ้าและไฟฟ้าแรงสูง
กายภาพ และสิ่งแวดล้อม (21PHY I)
ระบบควบคุม (21RoB)
บ้านอัตโนมัติ II (21EN II)
(21PW&HV)
รับเชิญ 01, ID 1263, 1270, 1243,
ID 1273, 1059, 1229, 1029,
รับเชิญ04, ID 1020, 1032, 1088,
ID 1168, 1257, 1285, 1055, 1284, 1154
1129, 1008
1148, 1259
1098, 1112
รศ.ดร.เสถียร ธัญญศรีรัตน์ (PTWIT) ผศ.ดร.ฐิติพงษ์ เลิศวิริยะประภา(KMUTNB)
ผศ.ดร.ณัฐพงศ์ พันธุนะ(RMUTP)
ดร.ธีระศักดิ์ สมศักดิ์ (RMUTL)
ผศ.ดร.ชาญชัย เดชธรรมรงค์ (RMUTL)
ดร.ชวโรจน์ ใจสิน (MJU)
ดร.อนนท์ นาอิน (RMUTL)
ดร.นพพร พัชรประกิติ (RMUTL)
Free
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เริ่ม 08.00
ห้องสัมมนา
Session 3
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08.30-10.10
ประธาน
รองประธาน
10.10-10.30
ห้องสัมมนา
Session 4
10.30-12.10
ประธาน
รองประธาน
12.10-13.00
Dialogue
Sessions
13.00-15.00
Workshop
Session
15.00-17.00
17.00-18.00
18.00-22.00

วันพฤหัสบดี ที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2557
ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน ECTI-CARD 2014
ทิพย์พมิ าน
เกษตรกรรม อุตสาหกรรมเกษตร
(22ArG II)
รับเชิญ 03, ID 1044,1118,1138,1172
ดร.พิสิทธิ วิสุทธิเมธีกร (MUT)
ผศ.ดร.ประชา ยืนยงกุล (RMUTL)

พิณทอง

ทิพย์วารี 1
ทิพย์วารี 2
การสื่อสาร การสนับสนุนผู้ใช้ตามบ้าน เครือข่าย การควบคุมการเข้าถึง การยืนยันตัวตน และ
การประมวลผลขั้นสูง (22CP)
สังคม เครือข่ายไร้สาย I (22CM I)
ระบบตรวจจับ (22ET)
รับเชิญ 12, รับเชิญ 05, ID 1058,1144, 1218
ID 1121, 1139, 1140, 1187, 1195
ID 1057, 1002, 1141, 1099, 1171
ศ.ดร.ประภาส จงสถิตวัฒนา (CU)
ผศ.ดร.ยุทธนา กันทะพะเยา (RMUTSB)
ดร.ยุพดี หัตถสิน (RMUTL)
ผศ.อุดม สุธาคา (RMUTL)
อาจารย์เอกทัศน์ พฤกษวรรณ (RMUTL)
อาจารย์ภาณุเดช ทิพย์อักษร (RMUTL)
พักรับประทานอาหารว่าง
ทิพย์พมิ าน
พิณทอง
ทิพย์วารี 1
ทิพย์วารี 2
การขนส่ง การควบคุมจราจร การจัดการ การสื่อสาร การสนับสนุนผู้ใช้ตามบ้าน เครือข่าย เทคโนโลยีชีวภาพ การแพทย์ วิทยาศาสตร์
การเรียนการสอนทางไกล ศึกษาบันเทิง
อุตสาหกรรม (22TP)
สังคม เครือข่ายไร้สาย II (22CM II)
กายภาพ วิทยาศาสตร์การกีฬา (22PHY II) (Edutainment) คอมพิวเตอร์แอนนิเมชั่น (22ED)
ID 1014, 1164, 1193, 1202, 1232
ID 1015, 1016, 1023, 1027, 1075
ID 1114, 1189, 1221, 1238, 1152
ID 1056, 1082, 1083, 1110, 1224
ดร.วรรณรีย์ วงศ์ไตรรัตน์ (RMUTI)
รศ.ดร.ชูวงศ์ พงษ์เจริญพานิช (KMITL)
ดร.กุลทรัพย์ ผ่องศรีสุข (RMUTL)
ผศ.นิพนธ์ เลิศมโนกุล (RMUTL)
ดร.ขวัญชัย เอื้อวิริยานุกูล (RMUTL)
ดร.ศุภกิต แก้วดวงตา (RMUTL)
ดร.พลกฤษณ์ ทุนคา (RMUTL)
อาจารย์มานัส สุนันท์ (RMUTL)
พักรับประทานอาหารเที่ยง ห้องอาหารศูนย์ประชุมนานาชาติ
บทความรับเชิญและการนาเสนอบทความภาคโปสเตอร์ (บทความจากสิ่งประดิษฐ์) ประธาน: ผศ.ดร.ประชา ยืนยงกุล (RMUTL) สถานที่: ลานหน้าห้องทิพย์พิมาน โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว
หัวข้อ P01 วิศวกรรมเพื่อการเกษตรกรรม อุตสาหกรรมเกษตร: ID 1108, 1096, 1052, 1084
หัวข้อ P02 เทคโนโลยีชีวภาพ การแพทย์ วิทยาศาสตร์กายภาพ และสิ่งแวดล้อม: รับเชิญ 01, ID 1062, 1125, 1080, 1212
หัวข้อ P03 เทคโนโลยีไฟฟ้า การควบคุม และการอนุรักษ์พลังงาน: รับเชิญ 02, ID 1024, 1182, 1128, 1046
หัวข้อ P04 การสื่อสาร การสนับสนุนผู้ใช้ตามบ้าน เครือข่ายสังคม เครือข่ายไร้สาย: รับเชิญ 03, 04, 05, ID 1049, 1227, 1012, 1019, 1143, 1158, 1245, 1278, 1078, 1051, 1093,
1136, 1169, 1149
หัวข้อ P05 เครื่องมือ สื่อการเรียนรู้ และชุดทดลองเพื่อห้องปฏิบัติการ: รับเชิญ 06, 07, 08, ID 1025, 1050, 1111, 1162, 1163, 1165, 1170, 1286, 1214, 1271, 1288, 1289, 1037
การทา Workshop เรื่อง “การออกแบบและควบคุมระบบอากาศยานไร้คนขับ”
ผู้ดาเนินรายการ: อาจารย์ระพินทร์ ขัดปิก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (RMUTL)
ผู้นาเสนอผลงาน: อาจารย์เอกทัศน์ พฤกษวรรณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (RMUTL)
สถานที่: ห้องพิณทอง (ภาคบรรยาย)
Free Discussion
งานเลี้ยงรับรอง การประกาศผลรางวัลบทความดีเด่น ณ ห้องทิพย์พิมาน
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เริ่ม 08.00
ห้องสัมมนา

วันที่ 21-23 พฤษภาคม พ.ศ.2557 ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว
B4

วันศุกร์ ที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2557
ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน ECTI-CARD 2014
พิณทอง
ทิพย์วารี 1
ทิพย์วารี 2
การประหยัดพลังงาน การจัดการพลังงาน เทคนิคการค้นหา การประยุกต์ใช้งาน GIS
การสื่อสาร การสนับสนุนผู้ใช้ตามบ้าน
บ้านอัตโนมัติ III (23EN III)
และ GPS (23GIS&GPS)
เครือข่ายสังคม เครือข่ายไร้สาย III (23CM III)
ID 1248, 1228, 1280, 1290, 1247
ID 1166, 1153, 1161, 1042, 1018
รับเชิญ 02, ID 1215,1222, 1277, 1159
ผศ.ดร.ยุทธนา ขาสุวรรณ (CMU)
ดร.ชาญวิทย์ บุญช่วย (RMUTR)
ดร.ยุพดี หัตถสิน (RMUTL)
อาจารย์สันติภาพ โคตทะเล (RMUTL)
อาจารย์อนันท์ ทับเกิด (RMUTL)
ผศ.ดร.กฤษดา ยิ่งขยัน (RMUTL)
พักรับประทานอาหารว่าง
พิณทอง
ทิพย์วารี 1
ทิพย์วารี 2
เทคนิคการออกแบบงานทางด้านวิศวกรรม เกม แบบจาลอง ระบบควบคุม และการสร้าง
การจัดการพลังงาน มลภาวะและ
(23IN)
งานวิศวกรรม (23GM&Sim)
สิ่งแวดล้อม (23EnV)
รับเชิญ 11, ID 1003, 1039, 1040, 1206 ID 1109, 1185, 1237, 1274, 1191, 1254 รับเชิญ 06, 07, ID 1119, 1150, 1258
อาจารย์มงคล ธุระ (CMTC)
ผศ.ดร.วันไชย คาเสน (RMUTL)
ผศ.ดร.กลิ่นประทุม ปัญญาปิง (RMUTL)
อาจารย์วิชาญ จันที (RMUTL)
ผศ.ดิเรก มณีวรรณ (RMUTL)
ดร.ชินานาฏ วิทยาประภากร (RMUTL)
พักรับประทานอาหารเที่ยง ห้องอาหารศูนย์ประชุมนานาชาติ

ทิพย์พมิ าน
เครื่องแปลงผันกาลังไฟฟ้าสาหรับงาน
Session 5
ระบบพลังงานทดแทน (23PE)
08.30-10.10 รับเชิญ 10, ID 1094,1157,1244,1034
ประธาน
อาจารย์ไชยยันต์ บุญมี (RMUTSB)
รองประธาน ดร.ชาญยุทธ์ กาญจนพิบูลย์ (RMUTL)
10.10-10.30
ห้องสัมมนา
ทิพย์พมิ าน
การประหยัดพลังงาน การจัดการพลังงาน
Session 6
บ้านอัตโนมัติ IV (23EN IV)
10.30-12.10 ID 1199, 1213, 1260, 1236, 1241
ประธาน
รศ.ดร.โกศล โอฬารไพโรจน์ (RMUTL)
รองประธาน
ผศ.ธนิต บุญใส (RMUTT)
12.10-13.00
13.00-15.00 Free Discussion
15.00-17.00 ประชุมคณะกรรมการดาเนินงาน / ปิดงาน
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Program at a Glance
ECTI-CARD 2014 ณ โรงแรมเชียงใหม่ แกรนด์วิว จังหวัดเชียงใหม่
Program at a Glance
วัน/เวลา(ชั่วโมง) กิจกรรม
สถานที่
พิธีเปิด
ห้องทิพย์พิมาน
การบรรยายพิเศษ 1.
การบรรยายพิเศษ 2. ห้องทิพย์พิมาน
การบรรยายพิเศษ 3.
อาหารกลางวัน ห้องอาหารศูนย์ประชุมนานชาติ
นาเสนอภาคบรรยาย ห้องทิพย์พิมาน
วันพุธที่ 21
พฤษภาคม
2557

วันพฤหัสบดีที่
22 พฤษภาคม
2557

วันศุกร์ที่ 23
พฤษภาคม
2557

ชั้น
2
2
1
2

นาเสนอภาคบรรยาย

ห้องพิณทอง

1

นาเสนอภาคบรรยาย

ห้องทิพย์วารี 1

2

นาเสนอภาคบรรยาย

ห้องทิพย์วารี 2

2

การแสดงสินค้า
หน้าห้องทิพย์พิมาน
พักดื่มชา/กาแฟ
หน้าห้องทิพย์พิมาน
ลงทะเบียน
หน้าห้องทิพย์พิมาน
ประชุมกรรมการจัดงาน ECTI-CARD 2014
นาเสนอภาคบรรยาย ห้องทิพย์พิมาน

2
2
2
1
2

นาเสนอภาคบรรยาย

ห้องพิณทอง

1

นาเสนอภาคบรรยาย

ห้องทิพย์วารี 1

2

นาเสนอภาคบรรยาย

ห้องทิพย์วารี 2

2

อาหารกลางวัน ห้องอาหารศูนย์ประชุมนานชาติ
นาเสนอภาคโปสเตอร์ หน้าห้องทิพย์พิมาน
Workshop
ห้องพิณทอง
การแสดงสินค้า
หน้าห้องทิพย์พิมาน
พักดื่มชา/กาแฟ
หน้าห้องทิพย์พิมาน
ลงทะเบียน
หน้าห้องทิพย์พิมาน
งานเลี้ยง Banquet
ห้องทิพย์พิมาน
ประชุมกรรมการจัดงาน ECTI-CARD 2014
นาเสนอภาคบรรยาย ห้องทิพย์พิมาน

1
2
1
2
2
2
2
1
2

นาเสนอภาคบรรยาย

ห้องพิณทอง

1

นาเสนอภาคบรรยาย

ห้องทิพย์วารี 1

2

นาเสนอภาคบรรยาย

ห้องทิพย์วารี 2

2

อาหารกลางวัน ห้องอาหารศูนย์ประชุมนานชาติ
ประชุมคณะกรรมการ Board Room
จัดงาน ECTI-CARD
การแสดงสินค้า
หน้าห้องทิพย์พิมาน
พักดื่มชา/กาแฟ
หน้าห้องทิพย์พิมาน
ลงทะเบียน
หน้าห้องทิพย์พิมาน

1
1
2
2
2

7.00 8.00 9.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 15.00 16.00 17.00 18.00 19.00 20.00 21.00
08.30-09.00 พิธีเปิด
09.00-09.50 Keynote speaker 1
10.10-11.00 Keynote speaker 2
11.00-11.50 Keynote speaker 3
12.00-13.00 อาหารกลางวัน
13.00-14.40 21PW&CS
15.00-16.40 21PW&HV
13.00-14.40 21ArG I
15.00-16.40 21PHY I
13.00-14.40 21TV
15.00-16.40 21RoB
13.00-14.40 21EN I
15.00-16.40 21EN II
10.00-17.00 Exhibition
09.50-10.10 Coffee Break
14.40-15.00 Coffee Break
08.00-16.00 ลงทะเบียน
17.00-18.00 ห้อง Board Room
08.30-10.10 22ArG II
10.30-12.10 22TP
08.30-10.10 22CP
10.30-12.10 22CM II
08.30-10.10 22CM I
10.30-12.10 22PHY II
08.30-10.10 22ET I
10.30-12.10 22ED
12.10-13.00 อาหารกลางวัน
13.00-15.00 Poster Session
15.00-17.00 Workshop
10.00-17.00 Exhibition
09.50-10.10 Coffee Break
14.40-15.00 Coffee Break
08.00-16.00 ลงทะเบียน
18.00-22.00 Banquet
17.00-18.00 ห้อง Board Room
08.30-10.10 23PE
10.30-12.10 23EN VI
08.30-10.10 23EN III
10.30-12.10 23IN
08.30-10.10 23GIS&GPS
10.30-12.10 23GM&Sim
08.30-10.10 23CM III
10.30-12.10 23En V
12.10-13.00 อาหารกลางวัน
15.00-17.00 ประชุมคณะทางาน
ECTI-CARD 2014
10.00-12.00 Exhibition
09.50-10.10 Coffee Break
14.40-15.00 Coffee Break
08.00-12.00 ลงทะเบียน

หมายเหตุ Board Room ใช้สาหรับประชุมทีมทางาน/จัดเตรียมเอกสาร/ติดต่อสอบถาม/รับฝากของ
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วันพุธ ที่ 21 พฤษภาคม 2557
13.00-15.00: Lecture session 1
13:00 หัวข้อ วิศวกรรมไฟฟ้าและระบบควบคุม (21PW&CS)
สถานที่ ห้องทิพย์พิมาน
ประธาน: ดร.ยิ่งรักษ์ อรรถเวชกุล มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (MJU)
รองประธาน: ดร.วิฑูรย์ พรมมี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (RMUTL)
เวลา
เรื่อง / ผู้แต่ง
13.00-13.20 แบบจําลองสวิทช์รีลคั แตนซ์เจนเนอเรเตอร์
ID 1004 ไพโรจน์ ทองประศรี
13.20-13.40 เซนเซอร์กระแส และแรงดันแบบฝังตัว
ID 1061 โกศล โอฬารไพโรจน์ วิชาญ จันที วรจักร์ เมืองใจ และ ธนิต บุญใส
13.40-14.00 การออกแบบตัวควบคุมแบบฟัซซี่และพีไอดีสําหรับระบบลอยตัวด้วยสนามแม่เหล็ก
ID 1268 พิสิทธิ วิสุทธิเมธีกร
การวินิจฉัยความผิดปกติของอุปกรณ์เปลี่ยนระดับแรงดันไฟฟ้าของหม้อแปลงกําลัง
14.00-14.20 โดยการตรวจจับสัญญาณเสียง
ID 1240 ประถม เอกรัตน์ นครินทร์ เกษมทรัพย์ สลิลทิพย์ สินธุสนธิชาติ
และ นนทวัฒน์ จุลเดชะ
การพัฒนาระบบควบคุมการทํางานแบบอัตโนมัติของเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านโดย
14.20-14.40
ใช้อุปกรณ์พลังงานต่ํา
ID 1017
ดิราภา สุวรรณฤทธิ์ และ วาทิต เบญจพลกุล
14.40-15.00 Coffee Break
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หน้า
D3
D7
D11
D15

D19
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วันพุธ ที่ 21 พฤษภาคม 2557
13.00-15.00: Lecture session 1
13:00 หัวข้อ เกษตรกรรม อุตสาหกรรมเกษตร (21ArG I)
สถานที่ ห้องพิณทอง
ประธาน: ผศ.ดร.สลิลทิพย์ สินธุสนธิชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร (MUT)
รองประธาน: ผศ.ดร.พานิช อินต๊ะ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (RMUTL)
เวลา
เรื่อง / ผู้แต่ง
การกําจัดเชื้อจุลินทรีย์ในน้าํ ผลไม้ด้วยเทคนิคพัลส์สนามไฟฟ้า
13.00-13.20
ณัฐพล คํามงคล ณัฐวุฒิ รัตนาวิล ประกาศิต ศรีทะแก้ว กนกพงษ์ ศรีเที่ยง
ID 1233
ปกรณ์ เสรีเผ่าวงษ์ นพพร พัชรประกิติ พานิช อินต๊ะ และ อาทิตย์ ยาวุฑฒิ
13.20-13.40 การประยุกต์ใช้พัลส์สนามไฟฟ้าแรงดันสูงในการถนอมอาหาร
ID 1035 สัญญา คูณขาว อภิชฏา ทองรักษ์ และ พิเชฐ ม่วงนวล
13.40-14.00 การพัฒนาเครื่องอบไฟฟ้าชนิดรังสีอินฟราเรดช่วงไกลแบบระบบปิด
ID 1249 นําชัย ห้วยทราย ปุณยภัทร ภูมิภาค และ สลิลทิพย์ สินธุสนธิชาติ
14.00-14.20 การจําแนกภาพดอกกล้วยไม้รองเท้านารีของไทยโดยใช้เนื้อหาภายในภาพ
ID 1205 พีราวิชญ์ ภาคนนท์กุล เสาวลักษณ์ วรรธนาภา และ นเรศ ศิริเกษร
14.20-14.40 ระบบควบคุมสารอาหารและน้ําแบบอัตโนมัติสําหรับแปลงปลูกพืชไร้ดิน
ID 1242 นัททิกา อุปนาศักดิ์ และ บรรพต ศิริณัฏสมบูรณ์
14.40-15.00 Coffee Break
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หน้า
D24
D28
D32
D36
D40
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วันพุธ ที่ 21 พฤษภาคม 2557
13.00-15.00: Lecture session 1
13:00 หัวข้อ ธุรกิจ การธนาคาร การท่องเที่ยว การโรงแรมและระบบความปลอดภัย (21TV)
สถานที่ ห้องทิพย์วารี 1
ประธาน: ผศ.ดวงพร อ่อนหวาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (RMUTL)
รองประธาน: รศ.ดร.จันทร์บูรณ์ สถิตวิรยิ วงศ์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
(KMITL)
เวลา
เรื่อง / ผู้แต่ง
ศักยภาพการจัดการเครือข่ายการท่องเทีย่ วโดยชุมชนตําบลบ้านจันทร์
13.00-13.20
อําเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่
รับเชิญ 08
ดวงพร อ่อนหวาน และ ธนบดินทร์ วงษ์เมืองแก่น
13.20-13.40 ระบบสนับสนุนนักลงทุนโดยใช้หลักการแบบพืน้ ฐานและเทคนิค
ID 1033 จิรทีปต์ วุฒิชยันต์ ฐิติกร โตยิ่งไพบูลย์ ปานวิทย์ ธุวะนุติ และ จันทร์บูรณ์ สถิตวิริยวงศ์
กรอบงานวิจัยการพัฒนาระบบวางแผนการท่องเที่ยวบนสมาร์ทโฟนภายใต้เงื่อนไขที่
13.40-14.00
กําหนด
ID 1250
ธเนศ บุญญเศรษฐกุล ลักขณา โชคสกุลทรัพย์ และ จินตนา เข็มประสิทธิ์
ระบบวางแผนแผนการท่ องเที่ย วออนไลน์ ภายใต้ เ งื่ อ นไขบั ง คับ ด้ า นการประหยั ด
14.00-14.20
พลังงาน
ID 1130
ณัฐชนันย์ เจริญเกียรติ ธรา อั่งสกุล และ จิติมนต์ อั่งสกุล
14.40-15.00 Coffee Break

วันที่ 21-23 พฤษภาคม พ.ศ.2557 ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว
B8
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วันพุธ ที่ 21 พฤษภาคม 2557
13.00-15.00: Lecture session 1
13:00 หัวข้อ การประหยัดพลังงาน การจัดการพลังงาน บ้านอัตโนมัติ I (21EN I)
สถานที่ ห้องทิพย์วารี 2
ประธาน: ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (RMUTL)
รองประธาน: ผศ.ดร.กฤษณ์ชนม์ ภูมิกิตติพิชญ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (RMUTT)
เวลา
เรื่อง / ผู้แต่ง
13.00-13.20 การคงค่าแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับหนึ่งเฟสที่ใช้คอนเวอร์เตอร์แบบบักบูสต์
ID 1106 สันติภาพ โคตทะเล และ อุดม เครือเทพ
การออกแบบและสร้างวงจรบั๊ก-บูสต์ คอนเวอร์เตอร์ แบบไม่กลับเฟสชาร์ตแบตเตอรี่
13.20-13.40
จากโซลล่าเซลล์สําหรับ ระบบการเฝ้าระวังน้ํา
ID 1030
ธวัชชัย ทองเหลี่ยม และ บรรเจิด เจริญพันธ์
กังหันลมแกนหมุนแนวตั้งขนาดเล็กสาหรับผลิตกระแสไฟฟ้า
13.40-14.00
เฉลิม ยาวิลาศ พฤทธิ์ เนตรสว่าง อิศเรศ ไชยพิสุทธิพงศ์ ณัฐพล คาราพิช
ID 1107
และ ธนวัฒน์ เมืองสองวงค์
14.00-14.20 การศึกษาค่ากําลังงานแสงอาทิตย์จากการติดตั้งตําแหน่งที่ทิศและมุมต่างกัน
ID 1137 สาคร จําปาอิ่ม จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน และ ธีระศักดิ์ สมศักดิ์
14.20-14.40 ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อกําลังไฟฟ้าของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา
ID 1145 เกษม ตรีภาค ธีระศักดิ์ สมศักดิ์ และ จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน
14.40-15.00 Coffee Break

วันที่ 21-23 พฤษภาคม พ.ศ.2557 ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว
B9
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วันพุธ ที่ 21 พฤษภาคม 2557
15.00-17.00: Lecture session 2
15:00 หัวข้อ วิศวกรรมไฟฟ้าและไฟฟ้าแรงสูง (21PW&HV)
สถานที่ ห้องทิพย์พิมาน
ประธาน: รศ.ดร.เสถียร ธัญญศรีรัตน์ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน (PTWIT)
รองประธาน: ผศ.ดร.ชาญชัย เดชธรรมรงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (RMUTL)
เวลา
เรื่อง / ผู้แต่ง
Diagnosis of Dielectric Properties and Assessment of Performance
Parameters on PV Modules after Long Field Exposure in Northeastern
15.00-15.20
Thailand
ID รับเชิญ 01
C. Dechthummarong, J. Thongpron, S. Thepa, D. Chenvidhya, C. Jivacate
and K. Kirtikara
แบบจําลองทางคณิตศาสตร์สําหรับแฟกเตอร์สนามไฟฟ้าของอิเล็กโตรดทรงกลม
15.20-15.40
สุรฉัตร ปัดครบุรี อําพล แก่นชัยภูมิ อานนท์ สิงห์เสถียร
ID 1263
พสิษฐ์ สุวรรณภิงคาร และ ณัฐพงศ์ พันธุนะ
การวิ เ คราะห์ ค วามเครี ย ดสนามไฟฟ้ า ของโพรงภายในเนื้ อ ฉนวนสายเคเบิ ล
15.40-16.00 ไฟฟ้าแรงสูงใต้ดิน 115 kV ด้วยเทคนิคไฟไนต์อิลิเมนต์
ID 1270 วุฒินันท์ ธรรมรงค์ อดิศร บุตรโพธิ์ ณัฐพล กิจติสร อานนท์ สิงห์เสถียร
พสิษฐ์ สุวรรณภิงคาร และ ณัฐพงศ์ ตัณฑนุช
โปรแกรมคอมพิวเตอร์การประเมินความเสี่ยงที่ทําให้เกิดความเสียหายจากฟ้าผ่า ต่อ
16.00-16.20
ระบบผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์
ID 1243
ยุทธนา เฟื่องฟุ้ง สลิลทิพย์ สินธุสนธิชาติ และ พีรวุฒิ ยุทธโกวิท
16.20-16.40 การกระจายส่วนแบ่งของอาเซียนเพาเวอร์กริดโดยค่าแชปลีย์
ID 1129 เบญจวรรณ อินทระ พาณิชย์ สุโคต และ ฉัตรตระกูล สมบัติธีระ
การวินิจฉัยความผิดปกติตัวนําโรเตอร์แตกของมอเตอร์เหนี่ยวนําโดยใช้สเปคตรัม
16.40-17.00
กระแสสเตเตอร์เพื่อลดการสูญเสีญของกําลังไฟฟ้า
ID 1008
ณัฐพล สิทธิศรีจันทร์ สิทธิพงษ์ เพ็งประเดิม และ สมพร เรืองสินชัยวานิช
14.40-15.00 Coffee Break

วันที่ 21-23 พฤษภาคม พ.ศ.2557 ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว
B10
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วันพุธ ที่ 21 พฤษภาคม 2557
15.00-17.00: Lecture session 2
15:00 หัวข้อ เทคโนโลยีชีวภาพ การแพทย์ วิทยาศาสตร์กายภาพ และสิ่งแวดล้อม (21PHY I)
สถานที่ ห้องพิณทอง
ประธาน: ผศ.ดร.ฐิติพงษ์ เลิศวิริยะประภา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (KMUTNB)
รองประธาน: ดร.ชวโรจน์ ใจสิน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (MJU)
เวลา
เรื่อง / ผู้แต่ง
หน้า
15.00-15.20 การจัดเตรียมข้อมูลภาพทางการแพทย์เพื่อจัดเก็บในระบบ PACS
D112
ID 1273 ทัศวรรณ พุทธสกุล กษิดิษ ลีละสกุลมีเกียรติ และ มนัส สังวรศิลป์
Fabrication of Microparts using X-ray Lithography with Synchrotron
15.20-15.40 Radiation
D116
ID 1059 R. Phatthanakun, S. Promwikorn, C. Sriphung, W. Pummara,
and N. Chomnawang
15.40-16.00 การลดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ด้วยสาหร่าย Spirulina sp.
D120
ID 1229 ครรชิต เงินคําคง ศิราภรณ์ ชื่นบาล และ ฐปน ชื่นบาล
16.00-16.20 ระบบตรวจวัดคุณภาพน้ําและประมวลผลแบบอัตโนมัติสําหรับกระชังปลาทับทิม
D124
ID 1029 ธวัชชัย ทองเหลี่ยม วีระศักดิ์ ชื่นตา หฤทัย ดิ้นสกุล และ บรรเจิด เจริญพันธ์
16.20-16.40 ต้นแบบเครื่องนับหยดน้ําเกลือโดยใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์
D128
ID 1148 ณัฐพงศ์ สอนอาจ และ ดํารงศักดิ์ อรัญกูล
ระบบควบคุมการถ่ายภาพเสือพร้อมกันจากกล้องหลายตัวแบบเวลาจริงผ่านตัวควบคุม
16.40-17.00 ไร้สาย
D132
ID 1259 ชยธร สิมะเสถียร อนันต์ ผลเพิ่ม ชัยพร ใจแก้ว นนท์ เขียวหวาน
และ อภิรักษ์ จันทร์สร้าง
14.40-15.00 Coffee Break

วันที่ 21-23 พฤษภาคม พ.ศ.2557 ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว
B11
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วันพุธ ที่ 21 พฤษภาคม 2557
15.00-17.00: Lecture session 2
15:00 หัวข้อ การกู้ภัย ระบบเตือนภัย การพยากรณ์และระบบควบคุม (21RoB)
สถานที่ ห้องทิพย์วารี 1
ประธาน: ผศ.ดร.ณัฐพงศ์ พันธุนะ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (RMUTP)
รองประธาน: ดร.อนนท์ นําอิน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (RMUTL)
เวลา
เรื่อง / ผู้แต่ง
หุ่นยนต์สํารวจอุทกภัย
15.00-15.20
อนันต์ วงษ์จันทร์ กุลวัฒน์ คําเพราะ เสกสรรค์ กันธรรม อดิเรก วงค์วารินทร์
ID 1168
และ พุทสายัน นราพินิจ
หุ่นยนต์ดับเพลิงด้วยระบบอัตโนมัติ
15.20-15.40
ณัฐพงศ์ พันธุนะ เวทรินทร์ ธัญสิประเสริฐ สาคร วุฒิพัฒนพันธุ์ พสิษฐ์ สุวรรณภิงคาร
ID 1257
และ อานนท์ สิงห์เสถียร
15.40-16.00 การออกแบบและพัฒนาการควบคุมมือกลด้วยการตรวจจับการเคลื่อนไหวของนิ้วมือ
ID 1285 ยุทธนา ปิติธีรภาพ พูนทรัพย์ คุ้มวงศ์ และ นันทชัย ทองแป้น
16.00-16.20 การออกแบบและสร้างเครื่องกลึง CNC เพื่อการศึกษา
ID 1055 เสกสรรค์ อ้วนสอาด สิทธากร พลาอาด และ สุเทพ บุญมาบํารุง
16.20-16.40 เครือข่ายไร้สายบอลลูนลอยฟ้าพร้อมด้วยกล้องถ่ายทอดสด
ธีรพรรดิ์ วงษ์อัครนนท์ ชัยพร ใจแก้ว อภิรักษ์ จันทร์สร้าง และ อนันต์ ผลเพิ่ม
ID 1284
ระบบตรวจสอบสถานะและควบคุมอาคารสถานที่ผ่านเทคโนโลยีเอ็นเอฟซีบนสมาร์ท
16.40-17.00
โฟน
ID 1154
กฤตา ปัทมสิริวัฒน์ อนันต์ ผลเพิ่ม อภิรักษ์ จันทร์สร้าง และ ชัยพร ใจแก้ว
14.40-15.00 Coffee Break

วันที่ 21-23 พฤษภาคม พ.ศ.2557 ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว
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วันพุธ ที่ 21 พฤษภาคม 2557
15.00-17.00: Lecture session 2
15:00 หัวข้อ การประหยัดพลังงาน การจัดการพลังงาน บ้านอัตโนมัติ II (21EN II)
สถานที่ ห้องทิพย์วารี 2
ประธาน: ดร.ธีระศักดิ์ สมศักดิ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (RMUTL)
รองประธาน: ดร.นพพร พัชรประกิติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (RMUTL)
เวลา
เรื่อง / ผู้แต่ง
ระบบพลังงานสําหรับการเรียนการสอนของศูนย์การเรียนรู้ชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวงบน
15.00-15.20
พื้นทีส่ ูง อําเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่
รับเชิญ 04
ธีระศักดิ์ สมศักดิ์
การออกแบบระบบ VSD สําหรับประหยัดพลังงานไฟฟ้าของมอเตอร์ปั๊มลมใน
15.20-15.40
กระบวนการผลิตน้าํ แข็งซอง
ID 1020
เกษม ตรีภาค และ นพพร พัชรประกิติ
ศักยภาพการใช้แสงธรรมชาติร่วมกับแสงประดิษฐ์ พืน้ ที่จังหวัดมหาสารคาม ประเทศ
15.40-16.00
ไทย
ID 1032
จักรกฤษณ์ จันทรศิริ และ สิงห์ทอง พัฒนเศรษฐานนท์
16.00-16.20 ชุดควบคุมไฟฟ้าแสงสว่างถนนเพื่อประหยัดพลังงาน
ID 1088 ดํารงศักดิ์ อรัญกูล
16.20-16.40 การรับรู้ความส่องสว่างแบบไม่ต่อเนื่องของมนุษย์จากหลอดไฟไดโอดเปล่งแสง
ID 1098 อนนท์ นําอิน จิรพงศ์ ใจหล้า และ จิระวัฒน์ วันยาม
เครื่องตรวจจับแรงดันกระพริบชนิดสมองกลฝังตัว
16.40-17.00
ธีรศักดิ์ ใจทอง วีระยุทธ ประเสริฐศรี โกศล โอฬารไพโรจน์
ID 1112
วิชาญ จันที และ วรจักร์ เมืองใจ
14.40-15.00 Coffee Break

วันที่ 21-23 พฤษภาคม พ.ศ.2557 ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว
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วันพฤหัสบดี ที่ 22 พฤษภาคม 2557
08.30-12.10: Lecture session 3
08:30 หัวข้อ เกษตรกรรม อุตสาหกรรมเกษตร (22ArG II)
สถานที่ ห้องทิพย์พิมาน
ประธาน: ดร.พิสิทธิ วิสุทธิเมธีกร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร (MUT)
รองประธาน: ผศ.ดร.ประชา ยืนยงกุล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (RMUTL)
เวลา
เรื่อง / ผู้แต่ง
08.30-08.50 การลดอุณหภูมิดินเพื่อเพิ่มปริมาณดอกอัลสโตรมีเรีย
รับเชิญ 03 ประชา ยืนยงกุล เรวัฒ คําวัน ธีระวัฒน์ วงค์คําปัน และ วิศิษฐ์ ตันสินชัย
08.50-09.10 ชุดทดลองการควบคุมอุณหภูมิ
ID 1044 ณัฐพงศ์ แพน้อย และ พิสิทธิ วิสุทธิเมธีกร
09.10-09.30 การวิเคราะห์เสียงเคาะเพื่อประเมินคุณภาพการสุกของผลไม้แตงโมด้วยความถี่เสียง
ID 1118 เกษรินทร์ ชาวเกวียน เสาวนีย์ สันติวงศ์ มนตรี โพธิโสโนทัย และ วรพล ลีลาเกียรติกุล
ระบบวินิจฉัยโรคมันสําปะหลังผ่านอินเตอร์เน็ต
09.30-09.50
ลาวัณย์ สัมพันธ์พร กานดา ผาตินาวิน ทวี สุนันตะ บุญส่ง สุตะพันธ์ รัฐศาสตร์ อัมฤทธิ์
ID 1138
และ อาโมทย์ สมบูรณ์แก้ว
09.50-10.10 ระบบแสดงข้อมูลและควบคุมโรงเรือนโดยผ่านระบบเครือข่ายเซนเซอร์แบบไร้สาย
ID 1172 สัญญา อุทธโยธา อรรถพล วิเวก นพดล ทองเชื้อ และ ปริญญา นิรุตติวัฒน์
10.10-10.30 Coffee Break

วันที่ 21-23 พฤษภาคม พ.ศ.2557 ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว
B14
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วันพฤหัสบดี ที่ 22 พฤษภาคม 2557
08.30-10.30: Lecture session 3
10:30 หัวข้อ การประมวลผลขั้นสูง (22CP)
สถานที่ ห้องพิณทอง
ประธาน: ศ.ดร.ประภาส จงสถิตย์วัฒนา จุฬาลงการณ์มหาวิทยาลัย (CU)
รองประธาน: ผศ.อุดม สุธาคํา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (RMUTL)
เวลา
เรื่อง / ผู้แต่ง
08.30-08.50 ซุปเปอร์คอมพิวเตอร์ตน้ ทุนต่ํา
รับเชิญ 12 อุดม สุธาคํา
การสร้างภาพลายนํ้าดิจิทัลบนพื้นฐานของการมอดูเลตเชิงขนาด
08.50-09.10
ที่ถูกถ่วงนํ้าหนักแบบกําลังสองน้อยสุด
รับเชิญ 05
พลกฤษณ์ ทุนคํา บวรศักดิ์ สมเคราะห์ และ พงศกร ใจยะปราบ
09.10-09.30 การระบุชนิดเหรียญกษาปณ์ด้วยการประมวลผลภาพ
ID 1058 สมหมาย บัวแย้มแสง
การค้นหาส่วนของการต่อภาพด้วยเทคนิคส่วนเหมือนของพิกเซลที่มากที่สุด
09.30-09.50 กล้าณรงค์ ศรีวงศ์ ไตรภูมิ แซ่วะ พงษ์พิษณุ เชื้อหมอ อธิคม ศิริ
ID 1144 ธนาวุฒิ ธนวาณิชย์ กฤตกรณ์ ศรีวันนา กมล บุญล้อม วัชร ไชยมงคล
อนิรุจน์ ประสงค์การ ธรีพนธ์ ธิแก้ว และ ปริญญา สมวงศ์
An implementation of AES algorithm on multicore processor for high
09.50-10.10
throughput
ID 1218
Supachai Thongsuk and Prabhas Chongstitvatana
10.10-10.30 Coffee Break

วันที่ 21-23 พฤษภาคม พ.ศ.2557 ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว
B15
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การประชุมวิชาการ งานวิจัย และพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 6 การพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อให้โลกมีสันติสุข
ECTI-CARD Proceedings 2014 Chiang Mai Thailand

วันพฤหัสบดี ที่ 22 พฤษภาคม 2557
08.30-10.30: Lecture session 3
08:30 หัวข้อ การสื่อสาร การสนับสนุนผูใ้ ช้ตามบ้าน เครือข่ายสังคม เครือข่ายไร้สาย I (22CM I)
สถานที่ ห้องทิพย์วารี 1
ประธาน: ผศ.ดร.ยุทธนา กันทะพะเยา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (RMUTSB)
รองประธาน: อาจารย์เอกทัศน์ พฤกษวรรณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (RMUTL)
เวลา
เรื่อง / ผู้แต่ง
08.30-08.50 AssetCheck: โปรแกรมตรวจสอบครุภัณฑ์ด้วยโทรศัพท์มือถือผ่านอินเตอร์เน็ต
ID 1121
ลาวัณย์ สัมพันธ์พร บุญส่ง สุตะพันธ์ และ อาโมทย์ สมบูรณ์แก้ว
08.50-09.10 ระบบการกางขั้นบันไดสําหรับการซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
ID 1139
กิตตินันท์ น้อยมณี
ระบบสํารวจพื้นที่สัญญาณเครือข่ายไร้สายโดยระบุตําแหน่งด้วยจีพีเอส
09.10-09.30
สุรบดินทร์ เพ็ชรฉ่า ธนพล ภิรมย์พร้อม ดํารงค์ชัย สมยาราช อธิคม ศิริ
ID 1140
และ ธนาวุฒิ ธนวาณิชย์
09.30-09.50 ระบบวิเคราะห์แคลอรีจากภาพถ่ายอาหาร
ID 1187
ณัฐฐา ธรรมชาติ กิตติวัฒน์ บูรณจรรยากุล และ ณฐพล พันุวงศ์
09.50-10.10 สายอากาศแพตช์โมโนโพลเหนือระนาบกราวนด์กล่องสี่เหลี่ยม
ID 1195
ดวงอาทิตย์ ศรีมูล
10.10-10.30 Coffee Break

วันที่ 21-23 พฤษภาคม พ.ศ.2557 ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว
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วันพฤหัสบดี ที่ 22 พฤษภาคม 2557
08.30-10.30: Lecture session 3
08:30 หัวข้อ การควบคุมการเข้าถึง การยืนยันตัวตน และระบบตรวจจับ (22ET)
สถานที่ ห้องทิพย์วารี 2
ประธาน: ดร.ยุพดี หัตถสิน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (RMUTL)
รองประธาน: อาจารย์ภาณุเดช ทิพย์อักษร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (RMUTL)
เวลา
เรื่อง / ผู้แต่ง
08.30-08.50 การประยุกต์ใช้ทฤษฏีกราฟในการจําลองเครือข่ายโครงการสหกิจศึกษา
ID 1057 ศิริเรือง พัฒน์ช่วย และ เอกรินทร์ วิจิตต์พันธ์
08.50-09.10 การลดเวลาเข้ารหัสลับสําหรับข้อมูลมัลติมีเดียแบบ MP3
ID 1002 พิชิต ทนันชัย
09.10-09.30 ระบบวิเคราะห์และปรับปรุงกฎของไฟร์วอลล์
ID 1141 สุรเชษฐ์ ตั้งทรัพย์สกุล และ จิรัฎฐา ภูบุญอบ
09.30-09.50 ระบบการยืนยันความเป็นต้นฉบับของวิดีโอสําหรับกล้องวงจรปิด
ID 1099 ธีรศักดิ์ ขอพุทธพรชัย และ นิคม สุวรรณวร
การออกแบบและพัฒนาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิคส์และระบบหน้าจอแสดงผลในการเก็บ
09.50-10.10
เลือด โดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี RFID: Radio Frequency Identification
ID 1171
พงศธร รอตเจริญ ชัชชล สุวรรณโชติ และ สุรางค์รัตน์ เชาว์โคกสูง
10.10-10.30 Coffee Break

วันที่ 21-23 พฤษภาคม พ.ศ.2557 ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว
B17
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วันพฤหัสบดี ที่ 22 พฤษภาคม 2557
10.30-12.10: Lecture session 4
10:30 หัวข้อ การขนส่ง การควบคุมจราจร การจัดการอุตสาหกรรม (22TP)
สถานที่ ห้องทิพย์พิมาน
ประธาน: ดร.วรรณรีย์ วงศ์ไตรรัตน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (RMUTI)
รองประธาน: ดร.ขวัญชัย เอื้อวิริยานุกูล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (RMUTL)
เวลา
เรื่อง / ผู้แต่ง
10.30-10.50 การประยุกต์ใช้ GPS แจ้งตําแหน่งพิกัดรถยนต์ผ่านเครือข่าย GSM
ID 1014 สัญญา ผาสุข จินดา สามัคคี และ ศุภชัย อรุณพันธ์
การออกแบบหุ่นยนต์การจัดการคลังสินค้าที่มีการจาลองการเคลื่อนที่โดยอัลกอริทึม
10.50-11.10
ORCA
ID 1164
ธงไชย แซ่อุง ศิริฉัตร์ ทองเหล็กเพชร และ สุรางค์รัตน์ เชาว์โคกสูง
11.10-11.30 การควบคุมการทรงตัวของพาหนะแบบสองล้อ
ID 1193 พิสิทธิ วิสุทธิเมธีกร
11.30-11.50 การกระจายภาระงานในระบบมัลติเอเจนต์ด้วยหลักโครงสร้างการรวมกลุ่มที่ดีที่สุด
ID 1202 พาณิชย์ สุดโคต เบญจวรรณ อินทระ และ ฉัตรตระกูล สมบัติธีระ
11.50-12.10 ขับไม่โทร: แอปพลิเคชันป้องกันการใช้โทรศัพท์เวลาขับรถบนโทรศัพท์แอนดรอยด์
ID 1232 ทวีชัย ตันติวิชาญ และ เนื่องวงศ์ ทวยเจริญ
10.10-10.30 Coffee Break

วันที่ 21-23 พฤษภาคม พ.ศ.2557 ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว
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วันพฤหัสบดี ที่ 22 พฤษภาคม 2557
10.30-12.10: Lecture session 4
08:30 หัวข้อ การสื่อสาร การสนับสนุนผูใ้ ช้ตามบ้าน เครือข่ายสังคม เครือข่ายไร้สาย II (22CM II)
สถานที่ ห้องพิณทอง
ประธาน: รศ.ดร.ชูวงศ์ พงษ์เจริญพานิช สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (KMITL)
รองประธาน: ดร.ศุภกิต แก้วดวงตา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (RMUTL)
เวลา
เรื่อง / ผู้แต่ง
หน้า
วงจรกรองผ่านแถบกว้างโหมดคู่กะทัดรัดค่าความคมความถี่ตัดสัญญาณสูงที่มีการ
10.30-10.50
ขจัดความถี่ปลอมเทียมกว้าง
D291
ID 1015
วุฒินันท์ วามะกัน สมสิน วางขุนทด สุรินทร์ อ่อนน้อม และ ประยุทธ อัครเอกฒาลิน
การปรับจูนสายอากาศแบบช่องเปิดรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าด้วยสตับรูปหวีคู่
10.50-11.10
สําหรับการประยุกต์ใช้งานย่านความถี่แถบคู่
D295
ID 1016
ภัสส์กุญช์ ฐิติมหัทธนกุศล วัชรพล นาคทอง ปิยดนัย บุญไมตรี และ สุภาธิณี กรสิงห์
11.10-11.30 สายอากาศแบบโมโนโพลรูปฉัตรสาหรับประยุกต์ใช้งานย่านความถี่ ISM
D299
ID 1023 ชนนิกานต์ พานิชนอก ทรงสมศักดิ์ บุญมิ่ง วัชรพล นาคทอง และ อํานวย เรืองวารี
ระบบสารสนเทศบนเว็บสาหรับการรายงานสินบนตํารวจจราจรผ่านโทรศัพท์แอน
11.30-11.50
ดรอยด์
D303
ID 1027
ยุรนันท์ ฉิมบรรเลง และ เนื่องวงศ์ ทวยเจริญ
11.50-12.10 การประยุกต์ใช้ QR code กับระบบการจัดการสารสนเทศห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
D307
ID 1075 ชีวิน ชนะวรรโณ เนาวัล ศิริพัธนะ ผุสดี มุหะหมัด และ ลัดดา ปรีชาวีรกุล
10.10-10.30 Coffee Break

วันที่ 21-23 พฤษภาคม พ.ศ.2557 ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว
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วันพฤหัสบดี ที่ 22 พฤษภาคม 2557
10.30-12.10: Lecture session 4
10:30 หัวข้อ เทคโนโลยีชีวภาพ การแพทย์ วิทยาศาสตร์กายภาพ วิทยาศาสตร์การกีฬา (22PHY II)
สถานที่ ห้องทิพย์วารี 1
ประธาน: ดร.กุลทรัพย์ ผ่องศรีสขุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (RMUTL)
รองประธาน: ดร.พลกฤษณ์ ทุนคํา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (RMUTL)
เวลา
เรื่อง / ผู้แต่ง
10.30-10.50 เครื่องอ่านแอลเอฟเอส สําหรับใช้กบั เซนเซอร์ทางชีวภาพ
ID 1114 ลลิตา สายศิลป์ บุญส่ง สุตะพันธ์ ศุภนิจ พรธีรภัทร และ อาโมทย์ สมบูรณ์แก้ว
10.50-11.10 การบันทึกชีวิตประจาวัน: การพัฒนาแอพลิเคชั่นถ่ายภาพแบบพาสซีฟ
ID 1189 ภาณุพงศ์ เหลืองปทุม เสฐียรพงษ์ ทองรุน และ ธีรพงศ์ ลีลานุภาพ
Application Prototype for Children Medicine Taking Notification on
11.10-11.30
Mobile Devices
ID 1221
Kasikrit Damkliang and Phannarai Anachotikul
แบบจําลองการระบุที่ตั้งที่เหมาะสมของโรงพยาบาลแม่ข่ายสุขภาพจิต ในเขตจังหวัด
11.30-11.50
นครราชสีมา
ID 1238
วิภา สุคนธพงศ์ และ ธรา อั่งสกุล
ระบบวิเคราะห์แบบพกพาสําหรับเครือข่ายตรวจวัดไร้สายหลายฮอปพร้อมการรองรับ
11.50-12.10
การระบุตาํ แหน่งแบบออฟไลน์
ID 1152
กวิน ขนบธรรมชัย อภิรักษ์ จันทร์สร้าง อนันต์ ผลเพิ่ม และ ชัยพร ใจแก้ว
10.10-10.30 Coffee Break

วันที่ 21-23 พฤษภาคม พ.ศ.2557 ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว
B20

หน้า
D312
D316
D320
D325
D329
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วันพฤหัสบดี ที่ 22 พฤษภาคม 2557
10.30-12.10: Lecture session 4
10:30 หัวข้อ การเรียนการสอนทางไกล ศึกษาบันเทิง (Edutainment) คอมพิวเตอร์แอนนิเมชัน่ (22ED)
สถานที่ ห้องทิพย์วารี 2
ประธาน: ผศ.นิพนธ์ เลิศมโนกุล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (RMUTL)
รองประธาน: อาจารย์มานัส สุนันท์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (RMUTL)
เวลา
เรื่อง / ผู้แต่ง
หน้า
การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันการผสมผสานการเรียนรู้แบบกํากับตนเองและ
10.30-10.50
การเรียนรู้ร่วมกันสําหรับการฝึกอบรมผู้ใช้โปรแกรม
D334
ID 1056
สิริกร กรมโพธ์ มณเฑียร รัตนศิริวงศ์วุฒิ และ นลินภัสร์ ปรวัฒน์ปรียกร
การพั ฒ นาหนั ง สื อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ เ พื่ อ พั ฒ นาทั ก ษะภาษาไทยนั ก เรี ย นบกพร่ อ ง
10.50-11.10
ทางการได้ยิน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4 โดยโรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร
D338
ID 1082
เพ็ญศรี จุลกาญจน์ และ สุรพล มโนวงศ์
การพั ฒ นาไลบรารี่ สํ า หรั บ สร้ า งอิ น เตอร์ แ อคที ฟ แอพพลิ เ คชั น ด้ ว ยเทคโนโลยี
11.10-11.30
HTML5
D342
ID 1083
Thepparit Sinthamrongruk and Pagon Mingsiripreeda
ระบบสร้ า งบททดสอบบนเครื อ ข่ า ยอิ น เตอร์ เ น็ ต สํ า หรั บ กระบวนวิ ช าการเขี ย น
11.30-11.50
โปรแกรมเชิงวัตถุ
D346
ID 1110
กิตตินันท์ น้อยมณี
กลยุทธ์การพัฒนาสมรรถนะนักศึกษาช่างไฟฟ้าและช่างอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัย
11.50-12.10
ราชภัฏกลุ่มภาคเหนือตอนล่าง สู่การเป็นประชาคมอาเซียน
D350
ID 1224
วิษณุ บัวเทศ และ โกศล โอฬารไพโรจน์
10.10-10.30 Coffee Break

วันที่ 21-23 พฤษภาคม พ.ศ.2557 ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว
B21
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วันศุกร์ ที่ 23 พฤษภาคม 2557
08.30-10.30: Lecture session 5
08:30 หัวข้อ เครื่องแปลงผันกําลังไฟฟ้าสําหรับงานระบบพลังงานทดแทน (23PE)
สถานที่ ห้องทิพย์พิมาน
ประธาน: อาจารย์ไชยยันต์ บุญมี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (RMUTSB)
รองประธาน: ดร.ชาญยุทธ์ กาญจนพิบูลย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (RMUTL)
เวลา
เรื่อง / ผู้แต่ง
การพัฒนาอินเวอร์เตอร์ชนิดแหล่งจ่ายแรงดันเฟสเดียว สาหรับระบบโฟโตโวลตาอิก
08.30-08.50
เชื่อมต่อกริด
รับเชิญ 10
ไชยยันต์ บุญมี และ ยุทธนา ขําสุวรรณ์
Grid Connected Based PWM Converter Applied a Synchronous
08.50-09.10
Generator for a Variable Speed Wind Turbine Applications
ID 1094
Satean Tunyasrirut and Chakrapong Charumit
ระบบปรับความสมดุลพลังงานแบตเตอรี่แบบอนุกรมโดยใช้วงจรแปลงผันชนิดฟอร์
09.10-09.30
เวิร์ด
ID 1157
ชาญยุทธ์ กาญจนพิบูลย์ และ กมล จิรเสรีอมรกุล
การออกแบบวงจรกําเนิดสัญญาณไซน์ควอเดรเจอร์โหมดแรงดัน
09.30-09.50
ที่ควบคุมได้แบบอิเล็กทรอนิกส์โดยใช้ DDCCTA
ID 1244
ชูธง สัมมัตตะ สุริยา อดิเรก เกรียงไกร สุยะ และ วินัย ใจกล้า
09.50-10.10 เครื่องกําเนิดแรงดันตกชั่วขณะชนิดสามเฟสโดยใช้หม้อแปลงลดแรงดัน
ID 1034 ยศนัย ศรีอุทัยศิริวงศ์ และ ยุทธนา ขําสุวรรณ์
10.10-10.30 Coffee Break

วันที่ 21-23 พฤษภาคม พ.ศ.2557 ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว
B22

หน้า
D355
D361
D365
D369
D373
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วันศุกร์ ที่ 23 พฤษภาคม 2557
08.30-10.30: Lecture session 5
08:30 หัวข้อ การประหยัดพลังงาน การจัดการพลังงาน บ้านอัตโนมัติ III (23EN III)
สถานที่ ห้องพิณทอง
ประธาน: ผศ.ดร.ยุทธนา ขําสุวรรณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU)
รองประธาน: อาจารย์สันติภาพ โคตทะเล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (RMUTL)
เวลา
เรื่อง / ผู้แต่ง
08.30-08.50 อุปกรณ์แสดงผลสถานการณ์ชาร์จกาลังไฟฟ้าของรถไฟฟ้าในสถานีจ่ายไฟ
ID 1248 กรวิชญ์ สมฤทธิ์ ศิวัช ศิริคุณ และ วิฑูรย์ พรมมี
การควบคุมแรงดันและความถี่ของระบบผลิตไฟฟ้าพลังน้ําขนาดจิ๋วด้วยวิธีสมดุล
08.50-09.10
กําลังไฟฟ้า
ID 1228
นิติพัฒน์ จอมมงคล พิเชษฐ์ ทานิล และ เศรษฐ์ สัมภัตตะกุล
การประยุ ก ต์ ใ ช้ เ ซนเซอร์ เ พื่ อ ตรวจวั ด และประเมิ น คุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล้ อ มสํ า หรั บ
09.10-09.30 ห้องเรียนปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
ID 1280 พัชรี ยางยืน อลงกต กองมณี สนิท สิทธิ หนึ่งหทัย ชัยอาภร
และ สรรเพชญ เที่ยงเกตุ
การออกแบบระบบพลั ง งานไฟฟ้ า แบบผสมผสานโดยพลั ง งานแสงอาทิ ต ย์ แ ละ
09.30-09.50
พลังงานลม
ID 1290
รุ่งนภา พงษ์ช้าง และ วุฒิชัย อัศวินชัยโชติ
การเปรียบเทียบการประจุแบตเตอรี่ชนิดตะกั่ว-กรด ระหว่างแบบแรงดันคงที่กับ
09.50-10.10
แบบพัลส์ที่ความถี่แตกต่างกัน
ID 1247
ทรงพล กัทลี เอกชัย ชัยดี และ อนนท์ นําอิน
10.10-10.30 Coffee Break

วันที่ 21-23 พฤษภาคม พ.ศ.2557 ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว
B23

หน้า
D378
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วันศุกร์ ที่ 23 พฤษภาคม 2557
08.30-10.30: Lecture session 5
08:30 หัวข้อ เทคนิคการค้นหา การประยุกต์ใช้งาน GIS และ GPS (23GIS&GPS)
สถานที่ ห้องทิพย์วารี 1
ประธาน: ดร.ชาญวิทย์ บุญช่วย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ (RMUTR)
รองประธาน: อาจารย์อนันท์ ทับเกิด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (RMUTL)
เวลา
เรื่อง / ผู้แต่ง
การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
08.30-08.50
มงคลล้านนา ภาคพายัพ
ID 1166
อนันท์ ทับเกิด
08.50-09.10 การหาระยะห่างของรถคันหน้าด้วยระบบตรวจจับป้ายทะเบียน
ID 1153 ตะวัน ขุนอาสา
09.10-09.30 ระบบควบคุมการใช้งานอุปกรณ์ ETOKEN ด้วยเทคโนโลยี GPS
ID 1161 วัลลภ มั่นน้อย และ ปานวิทย์ ธุวะนุติ
การค้นหาข้อมูลงานวิจัยผ่านเวิลด์ไวด์เว็บ และแสดงผลการค้นหาด้วยเอกซ์พาท
09.30-09.50
ตามมาตรฐานดับลินคอร์
ID 1042
ขวัญชัย เอื้อวิริยานุกูล วีรวิทย์ ณ วรรณมา และ เจตน์ชรินทร์ ร่วมชาติ
09.50-10.30 การพัฒนาระบบสืบค้นข้อมูลภูมิปัญญาชาวบ้านของไทย
ID 1018 ทศพล บ้านคลองสี่
10.10-10.30 Coffee Break

วันที่ 21-23 พฤษภาคม พ.ศ.2557 ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว
B24

หน้า
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วันศุกร์ ที่ 23 พฤษภาคม 2557
08.30-10.30: Lecture session 5
08:30 หัวข้อ การสื่อสาร การสนับสนุนผูใ้ ช้ตามบ้าน เครือข่ายสังคม เครือข่ายไร้สาย III (23CM III)
สถานที่ ห้องทิพย์วารี 2
ประธาน: ดร.ยุพดี หัตถสิน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (RMUTL)
รองประธาน: ผศ.ดร.กฤษดา ยิ่งขยัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (RMUTL)
เวลา
เรื่อง / ผู้แต่ง
การประยุกต์สร้างเครื่องชั่งน้าํ หนักมีเสียงบอกสเกลสําหรับโรงเรียนสอนคนตาบอด
08.30-08.50 ภาคเหนือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่
รับเชิญ 02 ยุพดี หัตถสิน สิริพงษ์ มาทาเม สราวิทย์ ทิมอิ่ม สัญญา อุทธโยธา
และ ภาสวรรธน์ วัชรดํารงศักดิ์
08.50-09.10 การออกแบบสายอากาศพาราโบลอยด์คู่แถบความถี่กว้างยิ่งยวด
ID 1215 ระพินทร์ ขัดปิก นิภาภณธ์ ศิริพล คมศักดิ์ เมฆสมุทร และ สมผล โกศัลวิตร์
09.10-09.30 ระบบประชุมทางไกลด้วยภาพและเสียง โดยใช้เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตโพรโทคอล
ID 1222 ธวัชชัย สุวรรณโชติ ธนัญ จารุวิทยโกวิท และ ชัยพร เขมะภาตะพันธ์
สายอากาศแบบสล็อตรูปวงรีป้อนด้วยท่อนําคลื่นร่วมระนาบ
09.30-09.50
แถบความถี่กว้างยิ่งยวดที่มีแถบความถี่หยุดผ่านคู่
ID 1277
ชนิดร์นนท์ จันทร์สกาว นิภาภณธ์ ศิริพล และ คมศักดิ์ เมฆสมุทร
เทคนิคการปรับปรุงประสิทธิภาพการทํา Failover บนชุดหมายเลขที่อยู่ IPv6 แบบ
09.50-10.10
Anycast
ID 1159
อนุชา สว่างวงศ์ และ วรพล ลีลาเกียรติสกุล
10.10-10.30 Coffee Break

วันที่ 21-23 พฤษภาคม พ.ศ.2557 ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว
B25

หน้า
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D430
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D438
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วันศุกร์ ที่ 23 พฤษภาคม 2557
10.30-12.00: Lecture session 6
10:30 หัวข้อ การประหยัดพลังงาน การจัดการพลังงาน บ้านอัตโนมัติ IV (23EN IV)
สถานที่ ห้องทิพย์พิมาน
ประธาน: รศ.ดร.โกศล โอฬารไพโรจน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (RMUTL)
รองประธาน: ผศ.ธนิต บุญใส มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (RMUTT)
เวลา
เรื่อง / ผู้แต่ง
การประเมินศักยภาพการใช้ขยะชุมชนจากเทศบาลนครขอนแก่นเพื่อเป็นพลังงาน
10.30-10.50
ทดแทน
ID 1199
ณัชชลิดา ศรีประทุม และ ทิพบุฎษ์ เอกแสงศรี
Improvement of a Flat-Plate Solar-Absorption Heat Transformer
10.50-11.10 Combining with a R-236fa Vapor Compression Heat Pump Comparison
ID 1213 with Evacuated-Tube Solar Water Heating System
Nattaporn Chaiyat
การหาปริมาณกําลังการผลิตไฟฟ้าสูงสุดของโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
11.10-11.30
ของประเทศไทยด้วยระบบไฟฟ้ามาตรฐาน IEEE 118 บัส
ID 1260
ชัชรินทร์ นิยติวัฒน์ชาญชัย พรระพีพัฒน์ ภาสบุตร และ วรรัตน์ ปัตรประกร
ปริม าณกํา ลั ง ผลิตสู ง สุ ดของโรงไฟฟ้า พลัง งานลม สํ า หรับ ความต้องการพลัง งาน
11.30-11.50
ประเทศไทย ในระบบไฟฟ้ามาตรฐาน IEEE 118 บัส
ID 1236
พรพรรณ พงษ์พันธ์ พรระพีพัฒน์ ภาสบุตร และ วรรัตน์ ปัตรประกร
การศึกษาความสัมพันธ์ของกระแส-แรงดันและกําลังไฟฟ้าของแผงโซล่าเซลล์ขณะถูก
11.50-12.10
บังเงา
ID 1241
จเร นะราชา ธีระศักดิ์ สมศักดิ์ และ จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน
12.10-13.00 Lunch
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วันศุกร์ ที่ 23 พฤษภาคม 2557
10.30-12.00: Lecture session 6
10:30 หัวข้อ เทคนิคการออกแบบงานทางด้านวิศวกรรม (23IN)
สถานที่ ห้องพิณทอง
ประธาน: อาจารย์มงคล ธุระ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ (CMTC)
รองประธาน: อาจารย์วิชาญ จันที มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (RMUTL)
เวลา
เรื่อง / ผู้แต่ง
10.30-10.50 เครื่องปรับอากาศระบบสารละลายโพรพิลนี ไกลคอล
รับเชิญ 11 มงคล ธุระ และ ธาดา อุ่นใจ
10.50-11.10 เครื่องปิ้งเอนกประสงค์ควบคุมโดยไมโครคอนโทรลเลอร์
ID 1003 ไวยพจน์ ศุภบวรเสถียร และ วิภาวัลย์ นาคทรัพย์
11.10-11.30 การหาค่าความเหมาะสมที่สุดในการควบคุมเครื่องพ่นทรายอัตโนมัติขนาดเล็ก
ID 1039 จุฑาทิพย์ ทองเดชาสามารถ ชัยนิกร กุลวงษ์ และ สรกฤช ศรีเกษม
11.30-11.50 เครื่องกัดชิ้นงานอัตโนมัติขนาดเล็ก
ID 1040 ชัยนิกร กุลวงษ์ จุฑาทิพย์ ทองเดชาสามารถ และ สรกฤช ศรีเกษม
Implementation of Autonomous parts (Brake, Gear, and Accelerator)
11.50-12.10
of the AU Autonomous Caddy Car
ID 1206
Panuwat Janwattanapong and Narong Aphiratsakun
12.10-13.00 Lunch
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วันศุกร์ ที่ 23 พฤษภาคม 2557
10.30-12.00: Lecture session 6
10:30 หัวข้อ เกม แบบจําลอง ระบบควบคุม และการสร้างงานวิศวกรรม (23GM&Sim)
สถานที่ ห้องทิพย์วารี 1
ประธาน: ผศ.ดร.วันไชย คําเสน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (RMUTL)
รองประธาน: ผศ.ดิเรก มณีวรรณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (RMUTL)
เวลา
เรื่อง / ผู้แต่ง
การศึกษาแบบจําลองวิศวกรรมการออกแบบช่องทางเดินกระแสขนาดความยาวน้อย
10.30-10.50
กว่าไมโครเมตรสาหรับอุปกรณ์พีมอส
ID 1109
ณัฐพล สกุณา อนุชา เรืองพานิช และ รังสรรค์ เมืองเหลือ
10.50-11.10 An Extendable and Interactive System for Indoor Bicycling
ID 1185 Ittipol Thirasat, Marong Phadoongsidhi, and Noppanunt Utamaphethaiy
เกมเต้นปฏิสัมพันธ์ด้วยกล้องเว็บแคม เพื่อส่งเสริมการออกกาลังกาย
11.10-11.30
แบบแอโรบิค
ID 1237
นฤเทพ สุวรรณธาดา
11.30-11.50 เกมสร้างจิตสํานึกต่อการทิ้งขยะ: โกแอ็ทแทรช
ID 1274 พิษณุ แก้วเทพ มัชญา ปะทะนมปีย์ และ คมศักดิ์ เมฆสมุทร
11.50-12.10 ระบบตรวจสอบการเข้าเรียนด้วยแอนดรอยด์แท็บเล็ต
ID 1191 ปิติ กฤตยานุกูล อนันต์ ผลเพิ่ม ชัยพร ใจแก้ว และ อภิรักษ์ จันทร์สร้าง
12.10-12.30 ระบบควบคุมเครือข่ายไร้สายแบบประหยัด
ID 1254 พิสิษฐ์พงศ์ วิศาลเจริญยิ่ง อภิรักษ์ จันทร์สร้าง ชัยพร ใจแก้ว และ อนันต์ ผลเพิ่ม
12.10-13.00 Lunch
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วันศุกร์ ที่ 23 พฤษภาคม 2557
10.30-12.00: Lecture session 6
10:30 หัวข้อ การจัดการพลังงาน มลภาวะและสิ่งแวดล้อม (23EnV)
สถานที่ ห้องทิพย์วารี 2
ประธาน: ผศ.ดร.กลิ่นประทุม ปัญญาปิง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (RMUTL)
รองประธาน: ดร.ชินานาฏ วิทยาประภากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (RMUTL)
เวลา
เรื่อง / ผู้แต่ง
10.30-10.50 การติดตามการดูดซับสารตะกั่วในน้าดื่มโดยใช้แผ่นไคโตซานสังเคราะห์
ID รับเชิญ 06 ชินานาฏ วิทยาประภากร สาวิตรี กาทองทุ่ง และ พัชราภา จารุวัฒน์
10.50-11.10 การใช้โปรแกรมทางสถิติเพื่อการวิเคราะห์ระบบสิ่งแวดล้อม
ID รับเชิญ 07 กลิ่นประทุม ปัญญาปิง และคณะ
แนวทางการจัดการขยะมูลฝอยจังหวัดสมุทรสาครในการมุ่งสู่ประชาคมเศรษฐกิจ
11.10-11.30 อาเซียน (AEC) ภายใต้พระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ
ID 1119 พ.ศ. 2556
สุมนฑา เอี่ยมเจริญ วรรัตน์ ปัตรประกร และ พรระพีพัฒน์ ภาสบุตร
แนวทางการจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในการมุ่งสู่ประชาคม
11.30-11.50 เศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ภายใต้พระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการ
ID 1150 ของรัฐ พ.ศ. 2556
จามรี ศรีจันทร์ วรรัตน์ ปัตรประกร และ พรระพีพัฒน์ ภาสบุตร
การศึกษากระบวนการบําบัดน้ําเสียโดยการตกตะกอนทางเคมี
11.50-12.10
ของโรงงานชุบโลหะด้วยไฟฟ้าชนิด นิกเกิล-โครเมียม
ID 1258
อนวัทย นิลเนตร และ ทิพบุษฏ์ เอกแสงศรี
12.10-13.00 Lunch
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วันพฤหัสบดี ที่ 22 พฤษภาคม 2557
13.00-15.00: Dialogue sessions
บทความสิ่งประดิษฐ์
หัวข้อ P01 วิศวกรรมเพื่อการเกษตรกรรม อุตสาหกรรมเกษตร
สถานที่: ลานหน้าห้องทิพย์พิมาน โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว
ประธาน: ผศ.ดร.ประชา ยืนยงกุล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (RMUTL)
เวลา
เรื่อง / ผู้แต่ง
หน้า
ระบบจัดเก็บและวิเคราะห์การลดทอนสัญญาณดาวเทียมอันเนื่องมาจากฝน
Panel P01-1
อภิสิทธิ์ ดํารงค์พิวัฒน์ อรรถกฤตย์ วีระเดช จิรัชญา พูลสวัสดิ์ ตุลยา ลิมปิติ
E3
ID 1108
และ ณัฐกานต์ พุทธรักษ์
ระบบเตือนอุทกภัยและดินถล่ม
Panel P01-2
ฑิตยา ดาวังปา ณัฐพงศ์ วงศ์แสงนาค ธนภูมิ พรหมแก้ว ณัฐกานต์ พุทธรักษ์
E7
ID 1096
และ ตุลยา ลิมปิติ
เครื่องให้น้ําและปุ๋ยสําหรับไม้กระถางอัตโนมัติ
Panel P01-3
ภาณุเดช ทิพย์อักษร จักรพงษ์ อินทรรุจิกุล จิรายุ ผัดยา เสกสรร พิบูลผดุงทรัพย์ E10
ID 1052
และ ขวัญชัย เอื้อวิริยานุกูล
การศึกษาและพัฒนาเครือ่ งลดความชื้นเมล็ดข้าวโพดเลีย้ งสัตว์แบบลมร้อนขนาด
Panel P01-4 เล็ก
E13
ID 1084
อริยะ แสนทวีสุข กันยาพร ไชยวงศ์ สิทธากร พลาอาด วรรณิดา ชินบุตร
ธีระพงศ์ ก้อนคํา บูชิต ปิตานุสร และ วัชระ วณาลักษณ์
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วันพฤหัสบดี ที่ 22 พฤษภาคม 2557
13.00-15.00: Dialogue sessions
บทความสิ่งประดิษฐ์
หัวข้อ P02 เทคโนโลยีชีวภาพ การแพทย์ วิทยาศาสตร์กายภาพ และสิ่งแวดล้อม
สถานที่: ลานหน้าห้องทิพย์พิมาน โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว
ประธาน: ผศ.ดร.ประชา ยืนยงกุล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (RMUTL)
เวลา
เรื่อง / ผู้แต่ง
Electromagnetic Absorber Made by Natural Rubber: Parameter
Panel P02-1 Studies
ID รับเชิญ 01 Montree SAOWADEE, Kiadtisak SALAYONG,
Karnthidaporn WATTANAKUL, and Titipong LERTWIRIYAPRAPA
Panel P02-2 การพัฒนาเทคโนโลยีกระตุ้นไฟฟ้า “เดินดี” สําหรับแก้ปลายเท้าตกในประเทศไทย
ID 1062
จิรวัฒน์ จิตประสูตวิทย์ รติกร ชัยวัฒนธรรม และ เซง เลิศมโนรัตน์
เครื่องทดสอบความเร็วในการเคลื่อนไหวของแขนร่วมกับการตัดสินใจจากสมอง
Panel P02-3
ของมนุษย์
ID 1125
วรรณรีย์ วงศ์ไตรรัตน์ ประเสริฐ นามเวช ศศิพันธ์ วงศ์สุทธาวาส
Panel P02-4 รถไฟฟ้าสองล้อแบบรักษาสมดุล
ID 1080
อนุพงศ์ ไพโรจน์ ณรงค์ศักดิ์ แสนคําอ้าย ณัฐพงษ์ สุขแก้ว และ สุธี สุขพันธุ์
การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์สําเร็จรูป
Panel P02-5
เพื่อใช้งานร่วมกับเคริ่องอ่านฉลากยาสําหรับช่วยผู้ที่มีปัญหาทางด้านการมองเห็น
ID 1212
พีระพงศ์ ฟักเขียว และ ฐิติพงษ์ เลิศวิริยะประภา
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วันพฤหัสบดี ที่ 22 พฤษภาคม 2557
13.00-15.00: Dialogue sessions
บทความสิ่งประดิษฐ์
หัวข้อ P03 เทคโนโลยีไฟฟ้า การควบคุม และการอนุรักษ์พลังงาน
สถานที่: ลานหน้าห้องทิพย์พิมาน โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว
ประธาน: ผศ.ดร.ประชา ยืนยงกุล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (RMUTL)
เวลา
เรื่อง / ผู้แต่ง
โคมไฟแอลอี ดี เ พื่ อ การพั ฒ นาความร่ ว มมื อ เพื่ อ เสริ ม สร้ า งความเข้ ม แข็ ง และ
Panel P03-1
ยกระดับ ความเป็นอยู่ของราษฎรในหมู่บ้านห่างไกลในเขตภาคเหนือตอนบน
ID รับเชิญ 02
กฤษดา ยิ่งขยัน จุฑาทิพย์ เฉลิมผล และ ศักดา จงแก้ววัฒนา
Panel P03-2 โคมไฟหลอดแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์แบบอัตโนมัติ
ID 1024
เฉลิมพล เรืองพัฒนาวิวัฒน์ และยุทธนา กันทะพะเยา
การออกแบบและพัฒนาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อควบคุมระบบไฟฟ้าและความ
Panel P03-3 ปลอดภัยอัตโนมัติ
เตชัส บางเจริญสุข พีรวัส จิรกาลนุกุล และภาณุพงศ์ ช่วยเจริญสุข
ID 1182
และ สุรางค์รัตน์ เชาว์โคกสูง
เครื่องตรวจวัดและบันทึกแรงดันไฟฟ้า กระแสไฟฟ้า และความสว่างของหลอด
Panel P03-4
ไฟฟ้าโดยแสดงผลทางคอมพิวเตอร์ผ่านโปรแกรม LabVIEW
ID 1128
อนันต์ วงษ์จันทร์ พสิษฐ์ สังข์คํา สุจินดา ปัญญาคันธา และ ระบิน ปาลี
Panel P03-5 ป้ายโฆษณาตัวอักษรไฟวิ่งโดยใช้ชุดแอลอีดีแบบเส้น
ID 1046
อรรถพล วิเวก จีรวัฒน์ สัญญา กรกต แสงบุญมี และ นรินทร์ สายปัน
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วันพฤหัสบดี ที่ 22 พฤษภาคม 2557
13.00-15.00: Dialogue sessions
บทความสิ่งประดิษฐ์
หัวข้อ P04 การสื่อสาร การสนับสนุนผู้ใช้ตามบ้าน เครือข่ายสังคม เครือข่ายไร้สาย
สถานที่: ลานหน้าห้องทิพย์พิมาน โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว
ประธาน: ผศ.ดร.ประชา ยืนยงกุล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (RMUTL)
เวลา
เรื่อง / ผู้แต่ง
Panel P04-1 สายอากาศแถวลําดับสําหรับเครือข่ายไร้สายย่านความถี่ 2.4GHz
ID รับเชิญ 03 เอกทัศน์ พฤกษวรรณ อลงกรณ์ ลัง และ เอนก เพ็ชรแบน
สายอากาศแบบช่องเรียวมีแผ่นสะท้อนป้อนด้วยสายนําสัญญาณระนาบร่วม
Panel P04-2
ความถี่ 2.45 GHz
ID รับเชิญ 04
เอกทัศน์ พฤกษวรรณ นพรัตน์ การะเกต และ นัฐวุติ มะณี
การประยุกต์พัฒนาเว็บเพ็จด้านวัตกรรมเพื่อชุนชนในการสนับสนุนผลิตภัณฑ์
Panel P04-3 ไทยสู่ยุคอาเซียน
ID รับเชิญ 05 ยุพดี หัตถสิน ชัชวาลย์ รัตนโสภา วิทวัส ปิงวัง ฤทธิ์ณรงค์ เสน่หา
ขวัญชัย เอื้อวิริยานุกูล ธนิต เกตุแก้ว และ ภาสวรรธน์ วัชรดํารงศักดิ์
อุปกรณ์แลนไร้สายเพื่อวัดสถานะแบตเตอรี่และเก็บข้อมูลสู่ฐานข้อมูลเว็บ
Panel P04-4
ภาณุพงศ์ ระย้าแก้ว ณฐพงศ์ สว่างเมือง คณิตพงศ์ เพ็งวัน
ID 1049
และ ธราดล โกมลมิศร์
อุปกรณ์ตรวจวัดกําลังไฟฟ้าผ่านบลูทูธและการรับข้อมูลผ่านโทรศัพท์มือถือ
Panel P04-5
แอนดรอยด์
ID 1227
ปองพล งามตา ณฐพงศ์ สว่างเมือง คณิตพงศ์ เพ็งวัน และ ธราดล โกมลมิศร์
Panel P04-6 การพัฒนาระบบสื่อสาร สมาร์ทโฟนด้วยเทคโนโลยี WiFi-Direct
ID 1012
ธีรพงษ์ โชคสถิตย์ เบญจพร ปาวะรีย์ และ สุเมธ ประภาวัต
เครือข่ายเซนเซอร์ไร้สายที่อิงมาตรฐาน IEEE 802.15.4 สําหรับการมอนิเตอร์
Panel P04-23
การใช้ ไฟฟ้าภายในอาคาร
ID 1019
คณิตพงศ์ เพ็งวัน ภัทรวุฒิ จรัสพันธุ์กุล ธราดล โกมลมิศร์ และ ณฐพงศ์ สว่างเมือง
การศึกษาออกแบบห้องปิดกั้นไร้คลื่นสะท้อนทางแม่เหล็กไฟฟ้า
Panel P04-7
พัชราธรณ์ พูนเกตุ ณัฐพงษ์ สมต๊ะ วีรชัย วงศ์คีรีวรรณ รัตติญา ปงกา
ID 1143
และ ศุภกิต แก้วดวงตา
ระบบการวิเคราะห์ความแรงสัญญาณเอฟเอ็ม
Panel P04-10
จิรภูมิ บุตรโท ฐิตินนท์ ผลโพธิ์ ยลดา พานทอง ธนวิชญ์ ปลอดดี
ID 1158
และ พรชัย ทรัพย์นิธิ
Panel P04-12 ระบบวิเคราะห์ความผิดพลาดในการระบุตําแหน่งจากข้อมูลเครื่องรับ GNSS
ID 1245
ชยานันท์ ลิ้มจํารูญรัตน์ ธนวิชญ์ ปลอดดี และ ศราวุฒิ รุ่งเรืองวจีเอก
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วันพฤหัสบดี ที่ 22 พฤษภาคม 2557
13.00-15.00: Dialogue sessions
บทความสิ่งประดิษฐ์
หัวข้อ P04 การสื่อสาร การสนับสนุนผู้ใช้ตามบ้าน เครือข่ายสังคม เครือข่ายไร้สาย (ต่อ)
สถานที่: ลานหน้าห้องทิพย์พิมาน โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว
ประธาน: ผศ.ดร.ประชา ยืนยงกุล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (RMUTL)
เวลา
เรื่อง / ผู้แต่ง
Panel P04-13 ระบบคอมพิวเตอร์คลัสเตอร์ขนาดเล็ก
ID 1278
ธนิต เกตุแก้ว
ระบบติดตามขบวนรถไฟและแก้ไขความผิดพลาดตําแหน่งด้วยอุปกรณ์สมาร์ท
Panel P04-17
โฟน
ID 1078
อานันท์ เจริญรัตน์ อิดริด แก้วดํา ศราวุฒิ รุ่งเรืองวจีเอก และ พรชัย ทรัพย์นิธิ
ระบบระบุการเข้าใช้งานห้องปฏิบัติการการสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายในสาขา
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
Panel P04-18
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ID 1051
ภาณุเดช ทิพย์อักษร สุทธิวัส ปะสุนะ ธนัฐ สมบูรณ์ มงคลชัย ภิรมย์
และ ขวัญชัย เอื้อวิริยานุกูล
ระบบตรวจจั บ การบุ ก รุ ก โดยใช้ เ ซ็ น เซอร์ ค วามเคลื่ อ นไหวร่ ว มกั บ การ
ประมวลผลภาพ
สาขาวิศ วกรรมคอมพิวเตอร์ค ณะวิศ วกรรมศาสตร์
Panel P04-19
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ID 1093
ภาณุเดช ทิพย์อักษร ปกรณ์ เนตรผาบ ธนมินทร์ มุนินทร์ นครินทร์ ป้อมภา
และ พัฒนะ ธโนภาสสกุล
การออกแบบระบบกันขโมยในห้างสรรพสินค้าโดยใช้ระบบอาร์เอฟไอดีย่าน
Panel P04-20 ความถี่สูง (13.56 MHz)
ID 1136
ภูวนัย ใจบ้านเอื้อม ไผ่ ยมนา เอกลักษณ์ ปัญญารัตน์
และ ศุภกิต แก้วดวงตา
ระบบรักษาความปลอดภัยรถจักรยานยนต์ในมหาวิทยาลัยโดยใช้อาร์เอฟไอดี
Panel P04-21 แบบแอกทีฟ
ID 1169
จตุภูมิ อ้ายโน สุพัตรา บุตรดี สอนธิ วนาลัยสุชสันต์ และ กมล บุญล้อม
โปรแกรมคอมพิวเตอร์บนมือถือสาหรับค้นหาเส้นทางการท่องเที่ยวแบบชาญ
Panel P04-22 ฉลาด กรณีศึกษาจังหวัดเชียงราย
ID 1149
รัชนก สันธิ ศรินญา ตะติยา ทินธินาถ สิงห์แก้ว อธิคม ศิริ
และ กฤตกรณ์ ศรีวันนา
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วันพฤหัสบดี ที่ 22 พฤษภาคม 2557
13.00-15.00: Dialogue sessions
บทความสิ่งประดิษฐ์
หัวข้อ P05 เครื่องมือ สื่อการเรียนรู้ และชุดทดลองเพื่อห้องปฏิบัติการ
สถานที่: ลานหน้าห้องทิพย์พิมาน โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว
ประธาน: ผศ.ดร.ประชา ยืนยงกุล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (RMUTL)
เวลา
เรื่อง / ผู้แต่ง
Panel P05-1 การสร้างและพัฒนาเครื่องกรอเส้นด้ายสําหรับทอผ้าด้วยระบบไฟฟ้า
ID รับเชิญ 06 สมพร อ่อนเกตุพล และ มงคล ธุระ
Panel P05-2 เครื่องปรับอากาศระดับน้ําเย็น
ID รับเชิญ 07 มงคล ธุระ และ ธาดา อุ่นใจ
การประยุ ก ต์ วิ ช าการเขี ย นโปรแกรมคอมพิ ว เตอร์ ใ ห้ ส อดคล้ อ งกั บ พื้ น ฐาน
Panel P05-3
วิศวกรรมหลายสาขา
ID รับเชิญ 08
ยุพดี หัตถสิน ทวีทรัพย์ บรรณสาร ทศพล จันทร์แดง และ ธีระยุทธ บุนนาค
Panel P05-4 การควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงโดยใช้โปรแกรม LabVIEW
ID 1025
ยุทธนา กันทะพะเยา และ เฉลิมพล เรืองพัฒนาวิวัฒน์
ชุดทดลองวิ ชาการประมวลผลภาพ
สาขาวิศ วกรรมคอมพิวเตอร์ค ณะ
Panel P05-5
วิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ID 1050
ภาณุเดช ทิพย์อักษร ปรัชญา ปัญญาแก้ว และ ภูวดล คําวงษา
การศึกษาการใช้งานคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กสําหรับช่วยสอนในศูนย์การเรียน
Panel P05-6
ชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน
ID 1111
ศิริลักษณ์ กรุดเงิน วรจักร์ เมืองใจ และ ธีรศักดิ์ สมศักดิ์
Panel P05-7 ชุดทดลองวงจรแปลงผันเฟสเดียวที่ความถี่ไฟฟ้ากําลัง
ID 1162
สุรศักดิ์ อยู่สวัสดิ์ ศุภลักษณ์ ศรีตา และ อุเทน คําน่าน
Panel P05-8 ชุดทดลองวงจรแปลงผันกระแสตรงเป็นกระแสตรง
ID 1163
สุรศักดิ์ อยู่สวัสดิ์ ศุภลักษณ์ ศรีตา และ อุเทน คําน่าน
Panel P05-9 ชุดทดลองวงจรแปลงผันกระแสตรงเป็นกระแสสลับ
ID 1165
สุรศักดิ์ อยู่สวัสดิ์ ศุภลักษณ์ ศรีตา และ อุเทน คําน่าน
Panel P05-10 หุ่นยนต์วาดภาพ
ID 1170
วิศรุต รัตนอาภรณ์ กัญญารัตน์ ศรีอนรรฆวานิช และ ยศวีย์ แก้วมณี
Panel P05-11 หุ่นยนต์กู้ภัย
ID 1286
อภิชาติ ใสงาม
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วันพฤหัสบดี ที่ 22 พฤษภาคม 2557
13.00-15.00: Dialogue sessions
บทความสิ่งประดิษฐ์
หัวข้อ P05 เครื่องมือ สื่อการเรียนรู้ และชุดทดลองเพื่อห้องปฏิบัติการ (ต่อ)
สถานที่: ลานหน้าห้องทิพย์พิมาน โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว
ประธาน: ผศ.ดร.ประชา ยืนยงกุล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (RMUTL)
เวลา
เรื่อง / ผู้แต่ง
เครื่องมือค้นหาตําแหน่งจุดลัดวงจรในระบบจําหน่ายแรงต่ํา 400/230 V การ
Panel P05-12
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ID 1214
พินิต แสงวัฒนะ
Panel P05-13 เครื่องลดความยืดของผ้ายืดด้วยเทคนิคการสั่น
ID 1271
เชาว์ลิต พันธ์สังข์ และ สลิลทิพย์ สินธุสนธิชาติ
เครื่องทําน้ําเย็นโดยเทอร์โมอิเล็กทริกส์
Panel P05-14
อนุชล หอมเสียง อนุพงศ์ ไพโรจน์ ขวัญชัย เอื้อวิริยานุกูล
ID 1288
จารุพงษ์ สร้อยคํา มุกระวี ดีสุ่น และ อานนท์ วีระวงศ์
Panel P05-15 การสร้างเครื่องจักรกลไฟฟ้าซิงโครนัส 3 เฟสแบบขั้วยื่นขนาดเล็ก
ID 1289
พร้อมรบ คําธาร สุพัตรชัย สีแก้วมี และ นันทพันธ์ สารตันติดาธรม์
Panel P05-16 การออกแบบกังหันน้าผลิตไฟฟ้าด้วยหลักการทางพลศาสตร์ของไหลเชิงคํานวณ
ID 1037
วีระยุทธ หล้าอมรชัยกุล
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15.00-17.00: Workshop
การทํา Workshop เรื่อง “การออกแบบและควบคุมระบบอากาศยานไร้คนขับ”
สถานที่: ห้องพิณทอง (ภาคบรรยาย)
ผู้ดําเนินรายการ: อาจารย์ระพินทร์ ขัดปิก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (RMUTL)
ผู้นําเสนอผลงาน: อาจารย์เอกทัศน์ พฤกษวรรณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (RMUTL)
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รศ.ดร.นนํายุทธ สงค์ค์ธนาพิทักษ์
อธิการบดี
ก มหาวิวิทยาลัยเทคโ
คโนโลยีราชมมงคลล้านนาา

ประวัติ
รองงศาสตราจารยย์ ดร.นํายุทธ สงค์ธนาพิทักกษ์ สําเร็จการรศึกษาสูงสุดระดั
ร บปริญญาาเอก Ph.D. (TTechnologyy
Managemeent) จาก Tecchnology University of the Philipppines สาธารณ
ณรัฐฟิลิปปินสส์ (พ.ศ. 25433) ปริญญาโทท
M.Sc. (Elecctrical Enginneering) จากก Macquariee Universityy ประเทศออสเตรเลีย (พ..ศ. 2520) แลละปริญญาตรีรี
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศิ วกรรมไฟฟ้ฟ้า) จาก จุฬาาลงกรณ์มหาวิวิทยาลัย (พ.ศ. 2513)
ปัจจุบันดํารงตํตําแหน่งอธิการบดีมหาวิทยยาลัยเทคโนโลลยีราชมงคลล้ล้านนา เกิดเมืมื่อวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ..
2490 เริ่มรับบราชการเป็นอาจารย์
อ
ประจํจําแผนกอิเล็กททรอนิกส์ วิทยาลั
ย ยเทคนิคภาคพายั
ภ
พ จังงหวัดเชียงใหมม่ (ปัจจุบันคือ
มหาวิทยาลัยยเทคโนโลยีราชมงคลล้
า
านาา ภาคพายัพ เชียงใหม่) แลละได้รับการแแต่งตั้งให้เจริญญก้าวหน้าในหหน้าที่การงานน
เรื่อยมา จนดํารงตําแหนน่งสําคัญๆ หลลายตําแหน่งงอาทิ อธิการรบดีมหาวิทยาเทคโนโลยีรราชมงคลธัญบุ
ญ รี ประธานน
คณะกรรมกาารอธิการบดีมหาวิ
ม ทยาลัยเททคโนโลยีราชชมงคลนายกสสมาคมการศึกษาแห่งประเททศไทย คณะกกรรมการการร
อุดมศึกษา กรรมการสภภามหาวิทยาลลัยเทคโนโลยียีราชมงคลล้านนา อธิการบดีสถาบันเเทคโนโลยีราชมงคล
า
รองง
อธิการบดีสถถาบันเทคโนโโลยีราชมงคล ยิ่งกว่านั้นท่ านมีบทบาทสสําคัญในการพัฒนา และยยกฐานะสถาบบันเทคโนโลยียี
ราชมงคล สู่กการเป็นมหาวิวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคคล 9 แห่ง ตลอดจนการน
ต
นํา “ราชมงคลล” สู่ความเป็ป็นเลิศในการร
ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ
หัวข้อบรรยาาย
การจัดการและพัฒนากระะบวนการศึกษาของบั
ษ
ณฑิตตนักปฏิบัติเพือมุ
่อ ่งสู่ความเป็นเลิศในสังคมมไทย

วันที่ 21-23
2 พฤษภาคมม พ.ศ.2557 ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว
C2

การประชุมวิชากการ งานวิจัย และพพัฒนาเชิงประยุกต์ต ครั้งที่ 6 การพัฒฒนาเทคโนโลยีเพือให้
อ่ โลกมีสันติสุข
ECTI-CARD Prooceedings 2014,, Chiang Mai, Thhailand

ศ.ดร.ปรระภาส จงสสถิตย์วัฒนาา
ภาควิชาวิ
า ศวกรรมคคอมพิวเตอร์ ์ คณะวิศวกกรรมศาสตร์ร์
จุฬฬาลงกรณ์มหาวิ
ม ทยาลัย
ที่ปรึกษาสมาคมวิชาการรไฟฟ้า อิเล็กกทรอนิกส์ คอมพิ
ค วเตอร์ร์
โทรคมนาคคม และสารสสนเทศแห่งประเทศไทย
ป
ย
ประวัติ
ศาสสตราจารย์ ดร.ประภาส
ด
จงสถิ
จ ตย์วัฒนนา ปัจจุบันดํารงตํ
า าแหน่ง หัวหน้าห้อง ปฏิบัติการระะบบอัจฉริยะ
ภาควิชาวิศววกรรมคอมพิวเตอร์
ว
คณะวิวิศวกรรมศาสสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาาลัย จบการศึศึกษาระดับปริริญญาบัณฑิต
วศ.บ. (ไฟฟ้าา) จากมหาวิทยาลั
ท ยเกษตรรศาสตร์ในปี พ.ศ. 2523 ปริญญาดุษฎีบัณฑิต Ph..D. (Compputer Eng.))
มหาวิทยาลัย Edinburghh จากสหราชชอาณาจักร มี ความสนใจแและมีความเชียวชาญด้
่
าน RRobotics Evolutionaryy
Computation Artificiaal Intelligennce ประวัติดด้านการตีพิมพ์ มีผลงานทีได้
่ไ รับการตีพิมมพ์มากกว่า 40
4 บทความม
ตั้งแต่ปี พ.ศ.. 2537 ทั้งในฐฐานข้อมูล IEEE และ ScieenceDirect และผลงานที
แ
่ได้รับการตีพิมมพ์จากวิทยานินิพนธ์มากกว่า
40 เรื่อง ตตั้งแต่ปี 25399 ในฐานข้อมู
อ ลของ จุฬาาลงกรณ์มหาาวิทยาลัย ได้รัรบั รางวัลวิศววกรคอมพิวเตตอร์ยอดเยี่ยม
ประเทศไทย สาขา Compputer Systeems จากวิศ วกรรมสถานแห่งประเทศไไทยในพระบรรมราชูปถัมภ์ (วสท.) สาขาา
คอมพิวเตอร์ร์ ในงาน Thailand Mobille Applicatioon Symposium 2010 (TTMAS 2010)) วันที่ 30 กันยายน
น
25533
และรางวัลระดับชาติ ประเภทบุคคล ประจํ
ป าปี 25553 รางวัลวิศวกรคอมพิวเตอร์ยอดเยียี่ยม สาขาวิศวกรรมระบบบ
คอมพิวเตอร์ร์ (Computerr Systems Engineers)
E
จาากสมาคมวิศวกรรมสถานแ
ว
แห่งประเทศไททยในพระบรมมราชูปถัมภ์
หัวข้อบรรยาาย : Applieed Evolutioonary Optim
mization
Evoolutionary Optimization
O
n is easy tto use andd it is effecctive. It is increasinglyy becomingg
popular in industrial applications
a
s. The methhod can be applied to variety of pproblems. This
T lecturee
introduces the methood and givess examples of its appliication in many
m industrries. Moreovver, we willl
show the llatest method being deeveloped inn research laabs and theeir effective uses.
บทคัดย่อ : กการประยุกต์วิวธิ ีหาคําตอบเหมาะสมทีส่สุุดเชิงวิวัฒน์
วิธีหหาคําตอบเหมมาะสมที่สุดเชิชิงวิวัฒน์เป็นวิ ธีที่ใช้ง่ายได้ผลดี
ผ จึงนิยมใใช้อย่างกว้างงขวางในอุตสาาหกรรม วิธีนีน้ี
สามารถใช้กกัั บปั ญ หาหล ายหลากรู ปแบบ
แ การบร รยายนี้ จะแแนะนํา วิธี ห าคคํ า ตอบเหมาาะสมที่ สุด เชิงวิ
ง วั ฒน์ และะ
ยกตัวอย่างกการประยุกต์ในหลายอุ
น
ตสาหหกรรม นอกจจากนั้น ยังเสนนอวิธีที่ทันสมััยใน วงวิจัย รรวมทั้งวิธีใช้งานให้
า ได้ผล
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รศ.ดร.ชูววงค์ พงศ์เจริริญพาณิชย์
ภาควิชาวิ
ช ศวกรรมโโทรคมนาคมม คณะวิศวกกรรมศาสตร์ร์
สถาบันเทคคโนโลยีพระจจอมเกล้า เเจ้าคุณทหารรลาดกระบัง
ประวัติ
รองงศาสตราจารรย์ ดร.ชูวงค์ พงศ์เจริญพ าณิชย์ สําเร็จการศึกษารระดับปริญ ญาาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
(เกียรตินิยม)) วิศวกรรมศาาสตรมหาบัณฑิ
ณ ต และวิศวกรรมศาสตรดดุษฎีบัณฑิต จากสถาบั
จ
นเททคโนโลยีพระะจอมเกล้าเจ้า
คุณทหารลาดกระบัง (สจล.) ในปี พ.ศ..2539 2541 และ 2544 ตามลําดับ จาากนั้นได้เข้าเป็ป็นอาจารย์ประจํ
ร าภาควิชา
วิ ศ วกรรมโททรคมนาคม คณะวิ ศ วก รรมศาสตร์ สจล. ปั จ จุ บับ น ดํ า รงตํ าแหน่
แ ง รองศาสสตราจารย์ และหั ว หน้ า
ห้องปฏิบัติการวิจัยสายอาากาศและแม่เหล็
เ กไฟฟ้าปรระยุกต์นอกจากนั้นยังดํารงงตําแหน่งประะธาน IEEE MTT/AP/EDD
Thailand CChapter แลละ Associatee Editor ในนวารสารวิชากการระดับนานนาชาติ IEICE Trans.Com
m. และ ECTII
Trans. EEEC และเป็นผู
น ้ประเมินบททความในวารรสารวิชาการรระดับนานาชาาติ IEEE Trrans. Anteennas andd
Propagation, Electronics Letters, ECTI Trans. และการประชุมวิชาการรระดับชาติและะนานาชาติตางๆ
่า ตลอดจนน
เป็น TPC Chair ในกการประชุมวิชาการระดั
ช
บช าติและนานาชาติ อาทิเช่น Internationnal Sympposium onn
Antennas aand Propagaation (ISAP)) และ Asia-PPacific Microowave Confeerence (APM
MC) งานวิจัยที่สนใจและมีมี
ความเชี่ยวชาาญคือ การอออกแบบสายอาากาศสําหรับรระบบสื่อสารสสมัยใหม่ การปประยุกต์คลื่นนแม่เหล็กไฟฟ้าอาร์เอฟไอดีดี
(Radio Freqquency Idenntification: RFID)
R และการส่งผ่านกําลังงานไร้
ง
สาย เป็ป็นต้น
หัวข้อบรรยาาย : เทคโนโโลยีสายอากาศศสําหรับการปประยุกต์ใช้งานอาร์เอฟไอดีดี (Antenna TTechnologyy for RFID
Applicationns)
บทคัดย่อ
งานนวิจัยนี้นําเสนนอเทคโนโลยีและการออกแ
แ
แบบสายอากาาศสําหรับเครืรื่องอ่านข้อมูลล(Reader) และเครื
แ
่องลูก
ข่ายหรือแท็ก (Tag) สําหรั
ห บการประยยุกต์ใช้งานอาาร์เอฟไอดี (Radio Frequuency Idenntification: RFID) โดยย
รายละเอียดไได้นําเสนอสาายอากาศในรูรูปแบบใหม่สําาหรับใช้งานใในย่านความถีถี่ต่างๆ เช่น ยย่านความถี่ตา่ํ (LF) ย่าน
ความถี่สูง (HHF) ย่านความมถี่สูงยิ่ง (UHF) และย่านคความถี่ไมโครเเวฟ (Microw
wave) ซึ่งสสามารถนําไปปใช้งานจริงได้ด้
หลากหลายปประเภทเช่น งานลงทะเบีบียนสัตว์ในกาารจัดการฟาร์ร์มอัตโนมัติ ห้องสมุดอัจฉริริยะ เซ็นเซอร์ร์ตรวจจับวัตถุ
อุตสาหกรรมมขนส่ง โลจิสติกส์และการจัดเก็บสําหรัับคลังสินค้า เป็นต้น โดยในรายละเอียดดของงานวิจยนี
ัย ้จะได้กล่าว
เพิ่มเติมในเรืรื่องของเทคนินิคต่างๆ ที่ใช้ในการออกแแบบสายอากาศเพื่อให้ได้อิอมิ พีแดนซ์แมมตชิ่งกับการใใช้งาน มีการร
กระจายสนาามแม่เหล็กไฟฟฟ้าด้วยความมแรงและทิศททางที่เหมาะสม ตลอดจนมีอัตราขยายทที่เพียงพอทีจะทํ
่จ าให้ระบบบ
การสื่อสารไร้ร้สายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
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แบบจําลองสวิทช์ รีลคั แตนซ์ เจนเนอเรเตอร์
Model of Switched Reluctance Generator
ไพโรจน์ ทองประศรี
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้ า คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรี ราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรี ราชา
E-mail: sfengprt@src.ku.ac.th
ดังนั้นจึ งทําให้ถูกนําไปประยุกต์ใช้งานอย่างหลากหลาย เช่ น พลังงาน
สําหรับอากาศยาน ระบบพลังงานแบบผสมผสานหรื อไฮบริ ด [1–3] การ
ควบคุมการทํางานของ SRG ได้ถูกบรรยายไว้ใน [1-2] แต่ขอ้ ด้อยคือ
ต้องการอุ ปกรณ์ ต รวจจับตํา แหน่ ง ของโรเตอร์ เ พื่ อ ให้ตาํ แหน่ ง ของมุ ม
กระตุน้ ตรงกับตําแหน่งของโรเตอร์อย่างถูกต้อง และมีเสี ยงดังขณะทํางาน
เนื่ องจาก SRG มี โครงสร้ างที่ มีลกั ษณะพิเศษและความอิ่ มตัวของ
สนามแม่เหล็กสู ง ดังนั้นจึงเป็ นเรื่ องยากที่ จะคํานวณหาค่าตัวแปรต่างๆ
จากวงจรสมมู ล ด้ว ยเหตุ ผ ลนี้ กราฟคุ ณ สมบัติ ข องเส้ น แรงแม่ เ หล็ ก
(Magnetization Curve) ได้ถูกนํามาใช้สาํ หรับสร้างแบบจําลองแทน การ
คํานวณแบบระเบียบวิธีไฟไนท์เอลิ เมนต์ได้ถูกนํามาใช้สําหรับหาข้อมูล
ของกราฟนี้ เนื่ องจากมีความน่าเชื่อถือสู ง [4] อย่างไรก็ตามวิธีน้ ีมีขอ้ ด้อย
คือมีความต้องการจํานวนข้อมูลตําแหน่ งของเส้นแรงแม่เหล็กเกี่ยวคล้อง
และกระแสเฟสเป็ นจํานวนมาก แบบจําลองทางคณิ ตศาสตร์ ของกราฟ
คุณสมบัติเส้นแรงแม่เหล็กแบบไม่เชิ งเส้นอย่างง่ายได้ถูกนําเสนอใน [5]
ซึ่ งขึ้นอยูก่ บั ค่าเส้นแรงแม่เหล็กที่ตาํ แหน่งตรงขั้ว (aligned position : )
และที่ตาํ แหน่งไม่ตรงขั้ว (unaligned position : ) ดังแสดงในรู ปที่ 1

บทคัดย่อ
คุ ณลักษณะของสวิ ทช์ รีลัคแตนซ์ เ จนเนอเรเตอร์ มี ความอิ่ ม ตัว ของ
สนามแม่ เหล็กสูง ดังนั้นจึงเป็ นเรื่ องยากที่ จะวิเคราะห์ หาค่ าตัวแปรควบคุม
ผ่ า นวงจรสมมู ล โดยทั่ ว ไปการวิ เ คราะห์ หาค่ าตั ว แปรควบคุ ม ได้ ถู ก
ดําเนินการผ่ านแบบจําลองสวิทช์ รีลัคแตนซ์ เจนเนอเรเตอร์ ในบทความนี ้
แบบจํ า ลองสวิ ท ช์ รี ลั ค แตนซ์ เจนเนอเรเตอร์ ซึ่ งถู ก ประยุ ก ต์ มาจาก
แบบจําลองทางคณิ ตศาสตร์ ของเส้ นแรงแม่ เหล็กเกี่ยวคล้ องได้ ถูกนําเสนอ
แบบจําลองนีเ้ ป็ นแบบจําลองที่ ง่ายไม่ ต้องการข้ อมูลของสวิทช์ รีลัคแตนซ์
เจนเนอเรเตอร์ มากเมื่ อ เที ย บกั บ แบบจํา ลองที่ ถู ก ประยุก ต์ ม าจากการ
คํานวณแบบระเบียบวิธีไฟไนท์ เอลิเมนต์ ความถูกต้ องของแบบจําลองได้
ถูกยืนยันจากผลการทดลองกับสวิทช์ รีลัคแตนซ์ เจนเนอเรเตอร์ ชนิด 4 เฟส
8 ขัว้ สเตเตอร์ 6 ขัว้ โรเตอร์

Abstract
Characteristics of switched reluctance generators have high
magnetic saturation therefore it is difficult to analyze for finding control
parameters via the equivalent circuit. Generally an analysis for finding
the control parameters is operated via a model of switched reluctance
generator. In this paper, the model of switched reluctance generator that
has been applied from the analytical model of flux linkage is proposed.
This model that does not require a lot of datum of the switched
reluctance generator versus a model applied form finite element analysis
is simple. The validity of the model has been confirmed by the results of
the measurements with the 4-phase switched reluctance generator with 8
stator poles and 6 rotor poles.

รู ปที่ 1. กราฟคุณสมบัติเส้นแรงแม่เหล็ก

ในรู ปที่ 1 กราฟที่ตาํ แหน่งไม่ตรงขั้วของเส้นแรงแม่เหล็กเกี่ยวคล้องที่
ณ ตํา แหน่ ง โรเตอร์ จะมี ลกั ษณะเป็ น
สัมพันธ์กบั กระแสเฟส
1. บทนํา
มีค่าตํ่าสุ ด ส่ วนที่
เส้นตรงและที่ตาํ แหน่ งนี้ค่าความเหนี่ ยวนําเฟส
เครื่ องจักรกลไฟฟ้ าชนิ ดสวิทช์รีลคั แตนซ์ (Switched Reluctance
ตําแหน่งไม่ตรงขั้วนั้นความต้านทานของวงจรแม่เหล็กมีค่าตํ่าสุ ดและช่อง
Machine) สามารถควบคุ มให้ทาํ งานในโหมดของมอเตอร์ (Switched
อากาศมีค่าน้อยที่สุดส่ งผลให้ความเหนี่ ยวนําเฟสที่ตาํ แหน่ งตรงขั้ว
Reluctance Motor : SRM) และโหมดเครื่ องกําเนิ ดไฟฟ้ า (Switched
มี ค่าสู งสุ ด และเส้นแรงแม่เหล็กเกี่ ยวคล้องที่ สัมพันธ์กับกระแสเฟส ณ
Reluctance Generator : SRG) ได้โดยปรับตําแหน่งของมุมกระตุน้ ให้
ตําแหน่ งโรเตอร์ จะมี ลกั ษณะไม่เชิ งเส้น ดังนั้นสมการเส้นแรงแม่ เหล็ก
สัมพันธ์กบั โพรไฟล์ของความเหนี่ ยวนําเฟส คุณลักษณะเด่นของ SRG ซึ่ ง
ถูกแบ่งเป็ น 2 ช่วงคือช่วงที่เป็ นเชิ งเส้น
เกี่ยวคล้องเฟส
เครื่ องจักรกลไฟฟ้ าชนิ ดอื่ นไม่มี คือโรเตอร์ ไม่มีการพันขดลวดและไม่มี
และช่วงไม่เป็ นเชิงเส้น
สามารถหาได้จากสมการที่
แม่เหล็กถาวรจึงทําให้ราคาไม่สูง ความเฉื่ อยตํ่า เหมาะกับงานที่ ตอ้ งการ
1) โดยที่ตาํ แหน่ง S เป็ นตําแหน่งที่กราฟเกิ ดการโค้ง ส่ วนที่ตาํ แหน่ ง M
ความเร็ วสู ง มีประสิ ทธิ ภาพสู ง มีความทนทานเมื่อทํางานในอุณหภูมิที่สูง
คือตําแหน่งที่กระแสเฟสสู งสุ ดที่ตาํ แหน่งตรงขั้ว
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·

(1)

เมื่อ คือจํานวนขั้วของโรเตอร์ และ คือตําแหน่งมุมของโรเตอร์
อยูใ่ นรู ปของเรเดียน
โดยที่
·
·

,
4

รูปที่ 3. โหมดฟรี วิลลิ่ง (Freewheeling mode)

,

(2)
(3)
(4)

3. แบบจําลองทางคณิตศาสตร์ ของ SRG
วงจรสมมูล 1 เฟส ของ SRG ดังแสดงในรู ปที่ 4 สามารถเขียนสมการ
ได้ดงั แสดงในสมการที่ (5)
แรงดันเฟส

ในบทความนี้นาํ เสนอแบบจําลองทางคณิตศาสตร์ ของ SRG ซึ่ งข้อมูล
ของเส้ น แรงแม่ เ หล็กอย่า งง่ า ยได้ถู ก นํา มาใช้แ ทนวิ ธีก ารคํา นวณแบบ
ระเบี ย บวิ ธี ไ ฟไนท์ เ อลิ เ มนต์ ซึ่ งความถู ก ต้อ งของแบบจํา ลองทาง
คณิ ตศาสตร์ของ SRG ได้ถูกยืนยันจากผลการทดลองกับ SRG ชนิด 4 เฟส
8 ขั้วสเตเตอร์ 6 ขั้วโรเตอร์ (8/6 SRG)

2. หลักการทํางานของ SRG
วงจรคอนเวอร์ เตอร์ สํา หรับขับ SRG เป็ นแบบวงจร half-bridge
converter โดยมีสวิทช์อิเล็กทรอนิกส์กาํ ลัง 2 ตัวและไดโอด 2 ตัวต่อเฟส
ข้อ ดี ของวงจรนี้ คื อ แต่ ล ะเฟสสามารถควบคุ มได้แ บบอิ ส ระต่ อ กัน ซึ่ ง
สามารถแบ่งการทํางานได้ 2 โหมด คือโหมดการกระตุน้ (Excitation
mode) ในโหมดนี้สวิทช์อิเล็กทรอนิกส์กาํ ลัง S1 และ S2 ทํางานที่ตาํ แหน่ง
ดังแสดงในรู ปที่ 2 ซึ่ งในโหมดนี้ กาํ ลังงานภายนอกถูกจ่ายจาก
แหล่งจ่ายไฟฟ้ ากระแสตรง ผ่านวงจรคอนเวอร์เตอร์ ไปยังขดลวดของ
SRG เพื่อสะสมพลังงาน

รูปที่ 4. วงจรสมมูล 1 เฟสของ SRG
,
·

,

·

·

5)

รู ปที่ 5 แสดงกราฟคุณสมบัติเส้นแรงแม่เหล็กที่ได้จากวิธีการคํานวณ
แบบระเบียบวิธีไฟไนท์เอลิเมนต์ (FEA) เปรี ยบเทียบกับแบบจําลองทาง
คณิ ตศาสตร์ของสมการที่ 1) ซึ่ งใช้พารามิเตอร์ดงั นี้ = 0.0175Wb,
= 0.0125Wb, = 60A, = 25A ส่ วนพารามิเตอร์ ของ 8/6 SRG ที่ใช้
สําหรับวิเคราะห์ดว้ ย FEA ได้ถูกแสดงไว้ในตารางที่ 1 และความสัมพันธ์
ของค่าความเหนี่ยวนําเฟสต่อตําแหน่งของโรเตอร์ดงั แสดงในรู ปที่ 6
แบบจําลองทางคณิ ตศาสตร์ ของเส้นแรงแม่เหล็กเกี่ยวคล้องในรู ปที่ 5
แสดงให้เห็ นว่ามี ความถูกต้องเพียงพอที่ จะนําข้อมูลมาใช้สําหรั บสร้ าง
แบบจําลอง SRG ได้
ตารางที่ 1. พารามิเตอร์ของ 8/6 SRG
Outer diameter of stator
150 mm
Inner diameter of stator
70 mm
Length of air gap
0.5 mm
Stack length
70 mm
Stator pole arc
22o
Rotor pole arc
24o
Inductance at aligned position
640 H
Inductance at unaligned position
34 H

รู ปที่ 2. โหมดการกระตุน้ (Excitation mode)

เมื่อ S1 และ S2 หยุดทํางานที่ตาํ แหน่ ง
ซึ่ งเป็ นโหมดฟรี วิลลิ่ง
(Freewheeling mode) ซึ่ งในโหมดนี้ จะทําให้กระแสไหลต่อเนื่องเกิดจาก
ค่าแรงดันต้านกลับ ( : back EMF) หลังจากสวิทช์อิเล็กทรอนิกส์กาํ ลัง
พลัง งานที่ เ ก็ บ สะสมไว้ใ นขดลวด
หยุ ด นํา กระแสที่ ต ํา แหน่ ง
เหนี่ ยวนําถูกจ่ายไปยังโหลดผ่านไดโอดฟรี วิลลิ่ง ดังแสดงในรู ปที่ 3 โดย
สามารถหาค่ากระแสที่ไหลผ่านโหลดได้ดงั นี้
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รูปที่ 5. กราฟคุณสมบัติเส้นแรงแม่เหล็ก
รู ปที่ 8. บล็อกไดอะแกรมชุดทดลองของ 8/6 SRG
จํา ลองการทํา งานของ SRG โดยใช้แ บบจํา ลองทางคณิ ต ศาสตร์
ของ SRG ที่ 471rad/s แรงดันภายนอก เท่ากับ
ควบคุมความเร็ ว
30V ควบคุมมุมนํากระแส
ที่ -19º และมุมหยุดนํากระแส
ที่ 2º รู ปคลื่นของกระแสเฟส
และแรงดันเฟส
ที่ได้จากผล
จําลองการทํางานได้ถูกแสดงในรู ปที่ 9 สําหรับรู ปที่ 10 แสดงผลที่ได้จาก
การทดลองโดยใช้ตวั แปรควบคุม SRG เดียวกันกับการจําลองการทํางาน
ด้วยแบบจําลองทางคณิ ตศาสตร์

รูปที่ 6. โพรไฟล์ของความเหนี่ยวนําเฟส 8/6 SRG
วิธีการสร้างแบบจําลองของ SRG (เฟสเดียว) ได้ใช้ค่าความสัมพันธ์
ระหว่างค่าความเหนี่ยวนําเฟสกับตําแหน่งของโรเตอร์ และความสัมพันธ์
ระหว่างเส้นแรงแม่เหล็กเกี่ ยวคล้องกับกระแสเฟสซึ่ งสามารถหาได้จาก
กราฟคุ ณสมบัติเส้นแรงแม่เหล็กซึ่ งเป็ นค่ าที่ ได้มาจากการวิเคราะห์ด้ว ย
แบบจําลองทางคณิ ตศาสตร์ โดยนํามาประยุกต์กบั สมการแรงดันเฟส
ผลที่ได้คือแบบจําลองของ SRG (เฟสเดียว) ดังแสดงในรู ปที่ 7

รูปที่ 9. รู ปคลื่นของ และ ที่ได้จากแบบจําลองทางคณิ ตศาสตร์
เมื่อควบคุม = 30V = 471rad/s = -19º และ
= 2º
รูปที่ 7. แบบจําลองทางคณิ ตศาสตร์ของ SRG เฟสเดียว

4. ผลจําลองการทํางานและผลการทดลอง
แบบจําลองของ SRG ซึ่ งถูกสร้างขึ้นจาก MATLAB/SIMULINK ได้
ถูกตรวจสอบความถูกต้อง โดยแบบจําลองนี้ ได้ถูกนําไปทดสอบกับ 8/6
SRG โดยบล็อกไดอะแกรมชุดทดลองของ 8/6 SRG ได้ถูกแสดงในรู ปที่ 8
ประกอบด้วยมอเตอร์ เหนี่ ยวนํา 3 เฟส ใช้เป็ นตัวขับต้นกําลัง (Prime
Mover) สําหรับขับ 8/6 SRG ซึ่ งสามารถควบคุมความเร็ วได้โดยปรับ
ความถี่ของอินเวอร์ เตอร์ที่ใช้ควบคุมมอเตอร์ เหนี่ ยวนํา ในส่ วนวงจรคอน
เวอร์ เตอร์ เป็ นแบบ half-bridge converter ใช้อุปกรณ์ IGBTs เป็ นสวิทช์
อิเล็กทรอนิ กส์กาํ ลังสําหรับควบคุมการนํากระแสและการหยุดนํากระแส
ของ 8/6 SRG ตัวประมวลสัญญาณแบบดิจิตอลเบอร์ TMS320F2812 ได้
ถูกใช้เป็ นตัวสร้างสัญญาณ PWM โดยใช้สัญญาณตรวจจับตําแหน่งของ
โรเตอร์ (Encoder) เป็ นสัญญาณอ้างอิงเพือ่ ประมวลผลให้เกิดมุมที่ถูกต้อง

รูปที่ 10. รู ปคลื่นของ และ ที่ได้จากผลการทดลอง
เมื่อควบคุม = 30V = 471rad/s = -19º และ
= 2º
จํา ลองการทํา งานของ SRG โดยใช้แ บบจํา ลองทางคณิ ต ศาสตร์
ของ SRG ที่ 628rad/s แรงดันภายนอก เท่ากับ
ควบคุมความเร็ ว
ที่ -15º และมุมหยุดนํากระแส
30V ควบคุมมุมนํากระแส
และแรงดันเฟส
ที่ได้จากผล
ที่ 6.3º รู ปคลื่นของกระแสเฟส
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จําลองการทํางานได้ถูกแสดงในรู ปที่ 11 และในรู ปที่ 12 แสดงผลที่ได้จาก
การทดลองโดยใช้ตวั แปรควบคุม SRG เดียวกันกับการจําลองการทํางาน
ด้วยแบบจําลองทางคณิ ตศาสตร์

จํา ลองการทํา งานของ SRG โดยใช้แ บบจํา ลองทางคณิ ต ศาสตร์
ของ SRG ที่ 732rad/s แรงดันภายนอก เท่ากับ
ควบคุมความเร็ ว
ที่ -9.5º และมุมหยุดนํากระแส
30V ควบคุมมุมนํากระแส
ที่ 8.5º รู ปคลื่นของกระแสเฟส
และแรงดันเฟส
ที่ได้จากผล
จําลองการทํางานได้ถูกแสดงในรู ปที่ 13 และในรู ปที่ 14 แสดงผลที่ได้จาก
การทดลองโดยใช้ตวั แปรควบคุม SRG เดียวกันกับการจําลองการทํางาน
ด้วยแบบจําลองทางคณิ ตศาสตร์

5. สรุป
ข้อมูลความสัมพันธ์ของเส้นแรงแม่เหล็กเกี่ ยวคล้องกับกระแสเฟสที่
อยู่ใ นรู ป แบบจํา ลองทางคณิ ต ศาสตร์ อ ย่า งง่ า ยและมี คุ ณ สมบัติ คื อ ไม่
ต้องการข้อมูลของ SRG จํานวนมาก ได้ถูกนํามาใช้แทนการหาข้อมูลด้วย
วิธีการคํานวณแบบระเบี ยบวิ ธีไฟไนท์เอลิ เ มนต์ ผลของข้อ มู ลนี้ ไ ด้ถู ก
นํามาสร้างเป็ นแบบจําลอง SRG ผลที่ได้จากแบบจําลองคือเมื่อกําหนดตัว
ทําให้ทราบลักษณะของรู ปร่ างกระแส
แปรควบคุม , , , และ
ซึ่ งรู ปร่ างของกระแสเฟสนี้ เป็ นปั จจัยสําคัญสําหรับถูกนําไป
เฟส
วิเคราะห์หาค่าแรงบิด และกําลังไฟฟ้ าด้านออกของ SRG และผลจากการ
ทดลองทั้ง 3 กรณี รู ปคลื่นของกระแสเฟส
และแรงดันเฟส
ที่ได้มีผลตรงกับรู ปคลื่นที่ได้จากแบบจําลองของ SRG ซึ่ งได้แสดงให้เห็น
ถึงความถูกต้องของแบบจําลองของ SRG ที่นาํ เสนอ

รู ปที่ 11. รู ปคลื่นของ และ ที่ได้จากแบบจําลองทางคณิตศาสตร์
เมื่อควบคุม = 30V = 628rad/s = -15º และ
= 6.3º

6. กิตติกรรมประกาศ

รู ปที่ 12. รู ปคลื่นของ และ ที่ได้จากผลการทดลอง
เมื่อควบคุม = 30V = 628rad/s = -15º และ
= 6.3º

งานวิจยั นี้ “ได้รับทุนอุดหนุ นวิจยั จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิทยาเขตศรี ราชา”

เอกสารอ้างอิง
[1] Yuan-Chih Chang and Chang-Ming Liaw, “On the Design of
Power Circuit and Control Schem for Switched Reluctance
Generator,” IEEE Trans on Power Electronics, vol. 23, no. 1, pp.
445-454, Jan. 2008.
[2] Iordanis Kioskeridis and Christos Mademlis, “Optimal Efficiency
Control of Switched Reluctance Generators,” IEEE Trans on
Power Electronics, vol. 21, pp. 1062-1071, no. 4, Jul. 2006.
[3] Yilmaz Sozer and David A. Torrey, “Closed Loop Control of
Excitation Parameters for High Speed Switched-Reluctance
Generators,” IEEE Trans on Power Electronics, vol. 19, no. 2, pp.
555-362, Mar. 2004.
[4] Y. Xu and D. A. Torrey, “Study of the Mutually Coupled Switched
Reluctance Machine Using the Finite Element-Circuit Coupled
Method,” IEE Conf Electric Power Applications, vol. 149, no. 2,
pp. 81-86, Mar. 2002.
[5] Christophe Roux and Medhat M. Morcos, “On the Use of a
Simplified Model for Switched Reluctance Motors,” IEEE Trans

รู ปที่ 13. รู ปคลื่นของ และ ที่ได้จากแบบจําลองทางคณิตศาสตร์
เมื่อควบคุม = 30V = 732rad/s = -9.5º และ
= 8.5º

รู ปที่ 14. รู ปคลื่นของ และ
เมื่อควบคุม = 30V = 732rad/s

ที่ได้จากผลการทดลอง
= -9.5º และ
= 8.5º
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เซนเซอร์ กระแส และแรงดันแบบฝังตัว
Embedded Current and Voltage Sensor
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ซึ งมีอตั ราการสุ่ มสัญญาณ 200 ksps ติดต่อสื อสารกับชุ ดควบคุ มซึ งในที นี
เลื อ กไมโครคอนโทรลเลอร์ ต ระกูล MCS51 เบอร์ AT89LP4052 เป็ น
ไมโครคอนโทรลเลอร์ ขนาดเล็ก 20 ขาที การทํางาน 1 คําสั งต่ อหนึ งลูก
คลืนความถี ดังนันจึงมีความเร็ วในการประมวลผลสูง
ชุดวัดแรงดันไฟฟ้ าเลือกใช้เซนเซอร์วดั แรงดันแบบออปโต้ไอ
โซเลตเบอร์ HCPL788j ทําการวัดแรงดันทังกระแสตรงและกระแสสลับ
และผ่านไอซี แปลงสัญญาณ True RMS โครงสร้ างการทํางานเหมื อนกับ
ชุดวัดกระแส ชุดวัดกระแสและแรงดันแบบฝังตัวแสดงผังวงจรดังรู ปที 2.

บทคัดย่อ
การทํางานวิจยั ด้านไฟฟ้ ากาํ ลัง และอิเล็กทรอนิกส์กาํ ลังมีความ
จําเป็ นต้องวัดกระแสและแรงดันไฟฟ้ าเพือนํามาวิเคราะห์ผลตามเวลาจริ ง
เพื อนํา มาควบคุ ม หรื อ ประเมิ น ผลได้อ ย่ า งทัน ท่ ว งที ในงานวิ จัย นี ได้
ออกแบบตัววัดกระแส และแรงดันทีมีระบบสมองกลฝั งตัวประกอบร่ วม
อยู่กบั ชุดวัดกระแส และแรงดัน โดยตังกรอบการทํางานของชุดวัดกระแส
และแรงดันให้มีความสามารถในการแปลงสัญญาณอนาลอกเป็ นดิ จิตอล
ความละเอียด 12 บิต และส่ งข้อมูลบนระบบ SPI กับชุ ดควบคุ ม อี กทังยัง
สามารถแสดงผลการวัดเป็ นตัวเลข 7 ส่ วน 4 หลักบนชุ ดวัด ข้อดี ของชุ ด
วัดคือ สามารถแสดงค่าทีวัดได้ดว้ ยชุดตัวเลข 7 ส่ วน 4 หลัก มี วงจรแปลง
สัญญาณ A/D บนบอร์ด, สามารถส่ งข้อมูลการวัดให้กบั ตัวควบคุ มอื น ๆ
ได้ เครื องวัดกระแสสามารถกระแสได้สูงสุ ด 8A ความละเอี ยด 15.625
mA/bit และวัดแรงดันได้สูงสุ ด 500 V ความละเอียด 610 uV/bit.
คําสําคัญ: ระบบสมองกลฝังตัว
Abstract
The electrical power or power electronics research mush be used
current and voltage sensor for real time analysis. In this paper designed
the embedded current and voltage sensor including 12 bit A/D and SPI
communication, controller and 4 digit seven segment display. The
advantage of embedded sensor, show the value of current and voltage on
board, A/D on board, send the value to SPI to other controller by its self.
The embedded current sensor can measuring 8A maximum, 15.625
mA/bit resolution, voltage sensor can measuring 500 V maximum, 0.448
uV/bit.

รู ปที 1. กราฟคุณสมบัติการแปลงกระแสเป็ นแรงดันของ LTS 25-NP

Keywords: Embedded

รู ปที 2. แผนภาพกรอบการทํางานของเซนเซอร์กระแส
และแรงดันแบบฝังตัว

1. บทนํา

2. เซนเซอร์ กระแส และแรงดันแบบสมองกลฝังตัว

การออกแบบชุ ดวัดกระแส เลื อกใช้เซนเซอร์ วดั กระแสแบบ
Hall effect ของ LEM รุ่ น LTS 25-NP ซึ งสามารถวัดกระแสได้สูงสุ ดเป็ น
8 – 12 และ 25 แอมป์ ขึ นอยู่กบั การเลื อกใช้งาน ซึ งในงานวิจัยนี เลื อกใช้
กระแสสู งสุ ดที 8 A โดยตัววัดระแสจะวัดกระแสอิ นพุตและให้เอาต์พุต
ออกมาเป็ นแรงดันแสดงดังกราฟรู ปที 1. และเลื อกใช้ไอซี แปลงสัญญาณ
True RMS เบอร์ AD737 เพือแปลงสัญญาณรู ปคลื นไซน์ให้เป็ นค่ า RMS
และเลือกใช้ไอซี แปลงอนาลอกเป็ นดิ จิตอลขนาด 12 บิ ตเบอร์ MCP3202

จากแผนภาพกรอบรู ปที 2. ประกอบด้วย
2.1 เซนเซอร์กระแส
ในงานวิจัยเลื อกใช้เซนเซอร์ กระแสแบบ Hall effect ของ LEM รุ่ น
LTS 25-NP โดยเลือกให้วดั กระแสสู งสุ ด 8 A แสดงดังวงจรรู ปที 3. จาก
กราฟคุณสมบัติของเซนเซอร์ค่าสูงสุ ดและตําสุ ดของกระแสคื อ +IPN และ
-IPN จะได้แรงดันเอาต์พุตอยู่ในช่วง 1.875 – 3.125 V โดยมี จุดกึงกลางอยู่
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ที 2.5 V ดังนันค่ าสู งสุ ดทางด้านบวกคื อ 3.125 – 2.5 = 0.625 V หาค่ า
ความสัมพันธ์ระหว่างกระแสกับแรงดันได้คือ
กระแส 1 A = 0.625  78.125 mV/1A

2.4 ไอซี แปลง A/D ขนาด 12 บิต
ในงานวิ จัย นี เลื อ กใช้ไ อซี แ ปลง A/D ขนาด 12 บิ ต เบอร์
MCP3202 ซึ งมี ก ารเชื อมต่ อกับไมโครคอนโทรลเลอร์ แบบ SPI โดยมี
อัตราการแซมปลิ ง 100 ksps แสดงดังวงจรรู ปที 6.

8

เมือเลือกใช้ไอซี A/D ขนาด 12 บิ ต และมี แรงดันอ้างอิ ง 5 V ดังนันความ
ละเอี ยดต่ อหนึ งบิ ตคื อ 5  1.221mV/bit ดังนันความละเอี ยดของ

5 v

4096
การแปลงค่ ากระแสคื อ 75.125 mV  64 สเต็บ ดังนันความละเอี ยดใน
1.221mV
การแปลงสัญญาณคือ 1  15.625 mA ต่อ 1 บิต
64
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3  IN

VCC 8
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รู ปที 5.วงจรแปลง A/D ขนาด 12 บิต
1
2
3
4
5
6


0.1  F

100 

100

2.5 วงจรแสดงผลตัวเลข 7 ส่ วน 4 หลัก
ในงานวิ จัย นี เลื อ กใช้ไ อซี MAX7219 ในการควบคุ ม การ
แสดงผลตัวเลข 7 ส่ วน 4 หลัก เพือแสดงผลขนาดกระแส และแรงดัน
วงจรแสดงดังรู ปที 6.

out

0

LM 324

0.1  F

รู ปที 3. วงจรเซนเซอร์กระแส
2.2 เซนเซอร์แรงดัน
ในงานวิจยั นีเลือกใช้เซนเซอร์ วดั แรงดันแบบออปโต้ไอโซเลตเบอร์
HCPL788j ทําการวัดแรงดันทังกระแสตรงและกระแสสลับแสดงดังวงจร
รู ปที 4.
Voltage Input



100 k 
1W
39 

R shunt

0.01 F

0.1  F

รู ปที 6. วงจรควบคุมการแสดงผลตัวเลข 7 ส่ วน 4 หลัก



0.1  F

5V

R1  820 
R 2  560 

2.6 ไมโครคอนโทรลเลอร์ AT89LP4052
เป็ นไมโครคอนโทรลเลอร์ ขนาด 20 ขา ทํางานด้วยสัญญาณ
นาฬิกาสูงสุ ด 20 MHz ใช้เวลาทํางาน 1 คําสั งต่ อหนึ งลูกคลื นนาฬิ กา ทํา
ให้มีความเร็ วมากขึนเป็ น 12 เท่ า เนื องด้วยเป็ นไอซี ที มี เพียง 20 ขาดังนัน
ระบบที นํา มาต่ อ เชื อมกัน จึ ง เลื อ กใช้ ก ารต่ อ เชื อมแบบอนุ ก รมทํา ให้
สามารถใช้งานอุปกรณ์ต่อเชือมได้อย่างเพียงพอ

0.1  F

C1

5V

C2

C3

C4

C 1  C 2  C 4  470  F
C 2  0.1  F

รู ปที 4. วงจรเซนเซอร์แรงดัน HCPL 788j
เซนเซอร์ แรงดันรั บอิ นพุ ต 2.5 V ดังนันความละเอี ยดในการแปลงคื อ
2.5
 610  V/bit
4098

2.3 วงจรแปลงสัญญาณเป็ นสัญญาณ RMS
เนืองด้วยสัญญาณกระแส และแรงดันที วัดจากเซนเซอร์ ที กาํ หนดให้
วัดได้ทังสั ญญาณไฟตรง และไฟสลับ ดัง นันสัญ ญาณไฟสลับ จะต้อ ง
แปลงให้เป็ นค่า RMS เพือนําไปผ่านวงจรแปลง A/D และแสดงผลโดยไม่
ต้องมีการคํานวณค่าด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ ในงานวิจัยนี เลื อกใช้ไอซี
แปลงสัญญาณ RMS เบอร์ AD737 แสดงวงจรดังรู ปที 5.
10  F

3. ฮาร์ ดแวร์ ของเซนเซอร์ กระแส และแรงดันแบบสมองกลฝังตัว
ฮาร์ดแวร์ของเซนเซอร์วดั กระแสแสดงดังรู ปที 7.

5V

1

CC

2

VIN

COM

8

Vs 7

3 Power
Down
4 V

Output 6

s

C AV 5

รู ปที 7. เซนเซอร์วดั กระแส

33  F

รู ปที 5. ไอซี แปลงสัญญาณให้เป็ นสัญญาณ RMS
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รู ปที 8. เซนเซอร์แรงดัน

รู ปที 11. ส่ วนแสดงผลตัวเลข 7 ส่ วน 4 หลัก

4. ผลการทดลอง
ชุดวัดกระแส และแรงดันแบบสมองกลฝั งตัวยังอยู่ในขันตอน
การพัฒนา ซึ งได้ทาํ การสร้างเป็ นส่ วน ๆและเขียนโปรแกรมเพือทําการวัด
แสดงผล และยังมิได้นาํ ไปปรับเทียบกับเครื องมือวัดมาตรฐาน ซึ งผลการ
ทดลองในการวัดเบืองต้นได้ผลแสดงดังรู ปที 12. และรู ปที 13.

รู ปที 9. วงจรแปลงค่า RMS และแปลง A/D 12 บิต

รู ปที 12. ผลการวัดกระแสจากเซนเซอร์กระแส

รู ปที 10. ไมโครคอนโทรลเลอร์ AT89LP4052

รู ปที 13. ผลการวัดแรงดันจากเซนเซอร์แรงดัน
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5. สรุปผลการทดลอง
ในการทดลองเบื องต้นการวัดกระแส และแรงดันได้ผลการ
ทดลองเป็ นที น่ า พอใจ ในการทํา งานครั งต่ อ ไปจะทํา การออกแบบ
องค์ประกอบทุกส่ วนให้อยู่บนแผ่นวงจรพิมพ์เดียวกัน และทําการทดสอบ
ปรับเทียบกับเครื องมือวัดกระแส และแรงดันมาตรฐานต่อไป
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Design of Fuzzy and PID Controller for a Magnetic Levitation System
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ออกแบบตัวควบคุมไม่จาํ เป็ นต้องใช้ฟังก์ชนั ถ่ายโอนของระบบที ต้องการ
ควบคุม แต่อย่างไรก็ตามการออกแบบตัวควบคุ มแบบฟั ซซี ลอจิ กจะต้อง
ใช้ความเข้าใจระบบและความชํานาญในการออกแบบกฏของตัวควบคุ ม
นอกจากนันจํานวนกฏของตัวควบคุมก็ยงั มี ผลโดยตรงต่ อสมรรถนะการ
ทํางานของระบบอีกด้วย ดังนันในบทความนี จึ งมี แนวคิ ดที จะนําตัว
ควบคุมแบบดังเดิมเช่นตัวควบคุมแบบพีไอดีมาทํางานร่ วมกับตัวควบคุ ม
แบบฟัซซี ลอจิ กเพือควบคุ มระบบการลอยตัวด้วยสนามแม่ เหล็กโดยมุ่ ง
ประเด็นไปทีการปรับปรุ งผลตอบสนองในสภาวะชัวขณะของระบบ

บทคัดย่อ
ระบบลอยตัวด้ วยสนามแม่ เหล็กเป็ นระบบวงเปิ ดที ไม่ เสถี ยร ระบบนี
เป็ นระบบที ดีเพือการเรี ยนรู้ การออกแบบตัวควบคุ ม จากความไม่ เป็ นเชิ ง
เส้ นของระบบทําให้ ยากในการออกแบบตัวควบคุมชนิดเชิ งเส้ นเพื อให้ ได้
สมรรถนะการควบคุ ม ตามที ต้ อ งการในย่ า นการทํา งานที กว้ า ง ใน
บทความนีนําเสนอการประยุกต์ ใช้ การผสมระหว่ างตัวควบคุ มแบบพี ไอดี
และตัวควบคุ มแบบฟั ซซี ลอจิ กสําหรั บระบบลอยตัวด้ วยสนามแม่ เหล็ก
ผลการจําลองและการทดสอบระบบจริ งแสดงให้ เห็นว่ าวิ ธีการควบคุ มที
นําเสนอมีสมรรถนะการควบคุมที ดีกว่ าตัวควบคุมเชิ งเส้ นแบบดังเดิม

2. ระบบลอยตัวด้ วยสนามแม่ เหล็ก

Abstract

บทความนี ได้ อ อกแบบสร้ า งระบบควบคุ ม การลอยตั ว ด้ ว ย
สนามแม่เหล็กทีประกอบด้วยแม่เหล็กไฟฟ้ าทีสร้างมาจากขดลวดพันรอบ
แกนเหล็ก ขดลวดนีต่อเข้ากับวงจรขับขดลวดที ใช้เพือควบคุ มกระแสที
ไหลผ่านขดลวดอันเป็ นการควบคุมแรงดึงดูดของแม่ เหล็กไฟฟ้ าที กระทํา
กับวัตถุ ที เป็ นโลหะซึ งก็คือวัตถุ ที ต้องการทําให้ลอยในอากาศใกล้ๆกับ
ขดลวดนันเอง รู ปที 1 แสดงส่ วนประกอบระบบควบคุมการลอยตัวด้วย
สนามแม่เหล็กทีสร้างขึนโดยวัตถุจะเป็ นกล่องทีมี นาํ หนักเบาและมี โลหะ
ติดอยู่ดา้ นบนเพือให้เกิดการดึงดูดกับสนามแม่ เหล็กไฟฟ้ า ด้านล่ างของ
กล่องมีการติดตังแม่เหล็กถาวรขนาดเล็กซึ งจะมีผลต่อแรงดันเอาต์พุตของ
ฮอลล์เซนเซอร์ ที ใช้วดั ระยะ จากรู ปที 1 ระยะการลอยตัวที ควบคุ มคื อ
ระยะห่างระหว่างวัตถุและขดลวด X โดยมีไมโครคอนโทรลเลอร์ เป็ นตัว
ควบคุมระยะการลอยตัวและมีสัญญาณป้ อนกลับทีได้จากฮอลล์เซนเซอร์

A magnetic levitation system is an open loop unstable system. It is a
good system for learning in controller design. From its nonlinearity, it is
difficult to design a linear controller to satisfy the desired control
performance over a wide range of operating points. This paper presents
an application of a hybrid of a proportional-integral-derivative
controller and a fuzzy logic controller for a magnetic levitation system.
Simulation and experimental results show that the proposed control
method has better control performance over the conventional linear
controller.
Keywords: magnetic levitation, controller design, fuzzy logic control

1. บทนํา

i

ระบบการลอยตัวด้วยสนามแม่ เหล็กถื อเป็ นระบบที น่ าสนใจระบบ
หนึงซึ งอาจกล่าวได้ว่าเป็ นพืนฐานในการเรี ยนรู้ การควบคุ มระบบที ไม่ มี
เสถียรภาพเมือทํางานแบบวงเปิ ดและนอกจากนันยังเป็ นพืนฐานเพือการ
เรี ยนรู้การควบคุมการลอยตัวของรถไฟฟ้ าอี กด้วย [1] การออกแบบตัว
ควบคุ ม แบบพี ไ อดี สํา หรั บ ระบบชนิ ด เชิ ง เส้ น สามารถทํา ได้ห ลายวิ ธี
ด้วยกัน เช่น การออกแบบด้วยวิธีเส้นทางเดินราก การออกแบบด้วยวิธีการ
เชิงความถีและการออกแบบด้วยวิธีการวางโพล เป็ นต้น ซึ งวิธีการดังกล่าว
จะให้ผลตอบสนองการควบคุ มที ดี ตามข้อกาํ หนดในการออกแบบหาก
ฟั ง ก์ชัน ถ่ ายโอนของระบบที ควบคุ ม นันไม่ มีก ารเปลี ยนแปลงตามจุ ด
ทํางานของระบบ ดังนันจึงมีหลายงานวิจยั ทีได้นาํ เสนอการออกแบบ
ตัวควบคุมสําหรับระบบทีไม่เป็ นเชิงเส้น [2-4] ตัวควบคุมแบบฟัซซี ลอจิ ก
เป็ นตัวควบคุ มแบบไม่ เ ชิ ง เส้น ชนิ ดหนึ งที มี ข้อ ดี ประการสําคัญคื อ การ

i
X

รู ปที 1 ระบบควบคุมการลอยตัวด้วยสนามแม่เหล็ก
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รู ปที 2 ไดอะแกรมของระบบควบคุมการลอยตัวด้วยสนามแม่เหล็กทีนําเสนอ
สมการทางพลศาสตร์ของระบบลอยตัวด้วยสนามแม่เหล็ก [2] เขียน
ได้ดงั สมการ (1)

2

 2CI O 2 
 I O   2CI O 


 x (4)


f (i , x )  C    
 i  
2 
3 
x
x
x
 O  O 
 O 

d 2x
 mg  f (i, x )
(1)
dt 2
เมือ m คือมวลรวมของวัตถุทีลอยตัว (kg)
x คือระยะทีวัตถุห่างจากขดลวด (m)
g คืออัตราเร่ งทีเกิดจากแรงโน้มถ่วงของโลก (m/s2)
f (i, x) คือแรงดึงดูดของสนามแม่เหล็กไฟฟ้ า (N)
i คือค่ากระแสทีไหลผ่านขดลวด (A)
โดยแรงดึงดูดของแม่เหล็กไฟฟ้ าจะขึ นกับค่ ากระแสที ไหลผ่านขดลวด
และระยะห่างระหว่างวัตถุและขดลวดโดยเป็ นไปตามสมการที (2)
1
d
f (i, x )   i 2  L( x )
(2)
2
dx
เมือ L (x ) เป็ นค่าความเหนียวนําของขดลวดทีระยะ x ซึ งผลรวมค่ า
ความเหนี ยวนํา ของขดลวดและค่ า ความเหนี ยวนํา เมื อวัต ถุ อ ยู่ ที
d
ตําแหน่ง xO และเมือแทนค่าของ
L(x ) จะได้ดงั สมการที (3)
dx
2
i
f (i, x )  C  
(3)
 x
L X
เมือ C  O O และจากการประมาณค่ าสมการที (3) ด้วยสมการ
2
เชิงเส้นจะแทนแรงดึงดูดทีเกิดขึนได้ดงั สมการที (4) สําหรับกรณี ทีเกิด
สภาวะสมดุ ล จะเกิดแรงดึ งดูด มี ค่ าดัง สมการที (5) ดังนันจะเขี ย น
สมการทางพลศาสตร์ของระบบที สภาวะใดๆตามสมการที (6) จากนัน
หาผลแปลงลาปลาซสมการที (6) ได้ฟังก์ชันถ่ ายโอนของระบบที เป็ น
ระยะการลอยตัวเทียบกับกระแสทีไหลผ่านขดลวดดังสมการที (7) ใน
ส่ วนของเซนเซอร์ วดั ระยะระหว่างวัตถุ และขดลวดจะต่ อเข้ากับวงจร
ปรับสภาพสัญญาณและเอาต์พุตวงจรให้แรงดันที สัมพันธ์กบั ระยะ x
โดยเขียนในรู ปผลการแปลงลาปลาซดังสมการที (8)

2

m

I 
f O  C  O   mg
 xO 
d2
m  2 x  K1  x  K 2  i
dt
X (s )
K2

I ( s ) K1  ms 2
V ( s)    X (s)

(5)
(6)
(7)
(8)

2

2CI O
2CI O
และ K 2 
3
xO 
xO 2
สําหรับขดลวดที เป็ นสนามแม่ เหล็กไฟฟ้ าจะถูกควบคุ มด้วยวงจร
ขับที ทํางานด้วยสั ญญาณพีดับบลิ วเอ็มโดยเขี ยนฟั ง ก์ชันถ่ ายโอนของ
วงจรขับและขดลวดโดยอินพุตคือสัญญาณควบคุมวงจรขับและเอาต์พุต
คือค่ากระแสทีไหลผ่านขดลวดดังสมการที (9)
I ( s)
K
 PWM
(9)
U ( s ) Ls  R
เมื อ K PWM คื อ อัตราขยายของวงจรขับขดลวดที เป็ นอัตราส่ วนของ
ขนาดแรงดั น ไฟตรงที จ่ า ยให้ว งจรขั บ ขดลวดต่ อ แรงดัน ยอดของ
สั ญ ญาณแรมป์ ที ใช้ใ นการสร้ า งสั ญ ญาณพี ดับ บลิ ว เอ็ ม โดยในที นี
K PWM มีค่าเท่ากับ 10
เมือ K1 

L คือค่าความเหนียวนําของขดลวดเท่ากับ 536.27 H
R คือค่าความต้านทานของขดลวดเท่ากับ 8.96 
ในบทความนีใช้การควบคุ มแบบคาสเคดที มี ลักษณะดังในรู ปที 2
โดยการควบคุมลูปในเป็ นการควบคุ มกระแสของขดลวดและลูป นอก
เป็ นการควบคุมระยะการลอยตัวของวัตถุ และมี การใช้ตัวควบคุ มฟั ซซี
ลอจิ กทํางานร่ วมกับ ตัว ควบคุ ม แบบพี ไอดี เพื อการควบคุ ม ระยะการ
ลอยตัวของวัตถุ
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Fuzzy controller

รู ปที 4 โครงสร้างของตัวควบคุมฟัซซี ลอจิกทีใช้ในงานวิจยั
รู ปที 3 วงจรขับขดลวดแม่เหล็กไฟฟ้ า

NB

1

ส่ วนวงจรขับขดลวดทีควบคุมการทํางานด้วยสัญญาณพีดบั บลิวเอ็มจะ
แสดงดังรู ปที 3 โดยความถีของสัญญาณพีดบั บลิวเอ็มในทีนีเลือกใช้ค่า
10 kHz และสวิตช์กาํ ลังใช้มอสเฟตกาํ ลัง

0

3 การออกแบบตัวควบคุม
3.1 ตัวควบคุมกระแสขดลวด

NS Zero

3

0.01

PB

PS

0 0.01

3

e[n ] ce[n]

รู ปที 5 ฟังก์ชนั ความเป็ นสมาชิกของค่าผิดพลาดและ
ค่าผลต่างความผิดพลาด

ในการออกแบบตัวควบคุ มจะต้องออกแบบตัวควบคุ มลูปในก่อน
ซึ งเป็ นลูปของการควบคุมกระแสทีไหลผ่านขดลวดโดยใช้ฟังก์ชันถ่ าย
โอนจากสมการที (9) จากนันกาํ หนดคุ ณสมบัติวงปิ ดของลูปควบคุ ม
กระแสทีต้องการในทีนีกาํ หนดให้มีค่าเปอร์เซ็นต์ของการพุ่งเกินคื อ 5%
และค่ า เวลาเข้า ที (Settling time) เท่ า กับ 200 s จากนันคํา นวณ
ค่าพารามิเตอร์ตวั ควบคุมกระแสด้วยวิธีการเส้นทางเดิ นรากได้ฟังก์ชัน
ถ่ายโอนของตัวควบคุมกระแสดังสมการที (10) และจากค่ าพารามิ เตอร์
ตัวควบคุมกระแสนีจะถูกนําไปสร้างเป็ นตัวควบคุมพีไอแบบแอนะล็อก
ทีสร้างด้วยออปแอมป์
GCI ( s )  9.02 

74866
s

ตารางที 1 กฏฟัซซี ทีใช้ในการควบคุม

(10)

3.2 ตัวควบคุมตําแหน่ งการลอยตัว
 u

ส่ ว นตัว ควบคุ ม ตําแหน่ ง การลอยตัวของวัต ถุ นันจะถู กสร้ างบน
ไมโครคอนโทรลเลอร์ ที มี ตัวประมวลผลคื อ dsPIC30F4011 โดยการ
ออกแบบตัวควบคุมตําแหน่งนียังใช้วิธีการเส้นทางเดิ นรากที ออกแบบ
บนระนาบ s โดยกาํ หนดค่ าเวลาเข้าที 0.5 s และเลื อกอัตราการพุ่งเกิน
เป็ นศูนย์ จากสมการที (7) และ (8) แทนค่ าพารามิ เตอร์ ของระบบคื อ

NB

NS

N

ZE

P

PS

PM

PB

40 30

20

0

0.5

1

2

3

NM

u (n)
50

2

m เท่ า กับ 0.04 kg, g เท่ า กับ 9.8 m/s , x0 เท่ า กับ 0.04 m และ I 0

รู ปที 6 ฟังก์ชนั สมาชิกของตัวแปรเอาต์พุตตัวควบคุมแบบฟัซซี

เท่ากับ 1.79 A นอกจากนันการออกแบบยังได้ละเลยผลการควบคุมของ
ลูปในโดยประมาณว่ามีการควบคุมทีให้ผลแบบอุดมคตินนคื
ั อค่ากระแส
และคําสั งกระแสนันเหมือนกันอย่างสมบรู ณ์เพือลดความยุ่งยากในการ
คํานวณพารามิเตอร์ตวั ควบคุมตําแหน่ งซึ งเป็ นลูปนอกของระบบ จาก
การออกแบบด้วยวิธีการเส้นทางเดิ นรากได้ค่าพารามิ เตอร์ ตัวควบคุ ม
พีไอดีดงั นี K p เท่ากับ 2.54, Ki เท่ากับ 10.17 และ K D คือ 0.159

ค่าฟังชันก์ความเป็ นสมาชิ กของตัวควบคุ มฟั ซซี ลอจิ กแสดงดังรู ปที 5
ส่ วนกฏฟัซซี เป็ นแบบ if-then เช่น
IF e[n] ZE and ce[n] is ZE then u[n] is ZE
โดย e[n] คือค่าผิดพลาดทีสุ่ มได้ ณ เวลาปั จจุบนั
ce[n] คือค่าการเปลียนแปลงของค่าผิดพลาด
กฏฟัซซี ทีใช้ในการควบคุมจะมีรายละเอียดดังในตารางที 1 และฟั งก์ชัน
สมาชิกของตัวแปรเอาต์พุตจะมี ค่าดังแสดงในรู ปที 6 ส่ วนการคํานวณ
สัญ ญาณควบคุ ม บนไมโครคอนโทรลเลอร์ ถูก พัฒ นาโดยการเขี ย น
โปรแกรมควบคุ ม เป็ นภาษาซี และนํา สั ญ ญาณควบคุ ม ที ได้จ ากตั ว
ควบคุ ม พี ไ อดี แ ละตัว ควบคุ ม ฟั ซ ซี มารวมกัน จากนันส่ ง สั ญ ญาณ
ควบคุมนีออกทีขาสัญญาณไมโครคอนโทรลเลอร์ ในแบบของสัญญาณ

โดยในการสร้างตัวควบคุมบนโปรแกรมควบคุมไมโครคอนโทรลเลอร์
นันจะเขี ยนสมการประมาณของตัว ควบคุ มพี ไอดี ด้วยวิธีก ารแทนค่ า
ย้อ นกลับ (Backward substitution) และเวลาในการสุ่ ม เพื อคํา นวณ
สัญญาณควบคุมมีค่าเท่ากับ 1 ms ในส่ วนของตัวควบคุมฟัซซี ลอจิ ก
ทีเพิ มเข้ามานันจะใช้ตวั ควบคุมทีมีโครงสร้างดังรู ปที 4
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พีดบั บลิวเอ็มจากนันใช้วงจรกรองความถีตําผ่านทีสร้างจากตัวต้านทาน
และตัว เก็บ ประจุ เ พื อกรองสั ญ ญาณควบคุ ม นี ให้เ ป็ นแรงดัน ไฟตรง
กลายเป็ นค่าคําสั งกระแสทีจะไปควบคุมวงจรขับขดลวดให้เกิดกระแส
ตามทีต้องการ

สัญญาณผลตอบสนอง

4 ผลการทดสอบระบบ
จากแนวคิ ดการออกแบบดัง กล่ า วได้นาํ มาสร้ างต้น แบบเพือการ
ทดสอบระบบควบคุ มการลอยตัวด้วยสนามแม่ เหล็ กซึ งได้ส ร้ างเป็ น
ต้นแบบทีสามารถนําไปเชือมต่อกับฮาร์ดแวร์ตวั ควบคุ มอื นๆก็ได้ซึงจะ
ง่ า ยในการใช้เ พือการพัฒนากรรมวิ ธีก ารควบคุ ม ใหม่ ๆหรื อเพื อการ
เรี ย นรู้ ก ารออกแบบตัวควบคุ ม สําหรั บ นัก ศึ ก ษาที เรี ย นวิช าด้านการ
ออกแบบตัวควบคุม โดยต้นแบบทีสร้างมีรูปร่ างดังรู ปที 7

สัญญาณคําสัง

รู ปที 8 ผลการควบคุมตําแหน่งด้วยตัวควบคุมพีไอดีทีคําสั งระยะ 3.8 cm

รู ปที 9 ผลตอบสนองการควบคุมด้วยตัวควบคุมพีไอดีและฟัซซี ลอจิก
ทีคําสั งระยะ 3.8 cm

รู ปที 7 เครื องต้นแบบระบบควบคุมการลอยตัวด้วยสนามแม่เหล็ก
ในการทดสอบจะกาํ หนดคําสั งระยะการลอยตัวของวัตถุ ห่างจาก
แม่เหล็กเท่ากับ 3.8 เซนติเมตรโดยในรู ปที 8 เป็ นผลการควบคุ มเมื อตัว
ควบคุมเป็ นแบบพีไอดีและในรู ปที 9 เป็ นกรณี ใช้ตวั ควบคุ มแบบพีไอดี
ทํา งานร่ ว มกับ ตัวควบคุ มแบบฟั ซ ซี ลอจิ ก ในรู ป ที 10 เป็ นผลการ
ควบคุมขณะมีการเปลียนคําสั งระยะด้วยตัวควบคุมแบบทีนําเสนอ

5. สรุปผลการทดสอบระบบ
จากผลการทดสอบระบบควบคุมทีนําเสนอสามารถลดอัตราการพุ่ง
เกินได้เมื อเที ยบกับกรณี การใช้ตัวควบคุ มแบบพีไอดี เพือการควบคุ ม
ระยะลอยตัว แต่อย่างไรก็ดีจากการเกิดการพุ่งเกินของทังสองกรณี กย็ งั
มีค่าทีค่อนข้างมากคือ 0.8 cm กรณี ตวั ควบคุมแบบฟัซซี ลอจิกและพีไอดี
และมีค่าพุ่งเกินเท่ากับ 1 cm กรณี ใช้ตวั ควบคุมพีไอดี เพียงอย่างเดี ยวซึ ง
อาจจะต้องไปพิจารณาผลของการควบคุมลูปในว่ามีความเร็วพอหรื อไม่
ซึ งจะส่ งผลต่อผลตอบสนองการควบคุมตําแหน่งโดยตรง

รู ปที 10 ผลตอบสนองการควบคุมด้วยตัวควบคุมฟัซซี ลอจิกและพีไอดี
ขณะมีการเปลียนแปลงคําสั งระยะ
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การวินิจฉัยความผิดปกติของอุปกรณ์เปลี่ยนระดับแรงดันไฟฟ้าของหม้อแปลงกาลังโดยการตรวจจับสัญญาณเสียง
Failure Diagnosis of On-load Tap Changers of Power Transformer using Noise Monitoring
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อุปกรณ์ต่อใช้งานอยู่ รวมทั้ง การตรวจสอบ และวิเคราะห์ผลการทางาน
ของอุ ปกรณ์ชนิ ดนี้ ใช้ การตรวจสอบจากแผนบารุ งรักษาตามวิธี ปฏิบั ติ
พื้นฐานเช่น การวิเ คราะห์ ก๊าซที่เ กิดขึ้ นภายในอุป กรณ์ (Dissolved gas
analysis) การวัดความต้านทานไฟฟ้าด้วยไฟฟ้ากระแสตรง (Direct current
resistance test) [1] ซึ่ ง ทุ ก วิ ธี ต้ อ งอาศั ย การต่ อ วงจรด้ ว ยการวั ด ค่ า
กระแสไฟฟ้า และแรงดันไฟฟ้า รวมถึงต้องเก็บตัวอย่างน้ามันและชิ้นส่วน
ต่างๆเพื่อนาไปวิเคราะห์ผล ซึ่งมีขั้นตอนที่ยุ่งยากซับซ้อน และใช้เวลานาน
เป็นเหตุให้บางครั้งอุปกรณ์เกิดการชารุดเสียหายก่อนที่จะครบกาหนดตาม
วาระตามที่ บริษัทผู้ผลิต กาหนด ซึ่ง ส่งผลให้เกิ ดความเสีย หายต่อระบบ
ผลิตและระบบจ่ายกาลังไฟฟ้าเป็นอย่างมาก
บทความนี้นาเสนอกระบวนการวินิ จฉัยความผิดปกติของอุปกรณ์
เปลี่ยนระดับแรงดันไฟฟ้าของหม้อแปลงกาลังขนาดพิกั ดแรงดันไฟฟ้ า
ปานกลางขณะจ่ายไฟโดยใช้สัญญาณเสียงที่เกิดขึ้น โดยไม่ต้องยุ่งเกี่ยวกับ
ส่วนประกอบต่างๆ ของหม้อแปลง โดยทาการเก็บผลการทางานอุปกรณ์
เปลี่ยนระดับแรงดันไฟฟ้าของหม้อแปลงในสภาวะปกติเปรียบเทียบกับ
ในสภาวะผิดปกติ และนาสัญญาณเสียงที่ได้มาพิจารณาแยกเสียงที่เกิ ดจาก
การเคลื่อนที่ และ/หรือการสั่นของส่วนประกอบต่าง ๆ ของหม้อแปลง

บทคัดย่อ
บทความนี้นาเสนอกระบวนการวินิ จฉัยความผิดปกติของอุปกรณ์
เปลี่ยนระดับแรงดันไฟฟ้า (On-load tap changer) ของหม้อแปลงกาลัง
ขนาดพิกัดแรงดันปานกลาง โดยใช้วิธีการวัดสัญญาณเสียงที่เกิดจากการ
สั่นและการเคลื่อนที่ของอุปกรณ์ซึ่งง่ายต่อการวิเคราะห์และวินิจฉั ยความ
ผิด ปกติ ที่เ กิ ดขึ้ น ของอุ ป กรณ์ เมื่ อ เปรีย บเที ย บกั บ วิธี การแบบเดิ ม เพื่ อ
พิสูจน์แนวคิดของวิธีการที่นาเสนอจึงนาผลการทดสอบของอุปกรณ์ใน
สภาวะที่เกิดความผิดปกติมาเปรียบเทียบกับอุปกรณ์ใหม่ซึ่งเพิ่งติดตั้งผล
การทดสอบแสดงให้ เ ห็ น ว่ า วิ ธี ก ารวิ นิ จ ฉั ย ความผิ ด ปกติ ที่ น าเสนอนี้
สามารถนามาใช้ในการพิจารณาความผิดปกติที่เกิดขึ้นของอุปกรณ์เปลี่ยน
ระดับไฟฟ้าของหม้อแปลงกาลังที่หน้างานจริงในขณะกาลังถูกใช้งาน

Abstract
This paper proposes failure diagnosis of on-load tab changers of the
medium voltage power transformer using a noise monitoring method
which is taken placed from both vibration and movement. This technique
is easier than the conventional failure monitoring technique. To verify
the proposed technique, the experimental results from either the failure
devices of on-load tap changer or the new one are compared together.
All results evidently show that the proposed technique can be used for
the on-line monitoring for failure diagnosis of the on-load tap changer
of the power transformer.
Keywords: on-load tap changer, failure diagnosis, power transformer

1. บทนา
หม้อแปลงกาลังที่มีใช้งานอยู่ในระบบผลิตและส่งจ่ายกาลังไฟฟ้านั้น
จะมีการปรับเปลี่ยนระดับแรงดันไฟฟ้าเพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งานของ
โหลดที่เปลี่ยนแปลงไป โดยอุปกรณ์เปลี่ยนระดับแรงดันไฟฟ้าของหม้อ
แปลงกาลัง เพื่อให้ได้พิกัดของแรงดันไฟฟ้าใช้งานตามที่ต้องการนั้น ต้อง
มีการทางานในการหมุนเพื่อปรับเปลี่ยนระดับแรงดันไฟฟ้าให้เหมาะสม
กับ โหลดอยู่บ่ อ ยครั้ ง ในบางอุ ตสาหกรรมโหลดมี ก ารเปลี่ ย นแปลงที่
แตกต่า งกั นมี เป็ นจ านวนมาก ดั งนั้ นจึ งท าให้การหมุน เพื่ อปรับ เปลี่ย น
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พลังงานเพื่อให้ชุดอุปกรณ์เปลี่ยนระดับแรงดันไฟฟ้าของหม้อแปลงกาลัง
เคลื่อนที่ได้ และเสียงที่เกิดจากการสั่นของชุดหน้าสัมผัสภายในอุปกรณ์
เปลี่ ย นระดั บแรงดัน ไฟฟ้า ของหม้ อ แปลงกาลั ง ที่เ คลื่ อนที่ ไ ด้ห มุ น ไป
สัมผัสกับหน้าสัมผัสที่อยู่กับที่ภายในหม้อแปลงกาลั ง รวมถึงการศึกษา
ผลกระทบที่เกี่ยวข้องกับขนาดพื้นผิวของหน้าสัมผัสที่สัมพันธ์กับเสียงที่
เกิดขึ้น นอกจากนั้นต้องการจาแนกประเภทของความแตกต่างของเสียงที่
เกิด จากหน้าสั มผั สหลัก และหน้า สัมผั สรองของอุป กรณ์เปลี่ย นระดั บ
แรงดันไฟฟ้าอีกด้วย

2. แหล่งกาเนิดเสียง
การปลดปล่ อ ยพลั ง งานเสี ย ง (Acoustic emission) ที่ เ กิ ด ขึ้ น กั บ
ชิ้นส่ วนต่า งๆ ที่อ ยู่ภ ายในอุ ปกรณ์ เปลี่ ยนระดับแรงดัน ไฟฟ้ าของหม้ อ
แปลงกาลังขณะที่ตัวขับหมุนเพื่อปรับเปลี่ยนระดับแรงดันให้เหมาะสมกับ
โหลดที่ ถู ก ต่ อ ใช้ ง าน การวิเ คราะห์ แ หล่ งก าเนิ ด เสี ย งส าหรั บ อุ ป กรณ์
เปลี่ยนระดับแรงดันไฟฟ้าของหม้อแปลงกาลัง อ้างอิง มาจากเทคนิค ของ
[2-4] และพิ จ ารณาแหล่ง ที่ ม าของเสีย งจาก [5] ซึ่ ง พิ จารณาแยกตาม
โครงสร้างดังแสดงในดังรูปที่ 1 ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ คือ
 เสียงที่เกิดจากการสั่นของชุดขับเคลื่อนทางกลที่ใช้มอเตอร์ไฟฟ้าเป็น
ตัวขับเคลื่อนที่ติดตั้งอยู่กับหม้อแปลงกาลัง
 เสียงที่เกิดจากการสั่นของชุดสปริงที่ใช้เป็นแหล่งพลังงานเพื่อ ทาให้
อุปกรณ์เปลี่ยนระดับแรงดันไฟฟ้าของหม้อแปลงกาลังเคลื่อนที่ได้
 เสียงที่เกิดจากการสั่นของชุดหน้าสัมผัสภายในอุปกรณ์เปลี่ยนระดับ
แรงดั น ไฟฟ้ า ของหม้ อ แปลงก าลั ง ที่ เ คลื่ อ นที่ ห มุ น ไปสั ม ผั ส กั บ
หน้าสัมผัสที่อยู่กับที่ภายในหม้อแปลงกาลัง
 ผลกระทบที่เกี่ยวข้องกับขนาดพื้นผิวของหน้าสัมผัส ที่สัมพันธ์กับ
เสียงที่เกิดขึ้น




รู ป แบบการวิ นิ จ ฉั ย สภาวะการท างานของอุ ป กรณ์ เ ปลี่ ย นระดั บ
แรงดั น ไฟฟ้ า ของหม้ อ แปลงก าลั ง ในงานวิ จั ย นี้ เกิ ดจากการพิ จ ารณา
สัญญาณเสียงที่เกิดจากโครงสร้างส่วนประกอบการทางานของอุปกรณ์
เปลี่ยนระดับแรงดันไฟฟ้าของหม้อแปลงกาลัง 2 ส่วน คือ เสียงที่เกิดจาก
การสั่นของชุดสปริง และเสียงที่เกิดจากผลกระทบของขนาดพื้นผิวของ
หน้าสัมผัส การเก็บ ข้อมูลเสียงใช้ไมโครโฟนยี่ห้อ ZOOM รุ่น H1 ที่ มี
คุณลักษณะสาคัญคือ บันทึกข้อมูลในรูปแบบ: WAV 16/24bit, ความถี่ใน
การสุ่ม: 44.1/48/96kHz, A/D Conversion: 24bit, 128times oversampling,
Gain: 0 to +39dB, Minimum gain with digital attenuation: -28dB,
Maximum Sound Pressure Level 120dB SPL โดยท าการติ ด ตั้ ง
ไมโครโฟนบนผนั ง ของหม้ อ แปลงก าลัง ณ ตาแหน่ ง กึ่ ง กลางของตั ว
อุปกรณ์เปลี่ยนระดับแรงดันไฟฟ้าของหม้อแปลงกาลัง ขณะหม้อแปลง
กาลังทาการปรับเปลี่ยนแทปการใช้งานเพื่อให้ชุดขับเคลื่อนทาการขับชุด
หน้าสัมผัสที่เคลื่อนที่ทาการเคลื่อนที่ไปสัมผัสกับชุดหน้าสัมผัสที่อยู่กับที่
ใช้โปรแกรม WaveLab LE 7 และโปรแกรม MATLAB R2013a ทาหน้าที่
แปลงผลสัญญาณเสียง



3.1 เสียงที่เกิดจากการสั่นของชุดสปริง
ต้น ก าลัง ที่ ใ ช้ ขับ เคลื่ อนและชุ ด หน้ าสั ม ผั ส ภายในอุ ป กรณ์เ ปลี่ ย น
ระดับแรงดันไฟฟ้าของหม้อแปลงกาลังที่เคลื่อนที่ได้หมุนไปสัมผัสกับ
หน้าสัมผัสที่อยู่กับที่ภายในหม้อแปลงกาลัง ในการเก็บข้อมูล และแสดง
รูป สั ญ ญาณเพื่ อ ใช้ ใ นการวิ เ คราะห์ ผ ล ได้ สั ญ ญาณเสี ย งขณะอุ ป กรณ์
เปลี่ยนระดับแรงดันไฟฟ้าในแต่ละช่วงเวลาเป็นดังรูปที่ 2 ขณะที่อุปกรณ์
เปลี่ยนระดับแรงดันไฟฟ้าของหม้อแปลงกาลังยังไม่ทางานชุดสปริงจะไม่
ถูกชาร์จพลังงานไว้ (หมายเลข 1) แต่หลังจากได้รับคาสั่งให้เปลี่ยนระดับ
แรงดันไฟฟ้า มอเตอร์ไฟฟ้าจะหมุนเพื่อชาร์จสปริง ดึงให้ชุดหน้าสัมผัส
ทั้ ง หมดท าการหมุ น เปลี่ ย นระดั บ แรงดั น ไฟฟ้ า ไปยั ง ต าแหน่ ง ใหม่
(หมายเลข 2 และ 3) จากนั้นหน้ าสัมผัสทั้ งหมดจะถูกหมุนเพื่อเปลี่ย น
ระดับแรงดันไฟฟ้า และรอคาสั่งการทางานในครั้งต่อไป (หมายเลข 4)
ในส่วนหมายเลข 5 คือสัญญาณเสียงที่เกิดจากการทางานของชุดที่สปริงที่
สั บ เข้ า ต าแหน่ ง เดิ ม จากรู ป จะเห็ น ว่ า เมื่ อ ชุ ด สปริ ง เคลื่ อ นที่ อุ ป กรณ์
ควบคุมทางไฟฟ้า และอุ ปกรณ์ควบคุม ทางกลท างาน สั ญญาณเสี ยงที่
เกิดขึ้นสามารถแยกพิจารณาออกเป็นแต่ละส่วนได้อย่างชัดเจน เมื่อทาการ
เก็บสัญญาณเสียงซ้าหลาย ๆ ครั้งข้อมูลก็ยังมีรูปแบบคงเดิม หลังจากนั้น
ทาการบั น ทึก ผลในกรณีเ กิ ด สภาวะความผิ ด ปกติ ข องการท างานของ

รูปที่ 1. แผนภาพของเสียงจากอุปกรณ์เปลี่ยนระดับแรงดันไฟฟ้า

3. วิธีทดสอบ ผลการทดสอบ และวิเคราะห์ผล
การทดสอบเพื่ อ น าข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ ม าวิ เ คราะห์ ส ภาพการใช้ ง านของ
ชิ้นส่วนต่างๆ ภายในอุปกรณ์เปลี่ยนระดับแรงดันไฟฟ้าของหม้อแปลง
กาลั ง โดยพิ จ ารณาถึง แหล่ ง ก าเนิ ด เสี ย งที่ เ กิ ด จากการท างานจริ ง ของ
อุปกรณ์ เพื่อนาข้อมูลที่ได้มาใช้ในการจาแนกหาความผิดปกติที่เกิดขึ้นกับ
อุปกรณ์ ในการทดสอบเก็บข้อมูลสัญญาณเสียงจากสถานที่และอุปกรณ์
จริงโดยใช้ไมโครโฟนและทาการแปลงผลสัญญาณเสียง การทดสอบใน
สถานที่จริง มีประโยชน์ในการอธิบายตัวอย่างสัญญาณเสียงที่เกิดจากการ
สั่น (vibro-acoustic signals) ที่พบในอุปกรณ์เปลี่ยนระดับแรงดันไฟฟ้า
ของหม้อแปลงกาลังทั้งใหม่ และที่ผ่านการใช้งานไปแล้ว
โดยการศึกษาเบื้องต้น ต้องการที่จะจาแนกเสียงที่เกิดจากการสั่นของ
ชุดขับเคลื่อนทางกลที่ใ ช้มอเตอร์ไฟฟ้า เป็นตัว ขับเคลื่ อนที่ติด ตั้งอยู่กั บ
หม้ อ แปลงก าลั ง เสี ย งที่ เ กิ ด จากการสั่ น ของชุ ด สปริ ง ที่ ใ ช้ เ ป็ น แหล่ ง
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อุ ป กรณ์ สั ญ ญาณเสี ย งเป็ น ดั ง รู ป ที่ 3 ขณะอุ ป กรณ์ เ ปลี่ ย นระดั บ
แรงดั น ไฟฟ้ า ของหม้ อ แปลงก าลั ง ยั ง ไม่ ท างานชุ ด สปริ ง จะถู ก ชาร์ จ
พลังงานค้างไว้ (หมายเลข 1) หลังจากที่มีสั่งให้เปลี่ยนระดับแรงดันไฟฟ้า
เกิ ดขึ้ นชุ ด สปริง จะถู กสั บเพื่อ ดึ งให้ชุ ด หน้ าสั มผั ส ทั้ง หมดท าการหมุ น
เปลี่ ย นระดั บ แรงดั น ไฟฟ้ าไปยั ง ต าแหน่ ง ใหม่ (หมายเลข 2) จากนั้ น
มอเตอร์ ไ ฟฟ้ า จะท าการหมุ น เพื่ อ ชาร์ จ สปริ ง รอในการสั่ ง อุ ป กรณ์ ใ ห้
ทางานในครั้งต่อไป (หมายเลข 3) ส่วนหมายเลข 4 คือสัญญาณเสียงที่เกิด
จากการทางานของแมกเนติกคอนเทคเตอร์ จากรูปสามารถสังเกตเห็นได้
อย่างชัดเจนว่าอุปกรณ์ควบคุมทางกลทางานแตกต่างจากการทางานของ
อุปกรณ์ในสภาวะปกติ
1
2
3
5

3.2 เสียงที่เกิดจากผลกระทบของขนาดพื้นผิวของหน้าสัมผัส
การอธิบายถึงผลกระทบที่เกี่ยวข้องกับปริมาณพื้นผิวของหน้าสัมผัส
ที่สัมพันธ์กับเสียงที่เกิดขึ้นบนพื้นฐานของปรากฏการณ์การปลดปล่อ ย
ของพลั ง งานเสี ย งที่ เ กิ ดจากการสั่ น นั้น สามารถอธิบ ายผลได้ จ ากย่ า น
ความถี่ และขนาดของเสียงที่เกิดขึ้น [6-7] เมื่อพื้นผิวของหน้าสัมผัสมีค่า
น้อยลง ซึ่งเกิดจากการสึกเนื่องจากการใช้งาน ตลอดจนอายุการทางานของ
อุปกรณ์ที่ถูกติดตั้งอยู่ในระบบ หน้าสัมผัสหลักของอุปกรณ์เปลี่ยนระดับ
แรงดันไฟฟ้าของหม้อแปลงกาลัง และสัญญาณเสียงในสภาวะปกติเป็นดัง
รูปที่ 4 และในสภาวะที่หน้าสัมผัสหลักสึกเนื่องจากการใช้งานมานานเป็น
ดังรูปที่ 5 และจากการศึกษาการใช้งานของอุ ปกรณ์จ ริงพบว่านอกจาก
หน้าสัมผัสหลักที่เกิดความผิดปกติแล้ว หน้าสัมผัสรองของอุปกรณ์เปลี่ยน
ระดับแรงดันไฟฟ้าเมื่อถูกใช้งานเป็นเวลานานพื้นผิวของหน้าสัมผัส ก็จะ
ได้รับความเสียหายเช่นกันดังแสดงเป็นภาพถ่ายในรูปที่ 6

การเคลื่อนที่ของชุดสปริง

4

(ก) หน้าสัมผัสหลัก
(ข) สัญญาณเสียง
รูปที่ 4. หน้าสัมผัสหลักของอุปกรณ์เปลี่ยนระดับแรงดันไฟฟ้าของหม้อ
แปลงกาลัง และสัญญาณเสียงในสภาวะปกติ

อุปกรณ์ควบคุมทางไฟฟ้า
อุปกรณ์ควบคุมทางกล
รูปที่ 2. สัญญาณเสียงขณะอุปกรณ์ต่าง ๆ ทางานในสภาวะปกติ
1
2
3 4
(ก) หน้าสัมผัสหลัก

(ข) สัญญาณเสียง

รูปที่ 5. หน้าสัมผัสหลักของอุปกรณ์เปลี่ยนระดับแรงดันไฟฟ้าของหม้อ
แปลงกาลัง และสัญญาณเสียงในสภาวะผิดปกติ
เพื่ อ แสดงให้ เ ห็ น อย่ า งชั ด เจน และเพื่ อ ยื น ยั น ให้ เ ห็ น ถึ ง การน า
สั ญ ญาณเสี ย งมาใช้ ใ นการตรวจสอบความผิ ด ปกติ ที่ เ กิ ด ขึ้ น ของ
ส่วนประกอบต่า งๆ ในอุปกรณ์เ ปลี่ยนระดับแรงดั นไฟฟ้า ดังนั้นจึงน า
สัญญาณเสียงของอุปกรณ์เปลี่ยนระดับแรงดันไฟฟ้า ที่ใช้งานมานานจน
ได้รับความเสียหาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของสปริงที่จะถูกชาร์จค้าง
ตลอดเวลาจนส่งผลให้สปริงเกิดความล้าและอาจจะขาดได้ มาเปรียบเทียบ

รูปที่ 3. สัญญาณเสียงขณะอุปกรณ์ต่าง ๆ ทางานในสภาวะผิดปกติ
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ของชุ ดหน้า สั มผั สภายในอุ ปกรณ์ เปลี่ย นระดับ แรงดั น ไฟฟ้า ของหม้ อ
แปลงกาลังที่เคลื่อนที่หมุนไปสัมผัสกับหน้าสัมผั สที่อยู่กับที่ภายในหม้อ
แปลงก าลั ง รวมถึ ง การศึ ก ษาผลกระทบที่ เ กิ ด จากขนาดพื้ น ผิ ว ของ
หน้าสัมผัสที่สัมพันธ์กับเสียงที่เกิดขึ้น นอกจากนั้นยังสามารถใช้จาแนก
ประเภทของความแตกต่างของเสียงที่เกิดจากการทางานของชุดสปริงที่ใช้
เป็นแหล่งพลังงานในการเคลื่อนที่ของอุปกรณ์นี้ได้เป็นอย่างดี

กับอุปกรณ์เปลี่ยนระดับแรงดันไฟฟ้าของหม้อแปลงกาลังใหม่ที่ยังไม่เคย
ผ่านการใช้งาน ได้ผลการทดสอบเป็นดังรูปที่ 7 จากรูปจะเห็นว่าสามารถ
นาสัญญาณเสียงมาใช้เป็นข้อมูลในการอ้างอิงเพื่อเป็นฐานข้อมูลในการ
ตรวจสอบเมื่อเกิดความผิดปกติขึ้น ในอุปกรณ์เปลี่ยนระดับแรงดันไฟฟ้า
ของหม้อแปลงกาลัง

5. กิตติกรรมประกาศ
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รูปที่ 6. หน้าสัมผัสรองของอุปกรณ์เปลี่ยนระดับแรงดันไฟฟ้า
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(ข) อุปกรณ์เสียหาย

รูปที่ 7. เปรียบเทียบรูปแบบเสียงของอุปกรณ์เปลี่ยนระดับแรงดันไฟฟ้า
ทั้งระบบทัง้ ในสภาวะปกติ และผิดปกติทงั้ ระบบ

4. สรุปผล
วิธีการวิเคราะห์สภาพการใช้งานของชิ้นส่วนต่างๆ ภายในอุปกรณ์
เปลี่ยนระดับแรงดันไฟฟ้าของหม้อแปลงกาลังขนาดพิกัดกาลังปานกลางที่
นาเสนอ โดยพิ จารณาถึงแหล่ งกาเนิดเสียงที่เกิดจากการทางานจริงเพื่ อ
นามาจาแนกหาความผิดปกติที่เกิดขึ้นกับอุปกรณ์นั้น ในการทดสอบเก็บ
ข้อมูลสัญญาณเสียงจากสถานที่และอุปกรณ์จริงโดยใช้ไมโครโฟนและทา
การแปลงผลสัญ ญาณเสียงนั้นโดยใช้ โปรแกรม WaveLab LE 7 และ
โปรแกรม MATLAB R2013a ผลการทดสอบยืนยันให้เห็นอย่างชัดเจนว่า
รูปแบบสัญญาณเสีย งที่ ได้ส ามารถนามาใช้จ าแนกผลของแหล่ง กาเนิ ด
เสี ย งระหว่า งอุ ปกรณ์ ปกติ กั บอุ ป กรณ์ ที่ เ กิด การช ารุ ดเสี ย หายได้ ซึ่ ง มี
ประโยชน์ในการอธิบายตัวอย่างสัญญาณเสียงที่เกิดจากการสั่นที่พบใน
อุปกรณ์เปลี่ยนระดับแรงดันไฟฟ้าของหม้อแปลงกาลังทั้งใหม่ และที่ผ่าน
การใช้งานไปแล้ว
จากการศึกษาเบื้องต้นจากข้อมูลที่ได้ทั้งจากการวัด และการวิเคราะห์
ตามที่ได้นาเสนอจะเห็น ว่าวิธีการวัดสัญญาณเสี ยงสามารถนามาใช้เพื่ อ
จาแนกเสียงที่เกิดจากการสั่นของชุดขับเคลื่อนทางกลที่ใช้มอเตอร์ไฟฟ้า
เป็นตัวขับเคลื่อนที่ติดตั้งอยู่กับหม้อแปลงกาลัง เสียงที่เกิดจากการสั่นของ
ชุ ด สปริ ง ที่ ใ ช้ เ ป็ น แหล่ ง พลั ง งานเพื่ อ ให้ ชุ ด อุ ป กรณ์ เ ปลี่ ย นระดั บ
แรงดันไฟฟ้าของหม้อแปลงกาลังเคลื่อนที่ได้ และเสียงที่เกิดจากการสั่น
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บทคัดย่ อ

1. บทนา

บทความนี ้เสนอการพัฒนาระบบควบคุ มการทางานแบบอัตโนมัติ
ของเครื่ องใช้ ไฟฟ้ าภายในบ้ านโดยใช้ อุปกรณ์ พลังงานตา่ ภายในระบบได้
น าเซ็ น เซอร์ ต่ า งๆ มาเป็ นตั ว ควบคุ ม การท างานแบบอั ต โนมั ติ ข อง
เครื่ องใช้ ไฟฟ้ าภายในบ้ านตามวัตถุประสงค์ ของระบบการจัดการพลังงาน
ภายในบ้ า นและมี ก ารแสดงผลข้ อมู ล ผ่ า นเว็บ บราวเซอร์ บนโครงข่ า ย
อิ นเทอร์ เน็ต โดยระบบมี วัตถุประสงค์ เพื่ อลดการใช้ พลั งงานที่ สูญเปล่ า
เพิ่มความสะดวกสบายและความปลอดภัย ผู้อยู่อาศัยไม่ ต้องกังวลเรื่ องต้ อง
รั บภาระค่ าไฟที่ จะเพิ่ มขึ ้นหลังจากติ ดตั้งระบบเข้ าไปภายในบ้ านเพราะ
ระบบพัฒนามาจากอุปกรณ์ ที่ใช้ พลังงานตา่ ในการประมวลผล Raspberry
Pi และในการรั บส่ งข้ อมูลระยะใกล้ ใช้ เทคโนโลยีการสื่ อสารไร้ สายซิ กบี
เมื่ อนาระบบมาทดสอบการใช้ พลังงานสามารถค านวณปริ มาณการใช้
พลังงานไฟฟ้ าได้ 3.912 หน่ วยต่ อเดือนและคิดเป็ นค่ าไฟประมาณ 11 บาท
ต่ อเดื อน เมื่ อเที ยบกั บการที่ ติดตั้งระบบเข้ าไปภายในบ้ านแล้ วมี ก ารใช้
พลังงานไฟฟ้ าที่ลดลงทาให้ ผ้ ูอยู่อาศัยจ่ ายค่ าไฟในราคาที่ ถูกลงกว่ าเดิม ซึ่ ง
เป็ นการลงทุนที่ค้ ุมค่ าและได้ รับประโยชน์ หลายอย่างมากขึน้

จากปั ญ หาเรื่ อ งการขาดแคลนพลัง งานไฟฟ้ าภายในประเทศไทย
เนื่ องจากปริ มาณการใช้ไฟฟ้ ามีมากกว่าปริ มาณกาลังผลิ ตไฟฟ้ าทาให้ตอ้ ง
นาเข้าพลังงานจากต่างประเทศและปริ มาณการใช้ไฟฟ้ ามี แนวโน้มที่เพิ่ม
มากขึ้นทุกปี จากรายงานสถิติพลังงานของประเทศไทย [1] พบว่าสาขาที่มี
สัดส่ วนการใช้ไฟฟ้ าสู งที่สุดคือภาคอุตสาหกรรมคิดเป็ นร้ อยละ 44–46
ของการใช้ไฟฟ้ าทั้งประเทศ รองลงมาคือภาคครัวเรื อนคิดเป็ นร้ อยละ 22–
23 การลดปริ มาณการใช้ไฟฟ้ าในภาคครัวเรื อนจึงเป็ นสาขาที่น่าสนใจใน
การพัฒนาระบบการจัดการพลังงานภายในบ้านเพราะเป็ นสาขาที่อยูใ่ กล้
ตัวทุกคนมากที่สุดและมีขนาดเล็กที่สามารถขยายระบบไปสู่ สาขาอื่นๆ ที่
มีขนาดใหญ่กว่าได้ง่ายและมีงานวิจยั จานวนมากที่ทาเพื่อการพัฒนาระบบ
จัดการพลังงานภายในบ้านตัวอย่างเช่น
ชนัตพล ผิ วล่ อง [2] ได้เ สนอระบบจัดการพลังงานภายในบ้านซึ่ ง
ระบบมีการทางานของ 3 ฟั งก์ชนั ได้แก่ การวางแผนการใช้พลังงานไฟฟ้ า
อย่างชาญฉลาดคื อมีปลัก๊ ไฟอัจฉริ ยะควบคุ มการเปิ ด–ปิ ดโหลดเป็ นรอบ
สัปดาห์ การควบคุมแบบอัตโนมัติคือใช้เซ็นเซอร์ (Sensor) ควบคุมการ
เปิ ด–ปิ ดโหลดและการเปลี่ยนพฤติกรรมของผูใ้ ช้ไฟฟ้ าคือรายงานการใช้
พลังงานไฟฟ้ า ทาให้ผใู ้ ช้หันมาใช้ไฟฟ้ าในช่ วงราคาถูก โดยระบบรับส่ ง
ข้อมูลผ่านซิกบี (ZigBee) และใช้คอมพิวเตอร์เป็ นเซิร์ฟเวอร์ของระบบ
จากงานวิจยั ที่มีอยูส่ ามารถวิเคราะห์ปัญหาของระบบที่ออกแบบได้คือ
ใช้คอมพิวเตอร์เป็ นเซิร์ฟเวอร์และออกแบบอุปกรณ์ที่มีความซับซ้อนต้อง
ให้ผูเ้ ชี่ ยวชาญเป็ นผูต้ ิ ดตั้งทาให้เพิ่มค่าใช้จ่ายและค่าไฟฟ้ าโดยรวม และ
ควบคุ ม ได้ ใ นระยะใกล้ เ ท่ า นั้น ท าให้ เ กิ ด ความยุ่ง ยากในการใช้ ง าน
บทความนี้ ได้นาแนวคิดของงานวิจยั ที่ มีอยูม่ าต่อยอดกล่ าวคือการพัฒนา
ระบบควบคุมการทางานแบบอัตโนมัติของเครื่ องใช้ไฟฟ้ าภายในบ้านโดย
ใช้อุปกรณ์ พลังงานต่ามีการควบคุมอยู่ 3 แบบคือการควบคุ มด้วยตัวผูใ้ ช้
เอง, การควบคุมอัตโนมัติดว้ ยเซ็นเซอร์ และการควบคุมอัตโนมัติดว้ ยเวลา
โดยระบบได้พฒั นาอุปกรณ์ควบคุมที่ง่ายต่อการติดตั้งคือปลัก๊ ไฟควบคุ ม
อัจฉริ ยะ, เซ็นเซอร์ และใช้อุปกรณ์ประมวลผลพลังงานต่า Raspberry Pi
โดยระบบรับส่ งข้อมูลผ่านซิ กบี และเชื่ อมต่อกับเว็บบราวเซอร์ บนระบบ
อีเทอร์เน็ต (Ethernet) และระบบอินเทอร์ เน็ต (Internet) ผ่านวายฟาย (WiFi) ทาให้สามารถควบคุ มการเปิ ด–ปิ ดเครื่ องใช้ไฟฟ้ าและทราบข้อมูล
สถานะการทางานของเครื่ อ งใช้ไฟฟ้ าได้จ ากระยะไกล เพื่อ ลดการใช้
พลังงานที่สูญเปล่า เพิ่มความสะดวกสบายและความปลอดภัยของผูใ้ ช้

Abstract
This paper presents a development of an automatic control system of
electrical appliances within the home using low-power devices. The
system uses various sensors to automatically control electrical
appliances within the home for purposes of home energy management
system and display the data via the web browser on the Internet. The
system aims to reduce energy waste. In addition to convenience and
safety, residents do not have to worry about increasing power expense
after installation into the home because the system is developed from a
low energy Raspberry Pi and the data transmission is through ZigBee
wireless communication technology. Once the system was tested for
energy consumption, the amount of electrical energy is only 3.912 units
per month or about 11 baht per month. Compared with the system
installed inside the house and with the use of electrical energy reduction,
the residents pay for electricity at a cheaper price than the original, it is
a worthwhile investment and benefit.
Keywords: ZigBee, HEMS, Sensor, Raspberry Pi
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2. ทฤษฎีและอุปกรณ์ ทเี่ กีย่ วข้ อง
2.1 ระบบการจัด การพลังงานภายในบ้ า น (Home Energy
Management System หรือ HEMS)

2.3 Raspberry Pi
บทความนี้ นา Raspberry Pi มาใช้เพราะเป็ นคอมพิวเตอร์ ขนาดเล็กที่
ใช้ไมโครโปรเซสเซอร์ ขนาดเล็ก โดยมี หน่ วยความจา, มีพอร์ ตอินพุต/
เอาต์พุต (I/O Port), รองรับระบบแสดงภาพและเสี ยงทั้งดิ จิทลั และแอนะ
ล็อก, ขนาดเล็ก, น้ าหนักเบา, ราคาถูก, มีข้ วั ต่ออีเทอร์ เน็ตและมีข้ วั ต่อ USB
สาหรับเชื่ อมต่อกับซิกบี [5]

ระบบการจัดการพลังงานภายในบ้านคือการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและระบบจัดการข้อมูลที่ทนั สมัยโดยจะรวบรวมข้อมูลต่างๆ
เพื่อใช้ในการบริ หารและควบคุมการใช้พลังงานไฟฟ้ าภายในอาคารให้มี
ประสิ ทธิภาพมากที่สุดและลดการใช้พลังงานไฟฟ้ าที่สิ้นเปลื องให้น้อยลง
วัตถุประสงค์ของระบบการจัดการพลังงานภายในบ้านมีดงั ต่อไปนี้ [3]

3. รายละเอียดการพัฒนาระบบ
3.1 ภาพรวมของระบบ

2.1.1 การควบคุมการใช้ พลังงานอย่ างประหยัดที่ เชื่ อมโยงกับอุปกรณ์
เครื่ องใช้ ไฟฟ้ าภายในบ้ าน
ลดการใช้พลังงานของอุปกรณ์ภายในบ้านด้วยการควบคุมการใช้งาน
อุปกรณ์เครื่ องใช้ภายในบ้านแบบอัตโนมัติ โดยใช้เซ็นเซอร์ ต่างๆ ในการ
ควบคุ มการทางานของอุปกรณ์ เครื่ องใช้ไฟฟ้ า เช่ น การควบคุ มไฟส่ อง
สว่างในห้องโดยใช้เซ็นเซอร์ ตรวจวัดความเคลื่ อนไหวในกรณี ที่ไม่มีคน
อยูใ่ นห้องก็ให้ปิดไฟโดยอัตโนมัติ

การพัฒนาระบบควบคุมการทางานแบบอัตโนมัติของเครื่ องใช้ไฟฟ้ า
ภายในบ้านโดยใช้อุปกรณ์ พลังงานต่ า แบ่ งออกเป็ น 4 ส่ วน คื อ ส่ ว น
เซ็นเซอร์ (Sensor Part), ส่ วนการประมวลผล (Processing Part), ส่ วน
ควบคุม (Control Part) และส่ วนโปรแกรมประยุกต์ (Application Part) ดัง
แสดงในรู ปที่ 1

2.1.2 การควบคุมการใช้ ไฟฟ้ าที่อยู่ในช่ วงวิกฤต (Peak Cut)
ในขณะที่ มี ก ารใช้ ป ริ มาณพลัง งานไฟฟ้ าเป็ นจ านวนมากและอยู่
ในช่วงวิกฤต (Peak) ระบบจะควบคุมปริ มาณการใช้พลังงานไฟฟ้ าโดย
การสัง่ ตัดไฟอุปกรณ์เครื่ องใช้ไฟฟ้ าที่ทางานอยูใ่ นขณะนั้นแบบอัตโนมัติ
เมื่ อปริ มาณการใช้พลังงานไฟฟ้ าลดลงจนถึ งระดับ หนึ่ งระบบจะสั่งให้
อุปกรณ์เครื่ องใช้ไฟฟ้ าที่หยุดทางานสามารถกลับมาทางานได้ตามปกติอีก
ครั้ง ซึ่งการควบคุมนี้ เป็ นการสั่งจากระบบให้หยุดการทางานของอุปกรณ์
เครื่ องใช้ไฟฟ้ า โดยสามารถลาดับความสาคัญของอุปกรณ์เครื่ องใช้ไฟฟ้ า
แต่ละชนิดว่าต้องการให้หยุดทางานก่อนหรื อหลัง

รู ปที่ 1. ภาพรวมของระบบ
3.1.1 ส่ วนเซ็นเซอร์
ประกอบไปด้ ว ยเซ็ น เซอร์ ว ัด ความสว่ า ง เซ็ น เซอร์ ว ัด อุ ณ หภู มิ
เซ็นเซอร์ ตรวจวัดการเคลื่อนไหวและซิ กบี ส่ วนเซ็นเซอร์ ทาหน้าที่วดั ค่า
ต่างๆ ของบริ เวณนั้นๆ แล้วส่ งข้อมูลผ่านซิ กบีไปยังส่ วนการประมวลผล

2.1.3 การเปลี่ยนช่ วงเวลาการใช้ พลังงาน (Peak Shift / Time Shift)
เป็ นแนวคิดการเปลี่ยนช่วงเวลาการใช้พลังงาน ซึ่ งในตอนกลางคืนจะ
มีความต้องการใช้พลังงานไฟฟ้ าค่อนข้างน้อย การใช้พลังงานไฟฟ้ าจะ
เป็ นลักษณะของการเก็บสะสมพลังงานไว้ในอุปกรณ์ Storage และในช่ วง
ที่เวลาที่มีความต้องการใช้พลังงานเป็ นจานวนมากก็จะนาพลังงานที่ เก็บ
สะสมไว้มาใช้งาน
สาหรับบทความนี้ได้นาเอาวัตถุประสงค์ขอ้ แรกคือการควบคุมการใช้
พลังงานอย่างประหยัดที่เชื่ อมโยงกับอุปกรณ์เครื่ องใช้ไฟฟ้ าภายในบ้านมา
ใช้ในการพัฒนาระบบเพราะวัตถุประสงค์ขอ้ นี้ จะเป็ นจุดเริ่ มต้นที่ดีก่อนที่
จะพัฒนาระบบเพื่อบรรลุวตั ถุประสงค์ขอ้ อื่นๆ ต่อไปกล่าวคือ มีการลงทุน
ระดับถูก, ผลประโยชน์ที่ได้ระดับดี , อุปสรรคต่อการดาเนิ นชี วิตของผูใ้ ช้
ระดับปานกลางและความต่อเนื่ องของการใช้ระดับดีมาก

3.1.2 ส่ วนการประมวลผล
ประกอบไปด้วยอุปกรณ์ประมวลผล Raspberry Pi และซิ กบี ส่ วนการ
ประมวลผลทาหน้าที่ประมวลผลและเก็บข้อมูลทั้งหมดของระบบ ทั้งการ
รับข้อมูลจากส่ วนเซ็นเซอร์ และส่ งข้อมูลไปยังส่ วนควบคุมผ่านซิ กบี
3.1.3 ส่ วนควบคุม
ประกอบไปด้วยรี เ ลย์ เต้ารั บและซิ ก บี ส่ วนควบคุ ม ทาหน้าที่ โดยมี
รี เลย์เป็ นเหมือนสวิตซ์จะทางานเมื่อได้รับข้อมูลจากส่ วนการประมวลผล
ผ่านซิ กบี
3.1.4 ส่ วนโปรแกรมประยุกต์
ประกอบไปด้วยเราเตอร์ (Router) และอุปกรณ์ที่เชื่ อมต่อกับเราเตอร์
ได้ท้ งั มีสายและไร้ สาย ส่ วนโปรแกรมประยุกต์ทาหน้าที่เป็ นเหมือนหน้า
จอแสดงผลในการที่ ผู้ใ ช้จ ะสามารถเข้ า ถึ ง ระบบได้ง่ า ย โดยผ่ า นเว็บ
บราวเซอร์ เ พื่ อ ดู ข ้ อ มู ล ต่ า งๆ ของระบบและใช้ ง านในการควบคุ ม
เครื่ องใช้ไฟฟ้ าต่างๆ ภายในบ้าน

2.2 ซิกบี (ZigBee)
บทความนี้นาซิกบีมาใช้เพราะคุณสมบัติส่วนใหญ่เหมาะสมกับระบบ
ที่ พ ฒ
ั นา เช่ น เป็ นหนึ่ งในมาตรฐานการสื่ อ สารข้อ มู ล ระยะใกล้ที่ ใ ช้
มาตรฐาน IEEE 802.15.4, มีอตั ราการรับส่ งข้อมูลต่า, ใช้พลังงานต่า, มี
ความเชื่อถือได้และสามารถรองรับการเชื่ อมต่อของโนดได้จานวนมาก [4]
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3.2 การออกแบบและพัฒนาระบบ
การพัฒนาระบบควบคุมการทางานแบบอัตโนมัติของเครื่ องใช้ไฟฟ้ า
ภายในบ้านโดยใช้อุปกรณ์พลังงานต่าแบ่งส่ วนการทางานออกเป็ น 3 ส่ วน
หลักๆ คือ โปรแกรมประมวลผลเซ็นเซอร์ (Sensor Processing Programs),
เว็บเซิ ร์ฟเวอร์ (Web Server) และโปรแกรมประมวลผลการควบคุ ม
(Control Processing Programs) ดังแสดงในรู ปที่ 2

รู ปที่ 4. ข้อมูลจากเซ็นเซอร์ ที่เก็บในฐานข้อมูล
3.2.2 เว็บเซิ ร์ฟเวอร์ (Web Server)
เว็บเซิ ร์ฟเวอร์ รับคาสั่งจากผูใ้ ช้ผ่านเว็บบราวเซอร์ (Web Browser)
โดยผูใ้ ช้เลือกการควบคุมได้ 3 แบบดังต่อไปนี้ คือ (รู ปที่ 5)

รูปที่ 2. ไดอะแกรมการทางานของระบบ

รู ปที่ 5. หน้าเว็บบราวเซอร์

3.2.1 โปรแกรมประมวลผลเซ็นเซอร์ (Sensor Processing Programs)
โปรแกรมประมวลผลเซ็นเซอร์ คือโปรแกรมที่ประมวลผลข้อมูลจาก
ส่ วนเซ็ นเซอร์ โดยส่ ว นเซ็ น เซอร์ วดั ค่ าความสว่า ง อุณหภู มิแ ละการ
เคลื่ อ นไหวทุ ก ๆ 1 นาที แ ล้ ว ส่ ง ข้อ มู ล เข้า มาที่ เ กตเวย์ซิ ก บี (Gateway
ZigBee) นอกจากนี้ ส่ ว นเซ็ น เซอร์ ย งั ส่ ง ข้อ มู ล ของค่ า การเคลื่ อ นไหว
ในทัน ที เ มื่ อ มี ก ารเปลี่ ย นค่ า โดยแผนผัง ของโปรแกรมประมวลผล
เซ็นเซอร์มีลกั ษณะดังแสดงในรู ปที่ 3

1) การควบคุมด้วยตัวผูใ้ ช้เองคือมีปุ่มสัง่ เปิ ดงาน (Open) และปิ ดงาน
(Close) ทาให้ผใู ้ ช้สามารถเลือกการสัง่ งานได้ดว้ ยตนเองตามต้องการ
2) การควบคุ มอัตโนมัติด้วยเซ็ น เซอร์ จะมี ปุ่มให้ เ ลื อกการควบคุ ม
อัต โนมัติ ด้ ว ยเซ็ น เซอร์ ต่ า งๆ อยู่ 3 ปุ่ มคื อ การควบคุ ม อัต โนมัติ ด้ว ย
เซ็นเซอร์ วดั ความสว่าง ผูใ้ ช้สามารถเลือกขอบเขตความสว่างที่ตอ้ งการให้
เปิ ด-ปิ ดหลอดไฟได้ การควบคุมอัตโนมัติดว้ ยเซ็นเซอร์ วดั อุณหภูมิ ผูใ้ ช้
สามารถเลื อกขอบเขตอุณหภูมิสูง-ต่าที่ตอ้ งการให้เปิ ด-ปิ ดพัดลมได้และ
การควบคุมอัตโนมัติดว้ ยเซ็นเซอร์ ตรวจวัดการเคลื่อนไหว ผูใ้ ช้สามารถ
เลือกระยะเวลาของการเปิ ดเครื่ องใช้ไฟฟ้ าได้ต้ งั แต่ 0 ถึ ง 60 นาที หลังจาก
ไม่มีการเคลื่อนไหว
3) การควบคุมอัตโนมัติดว้ ยเวลา ตอนนี้ อยูใ่ นช่วงกาลังพัฒนาระบบ
เมื่อผูใ้ ช้เลือกรู ปแบบการควบคุมได้แล้วเว็บเซิ ร์ฟเวอร์ จะส่ งข้อมูลไป
เก็บ ที่ ฐ านข้อมูล ตามค าสั่งนั้น ๆ เช่ น เลื อกรู ปแบบควบคุ มแบบควบคุ ม
อัตโนมัติดว้ ยเซ็นเซอร์ ตรวจวัดการเคลื่ อนไหว ข้อมูลจะถูกเก็บอยูใ่ นช่ อง
CATEGORY ในคาว่า PIR และค่าระยะเวลาจะถูกเก็บอยูใ่ นช่ อง CH_PIR
ตามที่ผใู้ ช้เลือกดังแสดงในรู ปที่ 6 ผูใ้ ช้เลือก 23 นาที

3

“ ”

°C

(

,

รู ปที่ 6. ข้อมูลคาสัง่ ที่เก็บในฐานข้อมูล

“ ”

3.2.3 โปรแกรมประมวลผลการควบคุม (Control Processing Programs)
โปรแกรมประมวลผลการควบคุ มคือโปรแกรมที่ ประมวลผลคาสั่ง
ของเว็บ เซิ ร์ ฟเวอร์ แ ละข้อมู ล ของโปรแกรมประมวลผลเซ็ น เซอร์ ใน
ฐานข้อมูล โดยลักษณะแผนผังของโปรแกรมประมวลผลการควบคุมมี
ลักษณะดังแสดงในรู ปที่ 7 โปรแกรมประมวลผลการควบคุมเช็คคาสั่งการ
ควบคุมการทางานจากการที่เว็บเซิ ร์ฟเวอร์ นาข้อมูลไปเก็บที่ฐานข้อมูลใน
ช่ อง CATEGORY แล้วนาคาสั่งการควบคุมที่ ได้เข้าไปเช็ คเงื่ อนไขตาม
คาสั่งการควบคุมนั้นๆ เมื่อเช็คแล้วเข้าเงื่อนไขที่ส่ังให้หลอดไฟเปิ ดหรื อ
ปิ ดจะส่ งข้อมูลไปยังเกตเวย์ผา่ นซิ กบีเพื่อสั่งให้ส่วนควบคุมทางานและส่ ง
ข้อมูลสถานะการทางานของเครื่ องใช้ไฟฟ้ าไปจัดเก็บที่ฐานข้อมูล

, ILLUM, TEMP, PIR)

รูปที่ 3. แผนผังของโปรแกรมประมวลผลเซ็นเซอร์

โปรแกรมประมวลผลเซ็ นเซอร์ รับข้อมูลจากเกตเวย์ซิกบีเพื่อนามา
ประมวลผล โดยค่าแอนะล็อกที่ ได้รับจะเป็ นในรู ปแบบเลขฐานสิ บหก
แล้วคานวณค่าความสว่าง (Illumination) ให้เป็ นหน่ วยลักส์ (Lux) และค่า
อุณหภูมิ (Temperature) ให้เป็ นหน่ วย °C ค่าดิ จิทลั ที่ได้รับจะเป็ นค่าการ
เคลื่อนไหว (Passive Infrared: PIR) มีสองค่าคือ “จริ ง” (True) หรื อ “เท็จ”
(False) เมื่อโปรแกรมประมวลผลเซ็นเซอร์ ประมวลผลและคานวณเสร็ จ
แล้วจะส่งข้อมูลไปจัดเก็บที่ฐานข้อมูล (Database) ดังแสดงในรู ปที่ 4
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4.2 ทดสอบการใช้ งานของระบบ
เมื่อนาอุปกรณ์ดงั แสดงในรู ปที่ 8 มาทดสอบความเชื่ อถือได้ในการใช้
งาน ผลการสั่งงานผ่านหน้าเว็บ บราวเซอร์ เ ลื อกการควบคุ ม แบบต่ างๆ
สาหรับควบคุมหลอดไฟ, พัดลมและเครื่ องใช้ไฟฟ้ าอื่นๆ ระบบสามารถ
ทางานได้ดี ทั้งการสั่งงานผ่านหน้าเว็บบราวเซอร์ บนระบบอี เ ทอร์ เ น็ ต
ระบบอินเทอร์ เน็ตและระบบโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่ อนที่ (3G) ทาให้ผใู้ ช้
ระบบมัน่ ใจได้ว่า ไม่ว่าจะอยู่ในบ้านหรื อนอกบ้านก็สามารถควบคุมการ
ทางานของเครื่ องใช้ไฟฟ้ าได้ทุกแห่ งที่มีระบบอินเทอร์ เน็ต

COMMAND: CATEGORY, CH_PIR, CH_TEMP, CH_LUX
PRESENT: ILLUM, TEMP, PIR, STATE
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5. บทสรุป

“TEMP”

ระบบที่พฒั นาสามารถสั่งงานการควบคุมการทางานได้หลายรู ปแบบ
และสามารถควบคุม ได้จากระยะไกลบนระบบอิ นเทอร์ เ น็ต ทาให้ผูใ้ ช้
ได้รับความสะดวกสบายและความปลอดภัย อีกทั้งระบบยังใช้อุปกรณ์ใน
การพัฒนาที่ใช้พลังงานต่าทาให้ประหยัดพลังงานที่ใช้ภายในบ้าน

“PIR”

“TIME”

6. แนวทางการพัฒนาระบบต่ อไป

" "
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,

พัฒนาอุปกรณ์ของระบบคือเพิ่มส่ วนรี โมทอิ นฟราเรดเพื่อให้ระบบ
สามารถควบคุมเครื่ องใช้ไฟฟ้ าที่สามารถรับสัญญาณอินฟราเรดได้ พัฒนา
โปรแกรมประมวลผลการควบคุ มโดยเพิ่มรู ปแบบการควบคุ มอัตโนมัติ
ด้วยเวลา การควบคุมการใช้ไฟฟ้ าที่อยูใ่ นช่ วงวิกฤต การเปลี่ ยนช่ วงเวลา
การใช้พลังงานและเพิ่ม ความสามารถของโปรแกรมให้ สามารถรองรั บ
อุปกรณ์ปลัก๊ ไฟควบคุ มอัจฉริ ยะได้จานวนมากขึ้น พัฒนาเว็บบราวเซอร์
ให้มีการแสดงผลสถิ ติของการใช้เครื่ องใช้ไฟฟ้ าในแต่ละช่ วงเวลาและมี
การแสดงปริ มาณการใช้พลังงานไฟฟ้ าของเครื่ องใช้ไฟฟ้ าจากการคานวณ
จานวนการใช้ง านกับ วัต ต์ข องเครื่ องใช้ ไฟฟ้ าเครื่ อ งนั้น ๆ เพื่อ ให้ ผูใ้ ช้
สามารถวางแผนการใช้พลังงานไฟฟ้ าได้อย่างประหยัด

)

รูปที่ 7. แผนผังของโปรแกรมประมวลผลการควบคุม

4. การทดสอบ
สถานที่ทดสอบระบบคือห้องปฏิ บตั ิการวิจยั สื่ อสารโทรคมนาคม ชั้น
13 อาคาร 4 คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

4.1 ทดสอบการใช้ พลังงานไฟฟ้าของระบบ
จากการทดสอบการใช้พลัง งานไฟฟ้ าของระบบโดยใช้เ ครื่ อ งมื อ
FLUKE 43B ในการวัด สามารถคานวณปริ มาณการใช้พลังงานไฟฟ้ าได้
3.912 หน่ วย/เดื อนและเมื่ อนามาคิ ด เป็ นค่าใช้จ่ายประมาณ 11 บาทต่ อ
เดื อน [6] โดยลักษณะอุปกรณ์ ดงั แสดงในรู ปที่ 8 และรายละเอียดดังใน
แสดงตารางที่ 1
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เอกสารอ้ างอิง
[1] สานัก งานนโยบายและแผนพลังงาน. [ออนไลน์]. เข้าถึ งได้จาก:
http://www.eppo.go.th สื บค้นวันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2557.
[2] ชนัตพล ผิวล่อง, “การพัฒนาต้นแบบระบบจัดการพลังงานภายใน
บ้านอยู่อาศัย”, วิทยานิ พ นธ์มหาบัณฑิ ต คณะวิศวกรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2554, หน้า 1-143.
[3] Yasuji KOMIYAMA, “Ministry of Economy, Trade and Industry
Agency for Natural Resources and Energy”, 2012
[4] ZigBee Alliance, ZigBee Specification, December 14, 2004.
[5] Raspberry Pi. [ออนไลน์]. เข้าถึ งได้จาก: http://www.raspberrypi
.org สื บค้นวันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2557.
[6] อัตราค่าไฟฟ้ าประเภทต่างๆ. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก:
http://www.mea.or.th/ สื บค้นวันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2557.

รูปที่ 8. ลักษณะของอุปกรณ์ที่นามาทดสอบ
ตารางที่ 1. ปริ มาณการใช้พลังงานไฟฟ้ าของส่ วนประกอบแต่ละส่ วน
อุปกรณ์

จานวน

กาลังไฟ

ชั่วโมงการ
ใช้ งาน/วัน

ส่วนเซ็นเซอร์
ส่วนการประมวลผล

1
1
1
1

0.1 W
2W
3W
1W

24
24
24
8

ส่วนโปรแกรมประยุกต์

ส่วนควบคุม

จานวนวัน
30
30
30
30
รวม

หน่ วย
(ยูนิต)

0.072
1.44
2.16
0.24
3.912
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บทคัดย่ อ

1. บทนา

งานวิ จั ย นี ้ น าเสนอ การใช้ เทคนิ ค พั ล ส์ สนามไฟฟ้ าเพื่ อ ก าจั ด
เชื ้อจุลินทรี ย์ในนา้ ผลไม้ โดยได้ พัฒนาชุ ดสร้ างพัลส์ สนามไฟฟ้ าแรงดัน
สู งด้ วยหม้ อแปลงแรงดันสู งและวงจรทวี แรงดัน และได้ ทดลองก าจั ด
เชื ้อจุลินทรี ย์ในนา้ เขือเทศ ที่ จัดเตรี ยมไว้ 10 ตัวอย่ าง แบ่ งเป็ นการทดลอง
ด้ วยสนามไฟฟ้ า 8 ตัวอย่ าง และความร้ อน 2 ตัวอย่ างที่ 50 องศาเซลเซี ยส
และ 100 องศาเซลเซี ยส และนามาเปรี ยบเที ยบผลต่ าง การทดลองด้ วย
พัลส์ สนามไฟฟ้ าที่พิกัดแรงดัน 14 kV, 23 kV ระยะเวลาทดลองตัวอย่ างละ
10 วิ นาที กั บ 30 วิ นาที ที่ ระยะห่ างของห้ องก าจั ดเชื ้อ จุลิ นทรี ย์ 1
เซนติเมตร และ 2 เซนติเมตร หลังจากผ่ านกระบวนการ ทั้ง 2 ที่ได้ กล่ าวมา
จึ งนามาทดลองบนแผ่ นตรวจเชื ้อสาเร็ จรู ป 3M Petrifilm™ E. coli /
Coliform Count Plate ผลปรากฏว่ าทั้ง 2 ตัวอย่ าง การทดลองการกาจัด
เชื ้อจุลินทรี ย์ด้วยสนามไฟฟ้ าที่ 23 kV ในเวลา 30 วินาที และการทดลอง
ด้ วยความร้ อน 100 องศาเซลเซี ยส ให้ ผลใกล้ เคี ยงกัน จึ งสรุ ปได้ ว่า การ
ใช้ เทคนิ คพัลส์ สนมไฟฟ้ า สามารถกาจัดเชื ้อจุลินทรี ย์ได้ แล้ ว โดยที่ ยังคง
ให้ รสชาติ กลิ่น และสี คงธรรมชาติมากที่สุด
คำสำคัญ: สนามไฟฟ้ า พัลส์ พาสเจอไรซ์ เชื ้อจุลินทรี ย์ โคลิฟอร์ ม

ในปั จ จุ บ นั การฆ่ าเชื้ อจุ ลิ น ทรี ยท์ ี่ ป นเปื้ อนในน้ าผลไม้จ าพวกเชื้ อ
อีโคไล และเชื้ อ Coliform ซึ่ งเป็ นสาเหตุทาให้เกิ ดโรคระบบทางเดิ น
อาหาร[1] แบ่งออกเป็ น 2 วิธี การใหญ่ ๆ คือ วิธีก ารใช้ความร้ อน และ
วิธีการใช้ไฟฟ้ า[2] โดยการใช้ความร้ อนแบ่งออกได้ 2 วิธี ได้แก่ การพาส
เจอร์ไรซ์ ( Pasteurization ) ใช้อุณหภูมิประมาณ 60-70 องศาเซลเซี ยส แต่
มีขอ้ จากัดที่สามารถเก็บรักษาอาหารไว้ได้ในระยะเวลาสั้น ในขณะที่การ
ส เ ต อ ริ ไ ร ซ์ (Sterilization) แ ล ะ ยู เ อ ช ที (Ultra-high-temperature)
เป็ นวิธีใช้ความร้อนไม่ต่ากว่า 100 องศาเซลเซี ยส และต้องทาให้เย็นลงใน
อุณหภูมิปกติที่ 25-30 องศาเซลเซี ยส แล้วบรรจุในกระบวนการปลอดเชื้ อ
ทัน ที แต่ ระบบนี้ มี ขอ้ เสี ยคื อในการใช้อุณหภู มิที่ สูงส่ งผลให้ คุณค่าทาง
อาหารทางโภชนาการและรสชาติอาหารเปลี่ยนไป[3] ในขณะที่ ปัจจุบนั
ได้มี ก ารพัฒ นาเทคนิ ค การพาสเจอร์ ไ รซ์ ด้ว ยสนามไฟฟ้ าแบบพัล ส์
(Pulsed Electric Field) ซึ่ งเป็ นการใช้ไฟฟ้ าแรงสู งเพื่อกระตุน้ ให้เซลล์
จุลินทรี ยเ์ กิดการแตกตัวและถูกทาลายในที่สุด โดยวิธีการนี้ สามารถแก้ไข
ปั ญหาการใช้พลังงาน และความซับซ้อนของระบบดังกล่ าวได้ รวมถึ ง
ประหยัดเวลาในการฆ่ าเชื้ อได้ และต้น ทุ น ต่ า วิ ธี ก ารฆ่ าเชื้ อด้ว ยพัล ส์
สนามไฟฟ้ านี้ จึงสามารถทาลายเชื้ อจุลินทรี ยไ์ ด้โดยไม่ใช้ความร้ อน จึงไม่
ท าลายวิ ต ามิ น และตลอดจนโภชนาการของน้ าผลไม้ ไม่ เ กิ ด การ
เปลี่ยนแปลง ทาให้รสชาติ กลิ่น ไม่เปลี่ยนแปลงส่ งผลให้ได้น้ าผลไม้ที่สด
อยู่เสมอ[4] ในบทความฉบับนี้ ได้นาเสนอวิธีการฆ่าเชื้ อจุลินทรี ยใ์ นน้ า
ผลไม้ ด้ ว ยพัล ส์ ส นามไฟฟ้ า โดยได้ พ ัฒ นาชุ ด สร้ า งพัล ส์ แ รงดั น
สนามไฟฟ้ า ทดสอบวงจรและนาไปทดลองฆ่าเชื้อจุลีนทรี ย ์ ที่ปนอยูใ่ นน้ า
ผลไม้มะเขือเทศ และทาการวิเคราะห์หาเชื้อที่ผา่ นกระบวนการฆ่าเชื้ อด้วย
เทคนิ คดังกล่าวว่าอยูใ่ นเกณฑ์มาตรฐานหรื อไม่ ตามลาดับ

Abstract
This paper is presents a Technique High Electrical Field for
mircroorganism elimination. The Pulse Electric Field is developed to
eliminate microorganism in tomatoes juice. The number of 10 tomato
juices example are test by Pulse Electric Field 8 examples and test by
heat 2 examples with temperature 50 degree Celsius and 100 degree
Celsius. The results of both methods are compared. The Technique of
Pulse Electrical Field at voltage 14 kV and 23 kV period for 10 seconds
and 30 seconds at a distance microorganisms 1 cm. and 2 cm. after pasts
have been tested on the detection of finished 3M Petrifilm ™ E. coli /
Coliform Count Plate. Test Results 2 samples. A Eliminate
Microorganism in Fruit Juices by Pulse Electric Field at 23 kV. In time
30 seconds and heat 100 degree Celsius result resemble. Conclude A
Eliminate Microorganism In Fruit Juices by Pulse Electric Field. Can
Eliminate Microorganism remain Which change to smell color natural.
Key word: Electric Field, Pulse, Pasturized, E.coli, Coliform.

2. หลักการฆ่ าเชื้อในนา้ ผลไม้ ด้วยพัลส์ สนามไฟฟ้าแรงสู ง
เทคนิ คพัล ส์ สนามไฟฟ้ าแรงสู ง หรื อ Pulse Electric Field คื อใช้
สนามไฟฟ้ าพัลส์แรงสู ง บริ เวณขั้วอิเล็กโทรด (Electrode) ซึ่ งเป็ นที่ปล่อย
กระแสไฟฟ้ า (Discharge Zone)[5] โดยให้ น้ า ผลไม้อ ยู่ร ะหว่ า งขั้ว
อิเล็กโทรด[4] สนามไฟฟ้ าพัลส์แรงสู งจะไปทาลายโครงสร้างเซลล์ ของ
จุลินทรี ยต์ ่างๆ เรี ยกว่ากระบวนการ อิ เล็กโตรโพเรชัน่ (Electropolation)
ซึ่งเป็ นกระบวนการทาลายเยื้อหุ ้มเซลล์ (cell membrane) โดยเพิ่มค่าความ
นาไฟฟ้ า (Electrical conductivity) และค่าสภาพยอม (Permeability) ของ
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เยื้อหุ้มเซลล์ ซึ่ งพัลส์ สนามไฟฟ้ าแรงสู ง ส่ งผลทาให้ แรงดันไฟฟ้ าที่ ตก
คร่ อมเยื้ อ หุ้ ม เซลล์ มี ค่ า สู งเกิ น กว่ า ค่ า ความคงทน ไดอิ เ ล็ ก ตริ ก
(Dielectric strength) ของเยื้อหุ ้ ม เซลล์ แ ละทาให้ เ กิ ด รู พรุ น บนเซลล์
ปรากฏการณ์น้ ี เรี ยกว่า (Electrical breakdown) สามารถคานวณได้จาก
สมการดังนี้ [6]
U C  fa0 EC

เมื่อ
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เทคนิ ค พัล ส์ ส นามไฟฟ้ าแรงสู งนี้ เ หมาะกับ อาหารที่ เ ป็ นของเหลว
เนื่ องจากเมื่ อของแข็งผ่านสนามไฟฟ้ าเซลล์แตก เนื้ อสัมผัสจะไม่เป็ นที่
ต้องการของผูบ้ ริ โภค จึ งนิ ยมใช้กบั อาหารเหลวมากกว่าของแข็ง พัล ส์
สนามไฟฟ้ าแรงสูHighง สามารถสร้
า งได้ โ ดยจ่ า ยไฟฟ้ าคลื่ น พัล ส์ สู่ ขั้ ว
Voltage
Transformers
C
C
อิ เ ล็ ก โทรดสองขั้ว ที1:100
่ ต่ า งกัน ค่ า ความต่
า งศักDย์ที่ ใ ห้Gap
แ ก่ ร ะบบขึ้ นอยู่ก ับ
D านวณได้
C
ระยะห่ างของห้องแชมเบอร์ ระยะห่ างสามารถค
ดงั นี้ [4]
D

สนามไฟฟ้าแบบพัลส์

3

C4

3.1 การออกแบบพัลส์ สนามไฟฟ้าแรงสู ง

ค่าความเข้มสนามไฟฟ้ าที่ สูงจะทาให้ รูมีข นาดใหญ่ เพื่ อที่ เซลล์ไม่
สามารถซ่ อมแซมตัวเองได้ เรี ยกว่า (irreversible electrical breakdown)
เซลล์จะเกิดการแตกตัวและไม่สามารถเจริ ญเติบโตได้อีก[4] โดยลาดับขั้น
ของกระบวนการอิเล็กโตรโพเรชัน่ ที่เกิดขึ้นกับเซลล์ของจุลินทรี ยไ์ ว้ในรู ป
ที่ 1

2

Gap

รู ปที่ 2 ชุดกาเนิ นสนามไฟฟ้ าแบบพัลส์

(1)

เ ลล์ ู กกร ตุ้นด้ วย เ ลล์ ยายตัว
เยื่อหุ ้มเ ลล์ เก ดิ
สนามแม่เหลกไฟฟ้ า
เกิด รูพรุ น
การเบรกดาวน์
อาหารเหลว
ไ ทพลา ม (Cytoplasm)

D3

D1

คือแรงดันไฟฟ้ าสู งสุ กที่ตกคร่ อมเยื่อหุ ้มเซลล์
คือค่าคงที่ซ่ ึ งขึ้นอยูก่ บั รู ปร่ างของเซลล์
คือรัศมีวงนอกสุกของเซลล์
คือความเครี ยดสนามไฟฟ้ าวิกฤติ
EC
ตารางที่ 1 ขนาดของเซลล์และแรงดันไฟฟ้ าสู งสุ ดที่ตกคร่ อมเยื้อหุ ้มเซลล์
ของจุลินทรี ย ์ [6]
เชื้อจุลินทรี ย ์ 2R(µm) 1(µm) V(µm³)
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รู ปที่ 3 ไดอะแกรมการทางานของการทางานของชุดทดลอง

รูปที่ 1 ลาดับขั้นของการบวนการอิเล็กโตรโพเรชัน่ กับเซลล์จุลินทรี ย[์ 6]

จากไดอะแกรมการท างานดัง รู ป ที่ 3 เริ่ มจากแหล่ ง จ่ า ยไฟฟ้ า
กระแสสลับเพื่อป้ อนแรงดันไฟฟ้ าให้กบั หม้อแปลงแรงดันสู งผ่านไปยัง
วงจรทวี แ รงดัน เพื่ อท าการเรี ย งกระแสและเพิ่ม ระดับ แรงดัน ไฟฟ้ าให้
สู งขึ้นก่อนจ่ายไปยัง Spark Gap และ ห้องฆ่าเชื้อจุลินทรี ย ์

3. เครื่องกาเนิดไฟฟ้าแรงสู งแบบพัลส์

โดยวงจรของเครื่ องกาเนิ ดไฟฟ้ าแรงสู งแบบพัล ส์ น้ ี จะประกอบไป
ด้วย แหล่งจ่ายไฟฟ้ ากระแสสลับ (AC voltage power supply) จ่ายเข้าไป
ยังหม้อแปลงแรงดันสู ง (High voltage Transformer) และจ่ายไปยังไดโอด
3.2 การเตรียมอุปกรณ์ แล ทดลอง
แรงสูงโดยการนาเอาไดโอดแรงสู งมาต่ออนุ กรมกันหลายๆตัวแล้วทาการ
เมื่อได้พฒั นาชุดสร้างพัลส์สนามไฟฟ้ าแรงดันสู งแล้ว ขั้นตอนต่อไป
นามาต่อเป็ นวงจรทวีแรงดัน เพื่อเพิ่มประสิ ทธิ์ ภาพของวงจรให้ดีย่ิงขึ้ น
เป็ นการทดลองฆ่าเชื้ อจุลินทรี ยใ์ นน้ าผลไม้ด้วยวิธีการพัลส์ สนามไฟฟ้ า
หลังผ่านมาจากไดโอดไหลเข้าไปยัง คาปาซิ เตอร์ เก็บประจุจนเต็มแล้ว
เริ่ มต้นโดยทาการนาน้ ามะเขือเทศ มาบรรจุลงในภาชนะครั้งละ 100 ml.
กระโดดข้ามผ่าน สปาร์ คแก๊ป ซึ่ งทาหน้าที่เป็ นสวิตช์แรงสู งสามารถปรับ
ซึ่งเป็ นแบบแก้วเพื่อให้เห็นปฏิกิริยาระหว่างไฟฟ้ าแรงสู งกับน้ ามะเขือเทศ
ระยะการเก็บประจุของคาคาซิ เตอร์ ได้ และเชื้ อจุลิน ทรี ยจ์ ะถู กกาจัดใน
เมื่อบรรจุน้ าผลไม้แล้วจึงทาการทดลองดังแสดงรู ปที่ 6
บริ เวณห้องแชมเบอร์ ที่มีสนามไฟฟ้ าแรงสู งจนทาให้เชื้ อจุลินทรี ยแ์ ตกตัว
จนไม่เป็ นอันตรายต่อมนุษย์โดยที่กล่าวมานั้นจะเห็นชัดยิง่ ขึ้นในรู ปที่ 2
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ก.น้ ามะเขือเทศ 100 ml
ข.แชมเบอร์
รูปที่ 4 น้ ามะเขือเทศและห้องกาจัดเชื้ อจุลินทรี ย ์
รู ปที่ 7 รู ปคลื่นกระแสที่ได้จากการวัดเอาท์พตุ ของวงจร
1

4

4.1 การวัดแรงดันสู ง

3

การวัดแรงดันสู งจะต้องใช้อุปกรณ์วดั แรงดันสู งโดยเฉพาะเครื่ องมือ
วัดทัว่ ไปไม่สามารถวัดได้ เครื่ องมือวัดไฟฟ้ าแรงสู งมี ราคาค่อนข้างสู ง
และไม่สามารถวัดกระแสได้โดยตรงจึงเลื อกใช้ Voltage Divider เพื่อหา
แรงดันและกระแสที่ ใช้ใ นการทดลอง จากรู ปที่ 8 วงจรแบ่ งแรงดัน
Voltage Divider การหากระแสที่ใช้ในการทดลองวัดแรงดันที่ตกคร่ อมตัว
ต้านทานที่มา Divider กับ Load หากระแสได้จากกฎของโอห์ม

2

รู ปที่ 5 ชุดสร้างแรงดันสู ง

R LOAD

จากรู ปที่ 5 อุปกรณ์การทดลอง มีรายละเอียดดังนี้
หมายเลข 1 สปาร์คแก๊ป
หมายเลข 2 แชมเบอร์
หมายเลข 3 หม้อแปลงแรงดันสูง
หมายเลข 4 ไดโอดแรงสูง

16 – 50 kV

1Ω

V

รู ปที่ 8 วงจรแบ่งแรงดัน Voltage Divider

4. ผลการทดลอง
การทดสอบชุ ดสร้ างแรงดัน สู ง เพื่ อ ก าจัด เชื้ อ จุ ลิ น ทรี ยใ์ นน้ า ผลไม้
ควบคุมด้วยระยะห่ างของ Sphere Gap พบว่าระยะห่ างมีผลต่อแรงดันที่
ออกมาในการทดสอบ

4.2 ผลการตรวจเชื้อจุลนิ ทรีย์
การตรวจหาอัตราการอยูร่ อดของเชื้ อจุลินทรี ยห์ ลังผ่านกระบวนการ
กาจัด เชื้ อด้วยสนามไฟฟ้ านั้น ไม่ส ามารถตรวจมองเห็ นด้วย ตาเปล่ าได้
และไม่สามารถตรวจได้ทนั ที โดยจะวิเคราะห์ จากการแปลผลจากแผ่น
เพาะเชื้ อสาเร็ จรู ป 3M PetrifilmTM E. coli / Coliform Count Plate ได้รับ
การรับรองตามมาตรฐาน ISO 9001

การจัดเรียงน้าตัวอย่ าง

หยดน้าที่ผ่านกร บวน
การจานวน 1 ml.

บ่ มเชื้อ 24 ชม ที่อุณหภูมิ
36°C±1°C

เชื้อจุลินทรีย์หลังผ่าน
กร บวนการ

เชื้อจุลินทรีย์ก่อนผ่าน
กร บวนการ

เชื้อจุลินทรีย์หลังผ่าน
กร บวนการ

รูปที่ 6 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างแรงดันและระยะห่ าง
ผลการตรวจวัดค่าแรงดันและกระแสเอาท์พุตของวงจร ดังแสดงใน
รู ปที่ 6 ซึ่งเป็ นลักษณะของแรงดันไฟฟ้ าที่ผา่ นน้ าผลไม้ จากกราฟแสดงให้
เห็นว่าลักษณะของกระแสไฟฟ้ า จะเพิ่มขึ้นชัว่ ขณะและลดลงอย่างรวดเร็ ว
ตามช่วงเวลาของการสปาร์ ค ดังรู ปที่ 7

รู ปที่ 9 กระบวนการตรวจเชื้ อจุลินทรี ย ์
ซึ่ งการตรวจนับเชื้ อด้วยแผ่นเพาะเชื้ อสาเร็ จรู ปนี้ เป็ นนวัตกรรมใหม่
ในการตรวจเชื้ อซึ่ งมีขอ้ ดี คือประหยัดเวลาในการทดสอบเชื้ อจุลินทรี ยล์ ง
ได้มาก โดยใช้เวลาในการบ่มเชื้อประมาณ 24 ชัว่ โมง ที่อุณหภูมิ 37 องศา
เซลเซี ยส จากนั้นจึงจะสามารถใช้กล้องจุลทรรศน์ตรวจนับเชื้ อได้
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ทดลองห้องปฏิ บตั ิการยังไม่ปลอดเชื้ อ 100% ดังนั้นในการทดลองเพื่อให้
ประสิ ทธิ ภาพที่เชื่ อถื อได้ควรที่จะต้องทาการทดลองในห้องปฏิ บตั ิการที่
ปลอดเชื้ อ 100% เพื่อที่พฒั นาให้สามารถใช้งานได้จริ งต่อไป
6. กิตติกรรมปร กาศ
ขอบคุณบริ ษทั ดอยคาผลิ ตภัณฑ์อาหาร จากัด(โรงงานหลวงอาหาร
สาเร็ จรู ปที่ 2 แม่จนั ) ที่ช่วยเหลือน้ าผลไม้และข้อมูลสาคัญต่างๆ
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รูปที่ 10 กราฟเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อจุลินทรีย์
จากรู ปที่ 10 แบ่งเป็ นสองชุ ดการทดลองคือระยะห่ างของห้องกาจัด
เชื้ อจุลินทรี ยอ์ ยู่ที่ระหว่าง 1cm. และ 2cm. พบว่า แรงดัน,เวลา และ
ระยะห่ างของห้องกาจัดเชื้ อจุลินทรี ยส์ ่ งผลต่อประสิ ทธิ ภาพในการกาจัด
เชื้อจุลินทรี ย ์
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รูปที่ 11 กราฟเปรี ยบเทียบพลังงานที่ใช้ในการกาจัดเชื้ อจุลินทรี ย ์
เมื่ อ เปรี ยบเที ย บพลัง งานจะเห็ น ได้ ว่ า การใช้ ไ ฟฟ้ าในการก าจัด
เชื้ อ จุ ลิ น ทรี ย์ส ามรถประหยัด พลัง งานกว่ า ใช้ ค วามร้ อ นในการก าจัด
เชื้อจุลินทรี ย ์

5. สรุป
การทดลองน้ ามะเขือเทศที่กาจัดเชื้ อจุลินทรี ยด์ ว้ ยไฟฟ้ าพบว่ามีหลาย
ปัจจัยที่ส่งผลกระทบในการตายของเชื้อจุลินทรี ยค์ ือระดับแรงดัน,กระแส,
ระยะห่างของห้องฆ่าเชื้อ,ปริ มาณน้ าในการฆ่าเชื้ อ,ความถี่และเวลาจากการ
ทดลองพบว่าแรงดันดันที่ 14 kV เวลา 10 วินาทีระยะห่ างของห้องกาจัด
เชื้ อจุลินทรี ยท์ ี่ 2เซนติเมตร ประสิ ทธิ ภาพในการกาจัดเชื้ อที่ 66.5% และ
ตัวอย่างการทดลองที่ มีป ระสิ ทธิ ภาพสู งสุ ด ในการก าจัด เชื้ อจุลิ น ทรี ยท์ ี่
ระดับแรงดัน 23kV เวลา 30 วินาที ระยะห่ างของห้อง กาจัดเชื้ อจุลินทรี ย ์
ที่1เซนติเมตร ประสิ ทธิ ภาพอยูท่ ี่ 85.3% เชื้ อที่ตรวจพบหลังการทดลองมี
ขนาดที่เล็กลงกว่าเชื้ อในน้ าก่ อนการทดลองอย่างชัดเจนตรงตามทฤษฎี
ที่ ว่า แรงดัน ไฟฟ้ าจะท าให้ เ ซลล์ ข องเชื้ อ จุ ลิ น ทรี ย ์เ กิ ด การแตกตัว ตาม
กระบวนการอิ เ ล็ ก โตรโพรเรชั่น การตรวจหาอัตราการอยู่ร อดของ
เชื้ อจุลินทรี ยใ์ นน้ าผลไม้น้ ัน ยังมี ก ารปนเปื้ อนอยู่เ ล็ ก น้อยเพราะในการ
วันที่ 21-23 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ เชี ยงใหม่
D27

Paper ID 1035

บทความวิจัย –วิชาการ
การประชุมวิชาการ งานวิจยั และพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 6 การพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อให้โลกมีสนั ติสุข
ECTI-CARD Proceedings 2014, Chiang Mai, Thailand

การประยุกต์ ใช้ พลั ส์ สนามไฟฟ้ าแรงดันสู งในการถนอมอาหาร
Application of high-voltage electric field pulses in food preservation
สัญญา คูณขาว1 อภิชฏา ทองรักษ์ 2 และผศ.ดร.พิเชฐ ม่วงนวล2
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2
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บทคัดย่อ

1. บทนํา

บทความนี เ้ ป็ นการนําเสนอการประยุกต์ ใช้ พัลส์ สนามไฟฟ้ าแรงดัน
สู งสามารถใช้ สําหรั บการฆ่ าเชื ้อจุลินทรี ย์ ในการกําจัดเชื ้อจุลชี พที่ มีอยู่ใน
อาหารเหลวที่ มีองค์ ประกอบของนํา้ ยิ่งไปกว่ านั้นการทําลายเยื่อหุ้ มเซลล์
จากการให้ แรงดันไฟฟ้ ากระแสตรงแบบพลัส์กับขั้วอิ เล็คโตรด 2 ขั้วที่ วาง
ซ้ อนกัน เป็ นช่ วงเวลาประมาณ 10 ns ถึง 20μs เป็ นผลให้ แรงดันไฟฟ้ าที่
ตกคร่ อมเยื่อหุ้ มเซลล์ มีค่าสู งทําให้ เกิดรู พรุ นเล็กๆจํานวนมากขึน้ ที่ เยื่อหุ้ ม
เซลล์ ทํา ให้ ผนั ง เซลส์ ของจุ ลิ น ทรี ย์ ถูก ทํา ลาย ด้ ว ยเหตุ ดั ง กล่ า วจึ ง ได้
นํา เสนอการออกแบบวงจรที่ ค วบคุ ม ทั้ ง ความถี่ ความกว้ า งพั ล ส์ และ
แรงดันโดยปรั บแรงดัน Input กระตุ้นให้ มีแรงดัน Output ที่ ให้ กับขั้ว
อิ เ ล็ก โตรด เพื่ อ สร้ างสนามไฟฟ้ าที่ ส มํา่ เสมอด้ ว ยแรงดั น ประมาณ2030kV/cm ซึ่ งสามารถยับยัง้ การเจริ ญเติบโตของเชื ้อจุลินทรี ย์ ด้ วยตัวอย่ าง
อาหารทดสอบ โดยการจ่ ายแรงดันกระตุ้นที่ 45-50 Vdc ความถี่ที่ 15 kHz
โดยมี Duty Cycle ที่ 30 % เป็ นเวลา 5 วัน ผลการใช้ พัลส์ สนามไฟฟ้ า
แรงดันสู งสามารถกําจัดเชื ้อจุลินทรี ย์ได้ ซึ่งทราบได้ จากการเปลี่ยนแปลง
การเน่ าเสี ยของอาหารช้ าลงกว่ าปกติ

ในปั จจุบนั การใช้สนามไฟฟ้ าแรงดันสู งได้เข้ามาเกี่ยวข้องกับมนุษย์เป็ น
อย่างมาก อาทิเช่น ด้านการแพทย์ ด้านพันธุ วิศวกรรมและด้านการถนอม
อาหาร ด้วยการพัลส์สนามไฟฟ้ าแรงดันสู งมาใช้ในการกําจัดเชื้อจุลินทรี ย ์
ที่มีในอาหารโดยไม่ใช้ความร้อน ที่สามารถปฏิบตั ิได้ในอุณหภูมิหอ้ งและ
ยัง ทํา ได้ร วดเร็ ว สามารถคงความสดและคุ ณ ภาพของอาหารได้ดี ก ว่ า
กระบวนการถนอมอาหารที่ใช้ความร้อน ซึ่ งการวิจยั นี้ จะเป็ นการศึกษากับ
อาหารที่ เป็ นของเหลวที่ มีองค์ประกอบของนํ้า ด้วยการศึ กษาและสร้ าง
วงจรกําเนิ ดพัล ส์ แรงดันสู งหลังจากนั้น ทําการสร้ างชุ ดภาชนะทดสอบ
ระบบสุ ญญากาศด้วยการจ่ายพัลส์แรงดันสู งผ่านเข้าสู่ อาหารตัวอย่างเพื่อ
การยับยั้งการเจริ ญเติบโตของเชื้อจุลินทรี ยด์ ว้ ยการทําให้ผนังเซลส์น้ นั ถูก
ทําลายให้เป็ นรู พรุ นดังแสดงในรู ปที่ 1 โดยศักย์ดาแรงดันไฟฟ้ าที่ตกคร่ อม
เยือ่ หุม้ เซลล์สามารถคํานวณได้จาก[1]

Vcell = frcell E cell

(1)

Abstract
This paper is to presents the application of high-voltage pulse
electric field can be used for killing microorganisms. In eliminating
micro-organisms that are present in the broth with the element of water.
Furthermore, the destruction of the cell membrane voltage and plum
with 2-pole electrode polarity stacking in period of about 10 ns to 20μs
is the voltage drop across the membrane are increasing, cause a small a
lot more porous membrane. Microbial cell walls were destroyed.
Therefore, the design proposes a circuit that controls the frequency,
pulse width and voltage by adjusting the input voltage to induce a
voltage output to the terminal electrodes. To create a uniform electric
field with a voltage of about 20-30kV/cm this can inhibit the growth of
microorganisms. By Supply Voltage 45-50 Vdc excitation frequency of
15 kHz, with 30% Duty Cycle for testing food samples for 5 days. The
result of using a high-voltage pulse electric field which can be
eliminated bacteria from the spoilage of food slower than usual.
Keywords: pulse electric field, microorganisms, Duty Cycle, porous
membrane

เมื่อ V cell คือแรงดันไฟฟ้ าสู งสุ ดที่ตกคร่ อมที่เยือ่ หุม้ เซลล์ f คือค่าคงที่ที่
ขึ้นอยูก่ บั รู ปร่ างของเซลล์ rcell คือรัศมีวงนอกสุ ดของเยือ่ หุ ้มเซลล์ และ
E cell คือค่าความเครี ยดสนามไฟฟ้ าที่เยือ่ หุม้ เซลล์
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รูปที่ 1. แสดงลักษณะของเซลส์ก่อน และหลังการให้พลั ส์แรงดันสู ง
ในขณะที่เยือ่ หุม้ เซลล์เกิดรู พรุ นเป็ นผลให้เกิดการถ่ายเทระหว่างของเหลว
ภายนอกเซลล์กบั ไซโทพลาซึ ม(Cytoplasm) ซึ่ งเป็ นของเหลวภายในเซลล์
ทําให้เซลล์เกิดการขยายตัวเพิ่มขึ้นนําไปสู่ การเบรกดาวน์ของเยือ่ หุม้ เซลล์
อันเนื่องมาจากความเครี ยดของสนามไฟฟ้ า ซึ่ งรู พรุ นที่เกิดขึ้นต้องมีขนาด
ใหญ่พอที่จะนําไปสู่การตายของเซลล์ ซึ่ งในการสร้างพัลส์สนามไฟฟ้ า
เพื่อฆ่าเชื้อได้จากสมการ [2]
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E cell =

V
d

อิเล็กตรอนอิสระมากพอ จะทําให้อิเล็กตรอนอิสระชนกับอะตอม และทํา
ให้อิเล็กตรอนหลุดออกจากอะตอม

(2)

เมื่อ V คือแรงดันไฟฟ้ าที่จ่ายให้กบั ขั้วอิเล็กโทรดที่ฆ่าเชื้อ
d คือระยะห่างระหว่างแผ่นแพลตวงกลมของขั้วอิเล็กโทรดด้านใน (inner)
และด้านนอก (outer)จานแก้วไพเร็ ก

2. วงจรและการออกแบบ

(ก)
(ข)
รูปที่ 3. (ก) สัญญาณจากขา IGBT ขณะไม่ต่อโหลด
(ข)สัญญาณจากขา IGBT ขณะที่มีการจ่ายแรงดันกระตุน้

การออกแบบวงจรที่สามารถควบคุมได้ท้งั ความถี่ ความกว้างพัลส์
และแรงดันที่จะกระตุน้ หม้อแปลง โดยการออกแบบให้มีความปลอดภัย
และป้ องกันการเสี ยหายของวงจรในทุกช่วงของวงจรเช่น การเพิ่มวงจร
ของ TLP 250 เพื่อแยกกราวด์ของวงจรสัญญาณและกราวด์ของแรงดัน
ควบคุมออกจากกันเพื่อป้ องกันการลัดวงจร การต่อฟิ วส์ในส่ วนที่สญ
ั ญาณ
และแรงดันกระตุน้ ก่อนที่จะเข้าสู่ หม้อแปลงเพื่อป้ องกันการลัดวงจร และ
การย้อนกลับของกระแสเพื่อป้ องกันวงจรไม่ให้เกิดการเสี ยหาย ในวงจร
ได้ใช้อุปกรณ์ IGBT เป็ นอุปกรณ์ที่ทนแรงดันและกระแสได้สูง อีกทั้งการ
ทํางานได้ดีในช่วงพื้นที่ที่กว้างกว่าเมื่อเวลาในการสวิตช์เท่ากัน ดังแสดง
ดังรู ปที่ 2

กระบวนการแตกตัวเป็ นไอออน (Ionization) ซึ่ งจะเกิ ดขึ้ นอย่าง
รวดเร็ วทําให้จาํ นวนอิเล็กตรอนที่หลุดออกมานี้ เพิ่มจํานวนขึ้นอย่างมาก
ซึ่ งจะทําให้ก๊าซแตกตัวและกลายเป็ นพลาสมาจากพัลส์แรงดันสู งตามรู ปที่
4. แสดงการฆ่ า เชื้ อ ในอาหารเหลวด้ ว ยสนามไฟฟ้ าแบบพัล ทส์ ที่
ประกอบด้ว ยขั้ว อิ เ ล็ ก โทรด 2 ขั้ว วางซ้ อ นกัน โดยจ่ า ยแรงดัน ไฟฟ้ า
กระแสตรงแบบพัลทส์ให้กบั ขั้วหนึ่ งและให้อีกขั้วมีศกั ย์ไฟฟ้ าเป็ นกราวด์
(Ground) โดยทําการเปลี่ยนวัสดุตวั กลางระหว่างแผ่นขั้วอิเล็กโตรดซึ่ งมี
ค่าไดอิเล็กทริ คที่แตกต่างกัน

(ก)

รู ปที่ 4. แสดงลักษณะของการเกิดพลาสมา (Plasma)
ค่าคงที่ไดอิเล็กทริ ก (dielectric constant: ε) เป็ นสมบัติทางไฟฟ้ า
(electrical properties) ของวัสดุ เป็ นค่าที่บ่งบอกถึงความมีข้ วั (polarity)
ของวัสดุที่อุณหภูมิใดๆ ค่าคงที่ไดอิเล็กทริ กของอาหารมีความสําคัญกับ
การออกแบบเครื่ องจักรอุปกรณ์แปรรู ปอาหาร กระบวนการแปรรู ปอาหาร
ซึ่ งในสภาวะของการมีจานแก้วไพเร็ กอยูต่ รงกลางระหว่างแผ่นอิเล็กโตรด
ซึ่ งจะเป็ นการเปลี่ยนแปลงของค่า Dielectric ซึ่ง Dielectric มีคุณสมบัติ
เป็ นฉนวน ดังนั้นวัสดุที่มีค่าคงที่ไดอิเล็กทริ กสู ง จัดเป็ นวัสดุไดอิเล็กทริ ก
(dielectric material) มีความเป็ นขั้ว (polar) สู ง ตารางที่ 1. แสดงค่าคงที่
ไดอิเล็กทริ กของของเหลวที่ 25 องศาเซลเซี ยส

(ข)
รูปที่ 2 รู ปวงจรแบบสมบูรณ์

พร้อมทั้งออกแบบหม้อแปลงความถี่สูงนํามาประกอบตามรู ปที่ 2. (ข) ที่
เป็ นวงจรสมบู ร ณ์ โ ดยมี ข ดลวดด้า นปฐมภู มิ ต่ อ เข้า แหลงจ่ า ยแรงดัน
กระแสตรงและเข้าสู่ ขา Drain ของ IGBT ซึ่ งทําการต่อประกอบหม้อ
แปลงฟลายแบ็คซึ่ งจะเปรี ยบเหมือนการต่อโหลดให้กบั Power Electronic
วัสดุ
Dielectric constant
ของชุดจ่ายกําลังคือ IGBT โดยจะทําการวัดสัญญาณเมื่อมีการจ่ายแรงดัน
สภาวะสุ ญญากาศ
1
DC กระตุน้ การทํางานซึ่ งจะสามารถวัดสัญญาณได้ดงั รู ปที่ 3. โดยการ
อากาศ
1.0006
ปรับช่วงความกว้างของพลัส์ (duty cycle) ที่ความถี่ต่างๆ โดยจะเป็ นการ
แก้ว
7.5
ปรั บ ระดับ กระแสและแรงดัน ที่ ไ หลผ่ า น IGBT ซึ่ งในที่ น้ ี การให้
นํ้า
78.5
สนามไฟฟ้ าปริ ม าณมากแก่ ก๊ า ซที่ เ ป็ นกลาง เมื่ อ พลัง งานส่ ง ผ่า นไปยัง
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สามารถกักเก็บประจุไฟฟ้ าไว้จึงเป็ นตัวนําไฟฟ้ าไม่ดีหรื อเป็ นฉนวนไฟฟ้ า
ค่าคงที่ไดอิเล็กทริ กของอาหารอาหารสด เช่น ผัก ผลไม้ เนื้อสัตว์ มีน้ าํ เป็ น
ส่ วนประกอบมีค่าคงที่ไดอิเล็กทริ กสู งใกล้เคียงกับนํ้า

3. ภาชนะทดลอง
การออกแบบชุดภาชนะทดลอง ประกอบด้วยอีเล็กโทรด 2 ขั้ว คือ
ขั้วบวกและขั้วลบ โดยจะต้องให้สนามไฟฟ้ าที่มาสมํ่าเสมอและไม่เกิดการ
Breakdown ที่ระดับแรงดันสู งสุ ดของชุด High Voltage โดยต้องทําการ
สร้ างพัลส์ สนามไฟฟ้ าประมาณ 20-30 kV/cm ซึ่ งสามารถยับยั้ง การ
เจริ ญเติบโตของเชื้อจุลินทรี ยไ์ ด้ดงั แสดงตามรู ปที่ 5 [3] ภาชนะทดลอง
ส่ วนฐานทําด้วยอะคริ ลิคต่อกับขั้วอิเล็กโตรด 2 ขั้ว คือขั้วบวกและขั้วลบ
ซึ่ งมีระยะห่ างกัน 1.5 cm ตามขนาดของถ้วยใส่ ภาชนะทดลองและ
สามารถปรับระดับระยะได้อีก 4 ขั้น ขั้นละ 0.3 cm ภายนอกถูกปิ ดด้วย
ท่อพีวซี ีดา้ นบนปิ ดด้วยกระจก

(ก)

(ข)

(ค)

รู ปที่ 6. แสดงแรงดันอินพุท-เอาท์พทุ ระหว่างขั้วอิเล็กโตรดห่างกัน
ประมาณ 0.8 cm ขณะที่ไม่มีวตั ถุตวั อย่าง
จากผลการศึกษาออกแบบจะพบว่าการปรับค่าความกว้างพัลส์หรื อ Duty
Cycle นัน่ จะส่ งผลต่อระดับของกระแสเอาท์พตุ และผลการตอบสนอง
ความถี่ 15 -20 kHz นัน่ จะให้ประสิ ทธิ ภาพได้ดีอีกทั้งการเปลี่ยนแปลงของ
แรงดันไฟฟ้ าสูงจะขึ้นอยูก่ บั แรงดัน Input

3.2 สภาวะทีม่ จี านแก้วไพเร็กอยู่ระหว่ างขั้วอิเล็กโตรด
การทดสอบในสภาวะที่ มี จ านแก้ว ไพเร็ ก ขั้น อยู่ร ะหว่ า งแผ่ น ขั้ว
อิ เล็กโตรดนั่นจะส่ งผลต่ อค่าสนามไฟฟ้ าซึ่ งจะทําให้ระดับปริ มาณทาง
กระแสที่ใช้นนั่ ลดตํ่าลงเมื่อเปรี ยบเทียบกับกรณี ที่ Dielectric เป็ นอากาศ
แต่สภาวะในขณะที่ระดับแรงดันที่ทาํ ให้สนามไฟฟ้ าสู งนัน่ จะยังคงขึ้นอยู่
กับค่าของความกว้างพัลส์แรงดันอินพุต ในสภาวะที่มีจานแก้วไพเร็ กวาง
ขั้นอยู่ระหว่างแผ่นขั้วอิเล็กโตรด นัน่ จะส่ งผลต่อค่าสนามไฟฟ้ าซึ่ งจะทํา
ให้ระดับปริ มาณทางกระแสที่ ใช้นั่นลดตํ่าลง เมื่ อเปรี ยบเที ยบกับกรณี ที่
Dielectric เป็ นอากาศแต่สภาวะขณะที่ระดับแรงดันที่ทาํ ให้สนามไฟฟ้ าสู ง
จะยังคงขึ้นอยูก่ บั ค่าของความกว้างพัลส์แรงดันอินพุตดังแสดงในรู ปที่ 7.

รูปที่ 5. ภาชนะทดลอง
โดยการออกแบบให้ภายในอยูใ่ นสภาวะสู ญญากาศได้ดว้ ยการใช้เครื่ องดูด
อากาศซึ่ งสภาวะสุญญากาศจะช่วยให้เกิดสภาวะ Plasma ได้โดยไม่เกิด
การ Breakdown ของอากาศซึ่งลักษณะของบรรยากาศนี้จะมีลกั ษณะเป็ นสี
ม่วง เมื่อศักย์ทางแรงดันไฟฟ้ าสูงจ่ายให้กบั ขั้วแคโทดและแอโนด ที่เป็ น
แผ่นอิเล็กโตรดที่วางไว้อยูแ่ บบขนาน โดยมีวสั ดุตวั อย่างทดสอบที่มีน้ าํ
เป็ นองค์ประกอบหลัก ซึ่งจะมีค่า Dielectric ที่แตกต่างจากอากาศเป็ น
ตัวอย่างในการทดสอบ[4]

3. การทดสอบพลัทส์ แรงดันสู งด้ วยตัวกลางต่ างๆ

(ก)

การสร้างชุดกําเนิดสัญญาณไปขับชุดหม้อแปลงฟลายแบ็ค เพื่อให้เกิด
การสปาร์คแก็ปของขั้วอิเล็กโทรด 2 ขั้ว เพื่อศึกษาเปรี ยบเทียบทฤษฎีการ
ใช้สนามไฟฟ้ าแรงสู งมาใช้ในการฆ่าเชื้อในอาหาร และนํามาเปรี ยบเทียบ
กับชุดสนามไฟฟ้ าพลัส์แรงดันสู งที่สร้างขึ้น

(ข)

(ค)

รู ปที่ 7. แสดงแรงดันอินพุท-เอาท์พทุ ระหว่างขั้วอิเล็กโตรดห่างกัน
ประมาณ 0.8 cm ขณะที่มีจานแก้วไพเร็ กอยูร่ ะหว่างขั้วอิเล็กโตรด

3.1 ผลการทดสอบด้ วยตัวกลางทีเ่ ป็ นอากาศ

3.3 สภาวะทีม่ วี ุ้นอยู่ในจานแก้ วไพเร็กอยู่ระหว่ างขั้วอิเล็กโตรด

ผลการทดลองจากวงจรกําเนิ ดสัญญาณจ่ายเข้ากับหม้อแปลงฟลาย
แบ็ค ซึ่ งสามารถปรั บ ความถี่ ต ามที่ ต ้อ งการซึ่ ง ผลการทดลองที่ ส ภาวะ
ระหว่างขั้วอิเล็กโตรดห่างกันประมาณ 0.8 cm ขณะที่ไม่มีวตั ถุตวั อย่าง ใน
การทดสอบเป็ นการทดสอบความสามารถของการจ่ายแรงดันและการ
ปรับความกว้างของพัลส์ ( Duty Cycle ) ที่ความถี่ต่างๆของการตอบสนอง
หม้อแปลง Fly Black Transformer โดยพิจารณาค่าของ Vin และ Vout
รวมทั้งค่าของ Duty Cycle ดังแสดงในรู ปที่ 6.

ในกรณี ที่ใช้ถว้ ยแก้วและมีวนุ ้ ตัวอย่างอยูใ่ นถ้วยนัน่ หมายความว่าค่า
Dielectric ให้เกิ นสองส่ วนคือแก้วและนํ้าวุน้ ซึ่ งจากการทดสอบจะพบว่า
ในกรณี ผลของการให้แรงดันอิ นพุทที่ เพิ่มขึ้ นและระดับของความกว้าง
พัลทส์จะช่วยให้การจ่ายกระแสของ IGBT นัน่ ลดตํ่าลง แต่กระนั้นก็ตาม
การเกิ ดขึ้นของสนามไฟฟ้ าที่แรงดันสู งกระแสตรง และที่ระดับความถี่ที่
เหมาะสมจะทําให้การเกิดพลาสมาได้ในระดับที่ดีดงั แสดงในรู ปที่ 8.[5]
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5. สรุป
การวิจยั นี้ได้ทาํ การออกแบบวงจรที่ควบคุมทั้ง ความถี่ ความกว้าง
พัลส์และแรงดันโดยปรับแรงดัน Input กระตุน้ ให้มีแรงดัน Output ที่ข้ วั
อิเล็คโตรดเพื่อสร้างสนามไฟฟ้ าพัลส์แรงดันสู งที่สมํ่าเสมอซึ่ งสามารถ
ยับยั้งการเจริ ญเติบโตของเชื้อจุลินทรี ย ์ โดยการนําเอาอาหารตัวอย่างวาง
อยูร่ ะหว่างขั้วอิเล็กโตรด โดยการจ่ายแรงดันกระตุน้ ที่ 45-50 VDC ความถี่
ที่ 15 kHz โดยมี Duty Cycle ที่ 30 % ทิ้งไว้ 5 วัน พบว่าการใช้พลั ส์
สนามไฟฟ้ าแรงดันสู งสามารถกําจัดเชื้อจุลินทรี ยไ์ ด้ ซึ่ งทราบได้จากการ
เปลี่ยนแปลงของการเน่าเสี ยของอาหารที่ชา้ ลงกว่าปกติ

(ก)
(ข)
(ค)
รู ปที่ 8. แสดงแรงดันอินพุท-เอาท์พทุ ระหว่างขั้วอิเล็กโตรดห่างกัน
ประมาณ 0.8 cm ขณะที่มีวนุ ้ อยูใ่ นถ้วยแก้วระหว่างขั้วอิเล็กโตรด
ผลการทดลองของแรงดัน Output ที่ได้มาจากการทดลองในสภาวะต่างๆ
นัน่ เมื่อเปรี ยบเทียบดูแล้วปริ มาณค่าของแรงดัน output ที่ได้มานัน่ จะมาก
หรื อน้อยขึ้นอยูก่ บั ปัจจัยหลายอย่างประกอบกัน เช่น แรงดัน Input ความถี่
Duty Cycle และค่า Dielectric

6. กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณนาย สมเกียรติ อุทยารักษ์ นายณัฐชัย ศรุ ติเกรี ยงไกร และ
นายอําพล ข้องเกี่ยวพันธ์ ที่ได้ช่วยจัดทําและดําเนินการสร้างอุปกรณ์ และ
การทดสอบ

4. การทดสอบกับอาหาร

เอกสารอ้ างอิง

การทดสอบกับนมสดและวุน้ มันฝรั่งโดยการนําเอาอาหารตัวอย่างใส่
ไว้ในถ้วยแก้วเอาไปวางไว้ระหว่างขั้วอิเล็กโตรดของชุดภาชนะทดลอง
ซึ่ งระยะห่างของขั้วอิเล็กโตรดห่ างกัน 0.8 cm โดยการจ่ายแรงดันกระตุน้
(Vin) ที่ 45-50 VDC ,ความถี่ที่ 15 kHz , Duty Cycle 30 % ทําการดูด
อากาศซึ่งในสภาวะสูญญากาศอิเล็กโตรดวิง่ เข้าหากันได้ดีกว่า ใช้เวลาการ
ทดสอบประมาณ 5 นาที ซึ่ งแรงดันที่ผ่านขั้วอิเล็กโตรด (Vout) ประมาณ
8-10 kV จากการทดลองเมื่อนําอาหารที่ได้ทดลองกับที่ไม่ผา่ นการทดลอง
นี้ เก็ บ ไว้ใ นสภาวะอุ ณ หภู มิ ห้ อ งปกติ เ ป็ นเวลา 5 วัน [6] เมื่ อ นํ า มา
เปรี ยบเทียบกันอาหารที่ไม่ได้ผ่านการทดลองมีอาการแห้ง เน่าเสี ย และมี
กลิ่นเหม็นมากกว่าที่ได้ผ่านการทดลองสามารถสังเกตุจากความแตกต่าง
ได้ดงั รู ปที่ 9. (ก) (ข) และ (ค) ของวุน้ มันฝรั่ง และ รู ปที่ 9. (ก) (ข) และ (ค)
ของวุน้ นมสด

[1] http://en.wikipedia.org/wiki/Electroporation,Wikipedia, access on
February 2011.
[2] พิมพ์พร เสนอิ่น, แพรวพรรณ ปิ นไชย , อรพรรณ แซ่โค้ว, อาทิตย์
ยาวุฑ ฒิ และ พานิ ช อิ นต๊ ะ “การออกแบบห้อ งฆ่า เชื้ อแบบใช้
สนามไฟฟ้ าแบบพัล ส์ สําหรั บกระบวนการพาส เจอร์ ไรซ์ อาหาร
เหลว” วารสารวิจยั และพัฒนา ,มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา, 2555,หน้า 253-267.
[3] นิติพงศ์ ปานกลาง “การออกแบบอิเล็กโตรดแซมเบอร์ขนาดเล็ก
สําหรับการพาสเจอร์ไรซ์อาหารเหลวด้วยสนามไฟฟ้ าแบพลัส์”,
วิศวกรรมสาร มข. ปี ที่ 38,ฉบับที่ 3มกรกฎาคม-กันยายน 2554, ,
หน้า 255-263.
[4] ธวัฒน์ชยั เทพนวล และคณะ, “การออกแบบและสร้างระบบ
พลาสมาดิสชาร์จที่ความดันบรรยากาศเพื่อการประยุกต์ใช้งานด้าน
สิ่ งแวดล้อม”,รายงานการวิจยั มหาวิทยาลัยทักษิน, 2550,
[5] V. Valinčius, V. Grigaitienė, P. Valatkevičius , “Design and
characterization of the linear atmospheric pressure DC ARC
plasma source for flue gas treatment” ISPC Con, vol. 21, ID383, 49 AUG 2013.
[6] นิติพงศ์ ปานกลาง และกฤษณชนม์ ภูมิกิตติพิชญ์ม, “การออกแบบ
อิเล็กโตรดแชมเบอร์ขนาดเล็กสําหรับการพาสเจอร์ไรซ์พลังงานตํ่า”
การประชุมวิชาการเครื อข่ายพลังงานแห่งประทศไทย ครั้งที่ 7,3-5
พฤษภาคม 2554,ภูเก็ต,หน้า 1148-1156.

(ก)
(ข)
(ค)
รู ปที่ 9. ผลการทดลองกับวุน้ มันฝรั่ง (ก) ก่อนการทดลอง (ข) ไม่ผา่ นการ
ทดลองเมื่อผ่านไป 5 วัน (ค) ผ่านการทดลองเมื่อผ่านไป 5วัน

(ก)
(ข)
(ค)
รู ปที1่ 0. ผลการทดลองกับวุน้ นมสด (ก) ก่อนการทดลอง (ข) ไม่ผา่ นการ
ทดลองเมื่อผ่านไป 5 วัน (ค) ผ่านการทดลองเมื่อผ่านไป 5 วัน
วันที่ 21-23 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่
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การพัฒนาเครื่องอบไฟฟ้าชนิดรังสีอินฟราเรดช่วงไกลแบบระบบปิด
Development Infrared Rays Electric Oven with Closed Loop System
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บทคัดย่อ

2. เครื่องอบไฟฟ้าแบบระบบปิด
2.1 การพัฒนาเครื่องอบไฟฟ้าแบบระบบปิด

บทความนี้นาเสนอการพัฒนาเครื่องอบไฟฟ้าชนิดรังสีอินฟราเรดช่วง
ไกลแบบระบบปิด ที่ใ ช้วิธีการอบแบบแผ่รังสีความร้อนทางานร่วมกับ
เครื่องกาจัดความชื้นและการนาความร้อนที่ถูก ระบายทิ้ง ป้อนกลับมาให้
เครื่องอบไฟฟ้า โดยเพิ่มความร้อนของลมป้อนกลับ เพื่อแสดงให้เห็นถึง
ประโยชน์ของเครื่องอบไฟฟ้าที่นาเสนอจึงทาการอบวัตถุจริง และนาผล
การทดสอบที่ ได้ เ ปรีย บเที ยบกั บ ระบบเดิม จากผลการทดสอบพบว่ า
เครื่องอบไฟฟ้าที่ทาการพัฒนามีข้อดี ทั้งในด้านการใช้พลังงานที่ลดลง
ระยะเวลาที่ใช้ในการอบลดลง และค่าประสิทธิผลสูงขึ้น

จากผลงานวิจัยที่ผ่านมาเครื่องอบไฟฟ้าอินฟราเรดช่วงไกลแบบเดิม
ยังมีข้อเสีย เนื่องจากการนาความร้อนกลับมาใช้ยังไม่สม่าเสมอกับระบบ
[1] จากการพัฒนาเครื่องอบไฟฟ้าแบบระบบปิดจาเป็นอย่างยิ่งสาหรับการ
รัก ษาอุณหภูมิเ พื่อให้ มีก ารสูญเสียความร้อนน้อยที่สุด เครื่องอบไฟฟ้า
แบบรังสีอินฟราเรดช่วงไกลแบบระบบปิดนี้ออกแบบให้มีการหมุนเวียน
ลมร้อนกลับมาใช้ใหม่ ซึ่งได้มีการออกแบบการให้ความร้อนก่อนกลั บเข้า
เครื่องอบไฟฟ้าแบบการถ่ายเทความร้อนจากท่อปั๊มร้อนของระบบทา
ความเย็น โดยอุปกรณ์ดังกล่าวได้ถูกนามาประยุกต์ใช้โดยการถ่ายเทความ
ร้อนให้กับท่อลมกลับเข้ าเครื่องอบไฟฟ้าในรูปแบบการถ่ายเทพลังงาน
ความร้อนจากปั๊มร้อน จากการคานวณ [2] ความสามารถให้ความร้อน

Abstract
This paper proposes the development of far infrared rays electric
oven with closed loop system. The system comprises of a radiated heat
unit and a humidity elimination unit. To improve the later, temperature
of the exhausted wind is increased by heat exchanger. To verify the
advantage of the proposed method, the authentically dehydrated foods
are investigated. The experimental results of the developed oven are
compared with those of the conventional one. The results evidently show
that the system with the proposed technique provides better
characteristics in terms of decreasing energy consumption, reducing
dehydrated time, and increasing effectiveness.

พื้นที่ มีค่าเท่ากับ 760.8 W/m2 ที่อุณหภูมิ 48.55 ˚C ซึ่ง เป็นการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการให้ความร้อนกับเครื่องอบไฟฟ้า ดังรูปที่ 1 การเลือก
ฉนวนความร้อนจาเป็นต้องคานึงถึงค่าสภาพนาความร้อนของวัสดุฉนวน
(K-factor) และค่าของสภาพความต้านทานความร้อนของฉนวน (R)ใน
การออกแบบนี้คือฉนวนใยหิน เนื่องจากอุณหภูมิใช้งานของเครื่องอบอยู่
ในช่วง 30-100˚C ซึ่งอยู่ในอุณหภูมิกลางเหมาะกับการใช้ฉนวนใยหินซึ่ง
มีค่าปริมาณความร้อนที่สูญเสียต่อ 1 ชั่วโมงต่อพื้นที่แผ่นผิวราบ 1 ตาราง
เมตร เท่ากับ 43.34 kcal/ การควบคุมความชื้นโดยอาศัยมอเตอร์พัด
ลมเป็นตัวขับปล่อยความชื้นผ่านปล่องระบายความชื้น โดยผ่านชุดกาจัด
ความชื้นแบบระบบปิด เครื่องกาจัดความชื้น มีชุดตรวจจับอุณหภูมิภายใน
เพื่อควบคุมการทางานของปั๊มร้อนให้เป็นไปตามต้องการ นอกจากนั้นยัง
ได้ปรับปรุงการถ่ายเทความร้อนในระบบหมุนเวียนกลับ เพื่อนาเอาความ
ร้อนจากชุดคอนเดนเซอร์มาให้ความร้อนกับลมก่อนไหลเข้าตู้อบดังแสดง
ในรูปที่ 2

Keywords: infrared rays electric oven, closed loop system, humidity
reduction, heat pump.

1. บทนา
การประยุกต์ใช้รังสีอินฟราเรดที่มีคุณสมบัติเป็นคลื่นแม่เหล็ กไฟฟ้า
สามารถทะลุลวงเข้าไปยังวัตถุ เพื่อกระตุ้นโมเลกุลของน้าเกิดสั่นสะเทือน
และเกิ ด การกระจายความร้ อ นอย่ า งสม่ าเสมอภายในวั ต ถุ โดย
วัตถุประสงค์ของงานวิจัยนี้คือ เพื่อพัฒนาเครื่องอบไฟฟ้าอินฟราเรดช่วง
ไกลแบบระบบปิด จึงได้นาวิธีการอบแห้งแบบปั๊มความร้อนร่วมกับรังสี
อินฟราเรดช่วงไกลมาศึก ษาในงานวิ จัย นี้โดยการเปรี ยบเทีย บกับ การ
อบแห้งด้วยลมร้อนซึ่งเป็นแบบวิธีเดิม เพื่อ ลดระยะเวลาในการอบแห้ ง
ด้วยวิธีแบบผสมผสาน

2.2 การเลือกวัสดุและอุปกรณ์ชุดกาจัดความชื้น
การหาขนาดของคอมเพรสเซอร์ที่เหมาะสมกับการใช้งานของระบบ
จะพิจารณาจากค่า Enthalpy ของระบบ ที่ได้จากแผนภูมิ Psychometric
Chart [3] แสดงความสัมพันธ์ ดังสมการที่ (1)
Q

VFR (hin -hout )
Vout
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เมื่อกาหนดให้
hin คือ เอนทาลปีของลมย้อนกลับหน่วย Btu/lb
hout คือ เอนทาลปีของลมจ่ายออก หน่วย Btu/lb
3
Vout คือปริมาณจาเพาะของลมจ่ายออกหน่วย ft /lb
คือ ความสามารถของระบบหน่วย Btu/hr
Q
VFR คือ Volumetric Flow Rate หน่วย CFH

จาก Psychometric Chart ดังรูปที่ 3 ถูกนามาใช้เพื่อคานวณหาขนาดของ
คอมเพรสเซอร์ ถ้ากาหนดให้อุณหภูมิขาเข้า มีค่าเท่ากับ 176 °F จะได้
3
hin = 68.8 Btu/lb และ Vout = 15.6 ft /lb และอุณหภูมิข าออกเท่ากับ
147.2 °F จะได้ hout = 27.6 Btu/lb ถ้ากาหนดให้ VFR = 183 CFH จะได้
พิกัดคอมเพรสเซอร์เท่ากับ 483.3 BTU/hr หรือ 141.64 W เพื่อนามาใช้ใน
การทาความเย็น การเลือกใช้คอมเพรสเซอร์จริงจะเลือกขนาดที่ใกล้เคียง
ที่สุดที่มีขายในท้องตลาดซึ่งมีขนาด 860 BTU/hr หรือ 252 W (1/4 HP)

2.3 ชุดควบคุมอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์
การควบคุมอุณหภูมิและความชื้นของเครื่องอบไฟฟ้าแบบระบบปิด
นั้น มีการตรวจวัดอุณหภูมิโดยการใช้ Thermocouple sensor ส่วนการ
ควบคุมความชื้นมีการตรวจวัดด้วย Humidity sensor โดยการส่งสัญญาณ
กระแสระหว่าง 4 – 20 mA มายังส่วนคอนโทรล CEMA CM34 และทา
การประมวลผลในโหมด PID Control เพื่อควบคุมการทางานของฮีตเตอร์
และมอเตอร์พัดลม มีการแสดงผลพารามิเตอร์อุณหภูมิและความชื้นผ่าน
ทางจอ LCD ในส่วนการควบคุมอุณหภูมิใช้ Temperature Sensor ในการ
ตรวจวั ด และส่ ง สั ญ ญาณแรงดั น มายั ง ส่ ว นส่ ว นควบคุ ม อุ ณ หภู มิ ข อง
CEMA CM34 เพื่อประมวลผลที่วัดได้จากตู้ควบคุมอุณหภูมิ เปรียบเทียบ
กับอุณหภูมิที่กาหนด แล้วส่งสัญญาณควบคุมการทางานของฮีตเตอร์ ซึ่ง
แสดงการขั้นตอนการทางานดังรูปที่ 4
รูปที่ 1. เครื่องอบไฟฟ้าแบบระบบปิด
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รูปที่ 4. บล็อกไดแกรมการทางานของระบบ

3. วงจรการทดสอบและผลการทดสอบ
3.1 วงจรการทดสอบ

รูปที่ 2. พัฒนาการถ่ายเทความร้อนในระบบหมุนเวียนกลับ

การทดสอบเครื่องอบไฟฟ้าชนิดรังสีอินฟราเรดช่วงไกลแบบระบบ
ปิดที่นาเสนอ มีการวัดความสามารถการกระจายความร้อน และความชื้น
ภายในเครื่องอบไฟฟ้า โดยทาการติดตั้งชุดตรวจจับอุณหภูมิและความชื้น
ที่ตาแหน่งต่างๆ เพื่อติดตามผลการเปลี่ยนแปลงภายในตู้อบไฟฟ้าชนิด
อินฟราเรดช่วงไกลแบบระบบปิด เครื่องอบไฟฟ้าแบบรังสีอินฟราเรดช่วง
ไกลประกอบด้วย 2 ส่วน ส่วนแรกคือ เครื่องอบไฟฟ้า ควบคุม การทางาน
โดยใช้ CEMA CM34 ประมวลผลใช้โหมดการควบคุมแบบ PID และลด
ความชื้นภายในเครื่องอบไฟฟ้าโดยใช้ มอเตอร์พัดลมเป็นตัวขั บปล่อย
ความชื้ น ผ่ า นปล่ อ งโดยตรง ท าให้ ค วามร้ อ นบางส่ ว นสู ญ เสี ย ไปกั บ
ความชื้น ส่วนที่สอง คือ เครื่องกาจัดความชื้น นาความชื้นในระบบออก

รูปที่ 3. Psychometric Chart
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แต่นาลมร้อนกลับเข้าสู่เครื่องอบไฟฟ้า การเก็บข้อมูลทางไฟฟ้าใช้ Power
meter WT200 ติดตั้งในตาแหน่งต่าง ๆ ดังแสดงในรูปที่ 5 แต่ละหมายเลข
มีรายละเอียดดังนี้ คือ (1) ห้องอบแห้งอินฟราเรดช่วงไกล, (2) ห้องกาจัด
ความชื้น, (3) อีแวปปอเรเตอร์, (4) ส่วนที่พัฒนาเพิ่ม: Heat exchanger, (5)
ปั๊มร้อน, (6) วาล์วลดความดัน, (7) คอนเดนเซอร์, (8) และ (9) Power
meter WT200 Yokogawa, (10) Temperature and humidity controller,
(11) Temperature display, (12) โบว์เวอร์เป่าลม, (13) Input temperature
sensor (14) Output temperature sensor, (15) Temperature and humidity
sensors, (16) วาล์วเดรนน้าทิ้ง, (17) พัดลมระบายความชื้น

3.2 ผลการทดสอบ
เพื่อพิสูจน์ให้เห็นถึงประโยชน์ของวิธีที่นาเสนอ จึงทาการทดสอบ
อบแห้งวัตถุจริง 2 ชนิด คือ มะเขือเทศแช่อิ่ม และเห็ดหูหนูสด โดยทาการ
ทดสอบวัตถุทั้งสองชนิดภายใต้เงื่อนไขเดียวกัน คือ น้าหนักที่ใช้ก่อนอบ
เท่า กัน 2000 กรั ม และความชื้น สุดท้ ายของวั ตถุ แ ต่ล ะชนิ ด เท่ ากัน ได้
ความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิ และความชื้นของการอบมะเขือเทศแช่อิ่ม
และเห็ ด หู ห นู ส ด เป็ น ดั ง รู ป ที่ 6 และ 7 ตามล าดั บ จากรู ป จะเห็ น ว่ า
เครื่องอบไฟฟ้าที่พัฒนาขึ้น สามารถควบคุมอุณหภูมิให้คงที่ได้ตลอดการ
ทดลองทาให้การลดลงของความชื้นของวัตถุเป็นไปอย่างสม่าเสมอ และ
ใช้ เ วลาในการอบแห้ ง น้ อ ยกว่ า เครื่ อ งอบไฟฟ้ า แบบเดิ ม และเมื่ อ
เปรียบเทียบคุณสมบัติต่างๆ ที่ได้จากการอบ ได้ข้อมูลเป็นดังตารางที่ 1
จากตารางจะเห็นว่า เครื่องอบไฟฟ้าที่พัฒนาขึ้นใช้พลังงานน้อยกว่า และ
ให้ค่าประสิทธิผลที่มากกว่าเครื่องอบไฟฟ้าแบบเดิม หลังจากนั้นนาข้อมูล
ที่ได้มาวิเคราะห์เพื่อคานวณหาความสามารถนาความร้อนกลับมาใช้พบว่า
เครื่ อ งอบไฟฟ้ า ที่ พั ฒ นาขึ้ น สามารถน าความร้ อ นกลั บ มาใช้ ใ หม่ ไ ด้
ประมาณ 80% เมื่อเปรียบเทียบกับเครื่องอบไฟฟ้าแบบเดิมซึ่งสามารถนา
ความร้อนกลับมาใช้ใหม่ได้เพียงประมาณ 60%
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จากการออกแบบและพัฒนาเครื่องอบไฟฟ้าชนิดอินฟราเรดช่วงไกล
แบบระบบปิดซึ่งได้ทาการเปรียบเทียบกับเครื่องอบไฟฟ้าแบบเดิมโดยทา
การวิเคราะห์เปรียบเทียบการให้ความร้อนและพลังงานกับเครื่องอบไฟฟ้า
แบบเดิม ทาให้ การอบแห้ ง ของเครื่องอบไฟฟ้าที่พัฒนาขึ้ นสามารถลด
ระยะเวลาการอบแห้ งลงได้ และสามารถนาความนาร้อนกลับมาใช้ได้
อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

9

รูปที่ 5. เครื่องอบไฟฟ้าแบบระบบปิด และตาแหน่งการวัดค่าทางไฟฟ้า

Time 2.08 Hr
Humidity12%RH

Time 2.32 Hr
Humidity12%RH

รูปที่ 6. ความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิ และความชื้นของการอบมะเขือเทศแช่อิ่มของระบบเดิมเปรียบเทียบกับระบบที่นาเสนอ
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Time 2.02 Hr
Humidity 9%RH

Time 3.04 Hr
Humidity 9%RH

รูปที่ 7. ความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิ และความชื้นของการอบเห็ดหูหนูสดของระบบเดิมเปรียบเทียบกับระบบที่นาเสนอ
ตารางที่ 1. เปรียบเทียบผลการทดสอบอบวัตถุ
ชนิดของผลิตภัณฑ์

มะเขือทศเทศ
แช่อิ่ม

เงื่อนไข

เวลา (S)

ความชื้น (%RH)

น้าหนักหลังอบแห้ง (g)

ประสิทธิผล (g/ kWh)

แบบเดิม

แบบที่นาเสนอ

แบบเดิม

แบบที่นาเสนอ

แบบเดิม

แบบที่นาเสนอ

แบบเดิม

แบบที่นาเสนอ

แบบเดิม

แบบที่นาเสนอ

เวลาเท่ากัน

3.15

3.23

300

300

16

15

1130

840

276.19

359.13

ความชื้น

5.29

5.55

124.8
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บทคัดยอ

1. บทนํา

การจําแนกภาพดอกกลวยไมรองเทานารีโดยอาศัยการวิเคราะหภาพ
จากคุณสมบัติที่แสดงอยูภายในภาพนั้นสามารถชวยใหการสืบคนภาพมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น และชวยลดชองวางทางความหมายที่มักเกิดขึ้นใน
การใชคําในการคนหาภาพ สําหรับงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการจําแนกภาพ
ดอกไมโดยสวนใหญนั้น มักใชทําการจําแนกดอกไมหลายชนิดที่อยูตาง
วงศหรือตางสกุลกัน ซึ่งมักมีความแตกตางของภาพดอกอยางชัดเจน แต
ไมคอยไดมีการเจาะจงลงไปที่พืชดอกในวงศหรือสกุลเดียวกัน ในงานวิจัย
นี้เสนอวิธีการจําแนกดอกไมในสกุลเดียวกัน คือ กลวยไมรองเทานารี โดย
ทําการทดลองกับภาพถายหนาตรงของดอกกลวยไมสกุลรองเทานารีที่
ไดรับความนิยมในประเทศไทยจํานวน 8 สายพันธุ ซึ่งการจําแนกพิจารณา
จากลักษณะพื้นฐานที่สําคัญภายในภาพที่มองเห็น (Visual Features) จาก
คุณลักษณะสําคัญเกี่ยวกับสี (Color) คุณลักษณะสําคัญเกี่ยวกับรูปราง
(Shape) และคุณลักษณะสําคัญเกี่ยวกับพื้นผิว (Texture) ผลการทดลอง
โดยใชโครงขายประสาทเทียมสามารถจําแนกไดถูกตองรอยละ 95.625

ประเทศไทยเปนประเทศหนึ่งที่มีทรัพยากรกลวยไมมากที่สุดในโลก
[1] ซึ่งกลวยไมรองเทานารีหรือรองเทาแตะนารี (Lady’s Slipper) เปน
กลวยไมสกุลหนึ่งในประเทศไทยที่มีผูใหความสนใจนิยมนํามาเพาะเลี้ยง
ปรับปรุงพันธุและขยายพันธุเปนอยางมากโดยกลายเปนสินคาสงออกที่
สําคัญมากอยางหนึ่ง ดวยเหตุนี้จึงมีผูตองการแหลงขอมูลที่ใชในการศึกษา
ค น คว า ข อ มู ล เพิ่ ม เติ ม ที่ ส ะดวกและรวดเร็ ว เช น การค น คว า ผ า นทาง
อินเทอรเน็ตโดยการใสคําหลัก (Key Word) ซึ่งตองเปนขอความที่
เกี่ยวของกับสิ่งที่ตองการคนหาเพื่อใหไดขอมูลตามความตองการ แตใน
กรณีที่ผูคนควาตองการใสขอมูลในลักษณะที่เปนภาพ เนื่องจากปญหา
ทางดานชองวางระหวางความหมาย (Semantic Gap) ของการใชคําในการ
คนหาภาพ หากผูคนควาสามารถใชภาพตนฉบับเปนตนแบบในการคนหา
(Query) ภาพที่มีลักษณะเหมือนกับภาพตนฉบับมากที่สุดได อาจชวยใหผู
คนควาไดผลลัพธของภาพตามที่ตองการมากขึ้น
ดั ง นั้ น ในบทความนี้ เ ป น การศึ ก ษาและพั ฒ นาระบบต น แบบการ
จําแนกภาพดอกกลวยไมรองเทานารี 8 สายพันธุ (Species) โดยใชการ
พิจารณาคาคุณลักษณะภายในเนื้อหาของภาพ (Contents) เชน ดานสี
(Color) ดานรูปราง (Shape) ดานพื้นผิว (Texture) ซึ่งเปนสวนสําคัญใน
การใชขอมูลที่มีอ ยูในภาพนํามาเปนเกณฑในการจําแนกสายพันธุของ
กลวยไมรองเทานารี
สวนตอไปของบทความนี้ประกอบดวยหัวขอที่ 2 งานวิจัยที่เกี่ยวของ
หัวขอที่ 3 วิธีการดําเนินการวิจัย หัวขอที่ 4 ผลการวิจัย และหัวขอที่ 5 สรุป
ผลการวิจัย

Abstract
Classifying Paphiopedilum images using visual contents improves
the efficiency of indexing and retrieval system by reducing the semantic
gap. This research presents techniques to help develop such contentbased image retrieval by proposing methods to classify images of
Paphiopedilum orchid flowers using selected visual contents
automatically extracted from the images. There have been many
research works trying to classify flowers in various families which have
obviously different visual characteristics. Hence, this research focuses
on classifying different orchid species in only one family Paphiopedilum.
A set of visual features color-based, shape-based, and texture based are
defined. The experiments are conducted using color photos of eight most
popular species of Thai Paphiopedilum orchids. The classification
accuracy by ANN is 95.625 percent.

2. งานวิจัยที่เกี่ยวของ
งานวิ จั ย ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ การจํ า แนกดอกไม นั้ น สามารถแบ ง วิ ธี ก าร
จําแนกออกเปน 2 สวนใหญคือการจําแนกดอกไมโดยใชขอมูลจากผูใช
ปอนขอมูลเขาไป และการจําแนกดอกไมโดยใชคุณลักษณะสําคัญที่ระบบ
หามาโดยอัตโนมัติ
การจําแนกดอกไมโดยการใชขอมูลจากผูใชตองปอนขอความ (Textbased) เขาไปเพื่อใชในการคนหา เชน งานวิจัย [2] นําเสนอระบบ
ผูเชี่ยวชาญที่ทําการจําแนกกลวยไมสกุลหวายของไทย ซึ่งระบบจะทําการ
ตรวจสอบกับขอมูลในฐานขอมูลเดิมและแสดงผลลัพธออกมาวากลวยไม

Keyword: Paphiopedilum, Image Classification, Classification using
visual content
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นั้นเปนชนิดใด ตัวอยางของขอมูลไดแกชวงเดือนที่ออกดอก ลักษณะใบ
ราก และดอกเปนตน โดยผูใชตองใสขอมูลลงไปจํานวนมากเพื่อใหระบบ
มีขอมูลที่จะใชในการพิจารณาอยางเต็มที่และเมื่อทําการประมวลผลจาก
ความสําคัญของสวนตางๆของกลวยไมแลวพบวาลักษณะของดอกมีผลตอ
การจําแนกได 49 เปอรเซ็นต
สํ า หรั บ การจํ า แนกดอกไม โ ดยใช คุ ณ ลั ก ษณะที่ ร ะบบหามาโดย
อัตโนมัติ (Content-besed) สวนใหญมักทําการจําแนกภาพดอกไมหลาย
ชนิดที่อยูคนละสกุลกัน เชนงานวิจัย [3] นําเสนอวิธีการจําแนกดอกไม 17
สกุล เชน ดอกแดนดิไลอัน (Dandelion) ดอกเดซี (Daisy) ดอกทิวลิป
(Tulip) เปนตนโดยใชคาคุณลักษณะทางดานสี รูปรางและลักษณะพื้นผิว
ของดอกไมนั้นๆโดยมีการพิจารณาคาคุณลักษณะหลายอยางรวมกัน ซึ่ง
ใหผลลัพ ธของการคนหาไดดีกว าการใชเพี ยงคา คุณ ลักษณะเดีย ว และ
งานวิจัย [4] นําเสนอวิธีการจําแนกลักษณะดอกไมของไทย 20 สกุล เชน
ดอกดาวเรือง ดอกชบา ดอกแคทรียา เปนตน โดยใชวิธีการจําแนกดวยการ
วัดคาระยะทางที่ใกลที่สุด (Minimum Distance) ซึ่งพิจารณาคาคุณลักษณะ
ของดอกไมจากสี จํานวนกลีบดอก ขนาด และทําการแบงภาพออกเปน 8
สวนเพื่อหาสวนของเกสร สําหรับงานวิจัยที่จําแนกดอกกลวยไมรองเทา
นารี [5] นําเสนอวิธีการจําแนกประเภทดอกกลวยไมรองเทานารีจํานวน 5
สายพันธุโดยใชการพิจารณาจากชุดคุณลักษณะสําคัญที่สามารถมองเห็น
ไดจากภาพ ซึ่งภาพที่ใชเปนภาพหนาตรงที่สามารถเห็นดอกชัดเจน ผลการ
ทดลองโดยการใชโครงขายประสาทเทียมสามารถจําแนกไดถูกตอง 90.5
เปอรเซ็นต

รองเทานารีเหลืองกระบี่ กลีบบนจะมีริมสีขาวสวนกึ่งกลางมีสีเหลือง
อมเขียวและมีจุดแตมสีน้ําตาลเขม กลีบนอกลางขนาดใกลเคียงกับกลีบ
นอกบนและมักมีสีเขียว กลีบดอกเปนสีเหลืองอมน้ําตาลที่กลางกลีบมีเสน
สีน้ําตาล กลีบจะเปนมันและงุมมาดานหนาที่โคนกลีบมีจุดแตมสีน้ําตาล
กระเปาจะมีสีเหลืองอมน้ําตาล
รองเทานารีคางกบ กลีบนอกบนบิดเล็กนอย สีขาว และเสนริ้วสีเขียว
จํานวนมาก ปลายริ้วสีมวง มักบิดและหอไปดานหลัง โคนกลีบมีสีเขียว
เรื่อ ขอบกลีบบนมีไฝสีน้ําตาลแดง และมีขนยาวปกคลุม กระเปามีสีมวง
แดง และเสนรางแหสีน้ําตาลแดง
รองเทานารีเหลืองเลย กลีบนอกบนมีสีเหลืองอมเขียวหรือเขียวออนมี
จุดสีน้ําตาลมวงจํานวนมากโคนกลีบมีสีเหลือง และมีจุดประสีน้ําตาลอม
เหลือง ปลายกลีบมีสีชมพูและบิดเล็กนอย ขอบกลีบมีลักษณะยนเปนคลื่น
กระเปามีสีเหลืองและจุดประมวงกระจายอยูทั่ว
รองเทานารีสุขะกูลหรือรองเทานารีปกแมลงปอ กลีบนอกบนมีสีขาว
และเสนริ้วสีเขียวจํานวนมาก กลีบดอกสีเขียวออนอยูในแนบระนาบมีเสน
ริ้วสีเขียวและจุดสีมวงแดงกระจายทั่วกลีบดอก กระเปาสีเขียวและมีเสนสี
มวงแดงโลสีขาวคลายรูปเกือกมา
การจําแนกภาพดอกกลวยไมรองเทานารีสามารถแบงขั้นตอนในการ
ดําเนินงานดังรูปที่ 1 ดังนี้

Paphiopedilum
Image Acquisition & Segmentation

3. วิธีการดําเนินการวิจัย
การจํา แนกภาพดอกกลว ยไมรองเทา นารีแปด 8 สายพั น ธุ ที่ ไ ด รั บ
ความนิยมไดแก รองเทานารีฝาหอย รองเทานารีเหลืองตรัง รองเทานารี
เหลืองปราจีน รองเทานารีขาวสตูล รองเทานารีเหลืองกระบี่ รองเทานารี
คางกบ รองเทานารีเหลืองเลย และรองเทานารีปกแมลงปอ โดยแตละ
ชนิดมีลักษณะดังนี้ [6-7]
รองเทา นารีฝาหอย ลักษณะดอกเป นทรงกลม และงุมมาดานหน า
กลีบดอกมีสีพื้นสีขาวและมีลายเปนสีมวงแดงจุดแตมอยูทั่วดอกรูปทรง
โดยรวมคลายรูปหัวใจกลับที่ปลายกลีบดอกดานลางทั้ง 2 ขางมักจะมีรอย
หยักเขาไปเล็กนอย
รองเทานารีเหลืองตรัง ดอกมีทั้งสีครีม สีเหลือง สีขาว มีลายสีมวง
แดงถึงมวงน้ําตาลเรียงกันเปนแถวกระจายอยูทั่วดอกหรือบางดอกอาจเปน
ลายตอเนื่องกันและกลีบดอกจะมีลักษณะคอนขางกลม
รองเทานารีเหลืองปราจีน พื้นดอกเปนสีเหลืองทั้งดอก มีลักษณะทรง
รี แตเมื่อบานเต็มที่ดอกจะมีลักษณะเปนกลม กลีบดอกมีลักษณะงุมมา
ดานหนา และมีจุดประสีมวงแดงกระจายอยูทั้งดอก
รองเทานารีขาวสตูลหรือรองเทานารีดอกขาว ดอกเปนสีขาวทั้งดอก
ซึ่งกลีบมีลักษณะแผออกและปลายหยัก เมื่อบานเต็มที่จะมีลักษณะเปน
ทรงกลมกลีบหนางุมมาดานหนา โคนกลีบมีจุดประสีมวงเขมเล็กนอยโล
จะมีสีขาวสวนตรงกลางเปนรองและมีแตมสีเหลืองเขม

Feature Extraction
Color-based features
Shape-based features
Texture-based features

Classification
Training & Testing
รูปที่ 1. ขั้นตอนของการดําเนินงาน

3.1 การรวบรวมภาพและการแบงสวนภาพอยางมีความหมาย
(Image Acquisition & Segmentation)
การเก็บรวบรวมภาพดอกกลวยไมรองเทานารีสายพันธุแททั้ง 8 สาย
พันธุ ซึ่งรวบรวมมาจากการถายภาพตามการประกวดกลวยไม หรือการจัด
นิทรรศการกลวยไม อินเทอรเน็ตและหนังสือ และไดผานการตรวจสอบ
จากผูเชี่ยวชาญทางดานการเพาะเลี้ยงกลวยไมรองเทานารี ซึ่งลักษณะของ
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ภาพเปนภาพถายดอกเดี่ยว ดานหนาตรงสามารถเห็นดอกไดชัดเจน โดย
เก็บไฟลภาพในรูปแบบของ JPEG ขนาดความกวาง (width) 400 pixels
จํานวนสายพันธุละ 40 ภาพ รวมทั้งหมด 320 ภาพ
การแบงสวนของภาพนั้นจะแยกสวนของภาพพื้นหลัง (background)
โดยทําการปรับสีพื้นหลังใหกลายเปนสีดํา (คาเปน 0) และสวนของวัตถุที่
สนใจ (Foreground) คือภาพดอกกลวยไมที่จะนําไปจําแนกตอไป

3.2.3 คุณลักษณะสําคัญเกี่ยวกับลักษณะพื้นผิว (Texture base features)
การคํานวณหาคาของลักษณะพื้นผิวหรือลวดลาย ในงานวิจัยจะเลือก
เฉพาะสวนที่คาดวาจะเปนสวนกระเปารองเทานารีโดยทําการแบงภาพ
ออกเปน 35 สวน และคํานวณจุดสีจากคาของชวงสีมวงแดงคือ 0 ถึง
0.04166 และ 0.6667 ถึง 1 เฉพาะพื้นที่แถวที่ 4 คอลัมนที่ 4 ดังรูปที่ 3

3.2 การแยกคุณลักษณะสําคัญ (Feature Extraction)
การหาคุณลักษณะสําคัญ (Features) จะพิจารณาคาคุณลักษณะสําคัญ
ภายในเนื้อหาของภาพ (Contents) ดังนี้
3.2.1 คุณลักษณะสําคัญเกี่ยวกับสี (Color base features)
งานวิ จั ย คํ า นวณจากคุ ณ ลั ก ษณะสํ า คั ญ เกี่ ย วกั บ สี ทั้ ง ดอก และ
คุณลักษณะสําคัญเกี่ยวกับสีเฉพาะสวนกลีบนอกบน โดยใชแบบจําลองสี
HSV [5, 8] คํานวณจากการแบงคาองศาของสี 0 ถึง 360 สามารถแบง
ออกเปน 6 สี คือ สีแดง (Red), สีเหลือง (Yellow), สีเขียว (Green), สีฟาอม
เขียว (Cyan), สีน้ําเงิน (Blue) และสีมวงแดง (Magenta) นอกจากนี้ใชคา
ปริมาณสีขาว (White) คํานวณจากคา Saturation (S<= 0.25) และคา Value
(V >= 0.25)
การคํานวณคาของชวงสีเฉพาะสวนกลีบนอกบน หาคาโดยแบงสวน
ของภาพออกเปน 10 สวน และเลือกสวนที่คาดวาจะเปนสวนกลีบนอกบน
โดยเลือกคํานวณคาสีเฉพาะพื้นที่แถวที่ 1 คอลัมนที่ 3 ดังรูปที่ 2

รูปที่ 3. สวนของภาพที่คาดวาจะเปนสวนกระเปารองเทานารี

3.3 การฝกระบบและการทดสอบระบบ (Training & Testing)
หลังจากรวบรวมคาคุณลักษณะสําคัญที่ใชในการจําแนกแลวจะทํา
การแบงขอมูลออกเปน 2 ชุดไดแก ขอมูลสําหรับฝกระบบ (Training Set)
และขอมูลสําหรับการทดสอบระบบ (Test Set) เพื่อไมใหเกิดความโนม
เอียงในการแบ ง ชุ ด ฝ กระบบกั บ ชุ ด ทดสอบระบบจึ งใช วิ ธีการทดสอบ
ความถูกตองแบบขาม (cross validation)[8] โดยแบงขอมูลออกเปน 5 ชุด
ขอมูลยอย(fold) คือ D1 , D2 , D3 , D4 และ D5 ในแตละชุดขอมูลยอยจะ
ประกอบดวยขอมูลทีก่ ระจายกันดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1. รายละเอียดชุดขอมูลยอย
ชุดขอมูล
D1 D2 D3 D4 D5
Class1 :รองเทานารีฝาหอย
8 8 8 8 8
Class2 : รองเทานารีเหลืองตรัง
8 8 8 8 8
Class3 : รองเทานารีเหลืองปราจีน
8 8 8 8 8
Class4 : รองเทานารีขาวสตูล
8 8 8 8 8
Class5 : รองเทานารีเหลืองกระบี่
8 8 8 8 8
Class6 : รองเทานารีคางกบ
8 8 8 8 8
Class7 : รองเทานารีเหลืองเลย
8 8 8 8 8
Class8 : รองเทานารีสุขะกูล
8 8 8 8 8
รวม
64 64 64 64 64

รูปที่ 2. สวนของภาพที่คาดวาจะเปนสวนกลีบนอกบน
3.2.2 คุณลักษณะสําคัญเกี่ยวกับรูปราง (Shape base features)
การหาค า คุ ณ ลั ก ษณะสํ า คั ญ ของรู ป ร า งในการจํ า แนกดอกกล ว ยไม
รองเทานารี คํานวณจากคาความกะทัดรัด (Compactness) ซึ่งมีสมการ[9]
ดังนี้
compactness 

4Area
perimeter 2

(1)

จากนั้นทําการทดลอง 5 ครั้ง โดยครั้งที่หนึ่งจะมีชุดขอมูล D2 , D3 ,
D4 และ D5 เปนชุดขอมูลสําหรับการฝกระบบและชุดขอมูล D1 เปนชุด
ขอมูลสําหรับการทดสอบความถูกตอง การทดลองครั้งที่สองชุดขอมูล D1
, D3 , D4 และ D5 เปนชุดขอมูลสําหรับการฝกระบบและชุดขอมูล D2
เป น ชุ ด ข อ มู ล สํา หรั บ การทดสอบความถูก ต อ งทํ า แบบนี้ ตามลํ า ดั บ ไป
จนถึงการทดลองครั้งที่หา

กําหนดให Area แทนดวยจํานวนของจุดภาพที่อยูภายในวัตถุที่สนใจ
และ Perimeter แทนดวยคาความยาวรอบรูปที่ไดจากการคํานวณจุดภาพ
รอบวัตถุนั้น เมื่อคํานวณแลวจะไดคาของลักษณะวัตถุที่สามารถบอกไดวา
มีลักษณะอยางไร เชน ถาวัตถุมีลักษณะกลมจะมีคาความกะทัดรัดมากกวา
วัตถุที่มีลักษณะกรุยกราย
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ที่สุดของการจําแนกทั้งหมดเทากับ 95.625 เปอรเซ็นต ซึ่งมีอัตราการ
เรียนรู (Learning Rate) เทากับ 0.5 คาโมเมนตัม (Momentum) เทากับ 0.3
และจํานวนรอบในการเรียนรู (Training Time) เทากับ 300

3.4 การจําแนกประเภท (Classification)
งานวิ จั ย เลื อ กเทคนิ ค การจํ า แนกแบบโครงข า ยประสาทเที ย ม
(Artificial Neural Network) กําหนดใหสถาปตยกรรมของโครงขาย
ประสาทเทียมแบบเพอรเซปตรอนหลายชั้น (Multilayer Perceptron:
MLP) ซึ่งมีโครงสรางประกอบดวยชั้นขอมูลเขา(Input Layer) มีจํานวน
นิวรอลเทากับ 16 โหนด ประกอบดวยคาคุณลักษณะสําคัญเกี่ยวกับสีทั้ง
ดอก (7 คุณลักษณะ) คาคุณลักษณะสําคัญเกี่ยวกับสีเฉพาะกลีบนอกบน (7
คุณลักษณะ) คาคุณลักษณะสําคัญเกี่ยวกับรูปราง (1 คุณลักษณะ) และคา
คุณลักษณะสําคัญเกี่ยวกับพื้นผิว (1 คุณลักษณะ) ชั้นซอน (Hidden Layer)
1 ชั้น มีจํานวนนิวรอลเทากับ 12 โหนด และชั้นผลลัพธ (Output) มีจํานวน
นิวรอลเทากับ 8 โหนด ประกอบดวยกลวยไมรองเทานารี 8 สายพันธุ
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4. ผลการวิจัย
ผลการจําแนกภาพดอกกลวยไมรองเทานารีทั้ง 8 สายพันธุดวยเทคนิค
โครงขายประสาทเทียม โดยมีคาพารามิเตอรที่ใชสําหรับการจําแนกขอมูล
ที่ดีที่สุด คือ อัตราการเรียนรู (Learning Rate) เทากับ 0.5 คาโมเมนตัม
(Momentum) เทากับ 0.3 และจํานวนรอบในการเรียนรู (Training Time)
เทากับ 300 เวลาที่ใชในการจําแนก 2.71 วินาที ซึ่งการจําแนกภาพจาก
จํานวน 320 ภาพ สามารถจําแนกไดถูกตองตามสายพันธุ 306 ภาพคิดเปน
95.625 เปอรเซ็นต และมีภาพที่จําแนกไมตรงสายพันธุ 14 ภาพคิดเปน
4.375 เปอรเซ็นต ดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2. สรุปผลการจําแนกภาพดอกกลวยไมรองเทานารี 8 สายพันธุ
ชุดขอมูล
จําแนกไดผลถูกตอง จําแนกไดผิดกลุม
ภาพ
%
ภาพ
%
Class1 :ฝาหอย
36
90
4
10
Class2 : เหลืองตรัง
39
97.5
1
2.5
Class3 : เหลืองปราจีน 37
92.5
3
7.5
Class4 : ขาวสตูล
39
97.5
1
2.5
Class5 : เหลืองกระบี่
38
95
2
5
Class6 : คางกบ
38
95
2
5
Class7 : เหลืองเลย
40
100
0
0
Class8 : สุขะกูล
39
97.5
1
2.5
รวม
306
95.625
14
4.375

5. สรุปผลการวิจัย
การศึกษาหาคุณลักษณะสําคัญ (Feature) เพื่อพัฒนาระบบตนแบบใน
การจําแนกภาพดอกกลวยไมรองเทานารี 8 สายพันธุ (Species) ที่ไดรับ
ความนิย มในประเทศไทยโดยอาศั ย การพิ จ ารณาคา คุณ ลั ก ษณะสํ า คั ญ
ภายในเนื้อหาของภาพ คือ ดานสี (Color) ดานรูปราง (Shape) ดานพื้นผิว
(Texture)ใชวิธีการแบงชุดขอมูลสําหรับการฝกระบบ (Training Set) และ
ชุดขอมูลสําหรับทําการทดสอบระบบ (Test set) ดวยวิธีการทดสอบความ
ถูกตองแบบขามหาทบ (5-fold cross validation) ใชการจําแนกดวย
เทคนิคโครงขายประสาทเทียม พบวาการจําแนกที่ใหคาความถูกตองดี
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ระบบควบคุมสารอาหารและนา้ แบบอัตโนมัติสาหรับแปลงปลูกพืชไร้ ดิน
Automated system for controlling nutrients and water in hydroponic plot
นางสาวนัททิกา อุปนาศักดิ์1, และ ดร.บรรพต ศิริณฏั สมบูรณ์2
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น าความรู ้ วิ ท ยาการใหม่ และบริ การทางวิ ช าการต่ า ง ๆ ที่ ส ามารถ
ให้บริ การตรงตามความต้องการ และทันต่อเหตุการณ์มาประยุกต์ใช้
การปลูกพืชไร้ดิน (Hydroponics) เป็ นวิทยาการที่กา้ วหน้าในการผลิ ต
พืชที่มีศกั ยภาพและมีบทบาทสาคัญในการพัฒนาการเกษตร เพราะเป็ นวิธี
ที่สามารถควบคุมการผลิตไม่ให้มีการปนเปื้ อนของสารพิษและยาฆ่าแมลง
และยัง สามารถป้ องกัน โรคพื ช จากดิ น ที่ อ าจติ ด ไปยัง ผลผลิ ต ได้ ซึ่ ง
การปลูกพืชไร้ ดิน คือวิธีการปลูกพืชเลี ยนแบบการปลูกพืชบนดิ นโดยไม่
ใช้ ดิ น เป็ นวัส ดุ ป ลู ก แต่ เ ป็ นการปลู ก พื ช ในสารสะลายที่ มี ส ารอาหาร
ครบถ้ ว น โดยให้ ร ากสั ม ผัส กับ สารอาหารโดยตรง แต่ ก็ ย งั มี ปั จ จัย ที่
เกี่ ยวข้องกับการเจริ ญเติ บโต ของพืชที่สามารควบคุมได้ คือ ค่าความเป็ น
กรดด่ างของน้ า (pH) ปริ มาณน้ า ปริ ม าณสารอาหารที่ เพียงพอ เป็ นต้น
สิ่ งเหล่ านี้ ล้วนมี ผลต่อการเจริ ญเติ บโตของพืช หากมี ความไม่เหมาะสม
ของปั จจัยดังกล่าวก็อาจมีผลให้พืชเจริ ญเติ บโตอย่างผิดปกติ เกิ ดโรคพืช
หรื ออาจเสี ยค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับน้ าและสารอาหารที่เกินความจาเป็ น
ดังนั้น จึ งได้มี ก ารสร้ างระบบควบคุ ม การปลู ก พื ช ไร้ ดิ น ที่ ส ามารถ
ควบคุมปั จจัยในการเจริ ญเติบโตของพืชได้อย่างเหมาะสมกับชนิ ดของพืช
ที่ทาการปลู ก คื อสามารถควบคุ มปริ มาณสารอาหารให้ เ หมาะสม การ
ควบคุมค่าความเป็ นกรดด่างของน้ าในแปลงปลู ก รวมไปถึงการควบคุม
ปริ ม าณน้ า ในแปลงปลู ก เพื่ อ เป็ นการลดการใช้ น้ า ที่ เ กิ น ความจ าเป็ น
ซึ่งหากสามารถควบคุมปั จจัยที่มีผลต่อการเจริ ญเติบโตของพืชดังกล่าวได้
ก็สามารถลดต้นทุ น ลดภาระการทางาน และลดการใช้ทรั พยากรน้ าใน
การปลูกพืชไร้ดินได้

บทคัดย่ อ
ปั จจุ บั น การปลู ก พื ช ไร้ ดิ น ได้ เริ่ มแพร่ หลายในประเทศไทย
แต่ การปลูกไร้ ดินนั้น ใช้ แรงงานมนุษย์ เป็ นหลัก ยังไม่ มีเทคโนโลยีที่ช่วย
ในการควบคุมดูแลที่ครอบคลุมทั้งระบบการปลูก ทาให้ การปลูกพื ชไร้ ดิน
มี ต้ น ทุ น ที่ สูง ดั งนั้ น จึ ง ได้ มีก ารสร้ างระบบควบคุ ม การปลูก พื ช ไร้ ดิ น
ที่สามารถควบคุมปริ มาณสารอาหารให้ เหมาะสม การควบคุมค่ าความเป็ น
กรดด่ างของนา้ ในแปลงปลูก รวมไปถึงการควบคุมปริ มาณนา้ ในแปลง
ปลู ก เพื่ อ เป็ นการลดการใช้ น้า ที่ เ กิ น ความจ าเป็ น โดยใช้ กรี นโอ๊ ค
ในการทดลอง จ านวน 20 ต้ น ในแปลงขนาดความกว้ างเท่ ากั บ
78 เซนติเมตร ยาว 70 เซนติเมตร และใช้ เซนเซอร์ เป็ นเครื่ องมือในการวัด
ค่ า อี กทั้ งมี ไมโครคอนโทรลเลอร์ ในการประมวลผลอั ตโนมัติ ผลการ
ทดลองพบว่ าการใช้ ระบบควบคุมอัตโนมัติสาหรั บแปลงปลูกพืชไร้ ดิน จะ
ลดการใช้ ปริ มาณนา้ ในการปลูกตลอดจนถึงการเก็บเกี่ ยวได้ ถึง 1.72 ลิตร
และลดการใช้ สารอาหารลง 10.38 มิลลิลิตร พืชที่ปลูกด้ วยระบบอัตโนมัติ
จะมีการเจริ ญเติบโตได้ ดี และสามารถลดระยะเวลาในการเก็บเกี่ ยวได้ เร็ ว
กว่ าการปลูกแบบไม่ มีระบบควบคุมถึง 5 วัน

Abstract
Today, hydroponics are widely acclaimed in Thailand, but not have
a technology that helps to control then planted with human labor is the
main and make hydroponics is high cost. Therefore, we will create a
system control of the proper nutrients, pH and water level in the field.
This study Green oak used in the trial of 20 trees in the plot width 78 cm
and long 70 cm, used the sensor as a tool to measure and
microcontroller to process automation. The results showed that the use
of automatic control systems for hydroponics to reduce the amount of
water up to 1.72 liters, and reduction in nutrients decreased
10.38 milliliters. Plants grown with automation they are growing well.
And can shorten the time to harvest them faster growing without control
up to 5 days.
Keywords:

2. งานและทฤษฎีทเี่ กีย่ วข้ อง
Diego S. Domingues และคณะ [1] ได้พฒั นาระบบอัตโนมัติสาหรับ
ควบคุ ม ค่ า ความเป็ นกรดด่ า ง และ ความเข้ม ข้น ของสารละลายเพื่ อ
แก้ปั ญ หาการปลู ก ผัก กาดหอมในแปลงผัก ไฮโดรโพนิ ก ส์ พบว่ า การ
เจริ ญเติ บโตของผักกาดหอมขึ้นอยู่กบั ส่ วนประกอบของสารอาหาร ค่ า
ความนาไฟฟ้ า และค่าความเป็ นกรดด่าง ดังนั้นจึงได้ทาการวัดค่าดังกล่าว
โดยใช้ วิ ธี การควบคุ ม โดยใช้ โ ซลี น อยล์ ว าล์ ว ตลอด 24 ชั่ ว โมง
เปรี ยบเทียบกับแปลงปลูกในเรื อนกระจก ผลปรากฏว่า ผักกาดหอมที่ปลูก
ด้วยระบบอัตโนมัติ มี ระยะเวลาในการเก็บผลผลิ ตสั้นกว่า คื อ 64 วัน แต่
ในแปลงปลูกในเรื อนกระจกใช้เวลาในการเก็บผลผลิต 71 วัน ผักกาดหอม
ที่ปลูกด้วยระบบอัตโนมัติ มีการใช้แรงงานที่ลดลงและมีผลผลิตสู งขึ้น
Hak-Jin Kim และคณะ [2] ได้สร้างชุดตรวจวัดสารอาหารในระบบ
ไฮโดรโพนิ ก ส์ แ บบอัต โนมัติ โ ดยใช้ร ะบบคอมพิ ว เตอร์ ค วบคุ ม ด้ ว ย

automated, hydroponic, sensor, microcontroller, nutrients

1. บทนา

การใช้เ ทคโนโลยีก ารเกษตรหรื อนวัต กรรมที่ เ หมาะสม เป็ นปั จจัย
สาคัญต่อการพัฒนาการเกษตร ที่จะช่ วยลดการใช้ทรั พยากร เพิ่มผลผลิ ต
และสร้างแรงจูงใจในการกระตุน้ เศรษฐกิ จภาคการเกษตร โดยจาเป็ นต้อง
วันที่ 21-23 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ เชี ยงใหม่
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ส่ วนปั๊ มที่ใช้เพื่อการเพิ่มระดับน้ าในแปลงปลูกใช้ปั๊มน้ าขนาดกาลังไฟฟ้ า
25 วัตต์ แรงดันไฟฟ้ า 220 โวลต์ ยีห่ ้อ SONIC

ขั้วไฟฟ้ าแบบเลื อกไอออน โดยใช้เมมเบรนด์ใ นการวัดค่าโพแทสเซี ยม
และไนโตรเจน และจะท าการค านวณค่ า สารอาหารที่ เ หมาะสมโดย
อัตโนมัติ โดยใช้วิธีการวัดค่าที่ 2 จุด เมื่อสารอาหารมี ค่าน้อยเกิ นไปก็จะ
ท าการเติ ม สารอาหาร หรื อมี ค่ า สู ง เกิ น ไปก็ ท าสารอาหารเจื อ จาง
โดยควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์ โซลีนอยล์วาล์ว รี เลย์ และมอเตอร์
ั นาระบบไมโครคอนโทรลเลอร์
M.F. Saaid และคณะ [3] ได้พฒ
อัตโนมัติสาหรับการปลูกพืชในน้ านิ่ งแบบต้องเติ มอากาศ (Deep Water
Culture) ในงานวิจยั นี้ ค่าความเป็ นกรดด่างจะถู กควบคุ มอัตโนมัติโดย
เซนเซอร์ ว ัด ค่ า ความเป็ นกรดด่ า ง เมื่ อ เซนเซอร์ อ่ า นค่ า ของน้ าที่ มี
สารอาหารแล้ว จะท าการเก็ บ ค่ า ความเป็ นกรดด่ า งที่ ต้อ งการโดยใช้
สารละลายที่ผสมอยูใ่ นวาล์ว นอกจากนี้ น้ าในถังจะรักษาระดับอยูต่ ่อเนื่ อง
ด้วยวาล์ว Trigger ที่จะควบคุมการไหลเข้าและออกของน้ าในถัง การวัด
ระดับน้ าเป็ นตัวชี้ วดั ที่สาคัญที่จะรักษาระดับน้ าในถัง จากผลการทดลอง
พบว่า ในทุก ๆ การเปลี่ ยนแปลงค่าเป็ นกรดที่ 0.312 และค่าความเป็ นด่าง
ที่ 0.244 จะใช้สารละลายผสมเพื่ อ ใช้ใ นการปรั บ ค่ า ความเป็ นกรดด่ า ง
เท่ากับ 5.64 มิลลิลิตร
นิติพงษ์ และ นิคม [4] ได้พฒั นาชุดควบคุมการปลูกพืชในสารละลาย
ไฮโดรโพนิ ก ส์ ได้สร้ างชุ ดควบคุ มที่ สามารถควบคุ มอุณหภูมิ ปริ มาณ
ความเข้ม ข้น ของสารอาหาร รวมไปถึ ง ระบบป้ องกัน เชื้ อ โรคพบว่ า
การควบคุมปั จจัยที่มีผลต่อการเจริ ญเติบโตของพืช เช่ น อุณหภูมิ ปริ มาณ
และความเข้มข้นของสารละลายนั้น สามารถลดความยุง่ ยากในการปลู ก
และยังสามารถลดภาระการทางานได้เป็ นอย่างดี

3.2 นา้ สารอาหาร และสารละลายปรับค่ าความเป็ นกรดด่ าง
น้ าที่ ใช้เป็ นน้ าประปาของจังหวัดฉะเชิ งเทรา ที่ วดั ค่าความนาไฟฟ้ า
ในน้ า ได้ 100 μs/cm แต่ ต้องไม่ เ กิ น 200 μs/cm และสารอาหารที่ ใ ช้
ผลิตโดย บริ ษทั จิตสดใส ประถมชัย ไฮโดรเทค จากัด จังหวัดฉะเชิ งเทรา
ประกอบไปด้วยสารอาหาร A สาหรับพืชไร้ดิน อัตราการใช้ 3 มิลลิลิตร
ต่อน้ า 1 ลิตร ในสารอาหาร A ขนาด 500 มิลลิลิตร มีส่วนประกอบของ
แคลเซี ยมไนเตรท 50 กรัม เหล็ก EDDHA 2.5 กรัม และสารอาหาร B
สาหรับพืชไร้ ดิน อัตราการใช้ 3 มิลลิ ลิตรต่อน้ า 1 ลิตร ในสารอาหาร B
ขนาด 500 มิลลิลิตร มีส่วนประกอบของโปแตสเซี ยมไนเตรท 30 กรัม
แมงกานี สฟอสเฟต 25 กรั ม โมโนโปแตสเซี ยมฟอสเฟต 13 กรั ม
แมงกานี ส EDTA 0.50 กรัม ธาตุอาหารรองสู ตรรวม 1.30 กรัม และ
ในการปรับค่าความกรดด่างของน้ าและสารอาหารใช้กรดไนตริ กเข้มข้น
นามาเจือจางในอัตราส่ วน 1 ต่อ 10

3.3 เซนเซอร์ โซลินอยด์ วาล์ ว บอร์ ดไมโครคอนโทรเลอร์ และ
โปรแกรม
ในการทดลองนี้ มีการตรวจวัดค่าความเป็ นกรดด่าง ค่าความนาไฟฟ้ า
ค่าระดับความสู งของน้ า และค่าอัตราการไหลของน้ า โดยการตรวจวัดค่า
ความเป็ นกรดด่างใช้เซนเซอร์ วดั ค่าความเป็ นกรดด่าง (pH sensor) และ
การวัด ค่ า ความน าไฟฟ้ าใช้เ ซนเซอร์ ว ัด ค่ า ความน าไฟฟ้ า (Electrical
conductivity sensor) ยี่ห้อ AtlasScientific พร้อมโมดูลคอนโทรลเลอร์
ที่ทาหน้าที่ตรวจจับสัญญาณอนาลอกที่วดั ได้จากเซนเซอร์แล้วประมวลผล
ส่ งข้อมูลให้กบั ผูใ้ ช้งานทาง Serial Port (UART) และส่ งคาสัง่ ไปที่โมดูล
ส่ ว นการวัด ค่ า ระดับ ความสู ง ของน้ า ใช้ เ ซนเซอร์ วดั ค่ า ระดับ ความสู ง
ของน้ า (Level sensor) จุ่มลงไปในน้ าเพื่อวัดระดับความสู ง ยี่ห้อ Milone
รุ่ น E-Tape 8 นิ้ ว และการวัดค่าอัตราการไหลของน้ าใช้เซนเซอร์ วดั ค่า
อัต ราการไหลของน้ า (Water flow sensor) ยี่ ห้ อ SeeedStudio
รุ่ น sku: POW110D3B ต่อเข้ากับท่อน้ า PVC เพื่อวัดค่าและจะส่ งผลค่า
ที่วดั ได้มาที่ หน้าจอแสดงผล สาหรับการเปิ ดปิ ดการไหลของของเหลว
ต่าง ๆ เช่น น้ าสะอาด สารอาหาร และสารละลายปรับค่าความเป็ นกรดด่าง
ในแปลงปลู ก ใช้โซลิ นอยด์วาล์ว (Solenoid Valve) ยี่ห้ อ AquaTech
รุ่ น AQT15SP
ในการควบคุ มและประมวลผลใช้ บอร์ ด ไมโครคอนโทรลเลอร์
ยีห่ ้อ arduino รุ่ น uno R2 สาหรับประมวลผลข้อมูลและรับค่าจากเซนเซอร์
จากแปลงปลูก พร้อมทั้งส่ งค่าต่าง ๆ ไปควบคุมการทางานของโซลินอยด์
วาล์ ว ถั ง สารอาหาร และถัง สารละลายปรั บ ค่ า ความเป็ นกรดด่ า ง
โดยเขี ยนคาสั่งด้วยภาษาซี ด้วยโปรแกรม Arduino 1.0 ใช้เพื่อสื่ อสาร
ระหว่างเซนเซอร์ ต่างๆ กับบอร์ ดไมโครคอนโทรลเลอร์ พร้อมทั้งแสดงผล
ออกทางหน้าจอแสดงผล

3. วัสดุอุปกรณ์
3.1 พืชและสภาพแวดล้อมทีใ่ ช้ ในการทดลอง
พืชที่ใช้ในการทดลอง คือ กรี นโอ๊ค (Green Oak) ชื่ อสามัญ Lettuce
ชื่ อวิทยาศาสตร์ Lactuca sativa var.crispa L. จานวนพืชที่ ใช้ใ นการ
ทดลองแบ่งออกเป็ นสาหรับแปลงปลูกพืชไร้ ดินแบบไม่มีระบบควบคุ ม
จานวน 20 ต้น และแปลงปลูกพืชไร้ดินที่มีระบบควบคุมอัตโนมัติ จานวน
20 ต้น ระยะเวลาในการปลูกคือ เดือนมกราคม ถึง เดือนกุมภาพันธ์ 2557
โดยทั้ง 2 แปลงปลูกที่ อาเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิ งเทรา มีการควบคุม
อุณหภูมิให้มีค่าไม่เกิน 30 องศาเซลเซียส และความเข้มของแสงอยูใ่ นช่ วง
12,000 ถึง 20,000 ลักซ์
ในการทดลองครั้ งนี้ ใช้การปลูก แบบให้ สารละลายธาตุอาหารไหล
ผ่านรากพืชในระดับลึกบนรางปลูกอย่างต่อเนื่ อง (Deep Flow Technique,
DFT) โดยมีความลึ ก 3 เซนติเมตร ใช้ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
2 นิ้ว ออกแบบระบบในแนวราบ เพื่อให้พืชเจริ ญเติบโตได้ดี ขนาดของ
แปลงที่ ใ ช้ ใ นการปลู ก มี ข นาดความกว้า งเท่ า กับ 78 เซนติ เ มตร
ยาว 70 เซนติ เ มตร ความสู ง ของแปลงจากพื้ น ดิ น 76 เซนติ เ มตร
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของช่องที่ใช้ในการปลูก 3.50 เซนติเมตรระยะห่ าง
ระยะช่องที่ใช้ในการปลูก 7 เซนติเมตร จานวนทั้งสิ้ น 20 ช่ องปลู ก
ปั๊ ม ที่ ใ ช้ เ พื่ อ การหมุ น เวี ย นสารอาหารภายในแปลงปลู ก ใช้ ปั๊ ม น้ า
ขนาดก าลัง ไฟฟ้ า 30 วัต ต์ แรงดัน ไฟฟ้ า 220 โวลต์ ยี่ห้ อ SONIC
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แปลงที่ 2 ปลูกพืชไร้ ดินที่มีระบบควบคุมอัตโนมัติ มีก ารวัดค่าความ
เป็ นกรดด่ าง ค่าความนาไฟฟ้ า ปริ มาณน้ า และสารอาหาร โดยใช้ระบบ
ควบคุมอัตโนมัติ
ในทุก ๆ 3 วัน เราจะท าการวัดค่ าปริ ม าณการใช้น้ า ปริ ม าณการใช้
สารอาหาร รวมไปถึ ง ขนาดของพืช ดังนี้ จานวนใบ ความกว้างของใบ
ความยาวข องใ บ ข นาดเ ส้ น รอบวงข องต้ น โดยจะ วั ด ทุ ก ต้ น
จานวน 20 ต้นต่อแปลงปลูก และนาที่วดั ได้มาหาค่าเฉลี่ยของแต่ละแปลง

4. หลักการทางานของระบบควบคุมอัตโนมัตสิ าหรับการปลูก
พืชไร้ ดนิ
ร ะ บ บ ค ว บ คุ ม อั ต โ น มั ติ ส า ห รั บ ก า ร ป ลู ก พื ช ไ ร้ ดิ น ใ ช้
ไมโครคอนโทรลเลอร์ ในการประมวลผลและติ ดต่ อระหว่างเซนเซอร์
ต่างๆ กับผูใ้ ช้งาน ซึ่ งสามารถควบคุมปั จจัยในการเจริ ญเติบโตของพืช ได้
อย่างเหมาะสม โดยใช้กรี นโอ๊คเป็ นพืชต้นแบบ เพื่อพัฒนาระบบควบคุม
การปลู ก พื ช ไร้ ดิ น ที่ ส ามารถควบคุ ม ปริ ม าณสารอาหาร ค่ า ความเป็ น
กรดด่าง และระดับน้ าอย่างเหมาะสม ด้วยการควบคุ มปริ มาณสารอาหาร
ในแปลงปลู ก โดยใช้ เ ซนเซอร์ ว ัด ค่ า ความน าไฟฟ้ า เซนเซอร์ ว ัด ค่ า
ความเป็ นกรดด่ าง และเซนเซอร์ วดั ระดับ ความสู งของน้ าที่ จะท าการ
วัด ค่ า ต่ า ง ๆ เหล่ า นี้ ตลอดเวลา และปรั บ ค่ า ให้ อ ยู่ใ นช่ ว งที่ เ หมาะสม
อย่ า งอั ต โน มั ติ ตา ม ค่ าพา รามิ เ ตอ ร์ ดั ง ต ารา งที่ 1 โด ยก า รใ ช้
ไมโครคอนโทรลเลอร์ ค วบคุ ม การท างานของเซนเซอร์ แ ละระบบ
ที่มีปั๊มน้ าเป็ นตัวหมุนเวียนสารอาหารและโซลิ นอยด์วาล์ว ควบคุมการ
ไหลของสารละลายต่าง ๆ ในระบบ
ตารางที่ 1. ค่าพารามิเตอร์ ที่ใช้ในระบบควบคุมอัตโนมัติ
พารามิเตอร์
ค่าที่ใช้
ความเป็ นกรดด่าง (pH)
5.50-6.50
1,150-1,550 μs/cm
ความนาไฟฟ้ า
ระดับความสูงของน้ า
1.50-2.50 เซนติเมตร

6. ผลการทดลอง
6.1 ปริมาณการใช้ นา้
จากการทดลองปลูกกรี นโอ๊ค จานวน 20 ต้น เปรี ยบเทียบการปลูกโดย
ใช้ ร ะบบควบคุ ม อั ต โนมั ติ ก ั บ การปลู ก แบบไม่ มี ร ะบบควบคุ ม
ผลปรากฏว่าปริ มาณการใช้น้ าของการปลูกโดยใช้ระบบควบคุมอัตโนมัติ
มีการใช้ปริ มาณน้ าเฉลี่ย 3.87 ลิ ตร แต่การปลูกแบบไม่มีระบบควบคุมมี
การใช้ปริ มาณน้ าเฉลี่ ย 5.58 ลิ ตร ดังนั้นการปลูก โดยใช้ระบบควบคุ ม
อัตโนมัติใช้ปริ มาณน้ าน้อยกว่าการปลู กแบบไม่มีระบบควบคุ ม คิดเป็ น
1.78 ลิตร ดังรู ปที่ 2. เนื่ องจากระบบควบคุมอัตโนมัติจะทาการเติมน้ าเมื่อ
เซนเซอร์ วดั ระดับความสู งของน้ าตลอดเวลา และเมื่อตรวจพบว่าระดับน้ า
ในแปลงปลูกมีปริ มาณต่าลง ระบบจะทาการเปิ ดการทางานของโซลินอยด์
วาล์วเพื่อจ่ายน้ าให้กบั แปลงแต่ท้ งั นี้ ระบบอัตโนมัติจะไม่เติมน้ าเกิ นความ
สู งของระดับน้ าที่ ต้ งั ไว้ แต่แปลงปลู กแบบไม่มีระบบควบคุ มนั้น จะทา
การบันทึกค่าปริ มาณน้ าที่ลดลงทุก ๆ 3 วัน ถ้าปริ มาณน้ าลดลงจะทาการ
เติ มน้ าในระบบโดยแรงงานมนุ ษย์ครั้งละ 5-8 ลิ ตร แล้วแต่การลดของ
ปริ มาณน้ า ซึ่ งในบางครั้ งการเติ มน้ าโดยแรงงานมนุ ษย์จะทาให้น้ าเกิ น
ความจาเป็ นในระบบ

รูปที่ 1. ระบบควบคุมอัตโนมัติสาหรับการปลูกพืชไร้ดิน

รู ปที่ 2. กราฟแท่งแสดงการเปรี ยบเทียบการใช้ปริ มาณน้ า

5. วิธีการทดลอง
สร้ างแปลงปลู ก พืช ไร้ ดินพร้ อมทั้งปลู ก กรี นโอ๊ค จานวน 2 แปลง
ศึกษาและเปรี ยบเทียบประสิ ทธิ ภาพระบบควบคุมการใช้ปริ มาณน้ าและ
สารอาหารรวมไปถึงระยะเวลาในการเก็บเกี่ ยวผลผลิ ต สาหรับการปลูก
พืชไร้ดินโดยใช้ระบบควบคุมอัตโนมัติโดยใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ กบั
การปลูกพืชไร้ดินแบบไม่มีระบบควบคุม โดยทั้ง 2 แปลงจะควบคุมความ
เข้มของแสงและค่าอุณหภูมิ
แปลงที่ 1 ปลูกพืชไร้ ดินแบบไม่มีระบบควบคุ ม มีการวัดค่าความเป็ น
กรดด่ าง ค่าความนาไฟฟ้ า ปริ ม าณน้ า และสารอาหาร โดยใช้แ รงงาน
มนุษย์ ในการจดบันทึกค่า เติมน้ าเข้าแปลงปลูกผักในกรณี ที่น้ าลดลง หรื อ
เติมปริ มาณสารอาหาร และเติมสารสารละลายปรับค่าความเป็ นกรดด่าง

6.2 ปริมาณการใช้ สารอาหาร
จาการทดลอง ปริ มาณการใช้สารอาหารของการปลู กโดยใช้ระบบ
ควบคุมอัตโนมัติ มีการใช้ปริ มาณสารอาหารเฉลี่ย 33.50 มิลลิ ลิตร แต่การ
ปลู ก แบบไม่ มี ร ะบบควบคุ ม มี ก ารใช้ ป ริ มาณสารอาหารเฉลี่ ย 23.13
มิลลิลิตร ดังรู ปที่ 3. เนื่องจากการปลูกแบบไม่มีระบบควบคุมปริ มาณการ
ใช้สารอาหารจะสัมพันธ์กบั ปริ มาณการใช้น้ า โดยทุกการเติ มน้ า 1 ลิตร
จะต้องทาการเติมสารอาหาร A และ B อย่างละ 3 มิลลิลิตร แต่ในการปลูก
โดยใช้ระบบควบคุมอัตโนมัติ การเติมสารอาหารจะเติม เมื่อค่าที่วดั ได้ไม่
ตรงตามเงื่ อนไขที่ ก าหนด สารอาหารจะถู กจ่ ายมาเพื่ อปรั บ ค่าความน า
ไฟฟ้ าในแปลงปลู ก ดังนั้น การปลู ก โดยใช้ร ะบบควบคุ ม อัตโนมัติ ใ ช้
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คิดเป็ น 10.38 มิลลิ ลิตร ต่อการปลูก 20 ต้น เมื่อเปรี ยบเทียบกับการปลูก
แบบไม่มีระบบควบคุ ม ในการทดลองนี้ สามารถเก็บเกี่ ยวผลผลิ ตได้ใ น
วันที่ 30 ของการปลูก แต่ในขณะที่ การปลู กแบบไม่มีระบบควบคุ มจะ
สามารถเก็บเกี่ ยวผลผลิ ตได้ในวันที่ 35 ซึ่ งการปลูกโดยใช้ระบบควบคุม
อัตโนมัติจะใช้เวลาในการปลูกน้อยกว่าการปลูกแบบไม่มีระบบควบคุ ม
ถึง 5 วัน

ป ริ ม าณส า รอาห าร น้ อ ยก ว่ า ก ารปลู ก แ บบไม่ มี ระ บบค วบคุ ม
คิดเป็ น 10.38 มิลลิลิตร
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รูปที่ 3. กราฟแท่งแสดงการเปรี ยบเทียบการใช้ปริ มาณการใช้สารอาหาร

6.3 การเจริญเติบโตของพืช
จาการทดลอง ผลปรากฏว่า พื ช ที่ ป ลู ก ในแปลงที่ ใ ช้ระบบควบคุ ม
อัตโนมัติ จะมี ก ารเจริ ญ เติ บโตที่ ดีกว่า ดังตารางที่ 2 แสดงค่าเฉลี่ ยการ
เจริ ญเติบโตของพืชในวันที่ 30 ของการปลูก ซึ่ งเป็ นวันเก็บเกี่ ยวผลผลิ ต
ของพืชที่ปลูก โดยใช้ระบบควบคุมอัตโนมัติ แต่ในขณะที่การปลูกแบบ
ไม่มีระบบควบคุ ม พืชจะยังมี ก ารเจริ ญเติ บ โตไม่ เ พียงพอที่ จะเก็บ เกี่ ยว
จาหน่ายสู่ทอ้ งตลาด
ตารางที่ 2. ค่าเฉลีย่ การเจริญเติบโตของพืชในวันที่ 30 ของการปลูก
ค่าที่วดั
การปลูกแบบไม่มี การปลูกโดยใช้ระบบ
ระบบควบคุม
ควบคุมอัตโนมัติ
จานวนใบ
21.45 เซนติเมตร
24.72 ใบ
ความกว้างของใบ
7.95 เซนติเมตร
9.82 เซนติเมตร
ความยาวของใบ
11.90 เซนติเมตร
16.88 เซนติเมตร
ขนาดเส้นรอบวงของต้น
1.22 เซนติเมตร
1.45 เซนติเมตร
น้ าหนักเปี ยก
88.90 กรัม
100.30 กรัม

6.4 ระยะเวลาในการเก็บเกีย่ วผลผลิต
จากการทดลองพบว่า พืชที่ปลูกในแปลงที่ใช้ระบบควบคุมอัตโนมัติ
จะสามารถเก็บเกี่ ยวผลผลิ ตได้ในวันที่ 30 ของการปลู ก ซึ่ งนับได้จาก
จานวนใบเฉลี่ย 24.72 ใบต่อต้น เส้นรอบวงของต้นเฉลี่ย 1.45 เซนติเมตร
สุ ดท้ายคือน้ าหนักเปี ยกของพืชที่ส่งขายออกสู่ ตลาดจะมีค่าน้ าหนักเฉลี่ ย
100.30 กรัมต่อต้น ส่ วนในการปลูกแบบไม่มีระบบควบคุมสามารถเก็บ
เกี่ ยวได้ในวันที่ 35 ของการปลูก โดยมี ค่าเฉลี่ ยจานวนใบที่ 24.05 ใบ
ต่อต้น ขนาดเส้นรอบวงของต้นเฉลี่ย 1.36 เซนติเมตร น้ าหนักเปี ยกเฉลี่ย
100.18 กรัมต่อต้น ดังนั้นการปลูกโดยใช้ระบบควบคุมอัตโนมัติ สามารถ
ลดระยะเวลาในการเก็บเกี่ยวได้ 5 วัน

7. สรุป
จากการสร้ างระบบควบคุ ม สารอาหารและน้ าแบบอัตโนมัติสาหรั บ
แปลงปลูกพืชไร้ ดิน โดยใช้กรี นโอ๊คในการทดลอง จานวน 20 ต้น ใน
แปลงขนาดความกว้างเท่ากับ 78 เซนติเมตร ยาว 70 เซนติเมตร สามารถ
สรุ ปผลการศึกษาและเปรี ยบเทียบการทางานกับการปลูกแบบไม่มีระบบ
ควบคุ ม ได้ ว่ า การปลู ก โดยใช้ ร ะบบควบคุ ม อัต โนมัติ ใ ช้ ป ริ มาณน้ า
ที่ น้อ ยกว่า คิ ด เป็ น 1.72 ลิ ต ร และปริ ม าณการใช้ ส ารอาหารลดลง
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Management Potential of Baan Jan Community-Based Tourism Network, Galyani Vadhana District,
Chiang Mai Province.
ดวงพร อ่อนหวาน1, ธนบดินทร์ วงษ์เมืองแก่น2
1
สาขาวิชาการจัดการ คณะบริ หารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ เชี ยงใหม่
2
ศูนย์จดั การข้อมูลเพื่อการวิจยั และพัฒนาศักยภาพชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ เชี ยงใหม่
m_pompam@yahoo.com1, thana.bell153@gmail.com2
บทคัดย่อ
การศึกษาครั้ งนีใ้ ช้ ระเบียบวิธีวิจัยเชิ งคุณภาพและเชิ งปริ มาณ โดยการ
มีส่วนร่ วมของคนในชุมชน ประชากรที่ทาการศึกษา แบ่ งเป็ น 2 กลุ่ม กลุ่ม
แรก ได้ แก่ กลุ่มการท่ องเที่ยวโดยชุมชน กลุ่มอาชี พ และปราชญ์ ในตาบล
บ้ านจั น ทร์ กลุ่ม ที่ ส อง ได้ แ ก่ ผู้มี ประสบการณ์ ด้ านการท่ องเที่ ยวโดย
ชุ มชน และผู้มีส่วนได้ ส่วนเสี ย ในตาบลบ้ านจั นทร์ เครื่ องมื อที่ ใ ช้ เ ป็ น
แบบสัมภาษณ์ แบบไม่ มีโครงสร้ าง วิเคราะห์ ข้อมูลด้ วยเทคนิ คต่ างๆ ได้ แก่
SWOT Analysis และ Factor Evaluation Matrix ผลการศึ กษาพบว่ า คู่ที่
มีค่าสูงที่สุดจากการหาค่ าเฉลี่ยรวมหลังถ่วงนา้ หนัก คือ จุดแข็งและโอกาส
(2.24, 2.06) หมายความว่ า ตาบลบ้ านจันทร์ มีศักยภาพด้ านทรั พยากรการ
ท่ องเที่ยว และด้ านการรวมกลุ่มในชุมชนเพื่อจัดการการท่ องเที่ ยว รวมถึง
โอกาสที่ ได้ รับจากหน่ วยงานภายนอกเข้ ามาสนับสนุนด้ านการจัดการการ
ท่ องเที่ยวโดยชุมชน
คำสำคัญ: ศักยภาพการจัดการเครื อข่ าย เครื อข่ ายการท่ องเที่ยวโดยชุมชน
อาเภอกัลยาณิ วัฒนา
Abstract
This study involves with both qualitative and quantitative researches,
with community people’s participation. The study population was
divided into 2 groups. First were the representatives from communitybased tourism group, occupational class and philosophers in Baan Jan
Sub-district. Second included the representatives from communitybased tourism specialists and stakeholders in Baan Jan Sub-district.
The tool used was an unstructured interview with data analysis
conducted through various types of method, i.e. SWOT Analysis and
Factor Evaluation Matrix. It was found, from the study, that the pair
with the highest value obtained from a calculation of the combined
weighted mean was strengths and opportunities (2.24, 2.06 respectively).
This means that Baan Jan Sub-district has the potentials of not only
tourism resources but also gatherings of the community people for
tourism purpose including the opportunities received from external
agencies in terms of community-based tourism management sponsorship.
Key Words: Management Potential of Network, Community-Based Tourism

1. บทนา
การส่ งเสริ มการท่องเที่ยวโดยใช้ชุมชนเป็ นฐานในการบริ หารจัดการ
การท่องเที่ ยว หรื อ Community-based tourism ซึ่ งภายใน 2 ทศวรรษที่
ผ่านมาได้มี การขยายตัวอย่างรวดเร็ ว และในอนาคตมี แ นวโน้ม การจะ
เติ บโตเป็ นเครื อข่ายมากขึ้น ทั้งนี้ รูปแบบการจัดการท่องเที่ยวโดยชุ มชน
เน้นกระบวนการมีส่วนร่ วมของชุ มชน ในการจัดการและสนับสนุ นการ
อนุ รั ก ษ์ ท รั พ ยากรการท่ อ งเที่ ย วในตัว เอง และในขณะเดี ย วกัน เกิ ด
ประโยชน์ ทางเศรษฐกิ จ แก่ ชุ ม ชนอี ก ด้า นหนึ่ ง ด้วย การท่ องเที่ ย วโดย
ชุมชนจึงถูกคาดหวังว่าจะเป็ นเครื่ องมือที่ใช้ในการพัฒนาชุ มชนให้มีความ
เข้มแข็งและมีความยัง่ ยืนได้อย่างแท้จริ ง กระแสการพัฒนาการท่องเที่ยว
3 ประการ คื อ 1) ความต้อ งการอนุ รั ก ษ์ ท รั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่ งแวดล้อม 2) ความต้องการของนักท่องเที่ยวที่ สนใจการท่องเที่ ยวเพื่อ
การเรี ยนรู้ และ 3) ความต้องการในการพัฒนาคนและการให้ความสาคัญ
กับการมี ส่วนร่ วมของชุ มชนท้องถิ่ น ทิศทางการพัฒนาการท่องเที่ ยวนับ
จากนี้ ไป จึ งต้องให้ความส าคัญกับการวางแผนการจัด การที่ ดี มุ่งสู่ การ
ท่องเที่ ยวแบบเน้นอุปทาน (Supply-Based Tourism) กล่าวคือ เป็ นการ
ท่องเที่ ยวที่มุ่งให้ความสาคัญกับการดูแลฐานทรั พยากรที่มีอยู่ในท้องถิ่ น
มากกว่าการลงทุนจากภายนอก และใช้การท่องเที่ยวเป็ นเครื่ องมือที่ทาให้
ชุ ม ชนท้องถิ่ น เกิ ด ความเข้ม แข็ง แล้วมี ผลพลอยได้คื อรายได้เ สริ ม จาก
กิจกรรมการท่องเที่ยว (เทิดชาย ช่วยบารุ ง, 2552)
หลายต่อหลายชุ มชนที่ทาการบริ หารจัดการการท่องเที่ยวโดยชุ มชน
นอกจากมี ก ารรวมกลุ่ มของชุ มชนที่ จดั การท่ องเที่ ยวเป็ นเครื อข่ าย เพื่ อ
สนับ สนุ น ส่ ง เสริ ม กิ จ กรรมการท่ อ งเที่ ย วซึ่ งกัน และกัน ตัว อย่า งเช่ น
เครื อข่ า ยการท่ อ งเที่ ย วโดยชุ ม ชนจัง หวัด แม่ ฮ่ อ งสอน เครื อข่ า ยการ
ท่องเที่ยวโดยชุ มชนจังหวัดเชี ยงใหม่ เป็ นต้น เครื อข่ายมี ส่วนช่ วยให้เกิ ด
การสร้ างสรรค์กิ จกรรมบนพื้น ฐานของความเอื้ ออาทร เกิ ดพลังในการ
ทางานให้บรรลุ เป้ าหมายองค์กรและให้ชุมชนเข้มแข็ง แต่อย่างไรก็ดีการ
รวมตัวกันเป็ นเครื อข่ายอย่างเข้มแข็งนั้นต้องอาศัยการรวมตัวกันอย่างมี
จุ ด หมาย ซึ่ งจะเป็ นเครื่ องมื อ และยุ ท ธศาสตร์ ที่ ส าคัญ ต่ อ การระดม
ทรัพยากรและความคิดเห็นของฝ่ ายต่างๆ เพื่อนาไปสู่ การแก้ไขปั ญหาและ
การเปลี่ ย นแปลงในสิ่ ง ที่ ต้องการขยายผลของการพัฒ นา การใช้พ ลัง
เครื อข่ายซึ่ งถื อได้ว่าเป็ นกิ จกรรมทางสังคมที่ นาไปสู่ การเรี ยนรู้ และการ
สร้างพื้นที่ทางสังคม (จานง แรกพินิจ และประภาส สุทธิอาคาร, 2551: 13)

Network, Galyani Vadhana District
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ตาบลบ้านจันทร์ เป็ นจุดศูนย์ก ลางของอาเภอกัล ยาณิ วฒั นา อาเภอ
แห่ งใหม่ที่จดั ตั้งขึ้นเป็ นกรณี พิเศษลาดับที่ 25 ของจังหวัดเชี ยงใหม่ และ
ลาดับที่ 878 ของประเทศไทย โดยกาหนดให้เป็ นอาเภอเฉลิ มพระเกี ยรติ
สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ ากัลยาณิ วฒั นาฯ อีกทั้งจังหวัดเชี ยงใหม่ยงั มี
นโยบายให้อาเภอกัลยาณิ วฒั นาเป็ นจุดหมายทางการท่องเที่ยวที่สาคัญอีก
แห่ งหนึ่ งของจังหวัดเชี ยงใหม่ จึ งมี การหลัง่ ไหลเข้ามาของนักท่องเที่ ยว
อย่างต่อเนื่อง แต่ยงั พบปั ญหาเมื่อนักท่องเที่ยวเข้ามาแล้วไม่รู้ว่าจะไปเที่ยว
ที่ ไ หน ได้แ ต่ ไ ปพัก ค้า งแรมที่ ศู น ย์พ ฒ
ั นาโครงการหลวงวัดจันทร์ หรื อ
โครงการหลวงบ้านวัดจันทร์ (ออป.) แล้วก็กลับออกไป (ดวงพร อ่อนหวาน
และคณะ, 2555 : 103) ประชาชนในพื้นที่ แ ละคณะผูว้ ิจยั เห็ น ว่าปั ญหา
ข้างต้นเกิดจากการมีกลุ่มการท่องเที่ยวโดยชุ มชน กลุ่มอาชี พ และปราชญ์
ที่มีศกั ยภาพ แต่ยงั ขาดการเชื่ อมโยงกันเป็ นเครื อข่ายการจัดการท่องเที่ยวที่
จะเป็ นประโยชน์ต่อชุมชน จึงเห็ นควรที่จะศึกษาศักยภาพของชุ มชนที่จะ
นามาจัดการเครื อข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชนในตาบลบ้านจันทร์ เพื่อเป็ น
แนวทางในการบริ หารจัดการเครื อข่ายการท่องเที่ยวโดยชุ มชนตาบลบ้าน
จันทร์ ต่อไป ซึ่ งจะเป็ นประโยชน์ต่อกลุ่ มการท่องเที่ ยวโดยชุ มชน กลุ่ ม
อาชีพ และปราชญ์ ให้มีรายได้เสริ มจากการท่องเที่ยวภายใต้เงื่อนไขความ
พอเพียง พอประมาณ และความมีเหตุผล เพื่อไม่ให้เกิ ดผลกระทบในด้าน
ลบกับวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของชุมชน

3. วิธีดาเนินการวิจัย
การวิ จ ัย ในครั้ งนี้ ใช้ ร ะเบี ย บวิ ธี ก ารวิ จ ัย เชิ ง คุ ณ ภาพ (Qualitative
Research) โดยเน้ น กระบวนการมี ส่ ว นร่ ว ม และการวิ จ ัย เชิ ง ปริ มาณ
(Quantitative Research) ควบคู่กนั ไป โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. ระเบียบวิธีการวิจยั เชิงคุณภาพ ด้วยการจัดเวทีระดมความคิดเห็นใน
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก (SWOT Analysis) ของ
การจัดการเครื อข่ายการท่องเที่ยวโดยชุ มชนของตาบลบ้านจันทร์ ได้แก่
จุดแข็ง (Strengths) จุ ด อ่ อน (Weaknesses) โอกาส (Opportunities) และ
อุปสรรค (Threats) โดยกลุ่ มตัวอย่าง ได้แก่ ตัวแทนกลุ่ มท่ องเที่ ยวโดย
ชุมชน กลุ่มอาชี พ และปราชญ์ ในตาบลบ้านจันทร์ จานวน 28 คน
2. ระเบี ย บวิ ธี ก ารวิ จ ัย เชิ ง ปริ มาณ ด้ ว ยการน าผลการวิ เ คราะห์
สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกของการจัดการเครื อข่ายการท่องเที่ยว
โดยชุมชนตาบลบ้านจันทร์ มาให้คะแนนตามลาดับความสาคัญ โดยกลุ่ม
ตัวอย่างผูใ้ ห้คะแนน ได้แก่ ตัวแทนผูม้ ีประสบการณ์ดา้ นการท่องเที่ยวโดย
ชุ มชน และผูม้ ี ส่ วนได้ส่ วนเสี ยกับการจัด การท่องเที่ ยวโดยชุ มชน เช่ น
ผูน้ าชุมชน เป็ นต้น จานวน 44 คน หลังจากนั้นใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ปใน
การวิเคราะห์ผลการให้คะแนนตามลาดับความสาคัญ และใช้เทคนิ คเมทท
ริ กซ์ประเมินสภาพแวดล้อม (Factor Evaluation Matrix) ในการประเมิน
ศักยภาพการจัดการเครื อข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชนตาบลบ้านจันทร์

2. กรอบแนวคิดของการวิจัย
การศึ ก ษาในครั้ งนี้ ใช้เ ทคนิ ค SWOT Analysis ในการวิเ คราะห์
สภาพแวดล้อมภายในและสภาพแวดล้อมภายนอก และทาการประเมิ น
ศักยภาพด้วยเทคนิ ค Factor Evaluation Matrix เพื่อหาศักยภาพการจัดการ
เครื อข่ า ยการท่ อ งเที่ ย วโดยชุ ม ชนต าบลบ้า นจัน ทร์ ซึ่ งก็ คื อ การหา
ความสามารถสู งสุ ดที่แฝงอยู่ในชุ มชนที่ สามารถพัฒนาขึ้นมาใช้บริ หาร
จัดการเครื อข่ายการท่องเที่ ยวโดยชุ มชนตาบลบ้านจันทร์ โดยมี ก รอบ
แนวคิดของการวิจยั ดังต่อไปนี้

4. ผลการศึกษา
4.1 ผลวิเ คราะห์ ส ภาพแวดล้ อ มภายในและภายนอกของการจั ด การ
เครือข่ ายการท่ องเที่ยวโดยชุ มชนตาบลบ้ านจันทร์
4.1.1 จุดแข็ง (Strengths) จากการร่ วมกันวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน
ของการจัดการเครื อข่ายการท่องเที่ยวโดยชุ มชนตาบลบ้านจันทร์ พบว่ามี
จุดแข็งดังต่อไปนี้
1) ทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ เป็ นพื้นที่ป่าสนผืนใหญ่
ที่สุดในประเทศ
2) มี โบราณสถานหลายแห่ งในตาบลบ้านจัน ทร์ แ ละในพื้น ที่
ใกล้เคียง
3) ชาวบ้านยังคงมีประเพณี วัฒนธรรม และวิถีชีวิตของชนเผ่า
4) วิถีชีวิตของชาวบ้านที่ผกู พันและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
5) มีปราชญ์ ผูร้ ู ้ ครู ภูมิปัญญาด้านต่างๆ ที่หลากหลาย
6) มี ก ารรวมกลุ่ ม อาชี พ ท ากิ จ กรรมสร้ า งรายได้เ สริ มให้ ก ับ
ครอบครัว
7) มีผลิ ตภัณฑ์แปรรู ปหลากหลายที่เป็ นผลิตภัณฑ์ของที่ระลึ ก
จาหน่ายให้กบั นักท่องเที่ยวได้
8) มีการรวมกลุ่มเพื่อจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชน
4.1.2 จุดอ่ อน (Weaknesses) จากการร่ วมกัน วิ เคราะห์ สภาพแวดล้อม
ภายในของการจัดการเครื อข่ายการท่องเที่ ยวโดยชุ มชนตาบลบ้านจันทร์
พบว่ามีจุดอ่อนดังต่อไปนี้
1) ชาวบ้ า นบางส่ วนยั ง ขาดจิ ต ส านึ กเรื่ องการอนุ รั กษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ

ปัจจัยภายใน
- จุดแข็ง (S)
- จุดอ่อน (O)
ปัจจัยภายใน
- โอกาส (O)
- อุปสรรค (T)

Factor
Evaluation
Matrix

ศักยภาพการ
จัดการเครือข่ าย
CBT
ตาบลบ้ านจันทร์

กระบวนการมีส่วนร่ วมของคนในชุ มชน
รู ปที่ 1 กรอบแนวคิดของการวิจยั
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2) ชาวบ้านขาดหลัก ฐานเชิ งวิชาการของโบราณสถาน หรื อ
ซากโบราณสถานที่พบจานวนมากในพื้นที่
3) ข้อมูลภูมิปัญญา วิ ถี ชี วิต วัฒนธรรมและประเพณี บางอย่างที่
กาลังจะถูกลืม ซึ่งยังคงมีอยูก่ บั ผูส้ ู งอายุ แต่ยงั ขาดโอกาสถ่ายทอดสู่คนรุ่ นใหม่
4) องค์ความรู ้ ภู มิ ปั ญญา ของชนเผ่ า ยังไม่ ได้มี การรวบรวมจัด
หมวดหมู่ที่เป็ นระบบ และขาดช่องทางที่ทาให้ครู ภูมิปัญญาได้นาเสนอตัวเอง
5) วิถีชนเผ่าปกาเกอะญอที่ชอบการพัฒนาแบบช้าๆ ค่อยเป็ นค่อยไป
จึงทาให้ชาวบ้านปรับตัวได้ยากกับการส่ งเสริ มของภาครัฐแบบก้าวกระโดด
6) วัตถุดิบที่ใช้ในการทอผ้าปกาเกอะญอนาเข้าจากภายนอก
7) จิตสานึกของคนในชุมชนเรื่ องการรักษาความสะอาดยังมีนอ้ ย
8) ยังขาดมาตรฐานในด้านราคาของผลิตภัณฑ์ทอ้ งถิ่น
9) กลุ่ มการท่องเที่ ยวโดยชุ ม ชนที่ รวมตัวกันในพื้ นที่ ยังไม่ มี
ช่องทางเข้าถึงตลาดเป้ าหมาย
4.1.3 โอกำส (Opportunities) จากการร่ วมกันวิ เคราะห์ ส ภาพแวดล้อม
ภายนอกของการจัดการเครื อข่ายการท่องเที่ยวโดยชุ มชนตาบลบ้านจันทร์
พบว่ามีโอกาส ดังต่อไปนี้
1) นโยบายและยุทธศาสตร์ ของจังหวัดเชี ยงใหม่ที่ส่งเสริ มให้
อาเภอกัลยาณิ วฒั นา เป็ นอาเภอท่องเที่ยว
2) กระแสการท่องเที่ยวเชิ งอนุรักษ์
3) อาเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่ งเป็ นสถานที่ ท่องเที่ ยวมี
ชื่อเสี ยงและได้รับความนิ ยมจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติ
อยูต่ ิดกับอาเภอกัลยาณิ วฒั นา
4) ศูนย์พฒั นาโครงการหลวงวัดจันทร์ และโครงการหลวงบ้าน
วัดจันทร์ (ออป.) มีที่พกั บริ การแก่นกั ท่องเที่ยวซึ่ งมีชื่อเสี ยงอยูแ่ ล้ว
5) ศูนย์พฒั นาโครงการหลวงวัดจันทร์ สนับสนุนเรื่ องการปลูกพืช
เมืองหนาว
6) มีสถาบันการศึกษาเข้ามาทาการศึกษาวิจยั เพื่อพัฒนาด้านการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชน โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่ วมในพื้นที่
7) มีหน่วยงานเข้ามาสนับสนุ นการสร้ างศูนย์บริ การนักท่องเที่ ยว
ระดับอาเภอ
4.1.4 อุ ป สรรค (Threats) จากการร่ วมกั น วิ เ คราะห์ ส ภาพแวดล้ อ ม
ภายนอกของการจัดการเครื อข่ายการท่องเที่ยวโดยชุ มชนตาบลบ้านจันทร์
พบว่ามีอุปสรรคดังต่อไปนี้
1) โครงการต่ างๆ ที่ เข้ามาพัฒนาในพื้น ที่ ไม่ ได้ม าจากความ
ต้อ งการของประชาชน ท าให้ ก ารส่ ง เสริ มและพัฒ นานั้ น ไม่ ป ระสบ
ความสาเร็ จ แต่เป็ นการเพิ่มภาระให้กบั คนในชุมชน
2) ขาดการวางแผนและบู รณาการของหน่ วยงานภายในและ
ภายนอก ในกระบวนการส่ งเสริ มสนับสนุนภูมิปัญญา และปราชญ์ทอ้ งถิ่น
3) โครงการที่เข้าไปส่ งเสริ มและพัฒนาจะกระจุกตัวอยูก่ บั บาง
กลุ่ม บางพื้นที่ ไม่ครอบคลุมทุกกลุ่มทุกพื้นที่
4) แนวทางการส่ งเสริ มของหน่วยงานภายในและภายนอกพื้นที่
ไม่สอดคล้องกับวิถีชีวิต เช่ น การส่ งเสริ มให้เกิ ดอาชี พใหม่ที่แตกต่างจาก
วิถีชีวิตเดิม เป็ นต้น

5) หน่ วยงานภายในและภายนอกพื้นที่ไม่มีแผนการบูรณาการ
ร่ วมกันเพื่อส่ งเสริ มและพัฒนาให้ต่อเนื่องและครบวงจร
6) หน่ วยงานภายในภายนอกพื้นที่ เมื่ อมี ก ารส่ งเสริ มอุ ดหนุ น
วัสดุ อุปกรณ์ และงบประมาณ ให้ชาวบ้านและกลุ่มต่างๆ แล้วไม่ได้ให้
ความรู ้เรื่ องการบริ หารจัดการสิ่ งที่ให้ไป
7) สื่ อภายนอก เช่ น ละครทางโทรทัศน์ สื่ อโฆษณา เป็ นต้น ทาให้
เกิดกระแสการลอกเลียนแบบส่ งผลให้วิถีชีวิตเปลี่ยนไป เช่น การแต่งกาย เป็ นต้น
8) เริ่ มมีนายทุนจากภายนอกพื้นที่เข้ามาประกอบธุ รกิ จในพื้นที่
มากขึ้น
4.2 ผลการจัดลาดับความสาคัญจากการวิเคราะห์ สภาพแวดล้ อมภายใน
และภายนอก ของการจั ด การเครื อ ข่ ายการท่ องเที่ ย วโดยชุ มชน
ตาบลบ้ านจันทร์
คณะผูว้ ิจยั นาผลการวิเคราะห์ สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก
ของการจัดการเครื อข่ายการท่องเที่ ยวโดยชุ มชนตาบลบ้านจันทร์ มาให้
แกนนากลุ่มการท่องเที่ ยวโดยชุ มชน กลุ่มอาชี พ และปราชญ์ ตรวจสอบ
ความครบถ้วนถูกต้อง จากนั้นจึงนาผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน
และภายนอกที่ ผ่านการตรวจสอบแล้วไปให้ผูท้ ี่มีประสบการณ์ด้านการ
ท่องเที่ยวโดยชุ มชนในตาบลบ้านจันทร์ และผูม้ ี ส่วนได้ส่วนเสี ยกับการ
จัดการท่องเที่ ยวโดยชุ มชนในตาบลบ้านจันทร์ เช่ น ผูน้ าชุ มชน เป็ นต้น
จานวน 44 คน ให้คะแนนตามลาดับความสาคัญ โดยกาหนดค่าคะแนน 3
ระดับ ได้แก่ 3 คะแนน ถ้าเห็ นว่าผลการวิเคราะห์ ศกั ยภาพประเด็นนั้นมี
ความสาคัญสูง 2 คะแนน ถ้าเห็นว่าผลการวิเคราะห์ศกั ยภาพประเด็นนั้นมี
ความสาคัญปานกลาง และ 1 คะแนน ถ้าเห็ นว่าผลการวิเคราะห์ศกั ยภาพ
ประเด็นนั้นมี ความสาคัญน้อย หลังจากนั้นใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ปในการ
วิเคราะห์ผลการให้คะแนนตามลาดับความสาคัญโดยหาค่าเฉลี่ ย และค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน ได้ผลดังต่อไปนี้
4.2.1 ลำดับควำมสำคัญจำกกำรวิเครำะห์ จดุ แข็ง
ตารางที่ 1 แสดงผลค่าเฉลี่ย และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของการวิเคราะห์จุดแข็ง
ของการจัดการเครื อข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชนตาบลบ้านจันทร์
จุดแข็ง (S)
1. ทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ เป็ นพื้นที่ป่า
สนผืนใหญ่ที่สุดในประเทศ
2. มี โบราณสถานหลายแห่ ง ในต าบลบ้า นจันทร์
และในพื้นที่ใกล้เคียง
3. ชาวบ้านยังคงมีประเพณี วัฒนธรรม และวิถีชีวิต
ของชนเผ่า

xˉ

SD

แปล
ผล

2.94

.239

สูง

2.59

.701

สูง

2.53

.748

สูง

จากตารางที่ 1 ผูใ้ ห้คะแนนจานวน 44 คน พบว่า จุดแข็งที่มีค่าเฉลี่ ยอยู่
ในระดับสู ง ได้แก่ ทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ เป็ นพื้นที่ป่าสนผืน
ใหญ่ที่สุดในประเทศ มีโบราณสถานหลายแห่ งในตาบลบ้านจันทร์ และใน
พื้นที่ ใกล้เคียง และชาวบ้านยังคงมี ประเพณี วัฒนธรรม และวิถีชีวิตของ
ชนเผ่า โดยมีค่าเฉลี่ย (xˉ) 2.94, 2.59 และ 2.53 ตามลาดับ
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4.2.2 ลำดับควำมสำคัญจำกกำรวิเครำะห์ จดุ อ่ อน
ตารางที่ 2 แสดงผลค่าเฉลี่ย และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของการวิเคราะห์จุดอ่อน
ของการจัดการเครื อข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชนตาบลบ้านจันทร์
จุดอ่ อน (W)
1. ชาวบ้ า นบางส่ ว นยัง ขาดจิ ต ส านึ ก เรื่ องการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
2. ข้ อ มู ล ภู มิ ปั ญ ญา วิ ถี ชี วิ ต วั ฒ นธรรมและ
ประเพณี บางอย่างที่ กาลังจะถูกลื ม ซึ่ งยังคงมี อยู่กบั
ผูส้ ูงอายุ แต่ยงั ขาดโอกาสถ่ายทอดสู่คนรุ่ นใหม่

xˉ

SD

แปล
ผล

2.65

.544

สูง

2.47

.706

สูง

4.3 ผลการประเมินศั กยภาพการจัดการเครื อข่ ายการท่ องเที่ยวโดยชุ มชน
ตาบลบ้ านจันทร์
คณะผูว้ ิจยั นาเทคนิ คเมททริ กซ์ประเมินสภาพแวดล้อม (Factor Evaluation
Matrix) มาประเมิ นศักยภาพในการจัดการเครื อข่ายการท่องเที่ ยวโดยชุ มชน
ตาบลบ้านจันทร์ โดยให้ค่าถ่วงน้ าหนัก (Weights) กับปั จจัยภายในและปั จจัย
ภายนอกในแต่ ละข้อ แล้วหาค่าเฉลี่ ยรวมของคะแนนที่ ผ่านการถ่ วงน้ าหนัก
ของปัจจัยภายในและปั จจัยภายนอก สามารถแสดงเป็ นรู ปประกอบได้ดงั นี้
(+)

จุดแข็ง (S) โอกาส (O) จุดอ่ อน (W) อุปสรรค(T)
2.24
2.06
-2.05
-1.99

จากตารางที่ 2 ผูใ้ ห้คะแนนจานวน 44 คน พบว่า จุดอ่อนที่มีค่าเฉลี่ ย
อยู่ในระดับสู ง ได้แก่ ชาวบ้านบางส่ วนยังขาดจิ ตสานึ กเรื่ องการอนุ รักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ และข้อมูลภูมิปัญญา วิถีชีวิต วัฒนธรรมและประเพณี
บางอย่า งที่ ก าลัง จะถู ก ลื ม ซึ่ งยัง คงมี อ ยู่ก ับ ผู ้สู ง อายุ แต่ ย งั ขาดโอกาส
ถ่ายทอดสู่คนรุ่ นใหม่ โดยมีค่าเฉลี่ย (xˉ) 2.65 และ 2.47 ตามลาดับ
4.2.3 ลำดับควำมสำคัญจำกกำรวิเครำะห์ โอกำส
ตารางที่ 3 แสดงผลค่าเฉลี่ย และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของการวิเคราะห์โอกาส
ของการจัดการเครื อข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชนตาบลบ้านจันทร์
โอกาส (O)

xˉ

SD

1. นโยบายและยุ ทธศาสตร์ ข องจัง หวัด เชี ย งใหม่ ที่
2.71 .676
ส่งเสริ มให้อาเภอกัลยาณิ วฒั นา เป็ นอาเภอท่องเที่ยว
2. กระแสการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
2.50 .788

จุดแข็ง (S)

xˉ

SD

1. โครงการต่ างๆ ที่ เข้ามาพัฒนาในพื้นที่ ไม่ ได้ม า
จากความต้องการของประชาชน ทาให้การส่ งเสริ มและ
2.85 .359
พัฒนานั้นไม่ประสบความสาเร็ จ แต่เป็ นการเพิ่มภาระ
ให้กบั คนในชุมชน
2. โครงการที่เข้าไปส่ งเสริ มและพัฒนาจะกระจุ กตัว
2.38 .739
อยูก่ บั บางกลุ่ม บางพื้นที่ ไม่ครอบคลุมทุกกลุ่มทุกพื้นที่

(2.24 , 2.06)

+2.24

อุปสรรค
(T) -1.99

โอกาส (O)
+2.06

แปล
ผล
-2.05

สูง

จุดอ่ อน (W)

สูง

รู ปที่ 2 เมททริ กซ์ประเมินสภาพแวดล้อม (Factor Evaluation Matrix)
แสดงผลการ ประเมินศักยภาพการจัดการเครื อข่ายการท่องเที่ยวโดย
ชุมชนตาบลบ้านจันทร์
การกาหนดทิศทางของปั จจัยภายในและภายนอก ให้จุดแข็งและโอกาสมี
ทิศทางในทางบวก ส่ วนจุดอ่อนและอุปสรรคมี ทิศทางในทางลบ โดยผลจาก
การใช้เทคนิ คเมททริ กซ์ประเมินสภาพแวดล้อมแล้วพบว่า จุดแข็งเป็ น 2.24
จุดอ่อนเป็ น -2.05 โอกาสเป็ น 2.06 และอุปสรรคเป็ น -1.99 จากนั้นจึงเลื อกคู่ที่
มีค่าสู งที่ สุด ได้แก่ จุดแข็งและโอกาส (2.24, 2.06) หมายความว่า ตาบลบ้าน
จันทร์ มี ศ ักยภาพด้านทรั พยากรการท่ องเที่ ยวทั้งด้านทรั พยากรธรรมชาติ
วัฒนธรรมประเพณี และวิถีชีวิต และด้านการรวมกลุ่มในชุ มชนเพื่อจัดการการ
ท่องเที่ยว รวมถึงโอกาสที่ได้รับจากหน่ วยงานภายนอกที่เข้ามาสนับสนุนด้าน
การจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชน

จากตารางที่ 3 ผูใ้ ห้คะแนนจานวน 44 คน พบว่า โอกาสที่มีค่าเฉลี่ ยอยู่
ในระดับสูง ได้แก่ นโยบายและยุทธศาสตร์ ของจังหวัดเชี ยงใหม่ที่ส่งเสริ ม
ให้อาเภอกัลยาณิ วฒั นา เป็ นอาเภอท่องเที่ยว และกระแสการท่องเที่ยวเชิ ง
อนุรักษ์ โดยมีค่าเฉลี่ย (xˉ) 2.71 และ 2.50
4.2.4 ลำดับควำมสำคัญจำกกำรวิเครำะห์ อปุ สรรค
ตารางที่ 4 แสดงผลค่าเฉลี่ย และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของการวิเคราะห์อุปสรรค
ของการจัดการเครื อข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชนตาบลบ้านจันทร์
อุปสรรค (T)

(-)

แปล
ผล
สูง

5. สรุ ปและวิจารณ์
การศึกษาศักยภาพการจัดการเครื อข่ายการท่องเที่ยวโดยชุ มชนตาบลบ้าน
จากตารางที่ 4 ผูใ้ ห้คะแนนจานวน 44 คน พบว่า อุปสรรคที่มีค่าเฉลี่ ย
จันทร์ อาเภอกัลยาณิ วฒั นา จังหวัดเชี ยงใหม่ ใช้กระบวนการมี ส่วนร่ วมของ
อยูใ่ นระดับสู ง ได้แก่ โครงการต่างๆ ที่เข้ามาพัฒนาในพื้นที่ ไม่ได้มาจาก
ชุมชนในการวิเคราะห์ศกั ยภาพของชุมชนด้วยเทคนิ ค SWOT Analysis ทาให้
ความต้องการของประชาชน ทาให้การส่ งเสริ มและพัฒนานั้นไม่ประสบ
แกนน าที่ ร่ วมในกระบวนการได้ทราบและเข้าใจกระบวนการวิ เคราะห์
ความสาเร็ จ แต่เป็ นการเพิ่มภาระให้กบั คนในชุมชน และโครงการที่เข้าไป
ศั ก ยภาพของชุ ม ชนโดยคนในชุ มชนเอง ทราบผลการวิ เ คราะห์ ว่ า
ส่งเสริ มและพัฒนาจะกระจุกตัวอยูก่ บั บางกลุ่ม บางพื้นที่ ไม่ครอบคลุมทุก
สภาพแวดล้อมภายใน คือ จุดแข็ง และจุดอ่อน ของชุ มชน ส่ วนสภาพแวดล้อม
กลุ่มทุกพื้นที่ โดยมีค่าเฉลี่ย (xˉ) 2.85 และ 2.38 ตามลาดับ
ภายนอก คื อ โอกาส และอุปสรรค ที่ จะมี ผลต่อชุ มชนในการจัดการเครื อข่าย
วันที่ 21-23 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ เชี ยงใหม่
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วัตร ศรี สมบัติ (2549) ที่สรุ ปไว้ว่าการสร้ างเครื อข่ายท่องเที่ยวนั้นจาเป็ นต้องมี
การบูรณาการความร่ วมมือระหว่างหน่ วยงานต่างๆ จึงจะทา ให้การพัฒนาการ
ส่ งเสริ มการท่องเที่ยวได้สาเร็ จ

การท่องเที่ยว ซึ่งสอดคล้องกับ พจนา สวนศรี (2546, 187) ที่ระบุว่าผูน้ าชุ มชน
และแกนน าชุ มชนจ าเป็ นต้องสามารถวิ เคราะห์ ศ ักยภาพของชุ มชนจาก
สถานการณ์ภายในและภายนอกชุ มชน ตลอดจนมองแนวทางการแก้ปัญหาได้
แบบชัดเจน และมองกิจกรรมการท่องเที่ยวเป็ นกิ จกรรมหนึ่ งที่ร่วมเชื่ อมต่อทิศ
ทางการแก้ไขปั ญหาของชุ มชน ผลจากการวิเคราะห์ศกั ยภาพของชุ มชน พบว่า
จุดแข็ง ได้แก่ มีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ มีโบราณสถานหลายแห่ ง
และมีประเพณี วัฒนธรรม วิถีชีวิตของชนเผ่าที่เป็ นเอกลักษณ์ จุดอ่อน ได้แก่
ชาวบ้านบางส่ วนยังขาดจิ ตสานึ กเรื่ องการอนุ รักษ์ทรั พยากรธรรมชาติ และ
ข้อมูลภูมิปัญญา วิถีชีวิต วัฒนธรรมและประเพณี บางอย่างที่ กาลังจะถู กลื ม
โอกาส ได้แก่ นโยบายและยุทธศาสตร์ ของจังหวัดเชี ยงใหม่ ที่ ส่ งเสริ มให้
อาเภอกัลยาณิ วฒั นา เป็ นอาเภอท่องเที่ยว และกระแสการท่องเที่ยวเชิ งอนุ รักษ์
และอุปสรรค ได้แก่ โครงการต่างๆ ที่ เข้ามาพัฒนาในพื้นที่ ไม่ได้มาจากความ
ต้องการของประชาชน ทาให้การส่ งเสริ มและพัฒนานั้นไม่ประสบความสาเร็ จ
แต่เป็ นการเพิ่มภาระให้ก ับคนในชุ มชน และโครงการที่ เข้าไปส่ งเสริ มและ
พัฒนาจะกระจุกตัวอยู่กบั บางกลุ่ ม บางพื้นที่ ไม่ครอบคลุ มทุกกลุ่มทุกพื้นที่
ซึ่ งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ ดารณี ด่านวันดี และคณะ (2550) ว่าตาบล
บ้านจันทร์ มีจุดแข็งด้านธรรมชาติและวัฒนธรรมประเพณี ที่เป็ นเอกลักษณ์
ประชาชนในชุมชนมีความสามัคคี มีจุดอ่อนด้านประชาชนในพื้นที่ยงั ได้รับ
การศึกษาน้อย ชาวบ้านยังขาดจิตสานึ กเรื่ องการอนุรักษ์ทรัพยากร มีโอกาสที่
มีหน่ วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนเข้ามาทาการพัฒนาในพื้นที่ มียุทธศาสตร์
การพัฒนาจังหวัดที่สอดคล้องส่ งเสริ มให้โอกาสในการพัฒนาพื้นที่ และมี
อุ ปสรรคด้านงบประมาณที่ สนั บสนุ นการพัฒนาด้ านโครงสร้ างพื้ นฐาน
มากกว่าสนับสนุ นด้านการอนุ รักษ์ทรั พยากรธรรมชาติ และการพัฒนาที่ ไม่
ต่อเนื่อง
ผลการประเมินศักยภาพด้วยเทคนิ ค Factor Evaluation Matrix ที่ พบว่า
ตาบลบ้านจันทร์ มีศกั ยภาพด้านทรัพยากรการท่องเที่ยว และด้านการรวมกลุ่ม
ในชุ มชนเพื่อจัดการท่องเที่ ยว ได้แก่ กลุ่ มการท่องเที่ ยวโดยชุ มชนที่ มีอยู่ใน
พื้นที่ กลุ่มอาชี พ และปราชญ์ ที่ มีศกั ยภาพในการจัดการการท่ องเที่ ยว การ
จัดการเครื อข่ายการท่องเที่ยวโดยชุ มชนตาบลบ้านจันทร์ น้ ี จึงเป็ นการใช้และ
ร่ วมมือกับเครื อข่ายที่มีอยู่ภายในชุ มชนเพื่อสร้ างความเข้มแข็งในการจัดการ
การท่องเที่ยวโดยชุมชนของตาบลบานจันทร์ สอดคล้องกับผลการศึกษาของ
แตงอ่อน มัน่ ใจตน (2545) ที่ว่าการใช้และร่ วมมือกับเครื อข่ายในการพัฒนาใน
โอกาสที่เหมาะสมเป็ นยุทธศาสตร์ หนึ่ งในการสร้ างความเข้มแข็งให้ ตาบล
บางพระ จังหวัดฉะเชิ งเทรา นอกจากนี้ ตาบลบ้านจันทร์ ยงั ได้รับโอกาสจาก
หน่ วยงานภายนอกเข้ามาสนับสนุ นด้านการจัดการการท่ องเที่ ยวโดยชุ มชน
ภายในต าบล ดั งนั้ น จึ งควรใช้ แ นวทางความเข้มแข็ ง ภายในแสวงหา
ผลประโยชน์จากภายนอก (S-O) เป็ นแนวทางหลักในการจัดการเครื อข่ายการ
ท่องเที่ยวโดยชุ มชนตาบลบ้านจันทร์ ซึ่ งจากการเป็ นอาเภอใหม่ที่มีหน่ วยงาน
จากภายนอกเข้าไปสนับสนุ นส่ งเสริ มด้านต่างๆ จึงเป็ นโอกาสดี ในการบูรณา
การความร่ วมมือจากหน่วยงานภายในพื้นที่ เช่ น ศูนย์พฒั นาโครงการหลวงวัด
จันทร์ อบต.บ้านจันทร์ เป็ นต้น และหน่ วยงานจากภายนอกพื้ นที่ เช่ น
สถาบันการศึ กษา เป็ นต้น มาร่ วมในการพัฒนาการจัดการเครื อข่ ายการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชนตาบลบ้านจันทร์ ซึ่ งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ อิทธิ
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การลงทุนในปั จจุบนั มีวิธีการลงทุนที่หลากหลาย ซึ่ งในที่น้ ี จะให้ความ
สนใจไปที่ การลงทุนเน้นคุณค่าของบริ ษทั (Value Investment : VI) และ
การลงทุนแบบเทคนิคอล (Technical) ซึ่งวิธีการลงทุนแต่ละชนิ ดมักใช้ใน
สถานการณ์ที่ต่างกันเช่น วิธีการลงทุนเน้นคุณค่า มักจะใช้ในการคัดเลื อก
บริ ษ ัท ที่ มี มู ล ค่ าพื้ น ฐานทางธรุ กิ จที่ ดี โดยจะดู ที่ ผลประกอบการ ฯลฯ
ดังนั้นจึงมีประสิ ทธิ ภาพดี ในการคัดกรองว่าหลักทรัพย์ไหนที่มีพ้ืนฐานดี
หลักทรัพย์ไหนที่พ้ืนฐานไม่ดีได้ ส่ วนการลงทุนแบบเทคนิ คอล ซึ่ งจะดูที่
กราฟ เพื่อใช้ในการจับจังหวะซื้ อและการขาย อย่างทันท่วงทีซ่ ึ งนิ ยมใน
การซื้ อขายแบบระยะสั้น และสามารถนามาประยุกต์ใช้จบั จังหวะ ในการ
ซื้ อขายร่ วมกับแนวทางการลงทุนเน้นคุณค่าได้

บทคัดย่ อ
ในการท าบทความฉบั บ นี ้ เป็ นการพั ฒ นาร ะบบช่ วยเหลื อ
ประกอบการลงทุนในตลาดหลักทรั พย์ โดยการลงทุนนั้นจะต้ องอาศั ย
ความรู้ ข้อมูลต่ างๆ ของบริ ษัทที่จดทะเบียน ไม่ ว่าจะเป็ นข้ อมูลพืน้ ฐานของ
บริ ษัทจดทะเบียน อัตราส่ วนทางการเงินต่ างๆของบริ ษัท ที่สามารถนามา
วิเคราะห์ เชิ งปริ มาณ นอกจากนีย้ ังมีรูปแบบการลงทุนโดยใช้ วิ ธีการเก็ง
ก าไร โดยอาศั ย เครื่ องมื อ ทางเทคนิ ค อลอี ก ด้ ว ย ซึ่ ง จะเห็ น ได้ ว่ า การ
ประมวลผลในการวิเคราะห์ ทั้งสองรู ปแบบนี ้ เป็ นสิ่ งสาคัญในการสร้ าง
ผลตอบแทนจากการลงทุนหรื อการเก็งกาไร และยังช่ วยลดความเสี่ ยงจาก
การลงทุน
ในบทความนี ้จ ะเป็ นการออกแบบระบบพยากรณ์ หลั ก ทรั พ ย์ ซึ่ ง
ผู้ใ ช้ งานสามารถคัดกรองหลักทรั พย์ จากพื ้นฐานได้ จากอั ตราส่ วนทาง
การเงินที่สาคัญ และมีการบอกสั ญญาณแนวโน้ มของราคาในระยะสั้ นว่ า
เป็ นแนวโน้ มขึน้ หรื อลง จากการคานวณโดยโครงข่ ายประสาทเทียม

1.1 ความมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ ของการศึกษา
การทาบทความฉบับนี้ มุ่งหวังเพื่อศึกษา การนาวิธีการลงทุนเน้นคุณค่า
ในการวิ เ คราะห์ แ ละกรองหลัก ทรั พ ย์ที่ ดี เ หมาะสมแก่ ก ารลงทุ น เพื่ อ
ประกอบกับการลงทุนแบบเทคนิ คอลโดยใช้โครงข่ายประสาทเทียม เพื่อ
หาแนวโน้มของราคาหลัก ทรัพย์ในอนาคต เพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่สูง
และเป็ นการการลดความเสี่ ยงในการลงทุน

Abstract
This system will help the investment in stock market, all sorts of
knowledge and information of listed companies. Whether it is the
fundamentals, various financial ratios. That can be analyzed
quantitatively by Value-Investor. Also price speculation by technical
investor. The good analyzing is important and necessary to reduces the
risk from investment.
In this system, it is designed stock forecasting system. Users can
filter the stocks form important financial ratio and there are signs of
short-term trend is calculated by Neural Network.

1.2 ประโยชน์ ทคี่ าดว่ าจะได้ รับ
- ผูใ้ ช้งานสามารถนาระบบพยากรณ์หลักทรัพย์ ไปใช้ในการลงทุน
เพื่อ คัดกรองหลักทรัพย์ที่มีพ้ืนฐานดีได้อย่างสะดวกมากยิง่ ขึ้น
- ผูใ้ ช้งานสามารถลดความเสี่ ยง จากการลงทุนได้ในระดับหนึ่ ง ซึ่ งจะ
ช่วยให้ผใู ้ ช้งานสามารถต่อยอดสร้างความมัง่ คัง่ ได้
- ได้น าความรู้ จ ากการศึ ก ษาเรื่ อ งการลงทุ น มาพัฒ นาเป็ นระบบ
พยากรณ์หลักทรัพย์

2. ทฤษฎีและหลักการ

Keywords: stock market, value investment, technical analysis, forecast,
neural network

2.1 ตลาดหลักทรัพย์
ตลาดหลั ก ทรั พ ย์ หรื อ ตลาดหุ ้ น เป็ นสถานที่ ส าหรั บ ซื้ อขาย
แลกเปลี่ ยนหลักทรัพย์(หุ ้นสามัญ) ของบริ ษทั มหาชนจากัด ซึ่ งถื อว่าเป็ น
ตลาดรอง (Secondary Market) โดยตลาดหลักทรัพย์มีอยูแ่ ทบทุกประเทศ
ทัว่ โลก
หุ้นสามัญ เป็ นตราสารประเภทหุ้นทุน ซึ่ งออกโดยบริ ษทั มหาชน ซึ่ ง
ได้ จ ดทะเบี ย นหลัก ทรั พ ย์ข องบริ ษัท เพื่ อ ให้ มี ก ารซื้ อ ขายในตลาด
หลักทรัพย์

1. บทนา
ในปั จจุ บ ั น การลงทุ น ในตลาดหลั ก ทรั พ ย์ ถื อ เป็ นแหล่ ง ที่ ส ร้ า ง
ผลตอบแทนให้กบั นักลงทุน ซึ่ งได้มีจานวนมากขึ้นในประเทศไทย การ
ลงทุนนั้นมี ท้ งั การลงทุ น แบบการลงทุ น จากพื้น ฐานบริ ษทั ดู อตั ราการ
เติบโตระยะยาว หรื อการเก็งกาไรระยะสั้น ซึ่ งการลงทุนโดยปกติแล้วจะ
มาพร้อมกับความเสี่ ยง ดังนั้นการใช้เครื่ องมือในการช่ วยตัดสิ นใจจึงเป็ น
หนึ่ งในปั จจัยที่ สาคัญสาหรั บการที่จะได้ผลตอบแทนที่ ดี และลดความ
เสี่ ยงของการลงทุนให้นอ้ ยลง
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ปรั บ ปรุ งน้ าหนักคะแนนของเครื อข่าย (network weight) หลังจากใส่
รู ป แบบข้อ มู ล ส าหรั บ ฝึ กให้ แ ก่ เ ครื อข่ า ยในแต่ ล ะครั้ งแล้ว ค่ า ที่ ไ ด้รั บ
(output) จากเครื อข่ายจะถูกนาไปเปรี ยบเทียบกับผลที่คาดหวัง แล้วทาการ
ค านวณหาค่ าความผิ ด พลาด ซึ่ งค่ าความผิ ด พลาดนี้ จะถู ก ส่ งกลับ เข้า สู่
เครื อข่ายเพื่อใช้แก้ไขค่าน้ าหนักคะแนนต่อไป
โดยทัว่ ไปแล้วโครงข่ายของแบบจาลองประกอบด้วยชั้น 3 ชั้น ได้แก่
ชั้นข้อมูลเข้า (Input layer) ชั้นแฝง (Hidden layer) และชั้นแสดงผล
(Output layer) ดังแสดงในรู ปที่ 1 ข้อมู ลจากชั้น ข้อมู ล ด้านเข้าจะถู ก
คานวณและส่ งผ่านฟั งก์ชั่น แปลงรู ป จากชั้นแฝงไปยังชั้นแสดงผล โดย
หลักการของกระบวนการเรี ยนรู ้ ของแบบจาลองคื อ การเปลี่ ยนแปลงค่า
ถ่ วงน้ าหนักของแต่ละการเชื่ อมต่อ เพื่ อปรั บผลลัพธ์ของแบบจาลองให้
ใกล้เคียงกับค่าความจริ งมากที่สุดโดยอาศัยการแพร่ กลับ ซึ่ งใช้สมการที่
(1) ในการปรับแก้ค่าถ่วงน้ าหนักมีดงั สมการที่ 3

2.2 การวิเคราะห์ หลักทรัพย์ โดยใช้ ปัจจัยพื้นฐาน
การวิเ คราะห์ ห ลัก ทรั พ ย์โดยใช้ ปัจ จัยพื้ น ฐาน เป็ นการวิ เ คราะห์ ที่
ลาดับการพิจารณาจากสภาพเศรษฐกิ จ มายังสภาพอุตสาหกรรมตลอดถึ ง
ผลการด าเนิ น งานของบริ ษั ท โดยรวบรวมข้ อ มู ล ทางเศรษฐ กิ จ
อุต สาหกรรม และของบริ ษ ัท มาวิ เ คราะห์ แ ต่ ล ะส่ ว น เพื่ อน าไปสู่ ก าร
คาดการณ์ผลการดาเนินงานในอนาคตของบริ ษทั

2.3 การวิเคราะห์ หลักทรัพย์ โดยใช้ เทคนิคอล
สาหรับการวิเคราะห์ ปัจจัยทางเทคนิ คนั้น เป็ นแนวทางที่ อาศัยการ
วิเคราะห์การเคลื่อนไหวของราคา และปริ มาณการซื้ อขายของหลักทรัพย์
ในอดีตที่ผ่านมา เพื่อคาดการณ์ถึงแนวโน้มของราคา รวมถึ งระดับราคาที่
ควรจะซื้อหรื อขาย ทั้งในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว
ข้อดีของการวิเคราะห์ปัจจัยทางเทคนิ ค คือการที่นกั ลงทุนอาศัยหลัก
สถิติมาใช้ในการพยากรณ์ โดยใช้เพียงในเรื่ องของราคา และปริ มาณการ
ซื้ อขายของหลักทรั พย์ใ นอดี ตเท่ านั้น และเสี ยเวลาในการรวบรวมและ
วิเคราะห์ขอ้ มูลน้อยกว่าการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน
โดยเหตุผลเบื้ องต้นที่ จะทาให้การวิเคราะห์ ปัจจัยทางเทคนิ คมี ความ
น่าเชื่อถือนั้น ประกอบไปด้วยสมมุติฐาน 3 ประการ ดังนี้
1. ราคาเป็ นผลรวมที่ สะท้อนให้ท ราบถึ งข่ าวสารในด้านต่ าง ๆ ทั้ง
หมดแล้ว
2. ราคาจะเคลื่อนไหวอย่างมีแนวโน้ม และจะคงอยูใ่ นแนวโน้มนั้น ๆ
ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงแนวโน้ม
3. พฤติกรรมการลงทุนของนักลงทุน จะยังคงมีลกั ษณะที่คล้ายคลึ ง
กับพฤติกรรมการลงทุนในอดีต
เครื่ องมือการวิเคราะห์ทางเทคนิ คอลที่นามาพัฒนา ณ ที่น้ ีได้แก่
EMA (Exponential Moving Average), Slow Stochastics, RSI (Relative
Strength Index), MACD (Moving Averages Convergence/ Divergence)

w ji n  1   n y j n  w ji n

เมื่อ Xi คือค่าข้อมูลด้านเข้าที่ node i, ∆wji คือค่าถ่วงน้ าหนักที่ node
i, และ j, คือค่าปรับแก้ค่าถ่วงน้ าหนักระหว่าง node i และ j, n คือค่าอัตรา
การเรี ยนรู้ , α คือค่าโมเมนตัม, ∂j คือค่าผลต่างระหว่างค่าจริ งกับค่าที่ได้
จากการคานวณในรู ปของอนุพนั ธ์ของ transfer function ของ node j, yi
คือค่าผลลัพธ์ของแบบจาลองที่ node j และ n,n+1 คือ ค่าที่แสดงถึ งรอบ
ของการปรับแก้ที่ n หรื อ n+1
X1

W1

X2

2.4 โครงข่ ายประสาทเทียม (Neural Network)

W2

W3

X3

Sum
n

Wi

การทางานของโครงข่ายประสาทเทียม เมื่อมี input เข้ามายัง network
ก็จะนา input มาคูณกับ weight ของแต่ละขา ผลที่ได้จาก input ทุก ๆ ขา
ของ neuron จะเอามารวมกันแล้วก็เอามาเทียบกับ threshold ที่กาหนดไว้
ถ้าผลรวมมีค่ามากกว่า threshold แล้ว neuron ก็จะส่ ง output ออกไป
output นี้ ก็จะถูกส่ งไปยัง input ของ neuron อื่น ๆ ที่เชื่ อมกันใน network
ถ้าค่าน้อยกว่า threshold ก็จะไม่เกิด output เขียนออกมาได้ดงั สมการที่ 1
if (sum(input * weight) > threshold) then output

(2)

I  Wi X i

Transfer
Y  f (I )

i 1

Output Path

Xi

Wn
Processing Element

Xn
Input (Xi)

Weight (Wi)

รู ปที่ 2 โครงสร้างแบบจอง BPNN
การนา Neural Network มาประยุกต์ใช้กบั ระบบพยากรณ์หลักทรัพย์
สามารถนามาประยุกต์ใช้ได้โดยการ นามาปรับปรุ งการวิเคราะห์ทางด้าน
เทคนิ ค อลร่ ว มกับ Indicator ต่ า งๆ ซึ่ งจะช่ ว ยให้ ผลที่ ค าดหวัง นั้น มี
ความคลาดเคลื่อนน้อยที่สุด
โดย Indicator ที่นามาวิเคราะห์ร่วมกับ Neural Network นั้นประกอบ
ไปด้วย 15 Days Exponential Moving Average, 35 Days Exponential
Moving Average, Slow Stochastic %K, Slow Stochastic %D, Relative
Strength Index, Moving Average Convergence Divergence

(1)

สิ่ งสาคัญคือเราต้องทราบค่า weight และ threshold สาหรั บสิ่ งที่เรา
ต้อ งการเพื่ อ ให้ ค อมพิ ว เตอร์ รู้ จ า ซึ่ งเป็ นค่ า ที่ ไ ม่ แ น่ น อน แต่ ส ามารถ
กาหนดให้คอมพิวเตอร์ปรับค่าเหล่านั้นได้โดยการสอนให้มนั รู ้ จกั pattern
ของสิ่ ง ที่ เ ราต้องการให้ มนั รู ้ จา เรี ยกว่ า "back propagation" ซึ่ งเป็ น
กระบวนการย้อ นกลับ ของการรู้ จ า ในการฝึ ก feed-forward neural
networks จะมี การใช้อลั กอริ ทึมแบบ back-propagation เพื่อใช้ในการ
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และปัจจัยภายนอกต่างๆ ได้แก่ GOLD Price, US BAHT Currency
Exchange, Cruel Oil Price, Dow jones Index, Nikkei Index, Hang Seng
Index

4. ออกแบบส่ วนติดต่ อผู้ใช้ ระบบและผลการทดลอง
จากขั้นตอนในการเก็บรวบรวมข้อมูลและนามาวิเคราะห์จนได้นามาทา
การออกแบบส่ วนติ ด ต่อผูใ้ ช้ของระบบพยากรณ์ ห ลัก ทรั พย์สาหรั บ นัก
ลงทุน ซึ่งระบบที่ได้ออกแบบขึ้นนั้นมีส่วนการทางานดังต่อไปนี้

3. การวิเคราะห์ และออกแบบระบบ

4.1 ส่ วนหน้ าเว็บไซต์

3.1 ศึกษาระบบงานเดิม

เป็ นตัวอย่างบางส่ วนที่ติดต่อใช้งานระบบสาหรับนักลงทุน ซึ่งเป็ นผูใ้ ช้
ระบบโดยมีส่วนประกอบต่างๆดังนี้

การพัฒนาระบบพยากรณ์ ห ลัก ทรั พ ย์เ ดิ ม นั้น เป็ นเพี ยงแค่ ก ารกรอง
เครื่ องมือที่ช่วยในการวิเคราะห์น้ นั แยกออกจากกันระหว่างการวิเคราะห์
แบบเชิงมูลค่า กับการวิเคราะห์เชิ งเทคนิ คอล ซึ่ งทาให้ขาดความแม่นยาใน
การพยากรณ์ คัดกรองหลักทรัพย์ที่ดี มีความสามารถในการทากาไร และ
ยังทาให้นกั ลงทุนต้องแบกรับความเสี่ ยงสูงอีกด้วย
ทางผู้พ ัฒ นา จึ ง ได้ท าการวิ เ คราะห์ รู ปแบบการลงทุ น ที่ ท าให้ ไ ด้
ประโยชน์และมีประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ดแก่นกั ลงทุน ออกแบบระบบใหม่โดย
จะใช้การวิเคราะห์แบบเน้นคุ ณค่า ควบคู่กบั การวิเคราะห์ เชิ งเทคนิ คอล
และนอกจากนี้ ยงั มี Neural Network มาช่วยคานวณในการปรับค่า Weight
ให้กบั การวิเคราะห์เชิงเทคนิ คอลเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด

รู ปที่ 3 ส่ วนแสดงหน้าเว็บไซต์หลักหลังจากเข้าสู่ ระบบ

3.2 ปัญหาทีพ่ บในระบบปัจจุบัน
- ระบบไม่มีการแจ้งเตื อนให้ผูใ้ ช้รู้ว่าควรซื้ อหรื อควรขายหลักทรั พย์
เมื่อไหร่
- ระบบไม่ มี ก ารกรองเลื อ กหลัก ทรั พ ย์ที่ มี พ้ื น ฐานดี ก่ อ นที่ ท าการ
วิเคราะห์
- ระบบขาดการวิเคราะห์ที่มีประสิ ทธิภาพในการพยากรณ์
- ระบบการคัดกรองในปั จจุบนั มีส่วนติดต่อผูใ้ ช้ ไม่น่าใช้งานเท่าที่ควร

รู ปที่ 4 ส่ วนการแสดงหน้าการลงทุนแบบเน้นคุณค่า

3.3 การวิเคราะห์ ความต้ องการะบบ (System requirement
analysis)

รู ปที่ 5 แสดงหน้าข้อมูลหลักทรัพย์

ความต้องการที่เป็ นหน้าที่หลักของระบบ (Functional Requirement)
- มีการแจ้งเตือนแนวโน้มของราคาหลักทรัพย์
- มี ก ารคัดกรองหลัก ทรั พย์ที่มีพ้ืนฐานดี เ หมาะสมแก่ ก ารลงทุ น จาก
อัตราส่วนทางการเงินที่สาคัญ
- มีการประยุกต์ใช้การจับจังหวะแบบเทคนิคอลในการแจ้งเตือน
- มีระบบติดตามหลักทรัพย์ที่สนใจ
- มี ก ารเลื อ กกรองหลัก ทรั พ ย์ ด้ว ยอัต ราส่ ว นทางการเงิ น ตามกลุ่ ม
อุตสาหกรรมได้ตามที่ผใู้ ช้ระบบต้องการ
ความต้องการของระบบที่ไม่ใช่ หน้าที่หลักของระบบ (Non-Functional
Requirement)
- มีความแม่นยาในการประมวลผล
- มีรูปแบบการนาเสนอที่สวยงาม เหมาะสม
- ระบบมีความง่ายต่อการใช้งาน
- สามารถแจ้งเตือนให้กบั นัก ลงทุนได้อย่างรวดเร็ ว ทัน ต่อราคา และ
เวลาที่เหมาะสม

4.2 ผลการทดลองโครงข่ ายประสาทเทียม
จากการทดลองการออกแบบโครงข่ายประสาทเทียม (Neural Network)
แบบ back-propagation เพื่ อ ใช้ ใ นการปรั บ ปรุ ง น้ า หนัก คะแนนของ
เครื อข่าย (network weight) หลังจากใส่ รูปแบบข้อมูลสาหรับฝึ กให้แก่
เครื อข่ายในแต่ละครั้งแล้ว ค่าที่ ได้รับ (output) จากเครื อข่ายจะถูกนาไป
เปรี ยบเทียบกับผลที่คาดหวัง แล้วทาการคานวณหาค่าความผิดพลาด ซึ่ ง
ค่าความผิ ด พลาดนี้ จะถู กส่ งกลับ เข้าสู่ เ ครื อข่ ายเพื่ อใช้แ ก้ไขค่ าน้ าหนัก
คะแนนต่อไป เพื่อทาการประมวลผลค่าอินพุท (Input) จากนั้นโครงข่าย
ประสาทเที ย มจะได้ผ ลเอาท์พุ ท (Output) เป็ นแนวโน้ม ของราคา
หลักทรัพย์ ซึ่งจะมีค่าแนวโน้มขึ้นหรื อ แนวโน้มลง
ในบทความฉบั บ นี้ ได้ ท าการทดลองป้ อ นค่ า อิ น พุ ท ของราคา
หลักทรั พย์ บริ ษทั ปตท. จากัด มหาชน (PTT) โดยผลการทดลองแสดง
ออกมาในรู ปของกราฟ เมื่ อ น ามาเปรี ยบเที ย บกั บ กราฟของราคา
หลักทรัพย์ในช่ วงเวลาเดี ยว ผลการทดลองของโครงข่ายประสาทเทียม มี
ลักษณะดังรู ปที่ 6
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คะแนนต่อไป โดย Input ที่เข้าสู่ การประมวลผลจะประกอบไปด้วย ตัว
บ่งชี้ วดั (Indicator) ราคาหลักทรัพย์ ดัชนี ราคาทอง ราคาน้ ามันดิ บ ดัชนี
ดาวน์โจนส์ เป็ นต้น ซึ่งผลลัพธ์ Output ที่ได้จะเป็ นการพยากรณ์แนวโน้ม
ขอราคาหลักทรัพย์ ดังที่ได้กล่าวไว้ในบทที่ 4
การปรับปรุ งความแม่นยาในการพยากรณ์น้ นั ต้องปรับปรุ งในส่ วนของ
อัลกอริ ทึมของ โครงข่ายประสาทเทียมใหม่ ซึ่ งจากผลการทดลองแสดง
ให้เห็ นว่า ไม่เพียงพอต่อความต้องการของผูใ้ ช้งานระบบ ทั้งนี้ ตอ้ งขึ้นอยู่
กับ การพัฒ นาต่ อ ในภายหลัง ของระบบ เพื่ อ ปรั บ ปรุ ง ประสิ ท ธิ ภ าพ
โครงข่ายประสาทเทียมให้มีความแม่นยามากขึ้น

รู ปที่ 6 แสดงภาพผลการทดลองโครงข่ายประสาทเทียม

เอกสารอ้ างอิง

จากผลการทดลองแสดงว่า ผลการประมวลผลของโครงข่ายประสาท
เที ยม มี ค วามถู ก ต้องจากราคาหลัก ทรั พย์จริ ง เป็ นค่ า 51% จากผลการ
ทดลอง จาเป็ นต้องมีการปรับระดับความผิดพลาดเพื่อให้ได้ผลการทดลอง
ที่มีความแม่นยามากที่สุด ซึ่ งเป็ นแนวทางในการพัฒนาต่อไป ในภายหลัง
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[Online]
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-tips-tricks-and-techniques/. 2010.
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DB).”[Online]
Available: http://vibhorkumar.wordpress.com/tag/mongodb/. 2013.
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5. สรุปผลการทดลอง

ในบทความฉบับนี้ ซึ่ งผูจ้ ดั ทาได้ศึกษาถึ งการออกแบบระบบพยากรณ์
หลักทรัพย์ การให้บริ การข้อมูลหลักทรัพย์แบบครบวงจร ไม่วา่ จะเป็ นการ
คัดกรองหลักทรัพย์ตามปั จจัยพื้นฐาน แบ่งเป็ นสองประเภทได้แก่ การคัด
กรองตามการแบ่งของตลาด และการคัดกรองตามกลุ่มอุตสาหกรรม ซึ่ ง
การคัดกรองจะใช้อตั ราส่ วนทางการเงินที่สาคัญทั้งหมด 12 อัตราส่ วน ซึ่ ง
ได้กล่าวไว้ในบทที่ 2
นอกจากนี้ ระบบพยากรณ์ ห ลัก ทรั พ ย์ ยัง มี ก ารให้ บ ริ การติ ด ตาม
หลักทรัพย์ ที่ผใู้ ช้งานสนใจและต้องการติดตามความเคลื่อนไหวของราคา
และยังมีการแจ้งเตือนสัญญาณแนวโน้มของราคา ว่าเป็ นแนวโน้มขึ้นหรื อ
แนวโน้มลงอีกด้วย ซึ่งได้จากการประมวลผลโดยโครงข่ายประสาทเทียม
(Neural Network) เมื่อผูใ้ ช้งานต้องการทราบรายละเอียดของหลักทรัพย์
การเคลื่อนไหวของราคาโดยการแสดงผลออกมาในรู ปแบบของกราฟ ซึ่ ง
ระบบจะมี ฟังก์ชันการให้ บ ริ ก ารข้อมู ล หลัก ทรั พย์โดยละเอี ยด โดยจะ
แสดงราคาล่าสุ ดของหลักทรัพย์ และมีการโหลดข้อมูลราคาล่าสุ ดทุกๆ 5
วินาที นอกจากนี้ ยงั มีขอ้ มูลอื่นๆ ที่น่าสนใจของหลักทรัพย์ ได้แก่ ราคาปิ ด
วันก่อน ราคาสู งสุ ดวันนี้ ราคาต่าสุ ดวันนี้ เป็ นต้น และยังมี การแสดงผล
เป็ นกราฟเพื่ อ ให้ ผู้ใ ช้ ง านได้ ติ ด ตามภาพการเคลื่ อ นไหวของราคา
หลักทรัพย์ในอดีต และส่ วนสุ ดท้ายคือจานวนการเสนอซื้ อเสนอขายของ
หลั ก ทรั พ ย์ ซึ่ งมี ก ารโหลดข้ อ มู ล ล่ า สุ ด ทุ ก ๆ 5 วิ น าที เ ช่ น กั น เพื่ อ
ประกอบการตัดสิ นใจลงทุน ดังที่กล่าวไปในบทที่ 4
ในส่ ว นของการออกแบบโครงข่ ายประสาทเที ย ม ผู ้จ ัด ท าได้เ ขี ย น
อัลกอริ ทึม ในการควบคุ มการประมวลของโครงข่ายประสาทเที ยม โดย
การใช้อลั กอริ ทึมแบบ back-propagation เพื่อใช้ในการปรับปรุ งน้ าหนัก
คะแนนของเครื อข่าย (network weight) หลังจากใส่ รูปแบบข้อมูลสาหรับ
ฝึ กให้แก่เครื อข่ายในแต่ละครั้งแล้ว ค่าที่ได้รับ (output) จากเครื อข่ายจะถูก
นาไปเปรี ยบเทียบกับผลที่คาดหวัง แล้วทาการคานวณหาค่าความผิดพลาด
ซึ่ งค่าความผิดพลาดนี้ จะถูกส่ งกลับเข้าสู่ เครื อข่ายเพื่อใช้แก้ไขค่าน้ าหนัก
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การพัฒนาของอุปกรณ์ สื่อสารประเภทสมาร์ ทโฟน มีบทบาทสาคัญ
ในการค้ นหาข้ อมูลแหล่ งท่ องเที่ยว ซึ่ งนักท่ องเที่ยวสามารถเข้ าถึงข้ อมูล
ปริ มาณมากได้ ตลอดเวลา แต่ ก ารน าข้ อมู ล เหล่ านั้ น มาใช้ ยังคงมี ค วาม
ยุ่ ง ยากและต้ องใช้ เวลานานในการสื บค้ น บทความนี ้ จึ ง น าเสนอ
กรอบงานวิ จัย การพั ฒ นาระบบวางแผนการท่ อ งเที่ ยวบนสมาร์ ทโฟน
ภายใต้ เงื่ อนไขที่กาหนด ซึ่ งมุ่งเน้ นการนาเหมื องข้ อมูลมาวิเคราะห์ ปัจจัย
การวางแผน และน าเทคโนโลยี ร ะบุ บ อกต าแหน่ ง (Location Based
Service) มาเป็ นส่ วนประกอบในการวางแผนการท่ องเที่ยว ซึ่ งการวางแผน
นั้ น จะประกอบด้ วยขั้ น ตอนวิ ธี (Algorithm) ในการค้ น หาเส้ นทาง แล้ ว
แสดงผลลัพธ์ โดยใช้ Google API เพื่ อให้ ได้ ผลลัพธ์ ที่เข้ าใจง่ ายและตรง
ตามความต้ องการของผู้ใช้

ทั่ ว โลก อุ ต สาหกรรมการท่ อ งเที่ ย วถู ก มองว่ า เป็ นอุ ต สาหกรรมที่
ไม่ สิ้ น เปลื อ งทรั พ ยากร ไม่ ก่ อ ให้ เ กิ ด การน าเข้ า วัต ถุ ดิ บ และสิ นค้ า
นอกจากนี้ ยงั ไม่ตอ้ งเผชิ ญกับปั ญหาการกี ดกันทางการค้า แต่สามารถสร้าง
รายได้ทดแทนการนาเข้าและลดการขาดดุลทางการค้าให้กบั ประเทศได้[1]
เพราะการซื้ อบริ ก ารของนัก ท่ องเที่ ยวชาวต่ างชาติ น้ ัน ถื อได้ว่าเป็ นการ
ส่ งออกสิ นค้าที่ ม องไม่เห็ น ด้วยตาเปล่ า (Invisible Export) เนื่ องด้วยเป็ น
การซื้ อ ด้วยเงิ น ตราต่ างประเทศ การผลิ ตสิ น ค้าหรื ออี ก นัยหนึ่ งคื อ การ
บริ การต่าง ๆ ที่ นกั ท่องเที่ ยวซื้ อทาให้เกิ ดการลงทุน และก่อให้เกิ ดอาชี พ
หลายแขนงที่ มี ส่ วนช่ วยสนับสนุ น การหมุ น เวียนในระบบเศรษฐกิ จ[2]
จุด นี้ เองท าให้ ห ลายประเทศให้ ค วามส าคัญ กับ การพัฒนาอุ ตสาหกรรม
การท่องเที่ยวและได้มีการกาหนดไว้เป็ นกลยุทธ์ในการบริ หารและพัฒนา
ประเทศอีกด้วย

Abstract

2. ทีม่ าและแรงจูงใจของปัญหา

The development of smart phone communication device has an
important role in travel information searching.Currently, traveler can
access a huge of travel information in anytime and anywhere but it’s
difficult for traveler to find the appropriate information. This paper
proposes a framework for developing a travel planning system on
smartphone under the given conditions. Data mining technique is used
for analyzing affected factors in travel planning. Furthermore, location
based service is used for supporting travel planning. Finally, the travel
planning algorithm will be proposed and Google API will be used for
display the result which it is easy for traveler to understand and to
achieve the need of them.

การพัฒ นาด้ า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อสารมี ค วาม
เจริ ญก้าวหน้าเป็ นอย่างมาก เป็ นผลทาให้เกิ ดกิ จกรรมทางเศรษฐกิ จและ
สังคมตลอดจนการเปลี่ ยนแปลงอย่างกว้างขวาง ทั้งภายในประเทศและ
ระดับ นานาชาติ นอกจากนี้ ยัง มี ก ารพัฒ นาอุ ป กรณ์ ก ารสื่ อ สารหรื อ
สมาร์ ท โฟน(Smart phone) ที่ ส ามารถเข้าถึ งข้อ มู ล ได้ทุ ก ที่ ทุ ก เวลา ซึ่ ง
ถื อ ได้ ว่ า เป็ นอุ ป กรณ์ ที่ มี ค วามส าคัญ ต่ อ การด าเนิ น ชี วิ ต ของมนุ ษ ย์
ในยุคปั จจุบนั ไม่ว่าจะเป็ นการติ ดต่อสื่ อสาร การทางาน หรื อการค้น หา
ข้อมู ล เป็ นต้น โดยรู ป แบบการท างานบนสมาร์ ท โฟนได้ มี ก ารพัฒ นา
เพื่อให้รองรับกับการทางานที่มีความหลากหลายมากขึ้น ทาให้เกิดผลดีต่อ
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและธุ รกิจที่เกี่ ยวข้อง เช่น ผูป้ ระกอบการธุ รกิ จ
การท่องเที่ ยวอาศัยความเจริ ญก้าวหน้าในด้านดังกล่ าว เพิ่มช่ องทางการ
ประชาสั ม พัน ธ์ ส่ ง ต่ อ ข่ า วสารต่ า ง ๆ ไปยัง กลุ่ ม เป้ าหมายได้ อ ย่ า ง
กว้างขวางมากขึ้ น เป็ นต้น นอกจากนี้ ยังมี ก ารปรั บ เปลี่ ยนองค์ก รของ
ตนเองโดยอาศัยเทคโนโลยีส ารสนเทศเข้าช่ วย เช่ น การประกอบธุ รกิ จ
อิ เ ล็ ก ทรอนิ คส์ (E-Business) ซึ่ งมี ส่ ว นช่ ว ยอย่ า งมากในการอ านวย
ความสะดวกในด้านการท่องเที่ยว ไม่วา่ จะเป็ น บริ การจองที่พกั จองรถเช่ า
รวมทั้งจองตัว๋ เครื่ องบิน และปั จจุบนั นักท่องเที่ยวยังสามารถค้นหาข้อมูล
ด้านการท่องเที่ยว เพื่อนามาประกอบการตัดสิ นใจเลื อกสถานที่ท่องเที่ ยว
ที่ ต รงตามความสนใจอี ก ด้ ว ย จากข้อ มู ล ข้า งต้น ได้ ส อดคล้ อ งกับ ผล
การศึ กษาขององค์ก ารการท่ องเที่ ยวโลก (WTO) ที่ พบว่าปั จจัยสาคัญ ที่

บทคัดย่ อ

Keywords: Travel Planning, Smart phone, Location based service , Data
Mining, Google API

1. บทนา
ในปั จจุบ ัน อุตสาหกรรมการท่ องเที่ ยวเป็ นอุ ตสาหกรรมประเภท
หนึ่ งที่ น ารายได้จ านวนมากเข้าสู่ ร ะบบเศรษฐกิ จ ของประเทศ ทั้งยัง
ก่ อ ให้ เกิ ด ธุ ร กิ จ รายย่อ ยที่ เกี่ ย วข้อ งทั้ง ทางตรงและทางอ้อ ม ในหลาย
ประเทศทัว่ โลกต่างอาศัยรายได้จากอุ ตสาหกรรมประเภทนี้ เพื่ อพัฒ นา
เศรษฐกิจและสังคมภายในประเทศ โดยเฉพาะเมื่อเกิ ดวิกฤตเศรษฐกิ จขึ้น
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ส่ งผลให้การท่องเที่ ยวโลกเพิ่มสู งขึ้ น คื อ ระบบข้อมู ลข่าวสารที่ มีความ
ทันสมัยและความก้าวหน้า เพราะเมื่ อนัก ท่ องเที่ ยวมี โอกาสรั บ รู ้ ข ้อมู ล
ข่าวสารด้านการท่องเที่ยวมากขึ้น จะทาให้นักท่องเที่ยวมีความสนใจและ
มัน่ ใจในการเดินทางเพิ่มมากขึ้นตามไปด้วย [3]
อย่างไรก็ตาม ถึ งแม้ว่านักท่องเที่ ยวจะสามารถเข้าถึ งข้อมูลปริ มาณ
มากที่แสดงผลอยูบ่ นหน้าเว็บไซต์ต่าง ๆ ได้อย่างกว้างขวางแล้ว แต่การจะ
น าข้อ มู ล เหล่ า นั้ นมาใช้ ป ระโยชน์ ก ลับ เป็ นเรื่ อ งที่ ยุ่งยากและต้อ งใช้
เวลานานในการสื บค้น เนื่ องจากข้อมูลที่ถูกแสดงไว้ในหน้าเว็บไซต์ต่าง ๆ
นั้นเป็ นข้อมูล ดิ บที่ ยงั ไม่ ได้ผ่านการคัด กรอง การประมวลผล และการ
ตรวจสอบความถู ก ต้อ ง เพื่ อ ให้ เป็ นข้อ มู ล ที่ ส ามารถน าไปใช้ ใ นการ
ประกอบการตัด สิ นใจเลื อ กสถานที่ ท่ อ งเที่ ย วได้ ท ัน ที ตัว อย่ า งเช่ น
เมื่อนักท่องเที่ยวต้องการวางแผนไปเที่ยวยังสถานที่ท่องเที่ยวในประชาคม
อาเซี ย น(ASEAN Economic Community : AEC) นอกจากนั ก ท่ อ งเที่ ย ว
ต้องวางแผนจองที่พกั แล้ว ยังต้องวางแผนการเดิ นทางโดยการหาข้อมูล
เกี่ ยวกับ สถานที่ ที่ ต้อ งการจะไปว่า มี ส ถานที่ ที่น่ าสนใจอะไรบ้าง การ
เดินทางเป็ นอย่างไร เวลาเปิ ดทาการของสถานที่ต่าง ๆ รวมถึงรู ปถ่าย และ
ความคิดเห็ นที่เกี่ยวข้องกับสถานที่น้ นั ๆ อีกด้วย นอกจากนี้ นกั ท่องเที่ ยว
จาเป็ นต้องมีการวางแผนเส้นทางการเดินทาง ที่จะต้องคานึ งถึงปั จจัยต่าง ๆ
เช่ น เวลาเปิ ดท าการ ระยะทาง เป็ นต้น ซึ่ งการที่ นัก ท่ อ งเที่ ยวจะทราบ
ข้อมูลทั้งหมดตามที่กล่าวมานั้น จาเป็ นต้องใช้ระยะเวลาพอสมควรในการ
รวบรวมข้อมูล ยิง่ กว่านั้นหากไปในสถานที่ที่ไม่เคยไปมาก่อน ยิง่ จะทาให้
ต้องมีการเตรี ยมตัวเกี่ยวกับข้อมูลมากขึ้น ดังนั้นบทความนี้ จึงได้มุ่งพัฒนา
กรอบงานวิจยั การพัฒ นาระบบวางแผนการท่ อ งเที่ ยวบนสมาร์ ท โฟน
ภายใต้เงื่อนไขที่กาหนด เพื่อใช้เป็ นเครื่ องมื อที่ ช่วยเพิ่มความสามารถใน
การวางแผนการท่ อ งเที่ ย วให้ ก ับ นั ก ท่ อ งเที่ ย ว รวมถึ ง การสนับ สนุ น
การวางแผนการท่องเที่ยวที่มีประสิ ทธิ ภาพ โดยบทความนี้ จะทาการศึกษา
ตั้งแต่ปัจจัยที่ มีผลต่อการวางแผนการท่ องเที่ ยวของนัก ท่ องเที่ ยว ซึ่ งจะ
ส่งผลลัพธ์ไปยังขั้นตอนการแนะนาสถานที่ใกล้เคียงผ่านระบบเทคโนโลยี
ระบุบอกตาแหน่ ง (Location Based Service) ที่ถูกติดตั้งอยูบ่ นสมาร์ ทโฟน
ทุ ก รุ่ น จากนั้ นจะแสดงสถานที่ ท่ อ งเที่ ย วในบริ เวณใกล้ เคี ย ง เพื่ อ ให้
นัก ท่ องเที่ ยวเลื อกสถานที่ ที่ส นใจ แล้วส่ งผลลัพ ธ์ เข้าสู่ ข้ นั ตอนวิ ธี ก าร
ค้นหาเส้นทางในการวางแผนการท่องเที่ยวต่อไป

สถานที่ ที่ เ หมาะสมกั บ นั ก ท่ อ งเที่ ย วแต่ ล ะคน ส าหรั บ กุ ญ แจของ
ความส าเร็ จ ของระบบวางแผนการท่ อ งเที่ ย วบนสมาร์ ท โฟนภายใต้
เงื่ อนไขที่ กาหนด คือ ได้รับปั จจัยที่สามารถใช้ประกอบในส่ วนของการ
วางแผนเส้ น ทางได้ อ ย่ า งแม่ น ย า ซึ่ งความแม่ น ย านี้ จะขึ้ นกั บ ความ
สอดคล้องของข้อมูลในระบบเป็ นหลัก

4. รายละเอียดการพัฒนา
4.1 ภาพรวมของระบบ
ระบบวางแผนการท่องเที่ยวบนสมาร์ ทโฟนภายใต้เงื่อนไขที่กาหนด
ซึ่งมุ่งเน้นการศึกษาปั จจัยที่มีผลต่อการวางแผนการท่องเที่ยว เช่ น ลักษณะ
ของปั จเจกบุค คล ข้อมูล รู ปแบบการท่ องเที่ ยวที่ สนใจของนัก ท่ องเที่ ยว
และข้อมู ล ทางด้านจิ ต วิ ท ยาที่ ส่ งผลต่ อการเลื อกสถานที่ ท่ อ งเที่ ยวของ
นักท่องเที่ยว รวมถึงตาแหน่ งที่อยูป่ ั จจุบนั โดยอาศัยระบบกาหนดตาแหน่ ง
บนโลก (Global Positioning System) แล้วจึงนาข้อมูลเหล่านี้ เข้าสู่ข้ นั ตอน
วิธีในการวางแผนเส้นทางการท่องเที่ยว ซึ่ งจะพิจารณาจากสถานที่ต่าง ๆ
ที่ อยู่บ ริ เวณรอบด้านของนัก ท่ อ งเที่ ยว จากนั้น จึ งให้ นัก ท่ องเที่ ยวระบุ
สถานที่ ที่ มี ค วามสนใจเป็ นล าดับ ระบบจะท าการประมวลผลเพื่ อ วาง
แผนการเที่ยวชมสถานที่ต่าง ๆ ตามข้อมูลที่นกั ท่องเที่ยวได้ทาการระบุไว้
โดยภายในระบบนั ก ท่ อ งเที่ ย วสามารถทราบข้อ มู ล สถานที่ ท่ อ งเที่ ย ว
ระยะทาง เวลาในการเดินทาง รวมถึ งภาพถ่ายต่าง ๆ ได้โดยไม่จาเป็ นต้อง
สื บ ค้ น ข้ อ มู ล เพิ่ ม เติ ม ทั้ง นี้ ผู ้ วิ จ ัย จะใช้ ส ถานที่ ท่ อ งเที่ ย วในจัง หวัด
นครราชสี มาเป็ นกรณี ศึกษา และจะมีก ารขยายพื้ น ที่ ออกไปเป็ นบริ เวณ
กว้างในลาดับต่อไป

4.2 การออกแบบและพัฒนาระบบ
ระบบวางแผนการท่องเที่ยวบนสมาร์ ทโฟนภายใต้เงื่อนไขที่กาหนด
ที่จะพัฒนาขึ้นในครั้งนี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อเป็ นเครื่ องมือในการวางแผนการ
ท่ องเที่ ยวที่ รองรั บ การรวมตัวกัน ของกลุ่ ม ประชาคมอาเซี ยน (ASEAN
Economic Community: AEC) ในปี พ.ศ. 2558 ที่ จ ะก่ อ ให้ เกิ ด ไหลเวี ย น
ของสิ นค้าและบริ การ รวมถึ งการท่องเที่ยว โดยงานวิจยั นี้ จะนาข้อมูลของ
จังหวัดนครราชสี มา มาใช้เป็ นกรณี ศึกษาในการพัฒนาระบบวางแผนการ
ท่องเที่ยวบนสมาร์ ทโฟนภายใต้เงื่อนไขที่กาหนด อย่างไรก็ตาม ระบบยัง
สามารถน าไปประยุก ต์ ใ ช้ ก ับ จัง หวัด หรื อ ประเทศอื่ น ๆ ซึ่ งจะขยาย
ขอบเขตออกไปในอนาคตได้ โดยกรอบการทางานของระบบแสดงดังรู ป
ที่ 1 ซึ่ งประกอบไปด้วย ส่ วนต่ อประสานกับ ผูใ้ ช้ เครื อข่ายอิ นเตอร์ เน็ ต
เทคโนโลยีระบุ บ อกต าแหน่ งและเว็บ เซอร์ วิส (Location Based Service
and Web Service) ส่ ว นวิ เคราะห์ ปั จ จัย ด้า นการวางแผนการท่ อ งเที่ ย ว
ฐานความรู ้ และส่ วนวางแผนการเดินทาง ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

3. งานวิจยั และทฤษฎีทเี่ กีย่ วข้ อง
ในปั จจุบนั ระบบแนะน าการท่องเที่ ยวได้รับ ความสนใจเป็ นอย่าง
มาก โดยระบบที่ มี ก ารพัฒ นาอยู่ใ นปั จ จุ บ ัน ส่ ว นหนึ่ งจะท างานบน
คอมพิวเตอร์ แ ละอี ก ส่ วนหนึ่ งจะทางานบนโทรศัพท์ ซึ่ งจะเน้น การลด
ข้อ มู ล และสนั บ สนุ น การตัด สิ น ใจของนั ก ท่ อ งเที่ ย ว[4][5] หรื อ เป็ น
ลักษณะที่คานึ งถึ งระยะเวลาและพลังงานที่ ใช้ในการท่องเที่ ยวให้ คุม้ ค่ า
มากที่ สุด [6] นอกจากนี้ ยงั มี ระบบวางแผนการท่ องเที่ ยวที่ เน้น การระบุ
สถานที่ เที่ ย วโดยรอบของนั ก ท่ อ งเที่ ย ว ซึ่ งน าเอาเทคโนโลยี ก ารระบุ
ตาแหน่ งมาใช้ประกอบด้วย[7] แต่อย่างไรก็ตามยังไม่มีการพัฒนาระบบ
วิเคราะห์ ข ้อ มู ล ที่ น ามาใช้ใ นการวางแผนการท่ องเที่ ยว หรื อ วิ เคราะห์
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ข้อมูลจานวนมาก ซึ่ งในที่น้ ี ผวู ้ ิจยั จะนาเหมืองข้อมูลมาจัดเก็บคุณลักษณะ
หรื อปั จจัยที่ ส่ งผลต่ อการท่ องเที่ ยว ที่ ได้จากการเก็ บ แบบสอบถามจาก
นัก ท่ อ งเที่ ยว จากนั้น จึ งน าข้อ มู ล ที่ ไ ด้จ ากการวิ เคราะห์ น้ ี จัด เก็ บ เป็ น
ฐานความรู้ที่สามารถนาไปใช้การวิเคราะห์และการวางแผนการท่องเที่ยว
ที่เหมาะสมต่อไป
ส่ วนที่ 5 ฐานความรู ้ เป็ นส่ วนที่จดั เก็บข้อมูลที่ได้จากส่ วนวิเคราะห์
ปั จจัยด้านวางแผนการท่องเที่ยว ได้แก่ ลักษณะของปั จเจกบุคคล ลักษณะ
ความสนใจของนั ก ท่ อ งเที่ ยว ซึ่ งจั ด เก็ บ ในรู ปแบบของกฎและ
ความสัมพันธ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับปั ญหา โดยข้อมูลในฐานความรู ้ น้ ี จะถูก
ดึ งไปใช้ ใ นส่ ว นของการวางแผนการเดิ น ทาง ทั้ง นี้ ฐานความรู ้ น้ ี เป็ น
เสมือนแหล่งเก็บข้อมูลหลักของระบบวางแผนการท่องเที่ยวบนสมาร์ ทโฟ
นภายใต้เงื่อนไขที่กาหนด
ส่ วนที่ 6 ส่ วนวางแผนการเดิ นทางนั้น ถื อว่าเป็ นส่ วนสาคัญอีกส่ วน
หนึ่ งของระบบ โดยในส่ วนวางแผนการเดิ นทางจะทาการรับข้อมูลที่เป็ น
ข้อ ก าหนดจากผู ้ใ ช้ รวมถึ งต าแหน่ ง ที่ อ ยู่ปั จ จุ บ ัน จาก Location Based
Service และปั จ จัย ที่ ส่ งผลต่ อ การท่ อ งเที่ ย ว มาใช้ ใ นการประมวลผล
การเดิ น ทางของนัก ท่ องเที่ ยว ซึ่ งนักท่ องเที่ ยวเอง จาเป็ นต้องมี ก ารระบุ
ข้อมูล ที่ ส นใจ เช่ น ลักษณะของปั จเจกบุ คคล รู ปแบบสถานที่ ท่องเที่ ยว
ระยะเวลาของสถานที่ที่เปิ ดทาการ ระยะทางต่าง ๆ เป็ นต้น จากนั้นระบบ
จะแสดงสถานที่ ท่องเที่ ยวที่ น่ าสนใจและตรงกับ ข้อกาหนดที่ ผูใ้ ช้เลื อก
ออกทางหน้าจอ ซึ่ งผูใ้ ช้สามารถเลื อกหรื อดู ขอ้ มูลเกี่ ยวกับสถานที่ ต่าง ๆ
ที่ ป รากฏได้ ก่ อ นตัด สิ น ใจเลื อ กเป็ นสถานที่ ที่ ต นเองจะไปเยี่ ย มชม
นอกจากนี้ ระบบยังแสดงรู ป และระยะทางจากจุด ปั จจุบ ัน จนกระทัง่ ถึ ง
จุดเป้าหมายให้ผใู้ ช้ได้ประกอบการตัดสิ นใจเลือกสถานที่อีกด้วย ซึ่งข้อมูล
ทั้งหมดจะเข้าสู่ ข้ ัน ตอนวิ ธี (Algorithm)ในการเรี ย งล าดับ หรื อ ค้น หา
เส้นทางการเดิ นทางที่เหมาะสมที่สุดตามที่ผใู ้ ช้กาหนด ซึ่งจะทาให้ผใู ้ ช้ได้
แผนการเดิ น ทางท่ องเที่ ยวที่ เหมาะสมว่าควรจะไปเยี่ยมชมสถานที่ ใ ด
ก่อนหลัง โดยแสดงเป็ นลักษณะของแผนที่ให้เห็นอย่างชัดเจน

รูปที่ 1 กรอบการทางานของระบบวางแผนการท่องเที่ยวบน
สมาร์ ทโฟนภายใต้เงื่อนไขที่กาหนด
ส่วนที่ 1 ส่วนต่อประสานกับผูใ้ ช้ นักท่องเที่ยวซึ่ งเป็ นผูใ้ ช้งานระบบ
วางแผนการท่องเที่ยวบนสมาร์ ทโฟนภายใต้เงื่อนไขที่กาหนด สามารถใช้
งานระบบจากโทรศัพท์มือถื อหรื อแท็บเล็ตผ่านส่ วนต่อประสานกับผูใ้ ช้
โดยอุปกรณ์เหล่านี้ จะต้องทางานอยูบ่ นเครื อข่ายอิ นเตอร์ เน็ ต นอกจากนี้
ผูใ้ ช้จาเป็ นต้องมีการนาเข้าปั จจัยที่ ส่งผลต่อการท่ องเที่ ยวที่ ตนเองสนใจ
เช่น ข้อมูลลักษณะของปัจเจกบุคคล และข้อมูลลักษณะความสนใจในการ
ท่ อ งเที่ ย ว เป็ นต้น จากนั้ นจึ ง ท าการส่ ง ข้อ มู ล ไปประมวลผลยัง ส่ ว น
วางแผนการเดินทาง และส่ งผลลัพธ์ที่ได้จากการวางแผน กลับมาแสดงยัง
ส่ วนต่อประสานกับผูใ้ ช้ เพื่อให้ผใู้ ช้ได้ทราบข้อมูลผลการวิเคราะห์ และ
นาไปใช้ในการเดินทางท่องเที่ยวให้คุม้ ค่า และเต็มประสิ ทธิ ภาพต่อไป
ส่ ว นที่ 2 เครื อ ข่าย Internet (Wi-Fi/3G) เครื อข่ ายอิ น เตอร์ เน็ ต เป็ น
ตัวกลางสาคัญในการรับส่ งข้อมูลจากส่ วนต่อประสานผูใ้ ช้ ไปประมวลผล
รวมกับข้อมูลสถานที่ ใ นตาแหน่ งปั จจุ บนั เครื อข่ ายอิ น เตอร์ เน็ ตจึ งเป็ น
ส่ วนในการเรี ยกข้อมูล เพื่อนาข้อมูลส่ งต่อไปยังส่ วนวางแผนการเดิ นทาง
ต่อไป
ส่ ว น ที่ 3 Location Based Service and Web Service ก า ร ร ะ บุ
ตาแหน่ งสถานที่ ข องผู ้ใ ช้ ณ ที่ ปั จจุ บ ัน ผ่านอุ ป กรณ์ ส มาร์ ท โฟนหรื อ
แท็บเล็ตที่ ทางานอยู่บนเครื อข่ ายอิ น เตอร์ เน็ ต โดยอุ ป กรณ์ เหล่ านี้ จะส่ ง
สั ญ ญาณไปยัง เสาสั ญ ญาณที่ ใ กล้ ที่ สุ ด จากนั้ นจะน าต าแหน่ ง ที่ ไ ด้
มาวิเคราะห์บนเว็บแผนที่บริ การ (Map Point web service) แล้วจึงทาการ
ตรวจสอบกับ ต าแหน่ ง สถานที่ ที่ จ ัด เก็ บ ในเซิ ร์ ฟ เวอร์ จากนั้ นจึ ง ส่ ง
ตาแหน่ งที่ ถูกต้องไปแสดงยังหน้าจอ โดยรู ปแบบการแสดงผลจะอยู่ใน
ลัก ษณะของแผนที่ ที่มี ก ารนาความสามารถของ Google API มาใช้ก าร
แสดงตาแหน่งปั จจุบนั ตาแหน่ งของสถานที่ต่าง ๆ รวมถึงจานวนเส้นทาง
ที่ใช้ในการเดิ นทาง ซึ่ งตาแหน่ งที่ ได้จากส่ วนนี้ จะถู กน าไปใช้เป็ นส่ วน
หนึ่งของการวางแผนการเดินทางต่อไป
ส่ วนที่ 4 ส่ วนวิเคราะห์ ปัจจัยด้านวางแผนการท่ องเที่ ยว ปั จจัยด้าน
วางแผนการท่องเที่ยว ได้รวบรวมข้อมูลมาจากเอกสารท่องเที่ ยวและการ
สารวจจากนักท่องเที่ ยว ตัวอย่างเช่ น ลักษณะของปั จเจกบุ คคล ลักษณะ
ความสนใจด้านการท่ อ งเที่ ย ว ซึ่ งข้อ มู ล เหล่ า นี้ ได้ ถู ก น าไปวิ เคราะห์
ตามกระบวนการในการค้นหาความรู้ ( Knowledge discovery in database
หรื อ Data mining) หรื อ สารสนเทศที่ อ ยู่ใ นกลุ่ ม ข้อ มู ล จ านวนมาก ซึ่ ง
ขั้นตอนของการทาเหมื องข้อมูล เป็ นกระบวนการที่ สาคัญ ในการค้นหา
ลัก ษณะที่ น่ าสนใจของข้อ มู ล เหล่ านี้ เช่ น รู ป แบบ ความสั ม พัน ธ์ การ
เปลี่ ยนแปลง โครงสร้ างที่ เด่ นชัด หรื อลักษณะที่ ผิดปกติ ของข้อมูล จาก

5.การทดสอบการใช้ งาน
5.1 สภาพแวดล้ อมในการทดสอบ
ในการทดสอบประสิ ท ธิ ภ าพการท างานของระบบวางแผนการ
ท่ อ งเที่ ย วบนสมาร์ ท โฟนภายใต้เ งื่ อ นไขที่ ก าหนด โดยใช้ โ ทรศัพ ท์
Samsung Galaxy S3 ความเร็ ว ในการประมวลผล CPU 1.4 GHz. บน
ระบบปฏิ บ ัติก าร Android 4.2 Jelly bean โดยก าหนดให้ ระบบสามารถ
เลื อกวันเวลาท่องเที่ยว แสดงสถานที่ท่องเที่ยว แสดงเงื่อนไขเวลาเปิ ดทา
การของสถานที่ รวมถึงการกาหนดเส้นทางตามที่ผใู ้ ช้ตอ้ งการ

5.2 ผลการทดสอบและการวิจารณ์ ผล
จากการจาลองสภาพแวดล้อมเพื่อการทดสอบระบบที่ นาเสนอใน
บทความนี้ ซึ่ งได้ทาการทดสอบระบบตั้งแต่รูปแบบการท างานโดยรวม
การแสดงวัน ที่ เพื่อใช้ในการวางแผน แหล่ งท่องเที่ ยวต่าง ๆ ที่ มีการระบุ
ช่ วงเวลาเปิ ดและปิ ดท าการ การค านวณระยะทาง เวลาในการเดิ น ทาง
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รวมถึ งผลลัพ ธ์ข องเส้ น ทางจากการประมวลผล มี ร ายละเอี ย ดในการ
ทดสอบดังนี้
การแสดงวันที่เพื่อใช้ในการวางแผน แหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ ที่มีการ
ระบุช่ วงเวลาเปิ ดและปิ ดทาการ ระบบสามารถดึ งข้อมู ลที่ ถู ก จัดเก็บ ได้
สามารถแสดงในแอพพลิ เคชัน่ ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม ดังรู ปที่ 2 ซึ่ ง
จากภาพผูใ้ ช้จาเป็ นต้องทาการเลื อกวันที่ ที่ตอ้ งการท่องเที่ ยว รวมถึ งการ
เลือกสถานที่ท่องเที่ยวที่สนใจ

ภายใต้เงื่อนไขที่ กาหนด ซึ่ งคานึ งถึ งปั จจัยที่นามาใช้ ในการพิจารณาเพื่ อ
วางแผน จากนั้นจึงนาปั จจัยที่ได้มาใช้ในการวางแผนเส้นทางซึ่ งจะมีการ
น าขั้น ตอนวิ เคราะห์ ใ นการค้น หาเส้ น ทางที่ เหมาะสมมาประยุก ต์ใ ช้
เพื่อให้ได้สถานที่ท่องเที่ยวที่ตรงตามความต้องการของนักท่องเที่ยวต่อไป

7. แนวทางการพัฒนาต่อ
ในการวางแผนการท่องเที่ ยวที่ มีความเหมาะสมและตรงตามความ
ต้อ งการของปั จ เจกบุ ค คลนั้ น จ าเป็ นต้ อ งใช้ ข ้อ มู ล อี ก หลาย ๆ ส่ ว น
น ามาประกอบการพัฒ นาระบบวางแผนการท่ องเที่ ยว อาทิ เช่ น การท า
เหมืองข้อมูลเพื่อหารู ปแบบ หรื อความสัมพันธ์ที่เกี่ ยวข้องกันของปั จจัยที่
ส่ งผลต่อการท่องเที่ยว การกาหนดขอบเขตพื้นที่ของสถานที่ท่องเที่ยวใน
บริ เวณใกล้เคี ยง รวมถึ งการพัฒ นาขั้น ตอนวิ ธีใ นการค้น หาเส้นทางที่ มี
ความเหมาะสม และสามารถเข้าใจได้ง่าย
อย่างไรก็ตาม หากระบบมี ส่วนประกอบและข้อมูลที่ จาเป็ นในการ
วางแผนทั้งหมดแล้ว ปั ญหาที่ทา้ ทายถัดไปคือ การปรับปรุ งข้อมูลสถานที่
ท่องเที่ ยวต่าง ๆ ให้มีความทัน สมัย รวมถึ งการค้นหาเส้นทางด้วยวิธีการ
อื่น ๆ ที่ทาให้ผใู้ ช้สามารถท่องเที่ยวตามที่ตอ้ งการ ภายใต้ปัจจัยอื่น ๆ ที่มี
การกาหนดไว้แล้ว และสภาพของอากาศที่อาจจะส่ งผลต่อแหล่งท่องเที่ยว
ในบางพื้ น ที่ ซึ่ งเป็ นเรื่ อ งที่ มี ค วามซั บ ซ้ อ นและยุ่ง ยากมากขึ้ น ดังนั้ น
คณะผูว้ ิจยั จะดาเนิ นการทาวิจยั ต่อไปในอนาคต

รูปที่ 2 การแสดงวันที่เพื่อใช้ในการวางแผน แหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ ที่มีการ
ระบุช่วงเวลาเปิ ดและปิ ดทาการ
หลังจากนัก ท่ อ งเที่ ยวท าการเลื อ กสถานที่ ที่ ส นใจแล้ว ระบบจะ
คานวณระยะเวลาที่ใช้ในการเดิ นทาง ระยะทาง และเส้นทางที่ใช้ในการ
เดินทาง ให้นกั ท่องเที่ยวเห็ นในลักษณะของแผนที่ ซึ่ งแสดงให้เห็นในรู ป
ที่ 3
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รูปที่ 3 การแสดงสรุ ปการเดินทางและเส้นทางที่ใช้

6. บทสรุป
การวางแผนการท่ อ งเที่ ย วเป็ นกิ จกรรมหนึ่ งที่ จ ัด ท าขึ้ น ก่ อ นการ
ท่องเที่ยว โดยการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ที่สนใจ ประกอบกับการ
อ่านคาแนะนาต่าง ๆ ซึ่ งยังคงมีความยุง่ ยากในการเข้าถึ งข้อมูล ระบบวาง
แผนการท่องเที่ ยวจึงเป็ นระบบหนึ่ งที่ จะเข้ามาช่ วยอานวยความสะดวก
ให้ ก ั บ นั ก ท่ อ งเที่ ยว ซึ่ งมี ล ั ก ษณะเป็ นระบบในคอมพิ ว เตอร์ แ ละ
แอพพลิ เคชั่น ในสมาร์ ทโฟน ซึ่ งระบบที่ มีอยู่ในปั จจุบ ัน ยังไม่ ค านึ งถึ ง
ปั จจัยที่ ส่ งผลต่อ การท่ องเที่ ยวว่า ปั จจัยใดบ้างที่ เป็ นสิ่ งที่ นัก ท่ องเที่ ยว
พิจารณา รวมถึงเงื่อนไขการตัดสิ นใจของนักท่องเที่ยวแต่ละราย บทความ
นี้จึงนาเสนอกรอบการพัฒนาระบบวางแผนการท่องเที่ยวบนสมาร์ ทโฟน
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ระบบวางแผนแผนการท่องเทีย่ วออนไลน์ ภายใต้ เงื่อนไขบังคับด้ านการประหยัดพลังงาน
An Online Travel Itinerary Planner under Energy Saving Constraints
ณัฐชนันย์ เจริ ญเกียรติ1, ธรา อัง่ สกุล2, และจิติมนต์ อัง่ สกุล2
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เปรี ยบเทียบราคา บริ การ หรื อค่าใช้จ่ายต่าง ๆ [1] นอกจากนั้น ระบบ
สารสนเทศยัง ถู ก นามาใช้เ ป็ นเครื่ อ งมื อ สนับสนุ นในการตัดสิ น ใจใน
วางแผนในการเดินทางท่องเที่ยวรายบุคคลได้ เพื่อให้ได้บริ การที่มีคุณภาพ
และในราคาต่าที่สุด[11]โดยเฉพาะการเดิ นทางท่องเที่ยวโดยรถยนต์ส่วน
บุคคล นักท่ องเที่ ยวต้องการเส้น ทางที่ มีอตั ราการสิ้ น เปลื องพลังงานต่ า
ที่สุด มากกว่าการค านึ งถึ งเส้น ทางที่ มีระยะทางหรื อเวลาที่ ส้ ัน ที่ สุ ด [6]
อย่างไรก็ตาม การเดินทางท่องเที่ยวโดยรถยนต์ส่วนบุคคลในแต่ละครั้งจะ
ขึ้ น อยู่ก ับ ราคาน้ า มัน เชื้ อเพลิ งที่ มี ค วามผัน ผวนและมี ราคาแพงมากใน
ปั จ จุ บ ัน ซึ่ งท าให้ ค่ า ใช้ จ่ า ยในการเดิ น ทางที่ สู ง ขึ้ นตามไปด้ ว ย [3]
นอกจากนั้น ปั จจัยที่เกี่ ยวข้องกับการสิ้ นเปลื องพลังงานของรถยนต์ อาทิ
สภาพการจราจร สภาพถนน สภาพรถยนต์ อัตราเร็ ว ในการขับ ขี่ แ ละ
น้ าหนัก บรรทุก ของรถยนต์แ ต่ล ะประเภทยังมี อตั ราสิ้ น เปลื องพลังงาน
ที่แตกต่างกัน[5]ตัวอย่างเช่ น การเดินทางบนถนนที่ราบเรี ยบจะประหยัด
พลังงานมากกว่าสภาพถนนที่มีความลาดชันถึ ง 15-20% [9] โดยเฉพาะ
สภาพถนนยิ่งมีความลาดชันเพิ่มมากขึ้นยิ่งทาให้อตั ราสิ้ นเปลื องพลังงาน
มากยิง่ ขึ้น[10]และเช่นเดียวกับปั จจัยด้านน้ าหนักบรรทุกของรถยนต์ เมื่อ
ทดสอบกับระยะทาง ความเร็ วเฉลี่ยเท่ากัน และสภาพถนนเหมือนกัน [12]

บทคัดย่ อ
ปั จจุบัน นักท่ องเที่ยวได้ ใช้ อินเทอร์ เน็ตเป็ นเครื่ องมื อสาคัญในการ
วางแผนก่ อนการเดิ นทางท่ องเที่ยว นอกจากต้ องการค้ นหาสถานที่ ที่
ต้ องการไปแล้ ว ยังต้ องการวางแผนเพื่อประหยัดค่ าใช้ จ่ายให้ ได้ มากที่สุด
เนื่ องจากสภาวะน้ามันที่ มีราคาแพงมากในปั จจุบัน บทความนี จ้ ึ ง ได้
ออกแบบระบบวางแผนแผนการเดิ น ทางท่ อ งเที่ ย วออนไลน์ ภายใต้
เงื่ อ นไขบั ง คั บ ด้ านการประหยั ด พลั ง งาน โดย มุ่ งเน้ นการพั ฒ นา
กระบวนการค านวณหาอั ต ราสิ ้ น เปลื อ งพลั ง งานของรถยนต์ ใน
สภาพแวดล้ อมที่แตกต่ างกั น โดยการนาเอาปั จจัยต่ าง ๆ ที่เ กี่ยวข้ องกั บ
คานวณหาอั ตราสิ ้นเปลื องพลังงานมาใช้ ได้ แ ก่ ชนิ ดรถยนต์ ประเภท
นา้ มันที่ใช้ ของรถยนต์ ความเร็ วที่ใช้ ในการเดิ นทาง นา้ หนักที่ใช้ ในการ
บรรทุก และสภาพความลาดชันของถนนในแต่ ละเส้ นทาง เพื่อนาไปใช้ ใน
การวิเคราะห์ เส้ นทาง และจัดอันดับแผนการเดิ นทางท่ องเที่ยวตามอัตรา
สิ ้น เปลื องพลัง งานจากน้ อยไปมาก พร้ อมทั้ ง อธิ บ ายแผนการเดิ นทาง
ท่ องเที่ยวเหล่ านั้นตามระยะเวลาในการเดิ นทาง อัตราสิ ้นเปลืองพลังงาน
ของรถยนต์ และค่ าใช้ จ่ายในการเดินทาง

Abstract

จากศึกษาระบบวางแผนการเดิ นทางท่องเที่ ยวออนไลน์ที่คานึ งการ
ประหยัด พลัง งานในปั จ จุ บ ัน พบว่ า ระบบส่ ว นใหญ่ ไ ม่ ไ ด้น าปั จ จัย ที่
เกี่ยวข้องกับอัตราสิ้ นเปลื องพลังงานของรถยนต์มาใช้อย่างครอบคลุมทุก
ด้านโดยเฉพาะสภาพถนน และน้ าหนักบรรทุก [6,8] และจากการศึกษา
งานวิจยั ที่ เกี่ ยวข้องพบว่า งานวิจยั ที่ มีอยูใ่ นปั จจุบนั ได้นาเอาเฉพาะปั จจัย
สภาพการขับขี่ ในเมื อง/นอกเมื องเท่านั้น ไม่ได้นาสภาพของถนนที่ เป็ น
แนวราบหรื อลาดชัน และน้ าหนักการบรรทุกของรถยนต์ที่แตกต่างกันเข้า
มาร่ วมพิจารณา ส่ งผลให้การคานวณหาเส้นทางที่ ประหยัดพลังงานมาก
ที่สุดอาจผิดพลาดได้ หรื อยังไม่แม่นยาพอ ทาให้การประเมินผลเทียบกับ
เส้นทางที่ ส้ ันที่ สุด หรื อใช้เวลาน้อยที่สุด ไม่สอดคล้องกับความเป็ นจริ ง
และอาจทาให้นกั ท่องเที่ยวไม่พึงพอใจต่อผลลัพธ์ที่ระบบได้นาเสนอ
ดังนั้น งานวิจยั นี้ จึงได้มุ่งเน้นที่จะพัฒนาขั้นตอนวิธีในการคานวณหา
อัตราสิ้ น เปลื องพลังงานของรถยนต์ส่วนบุ ค คลที่ เ ดิ น ทางท่ องเที่ ยวใน
สภาพแวดล้อมที่ แตกต่ างกัน โดยการนาเอาปั จจัยต่าง ๆ ที่ เ กี่ ยวข้องกับ
คานวณหาอัตราสิ้ นเปลืองพลังงาน อาทิ ชนิดและประเภทของรถยนต์ที่ใช้
ในการเดินทาง น้ าหนักบรรทุก และสภาพของถนน มาใช้เพื่อให้ได้ระบบ
วางแผนการเดิ น ทางท่ องเที่ ย วออนไลน์ ภายใต้เ งื่ อ นไขบัง คับ ด้านการ
ประหยัดพลังงานที่มีประสิ ทธิ ภาพ โดยเน้นการพัฒนาขั้นตอนวิธีในการ

Currently, tourists use the Internet as an important tool for planning
prior their travelling. Besides, the Internet facilities to search tourist
destinations, it helps to plan for saving the optimal travel cost because in
recent, gas price is very expensive. This paper proposes to design an
online travel itinerary planner under energy saving constraints by
focusing on a calculation approach of energy consumption of cars in
different environments. The approach applies factors related to the
energy consumption which are car types, fuel types, car speeds, car
weight, and condition of the road slope. These factors are used to
analyze routes and rank travel itineraries based on the energy
consumption in ascending order. In addition, the designed planner
explains those travel itineraries about travel time, energy consumption
and travel expenses.
Keywords: energy saving, energy consumption, itinerary planner

1. บทนา
ในปัจจุบนั อินเทอร์เน็ตได้กลายเป็ นเครื่ องมือสาคัญของนักท่องเที่ยว
เพื่อใช้ค ้น หาข้อ มูล ส าหรั บ การตัดสิ นใจเตรี ย มตัวในการเดิ น ทาง เพื่ อ
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ระยะเวลาในแวะพัก ในแต่ ละจุ ด หมายปลายทาง และวัน -เวลาไปกลับ
ทั้งหมดของแผนการเดิ นทางโดยใช้ข้ นั ตอนวิธีแบบก้าวกระโดด [4] เพื่อ
ค้นหาเส้นทางที่เป็ นไปได้ภายใต้เงื่อนไขบังคับด้านเวลา และสามารถไป
สถานที่ ท่ องเที่ ยวได้ม ากแห่ งที่ สุ ด เช่ น ถ้า ต้องการเดิ นทางไปสถานที่
ท่องเที่ ยว 3 แห่ ง (ไม่รวมจุดเริ่ มต้น) โดยกาหนดวัน-เวลาไปกลับภายใน
3 ช.ม. จะเกิ ด กลุ่ มการเดิ น ทางได้ท้ งั หมด 6 กลุ่ม และแต่ล ะกลุ่ ม
ประกอบด้ ว ยเส้ น ทาง 3 รู ปแบบ ซึ่ งเมื่ อ เดิ น ทางจากจุ ด เริ่ มต้ น
(หมายเลข 0) ไปยังสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ (หมายเลข 1, 2, 3) แล้ว จะ
กลับมายังจุดเริ่ มต้นเสมอ โดยสามารถจัดกลุ่มการเดินทาง ได้ดงั นี้
- G1 เส้นทาง คือ 0-1-0, 0-1-2-0, 0-1-2-3-0
- G2 เส้นทาง คือ 0-1-0, 0-1-3-0, 0-1-3-2-0
- G3 เส้นทาง คือ 0-2-0, 0-2-1-0, 0-2-1-3-0
- G4 เส้นทาง คือ 0-2-0, 0-2-3-0, 0-2-3-1-0
- G5 เส้นทาง คือ 0-3-0, 0-3-1-0, 0-3-1-2-0
- G6 เส้นทาง คือ 0-3-0, 0-3-2-0, 0-3-2-1-0

ค านวณหาอัต ราสิ้ น เปลื อ งพลัง งานของรถยนต์ ใ นสภาพแวดล้ อ มที่
แตกต่างกัน เพื่อช่ วยให้ผูใ้ ช้ระบบหรื อนักท่องเที่ ยววางแผนการเดิ นทาง
ท่องเที่ยวที่ประหยัดพลังงาน และได้ขอ้ มูลที่ถูกต้องและแม่นยา

2. กรอบการทางานของระบบ
กรอบการท างานของระบบวางแผนแผนการเดิ น ทางท่ อ งเที่ ย ว
ออนไลน์ภายใต้เงื่อนไขข้อบังคับด้านการประหยัดพลังงานประกอบด้วย
โครงสร้างหลัก 3 ส่วน ได้แก่ ส่ วนปฏิ สัมพันธ์กบั ผูใ้ ช้ระบบ ส่ วนอนุ มาน
ความรู้ และส่วนอธิบายแผนการเดิ นทาง โดยระบบจะค้นหาเส้นทางการ
เดินทางท่องเที่ยวที่เหมาะสม จากการที่ผูใ้ ช้หรื อนักท่องเที่ ยวป้ อนข้อมูล
เข้า มาจากส่ ว นปฏิ สั ม พัน ธ์ ก ั บ ผู ้ใ ช้ ร ะบบ โดยระบบจะประมวลผล
สารสนเทศที่ ถู ก จั ด เก็ บ และเชื่ อมต่ อ กั บ เว็ บ ที่ ใ ห้ บ ริ การต่ า ง ๆ
(Web Services) และแผนที่ออนไลน์ (Google Map) เพื่อดึงข้อมูลที่จาเป็ น
ในการประมวลผล หลังจากนั้นระบบจะนาข้อมูลเหล่านี้ ไปยังส่ วนอนุมาน
ความรู้ เพื่อนามาใช้เป็ นข้อมูลในการวางแผนแผนการเดินทางท่องเที่ยวจัด
อัน ดับ แผนการเดิ น ทางและอธิ บ ายแผนการเดิ น ทาง โดยได้ แ สดง
รายละเอี ย ดเกี่ ย วกับ แผนการเดิ น ทาง อาทิ ระยะทางในการเดิ น ทาง
ระยะเวลาในการเดิ นทาง อัตราสิ้ นเปลื องพลังงาน และค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางของแผนการเดินทางนั้น ดังรู ปที่ 1

โดยระบบจะคานวณหาเส้นทางทั้งหมดที่สามารถเดิ นทางไปได้ตาม
เวลาที่ ผใู ้ ช้กาหนด และไปยังสถานที่ท่องเที่ยวได้มากแห่ งที่ สุด โดยการ
ตรวจสอบเวลาที่ใช้ในแต่ละเส้นทางและจานวนสถานที่ท่องเที่ยวที่ไปได้
หากเส้นทางที่ไปใช้เวลาเกินกาหนดจะกระโดดไปยังกลุ่มถัดไปทันที เช่ น
เส้ น ทางกลุ่ ม G3 และ G4 พบว่าเส้ น ทาง 0-2 ใช้เ วลาเกิ น 3 ชั่วโมง
ที่กาหนด จึงไม่ตอ้ งคานวณสถานที่ต่อไปในกลุ่ม และเส้นทางในกลุ่มอื่น
ที่ใช้เส้นทาง 0-2 นี้ จึ งได้กา้ วกระโดดไปยังเส้นทางในกลุ่มที่ 5 ถัดไป
ดังแสดงในรู ปที่ 2

รูปที่ 1. กรอบการทางานของระบบ
จากส่ วนประกอบของระบบดังที่ กล่ าวมา ส่ วนอนุ มานความรู้ ถือว่า
เป็ นส่ วนที่สาคัญที่สุดของระบบ ซึ่ งใช้ในการคานวณหาอัตราสิ้ นเปลื อง
พลัง งานในแต่ ล ะแผนการเดิ น ทาง และน าเสนอแผนการเดิ น ทางที่
ประหยัด พลั ง งานที่ สุ ดให้ ก ั บ ผู ้ ใ ช้ โดยในส่ วนของการอนุ ม าน
มี 3 กระบวนการ คือ การค้นหาเส้นทางที่เป็ นไปได้ท้ งั หมดตามระยะเวลา
ที่ผใู้ ช้กาหนด การวิเคราะห์เส้นทางที่คานึ งถึงการประหยัดพลังงาน และ
การจัดอันดับแผนการเดินทาง ซึ่ งจะกล่าวอย่างละเอียดในหัวข้อถัดไป

รู ปที่ 2. การเดินทางท่องเที่ยว โดยใช้ข้ นั ตอนวิธีแบบก้าวกระโดด
นอกจากนั้ น หากเส้ น ทางใหม่ ที่ ไ ปสามารถไปได้ ห ลายสถาน
ที่ ม ากกว่ า เส้ น ทางเดิ ม จะตัด เส้ น ทางเดิ ม ที่ มี จ านวนสถานที่ น้ อ ยกว่ า
ทั้งหมดทิ้ ง และในการค้น หาเส้ น ทางในกลุ่ ม ถัด ไป จะกระโดดไปยัง
เส้นทางที่ มี จานวนเท่ากับเส้นทางใหม่ ที่สามารถไปได้น้ นั ตัวอย่างการ
เดิ นทางในรู ปที่ 2 จะเริ่ มจากค้นหาเส้นทาง0-1-0, 0-1-2-0, 0-1-2-3-0
ซึ่ งพบว่ า เส้ น ทาง 0-1-2-3-0 มี จ านวนสถานที่ ท่ อ งเที่ ย วที่ ไปได้
มากแห่ งที่ สุด จึ งตัดเส้น ทาง 0-1-0, 0-1-2-0 ทิ้ง และก้าวกระโดดไปยัง
กลุ่ม 2 เส้นทาง 0-1-3-2-0 ถัดไป

3. การค้ น หาเส้ นทางที่ เ ป็ นไปได้ ท้ั ง หมดตามระยะเวลาที่
กาหนด
กระบวนการนี้ เป็ นการวิเคราะห์เ ส้นทางการเดิ นทางตามระยะเวลา
ทั้งหมดที่เป็ นเงื่อนไขบังคับ ได้แก่ ระยะเวลาระหว่างจุดหมายปลายทาง
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โดยผลลัพธ์สุดท้ายที่ได้จากตัวอย่างคื อ เส้นทางที่สามารถไปเยี่ยม
สถานที่ ท่ อ งเที่ ย วได้ม ากที่ สุ ด 3 แห่ ง ได้แ ก่ 0-1-2-3-0, 0-1-3-2-0,
0-3-1-2-0 และ 0-3-2-1-0 สรุ ปได้วา่ ในการค้นหาเส้นทางภายใต้ขอ้ บังคับ
ด้านพลังงานและเวลาช่วยลดเวลาในการคานวณซ้ าในกรณี ที่เส้นทางการ
เดิ น ทางที่ ร ะบบเลื อ กให้ เ ป็ นเส้ น ทางที่ ไ ปไม่ ไ ด้ ต ามเวลาที่ ก าหนด
หรื อสถานที่ท่องเที่ยวที่ตอ้ งการไปมีจานวนน้อยกว่าเส้นทางที่เลือกไว้ [4]

ปั จ จั ย แรก ที่ ผู ้ ใ ช้ / นั ก ท่ อ งเที่ ย วป้ อ นเข้ า มาในระบบจากส่ วน
ปฏิสมั พันธ์ ได้แก่ จุดเริ่ มต้น/ที่อยูข่ องนักท่องเที่ยว และจุดหมายปลายทาง
ที่ ต้องการเดิ น ทางไป โดยข้อมู ล ดังกล่ าวถู ก น าไปใช้เ พื่ อดึ ง ข้อมู ล จาก
บริ การเว็บ ออกมาเป็ นพิกดั ของแต่ละจุดหมายปลายทางระยะทางระหว่าง
จุ ด หมายปลายทางเวลาระหว่างจุ ด หมายปลายทางโดยข้อมู ล ที่ ได้จาก
บริ การเว็บนี้ จะถู กนาไปให้ระบบวิเคราะห์ โดยข้อมูล ระยะทางระหว่าง
จุ ด หมายปลายทางและเวลาระหว่ า งจุ ด หมายปลายทางจะถู ก น า
ไปคานวณหาอัตราเร็ วของรถยนต์ในแต่ละเส้นทางส่ วนพิกดั ของแต่ละ
จุ ด หมายปลายทาง จะถู ก น าไปวิ เ คราะห์ ห าสภาพของถนนใน
แต่ละเส้นทางตามความลาดชัน ดังรู ปที่ 5

4. การวิเคราะห์ เส้ นทางทีค่ านึงถึงการประหยัดพลังงาน
ในการวิเคราะห์เส้นทางที่คานึงถึงการประหยัดพลังงาน จะเริ่ มต้นเมื่อ
ระบบได้ข ้อ มูล น าเข้า ต่ า ง ๆ จากผู ้ใ ช้ ดัง รู ป ที่ 3 หลังจากนั้น ระบบ
จะนาข้อมูลเหล่านั้นไปประมวลผล เพื่อให้ได้อตั ราสิ้ นเปลืองพลังงานของ
เส้นทางที่ไปได้ต่อไป โดยสามารถอธิ บายขั้นตอนการทางานได้ตามข้อมูล
ที่ ผู้ใ ช้ห รื อนัก ท่ อ งเที่ ย วป้ อ นน าเข้าระบบ ดัง รู ป ที่ 4 ซึ่ งมี รายละเอี ย ด
ดังต่อไปนี้

รู ปที่ 5. ข้อมูลพิกดั จากบริ การเว็บที่ได้เป็ นสภาพความลาดชันของถนน
ปัจจัยที่ 2 คือ ชนิ ดของน้ ามันเชื้ อเพลิ งที่ใช้ ถู กนาไปใช้เพื่อดึ งข้อมูล
จากบริ การเว็บ ออกมาเป็ นราคาน้ ามันในปั จจุบนั โดยระบบจะนาไปใช้
เพื่อคานวณหาค่าใช้จ่ายในการเดินทางในแต่ละเส้นทาง
ปั จจั ยที่ 3 ได้แ ก่ น้ าหนัก ผูโ้ ดยสารและของบรรทุ ก รวมกับ ข้อมู ล
น้ าหนักรถยนต์เป็ นข้อมูลที่ได้จากจากฐานข้อมูล ถูกนาไปคิดเป็ นน้ าหนัก
ทั้งหมดของรถยนต์ โดยน้ าหนักทั้งหมดของรถยนต์น้ ี ระบบจะนาไปใช้
วิเคราะห์หาอัตราสิ้ นเปลืองพลังงานของรถยนต์ในแต่ละเส้นทางต่อไป
ปัจจัยที่ 4 ได้แก่ ระยะเวลาในการแวะพักในแต่ละจุดหมายปลายทาง
และวันและเวลาไป-กลับทั้งหมดของแผนการเดิ นทางท่องเที่ ยวร่ วมกับ
เวลาระหว่างจุดหมายปลายทางซึ่ งเป็ นข้อมูลที่มาจากบริ การเว็บ ถูกนาไป
ค้น หาเส้ น ทางที่ เ ป็ นไปได้ ท้ ัง หมดตามระยะเวลาที่ ก าหนด แล้ ว หา
อัตราสิ้ นเปลืองพลังงานของรถยนต์ในแต่ละเส้นทางต่อไป
ปั จ จั ย สุ ด ท้ า ย เป็ นข้อ มู ล เกี่ ย วกับ รถยนต์ที่ น าเข้า จากผู ้ใ ช้ ได้แ ก่
ปี ที่ ผลิ ตรถยนต์ ยี่ห้ อของรถยนต์ และรุ่ น ของรถยนต์ ถู ก น าไปใช้เ พื่ อ
ค้นหาน้ าหนักของรถยนต์ แรงม้าของรถยนต์ (POWER) ค่าสัมประสิ ทธิ์
แรงลาก (Cd) และพื้นที่หน้าตัดของรถยนต์ส่วนบุคคล (A) จากฐานข้อมูล
โดยข้อมูลรถยนต์ที่ได้จากฐานข้อมูลนี้ จะถูกนาไปใช้ร่วมกับข้อมูลอื่น ๆ
ที่ระบบวิเคราะห์ได้ เพื่อคานวณหาอัตราการบริ โภคน้ ามันของรถยนต์ใน
แต่ละเส้นทาง โดยใช้สมการที่ 2 [7]
(2)
F= A’MR + A’MG + B’/V+CV2

รูปที่ 3. ตัวอย่างหน้าจอการป้ อนข้อมูลหรื อปัจจัย
จากผูใ้ ช้/นักท่องเที่ยวเข้าในระบบ

เมื่อ F = อัตราการบริ โภคน้ ามันของรถยนต์ (ลิตร/100 กม.)
R = แรงต้านจากการหมุนของล้อ (นิ วตัน) [2]
M = น้ าหนักการบรรทุก (กิโลกรัม)
A’ = ค่าคงที่เมื่อเทียบกับมวล (3.4319 x M +16.829)
B’ = ค่าคงที่เมื่อเทียบกับขนาดของเครื่ องยนต์ (2.1596 x POWER1.5345)

รูปที่ 4. กระบวนการวิเคราะห์เส้นทางที่คานึงถึงการประหยัดพลังงาน
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V = อัตราเร็ วของรถยนต์ (กิโลเมตร/ชัว่ โมง)
G = ความลาดชันของเส้นทาง (เมตร)
C = แรงต้านอากาศหรื อ แรงฉุดอากาศ (นิวตัน) [2] โดยที่
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การคงค่ าแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับหนึงเฟสทีใช้ คอนเวอร์ เตอร์ แบบบักบูสต์
Single-Phase AC Voltage Regulation Using Buck-Boost Converter
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บทคัดย่ อ

2. การส่ งผ่านกําลังงานของคอนเวอร์ เตอร์ แบบบักบูสต์

บทความนี จ% ะนําเสนอการรั กษาระดับแรงดันไฟฟ้ ากระแสสลับหนึ9 ง
เฟสในกรณี ที9แรงดันไฟฟ้ ามี ค่าระหว่ าง ==>-=?> โวลต์ ให้ มีค่าคงที9 ==>
โวลต์ ด้วยคอนเวอร์ เตอร์ แบบบักบูสต์ ใช้ ตัวประมวลผลสั ญญาณดิจิตอล
สร้ างสัญญาณควบคุมแบบพีดับบลิวเอ็มให้ กับวงจรกําลัง และใช้ หลักการ
โครงข่ ายประสาทเที ยมชนิ ดแพร่ กลั บ ทํ า หน้ าที9 เป็ นตั ว ควบคุ ม
แรงดันไฟฟ้ า ผลการทดสอบการทํางานของเครื9 องต้ นแบบกับโหลดขนาด
O>> วั ต ต์ พ บว่ า การคงค่ าแรงดั น ไฟฟ้ ามี ค่ า >.OQ เปอร์ เซ็ น ต์ และ
ประสิ ทธิ ภาพเฉลี9ยของระบบมีค่า VW.O? เปอร์ เซ็นต์

คอนเวอร์ เ ตอร์ แ บบบัก บูสต์เ ป็ นคอนเวอร์ เ ตอร์ ไฟฟ้ ากระแสตรงที
สามารถลดหรื อเพิมระดับแรงดันไฟฟ้ าได้ มีวงจรกําลังดังรู ปที 1 โดยตัว
เหนียวนํา L1 จะทําหน้าทีเป็ นอุปกรณ์สะสมพลังงาน ถ้าอุปกรณ์สวิตช์ Q1
ทํางานทีค่ าช่ วงเวลาการเทิร์นออนน้อย แรงดันไฟฟ้ าเอาท์พุตจะมีค่าตํา
และถ้าค่าช่วงเวลาการเทิร์นออนมีค่ามาก แรงดันไฟฟ้ าเอาท์พตุ จะมีค่าสูง
Io
+

Vc

Vd

C1

Q1
IL

-

L

C2

Vo

คําสําคัญ : การคงค่าแรงดันไฟฟ้ ากระแสสลับหนึ งเฟส คอนเวอร์ เตอร์
แบบบักบูสต์ โครงข่ายประสาทเทียมชนิดแพร่ กลับ

RL

+

-

รู ปที 1 คอนเวอร์เตอร์แบบบักบูสต์

Abstract

เมื อคอนเวอร์ เ ตอร์ แ บบบัก บูสต์ทาํ งานในโหมดกระแสไฟฟ้ าต่ อเนื อง
(CCM) และอยู่ใ นโหมดที ตัวเหนี ยวนํา สามารถจ่ า ยพลัง งานได้อย่า ง
สมบูรณ์ (CISM) [1] โดยทีค่ากระแสไฟฟ้ าตําสุ ดทีผ่านตัวเหนี ยวนํามีค่า
มากกว่าค่ากระแสไฟฟ้ าเอาท์พตุ จะมีค่าแรงดันไฟฟ้ าเอาท์พตุ ดังรู ปที 2

This paper presents a single-phase voltage regulation if the voltage
between 220-250 volts to a constant 220 volts with a buck-boost
converter. Using a digital signal processor generates PWM control
signal to the power circuit and using back-propagation artificial neural
networks to act as a voltage controller. Test results of the prototype with
a load of 400 Watts found that the percentage of voltage regulation is
0.47 and the average efficiency of the system is 96.45 percent.
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Keywords: Single-phase voltage regulation Buck-boost converter Backpropagation artificial neural networks
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การรักษาแรงดันไฟฟ้ ากระแสสลับของโหลดให้มีค่าคงทีตามค่าพิกดั
จะส่ งผลต่อค่าประสิ ทธิภาพของระบบโดยตรง และยังสามารถยืดอายุการ
ใช้งานของอุปกรณ์ไฟฟ้ าทีเป็ นโหลดได้ ปั ญหาหนึ งของระบบการผลิ ต
ไฟฟ้ าด้วยพลังงานนําขนาดเล็กทีถูกพัฒนาใช้งานอย่างแพร่ หลายในพืนที
ทุรกันดารคื อ กังหันนําไม่ สามารถคงค่ าแรงดัน ไฟฟ้ าได้เ นื องจากไม่ มี
ระบบควบคุมการปล่ อยนําเข้ากังหันซึ งมีตน้ ทุนการผลิ ตหรื อการสร้างที
ค่อนข้างสู ง จึงมักใช้วิธีการลดแรงดันไฟฟ้ าด้วยการเพิมโหลดแบบแมน
นวลทําให้เกิดความยุง่ ยากในการใช้งาน ในงานวิจยั นี จึงมีความสนใจทีจะ
ทํา การพัฒ นาใช้ ค อนเวอร์ เตอร์ แ บบบั ก บู ส ต์ ท ํา การรั ก ษาระดั บ
แรงดัน ไฟฟ้ ากระแสสลับหนึ งเฟสที จุดต่ อโหลดให้มีค่ าคงที ในกรณี ที
แรงดันไฟฟ้ ามีค่าสูงกว่าค่าพิกดั ใช้งานทีอยูร่ ะหว่าง 220-250 โวลต์

Vo

VOV
t ON

t OFF

t

รู ปที 2 กระแสและแรงดันไฟฟ้ าในโหมด CISM-CCM
กระแสไฟฟ้ าสูงสุ ดผ่านตัวเหนี ยวนํามีค่าดังสมการที 1 ส่ วนกระแสไฟฟ้ า
ทีผ่านตัวเหนี ยวนําทังหมดมีค่าดังสมการที 2 พลังงานสะสมในตัวเหนี ยว
ขณะอุปกรณ์สวิตช์เทิร์นออนจะมีค่าดังสมการที 3 ซึ งพลังงานนี จะถู ก
ส่ งผ่านมาจากตัวเก็บประจุ C1 ถ้าพลังสะสมในตัวเก็บประจุเปลียนไปจะ
ทําให้แรงดันไฟฟ้ าคร่ อมตัวเก็บประจุเปลียนไปด้วยดังสมการที 4
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(3)

(4)

l+1 layer

1

1

คือ กระแสไฟฟ้ าสูงสุดทีผ่านตัวเหนียวนํา
i L คือ กระแสไฟฟ้ าทีผ่านตัวเหนี ยวนํา
d คือ ช่วงเวลาการเทิร์นออน
f s คือ ความถีการสวิตช์
Wc คือ พลังงานสะสมในตัวเก็บประจุ

i

รู ปที 4 กระบวนการเรี ยนรู้ของหลักการแบบแพร่ กลับ

(
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ตัวควบคุ มแรงดันไฟฟ้ าในงานวิจยั นี จะเลื อกใช้โครงข่ ายประสาท
เที ยมมี โ ครงสร้ า งเป็ นแบบเปอร์ เ ซปตรอนหลายเลเยอร์ ทีปรั บค่ าถ่ ว ง
นําหนักทีใช้การเรี ยนรู้ดว้ ยหลักการแบบแพร่ กลับ [2] โดยมีโครงสร้างดัง
รู ปที 3 ทีมี 1 อินพุตเลเยอร์ 2 เลเยอร์ ซ่อน และ 1 เอาท์พุตเลเยอร์ โดย
แสดงได้ดงั รู ปที 3
Hidden
layer

)

f ′( x) = β f ( x )(1 − f ( x ))

3. โครงข่ ายประสาทเทียมแบบแพร่ กลับ

Input
layer

เป็ นฟั งก์กระตุน้ เพือ

j

แรงดัน ไฟฟ้ าคร่ อมตัวเก็บประจุจะแปรผกผันกับค่าช่ วงเวลาที อุปกรณ์
สวิ ต ช์ เ ทิ ร์ น ออน ส่ ง ผลให้ แ รงดัน ไฟฟ้ าอาร์ เ อ็ม เอสที ตกคร่ อ มโหลด
แบบดัมมีทีมี ค่าดังสมการที 5 มีค่าแปรผกผันกับค่าช่ วงเวลาทีอุปกรณ์
สวิตช์เทิร์นออนด้วย ดังนันโหลดแบบดัมมีจึงถื อว่าเป็ นแหล่ งจ่ายทีถูก
ควบคุมด้วยตัวแปรทีเป็ นค่าช่วงเวลาทีอุปกรณ์สวิตช์เทิร์นออน
Vd =

1
1 + e − βx

l layer

i LP

VC

f ( x) =

สร้ างสัญญาณเอาท์พุต จะมี ค่ าอนุ พนั ธ์ข องอิ นพุตดังสมการที 7 มี ค่ า
ผลรวมของความผิดพลาดดังสมการที 8 ค่าถ่วงนําหนักทีเปลียนแปลงจะมี
ค่าโดยประมาณของอัตราส่ วนที เป็ นลบระหว่างค่าความผิดพลาดต่อค่ า
ถ่วงนําหนักดังสมการที 9 ใช้กฎลูกโซ่ ดงั สมการที 10 ทําให้ได้ค่าถ่ วง
นําหนักทีเปลี ยนแปลงดังสมการที 11 โดยสมการนี จะถูกนําไปประยุกต์
เพือทําการปรับค่าถ่วงนําหนักในแต่ละโนดของโครงข่ายประสาทเทียมทัง
ในเลเยอร์ซ่อน และเลเยอร์เอาท์พตุ

(2)
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คืออินพุตของโครงข่าย
ุ ของโครงข่าย
O คือเอาท์พต
T คือค่าเป้ าหมายของโครงข่าย
β คือตัวประกอบของอัตราการเรี ยนรู ้
x

ในงานวิจยั นี ได้จาํ ลองการทํางานของหลักการโครงข่ายประสาทเทียมทีทํา
การเรี ยนรู้ แ บบแพร่ กลั บ ซึ งมี เ ลเยอร์ l = L − 1 ด้ ว ยโปรแกรม
MATLAB/SIMULINK ใช้อตั ราการเรี ยนรู้ 0.3 และคาบเวลาในการสุ่ ม
แบบดีสครี ตขนาด 1x10-5 วินาที ได้ผลการจําลองดังรู ปที 5 ซึงจะเห็นว่าตัว
ควบคุมจะสามารถทําให้ค่าเอาท์พุตของโครงข่ายมีค่าเข้าใกล้ค่าเป้ าหมาย
ได้ในเวลาอันรวดเร็ ว รวมทังไม่เกิดทังโอเวอร์ชูต้ และอันเดอร์ชูต้

รู ปที 3 โครงข่ายประสาทเทียมทีใช้ในงานวิจยั
กระบวนการเรี ยนรู้จะแสดงได้ดงั รู ปที 4 ถ้าโนด i ของเลเยอร์ l+1 รับ
สัญญาณจากโนด j ผ่านค่าถ่วงนําหนัก wijl เอาท์พตุ จะมีค่าดังสมการที 6

วันที 21-23 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่
D64

Paper ID 1106

บทความวิจยั –วิชาการ
การประชุมวิชาการ งานวิจยั และพัฒนาเชิงประยุกต์ ครังที การพัฒนาเทคโนโลยีเพือให้โลกมีสนั ติสุข
ECTI-CARD Proceedings 2014, Chiang Mai, Thailand

5. การทดสอบการทํางาน
การทดสอบการทํางานของเครื องต้นแบบกับโหลดทีเป็ นหลอดไส้
ขนาด 200 วัตต์จาํ นวน 2 หลอด พบว่าเมือแรงดันไฟฟ้ าแหล่งจ่ายมีการ
เปลียนแปลงระหว่าง 220- 250 โวลต์ ระบบจะทําการคงค่าแรงดันไฟฟ้ า
โหลดให้มีค่าเข้าใกล้ 220 โวลต์ ดังกราฟในรู ปที 7 มีค่าความผิดพลาด
ตลอดย่านตํากว่า 1 เปอร์เซ็นต์ ในรู ปที 8 แสดงการคงค่าแรงดันไฟฟ้ าเมือ
แรงดันไฟฟ้ าแหล่งจ่ายมีการเปลียนแปลงฉับพลันระหว่าง 220-250 โวลต์
พบว่าระบบสามารถรักษาระดับแรงดันไฟฟ้ าให้มีค่า 220 โวลต์ได้

รู ปที 5 ผลการจําลองการทํางานของตัวควบคุมทีนําเสนอ

4. การออกแบบระบบการคงค่ าแรงดันไฟฟ้า
การคงค่าแรงดันไฟฟ้ ากระแสสลับ 1 เฟสทีนําเสนอจะมีโครงสร้างดัง
รู ปที 6 โดยใช้ตวั ประมวลผลสัญญาณดิจิตอลสร้างสัญญาณควบคุมแบบพี
ดับบลิวเอ็มให้กบั คอนเวอร์เตอร์แบบบักบูสต์ หลักการทํางานจะอาศัยการ
ประยุกต์ของคอนเวอร์เตอร์แบบบักบูสต์คือ ถ้าแรงดันไฟฟ้ าคร่ อมโหลดมี
ค่าสูงคอนเวอร์เตอร์จะดึงพลังงานจากโหลดแบบดัมมีจํานวนน้อยๆทําให้
แรงดันไฟฟ้ าคร่ อมโหลดแบบดัมมีมีค่าสูง และจะทํางานกลับกันในกรณี ที
แรงดันไฟฟ้ าของโหลดมีค่าเข้าใกล้ค่าพิกดั
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รู ปที 7 สมรรถนะการรักษาระดับแรงดันไฟฟ้ าโหลด

PWM

-

ANNs
+

V*

ADMCF326BR

รู ปที 6 โครงสร้างของระบบการคงค่าแรงดันไฟฟ้ าทีนําเสนอ
รู ปที 8 การคงค่าแรงดันไฟฟ้ าเมือแรงดันไฟฟ้ าแหล่งจ่ายมีการเปลียน
แปลงฉับพลัน

ระบบจะตรวจจับแรงดันไฟฟ้ าโหลดทําการแปลงจากแอนะลอกให้เป็ น
ดิ จิตอลลบออกจากค่ าอ้างอิงที สร้ างด้วยตัวประมวลผลสัญญาณดิ จิตอล
และใช้หลักการโครงข่ายประสาทเทียมชนิดแพร่ กลับเป็ นตัวควบคุม สร้าง
สัญญาณควบคุ มแบบพีดับ บลิ วเอ็ม ผ่า นอุ ปกรณ์ ข ับ เกตให้ ก ับ อุป กรณ์
สวิตช์กาํ ลังของคอนเวอร์เตอร์ โดยมีพารามิเตอร์ต่างๆดังตารางที 1
ตารางที 1 พารามิเตอร์ทีใช้ในระบบคงค่าแรงดันไฟฟ้ าทีนําเสนอ
พารามิเตอร์
ปริ มาณ
พารามิเตอร์
ปริ มาณ
220 V
Ro
Vs
3 kΩ
30 V
Vd
C1
330 µF
L

100 µH

C2

470 µF

fs

20 kHz

Q1

IR4PH40KD

รู ปที 9 การคงค่าแรงดันไฟฟ้ าเมือโหลดมีการเปลียนแปลงฉับพลัน
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จากรู ปที 9 เมือโหลดมีการเปลียนแปลงฉับพลันทีค่าแรงดันแหล่งจ่าย 230
โวลต์ พบว่าแรงดันไฟฟ้ าโหลดจะมีค่าคงที 220 โวลต์ ในรู ปที 10 แสดง
ค่ า แรงดัน ไฟฟ้ าคร่ อมโหลดแบบดัม มี และแรงดัน ไฟฟ้ าโหลดเมื อ
แรงดันไฟฟ้ าแหล่ งจ่ายมี ค่า 250 โวลต์ รู ปที 11 แสดงค่าแรงดันและ
กระแสไฟฟ้ าโหลดทีเกิดระลอกคลืน ค่าความผิดเพียนฮาร์ มอนิ กรวมของ
กระแสไฟฟ้ าจะมีค่า 5 เปอร์ เซ็นต์ดงั รู ปที 12 ในการทดสอบสมรรถนะ
พบว่าการคงค่าแรงดันไฟฟ้ าจะมีค่า 0.47 เปอร์ เซ็นต์ และประสิ ทธิ ภาพ
เฉลียของระบบมีค่า 96.45 เปอร์เซ็นต์

6. สรุป
ระบบการคงค่ า แรงดั น ไฟฟ้ ากระแสสลั บ หนึ งเฟสในกรณี ที
แรงดันไฟฟ้ าสู งกว่าแรงดันไฟฟ้ าปกติดว้ ยคอนเวอร์ เตอร์ แบบบักบูสต์ที
ทํา การตรวจจับ แรงดันไฟฟ้ าโหลด ปรั บ ค่ า แรงดัน ไฟฟ้ าคร่ อ มโหลด
แบบดัม มี สร้ างสัญญาณควบคุมแบบพีดบั บลิ วเอ็มด้วยตัวประมวลผล
ดิจิตอลทีใช้ตวั ควบคุมแรงดันไฟฟ้ าด้วยหลักการโครงข่ายประสาทเทียม
ชนิดแพร่ กลับ จากการทดสอบการทํางานของเครื องต้นแบบพบว่าการคง
ค่าแรงดันไฟฟ้ ามีค่า 0.47 เปอร์ เซ็นต์ และประสิ ทธิ ภาพเฉลียของระบบมี
ค่า 96.45 เปอร์ เซ็นต์ ระบบทีนําเสนอมีความง่ายและไม่ซบั ซ้อน มีความ
เป็ นไปได้ในการพัฒนาใช้งานจริ งกับระบบผลิตไฟฟ้ าด้วยกังหันนําขนาด
เล็กในพืนทีทุรกันดาร

7. กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุ ณ ส่ ว นงานจังหวัดตากที ให้ทุ นสนับ สนุ น ด้านเครื องมื อ
อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายในการเดินทางออกพืนทีสําหรับงานวิจยั ทีเกี ยวข้อง
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รู ปที 10 แรงดันไฟฟ้ าทีจุดต่างๆทีค่าแรงดันไฟฟ้ าแหล่งจ่าย 250 โวลต์
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การออกแบบและสร้ างวงจรบั๊ก-บูสต์ คอนเวอร์ เตอร์ แบบไม่ กลับเฟสชาร์ ตแบตเตอรี่จากโซลล่ าเซลล์ สําหรับ
ระบบการเฝ้ าระวังนํา้
Design and Implementation Non-inverting Buck-Boost Converter Solar Battery Charger for
Water Monitoring System
ธวัชชัย ทองเหลี่ยม1 และ บรรเจิด เจริ ญพันธ์2
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E-mail: thawatchait@npru.ac.th
การเฝ้ าระวังระดับนํ้าด้วยการติดตั้งเครื่ องวัดระดับนํ้าตามสะพานต่าง ๆ
แล้วส่ งข้อมูลเข้าไปที่ศูนย์เฝ้ าระวัง [1]

บทคัดย่อ
งานวิ จัยนี ้นาํ เสนอการออกแบบและสร้ างวงจรบั๊ก-บู สต์ คอนเวอร์
เตอร์ แบบไม่ กลับเฟส ทําหน้ าที่ เป็ นวงจรชาร์ ตแบตเตอรี่ ไอซี MC34167
ทําหน้ าที่ กาํ เนิดสั ญญาณ PWM และควบคุมแรงดันเอาต์ พุตของวงจรบั๊กบูสต์ คอนเวอร์ เตอร์ อิ นดักเตอร์ ถูกออกแบบมี ค่าเท่ ากับ 190 μH และ
ตัวเก็บประจุมีค่าเท่ ากับ 1,000 μF วงจรตัดต่ อการชาร์ ตแบตเตอรี่ ถูก
ออกแบบให้ สามารถตัดการชาร์ ตเมื่อแบตเตอรี่ และตัดต่ อโซล่ าเซลล์ กับ
วงจรชาร์ ต จากผลการทดลองพบว่ า วงจรสามารถรั ก ษาระดับ แรงดั น
เอาต์ พุตเท่ ากับ 14.3 V และกระแสเท่ ากับ 0.27 A แรงดันตํา่ สุดของโซล่ า
เซลล์ ที่วงจรบั๊ก-บูสต์ คอนเวอร์ เตอร์ สามารถทํางานเท่ ากับ 7.5 V และ
วงจรตัดต่ อการชาร์ ตแบตเตอรี่ วงจรสามารถทํางานได้ ตามที่ ออกแบบไว้

งานวิจ ัย [2-3] มี ก ารนํา ระบบแหล่ ง จ่ า ยไฟเลี้ ย งที่ ใ ช้พ ลัง งาน
แสงอาทิ ต ย์ถู ก นํา มาใช้สํา หรั บ ระบบเฝ้ าระวัง นํ้า เช่ น ระบับ ตรวจวัด
คุณภาพนํ้า ระบบตรวจวัดระดับนํ้า เป็ นจํานวนมาก และมีการวิจยั ที่ทาํ การ
ออกแบบวงจรชาร์ ตแบตเตอรี่ สาํ หรับการเฝ้ าระวังเป็ นจํานวนมาก ซึ่ งจาก
การที่แสงอาทิตย์ในแต่ละวันอาจจะมากหรื อน้อย ส่ งผลให้แรงดันเอาต์พตุ
อาจจะมากหรื อน้อย และโซล่าเซลล์ขนาด 15 W เหมาะสมกับแหล่งจ่าย
ไฟเลี้ยงให้กบั ระบบเฝ้ าระวัง จากเหตุผลดังกล่าว วงจรบัก๊ -บูสต์ คอนเวอร์
เตอร์ จึงเหมาะสมสําหรับการออกแบบเพื่อชาร์ ตแบตเตอรี่ ให้กบั ระบบเฝ้ า
ระวัง

Abstract

งานวิจยั นี้ นาํ เสนอ การออกแบบและสร้างวงจรบัก๊ -บูสต์ คอนเวอร์
เตอร์ แบบไม่กลับเฟส ซึ่ งทําหน้าที่ นาํ พลังงานจากแสงอาทิ ตย์มาชาร์ ต
แบตเตอรี่ เพื่อใช้เป็ นแหล่ งจ่ายไฟเลี้ ยงให้กบั ระบบตรวจวัดคุณภาพนํ้า
แบบอัตโนมัติสาํ หรับเกษตรที่เลี้ยงปลากระชังทับทิม

In this paper, design and implementation non-inverting buck-boost
converter which used to charging battery is proposed. The MC34167 is
used to the PWM generator and control the output voltage. In our
design, the inductor and the capacitor are 190 μH and 1,000 μF,
respectively. The switch battery charging detector is used to closed or
open between the battery charger circuit and Battery and solar cell. The
experimental result of the output voltage and the output current are
14.3V and 0.27 A, respectively. The minimum voltage of solar cell is
7.5 V. Finally, the switch battery charging detector can be operated in
our design.

2. ระบบแหล่ งจ่ ายไฟสํ าหรับชุ ดควบคุมคุณภาพนํา้
รู ปที่ 1 แสดงระบบตรวจวัดคุ ณภาพนํ้าในกระชังปลาทับทิ ม [2]
นอกจากส่ ว นของประมวลผล เซ็ น เซอร์ และการแสดงผลแล้ว วงจร
แหล่งจ่ายไฟเลี้ ยงก็มีความสําคัญอย่างมากกับระบบตรวจวัดคุ ณภาพนํ้า
หรื อระบบตรวจวัดที่ตอ้ งติดตั้งกลางแจ้ง ซึ่งแผลโซล่าเซลล์แปลงพลังงาน
แสงอาทิ ต ย์เป็ นแรงดัน ไฟฟ้ าแล้วใช้ว งจรชาร์ ต แบตเตอรี่ ท ํา หน้าที่ นํา
แรงดันจากแผลโซล่าเซลล์มาเก็บไว้ที่แบตเตอรี่ แล้วจ่ายให้กบั วงจรต่าง ๆ

Keywords: non-inverting buck-boost converter, battery charger, solar
cell, IC MC34167

LED Alarm

1. บทนํา

DC supply

ระบบตรวจวัดคุ ณภาพนํ้า มี ความสําคัญอย่า งมาก เนื่ องจากปั ญหา
มลพิษทางนํ้า ปั ญหานํ้าเน่าเสี ย ซึ่ งนํ้าเสี ยที่เกิดจากกระบวนการผลิตและ
การเลี้ยงมีผลกระทบต่อแม่น้ าํ ที่มีการเพาะเลี้ยงปลากระชังอย่างมาก และ
หลังจากเกิดปั ญหานํ้าท่วมในประเทศไทยเมื่อปี 2554 ได้มีงานวิจยั ในเรื่ อง

Water quality
monitoring

LCD Display

Fisherman

Krachang-Taptim fish

Solar Cell
Oxygen pH Temperature

รู ปที่ 1 ระบบตรวจวัดคุณภาพนํ้า
วันที่ 21-23 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่
D67

Paper ID 1030

บทความวิจยั –วิชาการ
การประชุมวิชาการ งานวิจยั และพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 6 การพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อให้โลกมีสนั ติสุข
ECTI-CARD Proceedings 2014, Chiang Mai, Thailand

C OUT ≥ 34 μ F

3. วงจรบัก๊ -บูสต์ คอนเวอร์ เตอร์ แบบไม่ กลับเฟส [4-5]
รู ปที่ 2 วงจรบัก๊ -บูสต์ คอนเวอร์ เตอร์ แบบไม่กลับเฟส ซึ่ งใช้ IC
MC34167 PWM มีความถี่ 70 kHz ทํางานในโหมดกระแสไม่ต่อเนื่ อง
(DCM) รายละเอียดของโซล่าเซลล์ที่ใช้ในการออกแบบวงจรมีดงั นี้ 1)
กําลังไฟฟ้ าสู งสุ ดเท่ากับ 15 W 2) แรงดันไฟฟ้ าขณะเปิ ดวงจรเท่ากับ 21 V
3) กระแสไฟฟ้ าขณะลัดวงจรเท่ากับ 0.92 A 4) แรงดันไฟฟ้ าสู งสุ ดเท่ากับ
17.4 V 5) กระแสไฟฟ้ าสู งสุ ดเท่ากับ 0.86 A และ 6) แรงดันเอาต์พตุ ที่ใช้
ชาร์จแบตเตอรี่ เท่ากับ 14.5 V
• จากแรงดันอินพุตเท่ากับ 7.5-17.4 V และแรงดันเอาต์พุตเท่ากับ
14.5 V เมื่อวงจรชาร์ตทํางานบัก๊ คอนเวอร์เตอร์ ค่าดิวตีไซเคิล D1 < 0.5 %
และเมื่อวงจรชาร์ ตทํางานบูส คอนเวอร์ เตอร์ ค่าดิวตีไซเคิล D1 ≥ 0.5 %
ดังนั้น ค่าอินดักเตอร์มีค่าเท่ากับ
Lmin ≥

TVOUT (1 − D1 )
2 I OUT

14 ns ×14.5V (1 − 0.5)
2 × 0.5 A
Lmin ≥ 145μ H

กําหนดให้ R1 = 10 kΩ แรงดันเอาต์พตุ เท่ากับ 14.5 V ดังนั้น

•

(2)

Lmin ≥

•

รู ปที่ 2 วงจรบัก๊ -บูสต์ คอนเวอร์เตอร์ แบบไม่กลับเฟส

(1)

ค่าคาปาซิ แตนซ์เท่ากับ

100 I (1 − D1 )T
C OUT ≥ OUT
VOUT

COUT ≥

(3)

100 × 0.5 A(1 − 0.5)14 ns
14.5V

⎛R
⎞
VOUT = 5.05 ⎜ 2 + 1 ⎟
⎝ R1 ⎠

(5)

V
R2 = ⎛⎜ OUT − 1 ⎞⎟ R1
⎝ 5.05 ⎠

(6)

14.5V ⎞
R2 = ⎛⎜
− 1 ⎟ ×10 k Ω
⎝ 5.05 ⎠

(4)

R2 = 62.5 kΩ
D1

100k
1W

MUR1560

Non-inverting
Buck-Boost
Converter

V2

500k
1W

V3

RA
RB

4M
1W
1.05M

VBATT

VBATT

200k
RELAY 1

V4

2
3

1k

4

1
LM311

100k
DZ1
1N4689

VBATT

VREF1 = 5 V

V2

DZ3
1N4689

7
2
3

A1
4

RELAY 2
74LS86

M1

VBATT

VBATT
100k

VBATT

VBATT

7
A2

IRFZ44N
M2

V4

VBATT

VREF2 = 5 V

DZ2
1N4689

VREF3 = 5 V

V3

7
2
3

1k

A3
4

1k
1
LM311

1
LM311

รูปที่ 3 วงจรตัดต่อวงจรชาร์ตแบตเตอรี่ กบั โซล่าเซลล์และแบตเตอรี่
วันที่ 21-23 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่
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V
R2 = ⎛⎜ OUT − 1 ⎞⎟ R1
⎝ 5.05 ⎠

มอสเฟตนํากระแส ทําให้รีเลย์ทาํ งาน ในทางกลับกัน เมื่อแรงดันมากกว่า
5 V เอาต์พุตของ LM311 เท่ากับศูนย์ มอสเฟตหยุดนํากระแส ทําให้รีเลย์
ไม่ทาํ งาน โซล่าเซลล์จะต่อกับวงจรชาร์ตอีกครั้ง

(6)

14.5V ⎞
− 1 ⎟ ×10 k Ω
R2 = ⎛⎜
⎝ 5.05 ⎠

5. การทดลองและผลการทดลอง
การทําลองวงจรบัก๊ -บูสต์ คอนเวอร์เตอร์ แบบไม่กลับเฟส ด้วยการต่อ
เอาต์พุตกับโหลดตัวต้านทาน 53 Ω และต่อแหล่งจ่ายไฟกับอินพุตของ
วงจร แล้วปรับแหล่งจ่ายไฟตั้งแต่ 7.5 V – 18 V ซึ่ งแรงดันเอาต์พุตเท่ากับ
14.3 V รู ปที่ 4 แสดงสัญญาณ PWM ที่ตกคร่ อม VGS และ VDS ของที่มอส
เฟต M1 รู ปที่ 4(ก) แสดงสัญญาณ VGS = 17 V และแรงดัน VDS = 6 V ซึ่ ง
วงจรทํางานสภาวะบัก๊ คอนเวอร์ เตอร์ รู ปที่ 4(ข) แสดงสัญญาณ VGS = 17
V และแรงดัน VDS = 14 V ซึ่ งวงจรทํางานสภาวะส่ งผ่านแรงดัน รู ปที่ 4(ค)
แสดงสัญญาณ VGS = 16 V และแรงดัน VDS = 15 V ซึ่ งวงจรทํางาน
สภาวะบูสต์ คอนเวอร์เตอร์

R2 = 62.5 kΩ
เมื่อ VOUT คือ แรงดันเอาต์พตุ VS คือ แรงดันจากโซล่าเซลล์ R1 และ R2 คือ
ตัวต้านทานตรวจวัดแรงดันเอาต์พุต ตารางที่ 1 แสดงรายละเอียดของตัว
อุปกรณ์ที่ได้จากการออกแบบ
ตารางที่ 1 รายละเอียดของตัวอุปกรณ์ที่ได้จากการออกแบบ
รายละเอียดอุปกรณ์
R1
10 kΩ D1,2 SB550A COUT 1,000 μF
R2 62.5 kΩ L1 190 μH CF 0.47 μF
RF 4.7 kΩ Cin 1,000 μF M1 IRFZ44N
RG 330 Ω

รู ปที่ 5 แสดงการทดลองวงจรบัก๊ -บูสต์ คอนเวอร์ เตอร์ เมื่อแรงดัน
อินพุตเท่ากับ 7.5 V แรงดันเอาต์พุต เท่ากับ 14.3 V และกระแสเท่ากับ
0.27 A รู ปที่ 6 แสดงการทดลองวงจรบัก๊ -บูสต์ คอนเวอร์ เตอร์ ชาร์ ต
แบตเตอรี่ จากโซล่าเซลล์ ซึ่ งมีแรงดันเอาต์พุตเท่ากับ 5-17.5 V และกระแส
เอาต์พตุ เท่ากับ 0.86 A

4. วงจรตัดต่ อวงจรชาร์ ตแบตเตอรี่และโซล่ าเซลล์
รู ปที่ 3 วงจรตัดต่อวงจรชาร์ ตแบตเตอรี่ กบั โซล่าเซลล์และแบตเตอรี่
ประกอบด้ว ย วงจรเปรี ย บเที ยบแรงดันด้ว ย LM311 ซึ่ ง A1 ทําหน้า ที่
ตรวจวัดแรงดันจากโซล่าเซลล์ A2 ทําหน้าที่ ตรวจวัดการชาร์ ตแบตเตอรี่
และ A3 ทําหน้าที่ตรวจวัดระดับแรงดันแบตเตอรี่ แรงดันไฟเลี้ยงของวงจร
จะต่อจากแรงดันแบตเตอรี่ งานวิจยั นี้ได้ใช้รีเลย์ทาํ หน้าที่เป็ นสวิตช์ตดั ต่อ
วงจรชาร์ต
การทํางานของวงจรตัดต่อวงจรชาร์ตแบตเตอรี่ สามารถอธิ บายได้ดงั นี้
วงจรตัดต่ อการชาร์ ตแบตเตอรี่ ถูกออกแบบให้สามารถตัดการชาร์ ตว่า
แบตเตอรี่ ชาร์ ต เต็ ม หรื อไม่ ด้ว ยการวัด กระแสที่ ไ หลผ่ า นแบตเตอรี่
กล่าวคือ เมื่อถูกแบตเตอรี่ ชาร์ ตจนเต็มกระแสที่ไหลผ่านแบตเตอรี่ จะน้อย
มากจนไม่ไหลเลย และเมื่อแรงดันตํ่ากว่า 5 V วงจรจะเชื่อมต่อวงจรบัก๊ บูสต์ คอนเวอร์ เตอร์ กับแบตเตอรี่ ในการตัดต่อวงจรบัก๊ -บูสต์ คอนเวอร์
เตอร์ กับโซล่าเซลล์ วงจรจะตัดการเชื่ อมต่อระหว่างโซล่าเซลล์กบั วงจร
บัก๊ -บูสต์ คอนเวอร์ เตอร์ เมื่อแรงดันจากโซล่าเซลล์ต่าํ กว่า 6 V และเมื่อ
แรงดันจากโซล่าเซลล์มากว่า 5 V วงจรจะเชื่ อมต่อโซล่าเซลล์กบั วงจรบัก๊ บูสต์ คอนเวอร์ เตอร์ ไอซี XOR ทําหน้าที่เลือกการตัดหรื อต่อวงจรชาร์ ต
แบตเตอรี่ ซึ่ งเมื่อแบตเตอรี่ เต็ม เอาต์พุตของไอซี XOR มีค่าเท่ากับไฟเลี้ยง
(ลอจิก 1) ทําให้มอสเฟตนํากระแส สวิตช์รีเลย์จะตัดวงจรการชาร์ ต และ
เมื่ อแรงดันแบตเตอรี่ ต่ าํ กว่า 5 V เอาต์พุตของไอซี XOR มี ค่าเท่ากับ
ไฟเลี้ยง (ลอจิก 0) มอสเฟตหยุดนํากระแส รี เลย์หยุดทํางานวงจรกลับมา
ชาร์ตอีกครั้ง

(ก)

(ข)

วงจรตัด ต่ อ โซล่ า เซลล์กับ วงจรชาร์ ต สามารถอธิ บายได้ดัง นี้ เมื่ อ
แรงดันจากโซลล่าเซลล์นอ้ ยกว่า 5 V เอาต์พุตของ LM311 เท่ากับไฟเลี้ยง
วันที่ 21-23 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่
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วงจรชาร์ ตแบตเตอรี่ สามารถตัดหรื อต่อโซล่าเซลล์กบั วงจรชาร์ต และเมื่อ
วงจรชาร์ ตแบตเตอรี่ ชาร์ ตแบตเตอรี่ เต็ม หรื อแรงดันแบตเตอรี่ น้อยกว่า
7.5 V วงจรตัดต่อวงจรสามารถตัด หรื อต่อแบตเตอรี่ กบั วงจรชาร์ตได้อย่าง
ถูกต้อง
7. กิตติกรรมประกาศ
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เอกสารอ้ างอิง

(ค)
รู ปที่ 4 สัญญาณ PWM (ก) VS > VOUT และ D < 50 % (ข) VS = VOUT และ D
= 50 % (ค) VS < VOUT และ D > 50 %
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รูปที่ 5 การทดลองวงจรบัก๊ -บูส คอนเวอร์เตอร์

รู ปที่ 6 การทดลองวงจรบัก๊ -บูสต์ คอนเวอร์เตอร์ ชาร์ตแบตเตอรี่ จากโซล่า
เซลล์
6. บทสรุป
งานวิจยั นี้ นาํ เสนอการออกแบบและสร้ างวงจรบัก๊ -บู สต์ คอนเวอร์
เตอร์ ทํา หน้า ที่ เ ป็ นวงจรชาร์ ต แบตเตอรี่ จ ากโซล่ า เซลล์สํา หรั บ ระบบ
ตรวจวัดคุ ณภาพนํ้า หรื อระบบตรวจวัดระดับนํ้า วงจรดังกล่าวได้ใช้ IC
MC3416 ทําหน้าที่ควบคุมวงจรชาร์ตแบตเตอรี่ เพือ่ รักษาระดับแรงดันและ
กระแสคงที่ จากผลการทดลอง แรงดันจากโซลล่าเซลล์เท่ ากับ 7.5 –
17.4 V และแรงดันเอาต์พตุ เท่ากับ 14.3 V และกระแสเอาต์พุตเท่ากับ 0.27
A เมื่อแรงดันโซลล่าเซลล์นอ้ ยกว่า 7.5 V หรื อมากกว่า 14.5 V วงจรตัดต่อ
วันที่ 21-23 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่
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กังหันลมแกนหมุนแนวตั้งขนาดเล็กสาหรับผลิตกระแสไฟฟ้า
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and 0.11 A, and power of 3.25 W, 13 V and 0.25 A at the wind speed of 6
meters per second in the 3 and 6 impellers wind turbine, respectively.
Keywords: Wind Turbines, Vertical Axis , Electric generating, Savonius

บทคัดย่ อ
งานวิ จัยนี ้มีจุดประสงค์ เพื่ อออกแบบและสร้ างกังหั นลมแกนหมุน
แนวตั้งขนาดเล็กผลิตกระแสไฟฟ้ า โดยการประยุกต์ ใช้ ใบพัดแบบซาโว
เนียสจานวน 3 และ 6 ใบพัด ติดตั้งเข้ ากับกังหั นลมแกนหมุนแนวตั้งขนาด
เล็กเพื่อเปลี่ยนพลังงานลมเป็ นพลังงานกล ส่ งถ่ายกาลังจากแกนเพลาไปยัง
ชุดเฟื องในการเพิ่มรอบการหมุนโดยมีอัตราทดที่ 3.7 : 1 จากนั้นส่ งกาลัง
ผ่ านมอเตอร์ ชนิ ด DIRECT DRIVE ทาให้ เกิ ดกระแสไฟฟ้ าผ่ านวงจร BRIDGE
DIODE เพื่อแปลงกระแสจากกระแสสลับเป็ นกระแสตรง และต่ อเข้ ากับ
หลอดไฟ LED 1.5 โวลล์ ขนาด 50 มิลลิแอมป์ จานวน 20 หลอด เพื่อใช้
แทนภาระโหลด สุดท้ ายต่ อเข้ าอุปกรณ์ วัดแรงดันกระแสไฟฟ้ า นอกจากนี ้
ยังศึ กษาหาประสิ ทธิ ภาพของกังหั นลมนี ้ โดยศึ กษาหาพารามิเตอร์ ที่ มีผล
ต่ อการผลิตกระแสไฟฟ้ า ได้ แก่ จานวนใบพัดและความเร็ วลมเริ่ มต้ น
จากการทดสอบหาประสิ ทธิ ภาพ พบว่ า กังหั นลมผลิ ตกระแสไฟฟ้ า
จานวน 3 และ 6 ใบพัด สามารถผลิตกระแสไฟฟ้ าได้ ที่ความเร็ วลมเริ่ มต้ น
ตา่ ที่ สุด 3 เมตรต่ อวินาที นอกจากนี ย้ ังสามารถผลิ ตกระแสไฟฟ้ าสู งที่ สุด
กาลังไฟฟ้ า 0.88 วัตต์ แรงดันไฟฟ้ า 8 โวลล์ กระแสไฟฟ้ า 0.11 แอมป์ และ
กาลังไฟฟ้ า 3.25 วัตต์ แรงดันไฟฟ้ า 13 โวลล์ กระแสไฟฟ้ า 0.25 แอมป์ ใน
กังหั นลมที่ มีจานวนใบพัด 3 และ 6 ใบพัดตามลาดับ ที่ ความเร็ ว 6 เมตรต่ อ
วินาที
คาสาคัญ : กังหั นลม, แกนหมุนแนวตั้ง, ผลิตกระแสไฟฟ้ า, ซาโวเนียส

1. บทนา
การขยายตัวของชุ มชนเมืองและการเจริ ญเติบโตทางเศรษฐกิ จ ส่ งผล
ให้เกิ ดความต้องการใช้กระแสไฟฟ้ าเพิ่มมากขึ้น ปั จจุบนั แหล่งพลังงาน
หลักที่ใช้ในการผลิ ตไฟฟ้ าของโลกมาจาก ก๊าซธรรมชาติ ถ่านหิ น และ
น้ า มัน ซึ่ งแหล่ ง พลัง งานเหล่ า นี้ นั บ วัน ยิ่ ง มี ป ริ มาณลดลง อี ก ทั้ง ยัง
ก่ อให้ เ กิ ด มลภาวะกับ สิ่ งแวดล้อ มซึ่ ง นับ วัน ยิ่งทวี ค วามรุ น แรงมากขึ้ น
สาเหตุหลัก มาจากการปล่ อยก๊าชเรื อนกระจกที่ เกิ ด จากการเผาไหม้ของ
เชื้ อเพลิงฟอสซิ ล ดังนั้นการช่วยลดมลพิษและแก้ปัญหาสภาวะโลกร้อนจึง
เป็ นเรื่ องของคนทั้งโลกที่จะต้องช่ วยกัน สิ่ งสาคัญที่ทุกคนสามารถทาได้
คื อ การช่ วยกัน ประหยัด พลังงานและหันมาใช้พลังงานธรรมชาติ ห รื อ
พลังงานสะอาดที่สามารถหมุนเวี ยนนากลับมาใช้ใหม่และไม่ก่อให้เกิ ด
มลพิ ษ ต่ อ สิ่ ง แวดล้ อ ม ซึ่ งรั ฐ บาลได้ ก าหนดนโยบายส่ ง เสริ มการใช้
พลังงานทดแทนของประเทศ โดยมีเป้ าหมายเพิ่มสัดส่ วนการใช้พลังงาน
ทดแทนจากร้อยละ 0.5 เป็ นร้อยละ 8 ในปี พ.ศ. 2554 [1]
จากปั ญหาดังกล่ าวผูศ้ ึ กษาวิจยั จึงมีความสนใจในการออกแบบและ
พัฒนากังหันลมชนิ ดแกนหมุนแนวตั้งที่สามารถใช้ในสภาวะที่มีแรงลมต่า
ถึงปานกลาง ซึ่ งอยูใ่ นช่ วงความเร็ วลมเฉลี่ย 3 - 6 เมตรต่อวินาที โดย
ออกแบบและเพิ่มจานวนใบพัด รวมถึงพื้นที่ในการปะทะลมที่ถูกต้องตาม
หลัก พลศาสตร์ ซึ่ งท าให้ ก ังหั น ลมผลิ ตไฟฟ้ าชนิ ด แกนหมุ น แนวตั้ง มี
ประสิ ทธิ ภาพการผลิ ตไฟฟ้ าได้ ม ากขึ้ น ดั ง นั้ นจุ ด ประสงค์ ข อง
โครงการวิ จ ัย คื อ การศึ ก ษา ออกแบบ และสร้ า งกัง หั น ลมแกนหมุ น
แนวตั้งขนาดเล็กสาหรั บผลิ ตกระแสไฟฟ้ า รวมถึ งการหาสมรรถนะของ
กังหันลมแกนหมุนแนวตั้งขนาดเล็กสาหรับผลิตกระแสไฟฟ้ าอีกด้วย

Abstract
This research aims to design and build a small vertical axis wind
turbine for electric generating. The 3 and 6 Savonius impellers were
applied for impeller of this turbine which converted the wind energy to
the mechanical energy. Then, transmitted by the shaft to the gear which
increase the rotation with a ratio of 3.7 : 1 and then to the Direct Drive
motor to generate electricity. The 3 Bridge Diode circuits were applied
to convert the current electric from AC to DC. Then, connected with 20
LED lamps of 1.5 V and 50 mA for the load testing and connected with a
voltage measuring in the last unit. Moreover, also study the performance
of the wind turbine by study the parameters which had the affect to the
electrical production.
The results showed that the 3 and 6 impellers wind turbine could
generate electricity at the lowest wind speed of 3 meters per second.
They could also generate electricity the highest power of 0.88 Watts, 8 V

2. อุปกรณ์ และวิธีการ
2.1 การออกแบบกังหันลมแกนหมุนแนวตั้งขนาดเล็ก
ในการออกแบบกังหันลมแกนหมุนแนวตั้งที่มีแกนหมุนและใบพัดตั้ง
ฉากกับ การเคลื่ อ นที่ ข องลมในแนวราบ ซึ่ งท าให้ ส ามารถรั บ ลมใน
แนวราบได้ ทุ ก ทิ ศ ทาง อี ก ทั้ง ยัง ประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ บพัด แบบซาโวเนี ย ส
(Savonius) ซึ่งเป็ นกังหันลมแนวคิดใหม่ที่สร้างใบพัดให้รับลมในแนวดิ่ ง
เนื่ องจากการรั บลมในแนวดิ่ งจึ งทาให้ไม่ จาเป็ นที่ จะต้องระวังเรื่ องของ
ความเสี ยหายมากนักและยังไม่ตอ้ งการการดูแลบารุ งรักษามากอีกด้วย[2]
ชุ ด กัง หั น ลมจะเปลี่ ย นพลัง งานจลน์ จ ากการเคลื่ อ นที่ ข องลมให้ เ ป็ น
พลังงานกลและนาพลังงานกลมาใช้กบั ระบบผลิตไฟฟ้ า
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กระแสไฟฟ้ าจากกระแสสลับ เป็ นกระแสตรง เมื่ อกัง หัน ลมหมุ น ชุ ด
สนามแม่เหล็กจะหมุนตลอดเวลา
2.4 วงจร Bridge Diode
กระแสไฟฟ้ าที่ ได้จากมอเตอร์ Direct drive เป็ นกระแสไฟฟ้ า
กระแสสลับจึงไม่สามารถใช้งานได้ จึงต้องสร้ างวงจร Bridges Diode เพื่อ
เปลี่ยนไฟกระแสสลับ 3สาย ให้เป็ นไฟกระแสตรง 2 สาย เพื่อนาไปใช้
งาน โดยใช้ Bridge Diode จานวน 3 ชุด

Wind Turbine Output
3 phase AC

รูปที่ 1 ลักษณะของใบพัดกังหันลมแบบซาโวเนียสและทิศทางการรับลม

Bridge Diode

รู ปที่ 3 วงจรไฟฟ้ าที่ใช้ทดสอบ
2.5 การทดสอบหาสมรรถนะของกังหันลมแกนหมุนแนวตั้งขนาดเล็ก
สาหรับผลิตกระแสไฟฟ้ า
ท าการทดสอบเพื่ อ หาสมรรถนะของกั ง หั น ลมในการผลิ ต
กระแสไฟฟ้ า โดยทดสอบที่ ความเร็ วลมเริ่ มตั้งแต่ 3, 4, 5 และ 6 เมตรต่อ
วินาที ปรั บเปลี่ ยนจานวนใบพัดของกังหันจานวน 3 และ 6 ใบ ในการ
ทดสอบเพื่ อศึ ก ษาหาความสัมพัน ธ์ของจานวนใบพัดที่ มี ผลต่ อการผลิ ต
กระแสไฟฟ้ าซึ่ งต่อเข้ากับหลอดไฟแสงสว่างแบบ LED เพื่อใช้แทนภาระ
โหลด

รูปที่ 2 กังหันลมแกนหมุนแนวตั้งขนาดเล็กสาหรับผลิตกระแสไฟฟ้ า
2.2 หลักการทางานของกังหันลมแกนหมุนแนวตั้ง
กัง หัน ลมแกนหมุ น แนวตั้ง ขนาดเล็ ก ส าหรั บ ผลิ ต กระแสไฟฟ้ ามี
หลักการทางานของระบบเริ่ มต้น เมื่ อมี พลังงานลมมาหมุนกังหัน กังหัน
ลมจะทาหน้าที่เปลี่ยนพลังงานลมให้เป็ นพลังงานกลเพื่อนาไปขับเครื่ อง
ก าเนิ ด ไฟฟ้ า เครื่ องก าเนิ ด ไฟฟ้ าจะท าหน้ า ที่ เ ปลี่ ย นพลัง งานกลเป็ น
พลังงานไฟฟ้ า ชุดกังหันลมมีลกั ษณะเป็ นแบบกังหันลมแกนหมุนแนวตั้ง
ใบพัดแบบซาโวเนี ยสมีใบพัดจานวน 6 ใบพัด ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง
165 เซนติเมตร สู ง 155 เซนติเมตร หมุนทิ ศทางเดี ยวกับนาฬิ กา มี ตลับ
ลูกปื นรองรับการหมุนของชุดใบพัด ใช้เฟื องในการเพิ่มรอบการหมุนโดย
มีอตั ราทดที่ 3.7: 1 ใช้โซ่ ในการส่ งถ่ายกาลังจากเฟื องขับไปยังเฟื องตามที่
ติดอยูก่ บั มอเตอร์ Direct drive

3. ผลและวิจารณ์

2.3 มอเตอร์ ชนิด Direct drive
มอเตอร์ชนิด Direct drive ประกอบด้วยชุดสนามแม่เหล็กมีขนาดเส้น
ผ่านศูนย์กลาง 29.5 เซนติ เมตร ประกอบด้วยแม่เหล็ก 12 ก้อน ชุ ดขด
ลวดทองแดงมี ขนาดเส้ นผ่านศูนย์กลาง 26.5 เซนติเ มตร จานวน 36 ขด
ขนาดลวดทองแดงเส้น ผ่านศู น ย์ก ลาง 1 มิ ล ลิ เ มตร สามารถผลิ ตไฟฟ้ า
กระแสสลับ 3 สาย โดยส่ งกระแสไฟฟ้ ามายังชุด Bridge Diode เพื่อเปลี่ยน

รู ปที่ 4 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างกาลังไฟฟ้ า (Watt) เมื่อต่อเข้ากับ
หลอดไฟแสงสว่างจานวนต่างๆ โดยทดสอบที่ความเร็ วลม 3 เมตรต่ อ
วินาที
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หลอด LED จานวน 7-8 หลอด กาลังไฟฟ้ าที่กงั หันลมสามารถผลิ ตได้มี
อัตราลดลง เมื่อความเร็ วลม 3 เมตรต่อวินาที และมีอตั ราคงที่ เมื่อความเร็ ว
ลม 4, 5 และ 6 เมตรวินาที ดังรู ปที่ 4 – 7
กังหั น ลมที่ มี จ านวน 6 ใบพัด สามารถผลิ ตก าลัง ไฟฟ้ าสู ง ที่ สุ ด ที่
ความเร็ ว 6 เมตรต่อวินาที เมื่อต่อวงจรทดสอบเข้ากับหลอด LED (ภาระ
โหลด) พบว่า กาลังไฟฟ้ าที่บนั ทึกค่าได้มีค่าสู งขึ้นโดยแปรผันกับจานวน
หลอด LED ที่ทาการต่อวงจรไฟฟ้ า ดังรู ปที่ 4 -7
รูปที่ 5 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างกาลังไฟฟ้ า (Watt) เมื่อต่อเข้ากับ
หลอดไฟแสงสว่างจานวนต่างๆ โดยทดสอบที่ความเร็ วลม 4 เมตรต่อ
วินาที

4. สรุปผล
กังหัน ลมผลิ ตกระแสไฟฟ้ าจานวน 3 และ 6 ใบพัด สามารถผลิ ต
กระแสไฟฟ้ าได้ที่ความเร็ วลมเริ่ มต้นต่าที่สุด 3 เมตรต่อวินาที ยังสามารถ
ผลิ ตกระแสไฟฟ้ าสู งที่สุด กาลังไฟฟ้ า 0.88 วัตต์ แรงดันไฟฟ้ า 8 โวลล์
กระแสไฟฟ้ า 0.11 แอมป์ และกาลังไฟฟ้ า 3.25 วัตต์ แรงดันไฟฟ้ า 13 โวลล์
กระแสไฟฟ้ า 0.25 แอมป์ ที่ความเร็ วลม 6 เมตรต่อวินาที กังหันลมที่ มี
จานวนใบพัด 3 และ 6 ใบพัดตามลาดับ
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รูปที่ 6 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างกาลังไฟฟ้ า (Watt) เมื่อต่อเข้ากับ
หลอดไฟแสงสว่างจานวนต่างๆ โดยทดสอบที่ความเร็ วลม 5 เมตรต่อ
วินาที

6. เอกสารอ้ างอิง
[1] การผลิตไฟฟ้ าจากกังหันลม. (สื บค้นออนไลน์). เข้าถึงได้จาก :
http://eng.chula.ac.th (วันที่สืบค้นข้อมูล : 5 มกราคม 2555)
[2] กังหันลมซาโวเนี ยส. (สื บค้นออนไลน์). เข้าถึงได้จาก :
http://geocities.ws (วันที่สืบค้นข้อมูล : 8 มกราคม 2555)
[3] กังหันลมแนวนอนผลิตไฟฟ้ าขนาดเล็กจากมอเตอร์ เครื่ องซักผ้า.
(สื บค้นออนไลน์). เข้าถึงได้จาก : http://natee2007.thaiza.com
(วันที่สืบค้นข้อมูล : 8 มกราคม 2555)
[4] เทคโนโลยีกงั หันลม. (สื บค้นออนไลน์). เข้าถึงได้จาก :
http://greenpower.9nha.com (วันที่สืบค้นข้อมูล : 5 มกราคม 2555)
[5] ลม. (สื บค้นออนไลน์). เข้าถึงได้จาก : http://egat.co.th (วันที่สืบค้น
ข้อมูล : 5 มกราคม 2555)
[6] นที ศรี ทอง, คมสัน หุตะแพทย์ และณัฐภูมิ สุ ดแก้ว. 2554. กังหัน
ลม กังหันน้ า ผลิตไฟฟ้ าใช้เอง. สานักพิมพ์เกษตรกรรมธรรมชาติ.
[7] สมศักดิ์ ไชยะภินนั ท์. 2552. กลศาสตร์ของไหล (Fluid mechanics).
โรงพิมพ์แห่ งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
[8] วริ ทธิ์ อึ๊งภากรณ์ และชาญ ถนัดงาน. 2552. Machine Design1.
กรุ งเทพฯ : ซี เอ็ดยูเคชัน่ .

รูปที่ 7 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างกาลังไฟฟ้ า (Watt) เมื่อต่อเข้ากับ
หลอดไฟแสงสว่างจานวนต่างๆ โดยทดสอบที่ความเร็ วลม 6 เมตรต่อ
วินาที
จากการศึ ก ษาพบว่า ผลการทดสอบหาความสั ม พัน ธ์ ข องจ านวน
ใบพัดที่มีผลต่อการผลิตกระแสไฟฟ้ าที่ความเร็ วลมต่างๆ ซึ่ งมีผลเป็ นไป
ในทางเดี ยวกั น โดยกั ง หั น ลมที่ มี จ านวน 6 ใบพัด สามารถผลิ ต
กระแสไฟฟ้ าได้มีป ระสิ ท ธิ ภาพมากกว่ากังหั น ลมที่ มี จานวน 3 ใบพัด
กังหันทั้งสองจานวนใบพัดสามารถผลิ ตกระแสไฟฟ้ าได้ที่ความเร็ วลม 3
เมตรต่อวินที ซ่ ึ งเป็ นความเร็ วลมที่ น้อยที่ สุด ในการทดสอบ นอกจากนี้
กังหันลมสามารถผลิตกระแสไฟฟ้ าได้มากขึ้น เมื่อความเร็ วลมเพิ่มขึ้น
กังหันลมที่มีจานวน 3 ใบพัดสามารถผลิตกระแสไฟฟ้ าได้กาลังไฟฟ้ า
สู ง ที่ สุ ด ที่ ค วามเร็ ว ลม 6 เมตรต่ อ วิ น าที ส าหรั บ ความสั ม พัน ธ์ ข อง
กาลังไฟฟ้ า เมื่อต่อวงจรทดสอบเข้ากับหลอด LED (ภาระโหลด) พบว่า
กาลังไฟฟ้ าที่กงั หันลมผลิ ตได้แปรผันกับจานวนหลอด LED แต่เมื่ อเปิ ด
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บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้ได้ศึกษาค่ากาลังงานแสงอาทิตย์จากการติดตั้งที่ทิศ
และมุมต่างกันเนื่องจากลักษณะการติดตั้งบนหลังคานั้น โดยรวมหลังคา
ไม่ได้ออกแบบให้มีมุมและทิศที่เหมาะสมในการให้แผงโซล่าเซลล์นั้นได้รับ
พลั ง งานสู ง สุ ด ดั ง นั้ น คณะท างานได้ ส ร้ า งชุ ด ทดสอบเก็ บ ข้ อ มู ล ก าลั ง
แสงอาทิตย์ที่ทิศต่างๆ จานวนแปดทิศและในแต่ละทิศปรับมุมได้เจ็ดมุม
ทาการทดสอบ ณ วิทยาลัย การอาชีพ ป่ า ซาง จั งหวัดล าพูน ตาแหน่ ง
ละติจูดและลองติจูดที่18° 31' 34" N / 98° 56' 22" E จากผลการ
ทดสอบพบว่าทิศและมุมที่ให้กาลังงานสูงสุ ดคือทิศใต้ที่มุม 50 องศากับ
แนวระนาบนั้นสามารถนามาคานวณหาจุดคุ้มทุนและการคืนทุนในการ
ติดตั้งระบบเซลล์แสงอาทิตย์บนหลังคาที่มีลักษณะของทิศและมุมต่างกัน
ที่ดีที่สุดเพื่อได้พลังงานไฟฟ้ามากที่สุดของระบบต่อไป

ผลิตจากพลังงานเซลล์แสงอาทิตย์ในรูปแบบ Adder หรือ Feed in
tariff[2] ในอัตราที่สูงกว่าพลังงานทดแทนชนิดอื่นๆ โดยในปีพ .ศ. 2556
รัฐบาลมอบหมายให้การไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาครับซื้อ
พลั ง งานที่ ไ ด้ จ ากเซลล์ แ สงอาทิ ต ย์ จ าก โครงการผลิ ต ไฟฟ้ า พลั ง งาน
แสงอาทิตย์ชุมชน และโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบน
หลังคา (Solar PV Rooftop) รวมกาลังผลิตติดตั้ง 1,000 MWpแบ่งเป็น
(1) ผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ชุมชน 800 MWp (2) บ้านอยู่อาศัย
ปริมาณกาลังผลิตติดตั้ง 100 MWp(3) อาคารธุรกิจและโรงงาน ปริมาณ
กาลังผลิตติดตั้ง 100 MWp โดยมีเงื่อนไขที่ต้องติดตั้งอยู่บนพื้นที่หลังคา
หลังคา (Solar PV Rooftop) ดังนั้นจึงเป็นปัจจัยสาคัญของพลังงานที่
ได้ ต่ อ วั น ที่ มี ผ ลต่ อ การลงทุ น และการคื น ทุ น ในการติ ด ตั้ ง แผงเซลล์
แสงอาทิ ต ย์ บ นหลั ง คา โดยบทความนี้ เ ป็ น การศึ ก ษาค่ า พลั ง งาน
แสงอาทิตย์จากการติดตั้งตาแหน่งที่ทิศและมุมต่างกัน
นโยบายด้านพลังงานงานทดแทนของรัฐบาลที่ส่งเสริมและ
สนับสนุนการติดตั้งระบบโซล่าเซลล์บนหลังคาบ้านนั้นเนื่องจากประเทศ
ไทยตั้งอยู่ใกล้กับบริเวณศูนย์สูตรทาให้ได้รับพลังงานแสงอาทิตย์รายวัน
เฉลี่ยรายปีค่อนข้างสูงนั้น เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2543 คณะรัฐมนตรีได้เห็น
ควรให้มีก ารออกระเบียบเพิ่มเติมสาหรับการรับซื้อไฟฟ้าจากโครงการ
SPP ขนาดเล็กมาก เพื่อส่งเสริมให้มีการผลิตไฟฟ้า โดยใช้พลังงานนอก
รูปแบบต่อมาเมื่อ วันที่ 3 เมษายน 2545 ได้ให้ ความเห็นในที่ประชุม
ปรั บ ปรุ ง ร่ า งระเบี ย บการรั บ ซื้ อ ไฟฟ้ า ต่ อ มาวั น ที่ 18 เมษายน 2545
คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติได้มีมติเห็นชอบร่างระเบียบการ
รับ ซื้อ ไฟฟ้ า ไม่ เ กิน 1 เมกกะวั ต ต์ โ ดยงานวิ จั ย นี้ ได้ ศึก ษาค่ า ก าลั งงาน
แสงอาทิตย์จากการติดตั้งที่ทิศและมุมต่างกันเนื่องจากลักษณะการติดตั้ง
บนหลังคานั้นไม่ได้ออกแบบให้มีมุมและทิศที่เหมาะสมในการให้แผงโซล่า
เซลล์นั้นได้รับพลังงานสูงสุด ดังนั้นจึงเป็นปัจจัยหลักในการพิจารณา
ด้านเศรษฐศาสตร์ความคุ้มค่าการลงทุนติดตั้งระบบ

Abstract
This paper describes the Study on Solar Power of
Various Tilt and Direction. The roof title and of residential
house had been designed for comfortable living and style
that had not been designed for directly the beam sun. The
test rig with various eight directions and seven angles was
applied to experimental. The test condition had
implemented at Pasang Technical college Lamphun province
on 18° 31' 34" N / 98° 56' 22" E. The result shown that the
maximum total solar energy at tile and direct is 50 degree,
south face respectively. This practical experiment can be
applied to find out not only the maximum energy out on
title and angle but also economic decision.

1. บทนา
ประเทศไทยถือได้ว่าเป็นประเทศที่มีศักยภาพในทุกพื้นที่ของ
พลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งผลได้จ ากการคานวณรังสีรวมของดวงอาทิต ย์
รายวันเฉลี่ยต่อปีของพื้นที่ทั่วประเทศพบว่ามีค่าเท่ากับ 18.2MJ/m2 –
day[1] จึงเป็นเหตุผลที่ทาให้ภาครัฐได้มีสนับสนุนหรือชดเชยค่าไฟฟ้าที่

2. ทฤษฎีและหลักการที่เกี่ยวข้อง
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2.1 รังสีดวงอาทิตย์

มุมชั่วโมงเมื่อดวงอาทิตย์อยู่สูงสุดจากขอบฟ้า ณ เวลาเมื่อดวงอาทิตย์ขา้ ม
เหนือเส้นเมอริเดียนของสถานที่นั้นหรือข้ามเส้นเมอริเดียนท้องถิ่น เวลาที่
ดวงอาทิตย์ขา้ มเมอริเดียนท้องถิ่นเรียก เที่ยงสุริยะ เมื่อดวงอาทิตย์
เคลื่อนที่ไป ณ ตาแหน่งอื่นตาแหน่งของดวงอาทิตย์กาหนดด้วยค่า มุม
ชั่วโมงซึ่งมีหน่วยวัดเป็นองศาของส่วนโค้งของเส้นอิเควเตอร์
เวลาสุริยะเป็นเวลาที่ผกู กับตาแหน่งเฉพาะของดวงอาทิตย์บน
ท้องฟ้า ไม่ใช่เวลาท้องถิ่นหรือเวลามาตรฐานท้องถิ่น[5]
มุมเดคลิเนชั่นคือมุมระหว่างแนวลาแสงอาทิตย์เมื่อเที่ยงสุริยะ
กับระนาบศูนย์สูตร เดคลิเนชั่นมีค่าเป็นบวกเมื่อวัดไปทางเหนือ มุมเดคลิ
เนชั่นมีค่าเปลี่ยนไปทุกวัน ระหว่าง 23.45๐(summer solstice) และ 23.45๐(winter solstice)
มุมอิละเวชั่นคือ มุมระหว่างขอบฟ้าและแนวลาแสงอาทิตย์ มี
ค่าระหว่าง 0๐ที่ขอบฟ้าและ 90๐ ที่ซินิธ
มุมอะซีมุธคือ มุมระหว่างระนาบของเมอริเดียนถ้องถิ่นและ
ระนาบของแนวดิ่งดวงอาทิตย์วัดจากทิศใต้ของระนาบดิ่งดวงอาทิตย์ไป
ทางตะวันตกมีค่าเป็นบวกและอยู่ระหว่าง 0๐ ถึง 180๐ ทางตะวันออกมี
ค่าเป็นลบอยู่ระหว่าง 0๐ ถึง -180๐[6]

รังสีดวงอาทิตย์ประกอบด้วยรังสีตรง (Beam or Direction)
และรังสีกระจาย (Diffuse Radiation) โดยรังสีตรงหมายถึง
รังสีที่มาจากดวงอาทิตย์โดยตรงและตกลงบนผิวรับแสง มีทิศทางแน่นอน
ที่เวลาหนึ่งเวลาใด ทิศทางของรังสีตรงอยู่ในแนวลาแสงอาทิต ย์สาหรับ
รังสีกระจาย คือรังสีอาทิตย์ส่วนที่ถูกสะท้อนจากบรรยากาศของโลกและ
วัต ถุ ต่ า งๆที่ อ ยู่ ใ นทางเดิ น ของแสงก่ อ นตกกระทบพื้น ผิ ว รั บ แสง รั ง สี
กระจายนี้มาจากทุกทิศทุกทางของทองฟ้ารังสีรวม (Total or Global
Radiation) คือ ผลรวมของรังสีตรงและรังสีกระจายที่ตกกระทบผิวรับ
แสง ในกรณีที่ผิวรับแสงเป็นพื้นเอียงรังสีรวมจะประกอบด้วยรังสีตรงจาก
ท้อ งฟ้า รังสีก ระจายจากท้อ งฟ้า และผิว โลก เรีย กรังสีรวมนี้ว่า Total
Radiation สาหรับกรณีที่ผิวรับแสงเป็นพื้นราบ รังสีรวมจะมาจากครึ่ง
ทรงกลมท้องฟ้าไม่มีส่วนมาจากผิวโลก เรียกรังสีรวมในกรณีนี้ว่า Global
Radiationมวลอากาศ (Air Mass, m) คือ สัดส่วนของความหนาของ
บรรยากาศที่รังสีตกส่องผ่านต่อความหนาของบรรยากาศเมื่อดวงอาทิตย์
อยู่ที่ตาแหน่งตรงศีรษะ นอกบรรยากาศกาหนดให้มวลอากาศเท่ากับ 0
สาหรับที่น้าทะเล ถ้ามุมซีนิธมีค่าระหว่าง 0๐ ถึง 7๐

3. วิธีการทดลอง
คณะท างานได้ ส ร้า งแท่ น ทดสอบส าหรั บ วั ด ค่า ความเข้ ม แสงที่
สามารถปรับตาแหน่งทิศได้แปดทิศและในแต่ละทิศสามารถปรับองศาการ
รับแสงได้ 7 มุมกับแนวระนาบได้แก่ 10 , 20 , 30 ,40 50, 80,และ 90
องศาตามลาดับ แสดงดังรูปที่ 1 ติดตั้งเครื่องวัดความเข้มแสงอาทิตย์ใน
แนวระนาบและแนวใช้ไพรานอมิเตอร์ยี่ห้อ KIPP&ZONEN รุ่น CMP 3 ,
ดิจิตอลมัลติมิเตอร์ประกอบการวัดและเก็บ ข้อมูล รายละเอีย ดแสดงดัง
ตารางที่ 1 ณ วิ ท ยาลั ย การอาชี พ ป่ า ซาง จั ง หวั ด ล าพู น ในวั น ที่ 16
มกราคม 2557 ซึ่งตาแหน่งละติจูดและลองติจูดที่ 18° 31' 34" N/98°
56' 22" E เก็บข้อมูลโดยการปรับมุมให้คงที่และเก็บข้อมูลค่ากาลัง งาน
แสงอาทิตย์ที่ตกกระทบในทิศต่าง ๆ จานวน 11 ครั้งในหนึ่งวันตั้งแต่เวลา
07.00 น. ถึงเวลา 17.30 น.
เทคนิคการวัดค่ากาลังงานที่ตกกระทบใช้ไพรานอมิเตอร์จานวน
สองตัว ตัว แรกวางระนาบกับ พื้นและตัว ที่ส องให้ ติดบนแท่นทดสอบ
สาหรับตัวแรกที่ติดในแนวระนาบในใช้สาหรับพิจารณาค่าความแปรผัน
ของแสงอาทิตย์ที่แปรเปลี่ยนตามเวลาจากการเคลื่อนที่ของดวงอาทิตย์
และผลของการบดบั ง เงาของเมฆโดยก าหนดว่ า ค่ า ของก าลั ง งาน
แสงอาทิตย์ขณะที่ทาการทดลองในแต่ครั้งนั้นมีค่าร้อยละที่แตกต่างจาก
ค่าสูงสุดไม่เกินร้อยละ 10 ดังตารางที่ 2 รายละเอียดแสดงดังภาคผนวก

รูปที่ 1. รังสีแสงอาทิตย์ [3]

2.2ตาแหน่งของดวงอาทิตย์และการวางตัวบนพื้นเอียง

รูปที่ 2. ความหมายของมุมที่เกี่ยวข้องกับตาแหน่งดวงอาทิตย์และการ
วางตัวของพื้นเอียง[4]
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(W/m2)

ค่าพลังงานแสงอาทิตย์รวมราย ณ วันทีเ่ ก็บข้อมูลมีค่าเท่ากับ
5.16 kWh-day หรือ18.57 MJ-day โดยลักษณะของท้องฟ้าโปร่งใสมี
เมฆบดบังบ้างในช่วงบ่ายแสดงดังรูปที่ 4
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รูปที่ 3. เครื่องมือวัดทิศและมุมของค่าความเข้มพลังงานแสงอาทิตย์
ตารางที่ 1. รายละเอียดเครื่องมือวัดและเก็บข้อมูล
เครื่องมือวัดและเก็บข้อมูล
1. เครื่องมือวัดความเข้มรังสี
แสงอาทิตย์

2. เครื่องมือวัดแรงดัน
3. เครื่องมือวัดทิศ
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รูปที่ 4. ค่ากาลังแสงอาทิตย์ทตี่ กกระทบในแนวพื้นราบ

คุณสมบัติทางเทคนิค
บริษัท Kipp&Zonen รุ่น
CMP 3 Serial No. 091319
มีค่าSensitivity
8.99V/W/m2
ดิจิตอลมัลติมิเตอร์
Fluke รุ่น 289
เข็มทิศแบบเข็ม

4.1 ความสัมพันธ์ระหว่างค่ากาลังงานแสงอาทิตย์กับทิศที่
เปลี่ยนแปลง
จากผลการทดลองนั้นจะเห็นได้ว่าทิศใต้เป็นทิศที่ได้ค่ากาลัง
งานแสงอาทิตย์ตลอดทั้งวันสูงสุดเนื่องจากประเทศไทยตั้งอยู่ในบริเวณ
เส้ น ศู น ย์ สู ต รทางซี ก โลกด้ า นเหนื อ จึ ง ท าให้ มี โ อกาสได้ รั บ พลั ง งาน
แสงอาทิตย์สูงสุดเมื่อปรับแผงที่ตกกระทบไปทางทิศใต้แสดงดังรูปที่ 5

ตารางที่ 2. ค่าเฉลี่ยร้อยละที่เปลี่ยนแปลงที่มุมต่างๆ ของค่าความเข้ม
แสงอาทิตย์สูงสุด
ครั้งที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

ช่วงเวลาทดสอบ
7:20-8:13
8:18-9:02
9:10-10:02
10:08-10:56
11:02-11:53
12:12-13:00
13:05-13:54
14:00-15:00
15:10-15:55
16:00-16:52
16:55-17:48

%
8.853
6.356
5.303
3.048
2.277
2.06
5.002
6.103
1.923
7.229
7.305

รูปที่ 5. ผลของทิศที่มีต่อกาลังงานแสงอาทิตย์
NN ทิศเหนือ
EE ทิศตะวันออก
SS ทิศใต้
WW ทิศตะวันตก

NE ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
SE ทิศตะวันออกเฉียงใต้
SW ทิศตะวันตกเฉียงใต้
NW ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ

4. ผลการทดลอง
การทดสอบและเก็ บ ข้ อ มู ล ในงานนี้ ส ามารถน ามาเป็ น
กระบวนการและแนวทางในการวิเคราะห์ ข้ อ มูลที่ เป็ นตั ว แทนในการ
ทานายค่ากาลังงานแสงอาทิตย์ที่ตกกระทบพื้นเอียงในระดับรายวัน ราย
เดือนและรายปีได้
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สูงสุดดังนี้ ทิศและมุมที่ให้กาลังงานสูงสุดคือทิศใต้ที่มุม 50 องศากับแนว
ระนาบโดยวิธีการทดสอบดังกล่าวสามารถนาไปทานายทานายค่ากาลัง
งานแสงอาทิตย์ที่ตกกระทบพื้นเอียงในระดับรายวัน รายเดือนและรายปี
ได้อีกทั้งยังสามารถนามาคานวณหาจุดคุ้มทุนและการคืนทุนในการติดตั้ง
ระบบเซลล์แสงอาทิตย์บนหลังคาที่มีลักษณะของทิศและมุมต่างกันที่ดี
ที่สุดเพื่อได้พลังงานไฟฟ้ามากที่สุดของระบบต่อไป
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6. กิตติกรรมประกาศ

รูปที่ 5. ค่ากาลังแสงอาทิตย์ที่ลดทอนเมื่อเทียบกับทิศที่ได้กาลังงานสูงสุด

ทางคณะผู้วิจัยขอขอบคุณคณะครูแผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
พร้อมทั้งนักเรียนวิทยาลัยการอาชีพป่าซางที่ให้ความสะดวกในใช้สถานที่
และช่วยเหลือในการสร้างเครื่องมือในการทดลองตลอดจนบิดา-มารดาครู
บาอาจารย์ที่คอยประสิทธิประสาทวิชาความรู้เป็นรากฐานในการหยั่งรู้ใน
ศาสตร์วิชา พร้อมบุคคลที่ไม่ได้เอ่ยนามที่มีส่วนช่วยเหลือให้งานวิจยั นี้
สาเร็จลุล่วงด้วยดีและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาค
พายัพ เชียงใหม่ คณะผู้จัดงานประชุมทางวิชาการ ที่เปิดโอกาสให้
คณะผู้วิจัยได้นาเสนอผลงาน

4.2 ความสัมพันธ์ระหว่างค่ากาลังงานแสงอาทิตย์กับการ
ปรับมุมที่ขนาดต่างๆ
จากการทดสอบการวัดที่หันไปทางทิศใต้ที่มุมต่าง ๆ เนื่องช่วง
การทดสอบอยู่ ใ นระหว่ า งเดื อ นมกราคมต าแหน่ งของดวงอาทิ ต ย์ จ ะ
เคลื่อนที่ในมุมที่ต่ากว่าเส้นละติจูดท้องถิ่นส่งผลให้มุมที่รังสีแสงอาทิตย์ตก
กระทบ 50 องศาเป็นมุมที่ให้ค่ากาลังงานแสงอาทิตย์สูงสุดรองลงมาเป็น
มุ ม 40 องศา,30องศา,20องศา,10 องศา,80 องศาและ90องศา
ตามลาดับ

เอกสารอ้างอิง
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[1] กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานและคณะ
วิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากร
[2]มติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติครั้งที่2/2556วันอังคารที่
16 กรกฎาคม 2556 เวลา 10.00น. ณ ห้องประชุม 501 ตึกบัญชาการ
ทาเนียบรัฐบาล เรื่องที6่ การพิจารณาอัตราการรับซื้อไฟฟ้าในรูปแบบ
Feed in tariff สาหรับโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ติดตั้งบน
หลังคา(solar PV rooftop)
[3]eLAD available on: http://elad.su-perb.org/index.php?title=Solar_Radiation
[4] The American architect: available on
http://tboake.com/carbon-aia/strategies1a.html
[5]กฤษณพงศ์ กีรติกรรังสีดวงอาทิตย์หน้า40
[6]ทะนงเกียรติ เกียรติศิริโรจน์อนุกรม พลังงานนอกแบบและการใช้
พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพเล่มที่1 การแผ่รังสีดวงอาทิตย์และตัวรับรังสี
หน้า1-28

20…
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รูปที่ 6. ผลของมุมที่มีต่อกาลังงานแสงอาทิตย์
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รูปที่ 7. ค่ากาลังแสงอาทิตย์ที่ลดทอนเมื่อเทียบกับมุมที่ได้กาลังงานสูงสุด

5. สรุปผลการทดสอบ
ทดสอบหาค่ากาลังงานแสงอาทิตย์ที่ตกกระทบที่มุมจานวน
เจ็ดมุมและทิศทั้งแปดทิศ ณ อาเภอป่าซาง จังหวัดลาพูน ประเทศไทย
ได้ผลการทดสอบเรื่องของทิศและมุมตกกระทบที่ให้กาลังงานแสงอาทิตย์
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ปัจจัยทีมีผลกระทบต่อกําลังไฟฟ้ าของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ทีติดตังบนหลังคา
Effect on Power of Photovoltaic Roof top Grid-connected.
เกษม ตรี ภาค1, ธี ระศักดิ สมศักดิ2,และจัตตุฤทธิ ทองปรอน3*
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บทคัดย่อ

1.บทนํา

บทความนี นําเสนอการทดสอบแผงเซลล์ แสงอาทิ ตย์ เพื อหา
ปั จจั ยที มี ผลกระทบต่ อกําลังไฟฟ้ าของแผงเซลล์ แสงอาทิ ตย์ ที ติ ดตังบน
หลังคา ทําการทดสอบวัดค่ ากระแส-แรงดันไฟฟ้ าและกํ าลังไฟฟ้ าของแผง
เซลล์ แสงอาทิ ตย์ 3 ชนิ ดได้ แก่ ผลึ กเดี ยว, ผลึ กผสมและชนิ ดฟิ ล์ มบาง
ด้ วยแสงธรรมชาติ โดยติดตังเครื องวัดรั งสี รวมไพรานอมิ เตอร์ , เครื องวัด
Solar Module Analyzer และเครื องวั ด อุ ณ หภู มิ เพื อวั ด ค่ า ความเข้ ม
แสงอาทิ ต ย์ อุ ณหภูมิ ค่ ากระแส-แรงดัน ไฟฟ้ าและกํา ลังไฟฟ้ าของแผง
เซลล์ แสงอาทิ ตย์ ตามลํ าดับ การทดสอบทําการติดตังแผงเซลล์ แสงอาทิ ตย์
ทางทิ ศ ใต้ ที มุม 20 องศา และวั ดค่ าทุ ก ๆ 5 นาที ตลอดทั งวั น ผลการ
ทดสอบพบว่ า กํา ลั ง งานไฟฟ้ าของแผงเซลล์ ทั ง 3 แผง แปรผั น ตาม
กระแสไฟฟ้ าของแผงเซลล์ แ ละค่ าความเข้ มแสงอาทิ ต ย์ ส่ วนค่ า
แรงดันไฟฟ้ าแปรผกผันตามอุ ณหภูมิ ส่ งผลต่ อกําลังงานไฟฟ้ าของแผง
เซลล์ ดั งนั นค่ าความเข้ มแสงจึ ง มี ผลต่ อ กํา ลัง ไฟฟ้ ามากกว่ าอุ ณหภูมิที
สู งขึ นใต้ แผงเซลล์

ปั จจุบันภาครัฐได้มีนโยบายสนับสนุนส่ งเสริ มการใช้เซลล์แสงอาทิตย์
ทีนํ ามาผลิตไฟฟ้ าในประเทศทุกพื นที โดยก ํ าหนดให้ในปี พ.ศ. 2556 ให้
การไฟฟ้ านครหลวงและการไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาครับซื อไฟฟ้ าจาก โครงการ
ผลิ ตไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิ ตย์ชุมชน และโครงการผลิ ตไฟฟ้ าพลังงาน
แสงอาทิ ตย์ที ติ ดตั งบนหลังคา(Solar PV Rooftop) ซึ งตามประกาศของ
คณะกรรมการก ํ ากั บกิจการพลังงาน เมื อวันที6 กั นยายน 2556 ให้การ
ไฟฟ้ าส่ วนภู มิภาครั บซื อไฟฟ้ าจากการผลิ ตไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิ ตย์ที
ติดตั งทีจ่ายเข้าระบบไฟฟ้ าเชิงพาณิ ชย์ แบ่งกลุ่มประเภทอาคารเป็ น 3 กลุ่ ม
ได้แก่ กลุ่มที 1 บ้านอยู่อาศัย มีขนาดก ํ าลังการผลิตติดตั งไม่เกิ น10 kWp มี
ขนาดก ํ าลังการผลิตติดตั งรวม100 MWp กลุ่มที 2 อาคารธุ รกิ จขนาดเล็ก มี
ขนาดก ํ าลังการติ ดตั งตั งแต่10 kWp ถึ ง 250 kWp และกลุ่ มที 3 อาคาร
ธุ รกิ จขนาดกลาง-ใหญ่/โรงงาน มีขนาดก ํ าลังการติ ดตั งตั งแต่250kWp ถึ ง
1000 kWp โดยกลุ่ มที 2 และ 3 นั นขนาดก ํ าลังการผลิ ตติ ดตั งรวมไม่ เกิน
100 MWp [1] ดังนั นจึ งมี ผู้สนใจที จะติ ดตั งแผงเซลล์แสงอาทิ ตย์บ น
หลังคาเพือผลิตพลังงานไฟฟ้ าสําหรับขายให้กบการไฟฟ้
ั
าส่ วนภูมิภาค การ
ติ ด ตั งแผงเซลล์ แ สงอาทิ ต ย์บ นหลั ง คานั นมี ปั จ จั ย มี ผ ลต่ อ การผลิ ต
ก ํ าลังไฟฟ้ าของแผงเซลล์ห ลายปั จจัย ดัง นั นการศึ กษาปั จจัยต่ าง ๆ ทีมี
ผลกระทบต่อก ํ าลังงานไฟฟ้ าของแผงเซลล์แสงอาทิ ตย์ที ติ ดตั งบนหลังคา
จึงทํ าให้ผู้ สนใจในการติดตั งเซลล์แสงอาทิ ตย์มีทางเลื อกเพือให้การติ ดตั ง
แผงเซลล์แสงอาทิ ตย์ สามารถจ่ ายพลังงานไฟฟ้ าได้อย่างมี ประสิ ทธิ ภาพ
มากทีสุ ด

Abstract
This paper presents the test solar panels to identify factors that
affect the power output of solar panels installed on the roof. The test
measuring current - voltage and power output of solar panels three types
of Mono crystalline, Poly crystalline and Amorphous silicon with natural
light throughout the day. By installing pyranometer, Solar Module
Analyzer meter and thermometer. To determine the intensity of solar The
current - voltage and power output of solar panels, respectively. Position
requires installation of the panels south at an angle of 20 degrees
measured every 5 minutes. Test results showed that all three panels the
photovoltaic electrical power of solar panels is proportional to the
electric current of solar panels, which varies according to the intensity of
solar. The voltage is inversely proportional to the temperature affects the
electrical power of solar panels. Therefore, the light intensity, thereby
affecting electrical power than higher temperatures under the solar

2. ตัวแปรทีมีผลต่ อคุณสมบัติทางไฟฟ้ าของเซลล์ แสงอาทิตย์
หลักการทํางานของเซลล์แสงอาทิ ตย์คือการเปลี ยนพลังงานแสงให้
เป็ นกระแสไฟฟ้ า เมื อมี แ สงมาตกกระทบกั บ สารกึ งตัวนํา จะเกิด การ
ถ่ายทอดพลังงาน พลังงานแสงจะทําให้เกิดการเคลื อนที ของอิ เล็กตรอน
หรื อ กระแสไฟฟ้ าขึ นที สารกึ งตัวนํา ดัง นั นจึ ง สามารถ นํา กระแสไฟฟ้ า
ดังกล่ า วไปใช้งานเป็ นพลัง งานไฟฟ้ าที ประกอบด้วยกระแสไฟฟ้ าและ
แรงดันไฟฟ้ า ซึ งตัวแปรทีมีผลต่อกระแสไฟฟ้ าและแรงดันไฟฟ้ าของเซลล์
แสงอาทิตย์ นั นได้แก่ [2]

panels.

2.1 ความเข้ มรังสี แสงอาทิตย์

Keywords: Power of photovoltaic, Solar PV Rooftop, pyranometer,
Solar panels, temperature

เซลล์แสงอาทิตย์ ในขณะทํ างานนั นจะต้องมีแสงมาตกกระทบซึ งทํ าให้
อิ เล็ ก ตรอ น ที อ ยู่ ในแ ผ ง เซล ล์ ไ ด้ รั บ พลั ง ง าน สู ง พ อ ทํ า ใ ห้ เ กิ ด
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อิ เ ล็ ก ตรอนอิ ส ระขึ น การเคลื อนที ของอิ เ ล็ ก ตรอนอิ ส ระก็คื อ การเกิด
กระแสไฟฟ้ านั นเอง ความเข้ม ของแสงอาทิ ต ย์มากจะทํา ให้แ ผงเซลล์
แสงอาทิตย์ จ่ายกระแสออกมาได้มาก ดังรู ปที 1

ซึ งเป็ นผลทํ าให้จ่ายก ํ าลังวั ตต์ได้มากกว่านั นเอง
รู ปที 3 คื อการทดลองวัด
แผงเซลล์แสงอาทิตย์ ชนิดเดียวกั นทีความเข้มแสงของดวงอาทิ ตย์เดี ยวกั น
และอุณหภูมิเท่ากั น พบว่ากราฟI-V กระแสลัดวงจรของแผงเซลล์ทั งสอง
นั นไม่ เ ท่ า กัน แสดงว่ า กระแสไฟฟ้ าจะแปรผัน ตามพื นที ของเซลล์
แสงอาทิตย์ นั นเอง

กระแส (A)

2.5
2
1.5
1
0.5
0
5
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15
แรงดัน (V)

20
25
690.878 W/m^2
481.757 W/m^2

15

20

กระแส (A)

2.3 พืนทีของเซลล์ แสงอาทิตย์

5
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20

0.8
0.6
0.4
0.2
0
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แรงดัน (V)

15

20

25
POLY
THIN FILM

รู ปที 4 กราฟ I-V ของแผงเซลล์ แสงอาทิตย์ ชนิดPoly crystalline และ
Amorphous silicon

25

รู ปที 2 เป็ นการวัดกราฟ I-V ของแผงเซลล์แสงอาทิ ตย์ชนิ ด
เดียวกั นทีมีอุณหภูมิใต้แผงทีแตกต่างกั นจะเห็นว่าเมืออุณหภูมิใต้แผงของ
เซลล์แ สงอาทิ ต ย์สู ง ขึ น แรงดัน ไฟฟ้ าขณะเปิ ดวงจรจะลดลง แสดงว่ า
แรงดันไฟฟ้ าของแผงเซลล์แสงอาทิ ตย์จะแปรผกผันกั บอุ ณหภูมิใต้แผง
เซลล์แสงอาทิตย์ นั นเอง

0.08 m^2

0

แรงดั น (V)

รู ปที 2 กราฟ I-V ทีอุณหภูมิต่างกั น ของแผงเซลล์ แสงอาทิตย์ ชนิด
Mono crystalline ขนาด 0.65m x 0.65m

0

เซลล์แสงอาทิตย์ที มี ใช้งานกั นในปั จจุ บันจะมี คุณสมบัติทางไฟฟ้ าที
แตกต่ างกั นไปที ความเข้มแสงอาทิ ต ย์และอุ ณหภู มิเดี ยวกั น เช่ น เซลล์
ประเภทผลึกเดียวและผลึกผสม จะมีแรงดันทีน้อยกว่าเซลล์แบบแผ่นบาง
แต่ เซลล์แบบแผ่นบางจะสามารถจ่ ายกระแสได้น้อยกว่า เซลล์แบบผลึ ก
เดียวและเซลล์แบบผลึกผสม ดังรู ปที 4

25 °C
37 °C
49 °C
10

0.433 m^2

2.4 ประเภทของเซลล์ แสงอาทิตย์

เซลล์ แ สงอาทิ ต ย์ ที ใช้ ง านในการผลิ ต ไฟฟ้ านั นต้ อ งนํ า เซลล์
แสงอาทิ ต ย์ไ ปตากแดด เพื อรั บความเข้ม ของแสงอาทิ ต ย์ ดวงอาทิ ต ย์
นอกจากจะให้ความเข้มแสงแล้ว ยังให้ความร้ อนด้วย ดังนั นการนําแผง
เซลล์ไปตากแดดย่อมทําให้แผงเซลล์เกิดความร้ อนมี อุณหภูมิเพิ มขึ นได้
ความร้อนของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ จะมีผลต่อแรงดันไฟฟ้ าของแผงเซลล์
ดังรู ปที 2

5

1

รู ปที 3 กราฟ I-V ทีพื นทีของเซลล์ต่างกั นของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ ชนิด
Mono crystalline

2.2 อุณหภูมิของเซลล์ แสงอาทิตย์

0

2

แรงดัน (V)

รู ปที 1 เป็ นการทดสอบเมื อค่ าอุ ณหภูมิที เท่ ากั นที 41 องศาเซลเซี ยส
ในเวลาทีต่างกั นจะเห็นว่าความเข้มแสงของดวงอาทิตย์ ทีมากกว่าจะทําให้
ผลิตกระแสไฟฟ้ าได้มากกว่าหรื อกระแสไฟฟ้ าแปรผันตรงกั บความเข้ม
แสงอาทิตย์ นั นเอง

4
3
2
1
0

3

0

รู ปที 1 กราฟ I-V ทีความเข้มแสงอาทิตย์ ต่างกั นของแผงเซลล์
แสงอาทิตย์ Mono crystalline ขนาด 0.65m x 0.65m

กระแส (A)

0

กระแส (A)

4

รู ปที 4 คือการวั ดกราฟ I-V ของแผงเซลล์แสงอาทิ ตย์ต่างชนิ ดกั น ที มี
พื นที เซลล์ ใ กล้เ คี ย งกั น ที อุ ณ หภูมิ แ ละความเข้ม แสงที เท่ า กัน เซลล์
แสงอาทิตย์ ชนิดผลึกผสม (Poly crystalline) กระแสไฟฟ้ าลัดวงจรเท่ ากั บ
0.52 แอมแปร์ แรงดัน ไฟฟ้ าเปิ ดวงจรเท่ า กั บ 18.64 โวลต์ ส่ ว นเซลล์
แสงอาทิ ตย์ชนิ ดแผ่นบาง (Amorphous silicon หรื อ Thin film) กระแส
ลัดวงจรเท่ากั บ0.45 แอมแปร์ แรงดันไฟฟ้ าเปิ ดวงจรเท่ ากั บ 22.01 โวลต์
แสดงว่า แผงเซลล์แสงอาทิ ตย์แบบผลึ กผสมนั นสามารถผลิ ตกระแสได้
มากกว่าแผงเซลล์แสงอาทิตย์ แบบแผ่นบาง ส่ วนแรงดันไฟฟ้ านั นแผงเซลล์
แบบแผ่นบางจะให้แรงดันไฟฟ้ ามากกว่าแผงเซลล์แบบผลึกผสม

กระแสไฟฟ้ าที ผลิ ตได้จากเซลล์แสงอาทิ ตย์นอกจากขึ นอยู่ก ั บความ 3.การทดสอบและผลการทดสอบ
เข้มรังสี อาทิตย์ แล้วยั งขึ นอยู่ก ั บพื นทีของเซลล์ที มี แสงตกกระทบอี กด้วย
จากการศึ ก ษาปั จจั ย ที มี ผ ลต่ อ ก ํา ลั ง งานของแผงเซลล์
แผงเซลล์ทีมีขนาดพื นทีมากกว่าย่อมผลิตกระแสไฟฟ้ าออกมาได้มากกว่า แสงอาทิตย์ ทีมงานวิจัยได้สนใจด้านอุ ณหภูมิใต้แผง ที มี ผลต่ อก ํ าลังงาน
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จากการทดสอบการวัดอุ ณหภูมิเที ยบกั บแรงดันไฟฟ้ าขณะเปิ ดวงจร
ของแผงเซลล์แสงอาทิ ตย์ทั ง3 ประเภท ดังกราฟรู ปที 5-7 ซึ งจะเห็นว่ า
แรงดันไฟฟ้ าขณะเปิ ดวงจร(Vopen)ลดลงเมืออุณหภูมิใต้แผงเซลล์สูงขึ น

3.2 ความสั มพันธ์ ระหว่ างความเข้ มแสงอาทิตย์กับ Ishort
จากการทดสอบวัด ค่ า ความเข้ ม แสงเที ย บกั บ กระแสไฟฟ้ าขณะ
ลัดวงจรของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ ทั ง3 แผงตลอดทั งวั นนั น แสดงดังกราฟ
รู ปที 8-10 ซึ งพบว่าแผงเซลล์แสงอาทิตย์ ทั ง3 นั นกระแสลัดวงจรของแผง
เซลล์แปรผั นตรงกั บความเข้มของแสงอาทิตย์

3
2
1

Ishort (A)
แนวโน้ม Ishort(A)

แนวโน้ม IShort(A)

947.164

934.372

915.128

872.525

833.815

786.096

680.868

947.164
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915.128

872.525

833.815

786.096
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616.240

481.758

122.358

Ishort (A)

399.555

45
Vopen
แนวโน้ม Vopen

0.7
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0.5
0.4
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0.2
0.1
0

254.727

48

กระแสไฟฟ้ า(แอมแปร์ )

26
33
45
อุณหภูมิ (ฮงศาเซลเซียส)

รู ปที 5 ความสัมพั นธ์ระหว่างอุณหภูมิก ั บแรงดันไฟฟ้ าขณะเปิ ดวงจร
ของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ชนิด Mono crystalline

ความเข้ มแสงอาทิตย์ (วั ตต์ ต่อตารางเมตร)

รู ปที 9 ความสัมพั นธ์ระหว่างความเข้มแสงอาทิตย์ ก ั บกระแสไฟฟ้ าขณะ
ลัดวงจรของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ชนิด Poly crystalline

Ishort (A)
แนวโน้ม Ishort(A)

23
22.5
22
21.5
21
20.5
20

942.714

919.800

911.902

872.525

836.151

809.121

740.156

667.186

122.358

รู ปที 6 ความสัมพั นธ์ระหว่างอุณหภูมิก ั บแรงดันไฟฟ้ าขณะเปิ ดวงจร
ของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ชนิด Poly Crystalline
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251.613
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กระแสไฟฟ้ า(แอมแปร์ )

แรงดั น (โวลต์)

616.240

ความเข้ มแสงอาทิตย์ (วั ตต์ ต่อตารางเมตร)

รู ปที 8 ความสัมพั นธ์ระหว่างความเข้มแสงอาทิตย์ ก ั บกระแสไฟฟ้ าขณะ
ลัดวงจรของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ชนิด Mono crystalline

20.5
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19
18.5
18
17.5
17
18

แรงดั น (โวลต์)

481.758

399.555

0

254.727

3.1 ความสั มพันธ์ ระหว่ างอุณหภูมิใต้ แผงเซลล์ กับ Vopen

แรงดัน (โวลต์)

4

122.358

กระแสไฟฟ้ า (แอมแปร์ )

ของแผงเซลล์แ สงอาทิ ต ย์ดัง นั นจึ ง ได้อ อกแบบการทดสอบเพื อหา
ความสัมพั นธ์ของตัวแปรต่าง ๆ ทีมีผลกระทบต่อก ํ าลังไฟฟ้ าของแผงเซลล์
แสงอาทิ ตย์ โดยทําการทดสอบแผงเซลล์อาทิ ตย์ 3 ประเภทได้แก่เซลล์
แสงอาทิ ตย์ชนิ ด ผลึ กเดี ยวยีห้อ Solartron ขนาด 50 WpVoc 21.50 Volt
Isc 2.95 Amp ผลึ ก ผสมยี ห้อ Solare xขนาด 10 WpVoc 21.00
VoltIsc0.65 Amp และชนิ ด ฟิ มล์ บ าง ขนาด 10Wp ทดสอบด้ ว ย
แสงอาทิ ตย์ธรรมชาติ ตลอดทั งวันโดยติ ดตั งเครื องวัดรั ง สี รวมไพรานอ
มิเตอร์ ยีห้อ KIPP&ZONEN รุ่ น CMP 3 เครื องวัด Solar Module Analyzer
รุ่ น PROVA 210 และเครื องวัดอุ ณหภู มิใต้แผงเซลล์ทุ กแผง เพื อวัดค่ า
ก ํ าลังงานแสงอาทิตย์ ค่าของกระแส-แรงดันไฟฟ้ า, ก ํ าลังไฟฟ้ าของแผง
เซลล์แสงอาทิตย์และอุณหภูมิใต้แผงเซลล์แสงอาทิตย์ตามลํ าดับ ตํ าแหน่ ง
การติดตั งแผงเซลล์นั นแผงเซลล์จะหันไปทางทิศใต้ทีมุม 20 องศา และทํา
การวั ดค่าตัวแปรทุก ๆ ค่าในเวลาทุกๆ 10 นาที ได้ผลการทดสอบดังนี

ความเข้ มแสงอาทิตย์ (วั ตต์ ต่อตารางเมตร)

รู ปที 10 ความสัมพั นธ์ระหว่างความเข้มแสงอาทิตย์ ก ั บกระแสไฟฟ้ า
ขณะลัดวงจรของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ชนิด Amorphous silicon

19

33

41

48

อุ ณหภู ม(องศาเซลเซี
ิ
ยส)

51
50
Vopen
แนวโน้ม Vopen

3.3 ความสั มพันธ์ ระหว่ าง Vopen ทีเปลียนแปลงตามอุณหภูมิ
และ Ishort ทีเปลียนแปลงตามความเข้ มแสงอาทิตย์กับ Pmax
ก ํ าลังงานสูงสุ ดของแผงเซลล์แสงอาทิตย์หาได้จากสมการที 1 [3]

รู ปที 7 ความสัมพั นธ์ระหว่างอุณหภูมิก ั บแรงดันไฟฟ้ าขณะเปิ ดวงจร
ของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ชนิด Amorphous silicon

Pmax  Vmax  I max
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พิจารณาสมการที 1 แล้ว พบว่า ก ํ าลัง งานสู งสุ ด(Pmax)ของแผงเซลล์
แสงอาทิ ต ย์จะแปรผันตามแรงดันไฟฟ้ าสู งสุ ด(Vmax)และกระแสไฟฟ้ า
สู งสุ ด(Imax) ที แผงเซลล์สามารถผลิ ตได้ ซึ งทั งกระแสสู งสุ ดและแรงดัน
สู ง สุ ด ของแผงเซลล์นันแปรผัน โดยตรงกั บ กระแสขณะลัด วงจรและ
แรงดั น ขณะเปิ ดวงจรตามลํา ดั บ ดั ง นั น ที ม งานวิ จั ย จึ ง ได้ ท ดลอง
เปรี ยบเทียบกราฟก ํ าลังงานไฟฟ้ าสูงสุ ดกั บกระแสและแรงดันที ได้ท ําการ
วั ดในแต่ละครั ง แสดงดังรู ปที11 -13 ซึ งจากการทดสอบพบว่า กราฟของ
ก ํ า ลัง งานสู ง สุ ด มี แนวโน้ม ของกราฟเหมื อ นกราฟกระแสไฟฟ้ าขณะ
ลัดวงจรของแผงเซลล์แสงอาทิ ตย์ ดังนั นจึ งสามารถสรุ ปได้ว่าก ํ าลังงาน
สูงสุ ดของเซลล์แสงอาทิตย์ นั นแปรผันตามกระแสลัดวงจรของแผงเซลล์
แสงอาทิตย์

แรงดั น(V)/กระแส(A)/กํ าลั งงาน(W)

100
10
1
1

11

21

31

0.1
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51

การวัด(ครั งที)

รู ปที 11 เปรี ยบเทียบก ํ าลังงานสูงสุ ด, แรงดันขณะเปิ ดวงจร และกระแส
ขณะลัดวงจรของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ชนิด Mono crystalline

4. สรุปและวิจารณ์
จากการวั ดค่าตัวแปรต่าง ๆ ของแผงเซลล์แสงอาทิ ตย์ที ต่ างชนิ ดกั น3
ชนิด เพือวิเคราะห์ผลกระทบของตัวแปรต่าง ๆ ที ทําให้ก ํ าลังงานของแผง
เซลล์แ สงอาทิ ต ย์เ กิด การเปลี ยนแปลงนั น พบว่ า ก ํ า ลัง งานของเซลล์
แสงอาทิ ตย์เปลี ยนแปลงตามกระแสไฟฟ้ า ซึ งแปรผันตามความเข้มของ
แสงอาทิตย์ ส่ วนแรงดันไฟฟ้ าทีเปลียนแปลงตามอุ ณหภูมิใต้แผงเซลล์นั น
มีส่วนทํ าให้เก ิ ดความเปลียนแปลงต่อก ํ าลังงานของเซลล์แสงอาทิ ตย์น้อย
มาก เมื อหาความแตกต่ างของการเปลี ยนแปลงแล้ว พบว่า แรงดันไฟฟ้ า
ขณะเปิ ดวงจรมีการเปลียนแปลงในแต่ละอุณหภูมิโดยเฉลี ยประมาณ 0.16
เปอร์เซ็นต์เท่านั นแต่ กระแสลัดวงจรเปลี ยนแปลงโดยเฉลี ยประมาณ 47
เปอร์เซ็นต์
บทความนี ได้วิเคราะห์ถึงปั จจัยที มี ผลกระทบต่ อก ํ าลังงานของแผง
เซลล์แสงอาทิ ตย์ที ติ ดตั งบนหลังคาเฉพาะเรื องของอุ ณหภูมิใต้แผงเซลล์
และความเข้มของแสงอาทิตย์ การทดลองได้ติดตั งแผงในทิ ศใต้ที มุ มเอี ยง
วั ดจากแนวระนาบประมาณ 20 องศา [4] เท่านั น แต่ทีมงานวิจัยมี แนวทาง
ในการพัฒนางานโดยทํา การปรั บ เปลี ยนทิ ศ และมุ ม ที ติ ด ตั งแผงเซลล์
แสงอาทิตย์ บนหลังคาให้แตกต่างกั นเพือหาตัวแปรที สามารถพยากรณ์ได้
ว่าการติ ดตั งแผงเซลล์แสงอาทิ ตย์ในทิ ศและมุ มอื น ๆ นั นส่ งผลต่ อก ํ าลัง
งานของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ อย่างไรเพือให้ผู้สนใจสามารถคาดเดาความ
คุ ้มค่าในการลงทุนติดตั งแผงเซลล์แสงอาทิตย์ ได้อย่างแม่นยํ าต่อไป

แรงดั น(V)/กระแส(A)/กํ าลั งงาน(W)

7. กิตติกรรมประกาศ
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ขอขอบคุ ณ มหาวิ ทยาลัยเทคโนโลยีร าชมงคลล้า นนา ภาค
พายั พ, วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลล้านนาและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลําปาง ที ให้
การสนับสนุน เครืองมือ และสถานทีในการทํ างานวิจัย
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Diagnosis of Dielectric Properties and Assessment of Performance Parameters on PV Modules after Long
Field Exposure in Northeastern Thailand
C. Dechthummarong1 J. Thongpron1, S. Thepa2, D. Chenvidhya2, C. Jivacate2, K. Kirtikara2
1
Division of Electrical Engineering, Faculty of Engineering, Rajamangala University of Technology Lanna (RMUTL), Chiang Mai, Thailand
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CES Solar Cells Testing Center (CSSC), King Mongkut’s University of Technology Thonburi (KMUTT), Bangkok, Thailand
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However, the number of relevant researches on physical deterioration
of PV modules under long term field-exposure in Thailand was very
limited. Some lessons learnt from PV stand-alone system for rural
Thailand shown that the damage of PV modules in water pumping units
was nearly 5% of failure from the whole system and the damage of PV
modules in battery charging stations had 10% [3]. A survey of 4 off-grid
sites of operating in field exposure for few years in Thailand, it was
found that the PV module deteriorations less than 5% were damaged due
to broken glass, bypass diode failure, crack, etc. [2, 4]. In recently, only
a selected PV module deterioration in Thailand was carried out of I-V
(current-voltage) curves in each string and cell in the module. It was
found that I-V curves under delaminated of EVA from the cell had 20%
of short circuit current (Isc) lower than the I-V curves of cell under no
delamination of EVA [5] but it had no mention about insulation
properties.

Abstract
The performance parameters and dielectric properties of 39 used
single-crystalline silicon PV modules from the northeast of Thailand
have investigated for carrying out the deterioration of PV modules after
real long-term field exposure in northeastern Thailand. This paper not
only focuses on the diagnosis of dielectric properties for PV
encapsulation but also assesses the degradation of PV module
performance parameters. A dielectric encapsulation is diagnosed by
visual inspection and insulation test. Electrical performance parameters
of PV modules are measured at a standard test condition by an indoor
flash simulator. The diagnosis on physical deterioration in front of PV
modules can be characterized into 7 categories. The results of
relationship between the module appearance and insulation resistance
measurement can be concluded that although there are many defects in
front of modules and back side of modules, the least insulation resistance
is not less than the test requirement in IEC 61215. The results of I-V
characteristics and performance parameters of the deterioration
modules compose of initial performance degradation up to the worstcase degradation condition. Moreover, these results are directly
correlated with the physical degradation such as browning and
delaminating in front of the modules. We also found that, different
browning and delaminating patterns in front of the modules may result
in a decrease in both, I-V characteristic shape and performance
parameter.

Therefore, the primary purpose of this paper is better categorize the
PV modules after long field exposure in northeastern Thailand by using
the physical visual inspection in front of the module, back side of the
module, and edge seal around the frame of the module. Then, these
modules were diagnosed by correlation between physical visual
inspection and the dielectric properties from DC dielectric withstandvoltage test and DC dielectric insulation test. Eventually, we also assess
the I-V characteristics and performance parameters from indoor
performance measurements base on physical deterioration in front of the
module.

Keywords: Insulation resistance, I-V characteristic, Performance
parameter, PV encapsulation

2. Experimental setup
The deteriorated PV modules used in this study comprise of 39
single-crystalline silicon (x-si) PV modules made from local PV panel
assemblers and collected at CES, KMUTT under laboratory conditions.
These PV modules have been operated in the real field expose in
northern Thailand at least a decade year. A general structure of the PV
modules in this paper consisted of temper glass-ethylene-vinyl-acetate
(EVA)-solar cell-EVA-back sheet.

1. Introduction
In general, Thailand’s climate condition is known as hot and humid
tropical throughout the year. Especially, in monsoon season of
northeastern Thailand, temperature and humidity could reach over 40C
in summer and 90% in monsoon season, respectively. The first nationwide photovoltaic (PV) application in Thailand occurred around 1976.
At the end of twentieth century, the cumulative PV wattage installed in
Thailand that was approximately 2.5 MWp [1]. The first major
application was PV battery charging units (785 villages, 942 kWp). The
second application was PV water pumping units (nearly 1000 rural
villages) and the cumulative wattage closed to 1 MWp, and the PV water
pumping units of over 80% were in the northeast of Thailand [2] because
there were persistent droughts in this region at that time.

Fig. 1. The diagram of experimental setup.
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To diagnose the dielectric properties and to assess the PV
performance for a wider understanding of long term exposed PV
modules, the test sequence diagram for experimental setup is shown in
Fig. 1. Both diagnosis dielectric properties and assessment performance
test at the standard test condition (STC) consist of the same physical
visual inspection procedure. The dielectric property test in this work was
divided into two tests that were DC dielectric-withstand voltage test and
DC dielectric resistance test. Further investigating of electrical
degradation of solar cells in the modules was determined by the indoor
pulse flash simulator in carry out the electrical performance parameters
and I-V characteristics. Finally, the measured performance output
parameters and I-V characteristic curves were associated with the
observed physical degradation in front of the module from visual
inspection results. Therefore, the major experimental setups are
described by following.

system at that time. Moreover, area of a cell (Acell), area of the module
(Amod) and the number of modules (Nmod) had shown in this table.

2.2 Physical visual inspection
A main objective of the physical visual inspection is carefully to
detect the major visual defects under an illumination of not less than
1000 lx. In addition of this work, we make photographs at the nature and
position of crack, bubble or delamination, etc. any other conditions,
which may worsen and adversely affect the module performance in
subsequent tests. The following visual defects are basically considered
with according to the International Standard IEC 61215 [7].

2.3 DC dielectric insulation test
The purpose of the insulation test is to determine whether or not the
modules are sufficiently well insulated between current carrying parts
that close to edge of the module and the frame. A DC insulation tester
with a current limitation that has been used for insulation test was
Chroma Hipot Tester, Model 19052. The test conditions have been made
under ambient temperature at 25C and in a relative humidity not
exceeding 75 % according to the International Standard IEC 61215 [7].
The shorted output terminals of the module are connected to the positive
terminal of the DC insulation tester and the negative terminal of the
tester is connected to the aluminum frame of the module as shown in
Fig. 3.

3.2 Information of the PV module deterioration
In this paper, the degraded PV modules were collected from
northeastern Thailand. As shown in Fig. 2, each module had a quasisquare shape of single crystalline silicon cell of approximate 10 cm x 10
cm x 0.25 mm. The edges of the laminated encapsulation were sealed
with silicone or butyl rubber and were enclosed with anodized aluminum
frame around all four edges. Each module has no installed by pass
diodes during the test so that all cells in the module have exactly
connected in series' configuration by themselves.

(a) Front side
(b) Back side
Fig. 2. Typical photograph of a single-crystalline silicon PV module
field exposure over a decade year in northeastern Thailand.

Fig. 3. Circuit diagram of connection between the module and the
insulation tester.

The modules were divided into two groups by the connecting of the
cells in the modules. The first group had four modules, and each module
had 36 series-connected cells. Another group had thirty five modules,
and each module had 33 series-connected cells. Nevertheless, these 39
used single crystalline silicon PV modules came from the same local
manufacturer, but some of the data were proprietary, the manufacturer’s
identity was not given, and the PV module assembler’s name was not
relevant in this paper.

The applied voltage from insulation tester to PV module is increased
by the tester at a rate 500 V/s and maintained the voltage at this level for
1 min. If there is no any dielectric breakdown (less than 50 μA), the
module is to be considered well insulation. However, in this work before
determine the insulation resistance; it needs to maintain the voltage at
500V for 2 min. if the measured insulation resistance times the area of
the module is not less than 40 M⋅m2, the module is also to be
considered well insulation.

Table 1. Specified performance parameter by the manufacturer at STC
including with the area and the number of the modules
Description
(in a module)

2.4 I-V characteristic and performance test

Pmax Imax Vmax Isc Voc Acell Amod Ncell
Nmod
(w) (A) (A) (A) (V) (cm2) (cm2) (r x c) (module)

36 cells, Type I

60 3.25 18.5 3.6 22.5

100

4257 3 x 12

3

36 cells, Type II

53 3.05 17.4 3.27 21.8

104

4257 3 x 12

1

33 cells

47 2.94 16.0 3.27 19.9

100

3949 3 x 11

35

A serious effect of degradation of PV modules is their subsequent
loss of performance and distortion of I-V characteristic curve that has the
impact on the potential of PV module energy output in the long run.
Therefore, the class AAA indoor pulse flash simulator PASAN in the
laboratory of CES Solar Cells Testing Center (CSSC) at KMUTT had
been used in this paper to determine the I-V characteristics and
parameters of the PV modules. Test procedures were made at STC
(1000W/m², 25°C, and air mass 1.5) in accordance with the International
Standard IEC 61215. This test sequence also investigated all of 39
single-crystalline silicon PV modules from field exposure in the
northeast of Thailand. After that the individual I-V characteristic and

In a module the configuration of cells arranged in 33 to 36 seriesconnected cells. The manufacture’s module specifications at STC were
listed in Table 1. It notes that these specifications have specified
maximum power (Pmax), current at maximum power (Imax), voltage at
maximum power (Vmax), short circuit current (Isc), open circuit voltage
(Voc), but there were on mention about the maximum operating voltage
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insulation resistance measurement. The result of insulation resistance for
39 used PV modules was shown in Fig. 4.

performance measurement of all modules have been determined by
correlation with the defects from visual inspection from time to time.

3. Results and discussion
The study of an over decade year old of 39 x-si of PV
modules from field exposure in the northeastern Thailand had got
different physical deteriorations influencing the dielectric properties,
performance parameters and I-V characteristic curves. The results and
discussion in this research consist of three parts i.e. description of
physical visual defects, diagnosis dielectric properties and assessment
performance test at STC as described by following.
Fig. 4. Insulation resistance of 39 used PV modules.

3.1 Description of physical visual inspection
The deteriorations of the modules were characterized from bad
module number 1 (B1) to bad module number 7 (B7) by observing about
defects in front of the PV modules, and considering the back side of the
module with the deterioration of back sheet and sealant as shown in
Table 2.

Discolor

Delaminate

Corrosion

B1

light
yellowing

no

no

burn
spot

good

In Fig. 4, a dot represented a module in a category, and the position
of the dot was also related to the measured insulation resistance. There
were 23 deterioration PV modules (59%) that lay between 0.26 G and
1.97 G Where the modules in B4 including with some of the modules
in B3. The dominant deteriorations in B3 and B4 were browning or
intense browning, delamination around the edge of solar cell by the
ingress of humidity, little corrosion on busbar of the cells, detachment of
back sheet, and the brittle or fracture of edge seal rubber. Nevertheless,
most insulation resistance values in B4 were slightly lower than the
mean and median value, and the least insulation resistance value (0.26
G) was also in this B4 the group.

B2

yellowing

bubbles
around
busbar

little

scratch

good

Table 3 Insulation resistance (Rins) and deterioration in front of modules

B3

light
center > edge
browning

little

B4

dark
center > edge
browning

little

detach
at
the
corner

Table 2. Results of all investigated major visual deteriorations in front of
PV modules and back side of PV module for 7 categories from B1 to B7
In front of module
Cat.

B5

B6

B7

Photograph

dark
edge > center
browning

yellowing edge > center
dark
browning

corner

little

little

more

Back side of module
Back
Sealant
sheet

Photograph

Rins

good

detach
at
the
corner

(G)
brittle

powdered
brittle

powdered
brittle

Table 2 summarized the results of all investigated major visual
deteriorations for 7 categories of PV modules from B1 to B7. In front of
the module, the visual physical deteriorations consisted of discoloration
of EVA, corrosion on the busbar of the cell, and delamination of EVA
on the cell of the PV module. Discoloration of EVA had approximately
browning or dark browning more than a half. Most of the modules had
little corrosion on the busbar of the cells in the modules. Most
delamination in front of the modules occurred between EVA layer and
the surface of solar cells around the edge and/or the center of the cells. In
the back side of the modules, most back sheet had the detachment at the
corner of the module, and the most seal edge of the modules had brittle
of fracture around the frame with the edge of the laminated
encapsulation.

Discoloration
No

Delamination

Corrosion

Light
Corner/ Center > Edge >
Yellow Brown No Spot
No Least Little Great
Yellow
Edge Edge Center

0 - 1.9

















2 - 3.9



















4 - 5.9















6 - 7.9





















8 - 9.9







10-11.9







> 12



















The physical visual inspection was correlated with the insulation
resistance that shown in Table 3 and Table 4. Therefore, we diagnosed
that if the physical visual inspection of dielectric tended to have a lot of
deteriorations in front of PV module and the back side of the module, the
insulation resistance also tended to decrease. In addition, if the
tendencies of physical visual inspection have no many deteriorations, the
dielectric of PV module besides get a better of insulation resistance.
Table 4 Insulation resistance and deterioration in back side of modules
Rins
(G)

Back Sheet
Good Burnt Spot Bubble


The result of DC dielectric withstand-voltage test for all modules
had no dielectric breakdown or surface tracking, and leakage current was
less than 50 m. Therefore, all the modules were considered to have
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3.2 Diagnosis dielectric properties
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failure such as an open circuit condition, the parameter of Voc of these
PV modules had been close to the Voc value that has specified from the
manufacturer. However, the serious decrease of PV module
performance, especially in Isc, Pmax, and FF may have caused by many
forms of visual defects in front of the module such as browning of EVA
and delamination between EVA and surface of solar cell.

3.3 Assessment performance test at STC
The I-V characteristic results of degradation PV modules at STC by
indoor pulse flash simulator were plotted in Fig. 5. Some modules that
had a fatal failure due to these modules loss interconnection or bad
contacts between cells including with open circuit in the junction box
could not generate power output. Therefore, there were 32 I-V
characteristics can be shown in Fig. 5.
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Fig. 5. I-V characteristic of 32 PV modules under STC conditions as
generated by indoor pulse flash simulator.
As previously mentioned, there were the modules that had 36-cell
series PV module in B1 and B2 group that had quite good physical
appearance. Therefore, performance parameters like Isc and Voc were
higher than the other modules. However, the module number 1 in B1
group (B1-1) had burnt spots on the back side of a cell. Thus, the
performance parameters dropped to 3.05 A, 8.8 V, 1.84 A, 61.2 W. The
others were 33-cell series PV module that there were many forms of
deterioration in front of the module. Especially, in front of the PV
modules have commonly serious effects such as partial cracked cell,
delamination at the center more than the edge of cells in module,
moisture ingress into the module with occurring corrosion on the busbar
of cell, and dark browning with extreme delamination in front of cell
more than a half of the module for example B3-8 to B3-10, B4-12, and
B6-3. The short circuit currents were dropped very lower and the shape
of I-V curves looked like a slop although the Voc is nearly specified on
the name plate.

4. Conclusion

This work presents about diagnosis of dielectric properties and
assessment of performance parameters on PV modules after long-term
real operation in field exposure for over a decade year under
northeastern weather in Thailand. A general PV module structure that
was investigated in this paper consisted of tempered glass/sandwiched xsi cells between two sheets of EVA/back sheet. The diagnosis of
dielectric has demonstrated that the degradation in front of PV module
and the back side of the module may relate to insulation resistance value.
If the PV module has few deterioration forms, the insulation resistance is
the high value. But, the insulation resistance is the low value if the PV
module has many deterioration forms. In case of assessment of
performance parameters on PV modules, if PV modules have no fatal
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บทคัดย่ อ

1. บทนา

บทความฉบับนี ้วิเ คราะห์ ความสั ม พัน ธ์ ระหว่ างแฟกเตอร์ สนามไฟฟ้ า
(Field Utilization Factor) กับลักษณะโครงสร้ างของอิ เล็กโตรดทรงกลม
คู่ขนาน โดยศึ ก ษาจากรู ปแบบอิ เล็กโตรดทรงกลมคู่ขนานที่ ใช้ งานเป็ น
เครื่ องมือวัดแรงดันไฟฟ้ าแรงสู ง (Sphere Gap) ตามมาตรฐาน IEC 60052
: 2010 ซึ่ งบทความฉบับนี ้ใ ช้ เทคนิ คไฟไนต์ อิลิ เ มนต์ (Finite Element
Technique) มาประยุก ต์ ใ นการค านวณหาค่ า พารามิ เ ตอร์ เกี่ ย วข้ อ งกั บ
สนามไฟฟ้ า และใช้ เทคนิ คการปรั บเส้ นโค้ ง (Curve Fitting Technique)
ด้ วยการถดถอยแบบโพลิโนเมียล (Polynomial Regression) สาหรั บสร้ าง
สมการความสั ม พั น ธ์ ของแฟกเตอร์ สนามไฟฟ้ า จากเทคนิ ค ข้ า งต้ น
สามารถสร้ างสมการทางคณิ ตศาสตร์ ของแฟกเตอร์ สนามไฟฟ้ า ใน
ฟั งก์ ชันของโครงสร้ างอิ เล็กโตรดทรงกลมคู่ขนาน ซึ่ งความสั มพันธ์ ของ
สมการดั ง กล่ า วมี ค วามน่ า เชื่ อ ถื อ ในเชิ ง คณิ ตศาสตร์ เนื่ อ งจากมี ก าร
ตรวจสอบค่ าสั มประสิ ทธิ์ สหสั ม พั น ธ์ (Correlation Coefficient)
นอกจากนี ้ยังสามารถประยุกต์ ใช้ ข้อมูลดังกล่ าวในการหาค่ าของความจุ
ไฟฟ้ า (Capacitance) ของอิ เล็กโตรดทรงกลมคู่ขนาน ดังนั้นเทคนิ คและ
การวิเคราะห์ ที่นาเสนอในบทความฉบับนี ้ จึงสามารถนาไปประยุกต์ ใช้ ใน
งานวิศวกรรมไฟฟ้ าแรงสูงได้

ปรากฎการณ์ เ บรกดาวน์ เป็ นพฤติ ก รรมทางฟิ สิ ก ส์ ที่ ก ล่ าวถึ ง การ
สู ญเสี ยความเป็ นฉนวนของวัสดุ และมีสภาวะสามารถนากระแสได้ เมื่อ
วัส ดุ ด ั ง กล่ า วได้ รั บ แรงดั น ไฟฟ้ า (Voltage) และเกิ ด ความเครี ยด
สนามไฟฟ้ า (Electric Field Stress) ถึงจุดวิกฤตความคงทนต่อสนามไฟฟ้ า
(Electric Field Strength) [1] ซึ่ งในทางวิศวกรรมได้ประยุกต์คุณสมบัติ
การเกิ ด เบรกดาวน์ ข องอากาศ มาใช้ ง านเป็ นเครื่ องมื อ วัด แรงดั น
ไฟฟ้ าแรงสู ง (High Voltage Measurement) โดยอาศัยหลักการเกิ ดเบรก
ดาวน์ระหว่างช่องว่างอากาศของอิเล็กโตรดทรงกลมคู่ขนาน หรื อเรี ยกว่า
เทคนิ คการวัดแรงดันสู งด้วยแกปทรงกลม (Sphere Gap) [2] ดังแสดงใน
รู ปที่ 1 โดยแรงดันเบรกดาวน์ ที่วดั ค่าได้จะมี ค วามสัมพันธ์โดยตรงกับ
ระยะแกป (S) และขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางทรงกลม (D)

เส้ นผ่ านศูนย์ กลาง (D)

ระยะแกป (S)

Abstract
According to IEC standard 60052 : 2010, the relationship between
field utilization factor and the structure of sphere electrode, which is
sphere gap as it uses in high-voltage measurement, is analysed in this
paper. Therefore, the Finite Element Technique is chosen to evaluate the
parameters of electric field and also the Curve Fitting Technique, which
bases on Polynomial Regression is used to fit the curve. According to
these techniques, the mathematic equations of the field utilization factor
as function of sphere gap. In order to ensure the accurate equations,
these mathematic equations are validated by using correlation
coefficient of polynomial regression. In addition, the capacitance of
sphere gap can be determined. The proposed techniques and results can
be applied to high voltage technology .

รู ปที่ 1 เครื่ องมือวัดแรงดันสู งด้วยแกปทรงกลม (Sphere Gap)
จากหลักการข้างต้น ทาให้องค์กรสากล International Electro technical
Commission (IEC) ได้กาหนดให้เทคนิ คการวัดแรงดันสู งด้วยแกปทรง
กลมเป็ นมาตรฐานสาคัญคือ IEC 60052 เนื่ องจากมีค่าความคลาดเคลื่ อน
ในการวัด แรงดัน เบรกดาวน์ ไ ม่ เ กิ น ± 3% โดยอ้า งอิ ง ค่ า ที่ อุ ณ หภู มิ
สภาพแวดล้อม 20 ºC ความดัน 1013 bar [3] และสาหรับค่าแรงดันเบรก
ดาวน์ในตาราง IEC 60052 ได้แบ่งข้อมูลเป็ นสองประเภท คือ ประเภท
แรกใช้สาหรั บแรงดันกระแสสลับ (AC), แรงดัน อิ มพัล ส์ ฟ้าผ่าขั้วลบ
(-LI), แรงดันสวิตช์ซิ่งขั้วลบ (-SI) แสดงผลดังแสดงรู ปที่ 2

Keywords: Sphere electrode, Gap distance, Field Utilization Factor
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= ระยะแกป (cm.)
= ค่าแฟกเตอร์ สนามไฟฟ้ า

= ค่าความเครี ยดสนามไฟฟ้ าสูงสุด (kV/cm)
Emax
จากความสัมพันธ์ของสมการที่ (1) แสดงให้เห็นว่าพารามิเตอร์
ที่มีผลต่อการเกิ ดเบรกดาวน์ คือความเครี ยดสนามไฟฟ้ าสู งสุ ด ระยะแกป
และแฟกเตอร์ สนามไฟฟ้ า โดยการเกิ ด เบรกดาวน์ จ ะเกิ ด ขึ้ น ที่ อ ากาศ
ระหว่างอิเล็กโตรดทรงกลม ที่ค่าความคงทนต่อความเครี ยดสนามไฟฟ้ า
เท่ากับ 30 kV/cm [4]
ในขณะที่ แ ฟกเตอร์ ส นามไฟฟ้ า สามารถหาได้จ ากสมการ
ที่ (2) คือ
 * = Emean / Emax ; (0   *  1)
(2)
โดยที่
= ค่าความเครี ยดสนามไฟฟ้ าเฉลี่ย (kV/cm)
Emean
Emax
= ค่าความเครี ยดสนามไฟฟ้ าสู งสุ ด(kV/cm)
ซึ่ งแฟกเตอร์ สนามไฟฟ้ านั้น สามารถประเมินระดับความสม่าเสมอของ
สนามไฟฟ้ าได้ดงั ต่อดังนี้ [5]

s

*

รูปที่ 2 ข้อมูลแรงดันเบรกดาวน์ตามมาตรฐาน IEC 60052
และประเภทที่สองใช้สาหรับค่าแรงดันอิมพัลส์ฟ้าผ่าขั้วบวก(+LI) และ
แรงดันอิมพัลส์สวิตช์ซิ่งขั้วบวก (+SI) เท่านั้น ดังแสดงในรู ปที่ 3

 * = 1.0

; สนามไฟฟ้ าเป็ นรู ปแบบสม่าเสมอ

 *  0.5

; สนามไฟฟ้ าเป็ นรู ปแบบไม่สม่าเสมอเล็กน้อย

0.25  * 0. 5 ; สนามไฟฟ้ าเป็ นรู ปแบบไม่สม่าเสมอ
โดยค่ า ความเครี ย ดสนามไฟฟ้ าสู งสุ ด (Emax) ของอิ เ ล็ ก โตรดทรงกลม
สามารถคานวณได้จากเทคนิควิธีไฟไนต์อิลิเมนต์

รูปที่ 3 ข้อมูลแรงดันเบรกดาวน์ตามมาตรฐาน IEC 60052
จากข้อ มูล แรงดัน เบรกดาวน์ข องแกปทรงกลมที่ ก ล่ า วมาข้างต้น จะมี
ความสั ม พัน ธ์ โ ดยตรงกั บ สนามไฟฟ้ า เพราะเมื่ อ เกิ ด ความเครี ยด
สนามไฟฟ้ าสูงถึงค่าวิกฤตในบริ เวณช่องว่างอากาศระหว่างอิเล็กโตรดทรง
กลมหรื อระยะแกปนั้ น ก็ จ ะเกิ ด การเบรกดาวน์ ข้ ึ นทั น ที แต่ ใ น
ขณะเดี ย วกัน สนามไฟฟ้ าก็ มี ค วามสั ม พัน ธ์ โ ดยตรงกับ ลัก ษณะของ
อิเล็กโตรดทรงกลมด้วย ซึ่งความสัมพันธ์ดงั กล่าวสามารถวิเคราะห์ได้ดว้ ย
ค่าแฟกเตอร์สนามไฟฟ้ า (Field Utilization Factor, * ) ดังนั้นบทความนี้
จึงนาเสนอการหาสมการความสัมพันธ์ทางคณิ ตศาสตร์ ระหว่างแฟกเตอร์
สนามไฟฟ้ ากับลักษณะโครงสร้างของอิเล็กโตรดทรงกลมคู่ขนาน เพื่อใช้
ประเมินความสม่าเสมอของสนามไฟฟ้ า และคานวณหาค่าความจุไฟฟ้ า
(Capacitance) ของอิเล็กโตรดทรงกลมคู่ขนาน โดยโครงสร้ างอิเล็กโตรด
นั้นมีการกาหนดตามมาตรฐาน IEC 60052

3. ระเบียบวิธีไฟไนต์ อลิ เิ มนต์ และความสมา่ เสมอของ
สนามไฟฟ้า
ไฟไนต์อิลิเมนต์เป็ นระเบียบวิธีเชิ งเลข (Numerical Method) ซึ่ งสามารถ
ใช้วิเคราะห์สนามแม่เหล็กไฟฟ้ า (Electromagnetic) โดยมีรูปแบบสมการ
เป็ นสมการลาปลาสเซี ยน (Laplacian) หรื อสมการ
ปั วซอง
(Poissonian) ดังนั้นค่ าสนามไฟฟ้ าโดยอาศัยหลัก การพลังงานต่ าที่ สุด
สามารถแสดงได้ดงั สมการที่ (3)
1
2
(3)
W 
  grad  dV  (minimum)

2

V

เมื่อ

W = พลังงานภายในระบบปริ ภูมิ
 = ค่าเปอร์มิติวิต้ ีของวัสดุ
 = ศักย์ไฟฟ้ า
V = ปริ มาตรที่สนใจในระบบปริ ภูมิ
จากสมการข้างต้นกาหนดขอบเขตศักย์ไฟฟ้ าที่อิเล็กโตรดทรงกลมคู่ขนาน
เท่ากับ 1 Volt ดังนั้นค่าความเครี ยดสนามไฟฟ้ าสู งสุ ด (Emax) ตามลักษณะ
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง (D) และระยะแกป (S) ของอิเล็กโตรดทรงกลม
คู่ขนาน ตามมาตรฐาน IEC 60052 กาหนด แสดงดังรู ปที่ 4

2. ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งแรงดัน เบรกดาวน์ แ ละแฟกเตอร์
สนามไฟฟ้า
แรงดันเบรกดาวน์มีเกี่ ยวข้องโดยตรงกับแฟกเตอร์ สนามไฟฟ้ าแสดงดัง
สมการที่ (1) คือ
(1)
U b  Emax   s  * 
เมื่อ

Ub

= แรงดันเบรกดาวน์ (kV)
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S1 S2

 K  (Field Utilization Factor ( *) คงที่)
R1 R2

เมื่อ K
S1
S2
R1
R2

=
=
=
=
=

(4)

ค่าคงที่
ระยะแกปของอิเล็กโตรดแบบที่ 1
ระยะแกปของอิเล็กโตรดแบบที่ 2
รัศมีของอิเล็กโตรดแบบที่ 1
รัศมีของอิเล็กโตรดแบบที่ 2

รู ปที่ 4 ค่าความเครี ยดสนามไฟฟ้ าสู งสุ ดของอิเล็กโตรดทรงกลมคู่ขนาน
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง และระยะแกป ตามมาตรฐาน IEC 60052
จากรู ปที่ 4 แสดงให้เห็ นว่าเมื่อเส้นผ่านศูนย์กลางของอิเล็กโตรดทรง
กลม หรื อระยะแกปมีขนาดเพิ่มขึ้น จะทาให้ค่าความเครี ยดสนามไฟฟ้ า
สูงสุดมีขนาดลดลง และนอกจากนี้ สามารถนาค่า ผลลัพธ์ Emax ดังกล่าวมา
ค านวณค่ าแฟกเตอร์ ส นามไฟฟ้ า (ดัง รู ปที่ 5 ) ตามความสัม พันธ์ ข อง
สมการที่ (2) เพื่อประเมินระดับความสม่าเสมอของสนามไฟฟ้ า

รู ปที่ 6 กฎแห่ งความคล้ายคลึ งของอิ เล็ก โตรดทรงกลมคู่ขนานที่ มีค่ า
(S/R) เท่ากัน
จากความสัมพันธ์ข ้างต้น แฟกเตอร์ สนามไฟฟ้ าจะคงที่ เมื่ ออัตราส่ วน
(S/R) คงที่ เ ช่ น กัน ดัง นั้น จึ งสามารถใช้เ ทคนิ ค ปรั บเส้น โค้ง (Fitting
Curve) มาวิเคราะห์ ขอ้ มูลแฟกเตอร์ สนามไฟฟ้ าในฟั งก์ชนั ของ (1+(S/R)
ด้วยสมการถดถอยแบบโพลิโนเมียล (Polynomial Regression) ดังสมการ
ที่ (5)
(5)

รูปที่ 5 แฟกเตอร์สนามไฟฟ้ าของอิเล็กโตรดทรงกลมคู่ขนาน ขนาดเส้น
ผ่านศูนย์กลาง และระยะแกป ตามมาตรฐาน IEC 60052

เมื่อ

0 , 1 , 2 = ค่าสัมประสิ ทธ์ของสมการโพลิโนเมียล

จากการสมการที่ (5) สามารถหาสมการโพลิ โนเมียลของแฟก
เตอร์ สนามไฟฟ้ าของอิ เล็กโตรดทรงกลมคู่ขนานได้ดงั สมการที่ (6) และ
รู ปแบบเส้นโค้งแสดงดังรู ปที่ 7
y = 0.0561x2-0.4988x + 1.443
(6)
r = 0.987
เมื่อ y = Field Utilization Factor ( *)
X = (1+ (S/R)), S คือ ระยะแกป และ R คือ รัศมีทรงกลม
r = สัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์ (Correlation Coefficient)

จากรู ปที่ 5 แสดงให้ เ ห็ น ว่าถ้าระยะแกปเพิ่ม ขึ้น ในขณะที่ เ ส้ น ผ่าน
ศูนย์ก ลางของอิ เล็ก โตรดทรงกลมมี ขนาดคงที่ จะมี ผลทาให้ แฟกเตอร์
สนามไฟฟ้ ามีค่าลดลง จึงกล่ าวได้ว่าสนามไฟฟ้ าจะไม่สม่ าเสมอมากขึ้ น
เมื่อระยะแกปเพิ่มขึ้น โดยอิเล็กโตรดทรงกลมตามมาตรฐาน IEC มีค่าแฟก
เตอร์สนามไฟฟ้ าต่าที่สุดเข้าใกล้ค่า 0.5 ซึ่ งเป็ นช่ วงสนามไฟฟ้ ามีรูปแบบ
ไม่สม่าเสมอเล็กน้อย

4. การประเมินผลแฟกเตอร์ สนามไฟฟ้า
รู ป ที่ 5 แสดงให้ เ ห็ น ปริ มาณที่ มี ข ้อ มู ล เป็ นจ านวนมาก ต้อ งใช้
คุณสมบัติของกฎแห่งความคล้ายคลึง (Similarity Law) ในการวิเคราะห์ดงั
แสดงในรู ปที่ 6 ซึ่งจากคุณสมบัติของกฎนั้นกล่าวว่า อิเล็กโตรดที่มีรูปทรง
เรขาคณิ ตเหมื อ นกัน และมี อตั ราส่ ว นระหว่ า งแกปต่ อ ขนาดรั ศ มี ข อง
อิเล็กโตรด (S/R) เท่ากัน จะมีค่าแฟกเตอร์ สนามไฟฟ้ าที่เท่ากันดังแสดงใน
สมการที่ 4

จากสมการที่ (6) และรู ป ที่ 7 มี ค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ สหสั ม พัน ธ์ (r)
เท่ากับ 0.987 แสดงให้เห็ นว่าข้อมูลแฟกเตอร์ สนามไฟฟ้ าในฟั งก์ชนั ของ
(1+(S/R)) มีความสัมพันธ์ที่น่าเชื่ อถือว่าเป็ นสมการโพลิโนเมียล เนื่ องจาก
มีค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์ที่ใกล้เคียง 1 [6]
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Vn = ปริ มาตรที่สนใจในระบบปริ ภูมิ
n = จานวนจุด (Node) ของอิลิเมนต์ (Element) ในระบบปริ ภูมิ
จากผลการคานวณค่าความจุไฟฟ้ าของอิเล็กโตรดทรงกลมคู่ขนาน
ด้วยสมการที่ (7) สามารถแสดงความสัมพันธ์ ระหว่างความจุไฟฟ้ าใน
ฟังก์ชนั ของ (1+(S/R)) ได้ดงั รู ปที่ 9
รูปที่ 7 สมการถดถอยแบบโพลิโนเมียลของแฟกเตอร์สนามไฟฟ้ า
รู ปแบบ อิเล็กโตรดทรงกลมคู่ขนาน

5. ผลของแฟกเตอร์ สนามไฟฟ้าต่ อ ข้ อจากัดของทรงกลมวัด
แรงดันสู ง
มาตรฐาน IEC 60052 แนะนาให้ใช้อิเล็กโตรดรู ปแบบทรงกลม
คู่ขนานเป็ นเครื่ องมือวัดแรงดันไฟฟ้ าแรงสู ง ซึ่ งมีความคลาดเคลื่ อนของ
การเกิดเบรกดาวน์ไม่เกิน ± 3% โดยระยะแกป (S) ต้องมีขนาดไม่เกิ นรัศมี
(S < R) หรื อระยะแกปต้องมีขนาดไม่เกิ นครึ่ งของเส้นผ่านศูนย์กลางของ
อิเล็กโตรดทรงกลม (S < (0.5D)) จากการวิเคราะห์ขา้ งต้นพบว่าที่ระยะ
แกปมีขนาดน้อยกว่าขนาดรั ศมี ของทรงกลมทุกขนาดที่ทาการศึกษานั้น
จะมีค่าแฟกเตอร์ สนามไฟฟ้ ามากกว่า 0.65 (ดังรู ปที่ 8) ซึ่ งมีคุณสมบัติอยู่
ในช่วงของสนามไฟฟ้ าสม่าเสมอสู ง ดังนั้นลักษณะอิเล็กโตรดทรงกลมที่
มีค่าแฟกเตอร์สนามไฟฟ้ ามากกว่า 0.65 จึงมีความเหมาะสมสาหรับใช้งาน
เป็ นเครื่ องมือวัดแรงดันไฟฟ้ าแรงสูง

รู ปที่ 9 ค่าความจุสนามไฟฟ้ าของอิเล็กโตรดทรงกลมคู่ขนาน
จากรู ปที่ 9 แสดงให้เห็ นว่า เมื่ ออัตราส่ วน (S/R) เพิ่มขึ้น มี ผลทาให้ค่ า
ความจุไฟฟ้ าของอิ เล็กโตรดทรงกลมคู่ขนานมี ค่ าลดลง โดยมี ค่าความจุ
ไฟฟ้ าลู่ เ ข้า ใกล้ค่ า 60 pF แสดงให้ เ ห็ น ว่า ระยะแกป (S) และรั ศ มี ข อง
อิเล็กโตรดทรงกลม (R) มีผลโดยตรงกับค่าความจุไฟฟ้ า

7. สรุปผลการวิเคราะห์
จากการวิเ คราะห์ แ ฟกเตอร์ สนามไฟฟ้ าของอิ เ ล็ก โตรดทรง
กลมคู่ขนานตามข้อกาหนดของการเกิ ดเบรกดาวน์ตามมาตราฐาน IEC
60052 พบว่าค่าแฟกเตอร์ สนามไฟฟ้ าของอิเล็กโตรดทรงกลมคู่ขนานจะมี
ค่าลดลงเมื่ออัตราส่ วน (S/R) เพิ่มขึ้น ซึ่งสามารถใช้สมการถดถอยแบบโพ
ลิโนเมียลในการประยุกต์หาเส้นโค้งแฟกเตอร์ สนามไฟฟ้ า ดังสมการทาง
คณิ ตศาสตร์ คือ y = 0.0561x2-0.4988x + 1.443 และ X = (1+ (S/R)) โดย
ลัก ษณะอิ เ ล็ ก โตรดทรงกลมที่ มี ค วามเหมาะสมส าหรั บ ใช้ ง านเป็ น
เครื่ องมือวัดแรงดันไฟฟ้ าแรงสู งตามมาตราฐาน IEC 60052 จะต้องมีค่า
แฟกเตอร์ สนามไฟฟ้ ามากกว่า 0.65 นอกจากนี้ ค่าความจุไฟฟ้ าจะมีค่าลู่เข้า
ใกล้ค่า 60 pF เมื่ออัตราส่ วน (S/R) เพิ่มขึ้น

รู ปที่ 8 แฟกเตอร์ สนามไฟฟ้ าของอิเล็กโตรดทรงกลมคู่ขนาน เส้นผ่าน
ศูนย์กลางขนาดต่างๆ (D) ที่ระยะแกป (S < 0.5D, S  0.5D, S < 0.5D)
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6. ค่ าความจุไฟฟ้าของอิเล็กโตรดทรงกลมคู่ขนาน
ค่า ความจุไ ฟฟ้ า (Capacitance) เป็ นคุ ณ สมบัติ ข องวัส ดุ ที่เ กี่ ยวข้อ ง
โดยตรงกับ สนามไฟฟ้ า ซึ่ งจะเกิ ด ขึ้ นเมื่ อ อิ เ ล็ ก โตรดมี ค่ า ความต่ า ง
ศักย์ไฟฟ้ า (Voltage) จากสมการที่ 3 สามารถประยุกต์ใช้วิเคราะห์ค่าความ
จุไฟฟ้ า (C) ของอิเล็กโตรดทรงกลมคู่ขนานดังสมการที่ 7
n
Farad
(7)
c  1   En 2 Vn
เมื่อ C = ค่าความจุไฟฟ้ า (Farad)
 = ค่าเปอร์มิติวิต้ ีของวัสดุ
En = ค่าความเครี ยดสนามไฟฟ้ า (kV/cm)
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การวิเคราะห์ ความเครียดสนามไฟฟ้ าของโพรงภายในเนือ้ ฉนวน
สายเคเบิลไฟฟ้าแรงสู งใต้ ดิน 115 kV ด้ วยเทคนิคไฟไนต์ อลิ เิ มนต์
Electric Field Stress Analysis of Cavity in Insulator of
Under Ground High Voltage Cable 115 kV with Finite Element Technique
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ดังกล่ าว XLPE จึงถูกนามาประยุกต์ใช้เป็ นฉนวนไฟฟ้ าของสายเคเบิ ล
ไฟฟ้ าแรงสู งใต้ดิน (Under Ground High Voltage Cable) เพื่อรักษา
เสถี ยรภาพด้านการฉนวนของระบบส่ งจ่ ายกาลังไฟฟ้ าให้ มีความมัน่ คง
โดยรู ปที่ 1 แสดงโครงสร้ างหลักของสายเคเบิลไฟฟ้ าแรงสู งใต้ดินชนิ ด
ฉนวน XLPE

บทคัดย่ อ
บทความฉบับนี ศ้ ึ กษาและวิ เคราะห์ อิทธิ พลความเครี ยดสนามไฟฟ้ า
ของโพรงอากาศ และโพรงความชื ้นขนาด 100 µm ที่ เกิ ดขึ น้ ภายในเนื ้อ
ฉนวนของสายเคเบิ ลไฟฟ้ าแรงสู งใต้ ดินชนิ ด Thermoset Cross-Linked
Polyethylene (XLPE) ซึ่ งใช้ งานกับระบบแรงดันไฟฟ้ า 115 kV โดยการใช้
เทคนิ คระเบี ยบวิธีเชิ งเลขไฟไนต์ อิลิเมนต์ (Finite Element Technique)
จากการวิเคราะห์ พบว่ าสายเคเบิลไฟฟ้ าแรงสู งที่ มีโพรงอากาศ หรื อโพรง
ความชื ้นเกิ ดขึ น้ นั้น จะมี ค่ าความเครี ยดสนามไฟฟ้ าสู งสุ ด (Maximum
Electric Field Stress) มากกว่ ากรณี ที่สายเคเบิลปราศจากโพรง นอกจากนี ้
ยังพบว่ าสายเคเบิลไฟฟ้ าแรงสูงประเภท XLPE ที่ มีโพรงอากาศจะมีโอกาส
เกิ ด ดิ ส ชาร์ จบางส่ ว นได้ ง่ า ยกว่ ากรณี สายเคเบิ ล ไฟฟ้ าแรงสู ง ประเภท
XLPE ที่มีโพรงความชื ้น ถึงแม้ ว่าสายเคเบิลไฟฟ้ าแรงสู งประเภท XLPE ที่
มี โพรงอากาศนั้นจะมี ค่าความเครี ยดสนามไฟฟ้ าสู งสุ ด ที่ น้อยกว่ าก็ตาม

Abstract

รู ปที่ 1 โครงสร้างของสายเคเบิลไฟฟ้ าแรงสูงใต้ดิน

This paper studies and analyses the maximum electric field stress of
air cavity and humidity cavity size 100 µm inside Thermoset CrossLinked Polyethylene (XLPE) insulator rated 115 kV. The Finite Element
Technique is chosen to analyse the impacts of the cavity. Results show
that maximum electric field stress of the high voltage cable with the
cavity is higher than the high voltage cable without the cavity. In
addition, it can be noted that the air cavity inside the high voltage cable
can be easily caused the partial discharge even the maximum electric
field stress of the air cavity is lower the humidity cavity.
Keywords: cavity

แต่อย่างไรก็ตามสถานะภาพความเป็ นฉนวนของสายเคเบิลชนิ ด XLPE มี
โอกาสที่จะเกิดการเสี ยสภาพได้ เนื่ องจากภายในเนื้ อฉนวนของสายเคเบิล
ดังกล่ าว มี โอกาสที่ จะเกิ ดโพรงอากาศ (Air Cavity) หรื อโพรงความชื้ น
(Humidity Cavity) ที่มีขนาดเล็กระดับไมโครเมตร [2] แสดงดังรู ปที่ 2
และเมื่อสายเคเบิลที่มีโพรงถูกนามาใช้งานกับแรงดันไฟฟ้ าแรงสู ง บริ เวณ
ตาแหน่ งโพรงในเนื้ อฉนวนนั้นจะมี ความเครี ยดสนามไฟฟ้ าสู ง (High
Electric Field Stress) ซึ่ งเป็ นสาเหตุของการเกิ ดดิ สชาร์ จบางส่ วน (Partial
Discharge) [3] แสดงดังรู ปที่ 3 ผลจากการเกิ ดดิ สชาร์ จบางส่ วนทาให้เกิ ด
ความร้ อนเพิ่ม ขึ้นเฉพาะจุด ทาให้ อายุการใช้งานของฉนวน XLPE มี
ระยะเวลาสั้น ลง จนน าไปสู่ ก ารเสี ยภาพความเป็ นฉนวนอย่างสมบู รณ์
หรื อเรี ยกว่าการเบรกดาวน์ (Breakdown)

1. บทนา
Thermoset Cross-Linked Polyethylene (XLPE) เป็ นวัสดุพอลิเมอร์
(Polymer) ที่ มีก ารนาใช้งานในทางวิศวกรรมไฟฟ้ าแรงสู ง เนื่ องจากมี
คุณสมบัติทางกายภาพที่สามารถรับแรงทางกลได้ดี มีความต้านทานการ
ไหลของกระแสไฟฟ้ าที่ สูง และที่ ส าคัญ มี ค วามคงทนต่ อความเครี ย ด
สนามไฟฟ้ าสู ง ถึ ง 18-20 MV/m [1] ด้ว ยคุ ณสมบัติที่ดี แ ละเหมาะสม
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E

V
r

1
 r2 
ln  
 r1 

(3)

เมื่อ E = ความเข้มสนามไฟฟ้ า (kV/cm)
V = แรงดันไฟฟ้ า (volt)

รูปที่ 2 ลักษณะการเกิดโพรงภายในสายเคเบิลไฟฟ้ าแรงสู งใต้ดิน

r = ตาแหน่งรัศมีใดๆ ระหว่างฉนวนของสายเคเบิล
r1 = รัศมีตวั นาของสายเคเบิล
r2 = รัศมีฉนวนด้านนอกของสายเคเบิล
สาหรั บ กรณี ส ายเคเบิ ล ไฟฟ้ าแรงสู ง ใต้ดิ นที่ มี โพรงอากาศ หรื อ โพรง
ความชื้ นเกิ ดขึ้นภายในเนื้ อฉนวน จะไม่สามารถวิเคราะห์ ได้ด้วยเทคนิ ค
ทางคณิ ตศาสตร์ พ้ืนฐาน เนื่ องจากค่าเปอร์ มิตติวิต้ ี (Permittivity) ของเนื้ อ
ฉนวน XLPE และโพรงนั้ นมี ค วามแตกต่ า งกั น จึ ง ท าให้ เ กิ ด การ
เปลี่ ย นแปลงหรื อหั ก เหของเส้ น สนามไฟฟ้ า ดัง นั้น การค านวณค่ า
ความเครี ยดสนามไฟฟ้ า E(r) ภายในโพรงฉนวน สามารถพิจารณาได้จาก
ความสัมพันธ์ในสมการที่ (4) คือ

รูปที่ 3 การเกิดดิสชาร์ จบางส่ วนของโพรงภายในเนื้ อฉนวน XLPE
จากหลักการและเหตุผลข้างต้นแสดงให้เห็ นว่าความเครี ยดสนามไฟฟ้ าที่
โพรงอากาศ และโพรงความชื้ นในเนื้ อฉนวนของสายเคเบิลไฟฟ้ าแรงสู ง
ใต้ดิน เป็ นปั จจัยสาคัญที่ ส่งผลกระทบถึ งเสถี ยรภาพความเป็ นฉนวนของ
สายเคเบิ ล นั้น ดัง นั้น บทความฉบับ นี้ จึ ง ท าการวิ เ คราะห์ ค วามเครี ย ด
สนามไฟฟ้ าในเนื้อฉนวนของสายเคเบิลไฟฟ้ าแรงสู งใต้ดิน ขนาด 115 kV
โดยจาลองการเกิดโพรงขนาด 100 µm และใช้ระเบียบวิธีเชิ งไฟไนต์อิลิ
เมนต์เป็ นเครื่ องมือในการคานวณผลความเครี ยดสนามไฟฟ้ า

E (r )    ( Cable , DCable ), ( Cavity , DCavity )

(4)

เมื่อ  ( Cable , DCable ) = ศักย์ไฟฟ้ าในฟั งก์ชนั ค่าเปอร์ มิตติวิต้ ีของโพรง
ฉ น ว น (  Cable ) แ ล ะ มิ ติ เ ร ข า ค ณิ ต ข อ ง ส า ย เ ค เ บิ ล (DCable)
ั ค่าเปอร์ มิตติ วิต้ ีของโพรง
 ( Cavity , DCavity ) = ศักย์ไฟฟ้ าในฟั งก์ชน

2. แบบจาลองของสายเคเบิลไฟฟ้าแรงสู งใต้ ดนิ

ฉนวน (  Cavity ) และมิติเรขาคณิ ตของโพรงฉนวน (DCavity)

จากปัญหาข้างต้น จึงนามาสู่ การสร้างแบบจาลองคณิ ตศาสตร์ ของสาย
เคเบิ ล ไฟฟ้ าแรงสู ง ใต้ ดิ น ในระบบพิ ก ัด ทรงกระบอก (Cylindrical
Coordinate System; (r, α, z)) เนื่ องจากสายเคเบิลดังกล่ าวมี ลกั ษณะ
โครงสร้างเป็ นทรงกระบอกซ้อนแกนร่ วม (Concentric Cylinder) โดยใช้
สมการลาปลาเชี่ ย นในการคานวณ (ดังสมการที่ 1) จากนั้นจึ งท าการใช้
สมการเชิงอนุพนั ธ์บางส่ วน (Partial Differential Equation) มาวิเคราะห์ค่า
สนามไฟฟ้ าในแบบจาลองดังแสดงในสมการที่ 2

จากสมการที่ (4) เมื่อพิจารณาเงื่อนไขพลังงานต่าที่สุด (Minimum Energy)
จะสามารถคานวณหาค่าสนามไฟฟ้ ากรณี สายเคเบิลไฟฟ้ าแรงสู งใต้ดินที่มี
โพรงเกิ ดขึ้นได้ โดยใช้เทคนิ คระเบียบวิธีเชิ งเลขที่ชื่อว่า ไฟไนต์อิลิเมนต์
(Finite Element Technique) ซึ่งมีเงื่อนไขดังสมการที่ (5) คือ
1
2
(5)
W 
  grad  dV  (minimum)

1
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2
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E (r )    r   
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2

V

เมื่อ

(1)
(2)

W = พลังงานภายในระบบปริ ภูมิ
 = ค่าเปอร์มิติวิต้ ีของวัสดุ
 = ศักย์ไฟฟ้ า
V = ปริ มาตรที่สนใจในระบบปริ ภูมิ

เมื่อ  = ศักย์ไฟฟ้ าในระบบพิกดั ทรงกระบอก (V)
E = ความเข้มสนามไฟฟ้ า (kV/cm)

3. แบบจาลองสายเคเบิลไฟฟ้าแรงสู งใต้ ดิน ที่มีโพรงภายใน
เนือ้ ฉนวน

จากความสัมพันธ์ของสนามไฟฟ้ ากับศักย์ไฟฟ้ าในสมการที่ (2) สามารถ
นามาวิเคราะห์หาค่าสนามไฟฟ้ าของสายเคเบิลไฟฟ้ าแรงสู งใต้ดินในกรณี
ที่ไม่มีโพรงในเนื้อฉนวนดังสมการที่ (3)

บทความฉบับนี้ ทาการวิเคราะห์โครงสร้ างสายเคเบิลไฟฟ้ าแรงสู งใต้
ดินชนิ ด XLPE ที่ใช้งานกับระบบแรงดันไฟฟ้ าแรงสู งขนาด 115 kV [4]
เมื่อกาหนดให้โพรงอากาศ และโพรงความชื้ น มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง
ของโพรง 100 µm โดยมีระยะห่ างระหว่างโพรงกับตัวนาเท่ากับ 500 µm
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เนื่ อ งจากต้ อ งการศึ ก ษาอิ ท ธิ พ ลของโพรงฉนวนขนาดเล็ ก ระดั บ
ไมโครเมตร และมีตาแหน่งอยูใ่ กล้กบั ตัวนาไฟฟ้ าแรงสู ง ดังแสดงในรู ปที่
4

รู ปที่ 5 เวกเตอร์ ความเครี ยดสนามไฟฟ้ าที่รอยต่อเนื้ อฉนวนสายเคเบิลกับ
โพรง
จากรู ปที่ 5 เมื่ อพิจารณาที่ ความเครี ยดสนามไฟฟ้ าในแนวสัมผัสรอยต่ อ
( Et ) ของวัสดุต่างชนิ ดมีค่าคงตัว จะได้ความสัมพันธ์ดงั สมการที่ 6 คือ [6]

(6)
En1  2  En 2
1

รูปที่ 4 ความเครี ยดสนามไฟฟ้ าตลอดแนวรัศมีเนื้อฉนวนของสายเคเบิล

เมื่อ
E1 = ความเครี ยดสนามไฟฟ้ าของฉนวนเคเบิล
E2 = ความเครี ยดสนามไฟฟ้ าของโพรง
En1 = ความเครี ยดสนามไฟฟ้ าของฉนวนเคเบิลแนวตั้งฉากรอยต่อ
En2 = ความเครี ยดสนามไฟฟ้ าของโพรงแนวตั้งฉากรอยต่อ
Et1 = ความเครี ยดสนามไฟฟ้ าของฉนวนเคเบิลแนวสัมผัสรอยต่อ
Et2 = ความเครี ยดสนามไฟฟ้ าของโพรงแนวตั้งสัมผัสรอยต่อ
 1 = ค่าเปอร์มิตติวิต้ ีของเนื้อฉนวนเคเบิล
 2 = ค่าเปอร์มิตติวิต้ ีของโพรง

เมื่อ
E(r) = ความเครี ยดสนามไฟฟ้ าตลอดแนวรัศมีเนื้อฉนวนของสายเคเบิล
Junction = บริ เวณรอยต่อระหว่างเนื้ อฉนวนสายเคเบิลกับโพรง
Cavity = โพรงในเนื้ อฉนวนสายเคเบิล ขนาด 100 µm .
E1 = ความเครี ยดสนามไฟฟ้ าของฉนวนเคเบิล ที่บริ เวณรอยต่อ
E2 = ความเครี ยดสนามไฟฟ้ าของโพรง ที่บริ เวณรอยต่อ

r1

= รัศมีตวั นาของสายเคเบิล ขนาด 15.25 mm.
r2 = รัศมีฉนวนด้านนอกของสายเคเบิล ขนาด 37.25 mm.
rall = รัศมีรวมทั้งหมดของสาบเคเบิล ขนาด 45.15 mm.

โดยความสัมพันธ์ข องสมการที่ 6 สามารถน าไปสู่ การวิ เคราะห์ ผลของ
สนามไฟฟ้ ากรณี สายเคเบิลที่มีโพรงในเนื่ องฉนวนได้ดงั นี้

นอกจากนี้ พารามิ เ ตอร์ ที่ มี ค วามส าคัญ ต่ อ การค านวณค่ า ความเครี ย ด
สนามไฟฟ้ า คือค่าเปอร์ มิตติวิต้ ีของฉนวน XLPE โพรงอากาศ และโพรง
ความชื้น ดังแสดงในตารางที่ 1

4.1 ความเครี ย ดสนามไฟฟ้ าของสายเคเบิ ล ที่ เ นื้ อ ฉนวน
ปราศจากโพรง กับเนือ้ ฉนวนมีโพรงอากาศ
จากการวิเคราะห์ ค่ าความเครี ยดสนามไฟฟ้ าด้วยเทคนิ คไฟไนต์อิลิ
เมนต์น้ นั สามารถแสดงความเครี ยดสนามไฟฟ้ า (E(r)) และค่าสนามไฟฟ้ า

ตารางที่ 1 ค่าเปอร์มิตติวิต้ ีของวัสดุที่ใช้ในการคานวณค่าสนามไฟฟ้ า [5]

จากรั ศมี ตวั นาของสายเคเบิล ( r1) จนถึ งระยะที่ เ กิ ด โพรงอากาศในเนื้ อ
ฉนวน (ดังรู ปที่ 6)

4. ลักษณะสนามไฟฟ้าของสายเคเบิลไฟฟ้าแรงสู งใต้ ดิน ที่มี
โพรงในเนือ้ ฉนวน
ฉนวนของสายเคเบิลไฟฟ้ าแรงสู งใต้ดิน เป็ นวัสดุพอลิเมอร์ ประเภท
XLPE ซึ่ งมีค่าเปอร์ มิตติ วิต้ ี แตกต่างจากโพรงอากาศและโพรงความชื้ น
เมื่อนาสายเคเบิลดังกล่าวที่มีโพรงอากาศหรื อโพรงความชื้ น มาใช้งานกับ
แรงดันไฟฟ้ าแรงสู ง จะทาให้เกิ ดการหักเหของเส้นสนามไฟฟ้ าที่บริ เวณ
รอยต่อของเนื้ อฉนวนสายเคเบิลกับโพรง ซึ่ งสามารถแสดงความสัมพันธ์
ในรู ปของเวกเตอร์ได้ดงั รู ป 5

รู ปที่ 6 ความเครี ยดสนามไฟฟ้ าของสายเคเบิลที่มีโพรงอากาศ
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จากตารางที่ 3 แสดงให้เห็ นว่าโพรงความชื้ นมีค่าเปอร์ มิตติวิต้ ีสูงกว่าเนื้ อ
ฉนวนของสายเคเบิ ล ไฟฟ้ าแรงสู ง ใต้ดิ น ประเภท XLPE โดยมี ค่ า
ความเครี ย ดสนามไฟฟ้ าสู ง สุ ด บริ เ วณรอยต่ อ ระหว่ า งฉนวนกับ โพรง
ความชื้ น (E1) มีค่าเท่ากับ 12.37 Mv/m ซึ่ งมี ค่าเครี ยดสนามไฟฟ้ าสู งสุ ด
มากกว่า 1.63 เท่าของสายเคเบิ ลไฟฟ้ าแรงสู งประเภท XLPE ที่ปราศจาก
โพรง

จากรู ปที่ 6 สามารถสรุ ป ข้อ มู ล ได้ดัง ตารางที่ 2 คื อ ค่ า ความเครี ยด
สนามไฟฟ้ าสู งสุ ด (Emax), ค่าความเครี ยดสนามไฟฟ้ าสู งสุ ดที่ รัศมีตวั นา
(Er1) และความเครี ยดสนามไฟฟ้ าที่บริ เวณรอยต่อ (EJunction)
ตารางที่ 2 ผลลัพธ์ความเครี ยดสนามไฟฟ้ าสายเคเบิลที่มีโพรงอากาศ
Material
XLPE
(Non Cavity)
Air Cavity
(in XLPE)

Permittivity

Position of
E max

Magnitude
of E max
(Mv/m)

E max at
junction
(Mv/m)

2.3

Radius of
Conductor
(r1)

7.57

-

1

Air Cavity
at Junction

10.4

5. สรุปผลและวิเคราะห์ ผล

E1=5.08
E2=10.4

จากผลการค านวณค่ าความเครี ย ดสนามไฟฟ้ าของสายเคเบิ ล
ไฟฟ้ าแรงสู งใต้ดินที่ มีโพรงเกิ ดขึ้น ด้วยเทคนิ คไฟไนต์อิลิเมนต์สามารถ
แยกการวิเคราะห์ได้เป็ น 3 ประเด็นสาคัญคือ

กรณี ที่สายเคเบิ ล ไฟฟ้ าแรงสู งใต้ดินมี โพรงอากาศเกิ ด ขึ้ น จะมี
ความเครี ยดสนามไฟฟ้ าสู งสุ ดที่บริ เวณรอยต่อระหว่างฉนวนกับโพรง
อากาศ โดยมี ค่าเท่ากับ 10.4 Mv/m ซึ่ งโพรงอากาศดังกล่ าวสามารถ
รับภาระความเครี ยดสนามไฟฟ้ าได้เพียง 2.7-3.3 Mv/m [7] จึงเป็ น
สาเหตุทาให้โพรงอากาศเริ่ มเกิดการดิสชาร์ จบางส่ วนได้ทนั ที

ในขณะที่ ก รณี ส ายเคเบิ ล ไฟฟ้ าแรงสู ง ใต้ดิ น มี โ พรงความชื้ น
เกิ ด ขึ้ น จะมี ค วามเครี ยดสนามไฟฟ้ าสู งสุ ด บริ เ วณรอยต่ อระหว่า ง
ฉนวนกับ โพรงความชื้ น มี ค่ าเท่ ากับ 12.37 Mv/m โดยที่ฉ นวนของ
สายเคเบิ ล ไฟฟ้ าแรงสู ง ใต้ดิ น ประเภท XLPE สามารถรั บ ภาระ
ความเครี ยดสนามไฟฟ้ าได้ถึง 18-20 Mv/m [7] ดังนั้นที่ฉนวน XLPE
จึงยังไม่มีการเริ่ มเกิดดิสชาร์ จบางส่ วน
 จากข้อมูลข้างต้นแสดงให้เห็นว่าสายเคเบิล XLPE ที่มีโพรงความ
อากาศจะเริ่ มเกิดดิสชาร์ จบางส่ วนได้ง่ายกว่ากรณี สายเคเบิล XLPE ที่
มีโพรงความชื้ น แม้ว่าสายเคเบิล XLPE ที่ มีโพรงความชื้ นจะมี ค่ า
ความเครี ยดสนามไฟฟ้ าสูงสุดที่นอ้ ยกว่าก็ตาม

จากตารางที่ 2 แสดงให้เห็ นว่าค่าเปอร์ มิตติ วิต้ ีของเนื้ อฉนวนสายเคเบิ ล
ไฟฟ้ าแรงสู งใต้ดินประเภท XLPE มี ค่าสู งกว่าค่าเปอร์ มิตติ วิต้ ีของโพรง
อากาศโดยมีค่าเป็ น 2.3 และ 1 ตามลาดับ และจากสมการที่ (6) พบว่าค่า
En1 มีค่าต่ากว่า En2 จึงทาให้ค่าความเครี ยดสนามไฟฟ้ าสู งสุ ดเกิ ดขึ้น ที่
โพรงอากาศที่บริ เวณรอยต่อระหว่างฉนวนกับโพรง (E2) มีค่าความเครี ยด
สนามไฟฟ้ าสูงสุดเท่ากับ 10.4 Mv/m ซึ่ งมากกว่ากรณี ที่ปราศจากโพรงถึง
1.37 เท่า เมื่อค่าความเครี ยดสนามไฟฟ้ าสู งสุ ดกรณี เนื้ อฉนวนที่ปราศจาก
โพรง (Er1) มีค่าเท่ากับ 7.57 Mv/m

4.2 ความเครี ย ดสนามไฟฟ้ าของสายเคเบิ ล ที่ เ นื้ อ ฉนวน
ปราศจากโพรง กับเนือ้ ฉนวนมีโพรงความชื้น
จากการค านวณค่าความเครี ยดสนามไฟฟ้ าด้วยเทคนิ ค ไฟไนต์อิ ลิ
เมนต์แสดงผลลัพธ์ค่าสนามไฟฟ้ าจากรัศมีตวั นาของสายเคเบิล (r1) จนถึง
ระยะที่เกิดโพรงความชื้ นในเนื้ อฉนวนดังแสดงในรู ปที่ 7 และตารางที่ 3
แสดงค่าความเครี ยดสนามไฟฟ้ าสู งสุ ด (Emax), ค่าความเครี ยดสนามไฟฟ้ า
สู งสุ ดที่ รัศมี ตวั นา (Er1) และความเครี ยดสนามไฟฟ้ าที่ บ ริ เ วณรอยต่ อ
(EJunction)
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รูปที่ 7 ความเครี ยดสนามไฟฟ้ าของสายเคเบิลที่มีโพรงความชื้ น
ตารางที่ 3 ผลลัพธ์ความเครี ยดสนามไฟฟ้ าสายเคเบิลที่มีโพรงความชื้ น
Material

Permittivity

XLPE
(Non Cavity)

2.3

Humidity
Cavity
(in XLPE)

78.5

Position of
E max
Radius of
Conductor
(r1)
Insulator
(XLPE) at
Junction

Magnitude
of E max
(Mv/m)

E junction
(Mv/m)

7.57

E1=12.37

12.37

E2=0.44
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บทคัดย่อ

. บทนํา

บทความฉบับนีได้มีการนําเสนอโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพือใช้ ในการ
ประเมินความเสี ยงทีก่อให้ เ กิดความเสี ยหายจากการเกิดฟ้ าผ่ าต่ อ สิ งปลูก
สร้ าง ชี วิ ต และทรั พย์ สิ น เพือใช้ ในการเลื อ กมาตรการป้ องกันฟ้ าผ่ า ที
เหมาะสม และมี ค วามคุ้ มค่ าในการติ ดตั ง โดยการพั ฒ นาโปรแกรม
ประเมินความเสี ยงของความเสี ยหายจากฟ้ าผ่ านันมุ่งเน้ นไปที สิ งปลูกสร้ าง
ที มีการติดตังระบบผลิตพลังงานไฟฟ้ าจากเซลล์ แสงอาทิ ตย์ โดยวิ ธี การ
ประเมิ นความเสี ยงจะเป็ นไปตามมาตรฐาน IEC 62305-2: 2010 โดย
โปรแกรมที พัฒนาขึนนีทําให้ การประเมิ นความเสี ยงได้ ส ะดวกรวดเร็ ว
ยิงขึน และผู้ ใ ช้ งานไม่ จ ํา เป็ นต้ อ งมี ความรู้ เชิ ง ลึก ในรายละเอี ย ดของ
มาตรการป้ องกั น ฟ้ าผ่ า เพี ย งแค่ กดเลื อ กข้ อ มู ล หรื อกรอกข้ อ มู ล ใน
โปรแกรมก็สามารถประเมินความเสี ยง พร้ อมทั งสามารถเลือ กมาตรการ
ป้ องกันทีเหมาะสม และความคุ้มค่ าในการติดตังอุป กรณ์ ป้องกันฟ้ าผ่ าได้

ปั จ จุ บ ั น ประเ ทศไทยมี ก ารนํ า พลั ง งานทดแทนมาใช้ ม ากขึ น
โดยเฉพาะพลังงานจากแสงอาทิ ตย์ ซึ งไม่ ได้มี เ พียงแต่เ ฉพาะโรงไฟฟ้ า
พลังงานแสงอาทิ ตย์เ ท่ านัน แต่ยงั มี การใช้งานไปตามบ้านเรื อ น สถานที
ราชการ ทังที อยู่ในเมื อ ง ชานเมื อ ง และโดยเฉพาะในพืนที แถบชนบทที
การไฟฟ้ ายังเข้าไปไม่ถึง ดังนันเมื อมี การติ ดตังแผงเซลล์แสงอาทิ ตย์บ นสิ ง
ปลูกสร้าง ย่อ มหลี กเลี ยงไม่ ได้ที จะมี โอกาสเกิ ดฟ้ าผ่า ถึ งแม้จ ะมี โอกาส
เกิ ดน้อยแต่ถา้ เกิ ดแล้วอาจสร้างความเสี ยหายมูลค่ามหาศาล
บทความนี เป็ นการนําเสนอการศึ กษา และวิ เ คราะห์เ กี ยวกับ มาตรการ
ป้ องกันฟ้ าผ่า โดยจะเน้นไปที การบริ หารความเสี ยงในการลดความสู ญเสี ย
จากการเกิ ดฟ้ าผ่าในรู ป แบบต่างๆ ของสิ งปลูกสร้างที มี การติ ดตังระบบ
ผลิ ตกําลังไฟฟ้ าจากเซลล์แสงอาทิ ตย์ และหลังจากเลื อ กระดับ ความเสี ยงที
ยอมรับได้แล้ว แนวทางดังกล่าวจะถูกนํามาใช้เพือบอกมาตรการป้ องกันที
เหมาะสม เพือที จะนํามาใช้สํ าหรับ ลดความเสี ยงให้มี ค่าตํากว่ าขี ดจํากัด
ของความเสี ยงที ยอมรับได้ รวมทังได้มีการพัฒนาโปรแกรมประเมิ นความ
เสี ยงที เขี ย นจากโปรแกรมไมโครซอฟต์วิ ชวลเบสิ ค . เน็ต และอยู่บ น
พืนฐานการคํานวณที อ้างอิ งตามมาตรฐานของ IEC 62305: 2010 [1-4] ซึ ง
จะช่วยคํานวณองค์ป ระกอบความเสี ยง การเลื อ กมาตรการป้ องกัน และ
ความคุม้ ค่าในการเลื อกมาตรการป้ องกัน นอกจากนันโปรแกรมที นําเสนอ
นี สามารถนํามาใช้ เ ป็ นเครื องมื อ อย่ างง่ายในการคํา นวณ และออกแบบ
สําหรับผูใ้ ช้ทีต้องการประเมิ นความเสี ยงจากฟ้ าผ่า และมาตรการป้ องกัน
ฟ้ าผ่าที เหมาะสม

คําหลัก : ระบบผลิตพลังงานไฟฟ้ าจากเซลล์ แสงอาทิ ตย์ , มาตรการป้ องกัน
ฟ้ าผ่า, โปรแกรมการประเมินความเสี ยง,

Abstract
This paper presents a computer program for the risk assessment of
damage caused by the lightning to structures, lives, and properties in
order to select suitable and reasonable protection measures. This
software will focus on structure which has been installed photovoltaic
generation system. The procedures for the risk assessment accord to IEC
62305-2: 2010. The program will help to assess the risks conveniently
and quicker. The deep knowledge skills of users in lightning protection
measures are not necessary for using the developed program. It is more
convenient to just fill data in this software and to select the appropriate
and reasonable protection measures.

2. การประเมินความเสียงทีก่อให้ เกิดการสูญเสียเนืองจากฟ้าผ่า
ตามมาตรฐาน IEC 62305-2
ในการประเมิ นความเสี ยงตามมาตรฐาน IEC 62305-2 นันมี ความ
จําเป็ นที จะนํ ามาพิจ ารณา เพราะเมื อมี การประเมิ นความเสี ยงแล้ ว จะ
สามารถระบุ ได้ว่ าต้อ งมี การติ ดตังระบบป้ องกั นฟ้ าผ่าหรื อ ไม่ โดยที ไม่
จําเป็ นต้องเลื อกใช้มาตรการป้ องกันทังหมด

Keywords : Photovoltaic generation system, Protection against
lightning, Risk assessment program,
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3) คํานวณค่าความเสี ยง R และนําค่าที ได้มาเปรี ยบเที ยบกับ ค่าความ
เสี ยงที ยอมรับได้ RT
4) การประเมิ นความจําเป็ นของการป้ องกัน และความคุม้ ค่ าเพือทํา
การเปรี ยบเที ยบความสู ญเสี ยในกรณี ทีมี การป้ องกัน และไม่มี การป้ องกัน

. การสูญเสียจากการเกิดฟ้าผ่า
เพือให้งา่ ยต่อการทําความเข้าใจในการประเมิ นความเสี ยง มาตรฐาน
ดังกล่าวได้มีการพิจารณาการจําแนก และลําดับขันในการประเมิ นไว้ ดังนี
2.1.1 แหล่งกําเนิดของกระแสฟ้ าผ่ า
แหล่งกําเนิ ด ของกระแสฟ้ าผ่าสามารถแยกประเภทได้ตามจุ ดที ถู ก
ฟ้ าผ่าลง ดังนี
S1 คือ วาบฟ้ าผ่าลงสิ งปลูกสร้างโดยตรง
S2 คือ วาบฟ้ าผ่าใกล้สิงปลูกสร้าง
S3 คือ วาบฟ้ าผ่าที สายไฟโดยตรง
S4 คือ วาบฟ้ าผ่าใกล้กบั สายไฟ

3. การประเมินความเสียงของสิงปลูกสร้ างทีมีการติดตังแผง
เซลล์แสงอาทิตย์
ข้อมูล และคุณลักษณะสําหรับการพิ จ ารณาแยกตามประเภทของการ
ติ ดตังแผงเซลล์แสงอาทิ ตย์ โดยในบทความนี พิจารณาไปที สิ งปลูกสร้างที
มี การติ ดตังแผงเซลล์แสงอาทิ ตย์ที ติ ดตังบนหลังคา

3.1 กรณีศึกษาการประเมินความเสียงจากฟ้าผ่าเพือเปรียบเทียบ
กับโปรแกรมประเมินความเสียง

2.1.2 ชนิดของความเสี ยหาย
เมื อเกิ ดวาบฟ้ าผ่าลงสิ งปลู กสร้า งย่อ มมี ความเสี ยหายซึ งชนิ ดของ
ความเสี ยหาย มีดงั นี
D1 คือ การบาดเจ็บของสิ งมี ชีวิต
D2 คือ ความเสี ยหายทางกายภาพ
D3 คือ ความล้มเหลวของระบบไฟฟ้ าภายใน และอิ เล็กทรอนิ กส์

กรณี ศึ กษานี ใช้การคํานวณตามมาตรฐาน IEC 62305: 2010 ซึ งเมื อ
ได้ ผ ลการคํ า นวณแล้ ว จะนํา ไปเปรี ยบเที ย บกั บ ผลการคํ า นวณของ
โปรแกรม โดยในการคํ านวณต้ อ งมี ก ารกํ าหนดค่ าความเสี ยงต่ อ การ
สู ญเสี ยชี วิตมนุษย์ R1 และความเสี ยงต่อ การสู ญเสี ยทางเศรษฐศาสตร์ R4
เพือนําไปเปรี ยบเที ยบกับ ค่าความเสี ยงที ยอมรับ ได้ RT ที มี ค่าเท่ ากับ 10-5
และ 10- ตามลําดับ ในการคํานวณจะไม่มีการระบุถึงมาตรการป้ องกัน

2.1.3 ชนิดของการสู ญเสี ย
เมือเกิดความเสี ยหายย่อมเกิ ดความสู ญเสี ยตามมา ดังนี
L1 คือ การสูญเสี ยของสิ งมี ชีวิต
L2 คือ การสูญเสี ยการบริ การต่อสาธารณะ
L3 คือ การสูญเสี ยทางมรดก และวัฒนธรรม
L4 คือ การสูญเสี ยทางเศรษฐศาสตร์
ในแต่ละแหล่งกําเนิ ดความเสี ยหาย S อาจทําให้เ กิ ดความเสี ยหาย D
และการสูญเสี ย L ได้หลายชนิ ดแบบ
ความเสี ยงทีจะเกิดความสู ญเสี ย จะสัมพันธ์ กบั ชนิ ดของความสู ญเสี ย
ดังตารางที 1 ดังนันจุดประสงค์ของมาตรฐานดังกล่าวนี คื อ การคํานวณค่า
ความเสี ยงทีจะก่อให้เกิดความสู ญเสี ย เพือที จะนําไปประกอบการพิจ ารณา
ในการพิจารณาเลือกมาตรการป้ องกัน เพือที จะลดความสูญเสี ยที เกิ ดขึ น

3.2 ข้อมูล และคุณลักษณะของสิงปลูกสร้ างทีติดตังแผงเซลล์
แสงอาทิตย์บนหลังคา
ข้อมูล และคุณลักษณะของสิ งปลูกสร้างที ใช้พิจ ารณามี ดังนี คื อ ตังอยู่
ในพืนที ที เปิ ดโล่ง ไม่ มี สิ งปลูก สร้ า งอื นอยู่ใ กล้ ไม่ มี ก ารติ ด ตังระบบ
ป้ องกันฟ้ าผ่า ไม่มีการประสานศักย์ให้เท่ากัน และไม่ มี ตัว กําบังที ขอบเขต
ของสิ งปลู กสร้า ง สํ า หรั บ ข้ อ มู ลของคุณ ลัก ษณะของสิ งปลู กสร้า งจะ
กําหนดให้มีค่าดังนี คื อ ความหนาแน่นของวาบฟ้ าผ่า NG เป็ น 10.9, มิ ติสิ ง
ปลูกสร้าง (กว้าง × ยาว × สู ง) เป็ น 15 m × 25 m × 8 m, ตัว ประกอบ
ตําแหน่งที ตัง CD, ระบบป้ องกันฟ้ าผ่า PB, การประสานศักย์ให้เ ท่ ากัน PEB
และตั ว กํ า บั ง ที ขอบเขตของสิ งปลู ก ส ร้ า ง KS1 ให้ มี ค่ า เป็ น 1 ส่ ว น
คุณลักษณะของระบบไฟฟ้ าภายใน และสายไฟฟ้ ากําลัง (AC และ DC) มี
ค่าดังนี คื อ ความยาว 200 m, ตัว ประกอบสภาพแวดล้อ มของสาย CE เป็ น
0.5, การกําบังของสายเป็ น 5 Ω / km < RS ≤ 20 Ω / km, ความคงทนต่อ
แรงดันของบริ ภณ
ั ฑ์ UW เป็ น 1.5 kV มี ผ ลให้ค่าความคงทนต่อ แรงดันอิ ม
พัลส์ KS เป็ น 0.67 และค่าความน่าจะเป็ น PLD และ PLI เป็ น 1 และ 0.6
ตามลําดับ ส่ วนค่าตัวประกอบการติ ดตัง CI, ตัว ประกอบชนิ ดของสาย CT,
การกําบัง, การต่อระบบดิ น และการจัดวางสาย CLD และ CLI ให้มีค่าเป็ น 1
การแบ่ งย่ านของสิ งปลู กสร้า งที มี การติ ดตั งแผงเซลล์แ สงอาทิ ต ย์
ลักษณะนี กําหนดให้เป็ น ย่าน และในแต่ละย่านมี คุณลักษณะต่างๆ
ดังแสดงในตารางที 2

ตารางที 1. ความสัมพันธ์ ระหว่ างชนิ ดของการสู ญเสี ย และความเสี ยงที
อาจก่อให้เกิ ดความสู ญเสี ย
ชนิดของความสู ญเสี ย

ความเสี ยงที จะก่ อให้ เกิดความสู ญเสี ย R

L1

R1: ความเสี ยงต่อการสูญเสี ยชีวิตมนุ ษย์

L2

R2: ความเสี ยงต่อการสูญเสี ยการบริ การต่อสาธารณะ

L3

R3: ความเสี ยงต่อการสูญเสี ยทางมรดกและวัฒนธรรม

L4

R4: ความเสี ยงต่อการสูญเสี ยมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์

2.2 ขันตอนในการประเมินความเสียง
ลําดับขันตอนการประเมิ นความเสี ยงมี วิธีการดังต่อ ไปนี
1) ระบุคุณลักษณะของสิ งปลูกสร้างที จะป้ องกัน
2) ระบุความเสี ยง R ที มี ความสัมพันธ์ กบั ชนิ ดแบบของการสู ญเสี ย

3.3 การคํานวณค่ าความเสียง
ในการคํานวณองค์ป ระกอบความเสี ยง RX ต้อ งมี การคํานวณหาค่ า
พืนที รับฟ้ าผ่า AX จํานวนเหตุการณ์ อนั ตราย NX ค่าความน่าจะเป็ นที คาดว่ า
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จะเกิดความเสี ยหาย PX และค่าความสู ญเสี ย LX ซึ งแต่ละตัว แปรสามารถ
หาได้ ดังสมการต่อไปนี
Rx = Ny × Px × Lx

ค่าความสู ญเสี ย LX สามารถหาได้จากสมการ ดังนี

(1)

เมือ x อาจจะมีเป็ น A, B, C, M, U, V, W หรื อ Z
ตารางที 2. คุณลักษณะของย่านที อยูภ่ ายนอก (Z1) และภายใน (Z2) ของ
สิ งปลูกสร้างที ติ ดตังแผงเซลล์แสงอาทิ ตย์บนหลังคา
พารามิเตอร์

สั ญลักษณ์

Z1

ชนิ ดของพืนผิวดิน

rt

10

10

การป้ องกันไฟฟ้ าช๊อต ( ฟ้ าผ่าลงสิงปลูกสร้ าง )

PTA

1

1

การป้ องกันไฟฟ้ าช๊อต ( กรณีฟ้าผ่าลงสาย )

PTU

-

1

ความเสี ยงที จะเกิดเพลิงไหม้

rf

10-1

10

การป้ องกันเพลิงไหม้

rp

1

1

ตัวกําบังในสิ งปลูกสร้าง

KS2

1

1

การเดินสายภายใน

KS3

-

1

การประสานสัมพันธ์ของอุปกรณ์ป้องกันเสิ ร์จ

PSPD

-

1

LT

10

10

LF

-

10-1

LT

10-2

10-2

LF

-

2×10-1

LO

-

10-2

hZ

1

1

L1: การสูญเสี ยชีวิตมนุ ษย์

L : การสูญเสี ยมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์
ความอันตรายเป็ นพิเศษ
คนที อยูใ่ นย่าน nZ / nt × tZ / 8760

Z2

-2

-2

-1

2×10

LA = rt × LT × {( nz / nt ) × ( tz / 8,760 )}

(17)

LB = rp × rf × hz × LF × {( nz / nt ) × ( tz / 8,760 )}

(18)

LU = rt × LT × {( nz / nt ) × ( tz / 8,760 )}
LV = rp × rf × hz × LF × {( nz / nt ) × ( tz / 8,760 )}

(19)
(20)

จากข้อมู ลค่าของตัว แปรต่างๆเมื อแทนไปในสมการที (1) – (20) ค่ า
องค์ประกอบความเสี ยงที แบ่ งเป็ นย่าน Z1 และ Z2 และจําแนกตามความ
เสี ยง R1 และ R4 จะมีค่าดังตารางที

-3

ตารางที 3. ผลการคํานวณค่าความเสี ยง R1 และ R4 ในกรณี ไม่มีมาตรการ
ป้ องกัน (ค่า × 10-5 และ ค่า × 10-3 ตามลําดับ )

-1

สั ญลักษณ์
RA
RB
RC
RM
RU
RV
RW
RZ
รวม

-2

8×10-1

พืนทีรับฟ้ าผ่า AX สามารถหาได้จากสมการดังนี
AD = ( L × W ) + {( 6H ) × ( L + W )} + { π × ( 3H )2}
AM = {( 2 × 500 ) × ( L + W )} + ( π × 5002 )
AL = 40 × LL
AI = 4000 × LL

(2)
(3)
(4)
(5)

จํานวนเหตุการณ์อนั ตราย Ny สามารถหาได้จากสมการดังนี
ND = NG × AD × CD × 10-6
NM = NG × AM × 10-6
NL = NG × AL × CI × CE × CT × 10-6
NI = NG × AI × CI × CE × CT × 10-6

(6)
(7)
(8)
(9)

(15)
(16)

PW = PSPD × PLD × CLD
PZ = PSPD × PLI × CLI

R4

R1
Z1
0.089
0.089

Z2
0.035
35.84
0.034
34.88
70.79
R1 = 70.88

Z1
0.0045
0.0045

Z2
0.00045
0.89
0.45
40.32
0.00044
0.87
0.44
26.16
69.13

R4 = 69.135

ข้อมูลเพิมเติ ม ของสั ญลักษณ์ ในตารางที (1) - (3) และสมการที (1) (20) ให้ดูตามมาตรฐาน IEC 62305-2: 2010

3.4 การเลือกมาตรการป้ องกันฟ้าผ่า
มาตรการป้ องกั นที นํา มาใช้ เ พื อลดความเสี ยงต่ อ การสู ญเสี ย คื อ
มาตรการป้ องกันเพือลดการบาดเจ็ บ ของสิ งมี ชีวิ ต ลดความสู ญเสี ยทาง
กายภาพ และลดความล้มเหลวของระบบภายใน สํ าหรับ มาตรการป้ องกัน
ฟ้ าผ่าลงสิ งปลูกสร้างที มี การติ ดตังแผงเซลล์แสงอาทิ ตย์ [5] มี ดงั นี
1) การติ ดตังระบบป้ องกันฟ้ าผ่า
2) การจัดการเดิ นสายที เหมาะสมเพือลดวงรอบ (Loop) ขนาดใหญ่
3) การติ ดตังอุปกรณ์ ป้องกันเสิ ร์จ
จากการพิจ ารณาผลการคํานวณค่า R1 และ R4 จากตารางที 3 จะมี ค่า
องค์ป ระกอบความเสี ยงที มี ค่าเกิ นค่า ความเสี ยงที ยอมรั บ ได้ RT มี ดัง นี
พิจารณาค่า R1 มี ค่าที เกิ นค่าความเสี ยงที ยอมรับได้ คื อ ค่าองค์ป ระกอบ
ความเสี ยง RB และ RV ที อยู่ ใ นย่ า นภายในอาคาร (Z2) มี ค่ า เท่ า กั บ
35.84 × 10-5 และ 34.88 × 10-5 ตามลําดับ เพราะฉะนันควรมี การพิจ ารณา
หามาตรการป้ องกันโดยพิจารณาที ค่าความเสี ยงที จะเกิ ดเพลิ งไหม้ rf จาก
10-1 เป็ น 10-2 การป้ องกันเพลิ งไหม้ rp จาก 1 เป็ น 0.5 ระบบป้ องกันฟ้ าผ่า

ค่าความน่าจะเป็ นทีจะเกิ ดความเสี ยหาย PX สามารถหาได้จากสมการ ดังนี
(10)
PA = PTA × PB
PB = ขึ นอยูก่ บั ระดับป้ องกันจากการเกิ ดฟ้ าผ่า
(11)
PC = PSPD × CLD
PM = PPSD × PMS
(12)
(13)
PU = PTU × PEB × PLD × CLD
(14)
PV = PEB × PLD × CLD
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PB จาก 1 เป็ น 10-1 และการประสานศักย์ให้เ ท่ ากัน PEB จาก เป็ น 5 × 10-2
และเมือนําค่าใหม่ทีได้ไปแทนในสมการ จะได้ค่าองค์ป ระกอบความเสี ยง
RB และ RV เท่ ากับ 0.17 × 10-5 และ 0.087 × 10-5 ตามลําดับ เพราะฉะนัน
ผลรวมของค่าองค์ประกอบความเสี ยงของค่า R1 มี ค่าเท่ากับ
0.2806 × 10-5 ซึ งมีค่าน้อยกว่าค่าเสี ยงที ยอมรับได้ RT
พิจารณาที R4 ค่าที เกิ นค่าความเสี ยงที ยอมรับ ได้คือ ค่าองค์ป ระกอบ
ความเสี ยง RM และ RZ ที อยู่ในย่านภายในอาคาร (Z2) คื อ ค่า 40.22 × 10-3
และ 26.16 × 10-3 ตามลําดับ เพราะฉะนันควรมี การพิจ ารณาหามาตรการ
ป้ องกันโดยจะพิจารณาที การประสานสั ม พันธ์ ของอุ ป กรณ์ ป้ องกันเสิ ร์จ
PSPD จาก 1 เป็ น 2 × 10-2 และการเดิ นสายไฟ KS3 จาก เป็ น 0.2 และเมื อนํา
ค่าที ได้ไปแทนในสมการจะได้ค่าองค์ป ระกอบความเสี ยง RM และ RZ
เท่ากับ 0.0323 × 10-3 และ 0.523 × 10-3 ตามลําดับ เพราะฉะนันผลรวมของ
ค่าองค์ประกอบความเสี ยงของค่า R มี ค่าเท่ ากับ 0.581 × 10-3 ซึ งมี ค่าน้อ ย
กว่าค่าเสี ยงทียอมรับได้ RT เช่นเดี ยวกัน

รู ปที 2. ผลการคํานวณค่าความเสี ยงต่อการสู ญเสี ยมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์
R4 กรณี ไม่มีม าตรการป้ องกัน

รู ปที 3. ผลการคํานวณค่าความเสี ยงต่อการสู ญเสี ยชี วิตมนุษย์ R1
กรณี ทีมี การติ ดตังมาตรการป้ องกัน

รู ปที 4. ผลการคํานวณค่าความเสี ยงต่อการสู ญเสี ยมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์
R4 กรณี ทีมี การติ ดตังมาตรการป้ องกัน

4. โปรแกรมสําหรับประเมินความเสียงของสิงปลูกสร้ างทีมีการ
ติดตังแผงเซลล์แสงอาทิตย์

5. สรุ ป
โปรแกรมประเมิ นความเสี ยงที ได้จดั ทําขึ นตามมาตรฐานการป้ องกัน
ฟ้ าผ่า IEC 62305: 2010 โดยพิจารณาสิ งปลูกสร้างที มี การติ ดตังแผงเซลล์
แสงอาทิ ตย์ และเมื อคํานวณค่าความเสี ยง R1 และ R4 โดยตรงนัน จะให้ผ ล
การคํานวณค่าความเสี ยงตรงกับ ผลการคํานวณจากการใช้โปรแกรม การ
พัฒนาโปรแกรมนี จะทําให้ผทู ้ ี ต้องการประเมิ นความเสี ยงมี ความสะดวก
และประหยัด เวลาได้ ม ากขึ น โดยที ผูใ้ ช้ ไม่ จ ํ าเป็ นต้ อ งมี ค ามรู ้ เ ชิ ง ลึ ก
ทางด้านมาตรการป้ องกันฟ้ าผ่า

กรณี ศึกษานี เป็ นการคํานวณโดยใช้โปรแกรมประเมิ นความเสี ยง เพือ
นําค่าทีได้ไปเปรี ยบเทียบกับ คําตอบในหัว ข้อ ที 3 และการคํานวณนันให้
ใช้ค่าตัวแปรต่างๆ เป็ นค่าเดี ยวกัน ซึ งต้อ งเลื อ ก และกรอกข้อ มู ลตัว แปร
ต่างๆ ลงไปในตัว โปรแกรม โดยหน้ าแรกคื อ หน้าหลัก (Main) ที ผูใ้ ช้
จะต้องเลื อกรายละเอี ยด คื อ พืนที ตังของสิ งปลูกสร้างที ต้อ งการคํานวณ
และรูปแบบการติดตังแผงเซลล์แสงอาทิ ตย์ ในหน้าถัดไปของโปรแกรม
เป็ นคุณ ลักษณะของสิ งปลูกสร้า ง (Characteristic of structure) สํ าหรั บ
หน้านี จะมีรายละเอี ยดที ผูใ้ ช้ต้อ งเลื อ ก และกรอกข้อ มู ลของคุณ ลักษณะ
ของสิ งปลูกสร้าง รวมทังมี การแบ่ งย่านการประเมิ นความเสี ยงได้เ ป็ น
ย่าน คือย่านที อยู่ภ ายนอก (Outside zone Z1) และย่านที อยู่ภ ายใน (Inside
zone Z ) ซึ งข้อมูลบางส่ ว นจะนํามาคํานวณหาค่า L1 และ L4 ที แสดงผล
อยู่ใ นหน้า ต่ า งของย่า นนั นๆ และนํ า ค่ า ดั ง กล่ า วไปคํ า นวณ หาค่ า
องค์ประกอบความเสี ยง R ต่อ ไป ข้อ มู ลของแต่ละย่านสามารถดูได้จ าก
ตารางที 2 สําหรับข้อมูล และคุณลักษณะของสายที เกี ยวข้อ ง (AC and DC
Line connected) เมื อผูใ้ ช้ซ อฟแวร์ เ ลื อ ก และกรอกข้อ มู ลครบ ผลการ
คํานวณของค่า R1 และ R4 จะแสดงดังรู ป ที 1 และ 2 ซึ งจากผลการคํานวณ
ค่าความเสี ยง R1 และ R4 จะมี ค่ ามากกว่ าค่า ความเสี ยงที ยอมรั บ ได้ RT
ดังนันจึงจําเป็ นต้องเลือกมาตรการป้ องกัน โดยเลื อ กตามหัว ข้อ ที 3.4 (การ
เลื อกมาตรการป้ องกันฟ้ าผ่า) และผลการคํานวณจากการเลื อ กมาตรการ
ป้ องกัน ทําให้ค่า R1 และ R4 มี ค่า น้อ ยกว่ าค่า ความเสี ยงที ยอมรั บ ได้ RT
แสดงดังรูปที 3 และ 4
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รูปที 1. ผลการคํานวณค่าความเสี ยงต่อการสู ญเสี ยชี วิตมนุษย์ R1
กรณี ไม่มีมาตรการป้ องกัน
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กระจายอยู่ในประเทศต่างๆ ทั้งน้ามัน ก๊าซธรรมชาติ พลังน้าและถ่านหิน
และในแผนของโครงการอาเซีย นเพาเวอร์ก ริด เป็ น แนวคิ ดที่ จ ะสร้ า ง
เครือข่ายทางด้านพลัง งานไฟฟ้า แต่ยังไม่ก ารวางแผนในเรื่องของการ
จัดสรรส่วนแบ่งให้แก่ประเทศสมาชิก

บทคัดย่อ
โครงการอาเซียนพาวเวอร์กริดเป็นแนวคิด ในการรวมพลังของทุกชาติ
ในกลุ่มอาเซียนที่อุดมไปด้วยแหล่งทรัพยากรธรรมชาติที่สามารถนามาใช้
เป็นพลังงานในการผลิตไฟฟ้า ส่งเสริมให้เกิดการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่า
จากความสาคัญดังกล่าวในงานวิจัยนี้ต้องการศึกษาลักษณะการกระจายตัว
ของส่ ว นแบ่ ง ตามขนาดของกลุ่ ม โดยการน าข้ อ มู ล จริ ง ของอาเซี ย น
เพาเวอร์กริด (ASEAN Power Grid)[1]ที่มีทรัพยากรที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้า
ในภูมิภาคอาเซียนมาคิดคานวณในการจัดสรรส่วนแบ่งด้วยกระบวนการ
ของอัลกอริทึมค่าแชปลีย์ที่มีแนวคิดที่ยึดหลักความยุติธรรม

ดังนั้นงานวิจัยนี้ต้องการเสนอการศึกษาลักษณะการกระจายตัวของ
ส่ ว นแบ่ ง ตามขนาดของกลุ่ ม โดยการเอาน าข้ อ มู ล จริ ง ของอาเซี ย น
เพาเวอร์กริด (ASEAN Power Grid) ที่มีทรัพยากรที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้า
ในภูมิภาคอาเซียนมาคิดคานวณในการจัดสรรส่วนแบ่งด้วยกระบวนการ
ของอัล กอริทึมค่ าแชปลีย์ [ 3]ที่มีแ นวคิ ดที่ยึดหลัก ความยุติธรรม โดยผู้
คิดค้นค่าแชปลีย์คือ Lloyd Shapley ได้รับรางวัลโนเบลสาขาเศรษฐศาสตร์
ปี 2012

Abstract
ASEAN Power Grid project is the concept of combining the power of
all of ASEAN's rich natural resources that can be used as fuel to
generate electricity. Encourage energy efficiency. The importance of
such research is to study the distribution of the share by the size of the
group. By applying the real data of the ASEAN Power Grid (ASEAN
Power Grid)[1] with the resources used to generate electricity in the
region to calculate the allocation of a share by the process of the
algorithm the Shapley available. concepts that are based on fairness.

2. ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
เนื้อหาในบทนี้กล่าวถึงทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องในการประยุกต์
อั ล กอริ ทึ ม ค่ า แชปลี ย์ เ ข้ า กั บ ข้ อ มู ล แหล่ ง ทรั พ ยากรพลั ง งานอาเซี ย น
เพาเวอร์กริด โดยความรู้พื้นฐานสาหรับทางานวิจัยมีดังนี้

2.1 เอเจนต์
เอเจนต์ (Agent)[4] คือ ระบบคอมพิวเตอร์ที่มีค วามสามารถในการ
กระทาบางสิ่งบางอย่างได้อย่างอิสระด้วยตัวเอง ในนามของเจ้าของหรือ
ผู้ใช้ ซึ่งเอเจนต์สามารถคิดวางแผนในการกระทาของตัวเองได้ หรือเรียนรู้
จากสภาพแวดล้อม เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามที่ได้รับมอบหมาย

Keywords: Payoff, ASEAN Power Grid, Shapley Value

1. บทนา

2.2 ระบบมัลติเอเจนต์

ในวันที่ 1 มกราคม 2558 หรืออีก เพียงสองปีเ ศษประเทศอาเซียนจะ
เริ่มต้นเข้ าสู่ก ารเป็นประชาคมเศรษฐกิจ อาเซียนหรือ AEC (ASEAN
Power Grid) ซึ่งจะส่งผลนาไปสู่ความเปลี่ยนแปลงขนาดใหญ่ในภูมิภาค
จากการเปิดเสรีก ารค้ า ธุรกิจ ภาคบริก ารการลงทุนในระหว่างประเทศ
สมาชิกอาเซียน 10 ชาติเพื่อวัตถุประสงค์ในการทาให้อาเซียนเป็นตลาดที่
ร่วมกันเป็นหนึ่งในฐานการผลิตร่วมกันที่มีศักยภาพในการแข่ง ขันทาง
การค้ากับภูมิภาคอื่นๆ ของโลกภายใต้การคาดหมายว่า AEC จะนามาซึ่ง
การขยายตัวอย่างมากของอุตสาหกรรมธุรกิจ การลงทุน และชีวิตความ
เป็นอยู่ของประชาชนจะดีขึ้นซึ่งหมายถึงความต้องการพลังงานและไฟฟ้า
ที่จะเพิ่มสูงขึ้น เป็นอย่างมากกลุ่มประเทศอาเซียนได้มีการวางแผนด้าน
พลังงานร่วมกันภายใต้ชื่อ ASEAN PLAN OF ACTION ON ENERGY
COOPERATION (APAEC)[2] มาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2542 จนกระทั่งแผนล่าสุด
คือฉบับปี พ.ศ. 2553-2558 ซึ่งประเทศไทย เป็นประธานในการจัดทา
อาเซียนเป็นภูมิภาคที่มีทรัพยากรพลัง งานมากและมีค วามหลากหลาย

ระบบมัติเ อเจนต์ (Multi-agent system)[5, 6] คื อ ระบบๆ หนึ่ง ที่
ประกอบด้วยเอเจนต์จานวนหนึ่ง ที่มีการปฏิสัมพันธ์ต่อกัน และสามารถ
ทางานตามคาสั่งที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้บรรลุเป้าหมายหรือตอบโจทย์
ของผู้ใช้งาน

2.3 ทฤษฎีเกม
ทฤษฎี เ กม(Game theory)[7] ในลั ก ษณะที่ มี ก ารร่ ว มมื อ เป็ น การ
รวมกลุ่มของเอเจนต์ในเกมการร่วมมือที่สามารถเกิดขึ้นได้ในทุกๆบริบท
ที่ประกอบด้วยหน่วยการตัดสินใจ (Decision Making Unit)หลายๆหน่วย
ทั้ ง นี้ ก ารรวมกลุ่ ม ของเอเจนต์ ย่ อ มท าให้ เ กิ ด ผลประโยชน์ ร่ ว มกั น
(Coalition Value) เกิดขึ้นในทางทฤษฎีนั้นผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการ
ร่วมมือกันจะเป็นตัวเลขที่บ่งชี้มูลค่าหรือความพึงพอใจของเอเจนต์ต่อการ
รวมกลุ่มนั้นๆ ซึ่งอาจหมายถึงผลกาไร การลดต้นทุน ทั้งนี้สิ่งที่ทาให้เอ
เจนต์ซึ่งมีความเห็นแก่ตัว (Self Interested) ตกลงร่วมมือกันนั้นจะขึ้นอยู่

วันที่ 21-23 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่
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บทความวิจัย –วิชาการ
การประชุมวิชาการ งานวิจัย และพัฒนาเชิงประยุกต์ ครัง้ ที่ 6 การพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อให้โลกมีสันติสุข
ECTI-CARD Proceedings 2014, Chiang Mai, Thailand
กับการแบ่ง บันผลประโยชน์ที่จะเกิดจากการร่วมมือกันของสมาชิกใน
กลุ่ม หากสมาชิกในกลุ่มทั้งหมดมีความพอใจต่อส่วนแบ่งที่ตนจะได้รับ
จากผลประโยชน์ที่จะเกิดจากการร่วมมือกัน การรวมกลุ่มก็จะเกิดขึ้น
ในระบบหลายเอเจนต์ระบบหนึ่ง สมมุตให้เอเจนต์แทนประเทศที่อยู่
ในกลุ่มอาเซียนพาวเวอร์กริดประกอบด้วย 3 เอเจนต์ คือ N = {ไทย, พม่า,
ฟิลิปปินส์} ระบบนี้สามารถมีการรวมกลุ่ม (S  N) ได้ทั้งหมด 23 - 1 = 7
กลุ่ม ได้แก่ {ไทย}, {พม่า}, {ฟิลิปปินส์}, {ไทย, พม่า}, {ไทย, ฟิลิปินส์},
{พม่า, ฟิลิปปินส์} และ {ไทย, พม่า, ฟิลิปปินส์} จะเห็นได้ว่าการรวมกลุ่ม
สามารถเป็นได้ตั้งแต่เอเจนต์ ของแต่ละประเทศสามารถแยกตัวอยู่เดี่ยวๆ
(Singleton Coalition) การรวมกลุ่มกันของสองเอเจนต์หรือมากกว่าไป
จนกระทั่งถึงการรวมกลุ่มของทุกๆ เอเจนต์ (Grand Coalition) ในระบบ
ในทฤษฎีการรวมกลุ่มจะกาหนดให้มีฟังก์ชั่นกาหนดมูลค่าของกลุ่ม
(Characteristic Function) ซึ่งจะทาหน้าที่กาหนดผลประโยชน์หรือมูลค่า
(υ(s)) ที่จะเกิดจากการรวมกลุ่มให้แก่กลุ่มต่างๆ ยกตัวอย่างเช่น
υ(ไทย) = 12.0 , υ(พม่า) = 20.8, υ(ฟิลิปปินส์) = 3.3,
υ(ไทย, พม่า) = 32.95, υ(ไทย, ฟิลิปปินส์) = 16.8,
υ(พม่า, ฟิลิปปินส์) = 32.6,
υ(ไทย, พม่า, ฟิลิปปินส์) = 40
หมายถึงมูลค่ากลุ่มที่ประกอบด้วย {ไทย}, {พม่า}, {ฟิลิปปินส์ },
{ไทย, พม่า}, {ไทย, ฟิลิปินส์}, {พม่า, ฟิลิปปินส์} และ {ไทย, พม่า,
ฟิลิปปินส์} ตามลาดับ ภายหลังจากการต่อรองส่วนแบ่งระหว่างกันแล้วใน
ท้ายที่สุดแล้วเอเจนต์จะตัดสินใจรวมกลุ่มกันอย่างใดอย่างหนึ่ง ลักษณะ
การรวมกลุ่มนั้นๆ เรียกว่า โครงสร้างการรวมกลุ่ม (Coalition Structure:
CS) จะเห็นได้ว่าในระบบนี้จะมี CS ทั้งหมดอยู่ 5 แบบ ได้แก่ {{ไทย},
{พม่า}, {ฟิลิปปินส์}}, {{ไทย, พม่า}, {ฟิลิปปินส์}}, {{ไทย, ฟิลิปปินส์},
{พม่า}}, {{ไทย}, {พม่า, ฟิลิปปินส์}} และ{{ไทย, พม่า, ฟิลิปปินส์}} ซึ่ง
สามารถหามูลค่าของโครงสร้างการรวมกลุ่ม (Coalition Structure Value)
ได้ดังสมการที่ 1

แบบจ าลองการแข่ ง ขั นที่ มีรู ปแบบเสรี ใ นตลาดค้ า ปลี ก และค้ า ส่ง ของ
พลังงานไฟฟ้าระหว่างโบร์กเกอร์ ที่จะต้องแข่งกันหาลูกค้าที่ต้องการใช้
งานพลังงานไฟฟ้าและผู้ประกอบการที่ผลิตพลังงานไฟฟ้า ซึ่งมีการจาลอง
สภาพแวดล้อมรูปแบบของการตลาดขายส่งพลังงานไฟฟ้า การควบคุ ม
การกระจายของผลประโยชน์และจานวนประชาชนที่เป็นลูกค้า จะมีโบร์ก
เกอร์เ ป็นผู้ข ายส่ง และขายปลีก พลัง งานไฟฟ้า รวมทั้ง แบบจ าลองของ
ผู้ประกอบการที่มีค วามหลากหลายของหน่ว ยองค์ ก รเชิง พาณิ ช ย์ แ ละ
อุตสาหกรรมหลายแห่งที่มีกาลังการผลิต

3. วิธีดาเนินการวิจัย
งานวิจัยนี้ ต้องการศึก ษาลัก ษณะการกระจายตั วของส่ว นแบ่ง ตาม
ขนาดของกลุ่ม โดยการนาข้อมูล จริงของอาเซียนเพาเวอร์กริด (ASEAN
Power Grid) ที่มีทรัพยากรที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้าในภูมิภาคอาเซียนมาคิด
คานวณในการจัดสรรส่วนด้วยกระบวนการของอัลกอริทึมค่าแชปลีย์

3.1 ข้อมูลจริงของอาเซียนเพาเวอร์กริด
ข้อมูล สมาชิกในกลุ่มประเทศที่เ ป็นสมาชิก ของภูมิภาคอาเซียนที่มี
แหล่งทรัพยากรธรรมชาติที่ใช้ใ นการผลิตพลังงานไฟฟ้า เช่น พลังงาน
น้ามัน ก๊าซธรรมชาติ ถ่านหิน และพลังงานน้า แสดงดังตารางที่ 1.
ตารางที่ 1. แหล่งทรัพยากรที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้าของภูมิภาคอาเซียน [1]
สมาชิกในกลุ่ม
ประเทศ
อาเซียน
เพาเวอร์กริด
อินโดนีเซีย
มาเลเซีย
บรูไน
เวียดนาม
ไทย
พม่า
ฟิลิปปินส์
ลาว
กัมพูชา
สิงคโปร์

(1)

υ(CS) =

สิ่งสาคัญในภาพรวมของระบบคือโครงสร้างการรวมกลุ่มที่ดีที่สุด
(Optimal Coalition Structure) คือ
υ(CS)* = argmax

น้ามัน
(ล้านบาเรล)

ก๊าซธรรมชาติ
(ล้านล้าน
ลูกบาศก์ฟุต)

3,750
5,357
1,200
4,700
453
50
138
-

112.5
82.4
12.4
7.7
12.0
20.8
3.3
-

ถ่านหิน
(ล้านตัน)
5,529
4
150
1,239
2
316
503
-

พลังน้า
(เมกะวัตต์)
245,091
26,256
34,247
2,055
39,726
5,365
26,598
10,046
-

3.2 อัลกอริทึมค่าแชปลีย์ที่ใช้ในการทดสอบ

(2)

อัลกอริทึมที่นามาใช้เพื่อคานวณหาส่วนแบ่งของประเทศในภูมิภาค
อาเซียนเพาเวอร์กริด (APG: ASEAN Power Grid) แสดงการอธิบายตัว
แปรในอัลกอริทึมค่าแชปลีย์ ดังตารางที่ 2

จากสมการที่ 2 แสดงรูปแบบโครงสร้างการรวมกลุ่มที่มีผลรวมของ
มูลค่ากลุ่มสูงสุด เช่น จากโครงสร้างการรวมกลุ่มทั้ง 5 ลักษณะที่มีมูลค่า
ดังนี้ υ({ไทย}, {พม่า}, {ฟิลิปปินส์}) =12.0 + 20.8 + 3.3 = 36.1, υ({ไทย
, พม่า}, {ฟิลิปปินส์}) = 32.95 + 3.3 = 36.25, υ({ไทย, ฟิลิปปินส์},
{พม่า}) = 16.8 + 20.8 = 37.6, υ({ไทย}, {พม่า, ฟิลิปปินส์}) = 12.0 +
32.6 = 44.6, υ({ไทย, พม่า, ฟิลิปปินส์}) = 40 ดังนั้นโครงสร้างการ
รวมกลุ่มที่ดีที่สุด (CS*) คือ {ไทย}, {พม่า, ฟิลิปปินส์} และ υ(CS)* คือ
44.6

ตารางที่ 2. แสดงการอธิบายตัวแปรที่ใช้ในอัลกอริทึมค่าแชปลีย์
ตัวแปร
P
APGj
APGk

2.4 The Power Trading Agent Competition

S(APGj)
S(APGk)
υ(Sapgj)

จากการศึกษางานวิจัยนี้ Ketter และคณะ[8] ได้เสนอการจาลองการ
ท างานของเพาเวอร์ แ ท็ ค (Power TAC) ถู ก ออกแบบมาเพื่ อ ใช้ เ ป็ น

อธิบายตัวแปร
เซตของ permutation โดย p ∈ P หรือกลุ่มเอเจนต์ในกลุม่ p โดย APGj < APGk
ประเทศทีเ่ ป็นสมาชิกใน ASEAN Power Grid ที่ถูกเรียงลาดับการเข้าร่วมกลุ่ม
โดยที่ 1 <= j
ประเทศทีเ่ ป็นสมาชิกใน ASEAN Power Grid ที่ถูกเรียงลาดับการเข้าร่วมกลุ่ม
โดยที่ k <= n
กลุ่มเก่าที่มีสมาชิกเรียงตาม permutation ถึง APGj
กลุ่มใหม่ที่มีสมาชิกเรียงตาม permutation ถึง APGk
มูลค่ากลุม่ เก่า
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ตัวแปร
υ(Sapgk)
Avg

{ฟิลิปปินส์, พม่า, ไทย} การเพิ่มมูลค่าของแต่ละประเทศ เพื่อการร่วมมือ
กัน ดังนี้

อธิบายตัวแปร
มูลค่ากลุม่ ใหม่
Contribution ของ apgk ใน P

และทาซ้าในกระบวนการค านวณมูลค่ าที่แต่ละประเทศในภูมิภาค
อาเซียนเพาเวอร์กริด โดยแบ่งตามแหล่งทรัพยากรที่แต่ละประเทศนาเข้า
มาเพิ่มยังกลุ่มจนครบ ดังแสดงตัวอย่างมูลค่าที่ได้ในตารางที่ 3
ตารางที่ 3. แสดงตัวอย่างการจัดสรรส่วนแบ่งของอาเซียนเพาเวอร์กริด

Algorithm 1: Modifier Shapley Value
1: APG = argmax∑s∊apg
2: for each p ∊ P do
3:
Set APGj = null
4:
for each APGj ∊ p do
5:
set S(APGj) = S(APGk) U APGj
6:
= υ(S(apgk)) – υ(S(apgj))
7:
8:
9:
10:
11:
12:
13:
14:

(3)
(4)
(5)

ประเทศฟิลิปปินส์: υ(Sฟิลิปปินส์) – υ( ) = 3.3 – 0 = 3.3
ประเทศพม่า: υ(Sฟิลิปปินส์, พม่า) – υ(Sฟิลิปปินส์) = 32.6 – 3.3 = 29.3
ประเทศไทย: υ(Sฟิลิปปินส์, พม่า, ไทย) – υ(Sฟิลิปปินส์, พม่า) = 40 – 32.6 = 7.4

ค่าเฉลี่ยของกาไรทีถ่ ูกจัดสรรอย่างยุติธรรม

Order

S(apgj) = S(apgk)
end for
for APGj ∊ APG do
C(apgj, p) =
end for
Arg = 1/APG C(apgj , p)
end for
return Arg

{ฟิลิปปินส์, พม่า, ไทย}
{ฟิลิปปินส์, ไทย, พม่า}
{พม่า, ฟิลิปปินส์, ไทย}
{พม่า, ไทย, ฟิลิปปินส์}
{ไทย, ฟิลิปปินส์, พม่า}
{ไทย, พม่า, ฟิลิปปินส์}
Sum of Contribution
Average of Contribution

Algorithm 1 แสดงขั้ น ตอนการท างานพร้ อ มยกตั ว อย่ า งในการ
คานวณหาส่วนแบ่งของกลุ่มสมาชิก ในภูมิภาคอาเซียนเพาเวอร์กริดที่มี
แหล่งทรัพยากรก๊าซธรรมชาติที่ใช้ในการผลิตพลังงานไฟฟ้า โดยการใช้
หลักการของแชปลีย์ ดังต่อไปนี้
1) การหาจานวนการเรียงลาดับของสมาชิกในกลุ่มประเทศอาเซียน
เพาเวอร์กริด ซึ่งแสดงใน for บรรทัดที่ 2 ยกตัวอย่างที่พิจารณา 3 ประเทศ
ประกอบด้วยประเทศ {ไทย, พม่า, ฟิลิปปินส์} จะได้การเรียงลาดับของ
กลุ่ม คือ 3! = 6 รายการ และหากพิจารณาทั้ง 7 ประเทศ คือ {อินโดนีเซีย,
มาเลเซีย, บรูไน, เวียดนาม, ไทย, พม่า, ฟิลิปปินส์} จะได้การเรียงลาดับ
ของกลุ่ม คือ 7! = 5,040 รายการ จากนั้นจึงกาหนดให้ประเทศในกลุ่ม
APG ที่ได้เรียงเข้ากลุ่มแล้วมีค่าเป็น null
2) การคานวณหาส่วนแบ่งให้กับสมาชิกตามหลักค่าแชปลีย์ โดย for
ในบรรทัดที่ 4 สาหรับแต่ละการเรียงลาดับสมาชิกของกลุ่ม APG ภายใน
for ของการเรียงลาดับจะวนลูปเพื่อทาการคานวณหามูลค่าที่แต่ละประเทศ
ในกลุ่ม APGj นามามอบให้ กับกลุ่ม จากนั้นคานวณหามูล ค่ าที่แ ต่ล ะ
ประเทศในกลุ่ม APGj นามามอบให้กับกลุ่มโดยคานวณจากการนามูลค่า
ของกลุ่ม APG ใหม่ (υ(Sapgk))ลบกับ มูล ค่ ากลุ่ม ของกลุ่ม APG เก่ า
(υ(Sapgj)) (ในบรรทัดที่ 6) ยกตัวอย่างเช่นพิจารณากลุ่ม 3 ประเทศ คือ
{ไทย, พม่า, ฟิลิปปินส์} เริ่มจากประเทศสมาชิกแรก คือ ประเทศไทยมี
มูลค่าของทรัพยากรก๊าซธรรมชาติเป็น 12.0 ล้านล้านลูกบาศก์ฟุต ซึ่งเป็น
มูลค่าที่เกิดจากการร่วมมือเพียงลาพัง ต่อมามีประเทศสมาชิกที่สองคื อ
ประเทศพม่า ทาให้เกิดการเพิ่มมูลค่า โดยการนามูลค่าของกลุ่มใหม่มาลบ
กับมูลค่าของกลุ่มเก่าดังนี้ υ(Sไทย,พม่า) - υ(Sไทย) = 32.95 – 12.0 = 20.95 ซึ่ง
เป็นมูลค่าที่เกิดจากการร่วมมือของ {ไทย, พม่า} จากนั้นประเทศที่สามที่
เข้ามาเป็นสมาชิกคือประเทศฟิลิปปินส์ ทาให้เกิดการเพิ่มมูลค่า โดยการ
นามูลค่ากลุ่มใหม่ลบกับมูลค่ากลุ่มเก่า ดังนี้ υ(Sไทย, พม่า, ฟิลิปปินส์) – υ(Sไทย
,พม่า) = 40 – 32.95 = 7.05 ล้านล้านลูกบาศก์ ซึ่งเป็นมูลค่าที่เกิดจากการ
ร่วมมือกันของ {ไทย, พม่า, ฟิลิปปินส์} และเมื่อพิจารณาการร่วมมือของ

Contribution of APG
ฟิลิปปินส์
พม่า
3.3
29.3
3.3
13.5
11.8
20.8
7.05
20.8
4.8
32.2
7.05
20.95
37.3
137.55
6.22
22.93

ไทย
7.4
23.2
7.4
12.15
12
12
74.15
12.36

จากนั้นทาการหาผลรวมของมูลค่าที่แต่ละเอเจนต์นามามอบให้กับ
กลุ่ม(ในบรรทัดที่ 10) ดังตัวอย่างต่อไปนี้
Sum of Contribution (ประเทศฟิลิปปินส์)
= 3.3 + 3.3 + 11.8 + 7.05 + 4.8 + 7.05 = 37.3
Sum of Contribution (ประเทศพม่า)
= 29.3 + 13.5 + 20.8 + 20.8 + 32.2 + 20.95 = 137.55
Sum of Contribution (ประเทศไทย)
= 7.4 + 23.2 + 7.4 + 12.15 + 12 + 12 = 74.15

(6)
(7)
(8)

จากนั้ น จึง ท าการหาการกระจายค่ า เฉลี่ ยของแต่ ล ะประเทศ ใน 6
รายการที่เกิดจากความร่วมมือกัน (ในบรรทัดที่ 12) สาหรับค่าแชปลีย์ที่ได้
นั่นคือ
1/6 (37.3, 137.55, 74.15) = (6.22, 22.93, 12.36)

(9)

(6.22, 22.93, 12.36; ฟิลิปปินส์, พม่า, ไทย) เป็นค่าของแชปลีย์ที่มีการ
จั ด สรรการแบ่ ง บั น ส่ ว นแบ่ ง แก่ ป ระเทศที่ เ ป็ น สมาชิ ก ของอาเซี ย น
เพาเวอร์ ก ริ ด แต่ ล ะประเทศที่ มี ท รั พ ยากรก๊ า ซธรรมชาติ ต ามล าดั บ
ความส าคั ญ ของมู ล ค่ า ที่ ป ระเทศนั้ น ๆน ามามอบให้ กั บ กลุ่ ม อาเซี ย น
เพาเวอร์กริด

3.3 ผลการทดสอบและการวิจารณ์ผล
จากการศึกษาลักษณะการกระจายตัวของส่วนแบ่งตามขนาดของกลุ่ม
จากอัลกอริทึมค่าแชปลีย์ ดังตารางที่ 4 ถึงตารางที่ 7
ตารางที่ 4. ผลการกระจายตัวของส่วนแบ่งตามขนาดของกลุ่ม
ทรัพยากรน้ามัน
อินโดนีเซีย
9.5

มาเล
เซีย
25.6

กลุ่มประเทศที่มีทรัพยากรน้ามัน
บรูไน
เวียด
ไทย
นาม
4.5
22.12
2.5

วันที่ 21-23 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่
D105

พม่า

ฟิลิปปินส์

1.2

5.78

Paper ID 1129

บทความวิจัย –วิชาการ
การประชุมวิชาการ งานวิจัย และพัฒนาเชิงประยุกต์ ครัง้ ที่ 6 การพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อให้โลกมีสันติสุข
ECTI-CARD Proceedings 2014, Chiang Mai, Thailand
จากตารางที่ 4 แสดงให้ เห็นลักษณะส่วนแบ่งของแต่ละประทศใน
อาเซียนเพาเวอร์กริด ที่มีแ หล่งทรัพยากรน้ามัน ด้วยหลักการค่าแชปลีย์
พบว่ า ลั ก ษณะการกระจายของมู ล ค่ า กลุ่ ม อาเซี ย นกั บ ขนาดของกลุ่ ม
อาเซี ย น ประเทศที่ มี ก ารกระจายส่ ว นแบ่ ง สู ง ที่ สุ ด ในกลุ่ ม อาเซี ย น
เพาเวอร์ ก ริ ด คื อ ประเทศมาเลเซี ย มี ก ารกระจายส่ ว นแบ่ ง ที่ 25.6%,
รองลงมาคือประเทศเวียดนามมีการกระจายส่วนแบ่ง ที่ 22.12%, ประเทศ
อินโดนีเซียมีการกะจายส่วนแบ่งที่ 9.5%, ประเทศฟิลิปปินส์มีการกระจาย
ส่วนแบ่งที่ 5.78%, ประเทศบรูไนมีการกระจายส่วนแบ่งที่ 4.5%, ประเทศ
ไทยมีการกระจายส่วนแบ่งที่ 2.5%และประเทศที่มีการกระจายส่วนแบ่ง
น้อยที่สุดคือประเทศพม่า 1.2 %
ตารางที่ 5. ผลของการกระจายตัวของส่วนแบ่งตามขนาดของกลุ่ม
ทรัพยากรก๊าซธรรมชาติ
อินโดนี
เซีย
75.12

กลุ่มประเทศที่มีทรัพยากรก๊าซธรรมชาติ
มาเลเซีย บรูไน เวียดนาม ไทย
พม่า
41.05

31.52

5.64

31

39.2

ตารางที่ 7. ผลของการกระจายตัวของส่วนแบ่งตามขนาดของกลุ่ม
ทรัพยากรพลังน้า
อินโดนี
เซีย
98.25

90.26

กลุ่มประเทศที่มีทรัพยากรถ่านหิน
มาเลเซีย เวียดนาม ไทย
พม่า
2.24

3.54

5.64

1.16

ฟิลิป
ปินส์
3.64

กลุ่มประเทศที่มีทรัพยากรพลังน้า
เวียด
ไทย
พม่า
ฟิลิป
นาม
ปินส์
75.57
36.24 78.2
53.1

ลาว
65.9

กัมพู
ชา
42.7

จากตารางที่ 7 แสดงให้เห็ นลักษณะส่วนแบ่งของแต่ล ะประทศใน
อาเซียนเพาเวอร์กริดที่มีแหล่งทรัพยากรถ่านหิน ด้วยหลักการค่าแชปลีย์
พบว่ า ลั ก ษณะการกระจายของมู ล ค่ า กลุ่ ม อาเซี ย นกั บ ขนาดของกลุ่ ม
อาเซี ย น ประเทศที่ มี ก ารกระจายส่ ว นแบ่ ง สู ง ที่ สุ ด ในกลุ่ ม อาเซี ย น
เพาเวอร์ก ริดคื อประเทศอินโดนีเ ซียมี ก ารกระจายส่วนแบ่ง ที่ 98.25%,
รองลงมาคื อประเทศพม่า มีก ารกระจายส่วนแบ่ง ที่ 78.2%, ประเทศ
เวียดนามมีการกะจายส่วนแบ่งที่ 75.57%, ประเทศลาวมีการกระจายส่วน
แบ่งที่ 65.9%, ประเทศมาเลเซียมีการกระจายส่วนแบ่งที่ 65.6%, ประเทศ
ฟิลิปปินส์ มีก ารกระจายส่วนแบ่งที่ 53.1%และประเทศที่มีก ารกระจาย
ส่วนแบ่งน้อยที่สุดคือประเทศกัมพูชา 42.7 %

ฟิลิปปินส์
2.13

จากตารางที่ 5 แสดงให้เห็ นลักษณะส่วนแบ่งของแต่ล ะประทศใน
อาเซียนเพาเวอร์กริดที่มีแหล่งทรัพยากรก๊าซธรรมชาติ ด้วยหลักการของ
ค่าแชปลีย์พบว่า ลักษณะการกระจายของมูลค่ากลุ่มอาเซียนกับขนาดของ
กลุ่มอาเซียน ประเทศที่มีก ารกระจายส่วนแบ่งสูง ที่สุดในกลุ่มอาเซียน
เพาเวอร์ก ริดคื อประเทศอินโดนีเ ซีย มีก ารกระจายส่วนแบ่ง ที่ 75.12%,
รองลงมาคือประเทศมาเลเซียมีการกระจายส่วนแบ่งที่ 41.05%, ประเทศ
พม่ามีการกะจายส่วนแบ่งที่ 39.2%, ประเทศบรูไนมีการกระจายส่วนแบ่ง
ที่ 31.52%, ประเทศไทยมีการกระจายส่วนแบ่งที่ 31%, ประเทศเวียดนามมี
การกระจายส่วนแบ่งที่ 5.64%และประเทศที่มีการกระจายส่วนแบ่งน้อย
ที่สุดคือประเทศฟิลิปปินส์ 2.13 %
ตารางที่ 6. ผลของการกระจายตัวของส่วนแบ่งตามขนาดของกลุ่ม
ทรัพยากรถ่านหิน
อินโดนีเซีย

มาเล
เซีย
65.6
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ลาว
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จากตารางที่ 6 แสดงให้เห็ นลักษณะส่วนแบ่งของแต่ล ะประทศใน
อาเซียนเพาเวอร์กริดที่มีแหล่งทรัพยากรถ่านหิน ด้วยหลักการค่าแชปลีย์
พบว่ า ลั ก ษณะการกระจายของมู ล ค่ า กลุ่ ม อาเซี ย นกั บ ขนาดของกลุ่ ม
อาเซี ย น ประเทศที่ มี ก ารกระจายส่ ว นแบ่ ง สู ง ที่ สุ ด ในกลุ่ ม อาเซี ย น
เพาเวอร์ก ริ ดคื อประเทศอินโดนีเ ซียมี ก ารกระจายส่วนแบ่ง ที่ 90.26%,
รองลงมาคื อ ประเทศไทยมีก ารกระจายส่ ว นแบ่ง ที่ 5.64%, ประเทศ
ฟิลิปปินส์มีการกะจายส่วนแบ่งที่ 3.64%, ประเทศเวียดนามมีการกระจาย
ส่วนแบ่งที่ 3.54%, ประเทศลาวมีการกระจายส่วนแบ่งที่ 2.98%, ประเทศ
มาเลเซียมีการกระจายส่วนแบ่งที่ 2.24%และประเทศที่มีการกระจายส่วน
แบ่งน้อยที่สุดคือประเทศพม่า 1.16 %
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Fault diagnosing of Broken Rotor Bar in Squirrel-Cage Induction Motor Using
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บทคัดย่อ

2. การวิเคราะห์ กาํ ลังไฟฟ้าของมอเตอร์ เหนี่ยวนํา 1 เฟส

มอเตอร์ เหนี่ยวนําเป็ นอุปกรณ์ ไฟฟ้ าหลักในภาคอุตสาหกรรม และครั วเรื อน
บ่ อยครั้ งความเสี ยหายของมอเตอร์ ทาํ ให้ เกิดการสู ญเสี ยกําลังไฟฟ้ าเพิ่มขึน้ ดังนั้น
งานวิ จั ย นี ้จึ ง เสนอการวิ นิจ ฉั ย ความผิ ด ปกติ ตัว นํา โรเตอร์ แตกจากสเปคตรั ม
กระแสสเตเตอร์ เพื่อตรวจสอบความเสี ยหายให้ กับมอเตอร์ นาํ ไปสู่ การบํารุ งรั กษา
เพื่อลดการสู ญเสี ยของกําลังไฟฟ้ า

เมื่ อ พิ จารณาผังการไหลของกํา ลัง ไฟฟ้ า (Power-Flow) สําหรั บ
มอเตอร์เหนี่ยวนํา 1 เฟส ดังรู ปที่ 1 เมื่อกําหนดให้ [1]
Pin
คือ กําลังไฟฟ้ าอินพุตที่จ่ายเข้าขดลวดสเตเตอร์ของ
มอเตอร์ (Input Power)
PAG คือ กําลังไฟฟ้ าในช่องอากาศ (Air-gap Power)
Pconv คือ กําลังกลที่เกิดขึ้นกับโรเตอร์
Pout คือ กําลังเอาท์พตุ ที่เพลาของโรเตอร์ (Output Power)
อย่างไรก็ตาม กําลังไฟฟ้ าในช่องอากาศจะเกิดขึ้นจากเส้นแรงแม่เหล็ก
สองทิศทางคือ ทิศทางปกติ (F) และทิศทางตรงกันข้าม (B) ดังนั้น PAG
จึงหาได้จากสมการ

Abstract
Induction motors are main electrical devices in industry and
households. Often, the damage of the motor causes the increase of power
losses. Therefore, this research proposes a fault diagnosing of broken
rotor bars using the stator current spectrum to check for damage to the
motor in order to the maintenance to reduce the power losses.
Keywords: induction motor, diagnosing, broken rotor bars.

2

(1)

2

(2)

PAG,(F ) = I1 (0.5RF )

1. บทนํา

PAG,(B) = I1 (0.5RB )

ปั จจุบนั มอเตอร์ เหนี่ ยวนําถูกใช้งานอย่างแพร่ หลาย ทั้งในอุตสาหกรรม
และในครั ว เรื อ น เนื่ อ งจากมอเตอร์ เ ป็ นอุ ปกรณ์ ที่สํา คัญในการเปลี่ ย น
พลังงานไฟฟ้ าเป็ นพลังงานกลในรู ปแบบของการหมุน เพื่อช่ วยอํานวย
ความสะดวกต่างๆ แต่บ่อยครั้งที่ มอเตอร์ ได้รับความเสี ยหายโดยไม่
สามารถตรวจพบความเสี ยหายนั้นได้ ทําให้มอเตอร์เกิดกําลังไฟฟ้ าสู ญเสี ย
เพิ่มขึ้น และใช้พลังงานไฟฟ้ าอย่างสิ้ นเปลื้อง
การประหยัดพลังงานไฟฟ้ าและการใช้พลังงานไฟฟ้ าให้คุม้ ค่าเป็ นสิ่ งที่
จําเป็ นมากในปั จจุบนั เนื่ องจากการได้มาในรู ปแบบของพลังงานไฟฟ้ า
ส่ วนใหญ่ตอ้ งใช้พลังงานจากปิ โตรเลียม เช่น ก๊าซธรรมชาติ, นํ้ามัน และ
ถ่านหิ น เรี ยกว่าเชื้อเพลิงฟอสซิ ล เกิดจากการทับถมของซากพืช ซากสัตว์
ในอดีต และเป็ นพลังงานใช้แล้วหมดไป
ดัง นั้น งานวิจ ยั นี้ จึ ง เสนอวิธีการวินิจ ฉัย ความผิดปกติ เ นื่ องจากตัว นํา
โรเตอร์ แ ตกด้ว ยสเปคตรั ม กระแสสเตเตอร์ เ พื่ อ การตรวจสอบความ
เสี ยหายนําไปสู่ การบํารุ งรักษาเพื่อลดการสู ญเสี ยของกําลังไฟฟ้ า

PAG

Pconv

Pout
Pin = VI cos θ

Copper Losses

รู ปที่ 1. ผังการไหลของพลังงานในมอเตอร์เหนี่ยวนํา 1 เฟส
กําลังไฟฟ้ าที่ช่องอากาศมี 2 ทิศทาง ดังนั้นกําลังไฟฟ้ าที่ช่องอากาศ
รวม คือ ผลต่างของกําลังไฟฟ้ าในสมการ (1) และ (2) ดังนี้
PAG = PAG( F ) − PAG(B)
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เมื่อกําหนดให้ PRCL คือกําลังสู ญเสี ยในขดลวดของโรเตอร์ ดังนั้น
PRCL = PRCL(F ) − PRCL(B)

s=

(4)

แต่

PRCL(F ) = sPAG(F )

(5)

และ

PRCL(B) = (2 − s)PAG(B)

(6)

แต่

(7)

ωm = (1 − s)ωsync

(8)

PAG

จากสมการ

τ ind =

ดังนั้น

Pconv = (1 − s)PAG

ωsync

ns =

(9)
(10)

ความละเอียดของความถี่ =

(12)

หลังจากทราบค่ากําลังอินพุต และกําลังเอาท์พุตของมอเตอร์ สามารถ
คํานวณหาค่าประสิ ทธิภาพของมอเตอร์ (Efficiency: η ) ได้ดงั สมการ
η=

Pout
Pin

(17)

4. กรณีการศึกษาทดลอง
มอเตอร์ ที่นาํ มาใช้ในการทดลอง คื อ มอเตอร์ เหนี่ ยวนํา 1 เฟส ชนิ ด
มอเตอร์สปลิตเฟส (Split Phase Induction Motor) ในส่ วนของรายละเอียด
ของมอเตอร์แสดงในตาราง 1 โดยโครงสร้างของมอเตอร์ เหนี่ยวนํา 1 เฟส
แสดงในรู ปที่ 2

(13)

3. การวินิจฉัยตัวนําโรเตอร์ แตกด้ วยสเปคตรัมกระแสสเตเตอร์

ตารางที่ 1. รายละเอียดของมอเตอร์เหนี่ยวนําที่ใช้ในการทดลอง
กําลัง แรงดัน กระแส ความเร็ ว จํานวนโพล จํานวน
ไฟฟ้ า ไฟฟ้ า ไฟฟ้ า
รอบ
มอเตอร์
ตัวนํา
(W)
(V)
(A)
(rpm)
(P)
โรเตอร์
186.5
220
2.4
1425
4
44

การทดลองการตรวจจับความเสี ยหายของแท่งตัวนําโรเตอร์ แตกหัก
ในเครื่ อ งจัก รกลไฟฟ้ าอิ น ดัก ชั่น ใช้วิ ธี ก ารวิ เ คราะห์ สั ญ ญาณกระแส
(Motor Current Signature Analysis, MCSA) กล่าวคือ เมื่อเกิดกรณี แท่ง
ตัว นํา ผิ ด ปกติ ห รื อ แตกหัก เกิ ด ขึ้ น ส่ ง ผลให้ เ กิ ด การเปลี่ ย นแปลงของ
กระแสสเตเตอร์ที่ความถี่ตามสมการ (14) [2- 3]
f sb = (1 ± 2ks ) f e

fs
N

โดย f s คือ ความถี่แซมปลิ้ง (Sampling)
N คือ จํานวนข้อมูล
ขนาดความละเอียดของความถี่เท่ากับ 0.2 เฮิร์ทซ เพียงพอที่จะค้นพบ
ฮาร์ โมนิ คที่ แสดงให้เห็นถึงความเสี ยหายที่ เกิ ดขึ้ นกับตัวนําโรเตอร์ ของ
มอเตอร์ เ หนี่ ย วนํา จากนั้น ทํา การประมวลผลด้ว ยโปรแกรมแมทแล็ป
(Matlab) และแปลงให้อยูใ่ นโดเมนความถี่ โดยใช้การแปลงฟูเรี ยร์ แบบ
เร็ ว (Fast Fourier -Transform: FFT) เพื่อวิเคราะห์หาสเปคตรัมความ
ผิดปกติของมอเตอร์ที่เกิดขึ้น

เมื่อทราบค่ากําลังเอาท์พุตของมอเตอร์และค่าความเร็ วเชิงมุมมอเตอร์
แล้ว สามารถคํานวณหาค่าแรงบิดที่เพลาโรเตอร์ (Shaft Torque or Load Torque) ได้จากสมการ
ωm

(16)

ในการตรวจจับ สั ญ ญาณกระแสสเตเตอร์ ข องมอเตอร์ ไ ด้ท ํา การ
ตรวจวัดกระแสไฟฟ้ าที่ไหลผ่านมอเตอร์ โดยข้อมูลของกระแสไฟฟ้ าจะ
ถูกบันทึกโดยใช้ออสซิ โลสโคป มีอตั ราการสุ่ ม (Sampling) 2 กิโลเฮิร์ทซ
และได้บนั ทึกขนาดข้อมูลทั้งหมด 10,000 ข้อมูล ดังนั้นค่าความละเอียด
ของความถี่ (Frequency resolution) มีค่าเท่ากับ 0.2 เฮิร์ทซ ซึ่ งหาได้จาก

Pout = Pconv − Prot = Pconv − (Pcore + Pmech + Pstray ) (11)

Pout

120 × f e
P

เมื่อ P คือจํานวนโพลของมอเตอร์

สามารถคํานวณหาค่ากําลังเอาท์พตุ (Output Power) ได้ดงั สมการ

τ shaft =

(15)

ความเร็วซิ งโครนัส ns มีสมั พันธ์กบั ความถี่ของแหล่งจ่าย f e ดังนี้

กํา ลัง ทางกลที่ เ กิ ด ขึ้ นกับ โรเตอร์ มี ค วามสั ม พัน ธ์ กับ ทอร์ ค และ
ความเร็วของมอเตอร์ ดังนั้น
Pconv = τ indωm

ns − nm
ns

(14)

เมื่อ f sb คือ ความถี่ที่เกิดจากแท่งตัวนําเสี ยหาย, f e คือ ความถี่ของ
แหล่งจ่าย, s คือ ค่าสลิปของมอเตอร์ และ k = 1, 2,3,... ค่าสลิ ป s
นิ ย ามโดยความสั ม พัน ธ์ ร ะหว่ า งความเร็ ว ทางกล nm กับ ความเร็ ว
ซิงโครนัส ns

a)

b)

รู ปที่ 2. โครงสร้างของมอเตอร์เหนี่ยวนํา 1 เฟส a) สเตเตอร์ b) โรเตอร์
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ในส่ ว นของชุ ด อุ ป กรณ์ ใ นการทดลองเพื่ อ ตรวจสอบความ
เสี ยหายของตัวนําโรเตอร์ แตก ประกอบด้วย 8 ส่ วนหลัก คื อ แหล่งจ่าย
ไฟฟ้ า (Power Supply), โพรบวัดกระแส (Current Probe), ชุดปรับโหลด
ของมอเตอร์ (Electrodynamometer), เครื่ องวัดความเร็ วรอบ (HandTachometer), มอเตอร์ เหนี่ ยวนํา (Induction Motor), ออสซิ โลสโคป
(oscilloscope), คอมพิวเตอร์ (Computer), และชุดวัดกําลังไฟฟ้ า (PowerAnalyzer), ดังแสดงในรู ปที่ 3

5. ผลการทดลอง
ผลการทดลองจะแสดงกรณี ศึกษาของตัวนําโรเตอร์ แตก และตัวนํา
โรเตอร์ปกติรวมกัน 8 กรณี ซึ่ งจะแบ่งผลการทดลองออกเป็ น 2 ส่ วนดังนี้

5.1 ผลการทดลองการวินิจฉัยตัวนําโรเตอร์ แตกด้ วยสเปคตรัม
กระแสสเตเตอร์
การวินิจฉัยตัวนําโรเตอร์แตกด้วยสเปคตรัมกระแสสเตเตอร์ เป็ นวิธีที่
ง่ า ยและสะดวกในการตรวจสอบความผิ ด ปกติ เ นื่ อ งจากไม่ ต้อ งถอด
ชิ้ นส่ วนของอุปกรณ์ มอเตอร์ หรื อต่ออุ ปกรณ์ เข้าไปให้เกิ ดความยุ่งยาก
ในขณะทํา งาน เพี ย งแต่ ใ ช้สัญ ญาณกระแสสเตเตอร์ ม าแปลงให้อ ยู่ใ น
โดเมนความถี่ ดังรู ปที่ 5 แสดงการเปรี ยบเทียบสเปคตรัมกระแสสเตเตอร์
เมื่ อ ตั ว นํ า โรเตอร์ แ ตก พบว่ า สั ญ ญาณกระแสในตํา แหน่ ง ความถี่
(1 ± 2ks ) fe ที่ ไ ด้ ท ํา นายตามสมการ (14) สามารถตรวจสอบความ
เสี ยหายได้เพื่อนําไปสู่การซ่อมบํารุ ง

Power Supply
Electro
dynamometer

Computer

Power Analyzer
Hand
Tachomete

Induction Motor

รูปที่ 3. ชุดอุปกรณ์ที่ใช้ในการทดลองมอเตอร์
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รู ปที่ 4 แสดงรู ปถ่ายโรเตอร์ของมอเตอร์เหนี่ ยวนําที่ใช้ในการทดลอง
จะประกอบด้วยตัวนําโรเตอร์ ปกติ และตัวนําโรเตอร์ แตกในลักษณะที่
ติดกัน เพื่อทําการวัดค่ากําลังไฟฟ้ าของมอเตอร์ เหนี่ ยวนําในแต่ ละกรณี
พร้ อมการตรวจจับ สเปคตรั ม กระแสสเตเตอร์ เ พื่ อ ทําการวินิจฉัย ความ
ผิดปกติที่จะเกิดขึ้นของมอเตอร์
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รูปที่ 4. โรเตอร์ของมอเตอร์เหนี่ยวนํา 1 เฟส ที่ใช้ในการทดลอง
a) โรเตอร์ปกติ b) 1 ตัวนําแตก c) 2 ตัวนําแตก d) 3 ตัวนําแตก
e) 4 ตัวนําแตก f) 5 ตัวนําแตก g) 6 ตัวนําแตก h) 7 ตัวนําแตก
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รู ปที่ 5. สเปคตรัมกระแสสเตเตอร์ของมอเตอร์เหนี่ยวนํา 1 เฟส
a) โรเตอร์ปกติ b) 1 ตัวนําแตก c) 2 ตัวนําแตก d) 3 ตัวนําแตก
e) 4 ตัวนําแตก f) 5 ตัวนําแตก g) 6 ตัวนําแตก h) 7 ตัวนําแตก
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5.2 ผลการทดลองการสู ญเสี ยของกําลังไฟฟ้าเนื่องจากตัวนํา
โรเตอร์ แตก

1.4

Torque (Nm)

1.2

โดยทัว่ ไปมอเตอร์ เ หนี่ ย วนํา เมื่ อ ได้รั บ กํา ลัง ไฟฟ้ าอิ น พุต จะมี ก าร
สู ญเสี ยกําลังไฟฟ้ าในรู ปแบบต่างๆ เช่น การสู ญเสี ยจากขดลวด(Copper Losses), การสู ญเสี ยจากการหมุน (Rotation Losses) จนได้กาํ ลังเอาต์พุต
ในรู ปพลังงานงานทางกลที่ขบั โหลด ถ้าเกิดความเสี ยหายต่อตัวนําโรเตอร์
จะส่ งผลให้กาํ ลังไฟฟ้ าสู ญเสี ยสู งขึ้น และทําให้กาํ ลังไฟฟ้ าอินพุตเพิ่มขึ้น
เนื่ อ งจากมอเตอร์ เหนี่ ย วนํา ต้องการกํา ลังเอาต์พุตขับโหลดเท่ า เดิ ม ดัง
ตารางที่ 2 แสดงกําลังไฟฟ้ าของมอเตอร์ เมื่อตัวนําโรเตอร์ แตกขับโหลด
1.34 [Nm]

1
0.8
0.6

Healthy
3 BB

0.4

5 BB

0.2
0
1425

7 BB

1435

1445

1455

1465

1475

Speed (rpm)

รู ปที่ 7. การเปรี ยบเทียบทอร์คของมอเตอร์เมื่อตัวนําโรเตอร์แตก
60
50

Efficiency (%)

ตารางที่ 2. กําลังไฟฟ้ าของมอเตอร์เมื่อตัวนําโรเตอร์แตกที่พิกดั โหลด
จํานวน
กําลังไฟฟ้ า กําลังไฟฟ้ า กําลังไฟฟ้ าอินพุตที่เพิ่มขึ้น
ตัวนํา
อินพุต
สู ญเสี ย
วัตต์
เปอร์เซ็นต์
โรเตอร์แตก
[W]
[W]
[W]
(%)
0
364
164
1
373
173
9
2.5%
2
376
178
12
3.3%
3
382
184
18
4.9%
4
388
191
24
6.6%
5
394
198
30
8.2%
6
409
215
45
12.4%
7
417
224
53
14.6%
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รู ปที่ 8. การเปรี ยบเทียบประสิ ทธิภาพของมอเตอร์เมื่อตัวนําโรเตอร์แตก

6. สรุป
ความเสี ยหายที่เกิ ดขึ้นกับตัวนําโรเตอร์ แตกจะทําให้เกิ ดกําลังไฟฟ้ า
สู ญเสี ยเพิ่มขึ้ น ส่ งผลให้กาํ ลังไฟฟ้ าอิ น พุตสู ง ขึ้ นตาม ก่ อให้เกิ ดการใช้
พลัง งานไฟฟ้ าเพิ่ ม ขึ้ นด้ว ย ดัง นั้น การวิ นิ จ ฉั ย ตัว นํา โรเตอร์ แ ตกด้ว ย
สเปคตรัมกระแสสเตเตอร์ สามารถตรวจสอบความเสี ยหายที่ เกิ ดขึ้ นได้
อย่างชัดเจนและไม่ยงุ่ ยาก นําไปสู่ การซ่ อมบํารุ งรักษามอเตอร์ เพื่อลดการ
สู ญเสี ญของกําลังไฟฟ้ า

รู ปที่ 6 แสดงการเปรี ยบเทียบการสู ญเสี ยกําลังไฟฟ้ าเมื่อตัวนําโรเตอร์
แตกที่พิกดั โหลดในรู ปของ การสู ญเสี ยเนื่ องจากขดลวด, การสู ญเสี ย
เนื่ อ งจากการหมุ น พบว่ า กํา ลัง ไฟฟ้ าสู ญ เสี ย สู ง ขึ้ นเมื่ อ จํา นวนตัว นํา
โรเตอร์ แตกเพิ่มขึ้ น ส่ งผลให้แรงบิ ดที่ ขบั โหลด และประสิ ทธิ ภาพของ
มอเตอร์ลดลงดังแสดงในรู ปที่ 7 และรู ปที่ 8 ตามลําดับ
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และเครื องอัลตราซาวด์ (Ultrasonography, U/S) ต่างก็มีวิธีการแสดงผล
และการจัดเก็บภาพในรู ปแบบทีแตกต่างกันไปขึนอยู่กบั ผูผ้ ลิ ตเครื องมือ
นัน การแลกเปลียนข้อมูลระหว่างเครื องมือต่างผูผ้ ลิตกันไม่สามารถทําได้
โดยสะดวก ปั จจุบนั จึงได้มีการกําหนดมาตรฐาน DICOM ขึนสําหรับ
เครื องมือแพทย์ เพือใช้เป็ นมาตรฐานกลางสําหรับการแลกเปลียนภาพโดย
ไม่ ขึ นกับผูผ้ ลิ ต ถึ งแม้ว่าเครื องมื อทางรั งสี วิทยารุ่ นใหม่จะสามารถให้
ข้อมูลภาพทีได้มาตรฐานภาพทางการแพทย์แล้วก็ตาม แต่ในประเทศไทย
ยังมีเ ครื องมื อทางรั งสี วิทยารุ่ นเก่ าทีไม่ ได้รองรับมาตรฐานนี อยู่อีกเป็ น
จํานวนมาก หากสามารถทําให้ขอ้ มูลทีอยูใ่ นรู ปแบบเก่าให้เข้าสู่ รูปแบบ
ข้อมูลมาตรฐานนี ก็สามารถนําข้อมูลจากเครื องมือรุ่ นเก่ าเหล่ านันเข้าสู่
ระบบการสื อสารภาพรังสี การแพทย์ อันเชื อมโยงไปยังการใช้งานร่ วมกับ
ระบบโทรเวชได้ ส่ งผลให้เปนการเพิมประสิ ทธิ ภาพในการให้บริ การของ
เครื องมื อแพทย์ทีมี อยู่ และสามารถประหยัดงบประมาณในการจัดซื อ
เครื องมือรุ่ นใหม่ลงได้

Abstract

2. วิธีการดําเนินการวิจยั

บทคัดย่ อ
ระบบจัดเก็บและสื* อสารข้ อมูลภาพทางการแพทย์ (PACS) คือระบบที*
ใช้ ในการจั ด เก็ บ รู ป ภาพทางการแพทย์ และรั บ-ส่ งข้ อ มู ล ภาพ ใน
รู ปแบบ Digital PACS ใช้ การจัดการรั บส่ งข้ อมูลผ่ านทางระบบเครื อข่ าย
คอมพิวเตอร์ โดยการส่ งภาพข้ อมูลตามมาตราฐาน DICOM ดังนัIนงานวิจัย
นี I จึ งได้ พั ฒ นาระบบการจั ด เตรี ยมข้ อมู ล ภาพทางการแพทย์ ขึ I น
กระบวนการของระบบเริ* มจากการนําสัญญาณภาพจากเครื* องอัลตร้ าซาวด์
, และเครื* องถ่ ายภาพตา ทําการบันทึ กภาพแบบ single frame และ multi
frame จากนัIนทําการแปลงภาพถ่ ายทางการแพทย์ ในรู ปแบบ .BMP หรื อ
.JPEG ให้ เป็ นรู ปแบบข้ อมูลตามมาตรฐาน DICOM และส่ งข้ อมูลภาพ
DICOM จัดเก็บใน PACS server ซึ* งจากผลการทดลองสามารถทําการ
สื* อสารข้ อมูลภาพทางการแพทย์ผ่านระบบเครื อข่ ายคอมพิวเตอร์ ได้

วิธี ก ารดําเนิ น งานวิจ ัย การจัด เตรี ยมข้อมู ล ภาพทางการแพทย์เ พื อ
จัดเก็บในระบบ PACS สามารถแบ่งส่ วนการดําเนิ นการเป็ น i ส่ วน คือ
ส่ วนทีหนึงเป็ นการบันทึกภาพซึงทําหน้าทีเชือมต่อกับอุปกรณ์จบั สัญญาณ
ภาพ ส่ วนที 2 จัดเก็บข้อมูลภาพทีได้, ข้อมูลผูป้ ่ วย, ข้อมูลบุคลากรทาง
การแพทย์ และข้อมูลการตรวจวินิจฉัย เพือแปลงข้อมูลให้เข้าสู่ ขอ้ มูลแบบ
ไดคอม

Picture archiving and communication system (PACS) is used to
archive medical images and send image data format in digital PACS,
Which is used to manage data transmission via a computer network by
sending the image data as the standard DICOM. This paper developed
preparation medical image system. The system can record the image
signal from ultrasound, and fundus sent to the display unit in the single
frame and multi frame image modes. The later convert medical images
in .BMP or .JPEG into standard DICOM format and sent to archive
PACS server. The resulting can be medical image archiving
and computer communication.

2.1 การจับภาพผ่านอุปกรณ์ จบั สัญญาณภาพ

งานวิจยั นี ทําการจัดเก็บข้อมูลภาพ โดยการเลื อกทีจะทําการจัดเก็ บ
ข้อมูลภาพจากสัญญาณวีดีโอ ซึ งเป็ นสัญญาณอะนาลอก โดยใช้อุปกรณ์
จับสัญญาณภาพ (Video Capture Card) รุ่ น AverMedia EZMaker SDK
Express Cpiq การพัฒนาโปรแกรมควบคุมการจับภาพผ่านอุปกรณ์รับ
Keywords: PACS, DICOM
สัญ ญาณภาพ จะดํา เนิ น การผ่ า นวิ น โดวส์ ค ลาส AVICap (AVICAP
@. บทนํา
Windows Class) ซึ งทําหน้าที เป็ นอินเตอรเฟสระหว่างแอพพลิ เคชัน
จากปั ญหาความหลากหลายในการจัดเก็ บภาพทางการแพทย์ อัน
(Appilcation) กับดีไวซ์ไดร์ฟเวอร์ (Device Driver) เพือควบคุมการทํางาน
เนืองมาจากเครื องมือแพทย์ทีมีผผู้ ลิตทีหลากหลายและมีมาตรฐานในการ
ของอุปกรณ์รับสัญญาณภาพ ให้ดาํ เนิ นการบันทึกสัญญาณภาพได้ทงภาพ
ั
เก็บและบันทึกข้อมูลทางการแพทย์ทีต่างกัน ก่อให้เกิ ดปั ญหาอย่างมากใน
เดียวและภาพชุด โดยใช้โปรแกรม MATLAB ในการสร้างแอพพลิเคชัน
ระบบโทรเวช(Telemedicine) เมื อมี การแลกเปลี ยนข้อมูล กันระหว่าง
ซึ งเครื องมือทีได้ทาํ การจับภาพนันได้ใช้เครื องมือในสาขาวิศวกรรมชี ว
โรงพยาบาล ในอดีตนันภาพในทางการแพทย์ทีได้จากเครื องมือทางรังสี
การแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิ ต โดยทําการจับภาพจากเครื อง Ultrasound
วิทยาต่างๆ เช่ น เครื องถ่ายภาพกําทอนแม่เหล็ก(Magnetic Resonance
และเครื อง Fundus โปรแกรมสามารถทําการจัด เก็ บ ข้อ มู ล ภาพจาก
Imaging, MRI) เครื องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (Computed Tomography, CT)
สัญญาณวีดีโอโดยมีค่าความละเอียด 640×480 จัดเก็บในแบบภาพเฟรม
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เดียว หรื อ ภาพเฟรมต่อเนื องด้วยอัตรา 30 ภาพต่อวินาที แบบวินโดวล์บิต
แมพไฟล์ทีมีส่วนขยายของไฟล์เป็ น .BMP

2.2 การแปลงข้ อมูลให้ เข้ าสู่ โครงสร้ างข้ อมูลแบบไดคอม
การแปลงข้อมูลใหอยูใ่ นโครงสร้างข้อมูลแบบ DICOM มีขนตอนดั
ั
ง
รู ปที 1

รู ปที 3. Data Element ของข้อมูลแบบ DICOM

รู ปที 1. ขันตอนการแปลงข้อมูลให้อยูใ่ นโครงสร้างข้อมูลแบบ
DICOM

3. ผลการทดลอง

จากรู ปที 1 เริ มจากนําภาพทีได้จากกระบวนการจับสัญญาณภาพแยก
ข้อมูลออกเป็ นประเภท คือ ข้อมูลทีเป็ นตัวอักษร และข้อมูลภาพ จากนัน
ทําการเพิมข้อมูลของผูป้ ่ วยทีสําคัญ เช่ น ข้อมูลผูป้ ่ วย, ข้อมูลบุคลากรทาง
การแพทย์ และข้อมูล การตรวจวินิจฉัย ต่อไปทําการจัดข้อมูล ที มี เ ข้าสู่
แบบจําลองข้อมูล ซึ งเป็ นการนําข้อมูลตัวอักษรทีทําการถอดรหัสได้จาก
ขันตอนแรก หรื อจากการนําเข้ามาใหม่ไปทําการจัดลง ให้ตรงตามรู ปแบบ
ของแบบจําลองข้อมูล DICOM โดยการส่ งค่าหมายเลขประจําและข้อมูล
เข้าไปในโมดูล การเข้ารหัสตามลําดับ ของหมายเลขประจําจนครบ ซึ ง
โมดูล สําหรับข้อมูลภาพจะอยู่เป็ นข้อมูลลําดับสุ ดท้าย จากนันทําการ
จัดเก็บข้อมูลไปเข้ารหัสออกมาเป็ น Data Element โดยสมบูรณ์ ซึ งแต่ละ
Data Element ประกอบด้วย Tag ซึ งเป็ นหมายเลขประจํา VR ชื อประจํา
หมายเลข Value length ความยาวของข้อมูล และ Value field เป็ นข้อมูล
ดังแสดงในรู ปที 2 และรู ปที 3

การทดลองโดยทําการจับสัญญาณภาพจากเครื อง Fundus จากนันนํา
ภาพทีได้ทีเป็ น .bmp ทําการแปลงภาพให้เป็ นข้อมูลตามมาตรฐานไดคอม
.dcm โดยหน่ างต่างการแสดงผลแสดงดังรู ปที 4 ซึ งขันแรกทําการจับ
สัญญาณภาพจากนันจะแสดงภาพทีหน้าต่าง แล้วทําการกรอกข้อมูลของ
ผูป้ ่ วยเพือทําการแปลงเป็ นข้อมูล DICOM จากนันจัดเก็บภาพในระบบ
PACS เมือเปิ ดภาพโดยใช้ DICOM Viewer จะแสดงผลได้ดงั รู ปที 5

รู ปที 4. หน้าต่างการติดต่อกับผูใ้ ช้งานของเครื อง Fundus

รู ปที 2. Data Element ของข้อมูลแบบ DICOM

รู ปที 5. ข้อมูลภาพตามมาตรฐานไดคอมจากเครื อง Fundus
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สําหรับผลการทดลองทีได้จากเครื อง Ultrasound ทําการจัดเก็บภาพ
ในแบบ ภาพเฟรมต่อเนื องด้วยอัตรา 30 ภาพต่อวินาที ซึ งในรู ปที 7 แสดง
หน้าต่ างการติ ดต่ อกับผูใ้ ช้งาน และรู ปที 8 แสดงการเปิ ดภาพโดยใช้
DICOM Viewer

รู ปที 7. หน้าต่างการติดต่อกับผูใ้ ช้งานของเครื อง Ultrasound

รู ปที 8. ข้อมูลภาพตามมาตรฐานไดคอมจากเครื อง Ultrasound

4. สรุป
การควบคุ ม การจับ ภาพผ่ า นอุ ป กรณ์ จ ับ สั ญ ญาณภาพ โปรแกรม
สามารถติดต่อกับฮาร์ดแวร์นาํ สัญญาณวีดีโอ และทําการจัดเก็บข้อมูลภาพ
จากสัญญาณวีดีโอ แบบเฟรมเดียว, แบบเฟรมต่อเนื องด้วยอัตรา 30 ภาพ
ต่ อวิ นาที ในรู ป แบบวิ นโดวล์บิต แมพไฟล์ทีมี ส่ วนขยายของไฟล์เ ป็ น
.BMP ได้ และการแปลงภาพเข้าสู่ รูปแบบ DICOM เมือทําการบันทึกและ
จัดเก็บในระบบ PACS สามารถเปิ ดภาพโดยใช้ DICOM Viewer โดยภาพ
ไม่มีการเปลียนแปลงหรื อผิดเพียน

รู ปที 6. รายละเอียดของข้อมูลตามมาตรฐาน DICOM จากเครื อง Fundus
รู ปที 6 แสดงรายละเอียดของข้อมูลภาพตามมาตรฐาน DICOM จาก
เครื อง Fundus
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Fabrication of Microparts using X-ray Lithography with Synchrotron Radiation
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complex mechanical system. They have to be quickly fabricated with
high precision in low-cost mass production which can be both plastic
and metal. Nowadays, there are 5 methods which have been used to
fabricate microstructures or microparts feed into the market. First is
mechanical method which is always performed with high speed rotation
of a bit and controlled by computer numerical control (CNC) system in
multiple axes. This method can be used to support 3D structure based on
programming design. Second is laser machining which works with a
high-power laser at the material to be cut, resulting in melting, burning,
vaporizing away or blowing of material. Third is electro-dischargemachining (EDM) which uses very small electrode applied by high
voltage to remove material with sparking between electrodes. Both of
them, EDM electrode and material, are electrodes which are separated by
dielectric liquid. Fourth is water jet which uses a very high-pressure jet
of water or a mixture of water and an abrasive substance to cut a wide
variety of materials. Waterjet cutting is often used to fabricate
microparts when the materials are sensitive to the high temperatures
generated by other methods. Finally is photolithography or optical
lithography which uses light to transfer a geometric pattern from a
photomask to a photoresist on a substrate. After chemical treatment, the
pattern of microparts is developed and can be used to form metallic
microparts using electroforming method.

บทคัดย่อ
บทความนีน้ าํ เสนอกระบวนการสร้ างชิ น้ ส่ วนจุลภาคด้ วยเทคนิ คเอกซ์
เรย์ ลิโธกราฟี จากเครื่ องกําเนิ ดแสงซิ นโครตรอน ชิ ้นส่ วนจุลภาคสั ดส่ วน
สู ง ที่ เ ป็ นพอลิ เ มอร์ ไวแสงสามารถถู ก สร้ างขึ ้น มาได้ โ ดยตรงจากการ
ถ่ ายทอดลวยลาดด้ วยรั งสี เอกซ์ ซึ่งทําให้ ชิ้นส่ วนมีความและเอี ยดสู งและมี
โครงสร้ างเป็ นผนั ง แนวดิ่ ง ชิ ้ น ส่ วนจุ ล ภาคเหล่ านี ้ ส ามารถนํ า ไป
ประยุก ต์ ใ ช้ เป็ นกลไกในระบบนาฬิ ก า มอเตอร์ ความละเอี ย ดสู ง และ
แม่ พิมพ์ จุลภาคในอุตสาหกรรม นอกจากนี ้ เอกซ์ เรย์ ลิโธกราฟี ยังนําเสนอ
กระบวนการผลิ ตซํ้าของชิ ้นส่ วนจุลภาคซึ่ งถูกใช้ อย่ างแพร่ หลายในการ
ผลิ ต ชิ ้ น ส่ วนโลหะจํา นวนมาก ผลการทดลองยั ง ได้ น ํา เสนอถึ ง การ
เปลี่ยนแปลงของโครงสร้ างที่ ถูกสําเนาขึน้ ว่ ามีความคลาดเคลื่อนน้ อยกว่ า
1% ซึ่ งช่ วยยืนยันความน่ าเชื่ อถือของการผลิต รวมถึงยังเป็ นวิธีการผลิ ต
แม่ พิมพ์ และชิ น้ ส่ วนจุลภาคต้ นทุนตํา่ ในการผลิตจํานวนมากอี กด้ วย

Abstract
This paper presents a fabrication process of microparts based on
standard X-ray lithography with synchrotron radiation. High aspect
ratio microstructures made of photoresist or a light-sensitive polymer
can be constructed on a substrate with a direct X-ray lithography which
provides vertical sidewall for high precision microparts. The microparts
can be applied in mechanisms of watches, high precision micromotors as
well as micromolding systems. Moreover, the X-ray lithography offers a
reproduction process of X-ray LIGA which has been widely used in
batch fabrication of metallic microparts. The key geometric dimensional
changes throughout the process were less than 1% which obviously
confirmed the reliability of the reproduction using X-ray LIGA
technology. The proposed method offers the rapid replication of
micromolds and microparts in low-cost mass production.

However, most of micromachining methods except
photolithography destroy material during fabrication which encounter
with the limitation of material physics, especially for stress and phase
changing in material. Therefore, the smallest dimension which can be
performed by EDM, the best of SARIX micromachining, is 20
micrometers with a high precision of 2 micrometers. For
photolithography, this is different from other methods because it is based
on integrated circuit fabrication which the microstructures are grown on
a wafer substrate instead of cutting them. Photoresist is a key material
which absorbs the light energy pass through the pattern of photomask,
resulting in soluble or insoluble in the photoresist developer. At the
present time, there are 5 techniques of photolithography generally used
to create microstructures as shown in Table 1 [1].

Keywords: X-ray lithography, synchrotron radiation, microparts

1. Introduction
Micromachining technology has been growing rapidly based on
requirement of human life, especially for electronic instrumentation and
technology. The mechanism inside them is microparts which are
assembled together in a unit to provide various multifunctions. The
dimension of microstructures has been decreased to correspond with
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Table 1. Comparison of photolithography techniques [1]
Technique
General
Photolithography
UV
lithography
X-ray
lithography
Electron
beam
writing
High
energy ion
beam

Potential
sub-100
nm

Facility
availability

High
volume
production

3D
capability

Possibly

Widespread
use in
industry

Yes

No

Scare

Yes

Yes:
depend
on mask
Yes:
depend
on mask
Yes

Yes

X-ray exposure
(a)

Development
(b)

Yes

Electroforming

Electroforming
(c)

Scare and
expensive

Yes

Yes

Micropart

Micromold insert
(d)

Medium
availability
Very scare

No

Figure 1. X-ray LIGA fabrication process.

No

3. Metallic Microparts Fabrication using X-ray LIGA
No

The basic process of X-ray lithography is slightly different from
other photolithography techniques because X-ray radiation can pass
through thin membrane and absorb inside material as shown in Fig. 2. To
define exposure patterns into photoresist, X-ray mask which consists of
absorber pattern, pattern carrier, and handle ring as shown in Fig. 3 was
placed in front of photoresist during X-ray exposure. Material with low
atomic number and low densities such as graphite and Mylar (PET) were
used to make X-ray mask membrane. For the absorber pattern, the
material must efficiently absorb X-ray irradiation to provide image
contrast on the photoresist. Materials with high atomic number and high
density such as gold (Au) and silver (Ag) were employed in this role [4].

Yes

This paper presents microparts fabrication method which based on
X-ray lithography process from synchrotron light. High intensity of Xray beam creates vertical sidewall microstructures based on batch
fabrication and applied to reproduce microparts using LIGA technology
[2]. The key geometric dimensional changes throughout the process were
less than 1% which obviously confirmed the reliability of the
reproduction using X-ray LIGA technology. The proposed method offers
the rapid replication of micromolds and microparts in low-cost mass
production.

2. X-ray Lithography and X-ray LIGA
X-ray LIGA is the German acronym for the replication process
which consists of X-ray lithography (X-ray lithograpie), electroplating
(galvanoformung), and molding (abformung). Figure 1 demonstrates the
basic LIGA process which starts by X-ray exposure onto thick
photoresist film as shown in Fig. 1(a). After development to arrive at
three-dimensional photoresist structure as shown in Fig. 1(b), the metal
is subsequently filled by electroforming as shown in Fig. 1(c).
Photoresist is then removed, resulting in freestanding metallic
microstructures as shown in Fig. 1(d). Output of this step can be both
microparts and micromold insert which are employed as a master mold
in rapid replication process of hot embossing, injection molding [3], and
polymer casting.

Figure 2. Radiation spectrum at the beam energy of 1.2 GeV.

วันที่ 21-23 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่
D117

Paper ID 1059

บทความวิจัย –วิชาการ
การประชุมวิชาการ งานวิจยั และพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 6 การพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อให้โลกมีสนั ติสุข
ECTI-CARD Proceedings 2014, Chiang Mai, Thailand

4 mm

Absorber pattern

Pattern carrier

Handle ring

(d)
(e)
Figure 4. Fabrication sequences of metallic microparts.

1 mm

The metallic microparts were measured the key geometric
dimensions for 5 positions by using the Olympus Stream Digital Image
Solutions as shown in Fig. 5. The key geometric dimensional changes
throughout the process were less than 1% which obviously confirmed the
reliability of X-ray LIGA technology. Furthermore, X-ray LIGA can be
applied in creation of other metallic materials such as copper, silver, and
gold based on electroforming process as shown in Fig. 6. In case of
complicated microstructures such as multilayer microparts, X-ray
lithography with multi-coating photoresist can offer 3 layers
microstructures by multiple X-ray exposure as shown in Fig. 7. To create
these complicated structures, they require 3 X-ray masks for exposure
and development.

Figure 3. Components of X-ray mask.
After X-ray exposure, a sample coated with photoresist was
chemical-treated in development process to remove unexposure area
from substrate, leaving exposure area as high aspect ratio
microstructures as shown in Fig. 4(a). In case of metallic microparts,
photoresist was exposed and developed as micromolds for metal filling
using electroforming as shown in Fig. 4(b). Overplated metals were then
polished to obtain the final thickness as shown in Fig. 4(c). Photoresist
molds were next respectively removed by chemical treatment and
plasma etching, leaving metallic microparts on the substrate as shown in
Fig. 4(d). Finally, metallic microparts were released from the substrate
as shown in Fig. 4(e).

Figure 5. Photomicrographs of key geometric dimensions of microgear.

(a)

(a)
(b)
Figure 6. Metallic microparts (a) copper and (b) nickel.

(b)

(c)
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ratio microstructures using PDMS and LIGA technology,”
Microsystem technologies, vol. 9, 2002, pp. 5-10.
[3] M.T. Gale, C.Gimkiewicz, S.Obi, M. Schnieper, J. Sochtig, H.
Thiele, and S. Westenhofer, "Replication technology for optical
microsystems" Optics and Lasers in Engineering, vol. 43, 2005,
pp. 373-386.
[4] Y. Desta and J. Goettert, “X-ray Mask for LIGA Microfabrication”
in Advanced Micro & Nanosystems Volume 7 LIGA and its
applications, ed. V. Saile, U. Wallrabe, O. Tabata and J.G.
Korvink, (the Federal Republic of Germany, 2009), pp. 11-50.

Figure 7. Complicated 3 layers microstructures.
However, X-ray lithography cannot be used to support free form
structure because synchrotron light passes directly into photoresist with a
very small divergence. To improve this technique as much as possible,
multi-axis X-ray exposure could be applied on scanner by controlling of
exposure angle and rotation speed during scanning.

4. Conclusion
X-ray radiation from synchrotron light was applied to create high
precision microstructures based on photolithography process. The key
material was photoresist which interacted with X-ray radiation and
formed itself as structures after chemical treatment. By controlling of
exposure energy and thickness, microparts made of photoresist could be
easily fabricated using direct X-ray lithography. In case of metallic
microparts, photoresist was exposed to form as micromolds and filled
with desired metals by electroforming method. Complicated
microstructures, moreover, can be constructed by multi-coating and Xray exposure through X-ray masks. The key geometric dimensional
changes throughout the process were less than 1% which obviously
confirmed the reliability of the reproduction using X-ray LIGA
technology. The proposed method offers the rapid replication of
micromolds and microparts in low-cost mass production.
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การลดปริมาณก๊าซคาร์ บอนไดออกไซด์ ด้วยสาหร่ าย Spirulina sp.
Carbon dioxide mitigation by Spirulina sp.
ครรชิต เงินคาคง , ศิราภรณ์ ชื่นบาล , และ ฐปน ชื่นบาล
สาขาวิชาเทคโนโลยีส่ิ งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชี ยงใหม่
E-mail: kunchit2516@hotmail.com
ใหญ่ของโลก สังเกตได้จากอุณหภูมิของโลกที่สูงขึ้นเรื่ อย ๆ สาเหตุหลัก
ของปั ญหานี้ มาจากก๊าซเรื อนกระจก (Greenhouse gases) โดยเฉพาะการ
เพิ่มขึ้นของปริ มาณก๊าซคาร์ บอนไดออกไซด์ ซึ่ งมีสาเหตุสาคัญมาจาก
การเผาไหม้เ ชื้ อ เพลิ ง ฟอสซิ ล ได้แ ก่ ถ่ า นหิ น น้ า มัน ก๊ า ซธรรมชาติ
เชื้ อเพลิ งเหล่านี้ นิยมใช้เป็ นแหล่งพลังงานที่สาคัญในการคมนาคมขนส่ ง
และโรงงานอุตสาหกรรม โดยทัว่ ไปก๊าซที่เกิ ดจากการเผาไหม้เชื้ อเพลิ ง
เหล่ านี้ จะประกอบด้วยก๊าซคาร์ บอนไดออกไซด์ 10 - 20% ซึ่ งมีความ
เข้ม ข้น มากกว่า ในบรรยากาศถึ ง 500 เท่ า ซึ่ งทัว่ โลกมี ก ารปล่ อ ยก๊ า ซ
คาร์ บอนไดออกไซด์ออกสู่ บรรยากาศมากถึ ง 68% ซึ่ งปั จจุบนั เป็ นปั ญหา
ทางด้านสิ่ งแวดล้อมที่สาคัญ [1]
จากความส าคั ญ ของปั ญ หานี้ จึ ง มี ก ารศึ ก ษาวิ จ ัย และการพัฒ นา
เทคโนโลยีเพื่อลดปริ มาณก๊าซคาร์ บอนไดออกไซด์อย่างต่อเนื่ อง โดย
มุ่ ง เน้ น ในการน าก๊ า ซคาร์ บ อนไดออกไซด์ ก ลับ มาใช้ ป ระโยชน์ ผ่ า น
กระบวนการสังเคราะห์แสงของจุลสาหร่ าย (Microalgae) ซึ่ งเป็ นแนวทาง
หนึ่ งในการใช้ประโยชน์จากก๊าซคาร์ บอนไดออกไซด์ผ่านกระบวนการ
ทางชี ว ภาพที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและไม่ ส่ ง ผลกระทบต่ อ สิ่ งแวดล้ อ ม
เนื่ องจากจุ ล สาหร่ ายมี ก ารเติ บ โตโดยใช้แ สงเป็ นพลังงาน และใช้ก๊ า ซ
คาร์ บ อนไดออกไซด์ เ ป็ นแหล่ ง คาร์ บ อนในการสั ง เคราะห์ แ สง ซึ่ ง
จาเป็ นต้องใช้ก๊าซคาร์ บอนไดออกไซด์เป็ นสารอาหารหลักเพื่อการเติบโต
และสร้ างชี วมวล (Biomass)
ซึ่ งเป็ นวิ ธีที่ช่วยลดปริ ม าณก๊าซ
คาร์ บ อนไดออกไซด์ และสามารถน าชี ว มวลของจุ ล สาหร่ า ยไปใช้
ประโยชน์ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ ได้อีกด้วย ซึ่งจากงานวิจยั ที่ผ่านมาพบว่า
ชี วมวลของจุลสาหร่ ายมีคุณค่าทางทางโภชนาการ และมีสารเคมีที่มีมูลค่า
สู งซึ่ งสามารถนาไปสกัดเพื่อนาไปใช้ได้ในอุตสาหกรรมการเลี้ยงสัตว์น้ า
อุ ตสาหกรรมอาหาร เครื่ องส าอาง และทางการแพทย์ นอกจากนี้ ยัง
สามารถน าเซลล์ ที่ ไ ม่ ไ ด้ใ ช้ ป ระโยชน์ แ ล้ว กลับ ไปใช้ เ ป็ นเชื้ อ เพลิ ง ที่
สามารถน ากลับ มาใช้ ใ หม่ ไ ด้ และก๊ าซคาร์ บ อนไดออกไซด์ ที่ เ กิ ด ขึ้ น
สามารถนากลับไปใช้ในการเพาะเลี้ยงจุลสาหร่ ายได้ใหม่ [2-4]
ดัง นั้น การวิ จ ัย นี้ ได้ศึ ก ษาถึ ง ประสิ ท ธิ ภ าพของการลดปริ ม าณก๊ า ซ
คาร์ บอนไดออกไซด์ของสาหร่ าย Spirulina sp. ทั้งนี้ เพื่อเป็ นแนวทาง
ประยุกต์ใช้ในการลดปริ มาณก๊าซคาร์ บอนไดออกไซด์ที่เกิดจากขบวนการ
ต่างๆ ทั้งจากของโรงงานอุตสาหกรรม และเพื่อประโยชน์ในการนาไปใช้
เป็ นข้อ มู ล ส าหรั บ การพิ จ ารณาศัก ยภาพ ความเป็ นไปได้ข องการใช้
ประโยชน์จากจุลสาหร่ ายในด้านอุตสาหกรรมในเชิ งพาณิ ชย์ต่อไป

บทคัดย่ อ
ปั ญหาเรื่ องการเปลี่ ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ ส่วนใหญ่ เกิ ดจากการ
ปลดปล่ อ ยก๊ าซคาร์ บอนไดออกไซด์ นั้ น นั บ เป็ นปั ญ หาสิ่ ง แวดล้ อ มที่
สาคัญ จุลสาหร่ ายนั้นสามารถลดปริ มาณก๊ าซคาร์ บอนไดออกไซด์ ได้ โดย
สาหร่ ายสามารถใช้ ก๊าซเหล่ านีเ้ ป็ นแหล่ งคาร์ บอน การศึกษาในครั้ งนี ไ้ ด้
ศึกษาประสิ ทธิ ภาพของการลดก๊ าซคาร์ บอนไดออกไซด์ ของสาหร่ าย โดย
ทาการเลีย้ งสาหร่ ายสไปรู ลินาในถังปฏิ กิริยา พื น้ ที่ ทาการ 5 ลิ ตร ด้ วย
อาหารสู ตร Zarrouk ให้ อากาศตลอดเวลาในชุ ดควบคุม และชุ ดการ
ทดลองที่ เติมก๊ าซคาร์ บอนไดออกไซด์ (99%) ที่ อัตราการไหล 0.1 vvm
และ 0.3 vvm หลังจากเพาะเลีย้ งเป็ นเวลา 17 วัน พบว่ าชุดการทดลองที่ เติม
ก๊ าซคาร์ บอนไดออกไซด์ ที่อัตราการไหล 0.1 vvm มี ค่ าอั ตราการ
เจริ ญเติ บโตจาเพาะสู งสุ ดเท่ ากับ 0.67 ต่ อวัน ค่ านา้ หนักแห้ งสู งสุด 5.3
กรั มต่ อลิตร และค่ า OD560 สู งสุด 3.50 ประสิ ทธิ ภาพในการลดปริ มาณ
ก๊ าซคาร์ บอนไดออกไซด์ เฉลี่ย 97.10±0.74% และ 90.68±1.77% ที่ อัตรา
การไหลของก๊ าซคาร์ บอนไดออกไซด์ 0.1 vvm และ 0.3 vvm ตามลาดับ

Abstract
The problem of climate change arising mainly from CO2 emission is
critical environmental issue. In this study, the propose of carbon
dioxide reduction; carbon dioxide was use as carbon source for
microalgae cultivation. Spilurina sp. was cultivated in working volume
5 liters bioreactor with Zarrouk’s medium under aeration with air for
control and air containing different concentration of CO2 (99%) at
0.1 vvm and 0.3 vvm for treatments. After 17 days experiments, the
maximum specific growth rate, biomass productivity and OD560 were
0.67 d-1, 5.3 g/l , 3.50 with 0.1 vvm CO2 flow rate. The mean CO2
mitigation efficiencies were 97.10±0.74% and 90.68± 1.77% in 0.1 vvm
and 0.3 vvm CO2 flow rate respectively.
Keywords: microalgae, spirulina sp., carbon dioxide, productivity

1. บทนา
ปั จจุบนั ปริ มาณก๊าซคาร์ บอนไดออกไซด์ในชั้นบรรยากาศของโลก
ยังคงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่ อง จึ งส่ งผลต่อภาวะโลกร้ อน (Global
warming) หรื อภาวะภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง (Climate change) เป็ นปั ญหา
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ประสิ ทธิ ภาพการกาจัดก๊าซคาร์ บอนไดออกไซด์ของสาหร่ าย Spirulina
sp. ซึ่งคานวณได้จากสมการที่ 2 [7-8]

2. วิธีการทดลอง
2.1 การเตรียมเชื้อจุลสาหร่ าย
นาหัวเชื้อสาหร่ าย Spirulina sp. เริ่ มต้นมีค่าการดูดกลืนแสงเป็ น 1 มา
ทาการเพาะเลี้ยงด้วยอาหารเหลว Zarrouk ให้ได้ปริ มาตร โดยให้แสง
ตลอดเวลา ความเข้มแสงประมาณ 4,000 ลักซ์ (Light Meter Model LX73) และให้อากาศตลอด 24 ชัว่ โมง ค่าความเป็ นกรด-ด่างเริ่ มต้น 10.32
ทาการเลี้ยงสาหร่ ายจนมีค่าการดูดกลืนแสง (optical density : OD560) เป็ น
1 ปริ มาตร 40 ลิตร

(2)

3. ผลและวิจารณ์
ผลของการเติ มปริ มาณก๊าซคาร์ บอนไดออกไซด์ที่อตั ราการไหล 0.1
vvm และ 0.3 vvm มีผลต่อค่าความเป็ นกรดด่างของชุดการทดลอง จาก
รู ป ที่ 1
พบว่ า ชุ ด การทดลองที่ มี อ ัต ราการเติ ม ปริ มาณก๊ า ซ
คาร์ บอนไดออกไซด์ที่อตั ราการไหล 0.1 vvm จะมีค่าความเป็ นกรดด่าง
อยูร่ ะหว่าง 9.31-9.55 ส่ วนในชุ ดการทดลองที่มีอตั ราการเติมปริ มาณก๊าซ
คาร์ บอนไดออกไซด์ที่อตั ราการไหล 0.3 vvm มีค่าความเป็ นกรดด่างอยู่
ระหว่าง 8.96-9.3 ส่ วนชุ ดควบคุมมีค่าความเป็ นกรดด่างอยูใ่ นช่ วง 9.6510.63

2.2 ศึ กษาผลของคาร์ บอนไดออกไซด์ ต่อผลผลิตของสาหร่ าย
นาสาหร่ ายที่เตรี ยมไว้ ม าทาการทดลอง โดยแบ่ งการทดลอง
ออกเป็ น 2 ชุดการทดลอง
โดยถังปฏิกิริยาที่ 1-3 เป็ นชุดควบคุม และถังปฏิ กิริยาที่ 4-6 เป็ นชุด
การทดลอง เติมสาหร่ ายจานวน 5 ลิตรในแต่ละถังปฏิ กิริยา โดยในชุ ด
การทดลองนั้นทาการเติมก๊าซคาร์ บอนไดออกไซด์ (99%) ที่อตั ราการ
ไหล 0.1 vvm และ 0.3 vvm ตลอดเวลาการทดลองโดยใช้เ ครื่ อง
Peristaltic pump (WATSON MARLOW รุ่ น 502S) ในการดู ดจ่าย
ปริ มาณก๊าซคาร์ บอนไดออกไซด์ และทาการเลี้ ยงสาหร่ ายต่อด้วยให้ค่า
ความเข้มแสงประมาณ 4,000 ลักซ์ และให้อากาศตลอด 24 ชัว่ โมง ทา
การเก็บตัวอย่างทุก ๆ 24 ชั่วโมง เป็ นเวลา 17 วัน โดยศึ กษาถึ งการ
เจริ ญเติ บโตของสาหร่ ายในรู ป ของค่ าการดู ด กลื น แสง (OD560) โดยใช้
เครื่ อง UV-Visible Spectrophotometer (HACH รุ่ น DR/4000U ) เพื่อดู
แนวโน้มการเจริ ญเติบโตของจุลสาหร่ าย Spilurina sp. ในแต่ละวันและ
ค่าน้ าหนักเซลล์แห้งโดยใช้เทคนิ คการกรอง [5-6] และผลของการเติม
ปริ มาณก๊าซคาร์ บอนไดออกไซด์ที่อตั ราการไหลแตกต่างกันทาให้ส่งผล
ต่ อ อัต ราการเจริ ญเติ บ โตของสาหร่ า ย โดยพิ จ ารณาจากค่ า อัต ราการ
เจริ ญเติบโตจาเพาะ (µ ) ซึ่งคานวณได้จากสมการที่ (1)

รู ปที่ 1. ผลของการเติมก๊าซคาร์ บอนไดออกไซด์ที่อตั ราการไหล 0.1 vvm
และ 0.3 vvm ที่มีผลต่อค่าความเป็ นกรดด่าง

(1)
เมื่อ µ
N
No
t

จากรู ปที่ 1 พบว่าค่าความเป็ นกรดด่างซึ่ งมีผลต่อการเจริ ญเติบโตและ
ชี วมวลของสาหร่ าย ในชุ ดการทดลองที่ เติ มก๊าซคาร์ บอนไดออกไซด์ที่
อัตราการไหล 0.1 vvm มีค่าเหมาะสมสาหรั บการเจริ ญเติบโตและมีชีว
มวลมากขึ้น ในสภาวะที่ เป็ นด่ างหรื อมี ค่าความเป็ นกรด-ด่ างอยู่ระหว่าง
9.31-9.55 ภายใต้การเติมก๊าซคาร์ บอนไดออกไซด์ที่สม่าเสมอ ส่ วนชุ ด
การทดลองที่เติมก๊าซคาร์ บอนไดออกไซด์ที่อตั ราการไหล 0.3 vvm ในวัน
แรกๆ ค่ า ความเป็ นเป็ นกรดด่ า งมี ค่ า ลดต่ า มากๆ เป็ นเพราะก๊ า ซ
ค า ร์ บ อ น ไ ดอ อ ก ไ ซ ด์ ที่ เ ติ ม ล ง ไ ป ใ นป ริ ม า ณ ที่ ม าก แ ล ะ ก๊ า ซ
คาร์ บ อนไดออกไซด์ มี คุ ณ สมบั ติ ล ะลายน้ าได้ ดี เมื่ อ ล าลายน้ าจะ
เกิดปฏิกิริยาเป็ นกรดคาร์ บอนิ กซึ่ งทาให้ค่าความเป็ นกรดด่างลดลงต่ามาก
หลังจากนั้นเมื่อสาหร่ ายปรับตัวได้และก๊าซคาร์ บอนไดออกไซด์บางส่ วน
ได้ถูกใช้ไปในการสังเคราะห์ แสงทาให้ค่าความเป็ นกรดด่ างค่อยๆ เพิ่ม
สู งขึ้น

= อัตราการเจริ ญเติบโตจาเพาะ (วัน-1)
= ความเข้มข้นของเชลล์สาหร่ ายวันเก็บตัวอย่าง (กรัมต่อลิตร)
= ความเข้มข้นของเชลล์สาหร่ ายวันแรก (กรัมต่อลิตร)
= เวลา (วัน)

2.3 ศึกษาประสิทธิภาพการกาจัดก๊ าซคาร์ บอนไดออกไซด์
ท า ก า ร ศึ ก ษ า ถึ ง ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ข อ ง ก า ร ล ด ป ริ ม า ณ ก๊ า ซ
คาร์ บอนไดออกไซด์ โดยทาการวัดก๊าซคาร์ บอนไดออกไซด์ก่อนเข้าชุ ด
การทดลอง และทาการวัดก๊าซคาร์ บอนไดออกไซด์ที่เหลือจากการใช้ของ
จุลสาหร่ ายที่ออกจากชุ ดการทดลอง โดยใช้เครื่ อง Biogas5000 (ยี่ห้อ
Geotech) ต่อเข้ากับชุดการทดลอง และทาการตรวจวัดทุกๆ 24 ชัว่ โมง
ตลอดการทดลองในชุ ด การทดลอง แล้ ว น าค่ า ที่ ไ ด้ ไ ปค านวณหา
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คาร์ บ อนไดออกไซด์ที่ อตั ราการไหล 0.1 vvm มี อตั ราการเจริ ญเติ บ
จาเพาะสู งกว่าชุ ดการทดลองที่ เติ มก๊าซคาร์ บอนไดออกไซด์ที่อตั ราการ
ไหล 0.3 vvm และชุดควบคุม ส่ วนอัตราการเจริ ญเติบโตจาเพาะในวัน
แรกๆ ของชุ ดควบคุมมีค่าอัตราการเจริ ญเติ บโตจาเพาะที่ มากกว่าชุ ดการ
ทดลองที่เติมก๊าซคาร์ บอนไดออกไซด์ที่อตั ราการไหล 0.3 vvm อาจเป็ น
เพราะว่าการเติมก๊าซคาร์ บอนไดออกไซด์ที่มากเกิ นไปทาให้สาหร่ ายไม่
สามารถปรับตัวได้แต่เวลานานไปอาหารอาจหมดสาหร่ ายสามารถนาเอา
ปริ มาณก๊าซคาร์ บอนไดออกไซด์ไปเป็ นแหล่งพลังงานทาให้มีค่าอัตราการ
เจริ ญเติ บโตจาเพาะสู งกว่าชุ ดควบคุมซึ่ งไม่มีอาหารเหลื อ ซึ่ งสอดคล้อง
กับรายงานของ Michal and Fikret (1992) ซึ่ งรายงานว่าการใช้ก๊าซ
คาร์ บอนไดออกไซด์ที่ระดับความเข้มสู ง (10-20%) มี อตั ราการการ
เจริ ญเติบโตที่ดีกว่าการเติมก๊าซคาร์ บอนไดออกไซด์ที่ 0.03% ซึ่ งสาหร่ าย
Spirulina sp. ต้องการก๊าซคาร์ บอนไดออกไซด์อยูท่ ี่ 5-6% จะทาได้ชีว
มวลเพิ่มมากขึ้ นอี ก 0.22 g/L/d แต่อย่างไรก็ตามอัตราการเติ มก๊ าซ
คาร์ บอนไดออกไซด์ก็มีส่วนสาคัญต่อการเจริ ญเติ บโตของจุลสาหร่ ายที่
แตกต่างกัน

รูปที่ 2. ผลของการเติมก๊าซคาร์ บอนไดออกไซด์ที่อตั ราการไหล
0.1 vvm และ 0.3 vvm ที่มีผลต่อชี วมวลของสาหร่ าย

ตารางที่ 1. ประสิ ทธิ ภาพการลดปริ มาณก๊าซคาร์ บอนไดออกไซด์ของ
สาหร่ าย Spirulina sp. ที่อตั ราการไหล 0.1 vvm และ 0.3 vvm

รูปที่ 3. ผลของการเติมก๊าซคาร์ บอนไดออกไซด์อตั ราการไหล 0.1 vvm
และ 0.3 vvm ที่มีผลต่อค่าอัตราการเจริ ญเติบโตจาเพาะ (specific growth
rate)
จากรู ปที่ 2 เมื่อมีเติ มก๊าซคาร์ บอนไดออกไซด์ที่อตั ราการไหล 0.1
vvm
พบว่ า สาหร่ า ยมี ชี ว มวลมากกว่ า ชุ ด การทดลองที่ เ ติ ม ก๊ า ซ
คาร์ บอนไดออกไซด์ที่อตั ราการไหล 0.3 vvm และชุดควบคุม โดยมี
ปริ มาณชี วมวลมากที่สุดถึง 5.3 กรัมต่อลิ ตร นอกจากนี้ ยงั พบว่าการเติม
ก๊า ซคาร์ บ อนไดออกไซด์ มี ผลต่ อ อัต ราการเจริ ญ เติ บ โตจ าเฉพาะของ
สาหร่ าย Spirulina sp. โดยที่อตั ราการไหล 0.1 vvm มีค่าอัตราการเจริ ญ
จาเพาะสู งสุ ดที่ 0.68 รองลงมาเป็ นชุ ดควบคุมมีค่าอัตราการเจริ ญจาเพาะ
สูงสุดที่ 0.37 และชุดการทดลองที่เติมก๊าซคาร์ บอนไดออกไซด์ที่อตั ราการ
ไหล 0.3 vvm ค่าอัตราการเจริ ญจาเพาะสู งสุ ดที่ 0.33
ผลของการเติมก๊าซคาร์ บอนไดออกไซด์ที่อตั ราการไหลที่แตกต่างกัน
พบว่าชุ ดการทดลองที่เติ มก๊าซคาร์ บอนไดออกไซด์ที่อตั ราการไหล 0.1
vvm มี ชีวมวลมากกว่าชุ ดการทดลองที่ เติ ม ก๊าซคาร์ บอนไดออกไซด์ที่
อัตราการไหล 0.3 vvm และชุดควบคุม และทุกชุดการทดลองมีแนวโน้มที่
ชีวมวลจะเพิ่มขึ้นเรื่ อย ๆ อาจเกิดจากสาหร่ าย Spirulina sp. เริ่ มขยายตัว
หรื อการสร้างเชลล์ใหม่ และสาหร่ ายได้นาเอาก๊าซคาร์ บอนไดออกไซด์ที่
เติ มลงไปแหล่ งพลังงานแทนสารอาหารที่ ห มดไป ซึ่ งสอดคล้องกับ ค่ า
อัต ราการเจริ ญเติ บ โตจ าเพาะจะเห็ น ได้ ว่ า ชุ ด การทดลองที่ เ ติ ม ก๊ า ซ

Gas flow rate

0.1 vvm

0.3 vvm

Influent of CO2 (%)
Effluent of CO2 (%)
Efficiency of CO2
removal (%)

99
2.87±0.15
97.10±0.74

99
9.23±0.15
90.68±1.77

จากตารางที่ 1 พบว่าชุ ดการทดลองที่เติ มก๊าซคาร์ บอนไดออกไซด์ที่
อัตราการไหล 0.1 vvm และ 0.3 vvm สามารถลดปริ ม าณก๊ าซ
คาร์ บ อนไดออกไซด์ไ ด้ม ากที่ สุ ด 97.10±0.74% และ 90.68±1.77%
ตามลาดับ

4. สรุปผล
การศึ ก ษาถึ งการลดปริ ม าณก๊ า ซคาร์ บ อนไดออกไซด์ด้ว ยสาหร่ า ย
Spirulina sp. โดยทาการเลี้ยงสาหร่ ายในถังปฏิ กิริยา พื้นที่ทาการ 5 ลิตร
ด้วยอาหารสูตร Zarrouk ให้อากาศตลอดเวลาในชุดควบคุม และชุ ดการ
ทดลองที่เติมก๊าซคาร์ บอนไดออกไซด์ (99%) ที่อตั ราการไหล 0.1 vvm
และ 0.3 vvm หลังจากเพาะเลี้ยงเป็ นเวลา 17 วันพบว่าชุ ดการทดลองที่
เติมก๊าซคาร์ บอนไดออกไซด์ที่อตั ราการไหล 0.1 vvm มี ค่าอัตราการ
เจริ ญเติ บโตจาเพาะสู งสุ ดเท่ากับ 0.67 ต่อวัน ค่าน้ าหนักแห้งสู งสุ ด 5.3
กรั มต่อลิ ตร และค่า OD560 สู งสุ ด 3.50 ดี กว่าชุ ดชุ ดการทดลองที่เติ ม
ก๊ าซคาร์ บ อนไดออกไซด์ที่ อตั ราการไหล 0.1 vvm และชุ ดควบคุ ม
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ประสิ ทธิ ภาพในการลดปริ มาณก๊ า ซคาร์ บอนไดออกไซด์ เ ฉลี่ ย
97.10±0.74%
แ ล ะ 90.68±1.77% ที่ อั ต ร าก าร ไ ห ล ข อ งก๊ า ซ
คาร์บอนไดออกไซด์ 0.1 vvm และ 0.3 vvm ตามลาดับ ซึ่ งสอดคล้องกับ
Xianhai et al., (2012) รายงานว่า Spirulina platensis มี ประสิ ทธิ ภาพ
ในการก าจั ด ก๊ า ซคาร์ บอนไดออกไซด์ ต้ อ งมี อ ั ต ราการเติ ม ก๊ า ซ
คาร์ บอนไดออกไซด์ตลอดเวลาโดยมีอตั ราการเติมอยู่ที่ 20 มิลลิ เมตรต่อ
ลิตรต่อวัน ซึ่งแสดงถึงสาหร่ าย Spirulina paltensis มีศกั ยภาพในการที่
จะกาจัดก๊าซคาร์ บอนไดออกไซด์ได้อย่างมี ประสิ ท ธิ ภาพ สภาวะที่
เหมาะสมในการก าจัด ปริ มาณก๊ า ซคาร์ บ อนไดออกไซด์ จะต้ อ งมี
องค์ป ระกอบต่ า งๆ กัน เช่ น สายพัน ธุ์ ส าหร่ า ย ความเข้ม ข้น ของก๊ า ซ
คาร์บอนไดออกไซด์ที่ใช้ อุณหภูมิ ความเข้มของแสง รวมไปถึงองค์กอบ
ของถั ง ปฏิ ก รณ์ ชี วภาพ และเป็ นตั ว เลื อ กหนึ่ งในลดปั ญหาการ
เกิดปรากฎการณ์เรื อนกระจก
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บทคัดย่อ
งานวิ จัยนี ้นาํ เสนอระบบตรวจวัดคุ ณภาพนํ้าและประมวลผลแบบ
อัตโนมัติสาํ หรั บกระชังปลาทับทิ ม ออกซิ เจนเซ็นเซอร์ pH เซ็นเซอร์ และ
เซ็นเซอร์ อุณหภูมิ ทําหน้ าที่ วัดปริ มาณออกซิ เจน วัดความเป็ นกรดด่ าง
และวัด อุ ณหภูมิ ค่ าที่ ได้ จะถูกส่ งไปขยาย และปรั บแต่ ง ระดับแรงดั นที่
เหมาะสม จากนั้นส่ งค่ าต่ าง ๆ ไปประมวลผลด้ วยไมโครคอมพิวเตอร์ X86
รุ่ น VSX6117 แล้ วส่ งค่ าไปแสดงผลที่ LCD และสั่ งให้ ไอซี GAL22V10
ควบคุม LED แสดงสถานะของคุณภาพนํา้ งานวิจัยนีไ้ ด้ ใช้ ทาํ การเก็บผล
การทดลองเป็ นระยะเวลา 2 เดือน ซึ่ งผลการทดลองแสดงให้ เห็นว่ าระบบ
ตรวจวัดคุณภาพนํา้ สามารถตรวจวัดคุณภาพนํา้ ได้ 3 สถานะคื อ สถานะ
คุณภาพนํา้ ปกติ LED สี เขียวสว่ าง สถานะคุณภาพนํา้ เฝ้ าระวัง LED สี
เหลืองสว่ าง และสถานะคุณภาพผิดปกติ LED สี แดงสว่ าง

รู ปที่ 1 กระชังปลาทับทิม
เนื่ อ งจากการกระจายตัว ของภาคอุ ต สาหกรรม เช่ น โรงงานผลิ ต
นํ้ าตาล โรงงานผลิ ต แป้ งมั น โรงงานผลิ ต อาหารสํ า เร็ จ รู ป และ
เกษตรกรรมอื่น ๆ [1] เช่น ฟาร์มเลี้ยงเป็ ด ไก่ และฟาร์ มเลี้ยงสุ กร การขาด
การวางแผนในเรื่ อ งการใช้แ ละอนุ รักษ์แหล่ ง นํ้าอาจ ก่ อ ให้ เ กิ ดปั ญหา
สิ่ งแวดล้อมต่าง ๆ ตามมา เช่น มลพิษทางนํ้า ปั ญหานํ้าเน่าเสี ย เป็ นต้น นํ้า
เสี ยที่เกิ ดจากกระบวนการผลิตและการเลี้ ยงมีผลกระทบต่อแม่น้ าํ ที่มีการ
เพาะเลี้ยงปลากระชังอย่างมาก เนื่ องจากนํ้าเสี ยที่ เกิ ดขึ้นจากโรงงานบาง
แห่ งไม่ได้มีการบําบัดหรื อมี การบําบัดไม่ ได้ตามมาตรฐานและนํ้าเสี ยที่
เกิ ดจากการเลี้ ยงสัตว์ถูกปล่อยลงแม่น้ าํ โดยไม่ได้มีการบําบัด ถ้านํ้าเสี ย
ปริ มาณที่มากถูกปล่อยลงแม่น้ าํ เกษตรกรที่ไม่ทราบถึงสภาวะนํ้าในแม่น้ าํ
เกษตรกรจะไม่ ส ามารถนํา ปลาที่ เ ลี้ ย งในกระชัง ขึ้ น มาได้ทัน ปลาใน
กระชังของเกษตรกรผูเ้ ลี้ยงตาย เกษตรกรผูเ้ ลี้ยงปลาขาดทุน และเป็ นหนี้
ในการกูย้ มื เงินมาลงทุนทุกครั้ง

Abstract
In this paper, the automatic water quality measurement and
processing for krachang-taptim fish is presented. The DO probe, the pH
probe and the PT100 probe sensors are used to measure the quality of
water, which is oxygen, acid or alkaline and temperature, respectively.
DO value pH value and Temp value are exported to the micro computer
(CPU x86). The LCD is used to display. The IC GAL22V10 controlled
LED alarm, which is status of water quality. The experimental of the
prototype is measured oxygen acid, alkaline and temperature at the
krachang-tabtim fish and spend 2 month. The result shows 3 states,
which included 1) the status normal, 2) the status warning and 3) the
status alarm. Finally, the monitoring system can process quality of water
accurately.
Keywords: automatic water quality, Oxygen probe, PH probe, Temp
probe, microcomputer X86

งานวิจยั นี้ นาํ เสนอ ระบบตรวจวัดคุ ณภาพนํ้าแบบอัตโนมัติสําหรับ
เกษตรที่เลี้ยงปลากระชังทับทิ ม โดยใช้อุปกรณ์ตรวจวัดค่าออกซิ เจน ค่า
ความเป็ นกรดด่ า ง และค่ า อุ ณ หภู มิ ข องนํ้าในกระชัง ปลา แล้ว นํา ไป
ประมวลผลด้วยไมโครคอมพิวเตอร์ และแสดงผลด้วยจอ LCD งานวิจยั นี้
ได้ออกแบบให้สามารถแจ้งเตือนเกษตรกรด้วยสัญญาณ LED

1. บทนํา

2. ระบบตรวจวัดคุณภาพนํา้ และประมวลผลแบบอัตโนมัติ

นํ้ามีสาํ คัญอย่างมากต่อการดํารงชีวิตของมนุษย์ และการทําการเกษตร
ซึ่ งการทําการเกษตรต้องใช้น้ าํ เลี้ยงพืชทางการเกษตร ใช้น้ าํ เลี้ยงสัตว์ และ
ใช้น้ าํ เลี้ยงปลา รู ปที่ 1 แสดงกระชังทับทิมของเกษตรกรที่เลี้ยงปลา อยูท่ ี่
อําเภอ กําแพงแสน จังหวัด นครปฐม ซึ่ งรายได้ที่ได้จากการจําหน่ ายปลา
ในกระชังถือเป็ นรายได้หลักของเกษตรกรกลุ่มนี้

รู ปที่ 1 แสดงระบบตรวจวัดคุณภาพนํ้าในกระชังปลาทับทิ ม แบบ
อัตโนมัติได้ถูกออกแบบไว้ 3 ส่ วน คือ ออกซิ เจนเซนเซอร์ pH เซนเซอร์
และTemp เซนเซอร์ ส่ งค่าไปประมวลผลด้วยไมโครคอมพิวเตอร์ แล้ว
แสดงค่าด้วย LCD และแจ้งเตื อนเกษตรกรที่เลี้ยงปลากระชังด้วย LED
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วงจรแหล่งจ่ายไฟเลี้ยงได้นาํ แรงดันจากแผลโซล่าเซลล์เก็บไว้ที่แบตเตอรี่
แล้วจ่ายให้กบั วงจรต่าง ๆ

รู ปที่ 2 ระบบตรวจวัดคุณภาพนํ้า

3. ระบบประมวลผลการตรวจวัดคุณภาพนํา้
รู ปที่ 3 แสดงระบบประมวลผลคุ ณภาพนํ้า ซึ่ งผูว้ ิจยั เลือกใช้ระบบ
สมองกลฝั งตัวที่ใช้ไมโครคอมพิวเตอร์ X86 รุ่ น VSX-6117 เป็ นหน่ วย
ประมวลผลที่มีพอร์ตสําหรับสื่ อสารจํานวนมากทําให้ง่ายต่อการออกแบบ
ส่ ว นเชื่ อ มต่ อ กับ วงจร และสามารถบัน ทึ ก ข้อ มู ล ของผลการตรวจวัด
คุณภาพนํ้าในลักษณะ Data logger ได้เป็ นระยะเวลานานหลายเดือน เมื่อมี
การตรวจสอบเครื่ อง คณะผูว้ จิ ยั สามารถตรวจสอบข้อมูลย้อนหลังได้

Oxygen Temp

A1

ADC 1

GPIO7..0

A2

ADC 2 GPIO15..8

A3

ADC 3

CPU
X86

0x300

LCD Display

0x301

Relay
Alarm Control

รู ปที่ 4 บล็อกไดอะแกรมการทํางานระบบประมวลผล

4. ระบบตรวจวัดคุณภาพนํา้
4.1 เซ็นเซอร์ [4]

Alarm Warning Normal

รู ปที่ 5 (ก) แสดงออกซิ เจนเซ็นเซอร์ ตรวจวัดปริ มาณออกซิ เจน รู ปที่
5 (ข) แสดง pH เซ็นเซอร์ ตรวจวัดความเป็ นกรดหรื อด่าง และรู ปที่ 5 (ค)
แสดงเซ็นเซอร์อุณหภูมิ (PT100) ตรวจวัดอุณหภูมิ

0x305

pH

รู ปที่ 3 ระบบประมวลผลคุณภาพนํ้า
ตารางที่ 1 เงื่อนไขในการตัดสิ นใจระดับของคุณภาพนํ้า [2, 3]
คุณภาพนํา้
DO
PH
Temp
ปกติ
>3.75 ppm และ 6.5 – 8.5 และ
23-32OC
เฝ้ าระวัง 2.01-3.55 ppm 6.1-6.4 หรื อ 8-8.4 15-22OC หรื อ 33หรื อ
หรื อ
40OC
< 6 หรื อ > 8.5 < 15OC หรื อ >
ผิดปกติ < 1.9 ppm หรื อ
หรื อ
40OC

(ก)
(ข)
(ค)
รู ปที่ 5 (ก) ออกซิ เจน เซ็นเซอร์ (ข) pH เซ็นเซอร์ และ (ค) เซ็นเซอร์
อุณหภูมิ (PT100)

4.2 วงจรขยายแรงดัน
รู ปที่ 6 (ก) แสดงวงจรตามแรงดันทําหน้าที่ ส่งผ่านแรงดันจาก
ออกซิ เจนเซ็ นเซอร์ และ รู ปที่ 6 (ข) แสดงวงจรขยายสัญญาณ pH
เซ็ นเซอร์ ประกอบด้วยวงจรตามแรงดัน และวงจรกรองความถี่ ต่ าํ ผ่าน
อันดับสามเพื่อกําจัดสัญญาณรบกวน รู ปที่ 6 (ค) แสดงวงจรบริ ดจ์ทาํ
หน้าที่ตรวจจับค่าความต้านทานจาก PT100 และวงจรขยายความแตกต่าง
ทําหน้าที่ ขยายสัญญาณความความแตกต่างจากวงจรบริ ดจ์ ซึ่ งแรงดัน
เอาต์พุตของทั้ง 3 วงจร จะส่ งไปให้ IC ADC0804CN แปลงเป็ นสัญญาณ
ดิจิทลั

ตารางที่ 1 แสดงเงื่อนไขในการตัดสิ นใจระดับของคุณภาพนํ้าเพื่อใช้
เป็ นเงื่ อ นไขในการประมวลผลของไมโครคอมพิ ว เตอร์ X86 เพื่ อ ให้
ไมโครคอมพิวเตอร์ ประมวลผลแล้วแสดงระดับคุณภาพนํ้า รู ปที่ 4 แสดง
บ ล็ อ ก ไ ด อ ะ แ ก ร ม ก า ร ทํ า ง า น ข อ ง ร ะ บ บ ป ร ะ ม ว ล ผ ล ข อ ง
ไมโครคอมพิ ว เตอร์ X86 รุ่ น VSX-6117 ให้ ท ํา การรั บ ค่ า ที่ ไ ด้ท ํา การ
ตรวจวัดแล้วทําการประมวลและบันทึกผลการตรวจวัดค่าคุณภาพนํ้า
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(ก)

(ข)

(ค)
(ง)
รู ปที่ 6 (ก) วงจรบัฟเฟอร์ (ข) วงจรบัฟเฟอร์ และวงจรกรองความถี่ต่าํ ผ่าน (ค) วงจรบริ ดจ์และวงจรขยายความแตกต่าง และ (ง) วงจร Relay alarm control
ด้วย IC GAL22V10
เครื่ องวัดและประมวลผลคุณภาพนํ้าเพื่อเปรี ยบเทียบค่าความถูกต้องของ
ระบบตรวจวัดคุณภาพนํ้า

4.3 วงจร Relay alarm control
งานวิจยั นี้ ได้ออกแบบให้ใช้ห ลอด LED แจ้งเตื อนของนํ้าให้กบั
เกษตรกรที่เลี้ยงปลากระชัง วงจร Relay alarm control ที่แสดงในรู ปที่ 6
(ง) จะใช้ IC GAL22V10 ซึ่ งรับคําสั่งจากไมโครคอมพิวเตอร์ X86 ให้ทาํ
หน้าที่ควบคุมหลอด LED ที่ใช้แสดงของนํ้าในกระชังปลา ซึ่ งสี ของ LED
จะถูกแบ่งเป็ น 3 สี คือ LED สี เขียว แสดงสถานะปกติ สี เหลื อง แสดง
สถานะเฝ้ าระวัง และ สี แดง แสดงสถานะผิดปกติ

5.1 ชุดตรวจวัดคุณภาพนํา้
รู ปที่ 8 (ก) แสดงอุ ปกรณ์ ภายในตูช้ ุ ดตรวจวัดคุ ณ ภาพนํ้า ซึ่ งชุ ด
ตรวจวัดคุณภาพนํ้าได้ถูกออกแบบให้มี LCD แสดงค่าออกซิ เจน (DO) pH
และอุณหภูมิ เนื่องจาก LCD ที่นาํ มาใช้สามารถแสดงได้ 2 บรรทัด ดังนั้น
ได้ทาํ การออกแบบให้ชุดตรวจวัดคุณภาพนํ้าแสดงค่าบน LCD สลับกัน
ตามลําดับดังนี้ 1) DO 2) pH และ Temp รู ปที่ 8 (ข) แสดงชุดตรวจวัด
คุณภาพนํ้าขณะกําลังวัด และแสดงผลคุณภาพนํ้า ซึ่ งสถานะของการแสดง
ถูกแบ่งออกเป็ น 3 สถานะ คือ สถานะคุณภาพนํ้าปกติ สี เขียวสว่าง สถานะ
คุณภาพนํ้าเฝ้ าระวัง สี เหลืองสว่าง และสถานะคุณภาพผิดปกติ สี แดงสว่าง
รู ปที่ 9 แสดงผลการทดลองวัดคุณภาพนํ้าที่ถูกแสดงบนจอ LCD รู ปที่
5 (ก) แสดงค่า DO = 4.46 ppm รู ปที่ 5 (ข) แสดงค่า pH = 6.99 และรู ปที่
5 (ค) แสดงค่า Temp = 32.75 OC

รูปที่ 7 วงจรแปลงสัญญาณอนาลอกเป็ นดิจิทลั ADC0804CN

4.4 วงจรแปลงสัญญาณอนาลอกเป็ นดิจทิ ลั
เนื่ องจากไมโครคอมพิวเตอร์ X86 ไม่มีวงจร ADC อยูภ่ ายใน ดังนั้น
แรงดันที่ ได้จากวงจรขยาย และปรับแต่งแรงดันต้องแปลงเป็ นสัญญาณ
ดิจิทลั รู ปที่ 7 แสดงวงจรแปลงสัญญาณอนาลอกเป็ นดิจิทลั ADC0804CN
จํานวน 3 วงจร แปลงแรงดันจากวงจรขยายทั้ง 3 วงจร ให้เป็ นสัญญาณ
ดิจิทลั แล้วส่ งไปให้ไมโครคอมพิวเตอร์ประมวลผล

5. การทดลองและผลการทดลองระบบตรวจวัดคุณภาพนํา้
งานวิจยั นี้ ได้ทาํ การทดลองระบบตรวจวัดคุ ณภาพนํ้าที่ กระชังเลี้ ยง
(ก)
(ข)
ปลาทับทิม ซึ่ งใช้ระยะเวลาในการเก็บผลการทดลอง 2 เดือน ด้วยการเก็บ
รู ปที่ 8 (ก) ชุดตรวจวัดคุณภาพนํ้า (ข) ชุดตรวจวัดคุณภาพนํ้ากําลังวัดและ
ค่าที่ได้จากการวัดค่าออกซิ เจน pH และอุณหภูมิ ด้วยเครื่ องวัด DO Meter
แสดงผลคุณภาพนํ้า
เครื่ องวัด pH meter และเทอร์ โมมิ เตอร์ และทําการเก็บค่าที่ ได้จาก
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(ก)

ร่ วมกับระดับของคุ ณภาพนํ้าตามเกณฑ์การตัดสิ นใจของระบบที่กาํ หนด
ในตารางที่ 1 จะเห็นว่า ในวันที่ 2 มิถุนายน 2555 เป็ นวันที่น้ าํ มีคุณภาพใน
เกณฑ์ดี และในวันที่ 30 พฤษภาคม.2555 ระบบมี การแจ้งเตื อนทั้ง นี้
เนื่องจากค่า pH ตํ่ากว่าที่กาํ หนด

(ข)

เมื่อพิจารณาข้อมูลในตารางที่ 2 พบว่ามีค่าผิดพลาดเกิดขึ้นจากการนํา
หลายวงจรมาไว้ในแผงวงจรเดียวกัน และขาดการป้ องกันสัญญาณรบกวน
ที่ ดีพอ และระดับแรงดันอ้างอิ งของ IC ADC มีความละเอียดตํ่า ดังนั้น
หากสามารถเพิ่มวงจรกําจัดสัญญาณรบกวน เพิ่มอุปกรณ์ควบคุมแรงดัน
อ้างอิงให้คงที่มากที่สุด และเพิ่มความละเอียดของ IC ADC จะสามารถทํา
ให้ค่าความผิดพลาดในตารางที่ 2 ลดลงได้

(ค)
รู ปที่ 9 ผลการทดลองวัดคุณภาพนํ้า (ก) ค่า DO (ข) ค่า pH (ค) ค่าอุณหภูมิ

5.2 ระบบประมวลผลและบันทึกผลคุณภาพนํา้

6. บทสรุป

งานวิจยั นี้ ทาํ การทดลองตรวจวัดคุ ณภาพนํ้าบริ เวณขอบกระชังปลา
ซึ่ งผลการทดลองพบว่ า ค่ า ปริ มาณออกซิ เ จนมี ก ารเปลี่ ย นแปลงอยู่
ตลอดเวลา ค่า pH มีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย และอุณหภูมิมีค่าคงที และ
เนื่องจากค่าปริ มาณออกซิ เจนมีการเปลี่ยนแปลงอยูต่ ลอดเวลา แต่ไม่ได้อยู่
ในอันตราย LED จึงแสดงสี เขียวสลับกับสี เหลือง ซึ่ งหมายถึงคุณภาพนํ้า
อยูใ่ น สถานะปกติ และผิดปกติ รู ปที่ 7 แสดง LED แสดงผลสถานะของ
คุณภาพนํ้า (ก) สถานะปกติ LED แสดงสี เขียว (ข) สถานะเฝ้ าระวัง LED
แสดงสี เหลือง

งานวิจัยนี้ นํา เสนอระบบตรวจวัด คุ ณภาพนํ้าและประมวลผลแบบ
อั ต โนมั ติ ซึ่ งถู ก นํ า ไปใช้ ก ั บ กระชั ง ปลาทั บ ทิ ม งานวิ จั ย นี้ ได้ ใ ช้
บอร์ ดประมวลผล CPU X86 รุ่ น VSX-6117 ทําหน้าที่ ประมวลผลและ
แสดงผลของค่าออกซิ เจน ค่า pH และค่าอุณหภูมิ เพื่อบ่งบอกถึงคุณภาพ
นํ้าในกระชังผูเ้ ลี้ ยงปลาทับทิ ม ผลการทดลองพบว่าระบบประมวลผล
สามารถสั่งการให้ LED แสดงผลสถานะของคุณภาพนํ้าปกติ เฝ้ าระวัง และ
ผิดปกติได้ถูกต้อง

7. กิตติกรรมประกาศ
คณะผูว้ ิ จ ัยขอขอบคุ ณคณะกรรมการอุด มศึ กษา สนับ สนุ นทุ นวิ จยั
โครงการทุนวิจยั SPII ประจําปี 2554 และขอขอบคุณ คุณ ปภัส ก้องสมบัติ
ที่อยู่ 158 ม.2 ต.กําแพงแสน อ.กําแพงแสน จ.นครปฐม ที่ให้คณะผูว้ ิจยั ทํา
การทดลองและเก็บผลการทดลองในกระชังปลาทับทิม ตั้งอยูใ่ นคลองท่า
สารบางปลา

(ก)
(ข)
รู ปที่ 7 LED แสดงผลสถานะของคุณภาพนํ้า (ก) สถานะปกติ LED แสดง
สี เขียว (ข) สถานะเฝ้ าระวัง LED แสดงสี เหลือง

เอกสารอ้ างอิง
[1] คุณภาพนํ้าและการเตือนภัย สํานักงานสิ่ งแวดล้อมภาคที่ 10
สํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม;
http://web.esanenvi.com/index.php?option=com_content&task=vie
w&id=62&Itemid=40
[2] คู่มือการเลี้ยงปลาในกระชังที่เป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อม กรมควบคุม
มลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม;
http://wqm.pcd.go.th/water/index.php?start=9
[3] พรบ.กฎหมายและมาตรฐานเกี่ยวกับควบคุมมลพิษ. เกณฑ์ คุณภาพ
นํา้ เพือ่ คุ้มครองสั ตว์นํา้ จืด. เอกสารวิชาการ สถาบันประมงนํ้าจืดแห่ ง
ประเทศไทย
ฉบั บ ที่
75/2530.
จาก
http://www.pcd.go.th/info_serv/reg__water05.html
[4] นายอนุ ศกั ดิ์ ประพัฒน์. วิทยานิ พนธ์. ระบบตรวจสอบปริ มาณ
ออกซิ เจนในนํ้าโดยอัตโนมัติโดยใช้ เครื อข่ ายเซ็นเซอร์ ไร้ สายสํ าหรับ
ฟาร์ มกุ้ง, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้ า. ปี การศึกษา 2551.

ตารางที่ 2 ผลการทดลองวัดคุณภาพนํ้ากระชังปลาทับทิม
วัน เดือน ปี เวลา
28 พค.2555 10.50
14.50
29 พค.2555 09.25
10.30
15.00
30 พค.2555 10.25
2 มิย.2555 15.20
17.08
25 มิย.2555 10.38
19 กค. 2555 12.50

DO
3.1
3.1
3.1
3.4
2.6
3.2
3.6
3.5
4.1
3.5

เครื่องมาตรฐาน
pH Temp
7.1
30
7.5
30
7.3
29.5
7.5
29.7
7.1
30.1
7.1
29.7
6.9
32
6.9
31
7.0
29
7.1
31

DO
3.24
2.90
3.15
3.30
2.80
3.72
3.60
3.60
4.19
3.54

เครื่องวัดคุณภาพนํา้
pH Temp คุณภาพนํา้
7.24 31.02
เฝ้ าระวัง
เฝ้ าระวัง
7.41 29.97
7.15 30.10
เฝ้ าระวัง
เฝ้ าระวัง
7.20 29.90
เฝ้ าระวัง
7.01 29.90
5.60 29.26
เตือน
7.05 31.20
ปกติ
ปกติ
7.01 31.09
6.29 31.92
เฝ้ าระวัง
7.15 31.65
เฝ้ าระวัง

ตารางที่ 2 แสดงผลการทดลองวัดคุณภาพนํ้าในกระชังปลาเทียบกับ
เครื่ องมือวัดมาตรฐาน ซึ่ งใช้ระยะเวลา 2 เดือน จากผลการทดลองแสดงให้
เห็นว่าเครื่ องวัดคุณภาพนํ้าสามาถวัดค่าปริ มาณออกซิ เจน ค่า pH และค่า
อุณหภูมิได้ใกล้เคียงกับค่าที่ วดั ได้จากเครื่ องมาตรฐาน และเมื่อพิจารณา

วันที่ 21-23 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่
D127

Paper ID 1148

บทความวิจยั –วิชาการ
การประชุมวิชาการ งานวิจยั และพัฒนาเชิ งประยุกต์ ครั้งที่ 6 การพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อให้โลกมีสนั ติสุข
ECTI-CARD Proceedings 2014, Chiang Mai, Thailand

ต้ นแบบเครื่องนับหยดนา้ เกลือโดยใช้ ไมโครคอนโทรลเลอร์
A prototype of saline drip counting by microcontroller
ณัฐพงศ์ สอนอาจ1, ดารงศักดิ์ อรัญกูล1
1
สาขาวิศวกรรมไฟฟ้ า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี อุบลราชธานี
E-mail: nutthapong_17@hotmail.com1

อาการหายใจลาบาก ความดันโลหิ ตสู งขึ้น กระสับกระส่ าย ฟั งปอดได้ยิน
เสี ยง (Crackles) ปริ มาณสารน้ าที่ร่างกายได้รับมากกว่าสารน้ าที่ถูกขับออก
[2] ระยะเวลาการให้น้ าเกลื อขึ้นกับปริ มาตรของน้ าเกลื อต่อถุง ซึ่ งอาจมี
ปริ มาตร 100, 500 หรื อ 1000 มิลลิ ลิตร และอัตราเร็ วในการหยดน้ าเกลื อ
เข้ากระแสเลื อด ซึ่ งแพทย์อาจก าหนดอัตราเร็ วในการหยดน้ าเกลื อเข้า
กระแสเลื อดในผูป้ ่ วยแต่ละรายแตกต่างกัน เช่ น 40, 50, 80, 100 มิลลิลิตร
ต่อชั่วโมง เช่ นน้ าเกลื อถุ ง ปริ มาตร 1000 มิลลิลิตร อัตราเร็ วในการหยด
น้ าเกลือเข้ากระแสเลือดเป็ น 50 มิลลิ ลิตรต่อชัว่ โมง จะใช้เวลาในการหยด
น้ าเกลื อนาน 20 ชั่วโมงอย่างไรก็ตามในการนับหยดสารละลายน้ าเกลื อ
และการคานวณอัตราการไหลโดยทัว่ ไปจะเป็ นหน้าที่ของพยาบาลวิชาชี พ
ซึ่ งอาจมี ค วามคาดเคลื่ อ นได้ เพื่ อ เป็ นการควบคุ ม อัต ราการไหลของ
สารละลายผ่านสายน้ าเกลื อที่มีความแม่นยา จาเป็ นต้องเครื่ องควบคุมการ
ไหลของสารละลายผ่านสายน้ าเกลื อ (Infusion pump) เครื่ องควบคุ ม
ปริ ม าณการไหลของสารละลายนี้ จะท าให้ ก ารรั ก ษาพยาบาลมี ค วาม
น่าเชื่ อถือมากยิง่ ขึ้น อีกทั้งยังช่วยลดภาระหน้าที่ของพยาบาลที่จะต้องดูแล
ผูป้ ่ วยตลอดเวลา รวมไปถึ ง ลดความผิ ด พลาดซึ่ ง อาจจะเกิ ด ขึ้ น ได้จาก
พยาบาล [1,3] อย่างไรก็ตามเครื่ องควบคุมการไหลของสารละลายผ่านสาย
น้ าเกลื อที่ มีจาหน่ ายในปั จจุบนั ส่ วนใหญ่ผลิ ตในต่างประเทศและมี ราคา
แพง
ดัง นั้น บทความนี้ เ ป็ นการน าเสนอเครื่ องช่ ว ยนับ หยดน้ า เกลื อ และ
คานวณปริ มาตรโดยใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ [4] เบอร์ PIC16F887 เพื่อ
เป็ นทางเลื อ กในการค านวณปริ มาตรสารละลายแก่ ผู ้ป่ วย ช่ ว ยลด
ภาระหน้าที่ของพยาบาลที่จะต้องดูแลผูป้ ่ วยตลอดเวลา รวมไปถึงลดความ
ผิดพลาดซึ่งอาจจะเกิดขึ้นได้จากพยาบาลวิชาชีพ

บทคัดย่ อ
บทความนี ้นาเสนอชุ ดต้ นแบบเครื่ องนั บหยดน้าเกลื อควบคุ มด้ วย
ไมโครคอนโทรลเลอร์ เพื่อกาหนดอัตราการไหลของสารละลายนา้ เกลื อ
แก่ ผ้ ูป่วยในอัตราส่ วนที่ เหมาะสมในระยะเวลาที่ กาหนด ซึ่ งต้ องใช้ ความ
ชานาญจากพยาบาลที่มีประสบการณ์ ในการปรั บควบคุมหยดนา้ เกลือและ
ต้ องคอยตรวจสอบปริ มาณนา้ เกลื อในหลอดลาเลี ยง ในปั จจุบันเครื่ อง
ควบคุมการไหลของของสารละลายนา้ เกลื อ (Infusion Pump) ยังมีราคา
แพง ชุ ด ต้ น แบบเครื่ องนั บ หยดน้า เกลื อ ประกอบด้ ว ย ชุ ด เซ็ น เซอร์
ตรวจจับการหยดของนา้ ชุ ดประมวลผลอัตราการไหลหยดนา้ เกลื อด้ วย
ไมโครคอนโทรลเลอร์ ชุดแสดงผลออกทาง LCD และลาโพงสาหรั บส่ ง
สัญญาณเตือนเมื่อนา้ เกลือหมดหรื อหยุดไหล ผลการทดลองพบว่ าวิธีการ
วัดปริ มาตรของสารละลายใช้ วิธีการนับหยดของนา้ เกลือซึ่ งพบว่ ามีความ
ถูกต้ องประมาณร้ อยละ 97.89

Abstract
This paper presents a prototype of saline drops counting by
microcontroller. To determine the flow rate of the saline solution to
patients in the appropriate ratio in a given period. Which require the
expertise of an experienced nurse to adjust the control saline drip and
must monitor the volume of brine in the tube conveyor. At present, the
control flow of saline solution (Infusion Pump) is expensive. The
prototype consists of Sensors for the detection of water droplets. The
processing flow of saline drips with a microcontroller. LCD Display and
speaker for alarm when water runs out or stopped. The results showed
that the method of measuring the volume of solution used to count the
drops of water which found that approximately 97 percent accuracy.

2.แนวคิด
โดยปกติการให้สารละลายผ่านสายน้ าเกลือ สาหรับการรักษาพยาบาล
แพทย์จะเป็ นผูก้ าหนดชนิ ดของสารละลาย ปริ มาณและอัตราเร็ วของการ
หยด โดยมีสูตรคานวณอัตราหยด/นาทีของสารละลายดังสมการที่ 1

Keywords: Saline drops counting, Microcontroller, Infusion Pump

1. บทนา
การให้ยาหรื อสารอาหารผ่านทางสายน้ าเกลื อในการรักษาผูป้ ่ วย เป็ น
วิธีการหนึ่งในการรักษาพยาบาลในปั จจุบนั การรักษาที่มีการให้ยาชนิ ดที่
เป็ นของเหลวผสมลงในน้ าเกลื อ ที่ ไ หลเข้า เส้ น โลหิ ต ของผู ้ป่ วยใน
อัตราส่วนที่เหมาะสมในระยะเวลาที่กาหนด[1] ดังนั้นวิธีการรักษาแบบนี้
จาเป็ นที่จะต้องมีการควบคุ มปริ มาณการไหลของสารละลายต่างๆอย่าง
แม่นยา ถ้าผูป้ ่ วยหากได้รับสารละลายในปริ มาณที่ ไม่เหมาะสมอาจเกิ ด
ผลเสี ยตามมาได้ เช่ น ผูป้ ่ วยรู ้ สึ ก ไม่ส บาย เส้น เลื อดดาที่ ค อโป่ งพอง มี

อัตราหยด/นาที =

ปริ มาตรของสารน้ าทีใ่ ห้xจานวนหยด / มล.
(1)
เวลาทีใ่ ห้ ( นาที )ทั้งหมด

โดยที่ปริ มาตรมีหน่วยเป็ นมิลลิลิตร จานวนหยด/มล. คือจานวนหยด
ของสารละลายโดยทัว่ ไปคือ 15 หรื อ 20 หยด จะเท่ากับ 1 มิลลิลิตร[5]
ดังนั้นทีมผูศ้ ึ กษาจึ งมีแนวคิดที่ จะสร้ างชุ ดนับจานวนหยดของสารละลาย
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โดยตาแหน่งที่จะติดตั้งดังแสดงในรู ปที่ 1 ใช้อุปกรณ์ ที่หาได้ทว่ั ไป การ
ติดตั้งง่าย มีราคาถูกแต่มีความถูกต้องสู ง

3 โดยได้แก้ไขในส่ วนของสัญญาณอินพุตก่อนส่ งไปประมวลผลหลังจาก
ที่ออกแบบวงจรแล้วเสร็ จได้ทดสอบวงจรโดยใช้โปรแกรมจาลองวงจร
ทางไฟฟ้ าเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของวงจรต้นแบบ
Sensor
Comparator
Smittriger (Input)

รูปที่ 1. ลักษณะของหยดสารละลายน้ าเกลือ

Alarm
(Output)

รู ปที่ 3. บล็อกไดอะแกรมต้นแบบเครื่ องนับหยดน้ าเกลือ

Display/Output
Microcontroller
Process

Microcontroller
(Process)
Switch S1/S2

ส าหรั บ แนวคิ ด ของงานวิ จ ัย นี้ สร้ า งชุ ด ต้น แบบการนับ หยดและ
คานวณปริ มาตรของหยดน้ าเกลื อหรื อสารละลายแทนการนับ และการ
คานวณของพยาบาลวิชาชีพดังแสดงในรู ปที่ 2

Signals/Input

Display (Output)

จากรู ปที่ 3 การออกแบในส่ วนของวงจรตรวจจับหยดน้ าเกลื อได้
ปรั บปรุ งให้สัญญาณมี ความชัดเจนก่ อนส่ งไปประมาณผลเพื่อลดความ
ผิดพลาดในการนับโดยเพิ่มวงจร Comparator และวงจร Smittriger ส่ วน
สวิทซ์ S1 สาหรั บการรี เซต สวิทซ์ S2 สาหรั บหยุดชั่วคราว ส่ วนของ
Alarm จะกาหนดจากจานวนของหยดของสารละลายภายในเวลาที่กาหนด
ใ น ที่ นี้ ก า ห น ด ไ ว้ 8 วิ น า ที ถ้ า ส า ร ล ะ ล า ย น้ า เ ก ลื อ ห ยุ ด ไ ห ล
ไมโครคอนโทรลเลอร์ จะสัง่ ให้วงจร Alarm ทางานทันที

Alarm/Output

Switch/Input
รูปที่ 2. บล็อกไดอะแกรมเครื่ องนับหยดน้ าเกลือ
จากรู ปที่ 2 แบ่งเป็ น 3 ส่ วนได้แก่ ส่วนอิ นพุต ประกอบด้วย เซ็ นเซอร์
ตรวจจับ หยดสารละลาย ส่ ว นที่ 2 คื อ ส่ ว นประมวลผลโดยใช้
ไมโครคอนโทรลเลอร์ ส่ วนที่ 3 คื อส่ วนแสดงผลออกทางออกทางจอ
LCD แสดงผลอีก ด้านคือล าโพงสาหรั บ กรณี ที่ชุด จ่ายน้ าเกลื อเกิ ด ความ
ผิดปกติหรื อน้ าเกลือหมด

3.ลาดับขั้นตอนและวิธีการทดลอง
ผูศ้ ึกษาแบ่งการทางานออกเป็ น 2 ส่ วนกล่ าวคื อ ส่ วนแรกเป็ นการ
ออกแบบและสร้างต้นแบบ ส่ วนที่สองเป็ นการพัฒนาโปรแกรม
รู ปที่ 4. ต้นแบบเครื่ องนับหยดน้ าเกลือ

3.1 การออกแบบและสร้ างต้ นแบบ
การออกแบบวงจรตรวจนับหยดน้ าเกลื อ เป็ นวงจรที่ทาหน้าที่กาเนิ ด
สัญญาณตรรกะเพื่อใช้แสดงสถานะของการหยดของสารละลาย โดยใช้
หลักการให้หยดน้ าเกลือบังแสงที่เข้ามากระทบตัวรับแสงทาให้ตวั รับแสง
มีค่าทางไฟฟ้ าที่เปลี่ ยนไปในการศึ กษานี้ ใ ช้การตรวจจับ โดยใช้แ สงอิ น
ฟาเรดซึ่ งตอบสนองต่ อ หยดน้ าได้ ดี แล้ ว ส่ ง สั ญ ญาณไปยัง วงจร
เปรี ยบเทียบเพื่อขยายสัญญาณและผ่านวงจรป้ องกันการเกิ ด Bouncing
เพื่อให้สัญญาณที่จบั ได้น้ นั มี ความชัดเจนมากขึ้น สัญญาณที่ ได้จะส่ งเข้า
ทางพอร์ ตอินพุตของไมโครคอนโทรลเลอร์ PIC16F887 ดังแสดงในรู ปที่

จากรู ปที่ 4 เครื่ องต้นแบบที่ออกแบบและสร้ างเสร็ จโดยในส่ วนของ
วงจรตรวจจับ จ าเป็ นต้อ งปิ ดแสงรบกวนจากภายนอกเนื่ อ งจากมี ก าร
ออกแบบให้มีความไวในการตอบสนองสูง

3.2 การพัฒนาโปรแกรม
ผู้ ศึ ก ษาได้ พ ัฒ นาโปรแกรมส าหรั บ ไมโครคอนโทรลเลอร์ เ บอร์
PIC16F887 โดยใช้โปรแกรม CCS C คอมไพเลอร์ เป็ นซอฟต์แวร์ สาหรับ
แปลโปรแกรมภาษา C ของไมโครคอนโทรลเลอร์ PIC เป็ นรหัส
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เครื่ องหรื อแมคชี นโค้ด (machine code) ผลิ ตโดย Custom Computer
Services และใช้โ ปรแกรม MicroPro ในการเบิ ร์ นโปรแกรมลงใน
ไมโครคอนโทรลเลอร์ การทางานของโปรแกรมจะเริ่ มจากกาหนดค่าคงที่
ของปริ มาตรน้ าเกลื อ เช่ น 100,500 หรื อ 1,000 จานวนหยดต่อมิลลิ ลิตร
เช่น 15 หรื อ 20 เมื่อเริ่ มเปิ ดเครื่ อง หน้าจอจะแสดงผล Start Counter ปล่อย
น้ าเกลื อเข้าระบบ เครื่ องจะเริ่ ม นับ เมื่ อครบ 1 นาที เ ครื่ อ งจะค านวณ
อัตราเร็ วแสดงผลออกทางจอภาพ แต่ถา้ ภายใน 8 วินาทีถา้ น้ าเกลื อไม่ไหล
ส่วนของ Alarm จะทางานทันที

0.445 % เมื่อใช้เครื่ องต้นแบบมี ความคาดเคลื่ อนเฉลี่ ยเท่ากับ 0.270 %
ส่ วนค่าเฉลี่ ยจานวนของเวลาโดยคนเท่ากับ 59.9 นาที โดยเครื่ องต้นแบบ
ค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 60.7 นาที ซึ่ งค่าที่ถูกต้องคือ 60 นาที พบว่าเมื่อใช้คนมี
ความคาดเคลื่ อนเฉลี่ ยเท่ากับ 0.167 %เมื่อใช้เครื่ องต้นแบบมีความคาด
เคลื่อนเฉลี่ยเท่ากับ 1.667 %

4.2 การทดสอบความแม่ นยาของเครื่องต้ นแบบ
โดยกาหนดการทดสอบจับเวลาน้ าเกลื อในปริ มาตร 100 มิลลิ ลิตรที่
อัตราเร็ ว 40,50,80 และ 100 มิลลิลิตรต่อชัว่ โมงตามลาดับจนน้ าเกลื อหมด
ขวด ผลการทดลองดังแสดงในตารางที่ 2

3.3 วิธีการทดลอง
การทดลองการทางานของเครื่ องต้นแบบแบ่งการทดลองออกเป็ น 2
ส่ ว นคื อ การทดสอบหาความถู ก ต้ อ งของชุ ด นั บ หยดน้ าเกลื อ โดย
เปรี ยบเที ย บกับ การนั บ ของคนและการทดสอบความแม่ น ย าของ
เครื่ องต้นแบบ

ตารางที่ 2. ผลการจับเวลาที่ใช้ในการหยดของสารละลายปริ มาตร 100
มิลลิลิตร
ครั้งที่
40

4. ผลการทดลอง
4.1 การทดสอบหาความถูกต้ องของชุดนับหยดนา้ เกลือ

1

โดยกาหนดการทดสอบนับหยดน้ าเกลื อในปริ มาตร 100 มิลลิลิตรที่
อัตราเร็ ว 100 มิลลิ ลิตรต่อชัว่ โมงโดยเปรี ยบเทียบกับการนับและคานวณ
ของคนดังแสดงในตารางที่ 1

3

2
4
5
6

ตารางที่ 1. ผลการนับจานวนหยดน้ าเกลื อและเวลาที่ ใช้ในการหยดของ
สารละลายปริ มาตร 100 มิลลิลิตร
ครั้งที่

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
เฉลีย่

7
8

ผลการทดลอง
คน
เครื่องต้ นแบบ
จานวน
เวลา
จานวน
เวลา
(หยด)
(นาที)
(หยด)
(นาที)
2009
59
2006
61
2010
60
2006
61
2009
60
2002
60
2011
59
2006
61
2006
60
2005
61
2010
61
2006
61
2008
60
2005
61
2010
59
2006
60
2009
60
2005
61
2008
60
2006
60
2009
61
2006
60
2008
60
2006
61
2008.9
59.9
2005.4
60.7

9
10
11
12
เฉลีย่

อัตราเร็ว (มิลลิลติ รต่ อชั่วโมง)
50
80
100

153
154
153
154
153
155
157
153
152
155
156
154
154.08

122
123
122
123
123
124
124
122
124
123
123
124
123.08

76
76
74
76
76
77
76
76
76
76
77
76
76

61
62
61
61
60
62
61
61
61
62
60
61
61.08

จากผลทดสอบพบว่าน้ าเกลื อในปริ มาตร 100 มิลลิ ลิตร เมื่อกาหนด
อัตราเร็ ว 40 มิลลิลิตรต่อชัว่ โมง ค่าเฉลี่ ยเวลาที่ใช้มีค่าเท่ากับ 154.08 นาที
ซึ่ งค่าที่ ถูกต้องคื อ 150 นาที มี ความคาดเคลื่ อนเฉลี่ ยเท่ากับ 2.72 % ที่
อัตราเร็ ว 50 มิลลิ ลิตรต่อชัว่ โมง ค่าเฉลี่ ยเวลาที่ใช้มีค่าเท่ากับ 123.08นาที
ซึ่ งค่าที่ ถูกต้องคื อ 120 นาที มี ความคาดเคลื่ อนเฉลี่ ยเท่ากับ 2.57 % ที่
อัตราเร็ ว 80 มิลลิ ลิตรต่อชัว่ โมง ค่าเฉลี่ ยเวลาที่ใช้มีค่าเท่ากับ 76 นาที ซึ่ ง
ค่าที่ ถูกต้องคื อ 75 นาที มีความคาดเคลื่ อนเฉลี่ ยเท่ากับ 1.33 % และที่
อัตราเร็ ว 100 มิลลิ ลิตรต่อชัว่ โมง ค่าเฉลี่ ยเวลาที่ใช้มีค่าเท่ากับ 61.08นาที
ซึ่ งค่าที่ถูกต้องคือ 60 นาที มีความคาดเคลื่ อนเฉลี่ ยเท่ากับ 1.80 % ดังนั้น
จากผลการทดลองครั้งที่ 2 ได้ค วามถู ก ต้องหรื อความแม่ นยาเฉลี่ ยอยู่ที่
97.89 %

จากผลทดสอบพบว่าน้ าเกลื อในปริ มาตร 100 มิ ลลิ ลิตรเมื่ อกาหนด
อัตราเร็ ว 100 มิ ล ลิ ลิ ตรต่ อชั่วโมง ค่ าเฉลี่ ย จานวนหยดนับ โดยคนมี ค่ า
เท่ากับ 2008.9 หยด โดยเครื่ องต้นแบบได้ค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 2005.4 หยด ซึ่ ง
ค่าที่ถูกต้องคือ 2000 หยด พบว่าเมื่อใช้คนมี ความคาดเคลื่ อนเฉลี่ ยเท่ากับ

5.สรุป
เครื่ องต้นแบบการนับน้ าเกลือที่พฒั นาขึ้นนี้ สามารถนับหยดน้ าเกลื อ
ได้จริ งและมีเปอร์ เซ็นต์ความถูกต้องสู ง อย่างไรก็ตามเครื่ องต้นแบบนี้ อยู่
ในห้องทดลองเท่านั้น ยังไม่ได้ทดสอบจริ งจากพยาบาลวิช าชี พ และยัง

วันที่ 21-23 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ เชี ยงใหม่
D130

Paper ID 1148

บทความวิจยั –วิชาการ
การประชุมวิชาการ งานวิจยั และพัฒนาเชิ งประยุกต์ ครั้งที่ 6 การพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อให้โลกมีสนั ติสุข
ECTI-CARD Proceedings 2014, Chiang Mai, Thailand
ไม่ได้นาไปใช้กบั ผูป้ ่ วยจริ ง สาหรับในส่ วนของการปรับอัตราเร็ วของหยด
น้ าเกลือยังคงใช้การปรับด้วยมือเช่ นเดิ ม สาหรั บแนวทางการพัฒนาหรื อ
ต่อยอดงานวิจยั ได้โดยเฉพาะตัวชุดเซ็นเซอร์ และตัวไมโครคอนโทรลเลอร์
ที่มีขนาดใหญ่ การโปรแกรมคาสั่งลงตัวไมโครคอนโทรลเลอร์ ยงั มีความ
ยุง่ ยาก สาหรับการควบคุ มการจ่ายน้ าเกลื อควรเป็ นแบบระบบอัตโนมัติ
และตรวจสอบได้จากระยะไกล
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บทคัดย่ อ
การประเมินประชากรเสื อโคร่ งในพื น้ ที่ อนุรักษ์ มีความสาคั ญในการ
อนุรักษ์ สัตว์ ป่า ซึ่ งใช้ วิธีวางกล้ องดักถ่ ายอัตโนมัติเพื่อ เก็บภาพเสื อโคร่ ง
โดยต้ องการภาพลายเสื อ โคร่ งทั้ ง ตัว เพื่ อ ใช้ ในการจาแนกระบุตัว เสื อ
ดังนั้นจึ งต้ องใช้ กล้ องดักถ่ ายอย่ างน้ อย 2 ตัวในการดักถ่ าย ในปั จจุบัน
ประสบปั ญหาการบันทึ ก ภาพลายล าตัวเสื อโคร่ งจากทั้งสองฝั่ งในเวลา
เดี ย วกั น ณ จุ ด ตั้ ง กล้ อ ง ท าให้ เกิ ด ปั ญ หาในการระบุตั ว เสื อ โคร่ งจาก
ฐานข้ อมูล ส่ งผลต่ อค่ าความถูก ต้ องในการประเมิ นประชากรเสื อโคร่ ง
ดังนั้นโครงงานนีจ้ ึ งเสนอระบบที่ ทาให้ กล้ องดักถ่ ายภาพสามารถถ่ ายภาพ
โดยพร้ อมกั น ซึ่ งผ่ า นการควบคุ ม ที่ ติ ด ต่ อ ผ่ า นทางเครื อข่ า ยไร้ สาย
เทคโนโลยี IEEE 802.15.4 และถ่ ายโอนรู ปจากกล้ องผ่ านเครื อข่ ายไร้ สาย
IEEE 802.11 ไปเก็บไว้ ที่อุปกรณ์ เก็บข้ อมูลในจุดที่ คาดว่ าปลอดภัยจาก
การถูกทาลายของกล้ อง ผลการทดสอบระบบเบือ้ งต้ นในห้ องปฏิ บัติการ
โดยติดตั้งกล้ อง 2 ตัวตรงข้ ามกัน พบว่ าเมื่ อมีวัตถุผ่านหน้ ากล้ องตัวใดตัว
หนึ่ งก็จะสั่ งการให้ กล้ องทั้ ง 2 ตัวถ่ ายภาพได้ โดยพร้ อมกั น นอกจากนี ้
ระบบสามารถโอนถ่ายภาพของกล้ องกลับมาเก็บที่อุปกรณ์ ที่กาหนดได้

1. บทนา
การอนุรักษ์พนั ธุ์เสื อเป็ นเรื่ องที่สาคัญและเป็ นหน้าที่หนึ่ งของเจ้าหน้าที่
ป่ าไม้ เพื่อทาการสารวจและติดตามจานวนประชากรของเสื อ ในอดีต การ
เก็บข้อมูลเสื อของเจ้าหน้าที่ป่าไม้จะจัดเก็บโดยการใช้กล้องดักถ่ายสัตว์ป่า
ที่ติดตั้งไว้ตามจุดต่างๆ เพื่อเก็บภาพถ่ายของเสื อ แต่ขอ้ มูลภาพเสื อที่ได้มา
ยังไม่สามารถใช้ในการระบุตวั ตนของเสื อแต่ละตัวได้อย่างถู กต้อง ทาง
เจ้าหน้าที่ป่าไม้จาเป็ นต้องใช้ลายทั้ง 2 ข้างของตัวเสื อ ซึ่ งจาเป็ นต้องได้
ภาพจากมุ ม มองมากกว่า 1 มุ ม อี ก ทั้งหน่ วยความจาของกล้องที่ มี อย่าง
จากัดและกล้องอาจถูกทาลายจากช้างป่ าหรื อสู ญหายจากการถูกขโมยได้
ทาให้ตอ้ งมีการเข้าไปเก็บข้อมูลจากกล้องอย่างต่อเนื่ องเพื่อไม่ให้สูญเสี ย
ภาพที่ สามารถบัน ทึ ก ได้ การเก็ บ ข้อมู ล จึ ง มี ค วามจาเป็ นที่ จ ะต้อ งช่ ว ย
อานวยความสะดวกให้เจ้าหน้าที่ ป่าไม้เพื่อช่ วยเหลื อในการอนุ รักษ์พนั ธุ์
เสื อโคร่ ง

2. ทีม่ าและแรงจูงใจของปัญหา

Abstract

โครงงานนี้ เป็ นโครงงานที่เกี่ยวข้องกับโครงงานระบบเฝ้ าสังเกตสัตว์ป่า
ผ่านเครื อข่ายไร้ สายแบบเวลาจริ ง [1] และโครงงาน ระบบการถ่ ายภาพ
สัตว์ป่ าและส่ งข้อมู ล ผ่านเครื อข่ายแลนไร้ ส ายแบบหลายช่ วง [2] ซึ่ งมี
จุดมุ่งหมายเดี ยวกันคืออานวยความสะดวกให้เจ้าหน้าที่ป่าไม้เพื่ออนุ รักษ์
พันธุ์เสื อโคร่ งโดยการจัดเก็บภาพเสื อแต่ยงั มีขอ้ จากัดในเรื่ องของ

Keeping track of tigers in conservative areas is important for
wildlife conservation. This is usually done by setting trail cameras in
certain areas to capture pictures of tigers. Tiger identification needs
images of a whole tiger stripe pattern. Therefore, it is preferred to use
more than one camera to take pictures in each area. This solution still
has a limitation in that each camera cannot take pictures of a tiger at the
same time, which causes a problem when matching a tiger with the
database. This affects the correctness of estimating the tiger population.
This project introduces a system that triggers every camera in the same
area to take photos simultaneously. The cameras are controlled and
communicating with one another through IEEE802.15.4 wireless
technology. Pictures are transferred to a storage located in a safe place
using IEEE802.11 technology. Experimental results in a laboratory
show that by installing two cameras opposite each other, an object
moving past one of the cameras will be taken by both cameras at the
same time. Furthermore, the system can transfer the photos from the
cameras to a selected device.

แบตเตอรี่ สามารถให้ พลังงานได้ประมาณ 2 - 3 วัน ทาให้ ตอ้ งเข้าไป
เปลี่ยนแบตเตอรี่ อยูบ่ ่อยครั้ง
ไม่สามารถถ่ายภาพในเวลากลางคืน ทาให้เก็บข้อมูลภาพเสื อได้อย่างไม่
เต็มประสิ ทธิ ภาพเพราะเสื อเป็ นสัตว์หากินเวลากลางคืน
อุปกรณ์ไม่ทนทานต่อสภาพแวดล้อมที่มีฝนตกหรื อความชื้ นมาก ทาให้
ไม่ ส ามารถใช้ ง านได้ จ ริ งเพราะบริ เวณป่ าที่ ใ ช้ ง านจริ งมี ฝ นตกและ
ความชื้นมาก
เมื่ออุปกรณ์ไม่มีการจ่ายไฟจะไม่สามารถเก็บการตั้งค่าปั จจุบนั ได้ ทาให้
เกิดปั ญหาเวลาเปลี่ยนแบตเตอรี่ อุปกรณ์จะต้องถูกตั้งค่าใหม่ทุกครั้ง
อุปกรณ์ ตรวจจับความเคลื่ อนไหวไม่สามารถแยกแยะระหว่างสัตว์ป่า
กับ การเคลื่ อนไหวตามธรรมชาติ ได้ ทาให้ป ระสิ ทธิ ภาพไม่ดี เท่ าที่ ค วร
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เพราะเกิ ดข้อมูลภาพถ่ายที่อาจเกิ ดจากความเคลื่ อนไหวอย่างอื่ นนอกจาก
สิ่ งมีชีวิต
อุปกรณ์กล้องที่ใช้อยูเ่ ดิมไม่สามารถนามาใช้ร่วมกับระบบได้
ไม่มีการ synchronize กันระหว่างกล้องเนื่ องจากใช้ motion sensor เพียง
1 ตัว
นอกจากนี้ ยงั มีกล้อง Bushnell Trophy Cam HD Wireless [3] ที่ มี
ความสามารถในการทางานตามวัตถุประสงค์โดยเฉพาะในเรื่ องของการ
ส่ งรู ปออกมาเก็บภายนอกตัวกล้อง แต่ยงั มี ขอ้ เสี ยในเรื่ องของ ราคา และ
ความสามารถในการถ่ายภาพพร้อมกัน

รู ปที่ 1. ภาพรวมของระบบ

โดยระบบควบคุมการถ่ายภาพเสื อพร้อมกันจากกล้องหลายตัวแบบเวลา
จริ งผ่ า นตัว ควบคุ ม ไร้ ส ายจะใช้ ก ล้ อ งที่ มี อ ยู่เ ดิ ม ในการพัฒ นาแก้ ไ ข
ข้อจากัดดังกล่าว

3.2 การออกแบบและพัฒนาระบบ
ระบบที่ พฒั นาขึ้ นแบ่งออกเป็ น 2 ส่ วนคือส่ วนของการถ่ายภาพกับ
ส่ วนของการเก็บภาพ แสดงดังรู ปที่ 2 และลักษณะของอุปกรณ์จริ งแสดง
ดังรู ปที่ 3

3. รายละเอียดการพัฒนา
การพัฒ นาจะแบ่งออกเป็ นภาพรวมของระบบ การออกแบบ และ
ข้อจากัดของระบบ

3.1 ภาพรวมของระบบ
เมื่อกล้องที่ติดตั้งไว้ในป่ าตรวจพบสัตว์ป่าผ่าน PIR Motion Sensor
กล้อ งตัวดังกล่ าวจะส่ งข้อความผ่านทางไมโครคอนโทรลเลอร์ เ จนนิ ก
(Jennic) สาหรับการสื่ อสารไร้สาย โดยใช้มาตรฐาน IEEE 802.15.4 เพื่อ
บอกให้กล้องตัวอื่นถ่ายภาพโดยพร้อมกัน จากนั้นภาพที่ได้ในกล้องแต่ละ
ตัวจะถูกส่งผ่าน IEEE 802.11 ด้วยการ์ดวายฟายเอสดี ไปเก็บไว้ยงั คลังเก็บ
ภาพแอนดรอยด์มินิพีซีอย่างปลอดภัยดังรู ปที่ 1
รู ปที่ 3. ลักษณะของอุปกรณ์จริ ง

รู ปที่ 2. องค์ประกอบของระบบ
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3.2.1 ส่ วนของการถ่ ายภาพ

4.1.1.2 การทดสอบส่ วนที่ 2 วัดภาพที่ได้ จากการถ่ายโดยพร้ อมกัน

เจนนิ กที่ติดอยู่บนกล้องแต่ละตัวจะทาหน้าที่เป็ น Camera Trigger
Management Module ซึ่ งจะมี ก ารดู ส ถานะการถ่ า ยภาพของกล้อ ง
(Detecting Signal) เมื่ อตรวจพบการถ่ ายภาพจะส่ งข้อความผ่าน IEEE
802.15.4 ไปยังเจนนิกที่ติดอยูบ่ นกล้องตัวอื่นๆ ขณะเดี ยวกันเจนนิ กแต่ละ
ตัว ก็จ ะคอยรั บสัญ ญาณจากเจนนิ ก ตัวอื่ นๆ ด้ว ยเช่ น กัน โดยเมื่ อ ได้รั บ
สัญญาณจาทาการกระตุน้ ให้กล้องเกิดการถ่ายภาพ(Send Signal)

ได้ทาการตั้งกล้องไว้ท้ งั 2 ฝั่ งของพื้นที่ สังเกตแล้วให้วตั ถุเคลื่ อนที่
ผ่านเพื่อให้กล้องมีการตรวจพบความเคลื่ อนไหวและเกิ ดการถ่ายภาพโดย
พร้อมกันดังรู ปที่ 5.

3.2.2 ส่ วนของการเก็บภาพ
เมื่อถึงเวลาที่ต้ งั ไว้ เจนนิ กจะกระตุน้ ให้กล้องจ่ายไฟเลี้ยงการ์ ดเอสดี
Eye-Fi ทาให้เกิดการส่ งภาพผ่าน IEEE 802.11 ไปเก็บไว้ยงั อุปกรณ์เก็บ
ภาพแอนดรอยด์มินิพีซี

รู ปที่ 5. การทดสอบส่ วนที่ 2 วัดภาพที่ได้จากการถ่ายโดยพร้อมกัน

3.3 ข้ อจากัดของระบบ

4.1.1.3 การทดสอบส่ วนที่ 3 วัดประสิ ทธิ ภาพในการส่ งข้ อมูลเที ยบกับ
ระยะทาง

ระบบไม่มีการประมวลผลทางด้านรู ปภาพให้เจาะจงเฉพาะเสื อทาให้
เกิ ด การถ่ า ยภาพกับสิ่ งมี ชี วิต ทุก ชนิ ด ระยะการสื่ อ สารมี ขี ด จากัด อยู่ที่
ประมาณ 15 เมตร

นาไมโครคอนโทรลเลอร์ เจนนิ กใส่ ไว้ในกล้อง 2 ตัว ให้กล้องทาการ
ส่ งข้อมู ลสื่ อสารกันอย่างต่อเนื่ องโดยกล้องตัวแรกวางอยู่กบั ที่ แ ละตัวที่
สองเคลื่ อนที่ห่างออกมาเรื่ อยๆ การทดลองทาบนพื้นที่เปิ ดมีเส้นทางการ
เคลื่อนที่ของกล้องเป็ นเส้นตรงปราศจากสิ่ งกี ดขวางดังรู ปที่ 6 โดยแต่ละ
จุดที่ทาการทดลองจะทาการวัดผลของการส่ งข้อมูลจานวน 15 ครั้งแล้วนา
จานวนครั้งที่ส่งสาเร็ จมาคานวนป็ นอัตราการส่ งข้อมูลเฉลี่ยต่อระยะทาง

4. การทดสอบการใช้ งาน
เพื่อวัดประสิ ทธิ ภาพของระบบแบ่งออกเป็ น สภาพแวดล้อมในการ
ทดสอบ และ ผลการทดสอบ

4.1 สภาพแวดล้ อมในการทดสอบ
แบ่งออกเป็ น 2 ส่ วนหลัก คื อ การสื่ อสารระหว่างกล้อง และ การ
สื่ อสารระหว่างกล้องกับแอนดรอยด์มินิพีซี
4.1.1 การสื่ อสารระหว่ างกล้ อง
การสื่ อสารระหว่างกล้องแบ่งการทดสอบออกเป็ น 3 ส่ วน
4.1.1.1 การทดสอบส่ วนที่ 1 วัดความสามารถในการสั่งถ่าย

รู ปที่ 6. การทดลองวัดประสิ ทธิ ภาพการส่ งข้อมูล

ทาการทดลองกับกล้อ ง 2 ตัว ให้ ก ล้องตัวหนึ่ งถู ก ปิ ดการรั บรู้ ข อง
motion sensor เอาไว้ แล้วให้ วตั ถุ ผ่านกล้องอี ก ตัวที่ motion sensor
สามารถทางานได้ปกติ กล้องตัวที่ถูกปิ ด motion sensor ต้องรับรู้ ถึงการ
เคลื่อนที่ของวัตถุผา่ นทางกล้องตัวที่ motion sensor ทางานปกติ ดังรู ปที่ 4

4.1.2 การสื่ อสารระหว่ างกล้ องกับแอนดรอยด์ มินิพีซี
ทาการวัดระยะที่ไกลที่สุดที่สามารถส่ งรู ปจากกล้องมายังแอนดรอยด์
มินิพีซีได้และวัดความเร็ วในการส่ งรู ปภาพที่มีขนาด 900 กิโลบิต

4.2 ผลการทดสอบและการวิจารณ์ ผล
จากการทดสอบส่ วนที่ 1 พบว่าทุกครั้งที่ กล้องตัวที่เซ็นเซอร์ ทางาน
ปกติตรวจจับความเคลื่อนไหวได้ กล้องตัวที่ถูกปิ ดการรับรู้ของเซ็นเซอร์
จะเกิดการถ่ายภาพขึ้นทุกครั้ง แสดงว่ากล้องสามารถถ่ายภาพได้พร้อมกัน
จากการทดสอบส่ วนที่ 2 พบว่าภาพที่ได้เห็ นทั้ง 2 ด้านของคนที่เดิน
ผ่านโดยมีความคาดเคลื่อนของเวลาที่เกิดการถ่ายภาพไม่เกิน 1 วินาที
จากการทดสอบส่ วนที่ 3 พบว่าอัตราความสาเร็ จในการส่ งข้อมูลต่อ
ระยะทางเป็ นไปดังรู ปที่ 7 พบว่าระยะที่สามารถส่ งข้อมูลได้สาเร็ จทั้งหมด
อยูท่ ี่ระยะไม่เกิน 15 เมตร

รูปที่ 4. การทดสอบส่ วนที่ 1 วัดความสามารถในการสัง่ ถ่าย
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วิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , กรุ งเทพฯ,
2554.
[3] Bushnell Trophy Cam HD Wireless (15 กุมภาพันธ์ 2557)
[ออนไลน์] เข้าถึงได้จาก : http://www.bushnell.com/allproducts/trail-cameras/trophy-cam/trophy-cam-hd-wireless

รูปที่ 7. กราฟแสดงอัตราความสาเร็ จในการส่ งข้อมูลต่อระยะทาง
จากการทดสอบส่ ว นที่ 4 พบว่ าสามารถส่ ง ภาพจากกล้อ งมายัง
อุปกรณ์เก็บภาพและมีระยะการส่ งที่ไกลที่สุดอยูท่ ี่ 12.2 เมตร และ มีอตั รา
การส่ งรู ปอยู่ที่ประมาณ 24 รู ปต่อนาที โดยรู ปมีขนาด 900 กิ โลบิต ซึ่ ง
เท่ากับ 360 กิโลบิตต่อวินาที

5. บทสรุป
โครงงานระบบควบคุมการถ่ ายภาพเสื อพร้ อมกันจากกล้องหลายตัว
แบบเวลาจริ งผ่านตัวควบคุมไร้ สายสามารถทางานได้จริ ง โดยตั้งกล้องไว้
ตามจุดที่ตอ้ งการ กล้องจะถ่ ายภาพโดยพร้ อมกัน และถ่ ายโอนข้อมูลมา
เก็บยังแอนดรอยด์มินิพีซี ในตาแหน่ งที่ ตอ้ งการ ซึ่ งจะเป็ นประโยชน์ต่อ
เจ้า หน้า ที่ ใ นการสารวจและติ ด ตามประชากรเสื อโคร่ ง เพื่ อใช้ใ นการ
อนุรักษ์เสื อโคร่ งต่อไป
โครงงานยังสามารถพัฒนาต่อในเรื่ องของแหล่งพลังงานให้อยูไ่ ด้นาน
และมีประสิ ทธิภาพมากขึ้น และ การต่อวายฟายระยะไกลจากแอนดรอยด์
มินิพีซีส่งต่อมายังที่ศูนย์วิจยั ของเจ้าหน้าที่ป่าไม้

6. กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณ ศูนย์วิจยั สัตว์ป่าเขานางรา เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขา
แข้ง ในการให้ ข ้อ มู ล และการอนุ ญ าติ เ ข้า พื้ น ที่ ร วมทั้ง การสนับ สนุ น
อุปกรณ์กล้องดักถ่าย Bushnell Camera บางส่ วน
ขอขอบคุณ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิ กส์และคอมพิวเตอร์ แห่ งชาติ
ส านั ก งานพัฒ นาวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี แ ห่ ง ชาติ ที่ ไ ด้ ม อบ
ทุนอุดหนุนโครงการการ

เอกสารอ้ างอิง
[1] วิธวัช ตั้งตรงไพโรจน์ อภิรักษ์ จันทร์ สร้ าง ชัยพร ใจแก้ว และ อนันต์
ผลเพิ่ม. ระบบเฝ้ าสังเกตสัตว์ป่าผ่านเครื อข่ายไร้ สายแบบเวลาจริ ง. In
3rd Conference on Application Research and Development (ECTICARD 2011), Bangkok, Thailand, May 5-6 2011
[2] วรวัชร พันธุ์ชาตรี , “Wildlife Photography and Data Transfer System
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บทคัดยอ

1. บทนํา

บทความนี้ไดนําเสนอ หุนยนตสํารวจอุทกภัยชวยเหลือผูที่อยูในพื้นที่
ประสบภัย ซึ่งสามารถเคลื่อนที่บนบกและสามารถเคลื่อนที่บนผิวน้ําได
โดยหุนยนตสํารวจอุทกภัยจะใชตัวถอดรหัสความถี่ของสัญญาณโทรศัพท
เครื่องรับ (Dual Tone Multi Frequency; DTMF) เบอร MT8870 เปน
เลขไบนารี เพื่อสงตอไปยัง FPGA เบอร EPM3032ALC44 นํามาเชื่อมตอ
กับชุดคอนโทรลรีเลย เพื่อไปควบคุมมอเตอรใหเคลื่อนที่ตามตองการ เมื่อ
มีการกดหมายเลขบนโทรศัพทเครื่องสง จะประกอบไปดวยเซนเซอรตัว
ตรวจจับไฟฟารั่ว ขณะบังคับใหหุนยนตเคลื่อนที่ไปในพื้นที่ ตัวหุนยนต
จะทําการสํารวจและทําการตรวจจับไฟฟารั่ว เพื่อลดความเสี่ยงของมนุษย
โดยมีกลองจิ๋ว Model 208 จะสงภาพผานตัวสงสัญญาณ 2.4 GHz กําลัง
ขนาด 2 วัตต มายังจอมอนิเตอรขนาด 7 นิ้ว ทางฝงผูควบคุมหุนยนตซึ่งมี
ระยะรับสงสูงสุด 150 เมตร สามารถปรับกลองซาย-ขวาได 180 องศา และ
ขึ้น-ลงได 90 องศา สวนตัวหุนยนตมีโครงสรางเปนเหล็กและโลหะซึ่งมี
น้ําหนักมาก เพื่อทําใหหุนยนตลอยน้ําจึงนําโฟมติดตั้งใตทอง

เทคโนโลยีทางดานการติดตอสื่อสารโทรคมนาคมถือไดวามีบทบาท
สําคัญในการดําเนินชีวิตประจําวันของมนุษยเปนอยางมาก โดยเฉพาะ
อยางยิ่งการติดตอสื่อสารดวยโทรศัพทมือถือ ซึ่งสวนใหญ การควบคุ ม
หุนยนตที่ใชในการกูภัย มักจะนิยมใชสัญญาณ Wireless Fidelity (WIFI) [1]
ซึ่ ง หากสถานที่ ป ระสบภั ย ที่ หุ น ยนต จ ะเข า ไปสํ า รวจมี ร ะยะห า งกั บ ผู
ควบคุ ม มากก็ จ ะมี ป ญ หาในการควบคุ ม ได ซึ่ ง ทางคณะผู วิ จั ย ได มี
แนวความคิ ด ที่ จ ะนํา การติ ด ต อ ระหว างโทรศั พ ท มื อ ถื อ มาควบคุ ม การ
ทํางานของหุนยนต ซึ่งปจจุบันจะเห็นไดวาหุนยนตสํารวจหรือหุนยนต
กูภัยที่มีการสรางขึ้นสวนใหญไมสามารถเคลื่อนที่ไดทั้งบนบกและบนผิว
น้ํา [2] เพื่อใชในการเขาถึงสถานที่ประสบภัยซึ่งมีความเสี่ยงตอมนุษยที่จะ
เขาไปสํารวจ จึงจําเปนตองใชหุนยนตสํารวจเขาไปตรวจสอบในพื้นที่น้ํา
ทวม วามีกระแสไฟฟารั่วหรือไม โดยการแสดงผลผานมายังจอมอนิเตอร
เพื่อแจงใหผูควบคุมหุนยนตทราบ

2. การออกแบบระบบ

Abstract

หลักการทํางานของหุนยนตสํารวจอุทกภัย สามารถแบงออกเปน 4
สวน คือ ระบบการถอดรหัส ระบบชุดคอนโทรลรีเลย ระบบชุดตรวจจับ
ไฟรั่ ว และระบบกล อ งไร ส าย ซึ่ ง มี บ ล็ อ กไดอะแกรมการทํ า งานของ
หุนยนตสํารวจอุทกภัยดังแสดงรูปที่ 1

This paper presents a rescue robot for flood disaster, which have
capability to move on land and float on water. This robot operate by
using mobile phone receiver decryption (Dual Tone Multi Frequency:
DTMF) MT8870, which is binary number. And bypass to FPGA
EPM3032AC44 to translate binary number and connect to control relay
unit. Which controlled motor unit to move as desire after pressing
command on mobile phone. Main feature are electric current sensor.
During operation in disaster area, Robot may search and detect signal
of electric current without human risk. User could be able to see via mini
camera model 208, which transmit 2.4 GHz/2watt signal to 7” monitor
with maximum range of 150 meter. This mini camera can turn 180
degree and tilt 90 degree. The overall structure of this robot consists of
steel and alloy. To make it possible to float on water, polystyrene foam
was added.

รูปที่ 1 บล็อกไดอะแกรมการทํางานของหุนยนตสํารวจอุทกภัย
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การทํา งานเมื่อ มี การโทรศัพ ท ม ายั ง เลขหมายของเครื่ อ งโทรศั พ ท
เครื่องรับซึ่งจะใชวงจรถอดรหัสสัญญาณ DTMF เบอร MT8870 [3] - [5]
ประกอบดวยวงจรกรองความถี่และวงจรถอดรหัสฟงกชันดิจิตอล เปน
ไอซี ที่ ส ร า งโดยเทคโนโลยี ISO-CMOS ในส ว นวงจรกรองความถี่ ใ ช
เทคนิคของสวิตซคาปาซิสเตอรฟลเตอร สําหรับกรองความถี่ สวนวงจร
ถอดรหัสจากการกดหมายเลขบนแปนโทรศัพทเครื่องสงใชเทคนิคการนับ
เพื่อตรวจจับและถอดรหัสทั้ง 16 ความถี่ ออกเปนเลขฐานสองขนาด 4 บิต
ซึ่ ง วงจรการถอดรหั ส แสดงดั ง รู ป ที่ 2 และชิ้ น งานของวงจรถอดรหั ส
สั ญ ญาณแสดงดั ง รู ป ที่ 3 ตามลํ า ดั บ โดยจะใช ส วิ ต ซ ส องทาง เมื่ อ อยู
ตํา แหนง แรกใช สํ า หรั บ แสดงผลการทดสอบการถอดรหัส ค า โดยการ
แสดงผลที่หลอด Test LED และเมื่อสวิตซมายังตําแหนงการควบคุม
(Control) เพื่อควบคุมหุนยนต โดยจะใชออฟโต เบอร PC817 ทําหนาที่
เปน สวิ ตซค วบคุม ด ว ยแสง ซึ่ง มี กราวดแยกออกจากกันทํ าให ไ ม มี การ
รบกวนกันทั้ง สองฝงเพื่ อ ตอ งการความมีเ สถียรของการควบคุ ม ซึ่ ง ค า
เลขฐานสองที่ไดจากวงจรถอดรหัสจากการกดปุมโทรศัพทเครื่องสง ซึ่ง
แสดงดังในตารางที่ 1

รูปที่ 3 ชิ้นงานของวงจรถอดรหัสสัญญาณ
เมื่ อ ทํ า การถอดรหั ส แล ว จะส ง ต อ ไปยัง ชุ ด คอลโทรลรี เ ลย โดยใช
FPGA เบอร EPM3032ALC44 ทําหนาที่แปลงคาเลขฐานสองขนาด 4 บิต
ซึ่งการออกแบบวงจรการทํางานจะถูกบรรจุลงในชิฟ EPM3032ALC44 [5]
แสดงดังรูปที่ 4 ดวยโปรแกรม MAX+PLUS II โดยในรูปที่ 5 แสดงบอรด
วงจร EPM3032ALC44 ตามลําดับ แลวนําไปเชื่อมตอกับชุดรีเลย เพื่อไป
ควบคุมมอเตอรและกลองใหเคลื่อนที่ตามตองการ
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รูปที่ 2 วงจรถอดรหัส
ตารางที่ 1 คาเลขฐานสองที่ถอดรหัสจากปุมการกดโทรศัพทเครื่องสง

รูปที่ 4 วงจรการทํางานที่บรรจุลงในชิฟ EPM3032ALC44

รูปที่ 5 บอรดวงจร EPM3032ALC44
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ในสวนของวงจรในการตรวจจับกระแสไฟฟารั่ว [6] โดยใชวงจรดัง
แสดงในรูปที่ 6

รูปที่ 7 หุนยนตสํารวจอุทกภัย

รูปที่ 6 วงจรตรวจจับกระแสไฟฟารั่ว

3. การทดลองและผลการทดลอง
หุ น ยนต ที่ ส ร า งขึ้ น มี ข นาดความกว า ง 64 เซนติ เ มตร ความสู ง 45
เซนติเมตร ความยาว 95 เซนติเมตร ดังแสดงในรูปที่ 7 หุนยนตสํารวจอุทก
ภั ย และดั ง แสดงในรู ป ที่ 8 หุ น ยนต สํ า รวจอุ ท กภั ย ขณะวิ่ ง บนผิ ว น้ํ า
ตามลําดับ เพื่อทดสอบสมรรถนะการทํางานของหุนยนตสํารวจอุทกภัย จึงมี
การทดสอบการทํ า งาน แบ ง ออกเป น 3 ขั้น ตอน คื อ ขั้ น ตอนแรกทํ า การ
ทดสอบวงจรตรวจจับไฟฟารั่ว ผลการทดสอบแสดงในตารางที่ 2 ซึ่งผลการ
ทดสอบพบวาวงจรตรวจจับไฟรั่วสามารถตรวจจับไฟฟารั่วในระยะ 1 เมตร
ซึ่งอยูในระยะที่ไดออกแบบไว ขั้นตอนที่สอง ทําการทดสอบคุณภาพของ
กลองในระยะตางๆ โดยใชกลองจิ๋วมีสาย Model 208 เครื่องรับเครื่องสง
ขนาด 2 วัตต เพื่อแสดงผานจอมอนิเตอรขนาด 7 นิ้ว ทางฝงผูบังคับหุนยนต
การวัดคุณภาพความชัดเจนของกลองทําการวัดทุกๆ 10 เมตร ผลการทดสอบ
แสดงในตารางที่ 3 ซึ่งผลการทดสอบพบวาคุณภาพกลองมีระยะรับสงมาก
ที่สุด 120 เมตร

รูปที่ 8 หุนยนตสํารวจอุทกภัยขณะวิ่งบนผิวน้ํา
ตารางที่ 3 ผลการทดสอบคุณภาพของกลองในระยะตางๆ

ตารางที่ 2 ผลการทดสอบวงจรตรวจจับไฟรั่ว
ขั้นตอนที่สามทําการทดสอบเวลาการทํางานของหุนยนตตอการชารต
แบตเตอรี่หนึ่งครั้ง โดยหุนยนตใชแบตเตอรี่ 12V 12A จํานวนหนึ่งชุด ซึ่ง
ระยะเวลาการทํางานของหุนยนตตอการชารจแบตเตอรี่เต็มหนึ่งครั้ง ผล
การทดสอบแสดงในตารางที่ 4
ตารางที่ 4 ผลการทดสอบระยะเวลาการทํางานของหุนยนตตอการชารจ
แบตเตอรี่เต็มหนึ่งครั้ง
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4. สรุป

6. ประวัติผูเขียน

บทความนี้ไดนําเสนอ หุนยนตสํารวจอุทกภัยเพื่อชวยเหลือผูที่อยูใน
พื้ น ที่ ป ระสบภั ย ซึ่ ง มี ข นาดความกว า ง 64 เซนติ เ มตร ความสู ง 45
เซนติเมตร ความยาว 95 เซนติเมตร จากผลการทดสอบพบวาหุนยนตที่
นําเสนอสามารถเคลื่อนที่บนบกและสามารถเคลื่อนที่บนผิวน้ําไดตามที่
ไดออกแบบไว ซึ่งสามารถควบคุมการเคลื่อนที่ของหุนยนตและควบคุม
กลองไดจากการกดตัวเลขบนแปนของโทรศัพทเครื่ องสง โดยที่กลอ ง
สามารถปรับซายขวาได 180 องศา และขึ้นลงได 90 องศา สวนผลการ
ทดสอบวงจรตรวจจับไฟรั่วตามตารางที่ 2 สามารถตรวจจับไฟฟารั่วใน
ระยะ 1 เมตร เพื่อแสดงผานจอมอนิเตอรขนาด 7 นิ้ว ทางฝงผูบังคับ
หุนยนตทราบ ซึ่ง ผลการทดสอบพบวา คุณภาพกลองมีระยะรับสงมาก
ที่สุด 120 เมตร และผลการทดสอบระยะเวลาการทํางานของหุนยนตตอ
การชารจแบตเตอรี่เต็มหนึ่งครั้ง พบวาสามารถใชงานไดในเวลาเฉลี่ยไม
ต่ํากวา 35 นาทีตอการชารจแบตเตอรี่ 1 ครั้ง
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หุ่นยนต์ ดับเพลิงด้ วยระบบอัตโนมัติ
Automatically Fire Fighter Robot
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abilities are controlled by the BASIC STAMP 2P40 microcontroller
board and strongly supported by UV-TRON R2868, flame detector
sensor, The sensor can sharply differentiate between flame and others
light so they can find ablaze without digital signal processing processes
and send SMS to phone as well; moreover, the robot can send real-time
video by IP camera to people via remote monitoring device such as
smart phone or tablet. When the robot have found ablaze, it spray fire
distinguishing chemicals to the fire by the tube place on the robot. From
a lot of experimented in both of day and night time, we found that the
robot managed to find and move to site of ablaze accomplished in 90%,
send SMS 100% and completely distinguish fire 70%.
Keywords: fire fighter, robot, UV Tron, automatic

บทคัดย่ อ
ปั จจุบัน หุ่ นยนต์ ถูก นำมำประยุกต์ เพื่ อช่ วยเหลื อ และท ำงำน
แทนมนุษย์ ในลักษณะงำนที่แตกต่ ำงกันอย่ ำงกว้ ำงขวำง อำทิ ในโรงงำน
อุตสำหกรรมที่อันตรำย ช่ วยทีมแพทย์ ในกำรผ่ ำตัดและรั กษำผู้ป่วย อำวุธ
ยุทโธปกรณ์ ทำงทหำรและตำรวจ หรื อแม้ แต่ นำมำช่ วยพ่ อครั วประกอบ
อำหำรและเป็ นพนั ก งำนเสริ์ ฟในโรงแรมหรื อร้ ำนอำหำร เป็ นต้ น ใน
บทควำมวิ จั ย นี ้ จ ะน ำเสนอถึ ง กำรสร้ ำงและพั ฒ นำหุ่ นยนต์ ให้ มี
ควำมสำมำรถในกำรรั กษำควำมปลอดภัยอันเนื่องมำจำกอัคคีภัย หรื อเรี ยก
หุ่ นยนต์ นี ้ว่ำ หุ่ นยนต์ ดั บ เพลิ ง ด้ ว ยระบบอั ต โนมั ติ ควำมสำมำรถของ
หุ่ นยนต์ ดับเพลิ งด้ วยระบบอั ตโนมัตินีส้ ำมำรถค้ นหำ และป้ องกั นเพลิ ง
ไหม้ ได้ เองอย่ ำงอั ต โนมั ติ ถูก ออกแบบให้ ใช้ ประโยชน์ ได้ ทั้ งในเวลำ
กลำงวันและโดยเฉพำะอย่ ำงยิ่งในเวลำกลำงคื น กำรเคลื่อนที่จะทำได้ เอง
แ ล ะ ส ำ ม ำ ร ถ ค้ น ห ำ ท ำ ง เดิ น จ ำ ก ก ำ ร สั่ ง ก ำ ร ข อ ง บ อ ร์ ด
ไมโครคอนโทรลเลอร์ เบสิ ก แสตมป์ รุ่ น 2P40 ร่ วมกั บ เซนเซอร์
อิ นฟรำเรด ส่ วนกำรค้ นหำเปลวเพลิงโดยสำมำรถแยกแยะแสงสว่ ำงจำก
แหล่ งกำเนิ ดจำกหลอดไฟกับเปลวเพลิงจำกกำรลุกไหม้ ได้ ด้วยเซนเซอร์ ยู
วีตรอน R2868 ทำให้ สำมำรถค้ นหำต้ นเพลิงได้ อย่ำงแม่ นยำโดยไม่ ต้องใช้
ภำพจำกกล้ องดิจิตอลไปประมวลผล และยังสำมำรถส่ งข้ อควำมสั้ นไปยัง
โทรศัพท์ เคลื่อนที่ของผู้ควบคุมทันทีเมื่อตรวจพบเปลวเพลิง ซึ่ งผู้ควบคุม
สำมำรถที่จะมองภำพเหตุกำรณ์ แบบเวลำจริ งได้ ด้วยกล้ องไอพีที่ติดตั้งอยู่
บนตัวหุ่ นยนต์ ได้ ตลอดเวลำ ผ่ ำนอุปกรณ์ เฝ้ ำมองระยะไกลแบบต่ ำงๆได้
เช่ น คอมพิ ว เตอร์ หรื อโทรศั พ ท์ แ บบสมำร์ ทโฟน เป็ นต้ น ทั น ที เมื่ อ
หุ่ นยนต์ ตรวจพบเปลวเพลิ งจะเข้ ำทำกำรดับเพลิ งเบื ้องต้ น ด้ วยกำรพ่ น
สำรเคมีจำกถังดับเพลิ งที่ติดตั้งอยู่บนตัวหุ่ นยนต์ จำกกำรทดลองทั้งในที่
สว่ ำงและในที่ มืดพบว่ ำ สำมำรถวิ่ งเข้ ำหำเพลิ งที่ ก ำลั งลุก ไหม้ ได้ อ ย่ ำง
แม่ นยำ ร้ อยละ 90 ทันทีที่ตรวจพบเปลวเพลิงจะส่ งข้ อควำมสั้ นออกไปยัง
ผู้ควบคุมได้ ร้อยละ 100 และสำมำรถดับเพลิงได้ สนิท ร้ อยละ 70

1. บทนา
สถิ ติก ารเกิ ดเพลิ งไหม้ในประเทศไทยได้รายงานจากศูน ย์อานวยการ
บรรเทาสาธารณภัย กรมป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัยไว้ว่าประเทศไทย
มี สถิ ติการเกิ ด เพลิ งไหม้เพิ่ม ขึ้น ทุก ปี โดยปี พ.ศ.2555 พบถึ ง 3,205 ครั้ ง
ขณะที่ปี พ.ศ.2556 พบว่าเดื อนกุมภาพันธ์ และเดื อนมี น าคม พบเหตุ ไฟ
ไหม้เกิ ดขึ้น 398 และ 475 ครั้งตามลาดับ และหากรวบรวมสถิ ติยอ้ นหลัง
ไปสิ บปี (พ.ศ.2556-2536) พบว่าการเกิ ดอัคคีภยั ในประเทศไทยมีมากกว่า
36,842 ครั้ ง คิ ด เป็ นมู ล ค่ าความเสี ยหายมากกว่า 19,000 ล้านบาท มี ท้ ัง
ผูบ้ าดเจ็บและเสี ยชี วิตเกือบ 5,000 คน ซึ่งไม่อาจประเมินค่าได้
สาเหตุ ส่ วนใหญ่ เกิ ด จาก ความประมาณ ความคึ ก คะนอง ขาดความ
ระมัด ระวัง หรื อพลั้งเผลอจนลุ ก ลามไหม้บ ้านเรื อน เช่ น การเกิ ด ไฟฟ้ า
ลัดวงจร การเผาที่รกร้างว่างเปล่า การลุกไหม้จากการระเบิด หรื อจากการ
ปรุ งอาหาร เป็ นต้น
ระบบรักษาความปลอดภัยจากอัคคีภยั ได้ถูกพิจารณานามาใช้ในอาคารมี
มากมายหลายรู ปแบบตามมาตรฐานความปลอดภัย เช่น กฎกระทรวงฉบับ
ที่ 33 ได้ก าหนดให้ อาคารสู งต้องติ ดตั้งอุ ป กรณ์ เพื่ อความปลอดภัย เช่ น
ระบบเสี ย งสั ญ ญาณเตื อ นภัย ระบบสปริ งเกอร์ ที่ ท างานได้เองอย่ า ง
อัต โนมัติ ถังดับ เพลิ งแบบมื อ ถื อ เป็ นต้น แต่ ในยุค ศตวรรษที่ 21 นี้ ได้
พัฒนาระบบสมองกลให้ มีความอัจฉริ ยะมากขึ้น หุ่ นยนต์ได้ถูกนามาใช้
เพื่ออานวยความสะดวก และช่ วยเหลือมนุ ษย์ หรื อถูกนาไปใช้งานแทนที่
มนุ ษย์กบั งานที่มีความเสี่ ยงต่อสุ ขภาพและชี วิตสู ง ดังนั้น ในบทความวิจยั
นี้ ได้น าเสนอหลัก การส าหรั บ ออกแบบและสร้ างหุ่ น ยนต์ด ับ เพลิ งด้วย

Abstract
Nowadays, robots are applied to use in a wide variety of works such
as working in dangerous environments, helping surgery and looking
after a patient, fighting in a war, cooking and serving in a restaurant
and etc. Consequently, this research papers presents how to building
and developing the firefighting robot to have abilities to automatically
finding and distinguish flames as well. In addition, the robot was
designed to work both day and especially night time. All of intelligent
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ดังรู ปที่ 2 แสดงหลอดยูวีตรอน รุ่ น R2868 และรู ปที่ 3 แสดงโครงสร้าง
ของหลอดยูวีตรอน

ระบบอัตโนมัติ ที่ มความสามารถเคลื่ อนที่ ได้อย่างอิ ส ระ และสามารถ
ค้นหา ตรวจพบเปลวเพลิ งได้เองอย่างอัตโนมัติ และทันทีที่ตรวจพบเปลว
เพลิ ง หุ่ น ยนต์จ ะวิ่ ง เข้าท าการดับ เพลิ ง ได้ อ ย่างอัต โนมัติ พ ร้ อ มกับ ส่ ง
ข้อความสั้น SMS แจ้งเหตุร้ายไปยังโทรศัพท์มือถือของผูด้ ูแลได้โดยทันที

2. องค์ ประกอบของหุ่นยนต์
การออกแบบหุ่ นยนต์ดบั เพลิงอัตโนมัติน้ ี ถูกออกแบบมาให้ใช้งานได้
จริ ง ทั้งในสภาวะกลางวัน และในสภาวะที่แสงน้อยหรื อไม่มีแสงสว่างเลย
อย่างเช่นในเวลากลางคื น เพราะเมื่ อเกิ ดเพลิ งไหม้จากการลัดวงจรไฟฟ้ า
จะทาให้เกิ ดควันไฟ ระบบไฟฟ้าในอาคารจะถูกตัดหรื อถูกทาลาย ทาให้
ระบบแสงสว่างใช้การไม่ได้ แต่หุ่นยนต์ดบั เพลิ งอัตโนมัติจะคงยังทางาน
ค้นหาเปลิ วเพลิ งได้ต่อไป ด้วยแบตเตอร์ รีภายใน ส าหรั บ วิ ธีก ารสารวจ
และค้นหาเปลวเพลิงที่นาเสนอในบทความนี้จะใช้เซนเซอร์ ยวู ีตรอน (UV
Tron) เบอร์ R2868 และเมื่ อตรวจพบจะท าการเข้าดับ เพลงทัน ที ด้วยถัง
ดับเพลิงที่ติดตั้งอยูบ่ นตัวหุ่ นยนต์ พร้ อมกันนั้นข้อความสั้นเพื่อใช้ในการ
แจ้งเหตุจะถูกส่ งออกไปยังผูด้ ู แลระบบให้ ทราบในทัน ที หากผูใ้ ช้งานมี
ความประสงค์ตอ้ งการดู สภาวะจุดเกิ ดเหตุในทันที สามารถล็อคอินเข้าสู่
กล้องไอพีคาเมร่ าที่ติดตั้งอยูบ่ นตัวหุ นยนต์ได้ทนั ที ด้วยสมาร์ ทโพนหรื อ
เครื่ องคอมพิวเตอร์

รู ปที่ 2. เซนเซอร์ ยวู ีตรอน รุ่ น R2868

รู ปที่ 3. โครงสร้างของเซนเซอร์ ยวู ีตรอน รุ่ น R2868

3. การออกแบบโครงสร้ างหลักของหุ่นยนต์

เซนเซอร์ ยวู ีตรอนสามารถแยกแยะแสงสว่างที่เกิดจากแสงของ
หลอดไฟฟ้าชนิ ดต่างๆได้ เพราะความยาวคลื่นของแสงที่เกิดจากเปลว
เพลิงแตกต่างจากยาวคลื่นของแสงที่เกิดจากหลอดไฟฟ้ าประเภทต่างๆ
นัน่ เอง สาหรับการประยุกต์ใช้งานสามารถใช้ร่วมกับสัญญาณเตือนไฟ
ไหม้ การเฝ้าระวังการลอบวางเพลิง อุปกรณ์ในโรงงานอุตสาหกรรมเกิด
ความร้อนลุกไหม้ได้
และเซนเซอร์ยวู ีตรอนยังสามารถตรวจสอบการ
ปล่อยโคโรน่าจากสายส่ งไฟฟ้ าแรงสู งได้อีกด้วย

โครงสร้ า งหลัก ของหุ่ น ยนต์ด ับ เพลิ งอัต โนมัติ ประกอบไปด้ว ย
บอร์ ดประมวลผลไมโครคอนโทรลเลอร์ เบสิ ก สแตมป์ 2p40 เซนเซอร์
ตรวจจับเปลวเพลิง ยูวีตรอน ส่ งข้อความสั้นด้วยบอร์ ดจีเอสเอ็ม ขับเคลื่อน
2 ล้อ ด้ว ยเซอร์ โ วมอเตอร์ ถัง ดับ เพลิ ง ขนาด 10 นิ้ ว และแหล่ งก าเนิ ด
พลังงานหลัก ขนาด 9 โวล์ต 210 mAh และ 12 โวล์ต 2,000 mAh ตาม
รู ปแบบดังต่อไปนี้

3.2 ไมโครคอนโทรลเลอร์
ไมโครคอนโทรลเลอร์ (MICROCONTROLLER) ที่ เป็ นหัวใจหลัก
ของตัวหุ่ น ยนต์ ซึ่ งเป็ นส่ วนประมวลผลของหุ่ น ยนต์ จะใช้บ อร์ ด เบสิ ก
แสตมป์ รุ่ น 2P40 โดยมีหน้าที่ เชื่ อมโยง ตัดสิ นใจ และควบคุมการทางาน
ต่างๆตามที่ได้ออกแบบไว้แล้ว

รูปที่ 1. องค์ประกอบหลักของหุ่นยนต์ดบั เพลิงอัตโนมัติ

3.1 เซนเซอร์ ยูวตี รอน
เซนเซอร์ยวู ีตรอน (UVTRON) เป็ นอุปกรณ์เซนเซอร์ที่เหมาะสมที่จะ
นามาประยุกต์เพื่อใช้ตรวจจับเปลวเพลิ งที่กาลังลุกไหม้ เนื่ องจากยูวีตรอน
ใช้หลักการในการตรวจจับรังสี อลั ตร้าไวโอเลตจาก 185 นาโนเมตรได้ถึง
300 นาโนเมตร มีผลตอบสนองที่มีความไวต่อรังสี อลั ตร้าไวโอเลตสูง
สาหรับหุ่นยนต์ดบั เพลิงอัตโนมัติตวั นี้ จะใช้เซนเซอร์ ยวู ีตรอน รุ่ น R2868

รู ปที่ 4. บอร์ดประมวลผล Microcontroller Basic stamp 2P40
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สัญญาณจากเซนเซอร์ ต่างๆที่เกิ ดขึ้น จะถูกส่ งค่าไปควบคุมอุปกรณ์ใน
ส่วนของส่วนเมคคานิกส์ต่างๆ จากพอร์ ตของหน่วยประมวลผลดังนี้
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1

7
1
8
1
9
1
10
1
11
1

12
1

ส าหรั บ การท างานของหุ่ น ยนต์ค ้น หาและดับ เพลิ งอัต โนมัติ น้ ี จะ
สามารถเคลื่ อนที่ ได้เองอย่างอิ สระด้วยระบบอัตโนมัติ และจะสแกนหา
เปลวเพลิงตลอดเวลา หากค้นพบจะส่ ง SMS ไปยังผูเ้ กี่ยวข้องทันที และใน
ขณะเดียวกันก็จะวิ่งเข้าหาเปลวเพลิงและทาการดับเพลิงทันที

ขั้วต่อแหล่งจ่ายไฟ รองรับการเชื่ อมต่อกับบอร์ ดทดลอง “ETBASIC IO”
สวิตช์ RESET โปรแกรม
ขั้วต่อสัญญาณ PORT [A0..7]
ขั้วต่อจอแสดงผล LCD แบบตัวอักษรขนาด 14 PIN ใช้การ
เชื่อมต่อแบบ 4 บิตข้อมูล
ตัวต้านทานปรับความสว่าง (Brightness) ของหน้าจอแสดงผล
แอลซีดี
หลอดไฟ LED สาหรับเขียนโปรแกรมทดสอบการทางาน
เบื้องต้นของบอร์ ดโดยจะมีจมั พ์เปอร์ สาหรับเลือกการเชื่ อมต่อ
สัญญาณ P0 กับ หลอดไฟ LED
ขั้วต่อสัญญาณ PORT [P8..15]
หลอดไฟแสดงสถานะของแหล่งจ่ายไฟ (Power)
ขั้วต่อสัญญาณ PORT [P0..7]
พอร์ตสัญญาณดาวน์โหลดโปรแกรมเป็ นพอร์ตแบบ 5 PIN
ขั้วต่อแหล่งจ่ายไฟเลี้ยงบอร์ ด โดยควรป้อนแรงดันอินพุต
ประมาณ 9 VDC
ขั้วต่อสัญญาณ PORT [A8..15]

เริ ่ ม

ตรวจหาเปลวเพลิง

หุ่ นยนต์เคลื่อนที่อตั โนมัติ

NO

ห้อง
1,2,3,4
YES

ส่ ง SMS และทาการดับเพลิง

หยุด

รู ปที่ 6. แผนภูมิการทางานของหุ่ นยนต์คน้ หาและดับเพลิงอัตโนมัติ

3.3 ระบบขับเคลื่อน

การทางานจะเริ่ มจาก

การขับเคลื่อนของหุ่ นยนต์ (LOCOMOTION) เป็ นส่ วนที่ควบคุมทิศ
ทางการเคลื่ อนที่ ข องหุ่ น ยนต์ โดยที่ ใช้เซอร์ โว มอเตอร์ (Servo Motor)
จานวน 2 ตัว โดยรับสัญญาณจากไมโครคอนโทรลเลอร์

a.
b.

เริ่ ม คื อ การเตรี ยมหุ่ น ยนต์ ไ ว้ใ นบริ เวณที่ เราต้ อ งการให้
หุ่ นยนต์ทางาน
ตรวจหาเปลวเพลิง คือ หุ่ นยนต์จะทางานตามโปรแกรมชึ่งได้
เขี ยนไว้ ใน Microcontroller ( Basic Stamp 2P40 ) และรั บ ค่ า
จากเซนเซอร์ยวู ีตรอน เพื่อตรวจจับเปลวเพลิง

รูปที่ 5. เซอร์ โว มอเตอร์ รุ่ น 900-0008

4. หลักการทางานของหุ่นยนต์

รู ปที่ 7. เซนเซอร์ ยวู ีตรอนที่ติดตั้งด้านหน้าของหุ่ นยนต์

หุ่ นยนต์คน้ หาและดับ เพลิ งอัตโนมัติ มี ส่วนประกอบหลักทั้งสิ้ น 6
ส่ วน ประกอบไปด้วย เซนเซอร์ ยูวีตรอนพร้ อมบอร์ ด ขับ จานวน 1 ชุ ด
ระบบขับเคลื่อนด้วยเซอร์ โวมอเตอร์ 2 ตัว บอร์ ดไมโครคอนโทรลเลอร์
จานวน 1 ชุ ด ถังน้ ายาดับ เพลิ ง 1 ถัง กล้อง IP Camera จานวน 1 ตัว และ
แบตเตอร์รี จานวน 2 ก้อน

c.

หุ่ นยนต์ เคลื่ อนที่อัตโนมัติ คือ Microcontroller ( Basic Stamp
2P40 ) จะส่ งคาสั่งไปที่ Servo Motor ท าให้ หุ่ น ยนต์เคลื่ อนที่
ได้ ในการเคลื่ อนที่ ข องหุ่ น ยนต์น้ ัน Sensor จะเป็ นตัวสั่ งให้
หุ่ นยนต์ตดั สิ นใจที่จะเดินไป ซ้าย ขวา หน้า หลัง ซึ่งจะทาให้
หุ่ นยนต์เคลื่อนที่ได้อย่างอิสระ
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d.

e.

f.

g.

h.

ห้ อง 1 , 2 , 3 , 4 คือ เมื่ อ Servo Motor ทางาน ทาให้ หุ่ น ยนต์
เคลื่ อนที่ โดยพื้ น ที่ ก ารท างานเราออกแบบเป็ นห้ อ ง 1 , 2 , 3
และ 4 เพื่อให้ หุ่ น ยนต์เคลื่ อนที่ ไปทาการตรวจสอบในแต่ล ะ
ห้ อ ง โดยที่ ต ัว หุ่ น ยนต์ ใ นส่ ว นด้ านหน้ าจะติ ด ตั้ง กล้ อ ง IP
Camera ไว้เพื่อสามารถเฝ้ามองจากระยะไกลได้
NO คือ ในขณะที่หุ่นยนต์เคลื่อนที่ไปในห้องต่างๆ ถ้าหุ่ นยนต์
ตรวจสอบไม่พบเปลวเพลิ งหุ่นยนต์จะทาการเดินวนตรวจสอบ
ไปเรื่ อยๆ
YES คื อ ในขณะที่ หุ่น ยนต์เคลื่ อนที่ ไปในห้ องต่ างๆ นั้น ถ้า
หุ่ นยนต์ตรวจสอบพบเปลวเพลิ ง หุ่ นยนต์จะทาการเดิ นไปหา
เปลวเพลิง และตรวจสอบระยะเพื่อจะทาการดับเปลวเพลิง
ส่ ง SMS และทาการดับเปลวเพลิง คือ ในขณะที่ตวั ยูวีตรอน
ตรวจจับเปลวเพลิ งได้ สัญญาณจะถูกส่ งไปยัง Microcontroller
( Basic Stamp 2P40 ) เพื่ อไปสั่งบอร์ ด GSM ส่ ง SMS ให้ ผู้ที่
เกี่ ย วข้อ ง และขณะเดี ย วกัน ให้ Servo Motor ที่ ติ ด อยู่ต ัว ถัง
ดับเพลิ ง ทาการกดถังดับ เพลิ งเพื่ อปล่ อยสารดับ เพลิ งในที่ น้ ี
การทางานของหุ่ นยนต์สามารถมองเห็ นได้จากกล้องที่ ติดอยู่
บนตัวหุ่นยนต์
หยุด คือ เมื่อหุ่นยนต์ทาการดับเพลิงเป็ นที่เรี ยบร้อย หุ่นยนต์จะ
หยุดการทางานเพื่ อรอให้เจ้าหน้าที่ ผูเ้ กี่ ยวข้องมาทาการ Run
program ให้หุ่นยนต์เริ่ มทางานใหม่อีกครั้ง

ก.
ข.
รู ปที่ 9. หุ่ นยนต์คน้ หาและดับเพลิงอัตโนมัติ
จากการทดสอบในตารางที่ 1 โดยให้หุ่นยนต์เพื่อค้นหาเปลวเพลิ ง ใน
ห้องขนาด 16 ตารางเมตร จานวน 10 ครั้ง พบว่าหาเปลวเพลิ งได้แม่นยา
ครบทุกครั้ง และวิ่งเข้าดับเพลิ งสาเร็ จ 8 ครั้ง และสามารถส่ ง SMS ออกได้
ครบทุกครั้ง และเวลาค้นหาเปลวเพลิงที่ทาได้เร็ วสุ ด 30.54 วินาที
ตารางที่ 1 การทดสอบการค้นหา การดับเพลิง และการส่ ง SMS เตือน
ครั้งที่ ตรวจพบเปลวเพลิง ดับเพลิง ส่ ง SMS
เวลา (min)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

สาเร็ จ
สาเร็ จ
สาเร็ จ
สาเร็ จ
สาเร็ จ
สาเร็ จ
สาเร็ จ
สาเร็ จ
สาเร็ จ
สาเร็ จ

ไม่สาเร็ จ
ไม่สาเร็ จ
สาเร็ จ
สาเร็ จ
สาเร็ จ
สาเร็ จ
สาเร็ จ
สาเร็ จ
สาเร็ จ
สาเร็ จ

สาเร็ จ
สาเร็ จ
สาเร็ จ
สาเร็ จ
สาเร็ จ
สาเร็ จ
สาเร็ จ
สาเร็ จ
สาเร็ จ
สาเร็ จ

2.03
0.3054
1.57
0.56
3.24
5.39
6.12
2.39

6. สรุป

5. การทดสอบหุ่นยนต์

หุ่ นยนต์คน้ หาและดับเพลิ งอัตโนมัติตวั นี้ มีความสามารถในการตรวจ
พบเปลวเพลิ งได้อย่างแม่นยาทาให้มีความน่ าเชื่ อถือสู ง มีความเร็ วเฉลี่ยใน
การค้น หาเปลวเพลิ งจากการทดสอบ 3.10 นาที ในพื้ น ที่ ที่ ก าหนด และ
สามารถส่ ง SMS ได้ครบทุกครั้ง และผูค้ วบคุมสามารถเข้าไปดูเหตุการณ์
ณ เวลาปั จจุปันได้โดยดูผา่ นกล้อง IP ได้ทุกเวลา

สาหรับการทดสอบในด้านต่างๆ เพื่อทดสอบการน่ าเชื่ อถื อของระบบ
โดยการจุดไฟให้ลุกสูงประมาณ 1 ฟุต และให้หุนยนต์ออกเดินสารวจเอง
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การออกแบบและพัฒนาการควบคุมมือกลด้ วยการตรวจจับการเคลือ่ นไหวของนิว้ มือ
Design and Development of a Hand Movement Controlled Robotic Hand
ยุทธนา ปิ ติธีรภาพ1, พูนทรัพย์ คุม้ วงศ์1, นันทชัย ทองแป้ น1
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บทคัดย่ อ
บทความนี ้มีจุดประสงค์ เพื่ อพัฒนามื อกลซึ่ งควบคุมผ่ านถุงมื อ ที่
สวมใส่ โดยมีเฟล็กซ์ เซ็นเซอร์ ติดอยู่ที่ด้านในแต่ ละนิ ว้ ของถุงมือ เมื่อผู้ใช้
ท าการขยับ นิ ้ว มื อ เฟล็ก ซ์ เซ็ น เซอร์ จะโค้ ง งอตามนิ ้ว แต่ ล ะนิ ้ว ที่ มี ก าร
เคลื่ อนไหวและทาให้ ความต้ านทานของเฟล็ก ซ์ เ ซ็นเซอร์ เปลี่ ยนแปลง
แ ร ง ดั น ไ ฟ ฟ้ า ที่ ไ ด้ จ า ก ว ง จ ร ข อ ง เ ฟ ล็ ก ซ์ เ ซ็ น เ ซ อ ร์ จ ะ ส่ ง ใ ห้
ไมโครคอนโทรลเลอร์ ต่อไป เทคโนโลยีซิกบี (Zigbee) ถูกนามาใช้ สาหรั บ
การส่ งข้ อมูลแบบไร้ สายจากถุงมือไปยังมือกลในระยะไกลได้ มือกลจะถูก
ออกแบบให้ มี ลัก ษณะของนิ ้วมื อ เหมื อนของมนุษย์ เพื่ อให้ นิ้วสามารถ
เคลื่ อนไหวได้ อย่ างอิ สระมากที่ สุด เซอร์ โวมอเตอร์ จะถูกขับเพื่ อดึ งเส้ น
เอ็นในแต่ ละนิ ้วของมื อกล ผู้ใช้ สามารถควบคุมมื อกลให้ เคลื่ อนไหวได้
ตามการเคลื่อนไหวของมือตนเอง

รู ปที่ 1 แสดงวิธีการควบคุมมือกล
ซับซ้อน จึงมีแนวความคิดที่จะออกแบบและสร้ างมือกลที่ มีลกั ษณะการ
ทางานคล้ายมือของมนุษย์เพื่อเพิ่มความสามารถในการหยิบจับวัสดุรูปร่ าง
ต่างๆที่มีความซับซ้อนได้มากยิ่งขึ้นการควบคุมจะเป็ นระบบไร้ สายดังรู ป
ที่ 1 เราใช้เ ซ็ น เซอร์ ตรวจจับ การเคลื่ อนไหวนิ้ ว มื อของผูค้ วบคุ ม หรื อ
ผูใ้ ช้งานเพื่อนาไปควบคุมมือกลที่มีการออกแบบให้มีลกั ษณะคล้ายมือของ
มนุษย์
Rapid Prototype (RP) เป็ นเทคนิคที่เรานามาใช้ข้ ึนรู ปชิ้ นงานต้นแบบ
มือกลโดยใช้เครื่ องพิมพ์ 3 ซึ่ งจะต้องทาการออกแบบไว้ก่อนแล้วใน
คอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรมออกแบบแบบสามมิติ ( 3D Model CAD )
ข้อมูลด้านรู ปทรงต่างๆ ของ 3D CAD Model จะถูกส่ งไปยังเครื่ องพิมพ์ 3
ซึ่ งเป็ นไฟล์ ข ้อ มู ล ชิ้ น งานประเภท STL เพื่ อ ท าการสร้ า งชิ้ น งาน
ต้นแบบตามที่ตอ้ งการ

Abstract
This paper focuses on the development of Robotic Hand mechanic
controlled by wearable haptic glove. Five flex sensors are attached into
each finger of the glove. When a user moves his fingers, flex sensors will
be bended in according to the movement and their resistances will be
changed. Voltage from the flex sensor circuits as an input to a
microcontroller. Zigbee technology is used for wireless data
transmission from the glove to the robotic hand in remote distance. The
robotic hand, as same as human hand to provide the most independent
movement of the fingers. Five servo motors are then driven to pull
strings on each finger. The user can control the robotic hand to move as
his hand is moving.
Keywords: Robotic Hand mechanic, flex sensors, Zigbee

1. บทนา
การนามือกลมาใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ แทนมนุ ษย์มีความสาคัญ
อย่างมากในแง่ของความปลอดภัย และความทนต่อสภาพแวดล้อมภายได้
ดี ก ว่า มื อ ของมนุ ษ ย์ เช่ น การน าไปใช้ ใ นการเก็ บ กู้ร ะเบิ ด หรื อ ใช้ ใ น
สถานที่ที่เป็ นอันตรายต่อมนุ ษย์ หยิบจับสิ่ งของหรื อสารเคมี ที่มีอนั ตราย
ซึ่ งมีผลต่อสุ ขภาพของมนุ ษย์เราหรื อใช้ในงานที่มีความเสี่ ยงสู ง เป็ นต้น
โดยปกติแล้วลักษณะของมือกลที่พ บเห็ นโดยส่ วนมากจะมี ลกั ษณะเป็ น
แบบ กริ ปเปอร์ (Gripper) ซึ่ งยังมีขอ้ จากัดในการหยิบจับวัตถุที่มีรูปร่ างที่

รู ปที่ 2 กระบวนการการทางานของเครื่ องพิมพ์ 3 มิติ

2.การออกแบบชุดควบคุมมือกล
จากรู ป ที่ 3 แสดงชุ ด ควบคุ ม มื อ กลประกอบด้ว ย เฟล็ ก ซ์
เซ็ นเซอร์ 5
, วงจรเฟล็ก ซ์ เซ็ นเซอร์ , ไมโครคอนโทรลเลอร์ ,
งห ดนี้ จะรวมกันอยูบ่ นถุงมือที่ใช้ใน
การควบคุมมือกลดังรู ปที่ 4
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รูปที่ 3 บล็อกไดอะแกรมแสดงส่ วนประกอบของชุดควบคุม
Microcontroller

Flex sensors

รู ปที่ 6 บอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino Uno R3

2.2 ไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino Uno R3

Flex sensor circuit

Arduino Uno R3 เป็ นบอร์ ดไมโครคอนโทรลเลอร์ ที่ใช้ ATmega328
(datasheet) เป็ น MCU หลัก ซึ่ งตัวนี้ จะมีขา Digital 14 ขา อินพุท/เอาต์พุต
(สามารถทาเป็ น PWM ได้ถึง 6 ขา) และมีขา Analog อินพุทได้อีก 6 ขา,
รันที่ความถี่ 16 MHz มี USB Connector และ Power Jack DC

Transmitter

2.3 เทคโนโลยีไร้ สาย Zigbee
เทคโนโลยีไ ร้ สาย Zigbee เป็ นมาตรฐานการสื่ อสารไร้ ส ายที่ ใ ช้
เทคโนโลยี IEEE 802.15.4 ที่มีความซับซ้อนน้อยกว่า ใช้ทรัพยากรน้อย
กว่า ซึ่ งมีช่องสัญญาณย่านความถี่ ที่สามารถใช้งานได้ 3
คือ
ย่าน 2.4 GHz, 915 MHz
MHz โดยแต่ล ะย่านจะมี
ช่ องสัญญาณ 16
ช่ อง และ 1 ช่ อง ตามลาดับ มี อตั ราการรั บส่ ง
ข้อมูลที่ความเร็ วประมาณ 20 -250 โลบิตต่อวินาที (kbps) ระยะทางใน
การติ ด ต่ อสื่ อสารประมาณ 10 – 1,500 เมตร มี ค วามสามารถในการ
ปรับแต่งเครื อข่ายและมีความปลอดภัยของระบบที่ดี ในบทความนี้ เราใช้
อุปกรณ์ X-Bee ซึ่งสามารถอินเตอร์ เฟสกับไมโครคอนโทรลเลอร์ ผ่านทาง
พอร์ ตอนุกรมอะซิ งโครนัส ส่ งผ่านโมดูลทางพอร์ ตอนุ กรม โมดูลสามารถ
ติดต่อสื่ อสารกับตรรกะต่างๆเข้ากับ UART โดยอุปกรณ์มีอินเตอร์ เฟส
UART
ด ด
ด X-Bee ดังรู ปที่ 7

รู ปที่ 4 แสดงชุดควบคุมมือกล

2.1 เฟล็กซ์ เซ็นเซอร์
เฟล็กซ์เซ็นเซอร์จะถูกใส่ เข้าไปที่ถุงมือบริ เวณสวมนิ้ วสังเกตลักษณะ
ของเฟล็กซ์เซ็นเซอร์ จะมีลกั ษณะยาว ในบทความนี้ ที่นิ้วโป้ งจะใช้ขนาด
2.2 นิ้ว และอีก 4 นิ้วมีขนาด 4.5 เซ็นเซอร์ ท้ งั 5 จะต่อวงจรแบ่งแรงดัน
ดังรู ปที่ 5 แรงดันไฟฟ้ าที่เปลี่ ยนแปลงจากวงจรแบ่งแรงดันทั้ง 5 วงจรซึ่ ง
เกิดจากการโค้งงอของเฟล็กซ์เซ็นเซอร์ ในถุงมือจะถูกส่ งเข้าไปยังตัวแปลง
สั ญ ญ า ณ อ น า ล็ อ ก เ ป็ น ดิ จิ ต อ ล (analog-to-digital converter)ใ น
คอนโทรลเลอร์ เพื่อทาการประมวลผลข้อมูลทีละข้อมูล จนครบแล้วส่ งต่อ
ให้กบั ภาคส่งสัญญาณต่อไป

รู ปที่ 7 ระบบการไหลของข้อมูลในอุปกรณ์ที่เชื่ อมต่อผ่าน UART

3. การออกแบบ

รู ปที่ 8 บล็อกไดอะแกรมแสดงส่ วนประกอบของชุดมือกล

รูปที่ 5 แสดงคุณสมบัติและลักษณะการต่อใช้งานของเฟล็กซ์
เซ็นเซอร์
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จากรู ปที่ 8 แสดงชุดมือกลประกอบด้วย อุปกรณ์รับสัญญาณ X- bee,
ไมโครคอนโทรลเลอร์ , มือกล ในส่ วนของมือกลจะทาการออกแบบ
ในโปรแกรม CATIA โดยเน้นลักษณะให้คล้ายมือของมนุษย์มากที่สุด ซึ่ ง
ประกอบด้วยนิ้ วทั้ง 5 และส่ วนที่ เป็ นมื อ ในแต่ละนิ้ วจะประกอบด้วย 3
ส่วน แทนกระดูกนิ้วมือ 3 ท่อน คือ
1.1.1 กระดูกนิ้วมือท่อนต้น (Proximal Phalanges)
1.1.2 กระดูกนิ้วมือท่อนกลาง (Middle Phalanges)
1.1.3 กระดูกนิ้วมือท่อนปลาย (Distal Phalanges)
ยกเว้นนิ้วหัวแม่มือ (thumb) เท่านั้นที่จะมีเพียงกระดูกนิ้ วมือท่อนต้น
และท่อนปลาย ซึ่งในแต่ละนิ้วสามารถโค้งงอและเคลื่อนไหวตามต้องการ
มี ค วามสามารถในการหยิบจับ วัสดุ รูป ร่ างที่ มี ค วามซับ ซ้อนมากยิ่งขึ้ น
สาหรับเซอร์โวมอเตอร์ ที่ใช้ขบั ดึงเส้นเอ็นของนิ้วมือจะถูกติดตั้งไว้ในช่ อง
แขนของมือกลดังรู ปที่ 10

3. ผ ารทดสอบ
ทาการทดสอบค่าความต้านทานของเฟล็กซ์เซ็นเซอร์ เมื่อมีการโค้งงอ
ที่มุมต่างๆ พร้ อมทั้งวัดแรงดันที่ได้จากวงจรนามาพร๊ อตกราฟได้ดงั รู ปที่
11
ทาการทดสอบระบบรวมโดยทดลองใส่ ถุงมือคอนโทรล
แล้วแสดงท่าทางต่างๆ ตามรู ปที่ 13 และทดสอบการหยิบ จับวัตถุต่างๆ
ของมือกล

รู ปที่ 10 เครื่ องต้นแบบระบบควบคุมมือกลด้วยการตรวจจับการ
เคลื่อนไหวของนิ้วมือ

(ก)

(ข)

รูปที่ 9 (ก) แสดงส่วนประกอบของกระดูกนิ้วมือของมนุษย์
(ข) มือกลที่ได้จากการใช้เครื่ องพิมพ์ 3

รู ปที่ 11 กราฟแสดงค่าความต้านทานของเฟล็กซ์เซ็นเซอร์เมื่อมีการ
โค้งงอที่มุมต่างๆ

รูปที่ 10 การติดตั้งเซอร์ โวมอเตอร์
รู ปที่ 12 กราฟแสดงค่าแรงดันไฟฟ้ าของเฟล็กซ์เซ็นเซอร์เมื่อมีการ
โค้งงอที่มุมต่างๆ
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3. สรุปผล
จากการทดสอบการขยับนิ้ วทั้ง5 มือกล
ด
เป็ น ดี แต่บางท่าทางที่ตอ้ งการความละเอียดสู งเช่ นการจับจีบระหว่าง
นิ้วชี้กบั นิ้วโป้ งยังทาได้ไม่ดีเท่าที่ควรอาจเป็ นเพราะว่าการออกแบบมือกล
นี้ ยงั มีความหยืดหยุน่ ไม่เพียงพอโดยเฉพาะนิ้วโป้ งซึ่งตามหลักสรี ระทัว่ ไป
ของมนุ ษย์น้ นั มี การเคลื่ อนที่ ได้หลากหลายจึ งเป็ นงานยากที่จะออกแบบ
มือกลให้เหมือนกับมือของมนุษย์จริ งๆ แต่ในภาพรวมระบบควบคุมมือกล
ด้วยการตรวจจับการเคลื่ อนไหวของนิ้ วมื อที่ ได้จดั ทานี้ ใ ห้ ผลเป็ นที่ น่ า
พอใจโดยมีระยะการทางานอยูท่ ี่ประมาณ 150 เ
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การออกแบบและสร้ างเครืองกลึง CNC เพือการศึกษา
The design & invention CNC lathe for education
เสกสรรค์ อ้วนสอาด1* สิ ทธากร พลาอาด และ สุเทพ บุญมาบํารุ ง
1
สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
E-mail: seksan_au@hotmail.com*

บทคัดย่ อ
ปัจจุบนั ในภาคอุตสาหกรรมการผลิตได้นาํ เอาเครื องจักรกล CNC เข้า
มาทํางานในสายการผลิ ตเป็ นจํานวนมาก เนื องจากสามารถทํางานได้ดีมี
ความรวดเร็ วและแม่นยําเมือเปรี ยบเทียบกับเครื องจักรธรรมดาทีต้องใช้
แรงงานมนุ ษย์ทาํ หน้าทีควบคุมการทํางาน ดังนั-นการออกแบบและสร้ าง
เครื องกลึ ง CNC เพือการศึกษานี- มีวตั ถุประสงค์เพือ 1) ศึกษาระบบการ
ทํางานของเครื องกลึ ง CNC 2) เพือออกแบบระบบการทํา งานของ
เครื องกลึง CNC 3) เพือสร้างเครื องกลึง CNC เพือการศึกษา ซึ งเป็ นการ
ประยุกต์ใช้ศาสตร์ ทางด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ อิเล็กทรอนิ กส์ ไฟฟ้ า
และเครื องมือกล เครื องกลึง CNC เพือการศึกษานี- มีขนาดความกว้าง 440
มม. ความยาว 880 มม. และความสู ง 1,040 มม. บอลสกรู แ ละลิ เ นี ยไกด์
แกน X ยาว 255 มม. แกน Z ยาว 360 มม. ถูกขับด้วยมอเตอร์สเตปปิ- ง 0.72
Deg/Step โดยใช้ชุดวงจรสําเร็ จรู ป 5-Phase Driver UDK5114N ชุดควบคุม
การทํางานใช้บอร์ดอินเตอร์เฟสธรรมดาแบบ 6 แกน สําหรับส่ งข้อมูลผ่าน
Parallel Port โดยใช้ DB25 Cable เป็ นตัวเชื อมต่อระหว่างคอมพิวเตอร์ กบั
บอร์ดอินเตอร์เฟส
ผลการทดสอบประสิ ท ธิ ภาพการทํา งานของเครื องกลึ ง CNC เพื อ
การศึ ก ษาที ถู ก ออกแบบและสร้ า งขึ- นนี- สามารถทํา งานได้ อ ย่ า งมี
ประสิ ทธิ ภาพอยู่ในระดับที น่ าพึงพอใจ สามารถกลึ งชิ- นงานให้ได้ขนาด
ตามที กํา หนดและมี คุ ณ ภาพภายใต้เ ส้น ควบคุ ม (Control limits) ของ
ค่าเฉลี ย (x̅) และส่ วนเบี ยงเบนมาตรฐาน (S) ของการกระจายแบบปกติ
(Normal Distribution) ± 3σ โดยชิ- นงานกลึ งมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง
8.000 มม. สามารถกลึ ง ชิ- น งานให้ ไ ด้คุ ณ ภาพได้โ ดยไม่ อ อกนอกเส้ น
ควบคุมทีความแม่นยํา ± 0.004 มม. โดยมีระดับความเชือมัน 90.05 %

and invention for the purpose of 1) study about system of CNC lathe's
working 2) to design a system of CNC lathe's working 3) to invent
educational CNC lathe. Moreover, it is the application of the computer
technology science, electronic, electrical and machine tool to control the
operation of the machinery. This CNC lathe in this study is 440 mm
widht, 880 mm length and 1,040 mm height. The ball screw and X Axis
and linear guide is 255 mm long, Z axis is 360 mm long are driven by a
stepping motor 0.72 Deg/Step by using 5-Phase Driver UDK5114N. The
control panel used normal type 6 - axis interface board for transmitting
data over Parallel Port using a DB25 Cable as a connector between the
computer and the interface board.
The result of the performance test of this CNC lathe is it can function
effectively and meets the satisfaction. It can machine work pieces as a
required size and the quality is under control limit of a normal
distribution ± 3 σ with an average (x̅) and standard deviation (S) of the
work piece size ø 8.000 mm. It can machine the work piece without off line preciseness quality control ± 0.004 mm, with a confidence level of
90.05 % .

Key Words: Lathe, Computer Numerical Control
1. บทนํา

ปัจจุบนั ในภาคอุตสาหกรรมการผลิตได้นาํ เอาเครื องจักรกล CNC เข้า
มาทํางานในสายการผลิตเป็ นจํานวนมาก เนื องจากทํางานได้ดีไม่ตอ้ งอาศัย
แรงงานจากมนุ ษ ย์ม าก มี ค วามสะดวกรวดเร็ ว ในการผลิ ต และมี ค วาม
คํา หลัก : เครื องกลึ ง การควบคุ ม เชิ งตัว เลขด้วยคอมพิ วเตอร์ (CNC แม่นยําเมื อเปรี ย บเที ย บกับเครื องจักรธรรมดาที ต้อ งใช้ม นุ ษย์ท าํ หน้าที
ควบคุม ซึงทํางานได้ชา้ กว่าโดยเฉพาะเมือเป็ นงานทีต้องทําซํ-า ๆ ย่อมทําให้
:Computer Numerical Control)
เกิ ด ความเบื อหน่ า ยอ่ อ นล้า และเป็ นผลให้ เ กิ ด ความผิ ด พลาดได้ [1]
Abstract
เครื องจักรกล CNC ส่ วนมากสร้ างขึ- นโดยการออกแบบหรื อปรับปรุ งตัว
Nowadays, the CNC machine plays a very important role system on เครื องจักรทีมีอยูเ่ ดิมให้เหมาะสมกับการทํางาน โดยติดตั-งระบบการวัดและ
manufacturing industry on the production line since it is able to work ระบบควบคุ มขึ- นมาใหม่ ในปั จจุบนั มีเ ครื องจักรหลายชนิ ดที นํามาสร้ าง
efficiently. It is faster and more accurate than the conventional machine เป็ นเครื องจักร CNC อาทิเช่ น เครื องเจาะ เครื องกลึ ง เครื องกัด เครื องไส
that controlled by human. Therefore, this CNC lathe had been designed เครื องคว้าน เป็ นต้น
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ดังนั-นคณะผูว้ ิจยั จึงได้ทาํ การออกแบบและสร้ างเครื องกลึ ง CNC นีโดยมี ว ตั ถุ ประสงค์เ พือใช้ประกอบการศึ ก ษาในรายวิช าการออกแบบ
ชิ- นส่ วนเครื องจักรกลการผลิต และรายวิชาการออกแบบและการผลิตโดย
ใช้ค อมพิ ว เตอร์ ช่ ว ย หลัก สู ต รอุ ต สาหกรรมศาสตร์ บ ัณ ฑิ ต สาขาวิ ช า
เทคโนโลยีอุตสาหการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่ าน อีก
ทั-ง ยัง เป็ นการ ประยุ ก ต์ ใ ช้ ศ าสตร์ ท างด้ า นเทคโนโลยี ค อมพิ ว เตอร์
อิเล็กทรอนิ กส์ ไฟฟ้ า และเครื องมือกล เพือทําการควบคุมการทํางานของ
เครื องจักรกล

ชิ-นงานทดสอบแรงดึง (Tensile Speciment) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 8 มม.
ขนาดช่วงความยาวชิ-นงานกลึง 70 มม. ดังรู ปที 3

รู ปที 3 ชิ-นงานกลึงทีใช้ในการวัดขนาดเพือหาประสิ ทธิภาพ
จากรู ปที 3 เป็ นชิ-นงานกลึงเพือทดสอบสมรรถนะของเครื องกลึง CNC
เพือการศึกษา ทั-งหมดจํานวน 30 ชิ- น โดยทําการวัดขนาดบนชิ- นงานกลึง 3
ตําแหน่ง เพือหาค่าเฉลีย (x̅) และส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน (S)
ตารางที 1 ผลบันทึกการกลึงชิ-นงานเพือทดสอบสมรรถนะ

รู ปที 1 เครื องกลึง CNC เพือการศึกษาทีถูกออกแบบ

ชิGนที
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

2. วิธีการวิจยั
2.1 การออกแบบระบบควบคุมเครืองกลึง CNC
เครื องกลึง CNC (Computer Numerical Control) เป็ นเครื องจักรกลที
ใช้ในการขึ-นรู ปชิ- นงาน (Machining) โดยอาศัยการควบคุมการทํางานด้วย
ระบบคอมพิ ว เตอร์ ที ถู ก สร้ า งขึ- นโดยมี ว ัต ถุ ป ระสงค์ ห ลั ก คื อ เพื อ
เปลี ยนแปลงและควบคุมสภาพการทํางานของเครื องจักรกลพื-นฐานทีใช้
แรงงานมนุ ษย์ในการทํางานร่ วมกับเครื องจักร เพือให้เครื องจักรเหล่ านีสามารถทํางานได้โดยอัตโนมัติดว้ ยตนเอง [2]
การออกแบบระบบควบคุ ม การทํา งานของเครื องกลึ ง CNC เพื อ
การศึกษา ดังแสดงในรู ปที 2

รู ปที 2 การออกแบบระบบควบคุมเครื องกลึง CNC เพือการศึกษา

2.2 การทดสอบสมรรถนะเครืองกลึง CNC เพือการปรับปรุง
เครื องกลึง CNC เพือการศึกษาหลังจากทีถูกสร้างขึ-นตามทีคณะผูว้ ิจยั
ได้ทาํ การออกแบบไว้ ทั-งระบบโครงสร้ าง ระบบกลไก และระบบคุมการ
ทํางาน ได้ถูกทดลองกลึงชิ-นงานเพือทดสอบประสิ ทธิ ภาพ โดยทําการกลึง

จุดที 1
7.997
7.997
7.999
8.001
8.000
7.998
8.000
8.002
7.999
8.000
7.999
7.999
8.000
8.001
8.000
7.999
8.002
7.999
8.003
8.001
8.005
7.999
8.003
7.998
8.001
8.003
7.998
7.998
8.000
7.999

จุดที 2
8.004
7.999
8.004
8.002
7.999
8.003
8.004
7.998
7.998
8.001
8.000
7.997
8.004
8.003
7.997
7.998
7.999
8.001
8.002
7.996
8.005
8.000
8.001
8.004
7.997
7.998
8.003
7.999
8.004
8.000
เฉลีย

จุดที 3
8.001
8.001
7.998
7.997
8.003
8.003
7.996
7.998
7.999
7.999
8.004
8.000
7.999
8.000
8.001
7.998
8.002
7.997
7.998
8.004
8.004
7.999
8.000
8.000
7.998
8.001
8.001
8.003
7.999
7.999

(x̅̅)
8.000666667
7.999000000
8.000333333
8.000000000
8.000666667
8.001333333
8.000000000
7.999333333
7.998666667
8.000000000
8.001000000
7.998666667
8.001000000
8.001333333
7.999333333
7.998333333
8.001000000
7.999000000
8.001000000
8.000333333
8.004666667
7.999333333
8.001333333
8.000666667
7.998666667
8.000666667
8.000666667
8.000000000
8.001000000
7.999333333
8.000244444

S
0.003511885
0.002000000
0.003214550
0.002645751
0.002081666
0.002886751
0.004000000
0.002309401
0.000577350
0.001000000
0.002645751
0.001527525
0.002645751
0.001527525
0.002081666
0.000577350
0.001732051
0.002000000
0.002645751
0.004041452
0.000577350
0.000577350
0.001527525
0.003055050
0.002081666
0.002516611
0.002516611
0.002645751
0.002645751
0.000577350
0.002145773

จากตารางที 1 สามารถนํามาหาค่าระดับความเชื อมันจากพื-นทีใต้โค้ง
การกระจายแบบปกติ (Normal Distribution) ทีระดับ ± 3 σ ดังรู ปที 4
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หลัง จากที คณะผู้วิ จ ัย ได้ป รั บ ปรุ ง สมรรถนะเครื องกลึ ง CNC เพื อ
การศึกษาให้มีประสิ ทธิ ภาพในการทํางานด้วยหลักการออกแบบทดลอง
ด้ว ยการใช้ เ ครื องมื อ วัด ละเอี ย ด ระดับ นํ-า สํา หรั บ ติ ด ตั-ง เครื องจัก รกล
(Digital Inclinometer Angle Gauge Meter Spirit Level) ที มีค วามละเอี ยด
(Accuracy) 0.1o และมีความแม่นยํา (Resolution) ในการวัดที ± 0.1o ในการ
ปรับปรุ งสมรรถนะของเครื องกลึง CNC เพือการศึกษา ผลการปรับปรุ ง
สมรรถนะทํางานดังแสดงในตารางที 2

รู ปที 4 พื-นทีใต้เส้นโค้งก่อนการปรับปรุ ง
พื-นทีใต้เส้นโค้งปกติ P (Z1<Z<Z2) =

z2

∫

z1

Z1 + Z2

e− Z

2

ตารางที 2 ผลการกลึงชิ-นงานเพือยืนยันการปรับปรุ งสมรรถนะ

/2

2π

dx

(1)

ชิ-นที
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

= 0.3133+0.4803
= 0.7936
= 79.36 %

จากรู ปที 4 พื-นทีใต้เส้นโค้งปกติ ทีคํานวณได้ระหว่าง Z1 ถึง Z2 มีค่า
เท่ากับ 0.7936 หรื อ 79.36 % หมายความว่าผลการทดสอบสมรรถนะการ
กลึงชิ-นงานของเครื อง CNC เพือการศึกษา มีขนาดเฉลีย 7.998 มม. - 8.004
มม. โดยมีค่าเฉลียของขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเฉลีย (x̿) 8.000244444 มม.
ค่าเบียงเบนมาตรฐานเฉลี ย (s̅) 0.002145773 มม. ซึ งมีค วามเป็ นไปได้
79.36 % จากการวัดขนาดของชิ-นงานกลึง 3 ตําแหน่ง จํานวน 30 ชิ-น

รู ปที 5 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเฉลีย (x̅) ชิ-นงานก่อนการปรับปรุ ง

จุดที 1
7.998
7.998
7.999
8.003
8.000
7.998
8.002
8.004
7.998
8.000
7.999
7.999
8.000
8.003
8.000
7.998
8.002
7.998
8.003
8.000
8.000
7.997
8.003
7.998
8.002
8.004
8.000
7.998
8.000
7.999

จุดที 2
8.000
7.998
8.004
8.002
7.999
8.003
8.003
7.998
7.998
8.002
8.001
7.998
8.004
8.004
7.998
7.997
8.000
8.002
8.003
7.996
8.000
7.996
8.004
8.004
7.998
7.998
8.003
7.999
8.004
8.000
เฉลีย

จุดที 3
8.004
7.999
7.998
8.003
8.003
7.998
8.000
7.998
7.998
7.998
8.004
8.000
7.998
8.003
8.004
7.998
8.003
7.998
8.001
8.000
8.004
7.998
8.002
8.000
7.998
8.003
8.003
8.000
7.998
7.998

(x̅̅)
8.000666667
7.998333333
8.000333333
8.002666667
8.000666667
7.999666667
8.001666667
8.000000000
7.998000000
8.000000000
8.001333333
7.999000000
8.000666667
8.003333333
8.000666667
7.997666667
8.001666667
7.999333333
8.002333333
7.998666667
8.001333333
7.997000000
8.003000000
8.000666667
7.999333333
8.001666667
8.002000000
7.999000000
8.000666667
7.999000000
8.000344444

S
0.003055050
0.000577350
0.003214550
0.000577350
0.002081666
0.002886751
0.001527525
0.003464102
0.000000000
0.002000000
0.002516611
0.001000000
0.003055050
0.000577350
0.003055050
0.000577350
0.001527525
0.002309401
0.001154701
0.002309401
0.002309401
0.001000000
0.001000000
0.003055050
0.002309401
0.003214550
0.001732051
0.001000000
0.003055050
0.001000000
0.001904743

จากตารางที 2 นําค่าในตารางมาทําการวิเคราะห์ผลด้านการควบคุ ม
คุณภาพเชิ งสถิติวิศวกรรม (Statistical Engineering Quality Control) เพือ
หาค่าระดับความเชือมันและเส้นควบคุม [4] ดังรู ปที 7

รู ปที 6 ส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน (S) ก่อนการปรับปรุ ง
จากรู ปที 5 เป็ นแผนภูมิควบคุมของค่าเฉลีย (x̅) จะเห็นได้ว่าขนาดเส้น
ผ่านศูนย์ก ลางเฉลี ยของชิ- นงานกลึ งจํานวน 1 ชิ- น ออกจากเส้นควบคุ ม
(Control limit) ของการกระจายแบบปกติ (Normal Distribution) ทีระดับ
±3σ ดังนั-นคณะผูว้ ิจยั จึงต้องทําการปรับปรุ งสมรรถนะเครื องกลึ ง CNC
เพือการศึกษา ด้วยหลักการออกแบบการทดลอง (Design of Experiment)
[3]

2.3 การทดสอบสมรรถนะเครืองกลึง CNC เพือยืนยันผล
รู ปที 7 พื-นทีใต้เส้นโค้งหลังการปรับปรุ ง
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z2

พื-นทีใต้เส้นโค้งปกติ P (Z1<Z<Z2) =

∫
z

1

Z1 + Z2

e− Z

2

3. สรุปผลการวิจยั

/2

2π

dx

(2)

การออกแบบและสร้างเครื องกลึง CNC เพือการศึกษา นี- คณะผูว้ ิจยั
ได้ท าํ การออกแบบและสร้ า งเครื องกลึ ง ให้มี ข นาด 440 x 880 x 1,040
มิลลิเมตร เพลาหัวเครื อง (Spindle) ถูกขับด้วยมอเตอร์ขนาดกําลัง 200 วัตต์
มีความเร็ วรอบ 1430 รอบ/นาที ใช้กระแสไฟฟ้ า 1.3 แอมแปร์ ขนาดของ
แรงดัน ไฟฟ้ า 200 โวลท์ ส่ ง กํา ลัง ด้ว ยสายพานฟั น เฟื อง (Timing Belt)
ระยะพิตช์ 5 มิลลิเมตร โดยใช้เกลียวกลม (Ball Screw) ในการส่ งกําลังใน
การตัดเฉื อนชิ-นงาน แกนนําการขับเคลือน (Linear Giude) แกน X ยาว 255
มิ ล ลิ เ มตร แกน Z ยาว 360 มิ ล ลิ เ มตร ถู ก ขับ ด้วยมอเตอร์ สเตปปิ- ง ชุ ด
ควบคุมการทํางานใช้บอร์ ดอินเตอร์ เฟสเป็ นตัวเชื อมต่อสัญญารณระหว่าง
คอมพิวเตอร์โดยมีไมโครคอนโทรลเลอร์ เป็ นตัวควบคุมการทํางาน ในการ
กลึ ง ชิ- น งานจะใช้โ ปรแกรมคอมพิ ว เตอร์ ช่ ว ยในการออกแบบชิ- น งาน
(CAD) แล้วบันทึกเป็ นรหัสคําสังในการทํางาน (G-Code) และใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ ช่วยในการผลิต (CAM) เป็ นตัวสังงานให้แก่คอนโทรลเลอร์
ซึ งคอนโทรลเลอร์ จะนําข้อมูลในส่ วนนี- ไปสังให้เครื องกลึ งทีควบคุมด้วย
ระบบคอมพิ ว เตอร์ ท ํา การกลึ ง ขึ- นรู ปชิ- น งานตามที ได้ อ อกแบบไว้
เครื องกลึ ง CNC เพือการศึ ก ษานี- สามารถทําการกลึ งชิ- นงานได้อย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพ ที ความแม่ น ยํา ± 0.004 มม. และมี ค่ าระดับ ความเชื อมัน
90.05 %

= 0.4599+0.4406
= 0.9005
= 90.05 %

รู ปที 8 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเฉลีย (x̅) ชิ-นงานหลังการปรับปรุ ง

เอกสารอ้ างอิง

รู ปที 9 ส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน (S) หลังการปรับปรุ ง
หลังจากทําการปรับปรุ งสมรรถนะของเครื องกลึง CNC เพือการศึกษา
โดยการวิเคราะห์แผนภูมิควบคุมค่าเฉลีย (x̅) และส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน
(S) ในรู ปที 7, 8 และ 9 พบว่าผลการกลึงชิ- นงานนั-น ขนาดของชิ- นงานกลึง
อยู่ ใ นขี ด จํา กัด ควบคุ ม ค่ า เฉลี ยและขี ด จํา กัด ส่ ว นเบี ยงเบนมาตรฐาน
หมายความว่า การกลึ งชิ- นงานของเครื องกลึ ง CNC สามารถกลึ งงานได้
อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ โดยมีความเทียงตรงทีความละเอียด ± 0.004 มม. มี
ความน่าจะเป็ น 90.05 %

[1] Yoram Koren, “Computer Control of Manufacturing Systems.”
McGraw-Hill Book Company, 1998.
[2] Steve Krar, Arthur Gill, “CNC Technology and Programming.”
McGraw-Hill Book Company, 1990.
[3] Douglass C. Montgomery. “Design and Analysis of
Experiments.” John Wiley & Sons, New York, 2005.
[4] Douglas C. Montgomery. “Introduction to Statistical Quality
Control.” (6th ed), Singapore, Wiley & Sons (Asia) Pte. Ltd, 2005.
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balloon, seeing how the system works and monitoring the working
throughput of the equipment
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บทคัดย่ อ
ในปั จจุบันมีความต้ องการใช้ เครื อข่ ายไร้ สายกันอย่ างกว้ างขวาง แต่ ก็ยัง
พบว่ ายังมีอีกหลายพืน้ ที่ที่ไม่ สามารถใช้ งานเครื อข่ ายเหล่ านีไ้ ด้ เช่ น สนาม
กีฬากลางแจ้ ง จุดที่อยู่ห่างจากตัวกระจายสั ญญาณ อีกทั้งการถ่ ายทอดภาพ
จากมุมสู งจะมีประโยชน์ ในการดาเนินการบางอย่าง เช่ น การเฝ้าระวังสัตว์
ป่ า การถ่ า ยทอดกี ฬ ากลางแจ้ ง บทความนี ้ จึ ง น าเสนอการเพิ่ ม พื ้ น ที่
ให้ บริ การเครื อข่ ายชั่วคราว ในบริ เวณที่เข้ าถึงยาก รวมถึงการถ่ ายทอดภาพ
จากมุมสู ง โดยออกแบบระบบการรี เลย์สัญญาณเครื อข่ ายไร้ สายจากอาคาร
หลักซึ่ งจะติ ดตั้งแอคเซสพอยต์ แบบระยะไกลไปยังพื ้นที่ ให้ บริ ก ารผ่ าน
ท า ง บ อ ล ลู น โ ด ย มี ก า ร ติ ด ตั้ ง อุ ป ก ร ณ์ บ น บ อ ล ลู น ไ ด้ แ ก่
แอคเซสพอยต์ แบบระยะไกลส าหรั บรั บสั ญญาณจากอาคารหลั ก
แอคเซสพอยต์ ส าหรั บ ให้ บริ การเครื อข่ า ยไร้ สาย กล้ อ งส าหรั บ การ
ถ่ ายทอดสั ญญาณภาพและเสี ยงของพืน้ ที่ให้ บริ การกลับมายังอาคารหลัก
และแบตเตอรี่ สาหรั บจ่ ายไฟให้ แก่ อุป กรณ์ นอกจากนี ้มี ระบบการเฝ้ า
สังเกตคุณภาพของสัญญาณที่ให้ บริ การ เพื่อตรวจสอบสถานะของอุปกรณ์
แต่ ละตัว เช่ น สถานะการเชื่ อมต่ อของแต่ ล ะอุปกรณ์ จานวนผู้เชื่ อมต่ อ
เครื อข่ ายไร้ สาย ความแรงของสั ญญาณ โดยมีการออกแบบระบบจาลอง
เสมื อนการติ ดตั้งบนบอลลูน ก่ อนการติ ดตั้งจริ ง โดยทดสอบการทางาน
ของอุปกรณ์ และระบบเฝ้าสังเกตคุณภาพการทางานของอุปกรณ์

1. บทนา
เนื่ องด้วยในปั จจุบนั อินเทอร์ เน็ต เข้ามาเกี่ ยวข้องกับชี วิตประจาวันของ
คนเรามากยิง่ ขึ้น ประกอบกับเทคโนโลยีไร้ สายมี ความก้าวหน้า มีการใช้
งานกั น อย่ า งแพร่ ห ลาย โดยหนึ่ งในนั้ นคื อ เทคโนโลยี แ ลนไร้ ส าย
(Wireless Local Area Network) [1] ที่ สามารถใช้งานได้ในอุปกรณ์ ที่ ใ ช้
ในชี วิตประจาวัน เช่ น คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์เคลื่อนที่ เป็ นต้น พบว่ายังมี
อีกหลายพื้นที่ที่สญ
ั ญาณเข้าไม่ถึง เช่น สนามกีฬากลางแจ้ง จุดที่ให้บริ การ
เครื อข่ายชัว่ คราว จุดที่ห่างไกลจากตัวปล่อยสัญญาณ นอกจากนี้ บริ เวณที่มี
สิ่ งบดบังเช่ น ภูเขาสู ง ป่ า ตึกสู ง ก็ยากต่อการดาเนิ นการบางอย่าง เช่ น การ
ส่ งสัญญาณระยะไกลแบบโดยตรง ก็ทาได้ยากเนื่ องจากไม่รู้ทิศทางและ
ตาแหน่งที่ถูกต้อง
ระบบที่ น าเสนอนี้ นี้ เป็ นการเพิ่มพื้ น ที่ ให้ บ ริ การเครื อข่ายในบริ เวณที่
เข้าถึ งยาก รวมถึงการถ่ายทอดภาพจากมุมสู ง เช่นการเฝ้าระวังสัตว์ป่า การ
ถ่ายทอดกี ฬากลางแจ้ง เป็ นต้น ออกแบบระบบการรี เลย์สัญญาณไร้ สาย
จากอาคารหลักผ่านแอคเซสพอยต์แบบระยะไกลไปยังพื้นที่ให้บริ การผ่าน
ทางบอลลูน และทาการถ่ายทอดสัญญาณภาพและเสี ยงจากพื้นที่ให้บริ การ
กลับ มายัง อาคารหลัก มี ร ะบบการเฝ้ า สั ง เกตคุ ณ ภาพของสั ญ ญาณที่
ให้ บ ริ การ ความเร็ ว การโอนถ่ า ยข้อ มู ล และจ านวนผู ้ใ ช้ ง าน ท าการ
ปรับแต่งอุปกรณ์ไวร์ เลสแอคเซสพอยต์ ให้รองรับการใช้งาน โดยจาลอง
ติ ด ตั้งบนบอลลู น ซึ่ งจะเป็ นตัวกระจายสัญ ญาณเพื่ อให้ บ ริ ก ารเครื อข่าย
แบบไร้ สายและถ่ายทอดภาพจากมุมสู ง ในออกแบบลักษณะของบอลลูน
จะผูกติดกับสลิ งลอยขึ้นสู งประมาณ 80-100 เมตร และมีแบตเตอรี่ สาหรับ
จ่ายไฟให้แก่อุปกรณ์

Abstract

Nowadays, demand for wireless network access becomes more
widespread. However, some areas like outdoor stadium and places out
of reach of wireless signal are not able to provide such access. In
addition, taking pictures and videos from an elevated view is beneficial
for several purposes such as wildlife monitoring and broadcasting
outdoor sports. This paper presents a system that provides temporary
wireless access service for such areas and broadcasts pictures from the
bird’s eye view. The system is designed to relay Wi-Fi connection from a
2. ทีม่ าและแรงจูงใจของปัญหา
main building on which long-range access points are installed to the
ในปั จจุบนั ยังพบว่ายังมี อีก หลายพื้นที่ ที่สัญญาณเข้าไม่ถึง เช่ น สนาม
service area through a balloon. The balloon is equipped with one access
กีฬากลางแจ้ง จุดให้บริ การเครื อข่ายชัว่ คราว จุดที่อยูห่ ่ างไกลจากตัวปล่อย
point receiving signal from the main building, another one for providing
สัญญาณ นอกจากนี้ บริ เวณที่ มีส่ิ งบดบังเช่ น ภูเขาสู ง ป่ า ตึ กสู ง ก็ยากต่อ
Wi-Fi service, an audio and video camera broadcast from the area to the
การดาเนิ นการบางอย่าง เช่ น การส่ งสัญญาณระยะไกลแบบโดยตรง ก็ทา
building, and a power supply. A signal quality monitoring system is also
ได้ ย ากเนื่ อ งจากไม่ รู้ ทิ ศ ทางและองศาที่ ถู ก ต้ อ ง ดั ง นั้ นระบบนี้ จึ ง มี
developed to check the status of the equipment such as connectivity
ประโยชน์ในการต้องการทาให้พ้นื ที่โล่งแจ้งพื้นที่หนึ่ ง สามารถให้บริ การ
status, the number of Wi-Fi users, and the signal strength.
อินเทอร์ เน็ ตได้ พร้ อมถ่ ายทอดภาพจากมุมสู ง เช่ น เมื่ อมี การจัดแข่งขัน
The experiment is carried out by installing equipment in a modeled
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กีฬาที่สนามฟุตบอล สามารถให้บริ การอิ นเทอร์ เน็ ตกับผูเ้ ข้าชมได้พร้อม
ถ่ ายทอดภาพและเสี ยงในแข่ งขัน กี ฬ า โดยการรี เลย์สั ญ ญาณเครื อข่ าย
ไร้สาย จะติดตั้งอุปกรณ์เข้ากับตัวบอลลูนที่ผกู กับสลิง

ในระบบเครื อข่ายไร้สายบอลลูนลอยฟ้ามีโครงสร้างของระบบดังนี้

3. งานและทฤษฏีทเี่ กีย่ วข้ อง
ระบบนี้มีงานและทฤษฏีที่เกี่ยวข้องดังนี้

(A)

3.1 แอคเซสพอยต์ แบบระยะไกล
แอคเซสพอยต์แบบระยะไกลเป็ นการสื่ อสารไร้สายแบบ Point-to-Point
ใช้ในการรี เลย์สัญญาณเครื อข่ายไร้ สาย แต่มีขอ้ จากัดในด้านของกาลังส่ ง
ตาแหน่งที่ติดตั้งและสภาพแวดล้อมภายนอกที่ สามารถลดทอนความเข้ม
ของสัญญาณได้

(B)
รู ปที่ 1. ภาพรวมของระบบ

4.1 ภาพรวมของระบบ

3.2 OpenWrt

ระบบการให้ บ ริ ก ารเครื อข่ ายไร้ ส ายและส่ ง ข้อ มู ล ภาพผ่ านระบบ

OpenWrt [2] เป็ นชุ ด ซอฟต์แ วร์ ข องระบบปฏิ บ ัติ ก ารลิ นุ ก ซ์ ที่ ใ ช้ใ น
อุปกรณ์เครื อข่าย เช่น เราเตอร์ ไวร์ เลสแอคเซสพอยต์ เป็ นต้น การใช้งาน
สามารถใช้ผ่านคอมมานด์ไลน์อินเตอร์ เฟส หรื อเว็บอินเตอร์ เฟส โดยใน
การทดลองนี้ ใช้รุ่ น Backfire 10.03.1

บอลลูน มีภาพรวมของระบบดังรู ปที่ 1 โดยแบ่งเป็ น 2 ส่ วนคือ ส่ วนที่อยู่
บนบอลลู น กับส่ วนที่ เป็ นอาคารหลัก ซึ่ งทั้งสองส่ วนจะอยูห่ ่ างกัน 1-1.5
กิโลเมตร บอลลูนผูกสลิ งลอยสู งจากพื้น 80-100 เมตร โดยทั้งสองส่ วน

3.3 LuCI JSON-RPC

จะเชื่ อมต่ อกับ ด้วยแอคเซสพอยต์แ บบระยะไกล ส่ วนของบอลลู น จะ

LuCI JSON-RPC [3] ใช้สาหรับติดต่อกับแอคเซสพอยต์ เพื่อสอบถาม
สถานะต่างๆ และสามารถปรับเปลี่ยนค่าภายในแอคเซสพอยต์ เช่น
ค่ากาลังส่ง ความถี่ หมายเลขไอพี

ประกอบด้วยแอคเซสพอยต์ 2 ตัว ตัวที่ หนึ่ งเชื่ อมต่อกับแอคเซสพอยต์ที่

3.4 โพรโทคอล SNMP

ในระหว่างการพัฒนาได้จาลองการติ ดตั้งอุปกรณ์ บ นบอลลู นเช่ น ติ ดตั้ง

SNMP [4] ใช้จดั การเครื อข่าย TCP/IP ซับซ้อน การใช้โพรโทคอลนี้ ทา
ให้ ผูด้ ู แ ลสามารถจัดการและก าหนดค่ า คอมพิ วเตอร์ ใ นเครื อข่ าย และ
ตรวจสอบประสิ ทธิภาพเครื อข่าย

กล้องและแอคเซสพอยต์ไว้ที่สูง

ติดกับอาคารหลัก อีกตัวหนึ่ งทาหน้าที่ปล่อยสัญญาณให้บริ การวายฟายแก่
พื้นที่ขา้ งล่าง และมีกล้องถ่ายทอดภาพและเสี ยงกลับมายังอาคารหลัก โดย

ภาพรวมของระบบจะแบ่งออกเป็ น 2 ส่ วน
ส่ ว นที่ 1 ผู ้ค วบคุ ม ดังรู ป ที่ 1(A) ในส่ ว นของผู ้ค วบคุ ม จะสามารถ
ดาเนิ นการต่างๆผ่านเว็บแอปพลิ เคชันได้ อาทิ สามารถดูรายละเอียดของ
แต่ ล ะอุ ป กรณ์ ว่ าท างาน ปิ ด/เปิ ด ตรวจสอบปริ ม าณผู ้ใ ช้ งานเครื อ ข่ าย
ไร้สาย ชมการถ่ายทอดสดแบบเวลาจริ ง ควบคุมทิศทางของกล้อง และทา
การปรับเปลี่ยนค่าภายในอุปกรณ์ เช่น หมายเลขไอพี ความถี่ในการใช้งาน
ส่ วนที่ 2 ผูเ้ ยี่ยมชม ดังรู ปที่ 1(B) ในส่ วนของผูเ้ ยี่ยมชม จะสามารถชม
การถ่ า ยทอดสดแบบเวลาจริ ง จากกล้ อ งได้ ผ่ า นเว็ บ แอปพลิ เ คชั น
และสามารถใช้งานอินเทอร์ เน็ตเชื่ อมต่อผ่านเครื อข่ายไร้สาย

3.5 Zoneminder
Zoneminder [5] เป็ นระบบ dvr (digital video recorder) ห รื อระบบ
บันทึ ก กล้องวงจรปิ ด โดย zoneminder จะทางานผ่านเว็บแอปพลิ เคชัน
โดยในระบบนี้ ใช้สาหรั บ ถ่ ายทอดภาพจากกล้องที่ จาลองการติ ด ตั้งบน
บอลลูน
นอกจากนี้ ยงั มีโครงงานที่ เกี่ ยวข้องคือ โครงงานระบบช่ วยการติ ดตั้ง
และสังเกตการณ์เครื อข่ายไร้ สายแบบระยะไกล [6] เป็ นระบบที่ช่วยการ
ติดตั้งเครื อข่ายไร้ สายระยะไกลที่ พฒ
ั นาเพิ่มเติ มจากเฟิ ร์ มแวร์ OpenWrt
เพื่ออานวยความสะดวกแก่ผตู ้ ิดตั้งผ่านทาง เว็บอินเตอร์ เฟส โดยใช้ระดับ
ความเข้มสัญญาณและนามาแสดงเป็ นกราฟตามเวลาจริ ง ซึ่ งใช้ในการหา
ตาแหน่ งที่ เหมาะสมส าหรั บ การติ ด ตั้ง รวมถึ งการตรวจสอบความเข้ม
สัญญาณแบบละเอียด เพื่อเพิ่มความแม่นยาในการติดตั้ง

4.2 การออกแบบและการพัฒนา
โครงสร้ างของระบบเครื อ ข่ ายไร้ ส ายบอลลู น ลอยฟ้ าพร้ อมด้ว ยกล้อ ง
ถ่ายทอดสดเป็ นดังรู ปที่ 2

4. รายละเอียดการพัฒนา
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5.1 สภาพแวดล้ อมในการทดสอบ

(1)

(2)

ทดสอบโดยติ ด ตั้งเสาสัญญาณและอุป กรณ์ ในพื้น ที่ ที่ ไม่ มีสิ่งกี ดขวาง
ดังรู ป 4 โดยแบ่งเป็ น 2 ชุด
ชุ ด ที่ 1 จ าลองการส่ ง สั ญ ญาณไร้ ส ายจากเครื อข่ ายหลัก ไปยังจุ ด ที่
ต้องการให้บริ การ โดยติดตั้งบนชั้น 7 ตึกของภาควิชาคอมพิวเตอร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
ชุดที่ 2 จาลองการติดตั้งอุปกรณ์บนบอลลูน 2 จุด โดยติดตั้งอุปกรณ์เข้า
กับ เสาสัญญาณดังรู ปที่ 4 น าไปติ ด ตั้งที่ ช้ นั ดาดฟ้ าของตึ กภาควิช าโยธา
และอาคารจอดรถ งามวงศ์วาน มหาวิท ยาลัย เกษตรศาสตร์ วิ ท ยาเขต
บางเขนโดยในการทดสอบ ระยะห่ า งระหว่ า งชุ ด ที่ 1 และชุ ด ที่ 2 มี
ระยะทางประมาณ 150 เมตรและ 400 เมตรตามลาดับ ดังรู ปที่ 5

รู ปที่ 2. โครงสร้างของระบบ
ระบบที่พฒั นาขึ้นนี้ ประกอบด้วย 2 ส่ วนหลักๆ ดังนี้
ส่ วนที่ 1 สถานี หลัก จะติดตั้งแอคเซสพอยต์แบบระยะไกลทาการรี เลย์
สัญญาณ ไปยังจุดให้บริ ก ารผ่านระบบบอลลู น และมี เว็บ แอปพลิ เคชัน
สาหรับตรวจสอบสถานะของอุปกรณ์ท้ งั ระบบ
ส่ วนที่ 2 จุด ที่ ใ ห้ บ ริ ก าร จะติ ด ตั้งอุ ป กรณ์ ท้ งั หมดบนบอลลู น ได้แ ก่
แอคเซสพอยต์ แ บบระยะไกลส าหรั บ รั บ สั ญ ญาณจากสถานี หลั ก
แอคเซสพอยต์ที่มีเสาสัญญาณเป็ นแบบแพแนลสาหรับให้บริ การเครื อข่าย

รู ปที่ 4. การติดตั้งอุปกรณ์

ไร้สาย สวิตซ์ กล้องไอพีสาหรับถ่ายทอดภาพและเสี ยง และแบตเตอรี่
ในการพัฒนาระบบจะใช้อุปกรณ์ ดังนี้ แอคเซสพอยต์แบบระยะไกลรุ่ น
Ubiquiti Nanobridge M5 ดัง รู ป ที่ 3 (a) จ านวน 2 ตัว ใช้ จ าลองการรี เลย์
สัญญาณจากสถานี หลัก และบนบอลลูน แอคเซสพอยต์เสาสัญญาณแบบ
แพแนลรุ่ น Engenius EOC-2610 ดังรู ปที่3(b) จานวน 1 ตัว สาหรับปล่อย
สั ญ ญาณที่ รั บ มาจากสถานี ห ลัก ให้ ผู้ใ ช้ ใ ช้ ง าน กล้อ งไอพี รุ่ น D-link
5020L ดังรู ปที่ 3(c) สาหรั บถ่ายทอดภาพจากบนบอลลู นกลับมายังสถานี
หลัก

รู ปที่ 5. ระยะห่ างระหว่างสถานี หลักกับจุดที่ให้บริ การ

5.2 ผลการทดสอบ
(a) Ubiquiti Nanobridge M

แอคเซสพอยต์ที่ท าหน้ าที่ ก ระจายสั ญ ญาณเครื อข่ ายไร้ ส ายสามารถ
กระจายสัญญาณที่ รับมาจากอาคารหลัก ได้ โดยความแรงของสัญ ญาณ
ขึ้ นกั บ ความแรงสั ญ ญ าณ ต้ น ทาง ระยะห่ างระห ว่ า งผู ้ ใ ช้ ง านกั บ
แอคเซสพอยต์ที่ ก ระจายสั ญ ญาณ และจานวนผู ้ใช้ บ ริ ก ารในขณะนั้น
ดังรู ปที่ 6 และ 7

(b) Engenius EOC-2610

(c) Camera D-link 5020L
รูปที่ 3. อุปกรณ์ที่ใช้ในการทดลอง

5. การทดสอบการใช้ งาน
การทดสอบมีการออกแบบเป็ นดังนี้
รู ปที่ 6. ความเร็ วของสัญญาณวายฟาย
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ลดความยุง่ ยากในการเดิ นสายสัญญาณ นอกจากนี้ ยงั เป็ นการลดค่าใช้จ่าย
ในการติดตั้งแบบถาวรในพื้นที่เข้าถึ งยากที่มีความจาเป็ นในการใช้งานไม่
มาก ซึ่ งการพัฒ นามี ก ารออกแบบการจาลองการติ ด ตั้งจริ ง มี ระบบเฝ้ า
สังเกตคุณภาพของอุปกรณ์ ด้วยการนาเทคโนโลยีใหม่ๆมาประยุกต์ใช้
ผู้ พ ั ฒ น าได้ จ ั ด ท าใน ส่ วน ข อ งก ารติ ด ตั้ งเค รื่ องแ ม่ ข่ าย แ ล ะ
แอคเซสพอยต์โดยที่แอคเซสพอยต์ จะทาการลงเฟิ ร์ มแวร์ ใหม่ โดยทาการ
ลง OpenWrt ทาให้ระบบสามารถพัฒนาไปตามจุดประสงค์ที่ได้วางไว้ได้
ผูใ้ ช้งานสามารถใช้งานเครื อข่ายไร้ ส าย พร้ อมกับ ชมภาพถ่ ายทอดแบบ
เวลาจริ งผ่านเว็บแอปพลิเคชันได้สะดวก

รูปที่ 7. ความเร็ วการถ่ายโอนข้อมูลระหว่างสถานี หลักกับจุดให้บริ การ
โดยผูค้ วบคุมสามารถตรวจสอบสถานะการทางานของอุปกรณ์ ผ่านเว็บ
แอปพลิเคชันได้เช่น สถานะปิ ด/เปิ ดของอุปกรณ์ ความแรงของสัญญาณ
จานวนผูใ้ ช้บริ การ ความถี่ที่ใช้ และสามารถแก้ไขค่าแอคเซสพอยต์ ดังรู ป
ที่ 8 ผู้ค วบคุ ม สามารถรั บ ชมภาพจากกล้ อ งและควบคุ ม ผ่ า นเว็ บ
แอปพลิเคชันขณะอยูท่ ี่อาคารหลักได้ ดังรู ป 9 และผูใ้ ช้งานสามารถรับชม
ภาพจากกล้องผ่านเว็บแอปพลิเคชัน

6.2 ข้ อเสนอแนะ
ระบบเครื อ ข่ ายไร้ ส ายบอลลู น ลอยฟ้ าพร้ อ มด้ วยกล้อ งถ่ ายทอดสด
สามารถพัฒนาระบบตรวจสอบการท างานเพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการ
ทางานในสภาวะต่างๆหรื อในเงื่ อนไขต่างๆ ได้ดีย่ิงขึ้ น โดยสามารถเพิ่ ม
ความสามารถของระบบ เช่ น ปรับปรุ งวิธีการประมวลผลรู ปแบบใหม่ ที่
ให้ ผ ลลัพ ธ์ ร วดเร็ ว ยิ่ง ขึ้ น โดยในระบบต้น ฉบับ ยัง เป็ นการเพิ่ ม พื้ น ที่
ให้บริ การเพียงพื้นที่เดี ยว ในอนาคตสามารถเพิ่มอุปกรณ์เพื่อให้บริ การได้
หลายพื้นที่พร้อมกันได้ และเพื่อเพิม่ ประสิ ทธิ ภาพควรนาเว็บแอปพลิเคชัน
ขึ้นเซิ ฟเวอร์ เพื่อให้การเก็บข้อมูลมาประมวลผลกราฟมีความต่อเนื่ อง
หากนาอุปกรณ์ไปติดตั้งจริ งบนบอลลูนจะมีขอ้ ควรคานึ งเพิ่มเติมดังนี้
สภาพภูมิอากาศ น้ าหนักของอุปกรณ์ การหมุนของบอลลูน

7. กิตติกรรมประกาศ
ระบบนี้ได้รับการสนับสนุนจากโครงการการแข่งขันพัฒนาโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ แห่ งประเทศไทย ครั้งที่ 16 จากศูนย์เทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิ กส์และคอมพิวเตอร์ แห่ งชาติ สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่ งชาติ

รูปที่ 8. กราฟแสดงการทางานของอุปกรณ์แต่ละช่วงเวลา
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รูปที่ 9. การชมภาพแบบเวลาจริ งบนเว็บแอปพลิเคชัน
จากผลการทดลองการทางานของระบบเครื อข่ายไร้ สายบอลลูนลอยฟ้า
พร้ อมด้วยกล้อ งถ่ ายทอดสด พบว่าความแรงของสั ญ ญาณที่ ให้ บ ริ ก าร
ขึ้ นกับก าลังส่ งสัญ ญาณต้น ทางที่ รีเลย์สัญญาณผ่านแอคเซสพอยต์แ บบ
ระยะไกลไปยังพื้นที่ให้บริ การ และขึ้นกับระยะห่ างความสู งของการติดตั้ง
บอลลู นกับ ผูใ้ ช้บริ ก าร ความต่ อเนื่ อ งและความชัด ของภาพที่ ถ่ ายทอด
ขึ้นกับความแรงของสัญญาณและคุณภาพของกล้องที่ใช้

6. สรุป
ระบบเครื อข่ายไร้สายบอลลูนลอยฟ้ามีขอ้ สรุ ปดังนี้

6.1 สรุปการทดลอง

ระบบนี้จดั ทาขึ้นเพื่อเพิ่มสัญญาณเครื อข่ายไร้สายให้ครอบคลุมในพื้นที่
เข้าถึงยากแบบชั่วคราว ถ่ายทอดภาพในพื้นที่ ขณะนั้นแบบเวลาจริ ง และ
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บทคัดย่ อ

1. บทนา

อาคารสถานที่ ในปั จจุบันมี อุปกรณ์ เครื่ องใช้ อิเล็กทรอนิ กส์ ติ ดตั้งอยู่
เป็ นจานวนมาก ซึ่ งผู้ที่เข้ ามาใช้ งานอาจเกิ ดความไม่ สะดวกและสิ ้นเปลือง
เวลา หากผู้ใช้ จาเป็ นต้ องควบคุมอุปกรณ์ ที่ มีแผงควบคุมติดตั้งอยู่ห่างไกล
จากบริ เวณที่ ผ้ ูใช้ อยู่บ่อยครั้ ง บทความนี น้ าเสนอระบบตรวจสอบสถานะ
และควบคุมอุปกรณ์ เครื่ องใช้ อิเล็กทรอนิ กส์ ผ่านทางสมาร์ ทโฟน เพื่อช่ วย
อานวยความสะดวกให้ ผ้ ทู ี่เข้ ามาใช้ อาคาร โดยโปรแกรมประยุกต์ จะแสดง
แผนผังจาลองและตาแหน่ งอุปกรณ์ เครื่ องใช้ อิ เล็กทรอนิ ก ส์ ภายในห้ อง
เพื่อให้ ผ้ ใู ช้ ควบคุมอุปกรณ์ เหล่ านั้นได้ สะดวก รวมถึงสามารถจดจาการตั้ง
ค่ าเปิ ดอุปกรณ์ อัตโนมัติส่วนบุคคล โปรแกรมประยุกต์ จะใช้ เทคโนโลยี
เอ็นเอฟซี ในการรั บส่ งข้ อมูลระหว่ างสมาร์ ทโฟนและสถานี เอ็นเอฟซี ที่ติด
ตั้งอยู่บริ เ วณต่ างๆภายในห้ อง เพื่ อ ส่ งข้ อมูล ไปยังส่ วนควบคุมอุปกรณ์
เครื่ องใช้ อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่ งจะช่ วยให้ ผ้ ใู ช้ สามารถใช้ สมาร์ ทโฟนแทนแผง
ควบคุมอุปกรณ์ เครื่ องใช้ อิเล็กทรอนิ กส์ ที่ สามารถปรั บเปลี่ ยนตามสภาพ
ห้ องที่ ต้องการใช้ งานได้ อย่ างสะดวก จากการทดสอบระบบพบว่ าผู้ใ ช้
สามารถใช้ สมาร์ ทโฟนแทนแผงควบคุม อุปกรณ์ อิเล็กทรอนิ กส์ จริ ง และ
ตั้งค่ าเปิ ดอุปกรณ์ อัตโนมัติล่วงหน้ าได้ โดยการใช้ โปรแกรมประยุกต์ ที่
พัฒนาขึน้ มีผลต่ อการใช้ พลังงานแบตเตอรี สมาร์ ทโฟนเพียงเล็กน้ อย

เนื่ อ งจากอาคารสถานที่ ใ นปั จ จุ บ นั มี ก ารติ ด ตั้ง อุ ป กรณ์ เ ครื่ องใช้
อิ เ ล็ก ทรอนิ ก ส์ เ ป็ นจ านวนมาก อาทิ เ ช่ น หลอดไฟ เครื่ อ งปรั บ อากาศ
โทรทัศน์ ซึ่ งแผงควบคุมอุปกรณ์เครื่ องใช้ในปั จจุบนั มัก ติดตั้งอยูบ่ ริ เวณ
ทางเข้าห้องเพียงจุดเดียว ทาให้เกิ ดความไม่สะดวกในการใช้งานหากผูใ้ ช้
อยู่ห่างไกลจากบริ เวณดังกล่ าว และเป็ นการเสี ยเวลาหากผูใ้ ช้จะต้องเปิ ด
อุปกรณ์เครื่ องใช้อิเล็กทรอนิ กส์จานวนมากเป็ นประจา การจะติดตั้งแผงควบคุมไว้หลายจุดนั้น เป็ นการสิ้ นเปลื องเวลาในการเดิ นสายไฟ และใช้
พื้นที่ในการติดตั้งมากหากแผงควบคุมมีขนาดใหญ่ อีกทั้งยังเกิ ดความไม่
สะดวกหากมีการโยกย้ายแผงควบคุม จากปั ญหาที่เกิ ดขึ้นจึงเกิ ดแนวคิดที่
จะพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนสมาร์ ทโฟน เพื่อตรวจสอบสถานะและ
ควบคุ มอุ ปกรณ์ เ ครื่ อ งใช้อิเ ล็ก ทรอนิ ก ส์ ภายในอาคาร โดยโปรแกรม
ประยุกต์ที่จะทาการพัฒนานั้น จะต้องสามารถใช้งานได้ง่าย สะดวก และ
เป็ นมิตรต่อผูใ้ ช้ จึงมีแนวคิดที่จะนาเทคโนโลยีสื่อสารไร้สายระยะสั้นหรื อ
เอ็นเอฟซี (Near Field Communication; NFC) [1] มาประยุกต์ใช้งาน
เนื่ องจากเทคโนโลยีดงั กล่าวมีจุดเด่นด้านความสะดวกและความปลอดภัย
ในการใช้งาน อีกทั้งยังมีสมาร์ ทโฟนจานวนมากที่รองรับการใช้งานเอ็น เอฟซี การจัดทาระบบตรวจสอบสถานะและควบคุ มอุปกรณ์ เ ครื่ องใช้
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ภ ายในอาคารจะช่ ว ยให้ ผู ้ที่ เ ข้า มาใช้ อ าคารสามารถ
ตรวจสอบสถานะและควบคุมอุปกรณ์เครื่ องใช้อิเล็กทรอนิ กส์ภายในห้อง
ทางสมาร์ทโฟนของผูใ้ ช้ ทาให้ผใู้ ช้ได้รับความสะดวกสบายมากขึ้น

Abstract
Buildings are typically equipped with many appliances. Residents or
employees may face some inconvenience and waste time when trying to
control appliances through control panels located far away. This article
presents the Personalized Monitoring and Control of Office Buildings
Using NFC on Smartphones, developed to aid those users. The Androidbased application displays the floor plan for each room and appliances'
positions in the room, allowing users to control them. In addition, users'
personalized settings can also be preconfigured. The application employs the NFC technology to connect a smartphone to appliance
controllers, so users can use their phones as universal remote controls
that adapt to each room's environment. Evaluation shows that the users
are able to use their phones as appliances’ controllers and preconfigure
their personalized settings. In addition, battery consumption of
smartphones increases very little while running the application.
Keywords: NFC, mobile application, wireless sensor network, control
system

2. งานและทฤษฎีทเี่ กีย่ วข้ อง
ในปัจจุบนั มีการพัฒนาระบบควบคุมอุปกรณ์เครื่ องใช้อิเล็กทรอนิ กส์
เพื่อเพิ่มความสะดวกให้แก่ผูใ้ ช้ในรู ปแบบของบ้านอัจฉริ ยะ ซึ่ งมักจะใช้
เทคโนโลยี ว ายฟาย บลู ทู ธ หรื อการส่ ง ข้อ มู ล ผ่ า นสายไฟฟ้ า โดยใช้
เทคโนโลยี x10 ในการควบคุมอุปกรณ์ [2][3][4] และใช้แผงควบคุมใน
ลักษณะจอสัมผัสที่ ติดตั้งอยู่บริ เวณใดบริ เวณหนึ่ ง หรื อควบคุ มผ่านการ
เข้า ถึ ง หน้ า เว็บ ที่ ร ะบบเปิ ดให้ บ ริ ก ารในลัก ษณะเครื่ อ งแม่ ข่ า ย ระบบ
ควบคุ มดังกล่ าวมักจะต้องเสี ยค่าใช้จ่ายในการติ ดตั้งมาก และอาจมีการ
ดัดแปลงระบบไฟฟ้ าภายในบ้าน รวมถึงเปลี่ยนอุปกรณ์เครื่ องใช้ให้รองรับ
การใช้งานควบคุมจากระบบ นอกจากนี้ การใช้งานในลัก ษณะดังกล่ าว
อาจก่อให้เกิดปั ญหาด้านความปลอดภัยหากนามาใช้งานในอาคารที่ มีผใู้ ช้
จานวนมาก เนื่ องจากเป็ นเทคโนโลยีที่สามารถสื่ อสารได้ใ นระยะไกล
และไม่มีระบบการระบุตวั ตนของผูใ้ ช้หรื อระบบการระบุตวั ตนมัก อยูใ่ น
รู ปแบบระบบล็อกอินซึ่งไม่สะดวกในการใช้งาน
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ในการพัฒ นาโปรแกรมประยุก ต์จ ะใช้ เ ทคโนโลยี เ อ็น เอฟซี ซึ่ ง
เทคโนโลยี ที่ พ ัฒ นาต่ อ ยอดมาจากเทคโนโลยี อ าร์ เ อฟไอดี (RadioFrequency Identification; RFID) [5] ใช้ในการสื่ อสารแลกเปลี่ยนข้อมูล
ระยะสั้นไม่เกิน 10 เซนติเมตร โดยใช้คลื่ นแม่เหล็กไฟฟ้ าความถี่ 13.56
MHz มีความเร็ วในการส่ งข้อมูลประมาณ 424 kbps ทาให้มีความปลอดภัย
สู ง สามารถท างานได้อ ย่า งรวดเร็ ว และใช้ พ ลัง งานต่ า ในการท างาน
ลักษณะการใช้งานเพื่อสื่ อสารแลกเปลี่ ยนข้อมูลมีความสะดวกและง่ายต่อ
การใช้งาน สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลได้ทนั ที เมื่อนาอุปกรณ์ที่รองรับการ
ใช้งานเทคโนโลยี เ อ็นเอฟซี ม าอยู่ในระยะที่ ใกล้ก ัน เหมาะสาหรับการ
รับส่งข้อมูลที่มีขนาดเล็กและไม่ต่อเนื่ อง
การติดต่อกับอุปกรณ์ อิเล็กทรอนิ ก ส์ อาศัยเทคโนโลยีการสื่ อสารไร้
สายตามมาตรฐาน IEEE802.15.4 [6] ซึ่ งออกแบบมาให้ประหยัดพลังงาน
และราคาถู ก เนื่ อ งจากมี ค วามซับ ซ้ อนต่ า จึ ง นิ ยมน ามาประยุก ต์ใ ช้ ก ับ
เครื อข่ายควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้ าอัตโนมัติภายในบ้านพักอาศัย

การแสดงผล โปรแกรมประยุก ต์จะแสดงสถานะปั จจุบนั ของอุปกรณ์
เครื่ องใช้อิเล็กทรอนิ กส์เมื่อเกิดเปลี่ยนแปลง และสามารถแสดงค่าอุณหภูมิ
ปั จจุบนั ของห้องได้ นอกจากนี้ ระบบที่พฒั นาขึ้นยังสามารถกาหนดสิ ทธิ์
ในการควบคุมและเข้าถึงข้อมูลของผูใ้ ช้แต่ละคนได้

รู ปที่ 2. การนาสมาร์ทโฟนสัมผัสบริ เวณสถานีเอ็นเอฟซี
ณ ตาแหน่งแผงวงจรรับส่ งเอ็นเอฟซี

3. รายละเอียดการพัฒนา
การพัฒนาระบบจะพัฒนาส่ วนติ ดต่อผูใ้ ช้ในรู ปแบบของโปรแกรม
ประยุกต์บนระบบปฏิบตั ิการแอนดรอยด์ และใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ใน
การควบคุมอุปกรณ์เครื่ องใช้อิเล็กทรอนิกส์

3.1 ภาพรวมของระบบ

(ข)
(ก)
รู ปที่ 3. (ก) อินเตอร์เฟสการเลือกใช้งานส่ วนต่าง ๆ ของโปรแกรม
ประยุกต์และ (ข) อินเตอร์เฟสควบคุมอุปกรณ์เครื่ องใช้อิเล็กทรอนิกส์

ภาพรวมของระบบตรวจสอบสถานะและควบคุมอาคารสถานที่ ผ่าน
เทคโนโลยีเอ็นเอฟซีบนสมาร์ทโฟนแสดงดังรู ปที่ 1

3.2 การออกแบบและพัฒนาระบบ
การพัฒนาระบบแบ่งออกเป็ น 3 ส่ วนหลัก คือ โปรแกรมประยุกต์บน
สมาร์ ทโฟน สถานี เอ็นเอฟซี และส่ วนควบคุ มหลัก โดยมี องค์ประกอบ
ของระบบดังรู ปที่ 4

รู ปที่ 1. ภาพรวมของระบบ
เมื่อผูใ้ ช้ติดตั้งโปรแกรมประยุกต์ลงในสมาร์ ทโฟน จะสามารถดาวน์โหลดข้อ มู ล แผนผัง จ าลองของแต่ ล ะห้ อ งและต าแหน่ ง ของอุ ป กรณ์
เครื่ องใช้อิเ ล็ก ทรอนิ กส์ ภายในห้ องที่ สามารถควบคุ มได้ โดยการนา
สมาร์ทโฟนสัมผัสบริ เวณแผ่นป้ ายเอ็นเอฟซี ที่ติดตั้งอยูบ่ ริ เวณทางเข้าห้อง
จากนั้นผูใ้ ช้จะสามารถตั้งค่าให้อุปกรณ์เครื่ องใช้อิเล็กทรอนิ กส์ ที่ใช้เป็ น
ประจาเปิ ดโดยอัตโนมัติเมื่อนาสมาร์ทโฟนสัมผัสบริ เวณสถานี เอ็นเอฟซี ที่
ติดตั้งอยู่ตามบริ เวณต่าง ๆ ภายในห้อง เช่ น โต๊ะทางาน ดังรู ปที่ 2 ผูใ้ ช้
สามารถควบคุมอุปกรณ์เครื่ องใช้อิเล็กทรอนิ กส์ ได้ทนั ทีผ่านทางสมาร์ ทโฟนโดยไม่จาเป็ นต้องไปควบคุมที่แผงควบคุมหลักโดยตรง ในส่ วนของ

รู ปที่ 4. องค์ประกอบของระบบ
ในส่ วนของสถานี เอ็นเอฟซี และส่ วนควบคุมหลักจะใช้โหนดสื่ อสาร
ไร้ สาย ซึ่ งประกอบด้วยโมดูลไมโครคอนโทรลเลอร์ JN5168 [7] ซึ่ ง
รองรับการสื่ อสารผ่าน IEEE 802.15.4 และอุปกรณ์ตรวจวัดอุณหภูมิ
3.2.1 โปรแกรมประยุกต์ บนสมาร์ ทโฟน
โปรแ ก รมประ ยุ ก ต์ บ นสมาร์ ทโฟน ที่ พั ฒ นาขึ้ นท างาน ใ น
ระบบปฏิบตั ิการแอนดรอยด์ โดยแบ่งการทางานออกเป็ น 3 ส่ วนหลัก คือ
ส่ วนควบคุ มอุปกรณ์เครื่ องใช้อิเล็กทรอนิ กส์ ส่ วนการตั้งค่าเปิ ดอัตโนมัติ
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และส่ วนการตั้ งค่ า การระบุ ต ั ว ตนผู ้ ใ ช้ ด้ ว ยรหั ส ประจ าตัว โดยมี
อินเตอร์ เฟสดังรู ปที่ 3 โปรแกรมประยุกต์จะทาการแลกเปลี่ ยนข้อมูลกับ
สถานี เอ็นเอฟซี ผ่านทางเทคโนโลยีเอ็นเอฟซี เมื่ อนาสมาร์ ทโฟนไปอยูใ่ น
ระยะใกล้กบั สถานีเอ็นเอฟซี
3.2.2 สถานีเอ็นเอฟซี
ประกอบด้วยแผงวงจรรับส่ งเอ็นเอฟซี SIC4310-HV [8] และโหนด
สื่ อสารไร้ สาย เชื่ อมต่อกันผ่านทางอิ นเตอร์ เฟส UART ดังรู ปที่ 5 ทา
หน้าที่ เ ป็ นตัวกลางในการสื่ อสารระหว่างโปรแกรมประยุก ต์แ ละส่ วน
ควบคุมหลัก โดยการรั บข้อมูล จากสมาร์ ทโฟนผ่านเอ็น เอฟซี และส่ ง
ข้อมู ล ไปยังส่ ว นควบคุ ม หลัก ผ่า นเทคโนโลยีก ารสื่ อ สารไร้ ส าย IEEE
802.15.4 สถานีเอ็นเอฟซี จะถูกติดตั้งไว้ตามบริ เวณต่าง ๆ ภายในห้อง โดย
โหนดดังกล่าวจะสามารถวัดค่าอุณหภูมิปัจจุบนั ภายในห้องโดยใช้อุปกรณ์
ตรวจวัดที่ติดตั้งอยูก่ บั โหนด แล้วรายงานค่าไปยังโปรแกรมประยุกต์บน
สมาร์ทโฟน

4.1 สภาพแวดล้ อมในการทดสอบ
4.1.1 การทดสอบความสามารถในการควบคุ ม อุ ป กรณ์ เครื่ องใช้
อิเล็กทรอนิกส์ จริ ง
ท าการทดสอบโดยเชื่ อ มต่ อ วงจรหลอดไฟที่ ใ ช้ แ หล่ ง จ่ า ยไฟ 220
โวลต์เข้ากับรี เลย์ที่ส่วนควบคุมหลักดังรู ปที่ 7 จากนั้นทดสอบเปิ ด-ปิ ด
หลอดไฟผ่านโปรแกรมประยุกต์บนสมาร์ ทโฟนทั้งหมด 10 ครั้ง

รู ปที่ 7. สภาพแวดล้อมในการทดสอบควบคุมหลอดไฟ
4.1.2 การทดสอบความถูก ต้ องในการควบคุมและแสดงสถานะปั จจุบัน
ของอุปกรณ์ ในแต่ ละตาแหน่ ง
ทาการทดสอบโดยเชื่ อมต่อวงจรหลอดไฟจาลอง 4 ดวง โดยใช้หลอด
LED เข้ากับรี เลย์ที่ส่วนควบคุมหลักดังรู ปที่ 8 จากนั้นทดสอบความถูกต้องของ (1) ตาแหน่งอุปกรณ์ที่ควบคุมจากโปรแกรมประยุกต์ 20 ครั้ง (2)
การตั้งค่าเปิ ดอุปกรณ์ล่วงหน้า 5 ครั้ง (3) การแสดงค่าสถานะปั จจุบนั ของ
อุปกรณ์ 5 ครั้ ง และ (4) การอัพเดตสถานะของอุปกรณ์ บนโปรแกรม
ประยุกต์เมื่อทาการควบคุมจากส่ วนควบคุมหลัก 10 ครั้ง ในการทดสอบ
จะให้คาบการสื่ อสารผ่านเอ็นเอฟซี ต่างกัน คือ 1, 3 และ 5 วินาที

รู ปที่ 5. สถานีเอ็นเอฟซี
3.2.3 ส่ วนควบคุมหลัก
ประกอบด้วยโหนดสื่ อสารไร้ สายและสวิตซ์ รีเ ลย์ เชื่ อมต่อกัน ผ่าน
พอร์ท GPIO แสดงดังรู ปที่ 6 เมื่อโหนดรับคาสั่งควบคุมอุปกรณ์เครื่ องใช้
อิเล็กทรอนิ กส์จากสถานี เอ็นเอฟซี ผ่านทางเทคโนโลยีการสื่ อสารไร้ สาย
IEEE 802.15.4 และทาการควบคุมอุปกรณ์ เครื่ องใช้อิเล็กทรอนิ กส์ ผ่าน
ทางรี เลย์ที่เ ชื่ อ มต่อ กับ วงจรไฟฟ้ าภายในห้ อ ง จากนั้น จึ งส่ ง ข้อมู ล การ
เปลี่ยนแปลงสถานะดังกล่าวไปยังสถานี เอ็นเอฟซี อื่น ๆ

รู ปที่ 8. สภาพแวดล้อมในการทดสอบควบคุมโมเดลห้องจาลอง
4.1.3 การทดสอบอัตราการสูญหายของข้ อมูลควบคุมที่ส่งจากสมาร์ ทโฟน
ไปยังส่ วนควบคุมหลักที่ระยะต่ าง ๆ
ทาการทดสอบควบคุมการเปิ ดรี เลย์โดยใช้โปรแกรมประยุกต์ 20 ครั้ง
ที่ระยะห่ างระหว่างสถานี เอ็นเอฟซี และส่ วนควบคุมหลักตั้งแต่ 0 – 70
เมตร โดยใช้คาบการสื่ อสารผ่านเอ็นเอฟซี 1 วินาที
4.1.4 การทดสอบการใช้ พลั ง งานแบตเตอรี สมาร์ ทโฟนเมื่ อ ใช้ งาน
โปรแกรมประยุกต์
ทาการทดสอบโดยการเปิ ดใช้งานโปรแกรมประยุกต์อย่างต่อเนื่ อง
เป็ นระยะเวลา 30 นาที โดยมีการควบคุมอุปกรณ์ทุก 5 นาที

รู ปที่ 6. ส่ วนควบคุมหลัก

3.3 ข้ อจากัดของระบบ
ระบบที่พฒั นาขึ้นมี ขอ้ จากัดคือโปรแกรมประยุกต์สามารถทางานได้
บนสมาร์ทโฟนที่รองรับเทคโนโลยีเอ็นเอฟซี และใช้งานระบบปฏิบตั ิการ
แอนดรอยด์ 4.0.3 Ice Cream Sandwich ขึ้นไป

4. การทดสอบการใช้ งาน

ทาการทดสอบระบบในส่ วนของความสามารถในการควบคุมและ
แสดงสถานะอุปกรณ์ รวมถึงพลังงานแบตเตอรี ที่ใช้
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4.2 ผลการทดสอบและการวิจารณ์ ผล

5. บทสรุป

จากการทดสอบพบว่าระบบที่พฒั นาขึ้นสามารถควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้ า
จริ งที่ใช้แหล่งจ่ายไฟ 220 โวลต์ได้ และสามารถควบคุมอุปกรณ์ในแต่ละ
ตาแหน่ ง ตั้งค่าเปิ ดอุป กรณ์ ล่ วงหน้ า และแสดงค่ าสถานะปั จ จุ บ นั ของ
อุปกรณ์ได้ถูกต้องทุกครั้งในทุกคาบการสื่ อสารผ่านเอ็นเอฟซี แต่ในส่ วน
ของการอัป เดตสถานะของอุ ป กรณ์ บนโปรแกรมประยุก ต์เ มื่ อ ทาการ
ควบคุมจากส่ วนควบคุ มหลัก พบว่ามี ขอ้ มูลบางส่ วนสู ญหายหากมี การ
เปลี่ยนสถานะของอุปกรณ์มากกว่า 1 ครั้งภายในคาบการสื่ อสารผ่านเอ็นเอฟซี
จากการทดสอบอัตราการสู ญหายของข้อมูลที่ส่งจากสมาร์ ทโฟนไป
ยังส่ วนควบคุมหลักที่ระยะต่าง ๆ ได้ผลลัพธ์ด ังรู ปที่ 9 พบว่าเมื่ อสถานี
เอ็นเอฟซี ห่างจากส่ วนควบคุมหลักตั้งแต่ 40 เมตร ขึ้นไป จะเกิ ดการสู ญหายของข้อมูลและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตามระยะห่ างที่เพิ่มขึ้น

ระบบตรวจสอบสถานะและควบคุมอาคารสถานที่ ผ่านเทคโนโลยี
เอ็น เอฟซี บ นสมาร์ ท โฟนสามารถน าไปใช้ค วบคุ ม อุ ป กรณ์ เ ครื่ องใช้
อิเล็กทรอนิ กส์ภายในห้องได้จริ ง โดยการเชื่ อมต่อวงจรอุปกรณ์เครื่ องใช้
อิเล็กทรอนิ กส์กบั สวิตซ์รีเลย์ โดยระบบดังกล่าวมีความเหมาะสมกับการ
ใช้งานในห้องที่มีขนาดไม่เกิ น 40 เมตร และใช้คาบการสื่ อสารผ่านเอ็นเอฟซี 1 วินาที เพื่อให้การใช้งานมีประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ด ผูใ้ ช้จะได้รับความ
สะดวกสบายในการใช้งานอาคารสถานที่ ม ากขึ้น เนื่ องจากสามารถใช้
สมาร์ ทโฟนเป็ นแผงควบคุมอุปกรณ์เ ครื่ องใช้อิเล็กทรอนิ กส์ที่สามารถ
เปลี่ ยนตามสภาพห้ องแต่ ล ะห้ อ งได้ รวมถึ ง สามารถตั้งค่ าเปิ ดอุป กรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้เป็ นประจาอัตโนมัติเมื่อมาถึงบริ เวณห้อง
สาหรับแนวทางการพัฒนาต่อ สามารถพัฒนาเพิ่มเติมในส่ วนของการ
เพิ่ ม ความสามารถในการควบคุ ม อุ ป กรณ์ เ ครื่ อ งใช้ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ใ ห้
หลากหลายและมี ป ระสิ ทธิ ภาพมากขึ้น รวมไปถึ งการพัฒนาโปรแกรม
ประยุกต์ให้สามารถใช้เทคโนโลยีไร้ สายอื่น เช่ น บลูทูธ ในการส่ งข้อมูล
เพื่อให้สามารถรองรับการใช้งานในสมาร์ ทโฟนรุ่ นอื่นได้มากขึ้น

6. กิตติกรรมประกาศ
โครงงานนี้ ได้ รั บ การอนุ เ คราะห์ อุ ป กรณ์ แ ละไลบรารี ในการท า
โครงงานจากบริ ษทั ซิ ลิ ค อน คราฟท์ เทคโนโลยี จากัด (Silicon Craft
Technology Co.,Ltd) และได้รับทุนสนับสนุ นจากโครงการการแข่งขัน
พัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ แห่ งประเทศไทยครั้งที่ 16 จากศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิ กส์และคอมพิวเตอร์ แห่ งชาติ

เอกสารอ้ างอิง

รูปที่ 9. อัตราการสูญหายของข้อมูลที่ระยะต่าง ๆ จากส่ วนควบคุมหลัก
จากการทดสอบการใช้งานพลังงานแบตเตอรี สมาร์ ทโฟนเมื่อใช้งาน
โปรแกรมประยุกต์ ได้ผลลัพธ์ดงั รู ปที่ 10 พบว่าการใช้งานโปรแกรม
ประยุกต์ที่มีคาบการสื่ อสารผ่านเอ็นเอฟซี ต่างกัน มีผลเพียงเล็กน้อยต่อการ
ใช้พลังงานแบตเตอรี่ ของสมาร์ ทโฟน และการใช้งานเอ็นเอฟซี มีผลต่ อ
การใช้พลังงานแบตเตอรี เพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อย

[1] Near Field Communication, http://nfc-forum.org/what-is-nfc/
about-the-technology/, [สื บค้นเมื่อ กันยายน 2556]
[2] Home Automation, “ระบบบ้านอัจฉริ ยะ”, http://en.wikipedia.org/
wiki/Home_automation, [สื บค้นเมื่อ กุมภาพันธ์ 2557]
[3] LED Bluetooth Bulb, http://www.lumenbulb.net/,
[สื บค้นเมื่อ กุมภาพันธ์ 2557]
[4] ระบบเทคโนโลยี x10 กับบ้านอัจฉริ ยะ,
http://www.athomeautomate.com/article/ระบบเทคโนโลยี x10 กับ
บ้านอัจฉริ ยะ, [สื บค้นเมื่อ กุมภาพันธ์ 2557]
[5] S. A. Weis, “RFID (Radio-Frequency Identification)”, M.S. thesis,
MIT, Jun. 2003.
[6] J.T. Adams, “An Introduction to IEEE STD 802.15.4”, IEEE Conf.
Aerospace, 2006.
[7] NXP Laboratories UK, “Datasheet: JN516x IEEE802.15.4
Wireless Microcontroller”, JN-DS-JN516x, 2013.
[8] Silicon Craft Technology, “228-Bytes ISO14443A RFID/NFC Tag
IC with UART interface”, PD-FM-51-DTS-SIC4310-R1_3, 2013.

รูปที่ 10. พลังงานแบตเตอรี่ สมาร์ทโฟนที่ใช้ไป
เมื่อตั้งค่าคาบการสื่ อสารผ่านเอ็นเอฟซี แตกต่างกัน
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ระบบพลังงานสาหรับการเรียนการสอนของศูนย์การเรียนรู้ชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวงบนพื้นที่สูง
อาเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่
Energy System for Learning Process of Thai Hill Terrible Learning Center
on High land area : Omkoi District Chiangmai Province
ธีระศักดิ์ สมศักดิ์
วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่
E-mail: dhirasak@gmail.com
ซึ่งมีความหลากหลายทางชาติพันธุ์ 3) การจัดการศึกษาที่ดาเนินการตลอด
มาได้กาหนดหลักการไว้ว่าเป็นการจัดการศึกษาเพื่อชีวิตและสังคมใช้ชุมชน
เป็นฐานการเรียนรู้มุ่งแก้ปัญหาชีวิตความเป็นอยู่ไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
การจั ดการศึก ษาในลัก ษณะดั งกล่า วในพื้ นที่ สูง และห่ างไกลท าให้ มี
ข้อ จากัด ทางด้ านศัก ยภาพการใช้ พลั งงานสาหรั บ การเรีย นรู้ และการให้
โอกาสการได้รั บ ข่ าวสารข้ อมู ล ที่มี ป ระโยชน์ แ ละทั นต่ อ เหตุ ก ารณ์ ใน
ปัจจุบันภาครัฐได้สนับสนุนการใช้ไฟฟ้าจากระบบผลิตไฟฟ้าด้วยโซล่าเซลล์
หรือไฟฟ้าพลังงานน้าและเครื่องกาเนิดไฟฟ้าด้วยเครื่องยนต์แต่ก็มีข้อจากัด
เรื่ อ งฤดู ก าลและลั ก ษณะภู มิ ป ระเทศของที่ ตั้ ง หมู่ บ้ า นที่ อ ยู่ บ นเขาสู ง
สลับซับซ้อนหรือหุบเขาและอุปสรรคในการขนส่ งน้ามัน ทาให้ขาดความ
ต่อเนื่องในการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ

บทคัดย่อ
ศูนย์การเรียนรู้ชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวงจัดการศึกษาเพื่อชุมชนในเขต
ภูเขา ตาม พ.ร.บ. การศึก ษาภาคบังคั บ พุทธศักราช 2545 เป็น การจั ด
การศึกษาที่เป็นไปตามหลักการของการจัดการศึกษาสาหรับชุมชนบนพื้นที่
สู ง และเป็ น ไปตามข้ อ จ ากั ด ตั ว อย่ า งเช่ น บุ ค ลากรครู อยู่ ใ นพื้ น ที่ สู ง
ทุรกันดารระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานเข้ไม่ ถึงและมีความหลากหลายใน
ชาติพันธุ์โดยมีหลักว่าเป็นการจัดการศึกษาเพื่อชีวิตและสังคมใช้ชุมชนเป็น
ฐานการเรียนรู้มุ่งแก้ปัญหาชีวิตความเป็นอยู่ไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น จาก
ข้อจากัดดังกล่าวทาให้การใช้พลังงานสาหรับการเรียนการสอนมีข้อจากัด
เนื่องจากลักษณะทางกายภาพของการตั้งถิ่นฐานอยู่ในหุบเขาสลับซับซ้อน
และมี ลัษณะภูมิอ ากาศเฉพาะที่ ต่างกั น ในบทความนี้จะกล่า วถึงการใช้
พลังงานสาหรับการเรียนการสอนบนพื้นที่สูงของศูนย์การเรียนรู้ชาวไทย
ภูเขาแม่ฟ้าหลวง อาเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่

ในบทความนี้จะกล่าวถึงภาพรวมการใช้พลังงานสาหรับการเรียนการ
สอนของศู นย์การเรียนรู้ชาวไทยภูเ ขาบนพื้นที่ สูงอาเภออมก๋อย จังหวั ด
เชียงใหม่

Abstract
Thai Hill Terrible Learning Center provides the
education system on the highland following with the
Parliament, Act of Compulsory education 2002. However,
the limitation of teacher lack the basic of infrastructure
such as electricity, clean water supply, transportation,
ethnic diversity and etc. the main aim of the education
management is the education for better life. In this case,
have had influenced to learning process and
management. In this article describe Energy System for
Learning Process of Thai Hill Terrible Learning Center on
High land area : Omkoi District Chiangmai Province

2. ข้อมูลพื้นฐาน [1]
อ าเภออมก๋ อ ยตั้ ง อยู่ ท างทิ ศ ใต้ ข องจั ง หวั ด เชี ย งใหม่ เ ป็ น ระยะทาง
ประมาณ 180 กิโลเมตรมีพื้นที่ทั้งหมด 2,099.831 ตารางกิโลเมตรหรือ
1,365,177.812 ไร่ และมี ลั ก ษณะภู มิ ป ระเทศเป็ น ภู เ ขาสลั บ ซั บ ซ้ อ น
สามารถแบ่งได้ออกเป็น 2 เขตย่อย ได้แก่เขตภูเขาสูง เป็นต้นกาเนิดของ
แม่น้ าลาธาร อยู่ใ นพื้น ที่ตาบลอมก๋ อย ยางเปียง สบโขง นาเกีย น
ม่อนจอง และตาบลแม่ตื่น คิดเป็นพื้ นที่ประมาณร้อยละ 80 ของพื้นที่
อาเภอและพื้นที่ร้อยละ 20 ของอาเภอเป็นเขตภูเขาเตี้ย
จากตารางที่ 1 แสดงข้อมูลพื้นฐานของอาเภออมก๋อยนั้นพบว่าครบ
คลุม 6 ตาบลประกอบด้วยประชากรรวมเท่ากับ 18,117 คนโดยมีสัดส่วน
หญิงชายประมาณเท่าๆกัน มีประชากรที่อยู่ระหว่างการศึกษาและ
ประชากรที่ไม่รู้การศึกษาเท่ากับ 3,714 คน (20%) และ 1,242 คน (6%)
ตามลาดับนั้น ดังนั้นต้องพิจารณาเทคโนโลยีด้านการศึกษาที่นามา
สนับสนุนให้เหมาะสมกับบริบทพื้นที่และลักษณะภูมิประเทศ

Keywords: compulsory education, energy, Thai Hill Terrible,
high land, learning process

1. บทนา

สาหรับค่าเฉลี่ยสัดส่วนนักเรียนต่อครูผู้สอน 17 ต่อ1 และครูนิเทศต่อ
ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวงการจัดการศึกษา
ครูผู้สอน 12ต่อ1 โดยการบริหารจัดการที่เกิดขึ้นนั้นการแบ่งภาระหน้าที่
เพื่อชุมชนในเขตภูเขา หรือที่เรียกว่าการจัดการศึกษาสาหรับชุมชนบนพื้นที่
ของครูนิเทศนั้นขึ้นกับเส้นทางคมนาคมเป็นหลัก
สูงภายใน ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา“แม่ฟ้าหลวง” (ศศช.) ทั้งหมด
จากที่ได้กล่าวมาข้างต้นเมื่อพิจารณาสัดส่วนของศศช.ต่อหมู่บ้านนั้นจะ
109 ศศช. 6 ตาบล อาเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ โดยจัดการศึกษาตั้งแต่
พบว่าสามหมู่บ้านที่มีจานวนหมู่บ้านและประชากรสูงสุดเรีย งตามลาดับนั้น
ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3 เป็นเวลา 9 ปี ตาม พ.ร.บ.
จะมีสัดส่วนของศศช.ต่อหมู่บ้านเท่ากับ 1ต่อ2 เนื่องจากผลของลักษณะภูมิ
การศึกษาภาคบังคับ พุทธศักราช 2545 เป็นการจัดการศึกษาที่เป็นไปตาม
ประเทศที่ทาให้การตั้งถิ่นฐานหมู่บ้านค่อนข้างกระจายและยังอธิบายถึงการ
หลั ก การของการจัด การศึ กษาสาหรั บชุ ม ชนบนพื้ น ที่สู ง และเป็ น ไปตาม
ข้ามเขตหมู่บ้านเพื่อให้ได้รับการศึกษา
ข้อจ ากั ด คือ 1) เป็น การจัด การศึ กษาในลัก ษณะศูน ย์ก ารเรีย นที่ มีค รู
อาสาสมัครดูแลและจัดการศึกษาอยู่เพียง 1 – 2 คน 2) ลักษณะสภาพของ
ชุมชนอยู่ห่างไกลจากความเจริญและเป็นพื้นที่ทุรกันดาร ขาดโอกาสที่จะ
ได้รับการบริการพื้นฐานจากภาครัฐ ประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวไทยภูเขา
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กระทบแผงโซล่าเซลล์จะผลิตพลังงานไฟฟ้ากระแสตรงออกมาจะนามาเก็บ
สะสมไว้ในแบตเตอรี่ในเวลากลางวันเมื่อต้องการใช้พลังงานที่นามาสะสมไว้
ต้ อ งมี อุ ป กรณ์ แ ปลงไฟฟ้ า จากกระแสตรงเป็ น กระแสสลั บ หรื อ เรี ย กว่ า
อิ น เวอร์ เ ตอร์ ใ ช้ กั บ เครื่ อ งใช้ ไ ฟฟ้ า และหลอดไฟแสงสว่ า งในกรณี ที่
เครื่องใช้ไฟฟ้าใช้ไฟฟ้ากระแสตรงก็สามารถต่อตรงกับแบตเตอรี่ได้เลยแต่
อุ ป กรณ์ ไ ฟฟ้ า ที่ มี ข ายตามท้ อ งตลาดส่ ว นใหญ่ จ ะเป็ น ประเภทไฟฟ้ า
กระแสสลับ
Model M55/S53
Power
53.0 Watts
Current
3.05 Amps
Voltage
17.4 Volts
Short Circuit Current 3.27 Amps
Open Circuit Voltage 21.8 Volts

Inverter 500 W

8 panels. 424 Wp

BATTERY
120 Ah 12 V

รูปที่ 2. ไดอะแกรมการต่อใช้งานระบบผลิตไฟฟ้าด้วยโซล่าเซลล์แบบอิสระ

รูปที่ 1. แผนที่ตั้งศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขา อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่
ตารางที่ 1 สรุปข้อมูลพื้นฐานอาเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่
ลาดับ
1
2
3

รายละเอียด
หมู่บ้าน
ตาบล
ประชากร

4
5

ครัวเรือน
นักเรียน
อนุบาล
ประถม

6

ไม่รู้หนังสือ

7
8

ครูผู้สอน
ครูนิเทศ

จานวน
20
6
18,117
ชาย 9,712 หญิง 9,792
3,347

รูปที่ 3. นักเรียนใช้สื่อวีดิทัศน์สาหรับการเรียนการสอนด้วยพลังงานจากโซ
ล่าเซลล์

หน่วย
หมู่บ้าน
ตาบล
คน

3.2 ระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเครื่องกาเนิดไฟฟ้าแบบแม่เหล็กถาวร
สาหรับกังหันน้าแบบไหลขวาง [3]
ระบบผลิตไฟฟ้าด้วยกั งหันน้าแบบไหลขวางเป็นระบบที่ ออกแบบมา
สาหรับแหล่งน้าที่มีความสูงสถิตย์ประมาณหนึ่งเมตรและมีอัตราการไหล
ที่มากพอให้กังหันน้าหมุนได้ ระบบนี้เหมาะสมกับแหล่งน้าที่อยู่ไม่ไกลจาก
จากศศช. โดยมีห ลัก การท างานเมื่ อกั งหั นหมุน จากผลิต ไฟฟ้า เป็ นไฟฟ้ า
กระแสสลับที่แรงดันสูงผ่านตัวกรองไฟฟ้าแปลงเป็นกระแสตรงนาไปประจุ
แบตเตอรี่ เมื่ อ ต้ องการใช้ งานก็ สามารถแปลงจากไฟฟ้า กระแสตรงผ่ า น
อินเวอร์เตอร์เป็นไฟฟ้ากระแสสลับไปเชื่อมต่อกับภาระไฟฟ้าได้

ครัวเรือน

1,927
ชาย 901 หญิง 888
1,787
ชาย 891 หญิง 902
1,242
ชาย 687 หญิง 588
218
18

คน
คน
คน
คน
คน

3. เทคโนโลยีที่ผลิตไฟฟ้าสาหรับการเรียนการสอน
สาหรับในหัวข้อนี้จะกล่าวถึงเทคโนโลยีสาหรับการผลิตพลังงานสาหรับ
ชุม ชนและการเรี ย นการสอนของอ าเภออมก๋ อ ย จั งหวั ดเชีย งใหม่ มีส าม
รูปแบบดังต่อไปนี้

3.1 ระบบโซล่าเซลล์แบบอิสระ [2]

(ก) กังหันน้าแบบไหลขวาง

ระบบผลิตไฟฟ้าด้วยโซล่าเซลล์แบบอิสระหมายถึงการใช้แหล่งพลังงาน
จากแหล่งกาเนิดเพียงอย่างเดียว โดยมีหลักการทางานเมื่อแสงอาทิตย์ตก
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4. ภาพรวมการใช้พลังงานสาหรับศศช.
ภาพรวมการใช้พลังงาน มี 6 หน่วยงานหลักที่สนับสนุนแหล่งพลังงาน
สาหรับการเรียนการสอน จากทั้งหมด 109 ศศช.นั้นพบว่ามีศศช.ที่มีระบบ
สายส่งเข้าถึง 5 ศศช. ดาเนินการโดยไฟฟ้า ส่วนภูมิภาค (กฟภ.) และมี 5
ศศช.ใช้พลังงานไฟฟ้าจากกังหันน้าผลิตไฟฟ้าระดับหมู่บ้านสนับสนุนโดย
กรมพัฒนาและส่งเสริมพลังงาน (พพ.) มีศศช.ที่ใช้แหล่งพลังงานจากโซล่า
เซลล์เพียงอย่างเดียวจานวน 92 ศศช.และระบบผลิตไฟฟ้าแบบผสมผสาน
โซล่ าเซลล์กับ กัง หัน น้าจ านวน 4 ศศช.และมี 3 ศศช.ได้แ ก่เด๊ ะบื อเซทะ
หม่าโอโจและหัวโละตาบลแม่ตื่น ไม่ได้ใช้ไฟฟ้าจากแหล่งพลังงานใดๆ

(ข) เครื่องกาเนิดไฟฟ้าแบบแม่เหล็กถาวร
รูป ที่ 4. ระบบผลิต ไฟฟ้ า ด้ว ยเครื่ องก าเนิ ดไฟฟ้ าแบบแม่ เหล็ก ถาวรด้ว ย
กังหันน้าชนิดไหลขวาง

กาลังไฟฟ้ารวมในการติดตั้งทั้งหมดประมาณ 174 กิโลวัตต์ มีสัดส่วน
การใช้พลังงานน้ากับโซล่าเซลล์เท่ากับ 58% (5 ศศช.) และ 42% (92
ศศช.) ตามลาดับโดยหน่วยงานที่สนับสนุนการติดตั้งมากสุดได้แก่พพ.และ
ศศช.ตามลาดับดังรูปที่ 6

3.3 ระบบผลิตไฟฟ้าด้วยกังหันน้าระดับครัวเรือน [4]
กังหันน้าผลิตไฟฟ้าระดับครัวเรือนเป็นระบบผลิตไฟฟ้าขนาด 10 – 20
กิโลวัตต์ติดตั้ง โดยการสนับสนุนของกรมส่งเสริมและพัฒนาพลังงานเพื่อ
ยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลที่ระบบสายส่งเข้า
ไม่ถึง โดยปกติระบบนี้จะถูกออกแบบให้กับชุมชนโดยใช้ระบบสายส่งต่อ
ถึงบ้านและมีระบบบริหารจัดการอย่างเป็นรูปธรรมในกรณีศูนย์การเรียนรู้
ชาวไทยภูเขาตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ที่มีการติดตั้งระบบก็จะได้รับการสนับสนุน
ไฟฟ้าสาหรับการเรียนการสอนโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

กรณีที่สัดส่วนการผลิตไฟฟ้าด้วยกังหันน้าเมื่อกับศศช.มีน้อยเนื่องจาก
พพ.มีหนึ่ง ในนโยบายที่ยกระดั บคุณภาพชี วิตด้านไฟฟ้าในชนบทโดยการ
ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานน้าระดับหมู่บ้านขนาด 20 กิโลวัตต์โดย
ใช้ร่วมกั บชาวบ้า นเป็นพลังงานไฟฟ้าใช้ สาหรับหมู่บ้านโดยวิธีการปักเสา
พาดสายภายในหมู่บ้านและทาให้ศศช. มีโอกาสได้ใช้ไฟฟ้าจากโครงการนี้
รูปที่ 7 ภาพรวมการใช้งานเฉพาะโซล่าเซลล์มีกาลังติดตั้งรวมประมาณ
72 กิโลวัตต์มีพพ.เป็นหน่วยงานติดตั้งมากสุดประมาณ 78 % เนื่องจากมี
นโยบายการในสนั บ สนุ น แหล่ ง พลั ง งานหมุ น เวี ย นที่ เ หมาะสมกั บ พื้ น ที่
ห่างไกล การใช้โซล่าเซลล์เป็นแหล่งพลังงานหลักในส่วนใหญ่ของศศช.นั้น
เป็นข้อจากัดเนื่องจากลักษณะทางภูมิประเทศที่เป็นภูเขาสลับซับซ้อนทาให้
แผงโซล่าเซลล์ไม่แปรผันพลังงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

(ก) อาคารควบคุมและติดตั้งระบบกังหันน้า

(ข) กังหันน้าผลิตไฟฟ้า

รูปที่ 6. ภาพรวมสัดส่วนของหน่วยงานที่สนับสนุนระบบผลิตไฟฟ้าสาหรับ
การเรียนการสอนของ ศศช.

(ค) แหล่งน้าสาหรับผลิตไฟฟ้า
รูปที่ 5. ระบบผลิตไฟฟ้าด้วยกังหันน้าระดับครัวเรือน
วันที่ 21-23 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่
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(ก) ตรวจสอบอินเวอร์เตอร์

รูปที่ 7. สัดส่วนของหน่วยงานที่สนับสนุนระบบผลิตไฟฟ้าสาหรับการเรียน
การสอนของ ศศช.เฉพาะระบบโซล่าเซลล์

5. สรุปและข้อเสนอแนะกลไกและแนวทาง
จากภาพรวมการใช้พลังงานสาหรับการเรียนการสอนในศศช.อมก๋อย
นั้นมีกาลังไฟฟ้ารวมในการติดตั้งทั้งหมดประมาณ 174 กิโลวัตต์ มีสัดส่วน
การใช้พลังงานน้ากับโซล่าเซลล์เท่ากับ 58% (5 ศศช.) และ 42% (92
ศศช.) ตามลาดับโดยหน่วยงานที่สนับสนุนการติดตั้งมากสุดได้แก่พพ.และ
ศศช. เมื่อพิจารณาองค์ประกอบด้านภูมิประเทศที่เป็นภูเขาสูงสลับซับซ้อน
และภูมิอากาศเฉพาะจะทาให้เกิด โอกาสการขาดความต่อเนื่องของแหล่ง
พลังงานตลอดทั้งปี ทั้งนี้นอกเหนือทางด้านการเลือกและจัดการเทคโนโลยี
ที่เหมาะสมเช่น การใช้อุปกรณ์ประหยัดพลังงาน ระบบผลิตไฟฟ้าแบบ
ผสมผสานอีกทั้งการจัดทาแผนการใช้พลังงาน การสร้างความเข้าใจและ
ความสามารถด้านช่างเบื้องต้นสาหรับผู้ใช้งานเป็นข้อพิจารณาสาคัญสาหรับ
การเรียนการสอนในพื้นที่ทุรกันดารที่ทาให้ระบบยั่งยืนได้

(ข) แผงโซล่าเซลล์ที่มคี ราบฝุ่นจับ

6. กิตติกรรมประกาศ
ทางผู้เขียนขอขอบคุณศูนย์ความร่วมมือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยราช
มงคลล้านนาและมหาวิ ทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าธนบุ รีเพื่อ มูลนิ ธิ
โครงการหลวงและกิจกรรมวิชาการที่สนับสนุนทรัพยากรสาหรับการทางาน
ครั้งนี้

(ค) ตรวจสอบแผงโซล่าเซลล์เบือ้ งต้น
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การออกแบบระบบ VSD สําหรับประหยัดพลังงานไฟฟ้ าของมอเตอร์ ปัมลมในกระบวนการผลิตนําแข็งซอง
VSD systems design for energy savings in the manufacture of motor pump pack ice.
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ทํา งานเต็ ม พิก ั ด อย่ างเดิ ม เพื อให้ได้แ รงดันลมที เหมาะสมก่อ นเข้า สู่
ระบบเติมอากาศให้ซองนํ าแข็ง นอกจากนั นช่ วงฤดูหนาวโรงนํ าแข็ง
จํ าเป็ นต้องลดก ํ ลา ังการผลิตเนืองจาก สามารถจํ าหน่ายนํ แา ข็งได้น้อยลง
กว่ า เดิ ม จึ ง ต้อ งลดระดับ แรงดัน ลมที เข้า สู่ ร ะบบเติ ม อากาศให้ซ อง
นํ าแข็ง โดยปล่อยลมทิ งอี ก ดังนั นถ้าสามารถลดการผลิ ตแรงดันลมลง
โดยไม่ ต้ อ งจ่ า ยลมทิ งได้ ก ็จ ะทํา ให้ ป ระหยั ด พลั ง งานไฟฟ้ าใน
กระบวนการผลิตได้

บทคัดย่อ
บทความนี นําเสนอการออกแบบระบบควบคุ มความเร็ วรอบของ
มอเตอร์ ปัมลมในกระบวนการผลิตนํ าแข็งซองในโรงนําแข็ง เพื อให้ ได้
แรงดัน ลมที เหมาะสมในการเติ ม อากาศให้ กั บ ซองนํ าแข็ง ซึ งทํา ให้
สามารถลดพลังงานไฟฟ้ าในการผลิ ตแรงดันลมของมอเตอร์ ปั มลมได้
โดยใช้ เพรสเชอร์ ทรานสมิ ตเตอร์ เป็ นอุ ปกรณ์ ตรวจจั บแรงดันลมและ
เปลี ยนเป็ นสั ญ ญาณไฟฟ้ าที เหมาะสมให้ กั บ อิ น เวอร์ เตอร์ เพื อปรั บ
ความเร็ วรอบของมอเตอร์ ปัมลม ผลการดํ าเนินงานพบว่ า มอเตอร์ ปัมลม
ที ติดตังระบบควบคุมความเร็ วรอบสามารถลดพลังงานไฟฟ้ าลงได้ 40 –
80 เปอร์ เซ็นต์ ตามปริ มาณการผลิตนํ าแข็งซองต่ อครัง

2. ความสั มพันธ์ ระหว่ างความเร็ วรอบ, แรงบิ ดและกําลังงาน
ของมอเตอร์
การใช้ง านมอเตอร์ ในโรงงานอุ ต สาหกรรมในการขับ โหลดนั น
สามารถแบ่งประเภทของโหลดได้ตามแรงบิดดังนี[1]

Abstract
This paper presents the design of speed control system of pump
motors in manufacturing ice pack. To get the right pressure to fill the
air with ice packs which can reduce the electrical energy in the
production of pressure in the pump motor. This research using
pressure transmitters to detect pressure, and changes into electrical
signals suitable for the inverter to adjust the speed of the pump motor.
The operating results found. The motor pumps is installed speed
control system can reduce the electrical energy down to 40 - 80
percent by volume of production the ice packs at a time.
Keywords: Variable speed drive, motor pump, energy saving, Affinity
Law, manufacturing ice pack

2.1 โหลดทีมีแรงบิดแปรผกผันกับความเร็วรอบ
โหลดชนิดนี ได้แก่ โหลดประเภทเครื องม้วนต่ าง ๆ เช่ นเครื องม้วน
กระดาษ หรื อเครื องม้วนเก็ บกระสอบพลาสติกเป็ นต้นโหลดประเภทนี
ความเร็ วจะลดลงเมือขนาดของวั สดุทีนํ ามาเก็ บบนแกนของเครื องม้วนมี
จํ านวนมากขึ น แต่แรงบิดทีแกนเครื องม้วนจะต้องเพิ มขึ นเพือให้เครื อง
ม้วนสามารถม้วนเก็ บวั สดุได้
แรงบิด (T)
v

n

กําลัง (P)

Pk
T(n)  k / n

1. บทนํา

ความเร็ว (n)

กระบวนการการผลิ ตนํ าแข็ง ซองในโรงนํ าแข็งที ต้องใช้ปั มลม
ได้แก่ กระบวนการเติมอากาศให้ก ั บซองนํ าแข็งเพือให้สารละลายในนํ า
แยกตัวออกมา ซึ งจะช่วยให้น ํ าแข็งใส สารละลายทีแยกตัวออกมานั นจะ
สะสมอยู่ บริ เ วณส่ ว นกลางของซองนํ าแข็ง สามารถมองเห็ นได้เ ป็ น
ลักษณะฝ้ าสี ขาวจากการทดสอบโดยที มงานวิจัย พบว่าแรงดันลมที ใช้
ในการเติมซองนํ าแข็งนั นจะมีแรงดันประมาณ 5-7 ปอนด์ ดังนันในการ
ออกแบบขนาดของปั มลม โดยผู้ออกแบบระบบผลิ ตนํ าแข็ง ซองจะ
ออกแบบให้ขนาดของปั มลมสามารถจ่ ายแรงดันลมเกินกว่าพิก ั ดของ
แรงดันลมที ใช้ใ นการเติ ม ซองนํ าแข็งและใช้วิธี การรั ก ษาระดับของ
แรงดัน ให้สามารถจ่ า ยลมเข้าซองโดยการปล่ อ ยลมทิ งโดยปั มลมยัง

ความเร็ว (n)

รู ปที 1 โหลดทีมีแรงบิดผกผั นกั บความเร็ วรอบ

2.2 โหลดทีมีแรงบิดคงที
โหลดชนิดนี ได้แก่เครื องจักรประเภทสายพานลําเลี ยง,เครน,ลิ ฟท์
เป็ นต้น ซึ งโหลดในลัก ษณะนี จะมี แ รงบิ ด ที คงที ไม่ ว่ า ความเร็ ว จะ
เปลียนไปก็ ตาม
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T(n)  k
m1

P2 หมายถึง ก ํ าลังงานทีเปลียนแปลง
P1 หมายถึง ก ํ าลังงานเดิม
n2 หมายถึง ความเร็ วรอบทีเปลียนแปลง
n1 หมายถึง ความเร็ วรอบเดิม

P  kn

m2

จากสมการที 1 จึงสามารถสรุ ปได้ว่าการลดความเร็ วรอบปั มลมลง
จะทํ าให้ก ํ าลังงานไฟฟ้ ลาดลง และเมือนํ าไปหาค่าพลังงานไฟฟ้ า ก็ จะทํา
ให้การใช้พลังงานไฟฟ้ าลดลงด้วยเช่นกั น

รู ปที 2 โหลดทีมีแรงบิดคงที

2.3 โหลดทีมีแรงบิดแปรผันตรงกับความเร็วรอบ

3 การควบคุมความเร็วรอบของมอเตอร์ ด้วย VSD

โหลดชนิ ด นี ได้แก่ Smoothing Machine , Calendar Roller ,
Extruder เป็ นต้น ซึ งโหลดในลักษณะนี เมือลดความเร็ วรอบลง แรงบิ ด
ก็ จะลดลงตามเช่นกั น

Variable Speed Drive หรื อ VSD คื อวิธีการควบคุ มความเร็ วของ
มอเตอร์ให้เหมาะสมกั บโหลดของมอเตอร์ เพือเพิ มประสิ ทธิ ภาพของ
มอเตอร์และกระบวนการผลิ ตในโรงงานอุ ตสาหกรรม [3] จากสมการ
ความเร็ วรอบมอเตอร์ [4]

N

P  kn2

T ( n )  kn

2.4 โหลดทีแรงบิดแปรผันตามกําลังสองของความเร็วรอบ

การปรับความเร็ วรอบของมอเตอร์โดย VSD นั น อ้างอิงตามสมการ
ที 2 โดยปรับความถีของมอเตอร์ ซึ งจะแปรผั นตรงกั บความเร็ วรอบของ
มอเตอร์ โดยใช้อุปกรณ์ที เรี ยกว่ามอเตอร์ ไดรฟ์ หรื ออิ น เวอร์ เตอร์ ที
สามารถปรั บความเร็ วรอบของมอเตอร์ 3 เฟสได้อย่างมี ประสิ ทธิ ภาพ
ต่ อใช้งานร่ วมกั บอุ ปกรณ์ตรวจจับสัญญาณเอาท์พุต ซึ งในที นี เรี ยกว่ า
ทรานสดิ วเซอร์ ทางไฟฟ้ า ที เป็ นอุ ปกรณ์ ตรวจรู้ และแปลงปริ มาณตัว
แปรต่าง ๆ เช่น ตัวแปรทางกายภาพ ทางกล แม่เหล็ก ความร้อนและแสง
สี ฯลฯ ให้อยู่ในรู ปของสัญญาณไฟฟ้ า [5] เพือให้ระบบควบคุมความเร็ ว
รอบสามารถทํ างานปรับความเร็ วของมอเตอร์ได้โดยอัตโนมัติตามความ
ต้องการใช้งานโหลดลักษณะการควบคุ มความเร็ วรอบแบบ VSD นั น
ถือเป็ นระบบควบคุมแบบปิ ด (Close loop control) ดังไดอะแกรมรู ปที 5

โหลดชนิดนี ได้แก่ พ ั ดลม และปั ม ทีมีหลักการทํ างานโดยใช้วิธีแรง
เหวียงหนีศูนย์

P  kn3

รู ปที 4 โหลดทีมีแรงบิดแปรผั นตามก ํ าลังสองของความเร็ วรอบ
จากการแบ่งประเภทของโหลดดังที กล่ าวมา พบว่า ปั มลมนั นเป็ น
โหลดที มี แ รงบิ ด แปรผัน ตามก ํ าลัง สองของความเร็ ว รอบ และเมื อ
พิจารณาความสัมพันธ์ร ะหว่ างก ํ าลังงานกั บความเร็ วรอบโดยใช้ กฎ
ความคล้าย (Affinity Law) [2] พบว่าเมื อลดความเร็ วรอบของปั มลงจะ
ทํ าให้ก ํ าลังงานของปั มลดลง 3 เท่าซึ งสามารถเขียนเป็ นสมการได้ดังนี

n 
P2  P1  2 
 n1 

3

(2)

N หมายถึง ความเร็ วรอบของมอเตอร์ (rpm)
f หมายถึง ความถีของระบบไฟฟ้ า (Hz)
P หมายถึง จํ านวน Pole ของมอเตอร์

รู ปที 3 โหลดทีมีแรงบิดแปรผั นตรงกั บความเร็ วรอบ

T (n)  kn2

120 f
P

รู ปที 5 ไดอะแกรมการควบคุมความเร็ วรอบแบบ VSD
(1)
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ระบบควบคุมความเร็ วรอบของมอเตอร์ปั มลมสําหรับการจ่ายลมใน
กระบวนการเติมอากาศในซองนํ าแข็งทีสร้างเสร็ จแล้วแสดงดังรู ปที 7

4. การออกแบบ
การออกแบบระบบควบคุมความเร็ วรอบของมอเตอร์ปั มลมสําหรั บ
การจ่ายลมในกระบวนการเติ มอากาศในซองนํ าแข็งนั นเริ มต้นจากการ
ออกแบบการควบคุ มความเร็ วรอบของมอเตอร์ ปั มลม ซึ งมี ขนาด 7.5
กิ โลวั ตต์ ทีต้องใช้มอเตอร์ไดรฟ์ หรื ออินเวอร์เตอร์ ที สามารถรองรั บได้
ซึ งในที นี ใช้อินเวอร์ เตอร์ ยี ห้อ Fuji รุ่ น FRENIC-Mini Three-Phase
460 V เป็ นตัวควบคุมความเร็ วของมอเตอร์ปั มลม จากนั นจึงพิจารณาถึ ง
ระบบควบคุ มการทํางานเพือให้มอเตอร์ ปั มลมสามารถปรั บความเร็ ว
รอบได้โดยอัตโนมัติ ซึ งจากการศึ กษาการทํา งานพบว่า แรงดันลมที
เหมาะสมสําหรั บการเติ มอากาศในซองนํ าแข็ง นั น อยู่ที ประมาณ5-7
บาร์ ดังนั นทรานสดิวเซอร์ ทีจะนํ ามาใช้สําหรับตรวจจับสัญญาณนั นจึ ง
ต้องใช้อุปกรณ์ที เรี ยกว่า เพรสเชอร์ ทราสมิ ตเตอร์ ที สามารถตรวจจับ
แรงดันลมในช่วงดังกล่าวได้ โดยเพรสเซอร์ทรานสมิตเตอร์ ดังกล่ าวจะ
เปลียนแรงดันลมเป็ นสัญญาณแรงดันไฟฟ้ าขนาด 0-10 โวลต์ เพือจ่ าย
เข้าอินเวอร์เตอร์ ให้สามารถปรับความเร็ วรอบของมอเตอร์ปั มลมเพือให้
ปั มลมผลิตแรงดันลมที เพิ มขึ นหรื อลดลงในท่ อจ่ ายลมได้ตามต้องการ
ไดอะแกรมการต่อระบบควบคุ มแรงดันลมของมอเตอร์ ปั มลมสําหรั บ
เติมอากาศในซองนํ าแข็งดังรู ปที6

5. การทดสอบและวัดค่าพลังงานไฟฟ้ า
เมือสร้ างระบบควบคุ มแรงดันลมเสร็ จสิ นแล้ว จึ งทําการทดสอบ
การทํ างานของระบบควบคุ มความเร็ วรอบของมอเตอร์ ปั มลมสําหรั บ
การจ่ายลมในกระบวนการเติมอากาศในซองนํ าแข็งและวัดค่ าพลังงาน
ไฟฟ้ าโดยมีขั นตอนดังนี

5.1 การทดสอบลดปริมาณการจ่ ายลมในท่ อส่ งลม

ความเร็วรอบ(rpm)

จุ ดประสงค์การทดสอบเพือตรวจสอบว่ าระบบสามารถควบคุ ม
แรงดันลมในท่ อจ่ ายลมให้คงที ประมาณ 5-7 ปอนด์ ตามจุ ดประสงค์
หรื อไม่ซึ งผลการทดสอบพบว่า ระบบสามารถควบคุมแรงดันลมภายใน
ท่อได้ตามต้องการโดยลดความเร็ วของมอเตอร์ ปั มลมลงทําให้ปริ มาณ
การผลิตแรงดันลมของปั มลมลดลงด้วย ซึ งผลจากการลดปริ มาณลมด้วย
การปิ ดท่อจ่ายลมในซองนํ าแข็งแสดงดังกราฟรู ปที 8
1400
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0
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จํานวนช่ องจ่ ายลม (ซอง)

รู ปที 8 กราฟความสัมพั นธ์ระหว่างปริ มาณการจ่ายลมในซอง
นํ าแข็งกั บความเร็ วรอบมอเตอร์ปั มลม

5.2 เก็บข้ อมูลเพือเปรี ยบเทียบค่ าพลังงานก่ อนและหลังการ
ติดตั งระบบควบคุมความเร็วรอบมอเตอร์ ปัมลมแบบ VSD
พลังงานไฟฟ้ า (kW/hr)

รู ปที 6 ไดอะแกรมการควบคุมความเร็ วรอบแบบ VSD
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รู ปที 9 กราฟเปรี ยบเทียบพลังงานไฟฟ้ าก่ อนและหลังการติดตั ง
ระบบควบคุมความเร็ วรอบมอเตอร์ปั มลม

รู ปที 7 ระบบควบคุมความเร็ วรอบของมอเตอร์ปั มลม
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ความเร็วรอบมอเตอร์ ปัมลม (rpm)
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รู ปที 10 กราฟเปรี ยบเทียบความเร็ วรอบมอเตอร์ปั มลมก่ อนและ
หลังการติดตั งระบบควบคุมความเร็ วรอบ
การเก็ บข้อมูลการใช้พลังงานไฟฟ้ าของมอเตอร์ปั มลมก่ อนและหลัง
การติดตั งระบบควบคุมความเร็ วรอบแบบ VSD นั นคิ ดค่ าพลังงานเป็ น
ต่อชั วโมง ซึ งตัวแปรทีสําคัญได้แก่ จ ํ านวนซองนํ าแข็งทีผลิตในช่วงเวลา
ต่าง ๆ ทีแตกต่างกั น ซึ งมี ผลต่ อการผลิ ตแรงดันลมของปั มลมโดยตรง
ดังนั นการนํ าข้อมูลมาทํ าการเปรี ยบเทียบนั นจึงต้องเปรี ยบเที ยบในกรณี
ที มี ก ารผลิ ต นํ าแข็ง ในปริ ม าณซองที เท่ ากั น เท่ านั น ผลการเก็ บข้อมู ล
พลังงานแสดงดังกราฟรู ปที 9 และเมื อเปรี ยบเที ยบความเร็ วรอบของ
มอเตอร์ปั มลมก่อนและหลังการติ ดตังระบบควบคุ มความเร็ วรอบนั น
แสดงได้ดังกราฟรู ปที 10

6. สรุปและวิจารณ์ ผลการดําเนินงาน

ซองนํ าแข็ งจึ งทํา ให้เ กิดการสู ญเสี ย พลัง งานไฟฟ้ าในระบบการผลิ ต
นํ าแข็งซองได้และเมื อเปรี ยบเที ยบการใช้พลังงานไฟฟ้ าก่อนและหลัง
การติ ด ตั งระบบควบคุ ม การจ่ า ยลมให้น ํ าแข็ ง ซองนั น พบว่ า การใช้
พลังงานไฟฟ้ าของมอเตอร์ปั มลมทีมีการติดตั งระบบควบคุ มการจ่ ายลม
นั นพลังงานไฟฟ้ าลดลงอย่างเห็นได้ชัดเจนดังกราฟรู ปที 9 ซึ งเมื อลด
ปริ มาณหัวจ่ายลมในกระบวนการผลิตนํ าแข็งซองลงพลังงานไฟฟ้ าก็ จะ
ลดลงเช่นกั น ซึ งเมือนํ ากราฟรู ปที9 เปรี ยบเที ยบกั บกราฟรู ปที 10 แล้ว
พบว่า พลังงานไฟฟ้ าที ลดลงนั นมี แปรผัน ตรงกั บ ความเร็ ว รอบของ
มอเตอร์ ปั มลม ใกล้เคี ย งกั บ สมการที (1) ซึ งเมื อความเร็ ว รอบของ
มอเตอร์ ปั มลมลดลง พลัง งานไฟฟ้ าของมอเตอร์ ปั มลมจะลดลงด้ว ย
เช่นกั น
ดังนั นจึงสามารถสรุ ปได้ว่า การลดความเร็ วรอบของมอเตอร์ ปั มลม
สําหรั บการผลิ ตลมเพือเติ มซองนํ าแข็ง ในโรงงานนํ าแข็ ง ให้มีความ
เหมาะสมโดยใช้วิธี VSD (Variable speed drive) นั น สามารถลดการใช้
พลังงานไฟฟ้ าได้จริ ง โดยจากการทดสอบนั นพบว่าความเร็ วรอบของ
มอเตอร์ ที ใช้งานในการผลิ ตแรงดันนั นมี ความเร็ วประมาณ 1250 rpm
ถึ ง 800 rpm แล้วแต่ ปริ มาณการผลิ ตนํ าแข็งซองใน1 ครั ง และการ
ควบคุ ม ความเร็ ว รอบของมอเตอร์ ปั มลมสํา หรั บ เติ ม อากาศในซอง
นํ าแข็งให้เหมาะสมกั บการผลิตนํ าแข็งนั นจะสามารถทําให้ลดพลั
งงาน
ไฟฟ้ าลงได้ 40 ถึง 80 เปอร์เซ็นต์ ขึ นอยูกั่ บปริ มาณการผลิ ตนํ าแข็งซอง
ใน 1 ครั งเช่นกั น

7. กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณ โครงการ IRPUS ที ให้การสนับสนุ นทุ นในการ
วิจัยครั งนีและโรงนํ าแข็งเกษมชัย อ.พาน จ.เชียงราย ทีให้การสนับสนุ น
สถานทีและวั ตถุดิบในการดํ าเนินงานวิจัยรวมถึง คณะวิศวกรรมศาสตร์
มทร.ล้านนา เชี ยงราย ที ให้การสนับสนุ นเครื องมื อในการทํางานวิจัย
ครั งนี

8. เอกสารอ้ างอิง

จากการทดสอบพบว่า ระบบควบคุมความเร็ วรอบมอเตอร์ ปั มลมที
ออกแบบ สามารถควบคุมแรงดันลมในท่ อส่ งลมของระบบเติ มอากาศ
ในซองนํ าแข็งให้มีค่าคงทีประมาณ5-7 บาร์ แม้จะมีการเพิ มหรื อลดการ
จ่ายลมให้ก ั บนํ าแข็งซองก็ ตาม โดยมอเตอร์จะลดความเร็ วรอบลงเมือลด
ปริ มาณการจ่ายลมโดยลดจํ านวนหัวจ่ายลมทีซองนํ าแข็งลมดังกราฟรู ป
ที 8 ซึ งเป็ นผลให้การผลิตแรงดันลมในปั มลมลดลงด้วย และจากรู ปที8
พบว่าเมื อเปิ ดหัวจ่ ายลมที 100 ชุ ด ซึ งเป็ นปริ มาณสู งสุ ดของการผลิ ต
นํ าแข็ง ซองของโรงงานนีความเร็ ว รอบของมอเตอร์ เ มื อติ ดตั งระบบ
ควบคุมความเร็ ว VSD จะไม่หมุนทีความเร็ วพิก ั ดของมอเตอร์ คือ 1500
rpm แต่ จะหมุ นตํ ากว่าประมาณ 1250 rpm เท่ านั น แสดงว่าระบบเติ ม
อากาศของนํ าแข็งซองทีไม่มีการควบคุมความเร็ วนั นปั มลมที ออกแบบ
จะผลิตแรงดันลมออกมาเกิ นความต้องการใช้งานจริ งในระบบการเติ ม
อากาศในซองนํ าแข็งดังนั นจึงต้องมีการปล่ อยปริ มาณแรงดันลมที เกิน
ทิ งก่ อนจะส่ งปริ มาณแรงดันลมที เหมาะสมเข้าระบบการเติ มอากาศใน
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จะต้อ งใช้ ข ้อ มู ล พื้ น ฐานจากงานวิ จ ัย ด้า นแสงจากธรรมชาติ ที่ ถู ก ต้อ ง
โดยทัว่ ไปจะได้จากสถานี อุตุนิยมวิทยาในพื้นที่น้ นั ๆ มาประกอบในการ
ออกแบบระบบแสงสว่าง และในแต่ล ะพื้น ที่ จะมี ศกั ยภาพของแสงจาก
ธรรมชาติ ที่แตกต่างกัน ดังนั้นผูอ้ อกแบบจึงมีความจาเป็ นที่จะต้องทราบ
ศักยภาพทางด้านแสงในพื้นที่หรื อบริ เวณที่จะทาการออกแบบ ซึ่ งมีผลต่อ
การวางแผนเพื่อนาพลังงานแสงจากธรรมชาติมาใช้งานให้ได้ประโยชน์
และประสิ ทธิภาพสูงสุด [1-4]

บทคัดย่ อ
งานวิ จั ย นี ้น าเสนอการผลประเมิ น การทดสอบการการใช้ แสง
ธรรมชาติร่วมกับแสงประดิษฐ์ ภายในอาคาร เพื่อวิเคราะห์ ถึงศักยภาพใน
การนาแสงธรรมชาติเข้ ามาใช้ ภายในอาคาร สาหรั บพืน้ ที่ บริ เวณเส้ นศูนย์
สู ต ร ทดลองในพื ้น ที่ บ ริ เวณศู น ย์ ก ลางของภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ
จังหวัดมหาสารคาม ประเทศไทย (ละติ จูด 16o14' เหนื อ และลองติ จูด
103o15 ' ตะวันออก) โดยการสร้ างห้ องจาลองขนาด กว้ าง 3 เมตรxยาว 6
เมตร วัดค่ าแสงธรรมชาติ จาก 4 ทิ ศ คื อทิ ศเหนื อ ทิ ศใต้ ทิ ศตะวันออก
และทิ ศตะวันตก ต่ อเนื่ อง และประเมิ นผลการประหยัดพลังงานไฟฟ้ า
โดยพิ จารณาจุดคุ้มทุนทางจุดทางเศรษฐศาสตร์ พบว่ าการเปิ ดหน้ าต่ าง
100% ด้ านทิ ศเหนื อของพื ้นที่ จะช่ วยประหยัดได้ มากที่ สุด สามารถ
ประหยัดพลัง งานไฟฟ้ าได้ สูงถึ ง 18.89% และสามารถใช้ เ ป็ นข้ อมู ล
พื ้น ฐานในการออกแบบระบบไฟฟ้ าแสงสว่ า งภายในอาคารเพื่ อ การ
ประหยัดพลังงานไฟฟ้ า

การนาแสงธรรมชาติ เข้าในอาคารเพื่อลดกาลังไฟฟ้ าของแสงประดิ ษฐ์
ทา ได้ 2 แนวทาง ได้แก่การนาแสงธรรมชาติเข้าด้านบนอาคาร และการ
นาแสงธรรมชาติเข้าด้านข้างอาคาร [5] เนื่องจากแสงธรรมชาติจากท้องฟ้ า
จะมีความเข้มของแสงเปลี่ยนแปลงไปตามมุมเงยของดวงอาทิตย์ เมื่อแสง
ภายนอกที่ เ ข้า สู่ อ าคารในปริ ม าณมากกว่ า ค่ า ที่ ก าหนดโดย IESNA
(สานักงาน; 300-500 ลักซ์) ดังนั้นต้องมี การลดปริ มาณแสงไฟฟ้ า ซึ่ ง
วิธีการควบคุมการทางานของหลอดไฟฟ้ าจะทาได้ 2 วิธี ได้แก่ การตั้ง
ระดับแสงในการเปิ ด-ปิ ดสวิทช์จ่ายกาลังไฟฟ้ าให้หลอดและวิธีควบคุ ม
แสงประดิ ษ ฐ์ แ บบปรั บ ค่ า ได้ ต ามการตรวจสอบความเข้ ม ของแสง
ธรรมชาติ

Abstract
The purpose of this research is to presents the evaluation in the case
of the integrated daylight and artificial light for the tropical climate
found in the central region of the northeastern part of Thailand
(16o14'N, 103o 15'E). The experiments were performed the room of 3 m
x 6 m all windows located in north , south, east and west. The results of
the study is shown that the opening 100% of the window in north
direction can save 18.89% of electrical consumption for lighting system
and can be apply for interior design for lighting system in order to
reduce the electrical consumption in buildings

งานวิจยั นี้นาเสนอการผลประเมินการทดสอบการการใช้แสงธรรมชาติ
เข้าด้านข้างของห้อง ร่ วมกับแสงประดิ ษฐ์ภายในอาคาร เพื่อวิเคราะห์ถึง
ศัก ยภาพในการน าแสงธรรมชาติ เ ข้ามาใช้ภ ายในอาคาร ส าหรั บ พื้น ที่
บริ เวณเส้ น ศู น ย์ สู ตร ทดลองในพื้ น ที่ บ ริ เวณศู น ย์ ก ลางของภาค
ตะวันออกเฉี ยงเหนื อ จังหวัดมหาสารคาม ประเทศไทย (ละติจูด 16o14'
เหนือ และลองติจูด 103o15 ' ตะวันออก) เพื่อการลดการใช้พลังงานไฟฟ้ า
สาหรับแสงสว่างภายในอาคาร

Keywords: Daylight ,artificial light ,lighting

2. การคานวณความสว่ างของแสงผ่านช่ องเปิ ด

1. บทนา

การใช้งานแสงประดิ ษฐ์ร่วมกับแสงธรรมชาติ ในอาคารได้ถูกนาเสนอ
โดยสมาคมวิศวกรรมแสงสว่างภาคพื้นอเมริ กาเหนื อ IESNA (Illuminance
Engineering Society of North Amarica) [6] ซึ่งมักจะเรี ยกวิธีการคานวณนี้
ว่า วิ ธี ข องลู เ มน ซึ่ งการค านวณจะพิ จารณาจากปริ ม าณความสว่างจาก
ภายนอกที่มีการส่ งผ่านฟลักส์ เข้ามาในห้องและสะท้อนแสงระหว่างผนัง
ในห้อง การกาหนดความสว่างไฟฟ้ าในบริ เวณทางานจะถูกกาหนดให้มี

พลังงานแสงจากธรรมชาติ เป็ นพลังงานที่มีความสาคัญในการนามา
พิจารณาประกอบกับการอนุ รักษ์พลังงานในอาคาร มี รายงานการศึ กษา
พบว่าการนาพลังงานแสงจากภายนอกอาคารเข้ามาใช้งานภายในตัวอาคาร
สามารถลดการใช้พลังงานไฟฟ้ าส าหรั บ แสงสว่ า งได้ถึ ง 30% ในการ
ออกแบบระบบไฟฟ้ าแสงสว่างในอาคารของวิศวกรไฟฟ้ า มีความจาเป็ นที่
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ระดับความสว่างของแสงที่ มีค่ าสม่ าเสมอ ส่ วนรายละเอี ยดของข้อมู ล
ความสว่างของแสงธรรมชาติ จากภายนอก ประกอบด้วยความสว่า ง
แนวตั้งจากภายนอกที่เ ข้าสู่ อาคารด้านข้างของอาคาร ซึ่ งปริ มาณแสง
ดังกล่าวจะมีการเปลี่ยนแปลงค่าตามสภาพอากาศ และขึ้นกับตาแหน่ งการ
เคลื่ อนที่ ข องดวงอาทิ ตย์ รวมถึ งทิ ศ ทางของช่ องเปิ ดรั บ แสงที่ ติด ตั้งใน
อาคาร ปริ มาณแสงที่ ผ่านเข้าสู่ ตวั อาคารนอกจากจะน าความสว่างเข้าสู่
ห้องแล้ว ในเวลาเดียวกันก็ยงั นาความร้อนเข้าสู่ อาคารด้วยเช่นกัน ซึ่งความ
ร้อนที่ถูกส่งผ่านเข้ามาจะมีผลให้อุณหภูมิภายในห้องสู งขึ้น [7]

2.2 การคานวณแสงในอาคาร
การใช้แสงประดิ ษฐ์ร่วมกับแสงธรรมชาติภายในอาคาร ใช้หลักการ
ค านวณที่ น าเสนอโดยคณะกรรมการของสมาคมวิ ศ วกรรมแสงสว่ า ง
ภาคพื้นอเมริ กาเหนื อ IESNA หรื อเรี ยกวิธีลูเมน การคานวณนี้ จะให้ค่า
ความสว่าง 5 จุด บนระดับพื้นที่ทางาน ห่ างจากหน้าต่าง 10%,30%, 50%,
70% และ 90% ตามความลึกของห้องดังรู ปที่ 1

ในงานวิ จ ัย นี้ เป็ นการประเมิ น ศัก ยภาพของแสงธรรมชาติ ร วมถึ ง
ปริ มาณความสว่างที่เหมาะสมในแต่ละช่วงเวลาของวัน พิจารณาประกอบ
กับทิศของการติดตั้งช่ องเปิ ด และมุมมองของปริ มาณแสงที่ ส่งผ่านมายัง
จุดทดสอบ เมื่ อทราบถึ งค่ าของความสว่ างดัง กล่ าวก็ จะสามารถน าไป
ประกอบการออกแบบกันสาดและชายคาบังแสงที่มีขนาดที่เหมาะสมใน
การติดตั้งสาหรับอาคารทัว่ ไปในพื้นที่เขตร้อน

รู ปที่ 1 จุดวัดทดสอบ ตามมาตรฐาน IESNA

2.1 การคานวณหาปริมาณการส่ องสว่ างโดยการหาค่ าปริมาณ
เส้ นแรงของแสงสว่ าง

3. การทดสอบการใช้ แสงธรรมชาติร่วมกับแสงประดิษฐ์ ภายใน
อาคาร

วิธี ค านวณหาปริ มาณแห่ ง การส่ อ งสว่ า งโดยวิ ธี ก ารหาค่ า ปริ ม าณ
จานวนเส้นแรงของแสงสว่าง คื อ การพิจารณาปริ ม าณแสงสว่างที่ ออก
จากดวงโคมที่ จะกระจายลงไปทัว่ พื้น ที่ งาน และค่ าระดับ ความสว่างที่
คานวณออกมาได้จะเป็ นค่าโดยเฉลี่ ยต่อพื้นที่ พิจารณาจากนิ ยามจะได้ดงั
สมการ (1)
(1)

ดาเนินการโดยการสร้างห้องจาลอง ดังรู ปที่ 2 วัดค่าแสงธรรมชาติจาก
4 ทิศ คือทิศเหนื อ ทิศใต้ ทิศตะวันออก และทิศตะวันตก ต่อเนื่ องทุกๆ 15
นาที ตั้งแต่เ วลา 07.00 น. ถึ ง 17.00 น. และประเมิ นผลการประหยัด
พลังงานไฟฟ้ า โดยพิจารณาจุดคุม้ ทุนทางจุดทางเศรษฐศาสตร์ ทั้งนี้ ใน
งานวิจยั นี้ การประเมินจุดคุม้ ทุนจะไม่นาค่าอุณหภูมิ ความชื้นสัมพัทธ์ และ
ดอกเบี้ยมาประกอบการพิจารณา

เมื่อ E คือ ปริ มาณแห่ งการส่ องสว่าง (ลักซ์)
φ คือ ปริ มาณจานวนเส้นแรงของแสงสว่างที่ออกจากโคมหรื อ
หลอดไฟ (ลูเมน)
A
คือ พื้นที่ที่ตอ้ งการปริ มาณแสงสว่าง (ตารางเมตร)
CU คือ สัมประสิ ทธิ์การใช้ประโยชน์
MF คือ ค่าการบารุ งรักษา

กาหนดให้ห้องจาลองมี ขนาด กว้าง 6 เมตรxยาว 6 เมตร มี หน้าต่าง
เปิ ดขนาดกว้าง 1 เมตรxยาว 1 เมตร ติดตั้งอยูท่ ้ งั 4 ทิศ คือทิศเหนื อ ทิศใต้
ทิศตะวันออก และทิศตะวันตก ประเมินค่าแสงธรรมชาติจาก 4 ทิศ เหนื อ
ทิศตะวันออก ทิศใต้ และทิศตะวันตก ตามลาดับ ดาเนิ นการวัดค่าทุกๆ 15
นาที เริ่ มตั้งแต่เวลา 07.00 น. ถึ ง 17.00 น. กาหนดให้มุมอาซิ มธั ดวง
อาทิตย์ มีค่าตั้งแต่ดวงอาทิตย์ข้ ึนจนลับขอบฟ้ า หรื อ 0 องศาถึง 180 องศา
ในการค านวณมุ ม อาซิ ม ัธ ดวงอาทิ ต ย์จ ะมี ค่ า เปลี่ ย นแปลงตามเวลา
ตาแหน่งจุดวัดแสงจุดแรกห่ างจากหน้าต่าง 1 เมตร มีมุมการมอง 10 30 50
และ 70 องศา จุดที่ทาการคานวณค่าแสงจะแบ่งเป็ นทั้งหมด 5 ตาแหน่ง

ในทางปฏิบตั ิแล้ว แสงสว่างจะกระจายทัว่ ทั้งห้อง มีบางส่ วนสะท้อน
กลับคืนออกมาและบางส่ วนก็จะถูกกลื นหายเข้าไปในพื้นผิวนั้น ๆ การที่
แสงจะสะท้อนออกมามากหรื อน้อยก็ข้ ึนอยูก่ บั ความกว้าง ความยาว ความ
สู ง ของห้ อ ง ตลอดจนความสามารถในการสะท้อ นแสงของพื้ น ห้ อ ง
เพดาน และผนังห้อง ด้วยเหตุผลดังกล่าวค่าปริ มาณแห่ งการส่ องสว่างจึง
จะต้องคูณค่าที่เรี ยกว่าค่าสัมประสิ ทธิ์ การใช้ประโยชน์ ซึ่ งค่านี้ จะทาให้
ทราบว่าแสงที่ ออกมาจากดวงโคมจะไปตกลงบนพื้น งานจริ ง ๆ เท่าใด
ด้ว ยการพิ จ ารณาหาค่ า ดัช นี ข องห้ อ ง เพื่ อ หาค่ า สัม ประสิ ท ธิ์ การใช้
ประโยชน์
ในงานวิ จ ัย นี้ ใช้ห ลัก การออกแบบดัง กล่ า วประกอบการค านวณ
ปริ มาณหลอดไฟที่จะติ ด ตั้งในห้องทดสอบในส่ วนของการใช้พลังงาน
ไฟฟ้ าเมื่อใช้แสงธรรมชาติร่วมกับแสงประดิษฐ์ภายในอาคาร

รู ปที่ 2 การจัดวางอุปกรณ์ในห้องทดสอบ
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รู ปที่ 3 และ 4 เป็ นรายละเอียดระบบการจ่ายกาลังไฟฟ้ าให้กบั หลอด
ฟลู อ อเรสเซนซ์แ ละจัด วางอุ ปกรณ์ แ ละจุด วัด ทดสอบในห้ อ งทดลอง
หลอดฟลูออเรสเซนซ์ท้ งั 10 ดวง ซึ่งได้จากการคานวณโดยวิธีลูเมน ติดตั้ง
หลอดไฟฟ้ าและอุปกรณ์ตรวจวัดความเข้มแสง ไว้บนเพดานของห้อง
ทดสอบ โดยหลอดฟลูออเรสเซนต์จะเป็ นหลอดฟลูออเรสเซนต์ที่ปรับค่า
ความสว่างได้ตามค่าความเข้มของแสงธรรมชาติ โดยใช้อุปกรณ์หรี่ ไฟ
อิเล็กทรอนิกส์ ส่วนหลอดที่เหลื อเป็ นหลอดฟลูออเรสเซนต์ปกติ ซึ่ งปรับ
ค่าความสว่างของแสงไม่ได้

3. ค่าความสว่าง ณ จุดวัดแสงที่ห่างจากหน้าต่าง 1 เมตร ทั้ง 4 ทิศ จะมี
ค่าสู งสุ ดเมื่อเทียบกับจุดวัดแสงที่ห่างจากหน้าต่าง 2-5 เมตร โดยลักษณะ
การกระจายแสงจะกระจายแสงบริ เวณใกล้เคียงกับหน้าต่างเท่านั้น แต่เมื่อ
ระยะที่ห่างจากหน้าต่างออกไปค่าการกระจายแสงจะมีค่าที่ลดลงจนเกื อบ
เป็ นศูนย์

รู ปที่ 5 ความสว่างที่มุมมอง 10 30 50 และ 70 องศา ทิศเหนือ

รูปที่ 3 อุปกรณ์ที่ติดตั้งในห้องทดสอบ

รู ปที่ 6 ความสว่างที่มุมมอง 10 30 50 และ 70 องศา ทิศตะวันออก

รูปที่ 4 จุดวัดแสงในห้องทดสอบ
รู ปที่ 7 ความสว่างที่มุมมอง 10 30 50 และ 70 องศา ทิศใต้

4. ผลทดสอบการแสงธรรมชาติร่วมกับแสงประดิษฐ์ ภายใน
อาคาร
จากผลการทดสอบวัด ปริ มาณแสงที่ ผ่านหน้าต่างเปิ ดขนาดกว้าง 1
เมตรxยาว 1 เมตร ติดตั้งอยู่ท้ งั 4 ทิศ คือทิศเหนื อ ทิศใต้ ทิศตะวันออก
และทิศตะวันตก เมื่อดวงอาทิตย์เริ่ มปรากฏ ณ เส้นขอบฟ้ า โดยเริ่ มทาการ
วัดค่าแสงที่เวลา 07.00 น. พบว่า
1. ปริ มาณความสว่างที่ได้ท้ งั 4 ทิศ ณ จุดวัดแสงที่ห่างจากหน้าต่าง 1
เมตร จะมีค่าเพิ่มขึ้นจนมีค่าสู งสุ ดในช่ วงเวลาประมาณ 12.00 น. จากนั้น
จะมีค่าลดลงจนเป็ นศูนย์เมื่อดวงอาทิตย์ลบั ขอบฟ้ า ทั้งนี้ เมื่อทาการปรับค่า
มุมมองตั้งแต่ 10 30 50 และ 70 องศา ลักษณะการกระจายแสงในห้องจะมี
ลัก ษณะสอดคล้อ งกัน โดยปริ ม าณความสว่า งจะมี ค่ าสู ง สุ ด ในกรณี ที่
มุมมองมีค่า 70 องศา และมีค่าน้อยที่สุดที่มุมมอง 10 องศา
2. เมื่อเปรี ยบเทียบค่าความสว่างที่ได้ ทั้ง 4 ทิศ ณ จุดวัดแสงที่ห่างจาก
หน้าต่าง 1 เมตร ค่าที่ได้จากทิศเหนื อจะมีค่าสู งสุ ด และทิศตะวันตกจะมีค่า
น้อยที่สุด

รู ปที่ 8 ความสว่างที่มุมมอง 10 30 50 และ 70 องศา ทิศตะวันตก

5. ศักยภาพของแสงธรรมชาติ พืน้ ทีม่ หาสารคาม ประเทศไทย
5.1 ผลการประเมินปริมาณแสงที่เข้ าสู่ ตัวอาคาร
จากลักษณะค่าความสว่างของแสงจากธรรมชาติ ที่ได้จากการทดสอบ
ทาให้ทราบว่า ณ พื้นที่จงั หวัดมหาสารคาม ประเทศไทย (ละติจูด 16o14'
เหนื อ และลองติจูด 103o15 ' ตะวันออก) ความสว่างที่ ส่องผ่านช่ องเปิ ด
ของอาคารในช่ ว งเวลากลางวัน จะมี ค่ า สู ง สุ ด เมื่ อ อาคารหั น หน้ า ไป
ทางด้า นทิ ศ เหนื อ และมี ค่ า ต่ า ที่ สุ ด เมื่ อ อาคารหั น หน้ า ไปทางด้า นทิ ศ
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16o14' เหนื อ และลองติจูด 103o15 ' การเปิ ดหน้าต่าง 100% ด้านทิศเหนื อ
ของพื้นที่จะช่ วยประหยัดได้มากที่สุด สามารถประหยัดพลังงานไฟฟ้ าได้
สู งถึง 18.89% แต่อย่างไรก็ตามรายงานผลวิจยั การใช้แสงธรรมชาติเพื่อ
ช่ วยประหยัดไฟฟ้ าในอาคารที่ผ่านมาสามารถทา ได้สูงถึง 50% ข้อจากัด
ของการวิ จยั การใช้ แ สงธรรมชาติ เ พื่ อ ช่ ว ยประหยัด พลัง งานไฟฟ้ าใน
อาคารนั้นจะมีเงื่อนไขในการกาหนดตาแหน่ งและทิศทางของหน้าต่าง ซึ่ ง
ปกติ ก ารใช้แสงธรรมชาติ เ พื่อช่ วยประหยัด พลังงานไฟฟ้ าในอาคารจะ
ได้ผลดีน้ นั จะทาได้ดีเฉพาะกรณี ที่กาหนดให้หน้าต่างหันไปทางทิศเหนื อ
และเปิ ดหน้าต่าง 100% เหตุผลเนื่ องจากความร้อนของรังสี ตรงจากดวง
อาทิตย์จะมีโอกาสผ่านเข้าหน้าต่างทางทิศเหนื อได้น้อยที่สุด ส่ วนการหัน
หน้าต่างทางทิศอื่น ๆ ผลการประหยัดพลังงานไฟฟ้ าด้วยแสงธรรมชาติจะ
ทาได้ยากกว่าเนื่ องจากรังสี ตรงจะผ่านเข้าในอาคารได้มากซึ่ งเป็ นผลให้
รู้สึกไม่สบายสายตาในการมองที่มีความสว่างของแสงค่าสู ง ๆ

ตะวัน ตก ในกรณี ข องมุมมองจากการทดสอบปรั บ ค่ า ณ พื้ น ที่ จ ังหวัด
มหาสารคาม ประเทศไทย มุมมองที่มีค่าสู งสุ ดคือ 70 องศา และมีค่าน้อย
ที่สุดที่ 10 องศา เมื่อนามาพิจารณาประกอบการออกแบบเพื่อลดปริ มาณ
ของแสงที่ เ ข้า สู่ ต ัว อาคารโดยใช้ ก ัน สาดและชายคาบัง แสงสามารถ
พิจารณาได้ดงั รู ปที่ 9

7. กิตติกรรมประกาศ

รูปที่ 9 การจัดวางกันสาดและชายคาบังแสงอาคาร
กรณี พ้นื ที่จงั หวัดมหาสารคาม ประเทศไทย

ขอขอบคุ ณ สาขาวิ ช าเทคโนโลยี ไ ฟฟ้ า คณะวิ ท ยาศาสตร์ แ ละ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏ มหาสารคาม และห้ องปฏิ บตั ิ ก ารรั ง สี
อาทิตย์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่ให้ความอนุ เคราะห์เครื่ องมือในการ
ทาวิจยั

5.2 ผลประเมินจุดคุ้มทุนทางเศรษฐศาสตร์
การประเมิ น หาจุ ดคุ ้ม ทุ น ของการใช้แ สงธรรมชาติ ม าช่ วยประหยัด
พลังงานไฟฟ้ าในอาคารมีความสาคัญใช้ในการตัดสิ นใจในการลงทุนและ
ดาเนินการ จากตารางที่ 1 ข้อมูลเบื้องต้นสาหรับการประเมินหาจุดคุม้ ทุน
ทางเศรษฐศาสตร์ โดยพิจารณาจากการเปิ ดหน้าต่ าง 100% และเลื อก
หน้าต่างด้านทิศเหนื อ จากผลทดสอบการควบคุมความสว่างด้วยบัลลาต์
อีเล็กทรอนิกส์ ที่มีราคาทั้งหมด 2,440 บาท หลอดฟลูออเรสเซนต์ อายุใช้
งาน 26,000 ชัว่ โมง ความสว่างของแสงที่ได้รับเฉลี่ ยประมาณ 500 ลักซ์
ในเวลา 8 ชัว่ โมงต่อวัน และประหยัดไฟฟ้ าได้ 18.89 % เมื่อเทียบกับห้อง
ทดสอบที่ไม่มีการปรับแสง ค่าใช้จ่ายพลังงานไฟฟ้ าแบบควบคุมมีค่า 0.68
หน่วย จานวนเงินที่ประหยัดได้วนั ละ 2.677 บาท หรื อ เดือนละ 80.40
บาท หากมีการใช้งานทั้งระบบจะคืนทุนได้ในเวลา 1.75 ปี
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ตารางที่ 1. วิเคราะห์ค่าใช้จ่ายพลังงานไฟฟ้ าเมื่อใช้งานวันละ
8 ชัว่ โมง เมื่อเปิ ดหน้าต่าง 100% และเลือกหน้าต่างด้านทิศเหนื อ
รายละเอียด
การใช้แสงธรรมชาติ
ร่ วมกับแสงประดิษฐ์
ไม่ควบคุมแสง ควบคุมแสง
1พลังงานไฟฟ้ าใน 1 วัน(หน่วย)
3.60
2.92
2.ค่าไฟต่อวัน(บาท)

14.17

11.49

3.ค่าไฟต่อเดือน(บาท)

425.10

344.70

4.ค่าใช้จ่ายที่ลดลง(บาท/เดือน)

80.40

6. สรุป

ผลการประเมิ น หาค่ า การประหยัด พลัง งานไฟฟ้ าเมื่ อ มี ก ารใช้ แ สง
ประดิ ษ ฐ์ จ ากหลอดฟลู อ อเรสเซนต์ ร่ ว มกับ ความสว่ า งของแสงจาก
ธรรมชาติใ นอาคาร ณ พื้นที่ จงั หวัดมหาสารคาม ประเทศไทย (ละติจูด
วันที่ 21-23 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ เชี ยงใหม่
D174

Paper ID 1088

บทความวิจยั –วิชาการ
การประชุมวิชาการ งานวิจยั และพัฒนาเชิ งประยุกต์ ครั้งที่ 6 การพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อให้โลกมีสนั ติสุข
ECTI-CARD Proceedings 2014, Chiang Mai, Thailand

ชุ ดควบคุมไฟฟ้าแสงสว่างถนนเพือ่ ประหยัดพลังงาน
Street Lighting Controller for Energy Saving
ดารงศักดิ์ อรัญกูล1
1
สาขาวิศวกรรมไฟฟ้ า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี อุบลราชธานี
E-mail: Damrongsaka@gmail.com1
ไฟถนนและไฟสาธารณะมีความจาเป็ นสาหรับการสัญจรของประชาชน
อย่างยิง่ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยทั้งร่ างกายและทรัพย์สินในเวลากลางคืน
ความต้องการแสงสว่างของถนนในแต่ ละบริ เวณจะแตกต่ างกัน ไปตาม
ลักษณะทางกายภาพของถนน[2] สภาพการจราจรและสภาพแวดล้อมของ
ถนนในแต่ ละพื้น ที่ การติ ด ตั้งไฟฟ้ าแสงสว่างจะช่ วยให้ ปลอดภัยยิ่งขึ้ น
การควบคุ มความสว่างของไฟฟ้ าแสงสว่างบนถนนช่ วงเวลาตั้งแต่ 18.00
น. ถึ ง 06.00 น. โดยแบ่ งระดับ การควบคุ ม ออกเป็ น 2 ช่ วงได้แ ก่ เวลา
18.00 น. ถึ ง เวลา 22.00 น. จะเป็ นช่ วงเวลาที่ มีการสัญจรคับคลัง่ มีความ
ต้องแสงสว่างอย่างมากจะไม่มีการควบคุ มจากชุ ดควบคุ มแสงสว่าง และ
ช่ วงเวลาหลังจากนั้น จนถึ ง 6 โมงเช้าความต้อ งการแสงสว่ างบนถนน
ลดลงชุดควบคุมแสงสว่างจะทางานลดความสว่างของหลอดไฟถนนลง
ดังนั้น บทความนี้ เป็ นการนาเสนอทางเลื อกในการลดใช้พลังงานลง
โดยการใช้ ชุ ด ควบคุ ม แรงดัน ไฟฟ้ าน าไปควบคุ ม แรงดัน ไฟฟ้ าของ
หลอดไฟถนนในช่ ว งเวลาที่ ค วามต้อ งการของผู ้สั ญ จรน้ อ ยลงท าให้
ประหยัดพลังงานลงได้

บทคัดย่ อ
บทความนี ้นาเสนอการควบคุมไฟฟ้ าแสงสว่ างของไฟฟ้ าริ มถนนเพื่ อ
ประหยัดพลังงาน แก้ ไขวิ กฤติ การณ์ ด้ านพลังงานในประเทศ โดยใช้ ชุ ด
ควบคุ ม อิ เล็ก ทรอนิ ก ส์ ก าลั ง แบบตั้ ง เวลา ชุ ด ควบคุ ม ไฟฟ้ าแสงสว่ า ง
ประหยัด พลั ง งานจะท าหน้ าที่ ค วบคุ ม การไหลของกระแสไฟฟ้ าใน
ช่ วงเวลาที่ มีการใช้ ประโยชน์ ของการเดินทางสั ญจรน้ อยคื อช่ วงเวลาหลัง
เที่ ยงคื นจนถึงเช้ าจากความสว่ างปกติ ลดลงให้ เหลือร้ อยละ 80.3 สาหรั บ
หลอดโซเดี ยม 250 วัตต์ ภายใต้ ข้ อกาหนดมาตรฐานความส่ องสว่ างของ
กรมทางหลวง การควบคุมไฟฟ้ าแสงสว่ างในช่ วงเวลาที่ เดิ นทางสั ญจร
น้ อยเที ยบกั บ ไม่ มีก ารควบคุ มไฟฟ้ าแสงสว่ างสามารถลดกระแสลงได้
เฉลี่ ยร้ อยละ 50.77 และสามารถลดการใช้ พลังงานลงเฉลี่ ยร้ อยละ 37.12
ของการใช้ ไฟฟ้ าแสงสว่ างปกติ ดังนั้นงานวิ จัยนี ้จึงเป็ นทางเลื อกในการ
ประหยัดพลังงานสาหรั บไฟฟ้ าแสงสว่ างบนท้ องถนน

คำสำคัญ : ชุ ดควบคุมไฟฟ้ าแสงสว่ าง, หลอดโซเดี ยม,มาตรฐานความ
ส่ องสว่ าง

แนวคิด

Abstract

การติดตั้งไฟฟ้ าแสงสว่างริ มทางมีเพิ่มขึ้นในทุกเส้นที่มีผคู ้ นสัญจรไม่
ว่าจะเป็ นในเมืองหรื อนอกเมือง การใช้ประโยชน์ส่วนใหญ่จะอยูช่ ่วงเวลา
18.00 – 22.00 น. จากนั้นความต้องการไฟส่ องทางจะลดลงจนถึ งเช้า นั่น
หมายถึงใช้งาน 5 ชัว่ โมงและไม่ใช้งาน(ใช้นอ้ ย) 7 ชัว่ โมงดังรู ปที่ 1

This paper present the street lighting controller for energy saving.
Solved of on energy critical in the country. Consists of the power
electronics timing controller. It controls the flow of electricity in the
period with utilization of less commute time is after midnight until dawn.
From the normal brightness reduced to 8 0 .3 percent for sodium lamp
250 watts under standard illumination the Department of Highways.
Lighting controller during the commute less compared to no control. It
can reducing the stream average 5 0 . 7 7 percent and reduce energy
consumption on average 37.12 percent of the normal Electrical Lighting.
Therefore, this paper is the choice in saving energy for Electrical
Lighting on the road.

% Energy Level
100

Before
After

50
5 hours
18.00

7 hours
22.00

06.00 Time

รู ปที่ 1 การใช้พลังงานจากเดิม 12 ชัว่ โมงให้ใช้พลังงานลดลง
ในรู ป แบบทั่ ว ไปที่ ใ ช้ ก ั น ปกติ ต้ อ งใช้ พ ลั ง งานไฟฟ้ าเต็ ม ที่ 100
เปอร์ เซนต์แ ละแนวคิดของบทความวิจยั นี้ จะท าการลดลงของพลังงาน
ไฟฟ้ าในช่ ว งเวลาที่ ค วามจ าเป็ นลดลงโดยมี เงื่ อ นไขว่ าต้อ งไม่ ท าให้
สภาพแวดล้อมเปลี่ยนแปลงมากนัก ดังแสดงในรู ปที่ 2
แนวคิ ดของงานวิ จยั นี้ จึงต้องการลดค่ าพลังงานขณะที่ ไม่ใช้งานลง
ภายใต้ข ้อก าหนดมาตราฐานความส่ อ งสว่ างของกรมทางหลวง[3] ดัง
ตารางที่ 1

Keywords: lighting controller, energy saving, standard illumination the
department of highways

บทนา
รัฐบาลได้มีนโยบายประหยัดการใช้พลังงานโดยมอบหมายให้กระทรวง
พลังงานเป็ นหน่วยงานรับผิดชอบ รณรงค์มาตรการการประหยัดพลังงาน
เพื่ อ แก้วิ ก ฤติ ก ารณ์ ด้านพลังงานในประเทศ[1] ระบบไฟถนนและไฟ
สาธารณะก็เป็ นเป้ าหมายส่ วนหนึ่ งที่จะลดการใช้พลังงานลง แต่เนื่ องจาก
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ส่ วนควบคุมภายในประกอบด้วยอุปกรณ์หลัก2อย่างคือตัวตั้งนับเวลา
(Timer)ทาหน้าที่นับเวลาตั้งแต่ระบบไฟฟ้ าแสงสว่างถนนเริ่ มเปิ ดทางาน
โดยปกติ จะเริ่ มเปิ ดตั้งแต่ประมาณ 18 นาฬิ กาถึ งเวลาประมาณ 6 นาฬิ กา
เมื่ อถึ งเวลาที่ ต้ งั ไว้จะสั่งให้ ส่วนการควบคุ ม เฟสเพื่ อท าหน้าที่ จุดฉนวน
ให้กบั เอสซี อาร์ ซ่ ึงในงานวิจยั นี้ ใช้วงจรรวมเบอร์ TCA 785 เป็ นไอซี สร้าง
พัลส์ จุดฉนวนเกตไทริ สเตอร์ นัน่ หมายถึ งสามารถปรับเฟสได้ต้ งั แต่มุม 0
ถึ ง 180 องศา เพื่ อ ปรั บ ระดับ แรงดัน ไฟฟ้ ากระแสสลับ ให้ ได้ร ะดับ ที่
ต้องการส่ งต่อไปยังชุ ดขับอุปกรณ์ อิเล็กทรอนิ กส์ กาลังที่เป็ นการป้ องกัน
ระดับ ของแรงดัน ที่ ต่างกัน ระหว่างทางเข้าและทางออกไม่ ใ ห้ เกิ ด การ
รบกวนกัน ขับ ไปยังขาเกตของเอสซี อาร์ ค วบคุ ม การไหลของกระแสที่
ส่ งไปยังหลอดไฟถนนแบบโซเดียมขนาด 250 วัตต์ทางาน

เริ่ มต้น
เปิ ดไฟถนนอัตโนมัติ
ตั้งแต่เวลา 18.00 – 22.00 น.
ถึง 22.00 น. ยัง
ใช่

แรงดันปกติ
แสงสว่างปกติ

ลดแรงดันลง 26 %
ความสว่างลดลง 20%
ยัง

ถึง 06.00 น.

วิธีการ

ใช่

การควบคุ ม ไฟฟ้ าแสงสว่ า งถนนโดยใช้ ว งจรที่ อ อกแบบขึ้ นเพื่ อ
ควบคุ มการไหลของกระแสไฟฟ้ าที่ ไหลผ่านหลอดไฟให้สว่างมากหรื อ
น้อยนั้นในงานวิจยั นี้ ทาการติดตั้งชุดต้นแบบเข้ากับฐานหลอดโซเดี ยมดัง
รู ปที่ 3 โดยได้ทาการปรั บตั้งเวลาเพื่อลดแรงดันให้ ได้ตามค่าที่ กาหนดมี
ช่ วงเวลาที่ ระบบไฟฟ้ าแสงสว่างทาการเปิ ดท างานให้ ความสว่างเริ่ มต้น
18.00 น. ถึง เวลา 22.00 น. จะไม่มีการปรับลดแรงดันเพื่อให้แสงสว่างใน
การเดินทางสัญจรเต็มที่ ซึ่ งในการทดลองของงานวิจยั นี้ วดั ค่าความสว่าง
ของแสงได้เฉลี่ ยประมาณ 58 ลัก ซ์ ที่ ค วามสู ง ของโคมหลอดโซเดี ย ม
ประมาณ 6 เมตรดังรู ปที่ 5 และปรับลดระดับแรงดันลงที่ยงั ทาให้หลอด
โซเดี ย มท างานปกติ แ ละระดับ ความสว่ า งของแสงที่ ม องเห็ น อยู่ ใ น
ข้อ ก าหนดของมาตราฐานทางหลวงที่ ก าหนดไว้ไ ด้ ค วามสว่ างเฉลี่ ย
ประมาณ 42 ลักซ์

ปิ ดไฟถนน
จบการทางาน

รูปที่ 2 ขั้นตอนการทางานของระบบควบคุม
ตารางที่ 1 มาตรฐานความส่ องสว่างของกรมทางหลวง
ประเภทถนน
Street Classifications

ความส่ องสว่างเฉลี่ย(ลักซ์)
Average Illuminance (Lux)
ในเมือง
ชานเมือง
ชนบท(นอกเมือง)
Central-Urban Areas Sub-Urban Areas
Rural Areas

ถนนสายประธาน
High Grade Motorways
ถนนสายหลัก
Main Routes
ถนนสายรอง
Secondary Routes
ถนนสายย่อย
Local Roads
ทางแยก
At Junction

21.5

15.0

10.75

21.5

13.0

9.7

13.0

9.7

6.5

9.7

6.5

2.1

21.5

21.5

15.0

ในการสร้ างชุ ด ต้น แบบของการควบคุ ม ไฟฟ้ าแสงสว่ างประหยัด
พลังงาน มีแนวคิดเพื่อช่ วยอานวยความสะดวกในการจัดการพลังงานซึ่ ง
จะสามารถลดค่าใช้จ่ายกระแสไฟฟ้ า และยังทาให้ เกิ ดการใช้ไฟฟ้ าอย่าง
คุม้ ค่า โดยเป็ นการนาเอาวงจรอิเล็กทรอนิ กส์ กาลัง[4] มาใช้ร่วมกันสร้ าง
วงจรต้นแบบประกอบด้วยวงจรควบคุม วงจรขับเอสซี อาร์ และเอสซี อาร์
ดังรู ปที่ 3
AC Line

Timer&
Phase Control
circuit

Isolate
circuit

Control Unit

Driver Unit

รู ปที่ 4 ติดตั้งชุดต้นแบบควบคุมไฟฟ้ าแสงสว่าง

Sodium Lamp
250 W
Power Unit

รูปที่ 3 ไดอะแกรมรวมของต้นแบบชุดควบคุมไฟฟ้ าแสงสว่าง

ในขั้นการทดสอบชุ ดควบคุ ม ไฟฟ้ าแสงสว่างถนน ได้ใช้พ้ืนที่ ที่มี ระดับ
ความสู งกว่า 6 เมตรที่สามารถติดตั้งชุ ดโคมหลอดโซเดียมขนาด 250 วัตต์
ที่มีการใส่ อุปกรณ์ควบคุมไว้ภายในแล้ว ก่อนการนาชุดควบคุมไฟฟ้ าแสง
สว่างไปทดลองใช้งานกับหลอดโซเดียมขนาด 250 วัตต์ได้ทาการทดสอบ
การทางานของชุ ดอุปกรณ์โดยปรับลดระดับแรงดันกับหลอดไส้ธรรมดา
ขนาด 60 วัตต์ เพื่อดูค่ากระแส ระดับแรงดันที่จ่ายยังโหลด และความสว่าง
ที่ได้ จากนั้นนาชุดต้นแบบนี้ ไปติดตั้งเข้ากับหลอดโซเดียมขนาด 250 วัตต์
ทาการปรับลดระดับแรงดันที่ หลอดยังให้ความสว่างภายใต้เงื่อนไขของ
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มาตรฐานความปลอดภัยของกรมทางหลวงและติ ด ตั้งหลอดโซเดี ยมที่
ระดับความสู งของเสาไฟประมาณ 6 เมตรดังรู ปที่ 5 แล้วทาการวัดความ
สว่างของแสงอีกครั้ง

ตารางที่ 2 การวัดค่าแรงดันกระแสไฟฟ้ าและค่าความสว่างที่ได้จาก
เครื่ องต้นแบบที่ต่อยังโหลดขนาด 60 วัตต์
ผลการวัด
ค่าเฉลี่ย
ก่อนใช้เครื่ องต้นแบบ
หลังใช้เครื่ องต้นแบบ

แรงดัน
(โวล์ท)
215.83
177.83

กระแส
(แอมป์ )
0.278
0.187

ความสว่าง
(ลักซ์)
70.41
34.41

ทดสอบการลดแรงดันของเครื่ องต้นแบบชุดควบคุมไฟฟ้ าแสงสว่าง
โดยน าไปต่ อ กั บ โห ลดขน าด 60 วัต ต์ เ พื่ อห าความสามารถของ
เครื่ องต้นแบบในการควบคุ มแรงดันที่ จ่ายมี ความเสถี ยรภาพเพียงใด ซึ่ ง
จากตารางที่ 2 เป็ นค่าเฉลี่ ยของแรงดัน กระแส และค่าความสว่างที่ได้จาก
การเก็บข้อมูลทุก 15 นาที เป็ นเวลา 3 ชัว่ โมงเปรี ยบเทียบกันระหว่างยังไม่
ต่อเครื่ องต้น แบบและหลังจากต่ อเครื่ องต้นแบบ พบว่าลดกระแสลงได้
ประมาณ 33 เปอร์เซ็นต์ ลดแรงดันได้ 17.06 เปอร์ เซ็นต์และค่าความสว่าง
ลง 48.87 เปอร์ เซ็นต์ จากนั้นเมื่อนาเครื่ องต้นแบบไปต่อใช้งานกันหลอด
โซเดี ยมขนาด 250 วัต ต์ต ามรู ป ที่ 4 มี ผลการทดสอบดังตารางที่ 3 เมื่ อ
เปรี ยบเที ยบระดับ แรงดัน กระแส และค่าความสว่างแล้วพบว่า ในการ
ทดสอบปรั บ ลดแรงดัน เฉลี่ ยอยู่ที่ ป ระมาณ 157.43 โวล์ท จากแรงดัน ที่
ป้ อนเข้ามาที่ ย งั ไม่ ต่ อ ชุ ด ควบคุ ม ไฟฟ้ าแสงสว่ างนี้ ท าให้ ส ามารถลด
แรงดันคิดเป็ น 26.87 เปอร์เซ็นต์

รูปที่ 5 การทดลองควบคุมแสงสว่างระดับความสู งประมาณ 6 เมตร
ในขั้นการทดสอบชุ ดควบคุมไฟฟ้ าแสงสว่างถนน ได้ใช้พ้ืนที่ ที่มีระดับ
ความสูงกว่า 6 เมตรที่สามารถติดตั้งชุดโคมหลอดโซเดียมขนาด 250 วัตต์
ที่มีการใส่ อุปกรณ์ควบคุมไว้ภายในแล้ว ก่อนการนาชุดควบคุมไฟฟ้ าแสง
สว่างไปทดลองใช้งานกับหลอดโซเดี ยมขนาด 250 วัตต์ได้ทาการทดสอบ
การทางานของชุดอุปกรณ์โดยปรับลดระดับแรงดันกับหลอดไส้ธรรมดา
ขนาด 60 วัตต์ เพื่อดูค่ากระแส ระดับแรงดันที่จ่ายยังโหลด และความสว่าง

ตารางที่ 3 การวัดค่าแรงดันกระแสไฟฟ้ าและค่าความสว่างที่ได้จาก
เครื่ องต้นแบบที่ต่อยังหลอดโซเดียมขนาด 250 วัตต์
ก่อนใช้เครื่ องต้นแบบ
หลังใช้เครื่ องต้นแบบ
ครั้งที่ แรงดัน กระแส ความสว่าง แรงดัน กระแส ความสว่าง
(โวล์ท) (แอมป์ ) (ลักซ์) (โวล์ท) (แอมป์ ) (ลักซ์)

รูปที่ 6 การทดสอบอุปกรณ์และการปรับแต่ง
ที่ได้ จากนั้นนาชุดต้นแบบนี้ ไปติดตั้งเข้ากับหลอดโซเดียมขนาด 250 วัตต์
ทาการปรับลดระดับแรงดัน ที่ หลอดยังให้ความสว่างภายใต้เงื่อนไขของ
มาตรฐานความปลอดภัยของกรมทางหลวงและติ ด ตั้งหลอดโซเดี ยมที่
ระดับความสู งของเสาไฟประมาณ 6 เมตรดังรู ปที่ 5 แล้วทาการวัดความ
สว่างของแสงอีกครั้ง

1

228

3.12

58

159.2

1.54

42

2

225

3.05

57

159

1.54

42

3

218.8

2.94

48

157.1

1.49

41

4

182.6

2.64

44

154.7

1.41

37

5

189.5

2.76

42

155.6

1.43

38

6

225.5

3.07

55

158.9

1.54

43

7

208.8

2.85

46

155.9

1.44

39

8

219

2.95

50

156.7

1.46

40

9

221.2

2.98

55

158

1.53

43

10

225.2

3.04

56

159

1.54

43

11

218.5

2.94

49

157

1.48

42

12

221.5

2.98

54

158.1

1.53

43

เฉลี่ย

215.3

2.943

51.166

157.4

1.494

41.083

ใช้ก ารเก็ บ ข้อมู ล ทุ ก 15 นาที เป็ นเวลา 3 ชั่วโมงแสดงเป็ นกราฟของค่ า
แรงดัน ทุ ก ช่ ว งเวลาได้ ด ังรู ป ที่ 6 แรงดัน ไฟฟ้ าที่ ว ดั ได้ข องหลอดไฟ
โซเดียมที่ยงั ไม่ได้ผา่ นชุดควบคุมมีค่าอยูร่ ะหว่าง 182.6 ถึง 228 โวล์ท แต่

ผลการทดลอง
ผลการทดลองปรับ ลดแรงดัน และกระแสไฟฟ้ าให้ ได้ตามเวลาที่
กาหนดจะทาการวัดค่าของแรงดันและกระแสในขณะปกติและลดแรงดัน
ลงดังแสดงในตารางที่ 2
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รู ปที่ 8 แสดงค่าความสว่างก่อนและหลังใช้ชุดควบคุมไฟฟ้ าแสงสว่างที่
หลอดโซเดียมทุก 15 นาที

รูปที่ 7 แสดงระดับแรงดันก่อนและหลังใช้ชุดควบคุมไฟฟ้ าแสงสว่าง
ที่หลอดโซเดียมทุก 15นาที

สรุป

เมื่อใส่ชุดควบคุมไฟฟ้ าแสงสว่างแล้วลดระดับแรงดันลงอยูร่ ะหว่าง 154.7
ถึง 159.2 โวล์ท รู ปที่ 7 กระแสไฟฟ้ าที่จ่ายเข้าหลอดโซเดียมก่อนการใช้

ชุ ด ควบคุ ม ไฟฟ้ าแสงสว่ า งถนนเพื่ อ ประหยัด พลั ง งานนี้ ได้น า
หลักการความรู ้ทางด้านอิเล็กทรอนิ กส์กาลังมาประยุกต์ใช้กบั ระบบไฟฟ้ า
แสงสว่างถนนที่ ใช้ ห ลอดโซเดี ยมส่ วนใหญ่ โดยระบบของชุ ด ควบคุ ม
ไฟฟ้ าถนนนี้ ป ระกอบด้วยส่ วนตั้งแต่ และควบคุ มแรงดัน ส่ วนวงจรขับ
อุปกรณ์เอสซี อาร์ และส่ วนควบคุมหลอดไฟ(เอสซี อาร์ กาลัง) ชุดควบคุม
ไฟฟ้ าแสงสว่ า งประหยัด พลั ง งานจะท าหน้ า ที่ ค วบคุ ม การไหลของ
กระแสไฟฟ้ าในช่ วงเวลาที่มีการใช้ประโยชน์ของการเดิ นทางสัญจรน้อย
คือช่ วงเวลาหลังเที่ ยงคื นจนถึ งเช้าจากความสว่างปกติ ลดลงให้เหลือร้อย
ละ 80.3 สาหรับหลอดโซเดียม 250 วัตต์ภายใต้ขอ้ กาหนดมาตราฐานความ
ส่ องสว่างของกรมทางหลวง การควบคุ ม ไฟฟ้ าแสงสว่างในช่ วงเวลาที่
เดิ นทางสัญจรน้อยเที ยบกับไม่มีก ารควบคุ มไฟฟ้ าแสงสว่างสามารถลด
กระแสลงได้เฉลี่ ยร้อยละ 50.77 และสามารถลดการใช้พลังงานลงเฉลี่ ย
ร้ อ ยละ 37.12 ของการใช้ ไฟฟ้ าแสงสว่างปกติ ดังนั้น งานวิ จยั นี้ จึ งเป็ น
ทางเลือกในการประหยัดพลังงานสาหรับไฟฟ้ าแสงสว่างบนท้องถนน

รูปที่ 8 แสดงค่ากระแสที่วดั ได้ก่อนและหลังต่อชุดควบคุมไฟฟ้ าแสงสว่าง
ที่หลอดโซเดียมทุก 15นาที
ชุดควบคุมอยูร่ ะหว่าง 2.64 ถึง 3.12 แอมป์ เฉลี่ ยอยูท่ ี่ 2.94 แอมป์ และเมื่อ
วัดค่ากระแสอีก ครั้ งหลังจากต่อชุ ด ควบคุ ม แล้วมี ค่ าอยู่ระหว่าง 1.41 ถึ ง
1.54 แอมป์ ลดลงเฉลี่ ยอยู่ที่ 1.49 แอมป์ ดังนั้นสามารถลดกระแสลงคิ ด
เป็ น 49.23 เปอร์เซ็นต์

เอกสารอ้ างอิง
[1] กระทรวงพลังงาน “นโยบายด้านพลังงานของรัฐบาล”
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[2] สภาวิศวกร “มาตรฐานการปฏิบตั ิวิชาชีพเรื่ องแนวทางการปฏิบตั ิดา้ น
ประสิ ทธิผลทางพลังงานของโคมไฟถนน” กุมภาพันธ์ 2554, กรุ งเทพฯ
[3] กรมทางหลวง “ข้อกาหนดและมาตรฐานทัว่ ไปงานติดตั้งไฟฟ้ าแสง
สว่างบนทางหลวง” กันยายน 2554, กรุ งเทพฯ
[4] รศ.ดร.วีระเชษฐ์ ขันเงินและดร.วุฒิพล ธาราธีรเศรษฐ์ “อิเล็กทรอนิกส์
กาลัง” กันยายน 2547, กรุ งเทพฯ

ค่ า ความสว่ า งวัด ของหลอดโซเดี ย มขนาด 250 วัต ต์ ที่ ค วามสู ง
ประมาณ 6 เมตรก่อนใช้ชุดควบคุมอ่านค่าได้ระหว่าง 42 ถึ ง 58 ลักซ์ คิด
เป็ นค่าเฉลี่ยประมาณ 51.16 ลักซ์ ดังรู ปที่ 8 และเมื่อต่อชุดควบคุมไฟฟ้ าฯ
สามารถวัด ค่ าความสว่างได้อยู่ระหว่าง 37 ถึ ง 43 ลัก ซ์ คิ ด เป็ นค่ าเฉลี่ ย
41.08 ลักซ์เมื่อเปรี ยบเทียบค่าความสว่างก่อนและหลังใช้ชุดควบคุมพบว่า
มีค่าความสว่างลดลงเพียง 19.7 เปอร์เซ็นต์
เมื่ อ พิ จ ารณาต้น ทุ น ของชุ ด ควบคุ ม ไฟฟ้ าแสงสว่ า งอยู่ ที่ ร าคา
ประมาณ 3,500 บาท ถ้าคิดค่าพลังงานไฟฟ้ าที่ใช้แต่ละวันเฉพาะส่ วนที่เริ่ ม
จาก 22.00 น. ไปจนถึ ง 6.00 น. คิ ด 7 ชั่วโมงจะใช้พ ลังงานไฟฟ้ า 4.43
หน่ วยต่อวัน ในขณะที่ต่อชุ ดควบคุ มไฟฟ้ าแสงสว่างจะใช้พลังงานไฟฟ้ า
1.61 หน่วยต่อวันและถ้าคิดเฉลี่ยค่าไฟฟ้ าต่อหน่ วยประมาณ 3.50 บาท จะ
มีจุดคุม้ ทุนประมาณ 1 ปี
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การรับรูของมนุษยที่มีตอความสองสวางไมตอเนื่องจากหลอดไฟไดโอดเปลงแสง
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ไดโอดเปลงแสง ความสามารถในการประหยัดไฟฟาของหลอดชนิดใหม
ความชาญฉลาดอัจ ฉริย ะของหลอดไฟชนิด ใหมที่ป ระดิษฐ ขึ้น โดยให
เหตุ ผ ลว า หลอดไดโอดเปล ง แสงนั้ น ทํ า งานเพี ย งเศษเสี้ ย ววิ น าที
ของหลอดไฟดั้งเดิม แตก็ไมมีรายละเอียดอื่นใหเปนความรูแกประชาคม
ทั้งนี้ อาจเปนเพราะเหตุผลดานการตลาดที่มีการแขงขันกันเปนอยางสูง
หรืออาจเปนการปกปองสิทธิบัตรก็เปนได
บทความนี้ ไดอธิบายธรรมชาติการรับรูความสวางแบบไมตอเนื่อง
ดวยทฤษฏีทางสรีระวิทยา (Physiology) จิตวิทยา (Psychology) ของการ
รับรู (Perception) ความสวางของมนุษย และลักษณะความสองสวางแบบ
ไมตอเนื่องจากหลอดไฟไดโอดเปล งแสง อันจะเปนประโยชน ในการ
ออกแบบหลอดไฟไดโอดเปล งแสง โดยการใชความสัม พันธร ะหวา ง
ระดับความสองสวางกับระดับความถี่ของการกระพริบแสง

บทคัดยอ
บทความนี้ ไดศึ กษาธรรมชาติ การรั บรูค วามสวางแบบไมตอ เนื่อ ง
ดวยทฤษฏีทางสรีระวิทยา และทางจิตวิทยาการรับรูความสวางของมนุษย
ในการทดลอง ห อ งควบคุ ม ที่ ส อ งสว า งด ว ยหลอดฟลู อ อเรสเซนต
500 ลักส ถูกใชสอบเทียบความสวางกับหองทดลองที่มีการสองสวางดวย
แสงไดโอดเปลงแสงที่มีคาสูงสุด 1,200 ลักส และมีการหรี่แสงไดดว ย
วิธี ก ารควบคุ ม รอบทํ างานของพัล ส ผลการศึ ก ษาพบวา กลุ ม ตั วอย า ง
จํ า นวน 101 คน เห็ น ว า รอบทํ า งานเฉลี่ ย 32.3% ของแสงพั ล ส
ความถี่ 1 กิโลเฮิรต มีความสองสวางเทียบไดกับ 500 ลักสของหองควบคุม
ในขณะที่ ค วามส อ งสว า งที่ แ ท จ ริ ง มี ค า ต่ํ า เพี ย ง 388 ลั ก ส และทํ า ให
สามารถลดกําลังงานที่ใชในการขับหลอดลงมากถึง 22%

Abstract

2. การรับรูความสวางของมนุษย

This paper has study physiology and psychology of discrete
illumination perception of human. In experiment, the control room was
illuminated of 500 Lux from fluorescent lamps. The experiment room
was illuminated of LEDs lamps. Experiment illumination was pulse
width modulation dimming that the duty cycle is controlled. The results
found that the 101 peoples of experimental group perceived 32.3% duty
cycle of peak 1,200 Lux 1kHz pulse light means the 500 Lux of control
room. In this case, the actual illumination was 388 Lux. Finally, the
power of LEDs driver was 22% decreased from the ideal consumptions.

การรั บรู ของมนุษ ยส ามารถจํ าแนกระดับ ความตอ เนื่ องของข อมู ล
ทางแสงผานดวงตา หรือระดับความถี่ของการกระพริบแสงไดในระดับ
หนึ่ง เชน การมองเห็นเปนภาพเคลื่อนไหวเมื่อพลิกสมุดภาพการตูนไว ๆ
(Flicker) หรือ การมองเห็นภาพเคลื่อนไวของภาพยนตรดวยความถี่ 47
เฮิ ร ต ส หรื อ การมองเห็ น ภาพเคลื่ อ นไวอย า งต อ เนื่ อ งผ า นจอภาพ
คอมพิวเตอรดวยความถี่ 50 เฮิรตส เปนตน แตไมสามารถสามารถแยกแยะ
ความเปลี่ยนแปลงของแสงสวางที่มีความถี่สูงกวา 35 เฮิรตไดดีนัก เชน
ภายใตแสงของหลอดอินแคนเดสเซนตหรือหลอดฟลูออเรสเซนตทีใชกับ
ไฟสลับ 50 เฮิรตสนั้น มีการกระพริบ 100 เฮิรตส หรือ การกระพริบของ
หลอดฟลูออเรสเซนตที่ใชกับบัลลาสตแกนเหล็กซึ่งมีการกระเพื่อมของ
แสงในแบบ Full-wave, แบบ Square wave, หรือ Pulse train เมื่อใชกับ
อิเล็กทรอนิกสบัลลาสตทีมีคุณภาพสูง เปนตน

Keywords: LED, Flicker, Illumination, Duty cycle, Light

1. บทนํา
ปจจุบัน เราใชประโยชนจากการรับแสงที่ไมมีความตอเนื่อง โดยใช
ความถี่ ที่ เ หมาะสมเพื่ อ ให เ รารั บ รู ข อ มู ล ทางแสงที่ ไ ด รั บ ผ า นระบบ
การมองเห็น การสองสวางดวยไดโอดเปลงแสง (Light Emitting Diode
Lighting, LED) ก็เปนสิ่งประดิษฐที่ใชประโยชนจากแนวคิดนี้
ไดโอดเปล งแสงเป นสิ่ ง ประดิษ ฐ ที่กิ น ไฟน อย ความเข มแสงมาก
ให แ สงในช ว งที่ ต ามองเห็ น ได น้ํ า หนั ก เบา มี ร าคาไม สู ง มากนั ก
และมีแนวโนมถูกลง จึงเปนที่นิยมใชกับอยางแพรหลาย
ข า วสารใหม เ กี่ ย วกั บ เทคโนโลยี ไ ดโอดเปล ง แสงที่ เ กี่ ย วข อ ง
ทางการคากับผูผลิตหลอดไฟและไดโอดเปลงแสง มีขอมูลประชาสัมพันธ
อย า งมากมายเกี่ ย วกั บ ความสามารถในการเพิ่ ม ความเข ม แสงของ

2.1 สรีระวิทยาของการรับรูความสวาง
วัชรีวรรณ [1] กลาววา การรับแสงของ Photoreceptors เปนการเพิ่ม
ศักดาไฟฟาลบของผนังเซลล หรือเรียกวา Hyper-polarization ซึ่งปกติในที่
มืดผนังเซลลนี้จะมี Membrane potential อยูในชวง -30 mV การกระตุน
ดวยแสงทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงของศักดาไฟฟานี้ การเปลี่ยนแปลงของ
ศักดาไฟฟาของ Membrane potential ทําใหการหลั่งสารเคมีสื่อประสาท
ใน Bipolar neurons มีการเปลี่ยนแปลง การลดหรือเพิ่มการกระตุนนี้เปน
ผลทําใหมีการสงสัญญาณประสาทตอไปยัง Ganglion Cells ผาน Optic
Nerve ไปยัง Visual Cortex ที่ทําใหมองเห็นภาพ [1] และทําใหสรุปไดวา
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แสงไป กระตุ น ตั ว รั บ แ สง ภายในดวง ตา ทํ า ให ป ระ สาท ตาส ง
สัญญาณไฟฟาไปยังระบบสัญญาณประสาท และมีการสื่อสารกับสมอง
ดวยสารเคมีสื่อประสาทภายในสมอง

ไดออกแบบประดิษฐและทดสอบหลอดไฟทดแทนหลอดฟลูออเรสเซนต
โดยใชไ ดโอดเปลงแสง พบวา หลอดมีประสิท ธิภาพ 41 ลูเมนตอวัต ต
ความสวาง 50 ลักสที่ระยะหาง 1.5 เมตร [8] ถัดมาในป 2009 Yu, et al.
ได ค วบคุ ม การหรี่ ไ ฟแบบดิ จิ ต อลโดยใช บู ส ต ค อนเวอเตอร สํ า หรั บ
หลอดไดโอดเปลงแสง พบวาบูสต คอนเวอเตอรที่ความถี่ 1 เมกะเฮิร ต
มีประสิทธิภาพ 83 % [9]
ในป 2011 Fathi, Chikouche and Abderrasak ไดสรางโคมไฟถนน
ที่ใชวงจรขับแบบไฟตรงและพัลส พบวาทั้งสองระบบทํางานไดดี [10]
นอกจากนี้ Namin, et al. ได เปรียบเที ยบการจา ยกระแสต อเนื่ องและ
กระแสพัลสใหไดโอดเปลงแสง พบวา กระแสตอเนื่องทําใหแผงไดโอดมี
อุณหภูมิสูงกวาแบบพัลส [11] สวน Hung, et al. ไดศึกษาการปรับกระแส
ความกวางพัลส และรอบทํางานของไดโอดเปลงแสงที่มีตออุณหภูมิสีและ
ประสิทธิภาพการเปลงแสง พบวา กําลังงานเฉลี่ยของกระแสพัลสมีผลตอ
อุณหภูมิสีและประสิทธิภาพของไดโอดเปลงแสง [12] และ Shimada and
Taniguchi ไดศึกษาเฟสของการควบคุมการหรี่ไฟดวยพัลสวิดธมอดูเลชั่น
ของไดโอดเปลง แสงสี ผสมสํา หรั บการเจริ ญเติมโตของ “พื ชตรวจจั บ
ระเบิด” Arabidopsis thaliana [13]
แมวาจะมีผลงานตีพิมพดานนี้จํานวนมาก แตก็ยังไมปรากฏผลงานที่

2.2 จิตวิทยาการรับรูความสวางของมนุษย
เพราพรรณ [3] กล า วว า โดยปกติ แ ล ว มนุ ษ ย มี ค วามจํ า ระยะสั้ น
ประมาณ 9 วินาที ซึ่งเปนผลการดําเนินงานโดยรวมของสมองอันซับซอน
ของมนุษย อยางไรก็ตามการทํางานของสมองในหนวยความจําระยะสั้นนี้
เปนผลมาจากการหลั่งสารเคมีสื่อประสาทภายในสมองตลอดชวงเวลานี้
นอกจากการกระตุ น ด ว ยสิ่ง เร า ภายนอกแล ว สมองของมนุ ษ ย ยั ง
สามารถกระตุนดวยกระบวนการคิดภายในและการทํางานอันซับซอนของ
สมองที่ควบคุมสั่งการจิตสํานึก รวมถึงการทํางานของสมองในสวนของ
หนวยความจําระยะยาว (Long term memory) ดวย และจิตใตสํานึกดวย
กลไกเคมีประสาทภายในของสมองเอง กลไกเหลานี้จะสัมพันธกับการ
ประมวลขอมูลขาวสารผานระบบรับสัมผัสของมนุษยสัมพันธกับความรู
และประสบการณของมนุษย ซึ่งเปนไปตามทฤษฎีเกสตัล

2.3 การรับรูของมนุษยที่มีตอความสองสวางแบบไมตอเนื่อง
จากหลอดไฟไดโอดเปลงแสง
การมองเห็ น แสงความเข ม สู ง พอเหมาะกั บ การมองเห็ น จาก
ไดโอดเปลงแสงที่รับสัญญาณพัลส ยอมทําใหสารเคมีสื่อประสาทภายใน
สมองไดรับการกระตุนและหลั่งออกมาในปริมาณที่เหมาะสม (สอดคลอง
กับระดับความสวางที่เหมาะสม) เมื่อพัลสไฟฟาถึงขอบขาลง (Fall time)
จึงทําใหไมมีการเปลงแสง แตสมองยังคงมีสารเคมีสื่อประสาทคงอยู ไม
สลายไปพลันเหมือนกับแสงที่เปลงจากไดโอด เมื่อเราควบคุมรอบการ
ทํา งานของไดโอดให เ ปล งแสงอี ก ครั้ ง หนึ่ง ประสาทตาจะได รั บ การ
กระตุนอีกครั้ง และจะคงระดับสารเคมีสื่อประสาทใหสมองรับรูปวา มี
ระดับ แสงคงที่ การคงอยูข องสารเคมีนี้เป นธรรมชาติของสมองที่มีผ ล
ทางดานความทรงจํา (Memory effect) เปรียบไดดังกับ การทํางานของคา
ปาซิเตอรที่ใชปรับระดับการกระเพื่อมแรงดันไฟฟาของแหลงจาย หรือใช
เปนหนวยความจําอันซับซอนในคอมพิวเตอร

แสดงความสัมพันธระหวางความสองสวาง (Illumination) กับความถี่และ

2.4 งานวิจัยเกี่ยวกับการออกแบบหลอดไฟไดโอดเปลงแสง

3.1 การออกแบบหองควบคุมความสองสวาง 500 ลักส

การสองสวางดวยไดโอดเปลงแสง ไดรับการพัฒนาขึ้นอยางมากมาย
ตลอดชวงสิบปที่ผานมา ในครั้งป 1973 Fray and Messenger ไดศึกษาทาง
สรี ร ะวิ ท ยาของการรั บ รู เ สี ย งด ว ยการมอดู เ ลตพั ล ส ใ นความถี่ สู ง ยิ่ ง
เปรียบเทียบการรับรูกําลังงานสูงสุดกับกําลังเฉลี่ยของคลื่นแมเหล็กไฟฟา
พบว า การรั บรูเ สียงของมนุษ ยเป นฟง กชัน กับกํ าลัง งานสูงสุ ดมากกว า
กําลังเฉลี่ย และความกวางพัลสที่เหมาะสมคือ 40 ไมโครวินาที [5]
ในป 2000 Tamura, Setomoto and Taguchi ได ส ร า งโคมไฟ
ไดโอดเปลงแสงที่ใชไฟสลับ 110 โวลต และไดความสวาง 95,000 Cd/m2
และมีความสวาง 30,000 lux ที่ระยะหาง 30 ซม. [6] ตอมา ในป 2006
Yimin Gu, et al. ไดเปรียบเทียบการหรี่แสงระหวางการหรี่กระแสตอเนื่อง
กับการควบคุมความกวางพัลส ที่มี ตอสเปกตรัมและคุณภาพแสดงของ
หลอดไดโอดเปลงแสง [7] นอกจากนี้ ในป 2008 Guan, Tian, and Wang

หองควบคุม (Control room) มีขนาด 1.20*1.20*2.80 (ก*ย*ส) เมตร
บุผนังดวยแผนโฟมสีขาว ภายในติดรูป โปสเตอร และวางวัตถุรูปทรงและ
สีตางกัน เพื่อใชสําหรับการสอบเทียบสีและความสวาง หองควบคุมมีการ
สองสวางดวยฟลูออเรสเซนต 18 วัตตจํานวน 2 หลอด (PHILIPS TLD
18W/54-765 COOL DAYLIGHT ) ในการออกแบบระบบแสงสวา ง
ไดจําลองการสองสวางดวยโปรแกรม (DIALux4.9) และวัดการสองสวาง
ดวยลักสมิเตอร (DIGICON LX-71) พบวา ผลการจําลองความสวางเฉลี่ย
มีคาเท ากับ 507 ลักส และมี ความสองสว างบนพื้ นงานเฉลี่ย 501 ลัก ส
ดังรูปที่ 1 (ซาย)

แอมพลิจูดของการพัลสแสงเปนหวงจังหวะที่เหมาะสมกัน (หรือ Pulse
width modulation)

3. การทดลอง
ในการศึกษาการรับรู (Perception) ความสองสวางของมนุษย ที่มีตอ
ลักษณะความสวางแบบไมตอเนื่องจากหลอดไฟไดโอดเปลงแสง มีลําดับ
ขั้นตอนการศึกษา 4 ขั้นตอน คือ ก) ออกแบบหองควบคุมความสองสวาง
500 ลักส ข) ออกแบบหองทดลองและติด ตั้งหลอดไดโอดเปล งแสง
ค) ทดสอบความสองสวางของหองทดลองเมื่อหรีแสงดวยวิธีพัลสวิดธ
มอดูเลชั่น และ ง) ทดสอบการรับรูค วามสองสวางของมนุษย
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3.2 การออกแบบหองทดลองและติดตั้งหลอดไดโอดเปลงแสง

4. ผลการศึกษา

ห อ งทดลอง (Experiment room) มี ข นาด สี และมี ก ารติ ด ตั้ ง รู ป
โปสเตอร และวัตถุ เชนเดียวกับหองควบคุม ภายในหองทดลอง ถูกติดตั้ง
ไดโอดเปลงแสง (NPW-RSZ) 1,200mW จํ านวน 60 หลอด ในหองนี้
คาความสองสวางถูกกําหนดใหมีคาสูงสุด (Peak) เทากับ 1,200 ลักส เมื่อ
หลอดมีกําลังานสูงสุด 73.5 W และสามารถควบคุมความสองสวางได
ตั้งแต 60-1200 ลักส ดวยวิธีควบคุมขนาดกระแสตอเนื่อง และวิธีควบคุม
ขนาดและ/หรือความกวางของพัลสวิดธมอดูเลชั่น ดังรูปที่ 1 (ขวา)

4.1 ความไมตอเนื่องของแสงจากหลอดไฟ
รูปที่ 2 แสดงใหเห็นวา แสงจากแหลงกําเนิดแสงมีความไมตอเนื่อง
คือ แสงจากหลอดฟลู อ อเรสเซนต มีลั กษณะเปน สัญ ญาณกระแสตรง
ของไซนูซอยดแบบเต็มคลื่น โดยมีการกระพริบ 100 ครั้งตอวินาที และ
แสงจากหลอดไดโอดเปลงแสงมีลักษณะเปนพัลสไมตอเนื่อง ในขณะที่
กลุมตัวอยางตางมองไมเห็นการกระพริบของแสงจากแหลงกําเนิดทั้งสอง

ก) แสงหลอดฟลูออเรสเซนต ข) แสงจากไดโอดเปลงแสง (D 80%)
รูปที่ 2 ความแตกตางระหวางความไมสม่ําเสมอของแสงจากแหลงกําเนิด

4.2 ความเปนเชิงเสนของความสองสวางของไดโอดเปลงแสง
รูปที่ 3 แสดงใหเ ห็น วาความส องสวา ง (Illumination) ของหลอด
ไดโอดเปล ง แสงซึ่ งวั ด ดว ยลัก ส มิ เตอร มี ลัก ษณะแปรผั น ตรงกับ รอบ
ทํางานของพัลสวิดธมอดูเลชั่น (Duty cycle) ที่ใชในการหรี่แสง

รูปที่ 1 หองควบคุม (ซาย) และหองทดลอง (ขวา)

3.3 การทดสอบความสองสวางของหองทดลอง
เมื่อหรี่แสงดวยวิธีพัลสวิดธมอดูเลชั่น
หองทดลองที่ติดตั้งหลอดไดโอดเปลงแสง ถูกวัดความสองสวางดวย
ลั ก ส มิ เ ตอร เมื่ อ ฉายแสงเต็ ม พิ กั ด และเมื่ อ หรี่ แ สงด ว ยวิ ธี พั ล ส วิ ด ธ
มอดูเลชั่น ในการหรี่แสง สวิตชกําลัง (G4PH50UD) ถูกควบคุมความถี่
และรอบทํางาน (Duty cycle, D) ของการสวิตชดวยเครื่องกําเนิดสัญญาณ
ในการทดสอบนี้ กําหนดความถี่สวิตชไวที่ 1 กิโลเฮิรต และมีการควบคุม
รอบทํางานตั้งแตรอยละ 100 ลงมาจนถึง รอยละ 5

รูปที่ 3 ความสัมพันธระหวางความสองสวางกับรอบทํางาน

4.3 ผลของการหรี่แสงดวยพัลสวิดธมอดูเลชั่น
การหรี่แ สงของหลอดไดโอดเปลง แสงดว ยวิธี ควบคุม รอบทํา งาน
ของพัลสวิดธมอดูเลชั่น เปนผลทําใหกําลังงานของหลอดไดโอดเปลงแสง
มีคาลดลงอยางเปนเชิงเสนตามรอบทํางาน ดังรูปที่ 3

3.4 การทดสอบการรับรูความสองสวางของมนุษย
กลุมตัวอยาง เปนนักศึกษา อาจารย และเจาหนาที่ของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลลานนา เชียงราย จํานวน 101 คน ถูกกําหนดใหเปน
ผู ส อบเที ย บความสว า งระหว า งห อ งควบคุ ม กั บ ห อ งทดลองที ล ะคน
ในการทดลอง กลุ ม ตัว อยา งแต ล ะคนนั่ ง อยู ห นา ห องทดสอบในระยะ
3 เมตร ทําการปรับตั้งความสวางของหลอดไดโอดเปลงแสงใหมีคาสูงสุด
1,200 ลั ก ส แล ว จึ ง หรี่ แ สงด ว ยการลด (หรื อ เพิ่ ม ) รอบการทํ า งาน
ของสวิตชใหลดลง โดยคงความถี่คงที่ไว 1 กิโลเฮิรต เมื่อกลุมตัวอยาง
พิ จ ารณาแล ว เห็ น ว า ความส อ งสว า งระหว า งห อ งทดลองมี ค า เท า กั บ
หองควบคุม จึงหยุดและบันทึกรอบการทํางาน

รูปที่ 4 กําลังงานกับรอบทํางานของการพัลสหลอดไดโอดเปลงแสง
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จากรูป ที่ 3 และรู ปที่ 4 เมื่ อ พิ จารณาการหรี่ แ สงในแบบเชิง เส น
เพื่อใหได ความสอ งสว าง 500 ลัก ส จึ งตอ งควบคุม รอบทํางานใหมีค า
เทากับ 41.6% และทําใหหลอดไดโอดเปลงแสงมีกําลังงานเทากับ 30.6 W
(Peak Power 73.5W at 1,200 Lux) ดังนั้น การหรี่แสงในอุดมคติ (Ideal)
เพื่อใหไดความสองสวาง 500 ลักส จึงสามารถกําหนดได
กลุ ม ตั ว อย า ง จํ า นวน 101 คน เมื่ อ ได ส อบเที ย บความส อ งสว า ง
(Illumination) ระหว า งห อ งควบคุ ม ที่ มี ค วามสว า ง 500 ลั ก ส กั บ
หองทดลองที่ปรับความสวางโดยควบคุมคารอบทํางาน (Duty cycle) ของ
แสงพั ล ส จ ากไดโอดเปล ง แสงที่ มี ค า ความส อ งสว า งสู ง สุ ด (Peak
Illumination) เทากับ 1,200 ลักส จึงสามารถแสดงระดับความสองสวางที่
กลุมตัวอยางเห็นวามีคาเทียบไดกับหองควบคุมแลว แสดงไดดังรูปที่ 5
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รูปที่ 5 การรับรูข องมนุษยที่มีตอความสองสวางที่ไมตอเนื่อง
รูปที่ 5 พบวา การรับรูความสองสวางไมตอเนื่องของกลุมตัวอยาง
จํานวน 101 คน มีคาต่ํากวาคาความสองสวางในอุดมคติ
คาเฉลี่ยรอบทํางาน (Duty cycle) ของกลุมตัวอยางทั้ง 101 คน ที่เห็น
วาแสงพัลสของไดโอดเปลงแสงมีความสองสวางเทียบเทากับความสวาง
ของหลอดฟลูออเรสเซนตที่ความสองสวาง 500 ลักส มีคาเทากับ 32.3%
และมีคาต่ํากวาคาในอุดมคติที่พิจารณาในแบบเชิงเสน (41.6%)
คา กํ าลั ง งานเฉลี่ ยในการขับ ไดโอดเปลง แสงที่ รอบทํา งาน 32.3%
มีคาเทากับ 23.7 W ซึ่งนอยกวาคาในอุดมคติอยู 6.8 W หรือรอยละ 22.4%

6. สรุป
การสอ งสว างดวยแสงพัล สข องไดโอดเปล งแสง ที่มีค าความสอ ง
สว างสูง สุด 1,200 ลัก ส ความถี่ 1 กิ โ ลเฮิร ต สามารถหรี่แ สงดว ยการ
ควบคุมรอบทํางาน ใหมีคาเฉลี่ยเทากับ 32.3% ก็ทําใหกลุมตัวอยางจํานวน
101 คน เห็นวามีความสองสวางเทียบได 500 ลักส ในขณะที่คา คาความ
สองสว างที่แ ทจ ริง มีคา เท ากั บ 388 ลั กส การทดลองนี้ จึ งสามารถใช
อธิบายถึงการรับรูแสงสวางของมนุษยที่เกิดจากการสะสมเคมีไฟฟาใน
ระบบประสาทการรับรูดังที่ไดกลาวมาแลวขางตน
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เครื่องตรวจจับแรงดันกระพริบชนิดสมองกลฝังตัว
Embedded Flicker Detector
ธีรศักดิ์ ใจทอง1, วีระยุทธ ประเสริ ฐศรี 1, โกศล โอฬารไพโรจน์2, วิชาญ จันที2, วรจักร์ เมืองใจ3 และ ธนิต บุญใส4
1
นักศึกษา สาขาวิศวกรรมไฟฟ้ า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ เชี ยงใหม่
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สาขาวิศวกรรมไฟฟ้ า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ เชี ยงใหม่
3
วิทยาลัยเทคโนโลยี และสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
4
สาขาวิศวกรรมไฟฟ้ า คณะครุ ศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญญบุรี
E-mail: kosoloran@gmail.com 1
แต่ ดู เ หมื อ นว่า คุ ณ ภาพไฟฟ้ ายัง ไม่ ไ ด้อ ยู่ใ นระดับ ที่ อุ ป กรณ์ ที่ ท ัน สมัย
ต้องการ
ในบทความนี้ จะน าเสนอเครื่ องตรวจจับ แรงดัน กระพริ บ
(voltage Flicker)และบัน ทึ ก ผลโดยการใช้ วิ ธี ก ารประมาณค่ า แรงดัน
กระพริ บด้วยวิธี Energy Operator โดยการหากรอบของสัญญาณด้วย
สมการทางคณิ ตศาสตร์ของอัลกอลิธึและใช้ไมโครคอนโทรเลอร์ เข้ามาใช้
งานในระบบประมวลผลต่างๆและระบบบันทึกข้อมูลเพื่อง่ายต่อการนาผล
ที่ได้จากการบันทึกไปวิเคราะห์และแก้ไขปั ญหาต่อไป

บทคัดย่ อ
ในเอกสารนี้ ได้นาเสนอวิธีการประมาณค่าแรงดันกระพริ บ(Voltage
flicker) โดยการหากรอบ (Envelope) ของสัญญาณด้วยวิธีการตัวกระทา
พลังงานของสัญญาณไซน์ (Energy Operator) โดยนาเสนอสมการทาง
คณิ ตศาสตร์ ของอัลกอลิ ธึมและออกแบบวงจรเพื่อทางานอัลกอลิ ธึมโดย
ใช้ออปแอมป์ และไอซี AD633 และสามารถนาไปสร้ างวงจรประมาณค่า
แรงดันกระพริ บจาลองที่ใช้อุปกรณ์ง่ายๆ และยังใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์
เป็ นตัวประมวลผลวัดค่ าของแรงดัน กระพริ บ ออกมาเป็ นกราฟเพื่ อมา
แสดงผลในสภาวะต่างๆและพร้อมกับบันทึกค่าในแต่ละช่ วงเวลาของการ
เกิดแรงดันกระพริ บอีกด้วย ผลการจาลองแสดงให้เห็ นว่า อัลกอลิ ธึมสามา
รถติดตามกรอบแรงดันกระพริ บได้เป็ นอย่างดี และไมโครคอนโทรลเลอร์
ก็สามารถวัดค่ากรอบแรงดันกระพริ บ และพร้ อมแสดงผลพร้ อมบันทึ ก
ข้อมูลได้

2. วงจรการประมาณค่ า แรงดัน กระพริ บ และการสร้ า ง
สัญญาณกระพริบจาลอง
2.1 วงจรการประมาณค่ าแรงดันกระพริบ
วงจรหลักของการประมาณค่าแรงดันกระพริ บแสดงดังรู ปที่ 1.
ซึ่งประกอบด้วย วงจรสร้างแรงดันกระพริ บจาลอง, วงจรเลื่อนเฟสนาหน้า
และล้าหลัง, วงจรออปแอมป์ และไอซี AD633
การทางานของวงจรเริ่ มจากการสร้างแรงดันกระพริ บจาลองลา
ทาการเลื่อนเฟสนาหน้าและล้าหลัง ใช้ออปแอมป์ และไอซี AD633 สร้าง
วงจรทางานของอัลกอลิ ธึมตัวกระทาพลังงาน ซึ่ งสุ ดท้ายที่ได้ออกมาคือ
กรอบสัญญาณแรงดันกระพริ บที่ตอ้ งการ

คาสาคัญ:แรงดันกระพริ บ, ตัวกระทาพลังงาน

Abstract
In this paper present the voltage flicker assessment algorithm, based
on calculation the energy operator of a sinusoidal waveform to track the
voltage flicker. The algorithm was implement on analog circuit(op-amp,
AD633) can tracking the envelope of voltage flicker it easy to
implement. Microcontroller measurement of voltage flicker out as a
graph and Results in different conditions and with a value for each
period of the voltage flicker. The simulation and experimental result had
shown the can track the voltage flicker envelope and microcontroller can
measure the voltage flicker shown on display and save data storage.

1

2

วงจรเลื่อนเฟส
นาหน้า และล้าหลัง

แรงดันกระพริ บ
จาลอง

Keywords: voltage flicker, energy operator

1. บทนา

3

การเกิดแรงดันกระพริ บอันเนื่ องมาจากการเกิ ดจากขนาดของแรงดัน
มีค่าแปรเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลาเป็ นปั ญหาที่สาคัญ ทางด้านคุณภาพไฟฟ้ า
ในผูใ้ ช้ไฟฟ้ าประเภทอุตสาหกรรม ถึงแม้วา่ ในปั จจุบนั จะได้มีการพยายาม
ในการแก้ปัญหาด้านคุณภาพไฟฟ้ าและความเชื่ อถื อได้ข องระบบไฟฟ้ า

วงจรออปแอมป์
และ AD633

ชุดแสดงผล
และบันทึกข้อมูล

รู ปที่1. บล็อกไดอะแกรมของวงจรประมาณค่าแรงดันกระพริ บ
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3. ตัวกระทาพลังงาน

2.2 การสร้ างแรงดันกระพริ บจาลอง(Simulation of Voltage
Flicker)

เทียเกอร์ (Teager) ตัวกระทาพลังงานสัญญาณใด v  t  เป็ นผลรวม
ของพลังงานจลน์ (kineic energy )  dv dt  , พลังงานศักย์ (potential
2

การสร้ า งสัญ ญาณทดสอบ ในบทความนี้ จะน าเสนอวิ ธี ก ารสร้ า ง
แรงดันกระพริ บ ด้วยวิธีการผสมสัญญาณ การสร้างแรงดันกระพริ บด้วย
การผสมสัญญาณทาได้ดว้ ยการการเปลี่ยนแปลงขอนาดสัญญาณทาได้โดย
การมอดูเลตความถี่ต่าเข้ากับความถี่มูลหลัก แสดงดังสมาการ(1) [3]
V   Ao  f  t  sin ot 

โดย

energy)

คือ

ขนาดสัญญาณความถี่มูลหลัก

o

คือ

ความถี่มูลหลัก

dt 2 

 ของสัญญาณ แสดงดังสมาการที่ (2)

คือ
สัญญาณมอดูเลต ซึ่ งสามารถกาหนดให้
เป็ นสัญญาณสี่ เหลี่ยม สัญญาณไซน์สามเหลี่ยม หรื อสัญญาณใดๆ

TEO  A   vk 1vk 1
2

เมื่อ

A =1,  = 314.16 rad/s และ f  t 
o
o

2

(3)

สัญญาณปั จจุบนั
สัญญาณก่อน
สัญญาณหลัง

vk
vk 1

เป็ นสัญญาณไซน์ความถี่ 5 Hz ผลการจาลองแสดงดังรู ปที่ 2.

vk 1
สัญญาณไซน์50 Hz

(2)

ต่อมา Kaiser [4] ได้นาเสนอ TEO ในรู ปแบบของสัญญาณ 3 สัญญาณดัง
สมาการ (3)

f t 

จากสมาการที่ (1) ถ้ากาหนดให้

2

2
 d 2v 
 dv 
2 2
  A 
TEO     v 
2
 dt 
 dt 

(1)

A
o

v dv

สัญญาณไซน์5 Hz

จากสมาการที่ (3) จะเห็ น ว่าอัล กอริ ธึ ม ของ Kaiser มี ค วามเร็ วในการ
ติดตาม เพราะสมการมี เพียงการคูณ และการลบเท่านั้น แต่ผลการติดตาม
สัญญาณด้วยวิธี TEO จากการติดตามแรงดันกระพริ บของวิธีการ TEO จะ
เกิดแรงดันกรรโชกสู งเมื่อสัญญาณมีการเปลี่ยนแปลงทันทีทนั ใด แสดงดัง
รู ปที่ 5.

แรงดันกระพริบ

รู ปที่ 2. ผลการจาลองสร้างแรงดันกระพริ บด้วยการมอดูเลตสัญญาณ
จากผลการจ าลองน ามาสร้ า งวงจรสร้ า งแรงดัน กระพริ บ เพื่ อ การ
ทดสอบโดยเลือกใช้ AD633 ซึ่ งเป็ นไอซี ในการคูณแบบอนาลอกและผล
การทางานแสดงดันรู ปที่ 3.

รู ปที่5. เอาต์พุตของ TEO เกิดแรงกรรโชก
Mohamed Amin Eldery [3] ได้พฒั นาอัล กอลิ ธึม ต่อจาก TEO ซึ่ งมี
รายละเอียดดังนี้
สัญญาณใดๆ v  t  เป็ นดังสมาการ (4)

+15v

1

X1

2

X2

3

Y1

4

Y2

+Vs

8

W 7
AD633JN

Z

6

w

-Vs 5

x

1

 x2 Y1  Y2 
10V

Z

v  t   A sin t 

(4)

-15v

รู ปที่ 3. วงจรสร้างแรงดันกระพริ บ

และให้สัญญาณมีการเลื่ อนเฟสนาหน้า  v   และสัญญาณเลื่ อนเฟสล้า
หลัง  v   แสดงดังสมาการที่ (5) และสมาการที่ (6)
v  A sin t  


v  A sin t  
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นาสมาการ(5) คูณด้วยสมาการ (6) ก็จะได้

ผลการทดลองของวงจรรู ปที่ 7. เมื่ อนาวงจรที่ 7. วัดสัญญาณแรงดัน
กระพริ บจาลองจะได้ผลดังรู ปที่ 8. ซึ่งเป็ นจุดที่ 2. ในรู ปที่ 1.

v v  A sin t   A sin t  




(7)
มุม 0
มุม 45
มุม 45

จะได้ ส มาการม า แล้ ว แทนค่ า ตั ว แปรที่ มี อ ยู่ ใ นสมการค่ า ดั ง นี้
2
2
cos    1  sin  
ดังนั้นตัวกระทาพลังงาน EO คือ
EO  v  v v  A sin  


2

(8)

2

และขนาดหรื อกรอบของสัญญาณคือ
A

รู ปที่ 8. ผลการเลื่อนเฟสของสัญญาณแรงดันกระพริ บจาลอง

v 2 v  v 
sin 2  

(9)

4.2 การออกแบบวงจรสาหรับอัลกอลิธึมตัวกระทาพลังงาน
จากบล็อกไดอะแกรมที่ 6. นามาออกแบบวงจรด้วยออปแอมป์ และ
ไอซี AD633 ดังรู ปวงจรที่ 10. โดยใช่ AD633 จานวน 4 ตัว โดยตัวที่ 1. ทา
การคูณแรงดันนาหน้า และแรงดันล้าหลัง ตัวที่ 2. ทาการยกก าลังสอง
สัญญาณอินพุต ตัวที่ 3. ทาการคูณสัญญาณกับแรงดันสองโวลต์ และตัวที่
4. ต่อร่ วมกับออปแอมป์ 741 เพื่อจัดวงจรเป็ นการถอดรากที่สองของ
สัญญาณ ส่ วนออปแอมป์ ตัวที่ x1. สาหรับวงจรลบสัญญาณ v 2  v  v 
และออปแอมป์ ตัวที่ x2. สาหรับวงจรต่อร่ วมกับ AD633 ตัวที่ 4. เพื่อเป็ น

สมการที่ (9) เขียนเป็ นบล็อกไดอะแกรมได้ดงั รู ปที่ 6.
X

V

DataLogger

+

-

controller
alert

X

V+

X
2

V-

วงจรถอดรากที่สองของ

รูปที่ 6. บล็อกไดอะแกรมอัลกอลิธึมตัวกระทาพลังงาน

v 2 v  v 
sin 2  45 

เมื่อได้รับสัญญาณจากการถอดราก

สมการแล้วจะใช้ออปแอมป์ 741 ทาการขยายสัญญาณ 10 เท่า เพื่อชดเชย
ขนาดสัญญาณที่หายไป

4. การออกแบบวงจรเลื่อนเฟสเพื่อวัดแรงดันกระพริ บ และ
วงจรสาหรับอัลกอลิธึมตัวกระทาพลังงาน

180KΩ
+15v
20KΩ

V+
V-

4.1 การออกแบบวงจรเลื่อนเฟสเพื่อวัดแรงดันกระพริ บ
จากเอกสาร [5] ได้นาเสนอการใช้ตวั เก็บประจุ และตัวเหนี่ ยวนาสร้ าง
วงจรเลื่ อนเฟสนาหน้า และล้าหลัง โดยสรุ ปง่ ายๆคื อโดยการท าให้ มุ ม
นาหน้า และล้าหลังเป็ นมุม 45 จะได้ผลตอบสนองที่ดีที่สุด
เนื่องด้วยข้อจากัดของตัวเหนี่ ยวนาซึ่ งมีค่าไม่หลากหลาย จึงได้ทาการ
ออกแบบวงจรเลื่อนเฟส โดยใช้อุปกรณ์ทดแทน จะใช้ออปแอมป์ เพื่อให้
สัญญาณนาหน้า และล้าหลัง แสดงดังรู ปที่ 7.

1
1

X1

2

X2

3

Y1

4

Y2

AD633JN

+Vs

8

W

7

Z

6

-Vs

5

y1

10kΩ

V+ x V+15v

10kΩ

(V2) - (V+V- )
3
y3

-15v

10kΩ

10kΩ



2

180KΩ

+15v

1

X1

2

X2

3

Y1

4

Y2

AD633JN

+Vs

8

W

7

Z

6

-Vs

5

20KΩ
-15v
+15v

2

V
1

X1

2

X2

3

Y1

4

Y2

AD633JN

+Vs

8

W

7

Z

6

-Vs

5

y2

V2

180kΩ

2

13kΩ

-15v

+15v
180KΩ

4

y4

1

X1

+Vs

8

2

X2

W

7

3

Y1

Z

6

4

Y2

-Vs

5

AD633JN

20KΩ

y5

(V2) - (V+V- )x2

OUT

-15v

R2  100k 

R2  100k 
R1  100k 

R1  100k 

+

R3  135k 

R3  85k 

(ก) วงจรเลื่อนเฟสนาหน้า

5. ชุดแสดงผล และบันทึก

-

C1  0.01 F

1sin  2 50t 

รู ปที่ 9. วงจรที่ออกแบบสาหรับอัลกอลิธึมตัวกระทาพลังงาน

+

1sin  2 50t 

(ข) วงจรเลื่อนเฟสล้าหลัง
รู ปที่ 7.วงจรเลื่อนเฟส
45

ชุ ด นี้ จะใช้ ไ มโครคอนโทรลเลอร์ ชนิ ด ( Arduino) มาใช้ ใ นการ
ประมวลผลการเกิ ดแรงดันกระพริ บ โดยจะนาค่าที่ วดั ได้มาพลอตกราฟ
ก่อนที่จะนากราฟที่ได้มาเปรี ยบเทียบกัน โดยการใช้คณิ ตศาสตร์ มาช่ วยใน
การค านวณ และจะแสดงผลการเกิ ด แรงดัน กระพริ บด้วยการแสดงไฟ
LED และพร้ อมกัน กับ สั่งบัน ทึ ก ไปยัง SD Card เพื่อจะใช้ข ้อมูล ไป
วิเคราะห์และแก้ไขปั ญหาต่อไป

C1  0.01 F

45
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การติ ด ตามกรอบแรงดัน กระพริ บ นั้นมี ห ลากหลายวิ ธี อาทิ เ ช่ น การใช้
FFT ฯลฯ แต่ขอ้ เสี ยของวิธีเหล่านี้ คือมีการคานวณที่ซบั ซ้อนยุง่ ยาก
อัล กอลิ ธึ ม ตัว กระท าพลัง งานที่ น าเสนอเป็ นสมการที่ ง่ า ยใช้ ก าร
คานวณเล็กน้อย คือการเพียงคูณสัญญาณเท่านั้น วงจรการสร้ างงสัญญาณ
ประกอบการวัดทาได้ง่าย และใช้อุปกรณ์ทว่ั ๆไปเช่น ออปแอมป์ และไอซี
AD633 อีกทั้งผลการทางานให้ผลลัพธ์อนั ที่ น่าพอใจ มี ความเร็ วในการ
ทางาน มีความคงทน ต้นทุนต่า และสามารถนาไมโครคอนโทรลเลอร์ มา
ใช้ติดตามกรอบแรงดันกระพริ บได้เป็ นอย่างดี

รู ปที่ 10. ชุดไมโครคอนโทรลเลอร์

6. ผลการทดลอง
การทดสอบการติ ด ตามกรอบแรงดัน กระพริ บโดยการมอดู เ ลต
สัญญาณไซนูซอยด์ สัญญาณสามเหลี่ยม และสัญญาณสี่ เหลี่ ยมความถี่ 5
Hz ผ่ า นวงจรอัล กอลิ ธึ ม ตัว กระท าพลั ง งาน และผ่ า นชุ ด ไมโค
คอนโทรลเลอร์ แสดงดังรู ปที่ 10.
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รู ปที่ 11. ผลการทดลองการติดตามกรอบแรงดันกระพริ บ

7. สรุปผล
บทความนี้ นาเสนอการนาตัวกระทาพลังงาน (Energy Operator) มา
ใช้ติดตามกรอบแรงดันกระพริ บเพื่อเป็ นตัวตรวจจับแรงดันกระพริ บที่
เกิดขึ้นในระบบสาหรับอุปกรณ์ป้องกัน หรื ออุปกรณ์ชดเชยต่างๆ สาหรับ
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การลดอุณหภูมดิ ินเพือ่ เพิม่ ปริมาณดอกอัลสโตรมีเรีย
Soil Temperature Decrement to Increase the Alstoremeria Quantities
ประชา ยืนยงกุล1, เรวัฒ คาวัน1, ธี ระวัฒน์ วงค์คาปั น1และ วิศิษฐ์ ตันสิ นชัย1
1
สาขาวิศวกรรมเครื่ องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่
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Avalang, respectively. It was found that the soil temperature of the
conventional and new system was 15-19 C and 14-15 C, respectively.
The quantities of Alstoremeria flower of the new system more than the
conventional system because the soil temperature of the new system was
lower. The quantities of Alstoremeria flower of Orange queen Everest
and Avalang was increased of 2.5%, 23.5% and 35.1%, respectively. It
was concluded that the soil temperature of the new system was lower
and uniform along the plot because the copper tube has high
conductivity and the single tube has a lower change of temperature.
Keywords: Alstoremeria, soil temperature, plant plot

บทคัดย่อ
งานวิจัยนี ้ เป็ นการศึ กษาการลดอุณหภูมิดินเพื่อ เพิ่มปริ มาณ
ดอกอัลสโตรมีเรี ย โดยเปรี ยบเที ยบแปลงปลูกดอกอัลสโตรมีเรี ยจานวน
2 แปลง คื อ แปลงปลูกเดิม จัดวางท่ อแบบท่ อเดียว ใช้ ท่อเหล็กในการ
แลกเปลี่ยนความร้ อน และแปลงปลูกใหม่ จัดวางท่ อแบบแยก ใช้ ท่อ
ทองแดงในการแลกเปลี่ยนความร้ อน ควบคุมอุณหภูมิดินของแปลงปลูก
ที่ 10-16 องศาเซลเซี ยส [6] โดยแลกเปลี่ยนความร้ อนกับนา้ เย็นที่
หมุนเวียนในระบบ ขนาดแปลงปลูก กว้ าง 2 เมตร ยาว 16 เมตร จานวน 3
แปลง วัดอุณหภุมิดินด้ วยดิจิตอลเทอร์ โมมิเตอร์ ทั้งหมด 8 จุดต่ อแปลง
เปรี ยบเที ยบพันธุ์ดอกอัลสโตรมีเรี ยจานวน 3 สายพันธุ์ คื อ Orange
Queen Everest และ Avalang จากผลการเปรี ยบเที ยบอุณหภูมิดิน พบว่ า
อุณหภูมิดินของ แปลงปลูก เดิมและแปลงปลูกใหม่ คื อ 15-19 องศา
เซลเซี ยส และ 14-15 องศาเซลเซี ยส ตามลาดับ ส่ งผลให้ แปลงปลูกใหม่ มี
ปริ มาณดอกมากกว่ าแปรงปลูกเดิม เนื่องจากอุณหภูมิดินตา่ กว่ า และจาก
การเปรี ยบเที ยบปริ มาณการออกช่ อดอกพบว่ า อัตราการออกช่ อดอกของ
สายพันธุ์ Orange queen Everest และ Avalang มีอัตราการออกช่ อดอก
เพิ่มขึน้ 27.5  23.5% และ 35.1% ตามลาดับ ดังนั้นสรุ ปได้ ว่าการจัด
วางท่ อแบบท่ อแยกและใช้ ท่อทองแดงในการแลกเปลี่ยนความร้ อน
สามารถลดอุณหภูมิดินได้ มากกว่ าการจัดวางท่ อแบบท่ อเดียว เนื่องจาก
การเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิน้อยกว่ าและค่ าค่ าสั มประสิ ทธิ์ การนาความ
ร้ อนของท่ อทองแดงสู งกว่ าท่ อเหล็ก

1. บทนา
อัลสโตรมีเรี ย เป็ นดอกไม้ที่จดั อยู่ใน 1 ใน 15 ชนิดของตลาดที่
มียอดจาหน่ายสูงสุ ด อัลสโตรมีเรี ยเป็ นพืชที่ เก็บเกีย่ วในช่วงเดือนมีนาคม
– พฤษภาคม เนื่องจากดอกอัลสโตรมีเรี ยจะต้องผ่านช่วงเวลาที่มีอุณหภูมิ
ต่าเพื่อกระตุน้ การชักนาให้เกิดการสร้างตาดอกและพัฒนาจนกระทัง่
สามารถเก็บเกีย่ วได้ในช่วงดังกล่าว ดังนั้นการศึกษาเทคนิคการลด
อุณหภูมิของดินให้อยู่ในระดับที่พืชต้องการจึงเป็ นแนวทางในการเพิ่ม
ผลผลิตของดอกอัลสโตรมีเรี ยให้มีคุณภาพในช่วงที่ตลาดต้องการได้อย่าง
ต่อเนื่องและยาวนานขึ้นกว่าเดิม ฉะนั้นพื้นที่ที่ปลูกอัลสโตรมีเรี ยได้ดี
จะต้องเป็ นพื้นที่ที่มีอากาศเย็ น และ มีความสูงจากระดับน้ าทะเลตั้งแต่
1,000 เมตรขึ้นไป เพื่อการออกดอก ที่ สมบูรณ์ และเมื่อนาไปใช้งานจะมี
อายุการใช้งานที่ยาวนาน โดยเฉลี่ยหนึ่งช่อจะมีดอกบาน 5-6 ดอก และ
ดอกย่อยอีก 5-6 ดอก
จากการศึกษาแปลงปลูกดอกอัลสโตรมีเรี ยของมูลนิธิโครงการ
หลวงฯดอยอินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่ พบว่าแปลงปลูกดอกจะใช้การ
แลกเปลี่ยนความร้อนภายในถังน้ าเย็นผ่านท่อน้ าเย็นซึ่ งเป็ นท่อเหล็ก และ
จัดวางในแปลงปลูกที่มีลกั ษณะไปและกลับทั้งสามแปลงเพียงชุดเดียว ทา
ให้อุณหภูมิไม่สม่าเสมอ กล่าวคือ ช่วงแรกของท่อน้ าเย็นอุณหภูมิต่ากว่า
จะทาให้การเจริ ญเติบโตของอัลสโตรมีเรี ยดีกว่า ขณะเดียวกันวัสดุที่
เลือกใช้เป็ นท่อเหล็ก ทาให้เกิดสนิมและตะไคร่ น้ าอุดตันภายในท่อ ทาให้
แลกเปลี่ยนความร้อนได้ไม่ดีเมื่อระยะการใช้งานนานขึ้น
ดังนั้นการศึกษานี้ จึงมีแนวคิดและออกแบบการแลกเปลี่ยน
ความร้อนภายในแปลงปลูกในลักณะท่อแยกในแต่ละแปลง และใช้ท่อ
ทองแดงเป็ นท่อน้ าเย็น จะทาให้สามารถลดอุณหภูมิดินได้มากกว่า

Abstract
The purpose of this study was to decrease a soil temperature
of the Alstoremeria plant plot to increase quantities of the Alstoremeria.
The experiment were divided to two parts. The first part was the
conventional system and a single tube of galvanized steel was used as a
heat exchanger tube. The other was the new system and the separate
tube of copper was used as a heat exchanger tube. The heat of soil was
exchanged with cooling water and the soil temperature was controlled of
10-16 C [6]. The number of plot was 3 plots and size of each plot was 2
meters wide and 16 meters long. The soil temperature was measured of
18 points for each plot by digital thermometer. Three types of the
Alstoremeria were compared. They were the Oange Queen, Everest and
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แบบเดิม เนื่องจากท่อทองแดงมีค่าสัมประสิ ทธิ์ การนาความร้อนสูงกว่า
และเพื่อลดการเกิดสนิมและตะไคร่ น้ าในท่ออีกด้วย

อย่างสม่าเสมอ จะออกดอกก็ต่อเมื่อได้รับความเย็นมากระตุน้ ระยะหนึ่ง
ฉะนั้นพื้นที่ที่จะปลูกอัลสโตรมีเรี ยได้ดี จะต้องเป็ นพื้นที่ที่มีอากาศเย็นใน
ฤดูหนาว คือ มีระดับความสูงจากระดับน้ าทะเลตั้งแต่ 1 ,000 เมตรขึ้นไป
เพื่อที่การออกดอกจะมีความสมบูรณ์

2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อออกแบบและปรับปรุ งระบบการแลกเปลี่ยนสาหรับแปลงปลูก
ดอกอัลสโตรมีเรี ย
2.2 เพื่อทดสอบและเปรี ยบเทียบปริ มาณการออกดอกอัลสโตรมีเรี ย
ระหว่างแปลงปลูกเดิมและแปลงปลูกที่ปรับปรุ ง

3. ขอบเขตการศึกษา
3.1 ขนาดแปลงปลูก กว้าง 2 เมตร ยาว 16 เมตร จานวน 3 แปลง
3.2 ใช้ท่อทองแดงเป็ นท่อน้ าเย็น ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 28
มิลลิเมตร
3.3 ควบคุมอุณหภูมิแปลงปลูกที่ 10-16 องศาเซลเซี ยส
3.4 ความจุถงั น้ าเย็น 1600 ลิตร
3.5 วัดอุณหภูมิดินด้วยเทอร์โมมิเตอร์
3.6 โรงเรื อนเป็ นแบบหลังคาพลาสติกที่พรางแสงด้วยตาข่ายขนาด 70
เปอร์เซ็นต์

รู ปที่ 2. ดอกอัลสโตรมีเรี ย

4.3 ทฤษฎีการส่ งถ่ ายความร้ อน
การส่ งถ่ายความร้อน เกิดขึ้นเนื่องจากความแตกต่างของ
อุณหภูมิ โดยความร้อนจะเคลื่อนที่จากที่ที่มีอุณหภูมิสูงไปยังที่ที่มี
อุณหภูมิต่า ดังแสดงในสมการ (1)
Q = mC
 p (Te -Ti )
Q
คือ อัตราการส่ งถ่ายความร้อน (W)
เมื่อ
m
คือ อัตราการไหลเชิงมวลของน้ า (kg/s)
Cp
คือ ค่าความร้อนจาเพาะของน้ า (J/kg C)

4. หลักการและทฤษฎี
4.1 หลักการทางาน
การทางานชุดควบคุมอุณหภมิดินของแปลงดอกอัลสโตรมีเรี ย
เริ่ มทางาน โดยเปิ ดระบบทาความเย็นทาให้น้ าในถังน้ าเย็นมีอุณหภูมิที่ 05 องศาเซลเซี ยส ปั๊ มน้ าทาหน้าที่สร้างอัตราการไหลให้กบั น้ าจากถังน้ า
เย็นไปยังท่อภายในแปลงปลูก เพื่อแลกเปลี่ยนความร้อนกับดิน เมื่อน้ าใน
ท่อน้ าเย็นแลกเปลี่ยนความร้อนกับดินทาให้อุณหภูมิน้ าสูงขึ้น น้ าจะไหล
กลับสู่ถงั น้ าเย็น เพื่อทาอุณหภูมิให้ต่าลงอีกครั้ง ดังแสดงในรู ปที่ 1.

Ti
Te คือ

คือ อุณหภูมิทางเข้าของน้ า (C)
อุณหภูมิทางออกของน้ า (C)

5. อุปกรณ์ และการทดสอบ

(ก) การเตรี ยมแปลงปลูก

รู ปที่ 1. ชุดควบคุมอุณหภมิดินของแปลงดอกอัลสโตรมีเรี ย

4.2 ดอกอัลสโตรมีเรีย

(ข) การจัดวางท่อน้ าเย็นภายในแปลงปลูก

อัลสโตรมีเรี ย (Alstroemeriapelegrina) มีชื่อสามัญว่า
Peruvian Lily หรื อ Inca Lily จัดอยู่ใน Family Alstroemeriaceae เป็ น
ดอกไม้ที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่ หลาย และจัดอยู่ใน 1 ใน 15 ชนิดของ
ตลาดประมูลในเนเธอร์แลนด์ที่มียอดการจัดจาหน่ายสูงที่สุด อัลสโตร
มีเรี ยเป็ นพืชที่ชกั นาให้เกิดตาดอกได้ในสภาพที่อุณหภูมิของวัสดุปลูกเย็น
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รู ปที่ 5. แสดงการเปรี ยบเทียบปริ มาณการออกดอกของดอกอัลสโตร
มีเรี ยพันธุ ์ Orange queen ระหว่างแปลงปลูกเดิมและแปลงปลูกใหม่ รู ปที่
5 (ก) แสดงปริ มาณดอกของดอกอัลสโตรมีเรี ยกรณี แปลงปลูกเดิม ขณะที่
รู ปที่ 5 (ข) แสดงปริ มาณดอกของดอกอัลสโตรมีเรี ยกรณี แปลงปลูกใหม่
พบว่าปริ มาณการออกดอกของแปลงปลูกใหม่มากกว่าแปลงปลูกเดิมอย่าง
เห็นได้ชดั และพบว่าปริ มาณการออกดอกมีลกั ษณะเหมือนกันทั้ง 3 สาย
พันธุ ์ กล่าวคือ ปริ มาณการออกดอกของแปลงปลูกใหม่ของสายพันธุ ์
Orange queen Avalange และ Everest เพิ่มขึ้น 27. 5% 35. 1% และ
23.5% ตามลาดับ จึงสรุ ปได้ว่าอุณหภูมดินที่ต่ากว่ามีผลทาให้ปริ มาณ
ดอกอัลสโตรมีเรี ยเพิ่มมากขึ้น

(ค) การติดตั้งท่อแยก
รู ปที่ 3. การเตรี ยมแปลงปลูกและติดตั้งท่อน้ าเย็น
จากรู ปที่ 3 (ก) เป็ นการเตรี ยมแปลงปลูก โดยขุดหน้าดินเป็ น
ร่ องลึกประมาณ 50 เซนติเมตร ตามความยาวของแปลงปลูก และในแต่
ละแปลงปลูกจะมี 2 ร่ อง สาหรับท่อน้ าเย็นไปและกลับ รู ปที่ 3 (ข) แสดง
การจัดวางท่อน้ าเย็นภายในแปลงปลูก เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของท่อ
แดง 28 มิลลิเมตร และเชื่อมต่อท่อทองแดงในแต่ละแปลงปลูกด้วยข้องอ
90 องศา รู ปที่ 3 (ค) แสดงการติดตั้งท่อสาหรับแยกการไหลของน้ าเย็น
ในแต่ละแปลงปลูก ซึ่ งในแต่ละแปลงปลูกจะมีท่อน้ าเย็นไหลไปและกลับ

ตาแหน่งการวัดอุณหภูมิ

รู ปที่ 6. เปรี ยบเทียบอุณหภูมิที่ตาแหน่งการวัดต่างๆ
จากรู ปที่ 6. เปรี ยบเทียบจุดวัดอุณหภูมิระหว่างแปลงปลูกเดิมและ
แปลงปลูกใหม่ท้ งั 3 แปลงปลูกรวม 24 จุด ในช่วงเวลา 8.00 น. และ 17.00
น. พบว่าอุณหภูมิเฉลี่ยของแปลงปลูกใหม่คือ 14.5 C ขณะที่อุหภูมิเฉลี่ย
ของแปลงปลูกเดิมคื 18.5 C แสดงว่าอุณหภูมิเฉลี่ยของแปลงปลูกใหม่
ต่ากว่าอุณหภูมิเฉลี่ยของแปลงปลูกเดิม 21.6 % และเมื่อพิจารณาแนวโน้ม
การเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิ พบว่ากรณี แปลงปลูกเดิมอุณหภูมิจะสูงขึ้น
เรื่ อยๆตามจุดวัดอุณหภูมิภายในแปลง กล่าวคืออุณหภูมิต่าสุ ดที่จุดวัดที่ 1
และสูงสุ ดที่จุดวัดสุ ดท้าย เนื่องจากแปลงปลูกทั้ง 3 แปลงใช้ท่อน้ าเย็นท่อ
เดียวกัน ดังนั้นขณะที่น้ าเย็นแลกเปลี่ยนความร้อนกับดินทาให้อุณหภูมิน้ า
สูงขึ้นตามความยาวของท่อ ขณะที่อุณหภูมิของแปลงปลูกใหม่ใกล้เคียง
กันตลอดทั้งแปลง เนื่องจากท่อน้ าเย็นของแต่ละแปลงแยกออกจากกัน จะ
สังเกตุเห็นว่าอุณหภูมิจุดที่ 1 9 และ 17 ซึ่ งเป็ นจุดเริ่ มต้นของแปลงปลูก
แต่ละแปลงจะมีอุณหภูมิเท่ากัน และเช่นเดียวกันอุณหภูมิจุดสุ ดท้ายของ
แต่ละแปลงจะมีค่าเท่ากันเช่นกัน ดังนั้นอุณหภูมิเฉลี่ยของแปลงปลูกใหม่
จึงมีค่าต่ากว่า นอกจากนั้นพบว่า ช่วงเวลาในการวัดอุณหภูมิ คือที่ 08.00
น. และ 17.00 น มีผลเล็กน้อยต่ออุณหภูมิภายในแปลงปลูก

รู ปที่ 4. ตาแหน่งการวัดอุณหภูมิดินในแปลงปลูก
จากรู ปที่ 4 แสดงตาแหน่งการวัดอุณหภูมิดินในแปลงปลูก
รวมทั้งหมด 24 จุด ด้วยดิจิตอลเทอร์โมมิเตอร์ ในแต่ละแปลงปลูกจะวัด
อุณหภูมิท้ งั หมด 8 จุด แบ่งเป็ นท่อไปและกลับท่อละ 4 จุด โดยจะเก็บ
ข้อมูล 2 เวลา คือ เวลา 08.00 น. และ 17.00 น. ติดต่อกัน 14 วัน
เปรี ยบเทียบผลระหว่างแปลงปลูกเดิมกับแปลงปลูกใหม่ แยกตามชนิด
ของดอกอัลสโตรมีเรี ย จานวน 3 สายพันธ์ คือ Orange queen Avalange
และ Everest

5. ผลและการวิเคราะห์

(ก) แปลงปลูกเดิม
(ข) แปลงปลูกใหม่
รู ปที่ 5. เปรี ยบเทียบดอกอัลสโตรมีเรี ยพันธุ ์ Orange queen
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[4]
[5]
[6]

[7]

รู ปที่ 7. ปริ มาณการออกดอกของอัลสโตรมีเรี ย พันธุ ์ Orange queen
[8]
รู ปที่ 7. แสดงการเปรี ยบเทียบปริ มาณการออกดอกของดอกอัลสโตร
มีเรี ยพันธุ ์ Orange queen ระหว่างแปลงปลูกเดิมและแปลงปลูกใหม่ โดย
เก็บข้อมูลทั้งหมด 14 วันติดต่อกัน เปรี ยบเทียบจานวนดอกที่สมบูรณ์
เต็มที่พร้อมเก็บเกีย่ ว พบว่าปริ มาณดอกของแปลงปลูกใหม่ต่อต้นมากกว่า
แปลงปลูกเดิมในทุกๆวัน คือเป็ นค่าเฉลี่ย 27.
5 % กรณี สายพันธุ ์
Avalange และ Everest มีแนวโน้มในลักษณะเดียวกัน โดยเมื่อ
เปรี ยบเทียบปริ มาณการออกดอกของสายพันธุ ์ Avalange และ Everest
ระหว่างแปลงปลูกใหม่และแปลงปลูกเดิม พบว่าปริ มาณการออกดอกของ
แปลงปลูกใหม่มากว่าแปลงปลูกเดิม 35.1% และ 23.5% ดังนั้นแสดงว่า
การควบคุมอุณหภูมิดินให้อยู่ในช่วง 10-16 C ส่ งผลให้สามารถเพิม่
ปริ มาณดอกของอัลสโตรมีเรี ย

[9]

[10]

มูลนิธิโครงการหลวง, Web site: http://www.rpf.or.th
ข้อมูลดอก, Alstoemeria.Web site:
http://student.nu.ac.th/sangtawan
การปลูกและการดูแลรักษาดอก Alstoemeria, Web site:
http://www.thaigoodview.com/library/studentshow/st2545/45/no03-24/plook_alstro.html
บัณฑิต นุชนิยม, “การพัฒนาแบบจาลองทางคณิ ตศาสตร์ของ
การฆ่าเชื้อโรคในดินด้วยพลังงานแสงอาทิตย์” ภาควิชา
คณิ ตศาสตร์, คณะพลังงานและวัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี.
วัชระ เพิ่มชาติ , “การศึกษาความเป็ นไปได้ในการใช้ดินเป็ นตัว
ระบายความร้อนทิ้งของเครื่ องปรับอากาศในประเทศไทย”
ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะพลังงานและวัสดุ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี.
กุสุมณ สมัครค้า, “การพัฒนาเครื่ องแลกเปลี่ยนความร้อน
ระหว่างน้ าร้อนกับดินเพื่อใช้ยบั ยั้งการเจริ ญเติบโตของ
จุลินทรี ย”์ ภาควิชาเทคโนโลยีอุณหภาพ เกษตร คณะพลังงาน
และวัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี.
จักรวาล บุญหวาน, “การควบคุมอุณหภูมิดินเพื่อการเพาะกล้า
ไม้เบญจมาศ” ภาควิชาเทคโนโลยีอุณหภาพ เกษตร คณะ
พลังงานและวัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี.

6. สรุปผล
6.1 เปรี ยบเทียบอุณหภูมิดินเฉลี่ยของแปลงปลูกพบว่า อุณหภูมิเฉลี่ยของ
แปลงปลูกเดิมคือ 18.5 C และแปลงปลูกใหม่ คือ 14.5 C
6.2 ปริ มาณการออกดอกของอัลสโตรมีเรี ยพันธุ ์
Orange queen
Avalange และ Everest ของแปลงปลูกใหม่มากกว่าแปลงปลูกเดิม 27. 5%
35.1% และ 23.5% ตามลาดับ
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ชุ ดทดลองการควบคุมอุณหภูมิ
Temperature Control Experimental Set
ณัฐพงศ์ แพน้อย1 และ พิสิทธิ วิสุทธิ เมธี กร2
ภาควิชาวิศวกรรมระบบวัดคุมและเมคคาทรอนิกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
E-mail: pnattapo@mut.ac.th1 , pisit@mut.ac.th2
ความเร็ ว สู ง ทํา ให้ก ระบวนการผลิ ต ที ใช้ค อมพิ ว เตอร์ ค วบคุ ม มี ค วาม
สะดวกในการใช้งานและมีประสิ ทธิ ภาพมากขึ น สําหรั บการเรี ยนการ
สอนด้านวิศวกรรมระบบควบคุมมักจะเริ มจากการเรี ยนรู้ ด้านทฤษฎี โดย
มุ่งเน้นไปในการวิเคราะห์ระบบเพือให้เข้าใจถึ งพฤติ กรรมของระบบที มี
การนําเสนอผ่านสมการทางคณิ ตศาสตร์ทงโดเมนเวลาและโดเมนความถี
ั
จากนันก็เป็ นขันตอนของการเรี ยนรู้ การออกแบบตัวควบคุ มอันเป็ นการ
คํานวณหาค่ าพารามิ เตอร์ ของตัวควบคุ ม ที จะใช้ควบคุ มระบบ เพือให้
เข้าใจผลการออกแบบระบบได้ดียิ งขึนจะมีการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ในการจําลองระบบควบคุ มเพือเป็ นการตรวจสอบสิ งที ได้วิเคราะห์และ
ออกแบบว่าสอดคล้องกับผลการจําลองหรื อไม่ [3] อย่างไรก็ตามการ
เรี ยนรู้การออกแบบระบบควบคุ มก็เช่ นเดี ยวกับการทดลองในแขนงวิชา
อื นๆของสาขาวิศ วกรรมไฟฟ้ าที ต้อ งมี การฝึ กฝนทังทางทฤษฎี และการ
ทดลองกับระบบจริ ง [4] เพือให้เห็นการทํางานระบบจริ งที อาจมี ข้อจํากัด
บางอย่างในทางปฏิบตั ิ
ดังนันในบทความนี จึ งได้น ําเสนอการออกแบบสร้ า งชุ ดทดลอง
ระบบควบคุมอุณหภูมิโดยมุ่ งเน้นในเรื องของการปรั บค่ าพารามิ เตอร์ ตัว
ควบคุม โดยการทดลองจะต้องให้ระบบมีฟังก์ชันถ่ ายโอนที แตกต่ างกัน
เพือให้นักศึ กษาแต่ ละกลุ่ มนันมี ระบบที จะควบคุ มแตกต่ างกัน ดังนัน
คุ ณ สมบัติ ป ระการหนึ งของชุ ด ทดลองที จะทําการออกแบบก็คื อ ต้อ ง
สามารถปรับเปลียนฟังก์ชนั ถ่ายโอนของระบบได้ นอกจากนันยังมี การ
ใช้ค อมพิ ว เตอร์ ร่ วมกับ ดาต้า แอคคู ส ซิ ชั นฮาร์ ดแวร์ ท ํา หน้า ที เป็ นตั ว
ควบคุมและส่ วนติดต่อผูใ้ ช้เพือเป็ นช่ องทางในการเปลี ยนค่ าพารามิ เตอร์
ตั ว ควบคุ ม โดยทั งหมดนี ทํา งานบนโปรแกรม LabVIEW ซึ งเป็ น
ซอฟต์แวร์ทีได้รับความนิยมอย่างมากในอุตสาหกรรมต่างๆซึ งเป็ นผลดีต่อ
ผูเ้ รี ยนอีกประการหนึง

บทคัดย่อ
ระบบควบคุมอุณหภูมิถูกออกแบบขึ นเพื อใช้ สําหรั บนักศึ กษาระดับ
ปริ ญญาตรี ใ นห้ องปฏิ บั ติ ก ารระบบควบคุ ม แบบจํา ลองกระบวนการ
ประกอบด้ วยท่ อที ติดตังฮี ตเตอร์ เพื อเป็ นตัวขับเร้ า วงจรชอบเปอร์ อย่ าง
ง่ ายที ใช้ มอสเฟตถูก ใช้ เ พื อควบคุ มพลังงานไฟฟ้ าของฮี ต เตอร์ เครื อง
คอมพิ ว เตอร์ ที มี ด าต้ าแอคคู สซิ ชันฮาร์ ดแวร์ ถูกใช้ เ ป็ นตัวควบคุ ม แบบ
ดิ จิตอลและตัวควบคุ มสร้ างขึ นโดยโปรแกรม LabVIEW ในระบบที
นําเสนอพารามิ เตอร์ ตั วควบคุ มสามารถปรั บตามค่ าโดยผ่ านส่ วนติ ดต่ อ
ผู้ใช้ แบบกราฟิ คของโปรแกรม LabVIEW จากผลการทดลองที คําสั ง
70°C ตามวิธีการควบคุ มแบบจําลองภายในให้ ผลตอบสนองการพุ่งเกิ น
13% ด้ วยค่ าเวลาเข้ าที 125 วินาที ส่ วนการปรั บตัวควบคุมด้ วยวิ ธีการปรั บ
แบบซิ กเลอร์ และนิโคลให้ ผลตอบสนองการพุ่งเกิน 35% ด้ วยเวลาเข้ าที 75
วินาที ย่ านการควบคุมของระบบอยู่ระหว่ าง 35°C - 70°C

Abstract
A temperature control experimental set is designed to used for an
undergraduate student in control system laboratory. A plant model
consists of a tube with a heater that is installed as an actuator. A simple
MOSFET chopper circuit is used for controlling an electrical energy of
the heater. A Computer with data acquisition hardware is used to be a
digital controller and the controller is implemented using LabVIEW
program. In the proposed system, the controller parameters can be
adjusted by using a graphical user interface of LabVIEW. From the
experimental results at 70°C setpoint , by using internal model control
tuning method, the overshoot response is 13% with 125 s settling time.
By using Ziegler Nichols tuning method, the overshoot response is 35%
with 75 s of settling time. The control range of the system is 35°C to
70°C.
Keywords: temperature control system, controller tuning, IMC

2. โครงสร้ างระบบทีนําเสนอ
ชุดทดลองการควบคุ มอุ ณหภูมิที สร้ างขึ นมี ไดอะแกรมดังในรู ปที 1
โดยเป็ นการควบคุมอุณหภูมิภายในท่อทนความร้อนทีมีแหล่งกาํ เนิดความ
ร้อนเป็ นฮีตเตอร์ไฟฟ้ าทีต่อกับวงจรขับชนิดชอปเปอร์ทีควบคุมการทํางาน
ด้ว ยสั ญญาณพีดับ บลิ ว เอ็ ม ซึ งสั ญ ญาณพี ดับบลิ ว เอ็ ม จะมี ก ารเปลี ยน
ค่ าดิ ว ตี ไซเคิ ล โดยการเปลี ยนระดับสัญ ญาณควบคุ มที ป้ อนให้กบั วงจร
ขับฮีตเตอร์และในทีนีก็คือสัญญาณแอนะล็อกที ได้จากตัวแปลงสัญญาณ
ดิ จิต อลเป็ นแอนะล็ อก (D/A) ของการ์ ด DAQ ในส่ ว นของสัญ ญาณ
ป้ อนกลับซึ งก็คือค่าอุณหภูมิภายในท่อจะได้จากเซนเซอร์วดั อุณหภูมิชนิด

1. บทนํา
ปั จจุบนั ระบบการวัดและควบคุ มแบบอัตโนมัติได้มีการใช้งานอย่าง
แพร่ หลายในกระบวนการผลิ ตทางอุ ตสาหกรรม โดยระบบเหล่ านี จะใช้
คอมพิวเตอร์ในการจัดเก็บข้อมูล, ควบคุมและแสดงสภาวะการทํางานของ
ระบบ [1]-[2] ซึ งความสามารถของคอมพิวเตอร์ ในปั จจุ บันมี ค่อนข้างสู ง
ไม่ว่าจะเป็ นความสามารถในการแสดงผลและสามารถประมวลผลด้วย
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รู ปที 1 โครงสร้างทางฮาร์ดแวร์ของระบบทีสร้างขึน

0.25

รู ปที 4 วงจรใช้งานเทอร์มิเตอร์เพือวัดอุณหภูมิ
สําหรั บการตรวจวัดอุ ณหภู มิในท่ อของชุ ดทดลองที สร้ างขึ นจะใช้
เทอร์ มิ ส เตอร์ แ บบ NTC (Negative Temperature Coefficient) ซึ งมี
สัมประสิ ทธิ ทางอุณหภูมิทีเป็ นลบซึ งหมายความว่าเมืออุณหภูมิรอบตัวมัน
เพิมขึนค่าความต้านทานของเทอร์ มิสเตอร์ ชนิ ดนี จะมี ค่าลดลงโดยความ
ต้านของเทอร์มิสเตอร์ทีใช้จะมีความสัมพันธ์ดงั สมการที (1)

ร
เมต

0.12 เมตร

1 1
(  )
T TO

RT  RO e
(1)
เมือ RT คือค่าความต้านทานของเทอร์มิสเตอร์ทีอุณหภูมิขณะวัด (  )
RO คือค่าความต้านทานทีอุณหภูมิอา้ งอิงในทีนีคือ 25º C (  )
T คือค่าอุณหภูมิทีใช้เทอร์มิสเตอร์วดั (K)
TO คือค่าอุณหภูมิอา้ งอิงมีค่าเท่ากับ 298.15 K (25º C)
 คือค่าสัมประสิ ทธิ ทางอุณหภูมิของเทอร์มิสเตอร์
การต่ อใช้งานเทอร์ มิ สเตอร์ เพือวัดอุ ณหภู มิจ ะใช้วงจรแบ่ งแรงดัน
ลักษณะดังรู ปที 4 โดยจากวงจรเมืออุณหภูมิเพิ มขึ นค่ าความต้านทานของ
เทอร์ มิ สเตอร์ มีค่ าตําลงดังนันแรงดันเอาต์พุ ต VT จะมี ค่ าเพิ มขึ นเมื อ
อุหภูมิเพิ มขึน ซึ งแรงดันที ได้จากวงจรวัดอุ ณหภูมิจะถูกนําไปคํานวณ
ย้อนกลับว่าขณะนันค่าความต้านทานเทอร์ มิสเตอร์ มีค่าเท่ าใดและจากค่ า
ความต้านทานเทอร์มิสเตอร์จะใช้สมการที (1) เพือคํานวณหาว่าขณะนัน
อุณหภูมิรอบๆเทอร์ มิสเตอร์ มีค่าเท่ าใดเพือใช้เป็ นสัญญาณป้ อนกลับใน
การควบคุม คุณสมบัติของเทอร์มิสเตอร์ทีใช้ในทีนีจะมีค่าสัมประสิ ทธิ
ทางอุณหภูมิคือ 4000 และมีค่าความต้านทานคือ 10K  ที อุณหภูมิ 25º C

รู ปที 2 ชุดทดลองการควบคุมอุณหภูมิทีสร้าง

รู ปที 3 ไดอะแกรมของวงจรขับฮีตเตอร์
ทีเรี ยกว่าเทอร์มิสเตอร์ต่อกับตัวต้านทานค่าคงทีเป็ นวงจรแบ่ งแรงดันโดย
แรงดันจากวงจรส่ วนของเซนเซอร์ วดั อุ ณหภูมินีจะต่ อเข้ากับวงจรแปลง
สัญญาณแอนะล็อกเป็ นสัญญาณดิ จิตอล (A/D) ของการ์ ด DAQ เพือนํา
ค่าทีได้ไปแปลงเป็ นอุณหภูมิเพือประมวลผลในการควบคุมแบบวงปิ ดบน
โปรแกรมLabVIEW นอกจากนันในระบบยังมี พ ัดลมขนาดเล็ก ที ปรั บ
ความเร็ วในการหมุนของพัดลมได้ดว้ ยการปรับแรงดันไฟตรง ดังนันการ
ที จะให้ก ารทดลองในแต่ ละกลุ่ มนันมี ฟั งชันก์ก ารถ่ ายโอนของระบบที
แตกต่างกันสามารถทําได้โดยการปรั บความเร็ วพัดลมที ต่ างกันและการ
วางตําแหน่งของเซนเซอร์วดั อุณหภูมิระยะห่างจากฮีตเตอร์ทีต่างกัน
รู ปที 3 เป็ นโครงสร้างของวงจรขับฮีตเตอร์ ที มี วงจรสร้ างสัญญาณพีดับบลิวเอ็มทํางานทีความถี 5 kHz และปรั บความกว้างของสัญญาณด้วย
ค่าแรงดันไฟตรงทีป้ อนให้กบั วงจรสร้ างสัญญาณพีดับบลิ วเอ็ม จากนัน
สัญญาณพีดบั บลิ วเอ็มจะส่ งผ่านไปขับมอสเฟตกาํ ลังโดยมี การแยกโดด
ทางไฟฟ้ าระหว่างส่ วนควบคุมและมอสเฟตกาํ ลังด้วยออปโต้คัปเปลอร์ที
สามารถขับมอสเฟตได้โดยตรง

2.1 การทดสอบระบบวงเปิ ด
ในส่ วนนีเป็ นการทดสอบระบบขณะทํางานแบบวงเปิ ดเพือใช้ในการ
ประมาณค่ าฟั งก์ชันการถ่ ายโอนของระบบและเพือใช้ค่าที ได้จากกราฟ
ผลตอบสนองนันมาใช้ในการปรั บค่ าพารามิ เตอร์ ของตัวควบคุ ม โดยใน
บทความนี ทดสอบผลการทํางานของระบบต่ อสั ญญาณแบบขันบันได
ในชุ ดทดลองที สร้ างขึ นสามารถหาผลตอบสนองต่ อสัญญาณขันบันได
โดยการป้ อนแรงดันไฟตรงให้กบั อินพุตของวงจรขับฮี ตเตอร์ ซึงจะทําให้
เกิดสัญญาณพี ดับบลิ วเอ็ม ที มี ดิวตี ไซเคิ ลค่ าหนึ ง จากนันทําการวัดค่ า
ของอุ ณหภูมิเที ยบกับเวลาเพือที จะได้กราฟผลตอบสนองสําหรั บใช้ห า
ค่าพารามิเตอร์ตวั ควบคุมตามวิธีการซี กเลอร์-นิโคลส์ รู ปที 5 เป็ นกราฟ
ผลตอบสนองอุ ณหภูมิ-เวลาเมื อป้ อนแรงดันไฟตรง 1.448 V ให้กบั ชุ ด
ขับฮีตเตอร์โดยแรงดันดังกล่าวถูกสั งออกมาจากการ์ด DAQ เพือให้ง่ายใน
การทดลองของผูเ้ รี ยนและกราฟผลตอบสนองก็ถูกวาดโดยโปรแกรมที
พัฒนาบน LabVIEW ซึ งอ่านแรงดันจากวงจรเชือมต่อกับเทอร์มิสเตอร์ที
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ค่าพารามิเตอร์ตวั ควบคุม จากการทดสอบระบบแบบวงเปิ ดดังกราฟใน
รู ปที 5 และวิธี การของซี ก เลอร์ -นิ โ คลส์ [5] จะได้ค่า พารามิ เ ตอร์ ตัว
ควบคุมกรณี ตวั ควบคุมแบบ P, PI และ PID ดังในตารางที 1

3.2 การปรับพารามิเตอร์ ตัวควบคุมด้ วยวิธี IMC
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การปรั บค่ าพารามิ เตอร์ ตัวควบคุ มพี ไ อดี ด้วยวิธี ก าร IMC(Internal
Model Control) ถูกพัฒนาขึ นเพือใช้ปรั บค่ าพารามิ เตอร์ ตัวควบคุ มโดยมี
การนําเสนองานวิจยั [6] ซึ งเป็ นวิธีการทีเป็ นระบบและค่อนข้างง่ายซึ งอาจ
สรุ ปเป็ นตารางค่าพารามิเตอร์ ตัวควบคุ มพีไอและพีไอดี ดังตารางที 2 อัน
เป็ นค่ า ที ใช้ก บั สํา หรั บ ระบบแบบอัน ดับหนึ งที มี ค่ าหน่ วงเวลาอันเป็ น
ระบบแบบเดียวกับชุดทดลองทีสร้างขึนในบทความนีดังสมการที (2)



รู ปที 5 ผลตอบสนองของระบบแบบวงเปิ ด
ใช้วดั อุณหภูมิแล้วแปลงเป็ นค่าอุณหูมิและพล็อตกราฟผลตอบสนองโดย
จากการอ่านค่ากราฟในรู ปที 5 จะได้ว่า
ค่าหน่วงเวลาของระบบโดยประมาณ
  7 วินาที
  27 วินาที
ค่าคงตัวทางเวลา
ค่าอัตราขยายไฟตรง (DC Gain)
T
71.91  33.11
K

 26.79
Control signal
1.448

ตารางที 2 ค่าพารามิ เตอร์ตวั ควบคุมพีไอดีดว้ ยวิธีการ IMC

Ke  s 26.79e 7 s

s  1
27s  1

(2)

ตารางที 1 ค่าพารามิ เตอร์ตวั ควบคุมจากวิธีของซี กเลอร์-นิโคลส์
ชนิดตัว
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จากพารามิ เตอร์ ตัวควบคุ มทังสองกรณี คือตารางที 1 และตารางที 2
สมการตัวควบคุมจะมีรูปแบบดังสมการที (3)
1
GC (s )  K P (1 
 TD s )
(3)
TI s
ในการสร้ างตัวควบคุ มบนโปรแกรม LabVIEW นันในบทความได้
เขียนเป็ นคําสั งบนบล็อกของ LabVIEW ทีเรี ยกว่า Formula Node ซึ งเขี ยน
คําสั งคล้ายกับชุดคําสั งในโปรแกรมภาษาซี เพือคํานวณสัญญาณควบคุ ม
โดยสมการเป็ นรู ปแบบของสมการผลต่ าง (Difference Equation) ซึ งเป็ น
ปกติของการสร้างตัวควบคุมแบบดิจิตอล โดยในบทความนี ใช้อัตราใน
การสุ่ มเท่ากับ 1 วินาทีเนืองจากระบบเป็ นการควบคุ มอุ ณหภูมิซึงไม่ ได้มี
การเปลียนแปลงทีรวดเร็ วมากนักพิจารณาได้จากผลตอบสนองของระบบ
วงเปิ ดในรู ปที 5

ดังนันอาจประมาณฟังก์ชนั ถ่ายโอนของระบบโดยเอาต์พุตคือค่า
อุณหภูมิทีตําแหน่งวัดอุณหภูมิและอินพุตคือสัญญาณควบคุมทีป้ อนที
อินพุตของวงจรขับฮีตเตอร์เพือสร้างสัญญาณพีดบั บลิวเอ็มคือ

G( s) 

ชนิดตัว
ควบคุม

4. ผลการทดสอบระบบวงปิ ด
3. การปรับค่าพารามิเตอร์ ตัวควบคุม
3.1 การปรับพารามิเตอร์ ตัวควบคุมด้ วยวิธีซีกเลอร์-นิโคลส์

การทดสอบชุ ด ทดลองควบคุ ม อุ ณ หภู มิ ที สร้ า งขึ นจะทดลองโดย
กาํ หนดค่าคําสั งอุณหภูมิเท่ากับ 70 ºC โดยค่าพารามิ เตอร์ ตัวควบคุ มจะใช้
ค่ าในตารางที 1 และตารางที 2 ซึ งเป็ นค่ าตัวควบคุ มตามวิธีการปรั บตัว
ควบคุมแบบซี กเลอร์-นิโคลส์และวิธีการปรับแบบ IMC ตามลําดับ โดยใน
รู ปที 6 เป็ นกรณี คาํ สั งเท่ากับ 70 ºC และตัวควบคุ มเป็ นชนิ ดพีไอดี ทีปรั บ
ค่าพารามิเตอร์ตามวิธีการซี กเลอร์-นิ โคลส์ดังในตารางที 1 รู ปที 7 เป็ น
ผลตอบสนองการควบคุ ม กรณี ป รั บ ตัว ควบคุ ม ด้ว ยวิ ธี ก าร IMCที มี
พารามิเตอร์ตามตารางที 2 ซึ งจากทังสองรู ปพบว่าวิธีการปรั บตัวควบคุ ม
แบบซี กเลอร์ -นิ โคลส์จะให้ผลตอบสนองมี การพุ่งเกินมากกว่ากรณี การ
ปรับตัวควบคุมวิธี IMC

การปรั บ ค่ า พารามิ เ ตอร์ ตัว ควบคุ ม แบบพี ไ อดี อ าจทํา ได้ห ลายวิ ธี
สําหรับวิธีซีกเลอร์ -นิ โคลส์แบบที ดูผลตอบสนองต่ อสัญญาณขันบันได
ของระบบจะทําได้เฉพาะกรณี ทีระบบนันเป็ นระบบทีมี ค่าหน่ วงเวลาและ
ต้องเป็ นระบบทีมีเสถียรภาพเมือทํางานแบบวงเปิ ด ในชุดทดลองที สร้ าง
ขึนสามารถหาผลตอบสนองของระบบต่ อสัญญาณขันบันไดได้ด้วยการ
ป้ อนแรงดันไฟตรงให้ก บั อิ น พุ ต ของวงจรขับ ฮี ตเตอร์ ซึ งจะทํา ให้เ กิด
สัญญาณพีดบั บลิวเอ็มที มี ดิวตี ไซเคิ ลค่ าหนึ ง จากนันทําการวัดค่ าของ
อุ ณ หภูมิ เ ที ย บกับ เวลาเพื อที จะได้ก ราฟผลตอบสนองไปใช้ใ นการหา
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เท่ ากับ 28.57% โดยมี ค่าเวลาเข้าที (Settling Time) ประมาณ 80 วินาที
กรณี ควบคุ มด้วยตัวควบคุ มแบบพีไอที ปรั บตัวควบคุ มด้วยวิธีซีกเลอร์ นิ โคลส์ให้อัตราการพุ่งเกินเท่ ากับ 25.71% มี ค่าเวลาเข้าที ประมาณ 120
วินาทีและสุ ดท้ายสําหรับกรณี ตัวควบคุ มพีไอดี ที ปรั บค่าด้วยวิธี IMC ให้
อัตราการพุ่งเกินเท่ากับ 11.4% โดยมีค่าเวลาเข้าทีประมาณ 120 วินาที

ค่าจริง
คําสัง

5. สรุปผลการทดสอบระบบ
จากการทดลองการควบคุ มอุ ณหภูมิ ด้วยชุ ดทดลองที สร้ างขึ นพบว่ า
สามารถใช้งานได้ง่ายและมีการแสดงผลทีสวยงามอีกทังง่ายในการเปลี ยน
ค่ า พารามิ เ ตอร์ ตัว ควบคุ ม ดัง นันจึ งเหมาะสมกับการใช้ง านเพื อการ
เรี ยนรู้การปรับค่าพารามิ เตอร์ ตัวควบคุ มแบบพีไอดี รวมไปถึ งการเรี ยนรู้
การออกแบบตัวควบคุ มพีไ อดี ด้ว ยวิธีก ารอื นๆเช่ นวิ ธีการออกแบบเชิ ง
ความถี และการออกแบบด้วยวิธีเส้นทางเดินราก เป็ นต้น

รู ป ที 6 ผลการควบคุ ม ที คําสั ง 70 ºC เมื อใช้ตัว ควบคุ ม พีไ อดี ที ปรั บ
พารามิเตอร์ดว้ ยวิธีซีกเลอร์-นิโคลส์
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รู ป ที 7 ผลการควบคุ ม ที คําสั ง 70 ºC เมื อใช้ตัว ควบคุ ม พีไ อดี ที ปรั บ
พารามิเตอร์ดว้ ยวิธี IMC
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รู ปที 8 ผลการควบคุ มที คําสั ง 70 ºC เมื อใช้ตัวควบคุ มพีไอ,พีไอดี ที ปรั บ
พารามิเตอร์ดว้ ยวิธีซีกเลอร์-นิโคลส์และวิธีการ IMC
จากรู ปที 8 เป็ นการนําผลตอบสนองการควบคุมกรณี ใช้ตวั ควบคุมพีไอ
,ตัวควบคุมพีไอดีทีปรับค่าด้วยวิธีซีกเลอร์-นิโคลส์และตัวควบคุ มพีไอดี ที
ปรับค่าด้วยวิธี IMC มาเปรี ยบเที ยบผลตอบสนองการควบคุ มซึ งจากรู ป
พบว่าช่วงเวลาการเข้าสู่สภาวะคงตัวที ค่ าคําสั ง 70 ºC กรณี ใช้ตัวควบคุ ม
ระบบแบบ พีไอดี ที ปรั บ ค่ าด้วยวิธีซี กเลอร์ -นิ โคลส์ให้อัตราการพุ่งเกิน
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การวิเคราะห์ เสี ยงเคาะเพือ่ ประเมินคุณภาพการสุ กของผลไม้ แตงโมด้ วยความถี่เสี ยง
Tapping Sound Analysis for Determining Maturity Stage of Watermelon using Frequency Response
เกษรินทร์ ชาวเกวียน1* , เสาวนีย์ สั นติวงศ์ 1, มนตรี โพธิโสโนทัย2 และ วรพล ลีลาเกียรติกุล3
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we collected 200 Kinari watermelons their weight 2-4 kg. for tapping
and analyzing. Then, the signal processing technique on frequency
domain, i.e., Fast Fourier Transform (FFT), has been applied to
determine peak, F max of spectral magnitude. To determine the optimal
threshold, we propose two approaches, i.e., probability density function
(PDF) and Bayesian decision theory. The experimental results shown
that the optimal decision value: F max = 32 Hz to be suggested as a hard
threshold. By applying this threshold, the obtained accuracy rate of 70%
and 77% for mature and immature Kinari watermelons, respectively.

บทคัดย่ อ
ในประเทศไทยก่ อนที่ จะทำกำรส่ งออกหรื อทำกำรขำยผลไม้
เช่ น ทุเรี ยน หรื อ แตงโม ต้ องมี กระบวนกำรในกำรตรวจสอบคุณภำพ
ก่ อน หนึ่ งในวิ ธีกำรตรวจสอบที่ นิยมกันคื อกำรเคำะที่ เกิ ดจำกภูมิปัญญำ
ท้ องถิ่นของชำวไทย ซึ่ งวิธีกำรนี ส้ ำมำรถตรวจสอบว่ ำผลไม้ ดิบหรื อสุกได้
อย่ ำ งไรก็ ต ำมวิ ธี ก ำรนี ้จ ะต้ อ งใช้ บุ ค คลที่ มี ป ระสบกำรณ์ และมี ค วำม
เชี่ ยวชำญ ดังนั้นกำรศึ กษนี จ้ ึ งเสนอวิธีกำรแบบไม่ ทำลำยอย่ ำงง่ ำย โดยใช้
กำรวิ เครำะห์ เสี ยงเคำะ ในกำรทดลองนี ใ้ ช้ กับแตงโม(สำยพันธุ์กินรี ) ใน
บทควำมนีจ้ ะทำกำรศึกษำและวิเครำะห์ ระดับควำมสุกดิบของแตงโม โดย
กำรใช้ โมโครโฟนเพื่อรั บเสี ยงจำกกำรเคำะเพื่อหำต้ นแบบเสี ยง หลังจำก
นั้นจึ งนำต้ นแบบเสี ยงมำวิเครำะห์ โดยกำรนำเทคนิ คของกำรแปลงฟูเรี ยร์
แบบเร็ ว (Fast Fourier Transform: FFT) เพื่อหำช่ วงควำมถี่ที่ตอบสนองมี
สู งสุ ด F max ของสเปกตรั มแถบควำมถี่ทุกช่ วง ในกำรทดลองใช้ แตงโม
กิ นรี ทั้งหมด 200 ลูก นำ้ หนักระหว่ ำง 2 – 4 กิ โลกรั ม เพื่อนำมำวิเคำะห์
เสี ยงด้ วยฟั งก์ ชันมวลควำมน่ ำจะเป็ น (Probability density function: PDF)
และวิ ธี ห ำค่ ำ ตั ด สิ น ใจที่ เ หมำะสมด้ ว ยทฤษฎี ก ำรตั ด สิ น ใจแบบเบยส์
(Bayesian decision theory) จำกกำรทดลองพบว่ ำช่ วงโดเมนควำมถี่ทึ่เป็ น
ค่ ำกำรตัดสิ นใจที่ เหมำะสมของแตงโมดิบ คื อช่ วงควำมถี่ที่ F max เท่ ำกับ
32 เฮิ ร์ซ เป็ นค่ ำกำรตัดสิ นใจที่ เหมำะสมของแตงโมสุก ดิบ จำกกำรวัดค่ ำ
ควำมถูกต้ องโดยเฉลี่ยรวมควำมถูกต้ องที่ 73.5% โดยกำรแบ่ งเป็ นค่ ำควำม
ถูกต้ องของแตงโมดิบที่ 77 % และค่ ำควำมถูกต้ องของแตงโมสุก ที่ 70 %
คำสำคัญ: เสี ยงเคำะ, ผลไม้ , ควำมสุก, แตงโมง, กำรตอบสนองควำมถี่

Keywords: Tapping sound, Fruit, Maturity, Ripeness, Watermelon,
Frequency response

1. บทนา
ปั จจุบนั แตงโมสดเป็ นผลไม้ที่ขายในประเทศไทยและส่ งออก
ไปขายยังต่างประเทศชนิ ดหนึ่ งที่สร้ างรายได้ให้กบั ประเทศไทย จากสถิ ติ
การส่ งออก ปี พ.ศ 2553 มีมูลค่าการส่ งออก 3,220 ล้านบาท ปี พ.ศ 2554
มีมูลค่าการส่ งออก 2,554 ล้านบาท ปี พ.ศ. 2555 มีมูลค่าการส่ งออก 2,134
ล้านบาท (สถิ ติสินค้าการเกษตรไทยกับต่างประเทศ,สานักงานเศรษฐกิ จ
การเกษตร ) จะเห็นได้วา่ แตงโมเป็ นสิ นค้าการเกษตรที่มีการส่ งออกลดลง
เรื่ อยๆ สาเหตุเกิ ดจากสิ นค้าไม่มีคุณภาพและไม่มีมาตรฐานรองรับ ดังนั้น
ทางสานักงานมาตรฐานสิ นค้าเกษตรและอาหารแห่ งชาติ กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ จึ งก าหนดมาตราฐานแตงโมเพื่ อพัฒนาคุ ณภาพและความ
ปลอดภัย เพื่อสร้ างความเชื่ อถื อให้เป็ นที่ยอมรับทั้งในประเทศและการค้า
ระหว่างประเทศ (ประกาศในราชกิ จจานุ เบกษา ฉบับ ประกาศและงาน
ทัว่ ไป เล่ม 129 ตอนพิเศษ 173 ง วันที่ 16 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2555)
อีกทั้งแตงโมเป็ นสิ นค้าเกษตรที่ประเทศไทยมีศกั ยภาพในการผลิตมาก จึง
ต้องได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่ อง แตงโมเป็ นผลไม้ที่ไม่สามารถมองเห็ น
จากเปลือกภายนอกได้วา่ แก่หรื อสุ กแล้ว อย่างเช่ น มะม่วง ที่เปลี่ ยนเป็ นสี
เหลื อ งเมื่ อ สุ ก แล้ ว หรื อ ผลไม้ช นิ ด อื่ น ๆ ดัง นั้น จึ ง เกิ ด วิ ธี ที่ ใ ช้ ใ นการ
ตรวจสอบแตงโมมีอยูห่ ลายวิธีจึงจะสามารถเก็บผลหรื อส่ งขายสู่ ผบู ้ ริ โภค
และตลาดได้โดยวิธีที่ใช้กนั ทัว่ ไปคือ การใช้วิธีการนับจานวนวันเพื่อเก็บ
ผลแตงโม แต่ บ างครั้ งอาจมี ค วามคลาดเคลื่ อนตามสภาพอากาศท าให้
ความสุ กของแตงโมผิดเพี้ยนไป หรื อใช้วิธีในการสังเกตที่ข้ วั ของผลแต่

Abstract

In Thailand, before exporting or selling the fruits such as
durian or watermelon, checking process to determine its maturity must
be required. The tapping method is a popular way due to it is a
traditional knowledge of Thai people for long time, this method can be
able to check whether the fruit is maturity or immaturity. However, this
method requires more experiences and only experts can do. Therefore,
this study proposes a simple non-destructive method by using tapping
sound analysis for determining maturity stage of watermelon ("Kinari"
species). The tapping sound was digitally recorded through microphone
by sampling rate of 44,100 Hz with 16-bit resolution. In our experiment,
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บางครั้ งผลแตงโมอาจจะเน่ า หรื อเป็ นเนื้ อทราย ไม่ เ หมาะกั บ การ
รับประทาน และอีกวิธีหนึ่ งที่ใช้ตรวจสอบคือการเคาะที่ผลแตงโมเพื่อฟัง
เสี ยงสะท้อนกลับหลังจากนั้นจึงจะประมวลผลจากผูเ้ คาะว่าแตงโมแก่หรื อ
สุ กพอดี หรื อไม่ หรื อเป็ นเนื้ อทรายการประมวลผลที่ เกิ ดจากการสะสม
ประสบการณ์ เรี ยนรู้ ทาซ้ าอยูบ่ ่อยๆ ของชาวสวน ทั้งนี้ ท้ งั นั้นผูเ้ คาะที่จะ
ทาการเคาะเพื่อฟังเสี ยงได้จะต้องอาศัยประสบการณ์และร่ างกายพร้ อมใน
การับฟังเสี ยงจึงจะได้ผลใกล้เคียงความถูกต้องที่สุกพอดี และบางครั้งใน
ขณะที่ทาการเคาะผลแตงโมนั้น อาจจะเกิ ดเสี ยงแทรกซ้อนทาให้ได้ยิน
เสี ย งผิ ด เพี้ ย น ส่ ง ผลให้ ก ารวิ เ คราะห์ แ ละการประมวลผลเกิ ด ความ
ผิดพลาด และคาดเคลื่อนจากความเป็ นจริ งได้

สามารถนาไปรับประทานหรื อจาหน่ ายได้ ดังนั้นวิจยั นี้ จึ งได้เลือกวิธีการ
ตรวจวัดแบบไม่ทาลาย ด้วยการประมวลผลแบบการเคาะเสี ยง

1.2 งานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้ อง

1.1 พืน้ ฐานและทฤษฏีทเี่ กีย่ วข้ อง
1.1.1 [8]กำรแปลงฟูเรี ยร์ แบบเร็ ว (Fast Fourier transform) : เรี ยกย่อว่า
FFT ซึ่ งจะทาให้การคานวณการแปลงฟูเรี ยร์ เต็มหน่ วย (Discrete Fourier
Transform : DFT) ใช้การคูณจานวนเชิ งซ้อนเพียง NLog2N ครั้งเท่านั้น
หรื อทาให้จานวนครั้ งในการคู ณตัวเลขลดลงไปถึ ง N(Log2N) เท่า การ
แปลงฟาสฟูเรี ยร์ แ บบเร็ วดังสมการที่ 1. จะมี การค านวณคล้ายกับ การ
แปลงฟูเรี ยร์เต็มหน่วย แต่การแปลง
ฟาสฟูเรี ยร์แบบเร็ วจะมีวิธีการในการจัดแบ่งข้อมูล แล้วทาการคานวณซึ่ ง
จานวนข้อมูลที่ใช้ในการคานวณจะต้องเป็ นค่าสองยกกาลัง n หรื อ (2n)
โดยที่ n เป็ นจานวนเต็มบวก และ x(n) คือข้อมูลที่ได้จากการยกตัวอย่าง
(sampling) กาหนดให้การแปลงฟาสฟูเรี ยร์ แบบเร็ วคือ X(k) ช่ วยลดเวลา
ในการคานวณดังนี้
เมื่อ k=0,1,…N-1

(1)

เมื่อ k=1,2,…N

(2)

เมื่อทาการเลื่อนค่า n ไปหนึ่ งค่าโดยเริ่ มที่ n = 1 จะมีผลลัพธ์เป็ นดังสมการ
ที่ 2 ในการทดลองนี้ กาหนดให้ N = 4,096 จุด
1.1.3 [2][3]กำรตรวจวัดควำมสุกของผลไม้ : พบว่ามีวิธีการตรวจวัดความ
สุ กของผลไม้สามารถแบ่งได้เป็ น 2 กลุ่มหลัก คือ 1) การตรวจวัดความสุ ก
ของผลไม้แบบทาลาย คือ การใช้แรงกดก้าน , การอบแห้งทางเคมี 2) การ
ตรวจวัดความสุกของผลไม้แบบไม่ทาลาย คือ แบบไมโครเวฟ ,แบบอุลตร้า
โวนิ กส์, แบบเสี ยง,แบบสัน่ สะเทือน ,แบบจมูลอิเล็กทรอนกส์ ซึ่ งวิธีการ
ตรวจวัดแบบทาลายนั้นต้องผ่านกระบวนการที่ทาให้ ผลไม่เสี ยรู ปทรงไป
จากเดิม เช่น การแกะ การกด การตัด เป็ นต้น วิธีการนี้ ไม้สามารถนาผลไม่ที่
ผ่านการตรวจวัดความสุ ก แล้วไปใช้ในการรับประทานหรื อนาไปจาหน่ าย
ได้อีก จึ งเกิ ดการใช้วิธีก ารตรวจวัดความสุ กของผลไม่ แ บบไม่ทาลายซึ่ ง
วิธีการนี้ จะไม่ทาให้ ผลไม่ที่ผ่านการตรวจวัดยังคงสภาพรู ปทรงเดิ ม เช่ น
การเคาะ การสัน่ การดม และยังมีการตรวจสอบความสุ กของแตงโมโดยใช้
เทคนิ คการประมวลผลภาพ(RGB)และระบบตรรกศาสตร์ เพื่อ เปรี ยบเทียบ
และก าหนดระดับ ความสุ ก ของแตงโม เป็ นต้น ผลไม้ที่ ผ่ า นวิ ธี ก ารนี้

ทฤษฏี ที่เกี่ ยวข้องของการพัฒนาเทคนิ ควิธีการตรวจวัดระดับความสุ กดิบ
ของผลไม้ดงั นี้ [6] S.Trirongjitmoah และคณะ ได้นาเสนอวิธีวดั ความสุ ก
ของสัปปะรดด้วยจมูลอิเล็กทรอนิ กส์ (Electronic Nose ) วิธีน้ ี ตอ้ งอาศัย
ห้องเก็บผลไม้ที่เหมาะสมและมีการติดตั้งจมูกอิเล็กทรอนิ กส์ ไว้ แต่วิธีน้ ี
ต้องใช้ระยะเวลาการประมวลผลนานเนื่ องจากต้องรอให้ ผลไม้เ ปลี่ ยน
สภาวะสารเคมี เ พื่ อ เปลี่ ย นกลิ่ น ระหว่ า งผลสุ ก และดิ บ คุ ณ [4] M.
Rabdullah และคณะได้ศึกษาข้อมูลของความสุ กแตงโมเนื้ อแดงจะกาหนด
โดยใช้สเป็ กโตรมิเตอร์และสถิติแพ็คเกจสาหรับสังคมศาสตร์ (SPSS) โดย
การวัด ความสัม พัน ธ์ ร ะหว่า งร้ อยละของการสะท้อนเพื่ อระบุ ข ้อ มูล ที่
เกี่ ย วข้อ งจากความสุ ก แตงโมแต่ ล ะระดั บ และความยาวคลื่ น แสงมี
ความสั ม พัน ธ์ ก ัน คุ ณ [7] S.Kongrattanaprasert และคณะได้น าเสนอ
กระบวนการเพื่ อวัด ความสุ ก ของทุ เ รี ย นแบบไม่ ท าลายโดยใช้แ รงสั่ น
(vibration) ซึ่ งกระบวนการนี้ ให้ค่าความแม่นยาถึง 80-90% จะเห็นได้ว่า
เกิ ดความผิดพลาดได้ถึง20% อาจเนื่ องมาจากในการทดลองด้วยแรง สั่น
(vibration) เกิ ดจากขั้วของทุเรี ยนอาจหักไปแต่ละพูของทุเรี ยนอาจไม่
สมบูรณ์ ในการทดลองได้ทาการยิงเลเซอร์ ดอบเปอร์ (laser Doppler) เกิ ด
จากร่ องหนามของทุเรี ยนอาจแคบเกิ นไป[4] คุณ A. Terdwongwarakul
และคณะได้นาเสนอวิธีการวัดความสุ กของทุเรี ยนพันธุ์หมอนทองโดยใช้
ความถี่ธรรมชาติ (Resonant Frequency) ด้วยการใช้ไม้เคาะบนผลทุเรี ยน
ขณะพัฒนาจากทุเรี ยนอ่อนจนกระทั้งแก่ บนต้น เพื่ อหา ความสัมพันธ์
ระหว่างดัชนี ความถี่ ธรรมชาติ พบว่าทุเรี ยนที่มี อายุเท่ากันแต่น้ าหนักเบา
จะให้ความถี่สูงกว่าทุเรี ยนน้ าหนักมากและทุเรี ยนเมื่อมีอายุมากขึ้นความถี่
ทางธรมชาติ จะลดลงด้วย แต่ยงั ต้องศึ กษาปั จจัยอื่ นๆ ที่ มีผลต่อความแก่
ของทุเรี ยนเพิ่มขึ้นเช่ น ฤดู กาล การดู แลสวน เป็ นต้น[1] คุณ S. Saimek
และคณะได้นาเสนอการศึกษาการวัดความสุ กของทุเรี ยนพันธ์ชะนี ด้วย
สั ญ ญาเสี ย งเคาะโดยใช้ สั ญ ญาการสั่น สะเทื อ นของเสี ย งเปลี่ ย นเป็ น
สัญญานไฟฟ้ า ซึ่ งรับมาจากไมโครโฟนเสี ยงที่เกิ ดจากการเคาะทุเรี ยนนั้น
จะมีความสัมพันธุ์ กบั ระยะเวลาหลังการเก็บเกี่ ยว เมื่อจานวนวันหลังการ
เก็บเกี่ ยวเพิ่มมากขึ้น ความถี่ ของสัญญาณเสี ยงก็จะลดลง เนื่ องมาจากเกิ ด
ช่ องว่างระหว่างเนื้ อทุเรี ยนและเปลื อกมากขึ้น ความหนาแน่ นของทุเรี ยน
ลดลง [2,3] คุณ ธี รพล ผลิ ตวานนท์ และคณะได้นาเสนอวิธีการตรวจวัด
ระดั บ ความสุ ก ดิ บ ของผลไม้ แ บบไม่ ท าลายด้ ว ยการประมวลผล
สัญญาณเสี ยงเคาะ ด้วยการสร้ างเครื่ องเคาะที่ สามารถกาหนดขนาดของ
แรงในการเคาะและตาแหน่ งในการเคาะคงที่ พบว่า เครื่ องสามารถแยก
ระดับความสุ กของผลไม้ท้ งั สองประเภท ทั้งทุเรี ยนและสับปะรดโดยผล
ความถู ก ต้องเฉลี่ ย 86.4 เปอร์ เ ซ็ น ต์ แต่ เ ครื่ อ งจะต้องใช้ผ ลไม้ที่ มี ข้ วั
แข็งแรง คุณสโรช ไทรเมฆ และคณะ ได้นาเสนอการวิเคราะห์ความสุ ก
ของทุเรี ยนโดยใช้ฟาสฟูเรี ยร์ ทรานฟอร์ ม พบว่าแนวโน้มความถี่ของเสี ยง
ทุเรี ยนลดลงตามระยะเวลาหลังเก็บเกี่ ยวแต่ปัญหาที่พบคือสัญญาณเสี ยงที่
บันทึกของทุเรี ยนดิ บมีค่าน้อยมากเมื่อเที่ยบกับค่าของสัญญารบกวนและ
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การกาจัดสัญญาณรบกวนทาได้เพียงระดับหนึ่ งเพื่อป้ องกันความผิดเพี้ยน
ของสัญญาน

3.2 ขั้นตอนการประมวลผลเสียง
Input file(*.wav)

3. วิธีทนี่ าเสนอ
Zero Mean

ในบทความนี้จะนาเสนอวิธีการตรวจสอบระดับความสุ กดิบของแตงโม
แบบไม่ทาลายคือวิธีการเคาะที่ผลแตงโม ซึ่งเป็ นวิธีทีมาจากความรู้
ท้องถิ่นสื บทอดกันมานานและเก็บต้นแบบเสี ยงมา วิเคราะห์หาความถี่
สูงสุด เพื่อหาช่วงของความถี่โดเมน โดยนาทฤษฏีการแปลงฟาสฟูเรี ยร์
แบบเร็ ว(FFT)และใช้เครื่ องคอมพิวเตอร์ เข้ามาช่วยประมวลผล โดยจะ
แบ่งวิธีการ เป็ น 2 ขั้นตอน ดังต่อไปนี้
3.1 ขั้นตอนวิธีการเก็บเสียง

Normalization
Detection
FFT
Output = Fmax

รู ปที่ 2. กระบวนการประมวลข้อมูลเสียง
จาก รู ปที่ 2. เป็ นกระบวนการประมวลผลข้อมูล แบ่งออกเป็ นทั้งหมด 6
ขั้นตอนดั้งนี้
1. Input file (*.wav): คือการนาไฟล์เสี ยงที่เกิ ดจากการบันทึกเสี ยงเคาะ
จากแตงโมเก็บเป็ นไฟล์ นามสกุล.wav
2. Zero Mean : คือการนาสัญญาเสี ยงทีได้มาปรับค่าแกนกลางให้เป็ นศูนย์
3. Normalization : คือการทาให้เสี ยงมีรูปแบบเป็ นบรรทัดฐานให้มีค่าอยู่
ระหว่าง -1.0 ถึง 1.0 เพื่อให้สัญญาณเสี ยงเคาะแต่ละครั้งมีลกั ษณะของ
สัญญาณอยูใ่ นช่วงที่กาหนดเสมอดัง รู ปที่ 3.
4. Detection : คือการหาค่าพลังของเสี ยงและแยกพลังงานของสัญญาเสี ยง
เคาะโดยการเลือกตัดเสี ยงเคาะเฉพาะช่วงที่สนใจโดยนับจากค่าตัดสิ นใจที่
0.1 ไปทั้งหมด 4,096 จุด หรื อ 212
5. Fast Fourier Transform : FFT คือ การนาเสี ยงที่ผา่ นการตัดสิ นใจแล้ว
มาแปลงโดยใช้ทฤษฏีแบบฟาสฟูเรี ยย์แบบเร็ วเพื่อหาช่วงความถี่สูงสุ ดดัง
รู ปที่ 4.
4. ผลการทดลอง

รูปที่ 1. แผนภาพองค์ประกอบวิธีบนั ทึกเสี ยง
ขั้นตอนวิธีการและอุปกรณ์ในการเก็บเสี ยงเคาะแตงโม มีดงั นี้
หมายเลข 1 คื อแตงโม ในการทดลองนี้ ใ ช้แ ตงโมพัน ธุ์ กิ น รี
น้ าหนักขนาด 2 - 4 kg. คละน้ าหนักกัน แตงโมดิ บจานวน 100 ลูก
(แตงโมดิบในการวิจยั นี้ คือการเก็บลูกที่ยงั ไม่แก่จดั แต่ลกั ษณะภายนอกมี
ผลโต น้ าหนัก ได้เมื่อผ่าผลแตงโม จะพบเนื้ อสี ชมพูอ่อนและเม็ดสี ขาว)
และแตงโมสุ กจานวน 100 ลูก เพื่อนามาทดลองเก็บเสี ยงเคาะ หมายเลข
2 คือ คอนเดนเซอร์ ไมโครโฟน และหมายเลข 3 คือ ความห่ างระหว่าง
แตงโมและคอนเดนเซอร์ ไมโครโฟนใช้ระยะห่ าง 1 เซ็นติเมตร หมายเลข
4 และหมายเลข 5 คื อ ไม้สาหรั บเคาะแตงโมมี ข นาดความยาว 50
เซ็นติเมตร ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 10 มม. และ ใช้เทปพันสายไฟพันปลาย
70 รอบ หมายเลข 6 คือ ระยะห่ างระหว่างไม้กบั ตาแหน่ งในการเคาะคือ
หมายเลข 7 ในลัก ษณะการเคาะคื อก่ อนจะทาการเคาะใช้วิธีก ารเที ย บ
ระหว่างไม้เคาะในแนวนอนขนานกับตาแหน่ งการเคาะที่ 90 องศา เมื่ อ
ต้องการเคาะให้เฉี ยงไม้เคาะไป 75 องศา จึงทาการเคาะได้ หมายเลข 8 คือ
เครื่ องบันทึกเสี ยง ยี่ห้อ Profressional หมายเลข 9 คื อ ขั้นตอนการ
ประมวลผลข้อมูล เสี ยง ดัง รู ป ที่ 2. ทาการประมวลผลด้วยโปรแกรม
MATLAB R2010B
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รู ปที่ 3. แสดงสัญญาเสี ยงเคาะผ่านการตัดสิ นใจ ที่ 4,096 จุด
จากรู ปที่ 3 คื อสัญญาณเสี ยงเคาะที่ ผ่านการตัดสิ นใจที่ 4,096 จุด โดย
สัญญาณเสี ยงสี แดงคือแตงโมดิ บและสัญญาณเสี ยงสี น้ าเงินคือแตงโมสุ ก
พบว่าลัก ษณะคลื่ น สัญญาณเสี ยงของแตงโมดิ บ จะมี ค ลื่ น สัญญาเสี ยงถี่
มากกว่าคลื่นสัญญาเสี ยงของแตงโมสุ กบ่งบอกถึงความหนาแน่นของเสี ยง
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จากฤดูกาลซึ่ งจะส่ งผลให้เกิ ดโรค หรื อการดูแลของชาวสวนและเกิ ดจาก
สัญญาณเสี ยงรบกวนระหว่างเคาะเก็บเสี ยงและในลักษณะที่ผลแตงโมไม่
เป็ นทรงกลมหรื อยาวรี สมบูรณ์ดี เบี้ยวบ้าง ตาแหน่ งที่เคาะ และแรงเคาะที่
ไม่คงที่จึงเป็ นสาเหตุสาคัญในการเกิ ดสัญญาณเสี ยงที่ไม่ชดั เจน จึงสังเกต
ได้วา่ แม่คา้ ขายแตงโมจะเคาะจนได้รับฟังเสี ยงที่ชดั เจนที่สุดรวมถึงการดูที่
ลายของแตงโมด้วยแล้วจึงพิจารณาถึงความสุกได้ใกล้เคียงที่สุด
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5. สรุป
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งานวิจยั นี้ พบว่าค่าของโดเมนความถี่ เสี ยงของแตงโมดิ บและแตงโมสุ ก
หลังเก็บเกี่ยว ด้วยการประมวลผลสัญญาณเสี ยงเคาะ เพื่อนาไปใช้ในการ
เป็ นต้นแบบเสี ยงของลักษณะแตงโมดิบสุ ก โดยการนาเทคนิ ค FFT และ
PDF รวมถึงนาวิธีหาค่าตัดสิ นใจที่เหมาะสมด้วยทฤษฎี การตัดสิ นใจแบบ
เบยส์เข้ามาช่ วย พบว่า การวัดค่าเฉลี่ ยความถูกต้องของแตงโมสุ กดิบอยูท่ ี่
73.5 % แบ่งย่อยเป็ นค่ าความถู กต้องของแตงโมดิ บที่ 77 % และ ค่ า
ความถูกต้องของแตงโมสุ กที่ 70 % ข้อเสนอแนะ ควรสร้างเครื่ องในการ
เคาะผลแตงโม เพื่อเพิ่มความแม่นยาในการเคาะและแรงที่ใช้ในการเคาะ
ผลแตงโม รวมถึ งการประมวลผลด้วยภาพเพื่อนาไปวิเคราะห์ ล ายของ
แตงโม และควรแยกประเภทของลักษณะของแตงโมให้มากขึ้นเช่ น กึ่ งสุ ก
กึ่งดิบ สุ กพอดี สุ กแต่ไส้ร่ม เป็ นต้น

Frequency[Hz]

รูปที่ 4. แสดงสเปกตรัมความถี่ระหว่างแตงโมดิบ(ภาพบน)และ
แตงโมสุก(ภาพล่าง)
จากรู ปที่ 4 เป็ นความถี่เสี ยงเคาะที่แปลงโดยใช้ FFT เพื่อหาค่าความถี่
F maxของแตงโมดิบและแตงโมสุก ของแตงโมสุกและแตงโมดิบ ซึ่งในวิจยั
นี้จะใช้ความถี่สูงสุดหลักคือ Fmax ดัง รู ปที่ 4. จากนั้นนา f max ที่ได้ มา
วิเคราะห์ดว้ ยฟังก์ชนั มวลความน่าจะเป็ น (Probability density function:
PDF) และวิธีหาค่าตัดสิ นใจที่เหมาะสมด้วยทฤษฎีการตัดสิ นใจแบบเบยส์
(Bayesian decision theory)
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6. กิตติกรรมประกาศ
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ผูว้ ิจยั ขอขอบพระคุณ โครงการวิจยั ของ สานัก คณะกรรมการการศึกษา
(สกอ.) ประจาปี งบประมาณ 2557 ที่ให้ทุนสนับสนุ นในการวิจยั ครั้งนี้
และมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมที่ให้เวลาในการทาวิจยั รวมถึงผูร้ ่ วมวิจยั
และที่ปรึ กษาทุกท่านที่ให้คาปรึ กษาเป็ นอย่างดี
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7. เอกสารอ้ างอิง

รู ปที่ 5. แสดงกราฟการกระจายความน่ าจะเป็ นของความถี่ F max และค่า
ตัดสิ นใจที่ได้จากทฤษฏีแบบเบยส์

[1] Saimek S.,J.Nuadkum,W.Piyarat,2005”A Study for Repeness of
Durian By Fast Fourier Transform(FFT)”,การประชุมวิชาการ
เครื อข่ายวิศวกรรมเครื่ องกลแห่ งประเทศไทยครั้งที่ 19,19: 19-20
[2] ธีรพล ผลิตวานนท์,พีรพงษ์ สมบุญยอด,วารณี บันฑิตย์และมนตรี
โพธิโสโนทัย.”การตรวจวัดระดับความสุ กดิบของผลไม้แบบไม่
ทาลายด้วยการประมวลผลสัญญาเสี ยงเคาะ”.การประชุมวิชาการ
สมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่ งประเทศไทยครั้งที่10 ประจาปี 2552.
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
[3] M. RAbdullah, N. Hashimi, H. Rahim “Various grades of red
flesh watermelon ripeness bassed on NIR and VIS reflectance
measurement”, 2012 IEEE Student Conference. , pp.250-255
Dec. 2012
[4] Montri Phothisonothai.”Nondestructive maturity classification
of durian based on fractal features ”,Information Sciences Signal
Processing and their Applications(ISSPA),2010 10th International
Conference ,pp.566-569 May. 2010

จากรู ปที่ 5 เป็ นการทดลองพอร์ ตค่าความถี่ เสี ยง F max ของเสี ยงที่บนั ทึก
จากแตงโมดิบ 100 เสี ยงและแตงโมสุ ก 100 เสี ยงโดยมีขนาดน้ าหนัก 2-4
กิโลกรัม พบว่าความถี่ ที่เลื อกให้เป็ นค่าตัดสิ นใจที่เหมาะสมของแตงโม
ดิบสุก ความถี่อยูท่ ี่ F max เท่ากับ 32 เฮิร์ซ
ตารางที่ 1. ตารางผลการทดลอง
ลักษณะของแตงโม
ความถูกต้อง(%)
แตงโมดิบ
77 %
แตงโมสุก
70 %
เฉลี่ย
73.5 %
จากตารางรายงานพบการวัดค่าความถูกต้องโดยเฉลี่ ยรวมที่ 73.5 %
จากผลแตงโมสุกดิบทั้งหมด 200 ลูกที่นามาทดลองตั้งแต่ 2 - 4 กิ โลกรัม
คละน้ าหนักกัน ปัจจัยที่ทาให้เปอร์ เซ็นความถูกต้องมีความคลาดเคลื่อน
นั้นพบว่าเกิ ดขึ้นในลักษณะแตงโมสุ ก หรื อดิ บไม่เท่ากัน สาเหตุอาจเกิ ด
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International Symposium on Fruit, Nut, and Vegetable Production
Engineering. 3-10 September 1997, UC Davis, California USA.
[6] N. Kittiamornkul, K. Jiraseriamornkul, K. Chamnongthai, M.
Krairiksh and K. Higuchi,“System Design of Durian Maturity
Determination using Microstrip Patch Antennas”, SICE Annual
Conference 2007., pp.2875-2879, 17-20 Sep 2007
[7] S.Trirongjitmoah, A. Suriya, K. Jantacamut and M. Kuankru,
“Pineapple Ripeness Assessment System Using an Electronic
Nose and Neural Networks”,in EECON-29 , at Ambassador City
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Chomnongthai, “NondestructiveMaturity Determination of
Durian by Force Vibration”, Circuits and Systems, 2001. ISCAS
2001. The 2001 IEEE International Symposium., Vol.2, pp. 441444, May 2001
[9] สมศักดิ์ ชุมช่วย,Digital Signal Processing
http://www.kmitl.ac.th/~kchsomsa/somsak/crse_ds
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ระบบวินิจฉัยโรคมันสาปะหลังผ่านอินเทอร์ เน็ต
(Internet-based system for cassava disease diagnosis)
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bacterial blight) ซึ่ งเกิ ดจากเชื้ อแบคทีเรี ย รวมทั้งแมลงศัตรู พืช เช่ น เพลี้ ย
แป้ ง ไรแดง เป็ นต้น

บทคัดย่ อ
เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังบำงส่ วนไม่ สำมำรถจำแนกได้ ว่ำโรคที่
เกิ ดกับมันสำปะหลังนั้นเกิ ดจำกสำเหตุใด ทำให้ บ ำงครั้ งเกษตรกรเลื อก
วิธีกำรป้ องกันและกำจัดผิดวิธี งำนวิจัยนี ไ้ ด้ พัฒนำระบบวินิจฉั ยโรคมัน
สำปะหลังผ่ ำนอินเตอร์ เน็ต ระบบวินิจฉั ยโรคดังกล่ ำวประกอบด้ วย กล้ อง
จุล ทรรศน์ สำหรั บใช้ กั บโทรศั พท์ มือถื อ โปรแกรมบนโทรศั พท์ มือถื อ
สำหรั บใช้ เป็ นคู่มือในกำรถ่ำยภำพ และเว็บไซต์ ของผู้เชี่ ยวชำญสำหรั บให้
ผู้ เ ชี่ ยวชำญใช้ ในกำรรั บข้ อ มู ล จำกเกษตรกร กล้ อ งจุ ล ทรรศน์ บน
โทรศั พ ท์ มื อถื อ มี อัต รำกำรขยำยภำพสู ง กว่ ำกล้ อ งในโทรศั พ ท์ เหมำะ
สำหรั บกำรถ่ ำยภำพร่ องรอยของโรคบนใบพืช หรื อกำรถ่ำยสปอร์ ของเชื ้อ
รำได้ โปรแกรมบนโทรศัพท์ มือถือพัฒนำขึ น้ บนระบบปฏิ บัติกำรแอน
ดรอย์ ท ำหน้ ำ ที่ เ ป็ นคู่ มื อ ส ำหรั บเกษตรกรเพื่ อ ให้ ถ่ ำ ยภำพล ำต้ น ใบ
ร่ องรอยของโรคบนใบ หรื อสปอร์ ของเชื ้อรำ ตำมขั้นตอนที่ ผ้ ูเชี่ ยวชำญ
กำหนด รวมทั้งทำหน้ ำที่ ส่งข้ อมูลต่ ำง ไปยังเว็บ ไซต์ ของผู้เชี่ ยวชำญที่
กำหนดไว้ แล้ ว เว็บไซต์ ของผู้เชี่ ยวชำญมีลักษณะคล้ ำยเว็บบอร์ ดที่ช่วยให้
ผู้เชี่ ยวชำญสำมำรถดึงข้ อมูลที่ส่งมำจำกเกษตรกรได้ ง่ำย สำมำรถตอบกลับ
ผ่ ำนช่ องทำงกำรสื่ อสำรต่ ำง รวมทั้งเปิ ดโอกำสให้ เกษตรกรตั้งคำถำม
เพื่อขอคำแนะนำในกำรแก้ ไขปั ญหำ ระบบวินิจฉั ยโรคผ่ ำนอินเทอร์ เน็ตนี ้
คำดว่ ำจะช่ วยให้ เกษตรกรมีช่องทำงติดต่ อสื่ อสำรกับผู้เชี่ ยวชำญได้ สะดวก
และรวดเร็ วขึน้ ทั้งยังสำมำรถปรั บใช้ งำนกับโรคพืชอื่น ได้

เกษตรกรบางส่ วน มักจะไม่สามารถระบุชนิ ดของโรคได้ แต่จะเข้าใจ
โดยทัว่ ไปว่าโรคมันสาปะหลังเกิ ดจากเชื้อรา จึงแก้ไขโดยการพ่นยากาจัด
เชื้ อรา ซึ่ งบางครั้งอาจไม่ได้ผล เช่ น ถ้ามันสาปะหลังเป็ นโรคใบไหม้ ซึ่ ง
เกิ ดจากเชื้ อแบคที เรี ย จะไม่สามารถกาจัดโดยการพ่นยาฆ่าเชื้ อราได้ เป็ น
ต้น การให้ความรู ้ ที่ถูกต้องกับเกษตรกร จะช่วยให้เกษตรกรใช้วิธีการใน
การป้ องกันและกาจัดได้ถูกต้องและเหมาะสม ช่ วยลดรายจ่าย และรักษา
ผลผลิตไว้ได้ อย่างไรก็ตาม เกษตรกรมีช่องทางจากัดในการหาความรู ้หรื อ
การขอคาปรึ กษาจากผูเ้ ชี่ ยวชาญ การพัฒนาโครงสร้ างพื้นฐานที่จะทาให้
เกษตรกรสามารถเข้าถึ งแหล่ งความรู ้ แ ละขอค าปรึ กษาจากผูเ้ ชี่ ยวชาญ
สาขาต่างๆ ได้ง่ายและสะดวก น่าจะช่วยแก้ไขปั ญหาดังกล่าวได้
งานวิจยั นี้ ได้พฒั นาระบบวินิจฉัยโรคมันสาปะหลังผ่านอิ นเทอร์ เน็ต
ซึ่ งเป็ นแนวทางหนึ่ งในการเชื่ อ มโยงเกษตรกรกับ ผู ้เ ชี่ ย วชาญ ระบบ
วิ นิ จ ฉั ย โรคดั ง กล่ า วประกอบด้ ว ย กล้ อ งจุ ล ทรรศน์ ส าหรั บ ใช้ ก ั บ
โทรศัพท์มือถือ โปรแกรมบนโทรศัพท์มือถื อสาหรับใช้เป็ นคู่มือในการ
ถ่ายภาพ และเว็บไซต์ของผูเ้ ชี่ ยวชาญสาหรับให้ผเู้ ชี่ ยวชาญใช้ในการรับ
ข้อมูลจากเกษตรกร
รู ปที่ 1 แสดงหลักการและแนวคิดพื้นฐานของระบบวินิจฉัยโรคผ่าน
อิ น เทอร์ เ น็ ต เกษตรกรสามารถใช้ โ ปรแกรมบนโทรศัพ ท์มื อ ถื อ ที่
พัฒ นาขึ้ น บนระบบปฏิ บ ัติ ก ารแอนดรอย์ ท าหน้ า ที่ เ ป็ นคู่ มื อ ส าหรั บ
เกษตรกรเพื่อให้ถ่ายภาพลาต้น ใบ ร่ องรอยของโรคบนใบ หรื อสปอร์ ของ
เชื้ อรา ตามขั้นตอนที่ ผูเ้ ชี่ ยวชาญกาหนด รวมทั้งทาหน้าที่ ส่งข้อมูลต่างๆ
ไปยังเว็บ ไซต์ข องผูเ้ ชี่ ยวชาญที่ กาหนดไว้แ ล้ว และใช้ก ล้องจุล ทรรศน์
สาหรับใช้กบั โทรศัพท์มือถือถ่ายรู ปที่ตอ้ งการอัตราการขยายภาพสู ง ซึ่งจะ
ช่ วยให้จาแนกว่าโรคเกิ ดจากเชื้ อราหรื อเชื้ อแบคที เรี ยทาได้ง่ายขึ้ น ส่ วน
เว็บ ไซต์ของผูเ้ ชี่ ยวชาญมี ลกั ษณะคล้ายเว็บ บอร์ ด ที่ ช่วยให้ ผูเ้ ชี่ ยวชาญ
สามารถดึ งข้อมูลที่ ส่งมาจากเกษตรกรได้ง่าย สามารถตอบกลับผ่านช่ อง
ทางการสื่ อสารต่ างๆ รวมทั้งเปิ ดโอกาสให้เ กษตรกรตั้งคาถาม เพื่ อขอ
คาแนะนาในการแก้ไขปั ญหา

1. บทนา
มันสาปะหลังเป็ นพืชเศรษฐกิ จหลักที่สาคัญของประเทศไทย มีพ้ืนที่
ปลู ก ทัว่ ประเทศ 7-8 ล้านไร่ ผลผลิ ต 20-30 ล้า นต้น /ปี [1] ผลผลิ ตมัน
สาปะหลังประมาณ 50% ถู กแปรรู ปเป็ นมันเส้นและมันอัดเม็ด ซึ่ งส่ วน
ใหญ่จะส่งออกไปจาหน่ ายในต่างประเทศ สร้ างรายได้ประมาณ 4-50,000
ล้านบาท ประเทศไทยเป็ นผูผ้ ลิ ตและส่ งออกผลิ ตภัณฑ์มนั สาปะหลังมาก
ที่สุดในโลก [1] ผลผลิตมันสาปะหลังส่ วนที่เหลื อจะนาไปใช้เป็ นวัตถุดิบ
ในอุตสาหกรรมหมัก อุตสาหกรรมกระดาษ และอุตสาหกรรมอาหาร เป็ น
ต้น รวมทั้งอุตสาหกรรมพลังงาน และไบโอพลาสติก [2]
มันสาปะหลังเป็ นพืชที่ปลูกง่าย ทนทานต่อสภาพอากาศร้อนและแห้ง
แล้ง แต่ไม่ทนต่อสภาพอากาศที่ ช้ื นหรื อที่ มีน้ าท่วมขัง เมื่อปลูกในสภาพ
อากาศที่ช้ื นส่ งผลให้เกิ ดโรคกับมันสาปะหลังได้ง่าย โรคที่ สาคัญได้แก่
โรคแอนแทรคโนส (Anthracnose) ซึ่ งเกิดจากเชื้ อรา โรคใบไหม้ (Cassava
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โทรศัพท์มือถื อ สาหรั บ เป็ นคู่ มือของเกษตรกร และการพัฒนา ระบบ
เลนส์ที่ใช้ในการสร้างกล้องจุลทรรศน์ประกอบด้วย เลนส์ทรงกลม
วิ นิ จ ฉัย โรคผ่ า นอิ น เทอร์ เ น็ ต นี้ คาดว่ า จะช่ ว ยให้ เ กษตรกรมี ช่ อ งทาง
(Ball lens) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 3 mm เลนส์ที่แกะจากเลเซอร์ พอยต์เตอร์
ติดต่อสื่ อสารกับผูเ้ ชี่ ยวชาญได้สะดวกและรวดเร็ วขึ้น ทั้งยังสามารถปรับ
ความยาวโฟกัสประมาณ 6 mm และเลนส์นูนความยาวโฟกัสเท่ากับ 10
mm สาหรับเลนส์ทรงกลมนั้น ความยาวโฟกัสของเลนส์คานวณได้จาก
ใช้งานกับโรคพืชอื่นๆ ได้
สมการ [4]
ข้อมูล/ปั ญหา
𝑛𝐷
𝑓=
(2)
4(𝑛−1)
เมื่ อ n คื อ ค่ า ดัช นี หั ก เหของวัส ดุ ที่ ใ ช้ ท าเลนส์ (n = 1.517) และ D คื อ
เส้นผ่าศูนย์กลางของเลนส์ สาหรับเลนส์ทรงกลมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 3
mm ความยาวโฟกัสคานวณจากสมการที่ (2) เท่ากับ 2.2 mm

วินิจฉัย/คาแนะนา
 กล้องจุลทรรศน์บนโทรศัพท์มือถือ
 โมบายแอปพลิเคชั่น

เว็บไซต์ผเู้ ชี่ยวชาญ

เมื่ อต้องการกาลังขยายภาพสู ง จะต้องเลื อกใช้เลนส์ ออปเจคที ฟที่ มี
ความยาวโฟกัสสั้น อย่างไรก็ตาม คุ ณภาพของภาพจากกล้องจุลทรรศน์
นั้นไม่ได้ข้ ึนกับอัตราการขยายเพียงอย่างเดี ยว แต่ข้ ึนกับคุณภาพของเลนส์
ด้วย การใช้เลนส์ที่มีความคลาดต่า (Aberration) อาจจะให้ได้ภาพที่ชดั เจน
กว่า แม้จะมีอตั ราการขยายต่ากว่าก็ตาม

รู ปที่ 1. หลักการของระบบวินิจฉัยโรคมันสาปะหลังผ่านอินเตอร์ เน็ต

2. การออกแบบกล้ องจุลทรรศน์ บนโทรศัพท์ มอื ถือ
อุปกรณ์หลัก
ในการสร้างกล้องจุลทรรศน์บนโทรศัพท์มือถือ
ประกอบด้วย โทรศัพท์มือถือที่สามารถถ่ายรู ปได้ เลนส์ใกล้วตั ถุ
(Objective lens) อุปกรณ์ยดึ จับเลนส์เข้ากับกับโทรศัพท์มือถือ และ
แหล่งกาเนิดแสง ในกรณี ที่กล้องมีอตั ราการขยายภาพสู ง อาจจาเป็ นต้องใช้
ฐานปรับระยะโฟกัส

การสร้างกล้องและอุปกรณ์ยดึ จับเลนส์ใช้เครื่ อง 3D printer และใช้
วัสดุเป็ นพลาสติกชนิดเอบีเอส (Acrylonitrile-butadiene-styrene) เพราะมี
ความแข็งและเหนี ยว ทนทานต่อแรงกระแทก ส่ วนการยึดกล้องจุลทรรศน์
เข้ากับโทรศัพท์มือถือใช้ 2 วิธี (รู ปที่ 3) คือ การยึดจับโดยใช้แม่เหล็ก และ
การใช้แผ่นยางรองโทรศัพท์มือถือในการยึดจับ

กล้องจุลทรรศน์บนโทรศัพท์มือถือที่สร้างขึ้นนี้ใช้เลนส์นูน 1 ชิ้น ทา
หน้าที่เป็ นเลนส์ใกล้วตั ถุหรื อเลนส์ออปเจคทีฟ รู ปที่ 2 แสดงหลักการ
ทางานและการจัดอุปกรณ์เชิงแสง กาหนดให้เลนส์ออปเจคทีฟมีความยาว
โฟกัสเท่ากับ fo และเลนส์ในกล้องโทรศัพท์มือถือมีความยาวโฟกัสเท่ากับ
fc เมื่อวัตถุอยูใ่ นตาแหน่งของจุดโฟกัสของเลนส์ออปเจคทีฟ ส่ งผลให้ภาพ
ของวัตถุน้ นั อยูใ่ นตาแหน่งของกล้องซี มอส (CMOS) ของโทรศัพท์พอดี
ซึ่ งกาลังขยายภาพ (Lateral magnification, m) เท่ากับ [3]
𝑚= −

𝑓𝑐
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รู ปที่ 3. วิธีการยึดจับกล้องจุลทรรศน์เข้ากับโทรศัพท์มือถือ โดยใช้แผ่น
แม่เหล็ก (ก) หรื อใช้แผ่นยางรอง (ข) และ(ค) ภาพกล้องจุลทรรศน์เมื่อติด
กับโทรศัพท์มือถือ

f

รู ปที่ 2. การจัดอุปกรณ์เชิงแสงสาหรับการประดิษฐ์กล้องจุลทรรศน์บน
โทรศัพท์มือถือ

การยึด กล่ องกล้องจุ ล ทรรศน์ บ นโทรศัพท์มื อถื อด้วยแม่เ หล็ ก นั้น
เหมาะกับกล้องที่มีน้ าหนักน้อย โดยติดแผ่นแม่เหล็กและแผ่นเหล็กไว้ที่ฝา
ด้า นในของกล้อ งจุ ล ทรรศน์ แ ละฝาด้า นในของโทรศัพ ท์ ตามล าดับ

เลนส์ที่ติดมากับโทรศัพท์จะมีความยาวโฟกัส (fc) อยูใ่ นช่วง 3-5 mm
เช่น กล้องในโทรศัพท์ iPhone 4S มีความยาวโฟกัส(fc) = 4.25 mm เป็ นต้น
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สาหรับกล้องจุลทรรศน์ที่มีน้ าหนักมาก จนแผ่นแม่เหล็กไม่สามารถยึดติด
ผูใ้ ช้ทาตาม และหน้าจอยังมีปุ่มคาสัง่ “Back” , “Next” ,
,
ได้ สามารถใช้แผ่นยางรองยึดกล้องจุลทรรศน์กบั โทรศัพท์มือถือได้ แผ่น
ซึ่งหมายถึง “ย้อนกลับไป” “ไปหน้าถัดไป” “เชื่อมโยงไปหน้าจอถ่ายภาพ”
ยางรองนี้นิยมใช้ติดโทรศัพท์มือถือกับผนังหรื อติดไว้ภายในรถยนต์ แผ่น
และ “เชื่อมโยงไปหน้าจอเก็บข้อมูลภาพ” ตามลาดับ
ยางดังกล่าวมีคุณสมบัติที่เหนี ยวช่ วยในการเกาะยึดได้ดี ขณะเดี ยวกัน ก็
สามารถถอดแยกอุปกรณ์หรื อติดกลับเข้าไปใหม่ได้ง่าย
การถ่ายภาพโดยใช้กล้องจุลทรรศน์บนโทรศัพท์แบบพกพา ในกรณี ที่
ใช้เลนส์นูนที่มีความยาวโฟกัสอยูใ่ นช่วง 4-10 mm จาเป็ นต้องมี
แหล่งกาเนิดแสง เนื่องจากการถ่ายภาพต้องจัดให้กล้องจุลทรรศน์เข้าใกล้
วัตถุ ส่งผลให้กล่องอุปกรณ์บงั แสง ทาให้ความเข้มแสงไม่เพียงพอต่อการ
ถ่ายภาพ งานวิจยั นี้จึงได้ออกแบบแหล่งกาเนิ ดแสงโดยใช้ไดโอดเปล่งแสง
(LED) ขนาดเล็ก โดยติดไว้รอบๆ เลนส์นูน ดังรู ปที่ 4 สาหรับกล้อง
จุลทรรศน์ที่ใช้เลนส์ทรงกลมขนาด 3 mm พบว่าการติดตั้งแหล่งกาเนิ ด
แสงไว้ที่กล้องจุลทรรศน์ไม่สามารถทาได้ เนื่ องจากระยะโฟกัสสั้นเกินไป
อย่างไรก็ตามกล้องจุลทรรศน์ที่ใช้เลนส์ทรงกลม 3 mm เหมาะสาหรับใช้
กับการถ่ายภาพแบบแสงทะลุผา่ น ซึ่ งสามารถใช้แสงจากแหล่งกาเนิ ดแสง
ที่อยูภ่ ายนอกกล้องได้

(ก)

(ข)

รู ปที่ 5. (ก) หน้าแรกของโปรแกรม และ (ข) หน้าจอสาหรับสอนถ่ายภาพ

4. การพัฒนาเว็บไซต์ ผู้เชี่ยวชาญ
เว็บ ไซต์ที่ อ อกแบบขึ้ น มี ล ัก ษณะเป็ นเว็บ บอร์ ด ที่ เ ปิ ดโอกาสให้
เกษตรกรสร้ างคาถามต่างๆ เพื่อข้อคาแนะนา และวิธีการแก้ไขปั ญหาของ
โรคมันสาปะหลังจากผูเ้ ชี่ ยวชาญ ดังรู ปที่ 6 โดยหน้าแรกของเว็บไซต์
แสดงรายการคาถามทั้งหมดที่เกษตรกรตั้งขึ้น ซึ่ งหน้าเว็บนี้ มีการเชื่ อมโยง
ไปยังหน้าเว็บของการสร้ างค าถาม และตอบค าถามหรื อดู รายละเอี ย ด
ข้อมูลของคาถามนั้น สาหรับการสร้ างคาถามนั้นจาเป็ นต้องกรอกข้อมูลที่
เกี่ ย วกับ ตัว ผู ้ต้ ัง ค าถาม และข้อ มู ล การปลู ก มัน ส าปะหลัง รวมถึ ง รู ป
ภาพประกอบ ซึ่ งข้อมูลเหล่านี้ ผเู ้ ชี่ ยวชาญต้องใช้ประกอบการวินิจฉัยโรค
ผูหน้้เาชีแรกของเว็
่ ย วชาญสามารถตอบค
าถามของเกษตรกรได้จ ากหน้ า เว็บ แสดง
บสาหรับติดต่อผูเ้ ชี่ยวชาญ
รายละเอียดของคาถาม ซึ่งมีช่องสาหรับให้ผเู ้ ชี่ ยวชาญตอบอยูด่ า้ นล่างของ
หน้าเว็บดังกล่าว
หน้าเว็บสาหรับตั้งคาถาม

รู ปที่ 4. ตาแหน่งการวางแหล่งกาเนิ ดแสงไดโอดเปล่งแสงสาหรับกล้อง
จุลทรรศน์บนโทรศัพท์มือถือ

หน้าแรกของเว็บสาหรับติดต่อผูเ้ ชี่ยวชาญ

การถ่ายภาพโดยใช้กล้องจุลทรรศน์บนโทรศัพท์มือถือ ที่ใช้เลนส์ทรง
กลมขนาด 3 mm จาเป็ นต้องมีฐานปรับระยะโฟกัส เนื่ องจากระยะความ
คมชัด (Depth of focus) สั้นมาก เมื่อมีการขยับเพียงเล็กน้อย จะทาให้ภาพ
ที่ถ่ายได้ไม่ชดั เจน

หน้าเว็บสาหรับตอบคาถาม(ด้า)นบนจะแสดงข้อมูลมันสาปะหลัง

เมื่อเลื่อนหน้าเว็บลงมาก็จะมีรูปแบบสาหรับตอบคาถาม

()

3. การพัฒนาโปรแกรมบนโทรศัพท์ มอื ถือ
โปรแกรมบนโทรศัพท์มือถือ มีหน้าที่เป็ นสื่ อการสอนอิเล็กทรอนิกส์
สาหรับสอนเกษตรกรถ่ายภาพ และส่ งข้อมูลไปยังเว็บไซต์ของผูเ้ ชี่ ยวชาญ
พัฒนาขึ้นบนระบบปฏิบตั ิการแอนดรอย์ โดยหน้าจอหลักของโปรแกรม
ประกอบด้วย หน้าแรก หน้าสอนการถ่ายภาพพืช และหน้าการติดต่อ
ผูเ้ ชี่ยวชาญโรคมันสาปะหลัง

()

()

รู ปที่ 6. หน้าเว็บบอร์ดสาหรับตอบคาถามจากเกษตรกรโดยผูเ้ ชี่ยวชาญ

5. การทดสอบการใช้ งาน
การทดสอบอุปกรณ์และซอฟต์แวร์ ที่พฒั นาขึ้นประกอบไปด้วย การ
ทดสอบความสามารถในการวัดขนาด (Spatial resolution) การถ่ายภาพ
ของกล้องจุลทรรศน์บนโทรศัพท์แบบพกพาที่สร้ างขึ้น โดยใช้ USAF
1951 target (Edmund Optics)
การทดลองใช้งานโปรแกรมบน

หน้าสอนการถ่ายภาพประกอบด้วยหน้าจอแสดงการถ่ายภาพ ต้น ลา
ต้น ใบ และสปอร์ของเชื้ อรา ซึ่ งแต่ละหน้าจะมีปุ่มให้คลิกเหมือนกัน โดยมี
หน้าจอแสดงตัวอย่างภาพที่ตอ้ งการถ่าย พร้อมแสดงข้อความต่างๆ เพื่อให้
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โทรศัพท์มือถือ การส่งภาพจากโทรศัพท์ไปยังเว็บไซต์ และการใช้งาน
ระบบวินิจฉัยโรคมันสาปะหลังผ่านอินเทอร์เน็ต
ที่พฒั นาขึ้นนี้
เว็บไซต์
เลือกใช้มนั สาปะหลังเป็ นตัวอย่างการใช้งาน ในอนาคตทีมวิจยั จะร่ วมกับ
ผูเ้ ชี่ยวชาญในสาขาเทคโนโลยีการเกษตรสาขาต่างๆ
เพื่อสร้างระบบ
กล้องจุลทรรศน์บนโทรศัพท์มือถือที่ใช้เลนส์ทรงกลมขนาด 3 mm
วินิจฉัยโรคพืชหรื อสัตว์ที่สาคัญไว้ดว้ ยกัน
ระบบดังกล่าวน่าจะทาให้
สามารถถ่ายภาพ Group 7 element 6 ของ Resolution target ได้ชดั เจน หรื อ
เกษตรกรขอคาปรึ กษาจากผูเ้ ชี่ ยวชาญสาขาต่างๆ ได้จากแปลงปลูกหรื อ
มีความสามารถในการวัดขนาดเท่ากับ 2.19 µm กล้องจุลทรรศน์น้ ีสามารถ
จากฟาร์ ม โดยไม่ตอ้ งเดินทางมาพบผูเ้ ชี่ ยวชาญด้วยตนเอง และน่าจะช่วย
ถ่ายภาพสปอร์ของเชื้อราบนใบมันสาปะหลังได้ ดังรู ปที่ 7 โดยได้ภาพที่
พัฒนาและส่ งเสริ มการเกษตรของประเทศให้มีประสิ ทธิ ภาพสู งขึ้น
ชัดเจนใกล้เคียงกับการถ่ายสปอร์ ของเชื้อรา ซึ่ งถ่ายโดยใช้กล้องจุลทรรศน์
แบบตั้งโตะที่ใช้เลนส์ออปเจคทีฟ 10X
6. สรุป
ระบบวินิจฉัยโรคมันสาปะหลังผ่านอินเทอร์เน็ต
ที่พฒั นาขึ้น
ประกอบด้วย
กล้องจุลทรรศน์สาหรับใช้กบั โทรศัพท์มือถือสาหรับ
ถ่ายภาพร่ องรอยของโรคบนใบพืช โปรแกรมบนโทรศัพท์มือถือสาหรับ
ใช้เป็ นคู่มือในการถ่ายภาพ และเว็บไซต์ของผูเ้ ชี่ยวชาญ ระบบวินิจฉัยโรค
ผ่านอินเทอร์ เน็ตนี้คาดว่าจะช่วยให้เกษตรกร มีช่องทางติดต่อสื่ อสารกับ
ผูเ้ ชี่ ยวชาญได้สะดวกและรวดเร็ วขึ้น ทั้งยังสามารถปรับใช้งานกับโรคพืช
หรื อโรคสัตว์อื่นๆ ได้หลากหลาย

(ข)
(ก)
รู ปที่ 7. สปอร์ของเชื้อราจากใบมันสาปะหลัง (ก) ถ่ายด้วยกล้องจุลทรรศน์
แบบตั้งโตะ เมื่อใช้เลนส์ออปเจคทีฟ 10X และ (ข) ถ่ายด้วยจุลทรรศน์บน
โทรศัพท์มือถือเมื่อใช้เลนส์ทรงกลมขนาด 3 mm

การทดสอบอุปกรณ์และระบบสารสนเทศที่ได้พฒั นาขึ้น ในเบื้องต้น
พบว่า สามารถใช้งานได้จริ ง อย่างไรก็ตาม จาเป็ นต้องทดสอบการใช้งาน
จริ งกับเกษตรกรและทดสอบโดยผูเ้ ชี่ ยวชาญ เพื่อนาข้อมูลมาปรับปรุ ง
แก้ไขให้สอดคล้องกับความต้องการของผูใ้ ช้งานต่อไป

เมื่อทดสอบความสามารถในการวัดขนาด ของกล้องจุลทรรศน์บน
โทรศัพท์ที่ใช้เลนส์จากเลเซอร์ พอยต์เตอร์ เป็ นเลนส์ออปเจคทีฟ และเลนส์
นูนความยาวโฟกัส 10 mm พบว่าสามารถแยกภาพได้เล็กที่สุด 6.96 µm
และ 8.77 µm ตามลาดับ กล้องจุลทรรศน์ที่ใช้เลนส์ดงั กล่าว เหมาะสาหรับ
การถ่ายภาพร่ องรอยของโรคบนใบมันสาปะหลัง ซึ่งจะได้ภาพที่มีอตั รา
การขยายที่สูงขึ้น เมื่อเทียบกับการถ่ายภาพโดยใช้กล้องจากโทรศัพท์เพียง
อย่างเดียว

7. กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณ ผศ.ดร.ณัฐธิญา เบือนสันเทียะ อาจารย์ประจาสาขาวิชา
เทคโนโลยีผลิตพืช และคุณรุ่ งทิพย์ สังข์เผือก สาขาวิชาเทคโนโลยีการ
ผลิตพืช สานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ที่
ให้ขอ้ มูลและคาแนะนาในการถ่ายภาพมันสาปะหลัง รวมทั้งคาแนะนาใน
การจัดทาเว็บไซต์ ขอขอบคุณโครงการสร้างปัญญาวิทย์ ผลิตนักเทคโน
สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่ งชาติ ที่
(YSTP)
สนับสนุนทุนวิจยั สาหรับปริ ญญานิพนธ์ และทุนในการนาเสนอผลงาน
ตามสัญญาทุนเลขที่ SP-๕๖-NT-๐๖

รู ปที่ 8 แสดงร่ องรอยของโรคบนใบมันสาปะหลัง ถ่ายรู ปโดยใช้
กล้องจุลทรรศน์บนโทรศัพท์มือถือที่ใช้เลนส์นูน 10 mm ซึ่ งภาพดังกล่าว
พบความแตกต่างระหว่างร่ องรอยของโรคที่เกิดจากเชื้ อราและแบคทีเรี ย
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(ก)
(ข)
รู ปที่ 8. ร่ องรอยของโรคบนใบพืชมันสาปะหลัง เมื่อใช้กล้องจุลทรรศน์
บนโทรศัพท์มือถือที่ใช้เลนส์นูนที่มีความยาวโฟกัส 10 mm (ก) สาเหตุ
น่าจะมาจากเชื้อรา และ (ข) สาเหตุน่าจะมาจากเชื้ อแบคทีเรี ย
การทดสอบโปรแกรมบนโทรศัพท์มือถือ การส่ งภาพไปยังเว็บไซต์
ผูเ้ ชี่ยวชาญ และการทดสอบการใช้งานเว็บไซต์ พบว่าสามารถใช้งานได้ดี
ข้อจากัดอย่างหนึ่ งของระบบนี้ คือ การส่ งข้อมูลภาพไปยังเว็บไซต์ของ
ผูเ้ ชี่ยวชาญ ผูส้ ่งจะต้องสามารถเชื่ อมต่อกับอินเทอร์เน็ตได้

วันที่ 21-23 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ เชี ยงใหม่
D204

Paper ID 1172

บทความวิจยั –วิชาการ

การประชุมวิชาการ งานวิจยั และพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 6 การพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อให้โลกมีสนั ติสุข
ECTI-CARD Proceedings 2014, Chiang Mai, Thailand

ระบบแสดงข้ อมูลและควบคุมโรงเรือนโดยผ่ านระบบเครือข่ ายเซนเซอร์ แบบไร้ สาย
Monitoring System and Greenhouse Control via wireless sensor network
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บทคัดย่ อ

แต่ละหน่วยร่ วมเซ็นเซอร์ ติดต่อสื่ อสารแบบไร้สายกับหน่วยร่ วมเซ็นเซอร์
ข้างเคียง ซึ่งขึ้นอยูก่ บั ความสามารถในการรับส่ งแบบไร้สาย แต่ละหน่วย
ร่ วมเซ็นเซอร์ ควบคุมและจัดการงานของตัวเอง (self-organize) ทุกๆ
หน่วยร่ วมเซ็นเซอร์ ที่ติดต่อถึงกันทํางานร่ วมกัน( collaboration) เป็ นเครื อ
ข่ายเซ็นเซอร์ ไร้สายทําให้แต่ละหน่วยร่ วมเซ็นเซอร์ สามารถส่ งข้อมูลหา
กันได้ แม้วา่ หน่วยร่ วมเซ็นเซอร์ ปลายทางไม่สามารถติดต่อ กับหน่วยร่ วม
เซ็นเซอร์ ตน้ ทางได้โดยตรง โดยให้หน่วยร่ วมเซ็นเซอร์ ระหว่างทางช่วย
ส่ งข้อมูลต่อๆ กันตั้งแต่ตน้ ทางถึงปลายทาง วิธีการส่ งแบบนี้ เรี ยกว่าการส่ง
แบบมัลติฮอพ(multi-hop) เกตเวย์จะทําหน้าที่รับ ส่ งข้อมูล ระหว่างสถานี
ฐานและเครื อข่ายเซ็นเซอร์ ไร้สายโดยเกตเวย์อาจเป็ นหน่วยร่ วมเซ็นเซอร์
ธรรมดาหรื อเป็ นหน่วยร่ วมเซ็นเซอร์ ที่มีความสามารถพิเศษในเครื อข่าย
เซ็นเซอร์ ไร้สาย [4] สถานี ฐานทําหน้าที่เก็บข้อมูลที่วดั ได้จากหน่วยร่ วม
เซ็นเซอร์ ในเครื อข่าย ดังรู ปที่ 1 เซ็นเซอร์ ไร้สายควบคุมการทํางานและ
ติดต่อกับผูใ้ ช้งาน หรื ออาจติดต่อกับเครื อข่ายอื่นๆ เช่น อินเทอร์ เน็ต

ระบบแสดงข้ อมูลและควบคุมโรงเรื อน โดยผ่ านระบบเครื อข่ าย
เซนเซอร์ แบบไร้ สาย เป็ นการศึกษาและ พัฒนาระบบแสดงข้ อมูลและ
ควบคุม อุปกรณ์ ไฟฟ้ าโรงเรื อนผ่ านเว็บไซต์ โดย เครื อข่ ายแบบไร้ สายแต่
ละโหนด ซึ่ งประกอบด้ วยเซนเซอร์ ตรวจจับเพื่อวัดค่ าอุณหภูมิ มีโครงข่ าย
เซนเซอร์ แบบไร้ สาย(Wireless Sensor Network )[1][2] เพื่อเป็ นตัวสื่ อสาร
ระหว่ างโหนดและส่ งสัญญาณระยะไกลแบบไร้ สาย ส่ งข้ อมูล เก็บเข้ า
ฐานข้ อมูลที่คอมพิวเตอร์ แม่ ข่าย ซึ่ งสามารถแสดงผลและควบคุมอุปกรณ์
ไฟฟ้ าโรงเรื อนได้ ที่เครื่ องลูกข่ ายผ่ านระบบอิ นเตอร์ เน็ต จากการทดลอง
ได้ ทดสอบระยะห่ างและมุมที่ เหมาะสมระหว่ างเซอร์ ฟเวอร์ (Server) กับ
ไคลเอนต์ (Client) ผลการทดสอบได้ มมุ ที่ เหมะสมที่ 0 องศา และระยะไม่
เกิน 400 เมตร การทดสอบวางตําแหน่ งอุปกรณ์ วัดอุณหภูมิได้ ผลควรจะ
วางกระจายตลอดพืน้ ที่ และทดสอบการใช้ พลังงานไฟฟ้ าจากการรั บส่ ง
ระยะเวลาทุก1วินาทีและทุก 5วินาที ช่ วงการทดสอบ 30 นาที ผลการ
ทดสอบการส่ งทุก 5 วินาที จะใช้ กระแสน้ อยกว่ า

Abstract

The aim of this research to study for monitoring and controlled
Greenhouse through wireless sensor networks via the internet by web
browser. The wireless sensor nodes consists of sensors to measured
temperature. A wireless sensor network[1][2] to been a communication
between the node and the wireless remote transmitter to send the data to
database server. The experiments tested the distance and angle between
the server and client test results corners manipulated at 0 degrees and
less than 400 meters. On second tested for positioning equipment
thermometers the result should be laid scattered throughout the area.
And last tested the electric current of the transportation every 1 second
and every 5 seconds for 30 minutes. result 5 seconds to use less power
than.

รู ปที่ 1 เครื อข่ายเซนเซอร์ แบบไร้สายและการแสดงผลผ่านเว็บไซต์

2. การออกแบบ
2.1การออกแบบระบบ

Keywords: Wireless Sensor Network ,Greenhouse

1. ทฤษฏีและหลักการ
1.1 สถาปัตยกรรมเครือข่ ายไร้ สาย

สถาปัตยกรรมเครื อข่ายเซ็นเซอร์ ไร้สาย [1][3]ประกอบด้วย
สาม ส่วนได้แก่ หน่วยร่ วมเซ็นเซอร์ เกตเวย์ และสถานีฐาน ( base station)
หน่วยร่ วมเซ็นเซอร์จาํ นวนมากฝังตัวในสภาพแวดล้อมเพื่อเก็บข้อมูล โดย

รู ปที่ 2 Activity Diagramแสดงอุณหภูมิ
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[

]์ ทซไบ็ วเ

Screen :4.1
Event :
ิ ูภมหณุอา่ คง้ั ตP4.1

[Admin

พันธ์ระหว่างอุณหภูมิกบั เวลา และรู ปที่ 6 เป็ นส่วนควบคุมอุปกรณ์ผา่ น
ระบบอินเตอร์ เน็ต

Screen :4.2
้ วไง ้ ัต่ ีทาคบ่ ็ กเ
มูิ ภหณุแสดงผล
คง้ ัต ่ีท:4.3
อา่ คบ็ กเ
Event :
ดุ าส่ ล้วไา ่ Screen
Server
บักอ่ตดิต
Event : แสดงผลในรู ปแบบตาราง
Client
ง อ่ืรคเมุ คบวคปไา้ ขอ่ื พเ ลู มอ้ ขนาฐงล
้ วไง ้ ัต่ ีทาคบ่ ็ กเ

P4.2

Server
บักอ่ตดิต

P4.3 แสดงผล

นาง] ้ ชใู ้ ผอืรห
ิ ูภมหณุอา่ คง้ั ต

รู ปที่ 3 Activity Diagramควบคุมอุณหภูมิ
รู ปที่ 2และ 3 เป็ นไดอะแกรมภาพ ( Activity Diagram) แสดง
ไดอะแกรมการออกแบบขั้นตอนการแสดงอุณหภูมิและการควบคุม
อุณหภูมิซ่ ึงเป็ นขั้นตอนการวัดและแสดงผลของระบบ โดยร ะบบควบคุม
โรงเรื อนอัตโนมัติ สามารถแบ่งออกเป็ น 2 ส่วน ในการรับส่ งข้อมูลและ
ควบคุมอุณหภูมิได้แก่
1.ส่วนของ ฮาร์ดแวร์ ซึ่ งแบ่งออกได้อีกเป็ น 2 ส่วนคือ เซอร์ ฟเวอร์
(Server) กับ ไคลเอนต์(Client)
2.ส่วนของ ซอฟแวร์ ส่วนนี้ จะสามารถแสดงข้อมูลและควบคุมผ่าน
เซอร์ฟเวอร์

รู ปที่ 5 ข้อมูลความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิกบั เวลา

2.2 ระบบแสดงข้ อมูลและควบคุมโรงเรือน
รู ปที่ 6 ส่ วนควบคุมอุปกรณ์ผา่ นอินเตอร์ เน็ต

Client
Input

3. ทดลอง
3.1การทดสอบหาระยะทางและมุมทีเ่ หมาะสม

Xbee

Controller

DS1820

ติดตั้งโหนด ไคลเอนต์ 1 ดังรู ปที่ 7 เพื่อทําการทดสอบหา
ระยะทางและมุมที่เหมาะสมที่จะนําไปใช้งานโดยกําหนดให้ วางเหนื อ
พื้นดิน ความสู งของ เซอร์ ฟเวอร์ และไคลเอนต์ มีความสู งที่เท่ากัน จาก
พื้นดิน โดยการแพร่ สญ
ั ญาณเป็ นแบบรอบทิศทาง

นอ้รมาวคยาบะรมลดัพ

Output

นอนวนแะลแง ้ั ตวนแนใง าทศิทบอรยา จะ รก

Server
Input

Controller

Xbee

Client

Server

5 เมตร

5 เมตร

์ ทซไบ็ ว เ

นิดน� ืพ

รู ปที่ 7 ทดสอบหาระยะที่เหมาะสม
ลู มอ้ข นาฐ

3.2การทดสอบการวางตําแหน่ งในแบบต่ างๆทีเ่ หมาะสมในการ
นําไปใช้ งาน

รู ปที่ 4 ผังระบบควบคุมโรงเรื อนอัตโนมัติ
การทํางานภาพรวมของระบบ รู ปที่ 4 เป็ นการนําเอาค่าที่วดั ได้จาก
ส่วนของอินพุตโดยใช้ไอซี เซนเซอร์ ( DS1820) ซึ่ งนําค่าที่ตรวจจับมา
เปรี ยบเทียบกับค่าในคอนโทรลเลอร์ ที่ต้งั ค่าไว้จากการควบคุมของส่ วน
เซอร์ฟเวอร์ โดยข้อมูลส่ งผ่านจาก อุปกรณ์ไร้สาย( Xbee) [5] จากนั้น
ไมโครคอนโทรลเลอร์จะสัง่ ให้ส่วนของ เอาต์พตุ ทํางานตามที่ โปรแกรม
ไว้

วางตําแหน่งของไคลเอนต์ในแบบต่างๆแบ่งออกเป็ น 4 แบบ ได้แก่
แบบยาว, แบบขวาง, แบบสลับไปมา, แบบมุม 4 มุม และอุปกรณ์ที่ติดตั้ง
นั้นได้ใส่ กล่องกันนํ้า เพื่อป้ องกันความชื้นภายในโรงเรื อนดังรู ปที่ 8 โดย
ทดสอบอุณหภูมิทุกแบบ แต่ละแบบหาค่าเฉลี่ยรวมเพื่อนําไปเปรี ยบเทียบ
กับเทอร์ โมมิเตอร์ เพื่อหารู ปแบบในการแสดงผลที่แม่นยําที่สุด

2.3 การแสดงผล
ระบบจะแสดงข้อมูลความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิกบั เวลาแบบกราฟเส้น
ผ่านระบบเว็บเบราเซอร์ รู ปที่5 เป็ นตัวอย่างการแสดงผลข้อมูลความสัมวันที่ 21-23 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ เชี ยงใหม่
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ตารางที่ 1 ผลการทดสอบหาระยะและมุมที่เหมาะสม
RSSI(Received signal strength indication)

24 เมตร
ทิศทางของลม

มลดั พ

Cooling Pad
20 เมตร

Client 1

Client 2

Client 3

Client 4

มลดั พ

ทิศทางของลม

24 เมตร
ทิศทางของลม

Client 1

20 เมตร

มลดั พ

Client 2

Cooling Pad

Client 3
มลดั พ

Client 4
ทิศทางของลม

24 เมตร
ทิศทางของลม

Cooling Pad

20 เมตร

ทิศทางของลม

Client 2

มลดั พ

Client 4

24 เมตร

Client 3

Client 1

มลดั พ

ทิศทางของลม

ทิศทางของลม

Client 2

มลดั พ

Client 4

0º

45º

90º

100เมตร

-58(3)

-63(2)

-63(2)

200เมตร

-67(2)

-65(2)

-67(2)

300เมตร

-73(2)

-66(2)

-78(2)

400เมตร

-76(2)

-75(2)

-81(2)

500เมตร

-75(2)

-76(2)

-88(1)

ตารางที่ 2 ความสัมพันธ์ระหว่างการใช้พลังงานกับการรับส่งข้อมูล
ระบบ
Server
Client
รับข้อมูล(mA)
0.1
0.1
ส่ งข้อมูล(mA)
0.125
0.125
โหมดเตรี ยม(mA)
0.075
0.075

Cooling Pad

20 เมตร

รู ปที่ 8 การวางตําแหน่ง แบบยาว, แบบขวาง, แบบสลับไปมา, แบบมุม 4
มุม ตามลําดับ

4. ผลการทดลอง

ปริมาณการใช้ กระแสไฟฟ้า

mA

32
31
30
29
28
27
26
25

แบบยาว
แบบขวาง
แบบสลับ
แบบ4มุม
Node
No.2

Node
No.3

8
7
6
5
4
3
2
1
0

1 นาที
3 นาที
5 นาที
7 นาที
9 นาที
11 นาที
13 นาที
15 นาที
17 นาที
19นาที
21 นาที
23 นาที
25 นาที
27 นาที
29 นาที

Temperature

การวางตําแหน่ งในแต่ ละแบบ

Node
No.1

มุมของเสาอากาศ

ระยะห่ างระหว่าง
Server และ Client

หน่วย RSSI เป็ น dBm จากตารางที่ 1 RSSI สามารถแบ่งได้ 3 ระดับ
วัดโดยใช้โปรแกรม X-CTU[6] คือ
ระดับที่ ( 3) = สี เขียว
ระดับที่
(2) = สี เหลือง
ระดับที่
(1) = สี แดง

มลดั พ

Client 3

Client 1

แสดง ค่า

Node
No.4

Server1sec

Client1sec

Server5sec

Client5sec

รู ปที่ 10 ปริ มาณการใช้กระแสไฟฟ้ าช่วงเวลา 30นาที
จากรู ปที่ 10 เป็ นการแสดงข้อมูลการใช้กระแสไฟฟ้ าเปรี ยบเทียบ ทดสอบ
การรับส่ งข้อมูลทุก 1 วินาทีและทดสอบรับส่งข้อมูลทุก 5 นาที ในช่วง
เวลา 30 นาที

รู ปที่ 9 ผลการทดสอบการวางตําแหน่งของไคลเอนต์ในแบบต่างๆ
การทดสอบการวางตําแหน่งในแบบต่างๆ จาก 4 โหนดทดสอบ ใน
โรงเรื อนโดยทิศทางลมในโรงเรื อนเป็ นทิศทางเดียวกัน จากรู ปที่ 9 จะเห็น
ว่าการวางแบบยาวและแบบขวางจะได้ค่าอุณหภูมิใกล้เคียงกัน ส่ วนแบบ
สลับและแบบสี่ มุมจะได้ผลของอุณหภูมิแตกต่างกันกับสองแบบแรก
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5. สรุป
การทดสอบการวางตําแหน่งในแบบต่างๆ
ที่เหมาะสมในการ
นําไปใช้งานจากรู ปที่ 9 การทดสอบพบว่า การวางตําแหน่งใน แบบต่างๆ
วัดอุณหภูมิออกมาแตกต่างกัน โดยมีแบบวางแนวยาวที่สามารถวัดได้แบบ
ละเอียด ได้ ซึ่งแตกต่างกับ 3 แบบหลังที่สามารถวัดได้ไม่ ละเอียดแต่
สามารถวัดได้คลอบคลุมกว่า
การทดสอบหาระยะและมุมที่ดีที่สุดระหว่างเซอร์ ฟเวอร์ กบั
ไคลเอนต์จากตารางที่ 1 สามารถสรุ ปได้วา่ ที่มุม 0องศา ที่ระยะไม่เกิน 300
- 400 เมตรเหมาะสมในการนําไปใช้งานมากที่สุด
อัลกอริ ท่ ึมรับส่งข้อมูลทุก 1 วินาที ไคลเอนต์ใช้กระแสไฟฟ้ า 225.6
mA ต่อ 30 นาที และ Server ใช้กระแสไฟฟ้ า 180.75mA ต่อ 30 นาที ซึ่ง
ใช้พลังงานมากกว่า อัลกอริ ท่ ึม รับส่งข้อมูลทุก 5 นาที ไคลเอนต์ใช้
กระแสไฟฟ้ า 136.35 mA ต่อ 30 นาทีและ เซอร์ฟเวอร์ใช้กระแสไฟฟ้ า
136.35 mA ต่อ 30 นาที
จากการทดสอบการใช้พลังงานจากตารางที่2 ถ้าเซอร์ฟเวอร์ และ
ไคลเอนต์ อยูใ่ นสถานะโหมดเตรี ยม จะทําให้ประหยัดพลังงานลงไปได้
และถ้าปรับ Xbeeให้สามารถใช้ โหมดพักได้ จะทําให้ประหยัดไฟมากขึ้น
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ซุปเปอร์ คอมพิวเตอร์ ต้นทุนตา่
Low cost Supercomputer
อุดม สุธาคา
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้ า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชี ยงใหม่ 50300
E mail: sutakcom_u@rmutl.ac.th

บทคัดย่ อ

Keyword: PC cluster, GPUs cluster

บทความนี ้เ สนอแนวทางการสร้ างคอมพิ วเตอร์ สมรรถนะสู ง
สองแบบ ใช้ ตัวประมวลผลจานวนมาก สถาปั ตยกรรมแบบขนาน
ต้ นทุนตา่ แบบแรกพี ซีคลัสเตอร์ และแบบที่ สองจี พียูคลัสเตอร์ ทั้ง
สองถูกสร้ างขึน้ ด้ วยจุดประสงค์ เดียวกันคือ เพื่อแก้ ปัญหา สมการเชิ ง
เส้ นแบบเมตริ กมากเลขศูนย์ ซึ่ งมี มากในงานวิ ทยาศาสตร์ และงาน
วิศวกรรม พีซีคลัสเตอร์ ถูกเรี ยกว่ า SMM (Sparse Matrix Machine)
และจี พียูคลัสเตอร์ ถูกเรี ยกว่ า SMMG (Sparse Matrix Machine on
GPUs) SMM มีโนดคานวณ(compute node) เป็ นซี พียูขนาด 2 คอร์
จานวน 8 โนด มี ความเร็ วในการประมวลผล 63 GFLOPs (Giga
Floating Point Operation per second) ที่ ความเที่ ยงสองเท่ า (double
precision) ส่ วน SMMG มี โนดคานวณเป็ น จี พียูขนาด 336 คอร์
จานวน 4 โนดมี ความเร็ วในการประมวลผล 57.3 GFLOPs ที่ ความ
เที่ ยงสองเท่ า ทั้งสองวัดความเร็ วในการประมวลผลด้ วยโปรแกรม
HPL (High Performance Linpack benchmark)

1. บทนา
ซุปเปอร์ คอมพิวเตอร์ เป็ นคอมพิวเตอร์ ที่มีประสิ ทธิ ภาพในการ
ประมวลผลสู ง และมีสถาปั ตยกรรมเป็ นแบบขนานซึ่ งประกอบด้วย
หน่ วยประมวลผลจานวนมาก [12] ถูกใช้ในการประมวลผลที่เน้น
การคานวณเป็ นส่ วนใหญ่ เช่น การสร้ างแบบจาลองทางวิทยาศาสตร์
การศึก ษาโครงสร้ างการเคลื่ อนที่ของโมเลกุล เป็ นต้น งานแก้
สมการเชิงเส้นแบบเมตริ กมากเลขศูนย์ (sparse matrix) ที่มีจานวนตัว
แปรมากกว่า 5000 ตัวซึ่ งมี มากในงานประยุกต์ทางวิศวกรรมก็ใช้
ซุปเปอร์คอมพิวเตอร์ในการประมวลผล
คอมพิวเตอร์ที่ประมวลผลแบบขนานหรื อซุปเปอร์ คอมพิวเตอร์
ทัว่ ไปแล้วมีอยูส่ องแบบ คือแบบหน่ วยความจาร่ วม (share memory)
และแบบกระจาย(distributed memory) ซุ ปเปอร์ คอมพิวเตอร์ ท้ งั สอง
แบบที่สร้างขี้นเป็ นแบบกระจาย แต่ในโนดคานวณจีพียคู ลัสเตอร์ ซึ่ ง
ใช้ GPU นั้นมีสถาปั ตยกรรมภายในแบบหน่ วยความจาร่ วม นั้นทา
ให้ เ ราได้ศึ ก ษาการประมวลผลทั้งในแบบหน่ วยความจาร่ วมและ
แบบกระจาย ทั้ง SMM และ SMMG ใช้อุปกรณ์ ที่หาได้ทว่ั ไปใน
ท้องตลาดเมืองไทย โปรแกรม HPL ที่ใช้วดั ในการวัดสมรรถนะของ
ซุปเปอร์ คอมพิวเตอร์ เป็ นโปรแกรมเดี ยวกั นกับที่ top500 หน่ วยงาน
ที่จดั อันดับคอมพิวเตอร์ ที่เร็ วที่สุดในโลกใช้วดั อีกอย่างหนี่ งในการ
ใช้โปรแกรม HPL ก็เพื่อแสดงว่าคอมพิวเตออร์ ที่สร้ างสามารถใช้
งานได้

คาสาคัญ: พีซีคลัสเตอร์ , จีพียคู ลัสเตอร์

Abstract

In this paper propose a way to build high performance
computer that act as supercomputer which has many CPUs or many
cores and work in parallel processing in low budget. First type is
PC cluster and second is GPUs cluster (Graphic Processing Unit
cluster). The purpose to build them is for solving linear equations
system of sparse matrix which have a lot in science and engineering
Beowulf Cluster Architecture
applications. SMM (Sparse Matrix Machine) is the name of PC
cluster and SMMG (Sparse Matrix Machine on GPUs) is the name
of GPUs cluster. SMM uses dual CPU core in compute node and it
Internet
has 8 compute nodes. SMMG has 4 compute nodes and each node
Frontend
has a GPU which has 336 cores. The latest test performance of
SMM performance yield more than 63 GFLOPs and SMMG
Compute node
Network switch(eth0)
Network switch(eth1)
performance yield 53.7 GFLOPs. The performance measurement is
รู ปที่ 1 สถาปัตยกรรมแบบเบวูลฟ์ (Beowulf cluster architecture)
a performance tester HPL (High Performance Linpack benchmark)
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เราใช้ Rock cluster [2] เป็ นตัวจัดการหลักและเป็ นซอฟแวร์
เปิ ดตัวหนึ่งซึ่งช่วยทาให้ตน้ ทุนในการสร้างนั้นลดลง เรายังได้ติดตั้ง
ตัวแปลภาษาคอมพิวเตอร์ ต่างๆเช่น Python, Octave, C++ เป็ นต้น
สามารถเขียนโปรแกรมแบบขนานได้โดยใช้ ซอฟแวร์ระบบ MPI
(Massage Passing Interface) ร่ วม เช่น Csparse จาก [3], Py4MPI
จาก [4], Octave with MPITB จาก [5] เป็ นต้น

2. สถาปัตยกรรมของ SMM
จากข้อก าหนดของคุ ณลัก ษณะเฉพาะของ SMM ประมวลผล
แบบขนาน แบบผู้ใ ช้ ห ลายคน ความเร็ ว ในการประมวลผลสู ง
สามารถทางานได้ในอุณภูมิห้อง (ไม่เกิ น 25 องศาแซลเซี ยส) ติดตั้ง
ได้ในพื้นที่จากัด
ใช้ส ถาปั ตยกรรมแบบเบวูล์ฟ (Beowulf) ดังรู ป ที่ 1 ซึ่ ง เป็ น
สถาปั ตยกรรมของคอมพิวเตอร์ คลัสเตอร์ [1] มีลกั ษณะของการใช้
หน่ ว ยความจาแบบกระจาย (distributed memory)
SMM
ประกอบด้วย คอมพิวเตอร์ ส่วนหน้า(Frontend node: quad CPU
q9300 2 GHz RAM 4 GB) จานวนสองตัว แต่จะทางานเพียงตัวเดี ยว
อี ก ตัว หนึ่ ง สารองเตรี ยมไว้ใ นกรณี ที่ตวั แอกที ฟ หยุดท างานหรื อ
เสี ยหายเพื่อทาหน้าที่แทน โดยหน้าที่หลักของคอมพิวเตอร์ ส่วนหน้า
ติดต่อกับโลกภายนอกผ่านเครื อข่ายอิ นเทอร์ เ นต เพื่ อรั บ งานหรื อ
ปั ญ หาจาก ผูใ้ ช้ และบริ ห ารจัด การกับ คอมพิ ว เตอร์ โ นดค านวณ
(Compute node: dual core CPU E2200 1.8 GHz RAM 3 GB)
จ านวน 8 ตัว การติ ด ต่ อ ระหว่ า ง คอมพิ ว เตอร์ ส่ ว นหน้ า กับ
คอมพิวเตอร์ โนดคานวณ จะติ ดต่ อผ่านสวิท ช์เครื อข่าย (network
switch) โดยใช้โปรโตคอลทีซีพีไอพี (TCP/IP) คอมพิวเตอร์ ทุกตัวจะ
ใช้เม้าส์ คียบ์ อร์ ดและจอภาพร่ วมกัน ซึ่ งควบคุมด้วยสวิทช์เควีเอ็ม
(Keyboard Video Mouse Switch) ดังรู ปที่ 2

3. สถาปัตยกรรมของ SMMG
SMMG คลัสเตอร์ สร้ างขึ้ นด้วยเงื่ อนไขสาคัญๆคือ สามารถ
ทางานได้ในอุณหภูมิห้อง 25 องศาเซลเซี ยส มีขนาดพอเหมาะกับ
การใช้งานในห้องปฏิ บตั ิ งานทัว่ ไปทางวิทยาศาสตร์ และวิศวกรรม
สามารถประมวลผลแบบขนานได้ แ ละ เรี ยกเครื่ องมื อ นี้ ว่ า
SMMG(Sparse Matrix Machine on GPUs) มี โครงสร้ างตาม
สถาปัตยกรรมเบวูลฟ์ (Beowulf) [1] มีลกั ษณะที่สาคัญคือ ผูใ้ ช้ทวั่ ไป
จะไม่สามารถใช้งาน โนดคานวณ (Compute node)ได้โดยตรง ต้อง
ติดต่อผ่านโนดส่ วนหน้า (Frontend node) คล้ายกับการใช้งาน Server
ทัว่ ไป โนดคานวณจะมี จีพียูเป็ นโปรเซสเซอร์ ช่วย ซี พียูคานวณ มี
เงื่อนไขสาคัญอีกอย่างหนึ่ งคือองค์ประกอบทั้งหมดต้องอยูบ่ น Rack
เดียวกันเพื่อจากัดพื้นที่
SMMG คลัสเตอร์ มีโนดส่ วนหน้า (Frontend node) ใช้ซีพียู
Quad core q8200 2.33 GHz RAM DDR2 ขนาด 2 GB ส่ วนโนด
คานวณ (Compute nodes) มี 4 โนดแต่ละโนดใช้ ซี พียู dual core
E5200 2.5 GHz RAM DDR2 ขนาด 2 GB และ จีพียู GeForce
GTX460 ขนาด 336 core [8] มี RAM 1 GB ทั้งหมดเชื่ อมต่อกันด้วยจิ
กะบิตสวิทช์ ควบคุมทั้งคลัสเตอร์ ดว้ ย Rock [2]

รู ปที่ 3 ด้านซ้ายแสดงส่ วนประกอบหลักในช่วงการทดสอบ
ต้นแบบจีพียคู ลัสเตอร์ SMMG ด้านขวาแสดงการใช้งาน
จริ งในห้องปฏิบตั ิการวิจยั HPC ที่สาขาวิชาวิศวกรรม
คอมพิวเตอร์ เชี ยงใหม่

รู ปที่ 2 รู ปร่ างของ SMM (Sparse Matrix Machine) เมื่อติดตั้งเสร็ จ
และใช้งาน
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ตารางที่ 1 ผลการทดสอบโดยข้อกาหนดตามสคริ ป HPL.dat
N
NB
เวลา(วินาฑี) อัตราการประมวลผล
(GFLOPs)
5120
128
5.37
16.67
5120
256
6.12
14.63
15360
128
60.02
40.26
15360
256
62.62
38.58
25600
128
215.39
51.93
25600
256
219.78
50.90
35840
128
523.72
58.61
35840
256
529.39
57.98
49152
128
1251.22
63.27
49152
256
1256.20
63.02

4. การวัดความเร็วในการประมวลผลของ SMM ด้ วย HPL
โปรแกรมวัด สมรรถนะของคอมพิว เตอร์ ส มรรถนะสู ง [10]
เรี ยกสั้นๆว่า HPL ถูกใช้วดั สมรรถนะของคอมพิวเตอร์ สมรรถนะสู ง
เพื่อจัดอันดับคอมพิวเตอร์ ที่เร็ วที่สุดในโลกของ Top 500 [11] HPL
ใช้เมตริ กแบบหนาแน่นในการทดสอบโดยใช้ สมการ (1)
(1)

Ax  b

A เป็ นเมตริ กหนาแน่นจตุรัสขนาด N x N
x เป็ น เวคเตอร์หนาแน่นขนาด N
b เป็ น เวคเตอร์หนาแน่นขนาด N
A เป็ นเมตริ กหนาแน่นที่ผใู้ ช้สามารถกาหนด ขนาดของเมตริ ก
(N) ในการทดสอบและ HPL สุ่ มค่าสมาชิ กเมตริ กเอง นอกจากนั้น
แล้ว HPL ยังให้ผูใ้ ช้สามารถเปลี่ ยนแปลงพารามิเตอร์ ได้ เช่ น ขนาด
บล็อก(NB)จากการแบ่ งข้อมู ล เพื่ อ กระจายงานไปให้ โ นดค านวณ
โดยเขียนเป็ นสคริ ปชื่ อ HPL.dat ผลการวัดสมรรถนะด้วย HPL ดัง
ตารางที่ 1 และเมื่อนาเอาผลจากตารางที่ 1 ไปพล็อตกราฟ แสดงดัง
รู ปที่ 4

5. การวัดความเร็วในการประมวลผลของ SMMG ด้ วย
HPL
การทดสอบสมรรถนะของจีพียูคลัสเตอร์ ใช้โปรแกรม HPL
(High Performance Linpack) โดยแยกออกเป็ นสองส่ วนคือ ส่ วนแรก
ทดสอบประสิ ทธิ ภาพเฉพาะซี พียูหมายถึ งโนดคานวณทุกโนดไม่มี
การใช้จีพียชู ่วยคานวณ ดูผลลัพธ์ จากรู ปที่ 5 ส่ วนที่สองทดสอบ
ประสิ ท ธิ ภ าพของจี พี ยูห มายถึ ง โนดค านวณทุ ก โนดใช้ จี พี ยูช่ ว ย
ค านวณ ดู ผ ลลั พ ธ์ จากรู ปที่ 6 ทั้ง นี้ ต้ อ งท าการเปลี่ ย นแปลง
โปรแกรม HPL ในส่ ว นของโปรแกรมย่อ ย DGEMM (DoublePrecision Generalized Matrix Multiplication)[9] ดังนั้นผลของการ
วัดสมรรถนะของจีพียคู ลัสเตอร์ จึงทาเป็ นสองส่ วน

รู ปที่ 4 ผลการวัดสมรรถนะ SMM แปรผันค่า N และ NB ใน
HPL.dat
==============================================
T/V
N NB P Q
Time
GFLOPs
------------------------------------------------------------------------------WC00R2R4 27648 256 4 2
405.58 3.474e+01
------------------------------------------------------------------------------||Ax-b||_oo/(eps*(||A||_oo*||x||_oo+||b||_oo)*N)=0.0050045 PASSED

T/V Wall time/ encoded variant
N ขนาดจัตุรัสของเมตริ ก A
NB แฟคเตอร์ ของการแบ่งบล็อก
P จานวนของโปรเซสตามแถว
Q จานวนของโปรเซสตามคอลัมน์
Time เวลาที่ใช้หน่วยเป็ นวินาที
GFLOPs อัตราการประมวลผล

========================================================

รู ปที่ 5 ผลลัพธ์จาก HPL ในการวัดส่ วนแรกหมายถึงโนดคานวณ
ทุกโนดไม่มีการใช้จีพียชู ่วยคานวณได้ 34.7 Gflops
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8. เอกสารอ้ างอิง

=============================================
T/V
N NB P Q
Time
GFLOPs
------------------------------------------------------------------------------WC00L2L4 27648 512 4 2
244.97 5.752e+01
------------------------------------------------------------------------------||Ax-b||_oo/(eps*(||A||_oo*||x||_oo+||b||_oo)*N)=0.0045054 PASSED
==============================================
รู ปที่ 6 ผลลัพธ์จาก HPL ในการวัดส่ วนที่สองหมายถึงโนด
คานวณทุกโนดใช้จีพียชู ่วยคานวณได้ 57.5 GFLOPs
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7. สรุป
ซุปเปอร์คอมพิวเตอร์ตน้ ทุนต่าหรื อคอมพิวเตอร์ที่มีการประมวล
แบบขนาน มีสมรรถนะสู ง ประกอบด้วยตัวประมวลผลจานวนมาก
ที่ร่วมกันทางานแบบขนาน ในอดี ตเครื่ องมื อเหล่ านี้ มีราคาสู งมาก
นักวิจยั นักวิทยาศาตร์ วิศวกร ในมหาวิทยาลัย หรื อในประเทศกาลัง
พัฒนาเช่น ประเทศไทย มีโอกาสน้อย หรื อเรี ยกว่าไม่มีโอกาส ได้ใช้
งานในการศึ ก ษาค้ น คว้ า ปั ญ หาที่ ต้ อ งการความสามารถทาง
คณิ ตศาสตร์ ข้นั สูงและมีปริ มาณข้อมูลที่ตอ้ งประมวลจานวนมาก ทั้ง
SMM และ SMMG เป็ นซุ ปเปอร์ ค อมพิวเตอร์ ต้นทุนต่าที่ สร้ าง
ขี้ น จากอุ ป กรณ์ ค อมพิ ว เตอร์ ที่ ส ามารถหาได้ ใ นตลาดเมื อ งไทย
ดังเช่ นการหาซื้ ออุ ป กรณ์ ค อมพิ วเตอร์ ทว่ั ไป ทั้งสองถู ก สร้ างด้วย
จุดประสงค์เดียวกันคือเพื่อใช้แก้ปัญหาในรู ปเมตริ กมากเลขศูนย์ ข้อ
แตกต่างในการใช้ฮาร์ ดแวร์ ประกอบการสร้ างระหว่าง SMM และ
SMMG อยูท่ ี่ SMM ใช้ ซี พียเู ป็ นตัวคานวณหลัก แต่ SMMG ใช้ GPU
เป็ นตัว ค านวณหลัก ผลจากการวัด ความเร็ ว พบว่ า มี ส มรรถนะ
ใกล้เคียงกัน หากแต่ SMMG ใช้โนดคานวณน้อยกว่า นัน่ หมายถึ ง
แนวทางงการลดต้น ทุ น ในการสร้ า งลงได้ ผู้วิ จ ัย ยัง คงมองหา
ฮาร์ ดแวร์ ส าเร็ จที่ มี อ งค์ ป ระกอบที่ ส าคั ญ ๆส าหรั บ ซุ ป เปอร์
คอมพิวเตอร์ ตน้ ทุน ต่า เพื่อการลดต้นทุนต่อไป เพื่อสร้ างโอกาสให้
นักวิจยั นักวิทยาศาสตร์ วิศวกร ได้สร้ างผลงานที่ซบั ซ้อนมากยิ่งขี้น
ต่อไป

ผูช้ ่วยศาสตราจารย์อุดม สุ ธาคา
อาจารย์ประจาสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
สาขาวิศวกรรมไฟฟ้ า คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
เชี ยงใหม่
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1

บทคัดย่อ

การทําภาพลายนํ้าดิจิทลั (Digital Watermarking) โดยการนําลายนํ้าไปฝัง
ไว้ในภาพดิ จิทลั ต้นฉบับอย่างไม่เปิ ดเผย ลายนํ้าที่ ถูกฝั งเข้าไปนั้นจะใช้
เป็ นข่ าวสารในการแสดงความเป็ นเจ้าของไฟล์รูปภาพดิ จิทลั อย่างไรก็
ตามในกระบวนการฝังภาพลายนํ้าดิจิทลั นั้น ภาพลายนํ้าดังกล่าวจะต้องไม่
ปรากฏออกมาจนสามารถมองเห็นและไปทําลายรายละเอียดของภาพต้น
ฉบับหรื อทําให้ข่าวสารในภาพต้นฉบับสู ญเสี ยหรื อเปลี่ยนแปลงไป ยิง่ ไป
กว่านั้นภาพลายนํ้าที่ฝังเข้าไปควรจะถอดรหัสได้เฉพาะผูท้ ี่ได้รับสิ ทธิ์ เพื่อ
ป้ องกันการดัดแปลงข่าวสารในภาพที่ถูกฝังลายนํ้าเอาไว้ เทคนิคในการฝัง
ภาพลายนํ้าโดยทัว่ ไปจะแบ่งได้สองประเภทคือเทคนิ คที่กระทําในโดเมน
พื้นที่ (Spatial Domain) และเทคนิคที่กระทําในโดเมนความถี่ (Frequency
Domain) ในส่ วนของการกระทําในโดเมนพื้นที่น้ นั โดยส่ วนมากสัญญาณ
ข่าวสารลายนํ้าจะถูกฝั งลงไปในระดับความเข้มของภาพโดยตรงด้วยวิธี
การกําหนดกุญแจลับ (Secret Key) เข้าไปในขั้นตอนวิธีของการเข้ารหัส
สัญญาณข่ าวสารลายนํ้า ในขณะที่ เทคนิ คที่ กระทําในโดเมนความถี่ น้ ัน
ลายนํ้าและภาพต้นฉบับจะถูกแปลงไปอยู่ในรู ปของค่าสัมประสิ ทธิ์ โคไซน์แบบเต็มหน่วย (Discrete Cosine Coefficients) หรื อค่าสัมประสิ ทธิ์
เวฟเล็ตแบบเต็มหน่วย (Discrete Wavelet Coefficients) ซึ่ งจะทําให้ลายนํ้า
กระจายตัวอยูต่ ามองค์ประกอบความถี่ต่าง ๆ ของภาพต้นฉบับ [1]
ที่ผา่ นมาได้มีผนู ้ าํ เสนอวิธีการในการเข้ารหัสภาพลายนํ้าด้วยการมอดูเลตเชิงขนาด (Amplitude Modulation) [2] ซึ่ งเป็ นการเข้ารหัสสัญญาณสุ่ ม
เทียม (Pseudo-Random) ในโดเมนพื้นที่ วิธีการดังกล่าวนี้ แสดงให้เห็นว่า
ผลของสัญญาณลายนํ้าที่ ทาํ การเข้ารหัสมี ความทนทานต่อการถูกโจมตี
(Attack) เพื่อทําการดัดแปลงภาพในรู ปแบบต่าง ๆ หลังจากนั้นไม่นานได้
มีการพัฒนาวิธีการเข้ารหัสภาพลายนํ้าดังกล่าวนี้ ดว้ ยการรวมวิธีการถ่วง
นํ้าหนักแบบเกาส์ (Gaussian Weight) [3] เพื่อทําให้สัญญาณลายนํ้าที่จะ
นําไปเข้ารหัสด้วยการมอดูเลตเชิ งขนาดมีความเรี ยบและส่ งผลทําให้ภาพ
หลังการเข้ารหัสมีความใกล้เคียงกับภาพต้นฉบับ
บทความวิจยั นี้ จะนําเสนอขั้นตอนวิธีในการสร้ างภาพลายนํ้าดิ จิทลั
บนพื้นฐานของการมอดูเลตเชิงขนาดแบบถ่วงนํ้าหนัก (Weighted Amplitude Modulation) แบบใหม่ซ่ ึ งเป็ นการผสมผสานระหว่างการเข้ารหัสลาย
นํ้าด้วยการมอดูเลตเชิ งขนาดดั้งเดิ ม และการประยุกต์ใช้วิธีการถ่วงนํ้า
หนักโดยใช้ตวั ประมาณค่าแบบกําลังสองน้อยสุ ด (Least Squares Estimator) ในการปรับเส้นโค้ง (Curve Fitting) ของฟังก์ชนั พหุ นาม (Polynomial
Function) เข้าหากลุ่มข้อมูลเพื่อทําให้ขอ้ มูลมี ความราบเรี ยบ (Smooth)
และสามารถประมาณค่ากลุ่มข้อมูลที่จะนําไปใช้ในการเข้ารหัสให้ดีข้ ึ น

บทความวิจัยนีน้ าํ เสนอและค้ นคว้ าขั้นตอนวิธีในการปกป้ องลิขสิ ทธิ์
ภาพดิจิทัล ขั้นตอนวิธีแบบใหม่ ที่จะกล่ าวถึงคือการสร้ างภาพลายนํา้ ดิจิทัล
บนพืน้ ฐานของการมอดูเลตเชิ งขนาดที่ ถูกถ่ วงนํา้ หนักแบบกําลังสองน้ อย
สุ ด ซึ่ งเป็ นขั้นตอนวิธีในการมอดูเลตเชิ งขนาดแบบดั้งเดิ มที่ ถูกปรั บปรุ ง
ด้ วยการเพิ่ มกลไกในการกระชั บแบบกําลังสองน้ อยสุ ดของฟั งก์ ชันพหุ นามสําหรั บใช้ ในการประมาณค่ าและปรั บเรี ยบค่ าความเข้ มของภาพ การ
ประเมินสมรรถนะของขั้นตอนวิธีที่นาํ เสนอจะนําไปเปรี ยบเที ยบกับตัว
กรองที่ ไม่ มีการถ่ วงนํา้ หนัก ตัวกรองแบบเฉลี่ย และตัวกรองแบบเกาส์ ใน
ภาพทดสอบ ผลการทดลองแสดงให้ เห็ นว่ าขั้นตอนวิ ธีที่นาํ เสนอมีความ
คงทนต่ อค่ า PSNR และค่ าสหสั มพันธ์ แม้ ว่าขนาดหน้ าต่ างของตัวกรองจะ
แปรเปลี่ยนไป

Abstract
This paper proposes and investigates a new algorithm developed for
copyright protection of digital images. The new algorithm, referred to as
the Least Squares Weighted Amplitude Modulation, is the original
Amplitude Modulation enhanced with mechanism of least squares fitting
of a polynomial function for approximating and smoothing image
intensities. The performance evaluation of the proposed algorithm has
been compared with the no-weighted filters, the mean filters and the
Gaussian filters in test image. Experimental results indicate that the
proposed algorithm is rather robust to the PSNR and correlation even if
the window widths of filters are varied.
Keywords: Image Watermarking, Amplitude Modulation, Least Squares,
Savitzky-Golay filter, Gaussian filter.

1. บทนํา
ในปั จ จุ บัน ระบบการสื่ อ สารผ่ า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศได้มี ก าร
เติบโตอย่างรวดเร็ว ทําให้สื่อดิจิทลั ประเภทต่าง ๆ อาทิเช่น ภาพดิจิทลั วีดิทัศน์ดิจิทลั และเสี ยงดิ จิทลั ถูกนํามาคัดลอกและเผยแพร่ อย่างกว้างขวาง
ส่ ง ผลทํา ให้ เ กิ ด การละเมิ ด ลิ ข สิ ท ธิ์ ต่ อ เจ้า ของผลงานซึ่ งควรจะได้รั บ
ประโยชน์จากผลงานที่ได้สร้างสรรค์ข้ ึน
ที่ผ่านมาได้มีผนู ้ าํ เสนอวิธีการป้ องกันการละเมิดทรัพย์สินทางปั ญญา
ในไฟล์รูปภาพดิจิทลั อยูห่ ลายวิธี แต่วิธีการหนึ่ งที่เป็ นที่นิยมมากที่สุดก็คือ
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3. การประมาณค่ าแบบกําลังสองน้ อยสุ ด

โดยในหัว ข้อที่ 2 จะนําเสนอการสร้างภาพลายนํ้าดิ จิทลั บนพื้นฐานของ
การมอดูเลตเชิงขนาด จากนั้นจึงจะนําเสนอขั้นตอนวิธีในการประมาณค่า
แบบกําลังสองน้อยสุ ดในหัวข้อที่ 3 และจึงประเมินสมรรถนะในหัวข้อที่
4 และสรุ ปผลเป็ นลําดับสุ ดท้าย

ในหัวข้อนี้ จะนําเสนอตัวกรองซาวิสกี-โกเลย์ (Savitzky-Golay) [4]
ซึ่ งมีข้ นั ตอนวิธีในการประมาณค่าแบบกําลังสองน้อยสุ ดโดยใช้หลักการ
ในการปรับเส้นโค้งของฟังก์ชนั พหุ นามแบบสองมิติไปยังกลุ่มข้อมูลที่เรา
ต้องการประมาณค่า เริ่ มต้นด้วยการกําหนดภาพขนาด M × N พิกเซลใน
รู ปของอาร์ เรย์สองมิ ติ f (u, v) โดยที่ u ∈ [1,…, M ] และ v ∈ [1,…, N ] จาก
นั้นจึ งกําหนดหน้าต่ างของชุ ดข้อมูลที่เรากําลังพิจารณาขนาด (2L + 1) ×
่ ี่ตาํ แหน่ง (i, j) ดังสมการ
(2 L + 1) พิกเซลและมีศูนย์กลางอยูท
Di , j = { f ( i + m, j + n ) : − L ≤ m ≤ L, − L ≤ n ≤ L}
(5)
ในขณะเดียวกันจะกําหนดให้ pi, j เป็ นฟังก์ชนั พหุนามที่นิยามดังต่อไปนี้

2. การสร้ างภาพลายนํ้าดิจิทัลบนพืน้ ฐานของการมอดูเลตเชิ ง
ขนาด
ในหัวข้อนี้จะนําเสนอหลักการสร้างภาพลายนํ้าดิจิทลั บนพื้นฐานของ
การมอดูเลตเชิ งขนาดซึ่ งนําเสนอโดย Kutter [2] มีหลักการคือ ทําการ
สร้างสัญญาณข่าวสารลายนํ้าที่ตอ้ งการจะนําไปฝังในภาพต้นฉบับ I ใน
ปริ ภู มิสี {R, G, B} ให้มี ล กั ษณะเป็ นสัญญาณหนึ่ ง บิ ต b (มี ค่ า -1 หรื อ 1)
เช่น สัญญาณลายนํ้าที่สร้างมาจากสัญญาณสุ่ มเทียมซึ่ งมีขนาดเท่ากับภาพ
ต้นฉบับ และมี กุญแจลับ K ในการบอกจุ ดเริ่ มต้นหรื อรู ปแบบของสัญญาณสุ่ ม เที ยม จากนั้นจะทํา การฝั ง สัญ ญาณลายนํ้า บิ ต b เข้า ไปในภาพ
ต้นฉบับโดยการดัดแปลงค่าความเข้มของจุดภาพเฉพาะช่องสัญญาณสี ฟ้า
B ณ ตําแหน่ ง (i, j ) เนื่ องจากเป็ นช่ อ งสัญญาณสี ที่สายตามนุ ษย์เราแยก
แยะความแตกต่างได้นอ้ ยที่สุด โดยให้ค่าความเข้มของจุดภาพในช่องสัญญาณสี ฟ้าที่ผา่ นการมอดูเลตเชิงขนาด B มีค่าดังสมการ

S

pi , j ( m, n ) =

เมื่ อ m และ n เป็ นค่ า ชี้ ตํา แหน่ ง ในหน้า ต่ า งข้อ มู ล Di, j , S และ T เป็ น
อันดับสู งสุ ดของ m และ n ตามลําดับ
ในการหาค่าเหมาะที่สุด (Optimization) ภายใต้เงื่อนไขของการทําให้
เกิดค่าความผิดพลาดกําลังสองน้อยสุ ด (Least Square Error) จะกําหนดให้
ฟังก์ชนั จุดประสงค์ (Objective Function) มีนิยามดังสมการ
ε i, j =

i, j

(1)
เมื่อ k คือค่าคงที่ในการกําหนดความแรง (Strength) ของสัญญาณลายนํ้าที่
จะทําการเข้ารหัสซึ่ งเป็ นค่าที่ถ่วงดุลกันระหว่างความทนทานในการคงอยู่
ของสัญญาณลายนํ้าเมื่อถูกโจมตีเพื่อดัดแปลงภาพ และความสามารถใน
การพรางตัวของสัญญาณลายนํ้าเพื่อไม่ให้สายตาของมนุ ษย์เราสังเกตถึง
ความเปลี่ยนแปลง ส่ วน C คือค่าการถ่วงนํ้าหนักของสี ในปริ ภูมิ {R, G,
B} มีค่าดังสมการ
(2)
ในส่ วนของการถอดรหัสสัญญาณข่าวสารลายนํ้าออกมาจากภาพที่ถูก
เข้ารหัสลายนํ้าออกมานั้น จะเริ่ มจากการใช้หลักการในการประมาณค่า
(Estimation) ความเข้มของจุดภาพต้นฉบับบนพื้นฐานของการรวมเชิงเส้น
ของจุ ดภาพที่ ถูกฝั งลายนํ้า ณ ตําแหน่ งรอบจุ ดที่ กาํ ลังพิจารณา จากการ
ทดลองของ Kutter พบว่าการพิจารณาจุดข้างเคียงแบบกากบาท (CrossShaped Neighborhood) มีสมรรถนะในการประมาณค่าที่ดีกว่าแบบอื่น ๆ
โดยค่าความเข้มของจุ ดภาพในช่ องสัญญาณสี ฟ้าที่ ตอ้ งการประมาณค่ า
Bˆ สามารถหาค่าได้ดงั สมการ
Ci. j = 0.299 R + 0.587G + 0.114 B

s ( r ) = ⎢⎣ (r − 1) / (T + 1) ⎦⎥
t (r ) = (r − 1) mod(T + 1)

(8)

และ
m(q) = ⎣⎢(q − 1)(2l − 1) − l + 1⎦⎥

(3)

n(q ) = (q − 1) mod(2l − 1) − l + 1

(10)

เป็ นฟั ง ก์ชันดัชนี ข องข้อ มู ล f (i + m, j + n) ในหน้าต่ า ง Di, j ซึ่ งสามารถ
เขียนให้อยูใ่ นรู ปของเวกเตอร์ได้ดงั นี้
fi , j = [ f (i + m(q ), j + n(q)) : q = 1,… , (2l − 1) 2 ]T
(11)

เมื่อ c คือขนาดของจุดข้างเคียงแบบกากบาท ในส่ วนของการนําสัญญาณ
ข่าวสารลายนํ้ากลับคืนมานั้น เราจะพิจารณาจากความแตกต่างของความ
เข้มของจุดภาพที่ถูกเข้ารหัสลายนํ้ากับความเข้มของจุดภาพที่ประมาณค่า
ได้ ในที่น้ ีจะได้สมการในการตัดสิ นการเลือกรหัสลายนํ้าดังสมการ
δ = B − Bˆ
(4)
โดยเครื่ องหมายของค่าความแตกต่าง δ จะเป็ นตัวกําหนดค่าของสัญญาณ
ข่าวสารลายนํ้าที่ทาํ การฝังหรื อเข้ารหัสลงไปในภาพต้นฉบับ
i, j

(7)

โดย ⎣⎢ ⎦⎥ คือฟั งก์ชนั floor และ mod( ) คือฟั งก์ชนั modulo ดังนั้นเรา
สามารถเขียน ai, j ได้ในรู ป
ai , j = [a ( s (r ), t (r )) : r = 1,… , ( S + 1)(T + 1)]T
(9)

i. j

i. j

2

โดยค่าเอาต์พุตของตัวกรองซาวิสกี -โกเลย์ที่ตาํ แหน่ ง (i, j) จะหาได้จาก
ค่าที่ ตาํ แหน่ งศูนย์กลางของฟั งก์ชนั พหุ นาม pi, j (0, 0) ที่ ตาํ แหน่ ง m = 0
และ n = 0 ที่ กระทําการปรับเส้นโค้งเข้าหาข้อมูลบนหน้าต่าง Di, j ซึ่ งจาก
สมการที่ (6) เมื่ อแทนค่า m = n = 0 จะทําให้ค่าเอาต์พุตของตัวกรองที่ได้
นิยามไว้มีค่าเท่ากับค่าสัมประสิ ทธิ์ ai, j (0, 0) นัน่ เอง
ในการหาค่า ai, j (0, 0) เราจะกําหนดให้ ai, j เป็ นเวกเตอร์ ที่ประกอบ
ไปด้วยสัมประสิ ทธิ์ ai, j (s, t ) ทุ กตัวของฟั งก์ชนั พหุ นาม pi, j ดังนิ ยามไว้
ในสมการที่ (6) จากนั้นจึงจะทําการจัดเรี ยงค่าสัมประสิ ทธิ์ ai, j (s, t ) ให้อยู่
ในรู ปของเวกเตอร์ โดยจัดเรี ยงอันดับของฟั งก์ชนั พหุ นามตามค่าดัชนี r
เมื่อ r ∈ [1,…, (S + 1)(T + 1)] ให้มีค่าดังต่อไปนี้

i, j

1
Bˆi , j =
( ∑ Bi + k , j + ∑ Bi, j + k − 2 Bi , j )
4 k =−c
k =− c

∑ { f (i + m, j + n) − pi, j (m, n)}
m , n∈Di , j

Bi. j = Bi, j + bCi , j k

c

(6)

s =0 t =0

i, j

c

T

∑ ∑ ai, j (s, t ) ms nt

จากนิยามของ ai, j และ fi, j ในสมการที่ (9) และ (11) ในข้างต้นเรา
สามารถสร้ างเมทริ กซ์ Α ได้ด้วยการกําหนดค่ า สมาชิ กของเมทริ กซ์ ด ัง
สมการ
Aqr = m(q ) s ( r ) n(q )t ( r )
(12)

i, j
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จากสมการของฟังก์ชนั จุดประสงค์ที่ได้นิยามไว้ในสมการที่ (7) เราจะทํา
การจัดสมการดังกล่าวให้อยูร่ ู ปแบบของเมทริ กซ์และเวกเตอร์ดงั ต่อไปนี้
ε i , j = ( Αai , j − fi , j )T ( Αai , j − fi , j )
(13)

2

4

6

8

10
12
14
Window Width (Pixels)

16

18

20

22

รู ปที่ 2 ค่า PSNR ของภาพที่ถูกเข้ารหัสลายนํ้าที่บนพื้นฐานของการถ่วง
ด้วยนํ้าหนักด้วยตัวกรองแบบต่างๆ
แบบเฉลี่ย (Mean Filter) และ 3) ถ่วงนํ้าหนักด้วยตัวกรองแบบเกาส์ โดย
ค่าสัมประสิ ทธิ์ที่จะนํามาใช้ในการถ่วงนํ้าหนักจะอยูใ่ นรู ปของหน้าต่างตัว
กรอง w ขนาดต่าง ๆ สําหรับนําไปใช้ในการหาค่าผลรวมเชิงเส้น ณ ตําแหน่ง (i, j) กับข้อมูลภาพ f ในหน้าต่าง Di, j ดังสมการที่ (17)

เมื่อทําการหาค่าที่นอ้ ย (Minimization) ในสมการที่ (13) เพื่อหาค่าผลเฉลย
ทัว่ ไปของ ai, j ภายใต้เงื่ อนไขที่ จะทําให้เกิ ดค่าความผิดพลาดกําลังสอง
น้อยสุ ดจะได้ผลเฉลยดังสมการ
ai , j = ( ΑT Α ) −1 ( ΑT fi , j )
(14)
จากที่ได้กล่าวมาแล้วในข้างต้นที่ ว่าค่าเอาต์พุตของตัวกรองคื อค่ าที่
ตํา แหน่ ง ศู น ย์ ก ลางของฟั ง ก์ ชั น พหุ นาม pi, j (0, 0) และมี ค่ า เท่ า กั บ
ai , j (0, 0) ซึ่ งก็คือค่าสัมประสิ ทธิ์ ตัวแรกของ ai, j ในสมการที่ (14) ดังนั้น
เราสามารถลดรู ปผลเฉลยของตัวกรองให้อยูใ่ นรู ปของผลรวมเชิ งเส้นได้
ดังสมการที่ (15) ต่อไปนี้

i, j

L

Ci. j =

L

∑ ∑

wi , j (m, n) f ( i + m, j + n ) ; − L ≤ m ≤ L, − L ≤ n ≤ L

(17)

m =− L n =− L

จากนั้นจึงนําค่า Ci, j ที่คาํ นวณได้ไปใช้ในการเข้ารหัสสัญญาณลายนํ้าใน
สมการที่ (1) ในที่น้ ีเราจะเลือกใช้ภาพต้นฉบับมาตรฐาน Lena ดังแสดงใน
รู ปที่ 1 (ก) และใช้ตราสัญลักษณ์ เป็ นสัญญาณข่าวสารลายนํ้าที่ จะนําไป
เข้ารหัสกับภาพต้นฉบับดังแสดงในรู ปที่ 1 (ข) อย่างไรก็ตามข่าวสารลาย
(2l −1)
pi , j (0, 0) = ∑ α q f (i + m(q ), j + n(q))
(15)
นํ
้ าในรู ปที่ 1 (ข) จะต้องถูกนําไปคูณกับสัญญาณสุ่ มเทียมซึ่ งเป็ นสัญญาณ
q =1
หนึ่ งบิต (-1 หรื อ 1) ที่ถูกทําการขีดแบ่ง (Thresholding) ให้มีค่าเฉลี่ยของ
โดย
สัญญาณสุ่ มเที ยมเท่ ากับศูนย์เพื่อทําให้ค่าเฉลี่ ยทางสถิ ติของภาพที่ ผ่า น
α q = {( ΑT Α) −1 ( ΑT eq )}1
(16)
กระบวนการฝังลายนํ้าในสมการที่ (1) มีค่าเท่ากับภาพต้นฉบับ ในขั้นตอน
เครื่ องหมาย eq ในสมการที่ (16) คือเวกเตอร์ หนึ่งหน่วยซึ่ งมีค่าเท่ากับหนึ่ง
ต่อไปจะทําการตั้งค่าความแรงในการสเกลค่าสัญญาณลายนํ้า k ให้มีค่าเท่า
ที่ตาํ แหน่ง q th ส่ วน { }1 คือสัญลักษณ์ที่ระบุวา่ เป็ นค่าตัวแรกของเวกเตอร์
กับ 0.1 ให้ค่าอันดับ S และ T ของตัวกรองซาวิสกี-โกเลย์ค่าเท่ากับ 2 และ
ผลเฉลย ai, j โดยค่า α q ที่ได้มานี้ เวลานําไปใช้งานจะถูกนํามาจัดเรี ยงใหม่
เนื่ องจากตัวกรองในโดเมนพื้นที่แต่ละชนิ ดมีปัจจัยในการประมาณค่าคือ
ในรู ปของหน้าต่างตัวกรอง w ขนาด (2 L + 1) × (2 L + 1) เพื่อความสะดวก
ความกว้างของหน้าต่างตัวกรอง (Window Width) ดังนั้นในที่น้ ี เราจะ
ในการนําไปใช้ในการหาค่าผลรวมเชิงเส้นสองมิติต่อไป [5]
ประเมินสมรรถนะการถ่วงนํ้าหนักของตัวกรองแบบต่าง ๆ ด้วยค่า PSNR
จากสมการที่ (15) ซึ่ งเป็ นสมการผลเฉลยในรู ปของผลรวมเชิงเส้นจะ
(Peak signal-to-noise ratio) เมื่อขนาดหน้าต่างของตัวกรองมีการเปลี่ยน
เห็นได้วา่ การคํานวณหาค่าสัมประสิ ทธิ์ ของฟังก์ชนั พหุ นาม α q สําหรับใช้
แปลง อย่างไรก็ตามค่าสัมประสิ ทธิ์ ในการกระจายตัวของตัวกรองแบบ
ในการปรับเส้นโค้งเข้ากับกลุ่มข้อมูลในหน้าต่าง Di, j ดังแสดงในสมการที่
เกาส์จะแปรผันตามค่าเบี่ ยงเบนมาตรฐาน σ ในการทดลองนี้ เราจึ งให้ค่า
(16) สามารถหาค่าไว้ได้ล่วงหน้าเพียงครั้งเดียว ส่ งผลทําให้ตวั กรองดัง
σ มี ค่ าเท่ า กับ L / 3 เนื่ อ งจากเป็ นค่ าที่ ทาํ ให้ค่ า สัม ประสิ ท ธิ์ ของตัว กรอง
กล่ าวมี ค วามยืด หยุ่นในการปรั บอันดับของฟั งก์ชันพหุ นาม อี กทั้ง ยัง มี
แบบเกาส์ มี ค่ าเข้าใกล้ศูนย์บ ริ เวณขอบหน้าต่ า งของตัวกรองที่ ถู กปรั บ
ประสิ ทธิ ภาพในการประมวลผลที่ สูง ดังนั้นในหัวข้อต่ อไปจะนําเสนอ
เปลี่ยนไป โดยผลการประเมินสมรรถนะด้วยค่า PSNR แสดงในรู ปที่ 2 จะ
การนําตัวกรองดังกล่าวไปประยุกต์ใช้ในประมาณค่าข้อมูลให้มีความราบ
เห็นได้ว่าเมื่อขนาดหน้าต่างของตัวกรองมีค่าเพิ่มขึ้นจะทําให้ค่า PSNR มี
เรี ยบเพื่อนําค่าที่ได้น้ ี ไปใช้เป็ นค่าในการถ่วงนํ้าหนักของการเข้ารหัสลาย
แนวโน้มที่ สูงขึ้ นสะท้อนให้เห็ นว่าเมื่ อมี การเพิ่มความแรงในการกรอง
นํ้าบนพื้นฐานของการมอดูเลตเชิงขนาดต่อไป
ของตัวกรองจะทําให้ค่าที่ได้จากการประมาณค่ามีค่าเข้าใกล้กบั ค่าเฉลี่ยใน
4. การประเมินสมรรถนะ
บริ เวณใกล้เคียง (Neighborhood) ซึ่ งทําให้สัญญาณลายนํ้าที่จะถูกนําไป
ในหั ว ข้อ นี้ จะประเมิ น สมรรถนะการสร้ า งภาพลายนํ้าดิ จิ ท ัล บน
มอดูเลตเชิงขนาดมีค่าใกล้เคียงกัน ผลที่ตามมาคือสัญญาณลายนํ้าที่ถูกนํา
พื้นฐานของการมอดูเลตเชิงขนาดที่ถูกถ่วงนํ้าหนักแบบกําลังสองน้อยสุ ด
ไปสเกลค่าจะมีขนาดที่ไล่เลี่ ยกันและทําให้ภาพหลังการเข้ารหัสลายนํ้ามี
เปรี ยบเทียบกับ 1) แบบที่ไม่มีการถ่วงนํ้าหนัก 2) ถ่วงนํ้าหนักดัวยตัวกรอง
ค่าใกล้เคียงกับภาพต้นฉบับ ค่า PSNR จึงมีค่าที่สูงขึ้น โดยการถ่วงนํ้าหนัก
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รู ปที่ 3 ค่าสหสัมพันธ์ของสัญญาณลายนํ้าที่ถอดรหัสจากขั้นตอนวิธีการ
สร้างภาพลายนํ้าบนพื้นฐานของการมอดูเลตเชิงขนาดที่ถูกถ่วงด้วยนํ้า
หนักแบบต่าง ๆ
ด้วยตัวกรองแบบเฉลี่ยจะให้ค่า PSNR สู งที่สุดโดยที่การถ่วงนํ้าหนักด้วย
ตัวกรองแบบเกาส์ แบบกําลังสองน้อยสุ ด และแบบที่ไม่มีการถ่วงนํ้าหนัก
ใด ๆ จะมีค่า PSNR ลดลงมาตามลําดับ
ขั้น ตอนถัด ไปจะเป็ นการนํา ภาพที่ ไ ด้จ ากการเข้า รหัส ลายนํ้า ด้ว ย
วิธีการมอดูเลตเชิ งขนาดแบบถ่วงนํ้าหนักมาถอดรหัสด้วยวิธีการพิจารณา
จุดข้างเคียงแบบกากบาทตามสมการที่ (3) และ (4) และนําผลที่ได้มาประเมินสมรรถนะด้วยวิธีการหาค่าสหสัมพันธ์ (Correlation) กับสัญญาณข่าว
สารลายนํ้าต้นฉบับ รู ปที่ 3 แสดงผลของค่าสหสัมพันธ์ของสัญญาณลาย
นํ้าที่ถอดรหัสจากขั้นตอนวิธีการสร้างภาพลายนํ้าบนพื้นฐานของการมอดู
เลตเชิงขนาดที่ถูกถ่วงด้วยนํ้าหนักแบบต่าง ๆ โดยจะเห็นได้วา่ เมื่อหน้าต่าง
ของตัวกรองมีขนาดที่เพิ่มขึ้นจะทําให้ค่าสหสัมพันธ์ของการถ่วงนํ้าหนัก
ด้วยตัวกรองแบบเฉลี่ยและการถ่วงนํ้าหนักด้วยตัวกรองแบบเกาส์มีแนว
โน้มที่ลดลงเนื่ องจากความแรงของสัญญาณลายนํ้าที่ถูกถอดรหัสได้มีค่า
อยู่ในระดับที่ ต่าํ ในขณะที่ ตวั กรองแบบกําลังสองน้อยสุ ดนั้นมีการความ
คงทนต่อการเปลี่ ยนแปลงค่าสหสัมพันธ์เมื่อขนาดหน้าต่างของตัวกรอง
ปรั บเปลี่ ยนไป รู ปที่ 4 แสดงตัวอย่างของภาพสัญญาณลายนํ้าที่ ถูกถอด
รหัสมาได้โดยเลือกขนาดหน้าต่างของตัวกรองอยูท่ ี่ 9 × 9 พิกเซล อย่างไรก็
ตามการประเมินสมรรถนะในครั้งนี้ได้ศึกษาเฉพาะการถอดรหัสลายนํ้าใน
เบื้องต้น ส่ วนการถอดรหัสภาพลายนํ้าที่ ถูกโจมตีเพื่อดัดแปลงภาพ อาทิ
เช่น การทําพร่ า (Bluring) การหมุน (Rotating) และการบีบอัด (Compressing) จะได้รับการศึกษาเพิ่มเติมต่อไป

(ค)
(ง)
รู ปที่ 4 ภาพข่าวสารลายนํ้าที่ถอดรหัสได้จากขั้นตอนวิธีในการสร้างภาพ
ลายนํ้า (ก) ไม่ มีการถ่ วงนํ้าหนัก (ข) ถ่ วงนํ้าหนักด้วยตัวกรองเฉลี่ ย (ค)
ถ่วงนํ้าหนักด้วยตัวกรองแบบเกาส์ (ง) ถ่วงนํ้าหนักแบบกําลังสองน้อยสุ ด
แบบอื่น ๆ ในการประเมินสมรรถนะของขั้นตอนวิธีที่นาํ เสนอได้ถูกนําไป
เปรี ยบเทียบกับตัวกรองที่ไม่มีการถ่วงนํ้าหนัก ตัวกรองแบบเฉลี่ย และตัว
กรองแบบเกาส์ในภาพทดสอบ ผลการทดลองแสดงให้เห็นว่าขั้นตอนวิธีที่
ได้นาํ เสนอมีความคงทน (Robustness) ต่อค่า PSNR และค่าสหสัมพันธ์
แม้วา่ ขนาดหน้าต่างของตัวกรองจะถูกปรับเปลี่ยนไป
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5. สรุป
บทความวิจยั นี้ นาํ เสนอและค้นคว้าขั้นตอนวิธีแบบใหม่ในการสร้าง
ภาพลายนํ้าดิ จิทลั บนพื้นฐานของการมอดูเลตเชิ งขนาดที่ ถูกถ่วงนํ้าหนัก
แบบกําลังสองน้อ ยสุ ด ซึ่ งเป็ นขั้นตอนวิธีในการมอดูเลตเชิ งขนาดแบบ
ดั้งเดิมที่ถูกปรับปรุ งด้วยการเพิ่มกลไกในการกระชับแบบกําลังสองน้อย
สุ ด ของฟั ง ก์ชันพหุ น ามสํา หรั บใช้ใ นการประมาณค่ า และปรั บเรี ยบค่ า
ความเข้มของภาพ ยิ่งไปกว่านั้นขั้นตอนวิธีด ังกล่ าวยังสามารถจัดรู ปค่ า
สัมประสิ ทธิ์ ให้อยู่ในรู ปของผลรวมเชิ งเส้นไว้ได้ล่วงหน้า (Pre-Processing) ส่ งผลทําให้มีประสิ ทธิภาพทางเวลาที่สูงเทียบเท่ากับตัวกรองเชิงเส้น
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การระบุชนิดเหรียญกษาปณโดยการประมวลผลภาพ
Thai Coin Classification by Image Processing
สมหมาย บัวแยมแสง
สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยรังสิต
E-mail: sommai_buayam@hotmail.com
ตองการเสนขอบเหรียญที่ชัดเจนในการวิเคราะหใหไดเสนวงกลมออกมา
บทคัดยอ
จากนั้นนําไปผานขั้นตอนแปลงภาพเทาเปลี่ยนใหเปนภาพขาวดํา(black &
บทความนี้เสนอวิธี การ จําแนกภาพเหรี ยญกษาปณห มุนเวี ยนชนิ ด
white) กอนที่จะนําไปประมวลผล ซึ่ง ในขั้นตอนการเปลี่ยนเปนภาพขาว
ราคา 1 บาท 5 บาทและ 10 บาทโดยการประมวลผลภาพเริ่มจากการนํา
ดํา หรือภาพไบนารี่ (binary) ในการเลือกจุดตัด (threshold) ที่เหมาะสมจะ
ภาพมาแปลงเปนภาพขาวดํา เพื่อลดขอมูลที่จะตองประมวลผล จากนั้น
ใชวิธีของ Otsu [1,2]
แยกภาพเหรี ย ญแต ล ะภาพออกมาจากพื้ น หลั ง หรื อ วั ต ถุ อื่ น โดยใช วิ ธี
จากเสนวงกลมของขอบเหรียญที่ได ทําใหสามารถกําจัดขอมูลสวนเกิน
Circular Hough transform เพื่อตรวจสอบเสนขอบภาพที่มีลักษณะเปน
ที่มีลั กษณะอื่ น ๆ ที่ ไม ใ ชวงกลมออกไป นําแตล ะวงกลมไปคํ านวณหา
วงกลม ทําการคํานวณพื้นที่ภาพแตละเหรียญเพื่อเทียบกับภาพเหรียญ 10
พื้น ที่เ พื่ อกํ าหนดชนิ ด ของเหรี ยญเพราะเหรี ยญแต ละชนิด จะมี พื้นที่ ไม
บาทที่ ใ ช อ า งอิ ง ในการระบุ ช นิ ด ของเหรี ย ญ จากการทดสอบกั บ ภาพ
เทากัน จากนั้นใชขั้นตอนการกําหนดหมายเลข [2] ในการหาจํานวนของ
เหรีย ญคละกัน 10 เหรี ย ญจํ า นวน 10 ภาพได ผลลั พธ ที่ ถูก ต อง 94
เหรียญทั้งหมด
เปอรเซ็นต ซึ่งมากพอที่จะนําไปประยุกตใชงานจริงได

Abstract

This paper proposes a method for classify circulated coins include
1, 5 and 10 baht. The first step, digital input image is converted to black
and white or binary image for reduce data. Next step is segmentation
coin image by Circular Hough transform method and calculate the area
of each coin compared with 10 baht reference to specific types of coins.
Results of experiments are 94 percent accurate when test with 10 mixed
coins from 10 images which enough to be applied to real work.

Keywords: classify, circulate coins, segmentation, Circular Hough
transform.

1. บทนํา
ในการคัดแยกเหรียญกษาปณชนิดหมุนเวียน ที่มีปริมาณมาก ๆ จะทําให
เสียเวลาในการตรวจนับและอาจเกิดการผิดพลาดได เราจะนําทฤษฏีการ
ประมวลผลภาพมาประยุกตใช โดยทําการถายภาพเหรียญทั้งหมดแลวนํา
ภาพที่ไดมาวิเคราะหดวยโปรแกรมซึ่งสามารถแยกแยะเหรียญชนิดราคา
1, 5 และสิบบาทออกจากกันไดโดยใชวิธี Circular Hough transform ใน
การหาวงกลมซึ่งเปนลักษณะของขอบเหรียญ นอกจากจะวิเคราะหเหรียญ
ที่วางหางกันแลวยังสามารถวิเคราะหเหรียญที่วางทับซอนกันเปนบางสวน
ไดดวย อาจนําระบบนี้ไปประยุกตใชในธุรกิจที่เกี่ยวของกับเหรียญจํานวน
มากๆ เชนตูหยอดเหรียญอัตโนมัติ ธนาคารหรืออื่น ๆ
การระบุชนิดเหรียญกษาปณโดยการประมวลผลภาพมีขั้นตอนดังรูปที่ 1
ถาขอมูลภาพเปนภาพสี ตองเปลี่ยนใหเปนภาพเทา (gray)จากผลลัพธภาพ
เทาที่ได ตองนําไปประมวลผลเบื้ องต นเพื่ อให ภาพคมชัดขึ้ นเพราะเรา

รูปที่ 1. ผังงานแสดงขั้นตอนการทํางานของระบบ
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2. การทํา Edge sharpening เพื่อใหขอบภาพคมชัด

หลักการโดยสรุปคือตามปกติแลว เสนตรง วงกลมรวมทั้งรูปทรงตางๆ ใน
กรณีวงกลมเรียกวา Circular Hough transform [4] จะมีสมการในรูปแบบ
ตัวแปรระนาบ (x,y) และคาคงที่สัมประสิทธิ์ (a,b) ที่ตายตัว แตเมื่อเรามี
การเรียงตัวของจุดภาพเปนขอมูลแสดงวาเรารูคา (x,y) ดังนั้นสิ่งที่ตองการ
หาคือคาสัมประสิทธิ์ (a,b) ตัวอยางสมการและพารามิเตอรของเสนรูปใน
แบบตางๆ แสดงตามตารางที่ 1

เสนขอบภาพของเหรียญเปนสวนที่มีความสําคัญมาก เพราะเราตอง
นํามาวิเคราะหใหไดวามีลักษณะเปนวงกลม ถาเสนขอบไมชัดเจนหรือไม
ตอเนื่องจะทําใหเกิดความผิดพลาดในการประมวลผล บล็อกไดอะแกรม
แสดงขั้นตอนการทํางานโดยรวมของการทํา Edge sharpening แสดงดังรูป
ที่ 2 โดยการนําภาพตนแบบ (original) มาผานขั้นตอนการทําภาพเบลอ
ดวย Low-pass filter จากนั้นนําภาพตนแบบมาลบดวยภาพที่เบลอจะทําให
ไดภาพผลลัพธที่มีความชัดเจนขึ้น

ตารางที่ 1. ตัวอยางสมการและพารามิเตอรของเสนตางๆ
รูปแบบ
พารามิเตอร
สมการ
Line
S, θ
x cosθ + y sinθ = S
Circle
a, b, S
(x-a)2 + (y-b)2 = S2
Parabola
a, b, S, θ
(y-b)2 = 4S(x-a)*
Ellipse
a, b, Sa, Sb, θ
(y-b)2 / Sa2+ (x-a)2 / Sb2= 1*
* แทนการบวกดวยมุมที่หมุนไป θ องศา
ภาพที่จะนํามาผานขั้นตอน Hough transform คือภาพที่ไดจากการ
แปลงเป น ภาพขาวดํ า แล ว ซึ่ ง เป น ภาพที่ มี เ ส น ขอบชั ด เจนดั ง รู ป ที่ 4
ดานซาย ผลลัพธที่ไดจากกระบวนการนี้ดังรูปดานขวา จะเห็นไดวาถึงแม
เหรียญจะมีการวางซอนทับกันบางสวนก็สามารถวิเคราะหได

รูปที่ 2. ผังงานแสดงขั้นตอนการทํางานของระบบ
รูปที่ 4. เสนวงกลมขอบเหรียญที่ไดจาก Circular Hough transform
เมื่อนําภาพผลลัพธปอนกลับมาเปนภาพตนแบบ แลวทําขั้นตอนเดิม
ซ้ําๆ กันจะทําใหข อบภาพชั ดขึ้ นเรื่อยๆ แต ตองกํ าหนดจํ านวนรอบให
เหมาะสมเพราะขั้นตอนนี้นอกจากจะทําใหขอบเหรียญชัดแลวยังทําให
ขอบของสวนอื่นๆ ที่เราไมตองการเดนชัดขึ้นดวยซึ่งจะเพิ่มความผิดพลาด
ของระบบ ตัวอยางภาพตนแบบเปรียบเทียบกับภาพที่ผานขั้นตอนนี้แสดง
ดังรูปที่ 3

4. การกําหนดชนิดและนับจํานวนเหรียญ
เสนวงกลมที่ไดจะมีคารัศมีที่แตกตางกัน ซึ่งเรานําไปเปนคาในการ
คํานวณพื้ น ที่วงกลม เพื่ อใชตรวจสอบว าเป นเสน ขอบของเหรียญชนิ ด
ราคาใด โดยเหรียญราคา 1 บาทจะมีพื้นที่นอยที่สุดเหรียญราคา 10 บาทจะ
มีพื้นที่มากที่สุด สวนเหรียญราคา 5 บาทจะมีพื้นที่นอยกวาเหรียญราคา 10
บาทเล็กนอย

รูปที่ 3. ภาพตนแบบซายและภาพผลลัพธขวา

3. การหาเสนวงกลมโดยวิธี Circular Hough transform
ในการวิเคราะหการเรียงกันของจุดภาพวามีลักษณะใด เปนเสนตรง
วงกลม วงรีหรืออื่นๆ จะใชวิธีการที่เรียกวา Hough transform [3] ซึ่งมี

รูปที่ 5. การกําหนดหมายเลขใหแตละวงกลม
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6. สรุป
บทความนี้ยัง ให ผลลั พธ ที่ มีความผิ ด พลาดในบางส วน ซึ่ง เกิ ด จาก
ความใกลเคียงกันของขนาดเหรียญราคา 5 บาทและราคา 10 บาทแนวทาง
แกไขที่คิดไวอาจตองมีการตรวจสอบสีของเหรียญเพิ่มเติม เพราะเหรียญ
ราคา 10 บาทจะมีสวนในและสวนนอกโดยสวนในซึ่งเปนรูปพระบรม
ฉายาลักษณจะมีสีในโทนเหลืองที่แตกตางกับเหรียญ 5 บาท

การนับจํานวนเหรียญจะใชวิธีการการกําหนดหมายเลข (Labeling)
เพื่ อ ใส ห มายเลขในแต ล ะพื้ น ที่ ข องภาพที่ แ ยกออกจากกั น เริ่ ม จาก
หมายเลข 1 แลวเพิ่มขึ้นทีละ 1 ไปเรื่ อยๆ ดังนั้นหมายเลขสูง สุดก็คื อ
จํานวนเหรียญนั่นเอง ตัวอยางการกําหนดหมายเลขใหแตละวงกลมแสดง
ดังรูปที่ 5

7. กิตติกรรมประกาศ

5. ผลลัพธจากการทดลอง

ขอขอบคุณ นายวสุ ศรีระโส นักศึกษาวิชาการประมวลผลภาพที่ให
ความชวยเหลือในการถายรูปและบันทึกผลการทดลอง ทําใหบทความนี้
สําเร็จไดดวยดี

ทําการทดสอบโปรแกรมโดยใชกลองดิจิตอล Nikon COOL PIX
S2007 ความละเอียด 640 x 480 ถายภาพเหรียญซึ่งวางบนถาดพลาสติกสี
ขาวหางจากกลอง 33 เซนติเมตร จํานวน 10 ครั้งๆ ละ 10 เหรียญ โดยชนิด
ของเหรียญคละกันบาง หรือเปนชนิดเดียว สองชนิดหรืออื่นๆ ตามตาราง
ที่ 2 และการวางเหรียญจะมีซอนทับกันในบางสวน ผลลัพธที่ไดมีความ
ผิดพลาดเล็กนอย โดยความผิดพลาดทั้งหมดเกิดจากเหรียญหาบาทเพราะ
ขนาดพื้นที่ของเหรียญจะใกลเคียงกับเหรียญสิบบาท
ตารางที่ 2. ตัวอยางผลลัพธที่ไดจากการทดลอง
การทดสอบ
ชนิดของเหรียญ
เหรียญที่ผิดพลาด
1
หนึ่ง(4), หา(3), สิบ(3)
หา(1)
2
หนึ่ง(5), หา(2), สิบ(3)
หา(1)
3
หนึ่ง(4), หา(1), สิบ(5)
4
หนึ่ง(5), หา(0), สิบ(5)
5
หนึ่ง(5), หา(5), สิบ(0)
6
หนึ่ง(0), หา(5), สิบ(5)
หา(3)
7
หนึ่ง(10), หา(0), สิบ(0)
8
หนึ่ง(0), หา(10), สิบ(0)
9
หนึ่ง(0), หา(0), สิบ(10)
10
หนึ่ง(4), หา(2), สิบ(4)
หา(1)
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จากการทดลองประมวลผลซ้ํ า ๆ กั นหลาย ๆ ครั้ ง เพื่ อหาจํ า นวน
เหรียญสูงสุดที่เปนไปไดที่ไมเกิดความผิดพลาดคือจํานวน 36 เหรียญคละ
ชนิดกันดังรูปที่ 6

รูปที่ 6. เหรียญจํานวน 36 เหรียญคละชนิดและราคา
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การค้นหาส่ วนของการต่อภาพด้ วยเทคนิคส่ วนเหมือนของพิกเซลทีมากทีสุ ด
Searching a Image Segment Merged with Most Common Pixels Technique
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สภาพแวดล้อมของโลก, การสํารวจลักษณะภูมิประเทศเพือใช้ในการทํา
แผนทีผังเมือง, การสํารวจทรัพยากรป่ าไม้เพือดูการการเปลี ยนแปลงและ
สํารวจความเสี ยหายหลังเกิดภัยพิบตั ิ เพือวิเคราะห์ความเสี ยหายที เกิดขึ น
เป็ นต้น การถ่ายภาพจากดาวเทียมสํารวจทรัพยากรและสภาพแวดล้อมของ
โลกเป็ นการผสมผสานระหว่างเทคโนโลยีการถ่ ายภาพและโทรคมนาคม
การทํางานของดาวเที ยมสํารวจทรั พยากรเป็ นการถ่ ายภาพจากระยะไกล
โดยภาพทีได้มีรัศมีครอบคลุมพืนทีกว้างและมี ความต่ อเนื องกันของภาพ
แต่มีลกั ษณะของภาพไม่เป็ นปั จจุบนั

บทคัดย่อ
การถ่ ายภาพทางอากาศในงานสํารวจพื นที ทรั พยากรธรรมชาติ ได้ ถูก
ประยุกต์ จาก การถ่ ายภาพจากดาวเที ยมสํารวจที ครอบคลุมพืนที กว้ าง เป็ น
การถ่ า ยภาพทางอากาศที ครอบคลุม พื นที จํา กัด มากกว่ า ภาพที ได้ จ าก
ดาวเที ย ม เพื อให้ ภ าพที ได้ จ ากการถ่ า ยภาพมุ ม สู ง ที คลุ ม บริ เวณกว้ า ง
เที ยบเคี ยงกัน ดังนันงานวิจัยนีคณะผู้วิจัยได้ เสนอเทคนิ คการต่ อภาพด้ วย
การค้ นหาส่ วนที เหมื อนของภาพมากที สุ ด สําหรั บการต่ อภาพที ได้ ให้ มี
ขนาดและความละเอี ยดสู งขึน ผลจากการนําเทคนิคที เสนอไปใช้ พบว่ าได้
ความถูกต้ องของการต่ อภาพที มากกว่ า 80 เปอร์ เซ็นต์

คณะผูว้ ิจยั จึงเสนอแนวคิ ดของการนําภาพถ่ ายมุ มสู งที ได้จากอากาศ
ยานบังคับ มาใช้ในสํารวจทรัพยากรและสภาพแวดล้อมของพืนที นําไปสู่
ลดค่าใช้จ่ายและเวลาในการสํารวจ อย่างไรก็ตามภาพถ่ ายมุ มสู งที ได้ นัน
จะมีรัศมีครอบคลุมพืนทีน้อยกว่าและไม่ มีต่อเนื องกันของภาพจึ งทําการ
สร้างโปรแกรมประมวลผลภาพถ่ายมุมสูงแบบซ้อนภาพขึน คณะผูว้ ิจัยได้
ประยุกต์ใช้หลักการประมวลผลภาพด้วยการค้นหาส่ วนของการต่ อภาพ
ด้วยเทคนิคส่ วนเหมือนของภาพสําหรั บต่ อภาพ เพือให้ภาพถ่ ายมุ มสู งที
ได้จากการถ่ายภาพให้มีรัศมีครอบคลุมพืนทีทีกว้างขึนและมีความต่อเนือง
ของภาพเป็ นภาพเดียวกัน

Abstract
A digital image that is obtained from observation satellite is used as
important tool in various remote sensing applications i.e. agriculture,
forestry and environment. Due to the progressivity of aerial
photography, the image not only attains from satellite but also gets a lot
of image from effective equipment i.e. plane and drone. However, those
images need to use an efficient technique to merge images with high
accuracy as same as a single image satellite. In this work, we propose a
method for merging image with searching the most common pixels
(MCP). The proposed techniques enable to efficiently merge a lot of
images to a high resolution image. The experimental results shown that
the MCP technique can apply to remote sensing application with the
accuracy of 80 percent.

2. ทฤษฎีพืนฐานและงานทีเกียวข้ อง
ในส่ วนนีได้อธิ บายถึ งทฤษฎี พืนฐานเช่ น ทฤษฎี ภาพถ่ ายทางอากาศ
และ ทฤษฎีการประมวลผลภาพ

2.1 ทฤษฎีภาพถ่ ายทางอากาศ

ภาพถ่ายมุมสูง หมายถึ ง ภาพของภูมิประเทศที ได้จากการถ่ ายรู ปมุ ม
สูงด้วยวิธีนาํ กล้องถ่ายรู ปติดกับอากาศยานทีบินไปเหนื อภูมิประเทศที จะ
ทําการถ่ายรู ป แล้วทําการถ่ายรู ปตามตําแหน่งทิศทางและความสูงของการ
บินทีได้วางแผนไว้กอ่ นแล้ว หลังจากนันนําฟิ ล์มไปล้างและอัดภาพ ก็จะ
1. บทนํา
ได้รู ป ที มี ร ายละเอี ย ดภู มิ ป ระเทศในบริ เ วณที ต้อ งการถ่ า ยปรากฏอยู่
ภาพถ่ายในปั จจุบนั มีหลากหลายด้านหลากหลายเทคนิ ค การถ่ ายภาพ
ภาพถ่ายทางอากาศแบ่งออกเป็ น 2 ชนิด คือ รู ปถ่ายแนวดิ ง คื อรู ปถ่ ายที ใช้
มี รูปแบบของภาพแตกต่ างกัน ออกไป เช่ น การถ่ า ยภาพเพือการสํารวจ
ประโยชน์ม ากที สุ ด เพราะให้ร ายละเอี ยดที ตรงความเป็ นจริ งมากสุ ด
และการถ่ายภาพเพือทําแผนทีทางอากาศ การนําเทคโนโลยีภาพถ่ ายและ
ภาพถ่ายดิ งแกนกล้องจะเอียงไม่เกิน +/- 3 องศา, รู ปถ่ ายเอี ยง คื อรู ปถ่ ายที
การประมวลผลภาพถ่ายไปประยุกต์ใช้ประโยชน์มีมากมายหลายด้าน เช่ น
เอียงเกิน +/- 3 องศาการศึกษาข้อมูลภาพถ่ายมุมสูง สามารถทําได้ 2 วิธี คื อ
งานอุ ตสาหกรรมใช้ภาพถ่ ายช่ วยในการตรวจสอบ, คัดแยกสิ นค้า, การ
ศึกษาด้วยตาเปล่าและศึกษาด้วยกล้องสามมิติ
สํารวจพืนที มี การนําภาพถ่ ายจากดาวเที ยมสํารวจทรั พยากร, การสํารวจ
วันที 21-23 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่
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หลั ง จากที ได้ ค่ า MCP ของทั งสองภาพจะถู ก นํ า ไปใช้ เ ป็ น
ตัว กาํ หนดขอบเขตของการผสานทังสองภาพเข้า หากัน ดัง ตัวอย่ างใน
สมการที 3

2.2 ทฤษฎีประมวลผลภาพถ่ าย
การศึกษาการประมวลผลภาพคื อ เราจะศึ กษาปรั บปรุ งคุ ณภาพของ
ภาพที เราเรี ยกว่าอิ เมจเอ็นฮานซ์เม็นท (Image Enhancement) เพือให้ได้
ปรั บปรุ ง ให้เ ด่ น ชัด มากขึ นเพี ยงพอที จะวิเ คราะห์สิ งที ต้องการได้ เช่ น
ปรับปรุ งความคมชัด ปรับความสว่าง หาขอบของวัตถุให้ชดั เจนขึ น กาํ จัด
สิ งรบกวนหรื อนอยซ(Noise) ซึ งการปรังปรุ งคุณภาพของภาพสามารถบาง
ออกเป็ น 3 ประเภท ดังนี ส่ วนที 1ปรั บปรุ งคุ ณภาพโดยกระทําในแบบ
พิกเซล (Pixel) คือ เป็ นการปรังปรุ งคุณภาพโดยการทําบนจุดแต่ละจุด เช่น
เอาค่าความเข้มของจุดนันมาบวก, ลบ, คูณ และหาร หรื อทําการ +/- ค่ าให้
คลาดเคลือนของสี ให้ใกล้เคียงมากทีสุ ดกับภาพอืน ทําให้คุณลักษณะของ
ภาพทีต้องการปรากฏเด่ นชัดขึ น ส่ วนที 2ปรั บปรุ งคุ ณภาพด้วยคอนโวลู
ชัน(Convolution) คือ การปรั บปรุ งด้วยวิธีนี เราจะใช้เมตริ กซ์ขนาด 3x3
และ5x5 หรื อขนาดต่างกัน ทีเราออกแบบขึ นมา เข้าไปวนในภาพของเรา
ส่ วนที 3การซ้อนภาพคื อ การใช้ฟังก์ชั นโอเวอร์ แลป (Overlap) ในการ
ตรวจสอบเพือให้หาลักษณะพิเศษของภาพหรื อจุดที แตกต่ างของภาพการ
ทําคอนโวลูชนั Convolution ตําแหน่งเมตริ กซ์ ฟังชันทีเรี ยกใช้คือ โอเวอร์
แลปแวลู (Overlap Value) จากนันเคอร์เนล (Kernel)ในการตรวจจับขอบ
ของภาพตรงไหนคือขอบของวัตถุ เราจะพิจารณาภาพได้ละเอี ยดมากขึ น
การทําให้ภาพทีไม่เกียวข้องให้เป็ นสี ดาํ การใช้ ฮิ สโทแกรม (Histogram)
เช่ น ก าํ หนดให้จุ ด ไหนที มี ค่ า ระดั บ สี ต ําปรั บ ตามค่ า คลาดเคลื อนซึ ง
สามารถกาํ หนดได้เองเลย จะได้ภาพทีมีจุดเด่นขึนมา

img m  img ix, j mcp  img iy,mcp  j

ในสมการที 3 แสดงฟั งก์ชั นการผสานของสองภาพโดยลบส่ วนที
เหมื อนกันทังสองภาพออก จากสมการที 3 นันเป็ นการผสานภาพจาก
ทางซ้ายโดยเทียบกับภาพ x

3. วิธีการทีนําเสนอ

แต่ละพิกเซลของภาพ x ดังแสดงในรู ปที 1.

2-1 (ข)

2-1 (ค)

2-2 (ก)

2-2 (ข)

2-2 (ค)

2-3 (ก)

2-3 (ข)

2-3 (ค)

4. ผลการทดลอง

rgb0, 0 rgb0,1 rgb0, 2 


img x   rgb1, 0 rgb1,1 rgb1, 2 
rgb2, 0 rgb2,1 rgb2, 2 
รู ปที 1. แบบจําลองของภาพทีนําไปประมวลผล

จากผลการทดลองการทํางานของโปรแกรมประมวลผลภาพถ่ ายมุ ม
สูงแบบซ้อนภาพสามารถอภิปรายผลได้ดงั นี
ประสิ ทธิ ภาพในการเลื อกด้านซ้ อนภาพของโปรแกรมประมวลผล
ภาพถ่ายมุมสูงแบบซ้อนภาพภาพในการทดลองแบ่ งออกเป็ น 4 ลักษณะ
ลักษณะภาพถ่ ายในเมื องระยะใกล้ มี ความถูกต้องในการเลื อกด้าน มี ค่า
เท่ากับ 80 เปอร์เซ็นต์, ลักษณะภาพถ่ ายในเมื องระยะไกล มี ความถูกต้อง
ในการเลื อกด้าน มี ค่าเท่ ากับ 90 เปอร์ เซ็ นต์, ลักษณะภาพถ่ ายนอกเมื อง
ระยะใกล้มีความถูกต้องในการเลื อกด้าน มี ค่าเท่ ากับ 80 เปอร์ เซ็ นต์ และ
ลักษณะภาพถ่ายนอกเมืองระยะไกลมี ความถูกต้องในการเลื อกด้าน มี ค่า
เท่ากับ 90 เปอร์ เซ็ นต์ โดยความถูกต้องในการเลื อกด้านซ้อนภาพมี ช่วง
ความถู ก ต้อ งตังแต่ 80-90 เปอร์ เ ซ็ น ต์ คิ ด เป็ นค่ า เฉลี ยมี ค่ า เท่ า กับ 85
เปอร์เซ็นต์ เนืองจากโปรแกรมเลือกซ้อนภาพในด้านทีมีค่าเปอร์ เซ็ นต์การ
ซ้อนภาพทีมีมากทีสุ ด เพราะว่า เป็ นค่ าเปอร์ เซ็ นต์จาํ นวนพิกเซลซ้อนกัน
ระหว่างภาพต้นฉบับที 1 และภาพต้นฉบับที 2 ทีมีค่าสี อยู่ในขอบเขตของ
ค่ าเบี ยงเบนสี ที แตกต่ างกัน โดยมี ค่าความถี สะสมมากสุ ดและมี จาํ นวน

ในการผสานภาพสองภาพ img x และ img y เพือให้ได้ภาพที มี
ขนาดใหญ่ img m จําเป็ นต้องหาส่ วนที เหมื อนกันของภาพที มากที สุ ด
(Most Common Pixels: MCP) ได้จากสมการ (1) ซึ งค่าของ MCP ของ
แต่ละภาพหาได้จากฟังก์ชนที
ั ได้จากสมการ (2)
MCP  maxmcp0 , mcp1 ,..., mcpk 
merged
ij

2-1 (ก)

2-4 (ก)
2-4 (ข)
2-4 (ค)
รู ปที 2. ผลการทดลองการผสานภาพด้วยเทคนิคทีนําเสนอ

ในงานวิจยั ทางนีแต่ละภาพ img x ถูกแทนด้วยเมทริ กซ์ของฟั งก์ชั น
RGBij เมือ i และ j แทนด้วยตําแหน่งของแถว i และคอลัมน์ j บน

0 ,1
ij

(3)

0,1
ij

1 ; rgb   rgb
 rgb  
mcpk   cp j : cp  
0
;
otherwise
j


(1)
(2)
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พิกเซลซ้อนกันสูงสุ ด ซึ งในส่ วนลักษณะการเลือกด้านถูกต้อง เมื อเพิ มค่ า
เบียงสี ทาํ ให้ค่าจํานวนซ้อนกันระหว่างภาพต้นฉบับที 1 และภาพต้นฉบับ
ที 2 จะมีค่าคงทนต่อค่าเบียงเบนสี ทีเพิ มขึน จึงได้ค่าจํานวนพิกเซลซ้อนกัน
ระหว่างภาพต้นฉบับที 1 และภาพต้นฉบับที 2 ทีมีค่าความถีสะสมมากสุ ด
และมี ค่ า จํา นวนพิ ก เซลซ้ อ นกัน สู งสุ ด ส่ ว นลัก ษณะการเลื อ กด้า นไม่
ถูกต้อง เมือเพิ มค่าเบียงสี ทาํ ให้ค่าจํานวนซ้อนกันระหว่างภาพต้นฉบับที 1
และภาพต้นฉบับ ที 2 จะมี ค่า คงทนต่ อค่ าเบี ยงเบนสี ที เพิ มขึ น จึ งได้ค่ า
จํานวนพิกเซลซ้อนกันระหว่างภาพต้นฉบับที 1 และภาพต้นฉบับที 2 ที มี
ค่าความถีสะสมมากสุ ดแต่มีค่าจํานวนพิกเซลซ้อนกันตํา
ประสิ ทธิ ภาพในการซ้อนภาพของโปรแกรมประมวลผลภาพถ่ ายมุ ม
สูงแบบซ้อนภาพ เที ยบกับภาพที ทําการซ้อนภาพ โดยการคาดคะเนด้วย
สายตาการทดลองการซ้อนภาพของโปรแกรมประมวลผลภาพถ่ ายมุ มสู ง
แบบซ้ อ นภาพ เที ย บกับภาพที ทํา การซ้ อนภาพ โดยการคาดคะเนด้ว ย
สายตาสรุ ปผลได้ดัง นี ค่ า การซ้ อนภาพลัก ษณะในเมื องระยะใกล้ มี ค่ า
ความต่ างเฉลี ยรวมเท่ ากับ 7.83 เปอร์ เซ็ นต์, ค่ าการซ้อนภาพลักษณะใน
เมื องระยะไกล มี ค่า ความต่ างเฉลี ยรวมเท่ ากับ 1.56 เปอร์ เ ซ็ นต์, ค่ าการ
ซ้อนภาพลักษณะนอกเมื องระยะใกล้ มี ค่ าความต่ างเฉลี ยรวมเท่ า กับ 6
เปอร์เซ็นต์ และค่าการซ้อนภาพลักษณะนอกเมืองระยะไกล มีค่าความต่ าง
เฉลี ยรวมเท่ า กับ 6.8 เปอร์ เ ซ็ น ต์ โดยค่ า ความต่ า งการซ้ อ นภาพของ
โปรแกรมประมวลผลภาพถ่ายมุมสูงแบบซ้อนภาพ เทียบกับภาพที ทําการ
ซ้อ นภาพ โดยการคาดคะเนด้วยสายตา มี ค่า ความต่ างการซ้า นภาพอยู่
ในช่วง 1.56-7.83 เปอร์เซ็นต์ คิดเป็ นค่ าเฉลี ยมี ค่าเท่ ากับ 5.55 เปอร์ เซ็ นต์
เนืองจากโปรแกรมเลื อกใช้ค่าการซ้อนภาพของด้านที มี ค่าเปอร์ เซ็ นต์ค่า
การซ้อนภาพที มี ค่าความถี สะสมมากสุ ดและมี ค่าการซ้อนภาพสู งสุ ดใน
การซ้ อนภาพ เพราะว่า ค่ าการซ้ อนภาพเป็ นค่ า จํา นวนพิก เซลซ้ อนกัน
ระหว่างภาพต้นฉบับที 1 และภาพต้นฉบับที 2 ทีมีค่าสี อยู่ในขอบเขตของ
ค่าเบียงเบนสี ทีแตกแต่งกัน โดยมีค่าความถีสะสมมากสุ ดและมี ค่าจํานวน
พิกเซลซ้อนกันสูงสุ ด
ประสิ ทธิ ภาพในการซ้อนภาพของโปรแกรมประมวยผลภาพถ่ ายมุ ม
สูงแบบซ้อนภาพ ในการซ้อนภาพแต่ละระดับการซ้อนภาพการซ้อนภาพ
ของโปรแกรมประมวยผลภาพถ่ ายมุ มสู งแบบซ้อนภาพ ในการซ้อนภาพ
แต่ละระดับการซ้อนภาพโดยใช้ภาพถ่ ายลักษณะในเมื องระยะไกล สรุ ป
ผลได้ดงั นีค่าการซ้อนภาพที 10 เปอร์เซ็นต์ มี ค่าความถูกต้องลักษณะการ
เลือกด้านเฉลียรวม 46.67 เปอร์เซ็นต์ และมีค่าความต่างการซ้อนภาพเฉลี ย
รวม 29.17 เปอร์เซ็นต์,ค่าการซ้อนภาพที 20 มีค่าความถูกต้องลักษณะการ
เลือกด้านเฉลียรวม 55 เปอร์เซ็นต์ และเปอร์ เซ็ นต์ มี ค่าความต่ างการซ้อน
ภาพเฉลี ยรวม 14.19 เปอร์ เซ็ น ต์,ค่ าการซ้อนภาพที 30 เปอร์ เซ็ น ต์ มี ค่ า
ความถูกต้องลักษณะการเลือกด้านเฉลียรวม 60 เปอร์เซ็นต์ และมี ค่าความ
ต่ า งการซ้อ นภาพเฉลี ยรวม 5.17 เปอร์ เ ซ็ น ต์แ ละค่ า การซ้อ นภาพที 50
เปอร์เซ็นต์ มีค่าความถูกต้องลักษณะการเลือกด้านเฉลียรวม 80 เปอร์เซ็นต์
และมีค่าความต่างการซ้อนภาพเฉลียรวม 0.17 เปอร์ เซ็ นต์จากการทดลอง
พบว่า เมือเพิ มเปอร์เซ็นต์ค่าการซ้อนภาพเพิ มมากขึ น จะมี ผลต่ อค่ าความ
ถูกต้องของลักษณะการเลื อกด้านและค่ าความต่ างการซ้อนภาพ โดยใน

ส่ วนของค่าความถูกต้องของลักษณะการเลื อกด้าน เมื อเพิ มเปอร์ เซ็ นต์ค่า
การซ้อนภาพมากขึ น ทําให้เปอร์ เ ซ็ นต์ค่าความถูกต้องของลักษณะการ
เลือกด้านมีค่าเพิ มมากขึน เพราะ โปรแกรมเลือกลักษณะการซ้อนภาพจาก
ด้า นที มี ค่ า จํา นวนพิ ก เซลซ้ อ นกัน ระหว่ า งภาพต้น ฉบับ ที 1 และภาพ
ต้นฉบับที 2 ที มี ค่าความถี สะสมมากสุ ดและมี ค่าจํานวนพิกเซลซ้อนกัน
สูงสุ ด ส่ วนค่าความต่างการซ้อนภาพ เมื อเพิ มเปอร์ เซ็ นต์ค่าการซ้อนภาพ
มากขึ น ทํา ให้ ค่ า ความต่ า งการซ้ อ นภาพมี ค่ า ลดลงเข้า ใกล้ 0 เพราะ
โปรแกรมเลือกค่าการซ้อนภาพจากค่าจํานวนพิกเซลซ้อนกันระหว่างภาพ
ต้นฉบับที 1 และภาพต้นฉบับ ที 2 ที มี ค่า ความถี สะสมมากสุ ดและมี ค่ า
จํานวนพิกเซลซ้อน

รู ปที 3. แสดงค่า MCP ของการผสานภาพที 2-1 (ก) และ (ข)

รู ปที 4. แสดงค่า MCP ของการผสานภาพที 2-2 (ก) และ (ข)

รู ปที 5. แสดงค่า MCP ของการผสานภาพที 2-3 (ก) และ (ข)
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ตารางที 5. สรุ ปความถูกต้องของการผสานภาพด้วยวิธีการ MCP
ชนิดของภาพ
ค่าความถูกต้ อง
(%)

ขวา
ซ้าย
บน
ล่าง

ค่าการซ้อนภาพ
(เปอร์เซ็นต์ )
49
19
41
48

ตารางที 2. ส่ วนของการผสานของภาพ ที 2-2 (ก) และ (ข)
ด้าน

ค่าการซ้ อนภาพ
(พิกเซล)

ค่าการซ้ อนภาพ
(เปอร์ เซ็นต์)

ขวา

230

36

ซ้าย

128

20

นอกเมือง
ระยะใกล้

นอกเมือง
ระยะไกล

80

90

80

90

การวิ เ คราะห์ภ าพถ่ า ยทางอากาศในงานสํ า รวจพื นที ทรั พ ยากร
ธรรมชาติได้เปลียนจากภาพทีได้จากดาวเทียมสํารวจเป็ นภาพทีถ่ายจากมุม
สู งด้วยอุ ปกรณ์เช่ น เครื องบิ นบังคับ อย่างไรก็ตามภาพที มี มุมแคบและ
ความละเอียดตํากว่า ภาพจากดาวเทียมสํารวจ ดังนันในงานวิจัยนี ได้เสนอ
เทคนิคการต่ อภาพด้วยการค้นหาส่ วนที เหมื อนของภาพมากที สุ ด (Most
Common Pixels: MCP) สํา หรั บ การต่ อ ภาพที ได้ใ ห้มี ข นาดและความ
ละเอี ยดสู งขึ น ผลจากการนําเทคนิ คที เสนอไปใช้พบว่าได้ความถูกต้อง
ของการต่อภาพไม่ น้อยกว่า 80 เปอร์ เซ็ นต์ ซึ งทําให้สามารถนําเทคนิ คที
นําเสนอไปใช้งานได้จริ งสํา หรั บ การผสานภาพถ่ ายทางอากาศสํา หรั บ
วิเคราะห์ขอ้ มูลของภาพในหลายสาขา

ตารางที 1. ส่ วนของการผสานของภาพ ที 2-1 (ก) และ (ข)
ค่าการซ้อนภาพ
(พิกเซล)
314
119
195
231

ในเมือง
ระยะไกล

5. สรุป

รู ปที 6. แสดงค่า MCP ของการผสานภาพที 2-4 (ก) และ (ข)

ด้ าน

ในเมือง
ระยะใกล้
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An implementation of AES algorithm on multicore processors for high throughput
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Block of data input is 128 bits or 4 words in 4x4 square matrix of
bytes. The 4x4 matrix of bytes is called the state. The number of
iterations depends on the key length. (Table 1)

Abstract
AES (Advanced Encryption Standard) algorithm is a block
encryption algorithm established by the U.S. National Institute of
Standards and Technology (NIST) in 2001. It has been adopted by many
data security systems and now used worldwide. Most of AES
implementations are for single-core processors. To achieve high
performance for large data, this work proposed an AES algorithm for
multi-core processors. Using parallelism inherent in large data, all
cores are working concurrently to speed up the task.

AES steps
1) Key expansion -- Round keys are derived from the cipher key. Each
round requires a separate key block.
2) Initial round -- Each byte of the state is bitwise XOR with the round
key.
3) Rounds -- A round consisted of four transformations: SubBytes,
ShiftRows, MixColumns, AddRoundKey.

Keywords: cryptography; AES; Multicore processor;

1. Introduction

4) Final round -- Three transformations: SubBytes, ShiftRows,
AddRoundKey.

The information security has become an important concern today
due to popular use of computers. The AES algorithm is a standard
encryption algorithm with a symmetric key. This technique converts an
input plain text into a cipher text by repetitions of transformation rounds
with cipher key 128, 192 or 256 bits. Each round of AES algorithm
performs the calculation using a complex sequence. The computation
load is quite high. To achieve high throughput multi-processors are
required. This work proposed an AES algorithm based on multicore
processors. The experiments are carried out to compare the throughput
of multicore processors with a single core processor.

Each transformation is explained as follows:

2. Advance Encryption Standard (AES)
AES is a symmetric block data encryption technique that converts
input plaintext into cipher text by repetitions of transformation rounds
with cipher key 128, 192 or 256 bits. The standard is established by the
U.S. National Institute of Standards and Technology (NIST) in 2001 [1].
Each round consists of four different transformations: Sub-byte, Shiftrows, Mix-columns and Add-Round-key procedure.
Table 1. Key length and number of rounds
Key (Bits)
Rounds (Nr)
AES-128
10
AES-192
12
AES-256
14

Fig. 1. AES Encryption flow
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A. S2 multi-core processor
S2 [4] is 32-bit CPU simulator that allows to setup 2 to 8 cores
simulation. The processor has three-address instruction format. The
instruction set is divided into 4 different groups: arithmetic, logic,
control and data. (Table 2)

A. Sub-byte
Each byte aij in the state is replaced by S-box, S(aij). The S-box is
derived from the multiplicative inverse over GF2
B. Shift-rows
Each byte is shifted cyclically by row. First row is shifted by 0
offset. Second row is shifted by one offset, third and fourth rows by two
and three offset.
C. Mix-columns
Each column of the state is combined using an invertible linear
transformation. Each column is multiplied by a fixed matrix
2
1

1

3

Table 2. Instruction type of S2 multi-core processor
Instruction type
Operation name
Arithmetic
add sub mul div mod
Logic
and or xor eq ne lt le gt ge shl shr
Control
jmp jt jf jal ret
Data
ld st push pop

3 1 1
2 3 1 
1 2 3

1 1 2

B. RZ Language
RZ [5] is a small programming language that is similar to a subset of
C language. The source code of AES is developed and tested on S2
simulator. The simulator is accurate to the clock cycle. The compiler and
simulator are available publicly.

This is a multiplication modulo x4 + 1 with a polynomial
c(x) = 0x03 x3 + x2 + x + 0x02.
D. Add-Round-Key
In this step each byte of input state is combined with the round key
by using XOR algorithm that round key is generated from the cipher key
using a key schedule algorithm.

4. Related work
In this section, we sum up several related work of AES
implementation on CPU and GPU. Many work present GPU and
hardware implementation.
Barnes [6] implemented AES algorithm on a multicore processor
using fork and pthread function to improve throughput. They achieve
6637Mb/s on 32- core processor with pthread architect. Many work have
used GPU processors. Manavski [7] used Nvidia GeForce 8800GTX to
compute AES with CUDA technology with 32-bit processor that can
perform sub-byte 4 bytes in the same instruction. It also works on addround-key. GPU will process sub-byte and add-round-key 4 times per
round by CPU and need 16 times for sub-byte and add-round-key. He
achieved 8.28Gbit/s throughput on 8MB of data with 128 bits AES. In
2010, Nhat-Phuong Tran [8] presented a work that increase the size of
AES block from standard 16 bytes to reduce the overhead of the data
transfer in the memory. The extended block size can increase the
encryption speed by 25% to 28% and 603% to 853% for GPU
implementation. However it does not work well for small size data.
Huang Chang Lin and Tai [9] presented 32 bits AES on Xilinx FPGA
(Spartan-3 XC3S200) with throughput 647 Mbs. The current processor
has a special extension of the instruction set for AES, for example Intel
Core i3/i5/i7 CPUs support AES-NI instruction set extensions,
throughput can be over 700 MB/s per thread. [10]

The detailed description of the AES algorithm can be found in [2].

3. Multicore Processor
Multicore processor architecture [3] has two or more computing
units contained in single physical processor. It can run multiple
instructions at the same time. There are three types of different system
architecture using multiple computing units. Heterogeneous system
contains different types of cores. Asymmetric Multi-Processing (AMP)
contains two or more processors of the same type which either run
different operating systems or separate copies of the same operating
system. Symmetric Multi-Processing (SMP) has two or more CPUs of
the same type like an Asymmetric Multi-Processing but all of which run
under the same operating system, Fig 2. In this work, we have used S2
multicore processor to perform encryption and decryption on a shared
memory. We perform the experiment using a 32-bit multicore processor
simulator with a simple C-like language as a programming tool.

Fig. 2. Multicore processing system architectures
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Table 4. The total number of cycle of memory stall (please note that
this is the sum of the stall of all cores hence it may be larger than the
number of cycle time of CPU)
Data (Byte) Core 1 Core 2 Core 3 Core 4
32
10346 19459
64
19444 35475 62383 81733
128
37640 67695 119257 150909
256
74000 131995 222702 289148

This work proposes an AES implementation for multicore
processors using division of data of each core. The data is split into 16
bytes block in the main memory. Each block of data is fed to each core
to run AES encryption. At the end, each ciphered block is merged with
the ciphered block from another core. (See Fig. 3)

Block data N

Core N

Cipher File

Merge File method

Core 2

Shared Memory

Block data

Split File by block scheduler

Share Memory

Input File

Core 1

AES Algorithm

AES Algorithm

Fig. 3. AES algorithm on multicore processor

5. Experimental result and analysis

AES Algorithm with Multi Core
CPU

Fig. 5. The result of AES on single core and multi-core processor

6. Conclusion and future work
This paper shows that the throughput of AES on multicore process
increase with the number of core used. From this result we can use
multicore processors to secure large data. For a future work, GPU
implementation is very promising. The cooperation between GPU and
CPU to work together on AES encryption will be very important.
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AssetCheck: โปรแกรมตรวจสอบครุ ภัณฑ์ ด้วยโทรศัพท์มือถือผ่านอินเทอร์ เน็ต
AssetCheck: Mobile Application and Internet-based Asset Tracking Software
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ตรวจสอบ โดยเฉพาะกรณี ที่ ห น่ วยงานมี ค รุ ภ ัณ ฑ์ จ านวนมาก ในการ
ตรวจสอบต้ อ งใช้ เครื่ องอ่ า นบาร์ โ ค้ ด และซอฟต์ แ วร์ แ สดงผลการ
ตรวจสอบ (Asset tracking software) ซึ่ งมัก มี ร าคาสู ง บางหน่ ว ยงาน
พบว่ า เครื่ อ งอ่ า นบาร์ โ ค้ด ช ารุ ด และการจัด ซื้ อ เครื่ อ งใหม่ ท ดแทนไม่
สามารถใช้งานร่ วมกับซอฟต์แวร์ รุ่นเดิมได้

บทคัดย่ อ
งานวิ จัยนี ้ได้ พัฒนาโมบายแอ็ปปลิ เคชั่ น “AssetCheck” สาหรั บการ
ตรวจสอบครุ ภั ณ ฑ์ ประจ าปี โดยใช้ โทรศั พ ท์ มื อ ถื อ ในการถ่ ายภาพ
ถอดรหั สบาร์ โค้ ด และส่ งข้ อมูลไปยังเว็บเซิ ร์ฟเวอร์ ผ่ านอิ นเทอร์ เน็ต เพื่อ
เปรี ยบเที ยบข้ อมูลรายการครุ ภัณฑ์ ที่ถูกเก็บไว้ ในฐานข้ อมูล แสดงผลการ
ค้ น หา และแสดงรายละเอี ย ดข้ อ มู ล ต่ า งๆ ของครุ ภั ณ ฑ์ บ นโทรศั พ ท์
นอกจากนี ้ยังได้ พัฒนาเว็บไซต์ สาหรั บจัดเก็บฐานข้ อมูลครุ ภัณฑ์ เพื่ อให้
การทางานสอดคล้ อ งกับโปรแกรมบนโทรศัพท์ มือถือที่ พัฒนาขึ น้ การ
ทดสอบประสิ ทธิ ภ าพการใช้ งานของโปรแกรม “AssetCheck” และ
โทรศัพท์ Samsung พบว่ าพนักงานใช้ เวลาเฉลี่ยต่ อรายการ 9.7-27.3 s เร็ ว
กว่ าการค้ นหารายชื่ อครุภัณฑ์ โดยใช้ สมุดบันทึกรายการครุ ภัณฑ์ 5-15 เท่ า
การใช้ ระบบตรวจสอบครุ ภั ณ ฑ์ ที่ พั ฒ นาขึ ้น นี ้ช่ วยให้ การตรวจสอบ
ครุ ภัณฑ์ ประจาปี ทาได้ อย่ างรวดเร็ ว สามารถใช้ กล้ องบนโทรศัพท์ มือถือ
ในการอ่ านบาร์ โค้ ดโดยไม่ ต้องจัดซื ้อเครื่ องอ่ านบาร์ โค้ ดเพิ่ มเติม รวมทั้ง
ช่ วยลดความเครี ยดและความเหนื่อยล้ าให้ กับพนักงานผู้ปฎิบัติงาน

บาร์ โค้ดเป็ นรหัสข้อมูลชนิดหนึ่ ง ที่มีแถบสี ขาวและดา เปรี ยบเสมือน
เลขฐานสอง ซึ่ งสามารถอ่านได้ง่ายด้วยเครื่ องอ่านบาร์ โค้ด ปั จจุบนั ได้มี
การนารหัสบาร์ โค้ดมาใช้กนั อย่างแพร่ หลาย เช่น รหัสสิ นค้า รหัสหนังสื อ
ในห้องสมุด เป็ นต้น สาหรั บวิธีการอ่านบาร์ โค้ดนั้น เดิ มใช้เครื่ องสแกน
ด้วยแสงเลเซอร์ แต่ ในปั จจุ บ ัน มี เทคโนโลยีใ หม่ ๆ ท าให้ ส ามารถอ่ าน
บาร์ โ ค้ ด ได้ ส ะดวกขึ้ น เช่ น การใช้ โ ทรศั พ ท์ มื อ ถื อ สมาร์ ต โฟน
คอมพิวเตอร์ ที่ติดตั้งกล้อง เป็ นต้น
ส าหรั บ บางหน่ ว ยงาน การตรวจสอบครุ ภ ัณ ฑ์ป ระจาปี ยังใช้ก าร
ค้นหาที ละรายการจากสมุดบันทึ กรายการครุ ภณ
ั ฑ์ โดยเปรี ยบเที ยบกับ
รหั ส ที่ ติ ด อยู่บ นตัว ครุ ภ ัณ ฑ์ เมื่ อ พบข้อ มู ล ในรายการตรงกับ รหั ส บน
ครุ ภณั ฑ์ เจ้าหน้าที่จะติดสัญลักษณ์หรื อสติกเกอร์ บนครุ ภณั ฑ์ เพื่อแสดงว่า
รายการครุ ภณ
ั ฑ์น้ นั ได้ถูกตรวจสอบแล้ว และบันทึกข้อมูลลงสมุดบันทึก
รายการครุ ภณั ฑ์ ในกรณี ที่หน่ วยงานนั้นมีครุ ภณ
ั ฑ์จานวนมาก การค้นหา
รายการครุ ภฑั ณ์จากสมุดบันทึ กดังกล่าวมีความยุง่ ยาก และใช้เวลาในการ
ค้นหานาน

This work has developed a mobile application called "AssetCheck".
It is designed for tracking small organization’s asset annually by using
mobile phones to take picture and decode the barcodes and send data to
a web server through internet. Data sent from the mobile phone are
compared with asset list stored in the database. In addition, we have
developed the website for data storage which created co-function
processing along with the developed program. Preliminary tests show
that the average time to track assets per item using this “AssetCheck”
was 9.7-27.3 s which is 5-15 times faster than by using an asset record
book. This software allows anyone with a smart phone be able to track
the assets at any time using a camera on the phone to read barcodes
without purchasing an additional barcode reader. It may also help
reducing stress and fatigue in the workplace.

ปัจจุบนั โทรศัพท์มือถือได้พฒั นา ให้ใช้งานได้หลากหลายมากขึ้น
และเปิ ดโอกาสให้พฒั นาโปรแกรมบนโทรศัพท์มือถือได้เอง บทความนี้
อธิบายการออกแบบและพัฒนาโปรแกรม “AssetCheck” บนระบบ
ปฏิบตั ิการแอนดรอยด์ สาหรับอ่านภาพบาร์ โค้ดบนครุ ภณั ฑ์แต่ละรายการ
โดยใช้กล้องบนโทรศัพท์
ข้อมูลครุ ภณั ฑ์ที่อ่านได้จะเปรี ยบเทียบกับ
ฐานข้อมูลที่อยูใ่ นเว็บเซิ ร์ฟเวอร์ ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตบนโทรศัพท์ เพื่อ
ตรวจสอบการมีอยูข่ องครุ ภณั ฑ์รายการนั้น ระบบดังกล่าวสามารถนาไป
ใช้แทนการตรวจสอบโดยใช้สมุดบันทึกรายการครุ ภณ
ั ฑ์ หรื อนาไปใช้
ทดแทนเครื่ องอ่านบาร์ โค้ดได้ โดยไม่ตอ้ งจัดซื้ ออุปกรณ์เพิ่มเติม เนื่ องจาก
พนักงานสามารถใช้โทรศัพท์ของตนเองได้
นอกจากนี้ โปรแกรม
“AssetCheck” ยังสามารถแสดงรายละเอียดข้อมูลต่างๆ ของครุ ภณั ฑ์บน

1. บทนา
การตรวจสอบครุ ภ ัณ ฑ์ ป ระจ าปี เป็ นภารกิ จ ที่ หน่ ว ยงานราชการ
บริ ษทั เอกชน และองค์กรต่างๆ จาเป็ นต้องปฏิ บตั ิเป็ นประจา ปั จจุบนั ได้มี
การน ารหั ส บาร์ โค้ด ติ ด ไว้ที่ ค รุ ภ ัณ ฑ์ แ ต่ ล ะรายการ เพื่ อ ให้ ง่ายต่ อ การ
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โทรศัพท์ ช่วยให้กระบวนการตรวจสอบครุ ภณั ฑ์ทาได้ง่าย สะดวก และ
รวดเร็ วขึ้นมาก

เมื่อได้รหัสของรายการครุ ภณั ฑ์แล้ว
จะส่ งข้อมูลที่ได้ไปค้นหา
ั ฑ์
รายการครุ ภณั ฑ์ โดยส่ งข้อมูลผ่าน URL ของเว็บไซต์ฐานข้อมูลครุ ภณ
ข้อมูลที่ส่งไปประกอบไปด้วย รู ปแบบการค้นหา คาที่ตอ้ งการค้นหา และ
สถานะของการทางานของโปรแกรมบนเว็บไซต์ เช่น

2. การพัฒนาระบบตรวจสอบครุภัณฑ์
ระบบตรวจสอบครุ ภณั ฑ์ที่พฒั นาขึ้นแบ่งออกเป็ น 2
โปรแกรมบนโทรศัพท์มือถือ และเว็บไซต์ฐานข้อมูลครุ ภณั ฑ์

ส่ วนคือ

http://multiweb27.com/web-asset-mobile.php?android
Search2="+strChooseVehicles+ "&androidSearch="
+textseachonline.getText().toString()+ "&ActionApp=android

2.1 โปรแกรมบนโทรศัพท์ มอื ถือ

เมื่อ “http://multiweb27.com/web-asset-mobile.php?android” คือ
URLของเว็บไซต์ฐานข้อมูลครุ ภณั ฑ์ “androidSearch2” คือ รู ปแบบการ
ค้นหาที่ผใู้ ช้เป็ นผูเ้ ลือก “androidSearch” คือ คาที่ตอ้ งการค้นหา และ
“ActionApp” คือสถานะของการทางาน ในที่น้ ี กาหนดให้ ActionApp =
android เนื่ องจากการทางานฝั่งเว็บเซิ ฟเวอร์ กาหนดไว้ว่าถ้า ActionApp
เท่ากับ “android” โปรแกรมจึงทาการค้นหาตามข้อมูลที่ผใู ้ ช้ส่งไป และส่ ง
ข้อมูลกลับไปแสดงผลที่โทรศัพท์มือถือ ดังรู ปที่ 2

โปรแกรมบนโทรศัพ ท์มื อ ถื อ พัฒ นาขึ้ น บนระบบปฏิ บ ัติ ก ารแอน
ดรอยด์เนื่องจากโทรศัพท์มีราคาถูก และเป็ นระบบปฏิบตั ิการที่เปิ ดโอกาส
ให้พฒั นาโปรแกรมต่างๆ ได้ โปรแกรมบนโทรศัพท์มือถือมีหน้าที่ อ่าน
ภาพบาร์ โ ค้ด จากกล้อ ง แล้ว แปลงให้ เป็ นข้อ ความของรหั ส บาร์ โ ค้ด
จากนั้นส่ งข้อความนั้นไปยังเว็บไซต์ที่เก็บข้อมูลครุ ภณั ฑ์ เพื่อทาการค้นหา
ข้อมู ล ครุ ภ ัณ ฑ์ และน าข้อมู ล การค้น หามาแสดงผลไว้ที่ โทรศัพ ท์แ ละ
เว็บไซต์
2.1.1 เทคนิคแปลงภาพบาร์ โค้ ด
เมื่อถ่ายภาพบาร์โค้ดโดยใช้กล้องบนโทรศัพท์แล้ว การแปลงภาพเป็ น
รหัสบาร์โค้ดนั้น งานวิจยั นี้ ได้เลือกใช้โปรแกรม QR Barcode Scanner
[1] และ Source codes ของ ZXing [2] เพื่อเปรี ยบเทียบประสิ ทธิภาพการ
ใช้งาน ทั้งในด้านความถูกต้องและเวลาในการแปลงค่า
2.1.2 การค้ นหาข้ อมูลรายการครุภัณฑ์

รู ปที่ 2 หน้าจอโปรแกรมแสดงผลการค้นหาครุ ภณั ฑ์รายการหนึ่ ง (เก้าอี้)
บนหน้าจอโทรศัพท์ หลังจากที่ผใู ้ ช้อ่านภาพบาร์ โค้ดที่ติดไว้หลังครุ ภณั ฑ์
โดยใช้กล้องจากโทรศัพท์มือถือ

การค้นหารายการครุ ภณ
ั ฑ์บนโปรแกรมบนโทรศัพท์มือถื อ กาหนด
ไว้ 3 รู ปแบบ (รู ปที่ 1) ประกอบด้วย การค้นหาข้อมูลด้วยการอ่านรหัส
บาร์ โค้ดโดยใช้ก ล้อง การค้นหาข้อมูลด้วยการป้ อนรหัสครุ ภณ
ั ฑ์ และ
ค้นหาข้อมูลโดยใช้ชื่อพนักงานผูร้ ับผิดชอบ โดยการค้นหาด้วยการป้ อน
รหัสครุ ภณั ฑ์และชื่อพนักงานผูร้ ับผิดชอบจะใช้การพิมพ์ป้อนข้อมูล

3.2 การพัฒนาเว็บไซต์ ฐานข้ อมูลครุภัณฑ์
เว็บไซต์ที่พฒั นาขึ้นสาหรับเก็บข้อมูลครุ ภณั ฑ์น้ ี ในเบื้องต้นมีพ้นื ที่ใน
การจัดเก็บข้อมูลทั้งหมด 10 จิกะไบต์ และสามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้
ไม่จากัดจานวนข้อมูล จึงเหมาะสมในการเก็บข้อมูลรายการครุ ภณ
ั ฑ์ ที่มี
การเปลี่ยนแปลงข้อมูลอยูต่ ลอดเวลา โปรแกรมบนเว็บไซต์ที่ออกแบบไว้
มีหน้าที่สาคัญ 2 ส่ วนคือ การจัดการฐานข้อมูลครุ ภณั ฑ์ และการค้นหา
ข้อมูล
ซึ่งค้นหาโดยการรับข้อมูลที่ส่งมาจากโทรศัพท์มือถือมา
ประมวลผล
3.2.1 ฐานข้ อมูลครุภัณฑ์
เว็บไซต์สาหรับจัดเก็บข้อมูลครุ ภณั ฑ์ได้ออกแบบฐานข้อมูล (รู ปที่ 3)
สาหรับเก็บข้อมูล 3 ตาราง ได้แก่ ตารางข้อมูลครุ ภณั ฑ์ที่มีขอ้ มูลที่
พนักงานผูต้ รวจสอบครุ ภณ
ั ฑ์เป็ นผูก้ รอก “DataCheckAsset” ตาราง
สาหรับเก็บประวัติการเปลี่ยนแปลงข้อมูล “HistoryAsset” และตารางเก็บ
ข้อมูลผูใ้ ช้ “memberAsset” โดยออกแบบให้มีการใช้งานเป็ น 2 สถานะ
คือสถานะสาหรับผูต้ รวจสอบรายการครุ ภณั ฑ์ “Admin” และสถานะของ
ผูร้ ับผิดชอบครุ ภณั ฑ์ “User” โดยผูท้ ี่มีสถานะเป็ นผูต้ รวจสอบครุ ภณั ฑ์

รู ปที่ 1 หน้าจอการค้นหารายการครุ ภณ
ั ฑ์ ผูใ้ ช้สามารถเลือกการค้นหาจาก
การอ่านรหัสบาร์โค้ดด้วยกล้อง การป้ อนรหัสครุ ภณั ฑ์ หรื อการป้ อนชื่อ
พนักงานผูร้ ับผิดชอบ
2.1.3 การค้ นหารายการครุ ภัณฑ์ ผ่านอิ นเทอร์ เน็ต
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ถอดรหัสบาร์ โค้ดได้ เพื่อนามาเปรี ยบผลกับการตรวจสอบโดยพนักงาน
และใช้สมุดบันทึกรายการครุ ภณั ฑ์

นั้นสามารถค้นหา และแก้ไขข้อมูลได้ท้ งั หมด แต่สถานะผูร้ ับผิดชอบ
ครุ ภณั ฑ์น้ นั สามารถค้นหาและแก้ไขรู ปภาพครุ ภณั ฑ์ได้เท่านั้น

รู ปที่ 5 แสดงเวลาในการค้นหารายการครุ ภณั ฑ์แต่ละรายการ เมื่อใช้
พนักงานและสมุดบันทึกรายการครุ ภณ
ั ฑ์ เปรี ยบเทียบกับการให้พนักงาน
ใช้กล้องจากโทรศัพท์ Samsung Galaxy S4 ในการอ่านค่าบาร์ โค้ดและ
ค้นหาข้อมูลครุ ภณั ฑ์ผ่านอินเตอร์ เน็ต ซึ่งจะพบว่า เวลาที่พนักงานใช้ใน
การค้นหารายการครุ ภณั ฑ์ส่วนใหญ่แล้วจะมากกว่าการใช้โทรศัพท์คน้ หา
ระยะเวลาในการค้นหากรณี ใช้สมุดบันทึก จะมีค่าแตกต่างกันค่อนข้างมาก
ในแต่ละรายการ ทั้งนี้ เป็ นเพราะสมุดบันทึกดังกล่าวมีหลายหน้าและมี
รายการครุ ภณั ฑ์จานวนมาก การค้นหาจากสมุดบันทึก บางครั้งจะหาไม่
เจอในรอบแรก พนักงานจึงต้องเปิ ดหาอยูห่ ลายรอบ ขณะที่การใช้
โทรศัพท์ถ่ายภาพและค้นหาผ่านอินเทอร์ เน็ตจะใช้เวลาไม่ต่างกันมากนัก
ยกเว้นกรณี ที่พ้ืนที่บริ เวณที่ใช้งานมีสัญญาณอินเตอร์ เน็ตต่า

รู ปที่ 3 แผนผังระบบฐานข้อมูลครุ ภณั ฑ์
3.2.2 การค้ นหาข้ อมูลในฐานข้ อมูลครุภัณฑ์
การจัดการฐานข้อมูลข้อมูลครุ ภณั ฑ์ใช้โปรแกรม MySQL ผ่าน
เว็บไซต์ และใช้ภาษา PHP ช่วยในการค้นหาข้อมูล โดยรับข้อมูลคาสัง่
จากโทรศัพท์มือถือมาประมวลผล และแปลงรหัสบาร์โค้ดที่รับมาให้มี
รู ปแบบตรงกับรหัสในฐานข้อมูลครุ ภณั ฑ์ ตัวอย่างเช่น เมื่อรับข้อมูลจาก
โทรศัพท์ที่เลือกรู ปแบบการค้นหาเป็ นการอ่านภาพบาร์ โค้ด เมื่อได้รหัส
บาร์โค้ด “4000390101274000” โปรแกรมเริ่ มค้นหาและแปลงรหัสให้อยู่
ในรู ปแบบของรหัสครุ ภณั ฑ์เป็ น “ศอ-39-01-01274” ซึ่งเป็ นรู ปแบบที่
หน่วยงานใช้ในการกากับรายการครุ ภณ
ั ฑ์ แล้วนาคาที่ได้ไปค้นหาข้อมูล
ในฐานข้อมูลครุ ภณั ฑ์ดงั กล่าวต่อไป

ในกรณี ที่ใช้โทรศัพท์ Samsung Galaxy S4 พบว่าการถอดรหัส
บาร์โค้ดโดยใช้โปรแกรม QR Barcode Scanner นั้นให้ผลดีกว่าการใช้
Source code ZXing เล็กน้อย

()

4. การทดสอบและวิเคราะห์ ผล
การทดสอบระบบโปรแกรมตรวจสอบครุ ภ ัณ ฑ์ “AssetCheck” จะ
เปรี ยบเที ยบกับ ค้นหาครุ ภณ
ั ฑ์โดยใช้พนัก งานและสมุดบันทึ ก รายการ
ครุ ภณ
ั ฑ์ ในเบื้ องต้น ก าหนดจานวนครุ ภ ัณ ฑ์ที่ ต้องการค้น หาไว้ที่ 50
รายการ จากสมุ ดบัน ทึ ก รายการครุ ภ ัณ ฑ์ที่ มี จ านวนหลายร้ อยรายการ
ครุ ภณ
ั ฑ์ดังกล่าว อยู่ในพื้น ที่ ข องหน่ วยปฏิ บตั ิ การวิจยั เทคโนโลยีโฟโต
นิกส์ เนคเทค โดยจะเปรี ยบเทียบความถูกต้องและเวลาเฉลี่ยในการค้นหา
ต่อรายการ โทรศัพท์มือถือที่ใช้มี 2 รุ่ น คือ Samsung Galaxy S4 และรุ่ น
Samsung Galaxy Cooper

()
รู ปที่ 4 ตาแหน่งการติดบาร์โค้ดบนครุ ภณั ฑ์ที่ไม่สามารถใช้โทรศัพท์อ่าน
บาร์โค้ดได้ (ก) บาร์ โค้ดอยูใ่ นตาแหน่งที่มืด และ (ข) บาร์ โค้ดอยูใ่ น
ตาแหน่งที่สูงเกินไป
1000

การทดสอบถ่ายภาพบาร์ โค้ดของครุ ภณ
ั ฑ์จานวน 50 รายการดังกล่าว
พบว่าสามารถอ่ านรหัส บาร์ โค้ด ครุ ภ ัณ ฑ์ได้ ถู ก ต้อ ง 45 รายการ และมี
ครุ ภ ัณ ฑ์ 2 รายการ ที่ ไ ม่ ส ามารถถ่ า ยภาพและถอดรหั ส บาร์ โ ค้ด ได้
เนื่องจากบาร์โค้ดหาย หรื อ ตาแหน่ งที่บาร์ โค้ดอยูส่ ู งเกินไป (รู ปที่ 4) และ
มี 3 รายการที่ ใช้โทรศัพท์รุ่ น Samsung Galaxy Cooper แล้ว ไม่ส ามารถ
อ่ านค่ าได้ถู ก ต้อ ง ซึ่ งอาจเป็ นเพราะอยู่ที่ ค่ อ นข้ างมื ด อย่า งไรก็ ต าม
สาหรับรายการดังกล่าว เมื่อเปลี่ยนไปใช้โทรศัพท์รุ่ น Samsung Galaxy S4
พบว่าสามารถอ่านค่าได้ถูกต้องทั้ง 3 รายการ ซึ่ งอาจจะเป็ นเพราะคุณภาพ
ของกล้องที่ดีกว่าก็ได้ โดยในจานวนรายการที่มีปัญหาดังกล่าวอาจแก้ไข
ได้โ ดยการใช้ ไ ฟส่ อ งหรื อ การยื น บนฐานรอง อย่ างไรก็ ต าม ในการ
ทดสอบนี้จะยังไม่ทาการแก้ไขปั ญหาดังกล่าว แต่จะเลือกเฉพาะรายการที่
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รู ปที่ 5 เวลาที่ใช้ในการตรวจสอบครุ ภณ
ั ฑ์แต่ละรายการ เมื่อใช้พนักงาน
และสมุดบันทึกรายการครุ ภณั ฑ์ เปรี ยบเทียบกับเมื่อพนักงานใช้กล้องจาก
โทรศัพท์ Sumsung Galaxy S4 ในการอ่านบาร์ โค้ด
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ปัจจัยที่ส่งผลต่อเวลาในการค้นหารายการครุ ภณั ฑ์ได้แก่ วิธีการค้นหา
วิธีการอ่านบาร์ โค้ด และระบบการประมวลผลของโทรศัพท์ ผลการ
ทดสอบเวลาในการค้นหาครุ ภณั ฑ์เฉลี่ยต่อรายการ สาหรับแต่ละเงื่อนไข
การทดสอบ แสดงในรู ปที่ 6

งานวิจยั นี้ ยงั ได้พฒั นาเว็บไซต์ สาหรับจัดเก็บฐานข้อมูลครุ ภณั ฑ์เพื่อให้
การทางานสอดคล้องกับโปรแกรมบนโทรศัพท์มือถือที่พฒั นาขึ้น
การทดสอบประสิ ทธิภาพการใช้งานของ ระบบตรวจสอบครุ ภณั ฑ์
ดังกล่าวเปรี ยบเทียบกับการตรวจสอบครุ ภณั ฑ์ โดยใช้พนักงานและใช้
ั ฑ์
ของศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และ
สมุดบันทึกรายการครุ ภณ
คอมพิวเตอร์ แห่ งชาติ ที่มีรายการครุ ภณ
ั ฑ์จานวนมาก โดยเลือกตรวจสอบ
รายการครุ ภณั ฑ์ จานวน 50 รายการ จากรายการทั้งหมดในสมุดบันทึก
ดังกล่าว ผลการทดสอบพบว่า กรณี การตรวจสอบโดยใช้สมุดบันทึก
พนักงานใช้เวลาเฉลี่ยต่อรายการ 145.6 s เมื่อใช้โปรแกรม “AssetCheck”
และโทรศัพท์ Sumsung Galaxy S4 และ Galaxy Cooper พนักงานใช้
เวลาเฉลี่ยต่อรายการ 9.7-27.3 s หรื อเร็ วกว่าการค้นหารายชื่ อในสมุด
บันทึก 5-15 เท่า การใช้ระบบตรวจสอบครุ ภณั ฑ์ที่พฒั นาขึ้นนี้ ช่วยให้
การตรวจสอบครุ ภณ
ั ฑ์ประจาปี ทาได้อย่างรวดเร็ ว สามารถใช้กล้องบน
โทรศัพท์มือถือ ในการอ่านบาร์ โค้ดโดยไม่ตอ้ งจัดซื้ อเครื่ องอ่านบาร์โค้ด
เพิ่มเติม รวมทั้งช่วยลดความเครี ยดและความเหนื่ อยล้าให้กบั พนักงาน
ผูป้ ฎิบตั ิงาน

กรณี ที่พนักงานค้นหาโดยใช้สมุดบันทึกรายการครุ ภณ
ั ฑ์ พบว่าใช้
เวลาเฉลี่ยต่อรายการ 145.6 s เมื่อพนักงานใช้โทรศัพท์มือรุ่ น Samsung
Galaxy S4 และรุ่ น Samsung Galaxy Cooper ใช้เวลาการค้นหาเฉลี่ยต่อ
รายการอยูใ่ นช่วง 9.7-27.3 s ซึ่ งเร็ วกว่ากรณี พนักงานใช้การค้นหาจาก
สมุดบันทึกรายการครุ ภณ
ั ฑ์ประมาณ 5-15 เท่า ขึ้นอยูก่ บั รุ่ นของโทรศัพท์
และโปรแกรมสาหรับอ่านค่าบาร์ โค้ด

6. กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณคุณรัฐศาสตร์ อัมฤทธิ์ และ คุณอุเทน บุญเลียม นักวิจยั
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ แห่ งชาติ ที่ให้คาแนะนา
ในการเขียนโปรแกรม และคุณศรี รัตน์ วงศ์เขี่ยม ที่อนุเคราะห์ขอ้ มูล
รายการครุ ภณั ฑ์
ซึ่งงานวิจยั นี้ ได้รับทุนสนับสนุนจากศูนย์เทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ แห่ งชาติ และจากโครงการสร้างปั ญญา
วิทย์ ผลิตนักเทคโน(YSTP) สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่ งชาติ ที่สนับสนุนทุนวิจยั สาหรับปริ ญญานิ พนธ์ และทุนในการ
นาเสนอผลงานตามสัญญาทุนเลขที่ SP-๕๖-NT-๐๖

รู ปที่ 6 กราฟแสดงเวลาต่อรายการเฉลี่ยในการค้นหาครุ ภณั ฑ์ เมื่อใช้
พนักงานและการค้นหาจากสมุดบันทึกรายการครุ ภณั ฑ์ เปรี ยบเทียบกับ
เมื่อพนักงานใช้โทรศัพท์มือถือรุ่ น Samsung Galaxy S4 และรุ่ น Samsung
Galaxy Cooper ในการค้นหา
เมื่อเปรี ยบเทียบเวลาเในการค้นหาครุ ภณ
ั ฑ์ฉลี่ยต่อรายการ โดยใช้
โปรแกรม QR Barcode Scanner และการใช้ Source code ZXing ในการ
อ่านบาร์โค้ด พบว่าทั้ง 2 กรณี ให้ผลไม่ต่างกันมากนัก
โทรศัพท์มือถือรุ่ น Samsung Galaxy Cooper มีความเร็ วของหน่วย
ประมวลผลที่ 800 MHz [3] ส่ วน Samsung Galaxy S4 ใช้หน่วย
ประมวลผลเป็ นแบบ Octa Core ที่มีหน่วยประมวลผลสองตัวคือ QuadCore มีความเร็ ว 1.6 GHz และ Quad-Core มีความเร็ ว 1.2 GHz [4] ดังนั้น
หน่วยประมวลผลของโทรศัพท์รุ่ น S4 จึงมีความไวในการประมวลผลที่
มากกว่า Cooper ส่ งผลให้เวลาในการค้นหาเฉลี่ยต่อรายการ เมื่อใช้
โทรศัพท์รุ่น S4 นั้น ไวกว่าโทรศัพท์รุ่ น Cooper 2-3 เท่า จึงสรุ ปได้วา่
ระบบประมวลผลหรื อความเร็ วในการประมวลผลของโทรศัพท์ จะมีผล
ต่อความไวในการอ่านรหัสบาร์ โค้ดและเวลาในการค้นหาครุ ภณั ฑ์

เอกสารอ้ างอิง
[1] Google play, https://play.google.com/store/apps, [สื บค้นเมื่อ
กุมภาพันธ์ 2557]
[2] ZXing, www.zxing.org
[3] Samsung Galaxy Cooper (S5830) ซัมซุง,
http://www.siamphone.com/spec/samsung/ galaxy_cooper.htm
[4] TECH MO BLOG, http://www.techmoblog.com/samsung-galaxys4/, [สื บค้นเมื่อ กุมภาพันธ์ 2557]

5. สรุป
โมบายแอ็ปปลิเคชัน่
“AssetCheck” เป็ นโปรแกรมสาหรับการ
ตรวจสอบครุ ภณั ฑ์ประจาปี ที่โดยใช้โทรศัพท์มือถือ ในการถ่ายภาพและ
ถอดรหัสบาร์โค้ด ส่งข้อมูลนั้นไปยังเว็บเซิ ร์ฟเวอร์ ผ่านอินเทอร์เน็ต เพื่อ
เปรี ยบเทียบข้อมูลครุ ภณั ฑ์ที่ถูกเก็บไว้ในฐานข้อมูล แสดงผลการค้นหา
และแสดงรายละเอียดข้อมูลต่างๆ ของครุ ภณั ฑ์บนโทรศัพท์ นอกจากนี้
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ระบบการกางขั้นบันไดสํ าหรับการซื้อขายแลกเปลีย่ นเงินตราต่ างประเทศ
Stair Step with Hedge System for Forex
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of this study is making positive profit every time when open order. The
main variable of this system are take profit, hedging and stop loss with
special ratio 1:2:1, which open difference order in the same time (with
the same size). Main idea of this system is about the pending order,
which place like stair step, distance between order is in hedging
variable. This system based on EUR/USD pair and make lots of profit
factor (1.45) with gross profit is $4,571.56 (initial deposit is $1,000).

บทคัดย่อ
ในปั จจุบันระบบเครื อข่ ายอิ นเตอร์ เน็ตมีบทบาทสําคัญสําหรั บคนทั้งโลก
ระบบต่ างๆ ถูกผลักดันเพื่อเข้ าไปอยู่ในระบบเครื อข่ ายทั้งสิ น แม้ แต่ ระบบ
การซื ้อขายอัตราแลกเปลี่ ยนเงิ นระหว่ างประเทศก็อยู่ในระบบเครื อข่ าย
อิ น เตอร์ เน็ต เช่ นกั น ซึ่ ง เดิ ม ที ไ ม่ ไ ด้ เ ปิ ดโอกาสให้ คนทั่ ว ไปใช้ งานได้
หากแต่ เป็ นกลุ่มธนาคารใหญ่ ๆ และนักลงทุนระดับสู งเท่ านั้น แต่ ต่อมา
เมื่อคนทั่วไปสามารถเข้ ามาใช้ งานระบบเครื อข่ ายกันมากขึน้ เรื่ อยๆ ตลาด
แต่ ละแห่ งจึ งเริ่ มเปิ ดโอกาสให้ กับนักลงทุนรายย่ อยสามารถเข้ าร่ วมลงทุน
ในตลาดค่ าเงิ นด้ วยเช่ นกั น และยั ง เปิ ดโอกาสให้ นั ก ลงทุ น ที่ มี
ความสามารถในการเขี ย นโปรแกรมสามารถสร้ างระบบสนั บ สนุ น
อัจฉริ ยะสําหรั บนักลงทุน (Expert Advisor) ได้ โดยระบบดังกล่ าวมี
ความสามารถในการซื ้อขายได้ อย่ างอิ สระตามแต่ การพัฒนาของผู้พัฒนา
ระบบ จากการศึ ก ษาพบว่ า นั กลงทุ น โดยทั่ ว ไปมั ก จะใช้ เ ครื่ องมื อ ทาง
คณิ ตศาสตร์ ประกอบการตัดสิ นใจในการซื ้อขายแต่ ละครั้ ง ไม่ ว่าจะเป็ น
Moving Average หรื อ Relative Strength Index แต่ เครื่ องมือต่ างๆ ก็ยงั เป็ น
เพี ยงการคาดการณ์ ราคาที่ จะเกิ ดขึน้ โดยใช้ ข้อมูลจากราคาในอดี ตทั้งสิ ้น
ผู้วิจัยจึงได้ ทาํ การทดลองสร้ างระบบในการซื ้อขายในลักษณะของการกาง
ขัน้ บันไดเพื่อหลีกเลี่ยงการใช้ เครื่ องมือทางคณิ ตศาสตร์ ซึ่ งจะมีลกั ษณะใน
การส่ งคําสั่ งในลักษณะสองทาง (Two-way Combination Order) โดยมี
จุดมุ่งหมายให้ การส่ งคําสั่ งทุกครั้ งจะต้ องได้ กาํ ไรเสมอ ในการทดสอบ
ผู้ วิ จั ย กํา หนดอั ต ราส่ วนของ จุ ด มุ่ ง หมายในการทํา กํา ไร : ระยะห่ าง
ระหว่ างออเดอร์ : จุดมุ่งหมายในการหยุดขาดทุน เป็ น 1:2:1 และกําหนด
ขนาดของ Lot ให้ เพิ่มขึน้ ครั้ งละ 2 เท่ า เพื่อให้ ออเดอร์ ที่ได้ กาํ ไรมาชดเชย
กับออเดอร์ ที่ขาดทุน

Keywords: Expert advisor (EA), Forex, Stair step with Hedge System.

1. บทนํา
ปั ญหาหลักของการเป็ นเทรดเดอร์ ในตลาดฟอเร็ กซ์ คือการคาดการณ์
พฤติกรรมของราคาซึ่ งโดยทัว่ ไปจะต้องทําการวิเคราะห์จากเครื่ องมือชี้วดั
ทางคณิ ตศาสตร์ (Indicator) เช่น ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (Moving Average) หรื อ
อินดิเคเตอร์ ที่วดั การแกว่งของราคาอย่าง RSI (Relative Strength Index)
เป็ นต้น โดยการคาดการณ์ ข องเครื่ อ งมื อ ทางคณิ ต ศาสตร์ จ ะอยู่ภ ายใต้
พื้นฐานของการใช้ขอ้ มูลย้อนหลังมาเพื่อทําการวิเคราะห์ขอ้ มูลเพื่อทําการ
พยากรณ์ราคาในอนาคต แต่ผลการคาดการณ์ก็ไม่ได้ค่าที่ถูกต้องเสมอไป
ยังคงมีความคลาดเคลื่อนและมีสัญญาณรบกวนอยู่ ดังนั้นในงานวิจยั นี้ จึง
ได้น ํา เสนอแนวทางการแก้ไ ขปั ญ หาดัง กล่ า วด้ว ยเทคนิ ค ในการกาง
ขั้น บัน ไดในลัก ษณะของการส่ ง คํา สั่ ง สองทางเพื่ อ การป้ องกัน ความ
เสี ยหายที่จะเกิดขึ้นจากการส่ งคําสัง่ และเพื่อให้ได้กาํ ไรเสมอ
มีการวิจยั ในการสร้างระบบเทรดอัตโนมัติโดยใช้ทฤษฏีของการสร้าง
ปั ญญาประดิษฐ์ [1-2] แต่ส่วนใหญ่จะใช้ในการวิเคราะห์และคาดการณ์
พฤติกรรมของราคา แต่จะเน้นไปทางหุน้ ต่างประเทศซึ่งมีความผันผวนไม่
มากเมื่ อ เที ย บกับ ตลาดค่ า เงิ น ซึ่ งเป็ นตลาดที่ มี ข นาดใหญ่ ก ว่ า เพราะ
ประกอบไปด้วยสถาบันการเงินมากมายทัว่ โลกรวมตัวกัน

Abstract
Expert advisor (EA) is an automatic trading system in Forex
(Foreign Exchange), which allow all traders and programmer to develop
this robot. The indicator will be integrated in expert advisor, which
forecast the behavior of forex market and make the decision to send
long/short order, but most of them fail to predict the market price. In
addition, most people that become to be trader need the freedom, but in
reality, all traders use the whole time in technical analysis on their
personal computer. This study will present “Stair Step with Hedge
System for Forex”, automatic trading system, which can open long/short
along the time without indicator, two way combination order. The target

2. ทฤษฏีทเี่ กีย่ วข้ อง
2.1 Expert Advisor

Expert Advisor (EA) คือระบบซื้ อขายค่าเงินโดยอัตโนมัติซ่ ึ งจะทํา
การซื้ อขายตามกลยุท ธ์ ที่ ไ ด้ทาํ การติ ด ตั้ง เอาไว้ในโปรแกรมผ่านภาษา
MQL4 ที่พฒั นาโดยบริ ษทั MetaQuotes Software Corp. ที่เป็ นบริ ษทั ซึ่ ง
พัฒนา Forex Trading Platform ทั้งด้านเทรดเดอร์และโบรกเกอร์ ในแต่ละ
โบรกเกอร์ จะให้บริ การการซื้ อขายค่าเงินผ่าน Meta Trader หรื อที่เรี ยกว่า
MT4 ซึ่ งจะรองรับการทํางานของ EA ได้ โดยเหตุผลของการพัฒนาระบบ
EA เกิ ดจากความต้องการของเทรดเดอร์ ที่มีความสามารถในการคิดค้น
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ระบบในการซื้ อขายและต้องการให้ทุกอย่างเป็ นระบบอัตโนมัติเพื่อลด
เวลาในการวิเคราะห์พ ฤติ กรรมราคาด้วยตนเองตลอดเวลาประเพื่อให้
ประสิ ทธิ ภาพในการซื้ อขายคงที่ อยู่ตลอดตามเงื่ อนไขและกลยุทธ์ที่อยู่
ภายในระบบ

2.2 Hedging System
ลักษณะของ Hedging System คือรู ปแบบหนึ่งในการบริ หารเงินต้น
(Money Management) ซึ่ งมีลกั ษณะในการซื้ อมูลค่าสิ นทรัพย์ที่ต่างกันแต่
ยังคงจํานวนขนาดที่เท่ากันในช่วงเวลาใกล้เคียงกัน หากสิ นทรัพย์แรกได้
กําไรแต่อีกสิ นทรัพย์หนึ่ งขาดทุน ผลที่ได้จะส่ งผลให้นกั ลงทุนไม่ประสบ
ปั ญหาการขาดทุน ซึ่ งระบบ Hedging มักถูกใช้ในการซื้ อขายอนุพนั ธ์และ
การแลกเปลี่ ยนเงิ นตราต่างประเทศ ยกตัวอย่างเช่ น ค่าเงินของประเทศ
กําลังอ่อนค่าลงก็สามารถเลื อกใช้ระบบ Hedging เพื่อไม่ ให้ประเทศ
ประสบภาวะวิกฤตได้โดยการแลกซื้ อพันธบัตรจากประเทศรายใหญ่ใน
จํานวนที่ใกล้เคียงกับอัตราค่าเงินที่อ่อนกําลังลง ในลักษณะเช่นนี้ ประเทศ
ก็ยงั คงอยูไ่ ด้และไม่ส่งผลกระทบทางการเงินมากนัก
การประยุกต์ใช้ระบบ Hedging ใน Forex นั้น เนื่องจากระบบจะทํา
การซื้อขายค่าเงินในลักษณะเป็ นคู่ ดังนั้นในขณะที่ผลู ้ งทุนพิจารณาการส่ ง
คําสั่ง Long ก็สามารถพิจารณาการส่ งคําสั่ง Short ในเวลาเดียวกันได้ โดย
กําหนดระยะห่ างในการใช้ระบบ Hedge ในลักษณะนี้ จะเป็ นการซื้ อขาย
โดยใช้ระบบ Hedge ที่สินทรัพย์เดียวกัน ซึ่ งจะเป็ นการป้ องกันเงินทุนของ
นักลงทุนและเป็ นการป้ องกันความเสี่ ยงรู ปแบบหนึ่ง

รู ปที่ 1 State Machine Diagram ของระบบทั้งหมด
หากระบบคํานวณกําไรโดยรวมแล้วพบว่ามีค่ามากกว่าศูนย์ก็จะเข้าสู่
สถานะในการปิ ดคําสั่งซื้ อขายทั้งหมด ในลักษณะนี้ จะทําให้ทุกๆ ครั้งที่
พิจารณาใช้ระบบ Stair step ก็จะทําให้ได้กาํ ไรเสมอๆ ในส่ วนของการ
พิจารณาในการเปิ ดคําสั่งซื้ อขายล่วงหน้าจะทําการพิจารณาจํานวนของ
ขนาดในการส่ งคําสั่งซื้ อขายด้วย (Lot Size) เพื่อให้คาํ สั่งซื้ อขายใน
ปั จจุบนั สามารถชดเชยคําสัง่ ซื้อขายในอดีตที่ขาดทุน
ในการออกแบบการทดลองผูว้ ิจยั ได้ทาํ การพัฒนาระบบโดยใช้ภาษา
MQL4 ซึ่ งได้ทาํ การทดสอบกับข้อมูลย้อนหลังของคู่เงิน EUR/USD ณ
ช่วงเวลาต่างๆ อันได้แก่ วันที่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553 จนถึง
พ.ศ. 2555 เพื่อทดสอบระบบในหลายๆ ช่วงเวลา โดยการตั้งค่าของตัว
แปรต่างๆ จะคงที่ในลักษณะตามสัดส่ วน ของ Take profit ต่อ Hedge ต่อ
Stop loss เป็ น 1:2:1 แบบจําลองของระบบโดยรวมสามารถแสดงดังแสดง
ในรู ปที่ 2

2.3 Stair Step System
หลักการในการส่ งคําสั่งซื้ อขายในลักษณะขั้นบันไดคือการทวีขนาด
ในการซื้ อขายในแต่ละครั้งที่ระยะห่ างระหว่างคําสั่งที่คงที่ (Grid Size)
โดยจะทําการส่ งคําสั่งในลักษณะของคําสั่งล่วงหน้า (Pending Order) ใน
ทิศทางเดียวกันหรื อตรงกันข้ามกับราคาก็ได้ข้ ึนอยูก่ บั รู ปแบบของกลยุทธ์
ของผูล้ งทุน โดยทัว่ ไปหากกําไรจากคําสั่งซื้ อขายโดยรวมแล้วมีค่าถึงจุดที่
นักลงทุนพอใจก็จะทําการปิ ดคําสัง่ ซื้ อขายทั้งหมดเพื่อทํากําไร

3. การออกแบบและการทดลอง
ในการผลิตซอฟต์แวร์ ผูว้ จิ ยั ได้ใช้โมเดลมาตรฐานในการออกแบบคือ
UML (Unified Modeling Language) ซึ่ งในงานวิจยั นี้ จะนําเสนอการ
ออกแบบโดยใช้ State machine diagram เพื่ออธิบายระบบการทดงานของ
Stair step โดยใช้ Hedging system เพื่อการป้ องกันการขาดทุนและได้กาํ ไร
อย่างสมํ่าเสมอดังอธิ บายในรู ปที่ 1 ซึ่ งจากรู ประบบจะทําการตรวจสอบ
จํานวนคําสั่งซื้ อขายทั้งหมดก่อน หากยังไม่มีคาํ สั่งซื้ อขายค้างอยูใ่ นระบบ
ก็จะพิจารณาในการเปิ ดคําสั่งซื้ อขายในลักษณะ Long หรื อ Short ก็ได้
ขึ้นอยูก่ บั กลยุทธ์ของนักลงทุน (New ticket) ในสถานะต่อมาจะเป็ นการ
คํานวณกําไรโดยรวมทั้งหมดของทุ กๆ คําสั่ง ซื้ อขาย หากคําสั่ง ซื้ อขาย
ล่ า สุ ด มี ค่ า น้อ ยกว่า ศูนย์ ก็จ ะเข้า สู่ สถานะในการพิจารณาคํา สั่ง ซื้ อ ขาย
ล่วงหน้า (Open Pending Order) โดยจะทําการส่ งคําสั่งซื้ อขายในทิศทาง
ตรงกันข้ามกับคําสัง่ ซื้อขายล่าสุ ดเพื่อให้สอดคล้องกับระบบ Hedging

รู ปที่ 2 แบบจําลองและแนวคิดของระบบ Stair Step
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4. ผลการวิจัย
ระบบซื้อขายอัตโนมัติโดยใช้ระบบ Hedging แบบ Stair step โดยการ
ทดสอบระหว่างปี พ.ศ. 2553 ถึง พ.ศ. 2555 แสดงได้ดงั รู ปที่ 3 ซึ่ งจากรู ป
จะแสดงอัตราการเติบโตของทุนจาก $1,000 ในตอนเริ่ มต้น จะสังเกตได้
ว่าในช่วงปี พ.ศ. 2553 มีช่วงอัตราการเติมโตของทุนอยูส่ ู งถึง 21.21% ใน
เดือนพฤษภาคม และในปี พ.ศ. 2554 มีอตั ราการเติบโตสูงสุ ดอยูท่ ี่ 11.44%
แต่ในปี พ.ศ. 2555 มีอตั ราการเติบโตสู งสุ ดอยูท่ ี่ 2.6% เท่านั้น ซึ่ งลักษณะ
ของระบบแบบ Hedging จะส่ งผลให้การเจริ ญเติบโตของทุนไม่มากนัก
เพราะโดยแก่นแท้ของระบบก็คือการรักษาฐานของทุนเดิ มและป้ องกัน
ไม่ ใ ห้เ กิ ด การขาดทุ น แต่ ก็จ ะส่ ง ผลให้ฐ านของกํา ไรในระบบน้อ ยลง
เช่นกัน ดังนั้นด้วยระบบแบบ Stair step ถึงถูกเสริ มขึ้นมาเพื่อเสริ มแรงกับ
ระบบแบบ Hedging ดังนั้นการเติบโตบางเดือนจึงมีค่าเฉลี่ยมากกว่าปรกติ
ระบบทําการส่ งคําสั่งซื้ อขายจํานวนทั้งสิ้ น 367 คําสั่ง โดยเฉลี่ยจะ
ประสบความสําเร็ จ 130.88 จุด หรื อประมาณ $24.06 และโดยเฉลี่ยจะ
ล้มเหลวประมาณ 140.55 จุด หรื อประมาณ $17.82 และใช้จาํ นวนขนาด
ในการลงทุนทั้งหมด 5.93
อัตราความสําเร็ จในการส่ งคําสั่ง Long คือ 51% (คิดเป็ น 95 ครั้งต่อ
การส่ งคําส่ ง Long ทั้งหมด 186 ครั้ง) และอัตราความสําเร็จในการส่ งคําสั่ง
Short คือ 52% (คิดเป็ น 95 ครั้งแต่การส่ งคําสั่ง Short ทั้งหมด 181 ครั้ง)
โดยกําไรมากที่สุดที่ระบบสามารถทําได้คือ $581.69 (704.3 จุด) และ
ขาดทุนมากที่สุดที่เคยได้คือ $141.76 (855.8 จุด) ณ วันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ.
2553 ซึ่ งโดยเฉลี่ยแล้วระบบจะทํากําไรได้ครั้งละ $46.64
จากตารางที่ 1 แสดงอัตราความเป็ นไปได้ในการทําลายเงินทุนของ
ระบบ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าโอกาสในการทําลายเงินทุนทั้งหมด 100% จะต้อง
ทําการส่ งคําสั่งซื้ อขายและเกิดการขาดทุนติดต่อกันเป็ นจํานวน 136 ครั้ง
ซึ่ งมีโอกาสในเกิดน้อยกว่า 0.01% และในลักษณะเดียวกัน โอกาสในการ
ทําลายเงินทุนทั้ง 90%, 80% และ 70% มีโอกาสเกิดขึ้นได้นอ้ ยถึง 0.01% ซึ่ ง
หากพิจารณาเฉพาะโอกาสในการสู ญเสี ยเงินทุนเพียง 10% นั้นมีโอกาส
เกิดขึ้นถึง 40.86% ด้วยการสู ญเสี ยกําไรติดต่อกันเพียงแค่ 14 ครั้งเท่านั้น

รู ปที่ 3 อัตราการเติบโตของทุนจากระบบซื้ อขายอัตโนมัติจาก myfxbook
ดังนั้นโอกาสในการสู ญเสี ยจนถึงระดับในการทําลายเงินทุนทั้งหมด
จึงมีโอกาสเกิดขึ้นได้เพียงแค่ 0.01% เท่านั้น ซึ่ งถือว่ามีโอกาสเกิดขึ้นได้
น้อยมาก เนื่ องจากระบบการรักษาเงินทุนของ Hedging ทําให้โอกาสใน
การขาดทุนมีนอ้ ยลงนัน่ เอง ซึ่ งเมื่อผสานระบบเข้ากับ Stair step ทําให้
ได้ผลลัพธ์ดงั รู ปที่ 4 ที่แสดงอัตราการเติบโตของเงินทุนโดยใช้โปรแกรม
MT4 ในการวิเคราะห์ระบบเมื่อกราฟแกนระนาบคือจํานวนครั้งในการส่ ง
คําสั่งซื้ อขาย และแกนตั้งคื อระดับการเพิ่มขึ้นของเงินทุน จะสังเกตเห็ น
ประมาณคําสั่งซื้ อขายที่ 327 จะสังเกตว่ามีช่วงหนึ่ งที่ระดับของทุนตกลง
มากว่า $500 แต่กย็ งั คงรักษาระดับความเป็ นเชิงเส้นไว้ได้ ซึ่ งสาเหตุมาจาก
การพยายามรักษาระดับการส่ งคําสั่งซื้ อขายของระบบ Hedging ที่ ไม่
ต้องการให้ระบบเกิดการขาดทุน ประกอบกับเป็ นช่วงที่พฤติกรรมราคามี
ความผันผวนสู ง จึ งส่ ง ผลให้ระบบเข้าสู่ สถานะในการส่ งคํา สั่งซื้ อขาย
ล่วงหน้าเป็ นจํานวนมาก ผลลัพธ์ที่ได้จึงมีลกั ษณะดังรู ปที่ 4

ตารางที่ 1 อัตราความเป็ นไปได้ในการทําลายเงินทุนของระบบจากส่ วนรายงานของ myfxbook
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รู ปที่ 4 อัตราการเจริ ญเติบโตของเงินทุนจากข้อมูลย้อนหลังของโปรแกรม MT4
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รู ปที่ 5 (ด้านบน) ช่วงเวลาในการส่ งคําสัง่ ซื้ อขายโดยพิจารณารายชัว่ โมง
(ด้านล่าง) ช่วงเวลาในการส่ งคําสัง่ ซื้ อขายโดยพิจารณารายวัน
ทํางานกันได้ และส่ ง ผลให้ไ ด้กาํ ไรอย่างสมํ่าเสมอ ทุกครั้ ง ที่ ทาํ การส่ ง
คําสั่งซื้ อขายก็จะสามารถทํากําไรได้ตลอด แต่จุดบ่องพร่ องของระบบที่
จําเป็ นต้องพัฒนาในอนาคตคือในเรื่ องของสภาวะความผันผวนของตลาด
หากมี มากเกิ นไปจะส่ งผลให้ระบบทําการส่ งคําสั่งซื้ อขายล่ วงหน้าเป็ น
จํานวนมาก ทําให้เป็ นการเพิ่มโอกาสสู ญเสี ยที่มากขึ้น ซึ่ งสามารถ

และจากรู ปที่ 5 ซึ่ งแสดงจํานวนครั้งและความถี่ในการส่ งคําสั่งซื้ อขาย
ในลักษณะรายชัว่ โมง(ด้านบน) และรายวัน(ด้านล่าง) ทําให้ทราบว่าระบบ
จะทําการส่ งคําสัง่ ซื้ อขายสู งสุ ดคือช่วง 13.00 น. และส่ งคําสั่งซื้ อขายตํ่าสุ ด
ช่วงเวลาประมาณ 1.00 น. (พิจารณาจากเวลาของ Server ของโบรกเกอร์ )
ซึ่ งวันที่ทาํ การส่ งคําสั่งซื้ อขายสู งสุ ดคื อวันพฤหัสบดี และวันอังคารของ
ของทุ กๆ สัปดาห์ซ่ ึ งเฉลี่ ยสู งถึ ง 88 ครั้ ง และในแต่ ละครั้งจะมี อตั รา
ความสําเร็ จและความล้มเหลวที่เท่ากันเนื่ องจากลักษณะการส่ งคําสั่งซื้ อ
ขายแบบ Hedging ที่จะทําการส่ งคําสัง่ แบบสองทาง

เอกสารอ้ างอิง
[1] Haoming Huang ; Centre for Comput. Intell., Nanyang Technol.
Univ., Nanyang ; Pasquier, M. ; Chai Quek, "Financial Market
Trading System With a Hierarchical Coevolutionary Fuzzy
Predictive Model", Evolutionary Computation, IEEE Transactions
on (Volume:13 , Issue: 1 ), ISSN: 1089-778X, IEEE
Computational Intelligence Society., Issue Date: Feb. 2009.
[2] Tan, A. ; Centre of Comput. Intelligence, Nanyang Technol. Univ.,
Singapore ; Quek, C., "Maximizing winning trades using a rough
set based other-product (RSPOP) fuzzy neural network intelligent
stock trading system", Evolutionary Computation, 2005. The 2005
IEEE Congress on (Volume:3 ), Page 2076 - 2083 Vol. 3, ISBN:
0-7803-9363-5, 2-5 Sept. 2005.

5. สรุ ป
ลักษณะของระบบ Hedging ซึ่ งมีความสามารถในการรักษาระดับของ
เงินทุนของนักลงทุนจะส่ งผลให้นกั ลงทุนเกิดโอกาสในการขาดทุนที่นอ้ ย
แต่ก็ส่งผลให้ไม่ได้กาํ ไรจากการลงทุนเลย หากนํามาผสานเข้ากับระบบ
การส่ งคําสัง่ ซื้อขายในลักษณะของการกางขั้นบันไดซึ่ งมีความสามารถใน
การเพิ่มขนาดในการลงทุนทําให้ได้กาํ ไรเพิ่มขึ้นได้ ส่ งผลให้ระบบที่ทาํ
การทดสอบในช่วงปี พ.ศ. 2553 จนถึง พ.ศ. 2555 มีอตั ราการเติมโตของ
ทุนสู งถึง 141.71% (855.8 จุด) และจากการวิเคราะห์ระบบด้วยโปรแกรม
MT4 ประกอบกับผลการวิเคราะห์จาก myfxbook จึงทําให้ทราบอัตราใน
การสูญเสี ยของเงินทุนจนหมดเพียงแค่ 0.01% ซึ่ งเป็ นอัตราส่ วนที่นอ้ ยมาก
ดังนั้นจึงสรุ ปได้วา่ ระบบ Hedging และ Stair step สามารถนํามาผสานการ
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identifying the position of installation which is not over the average of
0.318 meters.

บทคัดย่ อ
ระบบส ำรวจพื ้น ที่ สั ญ ญำณเครื อข่ ำยไร้ สำยโดยระบุตำแหน่ งด้ ว ย
จีพีเอสเป็ นแนวคิ ดวิธีกำรในสำรวจและวิเครำะห์ ปรั บปรุงเครื อข่ ำยไร้ สำย
ให้ มี ป ระสิ ทธิ ภ ำพสู งสุ ด โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ วิ เครำะห์ บริ เวณ
ครอบคลุมของสั ญญำณเครื อข่ ำยไร้ สำยในพื น้ ที่ ที่กำหนดและวิ เครำะห์
แนวทำงกำรแก้ ไขปั ญหำ โดยมุ่ งเน้ นในกำรแก้ ไขปั ญหำควำมไม่
ครอบคลุม สั ญ ญำณเครื อข่ ำยไร้ สำยโดยกำรเพิ่ มหรื อย้ ำยตำแหน่ งของ
อุ ป กรณ์ กระจำยสั ญญำณเครื อข่ ำยไร้ สำย และปั ญหำกำรก ำหนด
ช่ องสั ญญำณควำมถี่ ของเครื อข่ ำยไร้ สำยที่ ไม่ เหมำะสม ซึ่ งมีกระบวนกำร
ทำงำน คือ กำรกำหนดขอบเขตของกำรสำรวจเครื อข่ ำยไร้ สำยด้ วยจี พีเอส,
กำรแบ่ งส่ วนพื ้นที่ ย่อยสำหรั บ กำรสำรวจ, กำรสำรวจพื ้นที่ ย่อยโดยระบุ
ตำแหน่ งโดยจีพีเอส, กำรวิเครำะห์ ข้อมูลกำรสำรวจพืน้ ที่ย่อย และกำรสรุ ป
พืน้ ที่ครอบคลุมและตำแหน่ งอุปกรณ์ โดยกำรทดลองแบ่ งออก 2 ส่ วน คื อ
กำรทดลองวิเครำะห์ ควำมครอบคลุมของสัญญำณเครื อข่ ำยไร้ สำยโดยระบุ
ตำแหน่ งด้ วยจีพีเอสและกำรทดลองควำมแม่ นยำในกำรระบุตำแหน่ งของ
อุปกรณ์ กระจำยสั ญญำณเครื อข่ ำยไร้ สำย ซึ่ งผลกำรทดลองวิเครำะห์ ควำม
ครอบคลุ ม ของสั ญ ญำณเครื อข่ ำยไร้ สำยโดยระบุ ต ำแหน่ ง มี ค่ ำควำม
คลำดเคลื่ อ นเฉลี่ ยเท่ ำกั บ 4.9 เมตร, ค่ ำ ควำมถู ก ต้ อ งแม่ น ในกำรระบุ
ตำแหน่ งของอุปกรณ์ กระจำยสั ญ ญำณเครื อข่ ำยไร้ สำยมี ค่ ำเฉลี่ ยเท่ ำกั บ
0.318 เมตร

Keywords: wireless network, signal strength-based, wireless survey

1. บทนา

Abstract

ปั จจุบนั เทคโนโลยีการสื่ อสารมี บทบาทสาคัญต่อการดารงชี วิตของ
มนุ ษ ย์โ ดยเฉพาะการสื่ อ สารผ่ า นเทคโนโลยี เครื อ ข่ ายไร้ ส าย ซึ่ งเป็ น
เทคโนโลยีที่ ช่ วยให้ ก ารติ ด ต่ อ สื่ อ สารระหว่างเครื่ อ งคอมพิ วเตอร์ โดย
ปราศจากการใช้สายสั ญ ญาณในการเชื่ อมต่ อ ทาให้ สามารถเคลื่ อนย้าย
เครื่ องคอมพิวเตอร์ หรื ออุปกรณ์สื่อสารไปพื้นที่ได้ง่ายขึ้น แต่ปัญหาในการ
ออกแบบและติ ด ตั้ง อุ ป กรณ์ ก ระจายสั ญ ญาณเครื อข่ า ยไร้ ส ายที่ ไ ม่
ครอบคลุมบริ เวณที่ตอ้ งการโดยเนื่องจากคุณลักษณะของอุปกรณ์และสาย
ส่ ง สั ญ ญาณที่ แ ตกต่ า งกั น หรื อการก าหนดช่ อ งความถี่ ข องสั ญ ญาณ
เครื อข่ายไร้ สายที่ไม่เหมาะสม รวมทั้งปั ญหาการขาดอุปกรณ์สาหรับการ
ตรวจวัดสัญญาณของเครื อข่ายไร้ สายที่ มีความแม่นยาและถูกต้อง จึงมัก
พบว่าบริ เวณที่ ไม่ มี สัญ ญาณหรื อสั ญ ญาณอ่ อนของเครื อข่ ายไร้ ส ายใน
เครื อข่ายคอมพิ วเตอร์ ส่งผลต่ อประสิ ทธิ ภาพของการท างานของระบบ
คอมพิวเตอร์ ดังนั้น การออกแบบและปรั บ ปรุ งคุ ณภาพของเครื อข่ ายไร้
สายในบริ เวณที่ ต้อ งการจึ ง มี ค วามจ าเป็ นในการให้ บ ริ ก ารเครื อข่ า ย
คอมพิวเตอร์ และอานวยความสะดวกในการวิเคราะห์สัญญาณเครื อข่ายไร้
สายในพื้ น ที่ ให้ บ ริ ก ารเพื่ อ ปรั บ ปรุ งให้ เครื อข่ ายไร้ ส ายมี ป ระสิ ท ธิ ภาพ
สูงสุด

An inefficient installation of wireless network device along with
ignoring an appropriate area of deployment leads to two problems: noncoverage area of wireless network service and the difficulty of
configuration of a network channel. Usually, the analyzed wireless
signal that is obtained by surveying a target environment applies to
improve the signal quality of installation. In this work, we propose a
system that used a tool for surveying target area with GPS navigation
and analyzing wireless signal in order to identify a suitable position for
installation. The proposed system consists of four steps: surveying,
partitioning, analyzing and identifying. The experimental results shown
that this method can increase the coverage area of network service with
an average error of 4.9 meters and can improve the accuracy of

งานวิจยั ได้อ อกแบบแนวคิ ด และสร้ างระบบส ารวจพื้ น ที่ สัญ ญาณ
เครื อ ข่ ายไร้ ส ายโดยระบุ ต าแหน่ งด้ว ยจี พี เอสและการวิ เคราะห์ ข ้อ มู ล
สัญญาณเครื อข่ายไร้ สายโดยระบุ ตาแหน่ งด้วยอุปกรณ์ จีพีเอสเพื่อแสดง
ข้อมูลพื้นที่ ครอบคลุ มของสัญญาณเครื อข่ายไร้ สายในแต่ละระดับความ
แรงของสั ญ ญาณเครื อข่ า ยไร้ ส ายและหาแนวทางในการปรั บ ปรุ ง
ประสิ ท ธิ ภ าพของเครื อ ข่ า ยไร้ ส ายโดยการก าหนดต าแหน่ งอุ ป กรณ์
กระจายสัญญาณเครื อข่ายไร้สาย โดยใช้เทคนิ คการกาหนดพื้นที่ส่วนย่อย
และการระบุตาแหน่ งโดยอุปกรณ์จีพีเอส เพื่อช่ วยให้สามารถจะวิเคราะห์
ข้อมูลของสัญญาณเครื อข่ายไร้สายได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ ว และช่วยให้
สามารถวางแผนการติ ด ตั้งตัวกระจายเครื อข่ ายไร้ สายในอนาคตเพื่อให้
สามารถใช้งานเครื อข่ ายไร้ ส ายให้ มีประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ดและครอบคลุ ม
พื้นที่เหมาะสม
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A1  max( X1, X 2 , X 3 , X 4 ), max(Y1,Y2 ,Y3 ,Y4 )
A2  max( X1, X 2 , X 3 , X 4 ), min( Y1,Y2 ,Y3 ,Y4 )

2. ทฤษฎีทเี่ กีย่ วข้ อง
เครื อข่ายไร้สาย คือ ระบบการสื่ อสารข้อมูลที่ถูกนามาใช้ทดแทนหรื อ
เพิ่มเติ มกับระบบเครื อข่ายท้องถิ่ นใช้ส ายแบบดั้งเดิ ม [1] โดยใช้ก ารส่ ง
คลื่ นความถี่วิทยุในย่านวิทยุและคลื่ นอิ นฟราเรดในการรั บและส่ งข้อมูล
ระหว่างคอมพิวเตอร์ ผ่านทางอากาศ [2] โดยสามารถทะลุผ่านสิ่ งกี ดขวาง
ได้ในระดับหนึ่ งโดยปราศจากการเดินสายสัญญาณ ทาให้มีความยืดหยุน่
ใน ก ารติ ด ตั้ งห รื อข ยายเค รื อข่ า ยค อม พิ วเตอร์ โดยก ารใช้ ค ลื่ น
แม่เหล็กไฟฟ้ าในการถ่ ายโอนข้อมูลผ่านอากาศแทนการใช้สายสัญญาณ
[3] สะดวกต่อการใช้งานและการเข้าถึ งข้อมู ลในเครื อข่าย โดยการแบ่ ง
ช่ องสัญ ญาณของระบบเครื อข่ ายไร้ ส ายในการก าหนดช่ องสัญ ญาณจะ
กาหนดให้ช่องแรกเริ่ มต้นที่ ความถี่ 2412 เมกะเฮิรตซ์ [4] และช่ องถัดมา
จะห่างกันช่องละ 5 เมกะเฮิรตซ์ ซึ่ งถ้านับก็จะมีเท่ากับ 13 ช่อง แต่สามารถ
ใช้งานได้เพียง 3 ช่ องเท่ านั้น จึ งจะไม่ มีการทับซ้อนและรบกวนกันของ
สัญญาณระหว่างการใช้งาน [5]
ความเร็ วกับระยะทางของระบบเครื อข่ายไร้ สายมีมาตรฐานต่างๆ การ
ปรั บ ค่ าความเร็ ว เป็ นไปโดยอัต โนมัติ ทั้งนี้ ขึ้ น อยู่ก ับ อุ ป กรณ์ ก ระจาย
สัญญาณเครื อข่ายไร้สายและเครื่ องลูกข่ายของเครื อข่ายไร้ สายที่จะตกลง
กันตามค่าความแรงของสัญญาณ ซึ่ งสามารถเปลี่ยนวิธีการทาให้ความเร็ ว
ลดลงซึ่งให้ความเร็ วในการทางานกับระยะทางมีลกั ษณะเป็ นขั้นบันไดเมื่อ
มีระยะห่างจากตัวอุปกรณ์กระจายสัญญาณเครื อข่ายไร้สาย [6]
ระบบพิกดั มีความสาคัญต่อการสารวจพื้นที่ เนื่ องจากการสารวจนั้น
เพื่ อ ระบุ ถึ งต าแหน่ ง เนื้ อที่ ขนาด รู ป ร่ าง ความสู ง และจ าลองค่ าพิ ก ัด
รายละเอี ย ดลงบนแผนที่ ดั ง นั้ นต าแหน่ ง จุ ด ควบคุ ม หรื อจุ ด บั ง คั บ
จาเป็ นต้องมีค่าพิกดั ที่ถูกต้องและมีความเกี่ ยวเนื่ องกันไปทัว่ โลก ซึ่ งการ
ระบุ พิ ก ัด สามารถตรวจสอบได้โ ดยเครื่ อ งรั บ สั ญ ญาณดาวเที ยม (GPS
Receiver) ซึ่ งสามารถบอกค่ า Latitude และ Longitude รวมถึ งค่ าระดับ
หรื อค่าความสูงจากระดับน้ าทะเลปานกลาง [7]

A3  min( X1, X 2 , X 3 , X 4 ), min( Y1,Y2 ,Y3 ,Y4 )

A4  min( X1, X 2 , X 3 , X 4 ), max(Y1,Y2 ,Y3 ,Y4 )

(2)

A คือ ตาแหน่งขอบเขตปรับเป็ นพื้นที่สี่เหลี่ยมผืนผ้าของการสารวจ

เครื อข่ายไร้สาย
การกาหนดขอบเขตของการสารวจด้ วยจีพีเอส

การแบ่งส่วนพื ้นที่ยอ่ ยสาหรับการสารวจ
การสารวจพื ้นที่ยอ่ ยโดยระบุตาแหน่งด้ วยจีพีเอส
การวิเคราะห์ข้อมูลการสารวจพื ้นที่ยอ่ ย
การสรุปพื ้นที่ครอบคลุมและตาแหน่งอุปกรณ์
รู ปที่ 1. กระบวนการทางานระบบสารวจพื้นที่สัญญาณเครื อข่ายไร้สาย
โดยระบุตาแหน่งด้วยจีพีเอส
การแบ่งส่ วนพื้นที่ยอ่ ยในการสารวจสัญญาณเครื อข่ายไร้ สายสามารถ
ก าหนดค่ าความละเอี ยดที่ 1-10 เมตร เพื่ อค านวณหาจานวนพื้ น ที่ ย่อ ย
แนวนอนและแนวตั้ง , ค่ าขอบเขตของแต่ ล ะพื้ น ที่ ย่อ ยซึ่ งช่ ว ยในการ
กาหนดลักษณะรู ปแบบการสารวจ ดังสมการที่ 3, 4
max( X 1 , X 2 , X 3 , X 4 )  min( X 1 , X 2 , X 3 , X 4 )
D
max(Y1 , Y2 , Y3 , Y4 )  min( Y1 , Y2 , Y3 , Y4 )
J
D

I

3. กระบวนการทางานของระบบ

(3)
(4)

I คือ จานวนพื้นที่ยอ่ ยแนวนอน J คือ จานวนพื้นที่ยอ่ ยแนวตั้ง
D คือ ค่าความละเอียดในการสารวจพื้นที่

กระบวนการทางานของระบบสารวจพื้นที่ สัญญาณเครื อข่ายไร้ สาย
โดยระบุตาแหน่งด้วยจีพีเอส แบ่งออกเป็ น ส่ วน คือ การกาหนดขอบเขต
ของการสารวจด้วยจีพีเอส, การแบ่งส่ วนพื้นที่ยอ่ ยสาหรับการสารวจ, การ
สารวจพื้ น ที่ ย่อยโดยระบุ ตาแหน่ งด้วยจี พีเอส, การวิเคราะห์ ข ้อมูล การ
สารวจพื้นที่ยอ่ ย, การสรุ ปพื้นที่ครอบคลุมและตาแหน่งอุปกรณ์ ดังรู ปที่ 1
การก าหนดขอบเขตพื้ น ที่ สี่ เ หลี่ ย มในการส ารวจโดยท าการระบุ 4
ตาแหน่ง และระบบทาการปรับพื้นที่สี่เหลี่ยมใดๆ เป็ นพื้นที่สี่เหลี่ยมผืนผ้า
เพื่อง่ายต่อการแบ่งส่วนพื้นที่ยอ่ ยในการสารวจ ดังสมการที่ 1


Bij0  min( X 1 , X 2 , X 3 , X 4 )  Di, min( Y1 , Y2 , Y3 , Y4 )  Dj 

 1

Bij  min( X 1 , X 2 , X 3 , X 4 )  Di, min( Y1 , Y2 , Y3 , Y4 )  D( j  1)
Bij   2

Bij  min( X 1 , X 2 , X 3 , X 4 )  D(i  1), min( Y1 , Y2 , Y3 , Y4 )  Dj 

 3



B

min(
X
,
X
,
X
,
X
)

D
(
i

1
),
min(
Y
,
Y
,
Y
,
Y
)

D
(
j

1
)

1
2
3
4
1 2 3 4
 ij

(5)
Bij คือ ตาแหน่งขอบเขตของพื้นที่ยอ่ ยแต่ละพื้นที่ยอ่ ยแนวนอนที่ i

A1   X1, Y1 , A2   X 2 , Y2 , A3   X 3 , Y3 , A4   X 4 , Y4 

(1)

และแนวตั้งที่ j

A คือ ตาแหน่งขอบเขตของการสารวจเครื อข่ายไร้สาย

ส่ วนการอ่านค่าสัญญาณเครื อข่ายไร้ สายในส่ วนพื้นที่ ยอ่ ยซึ่ งกาหนด
ขอบเขตด้วย Bij ดังสมการที่ 5 โดยระบบท าการบัน ทึ ก ค่ า SSID, ช่ อ ง

X คือ ค่าตาแหน่งแนวนอน Y คือ ค่าตาแหน่งแนวตั้ง
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ความถี่, ความแรงของสัญญาณในแต่ละพื้นที่ยอ่ ย โดยกาหนด N ijc คือ ค่า
ช่องสัญญาณของอุปกรณ์สัญญาณเครื อข่ายไร้สาย SSID มีค่าเท่ากับ c ใน
พื้ น ที่ ย่อ ยแนวนอนที่ i และแนวตั้ง ที่ j และ Sijc คื อ ค่ าความแรงของ
สัญญาณเครื อข่ายไร้สาย ที่ มีค่า SSID เท่ากับ c ในพื้นที่ ยอ่ ยแนวนอนที่ i
และแนวตั้งที่ j เมื่ อ ได้ข ้อ มู ล ครบถ้ว นสามารถวิ เคราะห์ เพื่ อ หาความ
ครอบคลุ ม ของสัญ ญาณเครื อ ข่ ายไร้ ส ายและวิเคราะห์ ห าตาแหน่ งของ
อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครื อข่ายไร้ สายโดยใช้ขอ้ มูลตาแหน่ งของพื้นที่
ส่ ว นย่อ ยและความแรงของสั ญ ญาณเพื่ อ หาค่ า ของต าแหน่ ง อุ ป กรณ์
กระจายสัญญาณ โดยค่า ic , jc เป็ นค่าตาแหน่ งส่ วนย่อยแนวแกนนอน
และแนวแกนตั้ง ที่มีค่าความแรงของสัญญาณเครื อข่ายไร้ สายมากที่สุดที่มี
ค่า SSID คื อ c ดังสมการที่ 6, 7 เมื่ อได้ค่ าตาแหน่ งของอุ ป กรณ์ ก ระจาย
สัญญาณเครื อข่ายไร้ สาย Pxc และ Pyc เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลเพื่อ

รู ปที่ 2. รู ปแบบการกาหนดตาแหน่งของอุปกรณ์กระจายสัญญาณ
เครื อข่ายไร้สายในการทดลอง

5. ผลการทดลอง

ระบุปัญหาของเครื อข่ายไร้สายและแนวทางในการแก้ไขเบื้องต้น
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ผลการทดลองแบ่ งออกเป็ น ผลค่ าความคลาดเคลื่ อ นของอุ ป กรณ์
จี พี เอส, ผลค่ า ความครอบคลุ ม ของสั ญ ญาณเครื อข่ า ยคอมพิ ว เตอร์
ไร้ สายในพื้นที่ และผลค่าระยะผิดพลาดของตาแหน่ งของอุปกรณ์กระจาย
สัญญาณเครื อข่ายไร้ ส าย แบ่ งรู ป แบบพื้น ที่ เป็ น 2 ลักษณะ คื อ ขอบเขต
พื้นที่ขนาดเล็ก โดยมีพ้นื ที่ขนาด กว้าง 1 เมตรและยาว 1 เมตร, ขอบเขต
พื้นที่ขนาดใหญ่ โดยมี พ้ืนที่ขนาดกว้าง 30 เมตร และยาว 30 เมตร โดยมี
ผลการทดลองดังต่อไปนี้
จากตารางที่ 1 สรุ ปผลค่าความคลาดเคลื่ อนของอุปกรณ์จีพีเอส ได้ผล
การทดลองดังนี้ พื้ น ที่ ขนาดเล็ก มี ค่าความคลาดเคลื่ อนของค่าละติ จูด มี
ค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 3.917 เมตร ค่าความคลาดเคลื่ อนของค่าลองจิจูดมีค่าเฉลี่ ย
เท่ ากับ 7.884 เมตร โดยมี ค่ าเฉลี่ ยรวมเท่ ากับ .900 เมตร, พื้ น ที่ ข นาด
ใหญ่ มี ค่ าความคลาดเคลื่ อ นของค่ าละติ จูด ค่ าเฉลี่ ย เท่ ากับ 3.304 เมตร
ความคลาดเคลื่ อ นของค่ าลองจิ จูด มี ค่ าเฉลี่ ยเท่ ากับ 4.499 เมตร โดยมี
ค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 3.901 เมตร
ตารางที่ 1. สรุ ปผลความคลาดเคลื่อนของอุปกรณ์จีพีเอส

Pxc คือ ค่าตาแหน่งอุปกรณ์กระจายสัญญาณเครื อข่ายไร้สายแนว
แกนนอนที่มีค่า SSID เท่ากับ c
c
Py คือ ค่าตาแหน่งอุปกรณ์กระจายสัญญาณเครื อข่ายไร้สายแนว
แกนตั้งที่มีคา่ SSID เท่ากับ c

4. การทดลอง
การทดลองเพื่ อ หาประสิ ท ธิ ภ าพของระบบส ารวจพื้ น ที่ สั ญ ญาณ
เครื อข่ายไร้สายโดยระบุ ตาแหน่ งด้วยจี พีเอส แบ่งการทดลองออกเป็ น 2
ส่ วน คือ การทดลองหาค่าความคลาดเคลื่อนของอุปกรณ์ จีพีเอส และการ
ทดลองการสารวจสัญญาณเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ ไร้ สาย โดยการทดลอง
สารวจสัญญาณเครื อข่ายไร้ สายกาหนดขอบเขต 2 ขนาด คือ พื้นที่กว้าง 1
เมตรและยาว 1 เมตร, พื้นที่กว้าง 30 เมตรและยาว 30 เมตร เป็ นลักษณะ
พื้นที่โล่งและกาหนดอุปกรณ์ กระจายสัญญาณมาตราฐาน IEEE 802.11n
ความถี่ 2.4 GHz ก าลัง ส่ ง 40 mW สายอากาศแบบรอบทิ ศ ทาง โดยมี
รู ปแบบการกาหนดตาแหน่งของอุปกรณ์กระจายสัญญาณเครื อข่ายไร้สาย
แบบสุ่ม ดังรู ปที่ 2

ผลการทดลอง
ค่าเฉลี่ย
ค่าเฉลี่ยรวม

ค่าความคลาดเคลื่อน (เมตร)
ขอบเขตพื้นที่ขนาดเล็ก
ขอบเขตพื้นที่ขนาดใหญ่
ละติจูด
ลองจิจูด
ละติจูด
ลองจิจูด
3.917
7.884
3.304
4.499
5.9005
3.901

จากตารางที่ 2 ก าหนดให้ ข นาดพื้ น ที่ ข นาดเล็ ก โดยก าหนดความ
ละเอี ย ดที่ เมตร 1 อุ ป กรณ์ ก ระจายสั ญ ญาณต าแหน่ ง กึ่ งกลางพื้ น ที่
สรุ ป ผลการทดลองดังนี้ กาหนดความแรงขั้น ต่ าของสัญ ญาณ -80 dBm
ขอบเขตพื้ น ที่ ข นาดเล็ ก มี ค่ า สั ญ ญาณครอบคลุ ม เฉลี่ ย เท่ า กั บ 92.3
เปอร์ เซ็ น ต์ ไม่ มี สั ญ ญาณครอบคลุ ม มี ค่ าเฉลี่ ย เท่ ากับ 7.7 เปอร์ เซ็ น ต์
ขอบเขตพื้ น ที่ ข นาดใหญ่ มี ค่ าสั ญ ญาณครอบคลุ ม เฉลี่ ย เท่ า กับ 88.89
เปอร์ เซ็ น ต์ ไม่มี สัญญาณครอบคลุ ม มี ค่ าเฉลี่ ยเท่ากับ 11.11 เปอร์ เซ็ น ต์,
กาหนดความแรงขั้นต่าของสัญญาณ -70 dBm ขอบเขตพื้นที่ ขนาดเล็ก มี
ค่ า สั ญ ญาณครอบคลุ ม เฉลี่ ย เท่ ากั บ 29.63 เปอร์ เ ซ็ น ต์ ไม่ มี สั ญ ญาณ

การทดลองเพื่ อ หาความแรงของสั ญ ญาณและช่ อ งสั ญ ญาณของ
เครื อข่ายไร้สายโดยระบุตาแหน่ งด้วยจีพีเอสในพื้นที่ ย่อย และคุณสมบัติ
ความแรงของสั ญ ญาณเครื อ ข่ ายไร้ ส ายเพื่ อ วิ เคราะห์ ห าต าแหน่ ง ของ
อุปกรณ์กระจายสัญญาณของเครื อข่ายไร้สาย โดยแบ่งการทดลองออกเป็ น
2 ส่ วน คือ การทดลองวิเคราะห์ความครอบคลุมของสัญญาณเครื อข่ายไร้
สายโดยระบุตาแหน่งด้วยจีพีเอสและการทดลองความแม่นยาในการระบุ
ตาแหน่งของอุปกรณ์กระจายสัญญาณเครื อข่ายไร้สาย
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ครอบคลุมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 70.37 เปอร์ เซ็นต์ ขอบเขตพื้นที่ ขนาดใหญ่ มี
ค่ า สั ญ ญาณครอบคลุ ม เฉลี่ ย เท่ ากั บ 49.07 เปอร์ เ ซ็ น ต์ ไม่ มี สั ญ ญาณ
ครอบคลุ ม มี ค่ า เฉลี่ ย เท่ ากั บ 0.93 เปอร์ เ ซ็ น ต์ , ความแรงขั้น ต่ า ของ
สัญญาณ -60 dBm ขอบเขตพื้นที่ ขนาดเล็ก มีค่าสัญญาณครอบคลุมเฉลี่ ย
เท่ากับ 11.11 เปอร์ เซ็นต์ ไม่มีสัญญาณครอบคลุ มมี ค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 88.89
เปอร์ เซ็นต์ ขอบเขตพื้นที่ ขนาดใหญ่ มีค่าสัญญาณครอบคลุมเฉลี่ ยเท่ากับ
4.63 เปอร์ เ ซ็ น ต์ ไม่ มี สั ญ ญาณครอบคลุ ม มี ค่ า เฉลี่ ย เท่ า กั บ 9 .37
เปอร์เซ็นต์

6. สรุป
การวิเคราะห์บริ เวณครอบคลุมของสัญญาณเครื อข่ายไร้สายในพื้นที่ที่
กาหนดและวิเคราะห์ ซ่ ึ งปั ญหาพร้ อมแนวทางการแก้ไขปั ญหาเบื้ องต้น
โดยมุ่งเน้นในการแก้ไขปั ญหาความไม่ครอบคลุมสัญญาณเครื อข่ายไร้สาย
โดยการเพิ่มหรื อย้ายตาแหน่ งของอุปกรณ์กระจายสัญญาณเครื อข่ายไร้สาย
และปั ญ หาการก าหนดช่ อ งสั ญ ญาณความถี่ ข องเครื อ ข่ ายไร้ ส ายที่ ไ ม่
เหมาะสมกับพื้ น ที่ ติดตั้ง โดยการประยุก ต์ใช้อุป กรณ์ ระบุ ตาแหน่ งด้วย
อุปกรณ์ จีพีเอสในการสารวจพื้นที่สัญญาณเครื อข่ายไร้ สายและออกแบบ
ระบบการวิเคราะห์พ้ืนที่เป็ นส่ วนย่อย เพื่อหาค่าความแรงของสัญญาณใน
ส่ วนพื้นที่ยอ่ ยทาให้สามารถแก้ไขปั ญหาความครอบคลุมของสัญญาณใน
ขอบเขตพื้ น ที่ แ ละการก าหนดต าแหน่ งของอุ ป กรณ์ ก ระจายสั ญ ญาณ
เครื อข่ายไร้สายได้อย่างมีประสิ ทธิภาพสู งสุ ด โดยผลการทดลองวิเคราะห์
ความครอบคลุมของสัญญาณเครื อข่ายไร้ สายโดยระบุตาแหน่ งมีค่าความ
คลาดเคลื่ อ นเฉลี่ ย เท่ ากับ 4.9 เมตร, ค่ าความถู ก ต้อ งแม่ น ในการระบุ
ตาแหน่ งของอุป กรณ์ ก ระจายสัญ ญาณเครื อข่ายไร้ ส ายมี ค่ าเฉลี่ ยเท่ ากับ
0.318 เมตร ทาให้สามารถนาระบบสารวจพื้นที่ สัญญาณเครื อข่ายไร้ สาย
โดยระบุตาแหน่ งด้วยจีพีเอสไปประยุกต์ใช้ในด้านการออกแบบหรื อการ
ปรับปรุ งเครื อข่ายไร้สาย

ตารางที่ 2. การทดลองวิเคราะห์ค่าความครอบคลุมของสัญญาณเครื อข่าย
ไร้สาย
ค่าเฉลี่ยความครอบคลุม (เปอร์เซ็นต์)
ขอบเขตพื้นที่
เล็ก
ใหญ่

มีสัญญาณ
ขั้นต่าของสัญญาณ (dBm)
-80
-70
-60

ไม่มีสัญญาณ
ขั้นต่าของสัญญาณ (dBm)
-80
-70
-60

92.30
88.89

7.70
11.11

29.63
49.07

11.11
4.63

70.37
50.93

88.89
95.37

จากตารางที่ 3 สรุ ป ผลระยะผิดผลาดในการวิ เคราะห์ ตาแหน่ งของ
อุปกรณ์กระจายสัญญาณ โดยระบบสารวจพื้นที่สัญญาณเครื อข่ายไร้ สาย
โดยระบุตาแหน่ งด้วยจี พีเอส อุ ป กรณ์ ก ระจายสัญญาณเครื อข่ายไร้ ส าย
จานวน 1 ตัว ขอบเขตพื้นที่ขนาดเล็ก มีค่าเฉลี่ยระยะผิดพลาดของตาแหน่ ง
เท่ากับ 0.178 เมตร, ขอบเขตพื้นที่ขนาดใหญ่ มีค่าเฉลี่ ยระยะผิดพลาดของ
ตาแหน่ งเท่ากับ 0.491 เมตร มี ค่ าเฉลี่ ยระยะผิดพลาดของตาแหน่ งรวม
เท่ากับ 0.334 เมตร, อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครื อข่ายไร้ สายจานวน 2 ตัว
ขอบเขตพื้นที่ขนาดเล็ก มีค่าเฉลี่ยระยะผิดพลาดของตาแหน่งเท่ากับ 0.242
เมตร, ขอบเขตพื้ น ที่ ข นาดใหญ่ มี ค่ าเฉลี่ ยระยะผิ ดพลาดของตาแหน่ ง
เท่ากับ 0.39 เมตร มีค่าเฉลี่ยระยะผิดพลาดของตาแหน่ งรวมเท่ากับ 0.318
เมตร, อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครื อข่ายไร้สายจานวน 3 ตัว ขอบเขตพื้นที่
ขนาดเล็ ก มี ค่ าเฉลี่ ย ระยะผิ ด พลาดของต าแหน่ ง เท่ ากับ 0.177 เมตร,
ขอบเขตพื้ น ที่ ข นาดใหญ่ มี ค่ าเฉลี่ ยระยะผิดพลาดของต าแหน่ งเท่ ากับ
0.430 เมตร มีค่าเฉลี่ยระยะผิดพลาดของตาแหน่งรวมเท่ากับ 0.303 เมตร
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ตารางที่ 3. ผลการทดลองเรื่ องระยะผิดผลาดการวิเคราะห์ตาแหน่งของ
อุปกรณ์กระจายสัญญาณ
ระยะผิดพลาดของตาแหน่ ง (เมตร)
อุปกรณ์กระจายสัญญาณ
1 ตัว
2 ตัว
3 ตัว

ขอบเขตพื้นที่

ค่าเฉลี่ย

เล็ก
ใหญ่
เล็ก
ใหญ่
เล็ก

0.178
0.491
0.242
0.395
0.177

ใหญ่

0.430

ค่าเฉลี่ยรวม
0.334
0.318
0.303
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ระบบวิเคราะห์ แคลอรีจากภาพถ่ ายอาหาร
Food’s Picture Calories analysis
ณัฐฐา ธรรมชาติ1, กิตติวฒั น์ บูรณจรรยากุล2, และ ณฐพล พันุวงศ์2
1
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กรุ งเทพฯ
E-mail:hamterarm@gmail.com1, l2aynar2@facebook.com2, natapon@it.kmitl.ac.th3
แต่ ณ วันนี้ แนวโน้มของผูท้ ี่ใส่ ใจเรื่ องสุ ขภาพและรักษาสุ ขภาพได้มี
มากขึ้น ผูเ้ ขียนจึงเล็งเห็นว่า โดยปกติผใู ้ ช้มกั จะชอบถ่ายภาพอาหารก่อน
ทานอยูแ่ ล้ว จึงมีแนวคิดให้นาภาพที่ผใู ้ ช้ถ่ายมาเป็ นอินพุท แล้วนาภาพนั้น
ไปวิเคราะห์แคลอรี แทน เพื่อช่วยลดความยุง่ ยากในการใช้งานระบบให้แก่
ผูใ้ ช้
หลักสาคัญของการวิเคราะห์ คือ ต้องทาให้ระบบสามารถจดจาและ
แยกแยะได้ว่าภาพถ่ ายที่ รับ เข้ามา คื อ อาหารประเภทใด ซึ่ งในปั จจุ บ ัน
อัล กอริ ทึ ม เกี่ ย วกับ การรู ้ จ าได้มี ก ารพัฒ นาขึ้ นอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง โดยใน
บทความนี้ จะน าวิธี การของ Bag-of-Feature (BoF), Segmentation-based
Fractal Texture Analysis (SFTA) และ Supervised Learning มาใช้ เ พื่ อ
ช่ ว ยให้ ก ารจัด ประเภทของอาหารมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพเพิ่ ม มากขึ้ น โดยใช้
Support Vector Machine (SVM) ในการสอนให้ระบบสามารถจดจาและ
แยกแยะได้วา่ ภาพที่ทาการสอนเข้าไป คือ อาหารชนิดใดและเก็บข้อมูลลง
สู่ ฐานข้อมูล โดยฐานข้อมูลแคลอรี ของอาหารชนิดต่างๆที่ใช้ในบทความนี้
อ้างอิงจากสานักโภชนาการ (ประเทศไทย)[6]

บทคัดย่อ
บทความนี ้น าเสนอการวิ เคราะห์ ข้ อ มูลแคลอรี ในอาหารไทยชนิ ด
ต่ างๆ จากภาพถ่ าย เพื่อบอกให้ ผ้ ใู ช้ ได้ ทราบถึงจานวนแคลอรี ที่ได้ ทานไป
ในแต่ ละมื ้อ ซึ่ งภาพถ่ ายได้ มาจากการที่ ผ้ ูใช้ อัพ โหลดภาพอาหารขึ ้น สู่
เว็บไซต์ และทางระบบนามาวิเคราะห์ แคลอรี โดยใช้ หลักการของการแบ่ ง
ส่ ว น ภ า พ (Image Segmentation), bag-of-feature (BoF) แ ล ะ Color
Histogram มาใช้ ในการรวบรวมคุณลักษณะเด่ นภายในภาพมาเก็บไว้ ใน
เมตริ ก ซ์ จากนั้ น จึ งน าไปเที ย บกั บ เมตริ ก ซ์ ที่ เก็บ ลัก ษณะเด่ น ของภาพ
อาหารแต่ ละชนิ ด ในฐานข้ อ มูลว่ าตรงกับ อาหารประเภทใดและคื น ค่ า
แคลอรี รวมถึ งอาหารที่ แนะนาในมื อ้ ถัดไปให้ แก่ ผ้ ูใช้ โดยมี ขอบเขตใน
การวิ จัย คื อ ต้ องเป็ นอาหารไทยจานเดี ยว ที่ เห็ นภาพชั ดทั้ งจาน เพื่ อให้
สามารถเห็ นลวดลายและสี ที่ เด่ น ชั ด เพื่ อเป็ นประโยชน์ ต่อ การสกัดหา
ค่ าเฉลี่ยสี และลวดลายจากภาพถ่ าย จากการทดลองพบว่ ามีความถูกต้ องใน
การใช้ งานประมาณ 60%

Abstract
This paper contains the analysis of calories in vary of Thai food’s
pictures. To tell how many calories user may take in each meal by
pictures that uploaded by user to our server. So that picture will be
analyzed by “Image Segmentation” , “bag-of-feature (BoF)” and
“Color Histogram” by means of collecting image feature in to matrix
and compare it to the matrix that contain the best feature for each type
food in database for specify what’s the food in the picture and tell user
how many calories it have and recommend next meal to user. Limitation
is Thai a la carte, Whole clear picture easy to see texture and color for
the most easiest to extract feature and color from food’s picture.

2. ทฤษฏีและหลักการทีเ่ กีย่ วข้ อง
ก าร รู้ จ าวั ต ถุ (Object recognition) เป็ น เท ค นิ ค ห นึ่ งข อ งก าร
ประมวลผลรู ปภาพ โดยจะแบ่งการทางานออกเป็ น 3 ส่ วนที่สาคัญ[1] ดัง
แสดงในภาพที่ 1 ส่ วนประกอบแรกเรี ยกว่า “Image Segmentation” ส่ วน
ที่สองเรี ยกว่ า “Feature Extraction” จะมีฟังก์ชนั เพื่อใช้ในการคานวณหา
ค่าที่ เป็ นนัยสาคัญของวัตถุเพื่อส่ งไปเปรี ยบเที ยบ และส่ วนที่สามเรี ยกว่า
“Classification” ในส่ วนนี้ ตวั วัตถุ จะถูกน ามาหาความเป็ นไปได้ว่าควร
เป็ นวัตถุในกลุ่มใด

Keywords: image recognition, calories, support vector machine

1. บทนา
ในปั จ จุ บ ัน วิ ถี ก ารด าเนิ น ชี วิ ต ของผู้ค นได้มี ก ารเปลี่ ย นแปลงไป
สมาร์ ทโฟนและอินเทอร์ เน็ตได้เข้ามามีบทบาทต่อการดาเนิ นกิจกรรมใน
แต่ละวันมากขึ้ น ผูบ้ ริ โภคจานวนมากมักชอบถ่ ายภาพอาหารก่ อนทาน
แล้วโพสลงสู่ โซเชี ยลเน็ตเวิร์ค โดยส่ วนมากมักจะสั่งอาหารจานเดี ยวมา
ทาน เพราะต้องการความรวดเร็ วเนื่ องจากต้องทางานแข่ งกับ เวลา โดย
ไม่ได้คานึ งถึงคุณค่าทางอาหาร และจานวนแคลอรี ที่จะได้รับในแต่ละมื้อ
อาหาร ส่ งผลให้ผบู้ ริ โภคในสมัยนี้เกิดไขมันสะสมในร่ างกาย

ภาพที่ 1 การทางานทั้ง 3 ส่ วนของ image recognition

2.1 การแบ่ งส่ วนภาพ (Image segmentation)

การแบ่งส่ วนภาพ (Image segmentation) จะนามาใช้เพื่อแบ่งรู ปภาพ
ไปเป็ นส่ วนประกอบของวัตถุหรื อ ภาคส่ วนย่อยๆ ซึ่ งการแบ่งส่ วนภาพจะ
สิ้ นสุ ดลงเมื่ อ object of interest ได้ถูกแยกออกมาจากส่ วนประกอบหรื อ
ภาคส่ วนอื่นแล้ว ซึ่งอัลกอริ ทึมที่เลือกใช้ คือ การแบ่งแบบ discontinuity
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(1) รู ปต้นฉบับ

(2) มาร์คเฉพาะส่ วนที่เป็ นอาหาร
(3) นามาร์กออก
ภาพที่ 2 ผลลัพธ์จากกระบวนการ Segmentation

(4) ครอปเฉพาะส่ วนที่เป็ นอาหาร

พื้นที่ในภาพสี ไปเป็ น 10x10x10 bins หรื อ 103 bins ดังนั้นเราจะสกัดค่าสี
จนได้ color feature vector จ านวน 1000 ค่ า จากแต่ ล ะภาพมาเก็ บ ไว้ใน
เมตริ กซ์

ซึ่ งแบ่งโดยใช้ความแตกต่ างกันของพื้น ผิวอาหารกับพื้น หลังและความ
แตกต่างกันของขอบของวัตถุในภาพเป็ นตัวแบ่งแยก
ในบทความนี้ จะใช้การแบ่งส่ วนภาพเพื่อแยกจาน ช้อนส้อมและ พื้น
หลัง ออกจากภาพถ่ ายเพื่ อ ให้ เหลื อ เฉพาะวัต ถุ ที่ ร ะบบให้ ค วามสนใจ
(Object of Interest) ซึ่ งคื อ ส่ ว นที่ เป็ นอาหารเท่ า นั้ น โดยใช้ วิ ธี ก ารที่
เรี ยกว่า “texture segmentation” เข้ามาช่วยในการแยก เนื่ องจากส่ วนที่เป็ น
อาหารมักจะมี ลวดลายที่ เด่ น ออกมา ส่ วนจาน ช้อ นส้ อมมักจะเป็ นลาย
เรี ยบมีเพียงสี เดียว ดังภาพที่ 2(1) เมื่อเข้ากระบวนการต่างๆ เพื่อแยกส่ วน
อาหารออกมาแล้ว จะทาการมาร์ คให้ส่วนที่ เป็ นอาหารเป็ นสี ขาว โดยสี
ขาวจะมีค่าเป็ น 1 และส่ วนอื่นๆ กลายเป็ นสี ดา โดยสี ดาจะมีค่าเป็ น 0 ดัง
ภาพที่ 2(2) จากนั้นนามาร์ คมาคูณ กลับเข้าไปในภาพ จะเห็ นว่าเหลื อแค่
ส่ ว นที่ เป็ นอาหารเท่ านั้น ที่ ย งั คงเหลื อ อยู่ ดัง ภาพที่ 2(3) สุ ด ท้ายจะท า
การครอปภาพโดยตัดส่ วนที่ติดสี ดาออก ดังภาพที่ 2(4) เพื่อให้คานวณค่าสี
ได้ความแม่นยามากขึ้น

2.3. การจัดหมวดหมู่ (Classification)
การจัด หมวดหมู่ (Classification) เป็ นการจัด หมวดหมู่ ข องวัต ถุ ที่
สามารถเป็ นไปได้ในกลุ่มต่างๆ โดยตัววัตถุที่ถูกนาไปจัดหมวดหมู่จะถูก
แบ่งออกเป็ น “ถูก” หรื อ “ผิด” เท่านั้น [2] เช่น ภาพนี้ใช่ขา้ วขาหมูหรื อไม่
โดยในระบบที่ จ ัด ท าขึ้ น จะน ารู ป ภาพที่ ต้อ งการทราบแคลอรี ม า
segmentation และทา feature extraction เพื่อเก็บข้อมูลที่ออกมาเป็ นตัวเลข
เหล่านี้ ให้อยูใ่ นรู ปแบบเมตริ กซ์ในตัวแปรที่ชื่อว่า traindata และนาเข้าสู่
กระบวนการสอนที่ เรี ยกว่า Supervised Learning โดยเทคนิ ค นี้ จะมี การ
สอนให้ระบบเกิดการเรี ยนรู ้ โดยการใส่ กลุ่มตัวอย่างของข้อมูลเข้าไป และ
กาหนดการตอบสนองต่อข้อมูลนั้นๆ ซึ่ งในบทความนี้ จะใช้อลั กอริ ทึมที่
เรี ยกว่า Support Vector Machine (SVM) โดยการทางานหลักคือนาข้อมูล
ที่ตอ้ งการสอนมาพล็อตลงใน Feature space จากนั้นจะทาการหา General
Model ที่ เป็ นเส้ น แบ่ งข้อมู ล ทั้ง 2 กลุ่ ม ออกจากกัน [4] ดังอัลกอริ ทึมใน
ภาพที่ 3

2.2. การสกัดคุณลักษณะ (Feature extraction)
การสกัดคุณลักษณะ (Feature extraction) จะเป็ นการวิเคราะห์เพื่อหา
ค่าของคุณสมบัติบางประการในวัตถุ ซึ่ งคุณสมบัติที่ถูกสกัดออกมาจาก
ภาพจะถูกเก็บเป็ นกลุ่มของคุณลักษณะ (set of feature) ของภาพนั้น โดย
จัดเก็บในรู ปแบบของเวกเตอร์ (vector) หรื อที่ เรี ยกกันว่า feature vector
[3] อัลกอริ ทึมที่ใช้ในการสกัดคุณลักษณะของระบบในบทความนี้ ได้แก่
2.2.1 Bag-of-Features (BOF) : หลักการพื้นฐานของ BOF จะนาเสนอถึง
กลุ่ ม ของจุ ด ภายในภาพ (set of local image) ที่ ถู ก ตรวจจับ โดยใช้ ต ัว
ตรวจจับจุดหรื อใช้การสุ่ ม และจับจุดเด่นที่น่าสนใจของภาพออกมาโดย
ใช้ Scale Invariant Feature Transform (SIFT) [2] โดยระบบที่ น าเสนอนี้
จะเลือกจุดที่เด่นของแต่ละภาพออกมา เป็ นจานวน800 จุด ซึ่ งเป็ นจานวน
ที่ไม่มากหรื อน้อยไปจนทาให้กระบวนการเรี ยนรู ้รูปภาพเกิดความสับสน
2.2.2 SFTA (Segmentation-based Fractal Texture Analysis) : เป็ น ก า ร
สกัด ลัก ษณะเด่ น ของภาพ ด้ว ยการแบ่ ง ส่ ว นภาพไปเป็ น set of binary
image จากนั้ นน าไปประมวลผลแล้ว น ามาเขี ย นอธิ บ ายเป็ น Texture
pattern โดยมี ข ้อ แม้ว่าภาพอิ น พุ ท ที่ น ามาเข้ากระบวนการนี้ จะต้อ งเป็ น
Gray scale picture เท่านั้น [5]
2.2.3 Color Histogram : จะพล็อตค่าความเข้มแสงที่ มีค่าตั้งแต่ 0-255 ใน
แต่ ล ะสี ของ RGB Color Model (Red Green Blue) โดยในภาพได้ แ บ่ ง

ภาพที่ 3 ตัวอย่างอัลกอริ ทึมในการสอนการเรี ยนรู ้รูปภาพ
จานวนของ Group จะมีเท่ากับจานวนชนิ ดของอาหารที่ตอ้ งการสอน
การเรี ย นรู ้ โดยใช้ฟั ง ก์ ชัน svmtrain ช่ ว ยในการสอนการเรี ย นรู ้ แ ละมี
traindata ที่ บรรจุค่าของลักษณะเด่นในแต่ละรู ปไว้ เพื่อใช้เป็ นข้อมูลใน
การสอน ดังภาพที่ 4

ภาพที่ 4 ตัวอย่างข้อมูลลักษณะเด่นในแต่ละภาพ
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โดยข้อมูลในตัวอย่างภาพที่ 3 มีขนาด 1260x1548 สามารถอธิ บายได้
ว่า มี รูปที่ เอามาสอนทั้งหมด 1260 รู ป และแต่ ละรู ป เก็บ ลักษณะเด่ น ไว้
1548 ค่ า ซึ่ งค่ า ที่ น ามาเก็ บ ไว้ก็ คื อ ข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ จ ากการกระบวนการ
segmentation และ Feature extraction โดยหลังจากมี ก ารสอนให้ ระบบ
เกิดการเรี ยนรู้แล้ว การทดสอบผลการคืนค่าสามารถเขียนได้ดงั อัลกอริ ทึม
ในภาพที่ 5

ไม่ ใ ห้ เ กิ น แคลอรี ที่ ผู ้ ใ ช้ ค วรได้ รั บ ส่ วน ถั ด มา คื อ ผู ้ ดู แ ลระบ บ
(Administration) จะมี สิ ทธิ ใ นการจัด การผู้ใ ช้ แ ละจัด การฐานข้ อ มู ล
สุ ดท้าย คื อ ระบบ (System) มี ห น้าที่ วิเคราะห์ และคื น ค่ าแคลอรี รวมถึ ง
แนะนาอาหารกลับมายังผูใ้ ช้ ซึ่ งยูสเคสไดอะแกรมการทางาน จะเป็ นไป

ภาพที่ 5 ตัวอย่างอัลกอริ ทึมในการแบ่งหมวดหมู่
โดย species1 คื อ ชื่ อ ของกลุ่ ม ตั ว อย่ า งและ svmclassify จะเป็ น
ฟังก์ชนั ของ SVM ที่ใช้ในการแบ่งหมวดหมู่ของภาพ

3. ผลการทดลอง

ตามภาพที่ 6

ระบบที่ ถูกพัฒ นาขึ้ น นั้น ได้ถู กทดสอบโดยการวิเคราะห์ รูป อาหาร
ไทยจานเดียวทั้งหมด 20 ชนิ ด แต่ละประเภทมี ตวั อย่างที่ แตกต่างกัน 63
ภาพ และผ่านการคัดลักษณะเด่นของอาหารแต่ละชนิ ดมาเก็บไว้เพื่อสอน
ให้ระบบเกิดการเรี ยนรู้โดยการใช้ SVM และทดสอบโดยใช้รูปตัวอย่างซึ่ ง
ต่างจากภาพที่ทาการสอนจานวนชนิดละ 23 ภาพมาเป็ นอินพุทที่ใช้ในการ
ทดสอบ เพื่อให้ระบบทาการวิเคราะห์ว่าเป็ นอาหารชนิ ดใดและมีแคลอรี
เท่าใด ซึ่ งการคืนค่ามีความถูกต้องอยูท่ ี่ประมาณ 60% ดังแสดงในตารางที่
1
ในส่ วนฐานข้อมูลของอาหาร จะมี ค่าพารามิ เตอร์ ของอาหารทั้ง 20
ชนิ ดที่ ผ่านกระบวนการคานวณจากภาพถ่ายมาเก็บไว้ โดยอาหารแต่ละ
ชนิดจะมีภาพตัวอย่างที่ต่างกันอยูเ่ ป็ นจานวน 100 ภาพ

ภาพที่ 6 ยูสเคสไดอะแกรมของระบบ

4.2 การใช้ งานระบบ
4.3.1 เมื่อผู้ใช้ ลอ็ กอินเข้ าสู่ระบบ
จะมีฟังก์ชนั ต่างๆขึ้นมาให้เห็นดังภาพที่ 7
 ปุ่ ม “Meal’s Time!” ซึ่ งปุ่ มนี้ คื อ หน้าจอหลักส าหรับ ให้ผูใ้ ช้
อัพโหลดภาพอาหาร และแสดงปริ มาณแคลอรี ที่สามารถกิ น
ได้โดยจะสะสมไว้ในหลอดสะสมปริ ม าณแคลอรี ด้านล่ า ง
รู ปภาพ
 ปุ่ ม “Eat it!” เมื่อกดปุ่ มนี้ ระบบจะทาการวิเคราะห์แคลอรี ของ
ภาพที่ ผูใ้ ช้อ พั โหลดและท าการบัน ทึ กข้อ มู ล แคลอรี ร วมถึ ง
ชนิดอาหารเพื่อเก็บเป็ นประวัติ
 ปุ่ ม My Food’s log เมื่ อกดปุ่ มนี้ ระบบจะแสดงหน้าจอที่ ให้
ผูใ้ ช้สามารถดูประวัติในการทานอาหารแต่ละวันของตนเองได้
โดยหลอดแคลอรี สีขาวที่ อยู่ขา้ งชื่ อผูใ้ ช้ท างด้านบนมี ไว้เพื่ อ
แสดงปริ มาณแคลอรี ที่ผใู ้ ช้ได้รับเข้าไปในวันนั้นๆ และส่ วน
ถัดมา คือ ชื่อผูใ้ ช้ รวมถึงปุ่ มออกจากระบบตามลาดับ
 ปุ่ ม “Suggested food” เมื่ อ กดปุ่ มนี้ ระบบจะมี รายการอาหาร
โดยเรี ยงตามปริ มาณแคลอรี จากน้อยไปมากที่โดยผูใ้ ช้สามารถ
เลือกทานได้ให้ไม่เกินปริ มาณที่ควรได้รับ

ตารางที่ 1: ตัวอย่างผลการทดสอบภาพอาหารที่ทาการสอน
ชนิดอาหาร
ผัดไท
ข้าวคะน้าหมูกรอบ
ข้าวคลุกกะปิ
ข้าวหมูแดง
ผัดซีอิ๊ว

ความถูกต้ อง

ความแปรปรวน

60%

15%

60%

20%

70%

15%

50%

40%

75%

15%

4. รายละเอียดการพัฒนา
ระบบที่ น าเสนอในบทความนี้ พัฒ นาขึ้ น มาเพื่ อ วิ เคราะห์ จ านวน
แคลอรี ที่มีในภาพที่เป็ นอาหารไทยจานเดียว และไม่เป็ นของเหลวเท่านั้น
โดยสามารถวิเคราะห์ได้จากภาพถ่ายที่ผใู ้ ช้อพั โหลดขึ้นสู่ระบบ

4.1 ความต้ องการของระบบ
ผูใ้ ช้งานที่ยงั ไม่ได้ลงทะเบียน (Unregister user) จะสามารถอัพโหลด
และดู จ านวนแคลอรี ของอาหารในภาพได้ เท่ า นั้ น ส่ วนผู้ใ ช้ ง านที่
ลงทะเบี ยนไว้ (Register user) ทางระบบจะเพิ่มข้อมูลส่ วนตัวเพื่อนาไป
หาจานวนแคลอรี ที่ควรได้รับในหนึ่ งวัน รวมถึงอาหารที่ทานในแต่ละมื้อ
ลงไปในฐานข้อมูล เพื่อช่วยในการวิเคราะห์อาหารที่ควรทานในมื้อถัดไป

ภาพที่ 7 ผูใ้ ช้ลอ็ กอินเข้าสู่ระบบสาเร็ จ
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เนื่ อ งจากการท า Image Recognition ในประเทศไทยเกี่ ย วกับ เรื่ อ งของ
อาหารยัง ไม่ เป็ นที่ แ พร่ ห ลาย และระบบที่ มี อ ยู่แล้ว ก็ เป็ นการวิเคราะห์
แคลอรี ของอาหารญี่ปุ่น ซึ่งใช้ฐานข้อมูลและลักษณะของรู ปภาพที่ต่างกัน
ในอนาคต ได้มีการวางแผนไว้ว่าจะทาการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการ
ค้ น หาให้ มี ม ากขึ้ น โดยการปรั บ ปรุ ง อั ล กอริ ทึ ม ในช่ ว งของ Image
Recognition ให้มีความหลากหลายในการจับลักษณะเด่นของอาหารแต่ละ
ชนิ ดออกมาและมี การเพิ่ม ข้อมูลชนิ ดอาหารลงไปในฐานข้อมูลเพื่ อให้
ครอบคลุมถึ งอาหารจานเดี ยวชนิ ดอื่ น รวมทั้งมี การวัดปริ มาณแคลอรี ที่
ได้รับให้มีความละเอียดมากขึ้น เพราะผูใ้ ช้บางคนอาจทานอาหารไม่หมด
จาน โดยจะน าภาพก่ อนทานและหลังทานมาท าการ Segmentation เพื่ อ
เปรี ยบเที ยบว่ามี ความต่างกันของปริ มาณอาหารในจานกี่ เปอร์ เซ็ น แล้ว
นามาคานวณหาปริ มาณแคลอรี ที่ได้รับจริ งจากอาหารมื้อนั้น

ภาพที่ 8 หน้าจอแสดงปริ มาณแคลอรี ของภาพอาหารที่อพั โหลด
โดยในการสมัครสมาชิ ก ผูใ้ ช้จะต้องกรอกข้อมูลส่ วนตัวรวมทั้งอายุ,
เพศ, น้ าหนัก และส่ วนสู งลงในช่ องว่างทุกช่ องเพื่อให้ระบบนาข้อมูลไป
คานวณปริ มาณแคลอรี ที่ผใู้ ช้ควรได้รับภายในหนึ่งวันให้
4.3.3 หลอดบอกปริ มาณแคลอรี ประจาวันที่อยูข่ า้ งชื่ อผูใ้ ช้ทางด้านบนดัง
แสดงในภาพที่ 7 จะแสดงออกมาเป็ นสี เหลือง ดังภาพที่ 9(1) ในกรณี ที่
ปริ มาณแคลอรี ที่ได้รับต่อวันในขณะนี้เกินครึ่ งหนึ่ งแล้ว และจะเป็ นสี แดง
ดัง ภาพที่ 9(2) ในกรณี ที่ มี จ านวนแคลอรี ที่ ท านไปแล้ว เกิ น 80% ของ
ปริ มาณแคลอรี ที่สามารถทานได้ต่อวัน
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(1) เกิน 50% แต่ต่ากว่า 80%
(2) เกิน 80%
ภาพที่ 9 ปริ มาณแคลอรี ที่ผใู ้ ช้ได้รับไปแล้วในแต่ละมื้อ
4.3.3 ในส่ วนของ Food’s Log ผู้ใ ช้ ส ามารถดู ป ระวัติ ก ารทานอาหาร
ย้อนหลังได้ว่าในแต่ละวันได้ทานอะไรไปบ้างและทานเข้าไปกี่ แคลอรี
โดยสามารถดูรายละเอียดของรายการอาหารที่ทานไปในแต่ละวันได้ โดย
การกดปุ่ ม More Detail ดังภาพที่ 10

ภาพที่ 10 หน้าจอประวัติการทานอาหาร

5. สรุ ปผล
บทความนี้ นาเสนอระบบวิเคราะห์แคลอรี จากภาพถ่ายโดยสามารถใช้
งานได้ท้ ัง บนสมาร์ ท โฟนและบนเว็บ ไซต์ โดยใช้ก ารวิ เคราะห์ จ าก
ภาพถ่ า ยที่ ผูใ้ ช้อ ัพ โหลดขึ้ น สู่ ร ะบบ และคื น ค่ า แคลอรี ร วมถึ ง แนะน า
อาหารในมื้อถัดไปให้ผใู ้ ช้งาน โดยจากการศึกษาพบว่าระบบช่วยให้ผใู ้ ช้มี
ความสะดวกและประหยัด เวลาที่ ต้อ งใช้ในขั้น ตอนการเลื อ กรายการ
อาหาร รวมถึงใช้เวลาในการประมวลไม่นาน มีความแม่นยาอยูท่ ี่ประมาณ
60% ซึ่ งไม่ ส ามารถน าไปเปรี ย บเที ย บประสิ ท ธิ ภ าพกับ ระบบอื่ น ได้
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สายอากาศแพตช์ โมโนโพลเหนือระนาบกราวนด์ กล่ องสี!เหลีย! ม
Patch Monopole Antenna over Rectangle Box Ground Plane
ดวงอาทิตย์ ศรี มูล
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิ ต
E-mail: duang-arthit@rsu.ac.th
ปั จจุบนั สายอากาศแบบแถบความถีกว้าง (wideband antenna) ถูก
พัฒนาและนํามาใช้งานมากขึน เนืองจากระบบการสื อสารยุคใหม่ตอ้ งการ
ช่วงความถี ในการสื อสารกว้างขึน เช่ น ระบบโทรทัศน์ดิจิตอล DVB มี
ช่วงความถีการใช้งานระหว่าง 470–860 MHz ระบบ CDMA2000 หรื อ
3G (Third Generation Mobile Phone) ดําเนิ นการช่วงความถี ระหว่าง
1.92–2.17 GHz เป็ นต้น นอกจากนี เทคโนโลยีปัจจุบัน สามารถแยก
สัญญาณความถี ที ได้รั บมาจากสายอากาศเดี ยวกัน ออกจากกันได้อย่า ง
ชัดเจน สายอากาศเพียงตัวเดียวจึงสามารถดําเนิ นการในหลายระบบพร้อม
กัน ได้ ทํา ให้ประหยัด ทรั พ ยากรลง เช่ น ระบบโทรศัพ ท์มือถื อ DCS
(Digital Cellular System) ดําเนิ นการ ณ ช่วงความถี 1.71–1.88 GHz
ระบบ 3G ดําเนิ นการ ณ ช่วงความถี 1.92–2.17 GHz และระบบ WLAN
IEEE802.11bg ดําเนินการ ณ ช่วงความถี 2.400–2.483 GHz [2] ทังสามจึง
สามารถใช้งานสายอากาศเดียวกันได้ เป็ นต้น สายอากาศแถบความถีกว้าง
นี มีท งั แบบแผ่นคลื นทิ ศทางเดี ยว [3] แบบสองทิ ศทาง [4] และแบบ
โดยรอบ [5]
ระบบโทรทัศน์ดิจิตอล (Digital Video Broadcasting, DVB) กําลังจะ
เกิดขึนในประเทศไทย ในย่าน UHF-IV/V ความถีระหว่าง 470-862 MHz
ระบบโทรทัศน์ดิจิตอลอาจแบ่งได้เป็ น ระบบโทรทัศน์ดิจิตอลภาคพืนดิ น
(DVB-T2) และระบบโทรทัศน์ดิจิตอลสําหรับโทรศัพท์มือถือ (DVB-H)
DVB-T2 (Digital Video Broadcasting - Second Generation
Terrestrial) เป็ นมาตรฐานที พัฒ นาปรั บ ปรุ ง มาจากมาตรฐาน DVB-T
ตัง แต่ ปี พ.ศ. 2549 โดยการนํา เทคโนโลยีการผสมสัญ ญาณและการ
เข้ารหัสแบบใหม่มาใช้เพื อให้การส่ งสัญญาณประเภทเสี ยง วิดีโอ และ
ข้อมูล มีประสิ ทธิ ภาพมากขึ น DVB-T2 เป็ นมาตรฐานระบบโทรทัศน์
ดิ จิตอลภาคพื นดิ นทีทันสมัยและมี ประสิ ทธิ ภาพในการใช้คลืนความถี ดี
ที สุด สามารถมี ช่อ งรายการโทรทัศ น์ จํา นวนมากเพี ย งพอสํา หรั บ การ
จัดสรรให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคประชาชน และภาคธุ รกิจ ตามเจตนารมณ์
ของกฎหมาย สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล และการเปลียนผ่า นจาก
ระบบโทรทัศน์อนาล็อกในระบบ PAL (Phase Alternating Line) ที
ประเทศไทยใช้อยูใ่ นปั จจุบนั ไปสู่ ระบบดิจิตอล DVB-T2 ทีเป็ นมาตรฐาน
ยุโ รปเหมื อ นกัน สามารถทํา ได้ง่า ยและรวดเร็ ว ปั จจุ บัน มี ประเทศที ใ ช้
มาตรฐาน DVB-T2 อยูป่ ระมาณ 38 ประเทศทัว โลก อาทิ ประเทศในกลุ่ม
สหภาพยุโ รป ทังยังเป็ นมาตรฐานที กลุ่มประเทศอาเซี ยนรับรองให้เป็ น
มาตรฐานรวมของอาเซี ยน โดย ประเทศสิ งคโปร์ อินโดนี เซี ย มาเลเซี ย
พม่า และเวียดนาม ได้มีการประกาศจะเปลียนผ่านไปสู่ ระบบ DVB-T2 นี

บทคัดย่ อ
บทความนี % น ํา เสนอสายอากาศแพตช์ โมโนโพลเหนื อ ระนาบ
กราวนด์ กล่ องสี; เหลี;ยม เมื;อรู ปร่ างแพตช์ โมโนโพลเป็ นสี; เหลี;ยมผื นผ้ าที; 2
มุมด้ านล่ างถูกตัดออกเป็ นแนวตรงทํามุม 45 องศา กับระนาบกราวนด์
เพื; อให้ สายอากาศมีความกว้ างแถบเพิ; มขึน% และแมตช์ ดีขึน% เป็ นสายอากาศ
แผ่ คลื;นแบบทิ ศทางเดี ยว แถบความถี;กว้ าง 83.08% ระหว่ าง 0.38 – 0.92
GHz มีอัตราขยาย 5.5 dBi ณ ความถี;กลาง และมีความกว้ างลําครึ; งกําลังใน
ระนาบแนวระดั บที; 81 องศา แนวตั%ง ที; 141 องศา ณ ความถี;กลาง เมื; อ
สายอากาศกว้ างในแนวระดับ 310 mm สู งในแนวตั%ง 190 mm และหนา
115 mm สายอากาศนี % มี ข้ อ ดี คื อ แถบความถี; ก ว้ าง ขนาดกะทั ด รั ด
โครงสร้ างไม่ ซับซ้ อ นและสร้ างได้ ด้วยวัสดุราคาถูกทําให้ เป็ นสายอากาศ
ต้ นทุนตํา; ใช้ เป็ นสายอากาศสถานีฐานได้ ทั%งภายในและภายนอกอาคาร

Abstract
This paper presents a patch monopole over rectangle box ground
plane. The 2 corners of monopole near feeding point are 45o chamfered.
The antenna provides the frequency range of 0.38 – 0.92 GHz with the
return loss <-15 dB and average gain of 5.5 dBi. The HPBW is 81
degrees in the horizontal plane and 141 degrees in the vertical plane at
the central band with the ground plane of 310 mm x 190 mm and height
of 115 mm. The advantages of this antenna are wideband, non-complex
structure, easily to fabricate, and low-cost. The antenna is suitable for
using as a base station antenna with a linear polarization system.
Keywords: patch monopole antenna, rectangle box ground plane, DVB,
wideband antenna

1. บทนํา
สายอากาศ (antenna) มีความจําเป็ นในทุกระบบการสื อสารไร้สาย
เนื องจากสายอากาศทําหน้าที ในการกระจายคลื นวิทยุออกไปจากตัวมัน
ทางด้า นฝั งส่ ง หรื อ ใช้ดักจับเอาคลื นวิ ทยุเ ข้า สู่ ต วั มัน ทางด้า นฝั ง รั บ [1]
สายอากาศถูกพัฒนาในหลายรู ปแบบและมีคุณสมบัติหลากหลายขึนอยูก่ บั
ลักษณะการนําไปใช้งาน ถ้าแบ่งประเภทตามแบบรู ปการแผ่พลังงานแล้ว
ประกอบด้วย 1) แผ่พลังงานแบบทิ ศทางเดี ยว (uni-directional) 2) แผ่
พลังงานแบบสองทิ ศ ทาง (bi-directional) และ 3) แผ่พ ลัง งานแบบ
โดยรอบ (omni-directional)
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b ความสู ง ของขอบกล่ อ งไม่เ ท่ า กัน โดยขอบด้านล่ า งหรื อ ด้า นที ป้ อน
สัญญาณให้กบั แพตช์โมโนโพล และขอบด้านบนจะหนา d ส่ วนอีกสอง
ขอบซ้ายและขวาจะหนา e ซึ งโดยปกติขอบ d จะมีความหนามากกว่า e

ด้วย การปรับเปลียนสู่ ระบบ DVB-T2 นี มีท งั ประเทศทีใช้ระบบ DVB-T
อยูแ่ ล้ว และจะปรับเปลียนไปเป็ น DVB-T2 ซึ งมีประสิ ทธิ ภาพในการใช้
คลื นความถีที มากกว่า และอี กส่ วนหนึ งเป็ นประเทศที เ ปลี ย นผ่า นไปสู่
โทรทัศน์ระบบ DVB-T2 โดยตรง ซึ งสามารถทําได้ง่ายและรวดเร็ ว ใน
ส่วนของราคากล่องรับสัญญาณระบบดิ จิตอล (Set-Top-Box) นัน ราคาก็
ไม่แพงจนเกินไป และมีแนวโน้มทีจะถูกลงในอนาคต [6]
สําหรับระบบ DVB-H (Digital Video Broadcasting to Handheld)
คื อ ระบ บ ที กร ะจา ย คลื น ควา ม ถี ดิ จิ ตอล โ ทร ทั ศ น์ ไ ปสู่ เครื อ ง
โทรศัพท์มือถือโดยเฉพาะ ดังนันเครื องรุ่ นใหม่ทีรองรับระบบดังกล่าวนี ก็
สามารถรั บชมรายการโทรทัศน์ได้เ ลยโดยไม่ต้องเสี ยค่า บริ การ GPRS
หรื อ Edge รายการที ออกอากาศมีท งั แบบฟรี และเสี ยค่าบริ การ จุดเด่นที
เป็ นหัวใจสําคัญของเทคโนโลยี DVB-H คือ การประหยัดพลังงาน โดยได้
มีการดัดแปลงอัลกอริ ธึมการส่ งสายธารข้อมูล (video streaming) ให้ใช้
พลังงานจากแบตเตอรี อย่างประหยัดทีสุด ซึ งเป็ นอัลกอริ ธึมพิเศษสําหรับ
ระบบมื อถือโดยเฉพาะ เรี ยกว่า เทคโนลี การซอยย่อยเวลา (time slicing
technology) วิ ธี การคือ นํา เอารายการโทรทัศ น์ ห ลาย ๆ โปรแกรมที
ออกอากาศพร้อม ๆ กันอยูต่ ลอดเวลา มาตัดเป็ นส่ วนชินย่อย ๆ และเรี ยง
สลับใหม่เป็ นสล็อต ๆ แล้วส่ งออกอากาศไป สมมติว่า เมือเราต้องการดู
รายการโทรทัศน์โปรแกรมที 1 ซึ งมีขอ้ มูลอยูใ่ นสล็อตที 1 วงจรภาครั บ
ของ DVB-H ก็จะถูกจ่ายกระแสไฟฟ้ าให้ทาํ งานเพื อรับข้อมูลสล็อตนี เมือ
รั บข้อมูลเสร็ จแล้วก็จะปิ ดวงจรภาครั บเพื อประหยัดการใช้พลังงานจาก
แบตเตอรี จากนันจึงค่อยเปิ ดใหม่อีกครังเพือรับข้อมูลชุดใหม่ของสล็อตที
1 การเปิ ด-ปิ ดวงจรภาครับเช่นนี ทําให้ระบบสามารถประหยัดพลังงานไป
ได้ถึง 90% เพราะวงจรภาครับ เป็ นวงจรอิเล็กทรอนิ กส์ส่วนที สินเปลื อง
พลังงานมากทีสุดในอุปกรณ์มือถือ [5]

รูปที! 1 โครงสร้างสายอากาศนําเสนอ
สายอากาศถู กออกแบบโดยการจํา ลองโครงสร้ า งด้วยโปรแกรม
จําลองทางสายอากาศ เพือหาคุณสมบัติต่าง ๆ ตามต้างการ ประกอบด้วย
การสู ญเสี ยย้อนกลับ ความกว้างแถบ แบบรู ปการแผ่พลังงาน ความกว้าง
ลํา ครึ งกํา ลัง อัต ราขยายสายอากาศ เป็ นต้น จากการจํา ลองสายอากาศ
สามารถสรุ ปหลักเกณฑ์การออกแบบสายอากาศได้ดงั นี
- b จะมีขนาดประมาณ a/2
- h จะมีขนาดประมาณ b/2
- w จะมีขนาดกว้างประมาณ 2h
- c จะมีขนาดกว้างประมาณ h/2
โดย a และ b มีอิทธิ พลต่อความกว้า งลําครึ งกําลังและอัตราขยาย
สายอากาศมากที สุด การปรั บ จูน สายอากาศให้กระทํากับระยะห่ าง g,
ขนาดของแพตช์ h และ w, ระยะของ c, ระยะขอบ e และ d, และขนาดของ
กล่องระนาบกราวนด์สีเหลียม a และ b ตามลําดับ
โครงสร้ างสายอากาศนําเสนอดังรู ปที 1 นี พัฒนาจากโครงสร้ า ง
สายอากาศทีเคยนําเสนอไว้ใน [3] ซึ งเป็ นสายอากาศแพตช์ไดโพลทีวางอยู่
เหนือระนาบกราวนด์รูปตัว U อย่างไรก็ตาม การทีอิลิเมนต์สายอากาศเป็ น
ไดโพลทําให้สายอากาศโดยรวมมีขนาดทีใหญ่ เพือลดขนาดสายอากาศลง
ให้กะทัดรัด รองรับการใช้งานกับระบบ DVB ย่านความถี 470-862 MHz
จึงได้ตดั แบ่งสายอากาศตามระนาบที ได้แสดงไว้ในรู ปที 2 โดยคํา นึ งถึง
คุณลักษณะของสายอากาศทียงั คงไว้ไม่ให้เปลียนแปลงไปมาก

2. โครงสร้ างสายอากาศ
โครงสร้างสายอากาศนําเสนอแสดงดังรู ปที 1 เป็ นสายอากาศโมโน
โพลแผ่นบางวางลอยอยูเ่ หนื อกล่องระนาบกราวนด์สีเหลียม เมือรู ปร่ าง
แพตช์โมโนโพลเป็ นสี เ หลียมผืนผ้าที 2 มุมด้านล่า งใกล้กราวนด์ถูกตัด
ออกเป็ นแนวตรงทํามุม 45 องศา กับระนาบกราวนด์ เท่ากันทังสองมุม
เพื อให้ส ายอากาศมี ความกว้า งแถบเพิ มขึนและแมตช์ดีข ึน แพตช์โมโน
โพลสร้างจากโลหะบนผิววัสดุ FR4 ปกติเป็ นทองแดงหนาประมาณ 0.05
mm แพตช์โมโนโพล กว้าง w สูง h ความลึกจากการตัดมุมเป็ นระยะ c มี
ระยะความสูงจากกราวนด์ g ในระนาบ yz และห่ างจากขอบด้านหน้าของ
กราวนด์เป็ นระยะ s ในระนาบ xy แพตช์โมโนโพลป้ อนสัญญาณด้วยแกน
ใน (pin) ของหัวเชื อมต่อ แบบ SMA ทีเจาะทะลุกราวนด์ข ึนมา มี ค่า
อิมพีแดนซ์ที 50 โอมห์ แผ่น FR4 จะมีขนาดกว้างกว่าแพตช์โมโนโพลพอ
สมควร โดยปกติจะประมาณ 10 เท่าของความหนา FR4 ยกเว้นด้านทีติด
กับกราวนด์ทีระยะ g จะมีค่าน้อยกว่า 10 เท่าของความหนา FR4 และแผ่น
FR4 จะถูกยึดไว้กบั กล่องระนาบกราวนด์สีเหลียมให้มีความสู งคงทีตลอด
ทังระนาบ yz โดยทีกล่องระนาบกราวนด์สร้างจากแผ่นโลหะ ในงานวิจยั
นีใช้แผ่นทองเหลืองหนา 0.4 mm แล้วขึนรู ปเป็ นกล่อง มีความยาว a กว้าง

รู ปที! 2 ระนาบการตัดแบ่งบนโครงสร้างสายอากาศแพตช์ไดโพล
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การสร้างอิลิเมนต์สายอากาศด้วยโลหะบนแผ่น PCB (printed circuit
board) เช่น FR4 เป็ นต้น ข้อดีคือ ได้สายอากาศที มีขนาดเล็กลงเพราะเป็ น
ผลจาก ε r ของ PCB และสร้ างง่ายโดยการกัดจากโลหะทีติดอยูบ่ นผิว
ของ PCB เพือขึนรู ปตามทีตอ้ งการ จากนันเคลือบด้วยนํายาเพือป้ องกันนํา
ไม่ให้เกิดออกไซด์ทีผิวของโลหะ แต่มีขอ้ เสี ยคือ ในการใช้งานจริ งด้วย
การนําไปใช้เป็ นสายอากาศสถานี ฐาน แผ่น PCB จะไม่สามารถทนต่อการ
ป้ อนสัญญาณกําลังงานสูงมากของเครื องส่ งได้ นอกจากนี แผ่น PCB ทีได้
มาตรฐานยังมีราคาที แพงอีกด้วย อย่างไรก็ตาม การเคลื อบผิว PCB เพื อ
ป้ องกันการเกิดออกไซด์และการเลือกใช้งานแผ่น PCB ทีราคาไม่แพง จะ
มีผลต่อคุณสมบัติทางไฟฟ้ าของสายอากาศโดยตรง กล่าวคือ อาจทํา ให้
ความถี ด ําเนิ นการของสายอากาศเลื อ นตํา ลงหรื อสู งขึ นได้ ซึ ง ถ้านํา ไป
สร้างสายอากาศแบบช่วงความถีดาํ เนิ นการแคบ (narrow band antenna)
จะก่อให้เ กิ ดความยุ่ง ยากในการปรั บจู นอิ มพี แดนซ์ และความถี ให้ตรง
เพราะถ้าช่วงความถีเคลือนไปเล็กน้อยอาจทําให้ไม่ครอบคลุมช่วงความถี
ที ต ้องการได้ ปั ญ หาดัง กล่ า วนี จะหมดไป ถ้า เป็ นสายอากาศแบบช่ ว ง
ความถีด ําเนิ นการกว้าง โดยถึ งแม้ความถี ด าํ เนิ นการจะเลื อนไปแต่ก็ย งั
ครอบคลุมอยูห่ รื ออาจมีการปรับจูนเพิมเติมอีกเพียงเล็กน้อยเท่านัน
สําหรับผูผ้ ลิตสายอากาศ สิ งทีตอ้ งการคือ เป็ นสายอากาศทีสร้างง่าย
โครงสร้างไม่ซบั ซ้อน สามารถเลือกใช้วสั ดุราคาตําสร้างได้ เพือลดต้นทุน
ในการผลิต สายอากาศทีนําเสนอในบทความนี สามารถตอบสนองความ
ต้องการดังกล่าวนี ได้

ผลลัพธ์ค่าการสู ญเสี ยย้อนกลับที ได้ตามรู ปที 3 สามารถวัดความ
กว้างแถบความถีดาํ เนิ นการได้ถึง 83.08% ระหว่างความถี 0.38-0.92 GHz
ทีค่าการสู ญเสี ยย้อนกลับน้อยกว่า -15 dB ช่วงความถีดาํ เนิ นการทีได้จาก
การวัดจะเลื อนตํา กว่า และแมตช์น้อยกว่า ผลการจํา ลองสายอากาศด้วย
ซอฟต์แวร์ แต่แนวโน้มเป็ นไปในทิศทางเดี ยวกันและมีความใกล้เคียงกัน
โดยผลการจําลองถื อว่าเป็ นแนวทางทีดีสําหรั บการสร้ างสายอากาศ ซึ ง
หลังจากสร้ างเสร็ จแล้วจะต้องปรั บจูนการแมตช์ ปรับลดหรื อเพิมขนาด
สายอากาศโดยเฉพาะ a หรื อ b เพือให้ได้ช่วงความถีตามต้องการอีกครัง

รู ปที! 3 การสูญเสี ยย้อนกลับระหว่างการจําลองและการวัดจากสายอากาศ
เพื อ แสดงให้ถึ งอิ ทธิ พ ลของบางพารามิเตอร์ ทีมีต่อค่า การสู ญเสี ย
ย้อ นกลับ จึ ง ได้ท ํา การแสดงค่า การสู ญ เสี ยย้อ นกลับ กรณี ต่ า ง ๆ เมื อ
พารามิเตอร์หนึงถูกเปลียนแปลงค่า
รู ปที 4 แสดงกราฟการสูญเสียย้อนกลับระหว่างความถี 0.3-1.1 GHz
เมือปรับเปลียนพารามิเตอร์ c และ g ของสายอากาศ โดยคงค่าพารามิเตอร์
อืน ๆ ไว้เช่นเดิมดังตารางที 1 และจากรู ปที 4(ก) พบว่า เมือ c = 0 mm (ไม่
มีการตัดมุม) ค่าการสู ญเสี ยย้อนกลับช่วงแรกของความถีดาํ เนินการจะสู ง
กว่า -15 dB และเมือ c เพิมขึน ค่าการสู ญเสี ยย้อนกลับจะค่อย ๆ ลดลง จน
ได้คา่ ทีเหมาะสมเมือ c = 55 mm หรื อประมาณ 1/2 ของ h

3. ผลการทดสอบ
3.1 การสู ญเสี ยย้ อนกลับและความกว้างแถบ
โดยใช้ห ลักการออกแบบตามหั วข้อ ที 2 ข้า งต้น โดยการจํา ลอง
สายอากาศด้วยซอฟต์แวร์บนคอมพิวเตอร์กอ่ น จนได้คา่ พารามิเตอร์ ต่าง ๆ
ตามต้องการ จากนันจึงสร้างสายอากาศจริ ง เพื อทดสอบและเปรี ยบเที ยบ
ผล ด้วยพารามิ เตอร์ ทีแสดงไว้ดงั ตารางที 1 เมื อการทดสอบกระทําใน
พืนที โล่งแจ้ง ค่าการสูญเสี ยย้อนกลับทีได้จากการวัดเปรี ยบเทียบกับทีได้
จากการจําลองสายอากาศแสดงดังรู ปที 3
ตารางที! 1 ขนาดสายอากาศ
พารามิเตอร์
ขนาด (mm)
a
310.0
b
190.0
c
55.0
d
110.0
e
40.0
g
7.0
h
105.0
s
5.0
w
200.0
ความหนาของ FR4
1.6
ความหนาของระนาบกราวนด์
0.4
ความหนาของโลหะบนผิว FR4
0.05

(ก)

(ข)
รูปที! 4 การสู ญเสี ยย้อนกลับจากการจําลองสายอากาศ (ก) เปลียนแปลง
พารามิเตอร์ c และ (ข) เปลียนแปลงพารามิเตอร์ g
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รู ปที 4(ข) พบว่า เมือ g = 5 mm ค่าการสูญเสี ยย้อนกลับจะแมตช์ไม่
มาก (> -15 dB) และเมื อ c เพิมขึนเป็ น 7 mm ค่าการสู ญเสี ยย้อนกลับ
จะแมตช์ดีข ึนจนได้ค่าที เหมาะสม แต่ถา้ c มีค่า มากเกิ นไปจะทําให้ช่วง
ความถีดาํ เนินการเลือนสูงขึนไป

5. สรุป

3.2 แบบรูปการแผ่พลังงาน
แบบรู ปการแผ่พลังงานของสายอากาศทีได้จากการจําลองและการวัด
ณ ความถีตาํ กลาง สู ง หรื อ ณ 0.47, 0.67 และ 0.86 GHz ตามลําดับ แสดง
ดังรู ปที 5 เมือด้านซ้ายคือโพลาไรซ์ร่วมระนาบ E หรื อการแสดงค่าใน
ระนาบ yz ตามพิ กดั ทีแสดงไว้ในรู ปที 1 และด้านขวาคือโพลาไรซ์ร่วม
ระนาบ H หรื อระนาบ xz พบว่า ความกว้างลําครึ งกําลังระนาบ E มีค่า 91°,
81°, 105° ส่ วนระนาบ H มีคา่ 129°, 139°, 88° ตามลําดับ แบบรู ปการแผ่
พลังงานดังกล่าวมีความสมมาตรดีในระนาบ E ส่ วนระนาบ H องศาการชี
ทิศทางจะเปลียนเมือความถีเปลียน กล่าวคือ เมือความถีสูงขึน องศาการชี
ในระนาบ H จะเงยขึนเรื อย ๆ ตามพิ กดั ในรู ปที 1 และสายอากาศนี ใ ห้
อัตราขยาย 5.0, 5.3, 6.0 dBi ณ ความถี ตํา กลางและสูง ตามลําดับ

บทความนี ได้นํา เสนอสายอากาศแพตช์โ มโนโพลเหนื อ ระนาบ
กราวนด์กล่องสี เ หลี ยมที แผ่คลืนแบบทิ ศทางเดี ยวและแถบความถี กว้า ง
โครงสร้ า งทํา จากทองเหลื อ งมี ข นาดกะทัดรั ด จากการทดสอบพบว่ า
สายอากาศมีแถบความถีกว้าง 83.08% ระหว่าง 0.38 – 0.92 GHz ทีค่าการ
สู ญเสี ยย้อนกลับน้อยกว่า -15 dB มีอตั ราขยาย 5 dBi และมีความกว้างลํา
ครึ งกํา ลังในแนวระนาบที 81 องศา แนวตังที 141 องศา ณ ความถีกลาง
ข้อดีของสายอากาศนี คอื โครงสร้างไม่ซับซ้อน เลือกใช้วสั ดุราคาถูกสร้าง
ได้ ทํา ให้เป็ นสายอากาศต้นทุนตํา ใช้เป็ นสายอากาศสถานี ฐานได้ท งั
ภายในและภายนอกอาคาร โดยแผ่นทองเหลืองสําหรับสร้างสายอากาศนี
สามารถเพิมความหนาขึนได้หากต้องการความแข็งแรงเพือนําไปใช้งาน
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ระนาบ H
(ข)

ระนาบ E

ระนาบ H

(ค)
รู ปที! 5 แบบรู ปการแผ่พลังงานระนาบ E และระนาบ H ณ ความถี (ก)
0.47 GHz (ข) 0.67 GHz และ (ค) 0.86 GHz เมือเส้นทึบคือผลการ
จําลองและจุดคือผลการวัดทีห่างกัน 10 องศา
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บทคัดย่ อ

โดยอยู่ภ ายใต้ก ารดู แ ลจากพนัก งานพี่ เ ลี้ ย งและการนิ เ ทศติ ด ตามจาก
อาจารย์ที่ปรึ กษาสหกิจศึกษาเป็ นระยะ ๆ อย่างใกล้ชิด สหกิ จศึกษาจึงเป็ น
กลไกความร่ วมมื อจากทุก ฝ่ ายที่ เ กี่ ยวข้องเพื่ อให้ เ กิ ดประโยชน์ ร่วมกัน
สูงสุด สหกิจศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสิ นทร์ ได้จดั
ให้มีรายวิชาสหกิ จศึกษาในแผนการเรี ยนของนักศึกษาทุกหลักสู ตร โดย
อาจารย์ประจาสหกิ จศึกษาได้คดั เลื อกนักศึ กษาเข้าร่ วมโครงการ สหกิ จ
ศึกษาประกอบด้วยนักศึกษาในชั้นปี ที่ 3 เพื่อเข้าร่ วมโครงการสหกิจศึกษา
ปั จ จัย ส าคัญ ส าหรั บ การจัด การสหกิ จ ศึ ก ษายัง สามารถวิ เ คราะห์
เปรี ยบเทียบการจัดสหกิ จศึกษาโดยอาจทาการวิจยั เชิ งคุณภาพด้วยเทคนิ ค
EFR (Ethnographic Futures Research) เพราะจะเป็ นประโยชน์ในการ
สร้ างโอกาสการเรี ยนรู้ สาหรั บนัก เรี ยนและการจ้างงานของบัณฑิ ตใน
อนาคต[1]
****คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีพบปั ญหาการเตรี ยมความพร้ อม
ให้ ก ับ นัก ศึ ก ษา คื อ สถานประกอบการไม่ เพี ยงพอต่ อจานวนนัก ศึ ก ษา
เพราะสถานประกอบการบางแห่ งมีทศั นคติที่ไม่ดีและเห็นว่านักศึกษาไม่มี
ความรู ้ความสามารถเพียงพอที่จะปฏิบตั ิงานให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กรได้
และสถานประกอบการบางแห่ งไม่สามารถเปิ ดเผยข้อมูลได้ทุกด้านเพราะ
เกรงว่าข้อมูลที่เป็ นความลับขององค์กรอาจจะรั่วไหลจึงส่ งผลให้นกั ศึกษา
ไม่สามารถปฏิบตั ิงานได้อย่างเต็มที่
****โครงการสหกิ จ ศึ ก ษาของมหาวิ ท ยาลัย เทคโนโลยี ร าชมงคล
รัตนโกสิ นทร์ มีการดาเนิ นการให้เป็ นไปตามหลักสู ตรแต่จากปั ญหาของ
จานวนสถานประกอบการไม่เพียงพอต่อจานวนนักศึกษาที่ออกสหกิ จใน
แต่ละปี ทาให้ผวู ้ ิจยั เล็งเห็นว่า ควรจะมีการเพิ่มสถานประกอบการมากขึ้น
โดยอาศัย ลัก ษณะความคล้า ยของงานมาจั ด กลุ่ ม สถานประกอบการ
เหล่านั้น ที่ส่งนักศึกษาไป และศึกษาว่าสถานประกอบการประเภทใด ที่
แต่ ล ะคณะส่ งนัก ศึ ก ษาไปเข้า ร่ วมโครงการสหกิ จ มากที่ สุ ด เพื่ อ เป็ น
แนวทางด าเนิ น งานโครงการสหกิ จ ศึ ก ษาได้ อ ย่ า งเหมาะสมและมี
ประสิ ทธิ ภาพตรงตามวัตถุประสงค์การจัดการโครงการสหกิจศึกษา
นอกจากทราบถึ งการเข้าร่ วมโครงการสหกิ จศึ ก ษาแล้ว ยังสามารถ
ท าการศึ ก ษาและตรวจสอบความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งประเภทการ
ประกอบการชี พของงานสหกิ จศึ ก ษา ก็ ยงั สามารถจาแนกประเภทการ
ประกอบอาชีพสาหรับนักศึกษาที่จบการศึกษาได้แล้วด้วย[2]

งานวิจัยนี ม้ ีวัตถุประสงค์ เพื่อศึ กษาเครื อข่ ายโครงการสหกิ จศึ กษาใน
ปั จจุ บั น และเพื่ อ ศึ ก ษาปั ญหา และแนวทางแก้ ปั ญหาโครงการ
สหกิ จให้ มีจานวนที่ เพี ยงพอต่ อนักศึ กษาดังกล่ าว ผู้วิจัยได้ ทาการศึ กษา
โดยใช้ ทฤษฎี กราฟ โดยจาลองเครื อข่ ายในลักษณะ Complex Network
และการวิเคราะห์ ลักษณะโครงสร้ างของเครื อข่ ายโครงการสหกิ จ โดยใช้
โปรแกรม Pajek เป็ นเครื่ องมือในการศึ กษา โดยสามารถแสดงค่ าได้ ดังนี ้
1) ค่ า Degree centrality (DC) ที่ มากที่ สุดอยู่ที่คณะอุ ตสาหกรรมและ
เทคโนโลยี DC= 72.0000 2) ค่ า Betweenness centrality (BC)โดยมี
ค่ าสู งสุ ดอยู่ ที่ คณะอุ ต สาหกรรมและ เทคโนโลยี BC= 0.3586
3) ค่ า Closeness centrality (CC)โดยมีค่าสูงสุดอยู่ที่คณะอุตสาหกรรมและ
เทคโนโลยี และคณะวิศวกรรมศาสตร์ CC = 0.6159 และCC = 0.5602
ตามลาดับ
Abstract
The purpose of this research to the network of Cooperative
education at the present time and find way to solve the problems of
Cooperative education to sufficient for students . The results was
conducted by using graph theory and Complex Network to analyze the
structure of the network and Cooperative education . Pajek is a program
use as a tool to study. The results can be shown 1) Highest Degree
centrality (DC) shown at Faculty of Industry and Technology equal
72.0000 2) Highest Betweenness centrality (BC) shown at Faculty of
Industry and Technology equal 0.3586 3) Highest Closeness centrality
(CC) shown at Faculty industry and technology and Engineering equal
0.6159 and 0.5602.
Keywords: Cooperative education, Graph theory, Degree centrality,
Betweenness centrality, Closeness centrality

1. บทนา
โครงการสหกิจศึกษา เป็ นระบบการศึกษาที่เน้นการปฏิบตั ิงานจริ งใน
สถานประกอบ โดยให้นกั ศึกษาได้ฝึกปฏิบตั ิงานในสถานประกอบการ
เสมื อ นเป็ นพนั ก งานคนหนึ่ งของสถานประกอบการและมี ห น้ า ที่
รับผิดชอบที่แน่นอน เป็ นระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา
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ดัง นั้ นผู้วิ จ ัย จึ ง มี แ นวคิ ด ที่ จ ะวิ เ คราะห์ เ ครื อข่ า ยสหกิ จ กับ สถาน
ประกอบที่ ท าโครงการสหกิ จ ศึ ก ษาร่ ว มกั น เพื่ อ ให้ ท ราบว่ า สถาน
ประกอบการใดที่สามารถรับนักศึกษาได้มาก โดยใช้ทฤษฎีกราฟในการ
จ าลองเป็ นแผนภาพแสดงความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งคณะกั บ สถาน
ประกอบการนอกจากนั้น ยัง ใช้ โ ปรแกรม Pajek ในการวิ เ คราะห์
ความสัมพันธ์ของเครื อข่ายดังกล่ าว และผูว้ ิจยั ได้คานวณหาค่าความเป็ น
ศูนย์ก ลางของระบบเครื อ ข่ า ยสหกิ จ ศึ ก ษาของคณะอุ ตสาหกรรมและ
เทคโนโลยี ซึ่ งประกอบด้วย 1) ค่า Degree centrality 2) ค่า Closeness
centrality และ 3) ค่า Betweenness centrality ผลที่ได้จากการศึกษาจะทา
ให้สามารถนาข้อมูลดังกล่ าวไปช่ วยในการตัดสิ นใจเพื่อวางแผนการส่ ง
นัก ศึก ษาออกสหกิ จในแต่ล ะปี การศึ ก ษาเพื่อให้ เกิ ด ประสิ ทธิ ภาพอย่าง
สูงสุด

ใกล้ชิดกับหน่ วยย่อยอื่นในเครื อข่ายมาก รวมทั้งสามารถจัดลาดับความ
ใกล้ชิดในเครื อข่าย[6]
2.5**ทฤษฏี กราฟ เป็ นแบบจาลองทางคณิ ตศาสตร์ ซึ่ งใช้สาหรับ
จาลองปั ญหาบางอย่าง ด้วยแผนภาพที่ประกอบด้วยโหนด และเส้นที่เชื่ อม
ระหว่างโหนด 2 โหนด โดยกราฟมีอยู่ 2 ชนิ ด คือแบบ Directed graph
เป็ นกราฟแบบระบุทิศทาง และ Undirected graph เป็ นกราฟแบบไม่ระบุ
ทิศทาง [3] และได้ศึกษาถึ งเครื อข่ายการกระจายของไวรัสเพื่อหาเทคนิ ค
ของการได้มาซึ่งการค้นพบภูมิคุม้ กัน ของการรักษาโรค[7]

2. แนวคิดและทฤษฎีทเี่ กีย่ วข้ อง
การวิจ ัยครั้ งนี้ ผูว้ ิ จยั ได้น าทฤษฏี ท างด้า นเครื อ ข่ า ยคอมพิ วเตอร์ ม า
ประยุกต์ใช้เพื่อทาให้ทราบถึ งลักษณะของเครื อข่ายโครงการสหกิ จศึกษา
ของมหาวิทยาลัย ว่าอยูล่ กั ษณะรู ปแบบใด โดยใช้ทฤษฏีดงั ต่อไปนี้

รู ปที่ 1 ทฤษฏีกราฟ [8]
2.6**โปรแกรม Pajek เป็ นภาษาสโลวาเนี ยซึ่ งแปลว่ า แมงมุ ง
ชุ ดโปรแกรมนี้ ได้รับการพัฒนาจากกลุ่มนักวิจยั ได้แก่ Wouter de Nooy,
Andrej Mrvar and Vladimir Batagelj ซึ่ งเป็ นโปรแกรมสาหรั บการ
วิเคราะห์โครงสร้ างเครื อข่ายทางสังคม โดยมีจุดเด่นได้แก่ความสามารถ
สาหรับการวิเคราะห์ ชุดข้อมูลขนาดใหญ่ และที่สาคัญคื อ ไม่มีค่าใช้จ่าย
ทั้งนี้ สาหรั บชุ ดโปรแกรมในการวิเคราะห์ เครื อข่ายทางสังคมออนไลน์ที่
นิ ยมอยูใ่ นตอนนี้ จะมีสองโปรแกรม ได้แก่ UCINET (commercial) and
Pajek นอกจากนี้ ยงั มีคู่มือสาหรับการใช้โปรแกรม Pajek ควบคู่กบั การ
วิเคราะห์เชิ งทฤษฎีเครื อข่ายทางสังคม[9]

2.1*Complex Network คือ เครื อข่ายซับซ้อนซึ่ งมีอยูม่ ากมายทุกหน
ทุกแห่ ง ทั้งในธรรมชาติ และมนุ ษย์สร้ างขึ้น มีโครงสร้ างประกอบด้วย
โหนด (vertices) จานวนมากที่เชื่ อมโยงกันด้วยลิ งค์ (edges) ตัวอย่างเช่ น
เครื อข่ายอิ นเทอร์ เน็ ตซึ่ งประกอบด้วย routers หรื อ domains ต่ างๆที่
เชื่ อมต่อกันด้วยไฟเบอร์ ออฟติก เวิลด์ไวด์เว็บเป็ นเครื อข่ายของเว็บเพจที่
เชื่ อมต่อกันด้วย hyperlinks สมองเป็ นเครื อข่ายของเส้ น ใยประสาท
องค์กรเป็ นเครื อข่ายของผูค้ น เครื อข่ายในโลกแห่ งความเป็ นจริ งนั้น มี
ความซับซ้อนและมีพลวัตของพฤติกรรมต่างๆ ซึ่ งอาจทาให้เครื อข่ายนั้น
เติบโตหรื อล่มสลายได้[3]
2.2 betweeness centrality การวัดสัดส่ วนผลรวมของจานวนเส้นทาง
ที่ส้ นั ที่สุดของแต่ละคู่ของหน่ วยย่อย (pair of nodes) ในเครื อข่ายที่เชื่ อม
กันโดยผ่านหน่ วยย่อยหนึ่ ง หน่ วยย่อยใดมี ค่านี้ สูงแสดงว่ามี ความสาคัญ
มากในการเป็ นตัวเชื่อมโยงระหว่างหน่วยย่อย [4]
2.3 degree centrality การวัดจานวน tie ของหน่ วยย่อยหนึ่ ง สามารถ
แบ่งได้ 2 กรณี กรณี แรกเป็ นความสัมพันธ์แบบไม่มีทิศทาง degree คือ
จ านวน path ทั้ง หมดที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ หน่ ว ยย่ อ ยหนึ่ ง แต่ ก รณี ที่ ส อง
เป็ นความสัมพันธ์แบบมีทิศทางจะแบ่งเป็ น in-degree คือ จานวน path ที่มี
ทิศ ทางเข้าหาหน่วยย่อยหนึ่ ง และ out-degree คือ จานวน path ที่มีทิศ
ทางออกจากหน่วยย่อยหนึ่ ง โดยสามารถนาไปจัดการกับผลของระบบการ
ดึงข้อมูลทางการแพทย์ MEDLINE และเชื่ อมโยงในลักษณะกราฟเพื่อดู
เดี่ยวกับการรักษาโรคในอนาคตได้[5]
2.4 closeness centrality การวัดความใกล้ชิดของหน่ วยย่อยที่สนใจ
กับหน่ วยย่อยอื่นในเครื อข่าย ค่านี้ เป็ นส่ วนกลับของ farness กรณี เป็ น
ความสัมพันธ์แบบมีทิศทาง สามารถแบ่งค่านี้ เป็ น in-closeness และ outcloseness ถ้าหน่ วยย่อยใดมี ค่าเข้าใกล้ 1 แสดงว่าหน่ วยย่อยนั้นมี ความ

3. วิธีดาเนินการ
****การศึ กษาระบบเครื อข่ ายสหกิ จ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ประกอบด้วยทั้งหมด 4 วิ ท ยาเขต ประกอบด้วย ศาลายา วังไกลกังวล
จักรวรรดิ บพิตรพิมุข และ เพาะช่ างซึ่ งข้อมูลที่ได้จดั เก็บมาต้องมาทาการ
แบ่ งกลุ่ ม เพื่ อใช้ใ นการวิ เ คราะห์ ว่ามี ค ณะใดบ้างที่ ได้เข้าร่ วมโครงการ
สหกิจศึกษาบ้าง โดยนาข้อมูลที่ได้เข้าสู่ กระบวนการดังนี้
3.1**การวิเคราะห์ ข้อมูล
****การศึ ก ษาครั้ งนี้ เป็ นลั ก ษณะการศึ ก ษากราฟแบบระบุ ทิ ศ ทาง
(Direction graph) โดยมีโหนด 94 โหนด (คณะและสถานประกอบการ)
และมีลิงค์ 318 ลิงค์ (การเชื่ อมต่อกันระหว่างคณะกับสถานประกอบการ
แต่ละแห่ ง) โดยจะวิเคราะห์ขอ้ มูลจากการติดต่อกันระหว่างคณะภายใน
มหาวิทยาลัยและสถานประกอบการ เพื่อคานวณหาค่าความเป็ นศูนย์กลาง
ของระบบเครื อข่ายสหกิ จศึกษาว่าคือสถานประกอบการใด ประกอบด้วย
ดังนี้
3.1.1) ค่ า Degree centrality เป็ นการค้ น หาว่ า สถาน
ประกอบการใดบ้างที่ เป็ นจุดศูนย์กลางของการติดต่อในการส่ งนักศึ กษา
ออกสหกิจซึ่งเป็ นตาแหน่งที่มีอิทธิ พลสู งสุ ดในเครื อข่าย วัดได้จากจานวน
เส้นเชื่ อมโยงทั้งหมดที่โยงมาจากคณะภายในมหาวิทยาลัย
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d (i)   mij

จากรู ปที่ 2 แสดงได้วา่ คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ได้ทาการเข้า
ร่ วมโครงการสหกิ จศึ กษามากที่ สุด รองลงมาคื อ คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะบริ หารธุรกิจ โรงแรมดุสิตธานีและ Atita Groupโดยแสดงเป็ นตาราง
ที่ 1

(1)

j

สมการที่ 1 การหาค่า Degree centrality
3.1.2) ค่ า Betweenness centrality เป็ นการค้น หาว่าสถาน
ประกอบใดบ้า งที่ มี ต าแหน่ ง เป็ นผู ้เ ชื่ อ มต่ อ กลุ่ ม ต่ า ง ๆ ที่ อ ยู่ห่ า งกัน มี
ลักษณะงานเหมือนกันให้เข้าหากัน ทาหน้าที่ เ ป็ นตัวกลางในการติ ดต่ อ
เชื่อมโยงระหว่างสถานประกอบการ คานวณจากสัดส่ วนของระยะทางที่
สั้นที่สุด (Geodesic path) ในการเชื่ อมโยงระหว่างสถานประกอบการ โดย
ใช้สมการดังนี้
k (i, j )
(2)
B(k )  
i # j #k  (i, j )
สมการที่ 2 การหาค่า Betweenness centrality
3.1.3) ค่ า Closeness centrality เป็ นการค้น หาว่ า สถาน
ประกอบการใดบ้างที่มีตาแหน่ งเป็ นจุ ดศูน ย์ก ลางของเครื อข่ าย มี ค วาม
ใกล้ชิ ดกับ สถานประกอบการอื่ น โดยมี ล ัก ษณะงานที่ ค ล้ายกัน และใช้
ระยะทางที่ส้ ันที่สุดในการเข้าถึ ง (Geodesic path distance) วัดได้จาก
จานวนเส้นเชื่ อมโยงทั้งหมดที่ ใช้ในการเดิ นทางจากสถานประกอบการ
แห่งหนึ่งไปยังอีกแห่งหนึ่ ง

Rank

ตารางที่ 1 ค่า Degree Centrality
Vertex
Label Name

Value

1

8

Industry and Technology

72.0000

2

6

Engineering

51.0000

3

10

Business Administrator

57.0000

4

81

Dusit Thani HuaHin

19.0000

5

13

Atita Group

13.0000

Rank

ตารางที่ 2 ค่า Betweenness Centrality
Vertex
Label Name

Value

1

1

Industry and Technology

0.3586

2

37

Hospitality and Tourism Industry

0.2434

4.ผลการศึกษา

3

38

Dusit Thani HuaHin

0.0482

****ลั ก ษณะความสั ม พั น ธ์ ข องเครื อข่ า ยโครงการสหกิ จศึ ก ษา
มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลรั ต นโกสิ นทร์ พบว่ า มี ส ถาน
ประกอบการที่เข้าร่ วมโครงการสหกิ จทั้งหมด 83 แห่ ง ในแต่ละแห่ งจะมี
ความสัมพันธ์ซ่ ึงกันและกัน ดังแสดงในรู ปที่ 2

4

58

Adapter Digital

0.0240

5

28

Atita Group

0.0185

c(i)   j dij

(3)

สมการที่ 3 การหาค่า Closeness centrality

****
จากตารางที่ 2 แสดงว่าคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี เป็ นเหมือน
ตัวกลางในการเชื่ อมต่อของเครื อข่ายสหกิ จ ระดับ BC = 0.3586 คือ คณะ
อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี เนื่ องจากเป็ นคณะที่มีการออกสหกิ จศึ กษา
มากที่ สุ ด และยัง เป็ นตัวเชื่ อ มให้ ก ับ คณะอื่ น ๆ ในการติ ด ต่ อ กับ สถาน
ประกอบการ เพราะคณะอื่นๆ จะดึ งรายชื่ อสถานประกอบการจากคณะ
อุตสาหกรรมและเทคโนโลยีเป็ นหลัก เพื่อส่ งนักศึ กษาเข้าร่ วมโครงการ
สหกิจศึกษา

รูปที่ 2 โครงสร้างการเข้าโครงการสหกิจศึกษา
***
*
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ตารางที่ 3 ค่า Closeness Centrality
Vertex
Label Name

Rank

Value
[2]

1

8

Industry and Technology

0.6159

2

6

Engineering

0.5602

3

10

Business Administrator

0.5167

4

81

Dusit Thani HuaHin

0.4844

5

87

Best Western

0.4673

[3]

[4]

****จากตารางที่ 3 แสดงว่าคณะอุ ตสาหกรรมและเทคโนโลยี เป็ นจุ ด
ศูนย์ก ลางในการกระจายรายชื่ อสถานประกอบการ เพราะภายในคณะ
ประกอบไปด้วยสาขาวิชาที่มีลกั ษณะงานคลอบคลุมทุกด้าน รายชื่ อสถาน
ประกอบการที่ ค ณะอุ ต สาหกรรมและเทคโนโลยี ติ ด ต่ อ อยู่ท าให้ เ ป็ น
ฐานข้อมูลให้กบั คณะอื่นๆ ได้เป็ นอย่างดี

[5]

5. บทสรุป

[6]

****การจัดโครงการสหกิจศึกษา ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รั ต นโกสิ นทร์ ยัง มี ไ ม่ ค ลอบคลุ ม ทุ ก คณะ บางคณะก็ ย ัง ไม่ ค รบทุ ก
สาขาวิ ช า แต่ ถึ งอย่างไร โครงการสหกิ จศึ ก ษาก็ จ ะต้อ งพัฒ นาเพื่ อ ให้
สอดคล้องกับหลักสูตรของมหาวิทยาลัย

[7]

****จากการวิเคราะห์เครื อข่ ายโครงการสหกิ จของมหาวิท ยาลัย พบว่า
คณะที่ เ ข้า ร่ วมโครงการสหกิ จ มากสุ ด คื อ คณะอุ ต สาหกรรมและ
เทคโนโลยี รองลงมาคื อ คณะวิ ศ วกรรมศาสตร์ และทางด้า นสถาน
ประกอบการที่ทางมหาวิทยาลัยได้ทาการส่ งนักศึกษาออกสหกิ จมากที่สุด
คื อ โรงแรมดุ สิ ต ธานี รองลงมาคื อ บริ ษ ัท อชิ ต ะ กรุ๊ ป และAdapter
Digital เพราะทั้ง 3 สถานประกอบการมี ลกั ษณะงาน ที่ คลอบคลุ ม คื อ
นัก ศึ ก ษาหลายคณะสามารถเข้า ร่ ว มโครงการสหกิ จ กับ ทั้ง 3 สถาน
ประกอบการได้ บริ ษทั อชิ ตะ กรุ๊ ป จากัด และโรงแรมดุ สิตธานี มีสาขา
ย่อ ย ทาให้ ส ามารถส่ ง นัก ศึ ก ษากระจายไปเข้าร่ วมโครงการสหกิ จ ได้
เพราะลักษณะมี ค วามเหมื อนและคล้ายกัน แต่ ถึงอย่างไรจานวนสถาน
ประกอบการก็ยงั ไม่เพียงพอกับจานวนนักศึกษาที่เข้าร่ วมโครงการสหกิ จ
ในแต่ละปี จากการวิเคราะห์ผลครั้งนี้ ทางมหาวิทยาลัยจะต้องให้คณะทุก
คณะจัดหาสถานประกอบการเพื่อเข้าร่ วมโครงการสหกิ จศึกษาให้มากขึ้น
เพื่ อ ให้ เ พี ย งพอและโครงการสหกิ จ ศึ ก ษาจะได้บ รรลุ เ ป้ าหมายตาม
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1. บทนา

บทคัดย่ อ
เพื่อให้การส่ งเพลงแบบ MP3 โดยเข้ารหัสลับแบบเวลาจริ ง
ผ่านเครื อข่ายประสบผล บทความนี้ น าเสนอวิธี การลดเวลาเข้ารหัสลับ
สาหรับข้อมูล มัลติมีเดี ยแบบ MP3โดยแทนที่จะเข้ารหัสลับข้อมูลเสี ยง
แบบ MP3 โดยตรงทั้ง หมด วิ ธี ก ารที่ น าเสนอจะเข้า รหั ส ลับ แบบสุ่ ม
กระจายไปทัว่ ข้อมูลเพียงแค่ร้อยละ 5 ของทั้งหมด ข้อมูลส่ วนที่ถูกเข้ารหัส
ลับดังกล่ าวจะถู ก น าไปใช้ ป้องกัน ในส่ วนที่ เ หลื อ โดยผลการทดสอบ
ประสิ ทธิ ภาพที่ได้ในเชิ งคุณภาพของเสี ยงที่ถูกเข้ารหัสลับ จะถูกประเมิน
และเปรี ยบเที ยบกับ ผลจากการเข้ารหัสลับ แบบทัว่ ไป ผลการทดสอบ
แสดงให้เห็นว่า วิธีการที่นาเสนอสามารถลดเวลาการเข้ารหัสลับได้ร้อยละ
93.78 ขณะที่ยงั คงสามารถรักษาความปลอดภัยของข้อมูลได้เมื่อเทียบกับ
วิธีการแบบทัว่ ไป

ปั จจุบนั ข้อมูลมัลติมีเดียในรู ป ข้อมูลเสี ยงแบบ MP3 [1] เป็ นที่
นิ ยมใช้งานกันอย่างแพร่ หลายในโลกออนไลน์ มี การชื้ อขายเพลงใน
รู ปแบบของไฟล์ MP3 ผ่านทางอินเตอร์ เน็ต โดยมีวิธีการคร่ าวๆ คื อผู ้
ชื้ อทาการจ่ายเงินก่อน แล้วจึงโหลดเพลงที่อยูใ่ นรู ปแบบของไฟล์ MP3
มาเก็บไว้ที่เครื่ องเล่ นของตนเอง แต่ว่าไฟล์ MP3 เป็ นข้อมูลที่ อยู่ใ น
รู ปแบบดิ จิตอล สามารถคัดลอกได้อย่างง่ายดาย และทาซ้ าได้ไม่จากัด
จ านวนครั้ ง โดยตัว คัด ลอกที่ ไ ด้ ม านั้น ก็ จ ะเหมื อ นกับ ต้น ฉบับ ทุ ก
ประการ จึงเป็ นอัน ตรายอย่างยิ่งต่ อการถูก ละเมิ ด ลิ ข สิ ทธิ์ เพราะการ
คัดลอกข้อมูล ทาได้ง่าย วิธีก ารป้ องกัน การคัดลอกข้อมูล หลากหลาย
รู ปแบบที่ถูกนามาใช้งาน มี รูปแบบหนึ่ งเป็ นที่นิยมและได้ถูกยอมรับ
อย่างกว้างขวาง คือการเข้ารหัสลับข้อมูล [2] โดยก่อนที่จะส่ งข้อมูลนั้น
ไปยังปลายทาง แต่ ว่า การเข้ารหัส ลับ ข้อมู ล นั้น ต้อ งใช้ เ วลาในการ
เข้ารหัสลับพอสมควร จะไม่สามารถเข้ารหัสลับรอไว้ก่อน แล้วเก็ บ
ไฟล์ ไ ว้ที่ ต้น ทางได้ เพราะต้อ งใช้ กุ ญ แจสาธารณะของผู้ร้ อ งขอ
ปลายทางมาทาการเข้ารหัสลับ ในรู ปของอันกอรึ ทึมแบบไม่สมมาตร
(Asymmetric algorithm) [3][4] ดังนั้นเพื่อให้การเข้ารหัสลับเพลง MP3
แบบเวลาจริ งผ่านเครื อข่ ายประสพผล ต้องทาการเข้ารหัสลับเพื่อส่ ง
ข้อมูลเพลงแบบ MP3 ให้ผรู้ ับตามที่ร้องขอแบบเวลาจริ ง (Real time
music delivery via the Internet) [5][6] จึงจาเป็ นที่จะต้องหาวิธีการลด
เวลาเข้ารหัสลับให้ได้มากที่สุดในขณะที่ยงั คงความปลอดภัยของข้อมูล
ไว้ดงั เดิม

Abstract
Our approach enables a real time encryption for MP3 music
delivery over the Internet. This paper proposed an encryption method for
compressed audio data using MP3 format. That is, instead of directly
encrypting the entire data, a method of randomly encrypts only 5 percent
of all data across the entire file was proposed. It can be observed that
partially encrypted MP3 music files using the technique described in this
paper was be able to alter the content of the sound of an original file.
This also an audience not be able to understand the original content. In
addition, experimental results show that, using this technique can reduce
93.78% of time used for encryption of the whole original file. It was still
be able to maintain the security level of an encryption in terms of the
content of the sound.
Keywords : Encryption Scheme / MPEG 1 Layer 3
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Torrubia, A. and Mora, F., 2002. [7] เสนอวิธีการส่ งข้อมูลเสี ยงที่ถูก
บีบอัดแล้วในรู ปแบบ MP3 โดยเข้ารหัสลับในส่ วนของ Huffman code
โดยวิธีการ XORing with a pseudo random bit-stream.
Tananchai, P. [8] เสนอวิธีการเข้ารหัสลับแบบเลือกได้ โดยเข้ารหัส
ลับแบบเลือกได้สาหรับข้อมูลเสี ยงที่ถูกบีบอัด วิธีการจะเข้ารหัสลับเพียง
แค่ส่วนที่สาคัญขนาดเล็กที่ ดึงออกมาจากข้อมูลเสี ยง แล้วส่ วนที่ ถูกรหัส
ลับดังกล่าวจะนามาใช้ป้องกันข้อมูลเสี ยงในส่ วนที่เหลือ ขณะที่ยงั คงรักษา
ระดับความปลอดภัยของข้อมู ล ที่ ถู ก เข้ารหัส ลับ ไว้ได้ วิ ธีก ารดังกล่ า ว
สามารถนาไปประยุกต์ใช้กบั มาตรฐานการบีบอัดข้อมูลเสี ยงแบบอื่นๆ ได้

3. วิธีดาเนินงาน
3.1 วิธีการเข้ ารหัสลับ

จากรู ปที่ 1 การด าเนิ น งานขั้ น ตอนแรกจะท าการเขี ย น
โปรแกรมเพื่ออ่านไฟล์ MP3 เข้ามาเก็บไว้ในหน่ วยความจาก่อน จากนั้น
จะทาการกาหนดตาแหน่ งเข้ารหัสลับขนาด 8 บิต แบบสุ่ มกระจายคิดเป็ น
จานวนร้อยละ 5 ของขนาดไฟล์ท้ งั หมดและกาหนดตัวนับโดยให้ตวั แปรที่
ชื่ อ ว่ า Counter ชี้ ต าแหน่ งแรกของไฟล์ จากนั้น โปรแกรมจะท าการ
ตรวจสอบว่า Counter ชี้ ตาแหน่ งที่ถูกกาหนดให้เข้ารหัสลับหรื อไม่ หาก
ไม่ ใ ช่ ใ ห้ Counter ชี้ ใ นตาแหน่ งถัด ไปแล้วท าการตรวจตรวจสอบว่ า
Counter ชี้ ตาแหน่ งที่ ถูกกาหนดให้เข้ารหัสลับหรื อไม่ แล้วทาการวนไป
เรื่ อยๆ ดังแสดงในรู ปที่ 1 แสดงผังงานขบวนการเข้ารหัสลับสาหรับข้อมูล
เสี ยงแบบ MP3 ในกรณี ถา้ หาก Counter ชี้ตาแหน่งที่ถูกกาหนดให้เข้ารหัส
ลับ โปรแกรมก็จะทาการเข้ารหัสลับตรงตาแหน่ งที่ Counter ชี้ ที่มีขนาด 8
บิต ส่ วนวิธีคานวณหาจานวนบิตในการเข้ารหัสลับจะกาหนดให้

เริ่ มต้น

ขนาดไฟล์ที่จะทาการเข้ารหัสลับ = ขนาดไฟล์ท้ งั หมด – ( 0.95
* ขนาดไฟล์ท้ งั หมด ) -------------------- (1)

กาหนดตาแหน่งเข้ารหัสลับไฟล์ MP3 ขนาด 8 บิต แบบ
สุ่มกระจายจานวนร้อยละ 5

ขนาดไฟล์ที่จะทาการเข้ารหัสลับคือขนาดของไฟล์ร้อยละ 5 ที่
จะใช้ในการเข้ารหัสลับนั้นเอง

Counter ชี้ ตาแหน่งแรกของไฟล์ MP3

No

Counter
= Counter + 1

Counter ชี้ตาแหน่งที่ถูก
กาหนดให้เข้ารหัสลับ
Yes

หรื อไม่

เข้ารหัสลับตรงตาแหน่งที่ Counter ชี้ขนาด 8 บิต

No

Counter
ชี้ตาแหน่งสุ ดท้าย
Yes

สิ้นสุ ด

รู ปที่ 1 ขบวนการเข้ารหัสลับข้อมูลมัลติมีเดีย MP3

3.2 อัลกอริทมึ ทีใ่ ช้ ในการเข้ ารหัสลับ
อัลกอริ ทึมในการเข้ารหัสลับมีชื่อว่า RC4 [3][9] ซึ่งเป็ นที่นิยมใช้งาน
กันอย่างกว้าขวางและแพร่ หลาย ในการใช้เข้ารหัสลับแบบเวลาจริ งและมี
ความปลอดภัยสูง ซึ่งการทางานของอัลกอริ ทึม RC4 จะแสดงดังต่อไปนี้
- แสดงการทางานในส่ วนของ The key-scheduling algorithm
(KSA)
for i from 0 to 255
S[i] := i
endfor
j := 0
for i from 0 to 255
j := (j + S[i] + key[i mod keylength]) mod 256
swap values of S[i] and S[j]
endfor
- แสดงการทางานในส่ วนของ The pseudo-random generation
algorithm (PRGA)
i := 0 j := 0
while GeneratingOutput:
i := (i + 1) mod 256
j := (j + S[i]) mod 256
swap values of S[i] and S[j]
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เข้ารหัสลับ และได้กลายเป็ นไฟล์เสี ยงที่ถูกเข้ารหัสลับเรี ยบร้อยแล้วจะถูก
เรี ยกว่า Cipher Text [2]

K := S[(S[i] + S[j]) mod 256]
output K
endwhile

ตารางที่ 1 ขนาดของไฟล์ตวั อย่างที่ใช้ทดสอบ
File Name
File size (Bytes)
River
2,767,082
1,228,800
Believe
307,200
Spfe49_1

Frame size
6,683
2,957
738

ตารางที่ 2 การเปรี ยบเทียบถึงเวลาที่ใช้ในการเข้ารหัสลับ
ชื่อไฟล์ MP3
วิธีการแบบทั่วไป
วิธีการที่นาเสนอ (วินาที)
ตัวอย่าง
(วินาที)

รู ปที่ 2 การทางานของอัลกอริ ทึม RC4 ที่ใช้ในการเข้ารหัสลับ

River

13.2

0.75

Believe

5.89

0.36

Spfe49_1

1.46

0.1

ตารางที่ 3 การลดเวลาที่ใช้ในการเข้ารหัสลับเป็ นร้อยละ
ชื้อไฟล์ MP3 ตัวอย่าง
วิธีการที่นาเสนอ (วินาที)

รู ปที่ 3 การเข้ารหัสลับตรงตาแหน่งที่ Counter ชี้ ขนาด 8 บิต
จากรู ปที่ 3 จะได้วา่
สมการเข้ารหัส : Ci = EK . (Pi )
สมการถอดรหัส : Pi = DK . (Ci ) โดยที่
Pi = บล็อกของข้อมูลที่ยงั ไม่ได้เข้ารหัส Plain Text 8 bits
Ci = บล็อกของข้อมูลที่ถูกเข้ารหัส Cipher Text 8 bits
EK = เป็ นการเข้ารหัสด้วยคีย ์ K
DK = เป็ นการถอดรหัสด้วยคีย ์ K

River

94.32 %

Believe

93.88 %

Spfe49_1

93.15 %

3.3 การเก็บข้ อมูล
สาหรับข้อมูลเสี ยงที่ใช้ในการทดสอบ เป็ นไฟล์เสี ยงที่ถูกบีบอัดแล้ว
ในรู ปของมัลติมีเดี ยแบบ MP3 โดยใช้ตวั อย่างไฟล์เสี ยงดังกล่ าวในการ
ทดสอบมีทงั หมด 3 ตัวอย่างไฟล์เสี ยงที่มีขนาดของไฟล์แตกต่างกัน ดังที่
แสดงในตารางที่ 1 จากนั้นจะนาไปเข้ารหัสลับทั้งสองแบบคือแบบดั้งเดิ ม
และแบบวิธีการที่นาเสนอ โดยกระบวนการในการเข้ารหัสลับได้แสดงดัง
ในรู ปที่ 1 จากนั้นจะได้ผลลัพธ์เป็ นค่าของการใช้เวลาในการเข้ารหัสลับ
ออกมามีหน่วยเป็ นวินาที และบันทึกผลการทดสอบที่ได้ลงในตารางที่ 2
จากรู ปที่ 3 แสดงถึงกระบวนการเข้ารหัสลับไฟล์เสี ยง โดยไฟล์เสี ยงที่ ยงั
ไม่ถูกนาไปเข้ารหัสลับจะถูกเรี ยกว่า Plain Text [2] จากนั้นจะถูกนาไป

รู ปที่ 4 ผลการเปรี ยบเทียบแบบแผนภูมิกราฟแท่ง ของเวลาเข้ารหัสลับใช้
อัลกอริ ทึม RC4 กับแบบทัว่ ไป
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[2]

4. ผลการทดสอบ
การทดสอบเพื่อหาค่าเวลาในกระบวนการเข้ารหัสลับจะใช้วิธีการ
เขียนโปรแกรมให้คานวณหาค่ าเวลา โดยใช้ค่ าเวลาที่ สิ้น สุ ด ขบวนการ
เข้ารหัส ลับ ลบออกด้วยค่ า เวลาเริ่ ม ต้น ของขบวนการเข้ารหัส ลับ โดย
อ้างอิงจากฐานเวลาของเครื่ องคอมพิวเตอร์ ที่ใช้ทาการประมวลผล โดยมี
ค่ า เวลาการค านวณเป็ นหน่ ว ยวิ น าที แล้ ว บั น ทึ ก ค่ า เวลาที่ ไ ด้ ใ น
กระบวนการเข้ารหัสลับออกมาดังแสดงในตารางที่ 2 ส่ วนในตารางที่ 3
จะเห็ น ว่า วิ ธี ก ารที่ น าเสนอสามารถลดค่ า เวลาในการเข้า รหั ส ลับ โดย
ไฟล์ขอ้ มูลเสี ยงชื่ อ River สามารถลดเวลาเข้ารหัสลับได้ร้อยละ 94.32
ไฟล์ข ้อมูล เสี ยงชื่ อ Believe สามารถลดเวลาได้ร้อยละ 93.88 และ
ไฟล์ขอ้ มูลเสี ยงชื่ อ Spfe49_1 สามารถลดเวลาได้ร้อยละ 93.15 ตามลาดับ
ดังแสดงในตารางที่ 3 หรื อคิ ดเป็ นร้ อยละ 93.78 โดยเฉลี่ ยทั้ง 3 ไฟล์
ตัวอย่าง ในขณะที่ยงั คงค่าความสามารถในการรักษาความปลอดภัยของ
ข้อมูลได้เท่าเทียมกับวิธีการแบบทัว่ ไป ซึ่ งสามารถทดสอบได้โดยการฟั ง
เสี ยงเปรี ยบเทียบกัน (Subjective Listening Test Score) [8]
ในส่ ว นของหน่ ว ยความจ าเครื่ องคอมพิ ว เตอร์ ที่ ใ ช้ ง านในการ
เข้า รหัส ลับ จะขึ้ น อยู่ก ับ ขนาดของไฟล์ MP3 ที่ อ่า นเข้า มาเก็ บ ไว้ใ น
หน่ ว ยความจ าของเครื่ อง โดยขนาดการใช้ ง านหน่ ว ยความจ าของ
ขบวนการเข้ารหัสลับแบบทัว่ ไปกับแบบที่ นาเสนอจะมี ค่าเท่ากันเพราะ
ขนาดของไฟล์ที่นามาทดสอบทั้งสองแบบเป็ นไฟล์เ ดี ยวกัน จึ งมี ข นาด
เท่ า กัน และขบวนการเข้า รหั ส ลับ จะท าเปลี่ ย นแปลงข้อ มู ล ที่ อ ยู่ ใ น
หน่วยความจาเท่านั้น ซึ่ งก็คือไฟล์ MP3 นัน่ เอง ดั้งนั้นจึงไม่ส่งผลต่อการ
เพิ่มหรื อลดขนาดของหน่วยความจาที่ใช้งานแต่อย่างได

[3]
[4]

[5]

[6]

[7]

[8]

[9]
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5. สรุป
ผลการทดลองแสดงให้เห็นว่า วิธีการที่นาเสนอสามารถลดเวลาที่ใช้
ในการเข้ารหัสลับจากไฟล์ตวั อย่างโดยเฉลี่ยได้ถึงร้อยละ 93.78 เมื่อเทียบ
กับวิธีการแบบดั้งเดิ ม ในขณะที่ยงั คงสามารถรักษาระดับความปลอดภัย
ของข้อ มู ล ที่ ถู ก เข้า รหัส ลับ ได้ วิ ธี ก ารที่ น าเสนอนี้ สามารถน าไปเป็ น
แนวทางในการพัฒนาต่อ เพื่อประยุกต์ใช้กบั ข้อมูลที่ถูกบีบอัดในรู ปแบบ
อื่นต่อไปได้ เช่น ข้อมูลภาพเคลื่ อนไหว ภาพนิ่ ง หรื อเสี ยง เป็ นต้น โดยใช้
แนวคิดของวิธีการที่นาเสนอนี้

5. เอการอ้ างอิง
[1]

Information Technology-Coding of Moving Pictures and
Associated Audio for Digital Storage Media at up to about 1.5
Mbits/s - Part 3: Audio, 1993, 1st ed., ISO/IEC International
Standard IS 11172-3.
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ระบบวิเคราะห์ และปรับปรุ งกฎของไฟร์ วอลล์
Firewall Rules Analysis Optimizing System
สุ รเชษฐ์ ตั้งทรัพย์สกุล1 และจิรัฎฐา ภูบุญอบ2
1,2
ภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
E-mail: { surachet.t 1, jiratta.p 2 }@msu.ac.th
ไฟร์ วอลล์ StoneGate จาก StoneSoft ซึ่ งจะนาออกข้อมูลกฎไฟร์ วอลล์
(Rule) และรายละเอียดต่างๆ มาใช้ในการ Anomaly กฎไฟร์ วอลล์ซ่ ึ งเน้น
เพื่อลดกฎที่อยูใ่ นกลุ่มที่เป็ น Shadowing Anomaly Correlation Anomaly
และ Redundancy Anomaly [6 - 8] เพื่อยุบรวมและลดกฎไฟร์ วอลล์ให้
เหมาะสมและมีจานวนลดลง ทาให้ประสิ ทธิ ภาพในการประมวลผลเพิ่ม
10 – 30 เปอร์ เซ็นต์โดยประมาณ

บทคัดย่ อ
ไฟร์ วอลล์ เ ป็ นระบบที่ มีบทบาทสาคัญอย่ างมากในระบบเครื อข่ าย
เป็ นเครื่ องมือแนวหน้ าการป้ องกันองค์ การบุกรุ กและการโจมตี สิ่ งที่ มีผล
ต่ อ ประสิ ท ธิ ภ าพของไฟร์ วอลล์ นั้ น ขึ ้น อยู่ กั บ สองส่ วนหลั ก นั้ น ก็ คื อ
กฎไฟร์ วอลล์ ที่ (Rule) ถูกกาหนดโดยผู้ดูแลระบบ และประสิ ทธิ ภาพของ
อุปกณ์ (Hardware) แต่ ในส่ วนที่ เราจะกล่ าวถึงในงานวิจัยชิ ้นนี ค้ ื อพัฒนา
ระบบมาเพื่ อช่ วยในการจัดการกฎไฟร์ วอลล์ เ พื่ อให้ มีจานวนกฎที่ ลดลง
และจั ด เรี ยงกฎให้ เหมาะสมยิ่ ง ขึ ้น ซึ่ ง ส่ ง ผลต่ อ ประสิ ท ธิ ภ าพของการ
ประมวลผลไฟร์ วอลล์ เร็ วขึน้

2. ทฤษฏีและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้ อง
2.1 การทางานของไฟร์ วอลล์
ไฟร์วอลล์น้ นั จะทางานโดยตรวจสอบข้อมูลที่ผา่ นระบบเครื อข่ายจาก
การตรวจสอบกฎไฟร์ วอลล์ ซึ่ งตรวจสอบจาก Source IP, Destination IP
Service หรื อ Protocol, Action เช่ น Allow (Accept หรื อ Permit) Deny
(Reject หรื อ Drop) โดยเริ่ มการตรวจสอบจากกฎไฟร์ วอลล์ในลาดับที่ 1
ไปจนถึงลาดับสุ ดท้ายจะทางานเช่นนี้ ไปเรื่ อย ๆ ทุกข้อมูล (Packet) ดังนั้น
จานวนของกฎไฟร์วอลล์จะมีผลต่อระยะเวลาการประมวลผลอย่างยิ่ง และ
ลาดับของกฎไฟร์วอลล์ที่ลาดับไว้ก็เป็ นส่ วนสาคัญในการประมวลผล
ตารางที่ 1 ตารางแสดงลาดับการทางานไฟร์วอลล์

Abstract
A firewall is a system that has an extremely important role in the
network. Organization is a leading defense and attack intruders. What
affects the performance of the firewall is based on two main components,
namely Firewall rules is determined by the administrator and
performance of network equipment (hardware), but in areas where we
mentioned in this research is to develop a system to help manage the
firewall rules to allow a reduced set of rules and sort rules to be more
appropriate. This affects the efficiency of the execution of the firewall to
results faster.

id
1
2
3

Keywords: Firewall Rule, Analysis Optimizing.

Source IP
10.10.10.20
10.210.0.0/24
Any

Destination IP
Any
Any
Any

Service
80
80
Any

Action
Allow
Allow
Deny

2.2. งานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้ อง
2.2.1 การวิเคราะห์ กฎไฟร์ วอลล์ Ehab Al-Shaer
- Shadowing Anomaly กฎที่ถูกปิ ดบังโดยกฎอื่นในลาดับก่อนและไม่
ถูกใช้งาน
ตารางที่ 2 ตารางแสดง Shadowing Anomaly

1. บทนา
ไฟร์วอลล์เป็ นระบบที่สาคัญในการตรวจสอบข้อมูล และปั ญหาหลัก
ของไฟร์ วอลล์ไม่ว่าจะเป็ น IPTABLE, Juniper, Check Point และ Stone
Gate [1] จะประสบปั ญ หาเดี ย วกัน นั้น คื อ ปั ญ หาในการจัด การกฎ
ไฟร์ วอลล์ ซึ่ งอาจมีจานวนกฎไฟร์ วอลล์จานวนมากไป หรื อ กฎมีความ
ซ้ าซ้อนหรื อขัดแย้งกัน เอง ทาให้ ประสิ ทธิ ภาพในการประมวลผลไม่ ดี
เท่าที่ควร และจะต้องมีการ Anomaly กฎไฟร์วอลล์เพื่อให้ประสิ ทธิ ในการ
ประมวลผลดี แ ละรวดเร็ ว [2 – 5] และในปั จจุ บนั ก็มีวิธีการ Anomaly
ที่ แ ตกต่างกันไป ทั้ง ยังมี เ ครื่ อ งมื อ มากมายแต่ เ ครื่ องมื อเหล่ านั้น ต้องมี
ค่าใช้จ่ายในการนามาใช้งาน ดังนั้นในงานวิจยั ชิ้นนี้จึงมีแนวคิดที่จะพัฒนา
โปรแกรมเพื่ อ วิ เ คราะห์ แ ละปรั บ ปรุ ง กฎไฟร์ ว อลล์ โดยอ้า งอิ ง ระบบ

id
2
6
8

Source IP
10.1.4.0/24
10.99.10.20
10.1.4.128-192

Destination IP
Any
Any
Any
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Action
Allow
Allow
Allow

Paper ID 1141

บทความวิจยั –วิชาการ
การประชุมวิชาการ งานวิจยั และพัฒนาเชิ งประยุกต์ ครั้งที่ 6 การพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อให้โลกมีสนั ติสุข
ECTI-CARD Proceedings 2014, Chiang Mai, Thailand
- Correlation Anomaly กฎที่ถูกคลุมในบางส่ วนไม่ท้ งั หมดในลาดับ
ก่อนหน้าหรื อลาดับหลังและใช้งานอยู่
ตารางที่ 3 ตารางแสดง Correlation Anomaly
id
7
22
35

Source IP
10.100.88.1-128
10.100.88.120-140
10.100.88.77

Destination IP
Any
Any
Any

Service
23
23
23

Action
Allow
Allow
Allow

- Generalization Anomaly กฎที่ มีความขัดแย้งกับกฎในลาดับก่อน

หน้าหรื อลาดับหลังอาจถูกใช้งาน
ตารางที่ 4 ตารางแสดง Generalization Anomaly
id
Source IP
1 10.100.88.64-127
7 10.100.88.94-95
24 10.100.88.77

Destination IP
Any
Any
Any

Service
23
23
23

รู ปที่ 1 รู ปตัวอย่างโครงสร้ าง XML
ซึ่ งจะทาให้ขอ้ มูลที่นาออกมานั้นสามารถใช้ในการวิเคราะห์ได้ โดย
จะมีลาดับในการวิเคราะห์ดงั นี้

Action
Allow
Deny
Allow

3.1 ออกแบบฐานข้ อมูล

- Redundancy Anomaly กฎที่ซ้ ากับกฎในลาดับก่อนหน้าหรื อลาดับ
หลังอาจไม่ถูกใช้งาน
ตารางที่ 5 ตารางแสดง Redundancy Anomaly
id
Source IP
1 10.100.88.77
8 10.100.88.1-128
24 10.100.88.1-128

Destination IP
Any
Any
Any

Service
23
23
Any

ในการออกแบบฐานข้อมูลนั้นได้มีการอ้างอิงตามโครงสร้างเดิมของ
ข้อมูลในระบบไฟร์ วอลล์หลังจากที่ทาการนาเข้าข้อมูลในรู ปแบบ XML
ได้ฐานข้อมูลสาหรับเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้

Action
Allow
Allow
Allow

2.2.2 การวิเคราะห์ กฎไฟร์ วอลล์ ในงานวิจัยชิ ้นนี ้
โดยในงานวิจยั ชิ้นนี้ ได้ทาการเลือกการวิเคราะห์กฎไฟร์ วอลล์ Ehab
Al-Shaer ในส่ วนของ Shadowing Anomaly, Correlation Anomaly และ
Redundancy Anomaly เพื่อนามาใช้ในการวิเคราะห์ กฎไฟร์ วอลล์ซ่ ึ งใน
ส่ วนนี้ จะทาให้กฎที่มีความซ้ าซ้อนลดลงและลดกฎที่ ไม่ถูกใช้งานลดลง
เพื่อส่งผลให้ประสิ ทธิภาพในการประมวลผลเพิ่มมากขึ้นนัน่ เอง

3.2 ออกแบบหน้ าจอและการประมวลผล

3. ออกแบบและการพัฒนา

ในส่ วนข้อหน้าจอการใช้งานนั้นจะแสดงการนาเข้าไฟล์ XML และ
ทาการเก็บข้อมูลลงใน Table ต่าง ๆ ของฐานข้อมูล

รู ปที่ 2 โครงสร้างฐานข้อมูล

โดยงานวิจยั ชิ้ นนี้ จะน าเข้าข้อมูล (Import) รายละเอี ยดของกฎใน
รู ปแบบ XML ซึ่ งนามาใช้ประกอบกับกฎไฟร์ วอลล์ในรู ปแบบของ CSV
ที่ได้การนาออกข้อมูล (Export) จากไฟร์วอลล์ Stone Gate

รู ปที่ 3 ส่ วนในการ Import File XML
เมื่ อ ได้ข ้อ มู ล แล้ ว จะท าการประมวลผลและแสดงหน้ า ต่ า งแสดง
รายการกฎไฟร์ วอลล์ที่มีความซ้ าซ้อนเพื่อให้ผูใ้ ช้นาไปใช้ในตรวจสอบ
และพิจารณาก่อนที่จะทาการลบหรื อเลื่อนลาดับกฎไฟร์วอลล์
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[5] Liu AX, Gouda MG. Complete Redundancy Detection in
Firewalls. 2005; [cited 2009October 26]; Available from:
http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.88.6206
&rep=rep1&type=pdf.
[6] สุชาติ คุม้ มะณี , จุรีภรณ์ ตั้งมัน่ ดี. การจัดการกฎของไฟร์วอลล์แบบ
กึ่งอัตโนมัติ. วารสารเทคโนโลยีสารสนเทศพระจอมเกล้าพระนคร
เหนือ มกราคม - มิถุนายน 2552; 9[5]: 8 -17.
[7] ธวัชชัย ชมศิริ. การวิเคราะห์กฎของไฟร์วอลล์โดยใช้รีเลชันแนลอัล
จีบรา [วิทยานิ พนธ์ปริ ญญามหาบัณฑิต]. กรุ งเทพฯ: สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง; 2548.
[8] Al-Shaer ES, Hamed HH. Firewall policy advisor for anomaly
discovery and rule editing. [Online]. 2003 [cited 2009 October 25];
Available from:
http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.71.9582
&rep=rep1&type=pdf.

รูปที่ 4 ส่ วนการคัดกรองโดยผูใ้ ช้
ซึ่งในการประมวลผลจะมีลาดับในการประมวลผลดังนี้
3.2.1 การวิเคราะห์ ในส่ วน Shadowing Anomaly เพื่อลดจานวนกฎที่ ไม่ ได้
ถูกใช้ งานเราสามารถเลือกที่จะลบออกหรื อไม่ ได้
3.2.2 การวิ เคราะห์ ในส่ วน Redundancy Anomaly เพื่อลดจานวนกฎที่ มี
ความซา้ ซ้ อนเราสามารถเลือกที่จะยุบรวมหรื อลบได้
3.2.3 การวิเคราะห์ ในส่ วน Correlation Anomaly เพื่อวิเคราะห์ กฎที่ มีส่วน
ถูกคลุมโดนกฎอื่นอาจสามารถยุบรวมกับกฎอื่นได้
เมื่อได้ทาการวิเคราะห์ผ่านขั้นตอนต่างๆ แล้วระบบจะรวบรวมกฎที่
ตรงตามเงื่อนไขในการวิเคราะห์รวมและเราสามารถเลือกที่ จะดาเนิ นการ
ได้เ พื่ อไม่ใ ห้ถู ก ลบ ยุบ หรื อ ลบ กฎเหล่ า นั้น เพื่ อไม่ ใ ห้ ส่ ง ผลต่ อ ความ
ปลอดภัยของระบบไฟร์วอลล์

4. สรุป
ผลสรุ ปจากการวิเคราะห์ กฎไฟร์ วอลล์ จะทาให้กฎไฟร์ วอลล์ที่ผ่าน
กระบวนการลดลงและเมื่ อนาไปทดสอบกับระบบแล้วจะได้ผลซึ่ งทาให้
การประมวลผลไฟร์ วอลล์เร็ วยิ่งขึ้นจากการทดสอบจะพบว่าผลที่ได้จะมี
ความเร็ วในการประมวลผลเร็ วขึ้น 10-20 เท่า และจานวนของกฎไฟร์
วอลล์จะลดลง 10 - 50 เปอร์เซ็นต์
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[cited 2009 October 26]; Available from:
http://www.cse.msu.edu/~alexliu/publications/FDD/
StructuredFirewallDesign.pdf.
[3] Liu AX. Formal Verification of Firewall Policies. 2008 [cited 2009
October 26]; Available from:
http://www.cse.msu.edu/~alexliu/publications/FirewallVerification
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October 26]; Available from:
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ระบบการยืนยันความเป็นต้นฉบับของวิดีโอสำหรับกล้องวงจรปิด
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บทคัดย่อ
วิ ดีโ อดิ จิ ต อลมี ค วามสำคั ญ เพิ่ ม ขึ้ น เป็ น อย่ า งมากกั บ ระบบกล้ อ ง
วงจรปิด การบันทึกข้อมูลวิดีโอในระบบดิจิตอลทำให้การใช้วิดีโอดิจิตอล
เป็นหลักฐานในชั้นศาลนั้นอาจไม่ได้รับความน่าเชื่อถือเท่าที่ควร เนื่องจาก
ระบบดิจิตอลนั้นสามารถทำซ้ำ แก้ไข และดัดแปลงได้ง่าย จากปัญหาดัง
กล่าวการยืนยันความเป็นต้นฉบับของวิดีโอสำหรับกล้องวงจรปิดจึงมี
ความจำเป็นอย่างมากเพื่อเป็นการยืนยันว่าวิดีโอดังกล่าวไม่ได้ผ่านการ
แก้ไข ดัดแปลง ซึ่งช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือให้วิดีโอ รวมถึงระบบกล้อง
วงจรปิดอีกด้วย งานวิจัยนี้ได้นำเสนอการยืนยันความเป็นต้นฉบับของ
วิดีโอสำหรับกล้องวงจรปิดโดยใช้การสร้างลายเซ็นสำหรับการยืนยันโดย
อาศัยความสัมพันธ์ของสัมประสิทธิ์ DCT ระหว่างบล็อคในเแต่ละเฟรม
ของวิดีโอ ระบบสามารถตัดสินความเป็นต้นฉบับได้อย่างชัดเจน เมื่อมีการ
แทรก ลบ หรือเปลี่ยนลำดับของเฟรมภายในวิดีโอ

[
รูปที่ 1. แสดงการแก้ไขวิดีโอในรูปแบบต่างๆ เช่นการแทรกเฟรม, ลบ
เฟรม, และแก้ไขบางส่วนในเฟรมของวิดีโอ

2. ที่มาและแนวทางการวิจัย

Abstract

Digital Video is very essential to surveillance system. However
digital video is easy to modify that decrease the trust of surveillance
system. The Video Authentication can be used to increase the trust of
surveillance system and allow digit video as evidence in law court. In
our proposal system extract one signature per video using relative DCT
coefficient between blocks in each frame of video. The experimentation
shows that our system can clearly verify the video originality testing in
the following case insertion, removal, reorder of frames in video. The
efficiency of our technique depend on an optimal threshold related to
video modification (frame level) or compression video
Keywords: image processing, video authentication, surveillance system

1. บทนำ
การใช้งานสื่อดิจิตอลไม่ว่าจะเป็นภาพ เสียง วิดีโอต่างๆ นั้นทำให้วิถี
ชีวิตของผู้คนในปัจจุบันเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากมาย ทุกคนสามารถเข้า
ถึงสื่อดิจิตอลได้อย่างง่ายดายไม่ว่าจะเป็นการรับชมบนคอมพิวเตอร์หรือ
อินเตอร์เน็ต อีกทั้งยังสามารถสร้างและดัดแปลงแก้ไขสื่อเหล่านี้ได้ตาม
ต้องการโดยใช้เพียงแค่เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์บันทึกสื่อ ถึงแม้ว่า
สื่อวิดีโอดิจิตอลเป็นสื่อที่มีความสำคัญอย่างมากโดยเฉพาะกับระบบกล้อง
วงจรปิด แต่การบันทึกวิดีโอในระบบดิจิตอลทำให้ความน่าเชื่อถือของ
ข้อมูลนั้นลดน้อยลงตามไปด้วย เนื่องจากระบบดิจิตอลนั้นสามารถทำซ้ำ
แก้ไข และดัดแปลงได้ง่ายดาย ดังรูปที่ 1 ซึ่งทำให้วิดีโอดิจิตอลที่ได้มาจาก
กล้องวงจรปิดนั้นสามารถที่จะลบภาพคนร้าย หรือ เพิ่มภาพบุคคลอื่นเพื่อ
จงใจใส่ร้ายต่างๆได้โดยง่าย [1] ทำให้การใช้วิดีโอดิจิตอลเป็นหลักฐานใน
ชั้นศาลนั้นอาจไม่ได้รับความน่าเชื่อถือเท่าที่ควร งานวิจัยชิ้นนี้จึงได้นำ
เสนอระบบที่สามารถยันยืนและตรวจสอบความเป็นต้นฉบับให้แก่วิดีโอ
เพื่อตรวจสอบว่าวิดีโอเหล่านั้นไม่ได้ถูกทำการดัดแปลงแก้ไขแต่อย่างใด

การยืนยันความเป็นต้นฉบับของวิดีโอนั้นมีจุดเริ่มต้นมาจากการนำ
การยืนยันความเป็นต้นฉบับของรูปภาพมาประยุกต์ใช้ ซึ่งในยุคแรกเน้นไป
ที่การตรวจสอบการปลอมแปลงว่ารูปภาพนั้นถูกแก้ไข ตัดต่อ หรือไม่ และ
ในยุคต่อมาเริ่มมีความสนใจที่การยืนยันเฉพาะเนื้อหาภายในและยอมรับ
การดัดแปลงแก้ไขบางชนิด เช่น การบีบอัด,ย่อ/ขยายความละเอียด เป็นต้น
ซึ่งโดยเฉพาะการบีบอัดแบบ JPEG ที่เป็นการบีบอัดแบบสูญเสีย [2]
เทคนิคที่ใช้สำหรับการยืนยันความเป็นต้นฉบับ จะมีอยู่ 2 เทคนิคที่
ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก คือ การสร้างลายเซ็น (Digital Signature)
และ การฝังลายนํ้า (Watermarking) [3] ซึ่งการสร้างลายเซ็นจะเป็นการนำ
รูปภาพ/วิดีโอมาสกัดหาคุณลักษณะเฉพาะเพื่อใช้ระบุตัวตน และใช้การ
เปรียบเทียบลายเซ็นในการยืนยันความเป็นต้นฉบับ ซึ่งอาจจะนำลายเซ็น
ไปซ่อนไว้ในโครงสร้างของรูปภาพ/วิดีโอ [4] เพื่อความสะดวกในการใช้
งาน ขณะที่การฝังลายนํ้านั้นจะเป็นฝังข้อมูลเฉพาะบางอย่างลงในรูปภาพ/
วิดีโอเพื่อระบุความเป็นต้นฉบับ และใช้การตรวจสอบความครบถ้วน
สมบูรณ์ของลายนํ้า ถ้าหากรูปภาพ/วิดีโอถูกแก้ไขปลอมแปลง ลายนํ้าจะ
ถูกทำลายหรือขาดหายไปบางส่วนก็ไม่ยืนยันความเป็นต้นฉบับ อย่างไร
ก็ตามทั้งสองเทคนิคนั้นสามารถนำมาประยุกต์ใช้ร่วมกันได้ แต่งานวิจัยชิ้น
นี้จะเน้นไปที่การศึกษากระบวนการสร้างลายเซ็นและการเปลี่ยนแปลง
ของลายเซ็นเมื่อวิดีโอมีการปลอมแปลงเป็นหลัก

3. งานและทฤษฏีที่เกี่ยวข้อง
งานวิ จ ั ย ชิ้ น ที่ จะใช้ พื้ น ฐานของการประมวลผลภาพ (Image
processing) เป็นหลัก โดยเฉพาะการแปลโคซายน์แบบไม่ต่อเนื่อง

3.1 การแปลโคซายน์แบบไม่ต่อเนื่อง
การแปลโคซายน์แบบไม่ต่อเนื่อง (Discrete Cosine Transform) หรือ
DCT นั้นเป็นการเปลี่ยนจากรูปแบบของเวลาและสถานที่ (Spatial
domain) ใ ห้อยู่ในรูปแบบของความถี่ (Frequency domain) ซึ่ง DCT นั้น
สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการบีบอัดข้อมูลภาพและวิดีโอ เช่น JPEG
และ MPEG เป็นต้น
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4. รายละเอียดการพัฒนา
ในการยืนยันความเป็นต้นฉบับ (Authentication) จำเป็นที่จะต้องมี
ข้อมูลเฉพาะที่สามารถระบุตัวตนหรือความเป็นต้นฉบับได้ เช่น ลายเซ็น
สำหรับยืนยันตัวบุคคล, ตราประทับสำหรับยืนยันเอกสาร เป็นต้น สำหรับ
การยืนยันความเป็นต้นฉบับของวิดีโอจำเป็นต้องมีข้อมูลเฉพาะบางอย่างที่
สามารถใช้ระบุความเป็นต้นฉบับของวิดีโอได้ ซึ่งข้อมูลนี้ต้องยากต่อการ
แก้ไขและปลอมแปลง ซึ่งการสร้างลายเซ็นสำหรับการยืนยันความเป็นต้น
ฉบับถูกสร้างขึ้นมาจากคุณลักษณะเด่น (Feature) ภายในแต่ละเฟรมของ
วิดีโอต้นฉบับ ซึ่งคุณลักษณะเด่นที่ดีต้องคงทนต่อการบีบอัดข้อมูลและ
ต้องเปลี่ยนแปลงไปเมื่อมีการปลอมแปลง ซึ่งใช้ค่าสัมประสิทธิ์ DCT ของ
เแต่ละเฟรมภายในวีดีใอ เนื่องจาก DCT มักถูกใช้เป็นส่วนหนึ่งการในบีบ
อัดข้อมูล ทำให้ค่าประสัมสิทธิ์มีความคงทนต่อการบีบอัดข้อมูลที่ดี

4.1 ภาพรวมของระบบ
ระบบประกอบไปด้วย 2 ส่วนหลักๆ คือ ส่วนของการยืนยันความ
เป็นต้นฉบับ ซึ่งเป็นส่วนสำหรับการสร้างลายเซ็นสำหรับยืนยันความ
เป็นต้นฉบับของวิดีโอ และส่วนของการตรวจสอบความเป็นต้นฉบับ ซึ่ง
ใช้สำหรับการตรวจสอบความเหมือนกันของลายเซ็นต้นฉบับและลายเซ็น
ของวิดีโอต้องสงสัยเพื่อพิจารณาความเป็นต้นฉบับของวิดีโอต้องสงสัย

4.2.3 Signature Generator
จากค่าสัมประสิทธ์ของ DCT ภายในแต่ละบล็อค ระบบจะทำการจับคู่
บล็อคต่างๆ เพื่อเปรียบเทียบค่าสัมประสิทธิ์ของ DCT จากนั้นทำการ
เปรียบเทียบค่าสัมประสิทธิ์ของ DCT ตัวแรกของทั้งสองบล็อค ถ้าบล็อค
แรกมากกว่าบล็อคที่สองจะทำการเก็บค่า 1 หากน้อยกว่าหรือเท่ากับจะ
เก็บค่าเป็น 0 แทน [5] ซึ่งทำให้จากเดิมในแต่จะบล็อคจะมีถึง 64 ค่า จะ
เหลือเพียงแค่ 1 ค่าเท่านั้น เมื่อทำการเปรียบเทียบจนครบทั้งหมดทุกบล็อค
ก็จะได้ค่า 0 หรือ 1 ที่เรียงต่อๆกันไป และจะใช้ค่าที่เรียงกันนี้เป็นลายเซ็น
สำหรับการยืนยันความเป็นฉบับ
4.2.4 Encryption
เนื่ อ งจากการนำลายเซ็ นไปใช้โ ดยที่ไ ม่ เ ข้ า รหั ส อาจจะมี ผู ้ไ ม่ ห วั ง ดี
สามารถมาดัดแปลงแก้ไขข้อมูลบางส่วนของลายเซ็นเพื่อสวมรอยความ
เป็นต้นฉบับให้แก่วิดีโอที่ถูกปลอมแปลงได้ จึงเข้ารหัสลายเซ็นก่อน เพื่อ
เพิ่มความปลอดภัยและป้องกันการปลอมแปลงลายเซ็น
4.2.5 Integrate Signature
ลายเซ็นที่ได้ออกมานั้นยังเป็นลายเซ็นที่ใช้สำหรับการยืนยันความเป็น
ฉบับของเฟรมเท่านั้น จึงจำเป็นต้องนำลายเซ็นของแต่ละเฟรม มาเรียง
ต่อๆ กันอีกครั้ง เพื่อใช้เป็นลายเซ็นสำหรับวิดีโอ

4.3 ส่วนของการตรวจสอบความเป็นต้นฉบับ

4.2 ส่วนของการยืนยันความเป็นต้นฉบับ

เป็นกระบวนการสร้างลายเซ็นของวิดีโอที่ต้องสงสัย แล้วนำมาตรวจ
สอบกับลายเซ็นของต้นฉบับ และใช้การสอบความเหมือนกันของลายเซ็น
เพื่อยืนยันความเป็นต้นฉบับ ซึ่งถ้าหากค่าเปอร์เซ็นความเหมือนกันของ
สองลายเซ็น มากกว่าหรือเท่ากับค่าเปอร์เซ็นการยอมรับจึงจะตัดสินให้
เป็นต้นฉบับ โดยมีกระบวนการดังรูปที่ 3 และรายละเอียดดังหัวข้อย่อยต่อ
ไปนี้

สำหรับการสร้างลายเซ็นสำหรับยืนยันความเป็นต้นฉบับของวิดีโอ
โดยจะสร้างลายเซ็นของเฟรมจากความสัมพันธ์ของค่าสัมประสิทธ์ DCT
ระหว่างบล็อค จากนั้นจึงนำสร้างเซ็นของเฟรมทั้งหมดมาเรียงต่อกันเพื่อ
ใช้เป็นลายเซ็นสำหรับวิดีโอ โ ดยมีกระบวนการดังรูปที่ 2 และรายละเอียด
ดังหัวข้อย่อยต่อไปนี้

[
รูปที่ 3. แสดงการทำงานภายในของ
ส่วนของการตรวจสอบความเป็นต้นฉบับ
4.3.1 Recover Original Signature
นำลายเซ็นของวิดีโอต้นฉบับมาแยกออกเป็นลายเซ็นย่อยๆ ของแต่ละ
เฟรม จากนั้นนำลายเซ็นของเฟรมที่ได้มาถอดรหัสเพื่อที่หาค่าการเปรียบ
เทียบสัมประสิทธ์ DCT ระหว่างบล็อคภายในเฟรมนั้นออกมาสำหรับการ
เปรียบเทียบลายเซ็นของวิดีโอที่ต้องสงสัยต่อไป

[
รูปที่ 2. แสดงการทำงานภายในของ
ส่วนของการยืนยันความเป็นต้นฉบับ
4.2.1 Preprocessing
นำวิดีโอต้นฉบับมาแยกออกเป็นเฟรมภาพย่อยๆ แล้วจึงนำเฟรมที่ถูก
ดึงออกมาจากวิดีโอมาทำการแปลงเฟรมภาพจากที่เป็นสีให้เหลือเพียง
ระดับเทา (Grey Scale) แทน แล้วทำการปรับความละเอียดของเฟรมให้
เป็น 320x240 พิกเซล เพื่อลดความซับซ้อนในการประมวลผล

4.3.2 Compare Signature
วิดีโอที่ต้องสงสัยจะไปถูกนำไปสร้างลายเซ็น เพื่อนำมาเปรียบเทียบ
กับลายเซ็นของวิดีโอต้นฉบับโดยจะเป็นการเปรียบเทียบกันในระดับเฟรม
ต่อเฟรม ซึ่งจะเปรียบเทียบความเหมือนกันของค่าการเปรียบเทียบสัมประ
สิทธ์ระหว่างบล็อคภายในเฟรมนั้นๆ ซึ่งจะเปรียบเทียบค่าที่ตำแหน่ง
เดียวกัน ถ้าเหมือนกันจะเก็บค่า 1 ถ้าแตกต่างกันจะเก็บค่า 0 จากนั้นจึงนำ
ค่าการเปรียบเทียบทั้งหมดหาผลรวม และคำนวณของมาเป็นเปอร์เซ็น
ความเหมือนกันของสองลายเซ็น และใช้ค่าเปอร์เซ็นการยอมรับในการ
ตัดสินความเป็นต้นฉบับ ซึ่งถ้าหากค่าเปอร์เซ็นความเหมือนกันของ สอง
ลายเซ็นมากกว่าหรือเท่ากับค่าเปอร์เซ็นการยอมรับ

4.2.2 Feature Extraction
นำเฟรมภาพที่ผ่านการประมวลผลเบื้องต้นแล้วมาแบ่งออกเป็นบล็อค
ย่อยๆขนาด 8x8 พิกเซล จากนั้นนำเมตริกซ์ของแต่ละบล็อคไปหาค่าสัม
ประสิทธ์ของ DCT ซึ่งแต่ละบล็อคจะมีขนาด 8x8 พิกเซล เท่าเดิมและได้
ค่าออกมาทั้งหมด 64 ค่า และเมื่อทำการหา DCT ครบทุกบล็อคแล้ว ค่าสัม
ประสิทธ์ของ DCT ทั้งหมดมีขนาดเท่ากับรูปภาพพอดี ซึ่งยังมีขนาดใหญ่
เกินไปที่นำไปใช้เป็นลายเซ็นสำหรับการยืนยันความเป็นฉบับ
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[
รูปที่ 4. แสดงการเปลี่ยนแปลงค่าเปอร์เซ็นความเหมือนกันของลายเซ็นในกรณีของวิดีโอที่มีคุณภาพแตกต่างกัน
จึงจะตัดสินให้เป็นเฟรมต้นฉบับ และเมื่อทำการเปรียบเทียบครบทุกเฟรม
และทุกเฟรมถูกตัดสินให้เป็นเฟรมต้นฉบับทั้งหมด ก็จะถือว่าวิดีโอนั้น
เป็นวิดีโอต้นฉบับไม่ถูกปลอมแปลงแต่อย่างใด

!
!

5. การทดสอบ
ในการทดสอบระบบจะเป็นการทดลองหาค่าเปอร์เซ็นการยอมรับ
(threshold) ที่เหมาะสม ทดสอบด้วยชุดของข้อมูลทดสอบกลุ่มของวิดีโอ
ที่คุณภาพต่างกันและกลุ่มของวิดีโอที่มีการปลอมแปลง

5.1 ชุดข้อมูลทดสอบเบื้องต้น
ชุดข้อมูลสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 กลุ่มใหญ่ๆ
1.) กลุ่มของวิดีโอที่คุณภาพต่างกัน (bit-rate) ประกอบไปด้วย
ทั้งหมด 7 วิดีโอ โดยมีคุณภาพอยู่ที่ 264, 281, 290, 300 (ต้นฉบับ) , 310,
322 และ 395 kbps ทั้งหมดที่เป็นไฟล์วิดีโอที่มีเนื้อหาเหมือนกันทุก
ประการ มีจำนวนเฟรมทั้งหมด 437 เฟรม และมีความละเอียดอยู่ที่
352x240 พิกเซล
2.) กลุ่มของวิดีโอที่มีการปลอมแปลง ประกอบไปด้วยวิดีโอต้นฉบับ
วิดีโอที่มีการแทรกเฟรม ลบเฟรม สลับเฟรม และแก้ไขบางส่วนของ
เฟรม(ซึ่งในการทดสอบนี้ได้ใช้การแทรกตัวอักษรเข้าไปในเฟรม) ซึ่งมี
วิดีโอต้นฉบับหลัก 3 วิดีโอ และวิดีโอที่ถูกปลอมแปลงอีก 12 วิดีโอ

5.3 ทดสอบประสิทธิภาพในกรณีวิดีโอมีการปลอมแปลง
ในการทดสอบจะทดสอบกับวิดีโอต้นฉบับ วิดีโอที่มีการแทรกเฟรม
ลบเฟรม แก้ไขบางส่วนของเฟรม และวิดีโอที่มีการสลับเฟรม ทำทดลอง
ทั้งหมดกับ 15 วิดีโอ ซึ่งทำการที่การทดลองที่ค่าเปอร์เซ็นการยอมรับต่าง
กัน เพื่อศึกษาผลลัพธ์
ตารางที่ 2. แสดงผลลัพธ์การวัดประสิทธิภาพ
ในกรณีที่วิดีโอมีการปลอมแปลง

5.2 ทดสอบประสิทธิภาพในกรณีวิดีโอคุณภาพต่างกัน

Threshold

ในการทดสอบนี้จะใช้วิดีโอที่มีเนื้อหาเหมือนกันทุกประการ แต่
คุณภาพ (bit-rate) ของวิดีโอต่างกัน จะทดสอบทั้งหมด 7 วิดีโอ ซึ่งทำการ
ที่การทดลองที่ค่าเปอร์เซ็นการยอมรับที่ค่าต่างกัน เพื่อศึกษาผลลัพธ์
ตารางที่ 1. แสดงผลลัพธ์การวัดประสิทธิภาพ
ในกรณีที่วิดีโอมีคุณภาพต่างกัน
Threshold

วิเคราะห์ผลการทดลอง
จากรูปที่ 4 แสดงถึงการเปลี่ยนแปลงค่าเปอร์เซ็นความเหมือนกันของ
ลายเซ็น ถ้าหากมีค่าเข้าใกล้ 100% แสดงว่าลายเซ็นทั้งสองมีความใกล้เคียง
กันมาก และพบว่าการเปลี่ยนแปลงมีแนวโน้มไปในทางเดียวกันไม่ว่า
คุณภาพของวิดีโอแตกต่างกันก็ตาม แสดงว่าการบีบอัดนั้นมีผลต่อการ
เปลี่ยนแปลงค่าเปอร์เซ็นความเหมือนกันของลายเซ็นค่อนข้างน้อย ที่ค่า
เปอร์เซ็นการยอมรับ 75% จะยืนยันความเป็นต้นฉบับให้แก่ต้นฉบับเพียง
อย่างเดียวเท่านั้น ถ้าหากต้องการให้ยืนยันในกรณีของการบีบอัดจำเป็น
ต้องใช้ค่าเปอร์เซ็นการยอมรับที่น้อยลง ซึ่งค่าเปอร์เซ็นการยอมรับที่ 65%
สามารถยืนยันการบีบอัดจากชุดข้อมูลทดสอบได้ทั้งหมด

65%

70%

75%

TRUE

7

3

1

FALSE

0

4

6

Positive

Negative

True

False

True

False

55%

3

3

9

0

65%

3

3

9

0

75%

3

3

9

0

85%

3

2

10

0

95%

3

0

12

0
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[
รูปที่ 5. แสดงการเปลี่ยนแปลงค่าเปอร์เซ็นความเหมือนกันของลายเซ็นในกรณีของวิดีโอที่มีการปลอมแปลง
วิเคราะห์ผลการทดลอง
ค่าเปอร์เซ็นการยอมรับที่ 55% มีความถูกต้องที่ 80% และเพียงพอที่
จะสามารถแยกแยะกรณีที่ถูกปลอมแปลงโดยการเปลี่ยนแปลงลำดับของ
เฟรมภายในวิดีโอ เช่น การแทรก การลบ และ การสลับเฟรม ออกจาก
ต้นฉบับได้อย่างชัดเจน เนื่องจากการแทรก การลบ การสลับเฟรม (แสดง
ด้วยเส้นปะภายในรูปที่ 5) มีค่าเปอร์เซ็นความเหมือนกันของลายเซ็นที่ลด
ลงตํ่าอย่างเห็นได้ชัด แต่สำหรับกรณีที่ถูกปลอมแปลงภายในเฟรมโดยไม่มี
การเปลี่ยนแปลงลำดับของเฟรม ซึ่งในการทดสอบนี้ได้ใช้การแทรกตัว
อักษรเข้าไปในเฟรม (แสดงด้วยเส้นทึบภายในรูปที่ 5) นั้นมีค่าเปอร์เซ็น
ความเหมือนกันของลายเซ็นที่สูงกว่าในกรณีของการปลอมแปลงที่มีการ
เปลี่ยนแปลงลำดับของเฟรมและแยกต่างจากลายเซ็นต้นฉบับเพียงเล็ก
น้อยเท่านั้น ที่ค่าเปอร์เซ็นการยอมรับที่ 55% นั้นไม่เพียงพอที่จะสามารถ
แยกแยะการปลอมแปลงออกจากต้นฉบับได้จำเป็นต้องใช้ค่าเปอร์เซ็นการ
ยอมรับที่สูงขึ้น ที่ค่าเปอร์เซ็นการยอมรับ 85% มีความถูกต้อง 86.67%
และที่ค่าเปอร์เซ็นการยอมรับ 95% มีความถูกต้องที่ 100% ดังนั้นการ
เลื อ กค่ า เปอร์ เ ซ็ น การยอมรั บที่ เ หมาะสมจะส่ ง ผลต่ อ ความถู ก ต้ อ งและ
เงื่อนไขในการยอมรับของการยืนยันความเป็นต้นฉบับ
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แนวทางการพัฒนาต่อควรทดสอบกับชุดข้อมูลที่มีความหลากหลาย
มากยิ่งขึ้นเพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงค่าเปอร์เซ็นความเหมือนกันของลาย
เซ็นเพิ่มเติมและปรับปรุงอัลกอริทึมการยืนยันความเป็นต้นฉบับของ
วิดีโอสำหรับกล้องวงจรปิดให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
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6. บทสรุป
งานวิ จ ั ย ชิ้ น นี้ไ ด้ นำเสนอวิ ธี ก ารเพิ่ ม ความน่ า เชื่ อ ถื อให้ ก ั บ วิ ดีโ อ
ดิจิตอลและระบบกล้องวงจรปิด ระบบกล้องวงจรปิดควรมีการใช้ระบบ
การยืนยันความเป็นต้นฉบับ ซึ่งใช้การสร้างลายเซ็นสำหรับการยืนยัน
โดยอาศัยความสัมพันธ์ของสัมประสิทธิ์ DCT ระหว่างบล็อคในเแต่เฟรม
ของวิดีโอ การยืนยันความเป็นต้นฉบับสามารถปรับระดับการยอมรับได้
เป็นสองระดับตามการตั้งค่าเปอร์เซ็นการยอมรับ 1.) ยอมรับเฉพาะ
ต้นฉบับ ต้องใช้ค่าเปอร์เซ็นการยอมรับที่ 95% ขึ้นไป สามารถแยกแยะ
การปลอมแปลงและการบีบอัดออกจากต้นฉบับได้ทั้งหมด 2.) ยอมรับ
แบบมีเงื่อนไข ต้องใช้ค่าเปอร์เซ็นการยอมรับที่ 65% ขึ้นไป สามารถ
ยอมรับการเปลี่ยนแปลงภายในเฟรมเสมือนว่าต้นฉบับได้ ซึ่งโดยเฉพาะ
การยอมรับวิดีโอที่ถูกบีบอัด แต่รวมถึงการยอมรับวิดีโอที่มีการปลอม
แปลงภายในเฟรมด้วย เช่น การแทรกอักษรภายในเฟรมของวิดีโอ
เป็นต้น แต่ยังสามารถแยกแยะการปลอมแปลงที่เปลี่ยนแปลงลำดับของ
เฟรมภายในวิดีโอได้อย่างถูกต้อง ซึ่งทำให้การเลือกค่าเปอร์เซ็นการ
ยอมรับที่เหมาะสมนั้นขึ้นอยู่กับการนำระบบการยืนยันความเป็นต้น
ฉบับของวิดีโอสำหรับกล้องวงจรปิดไปประยุกต์ใช้งานเป็นกรณีไป
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มีความเหมาะสมสาหรับใช้ในระบบเก็บโลหิ ตในโรงพยาบาลเป็ นอย่างดี
มีประสิ ทธิ ภาพ และมีความพึงพอใจของผูใ้ ช้งานระบบเป็ นอย่างดี

บทคัดย่อ
เนื่ องจากการเก็ บรั ก ษาเลื อดในโรงพยาบาลปั จจุบนั ยังใช้ใ น
รู ปแบบของเทคโนโลยี barcode อยูซ่ ่ ึ งในปั จจุบนั ได้มีเทคโนโลยีใหม่ๆที่
พัฒ นาขึ้ น มาเป็ นจ านวนมากในส่ ว นของอุ ป กรณ์ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ใน
งานวิจยั จะนาเสนอการการใช้เทคโนโลยี RFID ร่ วมกับส่ วนของ software
คือ application บนหน้าจอของอุ ปกรณ์ สื่อสารไร้ สาย โดยงานวิ จยั นี้ น า
โมเดลตู้แ ช่ เ ย็น มาเป็ นส่ ว นประกอบร่ ว มกับ อุ ป กรณ์ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์
ประโยชน์คือจะมีความสามารถในการนาเข้าส่ งออกเลื อดที่รับบริ จาคมา
ได้สะดวกมากขึ้นกว่าเทคโนโลยีเดิมที่ใช้อยูแ่ ละยังมีการแสดงผลอุณหภูมิ
ที่เหมาะสมในการเก็บรักษาเลือดด้วย
1.บทนา (INTRODUCTION)
บทความวิจยั นี้ น าเสนอการออกแบบและพัฒนาระบบเก็ บ
โลหิ ตในโรงพยาบาลพบปั ญหาการติดตามอุณหภูมิและการระบุโลหิ ต
เพื่อให้ระบบการเก็บโลหิ ตในโรงพยาบาลสามารถบริ การเก็บรักษาโลหิ ต
ได้อย่างรวดเร็ วและป้ องกันความเสี ยหายจากอุณหภูมิได้ดียง่ิ ขึ้น โดยการ
การติดตามอุณหภูมิและการระบุโลหิ ต คณะผูว้ ิจยั จึงได้ประดิษฐ์อุปกรณ์
Smart Health ซึ่ งgเป็ นนวัต กรรมทางเทคโนโลยี ที่ ป ระยุก ต์ใ ช้ Smart
Technology ของเทคโนโลยีระบบ RFID ร่ วมกับเว็บ แอพพลิ เ คชั่น และ
ระบบฐานข้อ มู ล พัฒ นาร่ ว มกับ อุ ป กรณ์ ฮ าร์ ด แวร์ โดยใช้ RFID เป็ น
ตัว กลางในการสื่ อ สาร และควบคุ ม อัต โนมัติ (Auto-ID) แบบไร้ ส าย
(wireless) มี เซนเซอร์ วดั อุณหภูมิที่สามารถแสดงผลแบบ Real Time 24
ชั่วโมง สามารถจัดการระบบการจัด เก็ บโลหิ ตและติ ด ตามอุ ณหภู มิของ
ตูเ้ ย็น โดยแจ้งเตือนอุณหภูมิผ่านทางเว็บแอพพลิ เคชัน่ เพื่อรักษาคุณภาพ
เลื อดและติดตามอุณหภูมิ และเพื่อแจ้งเตือนเจ้าหน้าที่ ในกรณี ที่เกิ ดการ
เสี ยหายของเครื่ องทาความเย็น หรื อมีการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิ ออกแบบ
ให้มี User Interface สาหรับผูใ้ ช้งาน ภายในระบบซอฟต์แวร์ มีโมดูลย่อย
เสริ มการทางานที่เกี่ยวข้อง เช่ น สามารถระบุตวั ตนของโลหิ ตที่จดั เก็บอยู่
ภายในตูเ้ ย็นเก็บโลหิ ต รวมทั้งในส่ วนการสื บ ค้น ข้อมูล ส่ วนการแสดง
รายงานต่างๆ เช่น รายงานสรุ ปการนาเข้า-นาออกของโลหิ ต เป็ นต้น ทาให้
ช่วยในการบริ หารจัดการโลหิ ตได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ และถ้าหากกรณี ที่
ตูเ้ ย็นเกิ ดความขัดข้อง จะมี สัญญาณแจ้งเตื อนผูใ้ ช้บน Smart Phone ให้
ทราบถึ งความผิดปกติ เพื่อสามารถแก้ไขความผิดปกติ ได้ทนั ท่วงที โดย
ระบบ RFID นี้ สามารถเพิ่มหรื อแก้ไขรหัสได้ ในกรณี ที่เกิ ดการผิดพลาด
หรื อเกิดการจางของแถบ Barcode และ RFID Reader จะใช้พลังงานต่า จึง

รู ปที่ 1 สรุ ปความสามารถของอุปกรณ์และระบบ RFID Blood Monitoring
Systems
2.การวิเคราะห์ ปัญหา
1.) พบว่าการใช้ระบบ barcode ในการเก็บ เลื อดนั้น มี วิธี อื่นที่ จะมี
ประสิ ทธิ ภาพที่ดีเที่ยงตรงกว่า
2.) ปั ญหาการเข้าถึงระบบที่เก็บเลือด
3.) ในระบบเดิ ม ที่ มี อยู่ใ นปั จจุ บ นั ที่ อยู่จะท างานช้ าและเวลาอ่ า น
barcode จะต้องทามุมให้พอดีกบั code นั้น
4.) การแจ้งเตือนระบบปั จจุบนั ใช้การส่ งข้อความกรณี เกิ ดเงิ นในซิ
มโทรศัพท์หมดการส่ งข้อความเตือนจะขัดข้องทันที
วิธีแก้
1.) นาระบบ rfid มาช่ วยเพื่อจะเก็บข้อมูลให้มีประสิ ทธิ ภาพมากกว่า
เดิม
2.) ทาการสร้างระบบ login ได้เฉพาะส่ วนของหน่วยนั้นๆ
3.) ระบบ rfid สามารถอ่านได้อ่านรวดเร็ วเพียงแค่นาแท็คมาอ่านที่
ตัว reader
4.) เตือนโดยใช้แอปพลิเคชัน่ แจ้งเตือนให้ผใู้ ช้งานทราบ
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UHF RFID ไม่เพียงแต่ทางานได้ดีไปบริ เวณรอบ ๆโลหะ ซึ่ งสะท้อนให้
เห็ น ถึ ง คลื่ น สนามแม่ เ หล็ ก UHF แต่ ม าในราคาที่ แ พงส าหรั บ คู่ นึ ง กับ
เครื่ องมื อที่ จาเป็ นเช่ น ซอฟแวสากลต่อพ่วงวิทยุ (USRP) daughterboard
และเสาอากาศซึ่ งจ าเป็ นส าหรั บ ท างานที่ เ หมาสมของพวกเขา ( Eric,
Nishit, & Hiran, 2011) นอกจากนี้ น้ าจะดูดซับคลื่น UHF ทาให้พวกเขาไม่
สามารถใช้งานสาหรับการติดแท๊กสัตว์ได้
มิติใหม่ของการออกแบบนี้ ได้กล่าวถึ งข้อเสนอของบทความนี้
คื อ น าเสนอแนวคิ ด สาหรั บตู้เ ย็ น RFID ที่ ใ ช้ HF RFID เป็ นหัวใจหลัก
ตูเ้ ย็นที่ จะติ ดตั้งกับตัวอ่านที่ ปรั บได้ไปพร้ อมๆกันเพื่อที่จะหลี กเลี่ ยงการ
ดูดซับน้ าและสิ่ งที่รบกวนโลหะและในขณะที่ทาให้อตั ราการอ่านเร็ วขึ้ น
นอกจากนี้ ย งั อนุ ญาตให้ “สแกนทั้งหมดร่ วมกัน ” ตรงข้า มกับ ฟั ง ก์ชั่น
RFID แบบความถี่ต่า ตูเ้ ย็นมีความสามารถในการแนะนาสู ตรอาหาร, เติม
เต็ม สิ่ งขาดหายโดยอัตโนมัติ, การควบคุ มอาหารและการจัดการอาหาร
ภายในตูเ้ ย็น ผูใ้ ช้จะได้รับการอัพเดทของสิ่ งของที่กาลังจะหมดอายุและสิ่ ง
ที่ควรซื้ อมาเพิ่มเติม ผูใ้ ช้สามารถรับทราบข้อมูลผ่านทางโทรศัพท์มือถื อ
ก่อนที่ จะส่ งผ่านข้อมูลสาหรับการซื้ อของออนไลน์ การยืนยันการสั่งซื้ อ
สิ นค้าจะช่วยทาให้ตูเ้ ย็นวิเคราะห์และประมวลผลการสั่งซื้ อของออนไลน์
และในขณะที่ตอ้ งการทาให้ระบบปฏิ เสธจากผูใ้ ช้ก็จะช่ วยทาให้ตูเ้ ย็นลด
คาสัง่ ลง [3]

3.จุดประสงค์ของการวิจัย
เพื่อต้องการศึกษาการทางานของ Arduino ร่ วมกับโมดูล RFID
และอุณหภูมิ และการออกแบบเว็บเพื่อการแสดงผลแบบออนไลน์ การนา
เว็บมาเป็ นเว็บแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือระบบแอนดรอยน์ และนา
อุปกรณ์และเว็บมาออกแบบเป็ นระบบแจ้งเตือนและเก็บรักษาโลหิ ตเพื่อ
เพิ่มประสิ ทธิภาพในการเก็บรักษาได้ดียง่ิ ขึ้น
4. ทฤษฏีที่เกีย่ วข้ อง
ปั จจุบนั ในบรรดาเครื่ องใช้ไฟฟ้ าภายในบ้าน smart fridge ได้
เป็ นจุ ด ที่ น่ า ตื่ น เต้น ของงานวิ จ ัย ครั้ งล่ า สุ ด กับ นั ก วิ จ ัย และธุ ร กิ จ การ
ทาอาหารที่เพิ่มมากขึ้น ภายใต้แนวความคิดนวัตกรรมใหม่ ในปั จจุบนั นี้
เรามีตเู้ ย็นที่มีความสามารถด้านมัลติมีเดียที่เป็ นศูนย์กลางความบันเทิง การ
จัดการอาหาร การควบคุมการบริ โภคอาหารและคุณสมบัติก ารแนะนา
สูตรอาหาร
ระบบ RFID ที่ใช้ในการออกแบบ smart fridge มาในความรู้สึก
ที่แตกต่างจากรู ปแบบที่ในการใช้งานตูเ้ ย็นอยู่ การเลือกความถี่ที่เหมาะสม
ที่สุดคื อหัวข้อที่จะพัฒนาเทคโนโลยีข องระบบปฏิ บตั ิก ารของความถี่ ที่
แตกต่างกัน ซึ่งเป็ นที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับค่าใช้จ่ายของระบบเช่ นเดี ยวกับ
ทางกายภาพคุณสมบัติข องคลื่ นแม่ เหล็ก ไฟฟ้ าที่ มีค วามถี่ ที่แตกต่ างกัน
นั้นๆ
บางส่วนของตูเ้ ย็น RFID ในปั จจุบนั ที่มีอยูใ่ นตลาดได้รับการออกแบบบน
พื้ นฐานของความถี่ ต่ า (LF), 134kHz. RFIDความถี่ ต่ าได้ถู ก ใช้งานโดย
ระบบ RFID สาหรับปี ที่ผ่านมา ในความจริ งเรื่ องนี้ ดว้ ยข้อจากัดที่น้อยทา
ให้การปฏิ การอิเล็กทรอนิ คส์ ในช่ วงความถี่ น้ ี มี ผลทาให้ชนิ ดของ RFID
ค่อนข้างคุม้ ค่ามาก นอกจากนี้ แล้วคลื่ นแม่เหล็กไฟฟ้ าที่ใช้ในช่ วง LF ยัง
ได้รับผลกระทบน้อยโดยตัวของโลหะเนื่ องมาจากการทะลุของมันนั้นลึ ก
มากเป็ นพิเศษ คลื่นความถี่ LF ยังสามารถเดินทางผ่านน้ าโดยมีการลดทอน
ที่นอ้ ยเมื่อเทียบกับคลื่นความถี่สูง คุณสมบัติเหล่านี้ ทาให้ RFID LF เหมาะ
สาหรั บสภาพแวดล้อมในตู ้เย็น อย่างไรก็ตาม ระบบ RFID ย่าน LF ไม่
สามารถนาเสนออุปสรรคสาคัญที่ ตวั อ่าน คื อสามารถสแกนสิ่ งของสิ่ ง
เดียวที่เวลาใดเวลาหนึ่ ง รายงานทางเทคนิ คและคู่มือการออกแบบ (Amal,
2006) มักจะหารื อเกี่ยวกับลักษณะของ RFID ที่จะทาให้การใช้เทคโนโลยี
RFID LF ใช้ได้จริ งเพื่อประโยชน์ของเรา หนึ่ งในความสามารถหลักของ
smart fridge คือสามารถที่จะแยกความแตกต่างของมันเองโดยใช้การเส้น
ของภาพและวิธีการสแกนแบบsingleโดยใช้เทคโนโลยีบาโค๊ด
การใช้ง านได้ส ร้ างขึ้ น มาจาก ความถี่ อุล ตร้ า แบบสู ง (UHF)
RFID tag เนื่องจากต้นทุนของมันค่อนข้างสูง
ระบบ UHF ได้สร้ างตัวเองเป็ นทางเลื อกที่ ทางานได้ท้ งั กับในระบบ LF
และ HF ในการออกแบบ smart fridge หนึ่ งในหลัก สาคัญ ในข้อ ดี ข อง
UHF RFID คือมันมีอตั ราการอ่านที่เร็ วมากของข้อมูลที่ดาวเทียมจึงช่วยให้
การส่ งของข้อมูลในปริ มาณที่ สูงมาก แม้จะมี ปัจจัยเหล่ านี้ กระตุน้ UHF
RFID ก็ไม่ค่อยเหมาะสมสาหรั บ การออกแบบของการใช้งาน RFID ใน
smart fridge

5.วิธีการที่นาเสนอ (proposed method)
การท างานของระบบจะแบ่ ง จะแบ่ ง เป็ น 2 ส่ ว น คื อ ส่ ว น
hardware และ software
1.)การทางานของระบบ hardware
ใช้ RFID ย่านความถี่ HF โปรโตคอลในการสื่ อสารแบบ ICode ที่สามารถเขียนและอ่านได้เพื่อเก็บเป็ นรหัสของเลื อกตามที่กาหนด
ข้อมูลของเลือดที่ได้กาหนดไว้
01 กรุ๊ ป A , 02 กรุ๊ ป B , 03 กรุ๊ ป AB , 04 กรุ๊ ป O , 05 RH+ และ 06 RHตัวอย่าง
00001 01 05 0500 24082556
RFID Reader จะอ่ านข้อมู ลภายในบัตรแท็คเพื่อส่ งไปเก็บในฐานข้อมู ล
และใช้ฟังก์ชนั ในภาษา PHP เพื่อตัดบิตที่ตอ้ งการเอามาเป็ นข้อมูลทั้งหมด
21บิต บิตที่ 1-5 เป็ นรหัสของถุงเลือด บิต ที่ 6-7 เป็ น กรุ๊ ปเลือด บิตที่ 8-9
เป็ น RH เลื อด 10-13 เป็ น ปริ มาตรของเลื อด และ บิตที่ 14-21 เป็ นวันที่
เดือนและปี ของถุงเลือด เพื่อระบุถุงเลือดได้สะดวกมากขึ้น
เราใช้เซนเซอร์ อุณหภูมิเพื่อติดตามอุณหภูมิตลอดเวลาเพราะ
จะได้แจ้งเตือนให้ผดู ้ ูแลแก้ไขได้ทนั เวลาหากเกิ ดการขัดข้องของระบบทา
ความเย็น และทั้ง2อย่างจะเชื่ อมต่อผ่านทาง Arduino uno R3 และส่ งข้อมูล
ผ่าน Shield WIFI เพื่อเชื่ อมต่อกับ ฐานข้อมู ล เขี ยนโค้ดเพื่ อให้ Arduino
uno R3ความคุมการทางานทางด้าน Hardware ตามต้องการ
Arduino uno r3 เป็ นไมโครคอนโทลเลอร์ นิยมใช้ก ัน มากใน
ปั จจุบนั มีราคาไม่แพงและเหมาะสมกันการใช้งานเราจึงนามาควรคุมโดน
เขียนโปรแกรมลงไปในตัว Arduino uno R3 ให้ควบคุมอุณหภูมิและส่ งค่า
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อุ ณ หภู มิ ไ ปเก็ บ ไว้ใ นฐานข้ อ มู ล ในทางกลั บ กั น ถ้ า Arduino uno R3
ตรวจจับได้ว่ามี RFID Tag จะส่ งค่าใน RFID Tag ไปเก็บไว้ในฐานข้อมูล
แทนการแสดงผลจะทาผ่านเว็บแอ็พพิเคชันเพื่อใช้งานสะดวกและใช้งาน
ได้กบั หลายอุปกรณ์ที่สามารถเข้าอินเตอร์ เน็ตได้
ในปั จจุบนั อินเตอร์ เน็ตในประเทศไทยกาลังพัฒนาทั้ง 3G ทั้ง
การเชื่ อมต่อแบบมีสายและไร้ สาย ที่มีความเร็ วและประสิ ทธิ ภาพเพิ่มมาก
ขึ้นเราจึงนาความสามารถเหล่านี้ เป็ นตัวกลางในการเชื่ อมต่อและแสดงผล
ผ่านอิ นเตอร์ เ น็ ต เพื่อเพิ่ ม ความสะดวกและสามารถแสดงผลได้ก ับ ทุ ก
อุปกรณ์ที่สามารถเข้าใช้อินเตอร์ เน็ตได้เพื่อสะดวกแก่ผใู ้ ช้งาน
เราติ ด ต่ อ Arduino กั บ ฐานข้ อ มู ล โดยมี Shield WIFI เพื่ อ
สะดวกแก่การติดตั้งและสามารถน้ าไปใช้ได้ทุกที่ประยุกต์ใช้กบั ตูเ้ ย็นได้
หลายแบบและดูสวยงามสะดวกต่อการใช้งานในพื้นที่จากัดลดการใช้สาย
เคเบิลเพื่อเชื่อมต่อระหว่าง Arduino และคอมพิวเตอร์

6.การทดลองและวิเคราะห์ ผล
ใช้ Arduino uno r3 ควบคุ ม อุ ป กรณ์ เ ป็ นตัวกลางในการติ ด ต่ อ กับ
ฐานข้อ มู ล โดยผ่ าน Shield WIFI เขี ย นโค้ด ภาษา C# ควบคุ ม เซ็ น เซอร์
อุณหภูมิ RFID และ Shield WIFI เพื่อให้ทาตามต้องการแล้วนาค่าที่ได้มา
เก็บในฐานข้อมูล ข้อมูลที่ได้รับมี
1. ข้อมูลจาก RFID
2. อุณหภูมิ
3. ความชื้น
ในส่ วนของการแสดงผลจะนาค่าอุณหภูมิและความชื้ นมาแสดงผล
ในหน้า หลัก ออกแบบหน้ าเพิ่ม เลื อ ด ลบเลื อ ด แสดงเลื อ ดทั้ง หมดใน
ฐานข้อ มู ล การออกแบบระบบความปลอดภัย โดยใช้ user name และ
password ผูท้ ี่ จะแก้ไขฐานข้อมู ล ได้ จาเป็ นต้องเข้ารหัส ก่ อน เนื่ องจาก
เลื อดมี ความสาคัญ ถ้าเข้าไปแก้ไขโดย ผูไ้ ม่รู้หรื อไม่ประสงค์ดี อาจเกิ ด
อัน ตรายต่ อผูป้ ่ วยได้ และได้ออกแบบเว็บ แอปพิ เ คชั่น ให้ แ สดงผลบน
โทรศัพท์ระบบปฏิ บตั ิ ก ารแอนดรอยด์ เพื่อสะดวกแก่ ผูใ้ ช้งาน โดยแจ้ง
เตื อนผูใ้ ช้งาน หากเกิ ดกรณี ขดั ข้องของระบบไฟฟ้ าได้ท นั เวลา ซึ่ งผูใ้ ช้
สามารถดู-แก้ไขข้อมูลในฐานข้อมูลได้

รู ปที่ 2 System architecture

7.สรุ ป (conclusion)
การวิจยั นี้ ได้นาเสนอโมเดลตูเ้ ย็นที่มีความสามารถในเก็บรักษา
เลือดที่ได้มาจากการบริ จาค โดยนาเทคโนโลยี rfid มาใช้ในการเก็บข้อมูล
รหัสถุงเลือดและ Arduino แพลตฟอร์ มไมโครคอนโทรลเลอร์ มาช่ วยเพิ่ม
ประสิ ทธิ ภาพของการใช้งานในเรื่ องของการรักษาอุณหภูมิให้ คงที่และ
ควบคุ ม ส่ ว นต่ า งๆของอุ ป กรณ์ ซึ่ งทุ ก อย่ า งจะมาแสดงผลบนจอของ
อุปกรณ์ไร้สาย ซึ่งทาให้สามารถพัฒนาอุปกรณ์ทางด้านการเก็บรักษาเลือด
ในคลังได้ดีกว่าในปั จจุบนั

2.) การทางานของ software
จะออกแบบหน้าเว็บโดยใช้โปรแกรม Dreamweaver ในการ
ออกแบบหน้า interface ต่างๆของ application โดยที่นาโปรแกรม xampp
คื อ โปรแกรมส าหรั บจ าลองเครื่ อ งคอมพิ วเตอร์ ส่ว นบุ ค คลของเราให้
ทางานในลัก ษณะของ WebServer นั่น คื อเครื่ องคอมพิ วเตอร์ ของเราจะ
เป็ นทั้งเครื่ องแม่ และเครื่ องลูกในเครื่ องเดียวกัน ทาให้ไม่ตอ้ งเชื่ อมต่อกับ
Internet ก็ ส ามารถทดสอบเว็บ ไซต์ที่ ส ร้ า งขึ้ น ได้ทุ ก ที่ ทุ ก เวลา ซึ่ งใน
xampp ประ ก อบด้ ว ย Apache,PHP,MySQL,PHP MyAdmin ซึ่ งเ ป็ น
โปรแกรมพื้นฐานที่รองรับการทางาน CMS ซึ่ งเป็ นชุดโปรแกรม สาหรับ
ออกแบบเว็บไซต์ จากนั้น ก็ทาการสร้ างฐานข้อมูล ขึ้นมาเพื่อเก็ บข้อมูล
ต่างๆที่เราต้องการ ก็จะได้หน้าเว็บที่เชื่ อมต่อกับฐานข้อมูลเรี ยบร้อย
ออกแบบหน้า Form โดยใช้โปรแกรม Dreamweaver จานวน 5
Form คือ หน้าหลัก เพิ่มเลื อด ลบเลื อด และแสดงผลเลื อด สิ่ งที่สาคัญของ
เว็บ ไซในปั จจุ บ ัน คื อ ฐานข้อ มู ล ได้อ อกแบบฐานข้อ มู ล ที่ รั บ ค่ ามาจาก
Arduino uno r3 แล้ว น ามาแสดงบนเว็บ โดยใช้ php เป็ นตัว ช่ ว ยในการ
แสดงผล
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การประยุกต์ ใช้ GPS แจ้ งตําแหน่ งพิกดั รถยนต์ ผ่านเครือข่ าย GSM
Application of GPS for Coordinate Navigation of Cars with GSM Network
1, 2, 3
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ปั ญหาการขับรถออกนอกเส้นทาง และหากเกิ ดการจารกรรมรถยนต์จะ
สามารถติดตามหรื อทราบตําแหน่งของรถยนต์ได้โดยง่ายและสะดวกขึ้น
ด้วยการส่ งรหัสข้อความสั้นให้แก่ระบบ และรอรับข้อความตอบกลับจาก
ระบบที่ ป ระกอบด้ว ยตํา แหน่ ง ละติ จู ด ลองติ จู ด ความเร็ ว ของรถยนต์
ดังกล่าว เพื่อนําตําแหน่งดังกล่าวมาหาตําแหน่งรถยนต์ในเวปไซต์แผนที่
Google map [1] นอกจากนี้ หากเป็ นกรณี รถยนต์โดนขโมยยังสามารถส่ ง
ข้อความสั้นให้กบั ระบบเพื่อตัดระบบให้เครื่ องยนต์หยุดทํางาน ได้อีกด้วย

บทคัดย่อ
ปั จจุบันระบบการติดตามรถยนต์ เป็ นที่นิยมใช้ กันอย่ างแพร่
หลายเนื่ องจากสามารถติ ดตามรถหายและเพื่ อ บริ ห ารการใช้ รถภายใน
องค์ กรให้ มีประสิ ทธิ ภาพ บทความนี น้ าํ เสนอการออกแบบศึ กษาระบบ
แจ้ งพิกัดตําแหน่ งรถยนต์ ผ่านทางเครื อข่ ายระบบโทรศัพท์ เคลื่อนที่ (GSM)
การออกแบบระบบประกอบด้ วย 3 ส่ วนหลักคื อ ระบบบอกตําแหน่ งบน
พืน้ ผิ วโลก (GPS) ไมโครคอนโทรลเลอร์ และการส่ งข้ อความสั้ นผ่ าน
GSM กระบวนการทํางานของระบบนั้นให้ ผ้ ูใช้ งานส่ งรหั สข้ อความด้ วย
โทรศัพท์ เคลื่อนที่ไปยังตัวรั บที่ เป็ นโมดูล GSM เมื่อรหั สข้ อความถูกต้ อง
ไมโครคอนโทรลเลอร์ PIC16F877 จะแปลงค่ าพิกัดละติจูดและลองติจูด
จาก GPS เป็ นข้ อความสั้ นและส่ งผ่ านทางโมดูล GSM ไปยังหมายเลข
ปลายทางที่ ส่งรหั สเข้ ามา ผู้รับข้ อความสามารถนําตําแหน่ งพิ กัดละติ จูด
และลองติจูดไปค้ นหาตําแหน่ งรถยนต์ โดยเวปไซต์ แผนที่ (Google map)

2. ระบบจีพเี อส
ระบบจีพีเอส (GSP: Global Position System) คือระบบระบุตาํ แหน่ง
บนโลกจากกลุ่มดาวเทียมจํานวน 24 ดวงที่โคจรรอบโลก ดาวเทียมของ
ระบบจีพเี อส จะไม่อยูก่ บั ที่ แต่ละดวงจะโคจรรอบโลกทุกๆ 12 ชัว่ โมง ทํา
ให้ทุกพื้นที่มีดาวเทียมอยูเ่ หนือท้องฟ้ าอย่างน้อย 4 ดวงตลอดเวลา ซึ่ งการ
ระบุพิกดั ตําแหน่ งบนโลกนั้น จีพีเอสจะต้องได้รับสัญญาณจากดาวเทียม
อย่างน้อย 3 ดวง และหากรับสัญ ญาณดาวเที ยม 4 ดวงจะสามารถบอก
ระดับความสู งได้ ดังนั้นยิ่งระบบจีพีเอสรับสัญญาณดาวเทียมมากเท่าใด
ความแม่นยําในการระบุตาํ แหน่งก็จะแม่นยําตามไปด้วย

Abstract
At present, the global positioning system (GPS) tracking has
been widely used due to the ability in car monitoring and fleet
management in organization. This paper presents a study design of the
car coordinate system through global system for mobile communications
(GSM) network. The system design is divided into 3 main parts: GPS,
microcontroller and short messages (SMS) by GSM. In work process,
user sent data-code into GSM receiver module. When the data-code is
the same based-code, microcontroller PIC16F877 will translate latitude
and longitude from GPS with SMS, and sent through the GSM module
into phone number of user. User can introduce the position of latitude
and longitude to find the car position using google maps.
Keywords: GPS, GSM, SMS, Microcontroller

2.1 ลองติจูดและละติจูด
การแบ่งเส้นละติจูดกับเส้นลองติจูดนั้นมีลกั ษณะการแบ่งดังนี้
2.1.1 เส้ นลองติจูด
เส้นลองติจูดคือเส้นที่ลากจากขั้วโลกเหนื อผ่านเมืองเกรนิ ช ประเทศ
อัง กฤษมาตามพื้ น ผิ ว พิ ภ พไปยัง ขั้ว โลกใต้ ถื อ ว่ า เป็ นเส้ น สมมติ ศู น ย์
(เส้น 0) โดยเส้นลองติจูดจะแบ่งไปทางทิศตะวันออก 180 เส้น และแบ่ง
ไปทางทิศตะวันตก 180 เส้น และถือว่าเส้นที่ 180 ตะวันออกและตะวันตก
ถือว่าเป็ นเส้นเดียวกัน
2.1.2 เส้ นละติจูด
เส้นละติจูดคือเส้นที่แบ่งออกจากเส้นศูนย์สูตร (Equator) ไปทางทิศ
เหนือ และใต้ดา้ นละ 90 เส้น เป็ นเส้นละติจูดเหนือและเส้นละติจูดใต้

1. บทนํา

2.2 การอ่านข้ อมูลจีพเี อส

ปั จุบนั ระบบโลจิสติกส์การขนส่ งสิ นค้าในประเทศไทยมีความก้าวหน้า
เครื่ องรับสัญญาณจีพีเอส (GPS Module Receive) จะมีการส่ งข้อมูล
มากยิง่ ขึ้น เนื่ องจากเศรษฐกิจกําลังเติบโต อีกทั้งประเทศไทยกําลังเข้าร่ วม
ออกมาตลอดเวลาผ่านทางพอร์ตสื่ อสารอนุกรม
โดยใช้มาตรฐานของ
ประชาคมเศรษฐกิ จ อาเซี ย นและประเทศไทยจะเป็ นศู น ย์ก ลางของ
NEMA [2] ซึ่ งข้อมูลประกอบด้วย PVT (Position Velocity Time) อยูใ่ น
ระบบโลจิ ส ติ ก ส์ ซึ่ งการขนส่ ง สิ น ค้า มี ค วามจํา เป็ นต้อ งมี ก ารบริ ห าร
ลักษณะประโยคข้อความรหัสแอสกี้
โดยแต่ละประโยคขึ้นต้นด้วย
จัดการ ติดตามตําแหน่ งของรถยนต์ เพื่อการตรวจสอบการทุ จริ ต หรื อ
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ซึ่ งสามารถนําค่าพิกดั ละติจูดและลองติจูดนี้ไปป้ อนค่าค้นหาตําแหน่ง
ในเวปไซต์แผนที่ Google map เพื่อหาตําแหน่งดังกล่าวได้ดงั รู ปที่ 2

เครื่ องหมาย $ และแต่ละรายการขั้นด้วยเครื่ องหมายคอมม่า ( , ) และตาม
ด้วยข้อมูลต่างๆ โดยประโยคข้อมูลสําคัญที่สามารถนํามาใช้ในการระบุ
พิกดั ตําแหน่งได้น้ นั จะเป็ นประโยคที่ข้ ึนต้นด้วย $GPGGA , $SGPGSA ,
$GPRMC และ $GPVTG ดังตัวอย่างในรู ปที่ 1

รูปที่ 2. ตําแหน่งบนเวปไซต์แผนที่ พิกดั 07.200490N,100.602090E

รู ปที่ 1. ประโยคข้อมูลที่ส่งออกมาจากโมดูลจีพีเอส

2.4 คําสั่งควบคุม AT-Command

ทั้งนี้ประโยคที่เกี่ยวข้องกับตําแหน่งพิกดั ละติจูดและลองติจูดคือประโยค
ข้อมูลที่ข้ ึนต้นด้วย $GPGGA ซึ่งมีรูปแบบประโยคข้อมูลและความหมาย
ดังตัวอย่างดังนี้ [3]
$GPGGA,095733.705,0659.6165,N,10030.5223,E,1,07,1.0,8.4,M,16.2,M,0000*7D มีความหมายดังนี้
GGA ประเภทข้อมูลสําคัญ
095733.705 เวลา 09:57:33.705 UTC
0659.6165,N ละติจูด 06 องศาเหนือ 59.6165 ลิปดา
10030.5223,E ลองติจูด 100 องศาตะวันออก 30.5223 ลิปดา
1 = มีคุณภาพ 0 = ผิดพลาด
07 จํานวนของดาวเทียมที่ติดต่อ
1.0 ความเที่ยงตรงของตําแหน่งในแนวดิ่ง
8.4,M ความสูงเหนือระดับนํ้าทะเล (เมตร)
-16.2,M ความสู งเหนือระดับนํ้าทะเล แบบ WGSS584 (เมตร)
*7D Check sum

ข้อความสั้น (Short Massage Service : SMS) เป็ นบริ การส่ งข้อความ
สั้นๆความยาวไม่เกิน 160 ตัวอักษรผ่านทางโทรศัพท์เคลื่อนที่ ซึ่งเมื่อส่ ง
ข้อความ SMS ออกไปแล้วผูร้ ับจะได้รับข้อความแน่นอนแม้วา่ หมายเลข
เครื่ องรับนั้นจะไม่อยูใ่ นพื้นที่บริ การ ข้อความจะถูกเก็บไว้ส่วนกลางของ
ระบบ
เมื่อเครื่ องรับเข้ามาอยูใ่ นพื้นที่บริ การสัญญาณโทรศัพท์อีกครั้ง
ระบบก็จะนําข้อความส่ งให้กบั ผูร้ ับปลายทางทันที
การควบคุม
โทรศัพท์เคลื่อนที่ หรื อโมดูล GSM/GPRS เกือบทุกรุ่ นจะมีการรับคําสัง่
มาตรฐาน AT-Command ผ่านทางพอร์ตสื่ อสาร RS232 ซึ่ งมีลกั ษณะเป็ น
รหัสแอสกี้ โดยใช้ตวั อักษร "AT" นําหน้าคําสัง่ ควบคุม โดยคําสัง่ ที่
สําคัญในการรับส่ งข้อความสั้นมีดงั นี้
2.4.1 คําสั่งอ่ านข้ อความ
การอ่านข้อความจะใช้คาํ สัง่ AT+CMGR เช่นต้องการอ่านข้อความ
ลําดับที่ 1 ก็ใช้คาํ สัง่ AT+CMGR=1 โดยหากสมมติมีการส่ งข้อความเข้า
มายังโมดูล GSM เป็ น Hello 12345 และเมื่อใช้คาํ สัง่ AT+CMGR=1 จะมี
ข้อความแจ้งมายังพอร์ตสื่ อสารอนุกรมดังนี้
AT+CMGR=1 <ent>
+CMGR:"REC
UNREAD",+66811234567",,"09/10/09,09:09:09+28"
Hello 12345
OK
2.4.2 คําสั่งส่ งข้ อความ
การส่ งข้อความ SMS จะใช้คาํ สัง่ "AT+CMGS=+เบอร์ปลายทาง" โดย
เบอร์ผรู ้ ับจะต้องขึ้นด้วยรหัสประเทศเสมอทั้งนี้หากเป็ นเบอร์ในประเทศ
ไทยหมายเป็ น 0865973419 จะกําหนดเบอร์ปลายทางเป็ น +66865973419
หลังจากนั้นรอเครื่ องหมาย">"เพื่อให้ป้อนข้อความที่ตอ้ งการโดยมี
ลักษณะการใช้งานดังนี้
AT+CMGS=+66865973419<Ent>
>Hello This is send SMS test<Ctrrl+Z><Ent>
+CMGS:1
OK

2.3 การหาค่าลองติจูดและละติจูด
การหาค่าลองติจูดและละติจูดเพื่อระบุพิกดั ตําแหน่งนั้นสามารถนํา
ข้อมูลจากประโยคของ $GPGGA มาแปลงเป็ นค่าพิกดั ลองติจูดและ
ละติจูดตามดังสมการ
พิกัดละติจูด, ลองติจูด = องศา+(หน่ วยลิปดา/60)

(1)

เช่นหากได้รับข้อมูลเป็ น
$GPGGA,100952.412,0712.0294,N,10036.1254,E,1,07,1.8,26.4,M,16.2,M,,0000*4E
ละติจูด = 07 +(12.294/60)
= 07.200490 N
ลองติจูด = 100 + (36.1254/60)
= 100.602090E
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3. การออกแบบและพัฒนาระบบ

3.3 ระบบควบคุม

ระบบแจ้งพิกดั ตําแหน่งเริ่ มจากโมดูล GPS จะทําการติดต่อกับ
ดาวเทียมอย่างน้อย 3 ดวงเพื่อให้ได้ค่าพิกดั และส่ งประโยคข้อมูลดังกล่าว
ให้แก่ไมโครคอนโทรลเลอร์
และไมโครคอนโทรลเลอร์จะถอดรหัส
ข้อมูลเพือ่ ให้ได้ตาํ แหน่งละติจูดและลองติจูด ณ ตําแหน่งปัจจุบนั และ
ไมโครคอนโทรลเลอร์ก็จะนําค่า
เมื่อมีรหัสข้อความที่ตรงกับเงื่อนไข
ตําแหน่งพิกดั ละติจูดและลองติจูดส่ งเป็ นข้อความสั้น SMS ผ่านทางโมดูล
GSM กลับไปให้กบั หมายเลขโทรศัพท์ปลายทางที่ส่งรหัสข้อความเข้ามา

การควบคุ ม ระบบแจ้ง พิ กัด ตํา แหน่ ง จะใช้ไ มโครคอนโทรลเลอร์
ตระกูล PIC เบอร์ 16F877 ทําหน้าที่ควบคุมระบบติดต่อสื่ อสารผ่านทาง
พอร์ ตอนุกรมกับโมดูล GPS และโมดูล GSM โดยใช้ขา RC0 รับข้อมูล
จากโมดูล GPS และขา RC6 และ RC7 ซึ่ งเป็ นขาอินเตอร์ รัปพอร์ ตอนุกรม
ของไมโครคอนโทรลเลอร์ เพื่อรอรับรหัสข้อความ เมื่อมีขอ้ ความเข้ามา
ไมโครคอนโทรลเลอร์ จะอ่านข้อความด้วยคําสั่ง AT+CMGR แล้วนํา
ข้อความมาเปรี ยบเทียบกับข้อความ "GetGPS" หากข้อความตรงกับรหัส
ข้อความดังกล่าว ก็จะนําประโยคข้อมูล $GPGGA ที่ได้จากโมดูล GPS
มาแปลงเป็ นตําแหน่งพิกดั ละติจูดและลองติจูด แล้วนําค่าตําแหน่งดังกล่าว
ส่ งเป็ นข้อความด้วยคําสั่ง AT+CMGS ไปยังหมายเลขผูร้ ับปลายทาง ซึ่ ง
สามารถนําตํา แหน่ ง พิกัด ละติ จูด และลองติ จู ดไปติ ด ตามตําแหน่ ง ของ
รถยนต์ต่อไป ทั้งนี้ วงจรและขั้นตอนการทํางานมีลกั ษณะดังรู ปที่ 5 และ
6 ตามลําดับ

โดยมีระบบการทํางานดังในรู ปที่ 3

รู ปที่ 3. ระบบแจ้งพิกดั ตําแหน่ง

3.1 ชุดระบุพกิ ดั ตําแหน่ ง
ชุ ดระบุ พิกดั ตําแหน่ งจะใช้จีพีเอสโมดู ลรุ่ น GT-710FD ซึ่ งจะมี
พอร์ ตสื่ อสารข้อมูลอนุ กรมส่ งข้อมูลมาตรฐาน NEMA แจ้งเป็ นประโยค
ข้อมูลพิกดั ตําแหน่งบนพื้นโลก หรื อพิกดั ละติจูดและลองติจูด และข้อมูล
ต่างๆของดาวเทียมผ่านทางพอร์ตอนุกรม ซึ่ งประโยคข้อมูลที่ส่งออกมาจะ
เป็ นกลุ่มข้อมูลที่ข้ ึนต้นด้วย $GPGGA , $SGPGSA , $GPRMC และ
$GPVTG สลับ ไล่ เรี ยงกัน ออกมาตลอดเวลา ซึ่ งในระบบจะนําข้อ มูล
เหล่ านี้ ป้ อนให้กับอิ นพุตพอร์ ตอนุ กรมของไมโครคอนโทรลเลอร์ เพื่อ
นําไปใช้งานต่อไป

รู ปที่ 5. วงจรระบบแจ้งพิกดั ตําแหน่ง

3.2 ชุดรับส่ งข้ อความสั้น
ชุ ดรั บส่ ง ข้อ ความสั้นนี้ จ ะใช้โมดู ล GSM/GPRS ของ ET-GSM
SIM300CZ ซึ่ งสามารถทําหน้าที่ รับและส่ งข้อความสั้นได้เที ยบเท่ากับ
โทรศัพท์รุ่นที่ สามารถเชื่ อมต่อ GPRS ทั้งนี้ การควบคุมสั่งการผ่านทาง
พอร์ ตอนุกรมด้วยคําสั่งควบคุม AT Command โดยลักษณะโมดูล GSM
ดังแสดงในรู ปที่ 4

รูปที่ 6. ขั้นตอนการทํางานของระบบแจ้งพิกดั ตําแหน่ง

รู ปที่ 4. โมดูล GSM/GPRS
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4. การทดสอบการใช้ งาน
การลองและทดสอบระบบจะติดตั้งไว้กบั รถยนต์ในห้องโดยสาร และ
ติดตั้งสายอากาศ (Antenna) ไว้ทางด้านกระจกหน้าด้านขวาของรถ โดยใช้
แหล่งจ่ายไฟขนาด 12 โวลท์ของรถยนต์ ซึ่ งในระบบจะมีตวั แปลงเป็ น
ระดั บ แร ง ดั น ขนา ด 5 โ ว ล ท์ เพื่ อ เ ป็ นแหลง จ่ า ยไ ฟ ใ ห้ กั บ
ไมโครคอนโทรลเลอร์ และโมดูล GPS และ GSM และได้นาํ รถยนต์ไป
จอดในตําแหน่งต่างๆ และทดสอบส่ งรหัสข้อความ "GetGPS" จากเครื่ อง
โทรศัพท์เคลื่อนที่ทว่ั ไป ไปยังหมายเลขโทรศัพท์ของระบบ หลังจากนั้น
จะได้รับข้อความตอบกลับจากระบบ ซึ่ งเป็ นข้อความที ระบุพิกดั ละติ จูด
และลองติ จู ด ของตํา แหน่ งรถยนต์ จากนั้นนําพิกัด ดัง กล่ าวไปป้ อนใน
โปรแกรมแผนที่ Google map ก็จะทําให้ทราบตําแหน่ งของรถยนต์บน
แผนที่ ดังรู ปที่ 7 และ 8 ตามลําดับ

รูปที่ 9. ตําแหน่งพิกดั ของรถยนต์ ณ พิกดั 7.226974N, 100.57765E ของ
แผนที่ภาพดาวเทียม

5. สรุป
ระบบแจ้งตําแหน่ งพิกดั ของรถยนต์น้ ี สามารถแจ้งพิกดั ละติจูดและ
ลองติ จูด ด้วยข้อความสั้นได้ทุกพื้ นที่ ที่ มี สัญ ญาณบริ การของเครื อ ข่ าย
โทรศัพ ท์ เ คลื่ อ นที่
ซึ่ งในประเทศไทยนั้ นผู ้ใ ห้ บ ริ การเครื อข่ า ย
โทรศัพท์เคลื่อนที่แต่ละค่ายได้ขยายสัญญาณครอบคลุมทัว่ ประเทศแล้ว
ทําให้สามารถใช้เป็ นระบบติดตามตําแหน่ งของรถยนต์ได้ครอบคลุมทัว่
ประเทศ ซึ่ งงานวิจยั นี้สามารถนําไปประยุกต์ใช้กบั การบริ หารจัดการการ
ขนส่ ง หรื อระบบโลจิสติกส์ ให้มีประสิ ทธิภาพสามารถแข่งขันกับการเปิ ด
โลกเศรษฐกิ จ อาเซี่ ย นที่ จ ะมี ข้ ึ น ในอนาคต อี ก ทั้ง สามารถพัฒ นาไป
ประยุกต์ใช้ติดตามและสั่งหยุดการทํางานของเครื่ องยนต์ในตําแหน่ งที่
เหมาะสมเมื่อรถถูกขโมยได้ต่อไป

รู ปที่ 7. การส่ งรหัสข้อความและรับพิกดั ตําแหน่งจากโทรศัพท์เคลื่อนที

6. กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณแผนที่เวปไซต์ Google map ที่สามารถใช้เป็ นเครื่ องมือ
ค้นหาและระบุตาํ แหน่ง และขอบคุณนักคิดค้นทั้งหลายที่ทาํ ให้โลกนี้มี
เทคโนโลยีใหม่ๆใช้งาน
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รู ปที่ 8. ตําแหน่งของรถยนต์บนเวปไซต์แผนที่พกิ ดั
7.197765N,100.601650E
ทั้งนี้ในการทดสอบได้นาํ รถยนต์ไปจอดในตําแหน่งพื้นที่ต่างๆ เช่น ณ
บริ เวณจอดรถของวงเวียนสวนสองทะเลในตัวเมืองจังหวัดสงขลาก็จะได้
พิกดั ตําแหน่งละติจูด ลองติจูด คือ 7.226974N, 100.57765E เมื่อนําไป
ป้ อนพิกดั ค้นหาตําแหน่งในแผนที่เวปไซต์จะทราบตําแหน่งดังกล่าว และ
นอกจากนี้ยงั สามารถเปลี่ยนจากมุมมองแผนที่เป็ นแผนที่ภาพจริ งจาก
ดาวเทียมดังแสดงในรู ปที่ 9
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ในการควบคุ มหุ่ น ยนต์จานวนมากให้ทางานร่ วมกัน ในพื้นที่ ที่จากัดนั้น
เป็ นสิ่ งที่ควบคุมได้ยาก และใช้บุคลากรจานวนมากในการควบคุมหุ่ นยนต์
แต่ละตัวให้ทางานตามที่ ตอ้ งการได้ เห็ นได้จาก [2] หากใช้มนุ ษย์ในการ
ค านวณหาเส้ น ทางนั้น จะใช้เ วลามากซึ่ งอาจเกิ ด อุ บ ตั ิ เ หตุไ ด้ หรื อการ
ควบคุ ม ที่ ตอ้ งใช้ความละเอี ยดอ่อนในการทางาน [3] ซึ่ งถ้าเกิ ดว่าใช้ค น
ในการควบคุ ม นั้น ก็ อ าจเกิ ด ความผิ ด พลาดขึ้ น ได้แ ต่ ถ้ า ใช้ Algorithm
ที่มีประสิ ทธิ ภาพเพียงพอ ในการสั่งการ ควบคุมการเคลื่อนที่ของหุ่นยนต์
นั้นก็จะสามารถลดความเสี่ ยงที่ จะเกิ ดความผิดพลาดในขั้นตอนของการ
ทางานได้ ดังนั้นจึ งมี การน าเอา algorithm เข้ามาช่ วยในการควบคุ มการ
เคลื่ อนที่ ของหุ่ นยนต์เหล่ านั้นเพื่อไม่ให้หุ่น ยนต์เหล่ านั้น เกิ ดการชนกับ
สิ่ งกี ดขวางต่างๆ ซึ่ ง algorithm นั้นจะเข้ามาช่วยในการจัดการกับการสร้าง
เส้นทางการเคลื่อนที่ ของหุ่ นยนต์เพื่อไปยังจุดหมายที่ กาหนดไว้โดยไม่มี
การชนกันเกิดขึ้น
Reciprocal Collision Avoidance (RVO) [4, 5, 6] นั้ นเป็ น Algorithm
ที่ใช้ในการป้ องกันการชนกับสิ่ งกี ดขวางที่เคลื่ อนที่ อยู่ ซึ่ งเหมาะสาหรั บ
การน าไปใช้ ก ับ หุ่ น ยนต์ ห ลายๆตัว พร้ อ มกัน (Multi-robot) เนื่ อ งจาก
มีความสามารถในการประมวลผลวัตถุที่เคลื่อนที่ได้ ซึ่ งได้พฒั นามาจาก
ORCA [1] ซึ่งแสดงให้เห็นถึงประสิ ทธิ ภาพที่มากขึ้นอีกทั้งมีความสมบูรณ์
และความเร็ วในการประมวลผลที่มากขึ้นอีกด้วย

บทคัดย่ อ
บทความวิ จัยนี ้ นาเสนอการจาลองรู ปแบบการจัดการกับคลังสิ นค้ า
โดยใช้ ห่ ุ นยนต์ ห ลายตัวในการรั บสิ นค้ า จั ดเก็บสิ นค้ า และหยิ บสิ นค้ า
หุ่นยนต์ ทั้งหมดนั้นจะต้ องเคลื่อนที่ไปตามจุดหมาย โดยขณะที่ ทางานหรื อ
วิ่งอยู่นั้น หุ่นยนต์ แต่ ละตัวนั้นจะต้ องเคลื่อนที่หลบหุ่นยนต์ ตัวอื่นๆ ภายใน
เวลาเดียวกันด้ วย ภายในขอบเขตพืน้ ที่ การทางาน บนพื น้ ที่ ราบเรี ยบโล่ ง
สาหรั บหุ่ นยนต์ จากจุดตาแหน่ งที่ ห่ ุ นยนต์ อยู่จุดหนึ่ งไปยังจุดปลายทาง
โดยเราใช้ อั ล กอริ ทึ ม ORCA (Optimal Reciprocal Collision Avoidance)
[1] ในการควบคุมหุ่ นยนต์ แต่ ละตัว โดยอัล กอริ ทึ ม ORCA นี ้ จะทาการ
สร้ างเส้ นทางที่ ทาให้ ไม่ เกิ ดการชนกั นของหุ่ นแต่ ละตัว ในการทดลอง
คณะผู้วิจัยจะสุ่มค่ าตาแหน่ ง ของเป้ าหมายที่ จะเก็บสิ นค้ าและหยิบสิ นค้ า
วนซา้ ตามต้ องการ เพื่อวิเคราะห์ และสรุปผลการตอบสนองการทางานของ
หุ่ นยนต์ ทั้งหมด และสามารถตรวจสอบยอดสิ นค้ า อัพเดทข้ อมูลบนเว็บ
ไซด์ และทาการแจ้ งเตือนเมื่อสิ นค้ าในสต็อกหมดได้

Abstract
In this paper, we present a simulation of multiple-robot to manage
product in warehouse, where multiple-robots need to avoid collision with
each other while moving in a workspace. Optimal Reciprocal Collision
Avoidance (ORCA)[1] Algorithm to create collision free path for each
robot. In experiment we will assume a random start point and last point
to analysis and conclusion response function of all robot also can check,
update data on website and alert when there is no product in stock.

2. จุดประสงค์ ของงานวิจยั
เพื่ อ ต้ อ งการศึ ก ษากระบวนการท างานในการหล บสิ่ งกี ด ขวาง
ของ ORCA Algorithm ที่ ส ามารถส่ ง ผลให้ หุ่ น ยนต์ แ ต่ ล ะตัว สามารถ
ทางานได้อย่างราบลื่ นโดยที่ไม่มีการถ่ายโอนหรื อเชื่ อมโยงข้อมูลระหว่าง
กันอีกทั้งสามารถเคลื่อนที่ไปยังเป้ าหมายตามที่ได้รับคาสัง่ ได้โดยไม่มีการ
ชนกันเกิดขึ้น เพื่อนาไปประยุกต์ใช้กบั งานทางด้านการจัดการทรัพยากรที่
มีหุ่นยนต์หลายตัวเข้ามาเกี่ยวข้อง อีกทั้งยังสามารถใช้ร่วมกับเกมเพื่อสร้าง
เส้นทางการเคลื่อนที่ของ AI ได้อีกด้วย [7]

Keywords: Multiple-robot, warehouse, ORCA, algorithm, collision
avoidance

1. บทนา
การที่หุ่ นยนต์จานวนมากจะสามารถทางานร่ วมกันได้อย่างราบรื่ นนั้น
สิ่ งที่สาคัญที่จะต้องมี คือ การจัดการที่ดีสาหรับการเคลื่ อนที่ของหุ่ นยนต์
แต่ละตัวเพือ่ ป้ องกันไม่ให้เกิดการชนกันเอง ดังนั้นการศึกษาการเคลื่อนที่
ของหุ่นยนต์เพื่อไม่ให้เกิดการชนกันนั้นนับว่าเป็ นงานที่ควรจะศึกษา
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𝜏
ถ้า 𝑣𝐴 − 𝑣𝐵 ∈ 𝑉𝑂𝐴|𝐵
, แล้วหุ่ นยนต์ A และ B จะไม่เกิดการชนกัน
ให้ X ⊕ Y คือ วิธีการรวมกันแบบ Minkowski ของเซต X และ Y ได้วา่

3. ทฤษฏีทเี่ กีย่ วข้ อง
3.1 ในขั้นต้ น
กรณี ที่มีหุ่นยนต์อยู่ 2 ตัวนั้น เราจะกาหนดให้ทิศทางความเร็ วที่ทาให้
𝜏
เกิดการชนกัน 𝑉𝑂𝐴|𝐵
(อ่านว่า ทิศทางความเร็ วที่ทาให้ A ถูกชนโดย B
ในช่วงเวลา 𝜏 ) คือ ค่าที่แสดงความสัมพันธ์ของความเร็ วทั้งหมดของ A
ที่ข้ ึนอยูก่ บั B เพื่อแสดงให้เห็นถึง ผลลัพธ์ในการชนกับระว่าง A และ B
ในแต่ละทิศทางการเคลื่อนที่ก่อนเวลา 𝜏 สามารถกาหนดเป็ น
𝐿𝑒𝑡 𝐷(𝑝, 𝑟) โดยมี p เป็ นจุดศูนย์กลางและมี r เป็ นรัศมี
𝐷(𝑝, 𝑟) = {𝑞| ‖𝑞 − 𝑝‖ < 𝑟}

X ⊕ Z = {𝑥 + 𝑦|𝑥 ∈ 𝑋, 𝑦 ∈ 𝑌}

𝜏
สาหรับค่าของ 𝑉𝐵 ใดๆ ถ้า 𝑣𝐵 ∈ 𝑉𝐵 และ𝑣𝐴 ∉ 𝑉𝑂𝐴|𝐵
⨁𝑉𝐵 แล้ว A และ B
จะไม่ เ กิ ด การชนกัน ซึ่ งจะน าไปสู่ ก ารก าหนด ชุ ด ของทิศทางความเร็ ว
𝜏
ที่ทาให้ไม่เกิดการชนกันของหุ่ นยนต์ A 𝐶𝐴𝐴|𝐵
(𝑉𝐵 ) กาหนดให้หุ่นยนต์ B
เลือกความเร็ วจาก 𝑉𝐵 (สามารถดูจากได้ รู ปที่ 2) จะได้

(1)

𝜏 (𝑉 )
𝜏
𝐶𝐴𝐴|𝐵
𝐵 = {𝑣|𝑣 ∉ 𝑉𝑂𝐴|𝐵 ⨁𝑉𝐵 }

ดังนั้น
𝜏
𝑉𝑂𝐴|𝐵
= {𝑣|∃𝑡 ∈ [0, 𝜏] ∷ 𝑡𝑣 ∈ 𝐷(𝑝𝐵 − 𝑝𝐴 , 𝑟𝐴 + 𝑟𝐵 }

(3)

(4)

กล่าวได้วา่ ความสัมพันธ์ของความเร็ ว 𝑉𝐴 และ 𝑉𝐵 กับ การที่ A และ B
จะไม่เกิดการชนกัน เกิดขึ้นก็ต่อเมื่อ
𝜏 (𝑉 )
𝜏
ค่า 𝑉𝐴 ⊆ 𝐶𝐴𝐴|𝐵
𝐵 และ 𝑉𝐴 ⊆ 𝐶𝐴𝐴|𝐵 (𝑉𝐵 )
𝜏 (𝑉 )
𝜏
ถ้า 𝑉𝐴 = 𝐶𝐴𝐴|𝐵
𝐵 และ 𝑉𝐴 = 𝐶𝐴𝐴|𝐵 (𝑉𝐵 )
เราจะกล่าวได้วา่ 𝑉𝐴 และ 𝑉𝐵 มีความเข้ากันได้สูงสุ ด

(2)

3.2 Optimal reciprocal collision avoidance
ORCA เป็ นวิธีการเลื อกใช่ ความเร็ วที่เพียงพอต่อการเคลื่ อนไหวการ
ห ล บ ใ น ก ลุ่ ม หุ่ น ย น ต์ ห ล า ย ตั ว ใ น รู ป แ บ บ multiple holonomic
เพื่อหลีกเลี่ยงการชน ให้กลุ่มของหุ่ นยนต์รูปแบบ n disk-shaped มีรัศมี 𝑟𝑖
และความเร็ ว 𝑉𝑖 ∈ 𝑅2 ที่ ต าแหน่ ง 𝑝𝑖 ในระนาบ 𝑅2แต่ ล ะหุ่ นยนต์
จะพยายามไปให้ ถึ งเป้ าหมาย 𝑔𝑖 โดยจุดหมายจากการเลื อกจะต้องการ
ความเร็ ว 𝑉𝑖 𝑝𝑟𝑒𝑓 ∈ 𝑅2 วัต ถุ ป ระสงค์ข องการเลื อ ก 𝑉𝑖 ที่ ดี ที่ สุ ด มี ค วาม
เป็ นไปได้ที่จะอยู่ใ กล้เคี ยง 𝑉𝑖 𝑃𝑟𝑒𝑓 อย่างเช่ น การชนกัน ระหว่างหุ่ น ยนต์
ที่มีการหลีกเลี่ยงมีขอบเขตเวลาอย่างน้อย 𝜏
ในกรณี ของหุ่นยนต์ holonomic เคลื่อนที่ดว้ ยความเร็ ว 𝑉𝐻 ∈ 𝑅2
เป็ นทิศทางความเร็ วที่ทาให้เกิดการชนกันสาหรับ 𝑖 ∈ [1, 𝑛] ∁ 𝑁 ด้วย 𝑟𝑖
ที่ 𝑝𝑖 ที่เกิดจากหุ่ นยนต์ 𝑗 ∈ [1, 𝑛], 𝑗 ≠ 𝑖 ด้วย 𝑟𝑗 ที่ 𝑝𝑗 ถูกกาหนด
เป็ นชุดของความเร็ วสัมพัทธ์ 𝑉̅ = 𝑉𝐻𝑖 − 𝑉𝐻𝑗 ระหว่างหุ่ นยนต์ 𝑖 และ 𝑗

รูปที่ 1. (a) ต่าแหน่งของหุ่ นยนต์ A และ B (b) สาหรับกรณี ที่ 𝜏 = 2 ทิศทาง
𝜏
ความเร็ วที่ทาให้เกิดการชนกัน 𝑉𝑂𝐴|𝐵
(พื้นที่สีเทา) ทาให้เป็ นรู ปทรงเลขา
คณิ ตโดยทาการตัดในส่วนปลายของโดนที่จุดกาเนิ ดโดยมีเส้นสัมผัสกับ
ส่วนโค้ง 𝑟𝐴 + 𝑟𝐵 ที่มีจุดศูนย์กลางอยูท่ ี่ 𝑝𝐵 − 𝑝𝐴 ปริ มาณการตัดนั้นขึ้นอยู่
กับค่าของ 𝜏 โดยใช้ความโค้งของรัศมีแผ่นจานที่มีค่า 𝑟𝐴 + 𝑟𝐵 /𝜏 เป็ นจุด
ศูนย์กลางที่จุด 𝑝𝐵 − 𝑝𝐴 /𝜏

𝜏
𝑉𝑂𝑖|𝑗
= {𝑉̅ |∃𝑡 ∈ [0, 𝜏], 𝑡. 𝑉̅ ∈ 𝐷(𝑝𝑗 − 𝑝𝑖 , 𝑟𝑖 + 𝑟𝑗 }

รูปที่ 2. ชุดของทิศทางความเร็ วที่ทาให้ไม่เกิดการชนกันของหุ่นยนต์ A
𝜏
𝑉𝑂𝐴|𝐵
(𝑉𝐵 ) กาหนดให้หุ่นยนต์ B นั้นเลือกค่าความเร็ วจากพื้นที่ 𝑉𝐵 (พื้นที่
𝜏
สี เทาเข้ม) ที่เกิดจาก ผลรวม Minkowski ระหว่าง 𝑉𝑂𝐴|𝐵
และ 𝑉𝐵 (พื้นที่สี
เทาอ่อน)

(5)

ด้วย 𝐷(𝑝, 𝑟) = {𝑞| ||𝑞 − 𝑝|| < 𝑟} วงกลมเปิ ดรัศมี 𝑟 ของชุดความเร็ ว
𝜏
ในการหลบการปะทะกัน 𝑂𝑅𝐶𝐴𝑖|𝑗
สาหรับของหุ่ นยนต์ 𝑖 และหุ่ นยนต์ 𝑗
ในรู ปทรงเลขาคณิ ตที่สร้างขึ้นจาก 𝑉𝑂𝑖|𝑗𝜏 (ดูรูปที่ 1. ด้านซ้ายและศูนย์)
ก่อนที่การเปลี่ยนแปลงขั้นต่า (ดูรูปที่ 1. ด้านซ้ายและตรงกลาง)
และในครั้งแรกการเปลี่ยนแปลงขั้นต่า

การตีความรู ปทรงเลขาคณิ ตของ ทิศทางความเร็ วที่ทาให้เกิดการชนกัน
𝜏
𝜏
นั้นถูกแสดงใน รู ปที่ 1 (b) หมายเหตุ ค่า 𝑉𝑂𝐴|𝐵
และ 𝑉𝑂𝐵|𝐴
นั้นสมมาตร
กันที่จุดเริ่ มต้น กาหนดให้ 𝑣𝐴 และ 𝑣𝐵 เป็ นความเร็ วของหุ่ นยนต์ A และ B
ตามลาดับ คานิยามของ ความเร็ วที่ทาให้เกิดการชนกัน สามารถอธิบายได้

opt
opt
opt
u=( argminτ ‖v̅ -(vopt
𝑖 +v𝑗 )‖)-(v𝑖 − v𝑗 ),
v̅∈∂VO𝑖|𝑗
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โดยต้องเพิ่ม 𝑉̅ เพื่อหลี กเลี่ ยงการชนคานวณด้วย 𝑉̅𝑖opt เป็ นประสิ ทธิ ภาพ
ของความเร็ วโดยการตั้งค่า 𝑉𝐻𝑖𝑐𝑢𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡 ของหุ่ นยนต์ แสดงรู ปที่ 1. จากนั้น
𝑜𝑝𝑡
𝑂𝑅𝐶𝐴𝜏𝑖|𝑗 = {𝑉𝐻𝑖 |(𝑉𝐻𝑖 − (𝑉𝑖 + 𝑐𝑢)) ∙ 𝑛 ≥ 0} ดั ง ต่ อไ ป นี้ อ ธิ บ า ย ไ ว้
ใน [2] n หมายถึ งขอบเขตภายนอกของ 𝑉𝑂𝑖|𝑗𝜏 ที่ (Vopt𝑖 − V𝑗opt) + 𝑢 และ c
มีส่วนเกี่ยวข้องในการช่วยหลบหลี กการชนโดยค่า 𝑐 = 21 หมายความว่า
หุ่ นยนต์ท้ งั 𝑖 และ 𝑗 ช่ วยกัน หลบซึ่ งกันและกัน ถ้า 𝑐 = 1 หมายความว่า
หุ่ นยนต์ 𝑖 จะทาการหลบ 𝑗 โดยที่ 𝑗 จะเคลื่ อนที่ไปตามปรกติ ในทานอง
เดี ยวกันทิ ศ ทางความเร็ วที่ ทาให้ เ กิ ด การชนกัน ของหุ่ น ยนต์ที่ ส ามารถ
คานวณได้กบั สิ่ งกีดขวางหยุดนิ่งต่อไปนี้ [2] ชุดความเร็ วในการหลบของ
หุ่นยนต์ 𝑖 ,𝑂𝑅𝐶𝐴𝜏𝑖|𝑗 คือ

จากชุ ดความเร็ วเคลื่อนไหวหลบหลี กการปะทะกันที่กาหนดโดยสมการ
𝑂𝑅𝐶𝐴𝜏𝑖 = 𝑆𝐴𝐻𝑉 ⋂j≠i ORCAτi|j ,
จึ งต้ อ งก ารค วามเ ร็ วข องหุ่ น ยน ต์
จะถู ก น ามาพิ จารณา นี้ จ ะแสดงในรู ป ที่ 1 แสดงในสมการ ε = εi = εj
ขั้นตอนสุ ดท้ายเลื อกความเร็ ว holonomic กับ แผนที่ ที่ส อดคล้องกับ การ
ควบคุ ม อิ น พุตซึ่ งรั บ รองการเคลื่ อนที่ ห ลบสิ่ งกี ด ขวางโดยรายละเอี ย ด
คาอธิ บายขั้นตอนวิธีการที่ระบุไว้ในอัลกอริ ทึมที่ 1
NH-ORCA สามารถนาไปใช้ร่วมกับหุ่ นยนต์กลุ่ มต่างๆด้วยข้อจากัด
จลนศาสตร์ ที่แตกต่างกันของค่าขนาด และค่าความผิดพลาดสู งสุ ดคือ 𝜀𝑖
และอยูใ่ นขอบเขตล่าง 𝑇𝑖
𝑖

Algorithm 1 Non-Holonomic Reciprocal Collision Avoidance.
Require: Fixed 𝜀𝑖 and 𝑇𝑖 . Group of differential-drive robots 𝑖 ∈ [1, 𝑛]
provided with:
𝑝𝑟𝑒𝑓
𝑐𝑢𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡
- Internal parameters:p𝑖 , 𝑣𝐻𝑖
, 𝜃𝑖 , 𝑣𝑖 , 𝑟𝑖 , 𝜀𝑖 , 𝑇𝑖 .
- External parameters (obtained from sensing or communication): p𝑖 ,
𝑐𝑢𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡
𝑣𝐻𝑖
, 𝑟𝑗 + 𝜀𝑗 with 𝑖 ≠ 𝑗.
1: Compute 𝑃𝐴𝐻𝑉𝑖,0 from closed-form expression of 𝑆𝐴𝐻𝑉𝑖,0 and zero
orientation
2: Loop
3: for 𝑖 ∈ {1, … , 𝑛} do
Compute 𝑃𝐴𝐻𝑉𝑖 by rotating 𝑃𝐴𝐻𝑉𝑖,0 to match orientation 𝜃𝑖 .
4:
5:
for 𝑗 ∈ {1, … , 𝑛}, 𝑖 ≠ 𝑗 do
𝜏
Compute 𝑉𝑂𝑖|𝑗
for holonomic robots of radius 𝑟𝑗 + 𝜀𝑗 and
6:
𝑐𝑢𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡
𝑐𝑢𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡
𝑟𝑗 + 𝜀𝑗 at p𝑖 and p𝑗 with 𝑣𝐻𝑖
and 𝑣𝐻𝑖
Compute 𝑂𝑅𝐶𝐴𝜏𝑖|𝑗
7:
8:
end for
Construct 𝑂𝑅𝐶𝐴𝜏𝑖 = 𝑃𝐴𝐻𝑉𝑖 ∩ ⋂𝑖≠𝑗 𝑂𝑅𝐶𝐴𝜏𝑖|𝑗
9:
Compute optimal collision-free holonomic velocity 𝑣𝐻∗ 𝑖
10:
Map 𝑣𝐻∗ 𝑖 to (𝑣𝑖 , 𝜔𝑖 )
11:
12:
Apply controls.
13: end for
14: end loop

(7)

𝑂𝑅𝐶𝐴𝜏𝑖 = 𝑆𝐴𝐻𝑉𝑖 ⋂𝑗≠𝑖 𝑂𝑅𝐶𝐴𝜏𝑖|𝑗 ,

ด้ ว ย 𝑆𝐴𝐻𝑉 ที่ ไ ด้ รั บ อนุ ญ าตชุ ด ความเร็ ว holonomic ภายใต้ ข ้ อ จ ากั ด
กลศาสตร์ของหุ่นยนต์ 𝑖
สาหรับหุ่นยนต์ holonomic ที่มี 𝑆𝐴𝐻𝑉 = 𝐷(0, 𝑉𝐻𝑖𝑀𝑎𝑥 )
โดยรู ปที่ 1 ด้านขวาแสดงให้เห็นถึงชุด 𝑂𝑅𝐶𝐴𝜏𝑖 สาหรับการตั้งค่าหุ่ นยนต์
หลายตัว 𝑆𝐴𝐻𝑉 เป็ นค่าประมาณโดยเป็ นรู ปแบบหลายเหลี่ยม 𝑃𝐴𝐻𝑉
เพื่อหุ่นยนต์แต่ละตัว สามารถคานวณหาได้จากสมการ
𝑖

𝑖

𝑖

𝑖

∗
𝑉𝐻𝑖
=

argmin ||𝑉𝐻𝑖 − 𝑉𝑖

𝑉𝐻𝑖 ∈𝑂𝑅𝐶𝐴𝜏𝑖

𝑝𝑟𝑒𝑓

||

(8)

รูปที่ 3. ซ้าย: การกาหนดค่ากับสองหุ่ นยนต์ที่ Non-holonomic
กลาง: 𝑉𝑂𝑖|𝑗𝜏 และ 𝑂𝑅𝐶𝐴𝜏𝑖 เพื่อหุ่ นยนต์ที่ 𝑝𝑖 ด้วย 𝑟𝑖 + 𝜀 และ 𝑉𝐻𝑖𝑐𝑢𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡
สร้างขึ้นโดยหุ่นยนต์ holonomic ที่ 𝑝𝑗 ด้วย 𝑟𝑗 + 𝜀 และชุด 𝑉𝐻𝑗𝑐𝑢𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡
ขวา:ข้อจากัดความเร็ วที่สร้ างโดย 𝑂𝑅𝐶𝐴𝜏𝑖|𝑗 จากหุ่ นยนต์หลายตัวร่ วมกับ
ชุด 𝑃𝐴𝐻𝑉 คานึงถึงกลศาสตร์ ของหุ่นยนต์และพื้นที่เคลื่อนไหวหลบหลีก
การปะทะ 𝑂𝑅𝐶𝐴𝜏𝑖 คือส่ วนที่ไฮไลต์แสดงเป็ น 𝑉𝐻𝑖∗

รู ปที่ 4. แสดงร่ องรอยการเคลื่ อนที่ ของหุ่ นยนต์ในแบบจาลอง ซึ่ งสี อ่อน
นั้นคือจุดเริ่ มต้นส่ วนสี เข้มนั้นคือจุดล่าสุ ด
(a) ร่ องรอยหุ่ นยนต์ 2 ตัวเคลื่อนที่ผา่ นกัน
(b) ร่ องรอย ของหุ่ นยนต์ 5 ตัวที่เคลื่อนที่ขา้ มไปยังด้านตรงข้ามกัน

𝑖

3.3 NH-ORCA: Optimal reciprocal collision avoidance
under non-holonomic constraints

ในแต่ละครั้งขั้นตอน NH-ORCA ประกอบด้วย 3 ขั้นตอนหลัก ดังนี้
ขั้นตอนแรก 𝑉𝑂𝑖|𝑗𝜏 และ 𝑂𝑅𝐶𝐴𝜏𝑖|𝑗 เป็ นการคานวณหุ่ นยนต์ holonomic
ของรัศมี 𝑟𝑖 + 𝜀𝑖 , 𝑟𝑗 + 𝜀𝑗 ที่ 𝑝𝑖 , 𝑝𝑗 ด้วยความเร็ ว 𝑉𝐻𝑖𝑐𝑢𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡 , 𝑉𝐻𝑗𝑐𝑢𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡
ขั้นตอนที่ สอง 𝑆𝐴𝐻𝑉 ค านวณเพื่อก าหนด 𝜀𝑖 และ 𝑇𝑖 และประมาณค่ า
โดยรู ปหลายเหลื่ ยม 𝑃𝐴𝐻𝑉 นอกจากนี้ 𝑂𝑅𝐶𝐴𝜏𝑖 ถู ก สร้ างขึ้ นด้วยส่ วนที่ อยู่
ใกล้ เ คี ย งกั บ หุ่ นยนต์ แ ละความเร็ ว holonomic ที่ ดี ที่ สุ ด จะถู ก เลื อ ก
วันที่ 21-23 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ เชี ยงใหม่
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4. วิธีการดาเนินงานวิจยั

6. สรุปผลการวิจยั

งานวิจยั ประกอบไปด้วย 3 ขั้นตอนดังนี้ 1. จาลองรู ปแบบแผนที่ (Map)
2. ทดสอบการเคลื่อนที่ของหุ่ นยนต์ 1 ตัว 3. ทดสอบการเคลื่อนที่
ของหุ่นยนต์หลายตัว

ในการทดลองของเรานั้นจะใช้วิธี จาลอง การทางานของ อัลกอลิ ทึ ม
โดยเราจะแบ่งออกเป็ น 2 ส่ วนคือ การทดสอบการทางาน กับ การนาไป
จาลองจริ ง ซึ่ งในส่ วนของการทดสอบการท างานนั้น เราจะแสดงการ
ทางานให้เห็น 2 รู ปแบบคือ ส่ วนแรกตามที่แสดงใน รู ปที่ 4 (a) ได้แสดง
การเปลี่ ย นต าแหน่ ง พร้ อ มกัน ของหุ่ น ยนต์ที่ มี ค วามลื่ น ไหลและไม่ มี
การชนกันเกิดขึ้น เมื่อหุ่ นยนต์น้ นั รู ้ว่าใกล้จะชนกันเกิดขึ้นจะมีการเปลี่ ยน
ทิ ศ ทางความเร็ ว เพื่ อ ให้ ห ลบสิ่ งกี ด ขวางได้ ส่ วนที่ ส องจาก รู ป ที่ 4 (b)
จะเห็ นได้ว่าหุ่ นยนต์ท้ งั 5 ตัวนั้น ได้มีการเคลื่ อนที่ขา้ มยังด้านตรงกันข้าม
เป็ นวงกลมเพื่อป้ องกันไม่ให้มีการชนกันเกิ ดขึ้น ในส่ วนของการนาไป
จาลองจริ ง นั้น เราจะจ าลองการสุ่ ม ต าแหน่ ง ของจุ ด หมายให้ หุ่ น ยนต์
แต่ละตัวเพื่อเคลื่อนที่ไปยังเป้ าหมายและกลับมารับคาสัง่ เพื่อทางานต่อไป

7. กิตติกรรมประกาศ

รู ปที่ 5. แสดงรู ปแบบการจาลองแผนที่และลักษณะของจุดเก็บสิ่ งของ

ขอขอบพระคุ ณ อาจารย์สุรางค์รัตน์ เชาว์โคกสู ง ที่ เ ป็ นผูใ้ ห้ค าปรึ ก ษา
และอาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้ า คณะวิศวกรรมศาสตร์ และเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมที่ให้แนวคิด ข้อเสนอแนะ ตลอดจนแนวทางในการปรับปรุ ง
แก้ไข้ขอ้ ผิดพลาดต่างๆ จนทาให้โครงงานนี้ สาเร็ จลุล่วง

4.1 จาลองรู ปแบบแผนที่ (Map)
สร้างแผนที่แสดงจุดต่างๆของสิ่ งของในแผนที่A1-F5และแสดงจุดเก็บ
ของเข้าในพื้นที่สีเขียวและเบิกของในพื้นที่สีส้ม
4.2 ทดสอบการเคลื่อนที่ของหุ่ นยนต์ 1 ตัว
ในการทดสอบหุ่นยนต์ 1 ตัวเคลื่อนที่จากจุดเก็บของเข้าพื้นที่สีเขียว
ไปจัดเก็บในจุด A1-F5 แล้วหุ่ นยนต์เคลื่อนที่กลับไปรอในพื้นที่สีเขียว
ในส่วนเบิกของการทดลองเหมือนกับจุดเก็บของ
4.3 ทดสอบการเคลื่อนที่ของหุ่ นยนต์หลายตัว
ในการทดสอบการเคลื่อนที่ของหุ่นยนต์หลายตัว จะมีหุ่นยนต์ที่อยู่
ในสถานะรออยูต่ าแหน่งจุดรับและส่ งของเมื่อได้รับคาสัง่ จะเคลื่อนที่ไป
จุดสิ่ งของถ้ามีเส้นทางการเคลื่อนที่มาชนกันจะทาการหลบกันระหว่าง
หุ่นยนต์
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5. การทดลองและวิเคราะห์ ผล
การทดลองและวิเคราะห์ผลของงานวิจยั นี้ แบ่งออกเป็ นสองส่ วน คือ
หุ่นยนต์เคลื่อนไปจากจุดเริ่ มไปยังจุดหมายและส่ วนหุ่ นยนต์หลายตัว
เคลื่อนที่ไปยังจุดหมาย
5.1 หุ่นยนต์เคลื่อนไปจากจุดเริ่ มไปยังจุดหมาย
วิธีก ารทดสอบประสิ ทธิ ภาพโดยให้ หุ่ น ยนต์เ คลื่ อนที่ จากจุ ด เก็ บ ของ
หรื อจุดเบิกของแล้วเคลื่ อนที่ไปยังจุดที่ว่ิงของอยูแ่ ล้วเก็บค่าเวลาของการ
เคลื่อนที่ในแต่ละจุดที่สิ่งของอยูโ่ ดยเวลาที่ได้จะขึ้นอยูก่ บั ระยะทางจากจุด
ที่หุ่นยนต์อยูก่ บั จุดที่ส่ิ งของอยู่
5.2 ส่วนหุ่นยนต์หลายตัวเคลื่อนที่ไปยังจุดหมาย
วิธี ก ารทดสอบประสิ ท ธิ ภาพโดยให้ หุ่ น ยนต์ท้ งั ฝั่ ง เก็ บ ของและเบิ ก
ของทางานพร้อมกันแล้วเก็บค่าโอกาสการชนกันระหว่างหุ่ นยนต์ 2 ตัว
กับหุ่ นยนต์ 4 ตัวพร้ อมกับเวลาของการเก็บ ของและส่ งของทั้งหุ่ นยนต์
2 ตัว กับหุ่นยนต์ 4 ตัว
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การควบคุมการทรงตัวของพาหนะแบบสองล้อ
Self Balancing Control of a Two Wheeled Vehicle
พิสิทธิ วิสุทธิเมธีกร
ภาควิชาวิศวกรรมระบบวัดคุมและเมคคาทรอนิกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
E-mail: pisit@mut.ac.th
เพียงสองล้อทาให้โครงสร้างโดยรวมเล็กลงเมื่ อเทียบกับพาหนะที่ มีสี่ล้อ
อีกทั้งพาหนะแบบสองล้อมีความสามารถในการเลี้ ยวในบริ เวณแคบได้ทา
ให้มีความคล่องตัวในการใช้งานเหมาะกับพื้นที่บริ เวณที่มีผคู้ นเดิ นไปมา
หรื อพื้ น ที่ ที่ ไม่ ได้กว้างขวางอย่างเช่ น โกดังสิ นค้าหรื อห้ างสรรพสิ นค้า
เป็ นต้น ยานพาหนะแบบสองล้อในมุมมองของวิศวกรระบบควบคุมถือ
ว่าเป็ นระบบที่ ไม่ มี เสถี ยรภาพ ขณะทางานจะต้องมี ก ารควบคุ มจึงจะ
สามารถทรงตัวได้และมีคุณลักษณะทางพลศาสตร์ของระบบที่ไม่เป็ นเชิ ง
เส้น [2] ดังนั้นการออกแบบตัวควบคุม จะมีความซับซ้อนพอสมควรใน
กรณี ใช้ตวั ควบคุ ม แบบไม่ เป็ นเชิ งเส้ น ในงานวิจยั [3] ได้มีก ารใช้ตวั
ควบคุ ม แบบฟั ซ ซี่ ล อจิ ก ท างานร่ วมกับ ตัว ควบคุ ม แบบพี ไ อดี เพื่ อ การ
ควบคุมการทรงตัวของยานพาหนะแบบสองล้อ และในงานวิจยั [4] ก็ใช้
โครงข่ายประสาทเทียมและฟัซซี ลอจิกทางานร่ วมกันเพื่อควบคุมการทรง
ตัวของยานพาหนะแบบสองล้อ อย่ า งไรก็ ดี ในบางงานวิ จ ั ย ก็ มี การ
ออกแบบระบบควบคุมโดยทาให้สมการทางพลศาสตร์ ของระบบพาหนะ
สองล้ออยูใ่ นรู ปที่เป็ นเชิ งเส้นก่อนด้วยการประมาณให้มีจุดทางานแคบๆ
รอบบริ เวณสภาวะที่ กาหนด ทาให้สามารถใช้ทฤษฎี การควบคุมแบบ
เชิ งเส้นเพื่อออกแบบตัว ควบคุ มการทรงตัวของพาหนะแบบสองล้อได้
อย่างเช่ นงานวิจยั [5] ใช้วิธีการทาให้ระบบเป็ นเชิ งเส้นก่อนแล้วใช้วิธีการ
ควบคุ มแบบป้ อนกลับ สถานะในการควบคุ มยานพาหนะแบบสองล้อ
สาหรับบทความนี้ จะใช้แนวทางของการประมาณค่าฟั งก์ชนั ถ่ายโอนของ
ระบบด้วยสมการแบบเชิ งเส้ น และมี ข อบเขตการทางานช่ วงแคบๆก่ อน
แล้วจึงนาฟั งก์ชันถ่ายโอนที่ ได้ไปทาการออกแบบตัวควบคุ มเพื่อควบคุม
การทรงตัวและการเคลื่ อนที่ของพาหนะแบบสองล้อ โดยการควบคุมจะ
เป็ นแบบคาสเคดที่มีลูปการควบคุมสองลูปด้วยกัน

บทคัดย่ อ
บทความนีน้ าเสนอการออกแบบตัวควบคุมสาหรั บการควบคุมการ
ทรงตัวของพาหนะแบบสองล้ อ การควบคุ มแบบคาสเคดถูกใช้ เพื่ อการ
ควบคุมระบบ โดยลูปในเป็ นการควบคุมความเร็ วมอเตอร์ และลูปนอกเป็ น
ก ารค วบ คุ ม ต าแ ห น่ งเพื่ อก าร ค วบ คุ ม ก ารท รงตั ว ข องพ าห น ะ
ตัวควบคุมทั้งสองถูกออกแบบด้ วยวิธีการเส้ นทางเดินรากและฟั งก์ ชันถ่าย
โอนของระบบได้ จากการทาให้ เป็ นเชิ งเส้ นของสมการสถานะของระบบ
วิธีการควบคุมถูกสร้ างบนระบบไมโครคอนโทรลเลอร์ STM32F407VG
ซึ่ งอยู่บ นฐานของสถาปั ตยกรรมแบบ 32 บิ ตของ ARM CoretexTM–M4
IMU เซนเซอร์ ถูกใช้ เพื่อวัดมุมเอียงของตัวพาหนะและอิ นครี เมนตอลเอน
โคดเดอร์ 2 ตั วถูก ใช้ เพื่ อ วัด ความเร็ วมอเตอร์ ของพาหนะ จากผลการ
ทดสอบระบบสามารถควบคุ ม ได้ โดยมี ค่ ามุ ม เอี ย งของยานพาหนะที่
สภาวะคงตัวไม่ เกินกว่ า 0.25 องศา

Abstract
This paper presents controllers design for balancing control of a
two wheeled vehicle. A cascade control is used to control the system, an
inner loop is a motor speed control and the outer loop is a position
control for controlling the balance of the vehicle. Both controllers are
designed using the root locus method and a system transfer function is
obtained from linearization of system state equations. The control
algorithms are implemented on STM32F407VG microcontroller which
is based on the 32 bit ARM CoretexTM–M4 architecture. An IMU sensor
is used to measure a tilt angle of the vehicle and two incremental
encoders are used for sensing speed of motors of the vehicle.
From the experimental results, the system can be controlled with the
steady state tilt angle of the vehicle is not over than 0.25 degree.

2. โครงสร้ างระบบทีน่ าเสนอ
ระบบที่ น าเสนอมี โครงสร้ างฮาร์ ดแวร์ ดังในรู ปที่ 1 ซึ่ งใช้มอเตอร์
ไฟฟ้ากระแสตรงในการขับเคลื่ อน โดยมอเตอร์ สองตัวจะถูกติ ดตั้งที่ล้อ
ด้านซ้ายและล้อด้านขวาของตัวยานพาหนะ มอเตอร์ ท้ งั สองตัวมีเอนโคด
เดอร์ ติดตั้งอยู่เพื่อใช้ในการวัดค่าตาแหน่ งของมอเตอร์ และค่าตาแหน่ งนี้
ถู ก น าไปใช้ เพื่ อ ค านวณความเร็ ว รอบในการหมุ น ของแต่ ล ะล้ อ ว่ า มี
ความเร็ วเท่าใด โดยตัวประมวลผลจะเป็ นบอร์ ดไมโครคอนโทรลเลอร์
เบอร์ STM32F407VG ที่ เ ป็ นสถาปั ต ยกรรมแบบ ARM CortexTM-M4
สาหรับ เซ็ น เซอร์ ที่ ใช้วดั ค่ ามุ มเอี ยงของพาหนะแบบสองล้อจะใช้ IMU
(Inertial Measurement Unit) ซึ่งให้ค่ามุมในทั้งสามแกนแต่ที่ใช้งานมีเพียง

Keywords: two wheeled vehicle, root locus method, cascade control

1. บทนา
แม้ว่าพาหนะแบบสองล้อได้มีการวิจยั พัฒนาอย่างต่อเนื่ องและมีการ
ผลิ ตเพื่อจาหน่ ายในเชิ งพาณิ ชย์มาเป็ นเวลาหลายปี แล้วก็ตาม [1] แต่การ
สร้างต้นแบบเพื่อใช้เป็ นกรณี ศึกษาในการเรี ยนรู ้วิธีการควบคุมก็ยงั ได้รับ
ความนิยมและมีการทาวิจยั กันมากในช่วงเวลาที่ผา่ นมา พ าห น ะ แ บ บ
สองล้อเมื่อพิจารณาในแง่ของการใช้งานแล้วมีขอ้ ดี คือมีขนาดเล็กเพราะมี
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รู ปที่ 1 โครงสร้างทางฮาร์ ดแวร์ ของระบบที่สร้ างขึ้น

รู ปที่ 2 ต้นแบบพาหนะแบบสองล้อที่สร้างขึ้น

รู ปที่ 3 บล็อกไดอะแกรมของระบบโดยมีเอาต์พตุ คือมุมของตัวรถเทียบกับแนวดิ่งที่ต้ งั ฉากกับพื้นและอินพุตคือแรงดันที่ป้อนให้มอเตอร์
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ค่ามุมในแนวแกนที่ต้ งั ฉากกับ พื้น ซึ่ งบอกว่าตัวรถเอี ยงไปเป็ นมุ มเท่าใด
ส่ วนโพเทนชิ โอมิเตอร์ ถูกใช้เพื่อตรวจจับว่าผูข้ บั ขี่น้ นั ต้องการเลี้ยวตัวรถ
ไปทางซ้ า ยหรื อขวาโดยการโยกที่ ค ัน บัง คับ ของตัว รถแล้ ว ค่ า ความ
ต้า นทานของโพเทนชิ โ อมิ เตอร์ จ ะเปลี่ ย นไปตามมุ ม ของคัน บัง คับ
ในรู ปที่ 2 แสดงต้นแบบของพาหนะสองล้อที่สร้างขึ้น

(1)

ฟั งก์ชนั ถ่ ายโอนของส่ วนมอเตอร์ และส่ วนของอินเวอทเพนดูลมั (พื้นรถ
และคนเสมือนแท่งโลหะในลูกตุม้ กลับหัว) ส่ วน G3 คือฟั งก์ชนั ที่อธิ บาย
ถึ ง โหลดของมอเตอร์ ที่ ข้ ึ น กับ ความเร็ ว เชิ ง เส้ น ของยานพาหนะและ
ความเร็ วเชิ งมุมของส่ วนที่ถือว่าเป็ นอินเวอทเพนดูลมั
แต่อย่างไรก็ตาม
เพื่ อให้ระบบดู ง่ายขึ้น โดยให้ เสมื อนหนึ่ งว่า G3 เป็ นส่ วนของสิ่ งรบกวน
ระบบดังนั้นผลของเทอมนี้ แม้จะมีอยูแ่ ต่จะถูกแก้ไขด้วยตัวควบคุมแบบ
ป้ อ นกลับ และผลที่ ไ ด้ก็ คื อ ท าให้ อ อกแบบตัวควบคุ ม ได้ง่ายขึ้ น และมี
ฟั งก์ชันถ่ ายโอนของมุมเอี ยงของตัวรถต่อความเร็ วเชิ งมุมของมอเตอร์ ดงั
สมการที่ (1) โดยที่ I A คือโมเมนต์ความเฉื่ อยรวมของมอเตอร์และล้อ,
k f คือค่าสัมประสิ ทธิ์ ความเสี ยดทานของมอเตอร์ , km คือค่าคงที่แรงบิ ด

3. แบบจาลองทางคณิตศาสตร์ ของระบบและการควบคุม
งานวิ จ ัย [6] ได้แ สดงการเขี ย นสมการทางพลศาสตร์ ข องระบบ
พาหนะสองล้อโดยแบ่งออกเป็ นสามส่ วนคือ ส่ วนที่หนึ่ งสมการในส่ วน
ความเร็ วเชิ งมุมของมอเตอร์ ไฟฟ้ าและแรงดันที่ป้อนให้กบั มอเตอร์ ส่ วน
ที่สองเป็ นแรงที่เกิ ดขึ้ นที่ ลอ้ ทั้งสองของพาหนะและสามเป็ นสมการส่ วน
ของตัวรถซึ่ งจะมีผลต่อแรงที่เกิ ดขึ้นที่ลอ้ ของพาหนะ ซึ่งในงานวิจยั [6]
ได้เขียนสมการอธิ บายระบบในรู ปแบบของสมการสถานะ อย่างไรก็ตาม
ในบทความนี้ ได้น าสมการดังกล่ าวเขี ยนเป็ นไดอะแกรมและยุบ รวม
บางส่ ว นให้ ดู ง่ายขึ้ นดังรู ป ที่ 3 โดยในกรอบเส้ น ประ G1 และG2 คื อ

ของมอเตอร์ , ke คือค่าคงที่ของแรงดันไฟฟ้ าย้อนกลับของมอเตอร์ , M w
คือมวลของล้อและโรเตอร์ มอเตอร์ , M p คือมวลของตัวรถไม่รวมล้อ, r
คือรัศมี ข องล้อ, l คื อจุดศูนย์ก ลางมวลของตัวรถ, I p คื อโมเมนต์ความ
เฉื่ อยข องตั ว รถ แ ล ะ g คื อค วามเร่ งเนื่ องจาก แ รงโน้ มถ่ วงโล ก
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รู ปที่ 4 ไดอะแกรมการควบคุมพาหนะแบบสองล้อที่นาเสนอ
การหาค่ า ฟั ง ก์ ชั น ถ่ า ยโอนในส่ ว นของมอเตอร์ จ ะหาด้ ว ยการ
ทดสอบระบบวงเปิ ดโดยการป้ อนแรงดันให้มอเตอร์ ที่ติดตั้งที่ตวั รถแล้ว
วัดค่าผลตอบสนองเพื่อประมาณค่าฟั งก์ชนั ถ่ายโอน ซึ่ งล้อด้านซ้ายและ
ด้านขวาของตัวรถจะมีฟังก์ชนั ถ่ ายโอนที่ ต่างกันบ้างแต่ไม่มากนักโดย
ฟั งก์ชันถ่ ายโอนของมอเตอร์ ล้อด้านซ้ายและล้อด้านขวาของพาหนะ
แบบสองล้อแสดงดังสมการที่ (2) และ (3) ตามลาดับ ส่ วนฟังก์ชนั ถ่าย
โอนที่ เป็ นค่ ามุ ม เอี ยงของตัว รถต่ อ ความเร็ วเชิ งมุ ม ในการหมุ น ของ
มอเตอร์แสดงดังสมการที่ (4)
( s )
15.723

Va ( s ) 0.098 s  1
( s )
15.867

Va ( s) 0.095 s  1
P
0.05914 s

 ( s) 0.2446 s 2  7.99

0.625
s
0.599
GCR  0.0567 
s
164.5
GC  22.06 
s
GCL  0.0611 

(2)
(3)

รู ปที่ 5 ผลการจาลองและผลทดสอบการควบคุมของมอเตอร์ลอ้ ด้านซ้าย

(4)
(5)
(6)
(7)

สาหรับวิธีการควบคุมในบทความจะเป็ นการควบคุมแบบคาสเคด
โดยลู ป นอกเป็ นการควบคุ ม ความเอี ยงของตัวพาหนะและสัญ ญาณ
ควบคุ มที่ ได้จากส่ วนนี้ ถู ก ใช้ เป็ นค าสั่งที่ เป็ นค่ าความเร็ วเชิ งมุ ม ของ
มอเตอร์ แต่ละตัว รู ป ที่ 4 เป็ นบล็อกไดอะแกรมการควบคุมสาหรับ
พาหนะแบบสองล้อที่นาเสนอ จากฟังก์ชนั ถ่ายโอนสมการที่ (2)-(4)
ถู ก น าไปใช้ใ นการออกแบบตัว ควบคุ ม ด้ว ยวิ ธี เส้ น ทางเดิ น รากบน
ระนาบ s ซึ่ งได้สมการตัวควบคุมความเร็ วเชิ งมุมของมอเตอร์ ล้อซ้าย,
ตัวควบคุมความเร็ วมอเตอร์ ลอ้ ขวาและตัวควบคุมความเอียงของตัวรถ
แสดงดังสมการที่ (5)-(7) ตามลาดับ อย่างไรก็ตามสมการที่ (5) – (7)
จะต้องถูกนาไปแปลงและประมวลผลบนไมโครคอนโทรลเลอร์ โดยมี
อัต ราการสุ่ ม สั ญ ญาณเพื่ อ ค านวณสั ญ ญาณควบคุ ม อยู่ที่ 40 Hz หรื อ
คาบเวลาในการสุ่มคือ 25 ms

รู ปที่ 6 ผลการจาลองและผลทดสอบการควบคุมของมอเตอร์ลอ้ ด้านขวา

4. ผลการทดสอบการทางานของระบบ
4.1 การทดสอบลูปการควบคุมความเร็วเชิงมุมของมอเตอร์
ก่ อ นอื่ น จะท าการทดสอบการควบคุ ม ความเร็ ว เชิ ง มุ ม ของ
ม อ เต อ ร์ ทั้ ง ส อ ง ล้ อ ก่ อ น โ ด ย ก าร วั ด ผ ล ต อ บ ส น อ ง จ ะ ใ ช้
ไมโครคอนโทรลเลอร์ ที่เป็ นตัวควบคุ มนี้ ส่งค่าความเร็ วเชิ งมุมที่วดั ได้
ผ่ า นช่ องการสื่ อสารแบบบลู ทู ธ เพื่ อ บั น ทึ ก ข้ อ มู ล ลงบนเครื่ อง
คอมพิวเตอร์ และนาข้อมูลที่ได้น้ นั มาแสดงผล ในรู ป ที่ 5 และรู ป ที่ 6
เป็ นผลการทดสอบการควบคุมความเร็ วเชิงมุมของมอเตอร์ที่ลอ้ ด้านซ้าย
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รู ปที่ 9 ผลการควบคุมพาหนะแบบสองล้อขณะมีคนขับ
และมีการเคลื่อนที่ไปข้างหน้า

รู ปที่ 7 ผลการควบคุมพาหนะแบบสองล้อขณะไม่มีคนยืนบนตัวรถ

ด้วยวิธีการเส้นทางเดิ นรากก็สามารถทาให้ผลการทางานของระบบอยู่
ในสภาวะที่ มีเสถี ยรภาพได้โดยมี ค่าผิดพลาดในการควบคุ มการทรงตัว
ไม่เกิน 0.4 องศา
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รู ปที่ 8 ผลการควบคุมพาหนะแบบสองล้อขณะมีคนยืนบนตัวรถ
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และมอเตอร์ ที่ล้อด้านขวาเมื่ อค่าค าสั่งความเร็ วคื อ 200 เรเดี ยน/วินาที
นอกจากนั้นในรู ป นี้ ยังมี ผลตอบสนองการควบคุ ม ที่ ได้จากการน าค่ า
ฟั งก์ชันถ่ายโอนของระบบและตัวควบคุ มที่ ออกแบบไปทาการจาลอง
บนโปรแกรม MATLAB อีกด้วย ซึ่ งจากทั้ งรู ปที่ 5 และรู ปที่ 6 นั้ น
พบว่าแม้ผลตอบสนองจะแตกต่างกันอยูบ่ า้ งระหว่างผลการควบคุมจริ ง
ที่เป็ นเส้นประและผลการจาลองแต่ช่วงเวลาเข้าที่ (Settling time) นั้นถื อ
ได้วา่ มีค่าเท่ากันทั้งกรณี การจาลองและผลการควบคุมระบบจริ ง

4.2 ผลการควบคุมการทรงตัวของพาหนะแบบสองล้ อ
หัวข้อนี้ เป็ นการทดสอบการทรงตัวของพาหนะแบบสองล้อโดยค่า
มุมเอียงของตัวรถและค่าสัญญาณควบคุ มของตัวควบคุ มลูปนอกจะถู ก
ส่ งมาเก็บบันทึกที่คอมพิวเตอร์ แล้วนามาพล๊อตกราฟในภายหลัง โดย
สัญญาณควบคุมถูกลดขนาด 10 เท่าก่ อนเพื่อดูในกราฟเดี ยวกันง่ายขึ้น
ในรู ปที่ 7 เป็ นการทดสอบการควบคุ ม ขณะที่ ไม่ มีคนอยู่บนตัวรถโดย
จากกราฟผลตอบสนองพบว่าค่าผิดพลาดจะอยู่ในขอบเขตไม่เกิ น 0.4
องศา (คาสัง่ คือ 0 องศา) ส่ วนรู ปที่ 8 เป็ นผลทดสอบขณะมีคนยืนบนตัว
รถและรู ปที่ 9 เป็ นกรณี มีคนยืนและเคลื่อนที่ไปข้างหน้า

5. สรุปผลการทดสอบระบบ
จากผลการทดสอบในเบื้องต้นพบว่าแนวคิ ดการนาระบบที่ ไม่เป็ น
เชิ งเส้นและไม่มีเสถี ยรภาพอย่างพาหนะแบบสองล้อมาทาให้เป็ นเชิ ง
เส้นก่อนแล้วจึงใช้ทฤษฏีการควบคุมแบบดั้งเดิมเพื่อออกแบบตัวควบคุม
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การกระจายภาระงานในระบบมัลติเอเจนต์ ด้วยหลักโครงสร้ างการรวมกลุ่มทีด่ ีทสี่ ุ ด
TASK ALLOCATION IN MULTI-AGENT SYSTEM WITH OPTIMAL COALITION
STRUCTURE CONCEPT
พาณิ ชย์ สุดโคต1, เบญจวรรณ อินทระ2 และ ฉัตรตระกูล สมบัติธีระ3
1, 2, 3
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
E-mail: pon.ict@gmail.com1, panglum_pp@hotmail.com2, chattrakul@gmail.com3
กับ ตัว โรงงานเองและประเทศอาจสู ญ เสี ย รายได้ใ นส่ ว นนี้ ไป ดัง นั้น
โรงงานอุตสาหกรรมจึงจาเป็ นต้องมีการจัดการการวางแผนการผลิตและ
กระบวนการผลิตที่มีประสิ ทธิ ภาพเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการผลิต
ซึ่ งในงานวิจยั นี้ เน้นในเรื่ องการออกแบบและพัฒนาอัลกอริ ทึมที่ ใช้
ในการจัด สรรภาระงานโดยใช้ ห ลัก โครงสร้ า งการรวมกลุ่ ม ที่ ดี ที่ สุ ด
Optimal Coalition Structure (OCS) และประยุคต์เอากระบวนการทางาน
ต่ า งๆมาวิ เ คราะห์ เ พื่ อ จ าลองการไหลของภาระงาน เพื่ อ ช่ ว ยเพิ่ ม
ประสิ ทธิ ภาพและขี ดความสามารถในการผลิ ต การขนส่ ง ฯลฯ และยัง
สามารถประยุกต์ใช้กบั การจาลองการไหลของภาระงานต่างๆได้

บทคัดย่ อ
ปั ญหาของการจัดสรรภาระงานเข้ าสู่ กระบวนการทางาน นั้นนับว่ า
เป็ นปั ญหาที่มีความสาคัญต่ อภาคอุตสาหกรรม ภาคการขนส่ ง ฯลฯ และยัง
เป็ นปั ญหาที่ได้ รับการพัฒนามาอย่ างต่ อเนื่ องในด้ านการหาค่ าที่เหมาะสม
ที่สุด (Optimization) ซึ่ งบทความนีผ้ ้ วู ิจัยได้ ทาศึ กษาและพัฒนาอัลกอรึ ทึม
โดยใช้ หลักการ Optimal Coalition Structure (OCS) เพื่อใช้ ในการแก้ ไข
ปั ญหาการจัดลาดับ ภาระงาน โดยการหาค่ าระยะเวลาในการทางานของ
กลุ่มภาระงานที่มีผลรวมของเวลาในการทางานน้ อยที่สุด โดยมีหลักใน
การจัดกลุ่มภาระงานซึ่ งก่ อเกิดกระบวนทางานที่มีการประมวลผลได้ อย่ าง
รวดเร็ วและมีประสิ ทธิ ภาพ

2. ทฤษฎีทเี่ กีย่ วข้ อง
2.1 เอเจนต์

Abstract

ในความหมายทางด้านคอมพิวเตอร์ และปั ญญาประดิ ษฐ์ (Computer
AI) เอเจนต์(Agent) หรื อแปลไทยคาว่าตัวแทน คือ [1] ระบบคอมพิวเตอร์
ที่ มี ค วามสามารถในการกระท าบางสิ่ งบางอย่างได้อ ย่า งอิ ส ระได้ด้ว ย
ตัวเอง ในนามของเจ้าหรื อผูใ้ ช้ ซึ่ งเอเจนต์สามารถคิ ดวางแผนในการ
กระทาของตัวเองได้ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามที่ได้รับมอบหมาย

Optimizing queues in dynamic environment has always been an
important issue in real world processes. This research applies a concept
of Optimal Coalition Structure in multi-agent system to solve such as
problem. As a result, the average time for waiting in the queue is
shorter.

2.2 ระบบมัลติเอเจนต์

Keywords: Optimal Coalition Structure, Optimization Process,
Simulating Process, Task Allocation

ใน [2-4] ระบบมัลติเอเจนต์ หมายถึ ง ระบบที่ประกอบด้วยเอเจนต์
จานวนหนึ่ ง ที่ มี ก ารปฏิ สัม พัน ธ์ ต่อ กัน และสามารถท างานตามค าสั่ง ที่
ได้รั บ มอบหมาย เพื่ อ ให้ บ รรลุ เ ป้ า หมายหรื อตอบโจทย์ข องผู้ใ ช้ง าน
ลักษณะของเอเจนต์มีอยูส่ ามอย่าง 1. Cooperate คือ การทางานร่ วมกัน 2.
Coordinate คือ การทางานประสานกัน 3. Negotiate คือ การต่อรองกัน

1. บทนา
ปัจจุบนั นับว่าปัญหาและอุปสรรคในการทางานสานักงานหรื อปั ญหา
ด้านการผลิตต่างๆนั้นมาจากหลายสาเหตุ แต่ปัจจัยที่สาคัญคือปั ญหาด้าน
ทรั พยากรมนุ ษย์ และปั ญหาด้านทรั พยากรระบบงาน ผูบ้ ริ ห ารจะต้อ ง
ศึกษาวิเคราะห์แต่ละปั ญหาเพื่อหาทางปรับปรุ งอยูต่ ลอดเวลา เพื่อให้เกิ ด
คุ ณ ภาพงานที่ ดี มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ลบรรลุ เ ป้ า หมายตาม
วัตถุประสงค์ขององค์กร
ซึ่ งจากปั ญหาและอุปสรรคของการจัดการกระบวนการทางานและ
กระบวนการจัดสรรงานนั้น จะมีสิ่งที่เรี ยกว่ากระบวนการทางานซึ่ งในแต่
ละองค์กรอาจมีความแตกต่างกันในรู ปแบบต่างๆ แต่จะมี สิ่งที่เหมือนกัน
คือการไหลของงาน เช่น โรงงานอุตสาหกรรมมีกระบวนการวางแผนการ
ผลิตและกระบวนการผลิ ตของตัวเอง ซึ่ งในบางอุตสาหกรรมอาจจะยังไม่
มีการจัดการกระบวนการที่ดี ส่ งผลให้กระบวนการผลิ ตภายในล่าช้าและ
ผลิ ตไม่ได้ตามเป้ าหมายที่ กาหนดไว้อาจส่ งผลกระทบในหลายๆด้านทั้ง

2.3 ทฤษฎีเกม
ทฤษฎีเกม (Game theory) เป็ นการศึ กษา เพื่อทาความเข้าใจว่า ใน
ระหว่าง Decision-makers จานวนหนึ่ ง ซึ่ งการตัดสิ นใจจะมีผลกระทบต่อ
กัน ใครจะตัดสิ นใจอย่างไร แต่ละผลที่จะเกิดขึ้นเป็ นอย่างไร ที่มาของของ
ทฤษฎี เ กมเกิ ด จากนัก คณิ ตศาสตร์ จอห์ น ฟอน นอยมันน์ (John von
Neumann) เป็ นนัก คณิ ตศาสตร์ ที่ มีชื่ อเสี ย งมาก เป็ นคนที่ คิ ด Agitate
memory ที่อยูใ่ นคอมพิวเตอร์ ในยุคปั จจุบนั ทฤษฎีเกมสามารถแบ่งออกได้
เป็ นสองอย่าง คือ Non-cooperative game คือ เกมที่มนั ไม่มีความร่ วมมื อ
กติ กากาหนดให้ผูเ้ ล่ นไม่สามารถพูดคุ ยกันได้ ติ ดต่อกันได้ คื อต่างคนก็
ต่างตัด สิ น ใจไปแล้วก็ดู ว่าจะเกิ ด ผลอะไรขึ้ น มาเท่ านั้น เอง Cooperative
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game คื อ เกมที่ ผู้เ ล่ น มี ค วามร่ ว มมื อ กัน ผู ้เ ล่ น สามารถที่ จ ะพู ด คุ ย
แลกเปลี่ยนการตัดสิ นใจกันได้ หรื อการเจรจาตกลงกันได้[5]

การเจนเนอร์ เรทกลุ่มในหมู่เอเจนต์ ได้บอกถึ งการค้นหาโครงสร้ างกลุ่ม
กรณี ที่แย่ที่สุดในการค้นหากลุ่มทั้งขอบบนและขอบล่างของการค้นหา

2.4 หลักการรวมกลุ่มทีด่ ที สี่ ุ ด

4. วิธีดาเนินการวิจยั

การรวมกลุ่ม (Coalition formation) เป็ นหนึ่ งในหัวข้อที่สาคัญของ
ระบบมัลติเอเจนต์ซ่ ึ งเป็ นกระบวนการในการเอาแต่ละเอเจนต์มารวมกัน
ซึ่ งมีข้นั ตอนดังต่อไปนี้
1. Coalitions in Cooperative [1] รู ปแบบโครงสร้างการรวมกลุ่ม
สามารถเขียนได้โดยรู ปแบบต่อไปนี้

วิธีดาเนินการวิจยั ออกเป็ น 2 ขั้นตอนคือ โมเดลปั ญหาและการพัฒนา
อัลกอริ ทึม และการทดสอบและวัดประสิ ทธิภาพ

Generate Tasks

4.1 โมเดลปัญหาและการพัฒนาอัลกอริทมึ

N คือเซตของผูเ้ ล่นซึ่ งกลุ่ม S เป็ นสับเซตของ N
{

Level 1(Step 1)

Task1

Dispatcheri, j…n

id:1, id:2, … , n

2.5 OPTIMAL COALITION STRUCTURE(OCS)
Optimal Coalition Structure [1] คือ โครงสร้ างการรวมกลุ่มที่ดีที่สุด
โดยเขียนในรู ปแบบดังต่อไปนี้ อนั ดับแรกมีจานวนของผูเ้ ล่น (Agents) ซึ่ ง
เขียนในรู ปแบบของเซตได้ดงั นี้ ตัวอย่างเช่ น N = {1, 2, 3, 4} หลังจากนั้น
ทาการหาโครงสร้างกลุ่มโดยใช้หลักของการแบ่งเซตเช่ น S = {{1}, {2},
{3}, {4}, {2, 1}, {3, 1}, {3, 2}, {4, 1}, {4, 2}, {4, 3}, {3, 2, 1}, {4, 2,
1}, {4, 3, 1}, {4, 3, 2}, {4, 3, 2, 1}} จานวนการเกิดกลุ่มคานวนได้โดยใช้
สู ตรทางคณิ ตศาสตร์ 2n-1 ซึ่ งในแต่ละโครงสร้ างกลุ่มจะมีมูลค่าของกลุ่ม
โดยกาหนด V(S) จากนั้นหาโครงสร้ างการรวมกลุ่ม (Coalition Structure)
โดย CS = {S1, S2, S3, … ,Sm} ซึ่ งโครงสร้างของการรวมกลุ่มกาหนดให้ CS
คือเซตของกลุ่ม S และการหาโครงสร้างการรวมกลุ่มที่ดีที่สุดหาได้ดงั นี้
∑

( )
(

Finish

Queue of Machine

Machine DB

รู ปที่ 1 โครงสร้างการไหลของภาระงาน
จากรู ปที่ 1 โครงสร้ างการไหลของภาระงาน จะจาลองการไหลของ
ภาระงานจากเริ่ มต้นจนจบกระบวนการเริ่ มต้นการสร้ างข้อมูลภาระงาน
ชนิ ด ต่ างๆ งานแต่ล ะชนิ ด จะประกอบด้วยชิ้ น งาน (id ของภาระงาน)
จากนั้นงานจะถู กนาเข้าสู่ ตวั กระจายภาระงานเพื่อคานวณหาค่าเวลาของ
คิวในเครื่ องจักรที่นอ้ ยที่สุดในตัวกระจายภาระงานจะมีฐานข้อมูลเพื่อเก็บ
บันทึ ก ค่าเวลา ชนิ ดงาน ชิ้ น งาน เป็ นต้น เมื่ อได้ค่ าของเวลาของคิ วที่ ใ ช้
เวลาในการประมวลผลน้ อยที่ สุ ด แล้ว ภาระงานจะถู ก น าเข้า สู่ คิ ว ของ
เครื่ องจักรนั้นเช่นเดี ยวกันเครื่ องจักรที่ประจาอยู่ และเมื่อภาระงานทางาน
ในเครื่ องจักรจนเสร็ จเรี ยบร้ อยแล้วงานจะถู กนาเข้าสู่ สถานะรอจ่ายงาน
และรอเข้าสู่ แผนกต่อๆไป
จากตาราง 1 เขียนในรู ปแบบเซตดังต่อไปนี้ T = { t1, t2,…,to } แทน
เซตชนิ ดของงานที่เข้ามาทางานในกระบวนการต่างๆที่อยูใ่ นระบบ D = {
d1, d2,…,dm } แทนเซตของตัวกระจายซึ่ งตัวกระจายมีหน้าที่นางานที่ถูก
นาเข้ามาในตัวกระจายต่างๆที่อยูใ่ นแต่ละแผนกมีหน้าที่ตดั สิ นใจว่าจะนา
งานเข้าไปที่คิวใด M = { m1, m2,…,mi } แทนเซตของแผนกและ N = { n1,
n2,…,nj } แทนเซตของเครื่ องจักรที่ประจาอยูแ่ ต่ละแผนก ซึ่ งในภาพรวม
ของระบบงานนั้นเขียนได้ในรู ปแบบดังต่อไปนี้

โครงสร้างของการรวมกลุ่มกาหนดให้ CS คือ เซตของกลุ่ม S

)

Stepm

Task1, Task2, Task4

Task4, Task1, Task4

Queue of Dispatcher

Dispatcher DB

(

Machinei, j…n

Task3
Task4

}

Level M

Task2

)

ค่าของกลุ่มที่ดีที่สุดหาได้จากผลรวมของกลุ่มที่มีค่าน้อยที่สุด ตามอกรู เมนต์ที่กาหนดขึ้นมาหรื ออาจจะเป็ นค่ามากทั้งนี้ ข้ ึนอยูก่ บั ความต้องการ
และการนาไปใช้

3. งานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้ อง
Sen et. al. [6] ได้เสนออัลกอริ ทึมในการค้นหาโดยอยูบ่ นพื้นฐานของ
เจนเนอร์ติคอัลกอริ ทึม (Oder-Based Genetic Algorithm (OBGA)) และยัง
ได้ประยุกต์เอาหลัก โครงสร้ างการรวมกลุ่มที่ ดีที่สุดที่อยู่ในลักษณะของ
ฟังก์ชนั เกมส์ (Optimal Coalition Structure in Characteristic Function
Games (CFGs)) [7, 8] มาใช้ในการค้นหาและได้จาลองภาระงานขึ้นมา
โดยจาลองให้เห็นถึงการจัดสรรภาระงาน โดยใช้หลักทฤษฏีคิว
Sandholm et. al. [7] ได้เสนอถึงการเจนเนอร์ เรทโครงสร้างการ
รวมกลุ่มที่ดีที่สุด โดยได้เน้นในเรื่ องของการค้นหาโครงสร้ างของกลุ่มที่ดี
ที่สุดในกลุ่มที่มีขนาดใหญ่ ได้คน้ หาโครงสร้ างที่ ดีที่สุดได้อย่างรวดเร็ ว
โดยได้วางการทางานไว้ 3 ขั้น ตอน ล าดับ ที่ 1 ทาการหาขนาดของ
โครงสร้างของกลุ่มที่เกิดขึ้น ลาดับที่ 2 ทาการหาค่าของโครงสร้ างกลุ่มที่ดี
ที่สุดในแต่ละโครงสร้าง และลาดับที่ 3 หารค่าของกลุ่มเพื่อแก้ปัญหาใน

โดยที่
{

โมเดลที่ 1โมเดลเอเจนต์
จากโมเดลที่ 1 โมเดลเอเจนต์ ต่างๆข้างต้นนั้นเขียนในรู ปแบบตัวแปล
ai,j จะแทนเอเจนต์ในแผนกต่างๆ เช่น a1,1 นั้นก็คือเอเจนต์ที่ 1 ของแผนกที่
1, a2,2 นั้นก็คือเอเจนต์ที่ 2 ของแผนกที่ 2 เป็ นต้น และโมเดลของเอเจนต์
พบว่ า ในแผนกต่ า งๆนั้น จะมี ค นที่ ท าหน้ า ที่ น าภาระงานเข้า มาท าใน
เครื่ องจักรเป็ นคนคอยควบคุมการทางานของเครื่ องจักรและรับภาระงาน
เข้า หรื อส่ งออกภาระงานต่างๆ
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ตารางที่ 1. ตารางอธิบายตัวแปร
ตัวแปร

โดยที่

คำอธิบำย
เซตชนิดของภาระงานที่จะนาเข้ ามาทางาน โดยที่
เซตของตัวกระจายภาระงานเข้ าสู่เครื่ องจักรต่ างๆซึ่งมีประจาอยู่แต่ ละแผนก
เซตของขั้นตอน (Step) คือ จานวนแผนกทั้งหมด โดยที่
เซตของเครื่ องจักรทั้งหมดที่อยู่ในแผนกนั้นๆ โดยที่
ฟังก์ ชันที่ทาหน้ าที่บอกเวลาเฉลีย่ ของเครื่ องจักรสามารถทางานกับงานชนิดต่ างๆ
จานวนของตัวกระจายที่อยู่ในแต่ ละแผนก
จานวนของแผนก
จานวนของเครื่ องจักรที่ประจาอยู่ในแต่ แผนก
ภาระงานที่รอเข้ าทางานในเครื่ องจักร
เอเจนต์ ที่ทาหน้ าที่ควบคุมเครื่ องจักรรั บส่ งภาระงาน
คิวของงานที่อยู่เครื่ องจักร i, j
ฟังก์ ชันหาค่ าเวลาจากคิวของเครื่ องจักร
โครงสร้ างการรวมกลุ่ม โดยแบ่ งตามชนิดของงาน
ค่ าของโครงสร้ างกลุ่ม
โครงสร้ างการรวมกลุ่มที่ดีที่สุด
กาหนดค่ าผลรวมที่ได้จาก CS* คือค่ าน้ อยที่สุด

| |

{

โมเดลที่ 2 โมเดลคิวของภาระงาน
จากโมเดลที่ 2 โมเดลคิวของภาระงาน ในเครื่ องจักรในคิว qi,j นั้นจะมี
ภาระงานที่รอการเข้าทางานในเครื่ องจักรอยูแ่ ละใน qi,j จะมีภาระงานที่อยู่
ในคิวต่างๆ ซึ่งกาหนดไว้เป็ น p แสดงส่ วนประกอบดังโมเดล 3 โมเดลคิว
ของเครื่ องจักร
|

|

|

⨏(
| |
| |

|

โมเดลที่ 3 โมเดลคิวของเครื่ องจักร
จากโมเดลที่ 3 จะเห็นว่า qi,j จะประกอบด้วยเซตของ P และ id ดัง
ตัวอย่างโมเดลที่ 4
|

|

|(

)(

)

(

(

)

∑
(

|

(

)

(

)

ตัวแปร

กาหนดค่ า
15
5
5
7

| |

คาอธิบาย
กาหนดให้ ชนิดของงาน
กาหนดให้ ตัวกระจายมี 5 เครื่ อง
กาหนดให้ แผนกมี 5 แผนก
กาหนดให้ เครื่ องจักรที่อยู่ในแต่ ละแผนกมี 7 เครื่ อง

4.2.2 การทดสอบทางด้ านสถิติเพื่อวัดประสิ ทธิ ภาพ
การทดสอบแบ่งออกเป็ น 2 ส่ วน คือ หาค่าความเร็ วเฉลี่ยเวลาที่ใช้ใน
การประมวลผลกับภาระงานชนิ ดต่างๆของอัลกอรึ ทึมที่พฒั นาขึ้น และหา
ค่าความเร็ วเฉลี่ยของภาระงานแต่ละชนิ ดที่จดั สรรเข้าในแต่ละแผนก

5. ผลการวิจยั และการอภิปราย
ในงานวิจยั นี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาอัลกอรึ ทึมในการจัดสรรภาระ
งานโดยใช้หลักโครงสร้างการรวมกลุ่มที่ดีที่สุด และทาการทดลองเพื่อวัด
ประสิ ทธิ ภาพของอัล กอรึ ทึมที่ผูว้ ิจยั ได้พ ัฒนาขึ้ นทั้งในแง่ของความเร็ ว
ปริ มาณ และในด้านการจัดตาแหน่งของของภาระงานที่เหมาะสมที่สุด

5.1 ค่ าความเร็วเฉลีย่ ของภาระงานแต่ ละชนิดทีจ่ ดั สรรเข้ าในแต่
ละแผนก
ตารางที่ 3. ผลการทดสอบการจัดสรรภาระงานเข้าสู่แผนกต่างๆคิดเป็ นค่า
ความเร็ วเฉลี่ย

1

∑

|

|

4.2.1 สภาพแวดล้ อมในการทดสอบและการตั้งค่ า
การทดสอบได้ทาการกาหนดค่าของการตั้งค่าในการทดลองผูว้ ิจยั ได้
จาลองข้อมูลของแผนก (m) จานวน 5 แผนก เครื่ องจักร (n) ที่อยูใ่ นแต่ละ
แผนกจานวน 7 เครื่ อง จานวนชนิ ดงาน 15 ชนิ ด ตัวอย่างในตารางที่ 2
ออกแบบการทดสอบ
ตารางที่ 2. ออกแบบการทดสอบ

โมเดลที่ 5 โมเดลของตัวกระจายภาระงาน
จากโมเดลที่ 5 โมเดลตัวกระจายภาระงาน จะประจาอยูใ่ นแต่แผนก
ซึ่ งแต่ละแผนกนั้นจะมีจานวน 1 เครื่ องเท่านั้น ซึ่ งมีหน้าที่รับภาระงานเข้า
มาและตรวจสอบหาค่าผลรวมของเวลาในคิวต่างๆของเครื่ องจักรที่อยูใ่ น
แผนกนั้นๆ เพื่อนาภาระงานที่เข้ามาใหม่กระจายไปสู่ คิวที่มีค่าผลรวมเวลา
ในกระทางานน้อยที่สุดตามค่า CS*argmin
ในภาพรวมของระบบโมเดลข้า งต้น จะมี ค่ า ของเวลาที่ ใ ช้ใ นการ
ทางานร่ วมกันกับเครื่ องจักรที่อยูใ่ นแต่ละแผนกซึ่ งเมื่อมีงานที่ถูกนาเข้ามา
สู่ ตวั กระจายแล้ว ตัวกระจายจะทาการตัดสิ นใจว่าควรนาเอาภาระงานเข้า
ไปที่เครื่ องจักรไหน ดังนั้นจึงจาเป็ นต้องมีฟังก์ชนั ที่ทาการคานวนค่าเวลา
ของคิวที่อยูใ่ นแต่ละแผนก สามารถเขียนในรู ปแบบของการรวมกลุ่มซึ่ ง
จะเอาค่าของเวลาที่ ใ ช้ใ นการทางานร่ วมกับ เครื่ องจัก รโดยก าหนดให้
V( (qi,j)) ซึ่งเป็ นค่าของเวลาที่อย่ในคิว qi,j จะได้ค่าตามที่กาหนดไว้ต้ งั แต่
ต้นคือ CS*argmin คือค่าของกลุ่มที่ใช้เวลาในการทางานน้อยที่สุด ดังนั้น
ภาระงานที่ถูกนาเข้ามานั้นตัวกระจายจะนาภาระงานนั้นส่ งเข้าสู่ คิวของ
เครื่ องจักรที่ใช้เวลาในการทางานน้อยที่สุด สามารถคานวณได้จากสมการ
1 และ 2 สมการคานวณหาค่าของโครงสร้างภาระงานที่ดีที่สุด
)

|

4.2 ทดสอบและวัดประสิทธิภาพ

)|

โมเดลที่ 4 ตัวอย่างโมเดลคิวของเครื่ องจักร
จากโมเดลที่ 4 แสดงภาระงานที่ อยูใ่ น q2,1 ซึ่ งจะประกอบด้วยภาระ
งานต่างๆ มีชนิ ดและไอดี เป็ นตัวกาหนดระยะเวลาเฉลี่ ยในการเข้าทางาน
ในเครื่ องจักร โดยจะสัมพันธ์กบั ฟังก์ชนั ⨏(M,T) ซึ่ งเป็ นฟังก์ชนั ที่ทาหน้าที่
บอกเวลาเฉลี่ยของเครื่ องจักรสามารถทางานกับงานชนิ ดต่างๆ

(

)

| |

2

)

ชนิดของภาระ
งาน

จานวนภาระงาน

1
2
3
4
5

20
25
15
35
61

ผลรวมของภาระ
งานทั้งหมด
(Process Log)
404
506
298
679
1195
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ผลรวมของภาระ
งาน

ค่าเฉลี่ยความเร็ว
(Sec)

100
125
75
175
305

4.04
4.048
3.9733
3.88
3.918
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55
150
200
31
99
56
99
96
50
201

1080
2923
3979
652
1910
1080
1922
1859
967
3957

275
750
1000
155
495
280
495
480
250
1005

ตารางที่ 8. ค่าเวลาเฉลี่ยที่เครื่ องจักรในแผนกที่ 5

3.9273
3.8973
3.979
4.2065
3.8586
3.8571
3.8828
3.8729
3.868
3.9373
3.943073333

แผนก

แผนกที่ 5

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
AVG

แผนกที่ 1

จากการที่ผวู้ ิจยั ได้ทาการศึกษาและพัฒนาอัลกอริ ทึม โดยยึดเอาหลัก
OCS มาใช้ในการแก้ไขปั ญหาการจัดสรรภาระงานเข้าสู่ กระบวนการทา
งาน ได้มี การหาโซลู ช่นั ที่ ดีที่ สุดจนถึ งโซลู ชั่นแย่ที่สุดที่ เ กิ ดขึ้ น ในการ
กระจายภาระงาน เพื่อที่ จะทาให้ใช้เวลาได้อย่างคุม้ ค่าที่สุด ทาให้เกิ ดการ
จัดสรรภาระงานใด้อย่างมี ป ระสิ ทธิ ภาพและประสิ ท ธิ ผลต่อการดาเนิ น
กระบวนการ และในอานาคตผูว้ ิจยั จะทาการเปรี ยบเที ย บอัลกอริ ทึม ที่
พัฒนาขึ้นกับผูว้ ิจยั ท่านอื่น

ค่าเฉลี่ย
0
1
2
3
4
5
6

3.76
3.59
3.31
3.30
3.48
3.78
3.59
24.82
3.55

SUM
AVG

8. กิตติกรรมประกาศ

ตารางที่ 5. ค่าเวลาเฉลี่ยที่เครื่ องจักรในแผนกที่ 2
เครื่ องจักร

ขอขอบคุณภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาการสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่ได้ทุนและเครื่ องมือในการทาวิจยั ครั้งนี้

ค่าเฉลี่ย
0
1
2
3
4
5
6

แผนกที่ 2

แผนก

4.59
4.75
4.41
4.50
4.57
4.70
4.49
32.01
4.57

SUM
AVG
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ตารางที่ 6. ค่าเวลาเฉลี่ยที่เครื่ องจักรในแผนกที่ 3
เครื่ องจักร

ค่าเฉลี่ย
0
1
2
3
4
5
6

แผนกที่ 3

แผนก

3.06
3.05
3.09
3.32
2.95
2.96
2.79
21.22
3.03

SUM
AVG

ตารางที่ 7. ค่าเวลาเฉลี่ยที่เครื่ องจักรในแผนกที่ 4

แผนกที่ 4

แผนก

SUM
AVG

เครื่องจักร

ค่าเฉลี่ย
0
1
2
3
4
5
6

3.21
3.50
6.43
5.94
5.77
3.03
5.21
33.08
4.73

7. สรุปผล

ตารางที่ 4. ค่าเวลาเฉลี่ยที่เครื่ องจักรในแผนกที่ 1
เครื่ องจักร

ค่าเฉลี่ย
0
1
2
3
4
5
6

SUM
AVG

5.2 ค่ าเฉลีย่ ความเร็วของเครื่ องจักรทีป่ ระจาอยู่ในแต่ ละแผนก
แผนก

เครื่ องจักร

4.17
3.87
4.16
4.00
3.99
4.27
3.74
28.20
4.03
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บทคัดย่ อ

1. บทนํา

ปั จจุบัน ในประเทศไทยมี การใช้ โทรศั พท์ เคลื7 อนที7 อัจฉริ ยะเพิ7 มขึ =น
อย่ างมาก และการใช้ โทรศั พท์ เคลื7 อนที7 ระหว่ างขับขี7 ก็เป็ นสาเหตุสําคั ญ
สาเหตุห นึ7 งที7 ทาํ ให้ อุบั ติเหตุทางรถยนต์ เพิ7 ม สู งขึ =น ผู้พัฒนาจึ งได้ พัฒนา
แอปพลิเคชั นเพื7อป้ องกันการใช้ โทรศัพท์ ขณะขับรถขึน= และใช้ เทคโนโลยี
NFC เพื7 อป้ องกันผู้ใช้ ลืมเปิ ดใช้ โปรแกรม โดยผู้ใช้ นาํ แท็ก NFC ไปติ ดที7
รถยนต์ เมื7อโทรศัพท์ ที7ติดตั=งแอปพลิเคชั นนี อ= ่ านแท็ก ก็จะทําการปิ ดระบบ
การติ ดต่ อกั บอิ นเทอร์ เน็ตและปิ ดเสี ยงอั ตโนมัติ และหากมี สายเข้ า แอป
พลิ เ คชั น จะทําการตั ด สายทิ =งและส่ งข้ อความ SMS ตอบกลั บไปตาม
ข้ อความที7 ผ้ ใู ช้ กาํ หนด เมื7อผู้ใช้ ลงจากรถและแตะโทรศัพท์ กับแท็กอี กครั= ง
แอปพลิ เ คชั น จะตั= ง ค่ าต่ า งๆของโทรศั พ ท์ กลั บ เป็ นค่ าที7 ใ ช้ งานปกติ
อั ตโนมัติ จากการทดสอบระบบกั บโทรศั พท์ 5 รุ่ นพบว่ า แอปพลิ เคชั น
สามารถอ่ านแท็ก NFC และปิ ดการติดต่ อกับเครื อข่ ายอิ นเทอร์ เน็ตได้ และ
ประสิ ทธิ ภาพขึ น= อยู่กับระยะห่ างระหว่ างเครื7 องโทรศั พท์ กับแท็ก NFC
และแอปพลิเคชั นสามารถตัดสายเรี ยกเข้ าและส่ ง SMS กลับไปได้ 100%

ปั จจุบนั ในประเทศไทยมีการใช้โทรศัพท์เคลื อนทีเป็ นอย่างมาก โดยมี
โทรศัพท์เคลือนทีทีใช้งานอยูใ่ นประเทศไทยจํานวน 89.98 ล้านเครื อง คิด
เป็ น 131.84% ของจํานวนประชากร และมีผใู ้ ช้โทรศัพท์เคลื อนทีอจั ฉริ ยะ
จํานวน 31% โดยยอดขายในปี 2556 อยู่ที 7.5 ล้านเครื อง จากยอดขาย
ทังหมด 16 ล้านเครื อง โดยผูใ้ ช้จะใช้โทรศัพท์เคลือนทีอจั ฉริ ยะในการเล่น
อินเทอร์ เน็ตสู งทีสุด 47% รองลงมาเป็ นการใช้เพือรับส่ งอีเมล 45% และ
ติดต่อสังคมออนไลน์ 44%[1]
รายงานความปลอดภัยทางถนนของโลก พ.ศ. 2556 (Global Status
Report on Road Safety 2013) จากศูนย์ความร่ วมมือแห่ งองค์การอนามัย
โลก ด้านการป้ องกันอุบตั ิเหตุ ได้เปิ ดเผยสถิ ติทีน่าตกใจว่า ประเทศไทยมี
ผูเ้ สี ยชี วิตจากอุบตั ิเหตุทางถนนพุง่ สู งขึนเป็ นอันดับ 3 ของโลก เสี ยชี วิตถึ ง
38.1 คนต่ อ ประชากร 1 แสนคน รองจากประเทศเกาะนี อู เ อและ
สาธารณรัฐโดมินิกนั เท่านัน [2] นอกจากนี เว็บไซต์ศูนย์อาํ นวยการความ
ปลอดภัยทางถนนสรุ ปข้อมูลอุบตั ิเหตุจราจรทางบกประจําปี 2556 พบว่า
มีผเู ้ สี ยชี วิตทังสิ น 8,631 ราย [3] และมีผบู ้ าดเจ็บประมาณ 6 แสนราย[2]

Abstract
Currently, there is a tremendous increase in smartphone users in
Thailand. However, using smartphone while driving can increase traffic
accidents. Therefore, we develop an Android Application using NFC
technology to prevent smartphone users using their phones while
driving. The NFC technology is also employed to prevent the users from
forgetting to activate the program. The users can place an NFC tag
anywhere in their car. Then the application read the tag, it disables the
phone’s mobile data connection to the internet and set the phone to
vibrate silently. Additionally, the application rejects an incoming phone
call with a predefined SMS. When the users get out of the car, the
application reads the tag and set the phone to its original state. The
experimental results show that five Android smart phones can read the
NFC tag and disconnect the phone with the internet depending on the
distance between the phone and the tag. Also, the application can
disconnect the incoming calls, and send the predefined SMS to the caller
for 100%.

สาเหตุ สํ า คั ญ สาเหตุ ห นึ งของอุ บ ั ติ เ หตุ ท างรถยนต์ คื อ การใช้
โทรศั พ ท์ เ คลื อนที ข ณะขั บ ขี ร ถยนต์ [6]
ยิ ง ไปกว่ า นั น ผู ้ ใ ช้
โทรศัพท์เคลื อนที อจั ฉริ ยะจํานวนมากใช้โทรศัพท์เพือการติ ดต่อทังทาง
โทรศัพท์และทางสังคมออนไลน์ทีมีการติดต่อกันตลอดเวลา ดังนันการใช้
โทรศัพท์เคลือนทีอจั ฉริ ยะระหว่างขับรถจึงเป็ นสาเหตุสาํ คัญสาเหตุหนึ งที
ทําให้อุบตั ิเหตุทางรถยนต์เพิมสู งขึน
ดั ง นั น ผู ้ วิ จั ย จึ ง ไ ด้ มี แ น ว คิ ด ที จ ะ พั ฒ น า แ อ ป พ ลิ เ ค ชั น บ น
โทรศัพท์เคลื อนทีอจั ฉริ ยะทีสามารถป้ องกันอุบตั ิเหตุทางรถยนต์ดงั กล่าว
โดยแอปพลิ เคชันจะใช้เทคโนโลยี NFC เพือช่ วยในการระบุสถานทีของ
ผูใ้ ช้ว่าอยู่ในรถยนต์หรื อไม่ และเป็ นการป้ องกันการหลงลื มการเปิ ดใช้
โปรแกรมระหว่างขับรถ เมือแอปพลิ เคชันอ่านแท็ก NFC ทีรถแล้ว แอป
พลิ เ คชัน จะปิ ดระบบเสี ย งเตื อ น เปิ ดระบบสัน และปิ ดการติ ด ต่ อ กับ
อินเทอร์ เน็ ต เพือป้ องกันผูข้ บั ขี เสี ยสมาธิ จากการแจ้งเตื อนจากเครื อข่าย
โทรศัพท์และเครื อข่ายสังคมออนไลน์ นอกจากนี หากมีการโทรเข้า แอป
พลิ เ คชัน จะตัด สายโทรเข้าและส่ งข้อความ SMS กลับไปยังผูโ้ ทรเข้า
อัตโนมัติ ด้วยข้อความทีผใู ้ ช้ระบุไว้ล่วงหน้า

Keywords: mobile application, driving, disable phone call, traffic
accidents
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ช่วย และสามารถตัดการติดต่อกับผูข้ บั ขีได้ท งั ทางเครื อข่ายโทรศัพท์และ
เครื อข่ า ยอิ น เทอร์ เ น็ ต เพื อ ช่ ว ยให้ ผู ้ข ับ ขี ไ ด้ มี ส มาธิ ก ับ การขับ รถให้
ปลอดภัยทีสุด

2. งานและทฤษฎีทเีC กียC วข้ อง
2.1 NFC
NFC (Near-Field Communication) [4] เป็ นเทคโนโลยีสือสารไร้ สาย
ระยะสัน ระยะประมาณ 4 ซม. ที ใ ช้ได้ดี กับ โครงสร้ างพื น ฐานแบบไร้
สัม ผัส ช่ ว ยสนับ สนุ น การสื อ สารระหว่ างเครื องมื อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ใ น
ระยะใกล้ NFC ถู กพัฒนาขึนโดย Sony และ NXP โดยใช้คลื นความถี
13.56 MHz. บนพืนฐานมาตรฐาน ISO 14443 (Philips MIFARE และ
Sony’s FeliCa) ปั จจุบนั บริ ษทั ทังสองได้ร่วมมือกับบริ ษทั ผูล้ ิ ตและพัฒนา
โทรศัพท์เคลือนที จัดตังเป็ น NFC Forum เพือให้เกิดการใช้งานในรู ปแบบ
ต่ า งๆมากขึ น ในระยะเริ มแรกมี บ ริ ษัท โทรศัพท์มื อ ถื อ ชัน นํา ของโลก
ประกาศนําเทคโนโลยีน ีมาใช้กบั โทรศัพท์เคลื อนที เช่ น Nokia, Samsung,
Motorola เป็ นต้น
ระบบ NFC เริ มมีบทบาทเข้ามาในชี วิตประจําวันมากมาย เช่ น ระบบ
การชําระเงินออนไลน์ ระบบนามบัตรอัจฉริ ยะ การลงคะแนนโหวต ดู
รายละเอี ยดเกี ยวกับสถานที ต่าง ๆ เป็ นต้น ซึ งในปั จจุบนั มี ติดตังระบบ
สําหรั บ อ่ านแท็ก NFC ในโทรศัพท์เ คลื อนที อจั ฉริ ยะอย่างแพร่ ห ลาย
เพือให้สามารถนําระบบ NFC มาใช้ในชี วิตประจําวันได้สะดวกยิงขึน เช่ น
การนํามาใช้ภายในบ้าน ที ทาํ งาน การเดิ นทาง หรื อในสถานศึกษา ทําให้
ผูใ้ ช้ได้รับความสะดวกสบาย และความรวดเร็ วในการดําเนินชี วิตยิง ขึน

3. การออกแบบและพัฒนาระบบ
ระบบที มี ก ารพัฒ นาขึ น ประกอบด้ว ยส่ ว นหลัก ที มี ฮ าร์ ด แวร์ แ ละ
ซอฟต์แวร์ โดยมีรายละเอียดดังนี

3.1 ภาพรวมของระบบ
ระบบทีพฒั นาขึนมีภาพรวมของระบบดังรู ปที 1

2.2 งานทีเC กียC วข้ อง
รู ปที 1 ภาพรวมของระบบ

มีแอปพลิ เคชันบนโทรศัพท์เคลื อนที จาํ นวนมากที ทาํ หน้าที ป้องกัน
การใช้งานโทรศัพท์ขณะขับขี[5] โดยสามารถแบ่งเป็ น 2 กลุ่ม ดังนี
• แอปพลิ เคชันที เริ มต้นการทํางานโดยผูใ้ ช้ ได้แก่ Texting While
Driving, No Texting While Driving, Drive Safe Text Safe, No
Texting and Driving ฯลฯ ซึ งบางโปรแกรมให้เลื อกระยะเวลาทีใช้
ในการขับขีเพือปิ ดโปรแกรมอัตโนมัติ บางโปรแกรมอ่านออกเสี ยง
ข้อ ความที เ ข้า มา ซึ งอาจเป็ นการรบกวนการขับ ขี ไ ด้ และบาง
โปรแกรมจะให้คะแนนเมือผูใ้ ช้ประพฤติ ดี ซึ งสามารถนําไปแลก
ของรางวัลได้
• แอปพลิเคชันทีเริ มต้นการทํางานโดยใช้ GPS ตรวจจับความเร็ วของ
รถ ได้แก่ No Texting While Driving App, Safely Texting, Drive
Safe (no text and drive), Safe Driver ฯลฯ
อย่างไรก็ตาม ถึงแม้วา่ จะมีแอปพลิเคชันจํานวนมากทีสามารถป้ องกัน
ผูใ้ ช้ใช้งานโทรศัพท์เคลือนทีระหว่างการขับขีได้ แต่การทีผใู ้ ช้ตอ้ งเริ มต้น
การทํางานของแอปพลิ เคชันด้วยตัวเอง อาจเกิ ดเหตุการณ์ ทีผูใ้ ช้ลืมที จะ
เริ มต้นการทํางานของโปรแกรม ในขณะที การเริ มต้นแอปพลิ เคชันด้วย
การตรวจจับความเร็ วของรถ ไม่เหมาะแก่ ก ารใช้งานในเมื องที มีปัญหา
การจราจรติดขัดมาก เช่น กรุ งเทพมหานคร เนื องจากเป็ นการยากทีจะระบุ
ว่าผูใ้ ช้ขบั ขีอยูห่ รื อไม่จากความเร็ วของรถโดยตรง
ดัง นัน ผู ้พ ัฒ นาจึ ง ได้ มี แ นวคิ ด ที จ ะพัฒ นาระบบแอปพลิ เ คชั น ที
สามารถเริ มต้นการทํางานได้อย่างอัตโนมัติโดยใช้เทคโนโลยี NFC เข้ามา

โทรศัพท์เคลื อนทีทีมีตวั อ่าน NFC จะอ่านแท็ก NFC ทีติดทีรถของ
ผูใ้ ช้ ซึ งผูใ้ ช้สามารถเลื อกติดแท็กยังตําแหน่ งต่าง ๆ ในรถทีใกล้บริ เวณที
วางโทรศัพ ท์เ คลื อ นที ที สุ ด เช่ น บนเข็ ม ขัด นิ ร ภัย หรื อ บนเบาะที นัง
จากนัน แอปพลิเคชันจะดําเนิ นการ 4 อย่าง ดังนี
1.

เปิ ดการทํางานของโปรแกรม

2.

ปิ ดเสี ยงเรี ยกเข้า เปิ ดระบบสันเตือน เพือลดการรบกวนจากการ
โทรเข้าหรื อการรับข้อความ SMS

3.

ปิ ดการติ ด ต่อกับ เครื อข่ ายข้อมู ลมื อถื อ (Mobile Data) และ
เครื อข่ ายไร้ ส าย (Wi-Fi) เพื อป้ องกัน เสี ยงเตื อนจากเครื อข่ า ย
สังคมออนไลน์มารบกวน

4.

เมื อมี ส ายเรี ยกเข้า แอปพลิ เ คชัน จะตัด สายเรี ยกเข้าอัตโนมัติ
พร้อมส่ งข้อความ SMS ไปยังเบอร์ โทรศัพท์ทีโทรเข้ามา

สําหรับข้อความทีใช้ในการส่ ง SMS ผูใ้ ช้สามารถปรับแต่งข้อความ
SMS ทีใช้ส่งได้ โดยแอปพลิ เคชันจะจัดเก็บไว้ในฐานข้อมูล SQLite ใน
เครื องโทรศัพท์
ขัน ตอนการทํา งานของแอปพลิ เ คชัน สามารถแสดงในแผนภาพซี
เควนซ์ ดังรู ปที 2 และรู ปที 3
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MainActivity

NFC tag
แตะโทรศัพท์

ส่ งข้อมูลแท็ก

4. การทดสอบการใช้ งาน
4.1 สภาพแวดล้ อมในการทดสอบ

SQLite

เราได้ทาํ การทดสอบระบบโดยใช้โทรศัพท์เคลื อนทีจาํ นวน 5 รุ่ นจาก
3 ผูผ้ ลิ ต ได้แก่ Samsung Galaxy S4, Samsung Galaxy Note2, Samsung
Galaxy Note3, HTC One และ Sony Xperia Z1 ซึ งใช้ระบบปฏิ บตั ิการ
Android version 4.0 ขึ นไปทัง หมด โดยทํา การทดสอบการปิ ด
ระบบสื อสารเมืออ่านแท็ก และทดสอบการส่ ง SMS เมือมีสายเรี ยกเข้า

เทียบกับแท็กใน
ฐานข้อมูล

ปิ ดเสี ยง เปิ ดสัน
ปิ ด mobile data
ปิ ด Wi-Fi

รู ปที 2 แผนภาพซี เควนซ์ของการอ่านแท็ก NFC

Incoming
Call

4.2 ผลการทดสอบระบบเบือT งต้ น
รู ป ที 4 ( ซ้ า ย ) แ ส ด ง ส่ ว น ติ ด ต่ อ ผู ้ ใ ช้ ข อ ง โ ป ร แ ก ร ม บ น
โทรศัพท์เคลื อนที เมือผูใ้ ช้แตะโทรศัพท์กบั แท็ก NFC และรู ปที 4 (ขวา)
แสดงหน้าจอเมนู ระบบของโทรศัพท์(แถบด้านบน)หลังจากการอ่านแท็ก
แล้ว จะเห็นว่าโทรศัพท์ถูกปิ ดการเชื อมต่อกับ Wi-Fi, Mobile Data และถูก
ตังค่ าให้เ ป็ นระบบสัน ส่ วนรู ป ที 5 แสดงส่ วนติ ด ต่ อผูใ้ ช้เ มื อผูใ้ ช้ก าํ ลัง
แก้ไขข้อความสําหรับการส่ ง SMS เมือมีสายเข้า

MyReceive

โทรเข้า

ตัดสาย
SMS

รู ปที 3 แผนภาพซี เควนซ์ของการตัดสายโทรเข้า
รู ปที 2 แสดงการทํางานเมือผูใ้ ช้นาํ โทรศัพท์แตะแท็ก NFC แอปพลิ เค
ชัน จะอ่ า นข้อ มู ล ในแท็ ก จากนัน นํา ไปเปรี ยบเที ย บกับ ข้อ มู ล แท็ ก ใน
ฐานข้อ มู ล SQLite ว่ า เป็ นแท็ ก ที บ ัน ทึ ก ไว้ห รื อไม่ จากนั นคลาส
MainActivity ของแอปพลิ เ คชัน จะปิ ดเสี ย งและเปิ ดระบบสัน และตัด
ระบ บการสื อสารข้ อ มู ลของโท รศั พ ท์ ทั งจากเค รื อข่ ายข้ อ มู ล
โทรศัพท์เคลือนที(Mobile Data) และเครื อข่ายไร้สาย (Wi-Fi)
เมื อมี สายเรี ยกเข้า คลาส MyReceive ของแอปพลิ เคชันจะตรวจจับ
สายเรี ยกเข้าและทําการตัดสายอัตโนมัติ และส่ งข้อความที ผใู ้ ช้บนั ทึ กไว้
ล่วงหน้าผ่าน SMS เพือแจ้งผูโ้ ทรเข้าให้ทราบว่าผูใ้ ช้กาํ ลังขับขีรถยนต์

รู ปที 4 หน้าจอโปรแกรมบนโทรศัพท์เคลือนทีหลังจากอ่านแท็ก(ซ้าย)และ
การปิ ดการเชื อมต่อและตังค่าเป็ นระบบสัน (ขวา)

3.2 ซอฟต์ แวร์ ทใีC ช้ ในการพัฒนา
ระบบนี พฒั นาโดยใช้ Eclipse ทีมีการติดตัง Android SDK & ADT
ในการพัฒนาแอพพลิ เ คชันบนโทรศัพท์เ คลื อนที ระบบปฏิ บตั ิ การแอน
ดรอยด์ โดยใช้ภาษา Java และภาษา XML ในการพัฒนาแอปพลิเคชัน

3.3 ข้ อจํากัดของระบบ
1).โปรแกรมนี ใช้ ไ ด้ ก ับ โทรศัพ ท์ เ คลื อ นที ที ติ ด ตัง ระบบปฏิ บ ัติ ก าร
Android เวอร์ ชนั 4.0 ขึนไปเท่านัน
2).ต้องเป็ นโทรศัพท์เคลือนทีทีรองรับระบบ NFC
รู ปที 5 หน้าจอแก้ไขข้อความเพือส่ งเป็ น SMS เมือมีสายเรี ยกเข้า
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5. สรุป

4.3 ผลการทดสอบและการวิจารณ์ ผล

เนื องจากสาเหตุสาํ คัญสาเหตุหนึ งทีทาํ ให้เกิ ดอุบตั ิเหตุทางรถยนต์คือ
การใช้โทรศัพท์เคลื อนทีอจั ฉริ ยะระหว่างการขับขี รถยนต์ ผูพ้ ฒั นาจึ งได้
พัฒนาแอปพลิ เ คชัน เพือป้ องกันการใช้โทรศัพท์ข ณะขับ รถขึ น โดยใช้
เทคโนโลยี NFC เพือป้ องการลื มเปิ ดแอปพลิ เคชัน โดยผูใ้ ช้นาํ แท็ก NFC
ไปติ ดทีรถยนต์ เมือโทรศัพท์ทีติดตังแอปพลิ เคชันนี อ่านแท็กก็จะทําการ
ปิ ดระบบการติ ด ต่ อ กับ อิ น เทอร์ เ น็ ตและระบบเสี ย งเรี ยกเข้าอัต โนมัติ
นอกจากนีสายเรี ยกเข้าถูกตัดสายทิงและแอปพลิ เคชันจะส่ งข้อความ SMS
ตอบกลับไปแทน โดยผูใ้ ช้สามารถกําหนดข้อความได้เอง และเมื อผูใ้ ช้
แตะโทรศัพท์กบั แท็ก อี ก ครั ง โทรศัพท์จะถู ก ตังค่ากลับเป็ นค่ าที ใช้งาน
ปกติ จากการทดสอบระบบกับโทรศัพท์ 5 รุ่ นพบว่า ความสามารถในการ
อ่านแท็ก NFC และการปิ ดการเชื อมต่อกับอินเทอร์ เน็ตขึนอยูก่ บั ระยะห่ าง
ระหว่างโทรศัพท์กบั แท็ก นอกจากนี แอปพลิ เคชันยังสามารถตัดสายเรี ยก
เข้าและส่ ง SMS กลับไปได้ 100%

เมื อพัฒนาระบบเสร็ จเรี ยบร้ อยแล้ว เราได้ทาํ การทดสอบระบบกับ
โทรศัพ ท์เ คลื อ นที ร ะบบปฏิ บ ัติ ก ารแอนดรอยด์ ท งั 5 รุ่ น การทดสอบ
แบ่งเป็ น 2 ส่ วน ได้แก่ (1) การทดสอบการตังค่าต่าง ๆ หลังจากโทรศัพท์
อ่านแท็ก NFC โดยมีการเปลี ยนค่าระยะห่ างระหว่างโทรศัพท์และแท็ก
และ (2) การทดสอบการส่ งข้อความ SMS เมือมีการโทรเข้า
รู ปที 6 แสดงผลการทดสอบเมื อโทรศัพท์อ่านแท็ก NFC ที กาํ หนด
โดยมี การเปลี ยนระยะห่ างระหว่างโทรศัพท์และแท็กระหว่าง 1-4 ซม.
(โทรศัพท์ไม่สามารถอ่านแท็กได้หากมีระยะห่ างตังแต่ 5 ซม.ขึนไป) และ
ทําการทดสอบระยะละ 10 ครัง ผลการทดสอบพบว่าเปอร์ เซ็นต์ทีระบบ
สามารถอ่านแท็กและตังค่าได้สาํ เร็ จขึนอยูก่ บั ระยะห่ างระหว่างโทรศัพท์
กับแท็ก โดยโทรศัพท์ท งั 5 รุ่ นให้ค่าความแม่นยําในการอ่านแท็กใกล้เคียง
กัน และ HTC One อ่านค่าแท็กได้แม่นยํากว่าเล็กน้อยทีระยะ 2 และ 3 ซม.
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บทคัดย่อ

1. บทนํา

บทความนี นําเสนอวงจรกรองผ่ านแถบกว้ างโหมดคู่ โดยใช้ เรโซเน
เตอร์ วงแหวนสี เหลียมที มีการปรั บจู นความกว้ างแถบผ่ านด้ วยสตับคู่ ซึ ง
สร้ างโหมดคู่ แบบใหม่ ด้วยการเจาะร่ องรู ปสี เหลี ยมผื นผ้ าที หลังตัวป้ อน
อิ นพุตและตัวป้ อนเอาต์ พุตและเพิมความคมความถี ตัดด้ วยการพับร่ องรู ป
สี เหลียมผืนผ้ าให้ เป็ นลูปซํา และลดขนาดเรโซเนเตอร์ ด้ วยวิ ธีการใส่ สตับ
ปลายเปิ ดอิ มพิ แดนซ์ ตาที
ํ กึ งกลางภายในด้ านทั งสี ของวงแหวนสี เหลี ยม
ส่ ง ผลให้ เ กิ ดค่ า การสู ญ เสี ย จากการใส่ แ ทรกประมาณ 0.35dB และค่ า
สู ญเสี ยย้ อนกลับตํากว่ า 12dB ตลอดแถบความถี 3.13 GHz ถึ ง 5GHz และ
เพิมความสามารถการจํากัดความถีปลอมเที ยมนอกช่ วงผ่ านแถบโดยใช้ ตัว
ป้ อนแบบอิ นเตอร์ ดิจิตอลร่ วมกับสตับเปิ ดคู่ส่งผลให้ ค่าความถีปลอมเที ยม
นอกแถบผ่ านตํากว่ า13dBได้ ถึง30GHz และขนาดของเรโซเนเตอร์ ต้นแบบ
ลดลงประมาณ48%

ในปั จจุ บันระบบสื อสารแถบความกว้างยิ ง (Ultra Wide Band: UWB)
[1] ได้รับความสนใจนํามาใช้ในระบบสื อสารไร้สายเช่นระบบเครื อข่ายไร้
สายส่ วนบุคคล บลูทูธ และระบบเรด้า เป็ นต้น โดยย่านความถีใช้งานเริ มที
3.1GHz ถึง 10.6GHz ซึ งแบ่งเป็ นย่านความถีตํา3.1GHz ถึง 5GHz และย่าน
ความถี สู ง 6GHz ถึ ง 10.6 GHz ตามมาตรฐาน IEEE 802.15.3a ซึ งวงจร
กรองผ่านแถบที มี คุณสมบัติสองโหมด (Dual-mode wideband bandpass
filter) ได้รับความนิยมสูงเพราะเป็ นวงจรกรองผ่านแถบมี ขนาดกะทัดรั ด
ค่ าการใส่ แทรกตํา มี ค่าความคมความถี ตัดสู งในช่ วงความถี ตําและช่ ว ง
ความถี สู งพร้ อมทังขจัดความถี ปลอมเที ยมกว้างเพือทําให้ระบบทํางาน
อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
โครงสร้ างเรโซเนเตอร์ วงแหวนสี เหลี ยม (Square ring resonator) ที
ควบคุมแถบผ่านด้วยสตับคู่ภายนอก [2] และกระตุน้ ให้เกิดสองโหมดด้วย
การใส่ สตับสี เหลียมทีมุม135องศาภายในวงแหวนผลของสองโหมดทําให้
เกิด ช่ วงหยุ ดแถบความถี 2ช่ ว งบริ เ วณใกล้เคี ย งแถบผ่ าน งานวิ จัย [3]
นําเสนอวิธีการลดสัญญาณรบกวนด้านความถี ตําและความถี สู งด้วยการ
ใส่ สตับแบบลัดวงจรทีตัวป้ อนอินพุตและทีตัวป้ อนเอาต์พุตเปลี ยนจากต่ อ
ตรงเป็ นแบบคัปเปิ ลทําให้ขจัดสัญญาณปลอมเที ยมที ความถี สองเท่ าของ
ค่ าความถี กลางได้งานวิจัย [4] ที มผูว้ ิจัยได้นาํ เสนอวิธีการสร้ างโหมดคู่
ด้วยการเจาะร่ องผิวตัวนําที ตําแหน่ งหลังตัวป้ อนอิ นพุตและเอาต์พุตเป็ น
รู ป สี เหลี ยมผื นผ้าด้ว ยความยาว  g / 8 ส่ งผลให้เ กิดค่ าการสู ญเสี ย ใส่
แทรกทีตํากว่า 0.25 dB และได้ค่าความความชันความถีตัดที สู ง งานวิจัยที
[5]-[6] นํา เสนอวิ ธี ล ดขนาดของวงจรเรโซเนเตอร์ ด้ว ยการใส่ ส ตั บ
ปลายเปิ ดแบบอิมพีแดนซ์ขนที
ั มุมทังสี ของวงแหวนส่ งผลให้เรโซเนเตอร์
มีขนาดลดตังแต่ 36% ถึง 48% จากต้นแบบ

Abstract
This paper presents a dual mode wide-band Band-pass filter based
on the square ring resonator with two tuning stubs used to control pass
band. To degenerate dual mode with a novel perturbation by using
rectangular slots at the input and output ports. To increase high
selectivity signal with Meander loop perturbation rectangular slots in
which is able to reduce the size resonator. Then put the open-stubs with
low impedance at the middle within the four sides of the square ring
resonator. As a result, the value of an insertion loss is 0. 35dB and
return loss less than 12dB at 3.13GHz to 5GHz frequency band. Can be
improved the circuit to limited spurious frequencies outside the passband by using the inter-digital coupled with an open stub. Resulting in
spurious frequencies out side the pass band of less than 13dB up to
30GHz. And a size of prototype has the reduction about 48%.

ดังนันงานวิจยั นีจึงนําเสนอการออกแบบและสร้ างวงจรกรองผ่านแถบ
กว้างย่านความถีตําระบบสื อสารแถบความกว้างยิ งแบบสองโหมดโดยใช้
Keywords: square ring resonator,open-stubs with low impedance,dual
โครงสร้างเรโซเนเตอร์ตน้ แบบจากงานวิจยั [3] เพือทําการศึ กษาการสร้ าง
mode wide-band Band-pass filter,Meander loop perturbation rectangular
ตั ว รบกวนแบบร่ องสี เหลี ยมผื น ผ้า พั บ เป็ นลู ป ซํ า (Meander loop
slots
perturbation rectangular slot) เพื อเพิ มความสามารถในการคัดกรอง
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ความถีผ่านโดยเพิ มค่าความคมความถีตัดให้กบั วงจรกรองผ่านแถบกว้าง
และทําการลดขนาดตัวเรโซเนเตอร์ วงแหวนสี เหลี ยมด้วยวิธีการใส่ สตับ
ปลายเปิ ดอิมพีแดนซ์ตาเข้
ํ าทีจุดกึงกลางภายในแต่ละด้านของเรโซเนเตอร์
วงแหวนสี เหลี ยมและเพื อป้ องกัน การรบกวนของแรงดันไฟดี ซีที ด้า น
ความถีตําและเพิ มความสามารถในการจํากัดการเกิดสัญญาณที ไม่ ต้องการ
ซึ งอยู่ภายนอกช่วงแถบผ่านด้านความถีสูงด้วยการเปลียนจากตัวป้ อนตรง
มาเป็ นตัวป้ อนแบบอิ นเตอร์ ดิจิตอล (Interdigital Feed) ร่ วมกับการต่ อส
ตับปลายเปิ ดคู่และชดเชยค่ าอิ มพีแดนซ์ตัวป้ อนโดยการเปลี ยนปลายตัว
ป้ อนเป็ นอิมพีแดนซ์แบบขัน

f l, u 

 p v  p f c 
2l



(3)

2

 p เป็ นค่าความยาวทางไฟฟ้ าทีตําแหน่งการส่ งผ่านศูนย์ (หน่วยเป็ น

เรเดียน) โดยใช้ค่าความยาวของสตับปลายเปิ ดคู่ที  g / 4
ผลการคํานวณจากสมการที (3) ทําให้ได้ค่าขนาดสตับปลายเปิ ดคู่ที
ต่ อภายนอกเรโซเนเตอร์ เพื อควบคุ มแบนด์วิดท์แ ถบผ่านวงจรกรองดัง
แสดงในรู ป ที 2(ก) (หน่ ว ยเป็ นมิ ลลิ เ มตร) มี ค่ าดัง นี w 2 = 1.82626,
l t  11.3796. และสามารถกระตุ ้น ให้เ กิดโหมดคู่แ ละเพิ มค่ าความคม
ความถีตัดสัญญาณด้วยการเจาะร่ องเป็ นรู ปสี เหลี ยมผืนผ้าพับเป็ นลูปซําที
หลังตัวป้ อนอินพุตและตัวป้ อนเอาต์พุต และจําลองการทํางานเพือปรั บค่ าให้
ได้ผลตอบสนองในย่านความถีตําของระบบสื อสารแถบความกว้างยิ งคื อ3.1GHz
ถึง 5GHz โดยโปรแกรมจําลองคลื นแม่ เหล็กไฟฟ้ า IE3D [7] ผลการออกแบบได้
ขนาดโครงสร้ างวงจร (ในหน่ วยมิ ลลิ เมตร) ดังแสดงในรู ปที 2 (ก) ดังนี l r =
60.129, a=15.03232, w1 =1.82626, l f  10.4315, w 2 =.10, l t =11.43,
ls  5.68989 , M F = 0.4และ M H = 0.8

2. ทฤษฎีและการออกแบบ
2.1 การออกแบบวงจรกรองแถบกว้ างโดยใช้ เ รโซเนเตอร์ ว ง
แหวนสี เหลียมทีความถี 4.125GHz
ทางคณะผูว้ ิจยั ได้ออกแบบวงจรกรองหยุดแถบโดยใช้เรโซเนเตอร์วงแหวน
สี เหลียมทีความถีกลาง 4.125 GHz ด้านความถีตําของการสื อสารแถบความกว้าง
ยิ ง(Ultra Wide Band : UWB ) และเลือกใช้แผ่นวงจรพิมพ์ไมโครเวฟของบริ ษทั
GIL Technologies รุ่ น GML 1000 ซึ งมีค่าไดอิเล็กตริ กสัมพัทธ์เท่ากับ 3.2 และมีค่า
แทนเจนต์การสูญเสี ย 0.004 ความหนาของฐานรอง 0.762 มิ ลลิ เมตร ซึ งสามารถ
คํานวณหาขนาดเรโซเนเตอร์วงแหวนสี เหลียมได้จากสมการ
(1)

l r  n g

(ก)
เมือ



(ข)

คือหมายเลขโหมด และ  g ความยาวสายนําสัญญาณ จากผล
การคํานวณได้ขนาดโครงสร้างเรโซเนเตอร์ในรู ปที 1 (หน่ วยเป็ นมิ ลลิ เมตร) มี ค่า
ดังนี lr = 45.5191, a = 15.03232, w1 = 1.82626, lf  11.3796
n

a

w1
lr  n g

Input

lf

(ค)
รู ปที 2 วงจรกรองผ่านแถบความถีกว้างโดยใช้ตวั รบกวนแบบร่ องพับลูปซํา (ก)
โครงสร้างวงจร (ข) พารามิ เตอร์ ใช้ศึ กษาคุ ณสมบัติเพือสร้ างสตับแบบร่ อง (ค)
ผลเปรี ยบเทียบระหว่างการใส่ สตับกับไม่ใส่

Output

รู ปที 1 เรโซเนเตอร์วงแหวนสี เหลียมโดยใช้ตวั ป้ อนสัญญาณเชื อมต่ อตรง
ในลักษณะตังฉาก

2.2 วงจรกรองผ่ า นแถบกว้ า งโหมดคู่ โ ดยใช้ สตั บ แบบร่ อ ง
สี เหลียมผืนผ้ าพับเป็ นลูปซํา

ผลจําลองการทํางานวงจรแสดงในรู ปที2 (ค)ได้แบนด์วิดท์ช่วงแถบผ่านอยูท่ ี
3.1GHz ถึง 5.2 GHz มีค่าแบนด์วิดท์การแตกตัวจากความถีกลางประมาณ 51 % มี
ค่าสูญเสี ยย้อนกลับ (S11) ตํากว่า 10dB และค่าสูญเสี ยใส่ แทรก (S21) โดยเฉลี ยอยู่ที
0.245dB ซึ งเกิดการส่ งผ่านศูนย์ความถีแรกอยู่ที 3.0 GHz ส่ งผลให้เกิดค่ าความ
คมความถี ตัดช่ วงความถี ตํามี ค่าประมาณ 200dB/GHz และการส่ งผ่ านศู นย์
ตําแหน่งทีสองอยู่ที 5.4 GHz ส่ งผลให้เกิดค่าความคมความถีตัดช่ วงความถี สู งมี
ค่าประมาณ 175dB/GHz มี แบนด์วิดท์ช่วงหยุดแถบสัญญาณเกิดใกล้ๆกับช่ วง
แถบผ่านทังสองข้างเฉลียอยู่ที 300 MHz

วงจรกรองผ่านแถบกว้างโหมดคู่สามารถกาํ หนดแบนด์วิดท์แถบผ่าน
วงจรกรองโดยการควบคุ ม อิ มพีแดนซ์อัต ราส่ วนอิ มพีแ ดนซ์คาํ นวณหา
ความถีตัดสามารถคํานวณได้จาก
 p
tan 
 2
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2.3 การลดขนาดของเรโซเนเตอร์ โ ดยใช้ สตับ ปลายเปิ ดอิ มพิ
แดนซ์ ตํา
เป็ นการออกแบบวงจรกรองผ่านแถบโหมดคู่โดยอาศัยการใส่ สตับ
ปลายเปิ ดแบบอิ มพีแดนซ์ตา(ํ Z3 )เข้าที กึงกลางภายในของสายนําสํญญาณ
( Z1 )หรื อแต่ ละด้านทังสี ของวงแหวนสี เหลี ยมซึ งส่ งผลโดยตรงต่ อการ
เปลียนแปลงค่าความยาวทางไฟฟ้ าของเรโซเนเตอร์และทําให้เรโซเนเตอร์ มีขนาด
กะทั ด ลั ด มากขึ น ผลของการต่ อสตั บ ปลายเปิ ดอิ มพี แ ดนซ์ ตํ าที
ค่ า Z3 =35.72  ,  3 = 19.36 เข้ากับสายนําสัญญาณที ค่ า Z1 =50  ,
θ 1 = 90 ส่ งผลให้สายนําสัญญาณ ( Z1 ,θ1 ) มี ขนาดลดลงและทําให้ขนาด
พื นที ของเรโซเนเตอร์ ลดลงจาก15 .03232x15.03232 ตารางมิ ลลิ เมตร เป็ น
10.85x10.85 ตารางมิลลิเมตรหรื อลดลงจากต้นแบบประมาณ 48% ดังแสดงในรู ป
ที 3(ก) ซึ งสามารถคํานวณหาค่าอิมพิแดนซ์รวมได้จากสมการ
Zi =jZ3

(ค)
รู ปที 3 วงจรกรองผ่านแถบโหมดคู่ใช้สตับปลายเปิ ดอิ มพีแดนซ์ตาํ (ก)
แบบจําลองสําหรับการวิเคราะห์การลดขนาด (ข) ขนาดโครงสร้างวงจรกรองผ่าน
แถบ (ค) ผลตอบสนองความถีวงจรกรองผ่านแถบ

lf1 lf2

(4)

Z1 tanθ1 +Z3 tanθ3 ,Z =jZ tanθ
L
1
1
Z3 -Z1tanθ1tanθ3

lf3

G
w6

ผลการจําลองการทํางานของวงจรกรองผ่านแถบความถี กว้างที มี ขนาดกะทัดรั ด
โดยใช้ตวั รบกวนแบบร่ องสี เหลียมผืนผ้าพับเป็ นลูปซําร่ วมกับ สตับปลายเปิ ดค่ า
อิ มพีแดนซ์ตาผ่
ํ านโปรแกรม IE3D ผลการออกแบบได้ขนาดโครงสร้ างวงจร
(หน่ วยเป็ นมิ ลลิ เมตร) ดังแสดงในรู ปที 3(ข) มี ค่าดังนี l r = 43.4, a=10.85,
w1 =3, lf =6, w 2 =0.5, l t =12.45, ls =4.165, w 4 = 3, w 5 =
2.4, M H = 0.8 และ M F = 0.4 และผลจําลองค่าตอบสนองทางความถี ใน
รู ปที2 (ค)พบว่าจะเกิดความถีปลอมเทียม ทีสองเท่าของความถีกลาง ( 2f0 ) และ
เป็ นปั ญหาสําคัญทีเกิดขึนในระบบสื อสารแบบไร้สายจึ งทําให้มีการพัฒนา เพือ
จํากัดสัญญาณความถีทีสูงกว่าให้มีค่าตํา ซึ งเป็ นการจํากัดการเกิดสัญญาณปลอม
เทียม โดยการเปลียนตัวป้ อนอินพุตและเอาต์พุตเป็ นแบบอินเตอร์ดิจิตอล ซึ งจาก
การเปลี ยนตัว ป้ อนทําให้ค่า อิ ม พีแ ดนซ์ ตัว ป้ อนอิ น พุต และเอาต์พุต เกิด
เปลียนแปลงส่ งผลให้ค่าความชันความถีตัดลดลงสามารถแก้ไขทีปลายตัว
ป้ อนด้วยการใช้อิมพีแดนซ์ขนั ผลการออกแบบได้ขนาดโครงสร้ างวงจรกรอง
ผ่านแถบกว้าง(ในหน่วยมิลลิเมตร) ดังแสดงในรู ปที 4(ก) ดังนี l f 1 = 5 , l f 2 =
1.6, lf 3 = 3.6, l f 4 =9.9, w 6 =0.4, w 7 =0.3, w 8 =0.6 และG=0.1 ขนาด

(ก)

(ข)
รู ปที 4 วงจรกรองผ่านแถบกว้างโหมดคู่ใช้ตวั ป้ อนแบบอินเตอร์ดิจิตอล
ร่ วมกับสตับปลายเปิ ดคู่ (ก) ขนาดโครงสร้างวงจรกรองผ่านแถบ (ข)
ผลตอบสนองความถีวงจรกรองผ่านแถบ

2

Yi  (1/ Z i )

Z0
Z1 ,1

MF

w5

Z1
w4

w1

Z2

lf

Z3 ,3

(ก)

นําผลการออกแบบวงจรกรองผ่านแถบกว้างทําการสร้ างชิ นงานจริ งผ่าน
เครื องเจาะเซาะแผ่นวงจรพิมพ์ดงั แสดงในรู ปที 5(ก) และรู ปที 6(ก) ผลการวัดค่ า
สูญเสี ยย้อนกลับและค่ าการสู ญเสี ยใส่ แทรกตําด้วยโครงวิเคราะห์โครงข่ ายรุ่ น
E8263B ผลการวัดแสดงในรู ปที 5ข) และรู ปที 6(ข) โดยรู ปที 5 (ข) ค่ าการสู ญเสี ย
ย้อนกลับตํากว่า 13 dB และค่าการสูญเสี ยใส่ แทรกมีค่า 0.35dB เกิดสัดส่ วนแบนด์
วิดท์ 46% ภายในช่วงความถี 3.13GHz ถึง 5GHz และในรู ปที 6 (ข) ผลการวัดค่ า
สู ญเสี ยย้อนกลับตํากว่า 12 dB และค่ าการสู ญเสี ยใส่ แทรกประมาณ 0.35dB มี
สัดส่ วนแบนด์วิดท์ 46% ภายในช่ วงความถี 3.13GHz ถึ ง 5 GHz ช่ วงนอกแถบ
ความถีตํามีค่าตํากว่า 20dB ครอบคลุมความถีจาก 2.7 GHz ถึ ง 3.0 GHz ส่ งผลให้
เกิดค่าความคมความถี ตัดช่ วงความถี ตํามี ค่าประมาณ 220dB/GHz และมี แบนด์

MH

1

3

3. การสร้ างและผลการวัด

lt

w2

Z1

w7

w8

พืนทีทังหมด 30.58x30.58 mm หรื อ 0.672  g x 0.672  g ผลจําลองตอบสนอง
ความถีในรู ปที 4(ข) พบว่าตัวป้ อนแบบอินเตอร์ ดิจิตอลเป็ นตัวกันการไหลผ่าน
ไฟดี ซี ช่ วยลดทอนสัญญาณย่านความถี ตํา จํากัดการเกิดความถี ปลอมเที ยมที
2 f o และลดทอนสัญญาณทีไม่ตอ้ งการถึง 7.5 f o
Z3

lf4

a
(ข)
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วิดท์ช่วงหยุดแถบสัญญาณเกิดใกล้ๆกับช่ วงแถบผ่านมี ค่า 300 MHz ผลวัดค่ า
การสู ญเสี ยใส่ แทรกช่ วงนอกแถบย่านความถี สู งมี ค่าตํากว่า 11 dB ครอบคลุ ม
ความถีจาก 5.13 GHz ถึง 5.7 GHz ส่ งผลให้เกิดค่ าความคมความถี ตัดช่ วงความถี
สูงมีค่าประมาณ 200dB/GHz และมีแบนด์วิดท์ช่วงหยุดแถบสัญญาณเกิดใกล้ๆ
กับช่ วงแถบผ่านมี ค่า 570 MHz ช่ วงนอกแถบย่านความถี ตํามี ค่าตํากว่า 18dB
ครอบคลุมความถีจาก 0 ถึง 2.7GHz และช่วงนอกแถบความถีสูงมีค่าตํากว่า 13dB
ครอบคลุมความถีจาก 5.7GHz ถึง 25GHz

(ก)

4 สรุป
วงจรกรองความถีแถบกว้างโดยใช้โครงสร้างเรโซเนเตอร์วงแหวนสี เหลียมที
มีการเจาะร่ องสี เหลียมผืนผ้าพับเป็ นลูปซําใช้เป็ นตัวรบกวนสนามกระแสไฟฟ้ า
บนโครงสร้างเรโซเนเตอร์เพือสร้างคุณสมบัติสองโหมดส่ งผลให้เกิดแบนด์วิดท์
ช่วงหยุดแถบแคบๆใกล้กบั แถบผ่านวงจรกรองทังสองด้านและช่ วยเพิ มค่ าความ
คมความถีตัดทีช่วงความถีตําและช่วงความถีสูงมีค่าสูงกว่า200dB/GHz เมือเทียบ
กับตั วรบกวนที ใช้ วิ ธี เจาะร่ องสี เหลี ยมผื นผ้าและเมื อนําสตั บปลายเปิ ด
อิมพีแดนซ์ตาต่
ํ อเข้าทีจุดกึงกลางในแต่ละด้านของเรโซเนเตอร์วงแหวนสี เหลี ยม
สามารถลดขนาดวงจรกรองผ่ านแถบกว้างต้ นแบบได้ถึ ง 48%และปรั บ
ประสิ ทธิ ภาพในการลดทอนขนาดสัญญาณที ไม่ ต้องการนอกแถบผ่านในย่าน
ความถีตําและความถีสูงด้วยการใช้ตวั ป้ อนแบบอินเตอร์ดิจิตอลร่ วมกับการต่ อส
ตับปลายเปิ ดคู่และที ปลายตัวป้ อนเป็ นแบบอิ มพีแดนซ์ขัน ทําให้มีคุณสมบัติ
นําไปประยุกต์ใช้งานในย่านความถีตําของระบบสื อสารไร้สายแถบความกว้างยิ ง
ได้

(ข)
รู ปที 6 โครงสร้างและการเปรี ยบเทียบผลการวัดชิ นงานจริ งวงจรกรองผ่านแถบ
กว้างโหมดคู่ ใช้ตัวป้ อนแบบอิ นเตอร์ ดิ จิ ตอล (ก) ภาพถ่ ายชิ นงานจริ ง (ข)
เปรี ยบเทียบผลตอบสนองการวัดชิ นงานจริ งกับการจําลองS11และS21
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(ก)

(ข)
รู ปที5 วงจรกรองผ่านแถบกว้างโดยใช้สตับแบบร่ องสี เหลียมผืนผ้าพับเป็ นลูปซํา
ทีลดขนาด (ก) ภาพถ่ายชิ นงานจริ ง(ข) เปรี ยบเที ยบผลตอบสนองการวัดชิ นงาน
จริ งกับผลการจําลอง S11 และ S21
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บทคัดย่ อ

1. บทนา

บทความนี ้ นาเสนอวิธีการปรั บจูนสายอากาศแบบช่ องเปิ ดรู ป
สี่ เหลี่ยมผืนผ้ าด้ วยสตับรู ปหวีค่ ูสาหรั บการประยุกต์ ใช้ งานในย่ านความถี่
แถบคู่ โดยใช้ เทคนิคการเซาะร่ องรู ปหวีที่ตัวสายอากาศ ร่ วมกับการจาลอง
โครงสร้ างด้ วยโปรแกรม Computer Simulation Technology (CST)เพื่ อ
เป็ นการหาช่ วงคลื่นที่ เหมาะสมด้ วยวิธีการหาค่ าการสู ญเสี ยเนื่ องจากการ
ย้ อนกลับ ค่ าอั ตราส่ วนคลื่ นนิ่ งของแรงดันและรู ปแบบการแผ่ พลังงาน
ผลลัพธ์ จากการจาลองแสดงให้ เห็นว่ าความถี่เรโซแนนซ์ ช่วงตา่ มีค่าเท่ ากับ
2.44 GHz (2.21 - 2.77 GHz) และที่ ความถี่เรโซแนนซ์ ช่วงสู งมีค่าเท่ ากับ
5.81 GHz (5.28 - 6.34 GHz) ซึ่ งเป็ นช่ วงที่ ตอบสนองตามมาตรฐาน IEEE
คื อ 802.11b/g 2.4 GHz (2.40 - 2.4835 GHz) และ IEEE 802.16d 5.8.GHz
(5.70 - 5.90 GHz) และยังพบว่ ามีค่าอัตราส่ วนคลื่ นนิ่ งของแรงดัน คื อ
1:1.06 และ 1:1.12 เป็ นรู ปแบบการแผ่ พลังงานสองทิศทางที่ ทาให้ สามารถ
ส่ งคลื่นออกไปเป็ นบริ เวณที่กว้ างขึน้

การติ ดต่ อสื่ อสารไร้ ส ายย่านไมโครเวฟแบบหลายย่านความถี่ หรื อ
มากกว่ าหนึ่ งย่า น มี ก ารพัฒ นารู ป แบบให้ อ ยู่ใ นเครื่ องมื อสื่ อ สาร เช่ น
สมาร์ ท โฟน คอมพิว เตอร์ แท็บ เล็ ต จี พีเ อส นาฬิ ก าดิ จิต อลและกล้อ ง
สมาร์ ทโฟนเป็ นต้น จากที่ กล่ าวมาจะเป็ นอุปกรณ์ แบบใช้งานหลายย่าน
ความถี่ ระบบที่ใช้งานจะมีมาตรฐานที่รองรับคือ ระบบ GSM (0.9 GHz),
ระบบ DCS (1.72 - 1.88 GHz), ระบบ PCS (1.85 - 1.99 GHz), ระบบ
IMT- 2000 (1.92 - 2.17 GHz), ระบบWLAN IEEE 802.11 มีสองความถี่
คือ 2.4 GHz (2.4 - 2.48 GHz) IEEE 802.16e 3.5 GHz (3.4 - 3.6 GHz)
และ IEEE802.11j (4.90 - 5.091 GHz) Public Safety Frequency (4.94 4.99 GHz) และที่ความถี่ 5.8 GHz (5.7 - 5.9 GHz) จากงานวิจยั [1-4] มี
ผูว้ ิจยั เกี่ ยวกับการออกแบบสายอากาศให้มีรูปแบบโครงสร้ างตามขนาด
ของอุปกรณ์ จากที่ ก ล่ าวมานั้น ผูว้ ิ จยั จึ งได้ศึก ษาการปรั บ โครงสร้ า ง
สายอากาศแบบแผ่นวงจรพิมพ์รูปสี่ เหลี่ ยมผืนผ้าที่ได้จากรู ปแบบพื้นฐาน
ทางทฤษฏี [5] นามาพัฒนาสายอากาศรู ปแบบใหม่โดยใช้เทคนิ คการเซาะ
ร่ องและการปรับจูนแบบซี่ [6-9] เพื่อปรับค่าอิมพีแดนซ์แบนด์วิดท์ให้คล
อบคลุ มย่านความถี่ ที่ตอ้ งการ โดยศึ กษาการจาลองผลแบบโครงสร้ าง
สายอากาศใช้โปรแกรม CST เพื่อปรับค่าพารามิเตอร์ ต่างๆ ให้สายอากาศ
ต้นแบบมีประสิ ทธิภาพดีที่สุด

Abstract
This paper presents the method of rectangle open antenna tuning
with Stubbs's comb pairs for the dual –band frequencies application by
using technique of making the comb- shaped grooves on the antenna
combine the structural simulation program. Computer Simulation
Technology (CST) is used to search for the appropriate size of wave
range by the ways of calculating the loss due to the reverse and the
voltage standing wave ratio and energy radiation pattern. Simulation
results showed that low resonance frequency range equal to 2.44 GHz
(2.21 - 2.77 GHz) and high resonant frequency range is equal to 5.81
GHz(5.28 - 6.34 GHz). Both of frequency range are respond to the
standard of IEEE ; 802.11b/g 2.4 GHz (2.40 - 2.4835 GHz) and IEEE
802.16d 5.8.GHz (5.70 - 5.90 GHz). In addition, it can be seen that the
voltage standing wave ratio at 1:1.06 and 1:1.12 are bidirectional
energy radiation pattern which can radiate wave for more region
covering.

2.การออกแบบและผลการจาลองแบบ
2.1.ศครงสร้ างสายอากาศ
การออกแบบโครงสร้ างสายอากาศต้นแบบนั้นอ้างอิ งจากงานวิจยั ที่
[10] ได้ทาการออกแบบสายอากาศแบบแผ่นวงจรพิมพ์รูปสี่ เหลี่ ยมผืนผ้า
ด้วยการเซาะร่ องรู ปหวีคู่ โดยใช้เทคนิ คการปรับจูนแบบซี่ และร่ อง [6-9]
และวิธีเชิ งประสบการณ์ (Experimental method) ร่ วมกับโปรแกรม CST
เพื่อช่ วยปรั บหาค่าความกว้างและยาวของตัวสายอากาศเปรี ยบเที ยบกับ
ความยาวคลื่นสัมพัทธ์ ( g ) [5] ดังสมการที่ 1 โดยออกแบบที่ความถี่
( f ) เท่ากับ 2.45

GHz และค่าคงตัวไดอิเล็กตริ กประสิ ทธิ ผล ( eff ) ดัง

สมการที่ 2
g 

Keywords: Double – comb - shaped, Double band, Slot etching

c
f  eff

(1)

และ
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โดยโครงสร้ างสายอากาศต้น แบบถู ก สร้ างบนแผ่นวงจรพิม พ์ช นิ ด
FR4 ซึ่งขนาดความยาว (L) เท่ากับ 30 มม. ขนาดความกว้าง (W) เท่ากับ 30
มม. แผ่นวงจรพิมพ์ดงั กล่าวมีค่าคงตัวไดอิเล็กตริ ก (εr) = 4.3 และมีความ
หนาของวัสดุฐานรอง (h) = 0.764 มม. โครงสร้างที่เหมาะสมหลังจากทา
การปรับขนาดตัวแปรต่างๆ จนทาให้สายอากาศมีประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ด คือ
ความกว้าง W = 30 มม., W1 = 20 มม., W2 = 18 มม., W3 = 10 มม., W4 = 6
มม., W5 = 13 มม., W6 = 1.6 มม. และความยาว L = 30 มม., L1 = 6 มม., L2
= 11 มม., L3 = 13 มม. L4 = 9 มม., L5 = 1 มม., L6 = 1 มม., และ g = 0.7 มม.
ดังรู ปที่ 1
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รู ปที่ 2 ค่าความสูญเสี ยเนื่องจากการย้อนกลับ (Return loss) เมื่อปรับ
จานวนเส้นของสตับขนาด L5
ส่ วนที่สองทาการปรับขนาดของเส้นความยาวของแถบ L5 ซึ่งมีค่า  g
อยูใ่ นช่ วง

0.015

g

ถึง 0.43 g โดยมีการเลื อกปรับขนาดตั้งแต่ 1.0, 1.2,

1.4 และ 1.6 มม. จากการปรับจูนพบว่าค่าที่เหมาะสมคือ L5 เท่ากับ 1.0
มม. ดังรู ปที่ 3 จากรู ปที่ 3 พบว่าที่จุด 3 มีค่าการสู ญเสี ยย้อนเนื่ องจากการ
กลับที่ความถี่ต่า 2.5 GHz เท่ากับ -20.29 dB และที่จุด 4 มีค่าการสู ญเสี ย
เนื่องจากการย้อนกลับที่ความถี่สูง 5.79 GHz เท่ากับ -25.99 dB
y
x

Return Loss -10dB

z

0

รูปที่ 1 โครงสร้างของสายอากาศต้นแบบ

2.2 ผลการวิเคราะห์ การจาลองแบบ
ผลการวิ เ คราะห์ ก ารจ าลองแบบของโครงสร้ า งสายอากาศใช้
โปรแกรม CST เป็ นเครื่ องมือเพื่อช่วยปรับหาค่าความกว้างและยาวของตัว
สายอากาศเปรี ยบเที ยบกับ ความยาวคลื่ น สัม พัท ธ์  g พบว่าการปรั บ
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รู ปที่ 3 ค่าความสูญเสี ยเนื่องจากการย้อนกลับ เมื่อปรับ L5

ขนาดตัว แปรต่า งๆ บนสายอากาศ ที่ ส่ งผลต่ อ การตอบสนองความถี่ ที่
เหมาะสมที่สุดมีอยูส่ ามส่ วนคือ ส่ วนแรกทาการปรับเพิ่มเส้นที่จุด (A )ได้
ค่าพารามิเตอร์ L5 โดยมีการเลื อกปรับเพิ่มจานวนเส้นของหวีคู่ขนาด L5
ตั้งแต่ 2, 3, 4 และ 5 เส้น พบว่าค่าที่เหมาะสมคือ L5 เท่ากับ 5 เส้น ซึ่ งมี
ค่ า  g อยู่ ใ นช่ วง 0.015 g ถึ ง 0.43 g จากการจ าลองแบบพบว่ า

ส่ วนที่สามทาการปรั บขนาดโครงสร้ างสตับในส่ วนของพารามิเตอร์
ความกว้างของแถบคือ W4 และความยาวคือ L6 จนได้ค่าที่เหมาะสม โดย
วิเคราะห์ จากค่าความสู ญเสี ยเนื่ องจากการย้อนกลับมี ค่าลดลงมากที่ สุ ด
โดยมีการเลือกปรับขนาด W4 จะทาการปรับตั้งแต่ขนาด 3, 4, 5 และ 6มม.
ส่ วนค่ า L6 จะถู ก คงค่ าที่ เ หมาะสมคื อ 7 มม. พบว่าค่ า W4 ที่ ส่ งผล
ตอบสนองความถี่ที่ดีที่สุดคือ 6 มม. ดังแสดงได้ในรู ปที่ 4 จากรู ปที่ 4
พบว่าที่จุด 5 มีค่าการสู ญเสี ยเนื่ องจากการย้อนกลับที่ความถี่ต่า 2.46 GHz
เท่ากับ -38.73 dB และที่จุด 6 มี ค่าการสู ญเสี ยเนื่ องจากการย้อนกลับที่
ความถี่สูง 5.79 GHz เท่ากับ -26.06 dB ซึ่ งลงต่ากว่าที่จุด 3 และ 4 และค่า
อัตราขยายจากการจาลองผลมี ค่าคื อ ช่ วงความถี่ ต่ า 4.15 dBi และช่ วง
ความถี่สูง 4.77 dBi

สายอากาศมี ผลตอบสนองความถี่ 2 ช่ วงคื อที่ จุด 1 มี ค่ าการสู ญเสี ย
เนื่องจากการย้อนกลับที่ความถี่ต่า 2.41 GHz เท่ากับ -13.71 dB และที่จุด 2
มีค่าการสูญเสี ยเนื่องจากการย้อนกลับด้านความถี่สูง 5.31 GHz เท่ากับ
-17.20 dB ดังรู ปที่ 2 นอกจากนี้ ยงั ใช้การปรับขนาดของ W2, W3, L4 , และ.
L6 ร่ วมด้วย เพื่อช่วยให้ค่าอิมพีแดนซ์แบนด์วิดท์ตอบสนองย่านความถี่
แถบคู่ที่ตอ้ งการ

วันที่ 21-23 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ เชี ยงใหม่
D296

Paper ID 1016

บทความวิจยั –วิชาการ
การประชุมวิชาการ งานวิจยั และพัฒนาเชิ งประยุกต์ ครั้งที่ 6 การพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อให้โลกมีสนั ติสุข
ECTI-CARD Proceedings 2014, Chiang Mai, Thailand
0

6

-20

VSWR

Return Loss -10dB

-10

5

-30
-40
-50

W4 = 3 mm., L6 = 7 mm.
W4 = 5 mm., L6 = 7 mm.

W4 = 4 mm., L6 = 7 mm.
W4 = 6 mm., L6 = 7 mm.

-60
1

2

3

4

5

6

10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

7

Simulation
Measurement

1

2

3

Frequency (GHz)

4

5

6

Frequency (GHz)

รูปที่ 4 ค่าความสูญเสี ยเนื่องจากการย้อนกลับ เมื่อปรับขนาด
W4 และ L6

รู ปที่ 7 การเปรี ยบเทียบผลการจาลองแบบและการวัดของค่าอัตราส่ วน
คลื่นนิ่ งของแรงดัน VSWR ของสายอากาศต้นแบบ
จากการเปรี ย บเที ย บผลการจ าลองแบบกับ การวัด แบบรู ป การแผ่
พลังงานในระนาบสนามไฟฟ้ า (E-plane) และการแผ่พลังงานในระนาบ
สนามแม่เหล็ก (H-plane) ในช่วงความถี่เรโซแนนซ์ช่วงต่า 2.44 GHz และ
ช่วงความถี่สูง 5.81 GHz พบว่าในระนาบสนามไฟฟ้ า (E-plane) ดังรู ปที่ 8
และในระนาบสนามแม่เหล็ก (H-plane) ดังรู ปที่ 9 มีการแผ่พลังงานคลื่ น
เป็ นแบบสองทิศทาง (Bidirectional)

3 การสร้ างและผลการวัด
การสร้างสายอากาศต้นแบบถูกสร้างบนแผ่นวงจรพิมพ์ชนิ ด FR4 ซึ่ ง
มีขนาดความยาวเท่ากับ 30 มม. และความกว้างเท่ากับ 30 มม. และนา
พารามิ เ ตอร์ ต่างๆ ที่ ได้จากการวิ เ คราะห์ มาสร้ างจริ งเป็ นสายอากาศ
ต้นแบบและใช้เครื่ องวิเคราะห์โครงข่าย (Network Analyzer) รุ่ น E8363B
เป็ นเครื่ องมือวัดผลดังแสดงในรู ปที่ 5 จากนั้นทาการวัดค่าความสู ญเสี ย
เนื่ องจากการย้อนกลับและค่าอัตราส่ วนคลื่ นนิ่ งของแรงดัน เมื่ อทาการ
เปรี ยบเทียบผลที่ได้จากการจาลองแบบและผลการวัดจริ ง พบว่าผลทั้งสอง
มีแนวโน้มที่สอดคล้องกัน โดยความถี่ เรโซแนนซ์ช่วงต่ามีค่าเท่ากับ 2.44
GHz (2.21 - 2.77 GHz) และที่ความถี่ เรโซแนนซ์ช่วงสู งมีค่าเท่ากับ 5.81
GHz (5.28 - 6.34 GHz) ซึ่ งมีค่าอัตราส่ วนคลื่ นนิ่ งของแรงดันคือ 1:1.06
และ 1:1.12 ซึ่ งเป็ นไปตามมาตรฐาน IEEE 802.11b/g และ IEEE 802.16a
ดังรู ปที่ 6
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รู ปที่ 8 เปรี ยบเทียบผลการจาลองและการวัดผลแบบรู ปการแผ่พลังงานที่
ความถี่ 2.44 GHz และ 5.81 GHz ในระนาบสนามไฟฟ้ า
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รู ปที่ 9 เปรี ยบเทียบผลการจาลองและการวัดผลแบบรู ปการแผ่พลังงานที่
ความถี่ 2.44 GHz และ 5.81 GHz ในระนาบสนามแม่เหล็ก
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การปรับจูนสายอากาศแบบช่ องเปิ ดรู ปสี่ เหลี่ ยมผืนผ้าด้วยสตับรู ปหวี
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โครงสร้างโดยใช้เทคนิ คการเซาะแนวนอนและแนวตั้งเปรี ยบเทียบกับผล
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รูปที่ 6 การเปรี ยบเทียบผลการจาลองแบบกับผลการวัดจริ งของค่าการ
สูญเสี ยเนื่องจากการสะท้อนกลับของสายอากาศต้นแบบ
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การประชุมวิชาการ งานวิจยั และพัฒนาเชิ งประยุกต์ ครั้งที่ 6 การพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อให้โลกมีสนั ติสุข
ECTI-CARD Proceedings 2014, Chiang Mai, Thailand
มาตรฐาน IEEE 802.16a 5.8 GHz (5.7-5.9 GHz) ซึ่ งมีค่าอัตราขยายช่ วง
ความถี่ต่าเท่ากับ 3.74 dBi และช่ วงความถี่ สูงเท่ากับ 4.26 dBi ซึ่ งมีแบบ
รู ปการแผ่ พ ลัง งานเป็ นลัก ษณะสองทิ ศ ทาง (Bidirectional) พบว่ า
โครงสร้ างสายอากาศที่ จาลองแบบมี ข นาดเล็ ก กว่างานวิ จยั ที่ [4และ9]
เท่ากับ 25% และ 36% ซึ่งการนาไปสร้างจริ งทาได้ให้ผลตอบสนองการใช้
งานได้ดีกว่างานวิจยั ที่ [10] ตามที่ตอ้ งการ

[9] วัชรพล นาคทอง, เสกสรรค์ พลศรี , ปวีร์ ชัยบุญ และ อานวย เรื องวารี
, “การศึ ก ษาการเซาะร่ อ งรู ป เสี้ ยววงกลมที่ ระนาบกราวด์ ข อง
สายอากาศรู ปก้างปลาช่ องเปิ ดร่ องสี่ เหลี่ ยมผื น ผ้าเพื่ อขยายแบนด์
วิดท์สาหรับการสื่ อสารย่านความถี่ ไร้ สาย”, การประชุมวิชาการสห
วิทยาการเพื่ อการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน มหาวิท ยาลัยสงขลานคริ นทร์
วิทยาเขตภูเก็ตแห่ ง, 16-18 พฤศจิกายน 2554, ประเทศไทย, ครั้งที่ 4,
สงขลา, ประเทศไทย.
[10] วัชรพล นาคทอง, เสกสรรค์ พลศรี , ศราวุธ ศรี วิไล และ อภิรดา
นามแสง, “การศึ ก ษาการปรั บ โครงสร้ า งสายอากาศแบบ
แผ่นวงจรพิมพ์รูปสี่ เหลี่ ยมผืนผ้าด้วยการเซาะร่ องรู ปหวีคู่สาหรั บ
การใช้งานย่านความถี่แถบคู่”, การประชุมวิชาการสหวิทยาการเพื่อ
การพัฒนาอย่างยัง่ ยืน, มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
แห่ งประเทศไทย, 17-19 กันยายน 2553, ครั้งที่ 3, สงขลา, ประเทศ
ไทย.
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นิ ย มใช้ งานกั น อย่ า งกว้ างขวางทั ง้ ส าหรั บ งานวิ จั ย และทางด้ าน
พาณิชยการเช่น ระบบ ระบุตวั ตนและระบบรักษาความปลอดภัย เพื่อใช้
ป้องกันการขโมยสิ่งของต่างๆ ซึ่ง จะฝั งอยู่ในตัวของบัต รหรื อแท็ก สกรู
พลาสติ ก ป้ า ยชื่ อ ก าไลข้ อมื อ และก าไลข้ อเท้ า โดยที่ ก ล่ า วมาจะมี
ส่วนประกอบของภาครับ - ภาคส่งสัญญาณเพื่อติดต่อสื่อสารกัน ซึง่ ส่วน
ที่เป็ นหัวใจของระบบนีค้ ือ ตัวสายอากาศ การออกแบบสายอากาศเพื่อ
รองรับระบบต้ องพิจารณาที่ความถี่ใช้ งาน ถ้ าคุณภาพของสายอากาศไม่
ดีจะส่งผลกระทบต่อการทางานของระบบทัง้ หมด จากสาเหตุดังกล่าว
งานวิจยั นีจ้ ึงสนใจที่จะทาการศึกษาออกแบบสายอากาศเพื่อประยุกต์ใช้
กับระบบดังกล่าว โดยจากการศึกษาโครงสร้ างของสายอากาศ [6-8] ได้
เลือกชนิดสายอากาศโมโนโพลแบบระนาบร่วม ที่มีการป้อนพลังงานที่ตวั
สายอากาศแบบระนาบร่วม ในส่วนของการออกแบบสายอากาศต้ นแบบ
จะเน้ นโครงสร้ างที่ไม่ซับซ้ อนเพื่อการปรับจูนได้ ง่ายและสะดวกต่อการ
น าไปประยุกต์ ใช้ งาน การออกสายอากาศจะเริ่ มต้ น ด้ ว ยการใช้ วิธี เชิง
ประสบการณ์ ร่ ว มกับ โปรแกรมช่ว ยออกแบบ คื อ โปรแกรม CST เพื่ อ
ศึกษาคุณลักษณะของค่าพารามิเตอร์ ตา่ งๆ ของสายอากาศต้ นแบบให้ มี
ประสิทธิภาพมากที่สดุ ตามที่ต้อง

บทคัดย่ อ
บทความนีน้ าเสนอการศึ กษาการออกแบบสายอากาศโมโนโพลรู ป
ฉั ตรส าหรั บการประยุ ก ต์ ใช้ งานย่ า นความถี่ ส าธารณะ (Industrial
Scientific and Medical :ISM) ซึ่ งในที่ นีจ้ ะเลื อกใช้ งานเฉพาะช่ วงความถี่
ย่อย คื อ 865 - 868 MHz การออกแบบสายอากาศเลือกใช้ เทคนิ คการเซาะ
ร่ องที่ตัวสายอากาศ เพื่ อปรั บจูนให้ ได้ ช่วงย่ านความถี่ที่ต้องการ ร่ วมกับ
การวิ เ คราะห์ ผลของโครงสร้ างสายอากาศอาศั ย การจ าลองแบบบน
โปรแกรม (Computer Simulation Technology :CST) จากผลการจ าลอง
แบบเพื่ อ ศึ ก ษาค่ าความสู ญ เสี ยเนื่ อ งจากการย้ อ นกลั บ แบบรู ป การแผ่
พลังงาน และอัตราการขยาย โดยการจาลองผลพบว่ าสายอากาศสามารถ
ตอบสนองช่ วงการใช้ งานที่ ค วามถี่ 867 MHz ( 800 - 960 MHz ) มี ค่ า
อิ มพีแดนซ์ 52.27 + j2.33  มีแบบรู ปการแผ่ พลังงานรอบทิ ศทาง และ
อัตราการขยาย 3.05 dBi ซึ่ งตอบสนองตามมาตรฐานที่ต้องการ

Abstract
This paper present Tiered Umbrella - Shaped Monopole Antenna
Applications for Industrial Scientific and Medical for support frequency
bandwidth 865 – 868 MHz with ecting technique for RFID Applications.
This study designed and experiment analyze antenna with CST
(Computer Simulation Technology) for simulation and measurement
result , return loss , radiation pattern , gain and bandwidth. The antenna
frequency respond about 867 MHz was support frequency bandwidth (
8 0 0 – 960 MHz ) was impedance 52.27 + j2.33  , omni radiation
pattern and gain 3.05 dBi for support standard

2. โครงสร้ างและหลักการออกแบบ
2.1 โครงสร้ างของสายอากาศ
โครงสร้ างของสายอากาศแบบโมโนโพลรู ป ฉั ต ร การวิ เคราะห์
ค่ า พารามิ เตอร์ ต่ า งๆของโครงสร้ า งสายอากาศต้น แบบจะใช้ วิ ธี เ ชิ ง
ประสบการณ์ ( Experiment method ) ร่ วมกับโปรแกรม CST โครงสร้าง
จะถูกสร้างขึ้นบนวงจรแผ่นพิมพ์ที่มีวสั ดุฐานรองชนิ ด FR4 มีค่าคงตัวไดอิ
เล็ ก ตริ ก  r  เท่ ากับ 4.3 และมี ค วามสู งของวัส ดุ ฐ านรอง  h  เท่ ากับ
0.764 มม. ดังรู ปที่ 1 ในส่ วนนี้ ได้มีการวิเคราะห์ เพื่ อปรั บค่าพารามิ เตอร์
ของสายอากาศให้ ตอบสนองย่านความถี่ ที่ตอ้ งการมากที่ สุดและปรับ ค่า
อิมพีแดนซ์เพื่อลดค่าการสู ญเสี ยจากการสะท้อนกลับ (S11) ให้ได้ช่วงย่าน
ความถี่ ต อบสนองที่ ค วามถี่ 867 MHz โดยวิ ธี ก ารเซาะร่ อง และค่ า
อิมพีแดนซ์สามารถคานวณหาได้จากสมการที่ 1-6 [9] ซึ่ งค่าพารามิเตอร์
ต่างๆ ของสายอากาศต้นแบบดังแสดงในตารางที่ 1

Keywords: Monopol Antenna, Tiered Umbrella - Shaped, ISM, Return
Loss

1. บทนา
ปั จ จุบัน เทคโนโลยี ก ารสื่ อ สารด้ ว ยย่ า นความถี่ ส าธารณะส าหรั บ
อุตสาหกรรมวิทยาศาสตร์ และการแพทย์ (Industrial Sciences Medicine:
ISM) [1-3] ซึง่ ช่วงความถี่ในแต่ประเทศจะอนุญาตให้ ตา่ งกันไปสิ่งจะมีอยู่
2 ช่ ว ง คื อ ความถี่ ต่ า กว่ า 900 MHz ได้ แก่ 865 - 867 MHz, 865 - 868
MHz, และสูงกว่า 900 MHz ได้ แก่ 902 - 928 MHz, 910 - 914 MHz, 919 928 MHz, 920 - 925 MHz, 952 - 954 MHz [1-3] เป็ นต้ น ได้ รั บ ความ
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2.2 ผลการวิเคราะห์ การจาลองแบบ

(1)

จากการออกแบบโครงสร้ างของสายอากาศต้นแบบดังรู ปที่ 1 ค่าตัว
แปรพารามิเตอร์ ที่ได้จากการจาลองแบบโครงสร้างของสายอากาศโดยใช้
โปรแกรม CST เพื่อศึกษาผลการเปลี่ ยนแปลงของค่าความสู ญเสี ยของการ
ย้อนกลับ ( Return Loss ) และหาค่าตัวแปรที่ ส่ งผลต่ อประสิ ท ธิ ภาพที่ ดี
ที่ สุ ด ของสายอากาศต้น แบบจากการวิ เคราะห์ ผ ลการจ าลองแบบ ซึ่ ง
โครงสร้ างสายอากาศต้นแบบมี การปรั บจูนแบ่งออกเป็ น 2 ส่ วนด้วยกัน
ในส่ วนแรกท าการเซาะร่ องที่ ตวั สายอากาศด้วยการปรับ ค่าพารามิ เตอร์
ค่าความยาวแถบ L1 ตั้งแต่ 4, 6, 8, 10 และ 12 มม. พบว่าค่าที่เหมาะสมคือ
L1 เท่ากับ 10 มม. จากนั้นกาหนดให้ L1 = 10 มม. เป็ นค่าคงที่แล้วเริ่ มปรับ
ค่าความยาว W3 ตั้งแต่ 22, 18, 14, 10 และ 6 มม. พบว่าค่าที่ เหมาะสมคื อ
W3 เท่ากับ 10 มม. ส่ งผลทาให้ค่าความสู ญเสี ยเนื่ องจากการย้อนกลับช่ วง
ความถี่ 782 – 945 MHz มี ค่าต่ ากว่า -10 dB ซึ่ งตอบสนองรองรับการใช้
งานระบบย่านความถี่ อาร์ เอฟไอดี การตอบสนองค่ าความถี่ ก ลางของ
สายอากาศอยูท่ ี่ 867 MHz ซึ่ งจากการออกแบบต้องการความถี่กลางที่ 867
MHz จึงทาการปรับโรงสร้างเพิ่มในส่ วนต่อไป
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รู ปที่ 2 ความสู ญเสี ยเนื่องจากการย้ อนกลับเมื่อปรั บขนาด
L1 และ W3
ในส่ วนที่สองทาการปรับโครงสร้างด้วยการเซาะร่ องที่ตวั สายอากาศ
ด้วยการกาหนดค่าความยาว L2 คงที่เท่ากับ 10 มม. ซึ่ งเป็ นคงที่ที่เหมาะสม
ที่สุดจากการปรับจูนในรู ปที่ 2 และปรับค่าความยาว W2 ตั้งแต่ 22, 18, 14
และ 10 มม. พบว่าค่าที่เหมาะสมคือ W2 เท่ากับ 18 มม. ซึ่งทาให้การแมตซ์
อิมพีแดนซ์ที่ 50 โอห์ม ต่าลงตลอดย่านความถี่ ใช้งานคือ 9.46% (794-960
MHz) และส่ งผลให้ได้ความถี่ใช้งานกลางของสายอากาศตอบสนองระบบ
ย่านความถี่ RFID ที่ตอ้ งการคือ 867 MHz

รูปที่ 1 โครงสร้างของสายอากาศต้นแบบ
ตารางที่ 1 ค่าพารามิเตอร์ ต่างๆ ของสายอากาศ
ขนาดความกว้าง
ขนาดความยาว
ตัวแปร
ขนาด ( มม. )
ตัวแปร
ขนาด ( มม. )
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10
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10
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h
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รู ปที่ 5 การเปรี ยบเทียบค่าความสู ญเสี ยเนื่ องจากการย้อนกลับของ
สายอากาศที่ทาการปรับโครงสร้างครั้งที่ 1 และ ครั้งที่ 2

รูปที่ 3 ความสูญเสี ยเนื่องจากการย้อนกลับเมื่อปรับขนาด
L2 และ W2
ผลจากการปรับโครงสร้ างสายอากาศจนได้ค่ าพารามิ เตอร์ ต่างๆจน
เหมาะสมแล้วจากนั้นทาการจาลองแบบเพื่อทาการศึกษาการแพร่ กระจาย
และความหนาแน่ น ของกระแสบนตัวสายอากาศ ผลการจาลองแบบ
สามารถแสดงได้ดงั รู ปที่ 4 พบว่าความหนาแน่นของกระแสที่ความถี่ 867
MHz จะมีมาบริ เวณจุดป้ อนสัญญาณและบริ เวณด้านล่างของสายอากาศ
รวมไปถึงบริ เวณขอบที่มีการเซาะร่ องส่ วนปลายด้านบนของสายอากาศจะ
มีความหนาแน่นการไหลกระแสเบาบางและเพื่อสังเกตความแตกต่างจาก
การเซาะร่ องส่วนแรกและส่ วนที่สองจึงทาการเปรี ยบเทียบค่าความสู ญเสี ย
เนื่ องจากการย้อนกลับที่ ได้จากกรณี ท้ งั สองดังแสดงในรู ปที่ 5 พบว่าผล
จากการปรั บ ครั้ งที่ ส องท าให้ ผ ลต่ อ การตอบสนองความถี่ ใ ช้ งานของ
สายอากาศปรับเลื่ อนมาที่ความถี่ 867 MHz ซึ่ งเป็ นความถี่ ที่ตอ้ งการตาม
มาตรฐานระบบ RFID
สาหรับอัตราส่ วนคลื่นนิ่งของแรงดัน ( Voltage Standing Wave Ratio
: VSWR ) ของสายอากาศต้นแบบแสดงได้ดงั รู ปที่ 6 พบว่าค่าอิมพีแดนซ์
ของสายอากาศต้นแบบที่ความถี่ 867 MHz มีค่าเท่ากับ 52.27 + j2.33 
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รู ปที่ 6 ผลการจาลองแบบสายอากาศต้นแบบค่าอัตราส่ วนคลื่นนิ่ งของ
แรงดัน VSWR
ส่ วนสุ ดท้ายการจาลองแบบรู ปการแผ่พลังงานของสายอากาศต้นแบบ
พบว่าที่ความถี่ 867 MHz แบบรู ปในระนาบสนามไฟฟ้าจะมีลกั ษณะเป็ น
แบบ 2 ทิศทาง ในขณะที่ในระนาบสนามแม่เหล็กเป็ นแบบทิศทางรอบตัว
ดัง รู ป ที่ 7 และ รู ป ที่ 8 ตามล าดับ และในส่ ว นของอัต ราขยายของ
สายอากาศต้นแบบในระนาบ 3 มิติ แสดงได้ดงั รู ปที่ 9 ซึ่ งมีค่าเท่ากับ 3.05
dBi ที่ความถี่ 867 MHz
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รู ปที่ 7 การเปรี ยบเทียบผลการจาลองและการวัดผลแบบรู ปการแผ่
พลังงานที่ความถี่ 867 MHz ระนาบสนามไฟฟ้า
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ระบบสารสนเทศบนเว็บสํ าหรับการรายงานสิ นบนตํารวจจราจรผ่ านโทรศัพท์ แอนดรอยด์
A Web-based Information System for Traffic Police Bribery Reporting via Android Smart Phone
ยุรนันท์ ฉิ มบรรเลง1, และ เนื องวงศ์ ทวยเจริ ญ2
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average. Therefore, if the system has been widespread used, it will also
provide useful information to the traffic police bribery and promote
competition between the police stations in order to reduce bribery in the
future.

บทคัดย่ อ
ในประเทศไทย เกิ ดกระแสต่ อต้ านการคอรั ปชั นอย่ างรุ นแรง ซึ8 งการ
คอรั ป ชั น ที8 ใ กล้ ตัวประชาชนไทยที8 สุด ก็คื อการติ ดสิ น บนตํารวจจราจร
ผู้ วิจั ยจึ ง ได้ พั ฒนาระบบสารสนเทศบนเว็บ สําหรั บการรายงานสิ น บน
ตํารวจจราจรผ่ านโทรศัพท์ แอนดรอยด์ ขึนI เพื8 อให้ ประชาชนได้ มีช่องทาง
ในการรายงานการติดสิ นบนตํารวจจราจรในแต่ ละท้ องที8 โดยผู้ใช้ สามารถ
ส่ งข้ อมูลสิ นบนผ่ านโทรศัพท์ เคลื8 อนที8 ระบบปฏิ บัติการแอนดรอยด์ ไปยัง
เครื8 องแม่ ข่าย จากนัIนเครื8 องแม่ ข่ายจะนําข้ อมูลสิ นบนไปเก็บในฐานข้ อมูล
เพื8อให้ ระบบนําข้ อมูลสิ นบนมาแสดงทัIงบนโทรศัพท์ แอนดรอยด์ และบน
เว็บ จากการทดสอบระบบพบว่ าระบบสามารถคํานวณท้ องที8 สถานี ตาํ รวจ
ตามตําแหน่ งพิ กัดที8 ได้ แล้ วนําข้ อมูลสิ นบนที8 ได้ มาประมวลผลแสดงเป็ น
กราฟสถิ ติก ารติ ด สิ นบนผ่ านโทรศั พท์ แ ละผ่ านเว็บบราวเซอร์ ทั8 วไปได้
หลังจากทดลองให้ อาสาสมัครผู้ใช้ งานจํานวน 30 คนใช้ งานเป็ นเวลา 10
วัน พบว่ าระบบสามารถเก็บข้ อมูลสิ นบนทั8วเขตกรุ งเทพฯและปริ มณฑล
และการส่ งข้ อมูลจากโทรศัพท์ จนได้ รับการตอบกลับจากเครื8 องแม่ ข่ายใช้
เวลาเฉลี8ยเพียง 1.97 วินาที ซึ8 งหากมีใช้ งานอย่ างแพร่ หลาย ก็จะสามารถให้
ข้ อมูลการติ ดสิ นบนตํารวจจราจรแก่ ผ้ ูสนใจและเกิ ดการแข่ งขันระหว่ าง
สถานี ตาํ รวจในแต่ ละท้ องที8 เพื8อลดการติดสิ นบนได้ ในอนาคต
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1. บทนํา
ปั จจุบนั เกิ ด กระแสต่อต้านการคอรั ป ชันในประเทศไทยอย่างรุ นแรง
มหาวิ ทยาลัยหอการค้าไทยได้ท าํ การสํารวจและพบว่ายอดเงิ น ของการ
คอรั ป ชันในประเทศไทยสู งถึ ง 2 แสนล้านต่ อปี [1] การคอรั ป ชันใน
ประเทศไทยเป็ นปั ญหาทีหยัง รากลึ กไปทุกหย่อมหญ้า และรวมถึ งระบบ
ยุติธรรมของประเทศ ซึ งประกอบด้วย ต้นนํา กลางนํา และปลายนํา ซึ ง
หมายถึง ตํารวจ อัยการ และกระบวนการตัดสิ นคดีความ
บ่ อ ยครั งที เ ราได้รั บ ทราบการคอรั ป ชัน จากต้น นําของกระบวนการ
ยุติธรรม ซึ งก็คือ ตํารวจ โดยเฉพาะอย่างยิงมี การติ ดสิ นบนตํารวจจราจร
ทํา ให้ ต าํ รวจจราจรหละหลวมในการปฎิ บ ัติ ห น้ า ที เช่ น ไม่ บ ัง คับ ใช้
กฎหมายอย่างเท่าเทียม และเป็ นสาเหตุตน้ นําสาเหตุหนึ งทีทาํ ให้สังคมขาด
ระเบียบ

Abstract

นอกจากประเทศไทยแล้ว การคอรัปชันยังเป็ นปั ญหาในประเทศกําลัง
พัฒนาหลายประเทศทัว โลก จึ งได้มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามา
ช่ วย เพือให้ประชาชนสามารถตรวจสอบข้อมูล และแจ้งการคอรัปชันใน
หลายรู ปแบบได้สะดวกและรวดเร็ วมากขึน

Currently, there is a rigorous demand on anti-corruption in
Thailand. One of the prevalent forms of corruption in Thailand is the
traffic police bribery. We develop a web-based information system for
traffic police bribery reporting via Android smartphones to facilitate
people to report the bribery to the public. A user can send bribery
information via an Android smartphone to the server. Then, the server
stores the bribery information in the database. Then, the web application
displays top authority area’s statistics in form of charts. The
experimental results show that the system can determine the police
station correctly, according to the user’s GPS positions. The data can be
displayed as the bribery statistics chart, which can be viewed through
the android application or a regular web browser. After the system has
been distributed to 30 volunteer users for 10 days, the results show that
the system can be used all over Bangkok Metropolitan Area. For
performance, the turnaround time of the system is only 1.97 seconds on

ในปี ที ผ่านมา มีการใช้งานโทรศัพท์เคลื อนทีอจั ฉริ ยะมากขึนอย่างมาก
ในประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิงในเขตกรุ งเทพฯและปริ มณฑล ซึ งมี
สัญญาณ 3G และ/หรื อ Wi-Fi ครอบคลุมเกื อบทุกพืนที ทําให้การใช้งาน
อินเทอร์ เน็ตบนโทรศัพท์เคลือนทีอจั ฉริ ยะสามารถทําได้โดยง่าย
ผูว้ ิ จยั จึ งได้มี แนวคิ ด ที จะพัฒนาระบบสารสนเทศบนเว็บ สําหรั บ การ
รายงานสิ นบนตํารวจจราจรผ่านโทรศัพท์แอนดรอยด์ข ึน เพือเป็ นช่ องทาง
ในการรายงานการทําผิดโดยเจ้าหน้าทีตาํ รวจ และเก็บสถิ ติเพือเป็ นข้อมูล
ให้กบั ผูส้ นใจ โดยผูใ้ ช้สามารถรายงานพิกดั และท้องทีทีเกิ ดการติดสิ นบน
ตํารวจจราจรขึนผ่านโทรศัพท์เคลื อนทีอจั ฉริ ยะ เพือให้ระบบนําข้อมูลไป
แสดงเป็ นสถิติบนเว็บไซต์
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ดังนัน ผูพ้ ฒ
ั นาจึ งได้มีแ นวคิ ด ที จะพัฒนาระบบสารสนเทศบนเว็บ
สําหรับการรายงานสิ นบนตํารวจจราจรผ่านโทรศัพท์แอนดรอยด์ข ึน เพือ
แสดงตําแหน่ งและเหตุ ก ารณ์ ก ารเกิ ด การติ ด สิ น บนตํารวจจราจร และ
จํานวนครังและจํานวนเงินทีมีการติ ดสิ นบนตํารวจจราจรในแต่ละท้องที
เพือให้เกิดการแข่งขันกันพัฒนาระบบตํารวจจราจรในแต่ละท้องทีในอันที
จะลดการติดสิ นบนตํารวจจราจรลง

2. งานและทฤษฎีทเีG กียG วข้ อง
2.1 ปัญหาคอรัปชันในประเทศไทย
ในปี 2556 ประเทศไทยเป็ นประเทศปลอดคอรัปชันเป็ นอันดับ 102
จาก 177 ประเทศ [3] และมีคะแนนอยูท่ ี 35 จาก 100 คะแนน(ซึ งอันดับ 1
หรื อ 100 คะแนนหมายถึงประเทศทีมีคอรัปชันน้อยทีสุด) และมีแนวโน้ม
แย่ล งอย่างต่อเนื องตังแต่ปี 2550 และจากการสํารวจความคิ ดเห็ น ของ
ประชาชนโดยศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิ จและธุ รกิ จ มหาวิทยาลัยหอการค้า
ไทย ระบุ ว่ากลุ่ม คนที ท าํ ให้ เกิ ดการคอรั ปชันมากที สุด เป็ นนัก การเมื อง
63.2% ภาคธุ รกิ จ 49.2%ข้าราชการผูร้ ับสิ นบน 46.9% โดยหอการค้าไทย
ได้ประเมินก่อนหน้านีวา่ การคอรัปชัน ในโครงการต่าง ๆ มีประมาณ 10%
ของงบประมาณโครงการ หรื อปี ละ 2 แสนล้านบาท คิดเป็ น 2% ของ GDP
[1] นอกจากนีประชาชน 23% ยอมรับว่าได้จ่ายเงินเป็ นสิ นบนอย่างน้อย 1
ครังในรอบ 12 เดือน [2]
ส่ ว นปั ญ หาการรั บ สิ น บนของตํา รวจจราจร เป็ นข่ า วเกรี ยวกราว
ในช่ วง 1-2
ปี ที ผ่ า นมา โดยมี ต ํ า รวจจราจรถู ก ถ่ า ยคลิ ปด้ ว ย
โทรศัพท์เคลือนทีแล้วนําไปเผยแพร่ ในสังคมออนไลน์หลายครัง ถึ งแม้ว่า
การให้ -รั บสิ นบนจะผิด กฎหมาย โดยตํารวจที เรี ยกรั บสิ นบนจะต้องถู ก
จับกุ มดําเนิ น คดี ท งั ทางวิ นัยและ ทางอาญาตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 149 มีโทษจําคุกตังแต่ 5–20 ปี หรื อจําคุกตลอดชี วิต และปรับตังแต่
2,000-40,000 บาท ส่ วนประชาชนทีให้สินบนเจ้าพนักงานมีความผิดตาม
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 144 มี โทษจําคุกไม่เกิ น 5 ปี หรื อปรับไม่
เกิน 10,000 บาท หรื อทังจําทังปรับ ทังนีหากประชาชนพบเห็ นการกระทํา
โดยมิ ช อบ เรี ยกรั บ สิ น บนของเจ้าหน้ าที ตาํ รวจจราจร เฉพาะในพืน ที
กรุ งเทพฯสามารถแจ้งได้ทีส ายด่ วน โทร. 1197 ได้ [5] แต่ก ารให้ -รั บ
สิ นบนก็ยงั ถูกพบเห็นโดยทัว ไป

3. การออกแบบและพัฒนาระบบ
ระบบที มี ก ารพัฒ นาขึ น ประกอบด้ว ยส่ ว นหลัก ที มี ฮ าร์ ด แวร์ แ ละ
ซอฟต์แวร์ โดยมีรายละเอียดดังนี

3.1 ภาพรวมของระบบ
ระบบทีพฒั นาขึนประกอบด้วยฮาร์ ดแวร์ ซ ึ งมี ภาพรวมของระบบดัง
รู ปที 1

รู ปที 1 สถาปั ตยกรรมฮาร์ ดแวร์

2.2 งานทีเG กียG วข้ อง

โทรศัพท์เ คลื อนที จะรั บ ข้อมู ล การติ ด สิ น บนพร้ อมทังประมวลผล
พิกดั GPS เป็ นท้องทีของสถานี ตาํ รวจ แล้วส่ งไปยังเครื องแม่ข่ายผ่าน
เครื อข่ายอิ นเทอร์ เน็ ต และนําข้อมูลการติ ดสิ นบนที ได้รับไปเก็บไว้ใน
ฐานข้อมู ล การทํางานสามารถแสดงในแผนภาพซี เ ควนซ์ ข องระบบที
พัฒนาขึนได้ดงั รู ปที 2

มีโปรแกรมประยุกต์บนโทรศัพท์เคลื อนทีทีทาํ หน้าทีรายงานการติ ด
สิ นบนเจ้าพนักงานดังนี
• I Paid a Bribe[6] เป็ นระบบสารสนเทศทีผใู ้ ช้สามารถรายงานการติด
สิ นบนได้ผ่านทางเว็บไซต์และทางแอพลิ เคชันบนโทรศัพท์เคลื อนที
แล้วนําข้อมูล สถิ ติมาแสดงบนเว็บไซต์ โดยแบ่งเป็ นการติ ดสิ นบน
ตํารวจ และ หน่ วยงานราชการโดยพัฒนาครังแรกเพือใช้ในประเทศ
อินเดีย และมีการขยายแนวคิดไปยังประเทศต่าง ๆ หลายประเทศ แต่
ยังไม่มีเวอร์ ชนั ของประเทศไทย ผูพ้ ฒั นาจึงได้ใช้โปรแกรมนี เป็ นแรง
บันดาลใจในการพัฒนาเวอร์ ชนั สําหรับประเทศไทยขึน
• BribeSpot [7] เป็ นแอพลิ เคชันบนโทรศัพท์เคลื อนที ทีผใู ้ ช้สามารถ
รายงานการติดสิ นบน และ ดูขอ้ มูลรายงานการติดสิ นบนแต่ละครังได้
โดยมีการแสดงจุดเกิดเหตุบนแผนที โปรแกรมนี มีหลายเวอร์ ชนั รวม
ถึ งเวอร์ ชนั สําหรับประเทศไทย อย่างไรก็ตามผูใ้ ช้ไม่สามารถดูสถิ ติ
จํานวนเหตุการณ์โดยเจาะจงท้องทีได้ ซึ งการแสดงจํานวนเหตุการณ์
ในแต่ละท้องทีน่าจะนําไปสู่การแข่งขันเพือพัฒนาระบบตํารวจจราจร
ในแต่ละท้องทีในอันทีจะลดการติดสิ นบนตํารวจจราจรได้ดียงิ ขึน

User

Mobile
กรอกข้อมูล
การติดสิ นบน

Server
ส่ งข้อมูลสิ นบน
และพิกดั

Database

เก็บข้อมูลสิ นบน
และท้องที

รู ปที 2 แผนภาพซี เควนซ์การส่ งข้อมูลสิ นบนและตําแหน่ง GPS เพือไป
เก็บยังฐานข้อมูล
นอกจากนี ผูใ้ ช้งานระบบยังสามารถเรี ยกดูกราฟสถิ ติการติดสิ นบน
แยกตามท้องทีหรื อสถิ ติการติดสิ นบนมากทีสุด 10 อันดับ ผ่านทางแอป
พลิเคชันบนโทรศัพท์หรื อผ่านเว็บบราวเซอร์ ดังแสดงในรู ปที 3
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User
สถิติการติด
สิ นบน

Server
ขอข้อมูลสิ นบน
ในแต่ละท้องที
กราฟข้อมูลสิ นบน
ในแต่ละท้องที

หลังจากทดสอบการทํางานของระบบเบืองต้นเรี ยบร้ อย ผูว้ ิจยั ได้นาํ
โปรแกรมออกให้คนทัว ไปร่ วมทดสอบระบบบน Google Play ในชื อ
Bribery Reporting เป็ นเวลา 10 วัน ซึ งมีอาสาสมัครจํานวน 30 คนติดตัง
โปรแกรมและส่ งข้อมูลทดสอบ (ไม่ใช่ขอ้ มูลการติดสิ นบนจริ ง)

Database

ขอข้อมูลสิ นบน

ข้อมูล
สิ นบน

4.2 ผลการทดสอบระบบตามหน้ าทีG
หลังจากได้พฒั นาโปรแกรมเสร็ จเรี ยบร้ อย รู ปที 4 แสดงส่ วนติดต่อ
ผูใ้ ช้ในส่ วนของโปรแกรมบนโทรศัพท์เคลื อนทีเมือผูใ้ ช้กรอกข้อมูล โดย
โปรแกรมจะแสดงรายชื อสถานี ตาํ รวจโดยเรี ยงลําดับจากสถานี ทีใกล้พิกดั
ของผูใ้ ช้ทีสุด และเมือผูใ้ ช้ส่งข้อมูล โปรแกรมจะแจ้งความสําเร็ จในการ
ส่ งข้อมูลไปยังผูใ้ ช้

รู ปที 3 แผนภาพซี เควนซ์การร้องขอข้อมูลสิ นบนในแต่ละท้องทีผา่ นเว็บ
บราวเซอร์

3.2 ซอฟต์ แวร์ ทใีG ช้ ในการพัฒนา
ระบบนี พฒั นาโดยใช้ Eclipse ทีมีการติดตัง Android SDK & ADT
ในการพัฒนาแอพพลิ เ คชันบนโทรศัพท์เ คลื อนที ระบบปฏิ บตั ิ การแอน
ดรอยด์ และใช้ Eclipse และภาษา PHP ในการพัฒนาโปรแกรมบนแม่ข่าย
ร่ วมกับ MySQL ซึ งใช้เป็ นระบบจัดการฐานข้อมูล

นอกจากนี ใ นส่ วนโปรแกรมบนโทรศัพท์ยงั สามารถแสดงสถิ ติได้
หลายรู ป แบบ ได้แ ก่ กราฟแท่ ง รายการ และแผนที รู ป ที 5 แสดงส่ วน
ติ ดต่อผูใ้ ช้บนโทรศัพท์ ในส่ วนของการแสดงสถิ ติต่าง ๆ ทังกราฟแท่ ง
สถิติอนั ดับของสถานี ทีมีจาํ นวนครังการติดสิ นบนสู งสุ ด 10 อันดับ (ซ้าย)
โดยคําอธิ บายในกราฟสามารถพับเก็บได้เมือผูใ้ ช้กดปุ่ มลูกศรด้านขวาของ
กราฟ เพือประหยัดเนื อที นอกจากนี ผูใ้ ช้ยงั สามารถดู จาํ นวนเงิ นสู งสุ ด
และตําสุ ดในแต่ละอันดับ (รู ปกลาง) และพิกดั ตําแหน่ งการร้ องเรี ยน (รู ป
ขวา)โดยกดทีไอคอนมุมบนด้านขวา

3.3 การระบุท้องทีสG ถานีตาํ รวจด้ วยพิกดั GPS
เมื อแอปพลิ เคชันบนโทรศัพท์อ่านพิ กดั GPS ของเครื องโทรศัพท์
โปรแกรมจะคํานวณระยะทางระหว่างพิกดั นัน และพิกดั ของสถานี ตาํ รวจ
ทุกสถานี จาก [9] โดยใช้ Euclid Distance ทีใช้ค่าละติจูดและลองจิจูดแทน
ระยะทางแกน x และแกน y แล้วนํามาหาสถานี ทีให้ระยะทางทีใกล้ทีสุด
การติดสิ นบนนันก็จะถูกจัดเป็ นการติดสิ นบนของท้องทีของสถานี ตาํ รวจ
ทีใกล้ทีสุดนัน แต่ผใู ้ ช้สามารถเลือกสถานี อืนได้ก่อนส่ งข้อมูล

3.4 การป้ องกันการส่ งข้ อมูลซํ^า
โปรแกรมในฝังโทรศัพท์จะยอมให้ผใู ้ ช้ส่งข้อมูลการติดสิ นบน ณ จุด
เดิ ม เพียงครังเดี ยวต่อวันเท่านัน เพือป้ องกันการส่ งข้อมูลจํานวนมากจาก
โทรศัพท์เ ครื องเดี ยว อันเกิ ดจากความเกลี ยดชังส่ วนตัว และอาจทําให้
เครื องแม่ข่ายล่มได้

3.5 ข้ อจํากัดของระบบ
1).โปรแกรมนี ใช้ ไ ด้ ก ับ โทรศัพ ท์ เ คลื อ นที ที ติ ด ตัง ระบบปฏิ บ ัติ ก าร
Android เวอร์ ชนั 2.2 ขึนไปเท่านัน

รู ปที 4 หน้าจอโปรแกรมสําหรับกรอกข้อมูลสิ นบนบนโทรศัพท์เคลือนที

2).ต้องเป็ นโทรศัพท์เคลื อนทีทีรองรับระบบ GPS และต้องไม่อยูใ่ นทีอบั
สัญญาณ และต้องสามารถใช้งานเครื อข่ายอินเตอร์ เนตได้
3) รองรับการเก็บข้อมูลสิ นบนที มีพิกดั ในเขตกรุ งเทพฯและปริ มณฑลที
ฐานข้อมูลมีขอ้ มูลพิกดั สถานี ตาํ รวจเท่านัน

4. การทดสอบการใช้ งาน
4.1 สภาพแวดล้ อมในการทดสอบ

รู ปที 5 กราฟแท่งอันดับสถานี ทีมีการติดสิ นบนจํานวนครังสู งสุ ด 10
อันดับทีแสดงบนโทรศัพท์ (ซ้าย) อันดับสถานี พร้อมจํานวนเงินสู งสุ ดและ
ตําสุ ด(กลาง) และ แผนทีจุดเกิดเหตุทีแสดงบนโทรศัพท์เคลือนที (ขวา)

การทดสอบระบบเบืองต้นใช้โทรศัพท์มือถื อ Samsung Galaxy S4 ซึ ง
ใช้ระบบปฏิ บตั ิ การ Android version 4.3 ใช้เป็ นตัวกรอกข้อมูลสิ นบน
และส่ งเข้าไปเก็บในระบบฐานข้อมูลผ่านทางเครื อข่ายอินเตอร์ เน็ต
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รู ปที 5 (ขวา) ยังแสดงพิกดั การติดสิ นบนบนแผนที Google Map ทีส่ง
มาโดยผูร้ ่ วมทดสอบระบบทัง 30 คน ซึ งประกอบด้วยท้องทีต่างๆ ทัว เขต
กรุ งเทพฯและปริ มณฑล จึ งสรุ ปว่าโปรแกรมสามารถใช้งานได้ทวั เขต
กรุ งเทพฯและปริ มณฑล

7. สรุป
ปั ญหาการคอรั ปชันที ใกล้ตวั ประชาชนไทยที สุดก็คือการติ ดสิ นบน
ตํา รวจจราจร ผู ้วิ จ ัย จึ ง ได้พ ฒ
ั นาระบบสารสนเทศบนเว็บ สํา หรั บ การ
รายงานสิ นบนตํา รวจจราจรผ่ า นโทรศัพ ท์ แ อนดรอยด์ ข ึ น เพื อ ให้
ประชาชนได้มีช่องทางในการรายงานการติ ดสิ นบนตํารวจจราจรอีกทาง
หนึ ง โดยผู ้ใ ช้ ส ามารถส่ ง ข้อ มู ล สิ นบนผ่ า นโทรศัพ ท์ เ ข้ า ไปเก็ บ ใน
ฐานข้อมูล จากการทดสอบระบบพบว่าระบบสามารถเก็บข้อมูลสิ นบนทัว
เขตกรุ งเทพฯและปริ มณฑล และสามารถคํานวณท้องทีสถานี ตาํ รวจตาม
พิกดั ทีได้ แล้วนําข้อมูลสิ นบนมาแสดงเป็ นกราฟสถิ ติการติ ดสิ นบนผ่าน
เว็บ บราวเซอร์ ได้ ซึ งหากมี ก ารเผยแพร่ แ อพพลิ เ คชัน และใช้ งานอย่า ง
แพร่ หลาย ก็จะสามารถให้ขอ้ มูลการติดสิ นบนตํารวจจราจรแก่ผสู ้ นใจได้
ในอันทีจะเกิ ดการแข่งขันระหว่างสถานี ตาํ รวจในแต่ละท้องทีเพือลดการ
ติดสิ นบนได้ในอนาคต

นอกจากนี ข้อมูลทีถูกส่ งมาจากโทรศัพท์ซ ึ งถูกเก็บไว้ในฐานข้อมูล
จะถูกนํามาประมวลผลให้สามารถแสดงผลบนเว็บได้ ดังแสดงในรู ปที 6
ซึ งเป็ นกราฟแท่งแสดงอันดับสถานี ทีมีจาํ นวนครังการติดสิ นบนสู งสุ ด ทํา
ให้ผใู ้ ช้สามารถเปรี ยบเทียบการทํางานของตํารวจจราจรในแต่ละพืนทีได้
โดยข้อมูลส่ วนตัวของผูใ้ ช้จะไม่ถูกเก็บไว้บนฐานข้อมูล

งานวิจยั นี ยงั ต้องมีการพัฒนาต่อในอนาคตในเรื องการเข้ารหัสข้อมูล
เพือความปลอดภัยของผูใ้ ช้ และการยืนยันความถูกต้องของข้อมูลสิ นบน
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รู ปที 6 หน้าจอสถิติจาํ นวนการติดสิ นบนสู งสุ ด 10 อันดับทีแสดงบนเว็บ

รู ปที 7 กราฟแสดงเวลา(วินาที)ทีใช้ในการส่ งข้อมูลจากโทรศัพท์
จนกระทัง โทรศัพท์ได้รับการตอบรับจากเครื องแม่ข่าย

4.3 ผลการทดสอบประสิทธิภาพของระบบและการวิจารณ์ ผล
เราได้ ท ํา การเก็ บ ระยะเวลาที ใ ช้ ใ นการทํา งานของระบบ ตัง แต่
โทรศัพท์เคลือนทีของผูใ้ ช้ส่งข้อมูลมายังเครื องแม่ข่าย จนกระทัง โทรศัพท์
ของผูใ้ ช้ได้รับการยืนยันการบันทึกข้อมูล โดยมีผใู ้ ช้ร่วมทดสอบระบบส่ ง
ข้อมูลจํานวน 90 ครัง พบว่าเวลาเฉลี ยที ระบบใช้ในการรับส่ งข้อมูลอยู่ที
1.97 วินาที โดยใช้เวลาสู งสุ ด 17.07 วินาที และเวลาตําสุ ด 0.04 วินาที โดย
มีค่าเบี ยงเบนมาตรฐานที 1.27 วินาที และส่ วนใหญ่ใช้เวลาน้อยกว่า 5
วินาที ซึ งเป็ นเวลาทีผใู ้ ช้ยอมรับได้ [8]
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การประยุกตใช QR code กับระบบการจัดการสารสนเทศหองปฏิบัติการวิทยาศาสตร
Applying QR code for Science Laboratory Information Management System
ชีวิน ชนะวรรโณ1, เนาวัล ศิริพัธนะ2, ผุสดี มุหะหมัด3 และลัดดา ปรีชาวีรกุล4
คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
1
E-mail: {cheewin.c , phutsadee.m3, ladda.p4}@psu.ac.th, way.serongang@gmail.com2

บทคัดยอ

1. บทนํา

QR Code หรือรหัสคิวอาร เปนชื่อเรียกทางการคาของบารโคดสองมิติ
ชนิดหนึ่ง โดยสามารถอานรหัสผานทางกลองรับภาพของอุปกรณสื่อสาร
เคลื่อนที่ เชน สมารทโฟน (Smartphone) แท็บเล็ต (Tablet) ไดเปนอยางดี
บทความนี้ไดนํารหัสคิวอารมาประยุกตใชกับระบบการจัดการสารสนเทศ
ห อ งปฏิ บั ติ ก ารวิ ท ยาศาสตร (Laboratory Information Management
System: LIMS) ซึ่งเป นระบบที่มีกลไกการทํ างานในหองปฏิบัติการ
วิทยาศาสตรแบบอัตโนมัติ ครอบคลุมการทํางานตั้งแตขั้นตอนการรับ-สง
ตัว อยา งจากผูใ ช บ ริก าร การทดสอบและวิเ คราะหตั ว อยา ง จนถึง การ
รายงานผลการวิเ คราะห ตัว อย าง โดยเลือ กหน วยเครื่อ งมื อ กลาง คณะ
วิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร เปนกรณีศึกษา ผลการนําไปใช
งานจริง พบวา การนํารหัสคิวอารมาใชงานรวมกับการทํางานของระบบ
การจั ด การสารสนเทศห อ งปฏิ บั ติ ก ารวิ ท ยาศาสตร ที่ มี อ ยู ใ นป จ จุ บั น
ทํางานไดมีประสิทธิภาพ ลดขอผิดพลาด และลดความซ้ําซอนในการเก็บ
ขอมูลไดเปนอยางดี อีกทั้งสามารถทวนสอบขอมูลไดโดยไมกระทบตอ
กระบวนการทํ า งานตามปกติ สอดคล อ งกั บ ระบบประกั น คุ ณ ภาพ
หองปฏิบัติการ (ISO/IEC17025:2005)

การดําเนินการของหองปฏิบัติการวิทยาศาสตรในปจจุบัน ประกอบดวย
ขั้นตอนการทํางานหลายขั้นตอน อีกทั้งยังมีระบบการประกันคุณภาพเขา
มาเกี่ย วขอ งเพื่ อ ให ก ารทํ างานและผลการทดสอบที่ ไ ดมี ค วามถูก ต อ ง
แม น ยํ า และเชื่ อ ถื อ ได ซึ่ ง ก็ ต อ งใช ท รั พ ยากรจํ า นวนมากทั้ ง บุ ค ลากร
กระดาษสิ่ ง พิ ม พ รวมถึง เวลาที่ เ ป น ทรั พ ยากรที่ มี ค า มากที่ สุ ด การนํ า
เทคโนโลยีสารสนเทศและการทํางานผานระบบเครือขายคอมพิวเตอรจึง
เปนทางเลือกหนึ่งที่ สามารถลดการสูญหายของเอกสาร สะดวกในการ
สืบคนขอมูล และเปนการเพิ่มชองทางในการสื่อสารกับผูใชบริการอีกดวย
นอกจากนี้เทคโนโลยีรหัสคิวอาร (QR Code) ซึ่งเปนเทคโนโลยีหนึ่งที่รับ
คาขอมูลผานทางกลองรับภาพของอุปกรณสื่อสารเคลื่อนที่ โดยปจจุบันมี
การนํ ามาใชกัน อยา งแพร หลาย จากที่ก ลาวข างต น บทความนี้จึง เสนอ
ระบบการจั ดการสารสนเทศหอ งปฏิ บัติ ก าร (Laboratory Information
Management System : LIMS) โดยนํารหัสคิวอารมาประยุกตใช โดยจะ
เป น ระบบที่ มี ก ลไกการทํ า งานในห อ งปฏิ บั ติ ก ารแบบอั ต โนมั ติ
(Laboratory Automation) เพื่อควบคุมคุณภาพของขอมูล ออกรายงานผล
ใหแกผูรับบริการ ชวยเพิ่มความคลองตัวในขั้นตอนตางๆ เชน การกรอก
ขอมูล การตรวจสอบขอมูล และการออกรายงาน งายตอการเขาถึง และ
การนําขอมูลมาใชประโยชน
เนื้ อ หาของบทความในส ว นที่ 2 กล า วถึ ง ระบบสารสนเทศ
หองปฏิบัติการ และระบบมาตรฐานคุณภาพหองปฏิบัติการISO/IEC17205
สวนที่ 3 กลาวถึงรหัสคิวอาร สวนที่ 4 และ 5 กลาวถึงงานวิจัยที่เกี่ยวของ
ระบบการจัดการสารสนเทศหองปฏิบัติการวิท ยาศาสตรดวยรหัสคิวอาร
และการพัฒนาระบบ ตามลําดับ สวนที่ 6 กลาวถึง บทสรุป

Abstract
QR Code is the commercial name for a two-dimensional barcode
which can be read conveniently by cameras installed in mobile devices
such as smartphones, tablets. In this article, we describe how to apply
QR Code in Laboratory Information Management System (LIMS). LIMS
provides office automation for scientific laboratories, covering all their
functions including sample reception, sample testing and analysis, and
most other steps leading up to sending the report to the clients. Central
Equipment Division, Faculty of Science, Prince of Songkla University
was chosen as a case study for implementation, testing as well as normal
operations. It was found that QR Code-Integrated LIMS created an
efficient and effective working environment, reducing errors, data
redundancy as well as speeding up the data checking process without
disturbing day-to-day operations.

2. ระบบสารสนเทศหองปฏิบัติการ

ระบบการจัดการสารสนเทศหองปฏิบัติการ หรือ
Laboratory
Information Management System (LIMS) คือ ระบบการจัดการทํางาน
และจัดการขอมูลสารสนเทศของหองปฏิบัติการ ที่เนนการทํางานผาน
ซอฟตแวรคอมพิวเตอร สนับสนุนระบบการทํางานของหองปฏิบัติการให
มีศักยภาพเพิ่มขึ้น [1] เชน การตรวจสอบสถานะงานวิเคราะห ความ
ยืดหยุนในการใชงาน และสวนติดตอผูใชที่ชาญฉลาด โดยจุดประสงค
เริ่มตนของการใชงานคือความสามารถในการคนหาและตรวจสอบสถานะ
งานวิเคราะห ดวยศักยภาพของระบบการจัดการสารสนเทศหองปฏิบัติ
สามารถนําไปประยุกตใชไดอยางมากมายนอกเหนือความสามารถ
ดังกลาว เชน การจัดการขอมูลดิบ การวิเคราะหขอมูล และสมุดบันทึก

Keywords: barcode, Laboratory Information Management System, QR
Code
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ขอมูลการปฏิบัติการวิเคราะห นอกจากนี้เพื่อใหหองปฏิบัติการเกิดความ
นาเชื่อถือ มีการพัฒนาประสิทธิภาพอยางตอเนื่องของหองปฏิบัติการ จึง
ไดมีการสรางดัชนีชี้วัด ที่เรียกวา ระบบมาตรฐานคุณภาพหองปฏิบัติการ
ISO/IEC 17025 ขึ้น

4. งานวิจัยที่เกี่ยวของ
รหัสคิวอารไดถูกนํามาประยุกตใชอยางแพรหลาย ดังจะเห็นไดจาก Liu
และคณะ [4] ไดนําเสนอระบบที่เรียกวา HELLO ซึ่งเปนการเรียนรู
ภาษาอังกฤษโดยใชอุปกรณสื่อสารเคลื่อนที่
โดยจําลองสถานการณ
เสมือนเขากับสถานที่จริง เมื่อผูเรียนรูไปยังสถานทีท่ ี่หนึ่งจะใชอุปกรณ
สื่อสารเคลื่อนที่ของตนอานรหัสคิวอาร รหัสคิวอารจะเชื่อมตอฐานขอมูล
แสดงสื่อการเรียนรูภาษาอังกฤษจําลองสถานการณของสถานที่นั้นขึ้นมา
ทําใหการเรียนรูภาษาอังกฤษสนุกและนาสนใจมากขึ้น นอกจากนี้ไดมีการ
นํารหัสคิวอารไปใชในสถานพยาบาล เชน จีน ฮองกงและสิงคโปรใชรหัส
คิวอารเพื่อเก็บและระบุขอมูลตัวตนผูปวยบนแถบรัดขอมือ เพื่อใหมั่นใจ
วาใหการรักษาถูกคน ถูกโรค จายยาถูกตองและตรงเวลา หรือที่ประเทศ
ออสเตรเลีย ไดนํารหัสคิวอารมาประยุกตใชระบุตัวตนและขอมูลของปศุสัตวในฟารม ใชจัดการการหมุนเวียนถังบรรจุแก็ส LPG รวมไปถึงการ
ระบุฉลากตัวอยางเลือด โดยติดรหัสคิวอารบนหลอดทดลองที่มีขนาดเล็ก
แตสามารถเก็บขอมูลไดเปนจํานวนมาก [5]
ตอมา Kan และคณะ [6] ไดนํารหัสคิวอารมาประยุกตใชกับเทคโนโลยี
เสมือนจริง (Augmented Reality) โดยนํารหัสคิวอารไปใชเปนตัวชี้
ตําแหนงวัตถุเสมือน 3 มิติ แทนตัวชี้ตําแหนงทั่วไป ชวยเพิ่มความสามารถ
ทําใหตัวชี้ตําแหนงสามารถเก็บขอมูลได ซึ่งโดยปกติแลวตัวชี้ตําแหนง
ทั่วไปจะไมมีความสามารถในการเก็บขอมูล
จากงานวิจัยที่กลาวในเบื้องตนพบวามีการนํารหัสคิวอารมาประยุกตใช
กับ งานตางๆ อยางไรก็ตาม ยังไมมีการนํารหัสคิวอารมาประยุกตใชกั บ
ระบบการจัดการสารสนเทศหองปฏิบัติการวิท ยาศาสตร ผูวิจัยจึงเสนอ
ระบบสารสนเทศหองปฏิบตั ิการวิทยาศาสตรดวยรหัสคิวอาร(QR_LIMS)

2.1 ระบบมาตรฐานคุณภาพหองปฏิบัติการ ISO/IEC 17025
ISO/IEC 17025 คือ มาตรฐานสากลที่ใชเปนมาตรฐานในการประเมิน
ความสามารถของหองปฏิบัติการ
ครอบคลุมทุกดานของการบริหาร
จัดการหองปฏิบัติการ ตั้งแตการเตรียมตัวอยางถึงความชํานาญในการ
วิเคราะหทดสอบ ไปจนถึงการเก็บบันทึกและการรายงานผล ยังรวมถึง
องคประกอบดานอื่นๆ ซึ่งไดแกระบบคุณภาพของหองปฏิบัติการ การ
ควบคุมเอกสาร การปฏิบัติการแกไขและปองกัน สถานที่และภาวะ
แวดลอมที่ทําการวิเคราะห เครื่องมือ การประมาณคาความไมแนนอน
หลักฐานความสอบกลับได การสุมตัวอยางและอื่นๆ การไดการรับรอง
มาตรฐาน ISO/IEC 17025 ชวยใหหองปฏิบัติการมีความไดเปรียบในการ
แขงขัน ดวยการยืนยันความสามารถ การสรางความเชื่อถือ การพัฒนา
ประสิทธิภาพอยางตอเนื่องของหองปฏิบัติการนั้นๆ [2]

3. รหัสคิวอาร
รหัสคิวอาร หรือ QR Code (Quick Response Code) [3] คือ ชื่อเรียก
ทางการคาของบารโคดสองมิติชนิดหนึ่ง โดยสามารถอานรหัสผานทาง
กลอ งรับ ภาพของเครื่ องมื อใดๆที่ร องรั บการถอดรหั ส ซึ่ งสว นใหญจ ะ
บันทึกเกี่ยวกับขอมูลที่เกี่ยวกับตัวผลิตภัณฑที่รหัสคิวอารติดฉลากเอาไว
รหัสคิวอารสามารถอานรหัสไดรวดเร็วและเก็บขอมูลไดหลายชนิด เชน
ตัวเลข อักขระและเครื่องหมายพิเศษ รวมถึงตัวอักษรภาษาอื่นๆ นอกจาก
ภาษาอังกฤษ สามารถเก็บขอมูลไดเปนจํานวนมากเมื่อเทียบกับ บารโคด
แบบมาตรฐาน(UPC barcodes) และสามารถถอดรหัสไดแมตัวรหัสคิวอาร
บางสวนจะฉีกขาด หรือเลอะเลือนไป จึงเปนที่นิยมใชกันมาก โครงสราง
ของรหัสคิวอารประกอบดวยสวนที่สําคัญดังแสดงในรูปที่ 1 โดยพื้นที่สี
ขาวดําทั้งสามบล็อค คือสวนของ Finder Pattern และ Timing Pattern ใช
สําหรับระบุตําแหนงบารโคด พิกัดของบารโคดตามลําดับ สําหรับ พื้นที่สี
เทา หรือ Encoded data คือสว นของขอมูลที่เขารหัสไว และและ พื้น ที่
ขอบที่ติดกับบล็อกทั้งสาม หรือ Format Information ใชระบุระดับ การ
ตรวจสอบขอผิดพลาด

5.ระบบการจัดการสารสนเทศหองปฏิบัติการวิทยาศาสตรดวย
รหัสคิวอาร
ระบบการจัดการสารสนเทศหองปฏิบัติการวิทยาศาสตรดวยรหัสคิวอาร หรื อ QR_LIMS เป น ระบบที่ นํ า รหั ส คิ ว อาร มาช ว ยในการจั ด การ
สารสนเทศหองปฎิบัติการวิทยาศาสตร เพื่อใหการจัดการหองปฏิบัติการมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น โดยคํานึงถึงความตองการตอไปนี้
1. สามารถแทนที่ระบบเดิมที่ใชเอกสารกระดาษเปนหลัก เปนการเก็บ ใน
ฐานขอมูลของเว็บ เซิรฟเวอร ทําให งายในการจัดการขอมูล ชวยใหการ
สืบคนขอมูลสะดวกรวดเร็ว และชวยลดการซ้ําซอนของขอมูล
2. ชวยลดภาระงานและชว ยใหเจา หนาที่และนักวิท ยาศาสตร สามารถ
ทํางานไดอ ยางมีป ระสิ ท ธิภ าพมากขึ้น โดย เจาหนาที่ สามารถนําเขา /
สงออกขอมูล และใหบ ริการลูกคา ไดอยางประสิท ธิภาพมากกวาระบบ
เดิม และนักวิทยาศาสตร ซึ่งทําหนาที่วิเคราะหตัวอยาง สามารถจัดการกับ
ขอมูลสารสนเทศไดอยางรวดเร็ว
3. ชวยในการติดตามสถานะของการสงตัวอยางวิเคราะหที่ลูกคาสงมาวา
ผลการวิเคราะหตัวอยางเสร็จแลวหรือไม โดยการอานรหัสคิวอาร ทําให
ลูกคาไมตองเสียเวลาโทรศัพทหรือมาพบเจาหนาที่เพื่อตรวจสอบสถานะ
ของการสงตัวอยางดวยตัวเอง และชวยลดภาระงานของเจาหนาทีไ่ ด

รูปที่ 1. ตัวอยางโครงสรางของรหัสคิวอาร model 2 version [3]
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การพัฒนา QR_LIMS ใชภาษา PHP และสําหรับการสรางรหัสคิวอาร
เพื่อใชงานจะเรียกใชผานแท็ก HTML ของ Google Charts API โดยใชที่
อยู (URL) ของโมดูลนั้นๆรวมกับ เลขที่เอกสารหรือตัวอยาง และสรา ง
ออกมาเปนรหัสคิวอารที่สามารถเรียกใชงานผานระบบ QR_LIMS บน
อินเทอรเน็ตไดทันที รูปที่ 4 และ 5 แสดงผังงานการสรางรหัสคิวอารของ
QR_LIMS และขั้นตอนการตรวจสอบสถานะของแบบฟอรมและตัวอยาง
ดวยรหัสคิวอารตามลําดับ

5.1 ภาพรวมของระบบ
สถาปตยกรรมของ QR_LIMS แสดงดังรูปที่ 2 และสามารถอธิบ ายการ
ทํางานไดดังนี้
1. ลูกคาสงขอมูลการสงตัวอยางและสารตัวอยางใหเจาหนาที่ และไดรับ
ใบรับตัวอยางพรอมกับรหัสคิวอารกลับมา
2. เจาหนาที่นําเขาขอมูลการสงตัวอยางเขาไปใน QR_LIMS ผานหนาเว็บ
และสงสารตัวอยางที่ติดรหัสคิวอาร ใหนักวิทยาศาสตร
3. นักวิทยาศาสตรนําสารตัวอยางไปทดสอบในหองปฎิบัติการและสงผล
การวิเคราะหเขาสู QR_LIMS ผานแอพพลิเคชัน QR_LIMS บนอุปกรณ
สื่อสารเคลื่อนที่ที่ใชระบบปฏิบัติการแอนดรอยด
4. ผลการวิเคราะหจะถูกสงตอไปใหหัวหนาหนวยฯ เพื่อตรวจสอบความ
ถูกตองและเซ็นอนุมัติผลการวิเคราะหของนักวิทยาศาสตร
5. ลูกคาสามารถติดตามสถานะของสารตัวอยางวาดําเนินการไปถึง
ขั้นตอนใด โดยอานรหัสคิวอารที่เจาหนาที่แนบมาพรอมกับใบรับตัวอยาง
6. เมื่อสถานะของสารตัวอยางออกผลการอนุมัติแลว ลูกคาเดินทางมารับ
ใบผลการวิเคราะหจากเจาหนาทีด่ วยตนเอง หรือพิมพผลการวิเคราะหผาน
อินเทอรเน็ต

รูปที่ 3. โมดูลหลักของระบบการจัดการสารสนเทศหองปฏิบัติการที่
ประยุกตใชรวมกับรหัสคิวอาร

รูปที่ 2. สถาปตยกรรมของ QR_LIMS

รูปที่ 4. ขั้นตอนการสรางรหัสคิวอารของ QR_LIMS ไปยังลิงคของ
แบบฟอรมและตัวอยางที่ทดสอบโดยใช Google Charts API

5.2 การพัฒนาระบบ

QR_LIMS ประกอบดวยโมดูลหลักๆ 4 โมดูล คือ
1) สวนขอมูลผูใชงาน (User module) ซึ่งจะประมวลผลขอมูลของ
ผูใชงานที่จําเปนในการทํางานของระบบทั้งหมด
2) ส วนขอ มูล การวิ เ คราะห/ ทดสอบ (Testing module) ที่ เก็ บ และ
ประมวลผลขอมูลที่เกี่ยวของกับการวิเคราะห เชน ชนิดตัวอยาง รายการที่
ตรวจและผลการตรวจ
3) สวนการออกรายงานผล (Reporting module)
4) สว นตรวจสอบสถานะการวิเ คราะห ของผู รับบริก าร (Tracking
module)
โมดูลหลักเหลานี้ทุกสวนจะเชื่อมโยงถึงกันทั้งหมด เพื่อความสะดวก
รวดเร็วและแมนยําในการสืบคนหรือเรียกใชขอมูลที่ตองการดังรูปที่ 3

รูปที่ 5. ขั้นตอนการตรวจสอบสถานะของแบบฟอรมและสถานะ
ตัวอยางโดยอานดวยรหัสคิวอาร
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5.3 สภาพแวดลอมในการทดสอบ

5.4 ผลการทดสอบ

การทดสอบ QR_LIMS ไดแบงออกเปน 2 สวนหลักคือ 1) สวนที่เปน
เว็ บ แอพพลิ เ คชั น เซิ ร ฟ เวอร โดยเครื่ อ งคอมพิ ว เตอร แ ม ข า ยติ ด ตั้ ง
ระบบปฏิบัติการ Ubuntu ใชฐานขอมูล MySQL 2) สวนที่เปนเครื่องลูก
ขายที่เปนคอมพิวเตอรและอุปกรณสื่อสารเคลื่อนที่ใดๆสามารถเขาใชงาน
ระบบ QR_LIMS โดยผานเว็บบราวเซอร หรือเขาถึงจากอุปกรณสื่อสาร
เคลื่อนที่ที่ไดติดตั้งแอพพลิเคชันไวแลว การทดสอบเริ่มโดยการทดลองใช
งานคูขนานไปกับระบบเอกสารแบบเดิม เพื่อเปรียบเทียบความถูกตอ ง
เพิ่มความยืดหยุนในการใชงาน รวมถึงสํารองขอมูลดวย และทดสอบจาก
ชนิดตัวอยางประเภท น้ําทิ้ง เมื่อทดลองใชงานจนไมพบขอผิดพลาดแลว
จึงขยายไปยัง ชนิด ตัวอยางอื่นๆตอไป รู ปที่ 6-8 แสดงตั วอย างหนาจอ
บางสวนของการทํางานของระบบการจัดการสารสนเทศหองปฏิบัติการ
วิทยาศาสตร ทั้งจากการเขาถึงระบบ โดยดําเนินการบนหนาเว็บ และบน
อุปกรณสื่อสารเคลื่อนที่

ผลการทดสอบการใชงานเปนที่นาพอใจ เนื่องจากสามารถทดแทน
ระบบการทํางานเดิมไดเกือบทั้งหมด ทํางานไดรวดเร็วประหยัดเวลา มี
ประสิทธิภาพ ลดขอผิดพลาดจากขั้นตอนการทํางานดวยระบบเดิม ไมมี
ขั้นตอนซ้ําซอน ที่สําคัญสามารถทวนสอบขอมูลตางๆซึ่งเปนจุดประสงค
หลักของระบบมาตรฐานคุณภาพหองปฏิบัติการ ISO/IEC 17025 ไดอยาง
รวดเร็วแมนยํา โดยไมกระทบตอกระบวนการทํางานตามปกติ

6. บทสรุป
การนํารหัสคิวอารมาใชงานรวมกับ การทํางานของระบบการจัดการ
สารสนเทศหอ งปฏิ บัติ ก ารวิท ยาศาสตร ที่มี อยู ใ นป จ จุบั น นอกจากจะ
ประหยัดเวลาในการทํางานเปนอยางมากแลว ยังสามารถแทนที่ระบบเดิม
ที่ ใ ช เ อกสารกระดาษเป น หลั ก มาเป น การเก็ บ ในฐานข อ มู ล ของเว็ บ
เซิรฟเวอร ทําใหงายในการจัดการขอมูล ชวยใหการสืบ คนขอมูลสะดวก
รวดเร็ว และชวยลดการซ้ําซอนของขอมูล นอกจากนั้นยังสามารถติดตาม
สถานะของตัวอยางวาอยูในขั้นตอนไหน เพื่ออํานวยความสะดวกใหกับ
ลูกคา และในอนาคตจะขยายระบบ QR_LIMS โดยเพิ่มความสามารถใน
การตรวจสอบการจั ด เก็ บ สารเคมี ที่ ค งเหลื อ อยู ใ นคลั ง สารเคมี ข อง
หองปฏิบัติการตอไป
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การแปรผลการอ่านแถบสี ดว้ ยตาเปล่าจะมีปัญหามากขึ้น ถ้าตัวอย่างที่
ต้องการทดสอบมีความเข้มข้นต่า ทาให้แถบสี จางจนบางครั้งไม่สามารถ
บอกความแตกต่างสี ได้ นอกจากนี้ตวั อย่างที่ใช้ทดสอบ บางตัวอย่างจะมี
สี อื่นปน เช่น ตัวอย่างที่สกัดจากใบพืชมักจะมีสีเขียว เป็ นต้น ทาให้ชุด
ทดสอบมีพ้ืนสี เขียวตามไปด้วย ส่ งผลให้การอ่านแถบสี ทาได้ลาบากขึ้น

บทคัดย่ อ
งานวิจยั นี้ ได้พฒั นาเครื่ องมืออ่านค่าแถบสี ของชุดทดสอบแอลเอฟเอ
(Lateral flow immunochromatographic assays, LFA) แทนการอ่านแถบสี
ด้วยตาเปล่า โดยใช้กล้องเว็บแคมถ่ายภาพแถบสี ของชุด การประมวลผล
ภาพเพื่อหาความเข้มข้นของสารตัวอย่างประกอบด้วย การใช้เทคนิ คการ
หาความเข้มแสงแบบ Line profile และเทคนิ คการตรวจติดตามความเข้ม
แสง ณ ตาแหน่งแถบสี บนชุ ดทดสอบ ขณะที่ กาลังเกิ ดปฏิ กิริยา ผลการ
ทดสอบเบื้ องต้นกับชุ ด ทดสอบไข้ห วัด ใหญ่ พบว่าเครื่ องอ่ า นแถบสี ที่
พัฒนาขึ้ นสามารถตรวจวัด ความแตกต่ างบนแถบสี ข องชุ ด ทดสอบได้
ชัดเจน และมีแนวโน้มที่จะพัฒนาให้สามารถตรวจวัดได้ที่ความเข้มต่ากว่า
การตรวจวัดด้วยตาเปล่า

ปั จจุบนั ได้มีการพัฒนาเครื่ องอ่านแถบสี ทดสอบ (Lateral flow
immunoassays readers) แทนการอ่านแถบสี ดว้ ยตาเปล่า เพื่อให้สามารถ
วัดความเข้มข้นได้ต่าลง การแปรผลไม่ข้ ึนกับผูใ้ ช้ และเพิ่มความมัน่ ใจ
ให้กบั ผูใ้ ช้ เทคนิ คที่ใช้ในเครื่ องอ่านแถบสี ทดสอบ แยกได้ 2 กลุ่ม [1]
กลุ่มแรกใช้การวัดความเข้มแสงจากแถบตรวจวัด ด้วยโฟโตดีเท็กเตอร์
โดยสแกนหรื อตาแหน่งการไปตามแนวยาวของชุดทดสอบ การวัดโดยวิธี
นี้ จะได้ความละเอียดสู ง แต่ตอ้ งมีการเลื่อนตาแหน่งของอุปกรณ์ กลุ่มที่
สองใช้กล้องซีซีดี (CCD) หรื อซีมอส (CMOS) อ่านภาพแถบทดสอบและ
คานวณหาความเข้มแสงจากแต่ละแถบ เนื่ องจากกล้องสามารถถ่ายภาพ
แถบทดสอบได้โดยไม่ตอ้ งเลื่อนตาแหน่ง วิธีการนี้ จึงได้รับความนิ ยมมาก
ขึ้น นอกจากนี้ยงั ได้มีการพัฒนาเครื่ องอ่านแถบสี ชุดทดสอบ โดยใช้กล้อง
บนโทรศัพท์มือถือ [2-3] ทาให้ผใู ้ ช้งานไม่จาเป็ นต้องซื้ อเครื่ องอ่านแถบสี
เพิ่มเติม

คาสาคัญ: ชุดทดสอบอย่างง่าย เครื่ องอ่านแถบสี เซนเซอร์ทางชีวภาพ

Abstract
This paper presents the development of a lateral flow
immunochromatographic assays (LFA) reader based on a low-cost web
camera as an image capturing devices and white-light light-emitting
diodes as a light source. Two image processing techniques; a line profile
and a real-time intensity plot, were applied to quantify the concentrations
of the sample from the light intensities acquired from the colored control
and test lines on the LFA. It is anticipated that the detection limit by
using this reader should be lower than that by reading strip’s color with
naked eyes.

การนาเครื่ องอ่านแถบสี ไปใช้กบั ชุดทดสอบแต่ละชุด
จาเป็ นต้อง
ปรับเปลี่ยนพารามิเตอร์ ต่างๆ
ให้สอดคล้องกับลักษณะเฉพาะของชุด
ทดสอบนั้นๆ เช่น การปรับความเข้มแสงของแหล่งกาเนิ ดแสง การปรับค่า
ในสมการสอบเทียบ
รวมทั้งการปรับเปลี่ยนรู ปร่ างให้สอดคล้องกับ
ลักษณะทางกายภาพของชุดทดสอบ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาชุดทดสอบ
ขึ้นใช้งานเองในประเทศ จึงจาเป็ นต้องพัฒนาเครื่ องอ่านแถบสี ข้ ึนใช้งาน
เอง ซึ่งจะทาให้การปรับเปลี่ยนเครื่ องมือดังที่กล่าวมาแล้ว ทาได้ง่ายและ
สะดวกกว่าการนาเครื่ องมือจากต่างประเทศมาปรับเปลี่ยน

Keywords: Lateral flow immunochromatographic assays, lateral
flow assays reader and biosensors

1. บทนา
ชุดทดสอบอย่างง่ายแบบแอลเฟเอ
(Lateral
flow
immunochromatographic assays, LFA) ได้รับความสนใจพัฒนาเป็ นชุด
ทดสอบสาหรับสารชีวภาพหลากหลายชนิด ในประเทศไทยเอง ได้มีการ
วิจยั และพัฒนาชุดทดสอบแอลเอฟเอ
สาหรับเป็ นชุดทดสอบในทาง
การแพทย์ การตรวจสอบอาหาร และการเกษตร เป็ นจานวนมาก การแปร
ผลชุดทดสอบจะใช้การอ่านสี ดว้ ยตาเปล่า ซึ่ งมักจะขึ้นกับแต่ละบุคคล

บทความได้ศึกษาแนวทางเบื้องต้น การออกแบบเครื่ องอ่านแถบสี
ทดสอบ โดยเลือกใช้กล้องในการบันทึกภาพแถบสี เช่นเดียวกับผลงาน
ที่มาก่อนหน้านี้ [1-3] แต่เลือกใช้กล้องเว็บแคม (Web camera) เป็ น
อุปกรณ์ถ่ายภาพ เพื่อหาแนวทางประมวลภาพที่เหมาะสม นอกจากนี้
กล้องเว็บแคมมีราคาไม่แพง (ราคาประมาณ 500-1,000 บาท) จึงน่ าทาให้
อุปกรณ์โดยรวมมีราคาถูก สามารถถอดปรับเปลี่ยนเลนส์ได้ง่ายในกรณี ที่
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งานวิจยั นี้ศึกษาแนวทางการจัดแสง สาหรับอ่านภาพจากชุดทดสอบ
เพื่อให้สามารถสร้างอุปกรณ์ที่มีขนาดเล็ก
รวมทั้งพัฒนาโปรแกรม
คอมพิวเตอร์สาหรับการประมวลผลภาพ 2 รู ปแบบ ประกอบด้วยการทา
Line profile และ Real-time intensity plot เพื่อนาไปศึกษาเปรี ยบเทียบ
ประสิ ทธิภาพในการวัด

เมื่อสารตัวอย่างแพร่ ผา่ นแถบควบคุม แอนติบอดีบนผิวอนุภาคนาโน
ของทองจะถูกจับไว้ดว้ ยแอนติบอดีที่ตรึ งไว้ที่แถบควบคุม ส่ งผลให้เกิดสี
ที่แถบควบคุม แม้จะไม่มีแอนติเจนอยูใ่ นสารตัวอย่าง การแปรผลการ
ทดสอบว่า มีแอนติเจนที่ตอ้ งการทดสอบหรื อไม่น้ นั ถ้าเกิดแถบสี ที่แถบ
ทดสอบและแถบควบคุมทั้ง 2 แถบ แสดงว่ามีแอนติเจนที่ตอ้ งการ
ตรวจสอบ ถ้าเกิดแถบสี เฉพาะที่แถบควบคุม แสดงว่าไม่มีแอนติเจนหรื อมี
แต่ความเข้มข้นต่าเกินกว่าที่ตาจะมองเห็น ถ้าไม่เกิดสี ท้ งั ทั้ง 2 แถบ แสดง
ว่าแผ่น LFA นั้นชารุ ด ต้องใช้ชุดทดสอบแผ่นใหม่

2. Lateral flow immunochromatographic assays

3. ชุดทดลองและการทดลอง

รู ปที่ 1 แสดงโครงสร้างของชุดทดสอบแอลเอฟเอ ที่ตาแหน่งแถบ
ควบคุม (Control line) และแถบทดสอบ (Test line) จะตรึ งแอนติบอดี
Anti-IgG antibody และ Specific antibody ที่เหมาะสมต่อการวัดไว้
ตามลาดับ ในการใช้งานจะหยดสารตัวอย่างลงไปใน Sample pad ของชุด
ทดสอบ จากนั้นสารตัวอย่างจะแพร่ ผา่ น Conjugate pad แถบควบคุม
แถบทดสอบ ตามลาดับ และมาสิ้ นสุ ดที่ Absorbing pad ซึ่งจะทาหน้าที่ดูด
ซับสารตัวอย่างไว้

การจัดชุดทดลองเพื่อศึกษาเทคนิคการจัดแสง และการประมวลผล
ภาพ แสดงในรู ปที่ 2 แหล่งกาเนิ ดแสงที่ใช้คือไดโอดเปล่างแสงสี ขาว
(White-light LEDs) วางไว้ดา้ นล่างของกล่องบรรจุชุดทดสอบ เนื่ องจาก
พลาสติกที่ใช้ทากล่องบรรจุมีสีขาวขุ่น สามารถทาหน้าที่เป็ นดิฟฟิ วเซอร์
(Diffuser) ได้ ซึ่ งจะทาให้ความเข้มแสงตกกระทบแผ่นชุดทดสอบ มีการ
กระจายของความเข้มแสงสม่าเสมอ การวางแหล่งกาเนิ ดแสงไว้ดา้ นล่าง
จะทาให้ถ่ายภาพแถบสี ทดสอบใช้หลักการทะลุผา่ น
ซึ่งต่างจากชุด
ทดสอบอื่นที่ใช้หลักการสะท้อนแสง [1-3] การจัดแสงในรู ปที่ 2 นั้น ทา
ให้ขนาดของเครื่ องอ่านมีขนาดเล็กลง แต่ความเข้มแสงจะถูกลดทอนลง
ไปมาก จึงต้องใช้ LEDs หลายตัว การอ่านภาพจะใช้กล้องเว็บแคม
(Logitech) ซึ่งต่อกับคอมพิวเตอร์ ผา่ นพอร์ ท USB การประมวลภาพจาก
กล้องจะใช้โปรแกรม LabVIEW

ต้องการใช้เลนส์ชนิดอื่นแทนเลนส์ที่ติดมากับกล้อง เมื่อได้แนวทางการ
ออกแบบการจัดแสงและเทคนิ คประมวลผลภาพที่เหมาะสม ก็สามารถ
ประยุกต์ใช้กบั กล้องชนิ ดอื่นๆ ได้

Conjugate pad ประกอบด้วยอนุภาคนาโนของทอง (Gold
nanoparticles) ที่ติดผิวไว้ดว้ ยแอนติบอดีที่เหมาะสม (ซึ่งเป็ นคนละชนิด
กับแอนติบอดีที่แถบควบคุมและแถบทดสอบ) เมื่อหยดสารตัวอย่างที่มี
แอนติเจน (Antigen) หรื อสารที่เราต้องการทดสอบ แอนติเจนเที่จะจับกับ
แอนติบอดีที่ติดบนผิวของอนุภาคนาโนของทอง เมื่อสารตัวอย่างรวมทั้ง
แอนติเจนที่จบั กับแอนติบอดีที่ติดบนผิวของอนุภาคนาโนของทอง แพร่
ผ่านแถบทดสอบ แอนติเจนดังกล่าวจะถูกจับไว้ดว้ ยแอนติบอดีที่ตรึ งไว้ที่
แถบดังกล่าว ส่งผลให้อนุภาคนาโนของทองถูกจับไว้ที่แถบทดสอบด้วย
อนุภาคนาโนของทองนี้ สามารถการกระเจิงแสงได้ดี ทาให้มองเห็นเป็ น
เส้นสี ทึบ ความเข้มของแถบสี จะขึ้นกับความเข้มข้นของแอนติเจนในสาร
ตัวอย่าง

Webcam

Test line

Control line

Inserted
aperture

LFA
LEDs

รู ปที่ 2 การจัดอุปกรณ์ทดลองที่ใช้ในการบันทึกภาพ
การจัดแหล่งกาเนิ ดแสงไว้ดา้ นล่าง ทาให้แสงบางส่ วนสามารถทะลุ
ผ่านขอบหรื อช่องว่างระหว่างอุปกรณ์ของชุดทดสอบ ได้มากกว่าส่ วนอื่น
เพื่อกาหนดให้แสงทะลุผา่ นเฉพาะบริ เวณตรงกลางของแถบสี งานวิจยั นี้
ได้ใช้แผ่นเทปสี ดาตัดเปิ ดช่องตรงกลางขนาดประมาณ 2 mm x 20 mm
วางไว้ใต้แถบชุดทดสอบและอยูภ่ ายในกล่องบรรจุ ดังรู ปที่ 2
เทคนิคการประมวลผลภาพที่พฒั นาขึ้นมี 2 เทคนิค คือ การอ่านความ
เข้มแสงแบบ Line profile และ การอ่านค่าความเข้มแสงจากแถบทดสอบ
และแถบควบคุมขณะเกิดปฏิกิริยา (Real-time intensity plot)

รู ปที่ 1 โครงสร้างของ Lateral flow immunochromatographic assays
(LFA) การเกิดสี ที่แถบควบคุม (Control line) และแถบทดสอบ (Test
line) เกิดจากอนุภาคนาโนของทองที่ติดผิวด้วยแอนติบอดี ถูกจับไว้ที่แถบ
ควบคุมและแถบทดสอบ [4]

ชุดทดสอบที่ใช้เป็ นชุดทดสอบไข้หวัดใหญ่ ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์
จากศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่ งชาติ โดยชุดทดสอบที่ใช้ผา่ นการหยดสาร
ตัวอย่างมานานหลายวัน ความเข้มของแถบสี จึงอาจจะไม่เท่ากับความเข้ม
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หลังจากการหยดสารทันที ดังนั้นข้อมูลที่ได้จึงเหมาะสาหรับใช้ในการ
พัฒนาโปรแกรมประมวลผลภาพในเบื้องต้นเท่านั้น

งาน ผูใ้ ช้จึงต้องบันทึกการวัดชุดทดสอบเป็ นวิดีโอไว้ตลอดการวัด จากนั้น
ใช้ภาพเฟรมสุ ดท้ายในการกาหนดตาแหน่ง ROIs ลงบนแถบสี โปรแกรม
จะย้อนคานวณความเข้มแสงของแต่ละ ROIs ที่ตาแหน่งดังกล่าว ตั้งแต่
เฟรมแรกที่บนั ทึกไว้

โดยทัว่ ไปแล้ว แม้จะใช้ดิฟฟิ วเซอร์ ในการกระจายความเข้มแสง แต่
ความเข้มแสงมักจะไม่เท่ากันในแต่ละตาแหน่ง จึงต้องชดเชยผลเนื่ องจาก
ความเข้มแสงที่ไม่เท่ากัน ซึ่งทาได้โดยการใช้ชุดทดสอบที่ยงั ไม่ได้หยด
สารตัวอย่างใส่เข้าไปในเครื่ องก่อนและวัดความเข้มแสงอ้างอิง จากนั้นใช้
ความเข้มแสงอ้างอิงดังกล่าว ในการชดเชยความไม่เท่ากันของความเข้ม
แสง อย่างไรก็ตาม การทดลองในบทความนี้จะยังไม่มีการชดเชยความ
เข้มแสง เนื่องจากยังไม่มีสารตัวอย่างพร้อมทดสอบในขณะเขียนบทความ

รู ปที่ 4 (ก) แสดงการกาหนด ROIs ลงบนแถบควบคุม (ROI0) แถบ
ทดสอบ (ROI1) และตาแหน่งตรงกลางระหว่างแถบสี ท้ งั สอง (ROI2)
โดยที่ตาแหน่ง ROI2 จะทาหน้าที่วดั ความเข้มแสงของแหล่งกาเนิ ดแสง
(=I2(t)) เพื่อนามาชดเชยผลการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากความเข้มแสง ขณะ
ทาการทดลอง โดยที่ I0n(t) = I0(t)x100/I2(t) และ I1n(t) = I1(t)x100/I2(t)
ตัวอย่างกราฟความเข้มแสงที่เปลี่ยนตามเวลา แสดงในรู ปที่ 4 (ข) ซึ่งเป็ น
การพล็อตค่า I0n(t) และ I1n(t) จากแถบควบคุมและแถบทดสอบตามลาดับ

3.1 เทคนิค Line Profile
เทคนิคนี้อ่านค่าความเข้มแสง ตามแนวเส้นที่ลากผ่านแถบควบคุม
และแถบทดสอบ ซอฟต์แวร์จะทาการประมวลผลความเข้มแสงและพล็อต
กราฟความเข้มแสงเทียบกับตาแหน่ง การลากเส้นจะลากบริ เวณตรงกลาง
แถบกระดาษ (รู ปที่ 3) ค่าความเข้มแสงที่แถบควบคุมและแถบทดสอบ
จะลดลงต่ากว่าบริ เวณที่ไม่มีแถบสี สาหรับแต่ละความเข้มข้นของสาร
ตัวอย่าง บันทึกค่าผลต่างความเข้มแสงที่ลดลง IC สาหรับแถบควบคุม
และ IT สาหรับแถบทดสอบ โดยอ้างอิงจากความเข้มแสงบริ เวณขอบทั้ง
สอง ซึ่งมีความเข้มแสงค่อนข้างสม่าเสมอ

0

1

2

(ก)

IT
IC

ในการใช้เทคนิค Line profile ผูใ้ ช้ควรจะใส่ ชุดทดสอบเข้าในเครื่ อง
อ่านแถบสี ก่อนหยดสารตัวอย่าง เพื่อบันทึกความเข้มแสงอ้างอิง จากนั้น
สามารถหยดสารตัวอย่าง รอจนเกิดสี และนาไปวัดด้วยเครื่ องอ่านอีกครั้ง
หนึ่ง

(ข)
รู ปที่ 4 (ก) ตาแหน่ง Regions of interest (ROIs) 3 ตาแหน่ง บนแถบ
ควบคุม แถบทดสอบ และตาแหน่งตรงกลางระหว่างแถบทั้งสอง เพื่อวัด
ค่าความเข้มแสงตามเวลา
ตั้งแต่ก่อนหยดสารตัวอย่างจนเสร็ จสิ้ น
กระบวนการวัด และ (ข) ตัวอย่างการพล็อตกราฟความเข้มแสงตามเวลาที่
ROI0 และ ROI1 ในรู ปความเข้มแสงจะไม่เปลี่ยนตามเวลา เนื่ องจากอ่าน
ค่าจากแถบทดสอบที่เกิดสี เสร็ จแล้ว

3.2 เทคนิค Real-time intensity plot

4. ผลการทดลองและการวิเคราะห์ ผล

รู ปที่ 3 Line profile ของชุดทดสอบไข้หวัดใหญ่ เมื่อใช้ตวั อย่างที่มีความ
เข้มข้น 1:200

เทคนิค Real-time intensity plot เป็ นการวัดการเปลี่ยนแปลงความเข้ม
แสงภายในบริ เวณแถบควบคุมและแถบทดสอบตามเวลา เริ่ มตั้งแต่การ
เกิดปฏิกิริยา (เริ่ มหยดสารตัวอย่าง) จนกระทัง่ เกิดสี บนแถบหรื อจนเสร็ จ
สิ้นการวัด ซึ่งคาดว่าจะทาให้สามารถดูการเปลี่ยนแปลงความเข้มแสงที่มี
ค่าต่ามากได้

รู ปที่ 5 แสดงตัวอย่างสี ที่เกิดขึ้นที่แถบควบคุมและแถบทดสอบ
สาหรับชุดทดสอบไข้หวัดใหญ่ เมื่อใช้สารตัวอย่างความเข้มข้น 1:100,
1:200, 1:300, 1:500 และ 1:600 โดยการเจือจางสารตัวอย่างตั้งต้นด้วย
บัฟเฟอร์ เมื่อสังเกตุดว้ ยตาเปล่า พบว่าทุกตัวอย่าง แถบควบคุมจะเกิดสี
ชัดเจน ส่ วนความเข้มสี ที่แถบทดสอบจะขึ้นอยูก่ บั ความเข้มข้นของสาร
ตัวอย่าง โดยแถบทดสอบที่ความเข้มข้น 1:600 จะสังเกตสี ได้ค่อนข้างยาก

เทคนิคดังกล่าวนี้จาเป็ นต้องรู ้ตาแหน่งแถบทั้งสอง
เพื่อกาหนด
Regions of interest (ROI) (รู ปที่ 4) ลงบนแถบสี ดงั กล่าว แต่เนื่ องจากขณะ
เริ่ มการทดลองหรื อเริ่ มหยดสารตัวอย่าง จะไม่มีแถบสี เกิดขึ้น ในการใช้
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เมื่อนาชุดทดสอบในรู ปที่ 5 ไปอ่านค่าความเข้มสี โดยใช้ชุดทดลองใน
รู ปที่ 2 และใช้การอ่านค่า Line profile (รู ปที่ 6) พบว่า ความเข้มแสงที่
แถบควบคุมจะลดลงอย่างชัดเจนเมื่อเทียบกับความเข้มแสงนอกแถบ และ
ให้ค่าความเข้มแสงใกล้เคียงกัน สาหรับทุกตัวอย่างที่ทดสอบ ส่ วนแถบ
ทดสอบ ค่าความเข้มแสงที่ลดลงจะแปรตามความเข้มข้น (รู ปที่ 7) โดยที่
ที่ความเข้นข้น 1:600 วัดค่าความเข้มแสงที่ลดลงได้ 14.3%

สาหรับการทดสอบการใช้งานของเทคนิค Real-time plot เบื้องต้น
พบว่า เมื่อใช้การวัดค่าความเข้มแสงในบริ เวณที่ไม่เกิดแถบสี และนามา
เป็ นความเข้มแสงอ้างอิง ทาให้การวัดความเข้มแสงที่ตาแหน่งแถบทั้งสอง
มีความเสถียรสู ง ในช่วงระยะเวลา 10 นาที (รู ปที่ 4) นอกจากนี้ ความ
ละเอียดในการวัด (Resolution) ของเครื่ องมือนี้ มีค่าอยูใ่ นช่วง 0.2%-0.3%
ซึ่งจะช่วยให้สามารถวัดแถบสี ที่มีการเปลี่ยนแปลงของความเข้มแสงต่าๆ
ได้ อนึ่งค่าความละเอียดในการวัด นิ ยามเท่ากับ 3 เท่าของสัญญาณรบกวน
(= 3) โดยที่  ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเมื่อวัดสัญญาณต่อเนื่ อง 10 จุดวัด
ในอนาคต การทดสอบจะต้องใช้ชุดทดสอบที่ยงั ไม่หยดสารตัวอย่าง
เพื่อให้สามารถบันทึกข้อมูลก่อนการเกิดแถบสี ได้ เพื่อนามาคานวณหา
ความเข้มแสงที่ลดลงตามเวลาขณะเกิดปฏิกิริยา นอกจากนี้ ยงั ต้องทาการ
ทดสอบวัดค่าความเข้มของตัวอย่างที่น้อยที่สุดที่เครื่ องมือสามารถวัดได้

5. สรุป
รู ปที่ 5 การเกิดสี ที่แถบควบคุมและแถบทดสอบ สาหรับชุดทดสอบ
ไข้หวัดใหญ่ เมื่อใช้สารตัวอย่างที่ความเข้มข้นต่างๆ

IC

เครื่ องมืออ่านแถบสี ชุดทดสอบที่พฒั นาขึ้น ใช้กล้องเว็บแคมในการ
ถ่ายภาพแถบสี ของชุดทดสอบ โดยใช้การจัดแสงแบบทะลุผา่ น ซึ่ งจัดวาง
แหล่งไดโอดเปล่งแสงวางไว้ดา้ นล่างของชุดทดสอบ
เทคนิ คการ
ประมวลผลภาพที่ใช้คือ Line profile และ Real-time intensity plot ผลการ
ทดสอบเบื้องต้นพบว่าเทคนิ ค Line profile สามารถอ่านค่าความเข้มแสงที่
ลดลงได้ชดั เจน ในทุกตัวอย่างที่ตามองเห็น และมีแนวโน้มที่จะสามารถ
อ่านค่าชุดทดสอบกรณี ความเข้มข้นต่า เกินกว่าจะอ่านค่าด้วยตาเปล่าได้
สาหรับเทคนิค Real-time intensity plot พบว่าให้สญ
ั ญาณที่มีความสเถียร
สู ง รวมทั้งมีความละเอียดในการวัดที่ดี ซึ่งเมื่อนาไปใช้กบั ตัวอย่างจริ ง
อาจจะสามารถวัดความเข้มสี ที่ไม่สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่าได้ เครื่ อง
อ่านชุดทดสอบที่พฒั นาขึ้น คาดว่าจะสามารถปรับใช้งานกับชุดทดสอบ
ได้หลายชนิด

IT

รู ปที่ 6 Line profiles สาหรับชุดทดสอบไข้หวัดใหญ่ที่ความเข้มข้นต่างๆ
ค่าความเข้มแสงถูกปรับค่าเพื่อให้ค่าที่ตาแหน่งพิกเซลที่ 1 เท่ากับ 100
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รู ปที่ 7 ผลต่างความเข้มแสงที่แถบควบคุม (IC) และผลต่างความเข้มแสง
ที่แถบทดสอบ (IT) สาหรับชุดทดสอบไข้ใหญ่ที่ความเข้มข้นต่างๆ
เมื่อทดสอบเพิม่ เติมกับตัวอย่างความเข้มข้น 1:800 พบว่ายังสามารถ
อ่านค่าความเข้มแสงที่ลดลงได้อย่างชัดเจน (ไม่ได้แสดงข้อมูล) อย่างไรก็
ตาม ในการทดลองนี้ ใช้ชุดทดสอบที่หยดสารตัวอย่างแล้วหลายวัน ซึ่งอาจ
มีการเปลี่ยนแปลงของสี ท้ งั สองแถบ ในอนาคตต้องทดสอบหลังการหยด
ตัวอย่างและเกิดสี ในเวลาที่กาหนด เพื่อให้สามารถสร้างสมการสอบเทียบ
ได้ถูกต้อง
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duties. In this paper, we introduce a passive image-capturing
application on a smartphone used for lifelogging. Our application can
be used as a platform of wearable camera and sensor for researchers to
do research in various aspects such as studying user behavior or
processing images for finding daily important events. This paper
conducts a pilot study, experimenting on power- and resource-efficient
management, including battery life and memory limitation, and on a new
function of automatic front and rear camera switching. The purpose of
our experiment is to make our application to be able to operate in one
day long.

บทคัดย่ อ
มีเหตุการณ์ จานวนมากที่ เกิ ดขึน้ ในชี วิตประจาวันซึ่ งโดยปกติแล้ วเรา
ไม่ ส ามารถจดจ าได้ ทั้ ง หมด การบั น ทึ ก ชี วิ ต ประจ าวั น (Lifelogging)
สามารถช่ วยให้ เราระลึกถึงเหตุการณ์ สาคัญต่ างๆได้ โดยสามารถแบ่ งออก
ได้ เป็ น 2 ประเภทใหญ่ ๆ ได้ แก่ i) การบันทึกชี วิตโดยมือ (manual) คือ การ
บันทึกโดยใช้ สมุดบันทึกหรื อไดอะรี่ และ ii) การบันทึกชี วิตโดยอัตโนมัติ
(automatic) คื อ การใช้ อุปกรณ์ เทคโนโลยี สารสนเทศที่ ถูก ประดิ ษฐ์ มา
เฉพาะช่ วยบันทึกเหตุการณ์ ที่เกิดขึน้ ในชี วิตประจาวัน เช่ น SenseCam และ
Narrative Clip ซึ่ งท าการถ่ ายภาพแบบพาสซี ฟ ห รื อการถ่ ายภาพ
แบบต่ อเนื่ องอัตโนมัติ อย่ างไรก็ตามโดยการบันทึ กชี วิตประจาวันนั้นมี
ประโยชน์ แก่ ผ้ ูใช้ หลายกลุ่ม ได้ แก่ ผู้ป่วยอัลไซเมอร์ ซึ่ งช่ วยในการระลึ ก
ความทรงจาของกิ จวัตรประจาวัน นักวิจัยเพื่ อใช้ ในการศึ กษาพฤติ กรรม
ของกลุ่มการทดลอง หรื อเจ้ าหน้ าที่ ตารวจเพื่ อช่ วยตรวจสอบการปฏิ บัติ
หน้ าที่ ซึ่ งบทความนี ้น าเสนอการพั ฒ นาและทดสอบ แอพลิ เคชั่ น บน
สมาร์ ทโฟนที่ ถ่ายภาพบัน ทึ กเหตุการณ์ แบบพาสซี ฟ ใช้ งานโดยการสวม
ใส่ ผ่านสายห้ อยคอโดยไม่ จาเป็ นต้ องซื ้ออุปกรณ์ เฉพาะ บทความนี ม้ ่ งุ เน้ น
ไปที่ การพัฒนาและทดสอบแอพพลิ เคชั่ นเพื่ อเป็ นการสร้ างแพลตฟอร์ ม
สาหรั บนักวิจัยที่ ต้องการศึ กษาเกี่ยวกับ Lifelogging โดยแอพพลิเคชั่ นจาก
บทความนี ส้ ามารถนาไปต่ อยอดในการทาวิ จัยในแง่ ต่างๆ เช่ นการศึ กษา
พฤติกรรมการใช้ งานของผู้ใช้ การวิจัยเทคนิ คในการประมวลผลภาพเพื่ อ
ช่ วยในการหาเหตุการณ์ ที่สาคัญในชี วิตประจาวัน บทความนี ท้ าการศึกษา
และรายงานผลการทดสอบการจัดการทรั พยากรของสมาร์ ทโฟนเพื่ อให้
สามารถใช้ งานโทรศั พ ท์ ได้ ตามปกติ ใ น 1 วัน โดยที่ มี ข้ อ จากั ด ในเรื่ อง
แบตเตอรี่ และเมมโมรี่ และสามารถสลับการทางานของกล้ องหน้ าและ
กล้ องหลังได้ เมื่อเกิดการพลิกตัวของสมาร์ ทโฟน

Keywords: lifelogging, wearable camera and sensor, passive image
capturing, smartphone application

1. บทนา
เหตุ ก ารณ์ ใ นชี วิตประจาวัน ที่ ถู ก บัน ทึ ก จดจาด้วยเทคโนโลยีอย่าง
Lifelogging ซึ่ งเป็ นการบั น ทึ ก ภาพ ต่ อ เนื่ องแบบอั ต โนมั ติ การใช้
เทคโนโลยีจึงตอบสนองความต้องการทาให้การใช้งานได้สะดวกสบาย
กว่ าการบัน ทึ ก ชี วิ ต ด้ วยมื อ จากการใช้ ส มุ ด บัน ทึ ก ไดอะรี่ ซึ่ งเป็ นการ
ประยุ ก ต์ ใ ช้ เ ทคโนโล ยี ข องโทรศัพ ท์ ส มาร์ ท โฟนด้ ว ยการพัฒ นา
แอพพลิ เคชั่นการถ่ายภาพแบบพาสซี ฟอย่างต่อเนื่ อง งานวิจยั และพัฒนา
แอพพลิ เคชั่น นี้ เป็ นการสร้ างแพลตฟอร์ มส าหรั บการนาไปใช้งานวิจยั
ต่ อเนื่ องเพื่ อ ให้ เกิ ด ประโยชน์ ในด้านต่ างๆ ตัวอย่างเช่ น การใช้บ ัน ทึ ก
ชี วิตประจาวันเพื่อช่ วยทบทวนความจาของกิ จวัตรประจาวันของผูป้ ่ วยอัล
ไซเมอร์ หรื อผูส้ ู งอายุ [1] การทาวิจยั เกี่ ยวกับสุ ขภาพเพื่อใช้ในเชิ งป้ องกัน
ในการรั ก ษา [10] การท าวิจยั เชิ งสังคมศาสตร์ เพื่ อ ติ ด ตามรู ป แบบการ
เดิ นทางในชี วิตประจาวันของผูใ้ ช้ [2] การทาวิจยั ในการประมวลผลภาพ
เพื่ อช่ วยจัด กลุ่ ม และสรุ ป เหตุก ารณ์ ที่ สาคัญ [4] นอกจากนั้น เจ้าหน้าที่
ตารวจสามารถนาแอพพลิ เคชัน่ ของเรามาประยุกต์เพื่อใช้ในการติดตาม
การท างานของเจ้าหน้าที่ เป็ นต้น โดยจะทาการพัฒนาแอพพลิ เคชั่น บน
ระบบปฏิ บ ตั ิ ก ารณ์ แ อนดรอยด์ในการถ่ ายภาพพร้ อมกับ การเก็ บ ข้อมู ล
เซ็นเซอร์ ต่างๆเพื่อใช้ช่วยในการวิเคราะห์ รวมไปถึงการจัดการทรัพยากร
ในเรื่ องของการแบตเตอรี่ ความจุของเมมโมรี่ และการจัดการการทางาน
ระหว่ า งกล้ อ งหน้ าและกล้ อ งหลังอี ก ด้ ว ย ซึ่ งมี จุ ด มุ่ งหมายเพื่ อ ท าให้
แอพพลิเคชัน่ สามารถทางานได้ปกติในหนึ่งวัน โดยดูเปรี ยบเทียบจากเวลา
ที่ผใู้ ช้จะใช้งานสมาร์ทโฟนโดยปกติในหนึ่งวัน [3]

Abstract
There are many events that happen in our daily lives. Some events
can be remembered, but most others cannot. Lifelogging can be used as
a tool to recall the important events in our memory. There are two main
types of Lifelogging, i) manual lifelogging - record events in a diary or
pocket book, ii) automatic lifelogging - use some specifically invented
equipment that automatically passive records one’s life such as
SenseCam and Narrative Clip. Benefits of lifelogging are for Alzheimer
users to recall their memory, for researchers to study a behavior of
experimental group, and for a police officer to monitor other officers’
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ในบทความนี้ จะนาเสนอถึ งเรื่ องของทฤษฏี และงานวิจยั ที่เกี่ ยวข้องที่
เกี่ ยวกับการบันทึกชี วิตประจาวัน แนวทางการดาเนิ นงาน การออกแบบ
การพัฒนาแอพพลิเคชั่นที่นาเสนอ รวมไปถึ งการทดลอง และผลของการ
ทดลอง การประเมินผลทั้งในทางปริ มาณและคุณภาพ ตลอดจนบทสรุ ป
ของบทความ

กิ กะไบต์ มี เซ็ นเซอร์ ที่ใช้คือ จีพีเอส (GPS) ตัวตรวจจับความเคลื่ อนไหว
(Accelerometer) แ ล ะมี เค รื่ องมื อวั ด ค่ า ค วาม เข้ ม ส น าม แ ม่ เห ล็ ก
(Magnetometer)ใช้ก ารเชื่ อ มต่ อ ผ่ านพอร์ ต USB ที่ ต ัว เมื่ อ ใช้ Narrative
Clip ใน ก ารเก็ บ ข้ อ มู ล ภ าพ แ ล้ ว จ ะ มี Narrative Uploader ซึ่ งเป็ น
แอพพลิ เคชัน่ บนเดสก์ทอ็ ปในการอัพโหลดข้อมูล และทาการประมวลผล
บ น Cloud น อ ก จ าก นี้ ยั ง มี แ อ พ พ ลิ เค ชั่ น บ น ส ม าร์ ท โ ฟ น บ น
ระบบปฏิ บตั ิการไอโอเอสและแอนดรอยด์เพื่อใช้สาหรับการดูเหตุการณ์
สาคัญที่เกิดขึ้นหลังจากที่มีการวิเคราะห์การสรุ ปเหตุการณ์สาคัญแล้ว [6]

2. ทฤษฎีและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้ อง
2.1. การบันทึกชีวติ ประจาวัน
การบันทึกภาพหรื อการถ่ายภาพที่ใช้อุปกรณ์ซ่ ึ งสวมใส่ ได้ (Wearable
camera) โดยที่อุปกรณ์ถ่ายรู ป พกพานี้ อาจจะผูกติ ดหรื อสวมใส่ ไว้บ นตัว
ผูใ้ ช้งาน ซึ่ งเป็ นการบัน ทึ ก ภาพแบบส่ วนบุ คคล (Personal Lifelog) ของ
ชีวิตประจาวันของผูใ้ ช้ตลอดวัน การบันทึกภาพเป็ นการถ่ายภาพแบบพาส
ซี ฟซึ่ งเป็ นการถ่ายภาพนิ่ งแบบถ่ ายต่อเนื่ องโดยปราศจากการรบกวนจาก
ผูใ้ ช้โดยที่ผใู้ ช้งานไม่ตอ้ งกดบันทึกด้วยตัวเอง และถ่ายในมุมมองใกล้เคียง
กับสายตามนุ ษย์ได้ ทั้งนี้ ในการบันทึ กภาพขณะนั้นๆตัวอุปกรณ์ จะมีการ
เก็บข้อมูลจาเป็ นอย่างอื่ นด้วยไม่ว่าจะเป็ นเวลาที่ ถ่าย รวมไปถึ งเซ็ นเซอร์
ของอุปกรณ์ถ่ายภาพ [4]

3. แนวทางการดาเนินงาน
3.1. การออกแบบแอพพลิเคชั่น

รู ปที่ 1. ภาพรวมของแอพพลิเคชัน่

2.2. ระบบงานเดิม

จากรู ปที่ 1 เป็ นการแสดงภาพรวมของแอพพลิ เคชั่น ที่ น าเสนอ ซึ่ ง
เริ่ มแรกจาเป็ นจะต้องติดตั้งไว้บนสมาร์ ทโฟนให้เรี ยบร้อยก่อน การใช้งาน
นั้นผูใ้ ช้ตอ้ งทาการกดเพื่อบอกให้ระบบเริ่ มทางานถ่ ายภาพเพียงครั้งเดี ยว
ขณะที่ระบบกาลังทางานในการถ่ายภาพนิ่ งนั้นผูใ้ ช้จาเป็ นต้องใช้สายห้อย
โทรศัพ ท์ แ ละควรท าการห้ อยโทรศัพ ท์ให้ หัน กล้อ งหลังออกเพื่ อ ที่ จ ะ
ถ่ายภาพได้อย่างเหมาะสม ในระหว่างการถ่ ายภาพหากผูใ้ ช้ตอ้ งการหยุด
พักการถ่ายภาพเนื่ องจากการเข้าห้องน้ า หรื อเหตุผลส่ วนตัว เป็ นต้น ผูใ้ ช้
สามารถเลื อ กหยุด การถ่ ายชั่ว คราวได้ ทั้ง นี้ แอพพลิ เคชั่น ถ่ ายภาพจะ
บันทึกภาพเป็ นอัตราจานวนภาพคงที่ ต่อหนึ่ งนาที โดยที่ผูใ้ ช้จะสามารถ
เลื อกให้ เป็ นอัตราการถ่ ายภาพแบบไดนามิ คได้ โดยแอพพลิ เคชั่น จะใช้
อัต ราการถ่ ายภาพตามความเหมาะสมของแบตเตอรี่ ที่ เหลื ออยู่เพื่ อ ให้
เพี ยงพอต่อการใช้งานในส่ วนอื่ นด้วย หลังจากนั้นเมื่ อสิ้ นสุ ดการทางาน
ของการถ่ายภาพ จะสามารถโอนย้ายข้อมูลไฟล์ภาพเข้าสู่ คอมพิวเตอร์เพื่อ
เอาไปใช้ในวัตถุ ประสงค์ใดๆก็ตามเช่ น นาไปใช้กบั การประยุกต์เทคนิ ค
การประมวลผลทางภาพเพื่อทาการระบุเหตุการณ์สาคัญต่างๆ

ระบบงานเดิ ม ที่ ไ ด้ ก ล่ าวอ้า งนี้ มี ด้ ว ยกั น 2 งาน นั่ น คื อ Microsoft
SenseCam และ Narrative Clip ซึ่ งมีรายละเอียดดังนี้
2.2.1. Microsoft SenseCam
เป็ นอุ ป กรณ์ บ ัน ทึ ก ภาพชี วิ ต ประจ าวัน ที่ ถู ก พัฒ นาโดย Microsoft
Research ที่ใช้ในเชิงวิจยั ซึ่ งเป็ นอุปกรณ์ซ่ ึ งสวมใส่ ได้ โดยใช้เชื อกห้อยคอ
SenseCam มี ล ัก ษณะเป็ นเลนส์ มุ ม กว้าง (Fisheye Lens) มี ต ัว ตรวจจับ
ความเคลื่ อ นไหว (Accelerometer) ตัว ตรวจจับ ความร้ อ นของร่ างกาย
(Passive Infrared Detector) ตัว ตรวจจับ อุ ณ หภู มิ (Temperature Sensor)
ตัวตรวจจับความเข้มแสง (Light Intensity Sensors) และเครื่ องบันทึกเสี ยง
(Audio) โดยมี ห ลักการทางานเป็ นการถ่ ายภาพแบบพาสซี ฟ SenseCam
สามารถถ่ายรู ปได้ที่คุณภาพ VGA มี ความคมชัดอยู่ที่ 640 x 480 พิกเซล
และบันทึ ก ไฟล์เป็ นนามสกุล .jpg บนหน่ วยความจาแบบแฟลช (Flash
Memory) ที่มีความจุขนาด 1 กิ กะไบต์ (Gigabyte) SenseCam มีแบตเตอรี่
ที่สามารถใช้ได้ยาวนานถ้าตั้งค่าให้ถ่ายภาพที่ ทุกๆ 30 วินาที และใช้การ
ชาร์ ต แบตเตอรี่ ผ่านทางสาย USB [5] แต่ SenseCam นั้น มี ข ้อเสี ยที่ เป็ น
อุป กรณ์ เฉพาะซึ่ งหมายถึ งขึ้ น ต่ อผูผ้ ลิ ตรายเดี ยว ไม่ ส ามารถเข้าถึ งกลุ่ ม
ผูใ้ ช้งานได้อย่างแพร่ หลาย ดังนั้นซอฟต์แวร์ ที่ใช้บนอุปกรณ์ จึงผูกขาดกับ
อุปกรณ์ SenseCam อีกทั้งคุณภาพของภาพที่ได้ถือว่าไม่ดีพอเมื่อเทียบกับ
อุปกรณ์ที่สามารถถ่ายภาพสมัยใหม่

3.2 การพัฒนาแอพพลิเคชั่น
ในการพัฒนาแอพพลิเคชัน่ นั้นสามารถอธิ บายได้ 2 ส่ วนดังนี้
1. ส่ ว นการถ่ ายภาพ โดยจะท าบนระบบปฏิ บ ัติก ารณ์ Android ซึ่ ง
พั ฒ น าแ อ พ พ ลิ เค ชั่ น โ ด ย ใ ช้ Android software development ซึ่ ง
ประกอบด้วยเครื่ องมื อต่างๆสาหรับการพัฒนาแอพพลิ เคชัน่ แอนดรอยด์
และเก็ บ ข้อมู ล โดยใช้ SQLite ซึ่ งเป็ นฐานข้อมูล ขนาดเล็ก ที่ นิยมใช้บ น
ระบบปฏิ บ ั ติ ก ารของสมาร์ ท โฟน [7] โดย SQLite จะท างานแบบ
Standalone และยังมีโครงสร้ างง่ายต่อการจัดเก็บข้อมูล รวมถึ งง่ายต่อการ

2.2.2. Narrative Clip
เดิมชื่ อ Memoto เป็ นอุปกรณ์บนั ทึกชี วิตประจาวันที่ใช้ในเชิ งพาณิ ชย์
ของบริ ษทั Memoto AB ที่สามารถสวมใส่ ได้และมีขนาดอยูท่ ี่ 36 x 36 x 9
มิลลิเมตร ใช้กล้อง 5 เมกะพิกเซล (Megapixels) มีความคมชัดอยูท่ ี่ 2560 x
1920 พิกเซล ถ่ายภาพแบบพาสซี ฟในทุกๆ 30 วินาที มีหน่ วยความจาที่จุ 8
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4.2.3. คาถามแบบปลายเปิ ดมีดังนี ้
1. ท่านคิดว่าแอพพลิเคชัน่ นี้ ควรมีอะไรที่ตอ้ งปรับปรุ ง แก้ไข เพิ่มเติม

นาไปใช้ ซึ่ งไฟล์ที่จดั เก็บนั้นมี ขนาดเล็กมาก จึ งเหมาะสมกับการใช้งาน
บนสมาร์ทโฟน
2. ส่ วนการโอนย้ายข้อมู ล เข้าสู่ ค อมพิ วเตอร์ ด้วยเทคโนโลยี TCP
Socket เป็ นการสร้ างการสื่ อสารระหว่าง Client และ Server เพื่อท าการ
โอนย้ายข้อมูลระหว่างแอพพลิ เคชัน่ เข้าสู่ คอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรโตคอล
TCP ในการกาหนดลักษณะการทางานการโอนข้อมูล [8]

5. ผลการดาเนินงาน
5.1. ผลการพัฒนาแอพพลิเคชัน

4. วิธีการทดลอง
บทความวิจยั นี้ นาเสนอการหาความถี่ ในการถ่ ายภาพที่ เหมาะสมใน
การใช้งานแอพพลิเคชัน่ ได้นานที่สุด ซึ่ งมีรายละเอียดดังนี้

4.1. อุปกรณ์ ทใี่ ช้ ในการทดลอง
ในการศึกษาพัฒนาและทดสอบแอพพลิ เคชั่น เพื่อหาความถี่ ในการ
ถ่ายภาพที่เหมาะสมในการใช้งานแอพพลิเคชัน่ ได้นานที่สุด จะใช้สมาร์ ท
โฟนระบบปฏิ บตั ิ ก ารณ์ แ อนดรอยด์ที่สามารถใช้ เซนเซอร์ วดั อุณหภูมิ
(Temperature sensor), เซนเซอร์ ว ัด ค่ า ความชื้ น (Humidity sensor), ตัว
ตรวจจับความเร่ งและการเคลื่อนไหว (Accelerometer), เซนเซอร์ วดั ความ
เข้มของแสง (RGB light sensor) และเซนเซอร์ วดั การหมุดของตัวเครื่ อง
(Gyro sensor) ได้ และใช้แบตเตอร์รี่ขนาด 2,600 mAh [9]

รู ปที่ 2. ภาพรวมของแอพพลิเคชัน่
แอพพลิ เคชัน่ นี้ ถูกพัฒนาบนระบบปฏิ บตั ิ การแอนดรอยด์เพื่อใช้ใน
การถ่ ายภาพแบบพาสซี ฟ ซึ่ งมี ส่วนติดต่อผูใ้ ช้งานหลักๆ คื อ 1.ส่ วนหน้า
แรก 2. ส่ วนหน้าถ่ายภาพ และ 3. ส่ วนหน้าสาหรับการซิ งค์ไฟล์ขอ้ มูล
จากรู ปที่ 2 ระบบนี้ มีส่วนติดต่อผูใ้ ช้ที่เป็ นส่ วนหน้าแรกที่ประกอบไป
ด้วย 4 ส่ วนสาคัญคือ
1. ส่ วนบนซ้าย แสดงจานวนภาพที่ถูกถ่ายไว้แต่ยงั ไม่ได้ซิงค์
2. ส่ วนบนขวาเป็ นเมนูเพื่อในการซิ งค์ไฟล์ขอ้ มูล
3. ส่ วนแสดงข้อมูลวิธีการใช้งาน ซึ่ งประกอบไปด้วยคาแนะนาการใช้
งานเบื้องต้นอย่างง่าย
4. ส่ วนปุ่ มสาหรับกดเพื่อเริ่ มถ่ายภาพ Capture

4.2. แผนการทดลอง
ส่ ว นของการทดลองเพื่ อ หาความที่ ที่ เหมาะสม ทดลองด้ ว ยการ
เปลี่ยนแปลงกาหนดอัตราการถ่ายภาพคงที่ ต่อนาทีจนได้อตั ราถ่ ายภาพที่
เหมาะสมต่อการใช้งานมากที่ สุดเปรี ยบเที ยบโดยสังเกตุจากระยะเวลาที่
ทางานได้ ทั้งนี้ ในการทดลองจะทาการเปิ ดใช้งานโทรศัพท์ปกติสามารถ
โทรเข้าออกได้ แต่ในการทดลองจะไม่มีการโทรเข้าและออก และทาการ
เก็บข้อมูลเซ็นเซอร์ต่างๆดังที่กล่างไว้ขา้ งต้น
ในการทดลองนี้มีสมมติฐานเพื่อประเมินแอพพลิเคชัน่ ที่ถูกพัฒนาขึ้น
โดยจะท าแบบสอบถามในเรื่ องของความพึ ง พอใจเกี่ ย วกั บ ความ
สะดวกสบายต่อการใช้งานและความพึงพอใจในคุณภาพของภาพถ่ายที่ได้
โดยจะใช้การให้คะแนนแบบ 5-point Likert scale questions เพื่อใช้ในการ
ประเมินพร้อมทั้งคาถามปลายเปิ ดให้ผูใ้ ช้งานแสดงความคิดเห็ นได้อย่าง
เต็มที่ ทั้งนี้ จะมีแบบสอบถามใน 3 รู ปแบบด้วยกัน ได้แก่ แบบสอบถาม
ก่ อ นการทดลอง (entry questionnaire), แบบสอบถามหลังการทดลอง
รายวัน (post-task questionnaire) และ แบบสอบถามหลังการทดลอง (exit
questionnaire)
4.2.1. สมมติฐานที่ใช้ ในการประเมิน
1. แอพพลิเคชัน่ นี้ มีความสะดวกสบายในการใช้งาน
2. ผูใ้ ช้พอใจกับคุณภาพของภาพถ่ายที่ได้

รู ปที่ 3. ภาพรวมของแอพพลิเคชัน่
จากรู ปที่ 3 ระบบมีส่วนติดต่อผูใ้ ช้ที่เป็ นส่ วนหน้าถ่ายภาพที่ประกอบ
ไปด้วย 4 ส่ วนสาคัญคือ
1. ส่ วนด้านบนซ้าย แสดงจานวนภาพที่กาลังถ่ายอยู่
2. ส่ วนแสดงข้อมูลแนะนาการใช้งาน ซึ่ งแนะนาว่าให้หันกล้องหลัง
ออก แต่ยงั สามารถทางานได้หากกล้องหน้าหันออก

4.2.2. คาถามที่ใช้ ในการสอบถามมีดังนี ้
1. แอพพลิเคชัน่ นี้ มีความง่ายในการใช้งาน
2. ผูใ้ ช้ไม่สบั สนในการใช้งานแอพพลิเคชัน่
3. มุมของภาพถ่ายที่ได้เหมาะสม
4. ความละเอียดของภาพที่ได้มีความคมชัดอย่างเหมาะสม
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3. ส่ ว นปุ่ มหยุด การถ่ ายภาพชั่ว คราว Pause เป็ นการหยุด ถ่ ายภาพ
ชั่วคราวจนกว่าผู้ใช้จะกดปุ่ ม Continue เพื่ อเริ่ ม ถ่ ายภาพต่ อ ใช้ เมื่ อ ผูใ้ ช้
ต้องการความเป็ นส่วนตัวสักพักหรื อมีเหตุผลอื่นๆ
4. ส่วนปุ่ มหยุดการถ่ายภาพ Stop เป็ นการยุติการถ่ายภาพ

6. สรุป
จากผลการทดลองในการหาความถี่ในการใช้งานที่เหมาะสมข้างต้น
ทาให้พบว่าหากอัตราการถ่ ายภาพต่อนาที มีค่ามากจะทาให้ระยะเวลาใน
การใช้งานแอพพลิ เคชั่น น้อยลง แต่ถ้าหากกาหนดอัตราการถ่ ายภาพต่ อ
นาทีมีค่าน้อยเกิ นไป ถึงแม้จะได้ระยะเวลาในการใช้งานแอพพลิเคชัน่ นาน
ขึ้น แต่จานวนภาพที่ ได้พบว่ามี จานวนไม่ แตกต่ างกัน มาก ดังนั้น จึ งควร
ก าหนดอัต ราการถ่ ายภาพที่ ไ ม่ ม ากและไม่ น้ อ ยเกิ น ไปจึ ง จะท าให้ ไ ด้
ระยะเวลาในการใช้งานแอพพลิ เคชัน่ และจานวนภาพที่ได้เหมาะสมที่สุด
ซึ่งจากผลดังกล่าวสามารถนามากาหนดอัตราการถ่ายภาพแบบไดนามิกได้
และสามารถเอาไปต่ อ ยอดให้ เกิ ด ประโยชน์ ใ นด้านต่ างๆ เช่ น การน า
ข้อมูลภาพที่ได้จากแอพพลิเคชัน่ มาใช้ในการศึกษาการทาสรุ ปเหตุการณ์ที่
สาคัญโดยการใช้เทคนิคในการประมวลผลภาพ นอกจากนี้ ยงั มีส่วนที่เป็ น
การใช้ เทคโนโลยี ก ารประมวลผลแบบกลุ่ ม เมฆ (Cloud Computing)
นามาใช้ในการโอนย้ายข้อมูล ภาพจากแอพพลิ เคชั่น แบบอัตโนมัติเข้าสู่
คลาวด์ เพื่อนาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่างๆในอนาคต

5.2. ผลการทดลอง
ตารางที่ 1. แสดงผลการทดลองเพื่อหาความถี่ในการใช้งานที่เหมาะสมในการ
ใช้งานแอพพลิเคชัน่ ได้นานที่สุด
อัตราการถ่าย ระยะเวลาเฉลี่ย เนื้อที่ที่ใช้งานโดยเฉลี่ย จานวนภาพที่ได้
(ภาพต่อนาที)
(นาที)
(เมกกะไบต์)
เฉลี่ย
638
2,991
5
1,512
476
4,043
10
2,104
4,818
15
369
2,188

เวลา (นาที)

กราฟแสดงผลความถี่ในการใช้ งานทีเ่ หมาะสม
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อัตราการถ่ ายภาพ (ภาพต่อนาที)

รูปที่ 4. ภาพกราฟแสดงผลความถี่ในการใช้งานที่เหมาะสม
จากตารางที่ 1. ที่อตั ราการถ่ายภาพที่ 5 ภาพต่อนาทีพบว่าได้ระยะเวลา
ในการใช้งานมากที่สุด 638 นาที หรื อ 10.63 ชัว่ โมง และจานวนภาพที่ได้
2,991 ภาพ ส่ วนอัตราการถ่ายภาพที่ 10 และ 15 ภาพต่อนาทีได้ระยะเวลา
ในการใช้งานและจานวนภาพที่ ได้ใกล้เคี ยงกัน รวมไปถึ งเนื้ อที่ ที่ ใช้ ก็
ใกล้เคียงกันมาก ตามรู ปที่ 4 พบว่าการกาหนดอัตราการถ่ายภาพระหว่าง
10 และ 15 มี ค่ า ใกล้เคี ย งกัน ดัง นั้ นจะเห็ น ได้ ว่ าถ้ า ก าหนดอัต ราการ
ถ่ายภาพที่ 10 ภาพต่อนาที ดีที่สุด เนื่ องจากได้ระยะเวลามากที่ สุด รวมถึ ง
จานวนภาพและพื้นที่ที่ใช้ไปใกล้เคียงกับที่อตั ราถ่ายภาพที่ 15 ภาพต่อนาที

5.3. ผลการประเมินคุณภาพและความพึงพอใจ
จากการรวบรวมข้อมูลแบบสอบถาม พบว่าผูใ้ ช้ส่วนใหญ่เข้าใจการ
ใช้งานแอพพลิ เคชั่นได้ง่าย เนื่ องจากส่ วนติ ด ต่ อผูใ้ ช้มีจานวนหน้าและ
ความซับซ้อนน้อย ทาให้ไม่สับสนในการใช้งาน อี กทั้งไม่ตอ้ งใช้เวลาใน
การเรี ยนรู้ การใช้งานมากอี กด้วยเพราะมี การใช้คาที่ เข้าใจง่ายและใช้สีที่
สื่ อความหมาย รวมไปถึงเรื่ องของคุณภาพของภาพที่ถ่ายได้พบว่า มุมมอง
ที่ได้น้ นั เหมาะสมเพียงพอต่อการใช้งานเพราะเหมือนกับมุมมองของกล้อง
ถ่ายภาพจากโทรศัพท์ปกติ และในส่ วนของความละเอียดของภาพที่ ได้ก็
อยูใ่ นระดับความพึงพอใจที่ยอมรับได้
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give only knowledge about medicine usage information, especially for
small children.
We propose an architectural and graphical user interface (GUI)
design and implement the application for running on Apples’s iOS
devices. The application is medicine taking notification. The application
will notify parents or caretakers to give children their medicine.
Furthermore, the application also provides reliable information about
medicine usage for children which includes symptoms and treatment
information

Abstract
This paper presents a prototype of medicine taking notification
application. We propose an architectural design and implementation of
the application for running on the iOS devices. The application is a
reminder system that helps reminds parents or care takers remember to
give children their medication. The application provides validated and
high reliable information about medicine usage for children. There
consist of symptom and treatment information of sicknesses. Therefore,
the parents can safely and efficiently and give medicines to their
children.

2. Backgrounds
2.1 Medicine Usage for Small Children

Keywords: medicine, notification, architectural design, iOS, mobile
device, children

The validated and high reliable information about medicine usage
for children derives from a book entitled “Pharmacist Takes Care for
Small Children,” published by The Association of Hospital Pharmacy
(Thailand). There consists of many interesting subjects. Each subject
consists of symptom, treatment and medicine usage [3].

1. Introduction
Small children are learning all the time, they are studious and
nowadays are surrounded by technologies which enable them to grow
and develop physically and intelligently at a rapid pace. Naturally, they
can easily get erupt incidents and illnesses. Sickness is an important
factor that impedes the development of children. Sickness may slow
down their growth and development.
Parents or caretakers are the key people who take care of children.
Therefore the parents must have validated and reliable information for
taking care of their children. Especially, the parents need to be aware if
their children are required to take medication. Nowadays, smartphone
are part of our daily life. Most people take their phones with them
everywhere they go and utilize them to do many tasks more than any
other communication devices.
In the past, there were many related health systems. Most of them
are large care system that integrated with many components including
mobile devices such as mobile phones that interface with the server.
Nowadays, there are also many healthcare instance applications or
products for smartphones. These products are distributed for free and
commercially via online places and markets on both Apple and Android
platforms [1][2]. Most of them provides particularly information in terms
of general medicine usage. These applications do not really provide
mechanisms for alerting notification. In addition, the applications only

2.2 Cocoa Touch Framework
In our already published paper [4], we have proposed an
architectural software and GUI design of an application for tablet
computers. We have classified application development into four
frameworks. There are Native, Web-based, Embedded Web-based and
Cross-platforms frameworks. Each framework has both advantages and
disadvantages depending on several factors such as device hardware
utilization or fast network connection requirement.
In previous phases for our work [4], we choose Native framework
development. The main advantage of this framework is about the latest
application programming interface (API).
Cocoa is Apple's native object-oriented API for the Mac OS X
operating system. The related API Cocoa Touch includes gesture
recognition, animation, and a different user interface library. On the
other hand, Cocoa Touch is for applications running the iOS operating
system, used on Apple devices such as the iPhone, the iPod Touch, and
the iPad. Cocoa consists of the Foundation Kit, Application Kit, and
Core Data frameworks and the Objective-C runtime itself [5]. Due to
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In case of notification, the Data Source and Storage Engine will
notify the Notification Controller to send a message to notify the user the
schedule. The management of the application life cycle is the most
complex one. In the case that the application is not active, the
Notification Controller still has to keep monitoring the schedule.
Consequently, the Application Life Cycle Controller and the Notification
Controller will be in charge in this scenario even though the user has
ended the application from background process. It is essential to utilize
Notifications Center at the iOS Core Services.

Cocoa development environment, the Xcode IDE consists of Xcode,
Interface Builder and Simulator which provides Apple iOS SDK already
bundled with iOS.

2.3 Model-View-Controller
Model–View–Controller (MVC) is an architectural pattern that
splits interactions between users and applications into three roles: the
Model classes represent raw data, such as documents, configurations,
files, or objects in memory. The Views are visual representations of the
data in the model meanwhile the Controller classes contain logic which
links the models to their views, and maintains states to keep them
synchronize with each other. This separation of concerns facilitates the
independent development, testing, and maintenance of each role [5][6].
Cocoa's design is a strict application of MVC principles by
providing framework support for all three MVC layers. Apple's goal is to
reduce the amount of boilerplate or "glue" code that developers have to
write, freeing up resources or drain memory wasted to spend time on
application-specific features [7][8].

3. Application Architecture and Design
3.1 Cocoa Touch Architecture

Fig. 1 The application architecture [4]
We design functional structure of the application using interaction
scenario between the user and system. The application activity diagram
is shown in Fig.2. Driving application is orchestrated by the user’s
requests and system’s responses. The application will present the main
menu page and wait for a selected menu item from the user. The main
menu consists of medicine usage knowledge, medicine searching,
comment sending, and medicine notification. Each menu item has page
details. We will able to calculate the number of the pages and design the
page sequencing with state diagrams [4].

In our previous work [4], we choose the hardware target for our
application. Consequently, the application is for running on Apple’s iOS
devices, iPhone/iPad. The Cocoa Touch layer and the Core Services
layer have their own Objective-C framework. Core Cocoa framework of
iOS includes UIKit that provides the object and application displays in
its user interfaces and defines the structure for application behavior [7].

3.2 Application Architecture
We design the application architecture based on MVC principles
and divide it into three components, as shown in Fig. 1 [4]. The most
important component is Root View Controller which is responsible for
application controlling and orchestrating all components to drive for the
application goal.

3.3 States of Application Life Cycle
In our previous published paper [4], our application was a multiview application. We determined the number of views/pages and the
interaction amongst them using state diagrams. There were six views or
pages, consisting of Main Page, Medicine Knowledge Page, Notification
Page, Medicine Searching Page and “About Us” Page.

The Root View Controller orchestrates each UIView Controller
which responses for each user interface object. In case that user touches
screen on an interface object, the object sends the action to the UIView
Controller. The controller then sends the update back to user interface,
for example, changing page. On the other hand, if the user’s action is an
influence against data, for example, the user configures the schedule for
taking medicine, the Data Source and Storage Engine will then be in
charge.

The starting state is always initialized and then the application
shows the Main Page as shown in Fig. 3. Each page can select each other
to jump to the contents.
If a user has ended the application process from background, the
application always invokes the Start state. If the user has swapped to
another application and wants to jump back to our application, the iOS
multitasking feature then resumes the last state of the application.
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States of the Notification Page in previous work was not able to
cover all states. Therefore, in this paper, we improve the state of the
Notification Page as shown as the state diagram in Fig. 4. The revised
state diagram helps us to design the pages of Notification schedule
easier. The application provides the store, updates and deletes the
schedule using an editable view.

3.5 Memory Management

3.4 Alert Notification

However, the Core Services of the Cocoa provides Application
Delegates that reveal auto-release-pool mechanism for automatically
monitoring and releasing unreferenced objects from main memory.

Cocoa Touch framework and the iOS provide customized ObjectiveC to deal in monitoring and utilizing all object references. Objects
derived from the NSObject root class responds to retain and release
message to keep a retain count which can be queried by sending a
retainCount message [5].

We design and adapt Notification Center of Core Services with
algorithms for alerting message to notify a user about the schedules. In
some scenario, although the user may have already ended the application
from background process, however, the application still needs to keep
monitoring the schedules. The algorithm flowchart is shown in Fig. 5.
We have implemented UILocalNotification provided by UIKit for
monitoring the schedules. The alert message will notify the user on
either home screen or locked screen, of which the alert style is
configured by the user in iOS Notification Settings. While the message is
alerting on the screens, the user has to close it or display it. If the user
chooses to display, the application will conduct to state of On Displaying
MD Alert as shown in Fig. 4.

Fig. 3 The Main Page state diagram [5]

4. Distribution Platform and Implementation
4.1 Distribution Platform
The application supports iOS version 5.0 or later with a trademark
Apple smartphone, iPhone 4 or later. It has 3.5 inch (diagonal)
widescreen Multi-Touch display and 960-by-640-pixels resolution at 326
ppi. The application also compatibly runs on iPad.

4.2 Implementation and Testing
We maintain the information about medicine usage using
Storyboard provided by the UIKit. The powerful Storyboard is for the
multiview-based navigation application. It supports table view and
developers can customize the table cells. The implemented storyboard of
our application is shown in Fig. 6.

Fig. 2 The application activity diagram
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In this part, we implement the sequences of pages with UINavigate
and link all pages together. We customize layout alignments for easy to
read on a small screen and we apply bold font formats for the topics.
Finally, we decorate with particular pictures such as photos of drugs.
We customize the NIB file in order to the state diagram in Fig. 4 for
the notification-editing page. The UIPicker provides managed and
flexible UI for conducting users to configure medicine taking schedules
as shown in Fig. 7. Then, we implement UILocalNotification as the
following source code in Fig 8.

Fig. 6 The storyboard user interface

Fig. 4 The revised state diagram of Notification Page

Fig. 7 The medicine taking schedule
[[UIApplication sharedApplication] cancelAllLocalNotifications];
UILocalNotification *localNotification = [[UILocalNotification alloc] init];
localNotification.fireDate = _datepicker.date;
NSLog(@"Notification will be shown on: %@", localNotification.fireDate);
localNotification.timeZone = [NSTimeZone defaultTimeZone];
localNotification.alertBody = [NSString
stringWithFormat:@" ชื่ อยา : %@ ผู้ป่วย : %@ \n รั บประทานครั้ งละ : %@\n รั บ
ประทานวันละ : %@\n คาแนะนา :
%@",_name.text,_detial.text,_perdose.text,_pertime.text,_direction.text];
localNotification.alertAction = NSLocalizedString(@"View details", nil);

Fig. 5 The algorithm flowchart of alert notification

Fig. 8 The implemented UILocalNotification
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We build and test the application on the iPhone simulator with iOS
5.0. Fig. 9 shows the first main page of the application on the simulator
(a). The content is the introduction of the application and guideline to the
tab bar menu items (b).

devices has been proposed. The application alerts medicine taking in
order to notify parents or caretakers times to give children their
medicine. The application provides reliable medicine usage information
for children. The application works properly and satisfies the users.

Fig. 10 shows the medicine knowledge pages. When a user tabs a
requiring table cell knowledge lists (a), then the application will show
the details of the required medicine (b). Finally, we build and test the
application on the iPhone with iOS 5.0. The application works properly
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Fig. 10 The medicine knowledge pages

5. Conclusion
In this paper, the architectural design and implementation of the
medicine taking notification application prototype for running on iOS
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แบบจาลองการระบุที่ต้งั ที่เหมาะสมของโรงพยาบาลแม่ข่ายสุ ขภาพจิตในเขตจังหวัดนครราชสีมา
A Model for Locating Mental Health Network Hospital in Nakhon Ratchasima Province
วิภา สุ คนธพงศ์1, ธรา อัง่ สกุล2
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standard approved by the Healthcare Accreditation Institute. Moreover,
the developed model taking into account the balance between traveling
costs of patients and costs for established new mental health network.
Keywords: locating model, mental health network

บทคัดย่อ
ระบบบริ การสาธารณสุ ข ของประเทศไทย ประสบปั ญหาที่ ส าคั ญ
หลายประการ เช่ น การเข้ าถึ งบริ การด้ านสุ ขภาพ ความเป็ นธรรมในการ
เข้ า ถึ ง บริ การ ตั ว อย่ า งเช่ นสถานพยาบาลด้ า นจิ ต เวช ในเขตจั ง หวั ด
นครราชสี มามีเพียงแห่ งเดียว ทาให้ เกิดช่ องว่ างในการเข้ าถึ งบริ การ ส่ งผล
ต่ อระยะทางในการเดินทางและค่ าใช้ จ่ายของผู้ป่วย ระยะเวลารอคอยใน
การรั บบริ การมากขึน้ ก่ อให้ เกิดความเสี่ ยงต่ อชี วิตของผู้ป่วย แต่ อย่ างไรก็
ตามการสร้ างสถานพยาบาลด้ านจิ ตเวชเพื่อรองรั บการบริ การสาธารณสุ ข
เพิ่ ม จะส่ งผลต่ อ งบประมาณจ านวนมหาศาลของประเทศ บทความนี ้
นาเสนอการสร้ างแบบจาลองการระบุที่ตั้งที่ เหมาะสมของโรงพยาบาลแม่
ข่ า ยสุ ข ภาพจิ ต โดยอาศั ย แนวคิ ด ของการกระจายเตี ย งผู้ ป่ วยและการ
บริ การจิ ตเวชไปยังโรงพยาบาลชุ มชนที่ มีอยู่แล้ ว แบบจาลองดังกล่ าวมี
เงื่ อนไขบังคับ คื อยกเว้ นการเลือกที่ ตั้งใหม่ เพื่อเป็ นการใช้ ทรั พยากรที่ มีอยู่
อย่ า งคุ้ มค่ า โดยจะเลื อ กใช้ ที่ ตั้ ง โรงพยาบาลชุ ม ชน ในเขตจั ง หวั ด
นครราชสี มาในการพิจารณาหาที่ ตั้งที่ เหมาะสม แต่ ละโรงพยาบาลชุ มชน
จะต้ องผ่ านการรั บรองคุณภาพมาตรฐานจากสานักงานรั บรองคุณภาพและ
มาตรฐานโรงพยาบาล นอกจากนั้นแบบจาลองนี ้ยังคานึ งถึ ง ความสมดุล
ระหว่ า งต้ น ทุ น ในการเดิ น ทางมารั บบริ การและต้ น ทุ น ในการตั้ ง
โรงพยาบาลแม่ ข่ายสุ ขภาพจิ ต

1. บทนา
ปั จจุบนั ประเทศต่ าง ๆ ได้มีการปรั บเปลี่ ยนและหารู ปแบบของระบบ
บริ การสุ ขภาพที่ ดี มี ความเหมาะสมและเพิ่มประสิ ท ธิ ใ นการให้บ ริ การ
สาหรับประชาชนของแต่ละประเทศ องค์การอนามัยโลก (World Health
Organization) ได้มี ก ารก าหนดกรอบระบบสุ ข ภาพ (Health Systems
Framework) [1] โดยมีเป้ าหมาย 4 ประการ ได้แก่ 1) เพื่อให้เกิดความเป็ น
ธรรมระหว่างประชากรกลุ่มต่าง ๆ ในการได้รับบริ การและการมี ภาวะที่ ดี
2) เพื่อท าให้ม่นั ใจว่าการบริ การสุ ขภาพนั้นได้ตอบสนองความต้องการ
ของประชาชนในระดับที่น่าพอใจ 3) เพื่อให้มน่ั ใจว่ามีระบบป้ องกันความ
เสี่ ยงด้านสังคมและการเงินจากค่าใช้จ่ายด้านสุ ขภาพ และ 4) เพื่อปรั บปรุ ง
ประสิ ทธิ ภาพการให้บริ การในด้านการจัดสรรทรั พยากรและเทคโนโลยี
ซึ่ งในการที่ จะบรรลุ เป้ าหมายที่ วางไว้ท้ ัง 4 ประการนี้ ต้องคานึ งถึ งการ
เข้าถึงบริ การ ความครอบคลุมของบริ การสาธารณสุ ขและบริ การต่ าง ๆ ที่
มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน มีความปลอดภัย
ในประเทศไทยพบว่าระบบบริ การสุ ขภาพประสบปั ญหาที่ สาคัญหลาย
ประการ เช่ น การเข้าถึ งบริ การด้านสุ ขภาพความเป็ นธรรมในการเข้าถึ ง
บริ การ ส่ งผลต่อระยะทางในการเดิ นทางและค่ าใช้จ่ายของผู้ป่วยเพิ่มขึ้ น
เกิดความแออัดของผูป้ ่ วยในสถานพยาบาล ซึ่ งความแออัดในระบบบริ การ
สุ ข ภาพนั้นท าให้ร ะยะเวลารอคอยในการรั บ บริ ก ารมากขึ้ น ก่อ ให้เกิด
ความเสี่ ยงต่อชีวิต ทั้งนี้กระทรวงสาธารณสุ ขซึ่ งมีหน้าที่รับผิดชอบในการ
วางแผน ดูแลสุ ขภาพกายและสุ ขภาพจิตของประชาชน เพื่อให้ประชาชน
ได้รับบริ การสาธารณสุ ขอย่างทัว่ ถึง ได้มีการจัดระบบสุ ขภาพในรู ปแบบ
ของระบบสุ ขภาพที่ ครอบคลุ มเกีย่ วกับการส่ งเสริ มสุ ขภาพ การป้ องกัน
โรค การรักษาพยาบาลและการฟื้ นฟูสภาพ ซึ่ งมีการแบ่ งระบบการบริ การ
สุ ขภาพเป็ น 3 ระดับ ได้แก่ บริ การระดับปฐมภูมิ บริ การระดับทุ ติยภู มิ
และบริ การระดับตติยภูมิ โดยที่การบริ การแต่ละระดับจะมี บทบาทหน้าที่
ที่ แตกต่ างกันและสามารถเชื่ อมต่ อการให้บ ริ การสุ ขภาพด้วยระบบส่ ง
รักษาต่อ เพื่อประโยชน์ในการบริ หารจัดการด้านคุ ณภาพการบริ การให้มี
คุณภาพมากยิ่งขึ้น กระจายครอบคลุมพื้นที่ท้ งั ประเทศอย่างทัว่ ถึง

Abstract
Thailand's public health system had several major problems such as
access health service access, fairness in access to the services. For
example, there is only one psychiatric hospital in Nakhon Ratchasima
area. It caused gap in accessing the mental health services, which affect
to the traveled distance and costs of patients. It also caused congestion
in the hospital, which affect to patient waiting time and risk patients’
life. However, building more hospitals to support the mental health
services will affect the country's enormous budget. Therefore, this paper
presents a model for locating mental health network hospital based on a
concept of distributing services and psychiatric patient beds to the
existing community hospital. The model has a constraint that selection
of appropriate mental health network hospital must select from existing
community hospital in Nakhon Ratchasima in order to use the available
resources efficiently. Each community hospital must have quality
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กาจัด เล่หม์ งคล [10] ได้ศึกษาการเลือกที่ ต้ งั ที่ เหมาะสมที่ สุด สาหรั บ การ
เปิ ดสาขาธุ ร กิจ ร้ า นก๋ ว ยเตี๋ ยวยกล้อ ด้ว ยการประยุ ก ต์ใช้ก ระบวนการ
วิเคราะห์เชิงลาดับชั้น โดยพิจารณาทางเลือกที่เป็ นไปได้ 3 พื้นที่ในจังหวัด
เชี ย งราย พบว่ า ปั จ จั ย ที่ ก ลุ่ ม ตัว อย่ า งให้ค วามส าคั ญ ในการพิ จ ารณา
คัดเลือกที่ต้ งั สถานประกอบการมากที่สุด ได้แก่ ความหนาแน่ นของลู กค้า
การคมนาคมเข้าถึ ง สะดวก สภาพแวดล้อมที่ ต้ งั ความพร้ อมของระบบ
สาธารณูปโภค Thomas Kurka และคณะ [11] ศึกษาที่ ต้ งั ที่ เหมาะสมของ
การกระจายการพัฒนาพลังงานชีวภาพในการประเมิ นการปล่ อยคาร์ บอน
ไดออกไซต์ ในด้านการขนส่ ง โดยใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ เกีย่ วกับ
การปรั บตัวในการที่ จะระบุ ที่เหมาะสมของสถานที่ ขนาดกลางเพื่อเป็ น
ที่ต้ งั ของการวางแผนการผลิ ต การกระจายพลังงานชี วภาพ โดยพิจารณา
เลือกสถานที่ที่เหมาะสมโดยอาศัยปั จจัย คือ ภูมิภาค ความต้องการ รวมถึ ง
วิธีการที่ง่ายในการจัดสรรวัตถุดิบ พลังงานชีวภาพ ไพฑูรย์ รอดวินิจ [12]
ได้วิเคราะห์หาที่ต้ งั และขนาดของคลังสิ นค้าข้าวในประเทศไทย โดยใช้วิธี
กาหนดการเชิ ง เส้ น มี ว ัต ถุ ป ระสงค์เ พื่ อ ให้เ สี ย ค่ า ใช้จ่ า ยในการขนส่ ง
ระหว่างภาคต่าง ๆ ที่ มีผลผลิ ตเกิน หรื อไม่ พอกับ ความต้องการในแต่ ละ
ภาค Ceren Erdin Gündogdu [13] ท าการศึ ก ษาแบบจ าลองการเพิ่ ม
ประสิ ท ธิ ภ าพการเลื อกที่ ต้ งั ที่ ต้ ังที่ เ หมาะสมส าหรั บ ที่ ต้ ังศูนย์การค้าใน
เมืองอิสตันบูล ประเทศตุรกี โดยใช้ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ ช่วย
ในการสนับสนุนการตัดสิ นใจ พิพฒั น์ คมคาย [14] ได้วิเคราะห์หาจานวน
ศูนย์กระจายสิ นค้าปูนซี เมนต์ที่เหมาะสม โดยประยุกต์ใช้แบบจาลองทาง
คณิ ตศาสตร์ ในการแก้ปัญหาการตัดสิ นใจ โดยที่ ตัวแปรมี ความสัมพันธ์
เชิงเส้นตรงทั้งหมด ซึ่ งต้นทุนที่พิจารณาประกอบด้วยต้นทุนสิ นค้าคงคลัง
ต้นทุนการขนส่ ง และต้นทุนการให้บริ การลูกค้า อุ ทัย มิ ตรช่ วยรอด [15]
ได้ศึกษาที่ต้ งั ศูนย์กระจายน้ ามันในภาคตะวันออกของประเทศไทยโดยใช้
วิธีการหาศูนย์กลางของการขนส่ ง (Center of Gravity Technique) และ
วิธีการหาระยะทางร่ วมกับค่ าขนส่ ง (Load-Distance Technique) ศิ ลปชัย
รั ต นธรรมวัฒ น์ [16] วิ เ คราะห์ศ ัก ยภาพทางที่ ต้ ัง ที่ เ หมาะสมส าหรั บ
อุตสาหกรรมการผลิตเอทานอนจากมันสาปะหลังในประเทศไทย โดยใช้
ระบบสารสนเทศภู มิ ศ าสตร์ แ ละใช้แ บบสอบถามและการสั ม ภาษณ์
ผูป้ ระกอบการในการกาหนดค่ า คะแนนและระดับความเหมาะสมของ
ปั จจัยหลักและรองเพื่อใช้ในการวิเคราะห์เชิงพื้นที่และใช้วิเคราะห์คะแนน
รวมถ่วงน้ าหนักเชิงเส้นตรงมาร่ วมในการวิเคราะห์ เชษฐ์ชยั วัฒน์ สิ ริจามร
2551 [17] ประเมิ น การหาความเหมาะสมของที่ ต้ งั และเขตบริ การของ
หน่วยบริ การ ในระบบบริ การการแพทย์ฉุกเฉิ นจังหวัดนครราชสี มา โดย
ใช้ร ะบบสารสนเทศภู มิศ าสตร์ เพื่ อให้มีร ะบบฐานข้อมู ลที่ สามารถใช้
ประกอบการตัดสิ นใจ เกษมศักดิ์ มิ ตรเกษม [18] ศึ กษาการประยุกต์ใ ช้
กระบวนการลาดับชั้นเชิงวิเคราะห์ในการเลือกที่ต้ งั โรงงานโดยใช้ปัจจัยที่
มี ผลต่ อ การด าเนิ นกิจการและต้นทุ นของโรงงานน ามาพิจ ารณาเลื อกที่
เหมาะสมสาหรับตั้งโรงงาน เดเนียล เบลอ [19] วิเคราะห์ความสาคัญของ
ระยะทางในการใช้บริ การด้านสุ ขภาพในกานา โดยวิเคราะห์ทรั พยากรใน
ส่ วนที่เกีย่ วข้องกับระยะเวลาการเดินทางและค่าใช้จ่ายการเดินทาง โดยใช้
แบบจาลองการถดถอย นัทธมน ธี รกุล [20] ศึกษาแหล่งที่ต้ งั ศูนย์คดั บรรจุ

2. ที่มาและแรงจูงใจของปัญหา
การบริ การดูแลรั กษาสุ ขภาพจิ ตของประชาชนไทย กรมสุ ขภาพจิ ต
กระทรวงสาธารณสุ ข เป็ นผู้รับ ผิ ดชอบหลัก ในการให้บ ริ การ จังหวัด
นครราชสี มาซึ่ งมีประชากร 2,601,167 คน [2] มีอตั ราการฆ่ าตัวตายสาเร็ จ
ต่ อประชากรแสนคนเท่ ากับ 7.06 คน [3] ปั จจุ บันมี โรงพยาบาลจิ ตเวช
นครราชสี มาราชนคริ นทร์ รั บผิดชอบในการบริ การด้านสุ ขภาพจิ ต โดย
อัตราการเข้าถึงบริ การของผูป้ ่ วยโรคจิ ต [4] ของจังหวัดนครราชสี มา คิ ด
เป็ นร้ อยละ 53.05 อัต ราการเข้าถึ งบริ ก ารโรคซึ มเศร้ า [5] ของจังหวัด
นครราชสี มา คิดเป็ นร้อยละ 26.20 จากสถิ ติดังกล่ าวข้างต้น แสดงให้เห็น
ว่า การเข้าถึงบริ การด้านสุ ขภาพจิตของผูป้ ่ วยในจังหวัดนครราชสี มายังมี
ค่ า ต่ า ส่ ง ผลให้เ กิด ความเสี่ ย งต่ อ ชี วิ ต ทรั พ ย์สิ น และการด ารงชี วิ ต
ประจาวันของประชาชน
เนื่ อ งจากมี โ รงพยาบาลด้ า นจิ ต เวชเพี ย งแห่ ง เดี ย วในจั ง หวั ด
นครราชสี มา ท าให้ เกิด ความแออัด ระยะเวลาในการรอคอยนาน การ
เดินทางมารับบริ การที่โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสี มาราชนคริ นทร์ นับว่า
เป็ นภาระของผูป้ ่ วยจิตเวช ต้องมีญาติเดิ นทางร่ วมด้วยเพราะผูป้ ่ วยจิ ตเวช
กว่าร้อยละ 80 ไม่สามารถเดินทางมารับบริ การเพียงลาพังได้ จากสถิ ติการ
มารับบริ การแบบผูป้ ่ วยนอกโรงพยาบาลจิตเวชนครราชสี มาราชนคริ นทร์
[6] มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น โดยในปี งบประมาณ 2555 มี จานวนเฉลี่ ย 470 ราย
ต่อวัน จากที่กล่าวมาข้างต้น สามารถสะท้อนให้เห็นถึ งการใช้ทรั พยากรที่
ไม่เหมาะสม ขาดการวางแผนในการจัดการระบบบริ การที่ดี
ดังนั้นเพื่ อเป็ นการพัฒนาระบบบริ การสุ ข ภาพจิ ต และจิ ตเวชให้ไ ด้
มาตรฐาน และมีประสิ ทธิ ภาพ รวมทั้งการแก้ไขปั ญหาเกีย่ วกับ การเข้าถึ ง
บริ การ ลดช่ อ งว่าง ลดระยะเวลาในการรอคอย ลดค่ าใช้จ่ายในการรั บ
บริ การ บทความนี้จึงทาการศึกษาการระบุที่ต้ งั และจานวนโรงพยาบาลแม่
ข่ า ยสุ ข ภาพจิ ต ที่ เ หมาะสม ในจัง หวัด นครราชสี ม าเพื่ อ ที่ จ ะน าไปใช้
ประโยชน์ในการกระจายเตี ยงผูป้ ่ วยและการบริ การไปยังหน่ ว ยบริ การ
ปฐมภูมิ หรื อทุติยภูมิ โดยไม่ตอ้ งสร้างสถานพยาบาลแห่งใหม่

3. งานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
พัชรนันท์ รัตนพงศ์จรัส [7] ได้ประยุกต์ใช้วิธีกาหนดการเชิงเส้น เพื่อ
ช่ วยในการตัดสิ นใจเลื อกที่ ต้ งั ของธุ รกิจผลิ ต น้ าผลไม้ โดยพิ จารณาถึ ง
ผลกระทบต่อต้นทุนการขนส่ ง เริ่ มจากแหล่ งวัตถุ ดิบ ถึ งการขนส่ งจนถึ ง
ลูกค้า โดยใช้แ บบจาลองกาหนดการเชิ งเส้น ซึ่ งผูศ้ ึ กษาสรุ ป ว่ าที่ ต้ งั ที่ มี
ต้นทุนต่าสุ ด จะช่วยให้มีตน้ ทุนในการขนส่ งต่า ฐิติยา อังสัจจะพงษ์ [8] ได้
ศึกษาหาที่ต้ งั และขนาดของอุ ตสาหกรรมลิ้ นจี่ กระป๋ องในภาคเหนื อของ
ประเทศไทย เพื่อ ทราบที่ ต้ ังและขนาดที่ เ หมาะสมของโรงงาน โดยใช้
แบบจาลองโปรแกรมเชิงเส้นตรงช่วยในการทดสอบ แสงเดื อน โต๊ะมี [9]
ทาการวิเคราะห์ที่ต้ งั โรงเรี ยนอาชี วศึ กษาจังหวัดปทุ มธานี โดยใช้ระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์ ในการวิเคราะห์ปัจจัยต่าง ๆ ได้แก่ ปั จจัยเชิงปริ มาณ
และปั จจัย เชิ งคุ ณ ภาพ น าระบบสารสนเทศภู มิ ศาสตร์ ที่ พ ัฒ นาขึ้ น มา
ซ้อนทับข้อมูลต่ างๆ เพื่อให้ได้ที่ต้ งั ที่ เหมาะสมของโรงเรี ยนอาชี วศึ กษา
เมื่อได้ที่ต้ งั ที่เหมาะสมแล้ว นาที่ต้ งั ดังกล่าวไปสารวจจากผูม้ ี ส่วนได้ส่วน
เสี ยในพื้น ที่ ผลการวิจัยสรุ ป ว่า ที่ ต้ ังโรงเรี ย นดังกล่ า วมี ความเหมาะสม
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4) ต้นทุนค่าใช้จ่ายในการบริ การสุ ขภาพของแต่ละโรงพยาบาลในเขต
จัง หวัด นครราชสี ม า โดยใช้ต้น ทุ น ที่ เ กี่ย วข้อ งกับ ค่ า จ้า งในส่ ว นของ
อัต รากาลัง แพทย์และพยาบาลต่ อ ประชากร เพื่ อ ใช้เ ป็ นต้น ทุ นในการ
บริ การของโรงพยาบาล โดยทาการเปรี ยบเที ยบข้อมูลแพทย์กบั จานวน
ประชากรจังหวัดนครราชสี มา ซึ่ งกระทรวงสาธารณสุ ขกาหนดให้ แพทย์
1 คน รับผิดชอบประชากร 10,000 คน
5) เปรี ยบเทียบต้นทุ นในการรั บบริ การของผูป้ ่ วยและต้นทุ นในการ
บริ การของโรงพยาบาลแต่ละแห่งว่าโรงพยาบาลใดมี ต้นทุ น ต่ าสุ ด เพื่อใช้
ระบุว่าโรงพยาบาลนั้นเหมาะสมกับการระบุ ที่ ต้ งั ของโรงพยาบาลแม่ ข่าย
สุ ข าพจิ ต โดยด าเนิ นการเปรี ยบตั้ง แต่ 1 จุ ด ไปจนถึ ง 32 จุ ด ในการ
เปรี ยบเทียบใช้แบบจาลองที่ผวู้ ิจยั พัฒนาขึ้นโดยเปรี ยบเทียบต้นทุนในการ
รับบริ การของผูป้ ่ วย ดังนี้
5.1 บั น ทึ ก ข้ อ มู ล เกี่ย วกับ ระยะทาง จ านวนผู้ป่ วย เพื่ อ ใช้ เ ป็ น
ฐานข้อมูลในการคานวณ
5.2 หากต้องการเปรี ยบเทียบ 2 จุด เช่น เปรี ยบเที ยบ จุ ด A จุ ด B และ
จุ ด C จะต้องดาเนิ นการเปรี ยบเที ยบจากจุ ด A C D, A D E, A B D, A B
E,….จนครบ 32 ที่ต้ งั ซึ่ งโปรแกรมจะคานวณโดยใช้ตัวเลขระยะทางคูณ
กับจานวนผูป้ ่ วยที่มีอยู่ในภูมิลาเนานั้น ๆและมีกฎว่า ผูป้ ่ วยต้องเดิ นทางไป
ยังพื้นที่ที่ใกล้ภูมิลาเนามากที่สุด นั่นหมายถึ งภูมิลาเนาใกล้ที่ ไหนจะต้อง
เดินทางไปที่นนั่ ท้ายสุ ดจะได้รูป แบบจากการใช้แบบจาลองที่ พฒ
ั นาขึ้ น
มาดังภาพที่ 1
ภาพที่ 1 ผลลัพธ์จากการใช้แบบจาลองที่พฒั นาขึ้น เพื่อเปรี ยบเทียบว่า
โรงพยาบาลใดมีตน้ ทุนในการรับบริ การของผูป้ ่ วยต่าสุ ด

พืชผักของมูลนิธิโครงการหลวง รวมถึงวิธีการขนส่ งที่ เหมาะสม งานวิจัย
ที่เกีย่ วข้องทั้งหมดสามารถสรุ ปได้ดงั ตารางที่ 1
ตารางที่ 1. สรุ ปงานวิจยั ที่เกีย่ วข้อง
รายการอ้างอิง การประยุกต์ใช้ การเลือกที่ต้ งั เทคนิค
[7]
ธุ รกิจ
ที่ใหม่
LP
[8]
ธุ รกิจ
ที่ใหม่
LP
[9]
โรงเรี ยน
ที่ใหม่
GIS
[10]
ธุ รกิจ
ที่ใหม่
AHP
[11]
ธุ รกิจ
ที่ใหม่
GIS
[12]
ธุ รกิจ
ที่ใหม่
LP
[13]
ธุ รกิจ
ที่ใหม่
GIS
[14]
ธุ รกิจ
ที่ใหม่
LP
[15]
ธุ รกิจ
ที่ใหม่
LD
[16]
ธุ รกิจ
ที่ใหม่
GIS, F
[17]
ธุ รกิจ
ที่ใหม่
GIS
[18]
โรงงาน
ที่ใหม่
AHP
[19]
โรงพยาบาล
ที่ใหม่
RG
[20]
ธุ รกิจ
ที่ใหม่
LP
งานวิจยั นี้
โรงพยาบาล
ที่มีอยู่แล้ว
LP = กาหนดการเชิ งเส้น GIS = โปรแกรมระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
F = ปั จจัยและการถ่วงปั จจัย LD = การหาระยะทางร่ วมกับค่ าขนส่ ง AHP
= กระบวนการจัดลาดับเชิงวิเคราะห์ RG = แบบจาลองถดถอย

4. รายละเอียดการพัฒนา
การศึกษาการระบุที่ต้ งั ที่เหมาะสมของโรงพยาบาลแม่ ข่ายสุ ขภาพจิ ต
ในเขตจังหวัดนครราชสี มา ทาการศึกษาจานวนผูป้ ่ วยจิตเวชที่มีอยู่ จาแนก
ตามภู มิ ล าเนาระดับ อ าเภอ 32 โรงพยาบาลและระยะทางของแต่ ล ะ
โรงพยาบาลที่ ผู้ป่ วยต้อ งเดิ น ทางไปรั บ บริ ก ารถึ ง โรงพยาบาลจิ ต เวช
นครราชสี ม าราชนคริ น ทร์ เพื่ อ น ามาเปรี ย บเที ย บกับ ต้น ทุ น ในการ
ให้บริ การของโรงพยาบาลกับ ตุ ้นทุ นในการรั บ บริ การของผู้ป่ วย โดย
โรงพยาบาลใดที่มีตน้ ทุนของโรงพยาบาลและต้นทุ นของผูป้ ่ วยต่ าสุ ด จะ
ถือว่ามี ความเหมาะสมในการตั้งเป็ นโรงพยาบาลแม่ ข่ายสุ ขภาพจิ ต การ
ออกแบบและพัฒนาระบบดาเนินการดังนี้
1) รวบรวมรายชื่ อ และจานวนโรงพยาบาลปฐมภูมิ ในเขตจังหวัด
นครราชสี มา ซึ่ งมีท้ งั หมด จานวน 32 โรงพยาบาล
2) รวบรวมจานวนผูป้ ่ วยจิตเวชที่รับบริ การในโรงพยาบาลเขตจังหวัด
นครราชสี มาและผู้ป่ วยจิ ต เวชที่ รั บ บริ การในโรงพยาบาลจิ ต เวช
นครราชสี มาราชนคริ นทร์ จาแนกตามภูมิลาเนาของผูป้ ่ วยเพื่อนามาใช้เป็ น
จานวนผูป้ ่ วยในแต่ ละภูมิลาเนา โดยใช้สถิ ติจานวนผูป้ ่ วยจากสานักงาน
สาธารณสุ ขจังหวัดนครราชสี มาและโรงพยาบาลจิ ตเวชนครราชสี มาราช
นคริ นทร์
3) รวบรวมระยะทางระหว่า งโรงพยาบาลทั้ง 32 แห่ ง เพื่อ ใช้เ ป็ น
ต้นทุนประมาณการในการเดินทางรับบริ การของผูป้ ่ วย

5.4 นาค่าที่ได้จากการเปรี ยบเทียบในข้อ 5.2 มาเรี ยงลาดับ เพื่อสรุ ปผล
ว่าโรงพยาบาลใดมี ต้นทุ นต่ าที่ สุด ซึ่ งคาตอบจานวนที่ ต้ งั ที่ เหมาะสมนั้น
ขึ้นอยู่กบั ว่าผูใ้ ช้งานต้องการระบุ จานวนที่ ต้ ังจานวนเท่ าใด ตัวอย่างเช่ น
หากต้องการตั้งโรงพยาบาลแม่ข่ายสุ ขภาพจิ ตเพิ่ม 2 โรงพยาบาล ผลลัพธ์
คือ โรงพยาบาลชุมพวง และ โรงพยาบาลขามสะแกแสง
6. สรุ ป
บทความนี้นาเสนอการสร้างแบบจาลองการระบุที่ต้ งั ที่ เหมาะสมของ
โรงพยาบาลแม่ ข่ ายสุ ข ภาพจิ ต โดยอาศัยแนวคิ ด ของการกระจายเตี ย ง
ผู้ป่ วยและการบริ การจิ ต เวชไปยั ง โรงพยาบาลชุ ม ชนที่ มี อ ยู่ แ ล้ ว
แบบจาลองดังกล่าวมีเงื่อนไขบังคับ คือยกเว้นการเลื อกที่ ต้ งั ใหม่ เพื่อเป็ น
การใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างคุม้ ค่า โดยจะเลื อกใช้ที่ ต้ งั โรงพยาบาลชุ มชน
ในเขตจัง หวัด นครราชสี ม าในการพิ จ ารณาหาที่ ต้ ั งที่ เ หมาะสม ซึ่ ง
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โรงพยาบาลชุ ม ชนแต่ ล ะแห่ ง ผ่ า นการรั บ รองคุ ณ ภาพมาตรฐานจาก
ส านั ก งานรั บ รองคุ ณ ภาพและมาตรฐานโรงพยาบาล นอกจากนั้ น
แบบจาลองนี้ยงั คานึงถึงความสมดุ ลระหว่างต้นทุ นในการเดิ นทางมารั บ
บริ การและต้นทุ นในการตั้งโรงพยาบาลแม่ ข่ ายสุ ข ภาพจิ ต การศึ กษานี้
สามารถนาไปประยุ ก ต์ใช้ได้กบั การหาที่ ต้ ัง ที่ เหมาะสมของของสถาน
บริ การสาธารณสุ ขเฉพาะด้าน เช่น โรงพยาบาลมะเร็ ง งานวิจัยนี้ สามารถ
ปรับปรุ งในอนาคตด้วยการเพิ่มตัวแปรที่เกีย่ วข้องกับ อัตรากาลังในแต่ ละ
สาขาวิชาชีพที่เกีย่ วข้อง เช่น จิตแพทย์ พยาบาลจิ ตเวช นักจิ ตวิทยาคลิ นิค
ว่ามีความเหมาะสมต่อการบริ การหรื อไม่
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ระบบวิเคราะห์ แบบพกพาสาหรับเครือข่ ายตรวจวัดไร้ สายหลายฮอป
พร้ อมการรองรับการระบุตาแหน่ งแบบออฟไลน์
Mobile Analyzer for Multi-hop Wireless Sensor Networks with Offline Positioning Support
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positions are pinpointed on the offline map. As a result, this system will
ease the installation and maintenance process.

บทคัดย่ อ
ในการติ ด ตั้ ง สถานี ต รวจวั ด สภาพแวดล้ อ มไร้ สาย ผู้ รั บผิ ด ชอบ
ต้ องการให้ สถานี ตรวจวัดถูกวางให้ เพียงพอสาหรั บการเชื่ อมต่ อกับสถานี
รอบข้ าง แต่ การตรวจสอบสถานะการเชื่ อมต่ อในการติดตั้งสถานี ใหม่ ใน
พื ้นที่ จริ งอาจทาได้ ยากหากขาดระบบวิ เ คราะห์ สถานะที่ พกพาได้ ง่า ย
ระบบวิ เคราะห์ แบบพกพาที่ ถูกพัฒนาขึน้ ก่ อนหน้ านี ย้ ังมีข้อจากัดคื อ ไม่
สามารถมองเห็ น สถานี ต รวจวั ดได้ เ กิ น สองฮอป และไม่ สามารถระบุ
ต าแหน่ ง จริ งได้ บทความนี ้จึ ง เสนอระบบช่ วยวิ เ คราะห์ สถานะการ
เชื่ อมต่ อกันแบบหลายฮอปและสามารถระบุตาแหน่ งบนแผนที่ ออฟไลน์
เพื่ อดูการเชื่ อมต่ อปั จจุบันของสถานี ที่ถูกติ ดตั้งในระยะไกล โดยสถานี
ตรวจสอบกระจายข้ อ มู ล ทุ ก ทิ ศ ทางไปยัง สถานี ฮอปถัด ไปจนถึ ง ฮอป
สุ ดท้ าย และส่ งข้ อมูล การเชื่ อมต่ อ ย้ อนกลับ มายังสถานี ตรวจสอบเพื่ อ
นาไปแสดงผลบนโปรแกรมประยุกต์ แอนดรอยด์ ผลการทดสอบพบว่ า
ระบบสามารถมองเห็ นสถานี ตรวจวัดที่ อ ยู่ในระยะไกลจากปลายทางได้
ทั้งหมดโดยเวลาที่ใช้ การเชื่ อมต่ อขึน้ กับจานวนฮอปของโหนดที่ ใช้ ภายใน
เครื อข่ าย และสามารถระบุสถานี ในตาแหน่ งที่ ถูกต้ องบนแผนที่ ออฟไลน์
ในโปรแกรมประยุกต์ ทาให้ ได้ รับความสะดวกในการวางแผนเพื่อติดตั้ง
และดูแลสถานีตรวจวัดในเครื อข่ ายตรวจวัดไร้ สายต่ อไป

Keywords: Android application, multi-hop wireless sensor network,
offline map, node analyzer, wireless sensor node

1. บทนา
เครื อข่ายตรวจวัดสภาพแวดล้อมไร้ สาย (Wireless Sensor Network :
WSN) [1] ถูกนาไปใช้ร่วมกับงานประเภทอื่ นได้ เช่ น การติดตั้งเครื่ อง
ตรวจวัด ปริ มาณน้ า ฝนในบริ เวณที่ เ กิ ด ดิ น ถล่ ม เพื่ อ ตรวจจับ และส่ ง
สั ญ ญาณเตื อ นภั ย พิ บ ั ติ แ ก่ ช าวบ้ า นในบริ เวณใกล้ เ คี ย ง เครื อข่ า ย
ประกอบด้วยโหนดตรวจวัดแบบไร้สาย (Wireless Sensor Node) ขนาด
เล็ ก จ านวนมากซึ่ งเป็ นอิ ส ระต่ อ กั น รวมกั น เป็ นเครื อข่ า ย มี ก าร
ติดต่อสื่ อสารกันเพื่อส่ งข้อมูลระหว่างโหนดกันเองหรื อส่ งไปยังศูนย์กลาง
การรั บ ข้อ มู ล อย่า งไรก็ ตาม การติ ด ตั้งเครื อข่ ายตรวจวัด ไร้ ส ายจะพบ
ข้ อ จ ากั ด คื อ ผู ้รั บ ผิ ด ชอบอาจได้ รั บ ความล าบากในการตรวจสอบ
สถานะการเชื่ อมต่อของโหนดในพื้นที่จริ ง ซึ่ งประกอบด้วย ความเข้มข้น
ของสัญญาณ คุณภาพของสัญญาณ และความน่ าเชื่ อถื อของสัญญาณ หาก
ขาดระบบวิเคราะห์ สถานะที่ พกพาได้ง่าย ผูร้ ับผิดชอบจะต้องเคลื่อนย้าย
โหนดที่ ใ ช้ติดตั้งจริ งซึ่ งมี ขนาดใหญ่ ทาให้ไม่ส ะดวกและใช้เวลาติ ดตั้ง
มากขึ้นด้วย ดังรู ปที่ 1

Abstract
Wireless sensor nodes are preferably installed with an appropriate
number of neighbors. Without a portable connectivity analyzer,
installers will find this procedure difficult in real deployment. The
mobile status analyzer previously developed still has some limitation
that it cannot see nodes beyond two hops away and lacks support for
physical positioning. This article presents a system for analyzing multihop connectivity status with the support of offline positioning in order to
measure current status condition of distant sensor nodes. The analyzer
will broadcast a request to every node in the network, each of which will
reply its status back to the analyzer. The status is then visualized on an
Android tablet. Experiment shows that every node can be accessed, but
response time directly depends on the number of hops used. This will
help decide on appropriate installation locations for wireless sensor
nodes as their status conditions are measured instantly and their

รู ปที่ 1. การขนย้ายโหนดเข้าพื้นที่ทางานซึ่งการตรวจสอบสถานะ
การเชื่ อมต่อทาได้ยากหากขาดระบบวิเคราะห์ที่พกพาง่าย
ปั ญหาข้างต้น น าไปสู่ ก ารพัฒนาระบบวิเ คราะห์ สถานะแบบพกพา
สาหรับเครื อข่ายตรวจวัดไร้ สาย (Mobile Status Analyzer for Wireless
Sensor Network) [2][3] ซึ่งยังมีขอ้ จากัด
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ผู้ พ ั ฒ นาใช้ ภ าษาจาวาในการพัฒ นาโปรแกรมประยุ ก ต์ บ น
ระบบปฏิบตั ิการแอนดรอยด์และภาษาซีในการพัฒนาโปรแกรมบนโหนด
และใช้โปรแกรม Eclipse บนระบบปฏิ บตั ิการอูบุนตูเป็ นเครื่ องมือที่ใช้
พัฒนา การพัฒนามีรายละเอียดดังนี้

2. ทีม่ าและแรงจูงใจของปัญหา
ข้อจากัดของระบบวิ เ คราะห์ แ บบพกพาเดิ ม ในการใช้งานคื อ ผูใ้ ช้
สามารถทราบสถานะการเชื่ อ มต่ อ ของโหนดใกล้ เ คี ย งได้ ไ ม่ เ กิ น
สองฮอป โปรแกรมประยุกต์ไม่สามารถทราบตาแหน่ งของโหนดเมื่อวาง
บนแผนที่ ไ ด้ สามารถเห็ น เพี ย งกราฟสถานะการเชื่ อ มต่ อ ของโหนด
ใกล้เคียง มีเพียงศูนย์กลางการรั บข้อมูลเท่านั้นที่ เห็ นตาแหน่ งของโหนด
ทุกตัวบนแผนที่
บทความนี้ จะน าเสนอการพัฒ นาและปรั บ ปรุ งเพิ่ ม จากระบบ
ตรวจสอบสถานะเครื อข่ายไร้ สายจากโหนดตรวจวัดเดิม เพื่อลดข้อจากัด
ดังกล่าว โดยมีวตั ถุประสงค์คือการทราบสถานะปั จจุบนั ของโหนดที่อยูใ่ น
ระยะไกลและวางแผนการวางตาแหน่ งโหนดตามคุณสมบัติที่ตอ้ งการ ทา
ให้ได้รับความสะดวกจากการสารวจเพื่อติดตั้งและดูแลโหนดได้ดียง่ิ ขึ้น

4.1 ภาพรวมของระบบ
ระบบประกอบด้ว ยอุ ป กรณ์ พ กพาแอนดรอยด์ เ ชื่ อ มต่ อ กับ โหนด
ตรวจสอบสถานะ และโหนดตรวจวัดที่ใช้ติดตั้งในพื้นที่จริ ง

3. งานและทฤษฎีทเี่ กีย่ วข้ อง
ระบบวิเคราะห์สถานะของโหนดมีงานที่เกี่ยวข้องดังนี้

3.1 เครือข่ ายตรวจวัดไร้ สาย
รู ปที่ 2. ภาพรวมของระบบ
ระบบวิ เ คราะห์ น้ ี สามารถวัด ค่ า ความเข้ม ของสั ญ ญาณ (Received
Signal Strength Indicator : RSSI) ค่าชี้ วดั คุ ณภาพการเชื่ อมต่อ (Link
Quality Indicator : LQI) และค่าความน่ าเชื่ อถื อของการเชื่ อมต่อ (Link
Reliability : LR) ระบบจะสามารถมองเห็นโหนดแบบหลายฮอปได้ ตาม
รู ปที่ 2 โปรแกรมประยุกต์สามารถรองรับการใช้งานจีพีเอส ทาให้ใช้ค่า
ตาแหน่ งในการวางโหนดบนแผนที่ออฟไลน์ได้ และเนื่ องจากสถานที่ต้ งั
ของโหนดส่ วนใหญ่เป็ นป่ า ซึ่งมีองค์ประกอบเป็ นสี เขียวเป็ นส่ วนใหญ่บน
แผนที่ จึงสามารถหาตาแหน่ งติดตั้งของโหนดได้ยาก โปรแกรมประยุกต์
นี้ จะทาให้ผใู ้ ช้สามารถอัปโหลดรู ปภาพเพื่อเลือกใช้แผนที่ได้ดว้ ยตัวเอง

เครื อข่ายตรวจวัดไร้ สายประกอบด้วยโหนดหลายตัวซึ่ งมี เครื่ องส่ ง
สัญญาณขนาดเล็กตั้งแต่ 1 เครื่ องขึ้นไปที่ใช้เฝ้ าระวังสภาวะกายภาพและ
สิ่ งแวดล้อม เช่ น อุณหภูมิ เสี ยง ความดันอากาศ และส่ งข้อมูลต่อกันไป
ผ่านเครื อข่ายจนถึงศูนย์กลางการรับข้อมูล เครื อข่ายในปั จจุบนั สามารถส่ ง
ข้อ มู ล แบบสองทางได้ สามารถควบคุ ม เครื่ องส่ ง สั ญ ญาณได้ ด้ ว ย
จุดเริ่ มต้นของเครื อข่ายตรวจวัดไร้สายเกิดจากการนาไปประยุกต์ใช้ในทาง
ทหาร เช่ น ภาพถ่ายด้านยุทธการ ปั จจุบนั เครื อข่ายถู กนาไปประยุกต์ใ ช้
ในทางอุตสาหกรรมและกับผูบ้ ริ โภค เช่น การตรวจสอบกระบวนการทาง
อุตสาหกรรม การตรวจวัดคุณภาพอากาศและมลพิษ การตรวจจับอัคคีภยั
ในป่ า การตรวจจับพื้นดิ นถล่ ม การตรวจวัดคุ ณภาพน้ า การเฝ้ าระวังภัย
พิบตั ิ การติดตามหาตาแหน่งที่อยู่ เทคโนโลยีบา้ นอัจฉริ ยะ เป็ นต้น [4] การ
ส่ งข้อมูลระหว่างแต่ละฮอปของโหนดสามารถทาได้โดยกระบวนการหา
เส้นทาง (Routing) หรื อส่ งออกทุกทิศทาง (Flooding) ก็ได้ [5]

4.2 การออกแบบและพัฒนาระบบ
โครงสร้ างซอฟต์แวร์ ของระบบ ซึ่ งแสดงในรู ปที่ 3 แบ่งออกเป็ น 3
ส่ วนหลัก ได้แก่

3.2 ระบบวิเคราะห์ สถานะแบบพกพาสาหรับเครือข่ ายตรวจวัด
ไร้ สาย

4.2.1 โปรแกรมประยุกต์ บนอุปกรณ์ พกพาแอนดรอยด์
โปรแกรมประยุกต์ แสดงในรู ปที่ 3a ประกอบด้วย มอดูลการรับส่ ง
ข้อมูล (Data Transfer Module) จากโหนดตรวจสอบผ่านพอร์ ตยูเอสบี
(USB) เพื่อนาไปประมวลผลต่อ (Data Processing Module) แสดงผลการ
เชื่ อมต่อของโหนดด้วยแผนภาพ (Display Module) และนาข้อมูลไปเก็บ
ไว้ในพื้นที่จดั เก็บของอุปกรณ์ดว้ ย (Storage Module) แผนภาพสามารถ
แสดงแผนที่โดยนาค่ามาจากมอดูลการอัปโหลดแผนที่ (Map Storage
Module) และโหนดทุกตัวสามารถถ่ายรู ป (Image Capture Module) เพื่อ
เก็บค่าตาแหน่งเป็ นละติจูดและลองจิจูดได้ (Localization Module)

ระบบวิเคราะห์สถานะแบบพกพาสาหรับเครื อข่ายตรวจวัดไร้ สายเป็ น
โปรแกรมประยุกต์แอนดรอยด์เพื่อลดภาระและเวลาในการติดตั้งโหนดให้
เกิดความสะดวกมากขึ้น มีส่วนประกอบ 2 ส่ วนคือ 1) โหนดตรวจสอบ
สถานะ นาไปต่อเสริ มกับอุปกรณ์พกพา ใช้ตรวจสอบสัญญาณจากโหนด
อื่นด้วยมาตรฐานการสื่ อสาร IEEE 802.15.4 และ 2) โปรแกรมประยุกต์
สาหรับอุปกรณ์พกพาในระบบปฏิบตั ิการแอนดรอยด์ใช้แสดงข้อมูลที่ได้
ในรู ปแบบของตารางและกราฟ สามารถบันทึกรู ปภาพ และตาแหน่ งบน
พื้นโลกผ่านจีพีเอส (GPS)

4.2.2 ซอฟต์ แวร์ โหนดตรวจสอบสถานะ
ซอฟต์แวร์ แสดงในรู ปที่ 3b มีการส่ งข้อมูลไปยังโหนดตรวจวัดด้วย
สัญญาณวิทยุ IEEE 802.15.4 เพื่อร้องขอการเชื่ อมต่อแบบหลายฮอป
(Multi-hop Module) นาข้อมูลการเชื่ อมต่อที่ได้รับไปประมวลผล (Data

4. รายละเอียดการพัฒนา

วันที่ 21-23 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่
D330

Paper ID 1152

บทความสิ่งประดิษฐ์
การประชุมวิชาการ งานวิจยั และพัฒนาเชิ งประยุกต์ ครั้งที่ 6 การพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อให้โลกมีสนั ติสุข
ECTI-CARD Proceedings 2014, Chiang Mai, Thailand

รู ปที่ 3. โครงสร้างซอฟต์แวร์ของระบบ
Processing Module) และส่ งให้โปรแกรมประยุกต์บนแท็บเล็ตผ่านพอร์ ต
ยูเอสบี (Data Transfer Module) โหนดสามารถตั้งค่าหมายเลขประจา
โหนด หมายเลขเครื อข่าย ช่องสัญญาณ และกาลังการส่ งสัญญาณได้
(Configuration Module)

วัดโหนด โดยจัดสภาพแวดล้อมให้โหนดวางในสถานที่เป็ นทั้งพื้นที่โล่ง
และพื้ นที่ ทึ บ ซึ่ งมี ผลต่อการรบกวนสัญญาณ (บริ เ วณอาคารวิ ศวกรรม
คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พื้นที่ 36 × 105 เมตร) ดังรู ปที่ 4
โหนดที่ ใ ช้มีตวั สื่ อสารไร้ สายไมโครชิ ป MRF24J40MA [6] ใช้
ทั้งหมด 5 ตัว ตั้งค่ากาลังการส่ งสัญญาณ 0 dBm แต่ละตัวถูกวางห่ างกันให้
สามารถส่ งข้อมูลไปฮอปถัดไปและไม่สามารถส่ งข้ามฮอปได้

4.2.3 ซอฟต์ แวร์ โหนดตรวจวัด
ภายในซอฟต์แวร์ ดังแสดงในรู ปที่ 3c มีลกั ษณะการทางานคล้ายกับ
ของโหนดตรวจสอบแต่ ใช้สัญญาณวิ ทยุใ นการรั บส่ งข้อมู ล แบบหลาย
ฮอป ไม่มีการใช้พอร์ ตยูเอสบี แต่อย่างใด นอกจากนั้นโหนดตรวจวัดมี
ความสามารถในการประมวลผลการวัด สภาพแวดล้อ มได้ แต่ โ หนด
ตรวจสอบใช้ดูสถานะการเชื่ อมต่อเท่านั้น

5.2 การทดสอบเวลาที่ระบบสามารถแสดงผลการเชื่อมต่ อของ
โหนดในเครือข่ ายเดียวกันต่ อจานวนฮอป
การทดสอบเวลาวัด โดยเริ่ ม จับเวลาตั้งแต่โหนดตรวจสอบกระจาย
คาร้องขอไปจนถึงโปรแกรมประยุกต์มองเห็นการเชื่ อมต่อของโหนดฮอป
สุดท้าย โดยที่โหนดสองฮอปใดๆ สามารถส่ งข้อมูลกันได้ท้ งั ไปและกลับ
(มีการเชื่ อมต่อแบบสมมาตร) และต้องไม่ส่งข้ามเกิ นหนึ่ งฮอป แล้วค่อย
เพิ่มจานวนฮอปของโหนดในลาดับถัดไป การทดลองเป็ นไปดังรู ปที่ 4
กล่ าวคื อ กรณี ของฮอปแรก โหนดตรวจสอบ (Address = 6209) และ
โหนดฮอปแรก (Address = 6454) จะต้องเชื่ อมต่อกันทั้งสองฝั่งได้ ในฮอป
ที่สอง โหนด (Address = 5504) จะต้องเชื่ อมต่อกับโหนดฮอปแรกได้ท้ งั
สองฝั่ ง และต้องไม่ เ ชื่ อมต่อกับ โหนดตรวจสอบ จากนั้น ผูท้ ดสอบวาง
โหนดเพื่อเพิ่มจานวนฮอปต่อไปจนถึงฮอปที่ห้า (Address = 5661)

5. การทดสอบการใช้ งาน
การทดสอบแบ่งออกเป็ น 2 ส่ วน คือ 1) การทดสอบเวลาที่ระบบ
สามารถแสดงผลการเชื่ อมต่อของโหนดในเครื อข่ายเดี ยวกันต่อจานวน
ฮอป และ 2) การทดสอบการติดตั้งโหนดใหม่ในเครื อข่ายเดิม

5.1 สภาพแวดล้ อมในการทดสอบ
การทดสอบนี้ ใช้แท็บเล็ต Acer รุ่ น ICONIA Tab A500 ซึ่ งติดตั้ง
แอนดรอยด์ 4.0.3 และติดตั้งโปรแกรมประยุกต์ที่พฒั นาขึ้นสาหรับตรวจ

รู ปที่ 4. สภาพแวดล้อมและผลลัพธ์ในการทดสอบ
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ที่ พ ร้ อ มใช้ ง านได้ ท ัน ที โ ดยไม่ ต้อ งเข้า ไปดู ส ถานะการเชื่ อ มต่ อ ผ่ า น
อินเทอร์เน็ต [7]

ผลการทดสอบพบว่าระบบสามารถมองเห็ นการเชื่ อมต่อทุกฮอปได้
โดยใช้เวลาเพิ่มขึ้นเมื่อมีจานวนฮอปเพิ่มขึ้น ดังแสดงในรู ปที่ 4 และ 5 อัน
เนื่องมาจากสภาพแวดล้อมที่วางโหนดและความสามารถในการส่ งข้อมูล
กลับมาได้ถูกต้องเพื่อให้ได้การเชื่ อมต่อแบบสมมาตร

6. สรุป
ผลการทดสอบสามารถนามาสรุ ปได้ ว่ าโปรแกรมสามารถท างาน
ออกมาให้ เ ห็ น โหนดทุ ก ฮอปที่ ส ามารถเชื่ อมต่ อ ได้ตามเป้ าหมาย และ
วิเคราะห์ สถานะการเชื่ อมต่ อเพื่อช่ วยในการติ ดตั้งโหนดตัวใหม่ ได้จริ ง
แผนภาพการเชื่ อมต่ ออยู่ใ นรู ป แบบที่ ผูใ้ ช้ส ามารถอ่ านเข้า ใจง่ าย และ
ตาแหน่งโหนดถูกวางบนแผนที่ออฟไลน์ได้ถูกต้องตามต้องการ

7. กิตติกรรมประกาศ
โครงงานนี้ ได้รับการสนับสนุนบางส่ วนจาก Science and Technology
Research Partnership for Sustainable Development และ JST-JICA
ประเทศญี่ปุ่น อันเป็ นส่ วนหนึ่งของโครงการ Integrated Study on HydroMeteorological Prediction and Adaptation to Climate Change in
Thailand (IMPAC-T) และโครงการการแข่งขันพัฒนาโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ แห่ งประเทศไทยครั้งที่ 16 จากศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
และคอมพิวเตอร์ แห่ งชาติ

รูปที่ 5. กราฟแสดงเวลาที่ระบบสามารถมองเห็นการเชื่ อมต่อ
ของโหนดทั้งหมดต่อจานวนฮอปที่ใช้

5.3 การทดสอบการติดตั้งโหนดใหม่ ในเครือข่ ายเดิม
ผลการทดสอบที่แล้วตามรู ปที่ 4 แสดงให้เห็ นว่าโหนด 6420 และ
โหนด 7272 มี ความสามารถในการเชื่ อมต่อต่ าสุ ด (เส้นเชื่ อมสี แดงคื อ
ความเข้ม ข้น ของสั ญ ญาณต่ า และสี จ างที่ สุ ด แปลว่ า ค่ า คุ ณ ภาพของ
สัญญาณต่าที่สุด) จึงสมควรมีการติ ดตั้งโหนดตัวใหม่ระหว่างโหนดสอง
ตัวนี้ เพื่อให้มีความสามารถในการเชื่ อมต่อดียง่ิ ขึ้น ให้ผใู้ ช้ถือแท็บเล็ตซึ่งมี
โหนดตรวจสอบ (Address = 6209) ทาหน้าที่แทนโหนดตัวใหม่ ไปยืนใน
ตาแหน่งที่ตอ้ งการ วัดสัญญาณจากโหนด ดูผลการเชื่ อมต่อที่เกิดขึ้น
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รูปที่ 6. ผลการเชื่ อมต่อหลังมีโหนดตัวใหม่ถูกติดตั้ง
จากรู ปที่ 6 ผูใ้ ช้ได้ถือแท็บเล็ตอยูท่ ี่ ตาแหน่ งดาว ซึ่ งเป็ นพื้นที่ตึก แต่
ทาการเลื่ อนโหนดตรวจสอบบนโปรแกรมประยุกต์ด้วยนิ้ วมื อเป็ นการ
ชัว่ คราว เพื่อให้มองเห็ นเส้ น เชื่ อมต่ อได้ง่ายขึ้ น โหนดจะถู กอัป เดตให้
เลื่ อนกลับไปที่ตาแหน่ งดาวอัตโนมัติทีหลัง ผลการทดสอบพบว่าโหนด
6420 ซึ่งอยูใ่ กล้กว่า สามารถรับส่ งสัญญาณได้แย่กว่า (แสดงโดยเส้นเชื่ อม
สี แดง) โหนด 7272 ซึ่ งอยู่ไกลกว่า (เส้นเชื่ อมสี ส้ม มีความเข้มสัญญาณ
มากกว่าเส้นเชื่ อมสี แดง) ทาให้กล่าวได้ว่าการวัดระยะทางโดยประมาณ
ระหว่างโหนดสองตัวไม่อาจบ่งชี้ ถึ งการเชื่ อมต่อที่ ดีกว่าแม้ว่าจะอยู่ใ น
ระยะที่ ใ กล้ก ว่ า อัน เนื่ อ งมาจากสภาพแวดล้อ มของพื้ น ที่ ติ ด ตั้ง เช่ น
คอนกรี ตของตึก กับ พื้นที่โล่งแจ้ง
การใช้โปรแกรมประยุกต์ตรวจสอบนี้ ช่วยในการติดตั้งโหนดตรวจวัด
ตัวใหม่ได้ง่ายขึ้น ทั้งเรื่ องความสะดวกในการพกพาอุป กรณ์ และความ
แม่นยาในการวัดสถานะการเชื่ อมต่อของโหนดทุกฮอปที่สามารถเชื่ อมต่อ
ได้ และช่วยในการดูแลเครื อข่ายได้ง่ายขึ้น จากการเปิ ดโปรแกรมประยุกต์
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set learning goals for themselves; while for learning goal-orientation,
trainees must have desirability to work and learn new things. In
meantime, they must have physical and mental readiness for knowledge
acquisition that can lead to success in end-user training.

บทคัดย่อ
การวิ จัยครั้ งนี ้มีวัตถุประสงค์ เพื่ อวิ เคราะห์ ปัจจั ยที่ มีอิทธิ พลต่ อการ
ผสมผสานการเรี ยนรู้ แบบกํากับตนเองและการเรี ยนรู้ ร่ วมกันสําหรั บการ
ฝึ กอบรมผู้ใช้ โปรแกรม และตรวจสอบความสอดคล้ อ งของโมเดลกั บ
ข้ อมูลเชิ งประจักษ์ ปั จจัยที่ ศึกษาประกอบด้ วย 3 กลุ่ม คื อ ความแตกต่ าง
ระหว่ า งบุคคล (การรั บรู้ ความสามารถของตนเองในการใช้ โปรแกรม
ประยุ ก ต์ ความต้ องการบรรลุ จุ ด หมายการเรี ยนรู้ และการรั บรู้
ความสามารถของตนเองก่ อนการฝึ กอบรม) การวิเคราะห์ ความต้ องการใน
การฝึ กอบรม (ลักษณะของผู้รับการฝึ กอบรมและลักษณะของงาน) และ
เทคนิ ค การเรี ยนรู้ (กลยุทธ์ ก ารเรี ยนรู้ แบบกํา กั บ ตนเอง) เก็บ รวบรวม
ข้ อมูลโดยใช้ แบบสอบถามนักศึกษาชั้นปี ที่ 4 จากมหาวิทยาลัยภาครั ฐ ใน
ประเทศไทย จํานวน 641 คน เป็ นเพศหญิง 480 คน เพศชาย 161 คน
วิเคราะห์ ข้อมูลโดยใช้ โปรแกรม SPSS และ LISREL ผลการวิจัยพบว่ าการ
ผสมผสานการเรี ยนรู้ แบบกํากับตนเองและการเรี ยนรู้ ร่ วมกันสําหรั บการ
ฝึ กอบรมผู้ใช้ โปรแกรมจะเกิดขึน้ ได้ ผ้ รู ั บการฝึ กอบรมก็ต้องมีความเชื่ อมั่น
ในความรู้ ความสามารถของตนเอง มีความพยายามที่ จะเรี ยนรู้ เพื่อขยายขีด
ความสามารถของตนเอง และความพร้ อมทั้งทางร่ างกายและจิ ตใจในการ
รั บความรู้ เพื่ อให้ ผ้ ูใช้ โปรแกรมมี การรั บรู้ ความสามารถของตนเองด้ าน
คอมพิวเตอร์ ที่ สูงขึน้ อันจะนําไปสู่ การฝึ กอบรมผู้ใช้ โปรแกรมให้ ประสบ
ความสําเร็จ

Keywords: End-User Training, Influential Factor, Self-Regulated
Learning, Collaborative Learning.

1. บทนํา
ในปั จจุบนั มี การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและระบบสารสนเทศใน
องค์กรมากขึ้น การฝึ กอบรมเป็ นวิธีการหนึ่ งที่นาํ มาใช้เพื่อพัฒนาบุคลากร
ขององค์กร [1] ในการเรี ยนการสอนทักษะการใช้งานคอมพิวเตอร์ ให้กบั
ผูใ้ ช้โ ปรแกรม ส่ ง ผลให้ ก ารรั บ รู ้ ค วามสามารถด้า นคอมพิ ว เตอร์ แ ละ
อินเทอร์ เน็ตของตนเองดี ข้ ึน [2] การฝึ กอบรมผูใ้ ช้โปรแกรม (End-User
Training: EUT) เป็ นวิธีการหนึ่ งในการพัฒนาทักษะและเรี ยนรู ้ การใช้
โปรแกรม เพื่อเพิ่ มประสิ ทธิ ภาพของผูใ้ ช้คอมพิ วเตอร์ และเทคโนโลยี
สารสนเทศ แต่ปัจจุบนั ยังพบปั ญหาที่ส่งผลกระทบต่อกระบวนการเรี ยนรู ้
และฝึ กอบรมผูใ้ ช้โปรแกรม เช่น กระบวนการใช้งานโปรแกรมหรื อระบบ
สารสนเทศจากผูใ้ ช้โปรแกรม [3] ทั้งนี้ การออกแบบและพัฒนาวิธีการ
ฝึ กอบรมผูใ้ ช้โปรแกรมขึ้ น อยู่กับ ปั จ จัย หลายประการด้ว ยกัน ปั จ จัย ที่
สําคัญ เช่น องค์กร ความแตกต่างระหว่างบุคคล วิธีการฝึ กอบรม เทคนิ ค
การเรี ยนรู ้ กระบวนการเรี ยนรู ้และการปฏิสัมพันธ์ ผลการเรี ยนรู ้โดยตรง
และผลการเรี ยนรู ้ระยะยาว [4] เป็ นต้น เหตุน้ ี ผวู ้ ิจยั จึงวิเคราะห์ปัจจัยที่มี
อิ ท ธิ พ ลต่ อ การผสมผสานการเรี ย นรู ้ แ บบกํา กับ ตนเองและการเรี ย นรู ้
ร่ วมกันสําหรับการฝึ กอบรมผูใ้ ช้โปรแกรมและตรวจสอบความสอดคล้อง
ของโมเดลที่ เ สนอกับ ข้อ มู ล เชิ ง ประจัก ษ์ ซึ่ งจะเป็ นประโยชน์ ต่ อ การ
พัฒนาวิธีการฝึ กอบรม เช่น สถาบันการศึกษาที่มุ่งเน้นให้บณ
ั ฑิตมีคุณภาพ
ครอบคลุ ม การสื่ อ สารและการใช้เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศ ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 [5] เป็ นต้น

Abstract
The objective of this study is to analyze factors influencing hybrid of
self-regulated and collaborative learning for end-user training.
Variables included in this study were Application Specific Computer
Self-Efficacy (AS-CSE), needs assessment (trainee characteristics and
job/task characteristics), self-regulated learning strategy, pre-training
self-efficacy, and learning goal orientation. The samples were 641
senior undergraduate students (480 women and 161 men) at public
universities in Thailand. A questionnaire survey, SPSS and LISREL were
used as analysis tools. The result indicated that key success factors of
hybrid self-regulated and collaborative learning for end-user training
consist of self-efficacy, self-regulated learning strategy and learning
goal orientation. For self-regulated learning strategy, trainees have to

2. วรรณกรรมทีเ่ กีย่ วข้ อง
วิ ธี ก ารฝึ กอบรมผูใ้ ช้โ ปรแกรม หมายถึ ง โปรแกรมการฝึ กอบรม
สําหรับการใช้งานระบบสารสนเทศหรื อโปรแกรมประยุกต์สําหรับผูใ้ ช้
แตกต่างจากวิธีการฝึ กอบรมแบบเดิ มที่ มีโครงสร้างสภาพแวดล้อมแบบ
ห้ อ งเรี ย น เป้ าหมายของการพัฒ นา EUT คื อ การสร้ า งแรงจู ง ใจผู ้ใ ช้

วันที่ 21-23 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่
D334

Paper ID 1056

บทความวิจัย –วิชาการ
การประชุมวิชาการ งานวิจยั และพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 6 การพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อให้โลกมีสนั ติสุข
ECTI-CARD Proceedings 2014, Chiang Mai, Thailand
โปรแกรมให้มีทกั ษะที่จาํ เป็ นในการประยุกต์ใช้และการเรี ยนรู ้เพื่อใช้งาน
หลายองค์กรฝึ กอบรมโดยใช้เทคโนโลยี (Technology-Mediated Training
Methods) เช่น E-Learning สําหรับการฝึ กอบรมร่ วมกับการเรี ยนรู ้ร่วมกัน
(Collaborative Learning) เพื่อให้บรรลุเป้ าหมายการเรี ยนรู ้ เป็ นต้น [3]

กลุ่มที่ 4 ปั จจัยด้านเทคนิ คการเรี ยนรู ้ (Learning Technique) เช่ น
วิธีการเลียนแบบพฤติกรรม(Behavior-Modeling Method) [11] การเรี ยนรู ้
ผลของพฤติ ก รรม และการเรี ย นรู ้ จ ากการกระทํา หรื อ ปฏิ สั ม พัน ธ์ กับ
สิ่ งแวดล้อม [12]

กลยุทธ์การฝึ กอบรมและการเรี ยนรู ้ เ ป็ นส่ วนสํา คัญสําหรั บ วิธีการ
ฝึ กอบรม ซึ่ งประกอบด้ ว ย ประเภทของเครื่ องมื อ ทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ (Types of IT Tools) และประเภทของผูร้ ับการฝึ กอบรม
(Types of Trainees) [6] ที่สนับสนุนความรู ้และทักษะทางคอมพิวเตอร์
ผลการวิจยั ของ Gravill & Compeau (2008) พบว่าแต่ละบุคคลมีการเรี ยนรู ้
แตกต่างกัน การใช้กลยุทธ์การเรี ยนรู ้แบบกํากับตนเอง (Self-Regulated
Learning) ส่ งผลให้การเรี ย นรู ้ เ พื่ อ ใช้ระบบสารสนเทศดี ข้ ึ น [7] ดัง นั้น
วิธีการฝึ กอบรมที่เหมาะสมจึ งเป็ นปั จจัยที่ สําคัญของการเรี ยนรู ้ระหว่าง
การฝึ กอบรม ซึ่ งปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการฝึ กอบรมผูใ้ ช้โปรแกรมสามารถ
แบ่งออกเป็ น 7 กลุ่มปัจจัย [4] ดังนี้

กลุ่มที่ 5 ปั จจัยด้านกระบวนการเรี ยนรู ้และการปฏิสัมพันธ์ (Learning
Process and Interaction) เช่น การออกแบบส่ วนติดต่อกับผูเ้ รี ยนและการ
ปฏิสมั พันธ์ [13] เป็ นต้น
กลุ่มที่ 6 ปั จจัยด้านผลการเรี ยนรู ้โดยตรง (Immediate Learning
Outcome) เป็ นปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อผลการเรี ยนรู ้ เช่น ประสิ ทธิ ภาพการ
เรี ยนรู ้ (Learning Performance) [13] เป็ นต้น
กลุ่มที่ 7 ปั จจัยด้านผลการเรี ยนรู ้ระยะยาว (Long-Term Learning
Outcome) เกี่ ย วข้อ งกับ การสนับ สนุ น หลัง การฝึ กอบรม (Post-training
Support) เพื่อให้ผรู ้ ับการฝึ กอบรมมีระดับทักษะสู งขึ้น [14] ซึ่ งปั จจัยทั้ง 7
กลุ่มนี้ส่งผลกระทบในทุกกระบวนการของการฝึ กอบรม

กลุ่ มที่ 1 ปั จจัยด้านองค์กร (Organization) เช่ น งบประมาณด้าน
โปรแกรมการฝึ กอบรมสําหรั บผูใ้ ช้โปรแกรมประยุกต์ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและระบบสารสนเทศที่มีประสิ ทธิภาพ [8]

3. วิธีการดําเนินการวิจัย
3.1 การกําหนดปัจจัยและสมมติฐานการวิจัย
จากปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการฝึ กอบรมผูใ้ ช้โปรแกรม สามารถกําหนด
ปั จจัยที่คาดว่าจะมีอิทธิ พลต่อการผสมผสานการเรี ยนรู ้แบบกํากับตนเอง
และการเรี ยนรู ้ร่วมกันสําหรับการฝึ กอบรมผูใ้ ช้โปรแกรมได้ 3 ด้าน คือ 1)
ด้านความแตกต่างระหว่างบุคคล ประกอบด้วย การรับรู ้ความสามารถของ
ตนเองในการใช้โ ปรแกรมประยุก ต์ ความต้อ งการบรรลุ จุ ด หมายการ
เรี ยนรู ้ และการรับรู ้ความสามารถของตนเองก่อนการฝึ กอบรม 2) ด้านการ
วิเคราะห์ความต้องการในการฝึ กอบรม ประกอบด้วย คุณลักษณะของผูร้ ับ
การฝึ กอบรม และลัก ษณะของงาน และ 3) ด้า นเทคนิ ค การเรี ย นรู ้
ประกอบด้ว ย กลยุท ธ์ ก ารเรี ย นรู ้ แ บบกํา กับ ตนเอง ซึ่ ง สรุ ป โมเดลการ
วิเคราะห์ปัจจัยและกําหนดให้สมมติฐานที่ส่งผลทางบวกแทนด้วย Hx(+)
โดย x แทนลําดับสมมติฐาน แสดงในรู ปที่ 1 ดังนี้

กลุ่ ม ที่ 2 ปั จ จัย ด้า นความแตกต่ า งระหว่ า งบุ ค คล ซึ่ งมี ผ ลต่ อ
กระบวนการฝึ กอบรมผูใ้ ช้โปรแกรม โดยเฉพาะการรับรู ้ ความสามารถ
ของตนเองด้านคอมพิวเตอร์ (Computer Self-Efficacy: CSE) ซึ่ งสามารถ
แบ่งออกเป็ น การรับรู้ ความสามารถของตนเองด้านคอมพิวเตอร์ ทว่ั ไป
และการรับรู้ความสามารถของตนเองด้านคอมพิวเตอร์ โปรแกรมเฉพาะ
เช่น โปรแกรมประมวลผลคํา [9] เป็ นต้น
กลุ่มที่ 3 ปั จจัยด้านวิธีการฝึ กอบรม (Training Methods) เป็ นการ
ฝึ กอบรมด้วยวิธีการต่างๆ เช่ น วิธี การแบบครู ผูส้ อนหน้า ชั้นเรี ยน การ
ฝึ กอบรมโดยใช้ e-Learning การฝึ กอบรมแบบพี่เลี้ยง และวิธีการฝึ กอบรม
แบบผสมผสาน [10]

รู ปที่ 1. โมเดลการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการผสมผสานการเรี ยนรู ้แบบกํากับตนเองและการเรี ยนรู ้ร่วมกันสําหรับการฝึ กอบรมผูใ้ ช้โปรแกรม
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ความสอดคล้องกับข้อมูลเชิ งประจักษ์ดีมาก พิจารณาจากค่าไค-สแควร์
เท่ากับ 38.57 ที่องศาอิสระเท่ากับ 31 และค่าความน่าจะเป็ น (p) เท่ากับ
0.16 ซึ่ งมีค่าความน่าจะเป็ นมากกว่า 0.05 แสดงว่าไม่ปฏิเสธสมมติฐาน
หลักที่ว่า โมเดลสมมติฐานทางทฤษฎี สอดคล้องกับข้อมูลเชิ งประจักษ์
และดัชนี วดั ระดับความสอดคล้องกลมกลืน (GFI) เท่ากับ 0.99 ดัชนี วดั
ระดับความกลมกลืนที่ปรับแก้ (AGFI) เท่ากับ 0.98 ซึ่ งมีค่าเข้าใกล้ 1
ดัชนี รากของกํา ลังสองเฉลี่ ยของเศษในรู ปคะแนนมาตรฐาน (RMR)
เท่ากับ 0.02 ค่าดัชนี รากของกําลังสองเฉลี่ ยของเศษเหลื อมาตรฐาน
(RMSEA) เท่ากับ 0.02 ซึ่ งมีค่าเข้าใกล้ศูนย์ ค่าสถิติดงั กล่าวสะท้อนให้
เห็นว่าโมเดลการวัดปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการผสมผสานการเรี ยนรู ้แบบ
กํากับตนเองและการเรี ยนรู ้ร่วมกันสําหรับการฝึ กอบรมผูใ้ ช้โปรแกรม
ตามกรอบแนวคิ ดของการวิจยั ที่ พฒั นาขึ้นมี ความสอดคล้องกับข้อมูล
เชิ งประจักษ์ และเมื่ อพิจารณาค่านํ้าหนักองค์ประกอบของตัวแปรใน
โมเดล พบว่า ตัวแปรทุกตัวมีนยั สําคัญทางสถิติ รายละเอียดของผลการ
วิเคราะห์แสดงในรู ปที่ 2 ดังนี้

3.2 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
การเก็ บ รวบรวมข้อ มู ล ดํา เนิ น การโดยใช้ แ บบสอบถามแบบ
ประมาณค่า 5 ระดับ ทําการสอบถามกับนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี ช้ นั ปี
ที่ 4 ของมหาวิทยาลัยภาครัฐ ในประเทศไทยใช้วิธีการสุ่ มตัวอย่างอย่าง
ง่าย จํานวน 1,000 คน ซึ่ งเป็ นผูใ้ ช้งานโปรแกรมประยุกต์ โดยได้รับ
แบบสอบถามกลับมาจํานวน 641 ชุด คิดเป็ นร้อยละ 64.10 จําแนกเป็ น
เพศหญิง 480 คน และเพศชาย 161 คน

3.3 การวิเคราะห์ ข้อมูล
วิ เ คราะห์ ค่ า ร้ อ ยละ ค่ า เฉลี่ ย ค่ า เบี่ ย งเบนมาตรฐาน วิ เ คราะห์
องค์ประกอบเชิงสํารวจด้วยโปรแกรม SPSS และวิเคราะห์องค์ประกอบ
เชิงยืนยันด้วยโปรแกรม LISREL

4. ผลการดําเนินงาน
ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับที่สองของโมเดลการ
วัดปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการผสมผสานการเรี ยนรู ้แบบกํากับตนเองและ
การเรี ยนรู้ ร่วมกันสําหรั บการฝึ กอบรมผูใ้ ช้โปรแกรม พบว่าโมเดลมี

รู ปที่ 2. ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับที่สองของโมเดลการวัดปั จจัย
(SRLS) การรับรู ้ความสามารถของตนเองก่อนการฝึ กอบรม (SE) และ
ความต้องการบรรลุจุดหมายการเรี ยนรู ้ (LGO) ซึ่ งเป็ นองค์ประกอบ
อัน ดับ ที่ หนึ่ ง พบว่า องค์ป ระกอบทั้ง 7 ด้า นดัง กล่ า ว มี ค่ า นํ้าหนัก
องค์ประกอบที่มีนยั สําคัญทางสถิติทุกด้าน แสดงว่าองค์ประกอบทั้ง 7
ด้านนี้ เป็ นปั จจัยที่มีอิทธิ พลทางบวกต่อการผสมผสานการเรี ยนรู ้แบบ
กํากับตนเองและการเรี ยนรู ้ร่วมกันสําหรับการฝึ กอบรมผูใ้ ช้โปรแกรม
ได้อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ นัน่ คือ ปั จจัยด้านการรับรู ้ความสามารถของ
ตนเองในการใช้โ ปรแกรมประยุก ต์แ ละการรั บ รู ้ ค วามสามารถของ
ตนเองก่ อนการฝึ กอบรมมี ความสําคัญมากที่ สุด รองลงมาคื อ กลยุทธ์

เมื่อพิจารณาผลการวิเคราะห์องค์ประกอบอันดับที่สอง ซึ่ งเป็ นผล
การวิเ คราะห์ โมเดลที่ แ สดงความสั ม พันธ์ ร ะหว่า งองค์ป ระกอบการ
ผสมผสานการเรี ยนรู้แบบกํากับตนเองและการเรี ยนรู ้ร่วมกันสําหรับการ
ฝึ กอบรมผูใ้ ช้โปรแกรม (EUT) ซึ่ งเป็ นองค์ประกอบอันดับที่ สองกับ
องค์ประกอบทั้ง 7 ด้าน คือ การรับรู ้ความสามารถของตนเองในการใช้
โปรแกรมประมวลผลคํา (CSE_W) การรับรู ้ความสามารถของตนเองใน
การใช้โปรแกรมตารางคํา นวณ (CSE_S) การรั บรู ้ ค วามสามารถของ
ตนเองในการใช้โปรแกรมนําเสนอผลงาน (CSE_P) การวิเคราะห์ความ
ต้องการในการฝึ กอบรม (NA) กลยุทธ์การเรี ยนรู ้แบบกํากับตนเอง
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การเรี ยนรู้แบบกํากับตนเองและความต้องการบรรลุจุดหมายการเรี ยนรู ้
โดยผูร้ ับการฝึ กอบรมสามารถใช้เครื่ องมือสนับสนุ นการฝึ กอบรมผูใ้ ช้
โปรแกรม ถ้าสามารถขอความช่ วยเหลือจากผูอ้ ื่นเมื่อมีปัญหา (SE3) มี
ความพร้ อ มทั้ง ทางร่ า งกายและจิ ต ใจในการรั บ ความรู ้ จ ากเครื่ อ งมื อ
สนับสนุ นการฝึ กอบรมผูใ้ ช้โปรแกรม (T3) ผูร้ ับการฝึ กอบรมควรมี
ความกระตือรื อร้นในการแสวงหาความรู ้อยูเ่ สมอ (T2) และโอกาสที่จะ
ขยายขีดความสามารถของตนเอง (LGO4) ตามลําดับ
จากผลการวิเคราะห์ขา้ งต้นนี้ สามารถสรุ ปได้วา่ สมมติฐานทั้ง 7 ข้อ
เป็ นจริ ง กล่าวคื อองค์ประกอบทั้ง 7 ด้านนั้นส่ งผลทางบวกต่ อการ
ฝึ กอบรมผูใ้ ช้โปรแกรมจริ ง

[5] กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร,
"กรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552," ed, 2552.
[6] T. Coulson, C. Shayo, L. Olfman, and C. E. T. Rohm,
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Pennsylvania, 2003.
[7] J. Gravill and D. Compeau, "Self-regulated learning
strategies and software training," Information &
Management, vol. 45, pp. 288-296, 2008.
[8] A. Azadeh and M. J. Songhori, "End-user training
programs planning model based on Information
Technology and Information Systems (IT/IS) impact on
individual work," in Industrial Technology, 2006. ICIT
2006. IEEE International Conference on, 2006, pp. 21072112.
[9] O. T. Eyitayo, "Do students have the relevant ICT skills
they need to do their research projects," presented at the
Proceedings of the 2011 conference on Information
technology education, West Point, New York, USA, 2011.
[10] N. Kaplan-Mor, C. Glezer, and M. Zviran, "A comparative
analysis of end-user training methods," Journal of Systems
and Information Technology, vol. 13, pp. 25-42, 2011.
[11] C. C. Chen, T. Ryan, and L. Olfman, "The efficacy of
behavior modeling: A comparison of face-to-face and
online asynchronous software-training methods," in System
Sciences, 2004. Proceedings of the 37th Annual Hawaii
International Conference on, 2004, p. 10 pp.
[12] S. Gupta and R. P. Bostrom, "Achieving end-user training
effectiveness through web-based training systems: An
empirical study," Hyderabad, 2009.
[13] W. Cheng-Hua, L. Lu-Wen, and C. Yi-Ying, "The effect of
ERP software interface design and cognitive function on
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5. สรุ ป
การผสมผสานการเรี ยนรู ้ แบบกํากับตนเองและการเรี ยนรู ้ ร่วมกัน
สําหรับการฝึ กอบรมผูใ้ ช้โปรแกรมจะเกิดขึ้นได้ผรู ้ ับการฝึ กอบรมก็ตอ้ ง
มีความเชื่ อมัน่ ในความรู ้ความสามารถของตนเอง มีความพยายามที่จะ
เรี ยนรู้เพื่อขยายขีดความสามารถของตนเอง ความพร้อมทั้งทางร่ างกาย
และจิตใจในการรับความรู ้ มีความสามารถในการใช้เครื่ องมือสนับสนุน
การฝึ กอบรมผูใ้ ช้โปรแกรมและสามารถขอความช่วยเหลือจากผูอ้ ื่นเมื่อ
มีปัญหา เพื่อให้ผูใ้ ช้โปรแกรมมีการรับรู ้ความสามารถของตนเองด้าน
คอมพิ ว เตอร์ ที่ สู ง ขึ้ น อัน จะนํา ไปสู่ ก ารฝึ กอบรมผูใ้ ช้โ ปรแกรมให้
ประสบความสําเร็จ

6. กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุ ณทุ นโครงการส่ งเสริ มการวิจยั ในอุดมศึ กษาและพัฒนา
มหาวิ ท ยาลัย สํา นัก งานคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษา ที่ ส นับ สนุ น
ทุนการศึกษาให้แก่ สิ ริกร กรมโพธิ์

เอกสารอ้ างอิง
[1] R. P. Bostrom, "Technology-mediated learning: A
comprehensive theoretical model," Journal of the
Association for Information Systems, vol. 10, 2009.
[2] G. Torkzadeh, J. C.-J. Chang, and D. Demirhan, "A
contingency model of computer and Internet self-efficacy,"
Information &amp; Management, vol. 43, pp. 541-550,
2006.
[3] S. Gupta, R. P. Bostrom, and M. Huber, "End-user training
methods: what we know, need to know," SIGMIS
Database, vol. 41, pp. 9-39, 2010.
[4] S. Krompho and N. Porrawatpreyakorn, "Identifying
Factors Influencing Hybrid Self-regulated and
Collaborative Learning: Toward an End-User Training
Framework," in Advances in Information Technology. vol.
409, B. Papasratorn, N. Charoenkitkarn, V. Vanijja, and V.
Chongsuphajaisiddhi, Eds., ed: Springer International
Publishing, 2013, pp. 120-130.

วันที่ 21-23 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่
D337

Paper ID 1082

บทความวิจยั –วิชาการ
การประชุมวิชาการ งานวิจยั และพัฒนาเชิ งประยุกต์ ครั้งที่ 6 การพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อให้โลกมีสนั ติสุข
ECTI-CARD Proceedings 2014, Chiang Mai, Thailand

การพัฒนาหนังสื ออิเล็กทรอนิกส์ เพือ่ พัฒนาทักษะภาษาไทยนักเรียนบกพร่ องทางการได้ ยนิ
ระดับชั้ นประถมศึกษาปี ที4่ โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุ นทร
The Development of Electronic book Instruction for development Thai Language skill of the deaf Student
Primary level 4 of Sodsuksaanusansunthon School
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บทคัดย่ อ
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การวิ จัยนี ้เป็ นการวิ จัยเพื่ อพัฒนา หาประสิ ทธิ ภาพและผลสั มฤทธิ์
การเรี ยน หนั ง สื อ อิ เ ล็ก ทรอนิ ก ส์ เพื่ อ พัฒ นาทั ก ษะภาษาไทยนั ก เรี ยน
บกพร่ องทางการได้ ยิน ชุด สุขภาพดีชีวีมีสุข โดยได้ ดาเนินการวิจัยดังนี ค้ ื อ
วิ เ คราะห์ เนื ้อ หา ก าหนดวัต ถุป ระสงค์ สร้ างแบบทดสอบ วิ เ คราะห์
คุณภาพเครื่ องมือ จัดทาแบบร่ างหนังสื ออิเล็กทรอนิกส์ นาไปประเมินผล
โดยผู้ เ ชี่ ยวชาญ และน าไปทดลองกั บกลุ่ม ตั ว อย่ า งคื อ นั ก เรี ยนระดั บ
ประถมศึกษาชั้ นปี ที่ 4 โรงเรี ยนโสตศึ กษาอนุสารสุนทรที่ ได้ จากการเลือก
แบบเจาะจง นาผลไปวิ เคราะห์ หาค่ าประสิ ทธิ ภาพตามเกณฑ์ มาตรฐาน
ของเมกุยแกนส์ (Meguigans)วิเคราะห์ เปรี ยบเที ยบคะแนนเฉลี่ยก่ อนเรี ยน
และหลังเรี ยน
ผลการวิจัยพบว่ าหนังสื ออิ เล็กทรอนิ กส์ เพื่อพัฒนาทักษะภาษาไทย
นักเรี ยนบกพร่ องทางการได้ ยิน ระดับชั้ นประถมศึ กษาชั้ นปี ที่ 4 โรงเรี ยน
โสตศึ กษาอนุสารสุนทร มีประสิ ทธิ ภาพเท่ ากับ 1.007 และคะแนนเฉลี่ ย
หลังการเรี ยนสู งกว่ าคะแนนหลังเรี ยนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ.01

1. บทนา
นักเรี ยนบกพร่ องทางการได้ยินระดับที่เรี ยกว่าเป็ นคนหู หนวกนั้นเป็ น
ถือเป็ นผูพ้ ิการซ้ าช้อน เนื่ องจากเด็กเหล่านี้ ไม่สามารถได้ยินเสี ยง จึงทาให้
ไม่สามารถออกเสี ยงได้ การเรี ยนรู ้ ของเด็กเหล่านี้ จะเรี ยนรู ้ ผ่านภาษามื อ
ซึ่งเป็ นภาษาที่หนึ่ง และเรี ยนภาษาไทยเป็ นภาษาที่สองโดยเรี ยนผ่านภาษา
มือ การสะกดนิ้วมือ ดังนั้นการพัฒนาภาษาไทยของเด็กนักเรี ยนบกพร่ อง
การได้ยิน จึงอยูใ่ นระดับจากัด หากเที ยบกับเด็กปกติ แล้วจะห่ างกันมาก
ก่ อให้ เ กิ ด ปั ญหากับ การเข้า มาเรี ยนในระดับ สู งขึ้ น นัก เรี ย นเหล่ านี้ ไม่
สามารถใช้ภาษาเป็ นเครื่ องมือในการต่อยอดความรู ้ ในศาสตร์ อื่นๆ ดังนั้น
ทักษะภาษาไทยจึงมี ความสาคัญในการพัฒนาเด็กเหล่ านี้ การสอนภาษา
ให้นกั เรี ยนบกพร่ องทางการได้ยินมีความยากลาบาก สื่ อจึงเป็ นสิ่ งสาคัญ
ที่สุดในการช่ วยในการเรี ยนการสอน เนื่ องจากการสื่ อสารกับเด็กเหล่านี้
จะต้องการอาศัยการสื่ อสารหลายรู ปแบบรวมกัน ทั้งคาพูด ท่าทาง สี หน้า
ภาษาไทย ภาษามือ ภาพต่างๆ ซึ่ งสิ่ งเหล่ านี้ สามารถนามารวมกันได้ใน
สื่ อที่เรี ยกว่ามัลติมีเดีย สามารถนาเสนอเนื้ อหาผ่านสื่ อหลายอย่างในคราว
เดี ยวกัน ก่ อให้ เ กิ ด การเข้าใจความหมาย จึ งได้พฒ
ั นาสื่ อมัล ติ มี เ ดี ยใน
รู ปแบบหนังสื ออิเล็กทรอนิ กส์บุ๊ค(Electronic Book) เพื่อพัฒนาทักษะ
ภาษาไทยสาหรั บนัก เรี ยนบกพร่ องทางการได้ยิน เพื่ อช่ วยในการเรี ยน
ภาษาไทย

Abstract
This research aims to design and develop the Electronicbook for the deaf Students. of Soduksaanusansunthon . The study
employs research processes as : determination of the theme relevant to
the objective by using the experimental class, conclusion of the theme,
development of the questionnaire, and questionnaire’s quality test. The
last process is the development of Electronic-book. The Electronic-book
was used with the purposive sample of primary level 4 of
Soduksaanusansunthon School.
The effectiveness of the Electronic-book was 1.007 which
was higher than the average standard of Meguigans.in which was used
as analysis tool. The average point of students before and After using
the Electronic-book was analyzed and compared. It was found that the
average point of student had increased after using the Electronic-book.
The significance of the study is .01.

2. วัตถุประสงค์ การวิจยั
1.เพื่อออกแบบหนังสื ออิ เ ล็ก ทรอนิ ก ส์ เ พื่อพัฒนาทัก ษะภาษาไทย
ส าหรั บ นัก เรี ย นบกพร่ อ งทางการได้ยิ น ระดับ ชั้น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 4
โรงเรี ยนโสตศึกษาอนุสารสุนทร
2.เพื่อศึกษาประสิ ทธิภาพของหนังสื ออิเล็กทรอนิ กส์เพื่อพัฒนาทักษะ
ภาษไทยสาหรับนักเรี ยนบกพร่ องทางการได้ยิน ระดับชั้นประถมศึกษาปี
ที่4 โรงเรี ยนโสตศึกษาอนุสารสุนทร
3.เพื่อศึกษาผลสาฤทธิ์ ของนักเรี ยนบกพร่ องทางการได้ยินที่เรี ยนด้วย
หนั ง สื อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ เ พื่ อ พัฒ นาทัก ษะภาษาไทยส าหรั บ นัก เรี ยน
บกพร่ องทางการได้ยนิ
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5.3.4 สถิติที่ใช้วิเคราะห์ขอ้ มูลมีดงั นี้

3. ขอบเขตการวิจยั
1.ขอบเขตด้านเนื้ อหา การวิจยั นี้ ได้คดั เลื อกเนื้ อหาในหนังเสื อเรี ยน
ในระดับชั้นประถมศึกษาปี ที่4โรงเรี ยนโสตศึกษาอนุสารสุ นทร หน่ วยที่ 2
สุ ขภาพดี ชีวีมีสุข โดยแบ่งเนื้ อหาเป็ น 5 เล่ มคื อ อาหารของเรา รสชาติ
อาหาร ข้าว อาหารหลัก 5หมู่ และกินไม่ดีมีทุกข์
2.ขอบเขตพื้นที่ โรงเรี ยนโสตศึกษาอนุสารสุ นทร จ.เชี ยงใหม่
3.ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง นักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่4 โรงเรี ยน
โสตศึกษาอนุสารสุ นทร ปี การศึกษา 2555 จานวน 19 คน เลื อกเป็ นกลุ่ม
ตัวอย่างจานวน 10 คน โดยเลือกแบบเจาะจง

(1) สู ตรค านวณหาดัช นี ค วามสอดคล้อง(Index of Item
Objective Congruence : IOC) (พิสณุ ฟองศรี , 2552, หน้า 179)

IOC = ∑

(1)
∑R= ผลรวมคะแนนความคิ ด เห็ น ของผู้เ ชี่ ย วชาญด้า น
เนื้ อหาวิชา
N = จานวนผูเ้ ชี่ยวชาญ
(2) สู ตรวิเคราะห์ความยากง่าย
จานวนผูต้ อบถูก

4. กรอบความคิดในการวิจยั

(2)

จานวนผูเ้ ข้าสอบ

(3) สู ตรหาค่าอานาจจาแนก

กรอบแนวคิดในการวิจยั นี้ คือ การออกแบบหนังสื ออิเล็กทรอนิ กส์
ส าหรั บ พัฒ นาทัก ษะภาษาไทยนัก เรี ย นบกพร่ อ งทางการได้ยิ น โดย
คานึงถึงปัจจัยต่างๆที่ช่วยให้เกิดการเรี ยนรู ้ คือศึกษาข้อจากัดของนักเรี ยน
บกพร่ องทางการได้ยิน วัฒนธรรมของคนหู หนวก เนื้ อหาเรื่ องอาหาร
เทคโนโลยีสื่อสารการศึกษา แนวคิดเกี่ยวกับอิเล็กทรอนิ กส์บคุ๊ เพื่อให้ได้
สื่ อที่มีประสิ ทธิ์ภาพ ช่วยให้นกั เรี ยนบกพร่ องการได้ยนิ เกิดการเรี ยนรู ้ได้

จานวนคนตอบถูกในกลุ่มสูง จานวนคนตอบถูกในกลุ่มต่า
จานวนคนในกลุ่มสูงหรื อกลุ่มต่า

(3)

(4) สู ตรคานวณหาความเชื่ อมัน่ ข้อสอบ
R=

[

∑

]

(4)

(5) สู ตรคานวณหาประสิ ทธิ ภาพสื่ อ (มานะ ประทีปพรศักดิ์ ,
2549, หน้า 65 )

5.วิธีดาเนินการวิจยั

Maguigans Ratio =

5.1 การวิจยั นี้ เป็ นการวิจยั เชิ งทดลอง แบบกลุ่มเดียวทดสอบก่อนและ
หลัง

(5)

M1 คือ ค่าเฉลี่ยของคะแนนการทดสอบก่อนเรี ยน
M2 คือ ค่าเฉลี่ยของคะแนนการทดสอบหลังเรี ยน
P คือคะแนนเต็มของแบบทดสอบ
ค่าอัตราที่ได้จากสู ตรนี้ อยูร่ ะหว่าง 0-2 ถ้าค่าที่คานวณได้มี
ค่ามากกว่า 1.00ถือว่ามีประสิ ทธิ ภาพ
(6) การหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน

5.2 กลุ่ ม ตัว อย่ า งคื อ นั ก เรี ยนบกพร่ องทางการได้ ยิ น ระดั บ ชั้ น
ประถมศึ กษาปี ที่4 โรงเรี ยนโสตศึกษาอนุ สารสุ นทร ปี การศึกษา 2555
จานวน 10 คน ได้จากการเลือกแบบเจาะจง
5.3 เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล และการสร้างเครื่ องมือ

t=

5.3.1 หนังสื ออิเล็กทรอนิกส์จานวน 5 เล่ม เรื่ องอาหารของเรา
เรื่ องรสชาติอาหาร เรื่ องข้าว เรื่ องอาหารหลัก 5 หมู่ และเรื่ องกิ นไม่ดีมี
ทุกข์ เมื่ออกแบบแล้วนาไปให้ผเู้ ชี่ ยวชาญประเมินในด้านต่าง และนามา
หาค่าเฉลี่ยเลขคณิ ต

∑
(∑ )

√ ∑

โดยที่ df= n-1

6. ผลการวิจยั
6.1 ผลการออกแบบหนังสื ออิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้

5.3.2 แบบทดสอบที่ มีค วามเหมาะสมกับ นัก เรี ยนบกพร่ อ ง
ทางการได้ยินนาไปทดสอบดัชนี สอดคล้องของข้อสอบกับวัตถุ ประสงค์
การเรี ยนรู้ เลือกข้อสอบที่มีค่า IOC ไม่น้อยกว่า 0.5 แล้วนาไปทดลองใช้
วิเ คราะห์ ค วามยากง่าย (Level of Difficulty) หาค่ าอ านาจจาแนก
(Discrimination Power) และหาค่าความเชื่ อมัน่ ของแบบทดสอบ และ
เลือกข้อสอบที่มีค่าความยากตั้งแต่ 0.33-0.77 ค่าอานาจจาแนกมีค่าตั้งแต่
0.25-0.75 และค่าความเชื่ อมัน่ เท่ากับ 0.794 ได้ขอ้ สอบที่ใช้ได้จานวน 29
ข้อ

รู ปที่1 ตัวอย่างหน้าปกหนังสื อ

5.3.3 การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้ห้องเรี ยนจาลอง โดยใช้ครู
ผูช้ ่ วยชี้ แ จงขั้นตอน ให้นักเรี ยนกลุ่มตัวอย่างทาแบบทดสอบก่ อนเรี ยน
และเรี ยนด้วยหนังสื ออิเล็กทรอนิกส์ และทาแบบทดสอบหลังเรี ยน
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ประเภทคะแนน
คะแนนก่อนสอบ
(Pretest)
คะแนนหลังเรี ยน
(Pretest)

คะแนน คะแน จ านวน ค่า
เต็ม
นรวม นักเรี ยน เฉลี่ย
38
180
10
18

ร้ อ ย
ละ
47.36

38

83.15

316

10

31.6

ค่าประสิ ทธิ ภาพเมกุยแกนส์ 1.007

จากตารางหนังสื ออิ เล็กทรอนิ กส์ เพื่อพัฒนาทัก ษะภาษาไทย
ส าหรั บ นั ก เรี ยนบกพร่ องทางการได้ ยิ น ชุ ด สุ ข ภาพดี ชี วี มี สุ ข โดย
คานวณหาค่าประสิ ทธิ ภาพมาตรฐานของเมกุยแกนส์ ได้ค่าประสิ ทธิ ภาพ
เท่ากับ 1.007

รูปที่3 ตัวอย่างหน้าคานา

6.3 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของนักศึกษาบกพร่ องทาง
การได้ยนิ
รูปที่4 ตัวอย่างหน้าเนื้ อหา
คนที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
รวม

รู ปที่5 ตัวอย่างหน้าสรุ ป
6.2.ผลการประเมินหนังสื อของผูเ้ ชี่ยวชาญ
ตาราง 1 คะแนนประเมินหนังสื ออิเล็กทรอนิกส์ของผูเ้ ชี่ยวชาญ
รายการ

ร ะ ดั บ ความหมาย
ค ว า ม
คิดเห็น
1.เนื้อหาสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
4.66
ดีมาก
2. การแยกเนื้อหาแต่ละเล่ม
4.66
ดีมาก
3.ความถูกต้องของเนื้อหา
4.33
ดี
4.การใช้ภาพสามารถสื่ อความหมายชัดเจน
4.33
ดี
5.รู ปแบบตัวอักษรมีความเหมาะสม
4.33
ดี
6.ขนาดตัวอักษรมีความเหมาะสม
4.33
ดี
7.การใช้สีมีความเหมาะสม
4.33
ดี
8.การจั ด ว าง ประกอบหน้ า จ อมี ค ว า ม
4.33
ดี
เหมาะสม
9.ตาแหน่งการวางภาพของล่ามภาษามือ
4.66
ดีมาก
10.ขนาดของภาพภาษามือ
4.33
ดี

ตาราง 3
คะแนนเต็ม 38
คะแนนหลัง
คะแนนก่อน
เรี ยน
เรี ยน
(X2)
(X1)
21
36
25
34
20
31
21
33
16
35
17
27
13
29
14
29
16
31
17
31
180
316
t= 14.04

D
(X1-X2)
-15
-9
-11
-12
-19
-10
-16
-15
-15
-14
136

225
81
121
144
361
100
256
226
225
196
1934

จากตาราง 4.2 เมื่อเปรี ยบเทียบคะแนนก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน
ของหนังสื ออิเล็กทรอนิ กส์ชุดสุ ขภาพดี ชีวีมีสุข พบว่าค่า t มีนยั สาคัญทาง
สถิติที่ 0.01 แสดงว่าผลการเรี ยนก่อนเรี ยนและหลังเรี ยนมีคะแนนแตกต่าง
กัน โดยคะแนนเฉลี่ ยหลังเรี ยนสู งกว่า คะแนนเฉลี่ ยก่อนเรี ยน อย่างมีนยั
สาคัญทางสถิติที่ระดับ.01

7. สรุปผลการวิจยั
หนังสื ออิ เล็กทรอนิ กส์ เพื่อพัฒนาทักษะภาษาไทยนักเรี ยนบกพร่ อง
ทางการได้ยนิ ระดับชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4 มีประสิ ทธิ ภาพตามเกณฑ์ของ
เมกุยแกนส์ และผลการเรี ยนของนักเรี ยนก่อนเรี ยนและหลังเรี ยนแตกต่าง
กันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ.01
อย่างไรก็ตามเมื่ อพิ จารณาประสิ ท ธิ ภาพตามเกณฑ์ของเมกุยแกนส์
เท่ากับ 1.007 ซึ่ งสู งกว่าเกณฑ์ คือ 1 .000 เพียงเล็กน้อย เนื่ องจากการ

ผลการประเมินหนังสื ออิเล็กทรอนิ กส์ โดยผูเ้ ชี่ ยวชาญ อยู่ใน
ระดับดี และดีมากทุกรายการ

ตาราง 2 แสดงประสิ ทธิภาพสื่ อ
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ทดลองสื่ อได้กระทาเมื่อปลายภาค นักเรี ยนได้เรี ยนเนื้ อหาเรื่ องอาหารไป
แล้วเมื่อภาคเรี ยนที่ 1 แม้จะไม่ใช่ เนื้ อหาเดี ยวกันแต่เกี่ ยวเนื่ องกัน ทาให้
นักเรี ยนมีความรู้เดิ ม และทาคะแนนก่ อนเรี ยนได้มาก คื อ ค่าเฉลี่ ยก่ อน
เรี ยนได้เท่ากับ 18 คิดเป็ น ร้อยละ 47.36 ส่ วนหลังเรี ยนคะแนนเฉลี่ ย 31.6
คิดเป็ นร้อยละ 83.15
เมื่ อ วิ เ คราะห์ เ ปรี ยบเที ย บก่ อ นเรี ยนหลั ง เรี ยนด้ ว ยหนั ง สื อ
อิเล็กทรอนิ กส์ชุดสุ ภาพดี ชีวีมีสุข มีความแตกต่างระหว่างคะแนนเฉลี่ ย
ก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน โดยคะแนนเฉลี่ ยหลังเรี ยนสู งกว่าคะแนนเฉลี่ ย
ก่อนการเรี ยนอย่างมีนยั สาคัญทางสถิ ติที่ระดับ .01 เป็ นไปตามสมมุติฐาน
ที่ต้ งั ไว้ ทั้งนี้ เนื่ องมาจากการสร้ างหนังสื อที่ ได้ดาเนิ นตามขั้นตอนอย่าง
ถูกต้อง
ประเด็นสื่ อกับการเรี ยนรู ้ ของนักเรี ยนบกพร่ องทางการได้ยิน ศรี ยา
นิยมธรรม (2544, หน้า 140 ) ได้กล่าวไว้วา่ มีการศึกษาการใช้สื่อสาหรับ
คนหูหนวกหลายประการและมีการทุ่มงบประมาณมากในเรื่ องนี้ แต่จาก
การศึ ก ษาสื่ อไม่ ไ ด้ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การเรี ยนรู ้ ข องเด็ ก หู ห นวกไม่ ว่ า
สถานการณ์ ใ ดๆ แต่สื่อ จะช่ วยให้ ก ารเรี ยนการสอนดาเนิ น ไปได้อย่า ง
สะดวก ในกรณี น้ ี ผูว้ ิจยั เห็ นด้วยว่าสื่ ออาจไม่ช่วยในการเรี ยนรู ้ ดีกว่าการ
สอนของครู แต่อย่างไรก็ตามการสอนของครู จะเป็ นไปได้ยากมากถ้าไม่มี
สื่ อ เพราะธรรมชาติ ก ารเรี ยนรู้ ข องคนหู ห นวกจะเรี ยนรู้ จากประสาท
สัมผัสที่เหลืออยูท่ ้งั หมด โดยเฉพาะการเห็น ดังนั้นสื่ อจึงมีความสาคัญใน
การช่วยให้กิจกรรมการสอนเป็ นไปได้อย่างดี นอกจากนี้ ตามธรรมชาติ
ของการเรี ยนรู้ ข องนัก เรี ยนแต่ ล ะคนไม่ เ ท่ ากัน การใช้สื่ อที่ นัก เรี ย น
สามารถเรี ยนได้ดว้ ยตัวเอง สามารถทาความเข้าใจกับเนื้ อหาได้ตามความ
ต้องการ และการใช้สื่อที่มีประสิ ทธิ ภาพคือใช้ร่วมกับการสอนของครู ซึ่ ง
สอดคล้องกับความคิดเห็นของ มานะ ประทีปพรศักดิ์ ( 2549 ) ที่เห็ นว่า
ชุดบทเรี ยนหรื อสื่ อที่สร้ างขึ้นนั้นเป็ นสื่ อช่ วยสอนหรื อประกอบการสอน
รู ปแบบหนึ่งที่จะช่วยในการเรี ยนการสอนในชั้นเรี ยนดาเนิ นไปด้วยความ
สะดวกขึ้น

8. กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณผูเ้ ชี่ยวชาญ คือผูช้ ่วยศาสตราจารย์ประสิ ทธ์ สุขนิมิต
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์สมศักดิ์ คูหาสวรรค์เวช อาจารย์บุญโฮม จันทร์ สมดี
และอาจารย์กรรณิ การ์ สื บสกุล ที่ให้ขอ้ แนะนาในการวิจยั
และ
ประเมินผลเครื่ องมือวิจยั
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การพัฒนาไลบรารีสําหรับสร้ างอินเตอร์ แอคทีฟแอพพลิเคชั นด้ วยเทคโนโลยี HTML5
Development of Interactive application library using HTML5 technology;

Thepparit Sinthamrongruk and Pagon Mingsiripreeda
Chiang Mai university
E-mail: john_cpe12@hotmail.com
อย่า งไรก็ ต าม HTML5 ยัง เป็ นภาษาที่ เ ขี ย นค่ อ นข้า งลํา บากเนื่ อ งจาก
บทคัดย่ อ
นักพัฒนาจะต้องรู ้จกั ภาษา JavaScript, CCS3 และ PHP ควบคู่ไปด้วย
งานวิจัยนีม้ ีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้ างจาวาสคริ ปต์ ไลบรารี สาํ หรั บทํางาน
บนเทคโนโลยี HTML5 ที่ สามารถสร้ างอิ นเตอร์ แอคที ฟแอพพลิ เคชั นได้
วิทยาลัยศิลปะ สื่ อและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชี ยงใหม่ มีการเรี ยนการ
โดยประกอบไปด้ วยฟั งชั นก์ ที่สาํ คัญได้ แก่ 1.การแอนเมท 2.การแสดงผล
สอนวิชาที่ มีเนื้ อหาเกี่ ยวข้องกับการสร้ างอิ นเตอร์ แ อคที ฟแอพพลิ เคชัน
เสี ยง 3.การดักจับการเคลื่ อนไหวจากเมาส์ และได้ ทดสอบความเร็ วในการ
โดยส่ วนใหญ่แล้วผูเ้ รี ยนจะมีความถนัดด้านการวาดรู ปและการสร้างสรรค์
แสดงผลกับสื่ อการเรี ยนการสอนเรื่ องโลกแห่ งส่ วนสั ตว์ ด้วยบราวเซอร์
แต่เมื่อให้พฒั นาอิ นเตอร์ แอคทีฟที่ใช้การเขี ยนโปรแกรมที่ ซบั ซ้อน จะมี
Google chrome และ Firefox ผลปรากฏว่ าไลบรารี สามารถทํางานได้ อย่ าง
ปั ญหาตรงที่นกั ศึกษาไม่สามารถเขียนโค้ดได้ แม้จะมีรูปภาพและเนื้ อเรื่ อง
มีประสิ ทธิ ภาพสามารถแสดงค่ าความเร็ วในการเคลื่ อนไหวหรื อ fps ได้
ประกอบที่น่าสนใจซึ่ งเป็ นที่น่าเสี ยดายอย่างยิง่
มากกว่ า 60 รู ปต่ อวินาที
ด้วยเหตุน้ ี ผูท้ าํ วิจยั จึ งมี ความคิ ดที่ จะพัฒนาไลบรารี ข้ ึนมาเกี่ ยวข้องกับ
การพัฒนาอินเตอร์ แอคทีฟ ที่มีลกั ษณะ ใช้งานง่าย ลดขั้นตอนการใช้งานที่
ไม่ จ าํ เป็ น ที่ ป ระกอบไปด้ว ยฟั งก์ ชัน การทํา งานที่ จาํ เป็ นต่ อ การสร้ า ง
อินเตอร์ แอคทีฟ เช่น การวาดรู ปฉากหลัก การวาดรู ปปุ่ มกด ตัวละครต่างๆ
รวมทั้งแสดงผลเสี ยง ที่เรี ยบเรี ยงจากเมธทอดที่ พบในหนังสื อการพัฒนา
เกม[2] โดยไลบรารี ที่ พฒ
ั นาขึ้ น มาจะสามารถทํางานได้บ นบราวเซอร์
Firefox และ Google chrome ทั้งในระบบปฏิ บตั ิ การวินโดว์ 7 และแอน
ดรอยด์เวอร์ ชนั 4.0
โดยวัด ประสิ ท ธิ ภ าพของไลบรารี ด้วยการแสดงค่ า ความเร็ ว ในการ
แสดงผลต่อวินาทีหรื อเฟรมเรต (frame rate : fps) เท่ากับ 22 ครั้งต่อวินาที
ผ่า นการทดลองด้วยอิ น เตอร์ แ อคที ฟ เรื่ อ ง “โลกแห่ ง สวนสั ต ว์” ที่ มี
กลุ่มเป้ าหมายเป็ นเด็กชั้นประถมศึกษาตอนต้น

ไลบรารี นี ้เป็ นฟรี แวร์ ซึ่ งถูกออกแบบสําหรั บผู้มีพืน้ ฐานความรู้ ทาง
คอมพิวเตอร์ เบือ้ งต้ นเช่ น ครู นักเรี ยนและผู้ที่สนใจให้ สามารถเรี ยนรู้ และ
สื่ อสร้ างสรรค์ ได้ โดยมิ ต้องพึ่ งพาซอร์ ฟแวร์ ที่ มี ค่ าใช้ จ่ าย โดยสามารถ
ดาวน์ โหลดและใช้ งาน jcamt.jsฟรี ได้ ที่http://www.johncpe12.com/jcamt1

Abstract

This research aims to create a JavaScript library for working on
HTML5 technology that can create interactive applications consisting of
three main functions which are animation sound effects, and mouse
events. The library was evaluated from results obtained from “The world
of zoo” eLearning with Google Chrome and Mozilla Firefox on
Microsoft Windows7 and Android operating system. The library has
efficiency which can enable frame rates of more than 60 frames per
seconds.
The library is freeware that was designed for teacher; student and
general people who want to develop creative media using simple
programming.
The library can be downloaded at http://www.johncpe12.com/jcamt1
Keywords: JavaScript, HTML5, interactive library, and animation

2. หลักการทฤษฏีและงานวิจัยที่เกีย่ วข้ อง
2.1 หลักการทฤษฏี

2.1.1 HTML คือ ภาษาคอมพิวเตอร์ ชนิ ดหนึ่ งที่ใช้สาํ หรับเขียน
เว็บเพจ ซึ่ งย่อมาจากคําว่า Hyper Text Markup Language ถูกคิดค้นโดย
นาย Tim Berners-Lee ซึ่ งสามารถแสดงผลข้อมูลไม่ว่าจะเป็ นภาพ เสี ยง
และข้อความ ผ่านโปรแกรมบราวเซอร์ เช่ น Google Chrome, Safariและ
Mozilla Firefox ได้ HTML ได้มีการพัฒนาจากเวอร์ ชนั แรกเมื่อปี 1980 จน
ในปั จจุบนั ได้พฒั นามาถึ งเวอร์ ชนั ที่ 5 ซึ่ งเรี ยกว่า HTML5 โดยมีการเพิ่ม
ความสามารถด้านการแสดงผลจากเวอร์ ชนั เก่าในด้านแสดงผลไฟล์วิดีโอ
การแสดงเสี ยงความสามารถด้านกราฟิ กและการสนับสนุน CSS3

1. บทนํา

อินเตอร์ แอคทีฟแอพพลิ เคชันเป็ นโปรแกรมประเภทหนึ่ งที่ กาํ ลังเป็ น
นิ ย มในปั จ จุ บ ัน ซึ่ งเป็ นการทํา งานที่ สัม พัน ธ์ ก ัน ระหว่า งผู้ใ ช้ ง านและ
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ผ่านการสื่ อสารหลายทาง เช่น ภาพและเสี ยง เป็ น
ต้น[1] ซึ่ งในอดีตนั้น ผูค้ นส่ วนใหญ่มกั จะคิดว่าการพัฒนาโปรแกรมชนิ ด
นี้ เป็ นเรื่ องยาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งอิ นเตอร์ แอคที ฟที่ สามารถทํางานบน
เว็บไซต์ได้ แต่อย่างไรก็ตามด้วยคุ ณสมบัติใหม่ที่เพิ่มเข้ามาใน HTML5
เราสามารถสร้างแอพพลิ เคชันชนิ ดนี้ ได้ผ่านอิลิเม้นใหม่อย่าง Canvas แต่

รูปที่ 1. วิวฒั นาการของ HTML
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2.1.2 บราวเซอร์ที่รองรับ HTML5 (Browser Support)
การแสดงผลด้านกราฟิ กของ HTML5 จะแสดงผลผ่าน Canvas
ซึ่ งเป็ นส่ วนเพิ่มเติมใหม่ของ HTML5ที่ทาํ หน้าที่เปรี ยบเสมือนผืนผ้าใบให้
สามารถวาดรู ปเพื่อแสดงผลกราฟิ กได้ ในรู ปที่ 2 คือ ตารางการรองรับการ
ทํางานของอิลิเม้น Canvas บนแต่ละระบบปฏิบตั ิการ

รู ปที่ 2. ตารางการรองรับการทํางานของ Canvas [3]
บนแต่ละระบบปฏิบตั ิการ
2.1.3 Cascading Style Sheets3 หรื อ CSS3 คือ ภาษาสําหรับจัด
หน้าเว็บเพจเวอร์ชนั 3 ซึ่ งเป็ นเวอร์ ชนั ล่าสุ ด ที่เพิ่มความสามารถต่างๆเข้า
มา เช่น การทําแอนนิเมชัน, การหมุนวัตถุ, การปรับขนาด, การใส่ เงา, การ
ลบเหลียมมุม, การใช้เว็บฟอนต์, การจัดคอลัมน์ และการทําโปร่ งแสง

รูปที่ 3. ตัวอย่างการใช้ CSS3 หมุนวัตถุ

3. ระเบียบวิธีวจิ ยั

3.1 กระบวนการพัฒนา
ขั้น ตอนการพัฒนาไลบรารี Jcamt.js ใช้ห ลัก การแบบ 3P ซึ่ ง
ประกอบไปด้ ว ยขั้น ตอน 1.ขั้น ตอนก่ อ นกระบวนการผลิ ต (Preproduction) 2.ขั้น ตอนการผลิ ต(Production) และ 3.ขั้นตอนหลัง
กระบวนการผลิต (Post-production) รายละเอียดดังนี้
3.1.1 ขั้นตอนก่อนกระบวนการผลิต
- ศึกษา HTML5 และหลักการทํางาน
- ศึ ก ษาขั้ น ตอนเกี่ ย วกั บ การสร้ า งอิ น เตอร์ แอคที พ
แอพพลิเคชัน
- รวบรวมข้อมูลฟั งก์ชนั การทํางานที่จาํ เป็ นกับการสร้าง
อินเตอร์ แอคทีพ
- ออกแบบโปรโตไทป์
3.1.2 ขั้นตอนการผลิต
- สร้างโปรโตไทป์
- วาดรู ป
- ทดสอบความเร็ วในการแสดงผลกับบราวเซอร์ Google
chrome และ Firefox บนระบบปฏิ บตั ิ ก ารวิน โดว์ 7
และแอนดรอยด์ 4.0
3.1.3 ขั้นตอนหลังกระบวนการผลิต
- เผยแพร่ ไลบรารี สู่สาธารณะ
- วิเคราะห์การใช้งานจากผูใ้ ช้
3.2 วัตถุดบิ ในการพัฒนา ประกอบไปด้วยรู ปภาพและเสี ยง
3.2.1 รู ปภาพ ใช้รูปภาพนามสกุลเป็ น PNG เนื่ องจากสามารถกําหนด
ความโปร่ งใสได้ ดังรู ปที่ 5 และ 5

รู ปที่ 4. ตัวอย่างการใช้ CSS3 ด้วยการลบเหลี่ยมมุม
ดังนั้นเมื่ อกล่าวถึ ง HTML5 ในทางเทคนิ คจะหมายความว่า
“เทคโนโลยีสํา หรั บ พัฒ นาเว็บ ไซต์แ บบสมัย ใหม่ ซ่ ึ งประกอบไปด้ว ย
เทคโนโลยี HTML, CSS และภาษาจาวาสคริ ปต์”[2]
2.1.3 จาวาสคริ ปต์(JavaScript) เป็ นภาษาแบบ Case-Sensitive ซึ่ ง
หมายความว่า ตัวอักษรพิมพ์เล็กและตัวอักษรพิมพ์ใหญ่มีความแตกต่าง
กันซึ่ งแตกต่างไปจากภาษา HTML ที่เราสามารถจะเขียนโค้ดตัวตัวอักษร
พิมพ์เล็กหรื อพิมพ์ใหญ่ก็ให้ความหมายเหมือนกัน ในจุดนี้ ขอให้ผอู ้ ่านได้
ระมัดระวังในการเขียนโค้ด และควรแยกให้ออกระหว่างส่ วนที่เป็ นภาษา
HTML และจาวาสคริ ปต์[4]
ตัวอย่างข้อแตกต่างระหว่าง HTML และ จาวาสคริ ปต์
HTML5:
<html>มีความหมายเดียวกับ <HTML>
จาวาสคริ ปต์ : mycanvas มีความหมายแตกต่างจากMYCANVAS

รู ปที่ 5 ฉากหลัง

รู ปที่ 6 สไปรต์ซีตของสัตว์ต่างๆ ได้แก่ ยีราฟและช้าง
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4.ผลการทดลอง

ส่ วนโปรโตไทป์ ImageSprite2D สําหรับสร้ างวัตถุบนฉากหลัก
เช่น รู ปสิ งโต ยีราฟ ลิง และช้าง เป็ นต้น ประกอบด้วยเมธทอดหลักได้แก่
วาดรู ป (Draw) และการกําหนดอีเว้นต่างๆด้วยเมาส์ (Mouse events) ดัง
ตางที่ 2
ตารางที่ 1. โปรโตไทป์ ImageFade2D

ผลการทดลองแบ่งออกเป็ น 3 ส่ วนหลักได้แก่ 1.) เกมลูปที่พฒั นาขึ้น
สําหรับการแสดงผลอินเตอร์ แอคทีพ 2.)Jcamt.js คือ จาวาสคริ ปต์ไลบรารี
ที่ ส ามารถแสดงผลรู ป ภาพและ 3.)ผลการทดสอบประสิ ท ธิ ภ าพของ
ไลบรารี
4.1 เกมลูป ในรู ปที่ 5 ประกอบไปด้วยขั้นตอนในการทํางานดังนี้
4.1.1 Initialize เป็ นการจัดการค่าตัวแปรต่างๆที่ใช้ในการทํางาน
ของเกม ประกอบไปด้วย
- กําหนดเฟรมเรตในการแสดงผลหรื อ fps ในงานวิจยั นี้
กําหนดค่าเฟรมเรตเท่ากับ 50 รู ปต่อวินาที
- การประกาศตัวแปรที่ใช้สาํ หรับคํานวณ
- เชื่ อมต่ออิลีเม้น Canvas เข้ากับภาษา JavaScript ด้วยเมธ
ท อ ด getElementById แ ล ะ เ รี ย ก ใ ช้ เ ม ธ ท อ ด
getcontext(‘2d’) เพื่อทําการวาดรู ปสองมิติ [5]
4.1.2 Create gameloop คือ การสร้างเกมลูปด้วยเมธอด setInterval
โดยจะเรี ยกใช้เมธอด Update ตามการกําหนดค่าเฟรตเรต
4.1.3 ฟังก์ชนั Update
- ภายในฟังก์ชนั Update นั้นเปรี ยบเสมือนเป็ นส่ วนหลักหรื อ
Main ของโปรแกรม
4.1.4 Inputs listener คือ การตรวจอุปกรณ์อินพุตเช่ น คียบ์ อร์ ดและ
เมาส์
4.1.5 Drawing คือ การวาดรู ปทําการวาดรู ป
4.1.6 ทําซํ้าโปรแกรมไปข้อ (4.1.3) จนกว่าบราวเซอร์ถูกปิ ด

ตารางที่ 2. โปรโตไทป์ ImageSprite2D

4.2 การใช้ งาน จะอธิ บายตัวอย่างจากการสร้างฉากหลังและวัตถุรูปสิ งโต
ดังโค้ดและคําอธิ บายต่อไปนี้
โค้ด
var BG = new ImgFull2D("images/background.PNG",0,0);
คําอธิบาย
สร้างฉากหลังจากไฟล์รูปที่ background.PNG
var lion = new ImgSprite2D(
"images/lionspritesheet.PNG", // Picture source
5, //maximum of columns
1, //maximum of rows
1, //row,
870, //destination in x-axis
200, //destination in y-axis

รูปที่ 5. เกมลูป

4.2 Jcamt.js คือไลบรารี ที่พฒั นาขึ้นซึ่ งมีวิธีการใช้งานอยูส่ องขั้นตอนคือ
การสร้างวัตถุและการเรี ยกใช้งาน
4.2.1 การสร้างวัตถุ
ผูพ้ ฒ
ั นาได้สร้ างโปรโตไทป์ ชื่ อ ImageFade2D ทําหน้าที่ ใ ส่
เอฟเฟกต์การแสดงผลให้กบั อิ นเตอร์ แอคที พประกอบด้วยการ Fade in
และ Fade out ตามเวลาที่กาํ หนด ดังตารางที่ 1

วันที่ 21-23 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ เชี ยงใหม่
D344

Paper ID 1083

บทความวิจยั –วิชาการ
การประชุมวิชาการ งานวิจยั และพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 6 การพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อให้โลกมีสนั ติสุข
ECTI-CARD Proceedings 2014, Chiang Mai, Thailand
200,
150,
7,
1,
null);

ตารางที่ 4 การแสดงผลเสี ยง
Operation system
Browser
Google chrome
PC-Windows 7
Fire fox
Google chrome
OSX
Fire fox
Safari
Android 4.0
Google chrome
iOS-iPad and iPhone Google chrome
Safari

//destination picture width
//destination picture height
//animation speed per second
//opacity level
//OnClick

คําอธิบาย
สร้ างวัตถุ ชื่อ lion จากไฟล์ lionspritesheet.PNG โดยรู ปมี คีย ์
เฟรมเท่ากับ 5 มีจาํ นวนแถวเท่ากับ 1 โดยใช้เฉพาะแถวที่ 1ในการแสดงผล
ซึ่ งรู ปมีขนาดความ 870*200 พิกเซล จากให้ให้ไปวาดในอินเตอร์ แอคทีพ
ขนาดเป็ น 200*150 พิกเซล กําหนดความเร็ วเป็ นระดับ 7 ใช้ความความ
โปร่ งใสเป็ น1 (มากสุดเท่ากับ 1)
โค้ด

ในด้านการแสดงผลเสี ยงไลบรารี สามารถแสดงผลเสี ยงได้ทุก
ระบบปฏิ บ ัติ ต ามวัต ถุ ป ระสงค์ซ่ ึ งได้แ ก่ ร ะบบวิ น โดว์แ ละระบบแอน
ดรอยด์แต่ผพู ้ ฒั นาได้ทาํ การทดสอบเพิ่มเติมในระบบไอโอเอสที่ติดตั้งอยู่
อุปกรณ์ไอโฟนและไอแพดซึ่งผลปรากฎว่าไลบรารี ยงั ไม่สามารถแสดงผล
เสี ยงได้ซ่ ึงเป็ นเพราะเป็ นมาตราการของระบบปฎิ บตั ิการไอโอเอสที่จะไม่
แสดงผลเสี ยงแบบอัตโนมัติเนื่ องจากจะทําให้อุปกรณ์พกพาบริ โภคข้อมูล
มากเกินไป จําเป็ นจะต้องมีการกดปุ่ มเพื่อทํางานเสี ยงแยกกัน

function GameLoop(){
BG.Draw();
lion.Draw();
Fade.Draw();
}

คําอธิบาย
แสดงฉากหลัง (BG.Draw();) วาดรู ปสิ งโต (lion.Draw();) และ
ใส่เอฟเฟกต์แบบจากหาย (Fade.Draw(); )

5. สรุปและข้ อเสนอแนะ
ไลบรารี ที่ พ ัฒ นาขึ้ นสามารถพัฒ นาอิ น เตอร์ แ อคที พ ได้ อ ย่ า งมี
ประสิ ท ธิ ภ าพทั้ง ด้ า นการแสดงผลรู ปภาพและเสี ย งบนพื้ น ฐานของ
ระบบปฏิ บ ัติ ก ารวิ น โดว์ 7 และแอนดรอยด์ 4.0 ซึ่ งประกอบไปด้ว ย
ฟั ง ชัน ก์ ได้แ ก่ 1.การแอนเมท 2.การแสดงผลเสี ย ง 3.การดัก จับ การ
เคลื่อนไหวจากเมาส์และคียบ์ อร์ ด ผูส้ นใจสามารถใช้งานไลบรารี ใช้เพียง
แค่ค วามรู ้ พ้ื น ฐานของคอมพิวเตอร์ ในการกรอกค่าพารามิเ ตอร์ สําหรั บ
กําหนดค่า ซึ่ งผูท้ าํ วิจยั เชื่ อมัน่ ว่าไลบรารี น้ ี จะสามารถใช้งานในการสร้าง
สื่ อสร้ างสรรค์ได้เป็ นอย่างดี และยังไม่ตอ้ งพึ่งพาโปรแกรมสําเร็ จรู ปที่ มี
ค่าใช้จ่ายค่อนข้างสู งในปั จจุบนั

4.3 ผลการทดสอบประสิทธิภาพของไลบรารี
ตารางที่ 3 การแสดงผลเฟรมเรต
Operation system
PC-Windows 7

Mac-OSX

Android
iOS-iPad and
iPhone

Browser

Result
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
No

FPS=22 FPS=40 FPS=60

Chrome

Yes

Yes

Yes

Firefox

Yes

Yes

Yes

Chrome

Yes

Yes

Yes

Firefox

Yes

Yes

Yes

Safari

Yes

Yes

Yes

6. กิตติกรรมประกาศ

Chrome

Yes

Yes

Yes

Firefox

Yes

Yes

Yes

ขอขอบคุณวิทยาลัยศิลปะ สื่ อและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชี ยงใหม่ที่
เอื้อเฟื้ อสถานที่และอุปกรณ์ในการทําวิจยั

Chrome

Yes

Yes

Yes

Firefox

Yes

Yes

Yes

Safari

Yes

Yes

Yes
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จากตารางที่ 3 ไลบรารี ที่พฒ
ั นาขึ้ นสามารถทํางานได้อย่างมี
ประสิ ทธิภาพบนพื้นฐานของความเร็ วในการแสดงผลหรื อค่าเฟรมเรตซึ่ ง
โดยปกติแล้วสายตาของมนุษย์จบั ภาพเคลื่อนไหวได้อยูท่ ี่ประมาณ 22 ครั้ง
ต่อ 1 วินาที นั่นก็หมายถึ งถ้าเราสามารถเปลี่ ยนภาพให้ เร็ วกว่าระดับ ที่
สายตาของมนุษย์จบั ได้ รู ปนั้นจะดูเสมือนมีการเคลื่อนไหวที่ลื่นไหล
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บทคัดย่อ

1. บทนํา

สําหรั บ การเรี ยนการสอนในกระบวนวิ ช าการเขี ย นโปรแกรมเชิ ง วัต ถุ
นับเป็ นอี กหนึ่ งวิ ชาที่ จัดเป็ นวิ ชาทักษะที่ ม่ ุงเน้ นให้ ผ้ ูเรี ยนฝึ กปฏิ บัติจริ ง
เพื่ อให้ ผ้ ูเรี ยนเกิ ดความชํานาญในการเขี ยนโปรแกรมเชิ งวัตถุจนสามารถ
นํากระบวนวิธีการคิ ดในเชิ งวัตถุไปประยุกต์ ใช้ ในงานอื่ นๆ ได้ ผู้วิจัยได้
ปรั บรู ปแบบการเรี ยนการสอนสําหรั บวิชาการเขียนโปรแกรมเชิ งวัตถุให้
อ้ า งอิ ง อยู่บ นระบบเครื อข่ า ยอิ นเตอร์ เน็ต โดยเล็ง เห็ นถึ ง ความสะดวก
รวดเร็วในการติดตามเนื อ้ หาการเรี ยนการสอน และยังพัฒนาระบบในการ
ส่ งงานและตรวจงานในการเขี ย นโปรแกรมของผู้ เ รี ยนได้ อี ก ด้ ว ย ใน
งานวิ จัยนี ้ได้ เน้ นไปยังระบบการสร้ างบททดสอบผู้เรี ยนและการตรวจ
แบบทดสอบต่ างๆ ของผู้เรี ยนโดยใช้ ภาษา PHP ซึ่ งเป็ นอี กหนึ่ งภาษาที่ มี
ขีดความสามารถในการเขียนโปรแกรมเชิ งวัตถุ ระบบถูกออกแบบมาโดย
ใช้ CMS ของค่ าย Wordpress Plugin เพื่อความสะดวกในการเคลื่อนย้ าย
ระบบไปยัง ที่ อื่ นๆ ได้ มี ระบบการเพิ่ มบททดสอบการเขี ยนโปรแกรม
ระบบการตรวจสอบการเขี ยนโปรแกรมจะใช้ กระบวนวิ ธีในการรั บค่ า
ผลลัพธ์ การเขียนโปรแกรมของผู้เรี ยนมาทําการวิเคราะห์ และเปรี ยบเที ยบ
กับผลลัพธ์ การเขียนโปรแกรมของระบบ หากค่ าที่ ได้ มีค่าที่ ตรงกัน ระบบ
ก็จะทําการแจ้ งคะแนนไปยังผู้เรี ยนทันที

ระบบ E-learning ในปั จจุบนั มีลกั ษณะเป็ นการใช้การเขี ยนบทความ
และ/หรื อ วี ดี โ อที่ มี เ นื้ อ หาเกี่ ย วกับ การเรี ย นการสอนวิ ช านั้ น ๆ และ
ลักษณะของแบบฝึ กหัดจะเป็ นลักษณะการถามตอบแบบตัวเลื อก ซึ่ งใน
การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุตอ้ งการความสามารถของระบบ E-learning ที่
มากกว่านั้น โดยจะต้องทําการวัดผลผูเ้ รี ยนในลักษณะของทักษะการเขียน
โปรแกรมเชิ งวัตถุได้ดว้ ย พร้ อมกับทําการตรวจแบบฝึ กหัดในการเขี ยน
โปรแกรม และแจ้งผลคะแนนในลักษณะ Realtime เนื่ องจากการวัดและ
การประเมิ น ทัก ษะการเขี ย นโปรแกรมของผู ้เ รี ยนจะต้อ งใช้ ค วาม
ละเอี ยดอ่อน และต้องใช้เวลาในการวิเคราะห์ที่นานมาก ซึ่ งบ่อยครั้งที่
ผูเ้ รี ยนต้องกลับไปแก้ไขคําตอบใหม่ แล้วจึงนําคําตอบใหม่กลับมาส่ งอีก
ครั้ง ขั้นตอนดังกล่าวค่อนข้างใช้เวลาที่ มาก หากจํานวนผูเ้ รี ยนมี มากขึ้ น
จะส่ งผลให้ผูส้ อนไม่สามารถดู แลผูเ้ รี ยนได้อย่างทัว่ ถึ ง ส่ งผลให้ผูเ้ รี ยน
บางส่ ว นไม่ ส ามารถเข้า ใจแก่ น แท้ข องการเขี ย นโปรแกรมเชิ ง วัต ถุ ไ ด้
ดังนั้นในงานวิจยั นี้ จึงได้นาํ เสนอระบบสร้ างแบบทดสอบบนเครื อข่ าย
อิ นเตอร์ เ น็ตสําหรั บกระบวนวิชาการเขี ยนโปรแกรมเชิ งวัตถุ โดยเป็ น
ระบบที่ สามารถประเมิ นผลการเขี ยนโปรแกรมของผูเ้ รี ยนได้ และแจ้ง
เตื อนข้อผิดพลาดของผูเ้ รี ยนผ่านระบบเครื อข่ ายอิ นเตอร์ เน็ ตได้ ผูเ้ รี ยน
สามารถเข้ามาศึกษาและใช้ระบบในการพัฒนาทักษะการเขียนโปรแกรม
เชิงวัตถุได้ทุกที่ๆ มีระบบอินเตอร์ เน็ต ซึ่ งเมื่อเกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่ อง
ย่อมทําให้ผเู ้ รี ยนสามารถขยายขีดจํากัดของตนเองได้อย่างไม่มีขีดจํากัด

Abstract
Most students in computer engineering must have programming skill
in Objet-oriented programming course, but it’s not easy for everyone to
get the core concept. In this study, we’ll introduce “Object-oriented
programming online course”. The main problem in offline course is
performance measurement for each student. The system will generate
lesson and exercise. Teacher can assign any problem to the system. The
exercise will display to the student, which must submit the answer code
to the system. In this process, when answer code have been accept, the
system will send request to database for query all answer code and
check duplicate content (varable and value), then declare classes and
create objects from classes to get the point from this exercise. Objectoriented online course based on wordpress plugin format, which can
plug to every wordpress site.

2. ทฤษฏีทเี่ กีย่ วข้ อง
2.1 Wordpress Plugin
Wordpress ถือเป็ น CMS ที่มีการใช้งานมากที่สุด ด้วยสาเหตุเพราะ
การใช้งานที่ง่ายและไม่มีความซับซ้อน หลายๆ องค์กรจึงพยายามผลักดัน
ให้ระบบสารสนเทศต่างๆ ถูกพัฒนาโดยใช้ Wordpress ซึ่ งจุดเด่ นของ
Wordpress นอกความความเร็ วและการใช้งานที่ง่ายแล้ว ยังสามารถเพิ่ม
ศักยภาพของระบบได้อีกโดยใช้ Wordpress plugin ซึ่ งเป็ นส่ วนเสริ มที่
สามารถเชื่อมต่อได้กบั Wordpress ได้ทุกที่ ในงานวิจยั นี้จึงได้เลือกวิธีกมา
พัฒนาโดยใช้ Wordpress Plugin ด้วยเหตุผลข้างต้น เพื่อให้การเคลื่อนย้าย
ข้อมูลเป็ นไปได้อย่างสะดวก และสามารถนําไปประยุกต์หรื อพัฒนาระบบ
ต่อโดยใช้ระบบ Elearning อื่นได้ดว้ ยเช่นกัน ดังนั้นการพัฒนาระบบต่างๆ
จึงเน้นไปทาง Wordpress Plugin โดยใช้ภาษาที่พฒั นาคือภาษา PHP ที่จะ
ทําการประมวลผลที่ฝั่งเซิ ร์ฟเวอร์ เพื่อให้ผเู ้ รี ยนสามารถทดสอบศักยภาพ
ของตนได้ตลอด 24 ชัว่ โมงผ่านระบบเครื อข่ายอินเตอร์เน็ต

Keywords: Object-oriented programming, online course, wordpress
plugin.
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2.2 Bootstrap Framework
Bootstrap คือ Front-end framework ซึ่ งหมายถึงส่ วนในการแสดงผล
ให้ผใู้ ช้โดยทัว่ ไปโดยจะทําให้กาํ หนดทิศทางของโปรแกรมไปในลักษณะ
เดียวกัน ซึ่ ง Bootstrap จะทําการกําหนดชื่อของวัตถุต่างๆ ของ CSS อย่าง
ลงตัวและเข้าใจได้ง่าย โดยไม่ จาํ เป็ นต้องหาเครื่ องมื อส่ วนอื่ นๆ เข้ามา
เพิ่มเติมอีก ซึ่งจะประกอบด้วย 4 อย่างคือ 1.Scaffolding เป็ น Grid System
จํานวน 12 คอลัมน์ มีหน้าที่ในการกําหนดวัตถุต่างๆ ให้อยูใ่ นระบบ Grid
เพื่อการจัดเรี ยงวัตถุให้มีความยืดหยุน่ (Responsive) เพื่อให้การแสดงผล
ในอุ ป กรณ์ สื่อ สารแบบพกพาและการแสดงผลในเครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์
เหมือนกัน 2.Base CSS เป็ น style sheets สําหรับ html elements พื้นฐาน
ต่างๆ 3.Compoments เป็ น style sheets สําหรับสิ่ งที่ตอ้ งใช้บ่อยครั้ง เช่น
navigation หรื อ breadcrumbs เป็ นต้น 4.JavaScript ซึ่ งรวม jQuery Plugin
ต่างๆ เข้าด้วยกัน ไม่วา่ จะเป็ น modal หรื อ Carousel หรื อ tooltip เป็ นต้น

รู ปที่ 2 Use Case Diagram ของผูส้ อนกับระบบและผูเ้ รี ยน

3.2 Sequence Diagram
ขั้นตอนที่สาํ คัญของระบบสร้างบททดสอบในเชิงการเขียนโปรแกรม
สามารถอธิ บายได้ดงั รู ปที่ 3 ซึ่ งจากรู ป เมื่ อผูเ้ รี ยนทําการกรอกรหัส
ประจําตัวสู่ ระบบเรี ยบร้อย ระบบก็จะทําการตรวจสอบความถูกต้องของ
ข้อมูลก่ อนจะเข้าสู่ ข้ นั ตอนการแสดงแบบทดสอบให้ผูเ้ รี ยน เมื่ อผูเ้ รี ยน
ได้รับแบบทดสอบและกรอกโค๊ดของโปรแกรมเรี ยบร้ อย ระบบก็จะทํา
การตรวจสอบความถูกต้องของภาษาและตรวจสอบการสร้างคลาสโดยใช้
โค๊ดของผูเ้ รี ยน และจะทําการเรี ยกโค๊ดของผูเ้ รี ยนในฐานข้อมูลที่เคยมีคน
ส่ งมาแล้ว เพื่อนํามาตรวจสอบว่ามี ลกั ษณะคล้ายหรื อเหมื อนกันหรื อไม่
เมื่อตรวจสอบเสร็ จเรี ยบร้อย ระบบก็จะทําการเรี ยกคําตอบของแบบฝึ กหัด
จากฐานข้อมูลอีกครั้งหนึ่ง หลังจากที่นาํ โค๊ดของผูเ้ รี ยนมาสร้างคลาสและ
สร้ าง Instance เรี ยบร้อย ก็จะทําการนําคําตอบที่ ได้จาก Instance มา
เปรี ยบเทียบกับคําตอบที่อยู่ในฐานข้อมูล หากตรงกันก็พิจารณาคะแนน
ของผูเ้ รี ย นได้เ ลย แต่ ห ากคํา ตอบไม่ ต รงกัน ก็ป ระเมิ น ความผิ ด พลาด
ทั้งหมดพร้อมแจ้งผูเ้ รี ยนรายละเอียดต่างๆ ให้ผเู ้ รี ยนทําการแก้ไขปรับปรุ ง

3. การออกแบบและการทดลอง
ในการผลิตซอฟต์แวร์ ผูว้ จิ ยั ได้ใช้โมเดลมาตรฐานในการออกแบบคือ
UML (Unified Modeling Language) ซึ่ งในงานวิจยั นี้ จะนําเสนอการ
ออกแบบเพียง 2 ผังงานเท่านั้นคือ Use case diagram และ Sequence
diagram เพื่ อ ให้ ม องเห็ น ภาพรวมของระบบทั้ง หมดดัง จะอธิ บ าย
ดังต่อไปนี้

3.1 Use Case Diagram
ในระบบจะประกอบด้วยผูเ้ รี ยน(Student), ผูส้ อน(Teacher), ผูด้ ูแล
ระบบ(Admin) และระบบประมวลผล(System) ซึ่ งหากพิจารณาเฉพาะ
ความสัมพันธ์ระหว่างผูเ้ รี ยนกับระบบประมวลผลดังแสดงในรู ปที่ 1 จะ
พบบว่าผูเ้ รี ยนมีความสามารถในการลงทะเบียนเข้าระบบ และสามารถทํา
การวิเคราะห์คะแนนที่ได้จากการทําฝึ กหัด ทั้งยังสามารถส่ งโค๊ดคําตอบ
เข้า สู่ ร ะบบเพื่ อ ทํา การประมวลผลคํา ตอบได้ ในรู ป ที่ 2 จะแสดง
ความสัม พัน ธ์ ร ะหว่า งผูส้ อนกับ ระบบประมวลผลและผูเ้ รี ย น ซึ่ ง จาก
แผนผังจะสังเกตได้วา่ ผูส้ อนจะมีความสามารถในการเพิ่มรายละเอียดของ
ผูเ้ รี ยนเข้าไปในระบบได้ และนอกจากนั้นยังสามารถเพิ่มโจทย์ปัญหาหรื อ
แบบฝึ กหัดเข้าไปในระบบได้อีกด้วย และระหว่างผูส้ อนกับผูเ้ รี ยนพบว่า
ผูส้ อนจะมีความสามารถในการแก้ไขรายละเอียดของผูเ้ รี ยนได้ ไม่ว่าจะ
เป็ นประวัติรวมไปจนถึงคะแนนในการทําแบบฝึ กหัดต่างๆ

รูปที่ 1 Use Case Diagram ของผูเ้ รี ยนกับระบบ
รู ปที่ 3 Sequence Diagram ระบบการตรวจสอบโค๊ดคําตอบจากผูเ้ รี ยน
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4. ผลการวิจัย
ในส่ วนของระบบการตรวจสอบโค๊ดจากผูเ้ รี ยนนั้น ผูเ้ รี ยนจะต้องทํา
การวิเคราะห์แบบฝึ กหัดก่อน และค่อยทําการทดสอบเขียนโปรแกรมใน
เครื่ องของตนเอง จากนั้นจึงค่อยนําคําตอบที่ได้มากรอกลงในแบบฟอร์ ม
ของระบบพร้อมกับกรอกรหัสยืนยันตัวตนดังแสดงในรู ปที่ 4 หากคําตอบ
ที่ได้ตรงกับระบบและไม่มีขอ้ ผิดพลาด ระบบก็จะทําการแจ้งเตือนสถานะ
ในการส่ งแก่ ผูเ้ รี ยน พร้ อมแจ้งคะแนนที่ ได้ให้แก่ ผูเ้ รี ย นด้วย ผูเ้ รี ย น
สามารถตรวจสอบคะแนนของตนเองได้ผ่านส่ วนของการแสดงคะแนน
ในแต่ละแบบฝึ กหัดได้ดงั แสดงในรู ปที่ 5 และ สามารถตรวจสอบคะแนน
ทั้งหมดได้ดงั แสดงในรู ปที่ 6

จํานวนผูใ้ ช้ระบบในระยะทดลองคือ 199 คน โดยมีคะแนนเฉลี่ยใน
การส่ งแบบทดสอบอยู่ที่ 10.93 จาก 12 คะแนน แสดงให้เห็ นถึ ง
ประสิ ทธิภาพโดยรวมของผูใ้ ช้ระบบคือ 91.08% โดยเปิ ดโอกาสให้ผเู ้ รี ยน
สามารถเข้าใช้ระบบเพื่อทําการเรี ยนรู ้ พร้ อมกับการส่ งแบบทดสอบได้
ตลอดเวลา และผูเ้ รี ย นสามารถตรวจสอบคะแนนของตนได้ตลอด 24
ชั่ ว โ ม ง เ ช่ น กั น ร ะ บ บ ดั ง ก ล่ า ว ถู ก นํ า ม า ท ด ล อ ง ใ ช้ จ ริ ง แ ล้ ว ที่
blog.lungaen.com ซึ่ งอยูใ่ นส่ วนของ OOP Course เปิ ดใช้เป็ นเวลา 1 ภาค
เรี ยน และระบบสามารถคํานวณคะแนนทั้งหมดพร้ อมกับค่ า เฉลี่ ยจาก
ผูเ้ รี ยนทั้งหมดได้ดงั แสดงในรู ปที่ 6 เช่นกัน
ในส่ วนระบบของผูส้ อนนั้น สามารถทําการแก้ไขข้อมูลต่างๆ ของ
ผูเ้ รี ยนได้ โดยส่ วนนี้ ถูกออกแบบขึ้ นมาเพื่ อทําการเพิ่มคะแนนในส่ ว น
ต่างๆ เช่ นคะแนนในส่ วนของการเข้าชั้นเรี ยน หรื อในส่ วนของคะแนน
ส่ วนต่างๆ นอกจากนั้นยังสามารถสุ่ มเนื้ อหาในการผจญกับแบบฝึ กหัดได้
ด้วย เพื่อเป็ นการป้ องกันผูเ้ รี ยนไม่ให้เกิดการคัดลองหรื อดัดแปลงคําตอบ
จากผูเ้ รี ยนท่านอื่นดังแสดงในรู ปที่ 6 และส่ วนที่จาํ เป็ นสําหรับผูส้ อนอีก
ส่ วนหนึ่งคือส่ วนของการเพิ่มเนื้ อหาหรื อโจทย์ให้กบั ผูเ้ รี ยน โดยสามารถ
ตั้งเนื้ อหาและโจทย์ รวมถึ งผลลัพธ์ที่ได้จากโค๊ดของผูเ้ รี ยนอี กด้วย เพื่อ
นํา ไปทํา การเปรี ย บเที ย บคํา ตอบและพิ จ ารณาคะแนนต่ อ ไป ซึ่ ง GUI
ดังกล่าวสามารถแสดงได้ดงั รู ปที่ 7

รู ปที่ 4 GUI ในการกรอกคําตอบของผูเ้ รี ยนเพื่อป้ อนเข้าสู่ระบบ

รู ปที่ 6 ผูส้ อนสามารถแก้ไขข้อมูลต่างๆ ของผูเ้ รี ยนผ่านระบบได้

รูปที่ 5 ส่ วนแสดงคะแนนเฉพาะแบบฝึ กหัดในการเขียนโปรแกรม

รูปที่ 7 ผูส้ อนสามารถทําการเพิ่มแบบฝึ กหัดแก่ผเู ้ รี ยนได้
รูปที่ 6 ส่ วนแสดงคะแนนทั้งหมดของผูเ้ รี ยน
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รู ปที่ 8 สถิติการใช้งานระบบจาก Google Analytic
สําหรับข้อมูลการใช้งานระบบสามารถอธิ บายได้ดงั รู ปที่ 8 ซึ่ งแสดง
ข้อมูลการใช้งานระบบในช่วงเดือนมกรคมถึงกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 ซึ่ ง
จากรู ปแสดงให้เห็นว่าในช่วงต้นปี มีจาํ นวนการเข้าชมเพียง 177 คน จาก
ผูเ้ รี ยนทั้งหมด 119 คน มีสาเหตุมาจากการใช้งานของผูเ้ รี ยนที่ใช้งาน
คอมพิ ว เตอร์ ต่ า งสถานที่ แ ละต่ า งอุ ป กรณ์ จึ ง ทํา ให้ร ะบบของ Google
Analytic ทําการวิเคราะห์เป็ นผูเ้ รี ยนคนใหม่ และจากระยะเวลาในการเข้า
ชมโดยเฉลี่ยของผูเ้ รี ยนที่ 2.50 นาที สามารถทําให้วิเคราะห์ได้ว่า ผูเ้ รี ยน
ต้องทําการนําโจทย์ปัญหาของแบบฝึ กหัดไปทําการฝึ กและทดลองปฏิบตั ิ
บนเครื่ องของผูเ้ รี ยนก่อน แล้วจึงทําการเข้าใช้งานระบบอีกครั้ง จึงทําให้
ระยะเวลาดังกล่าวอยูท่ ี่ประมาณ 2.50 นาที และจากอัตราการตีกลับที่สูงถึง
63.87% ทําให้ทราบว่าคําตอบจากการสร้าง Instance ของโค๊ดจากผูเ้ รี ยน
ยังได้คาํ ตอบที่ไม่ตรงกับคําตอบของผูส้ อน จึงส่ งผลให้มีอตั ราในการเข้า
ชมใหม่สูงถึง 66.39% เพราะผูเ้ รี ยนจะต้องทําการนําโค๊ดคําตอบมาส่ งเข้า
ไปในระบบเพื่อให้ได้คาํ ตอบที่ถูกต้องอีกครั้งหนึ่ง
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5. สรุ ป
จากผลลัพธ์ของระบบสร้างบททดสอบทําให้ผเู ้ รี ยนสามารถติดตาม
เนื้อหาของกระบวนวิชาการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุตอ้ งตลอดเวลา อีกทั้ง
ยังสามารถฝึ กปฏิบตั ิการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุได้ตลอด เพราะมีระบบใน
การตรวจสอบและวิเคราะห์ความถูกต้องของโปรแกรมอยูแ่ ล้ว อย่างไรก็
ได้ในส่ วนของการป้ องกันการคัดลอกคือการทําสําเนาของผูเ้ รี ยนสู่ ผเู ้ รี ยน
ยังไม่สามารถทําการป้ องกันได้มากนัก เพราะในส่ วนการป้ องกันการคัด
ลองของผูว้ ิจยั ได้ทาํ การตรวจสอบเฉพาะจํานวนบรรทัด ชื่ อของตัวแปร
และลักษณะในการเว้นวรรคกับการขึ้นบรรทัดใหม่ของผูเ้ รี ยนเท่านั้น ใน
การพัฒ นาขั้น ต่ อ ไปยัง ต้อ งอาศัย การพัฒ นาจุ ด บกพร่ อ งในส่ ว นนี้ เพื่ อ
มุ่งเน้นให้ผเู้ รี ยนสามารถปฏิบตั ิการเขียนโปรแกรมเพื่อให้เกิดความเข้าใจ
แก่ผเู้ รี ยนได้อย่างสู งสุ ด
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กลยุทธ์ การพัฒนาสมรรถนะนักศึกษาช่ างไฟฟ้ าและช่ างอิเล็กทรอนิกส์
มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือตอนล่าง สู่การเป็ นประชาคมอาเซียน
Strategy for Develop Electrical and Electronics Technicians Student Competency
in Northern Lower Rajabhat University to ASEAN Community
วิษณุ บัวเทศ 1 โกศล โอฬารไพโรจน์2
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สาขาวิศวกรรมไฟฟ้ า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่
of skills including intellectual, emotional, moral awareness and a
positive attitude towards the work of the student in order to be socially
responsible. The evaluation strategy was develop to assess the propriety,
feasibility and utility were at both a high level and highest level.

บทคัดย่ อ
งานวิจัยนีมีวัตถุประสงค์ เพือสร้ างกลยุทธ์ การพัฒนาสมรรถนะ
นั ก ศึ ก ษาช่ า งไฟฟ้ าและช่ า งอิ เ ล็ก ทรอนิ ก ส์ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ กลุ่ ม
ภาคเหนือตอนล่ าง สู่ การเป็ นประชาคมอาเซี ยน โดยศึ กษากลยุทธ์ จากการ
ใช้ แบบสอบถามความคิ ดเห็น การสั มภาษณ์ การประชุ มเชิ ง ปฏิ บั ติการ
การสั ม มนาอิ ง ผู้ เ ชี ยวชาญ และการประเมิ น กลยุ ท ธ์ โ ดยผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ
ผลการวิจัยพบว่ า กลยุทธ์ ที พัฒนาขึ น ประกอบด้ วย 4 กลยุทธ์ คื อ 1) เร่ ง
แสวงหาเครื อข่ า ยความร่ วมมื อ ในการพั ฒ นาสมรรถนะนั ก ศึ ก ษากั บ
หน่ วยงานที เกียวข้ องทังภายในประเทศและในกลุ่มประเทศอาเซี ยน 2) เร่ ง
พัฒนาสมรรถนะทางด้ านความรู้ ให้ แก่ นักศึ กษาเพื อให้ มีค วามเข้ าใจใน
มาตรฐานวิ ชาชี พ 3) เร่ งพัฒ นาสมรรถนะทางด้ า นความสามารถให้ แ ก่
นักศึ กษาเพือให้ เกิดความชํานาญในการปฏิ บั ติงาน 4) ส่ งเสริ มการพัฒนา
สมรรถนะด้ านสติ ปั ญญา อารมณ์ คุ ณธรรม จริ ยธรรม รวมทั งการสร้ าง
จิ ตสํานึ กและมี ทั ศนคติ ที ดี ต่อ การทํา งานให้ แก่ นัก ศึ กษา เพื อให้ มีความ
รั บผิ ดชอบต่ อสั งคม และผลการประเมิ นกลยุทธ์ ที พัฒนาขึ น พบว่ า การ
ประเมินในด้ านความเหมาะสม ความเป็ นไปได้ และความเป็ นประโยชน์
อยู่ในระดับมากและมากที สุ ด

Keywords: Strategy, Competency

1. บทนํา
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที 11 ได้กาํ หนด
แนวทางการเตรี ยมความพร้ อมเข้าสู่ ประชาคมอาเซี ยนใน พ.ศ. 2558 ไว้
ครอบคลุมในทุ กมิ ติทังด้านความมั นคง สังคมวัฒนธรรม และเศรษฐกิจ
ดังนันหน่วยงานภาครัฐและภาคีการพัฒนาทุกภาคส่ วน จะต้องร่ วมมื อกัน
ในการแปลงแนวทางการเตรี ย มความพร้ อ มเข้า สู่ ป ระชาคมอาเซี ย น
ดังกล่าว ไปสู่การปฏิบตั ิทีเป็ นรู ปธรรม [1] ส่ วนสํานักงานคณะกรรมการ
การอุ ดมศึ กษา (สกอ.) ได้จัดทําแผนยุทธศาสตร์ อุ ดมศึ ก ษาไทยในการ
เตรี ยมความพร้ อมสู่ การเป็ นประชาคมอาเซี ยนในปี พ.ศ. 2558 เพือเป็ น
แนวทางให้สถาบันอุ ดมศึ กษาใช้วางแผนยุทธศาสตร์ และนโยบาย เพือ
รองรั บ การเป็ นประชาคมอาเซี ย นและเปิ ดเสรี ก ารค้า บริ ก ารด้า นการ
อุดมศึกษา ในปี พ.ศ. 2558 ทังนี สกอ. ยังได้จัดทํากรอบมาตรฐานคุ ณวุฒิ
ระดับ อุ ด มศึ ก ษาแห่ ง ชาติ พ.ศ. 2552 เพื อเป็ นกรอบมาตรฐานให้
สถาบันอุ ดมศึ กษาใช้เป็ นแนวทางในการพัฒนาหรื อปรั บปรุ งหลักสู ต ร
การจัดการเรี ยนการสอนและพัฒนาคุ ณภาพการจัดการศึ กษา ให้สามารถ
ผลิตบัณฑิ ตที มี คุณภาพ และเอื อประโยชน์สําคัญกับผูส้ อนให้มีคุณภาพ
ความรู้ ความเข้าใจ และสมรรถนะด้านศาสตร์การสอน ความเชี ยวชาญใน
ศาสตร์สาขาวิชาชีพ รวมทังมีสมรรถนะในการทําวิจยั เพือสร้างองค์ความรู้
ใหม่และการต่อยอดองค์ความรู้ ตลอดจนมี สมรรถนะด้านการบริ การให้
ความรู้หรื อประยุกต์ใช้ความรู้ เพือประโยชน์แก่สังคมและชุ มชน ซึ งเป็ น
ส่ วนหนึงของการสร้างความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซี ยน [2]
สถาบันวิจยั เพือการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) ได้จัดทําแผน
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาทรั พยากรมนุ ษย์เพือพัฒนาขี ดความสามารถของ
อุตสาหกรรมรวบรวมสมรรถนะหลักทีแรงงานมี อยู่จริ ง ได้แก่ ทักษะเชิ ง
คิ ด ทักษะสื อสัมพันธ์ ทักษะภาษา และความรู้ คอมพิวเตอร์ ไม่ สูงนักใน

คําสําคัญ: กลยุทธ์, สมรรถนะ

Abstract
The purposes of this research were to strategy for develop
electrical and electronics technicians student competency in Northern
Lower Rajabhat University to ASEAN community. The study strategies
by questionnaire, interview, workshops, connoisseurship and assessment
strategies by experts. The results revealed that the Strategy developed
consists of four strategies.; 1) Networks seek to accelerate cooperation
in the competency of develop students with relevant agencies, both
domestic and ASEAN. 2) Accelerate the development of the knowledge
for students to understand the professional standards of the industry
technicians. 3) Accelerate the development of the ability for students to
achieve proficiency in industrial practice. 4) To promote the development
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ขณะทีสถานประกอบการมีความคาดหวังสูงทําให้เกิดช่องว่าง (GAP) ของ
สมรรถนะหลักขึน ทิศทางของช่องว่างของสมรรถนะหลักที เกิดขึ นนี ยัง
เกิด ขึ นในกลุ่ มแรงงานไร้ ฝีมื อ และกึงฝี มื อ ทุ ก กลุ่ ม อุ ต สาหกรรม จาก
ตัวอย่างการศึ กษาสมรรถนะหลัก 5 ด้าน ได้แก่ ทักษะเชิ งคิ ด ทักษะด้าน
คอมพิวเตอร์ ทักษะด้านภาษา ทักษะด้านสื อสัมพันธ์ และทักษะเฉพาะใน
สายวิชาชี พ [3] ส่ วนมูลนิ ธิ สถาบันวิจัยเพือการพัฒนาประเทศไทย [4]
กล่าวว่า จุดอ่ อนของอุ ดมศึ กษาไทยที เป็ นวิชาชี พ มี ดังนี 1) คุ ณภาพของ
สถาบันการศึกษา และคุณภาพของบัณฑิตยังไม่ได้มาตรฐานสากล 2) ขาด
ระบบการบริ หารจัดการศึกษาของแต่ ละสถาบันที ดี 3) ขาดเป้ าหมายการ
พัฒนากาํ ลังคนของชาติ โดยรวม สถาบันอุ ดมศึ กษาไม่ สนใจที จะเปลี ยน
วิ ธี ก ารผลิ ต บัณ ฑิ ต 4) ขาดความเชื อมโยงกับ ภาคธุ ร กิจ และสถาน
ประกอบการ 5) นักศึกษาขาดเป้ าหมายและความกระตื อรื อร้ นที จะศึ กษา
และฝึ กปฏิบตั ิงานเพือพัฒนาตนเอง
จากทีกล่าวมา ผูว้ ิจัยจึ งสนใจที จะทําการวิจัยเพือศึ กษาสภาพ
ปั ญหาและปั จจัยทีเกียวข้องกับการพัฒนาสมรรถนะนักศึกษาช่างไฟฟ้ าและ
ช่างอิเล็กทรอนิกส์ สร้างกลยุทธ์การพัฒนาสมรรถนะนักศึ กษาช่ างไฟฟ้ า
และช่างอิเล็กทรอนิกส์ และประเมินรู ปแบบการพัฒนาทักษะนักศึกษาช่าง
ไฟฟ้ าและช่างอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่ มภาคเหนื อตอนล่ าง
สู่ ก ารเป็ นประชาคมอาเซี ย น ทังนี เพื อให้ ม หาวิ ท ยาลัย ราชภั ฏ กลุ่ ม
ภาคเหนือตอนล่างและผูม้ ีส่วนได้เสี ย สามารถนํากลยุทธ์ทีพัฒนาขึนไปใช้
ในการบริ หารจัดการภายในหน่ วยงานเพือพัฒนาสมรถนะนักศึ กษาช่ าง
ไฟฟ้ าและช่ างอิ เ ล็ก ทรอนิ ก ส์ ให้ส ามารถเข้าสู่ ตลาดแรงงานได้อย่ างมี
คุณภาพ สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานในภูมิภาคอาเซี ยน

ขันตอนที 3 ประเมินกลยุทธ์การพัฒนาสมรรถนะช่างไฟฟ้ าและ
ช่างอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนื อตอนล่ าง สู่ การเป็ น
ประชาคมอาเซี ยน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบประเมินจากผูท้ รงคุณวุฒิ
หรื อผูเ้ ชียวชาญ จํานวน 20 คน วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยการคํานวณ ค่าเฉลี ย ค่ า
เบียงเบนมาตรฐาน และประเมินตามเกณฑ์ทีกาํ หนด

3. ผลการวิจัย และอภิปรายผล
3.1 ผลการศึ กษาสภาพ ปั ญหาและปั จจั ยที เกียวข้ องกั บการ
พั ฒ นาสมรรถนะนั ก ศึ กษาช่ างไฟฟ้ าและช่ างอิ เ ล็ กทรอนิ ก ส์
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ กลุ่ มภาคเหนื อ ตอนล่ าง สู่ การเป็ น
ประชาคมอาเซียน
3.1.1 ผลการศึ กษาสภาพ และปั ญหาของการพัฒนาสมรรถนะนักศึ กษา
ช่ า งไฟฟ้ าและช่ า งอิ เล็ก ทรอนิ ก ส์ มหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏกลุ่ ม ภาคเหนื อ
ตอนล่ าง สู่ การเป็ นประชาคมอาเซี ยน ดังตารางที 1
ตารางที 1 ค่าเฉลีย ค่าเบียงเบนมาตรฐานสภาพและปั ญหาของสมรรถนะ
ด้านความรู้ ด้านความสามารถ และด้านทัศนคติ ของนักศึกษา
X

S.D.

3.32
3.15
3.94
3.47

0.12
0.09
0.05
0.09

ข้อคําถามสภาพ-ปัญหาของสมรรถนะ
ด้านความรู ้
ด้านความสามารถ
ด้านทัศนคติ
เฉลียรวม

แปล
ความหมาย
ปานกลาง
ปานกลาง
มาก
ปานกลาง

จากตารางที 1 พบว่ า นัก ศึ ก ษามี ส มรรถนะในด้า นความรู้ ด้า น
ความสามารถ และด้า นทัศ นคติ โดยภาพรวมอยู่ใ นระดับ ปานกลาง
( X =3.47) เมือพิจารณาสมรรถนะเป็ นรายด้าน พบว่า ด้านทัศนคติ อยู่ใน
ระดับมาก ( X =3.94) โดยนักศึ กษามี ความรั บผิดชอบในการปฏิบัติงาน
พัฒนาความรู้ของตนเองอยู่เสมอ มี ความซื อสัตย์ มี จิตสาธารณะที ดี และ
สามารถทํางานร่ วมกันเป็ นทีมได้ ผลการศึกษาสอดคล้องกับInternational
Labour Organization [5] ที พบว่ า ทัก ษะที เป็ นที ต้อ งการของบริ ษ ัท
ประกอบการที มี ต่อ ทรั พยากรมนุ ษย์จากการเสนอขององค์ก รแรงงาน
สากล คื อ มี ทักษะในการปรั บตัว ในแง่ ของการแก้ปั ญหาต่ าง ๆ และคิ ด
อย่างสร้ างสรรค์ มี การพัฒนาตนเองทางวิชาชี พ ทํางานเป็ นกลุ่ มอย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพ และมีภาวะความเป็ นผูน้ าํ ในขณะที Scottish Qualifications
Authority [6] พบว่า ทักษะแกน ควรประกอบด้วย การแก้ปั ญหาและการ
ทํางานร่ วมกับผูอ้ ืน ส่ วนสมรรถนะด้านความรู้ และด้านความสามารถของ
นักศึกษา อยู่ในระดับปานกลาง โดยนักศึ กษาขาดการประยุกต์ความรู้ มา
ใช้ในการปฏิบตั ิงานจริ ง ขาดความชํานาญในการใช้เครื องมื อช่ าง ขาดการ
วางแผนและการดําเนินการตามแผนในการปฏิบตั ิงาน และขาดทักษะด้าน
การอ่ า น การเขี ย นภาษาอัง กฤษ ซึ งสอดคล้อ งกับ ผลการศึ ก ษาของ
ศูนย์วิจยั กสิ กรไทย [7] ทีพบว่าปั ญหากาํ ลังคนเชิงคุณภาพในระดับพืนฐาน
ได้แ ก่ ขาดความรู้ พืนฐานด้า นภาษา ขาดทักษะและความรู้ เฉพาะทาง
โดยเฉพาะด้านช่างและวิศวกรรมอุตสาหกรรมไฟฟ้ าและอิเล็กทรอนิกส์

2. วิธีดําเนินการวิจัย
การวิ จั ย ครั งนี เป็ นการวิ จั ย และพัฒ นา (Research and
Development) มีวิธีดาํ เนินการวิจยั แบ่งออกเป็ น 3 ขันตอน ได้แก่
ขันตอนที 1 ศึ กษาสภาพ ปั ญหาและปั จจัยที เกียวข้องกับการ
พัฒนาสมรรถนะนักศึกษาช่างไฟฟ้ าและช่ างอิ เล็กทรอนิ กส์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏกลุ่มภาคเหนือตอนล่าง สู่การเป็ นประชาคมอาเซี ยน เก็บรวบรวม
ข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามความคิดเห็นผูบ้ ริ หารและอาจารย์ผสู้ อน รวม
ทังสิ น 58 คน การสัมภาษณ์กบั กลุ่ มตัวอย่างที เป็ นผูบ้ ริ หารและอาจารย์
ผูส้ อน จํานวน 8 คน วิเคราะห์ข้อมูล โดยคํานวณ ค่ าเฉลี ย ค่ าเบี ยงเบน
มาตรฐาน และการวิเคราะห์เนือหา
ขันตอนที 2 สร้ างกลยุทธ์การพัฒนาสมรรถนะนักศึ กษาช่ าง
ไฟฟ้ าและช่างอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือตอนล่าง สู่
การเป็ นประชาคมอาเซี ย น เก็บ รวบรวมข้ อ มู ล โดยการประชุ ม เชิ ง
ปฏิบตั ิการผูท้ ีเกียวข้อง จํานวน 2 ครัง มีผเู้ ข้าร่ วมประชุมเชิงปฏิบัติการ 21
คน และ 15 คน ตามลํา ดับ โดยใช้เทคนิ คการวิ เคราะห์สภาพแวดล้อม
(SWOT Matrix) และการตรวจสอบร่ างกลยุทธ์ที พัฒนาขึ น จากการสัมมนา
อิ งผูเ้ ชี ยวชาญ โดยผูท้ รงคุ ณวุฒิหรื อ ผูเ้ ชี ยวชาญ จํานวน 9 คน วิเคราะห์
ข้อมู ลโดยการวิเ คราะห์เนื อหา การวิเคราะห์ค่ าความถี และการจัดเรี ย ง
อันดับ

วันที 21-23 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่
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การประชุมวิชาการ งานวิจยั และพัฒนาเชิงประยุกต์ ครังที 6 การพัฒนาเทคโนโลยีเพือให้โลกมีสันติสุข
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3.1.2 ผลการศึ กษาปั จจั ยที เกี ยวข้ องกับการพัฒนาสมรรถนะนักศึ กษาช่ าง
ไฟฟ้ าและช่ างอิ เล็กทรอนิ กส์ มหาวิ ทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนื อตอนล่ าง
สู่ การเป็ นประชาคมอาเซี ยน
พบว่า ปั จจัยภายในทีสําคัญ ประกอบด้วย 1) ด้านทรั พยากร มี ความ
พร้ อ มของสถานที 2) ด้า นบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา มี ค วามพร้ อ มด้า น
สมรรถนะวิชาชีพ 3) ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ยังมี ไม่ เพียงพอต่ อความ
ต้องการของนักศึกษา และ 4) ด้านการบริ หารจัดการ มีกฎระเบียบข้อบังคับ
ทีได้มาโดยการมีส่วนร่ วมของบุคลากร ด้านปั จจัยภายนอกอื น ๆ ได้แก่ 1)
ด้านการเติ บโตของเศรษฐกิจโลก มี ค วามต้องการจ้างงานของแรงงาน
อุ ตสาหกรรมในระดับ โลกมากขึ น 2) ด้านการเติ บโตของเศรษฐกิจใน
ระดับภูมิภาค มีการเคลือนย้ายได้อย่างอิสระของสิ นค้า บริ การ การลงทุ น
และแรงงานในภูมิภาคอาเซี ยน ทําให้นักศึ กษามี โอกาสได้งานทํามากขึ น
และ 3) ด้ า นการเคลื อนย้า ยก าํ ลัง คน ความพร้ อ มของรั ฐ บาลในการ
ยกระดับมาตรฐานทักษะนักศึกษาสู่ตลาดแรงงานในภูมิภาคอาเซี ยนยังไม่
มีความชัดเจน จากทีได้กล่าวมาแล้ว ผูว้ ิจยั เห็นว่ามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่ ม
ภาคเหนือตอนล่าง มีปัจจัยทีอาจส่ งผลต่ อความสําเร็ จตามพันธกิจของแต่
ละมหาวิทยาลัยอย่างครบถ้วน เพียงแต่ มีมากน้อยแตกต่ างกันเท่ านัน ซึ ง
พิ จ ารณาได้จ ากความพร้ อ มของทรั พ ยากร อาคารสถานที ห้อ งเรี ย น
ห้องปฏิบัติก าร บุ คลากร อาจารย์ผสู้ อน หลักสู ตร การจัดการเรี ย นการ
สอนและสิ งสนับสนุ น อื น ๆ ซึ งในประเด็ นดังกล่ า วสอดคล้องกับ ผล
การศึ ก ษาของคํา เพชร ภู ริ ป ริ ญ ญา [8] ที ได้เ สนอยุ ท ธศาสตร์ พ ัฒ นา
สถาบันอุ ด มศึ กษาไทยสู่ การเป็ นมหาวิท ยาลัยระดับ โลก พบว่ า ปั จ จัย
ความสําเร็ จของสถาบันอุดมศึกษาระดับโลก ขึนอยู่กบั คุณภาพของภารกิจ
หลักของการศึกษาระดับอุดมศึกษา ทังประเด็นด้านหลักสูตรและการสอน
การวิจยั การบริ การทางวิชาการ และมิติทางวัฒนธรรมของพืนที

ตลาดแรงงานในกลุ่ มประเทศอาเซี ยนมี ความต้องการทักษะแรงงานที มี
คุณภาพ จึงจําเป็ นต้องเร่ งพัฒนาสมรรถนะนักศึกษาให้สามารถปฏิบัติงาน
ได้ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน ผลการศึกษาของกลยุทธ์ที 2 ถึง
กลยุทธ์ที 4 สอดคล้องกับลักขณา เตชวงษ์ [10] ที ได้ศึ กษาแนวทางการ
พัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรี อยุธยา ตามยุทธศาสตร์ สู่ ความเป็ น
มหาวิทยาลัยท้องถิ น เสนอยุทธศาสตร์ทีสําคัญ คือ พัฒนางานด้านวิชาการ
เพือยกระดับคุ ณภาพบัณฑิ ตให้มีคุณ ภาพ ตอบสนองความต้องการของ
สังคมและประเทศ

3.3 ผลการประเมินกลยุทธ์ การพัฒนาสมรรถนะนั กศึ กษาช่ าง
ไฟฟ้ าและช่ างอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ กลุ่ ม
ภาคเหนือตอนล่ าง สู่การเป็ นประชาคมอาเซียน
ผลการประเมินกลยุทธ์โดยผูท้ รงคุณวุฒิ ในด้านความเหมาะสม ด้าน
ความเป็ นไปได้ และด้านความเป็ นประโยชน์ ดังตารางที 2
ตารางที 2 ค่าเฉลีย ค่าเบียงเบนมาตรฐานการประเมินกลยุทธ์การพัฒนา
สมรรถนะนักศึกษาช่างไฟฟ้ า และช่างอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กลุ่มภาคเหนือตอนล่าง สู่การเป็ นประชาคมอาเซี ยน
รายการประเมิน
ระดับความเหมาะสม
กลยุทธ์ที 1 เร่ งแสวงหาเครื อข่ายความร่ วมมือในการ
ผลิตบัณฑิต ช่างอุตสาหกรรม กบั หน่วยงานทีเกียวข้อง
ทังภายในประเทศและในกลุ่มประเทศอาเซียน
กลยุทธ์ที 2 เร่ งพัฒนาสมรรถนะทางด้านความรู ้ให้แก่
นักศึกษาเพือให้มีความเข้าใจในมาตรฐานวิชาชีพ
กลยุทธ์ที 3 เร่ งพัฒนาสมรรถนะทางด้านความสามารถ
ให้แก่นกั ศึกษาเพือให้เกิดความชํานาญในการปฏิบตั ิงาน
กลยุทธ์ที 4 ส่งเสริ มการพัฒนาสมรรถนะด้านสติปัญญา
อารมณ์ คุณธรรม จริ ยธรรม รวมทังการสร้างจิตสํานึก
และมีทศั นคติทดีี ต่อการทํางานให้แก่นกั ศึกษา เพือให้มี
ความรับผิดชอบต่อสังคม
ระดับความเป็ นไปได้
กลยุทธ์ที 1 เร่ งแสวงหาเครื อข่ายความร่ วมมือในการ
ผลิตบัณฑิต ช่างอุตสาหกรรม กบั หน่วยงานทีเกียวข้อง
ทังภายในประเทศและในกลุ่มประเทศอาเซียน
กลยุทธ์ที 2 เร่ งพัฒนาสมรรถนะทางด้านความรู ้ให้แก่
นักศึกษาเพือให้มีความเข้าใจในมาตรฐานวิชาชีพ
กลยุทธ์ที 3 เร่ งพัฒนาสมรรถนะทางด้านความสามารถ
ให้แก่นกั ศึกษาเพือให้เกิดความชํานาญในการปฏิบตั ิงาน
กลยุทธ์ที 4 ส่งเสริ มการพัฒนาสมรรถนะด้านสติปัญญา
อารมณ์ คุณธรรม จริ ยธรรม รวมทังการสร้างจิตสํานึก
และมีทศั นคติทดีี ต่อการทํางานให้แก่นกั ศึกษา เพือให้มี
ความรับผิดชอบต่อสังคม
ระดับความเป็ นประโยชน์
กลยุทธ์ที 1 เร่ งแสวงหาเครื อข่ายความร่ วมมือในการ
ผลิตบัณฑิต ช่างอุตสาหกรรม กบั หน่วยงานทีเกียวข้อง
ทังภายในประเทศและในกลุ่มประเทศอาเซียน

3.2 ผลการสร้ างกลยุท ธ์ การพั ฒ นาสมรรถนะนั กศึ กษาช่ า ง
ไฟฟ้ าและช่ างอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ กลุ่ ม
ภาคเหนือตอนล่ าง สู่การเป็ นประชาคมอาเซียน

กลยุทธ์ที พัฒนาขึ น ประกอบด้วย 4 กลยุท ธ์ ได้แก่ 1) เร่ ง
แสวงหาเครื อ ข่ า ยความร่ ว มมื อ ในการพัฒ นาสมรรถนะนัก ศึ ก ษากับ
หน่ ว ยงานที เกียวข้อ งทังภายในประเทศและในกลุ่ มประเทศอาเซี ย น
เนืองจากการพัฒนาสมรรถนะนักศึกษา จําเป็ นต้องมี เครื อข่ ายแลกเปลี ยน
เรี ยนรู้ทงในและต่
ั
างประเทศ เพือพัฒนาสมรรถนะนักศึ กษาให้เกิดความ
ชํานาญแข่งขันกับภายนอกได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ผลการศึกษาสอดคล้อง
กับพลาพรรณ คําพรรณ์ [9] ทีได้สังเคราะห์ยุทธศาสตร์ ความร่ วมมื อด้าน
อุ ด มศึ ก ษากับ ต่ างประเทศ ได้แ ก่ การสร้ า งความร่ ว มมื อ เพือยกระดับ
อุ ดมศึ กษาไทยสู่ มาตรฐานสากล การดําเนิ น ความร่ วมมื อ เชิ งรุ กในการ
สร้างความร่ วมมือกับต่างประเทศ 2) เร่ งพัฒนาสมรรถนะทางด้านความรู้
ให้แก่นัก ศึ ก ษาเพื อให้มีค วามเข้า ใจในมาตรฐานวิช าชี พ 3) เร่ ง พัฒ นา
สมรรถนะทางด้านความสามารถให้แก่นักศึ กษาเพือให้เกิดความชํานาญ
ในการปฏิบตั ิงาน 4) ส่ งเสริ มการพัฒนาสมรรถนะด้านสติ ปั ญญา อารมณ์
คุ ณธรรม จริ ยธรรม รวมทังการสร้ างจิ ตสํานึ กและมี ทัศนคติ ที ดี ต่อการ
ทํา งานให้แ ก่นัก ศึ ก ษา เพื อให้ มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คม เนื องจาก
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ทีสุด
มาก
ทีสุด
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มาก

4.40
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มาก

4.50

0.50

มาก

4.60
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ตารางที 2 (ต่อ)
รายการประเมิน
กลยุทธ์ที 2 เร่ งพัฒนาสมรรถนะทางด้านความรู ้ให้แก่
นักศึกษาเพือให้มีความเข้าใจในมาตรฐานวิชาชีพ
กลยุทธ์ที 3 เร่ งพัฒนาสมรรถนะทางด้านความสามารถ
ให้แก่นกั ศึกษาเพือให้เกิดความชํานาญในการ
ปฏิบตั ิงาน
กลยุทธ์ที 4 ส่งเสริ มการพัฒนาสมรรถนะด้านสติปัญญา
อารมณ์ คุณธรรม จริ ยธรรม รวมทังการสร้างจิตสํานึก
และมีทศั นคติทดีี ต่อการทํางานให้แก่นกั ศึกษา เพือให้มี
ความรับผิดชอบต่อสังคม

X

S.D.

4.75

0.43

4.65

0.48

4.70

0.46

แปล
ความ
หมาย
มาก
ทีสุด
มาก
ทีสุด
มาก
ทีสุด

จากตารางที 2 ผลการประเมินกลยุทธ์โดยผูท้ รงคุณวุฒิ ในด้าน
ความเหมาะสม ด้านความเป็ นไปได้ และด้านความเป็ นประโยชน์ของกลยุทธ์
พบว่า ผลการประเมินกลยุทธ์อยู่ในระดับมากและมากที สุ ด เมื อเที ยบกับ
เกณฑ์การประเมิน พบว่า กลยุทธ์มีความเหมาะสม ความเป็ นไปได้ และ
ความเป็ นประโยชน์ เนืองจากในกระบวนการพัฒนากลยุทธ์มีหลายขันตอน
ในขันตอนต่าง ๆ ผ่านการตรวจสอบโดยการวิพากษ์จากผูท้ รงคุณวุฒิ ทําให้
กลยุทธ์ทียกร่ างได้รับการตรวจสอบและปรับปรุ งให้มีความเหมาะสมมาก
ขึน ผลการประเมินกลยุทธ์จึงอยู่ในระดับมากและมากทีสุ ด

4. ข้ อเสนอแนะในการวิจัย
4.1 ข้ อเสนอแนะในการนํ าผลการวิจัยไปใช้
ควรนํากลยุทธ์ทีพัฒนาขึ น ไปประยุกต์ใช้ให้ครอบคลุ มการบริ หาร
จัดการในด้านการวางแผน การนําแผนไปปฏิบัติ การติ ดตามประเมิ นผล
และการนําผลไปใช้

4.2 ข้ อเสนอแนะในการวิจัยครังต่ อไป
ควรมี การทํางานวิจัยเชิ งคุ ณภาพเพือศึ กษาปั ญหาและสาเหตุ ที การ
พัฒนาสมรรถนะนักศึกษาช่างไฟฟ้ าและช่างอิเล็กทรอนิ กส์ ยังไม่ ประสบ
ความสําเร็ จ และศึกษาปั จจัยทีส่ งผลต่อการพัฒนาสมรรถนะของนักศึ กษา
จากหน่วยงานทีประสบความสําเร็ จอย่างต่อเนือง
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ผูว้ ิ จัย ขอขอบคุ ณมหาวิ ท ยาลัย ราชภัฏ ก าํ แพงเพชรที ให้ทุ น
สนับสนุนในการทําวิจัยในครั งนี พร้ อมทังขอขอบพระคุ ณผูท้ รงคุ ณวุฒิ
และผู้ให้ข้อ มูล ทุ กท่ านที ได้ใ ห้ความอนุ เคราะห์เ อื อเฟื อข้อ มูล และให้
คําปรึ กษา
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ค.ศ.1992-2011 มีการติดตังระบบผลิตไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิ ตย์เพิมมาก
ขึนทุกปี โดยเฉพาะระบบผลิตไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิตย์ต่อเข้ากริ ด (GridConnected Photovoltaic Systems) ยกตัวอย่างเช่น ในปี ค.ศ. 2010 มี อัตรา
การติ ดตังเพิมขึ นจากปี 2009 คิ ดเป็ นร้ อยละ 103 (14.1 MW) และ ในปี
ค.ศ. 2011 มี อัต ราการติ ด ตัง เพิ ม ขึ นจากปี 2010 คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 97.6
(27.9 MW) [1]
ระบบผลิ ตไฟฟ้ าจากพลังงานแสงอาทิ ตย์ต่อเข้ากริ ดประกอบด้วย
3 ส่ วนประกอบหลักคื อ โมดุ ลเซลล์แสงอาทิ ตย์,อิ นเวอร์ เตอร์ และกริ ด
ดัง แสดงในรู ป ที 1 เนื อ งจากปั จ จุ บ ัน ประสิ ท ธิ ภ าพของโมดุ ล เซลล์
แสงอาทิ ต ย์มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพในการผลิ ต พลัง งานไฟฟ้ าอยู่ใ นระดับ ที
ค่ อ นข้างตํา (15-25%) ดัง นัน อิ น เวอร์ เ ตอร์ ซ ึ ง ทํา หน้า ที แ ปลงผัน กาํ ลัง
กระแสตรงจากโมดุลเซลล์แสงอาทิตย์เป็ นกาํ ลังกระแสสลับ เพือต่ อเข้า
กริ ดจําเป็ นต้องมีสมรรถนะสูงเพือให้สามารถดึ งพลังงานจากแสงอาทิ ตย์
มาใช้งานให้ได้มากทีสุด โดยทีอินเวอร์ เตอร์ ในระบบผลิ ตไฟฟ้ าพลังงาน
แสงอาทิตย์ต่อเข้ากริ ดต้องมีความสามารถใน 3 ส่ วนหลักคือ [2]
1) ความสามารถในการดึงพลังงานจากโมดุลเซลล์แสงอาทิ ตย์ให้ได้
สูงสุ ดตลอดเวลาการทํางานหรื อทีเรี ยกว่า การติดตามจุดกาํ ลังสูงสุ ด
2) สามารถจ่ า ยก าํ ลัง เข้า กริ ด ได้อ ย่ า งมี คุ ณ ภาพไม่ ต าํ กว่ า เกณฑ์
มาตรฐานซึ งถู ก ก าํ หนดโดยแต่ ล ะประเทศที ใ ช้ ง าน ยกตั ว อย่ า งเช่ น
มาตรฐาน IEC61727 EN61000-3-2 IEEE1547 ประกาศมาตรฐานเกีย วกับ
คุณภาพทางไฟฟ้ าของอุปกรณ์ทีต่อเข้ากริ ดโดยจํากัดขนาดสูงสุ ดทียอมรั บ
ได้ เช่ น กระแสฮาร์ มอนิ ก กระแสตรงจ่ ายเข้ากริ ด, การตรวจจับ สภาวะ
เกาะ (Islanding) และ NEC690 ของประเทศสหรั ฐ อเมริ กาประกาศ
ข้อกาํ หนดมาตรฐานระบบกราวด์ เป็ นต้น
3) มีประสิ ทธิ ภาพสูง ราคาตํา อายุการใช้งานนาน

บทคัดย่อ
บทความนี %นาํ เสนอวิ ธีการควบคุ มอิ นเวอร์ เตอร์ หลายระดับ คาสเกด
เอชบริ ดจ์ เฟสเดียวสําหรั บระบบโฟโตโวลตาอิ กเชื< อมต่ อกริ ดและนําเสนอ
การพัฒนาการควบคุมการติดตามจุดกําลังสู งสุ ดโดยอาศัยหลักการพืน% ฐาน
ของวิ ธีควบคุ มการกระเพื< อมที< สัม พันธ์ กั นของค่ ากํา ลังสู ง สุ ดซึ< ง พัฒนา
รู ปแบบการควบคุ มจากปริ มาณเฉลี< ยของค่ ากําลังสู งสุ ด สําหรั บ ควบคุ ม
การจ่ ายกําลังไฟฟ้ าของแผงโฟโตโวลตาอิ กในแต่ ละสตริ ง สําหรั บ การ
ป้ อนกระแสเข้ าสู่ ด้านกริ ดของอิ นเวอร์ เตอร์ นั%นได้ นาํ เสนอวิ ธีการควบคุ ม
กระแสโดยอาศั ย พื %น ฐานของเฟรมอ้ างอิ ง แกนหมุ นซึ< งวิ ธีก ารดัง กล่ า ว
สามารถยืนยันถึงคุณภาพการป้ อนกระแสเข้ าสู่ กริ ดที< สามารถควบคุ มได้
อย่ างอิ สระทั%งกําลังแอกที ฟและกําลังรี แอกที ฟที< ป้อนเข้ าสู่ กริ ดระบบ

Abstract
This paper presents a control technique of cascaded H-bridge
multilevel single-phase inverter for a grid-connected photovoltaic (PV)
system. The proposed control technique is the modified ripplecorrelation control maximum power point tracking. This algorithm has
been developed using the mean function concept to continuously correct
the maximum power point (MPP) of power transferring from each PV
string. In task of injecting the quality current to the utility grid, the
current control technique based-on the principle of rotating reference
frame is proposed. This method can generate the sinusoidal current and
independently control the injection of active and reactive power to the
utility grid.
Keywords: grid-connected photovoltaic system, multilevel VSI

1. บทนํา
ความต้องการแหล่ งพลังงานหมุ นเวียนมาทดแทนแหล่ งพลังงาน
ที ไ ด้จ ากฟอสซิ ล มี ม ากขึ นอย่า งต่ อ เนื อ งด้ว ยอัต ราที สู งขึ นเป็ นทวี คู ณ
พลังงานแสงอาทิ ตย์เป็ นแหล่ งกาํ เนิ ดพลังงานหมุ นเวียนที มีความสําคัญ
มากที สุ ดชนิ ด หนึ งที มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การเพิ ม ปริ ม าณต้น ก าํ ลั ง พลัง งาน
หมุ น เวี ย นของโลกในอนาคต จากข้อ มู ล การติ ด ตั งระบบผลิ ต ไฟฟ้ า
พลังงานแสงอาทิตย์ของ 23 ประเทศกลุ่ มสมาชิ กในโครงการ IEA-PVPS

รู ปที$ 1 ระบบผลิตไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิตย์ต่อเข้ากริ ด
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รู ปที$ 2 เทคโนโลยีอินเวอร์เตอร์สาํ หรับระบบผลิตไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิตย์ต่อเข้ากริ ด

ปั จจุ บันเทคโนโลยีของอิ น เวอร์ เตอร์ สําหรั บ ระบบผลิ ตไฟฟ้ าพลัง งาน
แสงอาทิตย์ต่อเข้ากริ ดมี 4 ลักษณะคื อ 1) อิ นเวอร์ เตอร์ ศูนย์รวม (Central
Inverter) 2) อิ นเวอร์ เตอร์ สตริ ง (String Inverter) 3) อิ นเวอร์ เตอร์ มัลติ สตริ ง (Multi-String) และ 4) อิ นเวอร์ เตอร์ โมดุ ล ดังแสดงในรู ป ที 2 จาก
ข้อมูลของอินเวอร์เตอร์สาํ หรับระบบผลิตไฟฟ้ าจากพลังงานแสงอาทิ ตย์ที
ใช้งานจริ งมากกว่า 400 รุ่ นทําให้ท ราบว่าอิ นเวอร์ เตอร์ ทีไม่ มีขบวนการ
ยกระดั บ แรงดั น เป็ นอิ น เวอร์ เ ตอร์ ที มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพสู ง ที สุ ด[2]-[7]
เทคโนโลยีอินเวอร์เตอร์สตริ งเป็ นอินเวอร์เตอร์ ทีไม่ มีขบวนการยกระดับ
แรงดัน ชนิ ด หนึ งและเป็ นระบบที มี ข บวนการถ่ า ยโอนพลัง งานแบบ
ขันตอนเดี ยว (Single-Stage Inverter) ที สามารถควบคุ มให้โมดุ ลเซลล์
แสงอาทิ ต ย์ท ํางานที จุ ด ก าํ ลัง สู ง สุ ด และผลิ ต กระแสรู ป ไซน์ที มี ค วาม
ผิดเพียนคลืนฮาร์มอนิกตําเข้ากริ ดได้ไม่มีการสูญเสี ยพลังงานในตัวไดโอด
หัว สตริ งและไม่ มี ก ารสู ญ เสี ย พลัง งานเนื อ งจากการได้ รั บ พลั ง งาน
แสงอาทิตย์ไม่เท่ากัน (Mismatch Effect) ในแต่ ละสตริ งที ต่อขนานกันซึ ง
เกิดขึนกับเทคโนโลยีอินเวอร์ เตอร์ ศูนย์รวมเพราะเทคโนโลยีน ี ใช้โมดุ ล
เซลล์แสงอาทิ ต ย์เ พีย งสตริ ง เดี ยว แต่ อ ย่ า งไรก็ต ามยัง คงมี ก ารสู ญ เสี ย
พลัง งานเนื อ งจากการได้รับ พลังงานแสงอาทิ ต ย์ทีไ ม่ เท่ ากัน ของโมดุ ล
เซลล์แ สงอาทิ ต ย์ที ต่ อ อนุ ก รมกัน อยู่ ภ ายในสตริ ง เดี ย วกัน เนื อ งจาก
อินเวอร์เตอร์สตริ งมีการต่ออนุกรมกันของโมดุลเซลล์แสงอาทิตย์จาํ นวน
หลายโมดุลเพือให้แรงดันกระแสตรงอินพุตของอิ นเวอร์ เตอร์ มีขนาดมาก
พอทีจะต่อเข้ากริ ดได้ การได้รับแสงไม่เท่ากันของโมดุลเซลล์แสงอาทิ ตย์
ทีอยู่ในสตริ งเดียวกันนีทาํ ให้จุดทํางานทีให้กาํ ลังสูงสุ ดของแต่ละโมดุลไม่
เท่ า กัน ส่ ง ผลให้ป ระสิ ท ธิ ภ าพของระบบลดลงได้เ นื อ งจากโมดุ ลเซลล์
แสงอาทิตย์ในสตริ งเดียวกันมีโอกาสได้รับแสงไม่เท่ากัน อันเนืองจากการ
บังเงาได้ตลอดเวลาถึงแม้จะใช้อินเวอร์เตอร์ทีมีประสิ ทธิ ภาพสูงแต่หากไม่
สามารถทํา ให้โ มดุ ลเซลล์แ สงอาทิ ตย์ทาํ งานในจุ ด ที ใ ห้กาํ ลัง สู ง สุ ด ได้
ตลอดเวลาประสิ ทธิ ภาพของระบบก็ลดลงจากทีควรเป็ น
อินเวอร์ เตอร์ มัลติ สตริ งเป็ นเทคโนโลยีสามารถแก้ปัญหาและลด
การสู ญเสี ยพลั ง งานจากการได้ รั บ แสงไม่ เ ท่ า กัน ของโมดุ ล เซลล์
แสงอาทิตย์ได้ เนืองจากมีการแบ่งย่อยให้มีจาํ นวนสตริ งเพิมมากขึนแต่ ละ
สตริ งมีตวั แปลงผันกระแสตรงเป็ นกระแสตรง (DC-DC converter)

เพือ ควบคุ มให้โมดุ ล เซลล์แสงอาทิ ต ย์ใ นแต่ ละสตริ ง ทํางานที จุ ดก าํ ลัง
สูงสุ ด (Maximum Power Point: MPP) ได้อย่างเป็ นอิ สระและจ่ ายแรงดัน
กระแสตรงมาต่อร่ วมกันเป็ นจุดเชือมต่อบัสกระแสตรง (DC Bus) จากนัน
ใช้ตัวแปลงผันกระแสตรงเป็ นกระแสสลับ (AC/DC converter) เพือต่ อ
เข้า กริ ดจะเห็ นได้ว่า เทคโนโลยีน ี มี ขบวนการถ่ า ยโอนพลัง งานจํา นวน
2 ขันตอน (Two- Stages Inverter) ทําให้มีอุป กรณ์ตัวแปรผันเพิมมากขึ น
การสู ญ เสี ย ในอุ ป กรณ์ อิ น เวอร์ เ ตอร์ จึ ง มากขึ นเมื อ เปรี ยบเที ย บกับ
อินเวอร์เตอร์ทีมีขบวนการถ่ายโอนพลังงานขันตอนเดียว

2. อินเวอร์ เตอร์ แหล่ งจ่ ายแรงดันหลายระดับเชื$ อมต่ อกริด
ปั จจุ บ ันได้มีการศึ กษาเพือนําอิ นเวอร์ เตอร์ แหล่ งจ่ ายแรงดันหลาย
ระดับ (Multilevel Voltage Source Inverter: MLI) มาประยุกต์ใช้กบั ระบบ
ผลิตไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิตย์ต่อเข้ากริ ด เนืองจากข้อดี ของอิ นเวอร์ เตอร์
หลายระดับสามารถผลิตแรงดันเอาต์พุตให้มีหลายระดับแรงดันสอดคล้อง
กับคลืนรู ปซายน์ส่งผลให้กระแสเข้ากริ ดมีค่าความผิดเพียนคลืนฮาร์มอนิก
ลดลงและตัวกรองฮาร์มอนิ กก็มีขนาดลดลงมากกว่าการใช้อินเวอร์ เตอร์
ทัว ไปทีผลิตแรงดันเอาต์พุตเพียง 2-3 ระดับแรงดัน [3]-[9] โครงสร้ างของ
อิ น เวอร์ เ ตอร์ แ หล่ ง จ่ า ยแรงดัน หลายระดับ แบ่ ง ออกเป็ น 3 แบบ คื อ
1) NPC (Neutral-Point-Clamped) 2) FC (Flying-Capacitor) และ 3) CHB
(Cascaded H-Bridge) CHB-MLI เป็ นโครงสร้ างเดี ยวที จ ําเป็ นต้อ งใช้
แหล่งจ่ายแรงดันกระแสตรงหลายตัวหรื อมี จาํ นวนเท่ ากับ จํานวนชุ ดของ
อินเวอร์เตอร์เอชบริ ดจ์ (H-Bridge) ในวงจร CHB-MLI โดยทีแหล่งจ่ายแต่
ละตัวจะทํางานแยกกันอย่างอิสระและไม่จาํ เป็ นต้องมีขนาดแรงดันเท่ ากัน
ก็ส ามารถผลิ ต แรงดัน เอาต์พุ ต หลายระดับ ได้ ซ ึ งเหมาะสมกับ การใช้
แหล่งจ่ายโมดุลเซลล์แสงอาทิตย์ทีมีโอกาสเปลียนแปลงขนาดแรงดันตาม
สภาวะแวดล้อมได้ตลอดเวลา จากการศึกษาข้อมูลการพัฒนาการควบคุ ม
CHB-MLI สําหรับระบบผลิตไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิตย์ต่อเข้ากริ ดข้างต้น
พบว่ายังมี แนวทางในการพัฒนาการควบคุ มเพือ เพิมสรรถนะให้ระบบ
ผลิตไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิตย์ต่อเข้ากริ ดได้ดงั ต่อไปนี
1) การใช้เทคนิคการควบคุมสวิตช์กาํ ลังของ CHB-MLI เพือให้เกิดค่ า
ความผิดเพียนคลื นฮาร์ ม อนิ กในกระแสเข้ากริ ดน้อยที สุดและน้อ ยกว่ า
เกณฑ์มาตรฐานสากล
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วงจรเอชบริ ด จ์ที 2 ( ϕ2 = 90° ) เท่ า กับ 90 องศา รู ป ที 4 ดัง แสดง
แผนภาพการสร้ างพัล ส์เ พื อ ควบคุ มสวิ ต ช์ก าํ ลังวงจร CHB-MLI ด้ว ย
เทคนิค PS-CBPWM ทําให้แรงดันเอาต์พุตทีมี 5 ระดับแรงดัน

2) พัฒนาวิธีการควบคุ มโมดุ ลเซลล์แสงอาทิ ตย์ให้ทาํ งานติ ดตามจุ ด
ผลิ ตก าํ ลังสู งสุ ดตลอดเวลาในขณะที มี สภาวะแวดล้อ มปกติ และมี การ
เปลียนแปลงสภาวะแวดล้อมอย่างรวดเร็ วได้อย่างถูกต้อง
3) พัฒนาการควบคุ ม การจ่ ายกาํ ลัง แอกที ฟ และก าํ ลังรี แอกที ฟเข้า
สู่กริ ดอย่างมีคุณภาพตามทีมาตรฐานสากลกาํ หนดด้วยการจ่ ายกระแสรู ป
ซายน์ทีมีค่าความผิดเพียนฮาร์มอนิกรวมตํา

รู ปที$ 3 วงจร CHB-MLI ประยุกต์ใช้กบั ระบบ PV เชือมต่อกริ ด
รู ปที$ 4 ตัวอย่างคลืนสัญญาณควบคุมและแรงดันเอาต์พุต CHB-MLI

รู ปที 3 ได้แสดงลักษณะโครงสร้ างระบบผลิ ตไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิ ตย์
ต่ อ เข้า กริ ดโดยใช้ว งจร CHB-MLI ลัก ษณะของวงจร CHB-MLI จะ
ประกอบด้วยอิ น เวอร์ เตอร์ เอชบริ ดจ์ จํานวน n ชุ ดต่ ออนุ กรมกันทําให้
แรงดันเอาต์พุตของ CHB-MLI มีค่าเท่ากับผลรวมของแรงดันเอาต์พุตของ
เอชบริ ดจ์ ทุกชุ ดที ต่ออนุ กรมกัน โดยที เอชบริ ดจ์ แต่ ละชุ ดสามารถผลิ ต
แรงดันเอาต์พุตได้ 3 ระดับแรงดัน ดังแสดงในสมการที (1)
n
(1)
vo = ∑(Sm1 − Sm3 ).vPVm , Sm1 , S m 3 ∈ {0,1} .

2.2 วิธีการควบคุมการตรวจติดตามกําลังสู งสุ ด
การควบคุ มโมดุ ลเซลล์แสงอาทิ ตย์ให้ท ํางานติ ดตามจุ ดผลิ ตกาํ ลัง
สูงสุ ดทีแสดงในรู ปที 3 ซึ งประกอบด้วย 2 ชุดแยกกันเท่ ากับ จํานวนวงจร
เอชบริ ดจ์ ใน CHB-MLI เพือรองรั บ การได้รับ แสงไม่ เท่ ากันของโมดุ ล
เซลล์แสงอาทิ ตย์แต่ ล ะสตริ ง ระบบก็ยงั คงทํา งานติ ด ตามจุ ดผลิ ตก าํ ลัง
สูงสุ ดได้ จุดทํางานทีให้กาํ ลังสูงสุ ดของโมดุ ลเซลล์แสงอาทิ ตย์คือจุ ดที มี
อั ต ราการเปลี ย นแปลงระหว่ า งก าํ ลั ง และแรงดั น ของโมดุ ล เซลล์
แสงอาทิตย์มีค่าเท่ากับศูนย์ ( ∂p ∂v = 0 ) โดยในรู ปที 5 ได้แสดงกราฟ
ความสั ม พัน ธ์ ร ะหว่ า งก าํ ลัง และแรงดัน ขณะทํา งานของโมดุ ล เซลล์
แสงอาทิตย์และความสัมพันธ์ระหว่างกระแสและแรงดันขณะทํางานของ
โมดุลเซลล์แสงอาทิตย์เมื อพิจารณาจุ ดทํางานที ให้กาํ ลังสู งสุ ดของโมดุ ล
เซลล์ แ สงอาทิ ต ย์จ ะอยู่ ที จุ ด สู ง สุ ด ของกราฟเส้ น โค้ ง ก าํ ลั ง -แรงดั น
(p-v curve) ดังนัน เพือ ให้โ มดุ ล เซลล์แสงอาทิ ตย์สามารถทํางานในจุ ด
กาํ ลังไฟฟ้ าสูงสุ ดได้อย่างต่อเนือง จึงจําเป็ นต้องมีการควบคุมขนาดแรงดัน
ของโมดุ ลเซลล์แสงอาทิ ตย์ให้อยู่ในจุ ดให้กาํ ลังสู งสุ ดได้ตลอดเวลาการ
ทํางาน ถึงแม้จุดนีจะมีการเปลียนแปลงตามปริ มาณแสงทีได้รับ

m =1

ความสั ม พัน ธ์ ระหว่า งก าํ ลัง ชัว ขณะของ PV pPV ,ก าํ ลัง แอกที ฟ ด้า น
กริ ด Pgrid และก ําลังชัว ขณะของตัวเก็บประจุ pC และกาํ ลังชัวขณะของ
ตัวเหนียวนํา pL (โดยไม่กาํ ลังสูญเสี ยต่างๆ ของคอนเวอร์ เตอร์ ) สามารถ
เขียนเป็ นสมการได้คือ
pPV = pC + pL + Pgrid (1 − cos (2ωt ))

(2)

2.1 วิธีการควบคุมการมอดูเลตชันของอินเวอร์ เตอร์

การควบคุ มสวิตช์กาํ ลังของ CHB-MLI เพือให้ความผิดเพียนคลื น
ฮาร์มอนิกรวมของกระแสกริ ดตําทีสุด โดยใช้วงจรสวิตช์กาํ ลังของ CHBMLI ประกอบด้วยวงจรเอชบริ ดจ์ 2 วงจร จํา นวน 2 ชุ ด ต่ ออนุ กรมกัน
วงจรเอชบริ ดจ์แต่ ละชุ ดสามารถผลิ ตแรงดันเอาต์พุตได้ 3 ระดับแรงดัน
คื อ +E โวลต์ 0 โวลต์ และ –E โวลต์ ด้วยเทคนิ คการควบคุ มวงจรเอช
บริ ดจ์ แบบขัวเดียว (Unipolar) และ เมื อนําวงจรเอชบริ ดจ์ 2 วงจรมาต่ อ
อนุกรมกัน การสร้างสัญญาณพัลส์ควบคุ มสวิตช์กาํ ลังจึ งต้องใช้สัญญาณ
มอดูเลตคลืนไซน์จาํ นวน 2 คลืนทีมีมุมเฟสต่างกัน 180 องศาสําหรั บ วงจร
เอชบริ ดจ์ท งั 2 ชุดและใช้คลืนพาห์สามเหลี ยมจํานวน 2 คลื น ที มีมุมเฟส
แตกต่ างกันสําหรั บวงจรเอชบริ ดจ์แต่ ละชุ ด (Phase-Shift Carrier-Based
รู ปที$ 5 กราฟความสัมพันธ์ระหว่างกาํ ลัง,แรงดันและกระแสของโมดุล
SPWM; PS-CBPWM) ในกรณี น ี มุ มเฟสของคลื นพาห์สําหรั บ วงจรเอช
เซลล์แสงอาทิตย์และวิธีควบคุม RCC
บริ ดจ์ที 1 ( ϕ1 = 0° ) เท่ ากับ 0 องศา และมุ มเฟสของคลื นพาห์สําหรั บ
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รู ปที$ 6 วิธีการพัฒนาระบบควบคุมอินเวอร์เตอร์สาํ หรับระบบผลิตไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิตย์เชือมต่อกริ ดทีนาํ เสนอ

วิธีควบคุ ม RCC มี วิธีการคํานวณหาค่ า ∂p / ∂v ได้จากความสัมพันธ์
ระหว่ า งสั ญญาณกระเพือ ม (Ripple) ของแรงดัน ( v%PV ) และสั ญญาณ
กระเพื อ มของก าํ ลัง ( p% PV ) ของโมดุ ล เซลล์แ สงอาทิ ต ย์ที ว ัด ได้จ าก
แหล่งจ่ายโมดุลเซลล์แสงอาทิตย์ ดังแสดงในสมการที (3) ถึง สมการที (5)
v%PV = vPV − vPV
(3)
p% PV = pPV − pPV
(4)
คํานวณการก ําลังสูงสุ ดได้จากสมการคือ
2f
∂p
≅
∂v

∫

t

∫

t

t− 1

2f

p% PV ⋅ v%PV ⋅ dt
2f

t− 1

≅
v%PV ⋅ v%PV ⋅ dt

p% PV ⋅ v%PV
.
v%PV ⋅ v%PV

แรงดันอ้างอิ ง ( vref ) ที ท าํ ให้โมดุ ลเซลล์แสงอาทิ ตย์ท าํ งานในจุ ดกาํ ลัง
สูงสุ ดและแรงดันโมดุลเซลล์แสงอาทิตย์ทีกรองแรงดันกระเพือมออกแล้ว
( vPV ) ส่ งให้กบั บล็อกควบคุมแรงดันกระแสตรง เพือผลิ ตกาํ ลังแอกที ฟ
*
)ต่อไป
อ้างอิง ( pref

(5)
รู ปที$ 7 ผลการทํางานของวิธีการตรวจติดตามกาํ ลังสูงสุ ด

2.3 วิธีการควบคุมกําลังไฟฟ้ า

2f

ในรู ปที 7 แสดงผลการจําลองการทํางานของเทคนิ คการติ ดตามจุ ด
ก าํ ลัง สู ง สุ ด แบบ RCC ที พ ัฒ นาขึ น(Modified RCC-MPPT: MRCCMPPT) เพื อ ให้ เ ห็ น พฤติ ก รรมของความสั ม พัน ธ์ ร ะหว่ า งสั ญ ญาณ
กระเพื อ มของแรงดัน ( v%PV ) และสั ญ ญาณกระเพื อ มพลิ ว ของก าํ ลั ง
( p% PV ) ของโมดุ ล เซลล์แ สงอาทิ ต ย์ ซึ งจะมี เ ฟสตามกัน (In-phase)
เมือโมดุลเซลล์แสงอาทิตย์มีแรงดันน้อยกว่าจุ ดกาํ ลังสู งสุ ดจะต่ างเฟสกัน
180 องศาเมื อโมดลเซลล์แสงอาทิ ตย์มีแรงดัน ( vPV ) มากกว่าจุ ดกาํ ลัง
สูงสุ ด และเมือนํา 2 สัญญาณดังกล่ าว ( v%PV และ p% PV ) มาคูณกันจะทํา
ให้เครื องหมาย (Sign) ของผลคูณจะแตกต่ างกันดังนี คือ เมื อโมดุ ลเซลล์
แสงอาทิตย์มีแรงดัน ( vPV ) น้อยกว่า MPP ผลคูณของ 2 สัญญาณดังกล่าว
จะมี ค่ า เป็ นบวก (+) และเมื อ โมดุ ล เซลล์แ สงอาทิ ต ย์มี แรงดัน ( vPV )
มากกว่า MPP ผลคูณของ 2 สัญญาณดังกล่ าวจะมี ค่าเป็ นลบ (-) และเมื อ
พิจารณากราฟค่าอัตราการเปลียนแปลงระหว่างการเปลียนแปลงกาํ ลังและ
การเปลี ย นแปลงแรงดัน ( ∂p / ∂v ) และค่ า การเปลี ย นแปลงแรงดัน
( ∂p )ตามสมการที (3)-(5) จะเห็นได้ว่าทัง 2 สัญญาณจะมี ค่าเท่ ากับ ศูนย์
( ∂p / ∂v = 0 และ ∂ p = 0 ) ซึ งเป็ นจุดเดียวกับ MPP พอดี จากผลการ
ั นาขึ นทํา
จําลองการทํางานของการติดตามจุดกาํ ลังสูงสุ ดแบบ RCC ที พฒ
ให้สามารถเชื อ ได้ว่ าวิ ธีก ารดังกล่ าวมี แ นวโน้ม ในการติ ด ตามจุ ด กาํ ลัง
สูงสุ ดของโมดุ ลเซลล์แสงอาทิ ตย์ได้อย่างถูกต้องและสามารถเขี ยนเป็ น
แผนภาพการควบคุ ม MPPT ดังแสดงในรู ป ที 5 ซึ งจะถูกบรรจุ ในบล็อก
MPPT (ทีแสดงในรู ปที 5) โดยที MRCC-MPPT แต่ละชุดจะสร้าง

การควบคุมการจ่ายกาํ ลังแอกทีฟและกาํ ลังรี แอกที ฟของ CHB-MLI
สําหรับระบบผลิตไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิ ตย์ต่อเข้ากริ ด โดยอาศัยวิธีการ
ควบคุมกระแสของเฟรมอ้างอิงแกนหมุน โดยทีกระแสกริ ดทีอยู่บนแกน d
( igd ) และแกน q ( igq ) ทําหน้าทีการควบคุมการจ่ายค่ากาํ ลังแอกที ฟและ
กาํ ลังรี แอกทีฟเข้ากริ ดได้อย่างอิ สระ [8] ดังแสดงในรู ป ที 6 โดยสมการ
แรงดันของระบบควบคุมนีเขียนเป็ นสมการได้คือ
*
*
*
 vod

 −igd
 Vgd 
(6)
d igd 
=L
+ω L
+
 * 
 voq 

f

 
dt  i*gq 

g

f

 *   
 igq  Vgq 

และสมการในการควบคุมกาํ ลังทังแอกทีฟและรี แอกทีฟคํานวณหาได้จาก
p =

1
V gd ⋅ igd , q =
2

1
Vgd ⋅ igq
2

(7)

หลังจากนันทําการแปลงแรงดันคําสังจากสมการที (6) ซึ งอยู่ในเฟรมหมุ น
ให้ไ ปเป็ นแรงดัน คํา สั ง ในเฟรมหยุ ด นิ ง เพื อ ทํา การมอดู เ ลชัน ควบคุ ม
อินเวอร์เตอร์ต่อไป

รู ปที$ 8 ผลการทํางานของ MPPT ระบบทีนาํ เสนอ
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รู ปที$ 9 คลืนแรงดัน กระแสในส่ วนต่างๆ มีเกิดเงาบังทัง 2 สตริ ง

รู ปที$ 10 คลืนแรงดัน กระแสในส่ วนต่างๆ มีเกิดเงาบังเพียงสตริ งเดียว

3. ผลการทดสอบ
แต่ในกรณี ศึ กษาที 2 เป็ นผลการทดสอบในกรณี ที แผง PV ในสตริ งที 2
เกิดการบังเงา (ค่าความเข้มแสงลดลงเช่ นเดี ยวกันกับ กรณี ที 1) ในขณะที
แผง PV ของสตริ งที 1 ไม่ เกิดการบังเงา (คื อได้รับ ความเข้มแสงเท่ ากับ
1000 W/m2 อยู่ตลอดเวลา) จากผลการทดสอบได้แสดงให้เห็นอย่างชัดเจน
ถึ ง สมรรถนะของระบบที น ํา เสนอซึ งสามารถดึ ง ก าํ ลั ง สู ง สุ ดได้ อ ยู่
ตลอดเวลาไม่ว่าจะเกิดการบังเงาเกิดขึนในทัง 2 กรณี โดยทีแรงดันของแผง
PV ทัง 2 สตริ งนันมีการเปลียนแปลงทีนอ้ ยมากในขณะที กระแสของแผง
PV จะลดลงเป็ นสัดส่ วนโดยตรงกับ ความเข้มของแสง ในส่ วนของคลื น
แรงดันอินเวอร์เตอร์มีลกั ษณะเป็ น 5 ระดับและอิ นเฟสอยู่กบั คลื นกระแส
ทีไหลเข้าสู่ กริ ดระบบ จากผลการทดสอบดังกล่ าวซึ งสอดคล้องกันกับ
กราฟคุณลักษณะระหว่างกาํ ลังไฟฟ้ าของแผง PV (ทัง 2 สตริ ง) กับแรงดัน
ของแผง PV ที แ สดงไว้ใ นรู ป ที 8 โดยจะเห็ นได้ว่ า วิ ธี ก าร MPPT ที
นํา เสนอสามารถทํา งาน ณ จุ ด ก าํ ลัง สู ง สุ ด MPP ของทัง 2 สตริ งได้
ตลอดเวลาทังในกรณี ทีเกิดสภาวะการบังเงาและไม่เกิดการบังเงาของแผง
PV โดยมีค่าแรงดันเฉลีย PV ณ จุดการทํางานกาํ ลังสูงสุ ดอยู่ที 263 V ที จุด
ทํางาน ณ จุด B กาํ ลังไฟฟ้ าเท่ากับ 2000 W และ จุ ด C กาํ ลังไฟฟ้ าเท่ ากับ
1000 W ตามลําดับ โดยทีป้อนกาํ ลังแอกทีฟเข้าสู่กริ ดเท่ากับ 3000 W

โครงสร้างวงจรก ําลังและวงจรควบคุ มของระบบที นาํ เสนอที แสดงไว้
ในรู ปที 1 และรู ปที 6 ได้ ท ดสอบยื น ยัน ความถู ก ต้ อ งของการพัฒ นา
เทคโนโลยีอินเวอร์ เตอร์ ของระบบ PV เชื อมต่ อกริ ดโดยแบบจําลองโดยใช้
โปรแกรม Matlab/Simulink ซึ งค่ าพารามิ เตอร์ ต่ างๆของระบบที น ําเสนอ
แสดงไว้ในตารางที 1 (ภาคผนวก) โดยที แผง PV ในแต่ ละสตริ งต่ ออนุ กรม
กันจํานวนสตริ งละ 10 แผง ซึ งทําหน้าที เป็ นแหล่ งจ่ ายกระแสตรงให้กบั เอช
บริ ดจ์ท งั 2 ชุ ดที ต่อคาสเกดอยู่ทางด้านกริ ดระบบ กรณี ศึ กษาของผลการ
ทดสอบนี ได้แสดง 2 ลักษณะ คื อ สมรรถนะของ MPPT และ การควบคุ ม
ก ําลังไฟฟ้ าป้ อนเข้าสู่กริ ด

3.1 สมรรถนะ MPPT เมือความเข้ มแสงทีมีการเปลียนแปลง
รู ปที 9 และรู ปที 10 แสดงผลการทดสอบของรู ปแบบความเข้มแสง
ที เปลี ยนแปลง, กาํ ลัง ไฟฟ้ าของระบบ PV ในตํา แหน่ งต่ างๆของวงจร,
คลืนแรงดัน,กระแสทางด้านอิ นพุตและคลื นแรงดันและกระแสทางด้าน
กริ ด (ดูจากรู ป 9 (ก) ถึง (ง) ตามลําดับ) ในกรณี ศึกษาที 1 นี ได้กาํ หนดให้
ความเข้มของแสงเปลียนแปลงจาก 1000 W/m2 ลดลงมาที 500 W/m2 เป็ น
ระยะเวลา 0.15 วินาที และเปลี ยนแปลงกลับ ไปค่ าเดิ มที 1000 W/m2โดย
แผง PV ทัง 2 สตริ งได้รับการบังเงาทัง 2 สตริ งพร้อมกัน
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4. สรุป
ในบทความรับเชิญนีได้นาํ เสนอการพัฒนาเทคโนโลยีอินเวอร์ เตอร์
ชนิดแหล่งจ่ายแรงดันเฟสเดียวสําหรับระบบโฟโตโวลตาอิ กเชื อมต่ อกริ ด
โดยได้เริ มต้นอธิ บายจากคุณลักษณะและหน้าทีที สําคัญของอิ นเวอร์ เตอร์
เชื อ มต่ อ กริ ด และได้อ ธิ บ ายถึ งวิ ธี การต่ อ ระบบโฟโตโวลตาอิ ก เข้า กับ
อินเวอร์ เตอร์ ดังกล่ าว ในส่ วนสุ ดท้ายได้ยกกตัวอย่างวงจรกาํ ลัง โดยได้
อธิ บ ายจากอิ น เวอร์ เ ตอร์ ห ลายระดับ และวงจรควบคุ มการทํางานด้ว ย
วิธีการการตรวจติดตามกาํ ลังสูงสุ ดและหลักการควบคุมกาํ ลังแอกที ฟและ
กาํ ลังรี แอกทีฟเพือป้ อนกาํ ลังไฟฟ้ าจากระบบโฟโตโวลตาอิกเข้าสู่กริ ด
ตารางที 1 ค่าพารามิเตอร์ต่างๆ
Parameters
PV panel
MPP voltage in STC
MPP current in STC
PV string for each H-bridge cell
Rated current
Rated MPP voltage
PV string for each H-bridge cell
Rated maximum power
DC-link capacitor
Power and control scheme
PWM carrier frequency
Single-phase utility grid

Value

VMPP
IMPP

26.3 V
7.61 A

Irated
Vrated

7.61 A.
263 V.

Prated
C1, C2

Inductor
DC initial reference voltage per string
dc link voltage controller: PI
Grid current controller: PI
Ambient Temperature

รู ปที$ 11 คลืนแรงดัน กระแสในส่ วนต่างๆ ข้อหัวข้อ 3.2

Symbol

2000
W.7.61 A.
2000µF

fcr
Vg = V gα

f
Lf
VMPP
Kp, Ki
Kp, Ki
T

2

1.5 kHz
220 VRMS.
50 Hz.
5 mH.
263 V.
25, 200
15, 40
25°C

เอกสารอ้ างอิง
3.2 ผลการทดสอบการควบคุมกําลังไฟฟ้ า

[1]

รู ปที 11 แสดงผลการทดสอบการควบคุ มกาํ ลังแอกที ฟและกาํ ลัง
รี แอกทีฟของระบบทีนาํ เสนอ โดยพิจารณาในกรณี ทีความเข้มแสงคงทีท งั
2 สตริ ง จากรู ป ที 11 (ก) จะเห็ น ได้ ว่ า คลื น กระแสคํา สั ง ที ค วบคุ ม
องค์ประกอบแอกทีฟและองค์ประกอบรี แอกทีฟของกระแสกริ ดสามารถ
แยกการควบคุมกันได้อย่างอิสระ โดยทีองค์ประกอบกระแสแอกที ฟที ท าํ
หน้า ที ค วบคุ ม กาํ ลัง แอกที ฟ ป้ อนเข้าสู่ ก ริ ด จะถู ก รั ก ษาไว้ใ นคงที มี ค่ า
เท่ากับ 25 A ในขณะที องค์ป ระกอบกระแสรี แอกที ฟที ทาํ หน้าที ควบคุ ม
กาํ ลังรี แ อกที ฟของทางด้า นกริ ดสามารถควบคุ ม ค่ าได้ไม่ ว่าจะเป็ น 0A
หรื อเปลี ย นแปลงอย่างทันที ท ันใดที บ วกลบ +10A, -10A เพือควบคุ ม
ตัวประกอบก ําลังทางด้านกริ ดให้มีค่าเป็ น 1 หรื อนําหน้า, ล้าหลังที 0.87
(มุม 28.8 องศา) ซึ งยืนยันความถูกต้องจากหลักการที ได้นาํ เสนอกับ ผล
การทดลองดังกล่าวตามรู ปที 11 (ข) และ (ค) ตามลําดับ ในขณะที ผลรวม
ของความผิดเพียน (THD) ของคลืนแรงดันอินเวอร์เตอร์และคลืนกระแสที
ไหลเข้าสู่ กริ ดของที 45.95% และ 3.26% ตามลําดับ โดยที คลื นแรงดัน
เอาต์พุ ต ของอิ น เวอร์ เ ตอร์ ย ัง คงมี ลัก ษณะเป็ น 5 ระดับ อยู่ต ลอดเวลา
ความถี สมมู ลด้านเอาต์พุต เท่ ากับ 6 kHz ซึ งคิ ดเป็ น 4 เท่ า ของความถี
สวิตชิงซึ งเป็ นจุดเด่นของอินเวอร์เตอร์หลายระดับส่ งผลทําให้สามารถลด
ขนาดของตัวเหนียวนําทีทาํ หน้าทีกรองทางด้านกริ ดลงได้

[2]

[3]

[4]

[5]

[6]

[7]

[8]

[9]

IEA-PVPS, “Trends in Photovoltaic Applications. Survey report
of selected IEA countries between 1995 and 2011,” International
Energy Agency – Photovoltaic Power Systems Programme, Tech.
Rep. IEA PVPS T1-21:2012, August 2012.
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Abstract
This paper presents the electrical power conversion
system which is developed for a synchronous generator in
order to apply with a variable speed wind turbine system.
In the wind energy conversion system, a synchronous
generator is converted the mechanical energy into
electrical energy. A B6 rectifier and a boost chopper
circuit are utilized to maintain constant intermediate DC
voltage. The average power is converted entirely by the
PWM converter, consists of B6 voltage-source inverters.
Output currents and active power of switch mode voltage
source inverter are flowed into utility grid by current
control and PQ theory technique. For the hardware
implementation, the system consists of a 1 kW four poles
synchronous generator and the voltage source inverter
controlled output current by hysteresis controller (bangbang) method. The algorithm is implemented in a
dSPACSds1104DSP together with Matlab/Simulink
program. The validity of the proposed method is verified
by both simulation and experimental results under power
transferred into grid in term of power quality such as real
power, reactive power, total harmonics distortion, and so
on.
I. INTRODUCTION
Many types of generator concepts have been used and
proposed to convert wind power into electricity. The size
of the wind turbines has increased during the past ten
years, and the cost of energy generated by wind turbine
has decreased. The challenge is to build larger wind
turbines and to produce cheaper electricity. Thus, there is
a need to find a way to convert wind energy into electrical
energy from wind turbines that can be scaled up in power
without extremely high cost penalties. The use of
synchronous generator in wind generation is widely
accepted as a generator of choice for variable speed wind
turbine system. The synchronous generator is a
conventional generator, simple, reliable, cheap,
lightweight, and requires little maintenance. Generally,
the synchronous generator is connected to the utility bus
at constant frequency. With a constant frequency
operation, the synchronous generator operates at
practically variable speed. The wind turbine operates in
optimum efficiency only within a wide range of wind
speed variation. The variable-speed operation allows an
increase in energy captured and reduces both the torque
a
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peaks in the drive train and the power fluctuations sent to
the utility. In this paper, a combination of DC power
supply is used to excite the field circuit of the
synchronous generator while operating at variable speeds.
The frequency, the induce voltage and the operating range
of the system are affected by the characteristics of the
synchronous generators and the choice field current for
exciting. The system were tested has the following
components: a three-phase four pole, 3 kW induction
motor to represent the wind turbine, a three-phase four
pole, 1 kW, synchronous generator driven by the
induction motor, a B6 rectifier and a boost chopper circuit
are utilized to maintain constant intermediate DC voltage.
The average power is converted entirely by the PWM
converter, consists of B6 voltage-source inverters, to
convert the power from the dc bus to the utility grid
[1]-[3].
II. PROPOSED PWM CONVERTER SCHEME
The block diagram of voltage control the current
topology for wind turbine shows in Fig. 1. This block
diagrams consist of a three-phase bridge rectifier, twocapacitors connected cross dc-bus and a voltage source
converter. The active and reactive power can be
controlled by controlling the magnetude current of
voltage source inverter, and ac line grid side is connected
with the 3-phase reactors.
AC line 380V 50Hz

iac

L
Self Excited 3 phase
4 pole Synchonous
Generator

D1

D3 D5

d

D

P,Q

B


CD1
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CD2
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D6 D2
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a

Boost Chopper

b

Lf

c

PWM Converter

Fig. 1: Schematic of proposed PWM converter for wind
turbine.
III. PWM VOLTAGE SOURCE CONVERTER
The PWM converter and current control technique as
shown in Fig. 2, the simplified equivalent circuit of a
grid-connected 2L-VSC ac supply is connected with three
reactors(Lf) for inject current to cancel the harmonic
component current. The dc-link voltage (Vdc) must be
regulated and the capacitor voltage (E) must be balanced
[4]-[6].
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In the following explanation, the  currents will be set
as functions of voltage and the real and imaginary power
P and Q . This is very suitable for better explaining the
physical meaning of the powers defined in the p  q
theory, it is possible to write
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the sum of two terms, as follows
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Fig. 2: Current Controlled Techniques for PWM
Converter.
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From fig. 2 the grid voltage can be written to equation 1

v grid  vconv  vL

(1)

The active and reactive power flow between grid side and
converter side can be written to equation 2 and 3
2 

Vgrid
 Vconv sin  
P

L  Vgrid



0 

3  i 
 
2  i 

3

2 

(9)

IV. SIMULATION CURRENT CONTROLLED
Current controlled-technique for voltage-source
PWM converter applied for a grid connected was
simulated in the Matlab/Simulink software. The
synchronous generator is rated at 1 kW, 4 poles with a
380 V, 50Hz as shown in figure 3.
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The instantaneous real and imaginary power is part to the
instantaneous complex power defined equation 5
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From the transformation matrixes, the Clark
transformation and its inverse transformation become
1
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The instantaneous power of the p  q theory

(6)

Fig. 3: Simulation of current controlled- technique for
voltage-source PWM converter.
Fig.4 shows the simulated output of the supply phase
voltage (van) and current (ias) of the grid side converter
operation at unity power factor, Q is set to zero, by the
PWM converter for operation in the rectifying mode.
Fig.5 also shows the voltage and the current waveforms of
the PWM converter operating in the inverting mode. As
can be seen from Fig.6, the dynamic response of the
converter to a step changed in active power reference
control with active power flowing from the supply in to
the dc-link, rectifying mode. The setting of active power
reference is stepped from -1000 watt to +1000 watt, it can
be seen that the phase current of VSC can operate under
the rectifying mode and inverting mode condition.
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been built in Simulink block-set, machine codes are
achieved that runs on the DS1104’TMS320 F240 DSP
processor. While the experimental is running, the
dSPACE DS1104 provides a mechanism that allows the
user to change parameter online. Thus, it is possible for
the user to view the real process while the experiment is
in progress. A dSPACE connector panel (CP1104)
provides easy access to all input and output signals of the
DS1104 board. The current control of the PWM voltage
source converters is controlled by the hysteresis current
which is suitable for the desired control range [7].

300
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-300
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AC Supply 380 V 50 Hz

Fig. 4: Voltage and current waveforms, with the grid side
converter working as a rectifying mode.
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Fig. 7: Experimental Setup.

Fig. 5: Voltage and current waveforms, with the grid side
converter working as a inverting mode.
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Fig. 6: Dynamic response of voltage and current operate
under the rectifying mode and inverting mode condition.

VI. OVERALL SYSTEM PERFORMANCE AND
DISCUSSIONS
The experimental performance results of the proposed
drive are illustrated in case of:
Voltage and current waveforms
Voltage, current and power waveforms at various points
of the system for the proposed power output of inverter at
Vdc 400 V and 600 V from boost chopper circuit
respectively. These waveforms were recorded by the
dSPACE Controldesk software to save the data to work
space of Matlab/Simulink program. Supply phase voltage
and grid current waveforms of PWM converter is
measured by LEM sensors where the ratio of a voltage
sensor is 100V/DIV and a current sensor is 1A/DIV
respectively.
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V. EXPERIMENTAL SETUP
The experimental setup as shown in Fig. 7, mainly
consists of a dSPACE DS1104 DSP controller board, a
Pentium IV 1.5 GHz PC with Windows XP, a PWM
converters, 3-phase reactors connected and a four-pole
synchronous generator is given a three phase generator
which has the detail as follows: 1 kW, 380 V, 3 A.
A 3600 pulse/rev incremental encoder for rotor speed of
generator measurement is used. The DS1104 board is
installed in Pentium IV PC. The control program is
written in Simulink environment combined with the realtime interface of the DS1104 board. The main ingredient
of the software used in the laboratory experiment is based
on Matlab/Simulink programs. The control law is
designed in simulink and executed in real time using the
dSPACE DS1104 DSP board. Once the controller has

0
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Fig. 8. Phase voltage, line current and instantaneous
power waveforms at Vdc 400 V.
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Fig. 9: Phase voltage, line current and instantaneous
power waveforms at Vdc 600 V.

VII. CONCLUSIONS
In this paper, a synchronous generator for wind
turbine applications can be applied with the grid
connected PWM voltage source converter using current
control technique. For the experimental results testing,
1 kW synchronous generator can be increate voltage by
current of field excited and boost chopper in DC link. The
wind simulator of system can be simulated the velocity of
wind turbine by using change the speed of motor driver.
The wind energy conversion system an synchronous
generator converts the mechanical energy into electrical
energy which is converted entirely by A B6 rectifier and a
boost chopper circuit then it path through grid connected
by PWM voltage source converter. As it has been
discussed, the PWM voltage converters were the simplest
control.
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Power quality of output inverter to Grid
Such as total power, total harmonic distortion the current
of inverter to grid (THDi) and power factor (PF); total
power of inverter output where supply to grid were
measured using digital power quality analyzer FLUKE
434 at power output of induction generator to grid at
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respectively via the DC voltage are boost up 400 to 700
V.
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Fig. 10: Power output of PWM converter to grid at
Vdc (a) 400 V, (b) 600 V.
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Fig. 11: Total harmonic line current of six-pulse converter
to grid at Vdc (a) 400 V, (b) 600 V.
Table 1. Power output of PWM converter to grid.
Vdc
P
Q
S
igrid THDi PF
(V) (watt) (VAR) (VA) (A) (%)
400 250
160
300
0.4
37.6 0.83
500

360

165
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0.7

25.2

0.92
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510
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540

1.0

21.1

0.95
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720

210

750

1.1

15.2

0.96
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ระบบปรับความสมดุลพลังงานแบตเตอรี่แบบอนุกรมโดยใช้ วงจรแปลงผันชนิดฟอร์ เวิร์ด
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ระดับพลังงานของแบตเตอรี่ ให้มีค่าใกล้เคี ยงกัน จึงมี งานวิจยั ที่ มุ่งศึ กษา
แนวทางการปรับความสมดุลระดับพลังงานในแบตเตอรี่
งานวิจยั [1, 2] ได้ออกแบบระบบปรับความสมดุลพลังงานในแบตเตอรี่
แบบอนุ กรมโดยใช้วงจรอิเล็กทรอนิ กส์กาํ ลังที่มีความซับซ้อนสู ง เพื่อลด
ความยุ่งยากดังกล่ าว บทความฉบับ นี้ จึงเสนอแนวทางการแก้ไขปั ญ หา
โดยการประยุก ต์ใช้งานวงจรแปลงผัน ชนิ ด ฟอร์ เวิร์ด ในการช่ ว ยปรั บ
ความสมดุลระดับพลังงานในแบตเตอรี่ ซึ่ งสามารถช่ วยลดต้นทุนในการ
เปลี่ ยนชุ ดแบตเตอรี่ แบบอนุ กรมลง โดยโครงสร้างระบบแปลงผันชนิ ด
ฟอร์ เวิร์ด สําหรั บ ระบบปรั บ ความสมดุ ล ระดับ พลังงานในแบตเตอรี่ ที่
นําเสนอนี้ แสดงในรู ปที่ 1 ซึ่ งมีส่วนประกอบหลักได้แก่ สวิตซ์จาํ นวน 3
ตัว (M1, M2 และ D1) และหม้อ แปลงจํา นวน 1 ตัว (อัต ราส่ ว นการพัน
ขดลวด 1:1:1)

บทคัดย่อ
แบตเตอรี่ อนุกรมเป็ นแหล่ งพลังงานหลักที่ สําคัญของพาหนะไฟฟ้ า
ชนิดต่ าง ๆ เมื่อนําแบตเตอรี่ อนุกรมไปใช้ งานจะพบปั ญหาความไม่ สมดุล
ของระดับพลังงานในแบตเตอรี่ ขึน้ โดยแบตเตอรี่ บางลูกจะได้ รับการอัด
ประจุเกิน และแบตเตอรี่ บางลูกได้ รับการอัดประจุไม่ เพียงพอส่ งผลให้ อายุ
การใช้ งานของแบตเตอรี่ สั้นลง บทความนี ้เสนอระบบปรั บความสมดุล
พลังงานแบตเตอรี่ แบบอนุกรมโดยใช้ วงจรแปลงผันชนิดฟอร์ เวิร์ด ในการ
แก้ ไขปั ญ หาความไม่ สมดุลระดับ พลังงานในแบตเตอรี่ อนุกรม ผลการ
จําลองการทํางานสามารถยื น ยันความสามารถในการปรั บความสมดุล
ระดับพลังงานในแบตเตอรี่ อนุกรมได้ เป็ นอย่ างดี

Abstract
Serially connected battery string is a main power source for many
electric vehicles. Main problem of this battery string is unbalance
energy. Some battery unit was overcharge while another was under
charge. This unbalance energy will decrease a battery service lifetime.
The aim of this article is to propose Charge Equalization System for
Serially Connected Battery String using Forward Converter Topology
for correct this battery unbalanced energy problem. The simulation
results can verify the validity of this proposed system.

M1
+
VB1
-
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+
VB2
-

Keywords: charge equalizing system, forward converter topology,
electric vehicle, unbalanced energy

รู ปที่ 1. โครงสร้างระบบปรับความสมดุลพลังงานแบตเตอรี่ แบบอนุกรม
โดยใช้วงจรแปลงผันชนิดฟอร์เวิร์ด

1. บทนํา

2. พืน้ ฐานการทํางานของวงจร

ปั จจุบนั มีการใช้พาหนะไฟฟ้ ากันอย่างแพร่ หลาย โดยแหล่งพลังงานที่
สําคัญของพาหนะไฟฟ้ าเหล่านี้ คือแบตเตอรี่ ซ่ ึ งถูกต่อแบบอนุกรม ในการ
ใช้แบตเตอรี่ แบบอนุกรมในสภาวะการใช้งานปกติน้ นั จะเกิดปั ญหาความ
ไม่สมดุลของระดับพลังงานในแบตเตอรี่ ข้ ึน ซึ่ งความไม่สมดุลของระดับ
พลังงานในแบตเตอรี่ แบบอนุ กรมนี้ เป็ นปั จจัยหลักที่ส่งผลให้อายุการใช้
งานของแบตเตอรี่ แบบอนุ กรมลดลง โดยแบตเตอรี่ บางลูกอาจได้รับการ
อัด ประจุ เกิ น (overcharge) แต่ บ างลู ก ได้ รั บ การอัด ประจุ ไ ม่ เพี ย งพอ
(undercharge) การช่วยให้แบตเตอรี่ อนุกรมทํางานอย่างเต็มประสิ ทธิ ภาพ
นั้น จําเป็ นต้อ งใช้ระบบปรับ ความสมดุ ล ในแบตเตอรี่ มาทําหน้าที่ ป รั บ

จากโครงสร้างระบบแปลงผันชนิ ดฟอร์เวิร์ดสําหรับระบบปรับความ
สมดุลระดับพลังงานในแบตเตอรี่ ในรู ปที่ 1 สามารถแบ่งโหมดการทํางาน
ที่สาํ คัญออกได้ 3 โหมด ได้แก่
 โหมดการทํางานที่ 1 แรงดันของแบตเตอรี่ ลูกที่ 1 (VB1) มีค่าสู ง
กว่าแรงดันของแบตเตอรี่ ลูกที่ 2 (VB2)
 โหมดการทํางานที่ 2 แรงดันของแบตเตอรี่ ลูกที่ 1 (VB1) มี ค่าตํ่า
กว่าแรงดันของแบตเตอรี่ ลูกที่ 2 (VB2)
 โหมดการทํา งานที่ 3 แรงดัน ของแบตเตอรี่ ลู ก ที่ 1 (VB1) มี ค่ า
เท่ากันกับแรงดันของแบตเตอรี่ ลูกที่ 2 (VB2)

วันที่ 21-23 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่
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ในการอธิ บ ายโหมดการทํางาน กําหนดให้ ก ระแสที่ ใช้ในการอัด
ประจุมีค่าเท่ากับศูนย์
โหมดการทํางานที่ 1 แรงดันของแบตเตอรี่ ลูกที่ 1 (VB1) มี ค่าสู งกว่า
แรงดันของแบตเตอรี่ ลูกที่ 2 (VB2) สามารถแบ่งช่วงการทํางานออกได้เป็ น
3 ช่ วงเวลา ดังนี้ ช่ วงเวลาที่ 1 ระหว่าง t0-t1 สวิตซ์ M1 และ M2 นํากระแส
พร้อมกัน (synchronous) กระแสของแบตเตอรี่ ลูกที่ 1 มีค่าเป็ นลบ กระแส
ของแบตเตอรี่ ลู ก ที่ 2 มี ค่ า เป็ นบวก แสดงถึ ง การถ่ า ยเทพลัง งานจาก
แบตเตอรี่ ลู ก ที่ 1 มายัง แบตเตอรี่ ลู ก ที่ 2 ผ่ านทางหม้อ แปลงไฟฟ้ า ซึ่ ง
ในช่ วงท้ายของการทํางานนี้ จะมี พ ลังงานบางส่ วนถูกเก็บสะสมอยู่ใน
หม้อแปลง ช่วงเวลาที่ 2 ระหว่าง t1-t2 สวิตซ์ M1 และ M2 หยุดนํากระแส
พลังงานที่สะสมอยูใ่ นหม้อแปลงจะเปลี่ยนเป็ นกระแส ID1(t) ไหลกลับไป
ยังบัสหลัก โดยผ่านไดโอด D1 เพื่อจ่ายกระแสให้กบั แบตเตอรี่ ลูกที่ 1 และ
แบตเตอรี่ ลูกที่ 2 ตามลําดับ ช่วงเวลาที่ 3 ระหว่าง t2-t3 กระแสของอุปกรณ์
ทุกตัวหยุดไหล ทิศทางการไหลของกระแสแบตเตอรี่ และไดโอดแสดงใน
รู ปที่ 2(ก) และ 2(ข) รู ปคลื่นกระแสของแบตเตอรี่ และไดโอดแสดงในรู ป
ที่ 3

IB(t)
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t
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รู ปที่ 3. รู ปคลื่นกระแสของแบตเตอรี่ และไดโอดของโหมดการทํางานที่ 1
ซึ่ งในช่วงท้ายของการทํางานนี้ จะมีพลังงานบางส่ วนถูกเก็บสะสมอยู่
ในหม้ อ แปลง ช่ ว งเวลาที่ 2 ระหว่ า ง t1 -t2 สวิ ต ซ์ M1 และ M2 หยุ ด
นํากระแสพลังงานที่ สะสมอยู่ในหม้อแปลงจะเปลี่ ยนเป็ นกระแส ID1(t)
ไหลกลั บ ไปยัง บั ส หลัก โดยผ่ า นไดโอด D1 เพื่ อ จ่ า ยกระแสให้ กั บ
แบตเตอรี่ ลูกที่ 1 และแบตเตอรี่ ลูกที่ 2 ตามลําดับ ช่วงเวลาที่ 3 ระหว่าง t2t3 กระแสของอุ ป กรณ์ ทุ ก ตัว หยุ ด ไหล ทิ ศ ทางการไหลของกระแส
แบตเตอรี่ และไดโอดแสดงในรู ปที่ 4(ก) และ 4(ข) รู ปคลื่นกระแสของ
แบตเตอรี่ และไดโอดแสดงในรู ปที่ 5
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รูปที่ 2. ทิศทางการไหลของกระแสแบตเตอรี่ และไดโอดของโหมดการ
ทํางานที่ 1

D1
M2

+
VB2
-

(ข)
รู ปที่ 4. ทิศทางการไหลของกระแสแบตเตอรี่ และไดโอดของโหมดการ
ทํางานที่ 2

โหมดการทํางานที่ 2 แรงดันของแบตเตอรี่ ลูกที่ 1 (VB1) มีค่าตํ่ากว่า
แรงดันของแบตเตอรี่ ลูกที่ 2 (VB2) สามารถแบ่งช่วงการทํางานออกได้เป็ น
3 ช่ วงเวลา ดังนี้ ช่ วงเวลาที่ 1 ระหว่าง t0-t1 สวิตซ์ M1 และ M2 นํากระแส
พร้ อ มกัน (synchronous) กระแสของแบตเตอรี่ ลู ก ที่ 1 มี ค่ า เป็ นบวก
กระแสของแบตเตอรี่ ลูกที่ 2 มีค่าเป็ นลบ แสดงถึงการถ่ายเทพลังงานจาก
แบตเตอรี่ ลูกที่ 2 มายังแบตเตอรี่ ลูกที่ 1 ผ่านทางหม้อแปลงไฟฟ้ า

โหมดการทํางานที่ 3 แรงดันของแบตเตอรี่ ลูกที่ 1 (VB1) มี ค่าเท่ ากับ
แรงดันของแบตเตอรี่ ลูกที่ 2 (VB2) สามารถแบ่งช่วงการทํางานออกได้เป็ น
3 ช่วงเวลา
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รูปที่ 5. รู ปคลื่นกระแสของแบตเตอรี่ และไดโอดของโหมดการทํางานที่ 2

รู ปที่ 7. รู ปคลื่นกระแสของแบตเตอรี่ และไดโอดของโหมดการทํางานที่ 3

ช่ ว งเวลาที่ 1 ระหว่าง t0-t1 สวิต ซ์ M1 และ M2 นํากระแสพร้ อ มกัน
(synchronous)กระแสของแบตเตอรี่ ลู ก ที่ 1 มี ค่ า เป็ นลบ กระแสของ
แบตเตอรี่ ลูกที่ 2 มีค่าเป็ นลบ แสดงถึงการถ่ายทอดพลังงานจากแบตเตอรี่
ลูกที่ 1 และแบตเตอรี่ ลูกที่ 2 เข้ามาเก็บสะสมที่หม้อแปลงไฟฟ้ า ช่วงเวลา
ที่ 2 ระหว่าง t1-t2 สวิตซ์ M1 และ M2 หยุดนํากระแส พลังงานที่ สะสมอยู่
ในหม้อ แปลงจะเปลี่ ย นเป็ นกระแส ID1(t) ไหลกลับ ไปยังบัส หลัก ผ่า น
ไดโอด D1 เพื่อจ่ายกระแสให้กบั แบตเตอรี่ ลูกที่ 1 และแบตเตอรี่ ลูกที่ 2
ตามลําดับ ช่วงเวลาที่ 3 ระหว่าง t2-t3 กระแสของอุปกรณ์ ทุกตัวหยุดไหล
ทิศทางการไหลของกระแสแบตเตอรี่ และไดโอดแสดงในรู ปที่ 6(ก) และ
6(ข) รู ปคลื่นกระแสของแบตเตอรี่ และไดโอดแสดงในรู ปที่ 7

3. ผลการจําลองการทํางาน
ค่าอุปกรณ์ที่ใช้ในการจําลองการทํางานโดยคอมพิวเตอร์เพื่อดูผลลัพธ์
การถ่ายทอดพลังงานของระบบปรับความสมดุลพลังงานแบตเตอรี่ แบบ
อนุกรมโดยใช้วงจรแปลงผันชนิดฟอร์เวิร์ด แสดงในตารางที่ 1
ตารางที่ 1. ค่าอุปกรณ์ที่ใช้ในการจําลองการทํางานโดยคอมพิวเตอร์
รายการ
ค่า
จํานวนแบตเตอรี่
2 ลูก
แรงดันแบตเตอรี่
6 โวลต์
สวิตซ์ M1 และ M2
IRFZ44
ความถี่การทํางาน
20 kHz
ค่าความเหนี่ยวนําของขดลวดหม้อแปลง
50 μH

M1
+
VB1
-

วงจรที่ใช้ในการจําลองการทํางานโดยคอมพิวเตอร์แสดงดังรู ปที่ 8
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รู ปที่ 8. วงจรที่ใช้ในการจําลองการทํางานโดยคอมพิวเตอร์
ในการจําลองการทํางานโดยคอมพิวเตอร์ สามารถกําหนดเงื่อนไข
การจําลองการทํางานออกได้เป็ น 3 รู ปแบบได้แก่
เงื่อนไขการทํางานที่ 1 แรงดันของแบตเตอรี่ ลูกที่ 1 (VB1) มีค่าสู งกว่า
แรงดันของแบตเตอรี่ ลูกที่ 2 (VB2) แรงดันของแบตเตอรี่ ลูกที่ 1 กําหนดให้

(ข)
รูปที่ 6. ทิศทางการไหลของกระแสแบตเตอรี่ และไดโอดของโหมดการ
ทํางานที่ 3
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มีค่าเท่ากับ 6.0 โวลต์ แรงดันของแบตเตอรี่ ลูกที่ 2 กําหนดให้มีค่าเท่ากับ
5.5 โวลต์ ผลการจําลองการทํางาน กระแสของแบตเตอรี่ ลูกที่ 1 กระแส
ของแบตเตอรี่ ลูกที่ 2 และกระแสของไดโอด แสดงในรู ปที่ 9

ค่าเท่ากับ 6.0 โวลต์ ผลการจําลองการทํางาน กระแสของแบตเตอรี่ ลูกที่ 1
กระแสของแบตเตอรี่ ลูกที่ 2 และกระแสของไดโอด แสดงในรู ปที่ 11
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รูปที่ 11. รู ปคลื่นกระแสของแบตเตอรี่ และไดโอดขณะทํางานในเงื่อนไข
การทํางานที่ 3

100us

I(D1)
Time

รูปที่ 9. รู ปคลื่นกระแสของแบตเตอรี่ และไดโอดขณะทํางานในเงื่อนไข
การทํางานที่ 1

4. สรุ ป
การประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาความไม่สมดุลของระดับพลังงานใน
แบตเตอรี่ เป็ นอีกทางเลือกหนึ่ งในการช่วยยืดอายุการใช้งานของแบตเตอรี่
อนุ ก รมให้ ย าวนานขึ้ น ข้อ ดี ข องระบบปรั บ ความสมดุ ล แบตเตอรี่ ที่
นําเสนอนี้ คื อวงจรมี ค วามซับ ซ้อ นน้อย แต่ อย่างไรก็ตามบทความนี้ ได้
เสนอเพียงการจําลองการทํางานบนคอมพิวเตอร์ เท่านั้น ควรมี การสร้ าง
วงจรต้นแบบของระบบปรับความสมดุลพลังงานแบตเตอรี่ แบบอนุ กรม
โดยใช้วงจรแปลงผันชนิ ดฟอร์เวิร์ดเพื่อยืนยันความสามารถในการทํางาน
ในขั้นตอนต่อไป

เงื่อนไขการทํางานที่ 2 แรงดันของแบตเตอรี่ ลูกที่ 1 (VB1) มีค่าตํ่ากว่า
แรงดันของแบตเตอรี่ ลูกที่ 2 (VB2) แรงดันของแบตเตอรี่ ลูกที่ 1 กําหนดให้
มีค่าเท่ากับ 5.5 โวลต์ แรงดันของแบตเตอรี่ ลูกที่ 2 กําหนดให้มีค่าเท่ากับ
6.0 โวลต์ ผลการจําลองการทํางาน กระแสของแบตเตอรี่ ลูกที่ 1 กระแส
ของแบตเตอรี่ ลูกที่ 2 และกระแสของไดโอด แสดงในรู ปที่ 10
5.0A
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รูปที่ 10. รู ปคลื่นกระแสของแบตเตอรี่ และไดโอดขณะทํางานในเงื่อนไข
การทํางานที่ 2
เงื่อนไขการทํางานที่ 3 แรงดันของแบตเตอรี่ ลูกที่ 1 (VB1) มีค่าเท่ากัน
กับ แรงดัน ของแบตเตอรี่ ลู ก ที่ 2 (VB2) แรงดัน ของแบตเตอรี่ ลู ก ที่ 1
กําหนดให้มีค่าเท่ากับ 6.0 โวลต์ แรงดันของแบตเตอรี่ ลูกที่ 2 กําหนดให้มี
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การออกแบบวงจรกําเนิดสัญญาณไซน์ ควอเดรเจอร์ โหมดแรงดันทีควบคุมได้แบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้ DDCCTA
Design of Electronically Controlled Voltage-mode Quadrature Sinusoidal Oscillator Employing DDCCTA
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สั ญ ญาณไซน์ เ ป็ นสั ญ ญาณที มี ค วามสํ า คั ญ มากในงานไฟฟ้ าและ
อิ เล็กทรอนิ กส์ รวมไปถึ งระบบสื อสาร ระบบอิ เล็กทรอนิ กส์กาํ ลังหรื อ
ระบบเครื องมือแพทย์ แม้แต่ในห้องทดลองทางไฟฟ้ าและอิเล็กทรอนิกส์ก ็
จะใช้สัญญาณไซน์เป็ นสัญญาณอ้างอิงในการทดสอบระบบ ซึ งวงจรที ทํา
หน้ า ที สร้ า งสั ญ ญาณไซน์ ไ ด้ แ ก่ ว งจรก าํ เนิ ด สั ญ ญาณ หรื อวงจ ร
ออสซิ ลเลเตอร์ (Oscillator) โดยเฉพาะอย่างยิ งแล้วสัญญาณไซน์ควอเดร
เจอร์ ห รื อ สั ญ ญาณไซน์ส องสั ญ ญาณที มี เ ฟสต่ า งกัน 90 องศา มี ค วาม
จําเป็ นอย่างมากต่อระบบสื อสารทีต้องใช้สัญญาณควอเดรเจอร์ในการมอดู
เลต เช่น SSB QAM เป็ นต้น [1]

บทคัดย่อ
บทความวิ จัยนี นําเสนอการออกแบบวงจรกําเนิ ดสั ญญาณไซน์ ควอ
เดรเจอร์ ที ให้ สัญญาณเอาต์ พุต ในโหมดแรงดัน โครงสร้ างของวงจรไม่
ซับซ้ อนประกอบไปด้ วยอุปกรณ์ แอกที ฟที มีชือว่ า DDCCTA จํานวนหนึ ง
วงจร ตัวต้ านทานอิ เล็กทรอนิ กส์ (สร้ างมาจาก NMOS สองตัว) จํานวน
หนึ งตั ว และตั ว เก็บ ประจุ ที ต่ อ ลงกราวนด์ อี ก สองตั ว นอกจากนี แล้ ว
ค่ า ความถี และเงื อนไขในการกํา เนิ ด สั ญ ญาณสามารถควบคุ ม ได้ แ บบ
อิ เล็กทรอนิกส์ ซึงง่ ายต่ อการควบคุ มโดยใช้ ไมโครคอนโทรเลอร์ ผลการ
ทดสอบวงจรด้ วยโปรแกรม Pspice โดยใช้ พารามิ เตอร์ ซี มอสเทคโนโลยี
0.25s TSMC พบว่ า ที ความถีในการกําเนิดสั ญญาณ 10MHz สั ญญาณ VO1
และ VO2 มีความผิดเพียนฮามอร์ นิกส์ รวมประมาณ 0.643% และ 0.489%
ตามลําดับ วงจรมี การดึ งกําลังงาน 3.1mW ที แหล่ งจ่ ายแรงดัน 1.25V
ด้ วยโครงสร้ างวงจรที ไม่ ซับซ้ อนจึ งเหมาะที จะนําวงจรที นําเสนอไปสร้ าง
เป็ นวงจรรวมเพือใช้ ในระบบสื อสารที มีแบตเตอรี เป็ นแหล่ งจ่ าย

การออกแบบวงจรกาํ เนิดสัญญาณไซน์โดยใช้อุปกรณ์แอกที ฟสําเร็ จรู ป
(Active building block: ABB) ได้รับความนิ ยมเป็ นอย่างมาก [2-5] เนื อง
เมือใช้ ABB ในการออกแบบวงจรจะใช้อุปกรณ์พาสซี ฟร่ วมด้วยจํานวน
น้อย โดยเฉพาะอย่างยิ งอุ ปกรณ์ ABB ที สามารถควมคุ มการทํางานแบบ
อิ เ ล็ก ทรอนิ กส์ ได้ (ใช้กระแสหรื อ แรงดัน ควบุ คมการทํา งาน) มี ความ
เ ห ม า ะ ส ม ที จ ะ นํ า ไ ป ใ ช้ ใ น ว ง จ ร ที ค ว บ คุ ม ก า ร ทํ า ง า น ด้ ว ย
ไมโครคอมพิวเตอร์หรื อไมโครคอนโทรเลอร์ เมื อเร็ วๆ นี ได้มีผนู้ าํ เสนอ
อุปกรณ์ ABB แบบใหม่ทีมีชือว่า differential difference current conveyor
transconductance amplifier (DDCCTA) [6] โดยอุ ป กรณ์ DDCCTA
เป็ นอุ ป ก รณ์ อิ เล็ ก ท รอ นิ ก ส์ ที น่ าสนใจสํ า หรั บ อ อ ก แ บ บ ว ง จ ร
อิ เ ล็ก ทรอนิ กส์ ส มัย ใหม่ เ นื องจากสามารถควบคุ มค่ าความนํา ถ่ า ยโอน
(Transconductance :gm) ด้วยกระแส แต่การศึ กษางานวิจัยที ผ่านมาพบว่า
ส่ ว นมาก DDCCTA จะถู ก นํา ไปออกแบบวงจรกรองความถี ใน
โหมดแรงดันเท่านัน [6--9]

Abstract
This paper presents simple voltage-mode quadrature sinusoidal
oscillator. The proposed oscillator consists of one differential difference
current conveyor transconductance amplifier (DDCCTA), one electronic
resistor (constructing from two NMOS transistors), and two grounded
capacitors. The frequency of oscillation (FO) and condition of
oscillation (CO) can be electronically tuned via external bias current
which is easily controlled by microcontroller. The Pspice simulation
results using parameters of 0.25s TSMC CMOS technology are
included and found that with 10MHz frequency of oscillation, the total
harmonic distortions (THDs) for VO1 and VO2 are about 0.643% and
0.489%, resepectively. The power consumption is nearly 3.1mW at
1.25V power supply voltages. With simple construction, the proposed
oscillator is convenient to develop in monolithic chip.
Keywords: oscillator, sine wave, DDCCTA, integrated circuit, CMOS

จากเหตุ ผลที ได้ก ล่ า วมาข้า งต้น ในบทความนี จึ งมี ว ัตถุ ป ระสงค์เ พื อ
นําเสนอการออกแบบวงจรกาํ เนิ ด สัญ ญาณไซน์ค วอเดรเจอร์ ใ นโหมด
แรงดันโดยใช้ DDCCTA เป็ นอุ ปกรณ์หลักจํานวนหนึ งตัว ต่ อร่ วมกับตัว
เก็บประจุ ที ต่ อลงกราวนด์อีกสองตัวและตัวต้า นทานอิ เล็กทรอนิ กส์อี ก
หนึงตัว โดยเงือนไขและความถีในการกาํ เนิดสัญญาณสามารถควบคุ มได้
ด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์

1. บทนํา

2. การออกแบบและวิเคราะห์ วงจร
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ในหัวข้อนีจะกล่าวถึงการออกแบบวงจรกาํ เนิดสัญญาณไซน์ควอเดร
เจอร์โดยเน้นทีจะใช้อุปกรณ์ในวงจรให้น้อยที สุ ด พร้ อมทังจะแสดงการ
วิเคราะห์คุณสมบัติของวงจรทีออกแบบด้วย โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี

 IY 1   0 0
  
 IY 2   0 0
 IY 3   0 0
 
 V X   1 1
 I  1 0
 Z  
 I  0 0
 O 

2.1 คุณสมบัติของอุปกรณ์ DDCCTA
DDCCTA เป็ นอุปกรณ์แอกทีฟทีมีขวใช้
ั งานจํานวน 7 ขัว ในจํานวน
7 ขัวของ DDCCTA สามารถแบ่งออกได้เป็ นสามกลุ่ มคื อ ขัวอิ นพุต 3 ขัว
ขัวเอาต์พุต 3 ขัวและขัวกระแสควบคุ ม 1 ขัว โดยสัญลักษณ์และวงจร
สมมูลของ DDCCTA แสดงได้ดงั รู ปที 1 (ก) และ (ข) ตามลําดับ

0 0

0

0 0
0 0

0
0

1 0
0 0

0
0

0 0  gm

0 IX 


0   VY 1 
0   VY 2 


0   VY 3 
0   VZ 



0 
 VO 

(1)

ในกรณี ที DDCCTA มี โครงสร้ างที เป็ น CMOS ค่ า gm สามารถแสดงได้
ดังนี

IB

VY 1

IY1
Y1
IY 2

Y2
VY 2
IY 3
Y3
VY 3

O

Z

X

 IO

Iz

นอกจากนีแล้วเพือให้ DDCCTA มี ความหลากหลายในการนําไปใช้งาน
บางครังขัว O สามารถทําให้มีหลายขัวได้โดยการเพิ มวงจรสะท้อนกระแส
เข้าไปเพือให้ได้ขวั O หลายขัว

Vz

IX
VX

(ก)
Y1
Y2
Y3

2.2 วงจรกําเนิดสั ญญาณไซน์ ทีนําเสนอ

IY 1  0
1

 g mVZ

IY 2  0

IY 3  0

Vd
IX

Vd  VY 1  VY 2  VY 3

(2)

g m  n COX W / L  I B

Vo

วงจรก าํ เนิ ด สัญ ญาณไซน์ค วอเดรเจอร์ ที นําเสนอประกอบไปด้ว ย
DDCCTA จํานวนหนึงวงจร ตัวเก็บประจุ ที ต่ อลงกราวนด์สองตัวและตัว
ต้า นทานอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ (RE) ที สร้ า งจากมอสอี กหนึ งตัว ซึ งค่ าความ
ต้านทานสามารถแสดงได้ดงั นี [10]

O

Z

IX

X

(ข)
รู ปที 1. DDCCTA (ก) สัญลักษณ์ (ข) วงจรเทียบเคียง

RE 

จากสัญลักษณ์ในรู ปที 1 (ก) ขัวอิ น พุต Y1, Y2 และ Y3 จะมี ความ
ต้านทานสูงมาก ซึ งเป็ นขัวที เหมาะสําหรั บเอาไว้รับอิ นพุตที เป็ นแรงดัน
ส่ ว นที ขัว X จะเป็ นผลต่ า งของแรงดัน VY1-VY2+VY3 ส่ ว นขัวกระแส
เอาต์พุตได้แก่ขวั z และขัว o และขัวกระแสควบคุ มได้แก่ขัว IB ซึ งจะใช้
ควบคุมความนําถ่ายโอน ทีขัว O ซึ งสามารถดูได้ในวงจรสมมูลในรู ปที 1
(ข) ส่ วนกระแสทีขัว Z จะเท่ากับกระแสทีไหลเข้าทีขัว X โดยทิ ศทางของ
IX จะมีทิศทางเดียวกันกับ IZ และกระแสที ขัว O จะเป็ นการส่ งผ่านความ
นําถ่ ายโอนมาจากแรงดันที ขัว Z ดังนันที ขัว Z จะมี แรงดันได้จะต้องนํา
โหลดจากภายนอกมาต่อ ส่ วนเครื องหมาย  จะเป็ นตัวบอกทิ ศทางของ
กระแสที ขัว O โดยปกติ จะมี ทิ ศทางไหลออกจากขัว O ซึ งจะแทนด้วย
เครื องหมายบวกหรื อโดยทัวไปมักจะไม่ใส่ เครื องหมาย แต่ ถ้ากระแสที ขัว
O มีทิศทางไหลเข้าจะแทนด้วยเครื องหมายลบ (มักจะเขียนเครื องหมายลบ
ไว้หน้าตัวอักษร O เช่น –O) และในทางอุดมคติความต้านทานทีขัว Z และ
ขัว X จะมีค่าเป็ นอนันต์ จากคุณสมบัติทีได้กล่ าวมาข้างต้นสามารถแสดง
ด้วยสมการในเชิงเมตริ กซ์ได้ดงั นี

L
 n COX W VC  VTH 

(3)

IB
Y1

VO1

O

Y2 DDCCTA O

C1

Y3

C2

X

RE

VO 2

Z
MR1

MR2

VC
V
I in in
VC

รู ปที 2. วงจรกาํ เนิดสัญญาณทีนําเสนอ
จากวงจรจะพบว่าเมื อวงจรเกิดการออสซิ ลเลตแรงดันเอาต์พุต VO1 และ
VO2 จะเป็ นสัญญาณไซน์ควอเดรเจอร์ เมือทําการวิเคราะห์วงจรโดยอาศัย
สมการที (1) จะได้สมการลักษณะ (Characteristic equation) ดังนี
s 2 C1C2 RE  sC1  g m RE  1  g m  0

วันที 21-23 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่
D370

(4)

Paper ID 1244

บทความวิจยั –วิชาการ
การประชุมวิชาการ งานวิจยั และพัฒนาเชิงประยุกต์ ครังที 6 การพัฒนาเทคโนโลยีเพือให้โลกมีสันติสุข
ECTI-CARD Proceedings 2014, Chiang Mai, Thailand
V
DD

M16

M17

M23

M24

M25 M26

M20
M21

M18
VSS

Y2

VSS

Y1
M11

M10

Y3

M14

M13
X Z

M1

M22

M19

M12

M2

M4

M3

M15

VSS

IB

VBB

-O

M5

M6

M7

O

M8

M9

VSS

รู ปที 3. โครงสร้างภายในของ DDCCTA
ในรู ปที 3 ซึ งพารามิ เตอร์ ของมอสจะใช้เทคโนโลยี TSMC 0.25 m [11]
ซึ งขนาดความกว้างต่ อความยาว (W/L) ของช่ องนํากระแสที ใช้ในการ
จําลองการทํางานแสดงดังตารางที 1 วงจรใช้แหล่ งจ่ ายแรงดัน 1.25V
แรงดันไบอัส VBB=-0.55V เมือต้องการออกแบบวงจรให้ได้ความถี ในการ
ก าํ เนิ ด สั ญ ญาณเท่ า กับ 10MHz จะได้ ค่ า อุ ป กรณ์ ใ นวงจรดั ง นี
C1=C2=17.5pF, IB=73A ส่ วนความกว้างและยาวช่องนํากระแสของมอส
ที นํา มาสร้ า งตั ว ต้ า นทานอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ (MR1 และ M R 2 ) เท่ า กับ
W/L=3.8m/0.5m แรงดันควบคุม VC=1.25V ผลการจําลองในรู ปที 4
เป็ นสั ญ ญาณในสภาวะเริ มต้น ซึ งพบว่ าสั ญ ญาณจะเข้าสู่ ส ภาวะอยู่ตัว
(ขนาดแรงดันเอาต์พุตคงที) หลังจากเวลาผ่านไปประมาณ 8 s ส่ วนรู ปที
5 เป็ นสัญญาณแรงดัน VO1 และ VO2 ในสภาวะอยู่ตัวซึ งความต่ างเฟสของ
สัญญาณทังสองเท่ากับ 90 ตามที ได้วิเคราะห์ไว้ในสมการที (8) รู ปที 6
เ ป็ น ส เ ป ก ต รั ม ข อ ง แ ร ง ดั น เ อ า ต์ พุ ต VO1
และ
VO2
ซึ งมีความผิดเพียนทางฮามอร์นิกส์รวม (Total harmonic distortion: THD)
ประมาณ 0.643% และ 0.489% ตามลํา ดับ ด้วยการก าํ หนดค่ าอุ ปกรณ์
ตามทีแสดงมาข้างต้น วงจรกาํ เนิดสัญญาณทีนําเสนอจะมีการดึ งกาํ ลังงาน
ประมาณ 3.1mW

จากสมการที (4) จะได้เงือนไขในการกาํ เนิ ดสัญญาณ (Condition of
oscillation: CO) และความถี ในการก าํ เนิ ด สัญ ญาณ (Frequency of
oscillation: FO) ดังนี
CO :

g m RE  1

FO :



(5)

และ
gm
C1C2 RE

(6)

แทน gm ดังสมการที (2) ลงในสมการที (5) และ (6) จะได้
CO :

RE n COX W / L  I B  1

(7)

และ
FO :



  C W / L  I 
n

OX

B

C1C2 RE

1
2

(8)

จากสมการที (7) และ (8) พบว่าเงือนไขและความถีในการกาํ เนิ ดสัญญาณ
สามารถปรับได้ดว้ ยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ ส่ วนความต่างเฟสของสัญญาณ
เอาต์พุ ต VO1 และ VO2 ยื น ยัน ได้ด้ว ยฟั งก์ชันส่ ง ผ่ านแรงดัน (Voltage
transfer function) ดังสมการที (9)
VO1
g
 m
VO 2 sC1

ตารางที 1. ขนาดความกว้า งต่ อ ความยาว (W/L) ของช่ อ ง
นํากระแสในมอสทรานซิ สเตอร์
มอสทรานซิ สเตอร์
W (s)
L (s)
M1-M9
3
0.25
M10-M13
1
0.25
M14-M19
15
0.25
M20-M26
5
0.25

(8)

จากสมการที (9) พบว่าในสภาวะอยู่ตัวของสัญญาณไซน์แรงดันเอาต์พุต
VO1 และ VO2 จะมีเฟสต่างกัน 90

3. ผลการทดสอบวงจรด้ วยโปรแกรม PSPICE
เพือเป็ นการยืนยันสมรรถนะของวงจรกาํ เนิ ดสัญญาณที นําเสนอ ใน
หัวข้อนีจะแสดงผลการจําลองการทํางานด้วยโปรแกรม PSPICE โดยจะ
ใช้โครงสร้างภายในของ DDCCTA เป็ นมอสทรานซิ สเตอร์ ดังที แสดงไว้

รู ปที 4. สัญญาณเอาต์พุตในสภาวะเริ มต้น
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[6]
รู ปที 5. แรงดันเอาต์พุตในสภาวะอยู่ตวั
[7]

[8]
รู ปที 6. สเปกตรัมของสัญญาณในรู ปที 5
[9]

4. สรุป
บทความนี นํา เสนอวงจรก าํ เนิ ดสั ญ ญาณไซน์ค วอเดรเจอร์ โ หมด
แรงดันโดยใช้ DDCCTA เป็ นอุ ปกรณ์แอกที ฟ วงจรที นําเสนอประกอบ
ไปด้วย DDCCTA จํานวนหนึ งตัว ตัวเก็บประจุ ที ต่ อลงกราวนด์สองตัว
และตัวต้านทานอิ เล็กทรอนิ กส์อีกหนึ งตัว ค่ าเงื อนไขและความถี ในการ
ก าํ เนิ ด สั ญ ญาณสามารถควบคุ ม ด้ ว ยวิ ธี ทางอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ อี ก ทั ง
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เครื องกําเนิดแรงดันตกชัวขณะชนิดสามเฟสโดยใช้ หม้อแปลงลดแรงดัน
Three-Phase Voltage Sag Generator Using Step-down Transformers
ยศนัย ศรี อุทยั ศิริวงศ์ และ ยุทธนา ขําสุวรรณ์
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้ า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถนนห้วยแก้ว ตําบลสุ เทพ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
E-mail: yossanai@eng.cmu.ac.th, yt@eng.cmu.ac.th
และใช้ใ นงานวิ จัยเกียวกับ ปั ญหาคุณภาพกํา ลัง ไฟฟ้ า โดยทัวไปเครื อง
กําเนิ ดแรงดันตกชัวขณะสามารถแบ่ งออกได้เป็ น 4 ชนิ ด คือ 1) เครื อง
กําเนิ ดแรงดันตกชัวขณะแบบใช้ตวั ต้านทานลดแรงดัน 2) เครื องกําเนิ ด
แรงดันตกชัวขณะแบบใช้หม้อแปลงชนิ ด เปลียนแทป 3) เครื องกําเนิ ด
แรงดันตกชัวขณะแบบใช้คอนเวอร์เตอร์กาํ ลัง และ 4) เครื องกําเนิดแรงดัน
ตกชัวขณะแบบใช้เครื องกําเนิ ดไฟฟ้ า [2]
ปั จจุบนั มีงานวิจยั มากมายทีนําเสนอการสร้างเครื องกําเนิ ดแรงดันตก
ชัวขณะ โดยใน [3] ได้นาํ เสนอเครื องกําเนิ ดแรงดันตกชัวขณะแบบใช้
เครื องกําเนิ ดไฟฟ้ าชนิ ดซิ งโครนัสขนาด 1 กิโลวัตต์ โดยระบบที นําเสนอ
จะอาศัย คอนเวอร์ เ ตอร์ กาํ ลัง เพื อควบคุม การจ่ า ยแรงดันให้กับขดลวด
แม่เหล็กของเครื องกําเนิ ดไฟฟ้ าชนิ ดซิ งโครนัส เนืองจากขดลวดแม่เหล็ก
ของเครื องกําเนิดไฟฟ้ าได้รับแรงดันทีไม่คงทีก็จะส่งผลทําให้แรงดันทีจ่าย
ออกมายังขดลวดสเตเตอร์ มีขนาดไม่คงทีตามไปด้วย โดยคอนเวอร์ เตอร์ กําลังจะถูกควบคุมการทํางานด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์และสามารถสัง
การทํางานได้อย่างทันทีทนั ใด ซึ งจากบทความที นําเสนอนี สามารถสร้าง
การเกิ ดแรงดันตกชัวขณะได้เฉพาะแบบสมดุลเท่านันและแรงดันตกชัวขณะทีเกิดจากเครื องกําเนิ ดไฟฟ้ ายังมีผลการตอบสนองในภาวะชัวขณะที
ช้า นอกจากนี อุปกรณ์ ทีจะนํา มาทดสอบกับเครื องกําเนิ ดแรงดันตกชัวขณะนันก็ตอ้ งมีขนาดทีไม่เกินขนาดพิ กดั ของเครื องกําเนิ ดไฟฟ้ า ใน [4]
นําเสนอเครื องกําเนิ ดแรงดันตกชัวขณะโดยใช้อินเวอร์ เตอร์ สามเฟสแบบ
สี สายที มี การควบคุมการสวิตช์แบบสเปซเวกเตอร์ โดยวิธี การดัง กล่า ว
สามารถสร้างแรงดันตกชัวขณะได้ทุกชนิ ดแต่อย่างไรระบบดังกล่าวยังมี
โครงสร้างทียุ่งยากและมีราคาสู ง นอกจากนี ระบบควบคุมการสวิตช์ของ
อินเวอร์ เตอร์ มีความซับซ้อนต้องอาศัยตัวประมวลผลที มีสมรรถนะสู งใน
การคํานวณ อีกทังคลืนแรงดันตกชัวขณะทีได้ออกมายังมีค่าความผิดเพียน
ฮาร์มอนิกของแรงดันทีสูง
งานวิจยั นี ได้นาํ เสนอเครื องกําเนิดแรงดันตกชัวขณะชนิ ดสามเฟสโดย
ใช้หม้อแปลงลดแรงดัน โดยอาศัยอุปกรณ์ ทางด้านอิ เล็กทรอนิ กส์กาํ ลัง
และการควบคุ ม สํ า หรั บ การจํา ลองการเกิ ด แรงดัน ตกชัวขณะ โดยมี
วัต ถุ ป ระสงค์เ พื อนํา เครื องกํา เนิ ด แรงดัน ตกชัวขณะชนิ ด สามเฟสไป
ทดสอบคุณภาพกําลังไฟฟ้ าของอุปกรณ์ไฟฟ้ าทังแบบเชิ งเส้นและไม่เชิ ง
เส้น ซึ งในบทความนี จะนําเสนอโครงสร้ า ง, หลักการทํา งาน และได้
แสดงผลการทดสอบจริ งเพือยืนยันถึงความถูกต้องและแนวคิดในหลักการ
ทีนําเสนอ

บทคัดย่ อ
บทความนี น% าํ เสนอเครื, องกําเนิ ดแรงดันตกชั, วขณะชนิ ดสามเฟสโดย
ใช้ หม้อแปลงลดแรงดัน โดยโครงสร้ างการทํางานจะอาศัยหลักการทํางาน
ของหม้ อแปลงลดแรงดัน และสวิ ตช์ ไตรแอกสํา หรั บการสร้ างแรงดันตก
ชั, ว ขณะ โดยวั ต ถุป ระสงค์ ของการวิ จัย เพื, อนํา เครื, อ งกํา เนิ ดแรงดั น ตก
ชั,วขณะชนิ ดสามเฟสไปทดสอบคุณภาพกําลังไฟฟ้ าของอุปกรณ์ ไฟฟ้ าทั%ง
แบบเชิ ง เส้ นและไม่ เ ชิ ง เส้ น เพื, อ ยื น ยั น ถึ ง สมรรถนะการทํา งานของ
ต้ นแบบเครื, องกําเนิ ด แรงดั น ตกชั, วขณะในบทความนี %ไ ด้ แสดงผลการ
ทดสอบจริ ง ซึ, งจากผลการทดสอบเครื, องต้ นแบบที, นาํ เสนอนั% นสามารถ
สร้ างแรงดันตกชั,วขณะทั%งแบบสมดุลและไม่สมดุลได้ อย่ างมีเสถียรภาพ

Abstract
This paper presents a three-phase voltage sag generator using stepdown transformer. This voltage sag generator topology uses step-down
transformer and TRIAC power switches for generated the voltage sag.
The aim of this research is suitable to evaluate the susceptibility for
testing linear and non-linear electrical equipment to voltage sag. The
feasibility of the proposed topology is verified by the experimental
results. These results are provided to good performance for both
symmetrical and asymmetrical voltage sag generators.
Keywords: voltage sag, voltage sag generator, step-down transformer,
power quality.

A. บทนํา
ปัญหาทางด้านคุณภาพกําลังไฟฟ้ า (Power Quality) ทีเกียวกับการเกิด
แรงดันตกชัวขณะได้ถูกกล่ าวถึ ง กันมากขึน เนื องจากปั ญหาดังกล่า วได้
ส่ ง ผลกระทบต่ออุ ป กรณ์ไ ฟฟ้ าที มี การตอบสนองต่ อการเปลี ยนแปลง
คุณภาพกําลังไฟฟ้ าส่ งผลทําให้เกิดการชํารุ ดหรื อเสี ยหายได้ เช่ น ระบบ
ปรั บความเร็ วมอเตอร์ , อุปกรณ์ควบคุมด้วยไมโครโปรเซสเซอร์ , และ
ระบบควบคุมด้วยพีแอลซี เป็ นต้น ตามมาตรฐาน IEEE การเกิดแรงดันตก
ชัวขณะในระบบไฟฟ้ ากํา ลัง จะพิ จ ารณาได้ จากขนาดของแรงดัน ตก
ชัวขณะมี ขนาดลดลง 10-90 เปอร์ เ ซ็ นต์ ของแรงดันปกติ ใ นช่ วง 0.5-30
เท่าของคาบเวลา [1]
การสร้ างเครื องจําลองการเกิ ดแรงดันตกชัวขณะนัน มีวตั ถุประสงค์
เพือใช้ในการทดสอบอุปกรณ์ไฟฟ้ าให้เป็ นไปตามมาตรฐานทีกําหนดไว้
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จะทําการสังให้สวิตช์กาํ ลัง S2 A , S2 B , S2C ทํางาน ในขณะทีสวิตช์กาํ ลัง
S1 A , S1B , S1C ไม่ทาํ งาน จึงทําให้หม้อแปลงถูกเปลียนแทปมายังแทปลด
แรงดัน ส่ งผลทําให้โหลดได้รับแรงดันที ลดลงตามขนาดของอัตราส่ วน
หม้อแปลงลดแรงดัน
จากรู ปที h แสดงผลการจํา ลองหลักการทํา งานของเครื องกําเนิ ด
แรงดันตกชัวขณะโดยใช้หม้อแปลงลดแรงดัน โดยในรู ปที h (ก) แสดง
คลืนแรงดันในเฟส A ทีจ่ายให้กบั โหลด vLA ซึ งจะเห็นได้ว่าในช่วงเวลา
0-0.04 และ 0.12-0.16 จะเป็ นช่วงทีอยูใ่ นภาวะแรงดันปกติ (1 เปอร์ ยนู ิ ต)
โดยในช่ วงที เกิ ด แรงดัน ตกชัวขณะนันจะกํา หนดให้ แรงดัน ลดลงไป
เท่ากับ jk% ของแรงดันปกติ (0.5 เปอร์ ยนู ิต) ในช่วง 4 คาบเวลา ตังแต่
เวลา 0.04-0.12 วิ นาที และในรู ปที 2 (ข) แสดงผลการจํา ลองของคลื น
ั
สวิตช์ไตรแอกทํางาน ซึ ง
สัญญาณขับนําสวิตช์ vSA1 , vSA 2 ทีใช้สงการให้
ในภาวะแรงดันปกติ สามารถทําได้โดยกําหนดให้สัญญาณคําสังสังให้
สัญ ญาณขับนํา สวิ ต ช์ vSA1 เพื อควบคุมให้ สวิ ต ช์ ไตรแอก S A1 ทํา งาน
ทําให้แรงดันที จ่ายให้กบั โหลดจะมี ขนาดเท่ากับแรงดันทางด้านขดลวด
ทุติยภูมิของหม้อแปลง และถ้าต้องการให้เกิ ด ภาวะแรงดันตกชัวขณะก็
สามารถทํา ได้โดยกํา หนดสัญญาณคํา สังไปสังให้สัญญาณขับนําสวิต ช์
vSA 2 เพือควบคุมให้สวิตช์ไตรแอก S A 2 ทํางานแทนทําให้แรงดันทีจ่าย
ให้กบั โหลดมีขนาดลดลงตามขนาดแรงดันของแทปหม้อแปลงลดแรงดัน
โดยจะสังเกตเห็นได้วา่ เมือไม่มีคาํ สังทีสังให้สร้างแรงดันตกชัวขณะ
สัญญาณขับนําสวิตช์ vSA1 จะทํางานอยูเ่ สมอ และถ้ามีสัญญาณคําสังให้มี
การเกิดแรงดันตกชัวขณะสัญญาณขับนําสวิตช์ vSA2 ก็จะทํางานแทน ซึ ง
สัญญาณขับนําสวิตช์ทงสองจะทํ
ั
างานตรงข้ามกันอยูเ่ สมอ และถ้าต้องการ
ให้ใ นเฟส B และ C เกิ ดแรงดันตกชัวขณะก็จะมี หลักการทํา งาน
เช่นเดียวกัน

C. โครงสร้ างและหลักการทํางานของเครื องกําเนิดแรงดันตก
ชัวขณะชนิดสามเฟสโดยใช้ หม้ อแปลงลดแรงดัน
เครื องกําเนิดแรงดันตกชัวขณะชนิ ดสามเฟสทีนําเสนอในบทความนี
จะเป็ นเครื องกําเนิดแรงดันตกชัวขณะทีอาศัยหม้อแปลงลดแรงดัน โดยใน
รู ปที f ได้แสดงไดอะแกรมโครงสร้างเครื องกําเนิ ดแรงดันตกชัวขณะชนิด
สามเฟสโดยใช้หม้อแปลงลดแรงดันทีนําเสนอ ซึ งโครงสร้างจะประกอบ
ไปด้วย แหล่งจ่ายแรงดันสามเฟส, เครื องกําเนิ ดแรงดันตกชัวขณะ, ตัว
ควบคุ ม ไมโคลคอนโทรลเลอร์ และภาระโหลดที ใช้ ใ นการทดสอบ
สําหรับโครงสร้างภายในของเครื องกําเนิดแรงดันตกชัวขณะชนิ ดสามเฟส
โดยอาศัยหม้อแปลงลดแรงดันแบบเปลียนแทปนันจะมีลกั ษณะโครงสร้าง
คือทางด้านขดลวดปฐมภูมิของหม้อแปลงจะถูกต่อเข้ากับแหล่งจ่ายแรงดัน
สามเฟสที รับมาจากแหล่งจ่ายของการไฟฟ้ าส่ วนทางด้านขดลวดทุติยภูมิ
จะถู ก ต่ อ เข้ า กั บ สวิ ต ช์ ก ํา ลั ง ไตรแอกที ถู ก ควบคุ ม การทํ า งานด้ ว ย
ไมโครคอนโทรลเลอร์ เพื อควบคุ มการทํา งานของสวิ ตช์กาํ ลัง สํา หรั บ
จําลองการสร้างเครื องกําเนิ ดแรงดันตกชัวขณะเพือจ่ายให้กบั ภาระโหลด
เครืองกําเนิดแรงดันตกชัวขณะ
S A1

แหล่งจ่ าย
แรงดันสามเฟส

S A2
S B1
SB2

ภาระโหลด
vL , ABC

SC1

SC 2

สัญญาณควบคุมสวิตช์
ไมโครคอนโทรลเลอร์
สั ญญาณคําสัง

v ABC

vLA (pu)

(ก)

รู ปที 1. ไดอะแกรมโครงสร้างเครื องกําเนิดแรงดันตกชัวขณะ
ชนิดสามเฟสโดยใช้หม้อแปลงลดแรงดันทีนําเสนอ
vSA1

หลักการทํางานเบืองต้นของเครื องกําเนิดแรงดันตกชัวขณะชนิดสาม
เฟสโดยใช้ห ม้อ แปลงแบบลดแรงดัน ที นํา เสนอนี จะอาศัยแหล่ง จ่ า ย
แรงดันสามเฟสของระบบการไฟฟ้ า (380 โวลต์ 50 เฮิ รตซ์) เพือทําหน้าที
จ่ายแรงดันไฟฟ้ ากระแสสลับให้กบั หม้อแปลงลดแรงดันชนิ ดเปลียนแทป
โดยการทํางานของเครื องกําเนิดแรงดันตกชัวขณะจะเกิดขึนได้ดว้ ยการสัง
สัญญาณคําสังให้กบั ไมโครคอนโทรลเลอร์เพือสร้างสัญญาณขับนําสวิตช์
สําหรั บสังการให้สวิตช์ไตรแอกทํางาน โดยไมโครคอนโทรลเลอร์ นัน
จะต้องตรวจวัดแรงดันของชุดแหล่งจ่ายแรงดันสามเฟส v ABC เพือใช้เป็ น
สัญญาณอ้างอิงการสร้างสัญญาณคําสังสําหรับสร้างสัญญาณขับนําสวิตช์
ในแต่ ล ะเฟส เมื อไมโครคอนโทรลเลอร์ สั งการให้ ส วิ ต ช์ กํ า ลั ง
S1 A , S1B , S1C ทํา งาน (ภาวะปิ ดวงจร) ในขณะที S2 A , S2 B , S2 C ไม่
ทํางาน (ภาวะเปิ ดวงจร) จะทําให้หม้อแปลงจ่ายแรงดันในระดับปกติ
ให้กบั ภาระโหลด และเมือต้องการให้เกิดแรงดันตกชัวขณะระบบควบคุม

vSA 2

(ข)

รูปที 2. ผลการจําลองการสร้างแรงดันตกชัวขณะโดยใช้หม้อแปลง
ลดแรงดัน (ก) คลืนแรงดันเฟส A ทีจ่ายให้กบั โหลด vLA
และ (ข) คลืนสัญญาณขับนําสวิตช์ vSA1 , vSA 2

M. เครืองต้ นแบบเครืองกําเนิดแรงดันตกชัวขณะทีนําเสนอ
ในหั วข้อนี ได้แสดงถึ ง การออกแบบและสร้ า งเครื องต้นแบบเครื อง
กําเนิดแรงดันตกชัวขณะชนิดสามเฟสโดยใช้หม้อแปลงลดแรงดัน โดยได้
แสดงรายละเอียดของวงจรภาคกําลัง, วงจรภาคควบคุม, วงจรขับนําสวิตช์
และลํา ดับขันการทํา งานของโปรแกรมที ใช้ใ นไมโครคอนโทรลเลอร์
ดังต่อไปนี
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ทํา งานของสวิ ต ช์ ไ ตรแอกในภาวะแรงดั น ปกติ ก็ จะกลับ มาถู ก สร้ า ง
ตามปกติอีกครัง และสัญญาณขับนําสวิตช์สําหรับสร้างแรงดันตกชัวขณะ
ก็จะถูกหยุดไว้ จนกว่าจะมีการติดต่อกับผูใ้ ช้ในครังต่อไป

3.1 วงจรภาคกําลัง
ในส่ วนวงจรภาคกําลังของเครื องต้นแบบเครื องกําเนิ ดแรงดันตกชัวขณะทีได้นาํ เสนอนี ได้ใช้หม้อแปลงสามเฟสทีมีอตั ราส่ วนของหม้อแปลง
ขนาด 220 โวลต์:90 โวลต์ โดยทางด้านขดลวดทุติยภูมิของหม้อแปลงใน
แต่ ล ะเฟสจะมี แ ทปแรงดัน ของหม้อ แปลงจํา นวนสองแทปที มี ขนาด
แรงดันด้านออกเท่ากับ 45 โวลต์ เท่ากันทังสองแทป ส่ วนสวิตช์กาํ ลังไตรแอกได้เลือกใช้เบอร์ BTA12-600B โดยโครงสร้างการต่อวงจรภาคกําลังนี
สามารถแสดงได้จากรู ปที f

3.2 วงจรภาคควบคุม
จากรู ปที 3 ได้แสดงบล็อกไดอะแกรมวงจรภาคควบคุมโดยเริ มจาก
การตรวจวัดแรงดัน ที แหล่ง จ่า ยแรงดันสามเฟสเข้ามายังวงจรตรวจจับ
จุ ด ตั ด ผ่ า น ศู น ย์ เ พื อ ใ ช้ เ ป็ น สั ญ ญ า ณ อ้ า ง อิ ง vsignal , ABC ใ ห้ กั บ
ไมโครคอนโทรลเลอร์สาํ หรับการสร้างสัญญาณขับนําสวิตช์ในแต่ละเฟส
ซึ งในงานวิจยั นี ได้เลื อกใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino DUE ที ใช้
ระบบประมวลผล AT91SAM3X8E โดยไมโครคอนโทรลเลอร์ จะเรี ยกใช้
บริ การอิ นเตอร์ รัพท์จากพอร์ ตอิ นพุตที ได้รับสัญญาณจากวงจรตรวจจับ
จุด ตัดผ่านศู นย์เข้า มา ซึ งถ้าหากเกิ ดการเปลี ยนแปลงของค่า ดิ จิต อลใน
พอร์ ตอิ นพุต ไมโครคอนโทรลเลอร์ ก็จะทําการสร้ างสั ญญาณพัลส์ ออก
พอร์ตเอาต์พุตทังสามเฟส หลังจากนันจึงนําสัญญาณขับนําสวิตช์ทีได้จาก
ตัวไมโครคอนโทรลเลอร์ มาผ่านวงจรขับนําสวิตช์เพือควบคุมการทํางาน
ของสวิตช์ไตรแอก
vABC

รูปที 4. ลําดับขันการทํางานของโปรแกรม

4. ผลการทดสอบ
เพือยืนยันถึงหลักการและเครื องต้นแบบทีนําเสนอได้ทาํ การทดสอบ
จริ ง โดยได้รูปที 5 แสดงเครื องต้นแบบเครื องกําเนิ ดแรงดันตกชัวโดยใช้
หม้อแปลงลดแรงดันทีนําเสนอ

vsignalA
vsignalB
vsignalC

รู ปที 3. ไดอะแกรมวงจรภาคควบคุม

รู ปที 5. เครื องต้นแบบเครื องกําเนิดแรงดันตกชัวขณะทีนําเสนอ

3.3 การออกแบบโปรแกรมการทํางาน

ในรู ปที 6 แสดงตัวอย่างการสร้างสัญญาณขับนําสวิตช์ของเฟส A
โดยจะเห็ นได้ว่ า ในภาวะแรงดัน ปกติ ไมโครคอนโทรลเลอร์ จ ะสร้ า ง
สั ญ ญาณแรงดัน vSA1 ให้ ทํา งาน และเมื อต้องการให้ เ กิ ด แรงดัน ตกชัวขณะจะต้องสังสัญญาณควบคุมการเกิ ดแรงดันตกชัวขณะ vSAG ผ่าน
ตัวไมโครคอนโทรลเลอร์เพือสังให้สัญญาณแรงดัน vSA2 ทํางานแทน จึ ง
สามารถสร้างแรงดันตกชัวขณะทีช่วงเวลาการตกได้ตามต้องการ

จากรู ปที 4 แสดง แผนผั ง ลํ า ดั บ ขั นของ โปรแกรมสํ า หรั บ
ไมโครคอนโทรลเลอร์ ของเครื องกําเนิ ดแรงดันตกชัวขณะทีนําเสนอ โดย
เริ มต้ น จากที โปรแกรมเริ มทํ า งานเพื อทํา การตั งค่ า พอร์ ต ต่ า งของ
ไมโครคอนโทรลเลอร์หลังจากนันจึงเรี ยกใช้คาํ สังอินเตอร์รัพท์ ซึ งจะเป็ น
คํา สังที รั บสัญ ญาณมาจากวงจรตรวจจับจุ ด ตัดผ่า นศู นย์ ซึ งกํา หนดให้
สัญญาณเกิดการเปลียนแปลงลอจิกจาก ‘1’ (High) ไปลอกจิก ‘0’ (Low)
หรื อจากลอจิ ก ‘0’ ไปเป็ นลอจิ ก ‘1’ ก็จ ะส่ ง ผลทํา ให้สามารถสร้ า ง
สัญญาณขับนําสวิตช์ทีจุดๆ นันอย่างทันทีทนั ใด และหากต้องการให้เกิ ด
แรงดันตกชัวขณะจากผูใ้ ช้จะต้องมีการสังการโดยต้องป้ อนค่าช่วงเวลาที
ต้องการให้เกิดแรงดันตกชัวขณะกับตัวโปรแกรม เมือโปรแกรมรับทราบ
ได้วา่ มีการติดต่อกับผูใ้ ช้ก็จะทําการยับยังการสร้างสัญญาณขับนําสวิตช์ที
สังการสวิ ต ช์ไ ตรแอกในภาวะแรงดันปกติ แต่ จะสร้ า งสั ญ ญาณขับนํา
สวิ ต ช์ที ควบคุม สวิ ต ช์ไ ตรแอกที ทํา ให้เ กิ ดแรงดัน ตกชัวขณะแทน ซึ ง
ในทางกลับกันหากไม่มีการติดต่อกับผูใ้ ช้หรื อเมือพ้นระยะเวลาการเกิ ด
แรงดันตกชัวขณะทีผูใ้ ช้กาํ หนดไว้แล้ว สัญญาณขับนําสวิตช์ทีควบคุมการ

vSA1
vSA 2

vSAG
vLA

รูปที 6. ผลการทอสอบคลืนสัญญาณขับนําสวิตช์, สัญญาณควบคุม และ
แรงดันทีจ่ายให้กบั โหลด
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vSAG

vSAG

vL , ABC

vL , ABC

vSAG

(ก) ในช่วงเวลา 10 คาบ
(ข) ในช่วงเวลา 25 คาบ
รู ปที 7. ผลการทดสอบคลืนแรงดันตกชัวขณะแบบหนึ งเฟส ที 50%
vSAG

vLA , iLA

รู ปที 9. ผลการทดสอบคลืนแรงดันตกชัวขณะและคลืนกระแส ที 50%
ในช่วงเวลา 10 คาบ กรณี โหลดไม่เชิงเส้น

vSAG

V. สรุป

vL , ABC

บทความนี ได้นาํ เสนอเครื องกําเนิ ดแรงดันตกชัวขณะชนิ ดสามเฟส
โดยใช้หม้อแปลงลดแรงดัน ซึ งมีขอ้ โดดเด่นในเรื องของโครงสร้ างและ
หลักการทํางานทีง่ายไม่ซับซ้อน โดยสามารถสร้ างแรงดันตกชัวขณะทัง
แบบหนึ งเฟสและสามเฟสได้อย่างมีเสถียรภาพอี กทังยังสามารถนําไป
ทดสอบคุณภาพกําลังไฟฟ้ าของอุปกรณ์ไฟฟ้ าทังแบบเชิ งเส้นและไม่เชิ ง
เส้นได้ แต่อย่างไรก็ตามการสร้างแรงดันตกชัวขณะทีนํา เสนอนี สามารถ
สร้างได้เพียงทีจุดตัดศูนย์ของแรงดันเท่านัน จึงมีขอ้ จํากัดในเรื องของการ
สร้างแรงดันตกชัวขณะทีมีการเลือนเฟสเข้ามาเกียวข้อง นอกจากนี เพื อให้
ได้ขนาดของแรงดัน ตกชัวขณะที มี ความหลากหลายควรเลื อ กใช้ห ม้อ
แปลงทีมีแทปจํานวนมากขึน

vL , ABC

(ก) ในช่วงเวลา 10 คาบ
(ข) ในช่วงเวลา 25 คาบ
รูปที 8. ผลการทดสอบคลืนแรงดันตกชัวขณะแบบสามเฟส ที 50%
จากรู ปที 7 แสดงผลการทดสอบของคลืนแรงดันสัญญาณควบคุมการ
เกิดแรงดันตกชัวขณะ vSAG และแรงดันตกชัวขณะแบบหนึ งเฟส vLA ที
50% ของแรงดันปกติกรณี โหลดเชิ งเส้น โดยในรู ปที 7 (ก) แสดงการเกิด
แรงดันตกชัวขณะในช่ วงเวลา 10 คาบและในรู ปที 7 (ข) แสดงการเกิ ด
แรงดันตกชัวขณะในช่ วงเวลา 25 คาบ โดยจะเห็ นได้ว่า เมือสังสัญญาณ
ควบคุมการเกิดแรงดันตกชัวขณะในช่วงคาบเวลาดังกล่าว จะส่ งผลทําให้
เกิดแรงดันตกชัวขณะเพียงหนึ งเฟส (เฟส A ) ในลักษณะทันที ทนั ใดตาม
คําสังสัญญาณควบคุมที รั บมาจากไมโครคอนโทรลเลอร์ ส่ วนในเฟสที
เหลือยังคงมีแรงดันปกติเช่นเดิม และในช่วงทีแรงดันกลับเข้าสู่ภาวะปกติ
ก็สามารถทําได้อย่างทันที ทนั ใดโดยไม่เกิ ดการหน่ วงเวลาหรื อมี ผลการ
ตอบสนองทีช้า
จากรู ปที 8 แสดงผลการทดสอบของคลืนแรงดันสัญญาณควบคุมการ
เกิดแรงดันตกชัวขณะ vSAG และแรงดันตกชัวขณะแบบสามเฟส vL , ABC
ที 50% ของแรงดันปกติกรณี โหลดเชิ งเส้น โดยในรู ปที 8 (ก) แสดงการ
เกิดแรงดันตกชัวขณะในช่วงเวลา 10 คาบและในรู ปที 8 (ข) แสดงการเกิด
แรงดันตกชัวขณะในช่ วงเวลา 25 คาบ โดยจะเห็ นได้ว่า เมือสังสัญญาณ
ควบคุมการเกิดแรงดันตกชัวขณะในช่วงคาบเวลาดังกล่าว จะส่ งผลทําให้
เกิ ด แรงดันตกชัวขณะพร้ อ มกันทังสามเฟสในลักษณะทันทีทัน ใดตาม
คําสังสัญญาณควบคุมที รับมาจากไมโครคอนโทรลเลอร์ เช่นเดี ยวกันกับ
การเกิดแรงดันตกชัวขณะแบบหนึ งเฟส
สุดท้ายได้นาํ เครื องต้นแบบเครื องกําเนิดแรงดันตกชัวขณะทีนําเสนอ
นีไปทดสอบกับโหลดในลักษณะทีไม่เป็ นเชิงเส้น โดยในรู ปที 9 แสดงผล
การทดสอบของคลื นแรงดันสัญญาณควบคุมการเกิ ดแรงดันตกชัวขณะ
vSAG คลืนแรงดันตกชัวขณะ vLA และคลืนกระแส iLA ที 50% ในช่วง
เวลา 10 คาบ กรณี ไขโหลดไม่เชิงเส้น ซึ งจะเห็นได้ว่าเครื องกําเนิ ดแรงดัน
ตกชัวขณะสามารถทํางานได้อย่า งมีเ สถียรภาพโดยมีแรงดันทีตกลงไป
อย่างทันทีทนั ใดตามสัญญาณควบคุมการเกิดแรงดันตกชัวขณะ
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อุปกรณ์ แสดงผลสถานการณ์ ชาร์ จกาลังไฟฟ้ าของรถไฟฟ้ าในสถานีจ่ายไฟ
Monitoring State of Charge Device in the Electric Vehicle Charging Station
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ยังรถโดยผ่านเครื่ องชาร์ จ
Kong-Soon Ng [1] ทดลองการชาร์ จประจุ
และการคายประจุของแบตเตอรี่ ชนิ ดตะกัว่ กรดว่ามีความสัมพันธ์กนั โดย
การใช้ค่าบ่งชี้สถานการ ชาร์ จกาลังไฟฟ้า (State of Charge, SOC) และการ
วัดแรงดันแบบเปิ ด(Open Circuit Voltage, OCV) Martin Coleman [2] ใช้
SOC เป็ นตัวบ่งชี้ แสดงค่าความจุของแบตเตอรี่ ชนิ ดลิเทียม ไอออน และ
เป็ นตัวควบคุมการชาร์ จแบตเตอรี่ โดยการกาหนดสมการจากค่าการ
เปลี่ยนแปลงทางไฟฟ้า Jonghoon Kim [3] ใช้ SOC ในการคาดการณ์การ
เสื่ อมสภาพของแบตเตอรี่ ลิเทียม ไอออน นามาวิเคราะห์ทางสถิติ
Hongwen He [4] ใช้ SOC ในการประเมินประสิ ทธิภาพของแบตเตอรี่
ลิเทียม ไอออน ที่ใช้ในรถไฟฟ้า เปรี ยบเทียบกับการวัดแบบธรรมดาซึ่ ง
จากการทดลองเปอร์เซ็นต์ความคลาดเคลื่อนอยูท่ ี่ 1.06% Jie Xu [5] แสดง
ค่าพารามิเตอร์ ต่างๆของแบตเตอรี่ ลิเทียมไอออน และมีค่าความผิดพลาด
น้อยกว่า 5% แต่งานวิจยั ที่กล่าวข้างต้น [1-5] ยังขาดอุปกรณ์บ่งชี้
สถานการณ์ชาร์จ ที่จะนามาแสดงผลค่า SOC และ ไม่ได้กล่าวถึง การ
ป้ องกันการชาร์ จไฟเกินความจาเป็ น

บทคัดย่ อ
งานวิจยั นี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อสร้ างชุ ดจาลองแสดงค่าบ่งชี้ สถานการณ์
ชาร์ จกาลังไฟฟ้ า (State of Charge, SOC) ของแบตเตอรี่ ลิ เทียม ไอออน
ซึ่งเป็ นที่นิยมในการนามาเป็ นแหล่งพลังงานหลังของรถไฟฟ้า แบตเตอรี่ ที่
ใช้ ใ นการทดลองแรงดัน 7.4 V 1.5 Ah 11.1 kW มาทดแทนแบตเตอรี่
รถไฟฟ้า Toyota iQ EV ที่มีขนาดแรงดัน 227 V 12 kW/h เพราะแบตเตอรี่
รถไฟฟ้า มีราคาแพง โดยทาการออกแบบวงจรแสดงผลสถานการณ์ชาร์ จ
ก าลังไฟฟ้ าของรถไฟฟ้ าเพื่ อ บอก SOC ของรถไฟฟ้ า โดยวิธี พิ เคราะห์
กระแส (Ah method) และประมวลผลหาค่าเวลาการชาร์ จของรถไฟฟ้ าที่
เหมาะสมเพื่อประโยชน์ในการป้ องกันการชาร์ จไฟเกินความจาเป็ น (Over
charging)

Abstract
This paper proposes the state of charge (SOC) monitor of lithiumIon battery which is popular used to be a main energy source of electric
vehicle (EV). In this paper, the lithium-ion battery is set to 7.4 V, 15 Ah,
and 11.1 kW, which instead of Toyota iQ EV battery (227 V, 12 kW/h)
because of its expensive cost. The proposed state of charge monitor can
show SOC percentage and open circuit voltage – state of charge curve
(OCV-SOC Curve) by current integral method (Ah method) to find
optimal charging EV time for overcharging protection.

จากเหตุผลข้างต้น งานวิจยั นี้ จึงมีวตั ถุประสงค์เพื่อพัฒนาอุปกรณ์
บ่งชี้ สถานการณ์ชาร์ จ และประมวลผลหาค่าเวลาการชาร์ จของรถไฟฟ้าที่
เหมาะสม เพื่อป้ องกันการชาร์จไฟเกินความจาเป็ นและลดการใช้พลังงาน
จากการชาร์ จที่ไม่จาเป็ น อุปกรณ์บ่งชี้ สถานการณ์ชาร์ จสามารถจาลองการ
ชาร์จของรถไฟฟ้าและคานวณเวลาชาร์ จที่เหมาะสม
การทดสอบการ
ทางานของอุปกรณ์บ่งชี้ สถานการณ์ชาร์ จ ยืนยันประสิ ทธิภาพ ด้วยการ
ทดสอบวัดแรงดันแบตเตอร์ รี่ และกระแสไฟฟ้าขณะชาร์จ

Keywords: state of charge, electric vehicle, optimal charging EV time,
overcharging protection

2. ทฤษฏี
2.1 สถานการณ์ ชาร์ จ (SOC)

1. บทนา

วงจรสมมูลแบบจาลอง RC ของแบตเตอรี่ ลิ เที ยม ไอออน สามารถ
แสดงได้ดัง รู ป ที่ 1 ประกอบด้ว ย ตัว เก็ บ ความจุ ไ ฟฟ้ า (C) และความ
ต้านทาน (R) โดย วงจรชาร์ จแปลงแรงดันกระแสตรง (battery, VB) และ
จ่ายกระแสไฟฟ้าตรง (IDC) เข้าชาร์จแบตเตอรี่

รถยนต์พลังงานไฟฟ้า( Electric Vehicles, EV) เป็ นรถยนต์ที่ใช้
พลังงานไฟฟ้า ขับเคลื่อนด้วยพลังจากมอเตอร์ไฟฟ้า (electric motor)
รถยนต์ไฟฟ้าไม่มีการเผาไหม้ ไม่มีมลพิษในอากาศ โดยการขับเคลื่อน
รถไฟฟ้ามอเตอร์ ไฟฟ้า เปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าให้เป็ นพลังงานกล และถูก
ส่งไปยังล้อผ่านเพลาเพื่อขับเคลื่อนยานพาหนะ ระบบการชาร์จ เปลี่ยน
กระแสไฟฟ้ากระแสสลับเป็ นกระแสตรง เพื่อป้ อนให้กบั แบตเตอรี่ ในการ
เก็บพลังงาน หลังจากได้ใช้ไปจนหมด รถไฟฟ้าบางประเภทมีเครื่ องประจุ
แบตเตอรี่ อยูบ่ นตัวรถ ขณะที่รถไฟฟ้าบางประเภทใช้เครื่ องชาร์ จติดตั้ง
ภายนอกและทาการชาร์ จในบริ เวณที่จดั ไว้ กระแสไฟฟ้ าจะถูกส่ งผ่านไป

รู ปที่ 1 วงจรสมมูลแบบจาลอง RC ของแบตเตอรี่ [6]
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ตารางที่ 1 การเชื่ อมต่อวงจรบนบอร์ ด ARDUINO UNO

สมการการคานวณ SOC ของแบตเตอรี่ ลิเทียม ไอออนโดยวิธีพิเคราะห์
กระแส (Ah method) สามารถแสดงได้ดงั นี้ [7]
SOCi (t + D t ) = SOCi (t ) +

I DCi ´ D t
Qi max ´ 3600

SOCi (t ) คือ ตัวบ่งชี้สถานการณ์ชาร์ จของรถไฟฟ้าคันที่ i
I DCi

Dt

Qi max

ARDUINO ขา 7segment
Pin
GND
2
a
3
b
4
c
5
d
6
e
7
f
8
g
11
12
GND

(1)

ที่เวลา t

(อยูร่ ะหว่าง 0 – 1 หรื อ 0 – 100 %)
คือ กระแสไฟฟ้าชาร์จกระแสตรง (A) ของรถไฟฟ้าคันที่ i
คือ เวลาชาร์จ (sec)
คือ ความจุประจุสูงสุ ดของแบตเตอร์รี่ รถไฟฟ้าคันที่ i (Ah)

นอกจากนี้ เราสามารถคานวณหาประสิ ทธิภาพของบอร์ด SOC และ
วงจรชาร์จไฟฟ้าจากสมการดังนี้ [7]
a=

I ACi

VBi
VAC

I DCi ´ VBi
I ACi ´ VAC

(2)

ทรานซิสเตอร์ตวั ที่
1
2
E
E

-

-

B
C

B
C

คือ ไฟฟ้ากระแสสลับชาร์จ (A) ของรถไฟฟ้าคันที่ i
คือ แรงดันแบตเตอร์รี่ (V)
คือ แรงดันกระแสสลับชาร์จ แบตเตอร์รี่ (V)

รู ปที่ 3 วงจรแบบจาลองอุปกรณ์บ่งชี้ สถานการณ์ชาร์จของแบตเตอรี่
ลิเทียมไอออนขนาด 7.4 V
รู ปที่ 2 กราฟความสัมพันธ์ OCV-SOC ของแบตเตอรี่ ขนาด 3.4 V [8]
จากรู ปที่ 2 สามารถแบ่งช่วงชาร์ จได้ 3 ช่วง ได้แก่ ช่วงเริ่ มชาร์ จ ช่วงคงที่
และช่วงอิ่มตัว โดยแบ่งตามแรงดันแบตเตอรี่ ขณะชาร์จ

2.2 ออกแบบวงจรบอกสถานการณ์ ชาร์ จแบตเตอรี่

รู ปที่ 4 วงจรแบบจาลองอุปกรณ์บ่งชี้ สถานการณ์ชาร์จของแบตเตอรี่
Toyota iQ EV ขนาด 227 V

การเชื่ อ มต่ อ วงจรบนบอร์ ด ARDUINO UNO เพื่ อ แสดงผลทาง 7
segment โดยทาการวัดแรงดันโดยใช้ pin A0 และ pin GND ฝั่ง ANALOG
IN ตามรู ปที่ 3 เป็ นวงจรของแบบจาลองอุปกรณ์ บ่งชี้ สถานการชาร์ จของ
แบตเตอรี่ ลิเทียมไอออนขนาด 7.4 V โดยต่อสายออกจาก pin 2 ถึง pin 12
ฝั่ง DIGITAL ผ่านตัวต้านทาน 220 Ω เข้า 7 segment ขา a ถึง g

รู ปที่ 4 เป็ นการวัดแรงดันจากแบตเตอรี่ รถยนต์ไฟฟ้า ซึ่งแบตเตอรี่ มี
แรงดันที่สูงมาก ถ้าใช้บอร์ดมาวัดโดยตรงจะทาให้บอร์ดเสี ยหายได้จึง
จาเป็ นที่จะต้องมีวงจรลดแรงดันเพื่อลดแรงดันให้มีความเหมาะสมกับ
บอร์ด
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3. การทดลอง
3.1 แบตเตอรี่ ลิเทียมไอออน
วงจรชาร์ จประจุรับแรงดัน จากแหล่ งก าเนิ ด 220 VAC อุ ป กรณ์ บ่งชี้
SOC ประกอบด้ ว ย บอร์ ด ARDUINO UNO และ 7 segment ส าหรั บ
แสดงผล ค่า SOC ของแบตเตอรี่ ลิเทียมไอออน
ตารางที่ 2 คุณสมบัติของแบตเตอรี่ ที่ใช้ทดลองที่ 25 0C
ตัวแปร

ค่าคงที่

ความจุประจุสูงสุด

1.5 Ah

แรงดันแบตเตอร์รี่สูงสุด

7.4 V

พลังงาน

11.1 Wh

จานวนครั้งในการชาร์จ (life cycle)

400

7.571

1.234

480

51

0.034

0.614

7.595

1.257

540

64

0.034

0.608

7.621

1.228

600

77

0.034

0.596

7.647

1.265

660

93

0.034

0.616

7.663

1.192

720

100

0.034

0.582

จากตารางที่ 2 แสดง ผลการวัดค่า แรงดัน กระแสชาร์ จ และ ผลการ
ค านวณ SOC และประสิ ท ธิ ภ าพของบอร์ ด ชาร์ จ จะเห็ น ว่า OCV จะมี
ระดับแรงดันระหว่าง 0 ถึง 7.663V กระแสตรงขณะชาร์จมีขนาด1.192 ถึง
1.5 A ประสิ ทธิ ภาพของบอร์ ดสู งสุ ดอยูท่ ี่ 0.717 ประสิ ทธิ ภาพของบอร์ ด
ต่ า สุ ดอยู่ ที่ 0 เพ ราะขณ ะเริ่ มช าร์ จ แรงดั น แบ ตเตอร์ รี่ เท่ ากั บ 0
ประสิ ท ธิ ภาพของบอร์ ด เฉลี่ ยอยู่ที่ 0.50 ซึ่ งสามารถนาผลวิจยั มาพัฒ นา
วงจรบอร์ ดชาร์ จเพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพของบอร์ ดต่อไป

3.2 ผลการทดลองของอุปกรณ์ บงชี้ SOC

รู ปที่ 5 อุปกรณ์บ่งชี้ สถานการณ์ชาร์ จ SOC (%)
จากรู ปที่ 5 อุปกรณ์บ่งชี้ แสดงค่า SOC (%) โดยบอร์ด ARDUINO วัด
ค่ากระแสชาร์ จ แบตเตอรี่ ลิ เทียมไอออนและนามาประมวลผล คานวณ
และแสดง ค่ า SOC (%) บน 7 segment เป็ น 70 % 80 % และ 90%
ตามลาดับ

รู ปที่ 6 กราฟแสดงความสัมพันธ์ ระหว่าง SOC กับ OCV
จากรู ปที่ 6 กราฟแสดงความสัมพันธ์ ระหว่าง SOC กับ OCV แสดง
ว่า SOC (%) แปรผันตรง กับ OCV หรื อ แรงดันเปิ ดแบตเตอรี่ อย่างไรก็
ตาม ค่าที่ได้จากการวัดแรงดัน ขณะแบตเตอรี่ ใหม่ประจุเต็ม (8.36 V) จะมี
ค่ามากกว่าแรงดันคุณสมบัติแบตเตอร์รี่สูงสุด (7.4 V) เพราะ ปกติผผู้ ลิต
จะผลิตเกินกว่าค่าที่คุณสมบัติที่กาหนด
เมื่อจานวนครั้งชาร์ จเพิ่มขึ้น
แรงดันขณะชาร์จประจุเต็ม จะลดลงตามอายุการใช้งาน

ตารางที่ 3 ผลการวัด ค่ า แรงดัน กระแสชาร์ จ ผลการค านวณ SOC
และประสิ ทธิภาพของบอร์ดชาร์จ
OCV
(V)

IDC
(A)

Time
(sec)

SOC
(%)

IAC
(A)

ประสิ ทธิภาพ
α

0

1.5

0

0

0.123

0.0

6.986

1.374

60

1

0.125

0.169

7.214

1.362

120

4

0.031

0.170

7.367

1.392

180

9

0.032

0.717

7.473

1.309

240

15

0.033

0.662

7.521

1.278

300

22

0.034

0.631

7.533

1.253

360

30

0.034

0.601

7.551

1.284

420

40

0.033

0.618

รู ปที่ 7 กราฟแสดงความสัมพันธ์ ระหว่าง กระแสชาร์ จ กับ เวลา

จากรู ปที่ 7 กราฟแสดงความสัมพันธ์ ระหว่าง กระแสชาร์ จ กับ เวลา
แสดงว่า กระแสชาร์ จกระแสตรง แปรผกผันกับ เวลาการชาร์ จ คือ จ่าย
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กระแสชาร์จ เริ่ มต้น 1.5 A ตามพิกดั คุณสมบัติของแบตเตอร์ รี่ความจุประจุ
สูงสุด (1.5 Ah) จากนั้น ขนาดกระแสชาร์ จจะลดลง จนถึงเวลา 720 วินาที
(12 นาที) ขนาดกระแสชาร์จจะเริ่ มตกและตกอย่างรวดเร็ วที่ 3000 วินาที
(50 นาที) แต่อย่างไรก็ตาม กระแสจะตกไม่ถึงศูนย์ (0.1 A) ภายหลัง SOC
100 % ที่ 12 นาที ทาให้เกิดการชาร์ จไฟเกินความจาเป็ น เมื่อใช้เวลาเกิน
12 นาที พลังงานจะสูญเสี ยไปกับวงจรการชาร์ จและอุปกรณ์บงชี้ ดังนั้น
ควรมีอุปกรณ์ตดั วงจรระบบชาร์จตามเวลาการชาร์จที่เหมาะสมแบบ
อัตโนมัติ เพื่อการป้องกันการชาร์ จไฟเกินความจาเป็ น จากการทดลอง ทา
การวัดค่ากระแสและแรงดันชาร์ จซ้ า 5 ครั้ง พบว่าค่าที่ได้เป็ นไปในทิศทาง
เดียวกัน

Artificial Intelligence and Computational Intelligence 2009,
AICI'09. vol. 3, pp. 316-320.
[6] Rui Xiong, Fengchun Sum, and Xianzhi Gong, “A data-driven
based adaptive state of charge estimator of lithium-ion polymer
battery used in electric vehicles,” International journal on Applied
Energy 2014, vol. 113, pp. 1421-1433.
[7] Q. D. Van, J. H. Bae, J. D. Lee, and S. J. Lee, “ Monitoring of
power allocation in centralized electric vehicle charging spot
system ,” International journal on Energy Procedia 2012, vol. 17,
pp. 1542–1549.
[8] Yau He, XingTao Liu, ChenBin Zhang ,and ZongHai Chen, “A
new model for state of charge (SOC) estimation for high-power Liion batteries ,” International journal on Applied Energy 2013, vol.
101, pp. 808-814.

4. สรุป
งานวิจยั นี้ นาเสนอ อุปกรณ์ บ่งชี้ สถานการณ์ ชาร์ จ SOC (%) อุปกรณ์
บ่งชี้สามารถแสดงผล SOC (%) และเวลาชาร์ จที่เหมาะสมของแบตเตอร์ รี่
ลิ เที ยม ไอออน ได้อย่างมี ป ระสิ ท ธิ ภาพ วงจรอุป กรณ์ บ่ งชี้ มีสมรรถนะ
ตามที่ ได้วิเคราะห์ ทาให้ ล ดพลังงานที่ สูญเสี ยไปกับ วงจรการชาร์ จและ
อุปกรณ์ บงชี้ เนื่ องจาก การชาร์ จไฟเกิ น ความจาเป็ น วงจรอุ ป กรณ์ บ่งชี้
สถานการณ์ ช าร์ จ SOC (%) สามารถน ามาพัฒ นาเพื่ อใช้ก ับ แบตเตอร์ รี่
รถไฟฟ้ าได้สะดวก เพียงผ่านวงจรลดทอนแรงดัน ก่ อนเข้าอุป กรณ์ บ่งชี้
เท่านั้น
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การควบคุมแรงดันและความถี่ของระบบผลิตไฟฟ้าพลังนา้ ขนาดจิ๋วด้ วยวิธีสมดุลกาลังไฟฟ้า
นิติพฒั น์ จอมมงคล1 พิเชษฐ์ ทานิล1 และ เศรษฐ์ สัมภัตตะกุล2
1

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้ า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนอร์ท -เชี ยงใหม่ 50230
2
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่ องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชี ยงใหม่ 50200
E-mail: nitipat@northcm.ac.th1, piched@northcm.ac.th1, sate@eng.cmu.ac.th2
ชุมชนที่ตอ้ งการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้ าพลังน้ าขนาดจิ๋วขาดข้อมูลเบื้องต้น
ในการตัดสิ นใจเลือกระบบควบคุมและขนาดของ ภาระถ่ายเท เพื่อให้เกิด
ประสิ ทธิ ภาพและความคุม้ ค่าที่สุดดังนั้นงานวิจยั นี้ จึงศึกษาวิเคราะห์
สมรรถนะของระบบควบคุมแรงดันและความถี่ไฟฟ้ าของระบบผลิตไฟฟ้ า
พลังน้ าขนาดจิ๋ว และหาขนาดที่เหมาะสมของภาระถ่ายเทที่จะนามาติดตั้ง
ในระบบ เพื่อเป็ นแนวทางสาหรับการตัดสิ นใจเลือกติดตั้งระบบควบคุม
และภาระถ่ายเท เพื่อให้เกิดประสิ ทธิ ภาพและความคุม้ ค่าสู งสุ ดอันจะทา
ให้เกิดการขยายผลการใช้งานระบบผลิตไฟฟ้ า พลังน้ า ขนาดจิ๋วในวงกว้าง
ต่อไป

บทคัดย่ อ
งานวิจยั นี้ ได้ศึกษาวิเคราะห์สมรรถนะชุดควบคุมแรงดันและความถี่
ไฟฟ้ าของระบบผลิตไฟฟ้ าพลังน้ าขนาดจิ๋ว เพื่อควบคุมกาลังไฟฟ้ าที่ใช้
งานด้านเอาต์พตุ ของเครื่ องกาเนิ ด ไฟฟ้ า ให้คงที่ และสมดุลกับกาลังไฟฟ้ า
ที่ผลิตได้จากเครื่ องกาเนิ ด ไฟฟ้ าในขณะทางานเต็ม ที่โดยที่ ชุดควบคุมใช้
ไมโครคอนโทรลเลอร์ประมวลผลปริ มาณการใช้กาลังไฟฟ้ าที่ภาระจริ ง
และส่งสัญญาณควบคุมมุมการจุดชนวนให้สวิตช์ไทริ สเตอร์ แบบไตรแอก
เพื่อควบคุม ขนาดกาลัง ไฟฟ้ าที่จ่ายให้กบั ภาระถ่ายเท ทาให้ผลรวมของ
กาลังไฟฟ้ าทั้งสองเท่ากับกาลังไฟฟ้ าที่จ่าย ออกมาจากเครื่ องกาเนิ ดไฟฟ้ า
วิธีการนี้ จะช่วยรักษาความเร็ วรอบการหมุนของเครื่ องกาเนิ ด ไฟฟ้ าให้คงที่
ส่งผลให้แรงดันไฟฟ้ าและความถี่ไฟฟ้ าซึ่ งแปรผันตามความเร็ วรอบของ
เครื่ องกาเนิดไฟฟ้ าคงที่ตามไปด้วย

2.ทฤษฎีและหลักการ
2.1 ระบบผลิตไฟฟ้าพลังนา้ ขนาดจิว๋
ระบบผลิตไฟฟ้ าพลังน้ าขนาดจิ๋ว(Pico-hydro power generator system)
เป็ นการใช้พลังงานจากแหล่งน้ าธรรมชาติเช่นแม่น้ าน้ าตกขับเคลื่อน
กังหันน้ าซึ่งเชื่ อมต่อกับเครื่ องกาเนิ ดไฟฟ้ า โดยอาศัยความเร็ วและแรงดัน
สู งหมุนกังหันน้ าเพื่อผลิตพลังงานไฟฟ้ าสาหรับใช้ในครัวเรื อนหรื อชุมชน
ซึ่งมีกาลังการติดตั้งเครื่ องกาเนิ ดไฟฟ้ าไม่เกิน 5 กิโลวัตต์ การคานวณกาลัง
การผลิต ไฟฟ้ า โดยใช้ความสัมพันธ์ระหว่างความสู งของหัวน้ าสุ ทธิ และ
อัตราการไหลของน้ าดังสมการที่1
(1)
P  .Q.g.h
โดย P = กาลังการผลิต (W)
 = ความหนาแน่นของน้ า ( kg/m3)
Q = อัตราการไหลของน้ า (L/s)
g = แรงโน้มถ่วงของโลก (m/s2)
h = ความสู งหัวน้ าสุ ทธิ ของระบบ (m)

Abstract
This research has been investigated by analyzing the performance of
control voltage and frequency of a pico-hydro power system. In order to
regulate the output power of the generator that steady balance with the
power generated from the generator fully functional , A microcontroller
is used for processing the power consumption of real electrical load and
latching signal to trigger the thyristor Triac typed. In order to regulate
the voltage that supplies to dump load. Subsequently a summation a
constance rotation speed. As a result, an output voltage and output
frequency vary upon the steady rotational speed of the generator.
Keywords: Pico-Hydropower; Electronic load controller; Dump load;
Voltage and frequency control

2.1 การควบคุมแรงดันไฟฟ้าแบบควบคุมเฟส

1. บทนา

หลักการควบคุมเฟสของสัญญาณไฟฟ้ ากระแสสลับ ซึ่งเป็ นสัญญาณ
ไซน์ ที่มีคลื่นสัญญาณไฟฟ้ า เคลื่อนที่ ขึ้นลงสลับกันทั้งช่วงบวกและช่วง
ลบมีมุมเฟส 360 องศา การควบคุมเฟสอาศัยหลักการควบคุมการจุดชนวน
ขาเกตของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ไทริ สเตอร์ ซึ่งการจุดชนวนขาเกตที่มุม
เฟสต่างๆ มีผลต่อค่าระดับแรงดันเอาต์พตุ กระแสสลับ โดยใช้การจับ
สัญญาณช่วงรู ปคลื่นผ่านศูนย์ หรื อจุดซี โร่ -ครอสซิ่ ง (Zero-crossing) เป็ น
จุดอ้างอิงในการกระตุน้ เฟสของสัญญาณสัญญาณ Zero-crossing เกิดขึ้น
ทุกรอบของการเกิดรู ปคลื่นความถี่ ดังนั้นการควบคุมเฟสของสัญญาณทา
ได้โดยอาศัยวิธีการหน่วงเวลาแล้วส่ งพัลส์ไปกระตุน้ ขาเกตของไทริ สเตอร์
ซึ่งมีสดั ส่ วนแปรผันตรงกับค่าเวลา สมการคานวณค่า แรงดัน ไฟฟ้ าด้าน
เอาต์พตุ

ระบบผลิต ไฟฟ้ าพลังน้ าขนาดจิ๋วเป็ นพลังงาน ทดแทน ที่มีศกั ยภาพ
ต้นทุนต่า และมีผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมน้อย แต่ยงั มีปัญหาสาคัญใน
ระบบการผลิตไฟฟ้ า คือความไม่เสถียรของแรงดันและความถี่ไฟฟ้ าที่ได้
จากระบบ เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงปริ มาณการใช้ไฟฟ้ าของผูใ้ ช้ไฟฟ้ า
ในแต่ละช่วงเวลา ซึ่งอาจส่ งผลให้เกิดความเสี ยหายต่ออุปกรณ์ไฟฟ้ าและ
เครื่ องกาเนิดไฟฟ้ า ได้ ปัจจุบนั ระบบควบคุมแรงดันและความถี่ไฟฟ้ ามี
จาหน่ายในท้องตลาดจานวนมาก หลายขนาดและ หลายยีห่ ้อ แต่ มีราคา
ค่อนข้างสูง ทาให้มีค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้นในการติดตั้ง ระบบ และยังไม่มีการ
กาหนดขนาดที่เหมาะสมของ ภาระถ่ายเท ที่นามาติดตั้งเพื่อรักษาความ
คงที่ของไฟฟ้ าในระบบในแต่ละขนาดกาลังการผลิตที่แตกต่างกัน ทาให้
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Vo  Vs.D
ontime
D
(offTime  onTime)

เมื่อ

(2)
(3)

X คือ ค่ากระแสของภาระจริ งที่เปลี่ยนแปลง

Vo = แรงดันเอาท์พตุ
Vs = แรงดันอินพุต
D = ดิวตี้ไซเคิล (Duty cycle)

3. อุปกรณ์ และวิธีการ
ระบบผลิตไฟฟ้ าพลังน้ าขนาดจิ๋ว ใช้พลังงานจากน้ ามาหมุนกังหัน น้ าที่
ยึดติดกับเครื่ องกาเนิดไฟฟ้ ากระแสสลับ 1 เฟสแบบคอสั้น ขนาดกาลังการ
ผลิต 3,000 วัตต์ 220 โวลต์ 50 เฮิรตซ์ และขนาด1,000 วัตต์ 220 โวลต์ 50
เฮิรตซ์ ติดตั้งระบบควบคุมประกอบด้วยชุดตรวจวัดกระแสของภาระจริ ง
ชุดตรวจวัดสัญญาณตัดศูนย์ของรู ปคลื่นไซน์ ชุดไมโครคอนโทรลเลอร์
ไทริ สเตอร์แบบไตรแอก และภาระถ่ายเทแบบขดลวดความร้อน

รู ปที่ 2 การหาสมการความสัมพันธ์ระหว่างกระแสที่ภาระจริ ง และ
เวลาหน่วงที่ภาระถ่ายเท

(X)

y = 151.3x + 1183x + 628.3
2

รูปที่ 1 ระบบการควบคุมไฟฟ้ าพลังน้ าขนาดจิ๋ว
การทางานของระบบคือเมื่อเครื่ องกาเนิ ด ไฟฟ้ าจ่ายกาลังไฟฟ้ าออกม าและ
มีการใช้ งาน อุปกรณ์ไฟฟ้ าทาให้เกิดกระแส ไหล ขึ้น อุปกรณ์ตรวจวัด
กระแสจะส่งสัญญาณไป ยังไมโ ครคอนโทรลเลอร์ เพื่อ ประมวลผลตาม
สมการและได้ค่า มุมจุดชนวนไตรแอก ออกมา ไมโครคอนโทรลเลอร์จะ
ตรวจจับรู ปคลื่นแรงดันเมื่อรู ปคลื่นตัดที่เส้นศูนย์ของรู ปคลื่นจึงส่ ง
สัญญาณควบคุมให้ไตรแอกนากระแส แรงดันที่ตกคร่ อมภาระถ่ายเทจะมี
ค่าตามมุมที่จุดชนวน ส่ งผลให้ผลรวมของกาลังไฟฟ้ าที่ภาระจริ งกับ
กาลังไฟฟ้ าที่ภาระถ่ายเท สมดุลกับกาลังไฟฟ้ าที่เครื่ องกาเนิ ด ดังสมการที่4
(4)
Pgen  Preal load  Pdump load
เมื่อ

Pgen

คือ กาลังไฟฟ้ าที่ผลิตได้จากเครื่ องกาเนิ ดไฟฟ้ า

Preal load

คือ กาลังไฟฟ้ าที่จ่ายให้กบั ภาระจริ ง
คือ กาลังไฟฟ้ าที่จ่ายให้กบั ภาระถ่ายเท

Pdump load

(Zero-crossing)

Y

1

รู ปที่ 3 ขั้นตอนการทางานของชุดควบคุมกาลังไฟฟ้ า

3.1วิธีการหาขนาดทีเ่ หมาะสมของภาระไฟฟ้าถ่ ายเท
ภาระถ่ายเทที่นามาติดตั้งกับระบบ ผลิต ไฟฟ้ าพลังน้ าขนาดจิ๋ว คือตัว
ต้านทานปรับค่าได้ขนาด 120โอห์ม โดยเลือกทดสอบระบบ ผลิต ไฟฟ้ า
พลังน้ าขนาด 1 กิโลวัตต์ ซึ่งกาลังไฟฟ้ าสู งสุ ดที่สามารถจ่ายออกมาได้คือ
400 วัตต์ แรงดันไฟฟ้ า 208 โวลต์ ความถี่ 50 เฮิรตซ์ คานวณหาค่าความ
ต้านทานแต่ละค่า และวิเคราะห์หาขนาดที่เหมาะสม โดยการปรับตั้งค่า
ความต้านทานให้ได้ค่ากาลังไฟฟ้ าตามสมการ
Vo
(6)
R

การหามุมจุดชนวนให้ไทริ สเตอร์ โดยการใช้ความสัมพันธ์ระหว่าง
กระแสที่ใช้ในภาระจริ งกับเวลาในการหน่วงมุมจุดชนวนให้ไตรแอกโดย
ใช้วิธีการสร้างสมการ การถดถอยเชิ งเส้นอย่างง่าย
(Simple linear
regression model)Y และ X มีความสัมพันธ์กนั ในลักษณะตามสมการที่ 5
Y  a  bX

(5)

2

เมื่อ Y คือ ค่ามุมในการจุดชนวนไตรแอก
a และ b คือค่าคงที่ได้จากสมการ

Po

เมื่อ R คือ ค่าความต้านทาน (โอห์ม)
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Vo คือ ค่าแรงดันเอาท์พตุ (โวลต์)
Po คือ ค่ากาลังไฟฟ้ าเอาท์พตุ (วัตต์)
ตารางที่1ปรับค่าความต้านทานตามกาลังไฟฟ้ า
ค่าความต้ านทาน(โอห์ ม)

กาลังไฟฟ้า (วัตต์ )

115

370

112

380

109

390

107

400

104

410

102

420

99

430

4.1ผลการทดสอบของระบบโดยใช้ อุปกรณ์ ควบคุมแรงดันและ
ความถี่
เริ่ มต้นจากการปรับตั้งให้เครื่ องกาเนิ ดไฟฟ้ าทางานเต็มที่และ ทดสอบ
ปรับเปลี่ยนปริ มาณการใช้ไฟฟ้ าของภาระไฟฟ้ าจริ ง ดังรู ปที่ 4 แสดง
ความสัมพันธ์ดา้ นด้านกาลังไฟฟ้ าและแรงดันไฟฟ้ าเมื่อไม่ควบคุม จะเห็น
ว่าแรงดันมีการเปลี่ยนแปลงและลดลงตามปริ มาณการใช้กาลังไฟฟ้ าที่
เพิ่มขึ้น เช่นเดียวกับความสัมพันธ์ดา้ นกาลังไฟฟ้ าและความถี่ดงั รู ปที่ 5 ที่
มีการเปลี่ยนแปลงเหมือนกับแรงดันไฟฟ้ า แต่เมื่อทาการติดตั้งระบบ
ควบคุมที่ใช้ร่วมกับภาระถ่ายเท จะเห็นว่าอัตราการเปลี่ยนแปลงของ
แรงดันไฟฟ้ าที่สมั พันธ์กบั กาลังไฟฟ้ าจริ งที่ใช้งาน ดังรู ปที่ 6 และอัตรา
การเปลี่ยนแปลงด้านความถี่ไฟฟ้ า ดังรู ปที่ 7 มีช่วงการเปลี่ยนแปลงที่
ลดลง มีความเข้าใกล้ความคงที่มากกว่าเมื่อไม่มีการควบคุม

รูปที่ 4 ความสัมพันธ์ดา้ นกาลังไฟฟ้ าและแรงดันไฟฟ้ าเมื่อไม่ควบคุม

รู ปที่ 5 ความสัมพันธ์ดา้ นกาลังไฟฟ้ าและความถี่เมื่อไม่ควบคุม

รูปที่ 6 ความสัมพันธ์ดา้ นกาลังไฟฟ้ าและแรงดันไฟฟ้ าเมื่อควบคุม

รู ปที่ 7 ความสัมพันธ์ดา้ นกาลังไฟฟ้ าและความถี่ เมื่อควบคุม

4. ผลการวิจยั
การทดสอบเริ่ มต้นโดยไม่ควบคุมแรงดันและความถี่ ของระบบไฟฟ้ า
พลังน้ าขนาด 3 กิโลวัตต์ เพื่อให้เห็นถึงอัตราการเปลี่ยนแปลงระหว่าง
แรงดันและความถี่ไฟฟ้ าที่มีการแปรผันตามการเปลี่ยนแปลงของการใช้
งานจากอุปกรณ์ไฟฟ้ าในแต่ละช่วงเวลา เริ่ มต้นจากการให้เครื่ องกาเนิ ด
ไฟฟ้ าทางานเต็มที่ขณะที่ไม่มีการจ่ายกาลังไฟฟ้ าให้กบั ภาระไฟฟ้ าเมื่อเพิ่ม
ปริ มาณการใช้กาลังไฟฟ้ าจากภาระจริ ง ความเร็ วรอบการหมุนเครื่ อง
กาเนิดไฟฟ้ าเริ่ มลดลงตามปริ มาณกาลังไฟฟ้ าที่เพิ่มสู งขึ้น แนวโน้มของ
เส้นกราฟลดลงตามปริ มาณกาลังไฟฟ้ าที่เพิ่มขึ้น

เมื่อนาค่ากาลังไฟฟ้ าที่ผลิตได้จากเครื่ องกาเนิ ดไฟฟ้ ากาลังไฟฟ้ าที่ใช้
งานจากภาระจริ งและภาระถ่ายเท มาสร้างความสัมพันธ์ดงั รู ปที่ 8ผลรวม
ของกาลังไฟฟ้ าจากภาระจริ งและภาระถ่ายเท มีค่าเท่ากับกาลังไฟฟ้ าที่ผลิต
ได้จากเครื่ องกาเนิ ดไฟฟ้ าทาให้กาลังไฟฟ้ ามีความสมดุลระหว่างกาลังผลิต
และกาลังใช้งานตลอดเวลา ความเร็ วรอบของเครื่ องกาเนิ ดไฟฟ้ าไม่มีการ
เปลี่ยนแปลงทาให้แรงดันและความถี่มีความคงที่ตลอดเวลา
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รู ปที่ 9 ขนาดที่เหมาะสมของภาระไฟฟ้ า

รูปที่ 8 ความสัมพันธ์ระหว่างกาลังไฟฟ้ าจากเครื่ องกาเนิ ดไฟฟ้ า
กาลังไฟฟ้ าที่ภาระจริ ง และภาระถ่ายเท

7. สรุป

4.2 การทดสอบ หาขนาดทีเ่ หมาะสมของภาระไฟฟ้าถ่ ายเท
สาหรับระบบผลิตไฟฟ้าพลังนา้ ขนาดจิว๋

การควบคุมกาลังไฟฟ้ าด้านใช้งานให้มีความสมดุลกับกาลังไฟฟ้ าด้าน
ออกจากเครื่ องกาเนิ ดไฟฟ้ า คือการใช้ภาระถ่ายเทช่วยรักษากาลังไฟฟ้ าให้
คงที่เมื่อกาลังไฟฟ้ าจริ งมีการเปลี่ยนแปลง โดยการควบคุมปริ มาณ
แรงดันไฟฟ้ าที่จ่ายให้กบั ภาระถ่ายเทอ้างอิงกับกระแสไฟฟ้ าที่ใช้งานที่
ภาระจริ ง พบว่าระบบสามารถรักษาระดับกาลังไฟฟ้ าจากการใช้งานให้
คงที่ ส่ งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ความเร็ วรอบการหมุนของเครื่ อง
กาเนิ ดไฟฟ้ าเพียงเล็กน้อย สามารถรักษาระดับแรงดันและความถี่ให้คงที่
ได้ผลการศึกษาวิจยั สามารถใช้เป็ นแนวทางสาหรับระบบไฟฟ้ าพลังน้ า
ขนาดจิ๋ว ที่มีกาลังติดตั้งไม่เกิน 5 กิโลวัตต์ ซึ่งระบบดังกล่าวมีอุปกรณ์และ
วิธีการที่ไม่ซบั ซ้อนมากนัก สามารถนาไปประยุกต์ใช้กบั พื้นที่ที่มีระบบ
และขนาดติดตั้งที่ใกล้เคียงกัน สาม ารถนาไปเป็ นข้อมูลเบื้องต้นสาหรับ
การตัดสิ นใจติดตั้งและเลือกขนาดที่เหมาะสมของภาระถ่ายเทที่ก่อให้เกิด
ประสิ ทธิ ภาพและเหมาะสมด้านต้นทุนการติดตั้งระบบ

การวิเคราะห์เลือก ขนาดที่เหมาะสมของภาระไฟฟ้ าถ่ายเทมี
องค์ประกอบในการตัดสิ นใจหลายปั จจัย เช่น ในการรักษาความคงที่ของ
ความถี่และแรงดัน ราคา ขนาดของความต้านทานจากการทดสอบทา ให้
เห็นว่า ขนาดของกาลังภาระไฟฟ้ าถ่ายเทที่สามารถรักษาแรงดันและ
ความถี่ให้คงที่มีขนาดที่อย่างน้อยต้องเท่ากับกาลังไฟฟ้ าที่ระบบผลิตได้
แต่เมื่อพิจารณาด้านราคาของภาระถ่ายเทตามขนาดต่างๆ พบว่ามีความ
แตกต่างกันน้อยมาก จึงเป็ นปั จจัยที่มีผลน้อยต่อการตัดสิ นใจเลือก เมื่อ
พิจารณาด้านประสิ ทธิภาพของระบบผลิตไฟฟ้ าพลังน้ าขนาดจิ๋วซึ่งอยูท่ ี่
40-50 เปอร์เซ็นต์ของกาลังไฟฟ้ าติดตั้ง และเมื่อพิจารณาด้านการรักษา
ความถี่และแรงดันไฟฟ้ า โดยพิจารณาความน่าเชื่ อถือและความปลอดภัย
ของระบบดังนั้นค่าความปลอดภัยของระบบผลิตไฟฟ้ าพลังน้ าขนาดจิ๋ว
ตามประสิ ทธิภาพสูงสุดคือ 60 เปอร์ เซ็นต์ของขนาดกาลังติดตั้งเครื่ อง
กาเนิดไฟฟ้ า เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ของขนาดกาลังไฟฟ้ าและขนาด
ของภาระถ่ายเท สามารถนามา วิเคราะห์ ด้วยวิธี การถดถอยอย่างง่าย
(Simple Regression Analysis)คานวณหาขนาดที่เหมาะสมจากค่า
ความสัมพันธ์เชิงเส้นตามผลการทดสอบได้ผล นามาสร้างกราฟดังรู ปที่ 9
และหาความสัมพันธ์ได้ตามสมการที่7
(7)
Y  0.039  0.5982X i
เมื่อ
y คือ ขนาดของภาระถ่ายเท
x คือ ขนาดกาลังการติดตั้งของเครื่ องกาเนิ ดไฟฟ้ า
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ห้ อ งเรี ยนทีมี ส ภาพปิ ด เช่ น ห้ อ งปฏิ บ ัติก ารคอมพิ ว เตอร์ ซึ งปั จ จุ บัน
สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาได้นาํ อุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ พ่วง
ต่ อ เพือใช้เป็ นเครื องมื อในการจัดการเรี ยนการสอนเพิ มขึ น ส่ ง ผลให้
ห้ อ งปฏิ บ ัติก ารคอมพิว เตอร์ มีจ ํา นวนเพิ มขึ นด้ ว ยเช่ นกัน โดยเฉพาะ
หลักสู ต รด้า นวิ ชาวิทยาการคอมพิว เตอร์ เทคโนโลยี สารสนเทศ หรื อ
วิศวกรรมคอมพิว เตอร์ นัก ศึกษามี การเรี ย นภาคปฏิ บตั ิ และใช้เวลาใน
ห้องเรี ยนปฏิบตั ิการเป็ นระยะเวลาต่อเนื อง จากข้อสังเกต พบว่า 1) จํานวน
ห้อ งเรี ย นปฏิ บตั ิ ก ารคอมพิวเตอร์ มีน้อ ยกว่ า ห้อ งเรี ย นบรรยาย การจัด
ตารางเรี ยนจึงต่อเนื อง ไม่มีช่วงเวลาหยุดพักใช้งาน และมี นักศึกษาทีเรี ยน
ในเวลาเดียวกันจํานวนมาก 2) อุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ ต่อพ่วงมี
อายุการใช้งานนานหลายปี และมีอุปกรณ์เชือมต่อสัญญาณเครื อข่ ายทีเปิ ด
ใช้งานตลอดเวลา 3) ส่ วนใหญ่ห้องมีลกั ษณะปิ ดและเปิ ดเครื องปรับอากาศ
ตลอดเวลาทีมีการเรี ยนการสอน ลักษณะดังกล่าวนี เป็ นการเพิ มโอกาสเกิด
สภาวะแวดล้อ มห้ อ งเรี ยนทีไม่เ หมาะสม ปั จจุ บนั ยัง ไม่ มีก ารตรวจวัด
สภาวะแวดล้อมในห้อ งเรี ยนปฏิ บัติการคอมพิวเตอร์ เ ชิ งประจักษ์ หากมี
ระบบทีสามารถตรวจวัดอัตโนมัติจะทํา ให้ทราบระดับ สภาวะแวดล้อ ม
ณ เวลาปัจจุบนั หากพบว่าไม่เหมาะสมสามารถหาวิธีการบําบัดได้ทนั เวลา
ซึงจะส่งผลดีต่อประสิทธิ ภาพการเรี ยน และสุขภาพของนักศึกษา อาจารย์
และผูป้ ฏิบตั ิงาน ดังนัน งานวิจัยนี จึ งศึกษาการประยุกต์ใช้เซนเซอร์ เพือ
ตรวจวัดและประเมินคุณภาพสภาวะแวดล้อมสําหรับห้องเรี ยนปฏิบตั ิ การ
คอมพิ ว เตอร์ โดยวัดปั จ จัย ได้แ ก่ ปริ มาณก๊า ซคาร์ บ อนไดออกไซด์
อุณหภูมิ ความชืนสัมพัทธ์ ความเข้มแสงและฝุ่ นละอองในอากาศ ควบคุ ม
การทํางานด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ มี การเก็บข้อ มูล ใน Data Logger
และส่ งผ่า นระบบเครื อ ข่ า ยอิ น เทอร์ เ น็ ต เพือจัด เก็บ ในฐานข้อ มู ล เชิ ง
สั ม พัน ธ์ มี หน้ า จอแสดงค่ า ข้อ มู ล และการประเมิ น ผลตามมาตรฐาน
ASHRAE Standard โดยการพัฒนานีบนพืนฐานของระบบทีง่ ายต่ อ การ
ประยุกต์ใช้งานและมีตน้ ทุนตํา

บทคัดย่อ
สภาวะแวดล้ อมในห้ องเรี ยนส่ งผลต่ อ ประสิ ทธิ ภาพการเรี ยนรู้ และ
สุ ขภาพของผู้เ รี ยนโดยเฉพาะห้ อ งเรี ยนทีมี สภาพปิ ด งานวิ จัย นี จึ งเน้ น
พั ฒ นาเครื องมื อ วั ด คุ ณ ภาพสภาวะแวดล้ อ มในห้ อง เรี ยนปฏิ บั ติ ก าร
คอมพิ ว เตอร์ อั ต โนมั ติ แ บบมั ล ติ เ ซนเซอร์ ที สามารถวัด ปริ มาณก๊ า ซ
คาร์ บอนไดออกไซด์ อุณ หภู มิ ความชื นสั ม พัทธ์ ความเข้ มแสงและฝุ่ น
ละอองในอากาศ ระบบมี การบันทึ กข้ อมูลในไมโคร เอสดี การ์ ด และ
ส่ งผ่านระบบเครื อข่ายอิ นเทอร์ เน็ตเพื อจั ดเก็บในฐานข้ อมูล เชิ งสั มพันธ์
มี ห น้ า จอแสดงค่ า ข้ อ มู ล และการประเมิ น ผลตามมาตรฐาน ASHRAE
Standard ผลการทดสอบพบว่า 1) เครื องมือทีพัฒนาขึ นสามารถวัดค่ าได้
ไม่ แตกต่ างเมือเปรี ยบเทียบกับค่ าทีวัดได้จากอุปกรณ์ ตรวจวัดแยกชิ นที ได้
มาตรฐาน 2) การประยุกต์ ใช้ Node.JS user datagram protocol และ
Socket.IO มีความสะดวกในการพัฒนาและมีประสิ ทธิ ภาพ

Abstract
Classroom ambient air quality affects student health and learning
performance especially in closed indoor spaces. Therefore, this
research emphasizes the development and evaluation of multi-sensor
network systems for monitoring indoor environmental quality in
computer laboratories. The systems stores room microclimatic data in
local sd-card and relational database in a dedicated computer. The
research findings indicate that 1) our system’s performance is
comparable to standard devices and 2) the integration of Node.JS, user
datagram protocol, and Socket.IO is efficient and applicable.

1. บทนํา
คุ ณ ภาพของสภาวะแวดล้ อ มในห้ อ งเรี ยนสามารถส่ งผลต่ อ
ประสิ ทธิ ภาพการเรี ยนรู้ และสุ ขภาพของผูเ้ รี ยน หากอยู่ใ นห้อ งเรี ยนทีมี
สภาวะแวดล้อมทีไม่ เ หมาะสมเป็ น เวลาต่ อ เนื องและยาวนาน อาจเป็ น
สาเหตุ ข องอาการป่ วยเกียวกับระบบทางเดิ น หายใจ หรื อโรคภูมิแ พ้
สถานศึกษาควรให้ความสําคัญต่อสิ งแวดล้อมของห้องเรี ยนและตระหนัก
ถึ ง ผลกระทบทีอาจมี ต่ อ ผู้เ รี ย น ผู้ส อนและผู้ป ฏิ บ ัติง าน โดยเฉพาะ

2. ทฤษฏีทีเกียวข้อง
คุณภาพอากาศภายในห้องส่งผลต่อสุขภาพของมนุ ษย์มากกว่าอากาศ
ทีอยู่ใ นบรรยากาศ โดยเฉพาะเด็ กและผูส้ ู งอายุ ความผิดพลาดของการ
ประเมินคุณภาพอากาศว่ามีค่ามากน้อยเพียงใด และการคาดการณ์ว่าจะเกิด
สภาวะอากาศทีไม่ เหมาะสมสามารถส่ งผลต่ อสุ ขภาพของนักเรี ยน และ
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ผูป้ ฏิบตั ิงาน ทังในระยะสันและระยะยาว ส่ งผลต่ อ ประสิ ทธิ ภาพการสอน
ของครู ทําให้ล ดคุ ณภาพของการเรี ยนรู้ และความรู้ สึกสบายของผูเ้ รี ยน
[4, 5, 6] ปัจจัยวัดคุณภาพสิ งแวดล้อ มภายทีถูกนํามาใช้ใ นงานวิจัย ได้แก่
ปริ มาณก๊าชคาร์ บอนไดออกไซด์ (CO2) อุณหภูมิ (temperature) ความชืน
สัมพัทธ์ (humidity) อัตราความเร็ วของลมทีถ่ายเทภายในห้อง (win speed)
[6] ซึ งหน่ ว ยงานด้า นสิ งแวดล้อ ม เช่ น AHARAE เป็ นผูก้ าํ หนดค่ า
มา ต ร ฐ า น ข อ ง สิ ง แ วด ล้ อ ม ภ าย ใ น อา ค าร เ ช่ น ป ริ ม าณ ก๊ า ซ
คาร์ บอนไดออกไซด์ไม่ควรเกิน 1,000 ppm. ภายใน 8 ชั วโมง อุณ หภูมิที
ทําให้เกิดภาวะสบายมากทีสุ ด มี ค่าระหว่าง 23.0 °C ถึ ง 26.0 °C และ
ความชื นสั มพัทธ์ มี ค่า ระหว่ าง 30% ถึ ง 65% [1] นอกจากนี สภาวะ
แวดล้อมทีเหมาะสมยังสามารถวัดได้จากองค์ปัจจัยอืน เช่น ความเข้มแสง
และปริ มาณฝุ่ นละอองในอากาศ [13] การวัดคุณภาพอากาศในห้อ งเรี ยน
มี ก ารพัฒ นาเครื องมื อ ตรวจวัด ที ควบคุ ม การทํา งานด้ ว ยArduino
ไมโครคอนโทรลเลอร์ สามารถนํามาใช้เป็ นเครื องมือสําหรั บประมวลผล
ข้อมูลผ่านระบบเครื อข่ายไร้สายโดยใช้ง านร่ วมกับอุ ปกรณ์ Wi-Fi shield
สามารถออกการสื อสารข้อมูลผ่านระบบเครื อ ข่ ายไร้ สายได้โดยง่ าย และ
แสดงผลเป็ นค่ าตัวเลขผ่านจอภาพ LCD [8, 12] จากการศึกษาพบว่ามี
งานวิจยั ทีนําระบบ wireless sensor network โดยเลือกใช้โปรโตคอลหลาย
มาตรฐานมาใช้เพือจัดเก็บข้อ มูล คุ ณภาพสิ งแวดล้อ มในภายในอาคาร [2,
3 , 11, 14 ] การศึกษาการออกแบบส่ วนติดต่อกับผูใ้ ช้งานเพือสามารถเฝ้ า
ติ ด ตามข้อ มู ล ที ได้จ ากการตรวจวัด พบว่ า ผูใ้ ช้ง านต้อ งการให้ร ะบบ
สามารถกําหนดค่าทีต้องการ สะดวกต่ อการใช้งาน มี ประสิ ทธิ ภาพและมี
คําสั งทีสามารถตอบสนองความต้อ งการได้ครบถ้วน [7] และมีการพัฒ นา
ระบบเฝ้ าติดตามคุณภาพสิ งแวดล้อ มภายในอาคารผ่านโทรศัพท์เคลื อนที
[9,10, 15] เพือให้สามารถเฝ้ าติดตามสะดวก รวดเร็ ว

รู ปที 2. การออกแบบระบบการตรวจวัดสภาวะแวดล้อมใน
ห้องปฏิบตั ิการคอมพิวเตอร์ อตั โนมัติ แบบมัลติเซนเซอร์

3.1 ฮาร์ ดแวร์
เครื องมือตรวจวัดประกอบด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino รุ่ น
Mega 2560 อุ ปกรณ์ ตรวจวัด 4 ชนิ ด ได้แ ก่ เซนเซอร์ ว ดั ปริ ม าณก๊า ซ
คาร์ บอนไดออกไซด์ รุ่ น MG-811 V2 เซนเซอร์ วดั อุณหภูมิและความชื น
สัมพัทธ์ รุ่ น SHT15 เซนเซอร์ วดั ความเข้มแสง รุ่ น BH1750FVI เซนเซอร์
วัดปริ มาณฝุ่ นละอองในอากาศ รุ่ น GP2Y1010AU0F ใช้อุปกรณ์ Ethernet
Shield รุ่ น WIZnet 5100 เพือส่ งและเก็บข้อมูล แสดงผลด้วยจอภาพ LCD
รุ่ น 12864ZW ดังรู ปที 3.

3. การออกแบบระบบ
การศึกษานี ทําการทดลองโดยใช้ห้อ งเรี ยนปฏิ บตั ิ การคอมพิวเตอร์
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ พืนที 40 ตารางเมตร แผนผังแสดง
ดังรูปที 1.
รู ปที 3. เครื องมือตรวจวัดสภาวะแวดล้อม

3.2 ด้ านซอฟต์ แวร์
การออกแบบและพัฒ นาโปรแกรมเพือควบคุมการทํางานอุ ปกรณ์
ไมโครคอนโทรลเลอร์ ฟังก์ชั นการทํางาน การจัดเก็บข้อมูลโดยใช้ภาษา
C/C++ การสร้างเซิ ร์ฟเวอร์โดยใช้ Node.JS และโปรโตคอล UDP ข้อ มูล
จัดเก็บบนเครื องแม่ ข่าย โดยใช้โปรแกรมจัดการฐานข้อ มูล PostgreSQL
และการติดต่อระหว่างซอฟต์แวร์ และเว็บบราวเซอร์ ด้วย Socket.IO
รู ปที 1. แผนผังห้องปฏิบตั ิการคอมพิวเตอร์
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3.3 ด้ านข้อมูล

5. สรุปผล

ข้อ มูล ทีได้จ ากการวัดค่ าของเซนเซอร์ ออกแบบให้จัดเก็บใน data
logger และฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ทีอยูบ่ นเครื องคอมพิวเตอร์ แม่ข่าย ทุก ๆ
5 นาที รู ปแบบของข้อมูลและแผนผังแสดงความสัมพันธ์ แสดงดังรู ปที 4.
และ รู ปที 5.

จากการทดสอบการทํางานของเครื องมือวัดคุณภาพสภาวะแวดล้อ ม
โดยใช้การตรวจสอบจํานวนข้อมูล และอธิ บายลักษณะการกระจายของ
ข้อมูล พบว่า เครื องมือวัดคุณภาพสภาวะแวดล้อมในห้อ งเรี ยนต้นแบบที
พัฒนาสามารถส่ งข้อ มูล จากกล่ อ งเครื องมือ ไปยังเครื องเซิ ร์ฟเวอร์ อ ย่าง
ถูกต้องและมีประสิ ทธิภาพ มีหน้าจอแสดงผลทีสามารถเข้าใจความหมาย
ได้ง่าย และมีตน้ ทุนตํา จึงเหมาะทีจะนํา ไปใช้งานในห้องเรี ยนปฏิ บตั ิ การ
คอมพิวเตอร์ ต่อ ไป

6. ข้ อเสนอแนะ
การศึกษาวิจัย การประยุ กต์ใช้เ ซนเซอร์ เพือตรวจวัดและประเมิ น
สภาวะแวดล้อ มสําหรั บห้อ งเรี ยนปฏิบตั ิ การคอมพิวเตอร์ ทีสื บเนื องจาก
งานวิจัยนี ควรประกอบด้วย 1) การศึกษาความเหมาะสมในการเปลี ยน
ระบบฐานข้อ มูลและเว็บเซิ ร์ฟเวอร์ ชนิด remote dedicated server สามารถ
ติดต่อสื อสารรูปแบบ embedded full duplex web server 2) ศึกษาการจัด
วางตํา แหน่ ง เครื องมื อ ตรวจวัด ที เหมาะสมที สุ ด (sensors placement
optimization) เพือให้ได้ค่าทีเหมาะสม 3) การพัฒ นาส่ วนแจ้งเตื อ นหากมี
ค่าทีวัดได้ผดิ ปกติ

รู ปที 4. รู ปแบบข้อมูลทีจัดเก็บใน Data Logger

7. กิตติกรรมประกาศ

รู ปที 5. แผนผังแสดงฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์

การวิจยั นีได้รับความอนุ เคราะห์ดา้ นสถานทีเก็บและรวบรวมข้อ มูล
จากสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิท ยาลัยแม่ โจ้
คํา ปรึ กษาด้ า นไฟฟ้ าและอิ เ ล็ ก ทรอนิ กส์ ผศ.ดร.ธงชั ย มณี ชู เ กตุ
ดร.ยิ งรักษ์ อรรถเวชกุล และการรวบรวมข้อมูล คุณนราพันธ์ นามศรี ฐาน
ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี

3.4 ด้ านส่ วนแสดงผลข้อมูล
ระบบออกแบบให้มีหน้าจอแสดงค่าทีได้จากการวัดและประเมิ นผล
สภาวะแวดล้อ มตามมาตรฐาน ASHRAE โดยใช้สัญ ลักษณ์ ทีสามารถ
เข้าใจความหมาย ดังรูปที 6.
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การออกแบบระบบพลังงานไฟฟ้าแบบผสมผสานโดยพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลม
รุ่ งนภา พงษ์ชา้ ง1 และ วุฒิชยั อัศวินชัยโชติ 2
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เพื่อออกแบบให้ระบบ สามารถจ่ายพลังงานให้กบั ภาระทางไฟฟ้ า
โดยไม่ขาดตอนที่มีศกั ยภาพของพลังงานทดแทนต่า เช่น ช่วงฤดูฝน หรื อ
ช่วงที่มีพลังงานแสงอาทิตย์ต่าลม เป็ นแหล่งพลังงานสะอาดที่มีอยูอ่ ย่าง
มหาศาล และสามารถใช้ได้อย่างไม่มีวนั หมดสิ้ น ซึ่งได้มีการนามาใช้
ประโยชน์กนั เป็ นเวลานานแล้ว ด้วยการประกอบใช้กบั เครื่ องจักรต่าง ๆ
เช่น เครื่ องสี ขา้ ว ระหัดวิดน้ าฯลฯ โดยในการนาพลังงานจากลมออกมาใช้
ประโยชน์น้ นั เครื่ องมือสาคัญคือ กังหันลม (Wind Mill) ที่ทาหน้าที่
เปลี่ยนพลังงานจลน์ จากลมมาเป็ นพลังงานกลโดยตรง

บทคัดย่ อ
บทความนีเ้ สนอ การออกแบบระบบผลิตไฟฟ้ าแบบผสมผสาน
จากพลังงานแสงอาทิตย์ และพลังงานลม เพื่อศึกษาและวิเคราะห์
หาสมรรถนะ ของการออกแบบระบบผลิตไฟฟ้ าแบบผสมผสาน
และเปรี ยบเทียบ ประสิ ทธิ ภาพ ของการออกแบบระบบผลิตไฟฟ้ า
แบบผสมผสาน จากพลังงานแสงอาทิ ตย์และพลังงานลม
ผลการวิจัยพบว่ า ในการออกแบบระบบผลิตไฟฟ้ าแบบผสมผสาน
ในเวลา 1 ชั่วโมง สามารถผลิตพลังงานไฟฟ้ าได้ 348 วัตต์ มีประสิ ทธิ ภาพ
การใช้ ชารจ์ แบตเตอรี่ ขนาด 100 A ได้ ในเวลา 7 ชั่วโมง

Abstract

2. ทฤษฏีทเี่ กีย่ วข้ อง
2.1 พลังงานแสงอาทิตย์

This paper Hybrid system design . Of solar and wind power to study
and analyze .The performance Hybrid system design .And compare the
performance of power system design .The combination of solar and wind
power. The results showed that the Hybrid system design in 1 hour can
produce 348 watts of electrical energy use efficiency battery charger
100 A at a time of 7 hours
Keywords: Incorporating energy , Solar energy, Wind Power

แผงโซล่าห์เซลล์ (Photovoltaic Cell :PV )เป็ นสิ่ งประดิษฐ์ที่สร้างขึ้น
ให้เป็ นอุปกรณ์ที่สามารถเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์เป็ นพลังงานไฟฟ้ าได้
โดยตรง เมื่อแสงเป็ นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ า และมีพลังงานกระทบกับสาร
กึ่งตัวนา จะเกิดการถ่ายทอดพลังงานระหว่างกัน พลังงานของแสงจะทา
ให้เกิดการเคลื่อนที่ ของกระแสไฟฟ้ า(อิเล็กตรอน)สามารถต่อ
กระแสไฟฟ้ าดังกล่าวไปใช้งานได้ ส่ วนประกอบหลักในระบบ 3 ส่ วน
คือ แหล่งผลิตพลังงาน ระบบแปลงพลังงาน และส่ วนเก็บสะสมพลังงาน

2.2 พลังงานลม

1. บทนา

พลังงานลมเป็ นพลังงานสะอาด ที่ไม่ปล่อยมลพิษให้กบั โลก
ขณะที่กระแสลมเคลื่อนที่จะมีพลังงานจลน์เกิดขึ้น ดังนั้นเมื่อกระแสลม
พัดผ่านใบพัดของกังหันลมไฟฟ้ า จะถ่ายทอดพลังงานจลน์ไปยังใบพัดทา
ให้ใบพัดหมุนได้พลังงานกลที่ได้ออกมานี้ สามารถประยุกต์ใช้งานได้ คือ
ผลิตกระแสไฟฟ้ า ซึ่งมีส่วนประกอบหลักในระบบ 2 ส่ วนคือ ระบบแปลง
พลังงาน และส่ วนเก็บสะสมพลังงาน

ในส่วนของประเทศไทย ในปั จจุบนั รัฐบาลได้มีนโยบายในการ
ยกระดับความเป็ นอยู่ ของประชาชนให้อยูด่ ีกินดีมีไฟฟ้ าใช้ทว่ั ประเทศ
ภาครัฐจึงพยายามเร่ งรัดบริ การประชาชนให้มีไฟฟ้ าใช้ครบทุกครัวเรื อน
ในปี พ.ศ.2547 – 2548 1 รัฐบาลโดยการนาของการไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาคจึง
ได้จดั ทาโครงการเร่ งรัดขยายบริ การไฟฟ้ า โดยระบบผลิตไฟฟ้ าด้วย
พลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Home System : SHS)ให้กบั ครัวเรื อนที่ยงั ไม่
มีไฟฟ้ าใช้ ซึ่งอยูใ่ นพื้นที่ห่างไกลในเขตป่ าเขาหรื อเกาะ รวมจานวน
ครัวเรื อนที่ยงั ไม่มีไฟฟ้ าใช้ ซึ่ งอยูใ่ นพื้นที่ห่างไกลในเขตป่ าเขา หรื อ
เกาะรวมจานวนครัวเรื อนที่ยงั ไม่มีไฟฟ้ าใช้ และอยูใ่ นพื้นที่ห่างไกลที่การ
ไฟฟ้ าในส่วนภูมิภาคไม่อาจให้บริ การได้จานวนประมาณ 290,716
ครัวเรื อน ส่งผลให้มีการติดตั้ง ใช้งานระบบโซล่าเซลล์ทวั่ ประเทศ
เพิม่ มากกว่า 24 เมกะวัตต์ แต่การใช้พลังงานทดแทนเพียงแหล่งเดียว
เพื่อผลิตไฟฟ้ าอาจไม่เหมาะสม เนื่ องจากความมัน่ คงในการจ่ายพลังงาน
ต่า ราคาในการลงทุนเบื้องต้นสู ง

2.3 การออกแบบระบบผลิตไฟฟ้าแบบผสมผสาน
การออกแบบระบบพลังงานไฟฟ้ า แบบผสมผสานโดยพลังงาน
แสงอาทิตย์และพลังงานลม( Hybrid Electrical Energy System Design by
Solar and Wind Energy) สามารถได้ขอ้ มูลโดยตรงจากระบบการผลิตจริ ง
จึงจะทาให้เกิดการการผลิตเทคโนโลยีของตนเอง สามารถนาพลังงาน
ทดแทนมาใช้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ซึ่ งส่ วนประกอบหลักในระบบ 2 ส่ วน
คือ ระบบแปลงพลังงาน และส่ วนเก็บสะสมพลังงาน
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3.1.4 ส่ วนเก็บสะสมพลังงาน คือ แบตเตอรี่ มีความจุ 100 A เมื่อยัง
ไม่ต่อแผงโซล่าเซลล์ถา้ ยังไม่ได้ต่อแผงโซล่าเซลล์ จะไม่มีการชาร์ จไฟเข้า
แบตเตอรี่ สามารถคานวณได้จากสูตร

3. การออกแบบ
การออกแบบระบบพลังงานไฟฟ้ า แบบผสมผสาน เป็ นการรวมเอา
พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม และระบบผลิตไฟฟ้ าแบบไฮบริ ดจ์แบบ
ขนาน มีหลักการออกแบบดังต่อไปนี้

hr = Ah * V*ประสิทธิภาพของแบตเตอรี่ * ประสิทธิภาพ Inverter
W

3.1 การออกแบบพลังงานแสงอาทิตย์
3.1.1 การผลิตกระแสไฟฟ้ าด้วยใช้ Solar cell เขียนเป็ นขั้นตอนได้
ดังนี้
Solar Cell
910 watt

Charge Controller
max : 30A
Battery
100A

โดยที่ hr คือ ระยะเวลาที่สามารถใช้งานโหลดได้
Ah คือ ขนาดความจุของแบตเตอรี่
V คือ แรงดันไฟฟ้ าของแบตเตอรี่
W คือ กาลังไฟฟ้ าของโหลด
หมายเหตุ โดยที่ประสิ ทธิภาพของแบตเตอรี่ = 0.60 (แบตเตอรี่ ธรรมดา)
ประสิ ทธิภาพของInverter = 0.85

Inverter
300 watt
Load
max:300watt

รูปที่ 1. การผลิตกระแสไฟฟ้ าโดยใช้ Solar cell
จจ
จากรู ปที่ 1 . Solar Cell จานวน 4 แผง โดย Charge Controller ประจุ
กระแสตรงลงไปยัง Battery และ Inverter ที่แปลงไฟฟ้ ากระแสตรงเป็ น
กระแสสลับ 220VAC จากนั้นต่อไปยัง Load
3.1.2 แหล่งผลิตกระแสฟ้ าพลังงาน ใช้ Solar cell แบบ Poly
crystalline สามารถคานวณได้จากสูตร

Pcell = Pload/4
โดยที่

Pcell คือ
Pload คือ

รู ปที่ 3. Deep Discharge Battery

จากรู ปที่ 3. แบตเตอรี่ แบบจ่ายประจุสูง (Deep Discharge Battery )
ถูกออกแบบให้สามารถจ่ายพลังงานปริ มาณเล็กน้อย ได้อย่างต่อเนื่ อง
โดยไม่เกิดความเสี ยหาย สามารถใช้ไฟฟ้ าที่เก็บอยูใ่ นแบตเตอรี่ น้ ี ได้
อย่างต่อเนื่ อง 80% โดยไม่เกิดความเสี ยหาย

(1)

3.2 การออกแบบพลังงานลม

กาลังไฟฟ้ าของโซล่าเซลล์ที่ควรติดตั้ง

กังหันลมแนวนอน 5 (Horizontal axis wind Turbines ;HAWTs) คือ
กังหันลมที่มีแกนหมุนอยูใ่ นแนวขนานกับทิศทางลม ที่กระทาบนใบพัด
เกิดจากแรงยก การออกแบบกังหันลมแกนนอน มี 3 ใบพัด ใบกังหันวาง
อยูเ่ หนื อลม( up draft ) มีหางเสื อเพื่อควบคุมทิศทาง มีวิธีการออกแบบ
กังหันลมไฟฟ้ า ดังนี้

ความต้องการพลังงานไฟฟ้ าในหนึ่งวัน

4 คือ จานวนชัว่ โมงที่มีแสงแดดเฉลี่ยในหนึ่งวัน
3.1.3 ระบบแปลงพลังงาน คือ มีระบบ Charge Controller
เป็ นอุปกรณ์อีกชนิ ดหนึ่ งที่มีความสาคัญในการติดตั้งโซล่าเซลล์
ทาหน้าที่ควบคุมการประจุไฟฟ้ าที่ได้จากแผงโซล่าเซลล์แล้วเอามาเก็บไว้
ที่แบตเตอรรี่ ในปริ มาณที่เหมาะสม Charge Controller จะคอยควบคุม
การจ่ายไฟให้กบั โหลดไฟฟ้ า เพื่อป้ องการความเสี ยหายที่เกิดจากการ
ประจุไฟในปริ มาณที่มากเกินไป คุณสมบัติ ของเครื่ อง กระแสสูงสุด
ไม่เกิน 30 A

BRIDE

รู ปที่ 2. Charge Controller

รู ปที่ 4 แสดงวิธีการออกแบบกังหันลมไฟฟ้ า
จากรู ปที่ 4 กังหันลมผลิตกระแสไฟฟ้ า 3 ใบพัด ต่อเข้าชุด BIRDE
จากนั้น Charge Controller จากนั้นต่อไปยัง Circuit Beaker เข้า Battery
เข้ากับ Inverter โดยแปลงจากไฟฟ้ ากระแสตรงเป็ นไฟฟ้ ากระแสสลับ
จากนั้นต่อเข้ากับ Circuit Beaker ก่อนเข้าอุปกรณ์ไฟฟ้ า

จากรู ปที่ 2. ระบบ Charge Controller ในเวลา 1 ชัว่ โมง สามารถ
Charge Battery ได้ 5.2 A
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3.2.1 กาลังที่ได้รับจากลม4 มีหน่วยเป็ นวัตต์ (Power, Watt)
สามารถคานวณได้จากสูตร
Power (Watt) = 1/2 x Air density x Swept area x Wind velocity3
โดยที่ Air density คือ ความหนาแน่ นของอากาศ
มีค่าเท่ากับ 1.23 กิโลกรัมต่อลูกบาตรเมตร
ที่ระดับน้ าทะเล
Swept area คือ พื้นที่วงกลมของใบพัดมีหน่วยเป็ นตารางเมตร
คานวณได้จาก 22 / 7 x รัศมี2
Wind velocity คือ ความเร็ วลม มีหน่วยวัดเป็ น เมตรต่อวินาที
(นามายกกาลัง 3)
3.2.2 ชุดแปลงพลังงาน จากกังหันลมไฟฟ้ า คือ ไดโอดบริ ดจ์ 5 4 ขา
35 A400 V มีหน้าที่แปลงไฟจากกังหันลม ที่เป็ น กระแสสลับ ให้
เปลี่ยนเป็ นไฟ กระแสตรง ก่อนเข้าแบตเตอรี่ ให้เป็ นไฟฟ้ ากระแสตรง
แล้วต่อเข้ากับ Charge Controller เพื่อควบคุมแรงดันและกระแสให้คงที่
ก่อนเก็บประจุลงแบตเตอรี่

3.3 การต่ อ HYBRIDE CONTROLLER
การออกแบบระบบผลิตไฟฟ้ าแบบผสมผสาน คือ ประสิ ทธิภาพรวม
ของระบบสู ง ส่ วนประกอบของระบบมีขนาดเล็ก และไม่มีช่วงเวลา
ขาดพลังงาน โดยจะแสดงวิธีการต่อ HYBRIDE CONTROLLER คือ
HYBRID CONTROLLER
WIND
+ -

BRIDE

BATTERY SOLAR
+ + -

INVERTER
300 Watt

LOAD
+ +
+
+

BATTERY
100A12V

WIND

Solar cell (1)
Solar cell (2)

-

Solar cell (3)

+
-

Solar cell (4)

รู ปที่ 7. แสดงการต่อ HYBRIDE CONTROLLER
จากรู ปที่ 7 จะแสดงการต่อ HYBRID CONTROLLER โดยที่
WIND ต่อผ่านชุด BRIDGE แล้วเข้า HYBRID CONTROLLER
BATTERYระยะเวลาการชารจ์ข้ ึนอยูก่ บั กระแสที่สามารถชารจ์ได้ ส่ วน
SOLAR SELL จานวน 4 แผง จะแบ่งเป็ น 2 ชุด คือ
ชุดที่ 1 Solar cell (1) ต่ออนุกรมกับ Solar cell (2)
ชุดที่ 2 Solar cell (3) ต่ออนุกรมกับ Solar cell (4)
จากนั้นนาชุดที่ 1 กับ ชุดที่ 2 มาขนานกัน จะได้แรงดันไฟฟ้ าเท่ากับ
70VDC กระแส 13A LOAD จะต่อเข้ากับ INVERTER

รู ปที่ 5. ไดโอดบริ ดจ์
จากรู ปที่ 5 ไดโอดบริ ดจ์ เป็ นวงจรเรี ยงกระแสแบบเต็มคลื่น ค่า
แรงดันสูงสุดด้านออกจะมีค่าน้อยลงเมื่อเทียบกับวงจรเรี ยงกระแสเฟส
เดียวครึ่ งคลื่น ผลมาจากแรงดันตกคร่ อมที่ทางานพร้ อมกันทีเดียว 2 ตัว
3.2.2 ส่วนเก็บสะสมพลังงาน คือ แบตเตอรี่ 12 V 100 A

3.2 การออกแบบระบบผลิตไฟฟ้าแบบผสมผสาน
การออกแบบระบบผลิตไฟฟ้ าแบบผสมผสาน ต้องจัดการให้ระบบ
สามารถผลิตพลังงาน ได้ตามต้องการของภาระทางไฟฟ้ า โดยจะต้อง
คานึงถึงราคา ประสิ ทธิภาพและความน่าเชื่ อถือของระบบ ประกอบด้วย
3.3.1 ระบบแปลงพลังงานคือ HYBRID CONTR0LLER6 ใช้งาน
ร่ วมกันระหว่างแผงโซล่าห์เซลล์ และกังหันลมไฟฟ้ า ขนาด 12 V 35 A

4. ผลการทดลอง

รู ปที่ 8.ที่ติดตั้งSolar cell จริ ง

รู ปที่ 9. ที่ติดตั้งกังหันลมจริ ง

4.1 พลังงานแสงอาทิตย์
4.1.1 ผลการทดลอง พลังงานแสงอาทิตย์ กระแสไฟฟ้ า Input :10 A
70 V 910 W กระแสเข้า Charge Controller ออกจาก Charge Controller
Output : 10 A 12 V 120 W

4.2 พลังงานลม

รูปที่ 6. ระบบไฟฟ้ า HYBRID CONTR0LLER
จากรู ปที่ 6 ต่อแผงโซล่าห์เซลล์เข้า กับชุดกังหันลมไฟฟ้ า เข้ากับชุด
HYBRIDE CONTROLER ประกอบด้วย Inverter เพื่อจ่ายไปยังไฟฟ้ า
กระแสสลับ ไปยังโหลด อีกทั้ง ชุด HYBRIDE CONTROLER สามารถ
จ่ายกระแสไฟฟ้ า ไปยัง อุปกรณ์ไฟฟ้ ากระแสตรง 12 VDC

4.2.1 ผลการทดลองพลังงานลม กระแสไฟฟ้ า Input : 3.8 A 27 V
102 W กระแสเข้า Charge Controller ออกจาก Charge Controller
Output : 2.9 A 13.8 V 34 W
4.3 ระบบผลิตไฟฟ้าแบบผสมผสาน
4.3.1 ผลการทดลองระบบผลิตไฟฟ้ าแบบผสมผสาน รวม Input จาก
2 แหล่งจ่าย เข้าชุด Charge Controller Output : 14.5 A 24 V 348 W

3.3.2 ส่วนเก็บสะสมพลังงาน คือ แบตเตอรี่ ขนาด 12V100 A
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4.4 การเปรียบเทียบ

6. กิตติกรรมประกาศ
บทความนี้ สาเร็ จ ได้รับกาลังใจจากคุณพ่อคุณแม่ และครอบครัว อีก
ทั้งได้รับความอนุเคราะห์จาก รองศาสตราจารย์ ดร.วุฒิชยั อัศวินชัยโชติ
อาจารย์ที่ปรึ กษาที่คอยแนะนาให้ความคิดเห็น อีกทั้งชี้ แนะข้อบกพร่ อง
ต่าง ๆ ตรวจสอบบทความนี้ มีความสมบูรณ์

ตารางที่ 1. เปรี ยบเทียบผลการทดลองพลังงานต่าง ๆ
TYPE

SOLAR CELL
WIND
HYBRID
13 A
3.8 A
Input
70 V
27 V
910 W
102 W
10 A
2.9 A
14.5 A
Output
12 V
13.8 V
24 V
120 W
34 W
348 W
จากตารางที่ 1 เปรี ยบเทียบผลการทดลองการออกผลิตไฟฟ้ าแบบ
ผสมผสาน

400
O/P

350
300
250
200

150
100
50
0
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บทคัดย่ อ

1. บทนา

แบตเตอรี่ ชนิ ดตะกั่ว-กรด นิ ยมใช้ เป็ นแหล่ งสะสมพลังงานเนื่ องจาก
ความน่ าเชื่ อถือได้ และราคาถูกเที ยบกับแบตเตอรี่ ชนิ ดอื่ นที่ มีขนาดเท่ ากัน
การศึ ก ษาในครั้ งนี ้ไ ด้ เ ปรี ยบเที ย บประสิ ท ธิ ภ าพการคายประจุ ข อง
แบตเตอรี่ ชนิดตะกั่ว-กรด โดยการประจุแบบแรงดันคงที่ และแบบพัลส์ ที่
มี ความถี่แ ตกต่ างกัน ทาการทดสอบประจุกับแบตเตอรี่ ชนิ ดตะกั่ว -กรด
ขนาด 12V, 5Ah วิธีประจุแบบแรงดันคงที่ ใช้ พิกัดแรงดัน 14.5V ส่ วนการ
ประจุแบบพัลส์ จะใช้ ความถี่ที่ 500Hz, 750Hz, 1kHz, 1.25kHz และ 1.5kHz
มี Duty cycle 50% ทาการประจุจนกระทั่งแรงดันของแบตเตอรี่ ไม่ มีการ
เปลี่ยนแปลง และทาการคายประจุจนกระทั่งแรงดันถึงระดับแรงดันคัท ออฟ จากผลการทดสอบพบว่ า การประจุแบบพัลส์ มี ประสิ ทธิ ภาพการ
คายประจุเฉลี่ย 91.8% และช่ วยลดเวลาในการประจุแบตเตอรี่ 3.5 เท่ า เมื่อ
เที ยบกั บวิ ธีการประจุแบบแรงดันคงที่ ในส่ วนของการประจุ แ บบพัล ส์
ความถี่ที่ให้ ประสิ ทธิ ภาพดีที่สุดคือ 1.5kHz ให้ ประสิ ทธิ ภาพการคายประจุ
94.88% ข้ อมูลที่ ได้ รับสามารถใช้ ในการเลื อกวิ ธีในการประจุแบตเตอรี่
ชนิดตะกั่ว-กรด และเป็ นข้ อมูลสาหรั บศึกษาในเชิ งลึกต่ อไป

แบตเตอรี่ เ ป็ นอุ ป กรณ์ ที่ มี ค วามส าคัญ อย่า งมากใช้ ส าหรั บ จัด เก็ บ
พลัง งานส าหรั บ อุ ป กรณ์ ไ ฟฟ้ า หรื อใช้ ใ นระบบพลัง งานทดแทน
แบตเตอรี่ มีมากมายหลายชนิดในทางปฏิบตั ิแล้วแบตเตอรี่ ทุกชนิดสามารถ
นามาใช้ได้ แต่ที่นิยมใช้งานมากที่สุดคือ แบตเตอรี่ ชนิ ดตะกัว่ -กรด (Leadacid battery) ด้วยเหตุผลที่ ว่า มีราคาที่ถูก หาซื้ อได้ง่าย และเชื่ อถื อได้
แบตเตอรี่ ชนิ ด ตะกั่ว -กรด ถู ก คิ ด ค้น ในปี ค.ศ.1859 โดยนัก ฟิ สิ ก ส์
ชาวฝรั่งเศส ที่ชื่อว่า แกสตัน แพลนท์ (Gaston Plant) เป็ นแบตเตอรี่ ชนิ ดที่
เก่าแก่ที่สุด ต่อมาในปี ค.ศ. 1880 คามิลล์ฟอร์ (Camille Faure) ได้สรุ ป
เทคนิคการผลิตแบตเตอรี่ ชนิ ดตะกัว่ -กรด [1] และมีการพัฒนาเรื่ อยมา ใน
ปั จจุบนั พบว่า ตะกัว่ ที่ผลิ ตได้ มากกว่า 3 ส่ วนในโลก ถูกนาไปใช้ในการ
ผลิ ตแบตเตอรี่ โดยที่ ส่วนแบ่งการตลาด 60-65% ของแบตเตอรี่ ท้ งั หมด
เป็ นการขายเกี่ยวกับแบตเตอรี่ ชนิ ดตะกัว่ -กรด [1]
แบตเตอรี่ ช นิ ด ตะกัว่ -กรด มี ห ลัก การทางานอาศัยการผันกลับของ
ปฏิกิริยาทางเคมี มีลกั ษณะโครงสร้างและสมการทางเคมี ดังรู ปที่ 1

Abstract
Leads acid battery is popular to storage energy due to reliability
and inexpensive comparison at identical capacity with other type of
batteries. In this study, charge efficiency of the Lead acid battery using
constant voltage and pulse charging at difference frequencies, that are
500 Hz, 750 Hz, 1 kHz, 1.5 kHz and 1.25 kHz at 50% duty cycle, was
compared. The charging was performed until the terminal voltage of
battery is constant. And discharging until the terminal voltage reach to
cut-off voltage. From testing results, average value of charge efficiency
obtaining from the pulse charging is 91.76% that can reduced 3.51 of
charging time compared with the constant voltage charging.
Furthermore, the best charge efficiency of the pulse charging at
difference frequencies occurred at 1.5 kHz with 94.88% of charge
efficiency. The results from this research can be used to choose charging
method and to study about the lead acid batteries.
Keywords: Lead-Acid Battery, Constant voltage charging, Pulse
charging, Charge efficiency
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รู ปที่ 1 ปฏิกิริยาทางเคมีภายในแบตเตอรี่ ชนิ ดตะกัว่ -กรด [2, 7]
รู ป ที่ 1 แสดงโครงสร้ า งพื้ น ฐานของแบตเตอรี่ ช นิ ด ตะกั่ว -กรด
ซึ่ งประกอบด้วยแผ่นธาตุบวกและลบจุ่มอยู่ในสารละลายอิเล็กโทรไลต์
ปฏิ กิ ริ ย าทางเคมี จ ะเกิ ด ขึ้ น เมื่ อ มี ก ารต่ อ วงจรระหว่ า งขั้ว บวกและลบ
เมื่อแบตเตอรี่ ใช้งานไประยะหนึ่ งแรงดันของแบตเตอรี่ จะลดลงไปเรื่ อยๆ
และสามารถทาให้แรงดันกลับมาอยูใ่ นระดับปกติได้ โดยการประจุไฟฟ้ า
เข้าไปใหม่ ปั ญหาที่เกิดขึ้นจากกระบวนการคายประจุและประจุแบตเตอรี่
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คือเกิ ดตะกั่วซัลเฟตเกาะที่ ข้ วั อิ เ ล็ กโทรดทั้งสองด้าน ส่ งผลทาให้ พ้ืน ที่
สั ม ผัส ระหว่ า งแผ่ น อิ เ ล็ ก โทรดกั บ อิ เ ล็ ก ทรอไลต์ มี ค่ า ลดลง อี ก ทั้ง
ยัง เป็ นผลให้ อุณ หภู มิ เ พิ่ ม สู งขึ้ น เกิ ด การบิ ด งอแผ่ น อิ เ ล็ก โทรด ทาให้
การประจุและคายประจุใช้เวลานานขึ้น นอกจากนี้ เกิ ดการรวมตัวระหว่าง
ไฮโดรเจนและออกซิ เ จนภายในแบตเตอรี่ ก ลายเป็ นน้ าเกิ ด ขึ้ น ด้านใน
แบตเตอรี่ ทาให้สารละลายอิเล็กทรอไลต์เจือจางลงทาให้การเกิ ดปฏิ กิริยา
ทาได้ไม่เต็มที่ [7]
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ปั ญหาที่เ กิ ดขึ้ นจากกระบวนการทางเคมี ภายในแบตเตอรี่ ที่เ กิ ด ขึ้ น
มีค วามสัมพันธ์ก ับวิธีก ารประจุ แบตเตอรี่ ดังนั้น การเลื อกวิ ธีการประจุ
แบตเตอรี่ ให้มีความเหมาะสมจึงเป็ นสิ่ งสาคัญ ในงานวิจยั ในครั้ งนี้ จึงได้
นาเสนอผลการศึ ก ษาการเปรี ยบเที ยบประสิ ทธิ ภาพการคายประจุข อง
แบตเตอรี่ โดยใช้ วิ ธี ก ารประจุ แ บบแรงดัน คงที่ (Constant voltage
charging) และการประจุแบบพัลส์ (Pulse charging) ที่มีความถี่แตกต่างกัน
เพื่อเปรี ยบเทียบประสิ ทธิภาพการคายประจุ ระยะเวลาที่มีผลต่อการประจุ
และคายประจุ อันจะเป็ นข้อมูลพื้นฐานสาหรับเลือกวิธีการประจุและใช้ใน
การศึกษาในเชิงลึกต่อไป

รู ปที่ 2 วงจรประจุแบตเตอรี่ แบบแรงดันคงที่
จากวงจรที่ ท าการออกแบบ ได้ ท าการทดสอบวัด ค่ า แรงดัน และ
กระแสในช่ วงของการประจุแบตเตอรี่ พบว่า มีลกั ษณะเป็ นแรงดันไฟฟ้ า
กระแสตรงตามความต้องการ ดังแสดงในรู ปที่ 3

2. วิธีการทดสอบ
การทดสอบในการศึกษานี้ แบ่งออกเป็ น 2 วิธี คือ การทดสอบการ
ประจุแบตเตอรี่ และการทดสอบการคายประจุแบตเตอรี่

2.1 การทดสอบการประจุแบตเตอรี่
ทดสอบประจุแบตเตอรี่ โดยใช้วงจรประจุแบตเตอรี่ แบบแรงดันคงที่
เนื่ อ งจากเป็ นวิ ธี ที่ ใ ช้ ก ัน อย่ า งแพร่ ห ลาย และวงจรประจุ แ บตเตอรี่
แบบพัลส์ ผลการศึกษางานวิจยั ที่ผ่านมา [3-5] พบว่า การประจุแบบพัลส์
สามารถลดการเกิดตะกัว่ ซัลเฟตที่ข้ วั ของแบตเตอรี่ ได้

รู ปที่ 3 แสดงลักษณะแรงดันและกระแสไฟฟ้ า
ของวงจรประจุแบตเตอรี่ แบบแรงดันคงที่

ในการศึกษานี้ ได้ทดสอบกับแบตเตอรี่ ชนิ ดตะกัว่ -กรด ขนาด 12 V,
5 Ah ที่อุณหภูมิห้อง 25 องศาเซลเซี ยสโดยกาหนดแรงดันที่ ใช้ในการ
ประจุประมาณ 14.5 V ทาการประจุแ บตเตอรี่ จนกระทัง่ แรงดัน ที่ ข้ วั
ของแบตเตอรี่ ไ ม่มี ก ารเปลี่ ย นแปลง แล้วท าการบันทึ ก ค่ ากระแสและ
แรงดันทุกๆ 1 นาที ซึ่ งวงจรที่ใช้ในการประจุแบตเตอรี่ มีหลักการทางาน
ดังต่อไปนี้

2.1.2 การประจุด้วยวงจรประจุแบตเตอรี่ แบบพัลส์
การประจุแบตเตอรี่ แบบพัลส์ เป็ นวิธีการประจุที่สามารถป้ องกันการ
เกิ ด ตะกั่วซัลเฟตเกาะที่ ข้ วั อิ เล็ ก โทรด สามารถป้ องกัน การเพิ่มขึ้ น ของ
อุณหภูมิภายในของแบตเตอรี่ ได้ และทาให้แบตเตอรี่ มีอายุการใช้งานที่
ยาวนาน [3-5, 8] ซึ่งลักษณะของกระแสที่ใช้ในการประจุ แสดงดังรู ปที่ 4

2.1.1 การประจุด้วยวงจรประจุแบตเตอรี่ แบบแรงดันคงที่
วงจรประจุแบบแรงดันคงที่ เป็ นวงจรที่สามารถควบคุมแรงดันในการ
ประจุ แ บตเตอรี่ ป้ องกั น แรงดัน เกิ น พิ ก ั ด โดยมี ล ัก ษณะแรงดัน คงที่
ตลอดระยะเวลาในการประจุ และลัก ษณะของกระแส จะค่ อยๆลดลง
ตามระยะเวลาในการประจุ ในการออกแบบวงจรประจุ แ บตเตอรี่
แบบแรงดันคงที่ จะใช้ไอซี LM350 เป็ นตัวควบคุมแรงดันให้คงที่ และนา
แรงดัน ที่ ไ ด้ไ ปควบคุ ม ขาเบส ของทรานซิ ส เตอร์ เพื่ อ เป็ นตัว รองรั บ
ก ร ะ แ ส ไ ฟ ฟ้ า ที่ จ่ า ย ใ ห้ กั บ แ บ ต เ ต อ รี่ โ ด ย มี ว ง จ ร ก า ร ท า ง า น
ดังรู ปที่ 2

I

t on

t off

T
รู ปที่ 4 แสดงลักษณะกระแสของการประจุแบบพัลส์
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จารู ปที่ 4 เป็ นลัก ษณะของกระแสเป็ นรู ปคลื่ นพัล ส์ จากลัก ษณะ
รู ปคลื่ นดังกล่าว ได้มีการออกแบบวงจรประจุ แบตเตอรี่ แบบพัล ส์ โดย
กาหนดให้ Duty cycle 50% และความถี่ที่ใช้ทดสอบคือ 500 Hz, 750 Hz,
1 kHz, 1.25 kHzและ 1.5 kHz โดยใช้วงจรรวม SG3524 เป็ นตัวสร้าง
สัญญาณพัลส์ โดยทาการปรับความถี่ที่ตอ้ งการใช้งาน ที่ CT และ RT ทา
การปรับ duty cycle ที่ R3 ซึ่ งสัญญาณที่ ได้จะเข้าสู่ Q1 เพื่อเพิ่มระดับ
แรงดันสัญญาณพัล ส์ เ ข้าสู่ ข าเกจของ Q2 ที่ ทาหน้าที่ เ ป็ นสวิ ตซ์ ก าลัง
ดังรู ปที่ 5

3. ผลการศึกษา
3.1 แรงดันไฟฟ้าขณะประจุและคายประจุ
3.1.1 การประจุแบบแรงดันคงที่

รู ปที่ 7 กราฟแสดงลักษณะแรงดันไฟฟ้ าในช่วงประจุแบตเตอรี่ และช่วง
คายประจุแบตเตอรี่ ของการประจุแบบแรงดันคงที่
จากรู ปที่ 7 แสดงให้เห็นว่าแรงดันไฟฟ้ าในช่วงของการประจุมีค่าคงที่
ตลอดระยะเวลาในการประจุ ตามลักษณะของวงจรประจุแบบแรงดันคงที่
โดยขณะการทดสอบประจุ ใ ช้เ วลาทั้งหมด 180 นาที และในช่ วงของ
การคายประจุ ลักษณะของแรงดัน มี การลดลงอย่างต่ อเนื่ องโดยใช้เวลา
ในการคายประจุ 36 นาที

รูปที่ 5 วงจรประจุแบตเตอรี่ แบบพัลส์
จากวงจรที่ ท าการออกแบบ ได้ ท าการทดสอบวัด ค่ า แรงดัน และ
กระแสในช่ วงของการประจุแ บตเตอรี่ พบว่า ลัก ษณะของกระแสและ
แรงดันไฟฟ้ าเป็ นรู ปคลื่นพัลส์ ที่ ความถี่ 1 kHz และ Duty cycle 50%
มีความผิดเพี้ยนของสัญญาณอยูเ่ ล็กน้อย ดังแสดงในรู ปที่ 6

3.1.2 การประจุแบบพัลส์

รู ปที่ 8 กราฟแสดงลักษณะแรงดันไฟฟ้ าในช่วงประจุแบตเตอรี่ และช่วง
คายประจุแบตเตอรี่ ของการประจุแบบพัลส์

รูปที่ 6 แสดงลักษณะแรงดันและกระแสไฟฟ้ า
ของวงจรประจุแบตเตอรี่ แบบพัลส์ที่ความถี่ 1kHz

จากรู ปที่ 8 แสดงให้เห็ นว่าแรงดันไฟฟ้ าในช่ วงของการประจุแต่ละ
ความถี่มีค่าใกล้เคียงกันและต่างกันไม่มาก การประจุใช้เวลาเฉลี่ย 50 นาที
และคายประจุในเวลาเฉลี่ย 40 นาที

2.2 การทดสอบการคายประจุแบตเตอรี่
การทดสอบการคายประจุ แ บตเตอรี่ จะท าการทดสอบหลัง จาก
การประจุแบตเตอรี่ ประมาณ 24 ชัว่ โมง เพื่อให้แบตเตอรี่ เข้าสู่ สภาวะปกติ
โดยจะทดสอบด้วยการคายประจุแบตเตอรี่ ดว้ ยโหลดหลอดไส้ ขนาด 12V
50 W ตลอดระยะเวลาการทดสอบ โดยกาหนดค่าแรงดันสุ ดท้ายที่ 10 V
ขณะต่อกับโหลด บันทึกค่ากระแสและแรงดันทุกๆ 1 นาที

3.2 ประสิทธิภาพของการคายประจุ

การประจุแ บบแรงดันคงที่ ใช้เ วลาในการประจุน านกว่าแบบพัล ส์
ประมาณ 3.5 เท่า และการประจุแบบแรงดันคงที่ มีประสิ ทธิ ภาพการคาย
ประจุ 88 % แต่สาหรับการประจุแบบพัลส์มีความถี่ 500 Hz, 750 Hz,
1 kHz, 1.25 kHz และ 1.5 kHz ด้วย Duty cycle 50% ไม่มีผลอย่างมี
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นั ย ส าคัญ ต่ อ ระยะเวลาการประจุ แต่ มี ผ ลต่ อ อัต ราการประจุ แ ละ
ประสิ ท ธิ ภ าพการคายประจุ คื อ การประจุ ด้ว ยพัล ส์ ค วามถี่ สู ง ท าให้
ประสิ ทธิภาพการคายประจุมีค่าสู งขึ้น ดังแสดงในตารางที่ 1 และรู ปที่ 9

จากสาขาวิศวกรรมไฟฟ้ า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลล้านนา เชี ยงราย คณะผูว้ ิจยั ต้องขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

ตารางที่ 1 ผลการทดสอบของการประจุแบบพัลส์ที่มีความถี่แตกต่างกัน
Charge Charge
Method
frequency time
(Hz) (minute)
500
56
750
48
Pulse
1000
52
1250
50
1500
50
Constant Voltage
180

เอกสารอ้ างอิง

Charge Discharge Charge
capacity capacity efficiency
(Ah)
(Ah)
(%)
3.1
2.7
88.1
3.0
2.7
89.4
2.9
2.7
92.4
2.9
2.7
94.0
2.8
2.7
94.9
2.9
2.4
84.8
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รูปที่ 9 ความสัมพันธ์ของความถี่กบั ประสิ ทธิ ภาพการคายประจุ
ผลการทดสอบที่ ไ ด้ จ ากการศึ ก ษานี้ มี ค วามสอดคล้ อ งกับ ผลการ
ทดสอบในเอกสารอ้างอิง [3],[9]

4. สรุปผลการทดลอง
การเปรี ยบเที ย บการประจุ แ บตเตอรี่ ชนิ ด ตะกั่ ว -กรด ระหว่ า ง
แบบแรงดันคงที่ กบั แบบพัลส์ ที่ค วามถี่ แ ตกต่างกัน พบว่า การประจุ
แบบแรงดันคงที่ ใ ช้เ วลาในการประจุ 180 นาที และมี ประสิ ทธิ ภาพ
การคายประจุ 88% แต่สาหรั บการประจุแบบพัลส์ ดว้ ยความถี่ 500 Hz,
750 Hz, 1 kHz, 1.25 kHz และ 1.5 kHz ที่ Duty cycle 50% ใช้เวลาในการ
ประจุเฉลี่ย 50 นาที และมีประสิ ทธิภาพการคายประจุเฉลี่ ย 90 % และการ
ประจุดว้ ยพัลส์ความถี่สูงทาให้ประสิ ทธิ ภาพการคายประจุมีค่าสู งขึ้น
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บทคัดย่อ

1. บทนํา

งานวิ จ ัยนี้ เ สนอการสร้ างคลังข้อมู ลจากระบบการบริ หารทรั พยากร
มนุ ษ ย์ ระบบทะเบี ยนนักศึ กษา และระบบบริ หารแผนปฏิ บ ัติ ร าชการ
ประจํา ปี ของมหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลล้ า นนา ภาคพายั พ
มี จุดประสงค์ หลักคื อ สามารถนําไปใช้งานได้จ ริ งและยัง่ ยืน โดยมุ่ งเน้น
เนื้ อหาของธุรกิจหลักของมหาวิ ทยาลัยฯ 3 ด้าน ได้แก่ การบริ หารบุคลากร
การเรี ยนการสอน และแผนปฏิ บ ัติราชการประจําปี โดยสร้ างคลังข้อมูล
เพื่ อ จั ด เก็ บ และวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล โปรแกรมไมโครซอฟต์ เ อสคิ ว แอล
เซิ ร์ฟเวอร์เป็ นเครื่ อ งมือ ในการสร้ างคลังข้อมู ล การสกัด การปรับเปลี่ ย น
การถ่ายโอนข้อมูล จนถึ งการประมวลผลการวิ เคราะห์แบบออนไลน์ และ
โปรแกรมไมโครซอฟต์เอ็กเซลล์ในการนําเสนอข้อมู ล ผลการดําเนิ นการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ล้านนา ภาคพายัพ สามารถนําระบบไป
ใช้งานจริ งได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
คําสํ าคัญ: สารสนเทศสนับสนุนการตัดสิ นใจ, คลังข้อมูล, การประมวลผล
การวิเคราะห์แบบออนไลน์

ปั จจุบนั คณะผูบ้ ริ หารองค์ กรขนาดกลางถึ งขนาดใหญ่มีความต้อ งการ
ในการใช้ ข้ อ มู ล สารสนเทศเพื่ อ ช่ ว ยประกอบการตัด สิ นใจใ นกา ร
ดําเนิ นการต่ าง ๆ ตั้งแต่ การตัดสิ นใจในงานประจําวันจนถึ งระดั บ การ
วางแผนกลยุท ธ์ ขององค์ กร สํ าหรั บ มหาวิ ท ยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคล
ล้ า นนา ภาคพายัพ มี ร ะบบสารสนเทศในการดํ า เนิ นงาน (Online
Transactional Processing, OLTP) ที่ สํ า คั ญ ได้ แ ก่ ระบบบริ หารจั ด การ
ทรัพยากรมนุษย์ ระบบทะเบี ยนและประมวลผล และระบบบริ หารจัดการ
แผนปฏิ บ ัติราชการ(ประกอบด้ว ยข้อ มู ลหลัก คื อ ยุท ธศาสตร์ เป้ าหมาย
ตัวชี้ วดั โครงการ และงบประมาณ) ซึ่ งแต่ละหน่ว ยงานใช้โปรแกรมและ
ระบบจั ด การฐานข้ อ มู ล แตกต่ า งกั น ไป ที่ ผ ่ า นมาทางมหาวิ ท ยาลั ยฯ
พยายามจั ด หาระบบสารสนเทศเพื่ อ การบริ หารจั ดการ (Management
Information System, MIS) แต่ระบบ MIS ไม่ เ ชื่ อ มโยงข้ อ มู ลจากระบบ
สารสนเทศในการดําเนิ นงานที่ ใช้งานอยู่ ให้ผ เู ้ กี่ ยวข้อ งดําเนิ นการป้ อน
ข้อมูลเข้าไปใหม่ ทําให้เกิ ดความซับซ้อ นเพิ่มภาระงาน ข้อมูลสารสนเทศ
ที่ ไ ด้ จึ ง ไม่ ค รบถ้ ว น ไม่ ถู ก ต้อ ง และปั ญ หาสํ า คั ญ อี ก ปั ญ หาหนึ่ งคื อ
สารสนเทศที่ ไ ด้ ไ ม่ ค รอบคลุ ม ความต้ อ งการหรื อนํ า ไปประยุ ก ต์ ใ ช้
ประโยชน์อื่น ๆ ต่อได้ยาก จึงไม่สามารถนําไปใช้งานจริ งได้ และที่ สําคัญ
ระบบควรพัฒนาด้วยผูท้ ี่ เข้าใจระบบสารสนเทศในการดําเนิ นงานที่ ใช้ งาน
อยูเ่ ป็ นอย่างดี

Abstract
The purpose of this research was to create a repository of information
from the Human Resources Management System, Registration System
and the Budget Strategy Planning System of Rajamangla University of
Technology Lanna Chiang Mai (RMUTL). By focusing on content of the
university’s direct core Business Rule emphasize. In addition, it is to
particularly examine correlations between personnel management factors,
course of study factors, project plan for strategy and planning section data
factors. By creating a repository to data store and analyze data for decision
support system by using data warehouse technique. This technique in used
to transfer data form database by SQL integration service to forecast trend,
behavior of the data and information, which is used as the information for
decision making. By SQL reporting service tool to extract transform load
(ETL), in conjunction with co-operator planner software in presentation
of information to both the user’s, and can be applied. Finally, web
application that anyone can access the main system which able to make
decision support information of RMUTL can be accessible effectively.

จากปั ญหาดังกล่ าว คณะผูด้ ําเนิ นการวิ จ ัยซึ่ งรั บ ผิ ดชอบการพัฒ นา
ระบบสารสนเทศของมหาวิ ทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ล้านนา ภาคพายัพ
อยู่ จึ งได้ศึกษา วิ เคราะห์ และพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่ อสนับสนุ นการ
ตัดสิ นใจ โดยมี ว ัตถุ ป ระสงค์ 3 ข้อ คื อ 1) สารสนเทศที่ ได้ต้องถู ก ต้ อ ง
ครบถ้ว นและทันเวลา 2) สามารถนําไปใช้ ง านได้จ ริ ง ตรงตามความ
ต้อ งการของผูบ้ ริ หาร และ 3) ผูใ้ ช้งานสามารถใช้ง านได้ ง่ าย โดยไม่
จําเป็ นต้องพึ่งนักคอมพิวเตอร์

2. ทฤษฎีและเครื่ องมือวิจัย
2.1 คลังข้อมูล (Data Warehouse)
คลังข้อ มู ล หมายถึ ง ฐานข้อ มู ลขนาดใหญ่ จุ ดประสงค์ หลักในการ
สร้ างคลัง ข้ อ มู ล คื อ ต้อ งการเปลี่ ย นข้ อ มู ลดิ บ ให้เ ป็ นสารสนเ ทศที่ มี
ประโยชน์ เช่ น การรายงานข้ อ มู ล เชิ ง สรุ ป การรายงานข้ อ มู ล เ ชิ ง

Keywords: Decision Support System, Data Warehouse, OLAP
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3. วิธีดาํ เนินการวิจัย

เปรี ยบเทียบ เป็ นต้น การพิจารณาสร้างคลังข้อมูลเพื่อจัดเก็บ ข้อมู ลใดนั้ น
ขึ้ นกับฐานข้อมูลในระบบปฏิ บตั ิ งานรายวัน(Operational Database) ที่ มีอยู่
และหัวข้อทางธุรกิจที่สนใจ เช่น มหาวิ ทยาลัยฯ สนใจด้านการจัดการเรี ยน
การสอน เช่น ผลการเรี ยนของนักศึ กษาภาคปกติ กับ นักศึ กษาภาคสมทบ
ต่างกันอย่างไร ภาระการสอนของอาจารย์แต่ละคณะหรื อ แต่ ละสาขาวิ ช ามี
แนวโน้มเป็ นเช่นไร เป็ นต้น

การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่ อสนับสนุนการตัดสิ นใจนี้ ใช้หลัก การ
พัฒนาแบบล่ างขึ้ นบน (Bottom-up) ศึ กษาระบบปฏิ บตั ิ งานรายวันที่ ใช้
งานอยู่ ใ นมหาวิ ท ยาลั ย ฯ วิ เ คราะห์ ออกแบบสร้ า งคลัง ข้อ มู ล ซึ่ งมี
แนวความคิ ดดังรู ปที่ 1 ซึ่ งได้ดาํ เนิ นงานสําคัญ ๆ ดังต่อไปนี้

2.2 การสกัด ปรับเปลีย่ น และถ่ ายโอนข้อมูล (Extract Transform
Load, ETL)
เป็ นกระบวนการนํา ฐานข้ อมู ล จากระบบปฏิ บ ัติ ง านรายวั น เข้ า สู่
คลังข้อมูล เริ่ ม จากการสกัด ข้อ มู ล หรื อ เลื อ กข้อ มู ลตามความต้อ งการ
หลังจากนั้นทําการปรับเปลี่ ยนข้อมูล ซึ่ งขั้นตอนนี้
1) การสกัดข้อมูล เป็ นการเลื อ กข้อ มู ลตามที่ ต้อ งการ ข้อ มู ลที่ จ ะนําเข้ า
คลังข้อมูลควรเป็ นข้อมูลปริ ม าณมาก การสกัดข้อมูลไม่ควรกระทบระบบ
ปฏิบตั ิงานรายวัน ต้องมี ขอ้ ตกลงว่าจะสกัดข้อมูลช่วงเวลาใด
2) การปรับเปลี่ยนข้อมูลเป็ นการแปลงชนิ ดข้อมู ล แปลงข้อมูลให้เ ป็ นไป
ตามโครงสร้างของคลังข้อมูลที่ ออกแบบไว้ รวมการตรวจสอบกลั่นกรอง
และทําความสะอาด ลบหรื อแก้ไขข้อ มู ล ให้เ หลื อ เฉพาะข้อ มูลที่ เ ป็ นที่
ต้องการเท่านั้น
3) การถ่ายโอนข้อมูล เป็ นกระบวนการนําข้อ มู ลที่ ผ ่านการปรับ เปลี่ ย น
ข้อมูลแล้วเข้าสู่ฐานข้อมูลกลางหรื อคลังข้อมูล

รู ปที่ 1 ผังระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการตัดสิ นใจ
1) ศึ กษาแหล่ งข้อ มู ล จากระบบสารสนเทศในการดําเนิ น งาน ซึ่ งได้
แหล่งข้อมูลจาก 4 แหล่งข้อมูล ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 แหล่งข้อมู ลที่ จะนํามาใช้เพื่ อการสนับสนุนการตัดสิ นใจ
แหล่ งข้อมูล

2.3 การประมวลผลการวิ เ คราะห์ แบบออนไลน์ ( Online

บุคลากร

Analytical Processing, OLAP)

การประมวลผลการวิ เคราะห์ แบบออนไลน์ เป็ นเครื่ อ งมื อที่ ช่วยให้
การวิ เ คราะห์ ข้อ มูล ในมิ ติ ต่ า ง ๆ (Multidimensional Data Analysis) ได้
อย่างสะดวกรวดเร็ว ซึ่ งสามารถทําการเจาะลึ กข้อมูล (Drill draw) การสรุ ป
หรื อการรวมขึ้ นข้ อ มู ล (Roll Up) หรื อการวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล บางส่ ว น
(Slicing) เป็ นต้นได้เป็ นอย่างดี

มิ ติขอ้ มูล

เครื่ องมื อจัดเก็บข้อมู ล

หน่วยงานสั งกัด,

ไมโครซอฟต์เอ็กเซลล์ ,

ประเภท, สาย(วิ ชาการ

ไมโครซอฟต์เอ็กเซส,

,สนับสนุน), อายุ

ไมโครซอฟต์เอสคิ วแอล

เป็ นต้น

เซิ ร์ฟเวอร์
(มี หลายแหล่ งข้อมูล)

หลักสู ตร

คณะ, ระดับ ,

2.4 เครื่ องมือสร้ างรายงาน (Report Tools)

วุฒิการศึ กษา

ในงานวิ จ ัยนี้ ใช้ไมโครซอฟต์ เ อ็ กเซลล์ ในการนําเสนอข้อ มูล โดยมี
เครื่ อ งมื อ สําคัญคือ ไพวอทเทเบิ ล(Pivot Table) ที่ ส ร้ างขึ้ นมาสํ าหรั บการ
วิ เ คราะห์ และรายงานข้อ มู ล ในรู ป แบบตารางและกราฟ สามารถสรุ ป
ข้อมูลทั้งในแนวของแถวและคอลัมน์ นอกจากนี้ ยงั มี ส ไลเซอร์ (Slicer) ที่
ออกแบบมาสําหรับการกรองข้อมูลแบบโต้ตอบกับผูใ้ ช้งาน สามารถเลื อ ก
ดูขอ้ มูลที่ตอ้ งการได้

เป็ นต้น
นักศึ กษา

ไมโครซอฟต์เอ็กเซส

คณะ, หลักสู ตร,

ไมโครซอฟต์เอสคิ วแอล

ประเภทการเรี ยน, เวลา

เซิ ร์ฟเวอร์ ,

เรี ยน, ระดับ ,คะแนน

ไมโครซอฟต์เอ็กเซส

เฉลี่ ยสะสม เป็ นต้น
แผนปฏิ บตั ิ

หน่วยงานรับผิดชอบ

ไมโครซอฟต์เอสคิ วแอล

ราชการ

,ยุทธศาสตร์ เป็ นต้น

เซิ ร์ฟเวอร์

2) วิ เคราะห์เนื้ อหาของธุ รกิ จหลักของมหาวิ ทยาลัยฯ ในงานวิ จยั นี้มุ่งเน้นที่
เนื้ อของธุ รกิ จ หลัก 3 ด้าน ได้แก่ การบริ หารจัดการทรั พยากรมนุษ ย์ การ
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เรี ยนการสอน และการบริ หารแผนปฏิ บ ั ติ ร าชการ และแต่ ล ะด้า น
ดําเนิ นการแบ่งเป็ นเนื้ อ หาย่อ ย เช่น ด้านการเรี ยนการสอน แบ่งออกเป็ น
ตารางเรี ยน การลงทะเบี ยน ผลการเรี ยน และการประเมิ นอาจารย์ผสู ้ อน
ดังรู ปที่ 2

รู ปที่ 2 เนื้ อหาของธุ รกิ จและเนื้อ หาย่อยด้านการเรี ยนการสอน

3) ออกแบบสถาปัตยกรรมระบบ

รู ปที่ 3 แบบโครงสร้างคลังข้อมูลนักศึ กษา

สถาปั ตยกรรมระบบข้อ มู ล : ทําการศึ กษาฐานข้อ มู ลทั้ง 4 แหล่ ง
ฐานข้อมูล วิเคราะห์ ออกแบบคลังข้อมู ลบุคลากร การเรี ยนการสอน และ
แผนปฏิ บ ัติราชการ มี มิ ติข้อมู ลหลัก ๆ เช่ น คณะวิ ชา สาขา สาขาวิ ช า
ระดับการศึ กษา เป็ นต้น ตัวอย่าง ดังรูปที่ 3 แสดงแบบจําลองคลังข้ อ มู ล
นักศึ กษา
สถาปั ตยกรรมระบบคอมพิ ว เตอร์ : เครื่ องมื อที่ ใช้ คื อ โปรแกรม
ไมโครซอฟต์เอสคิว แอลเซิ ร์ฟเวอร์ ในการจัดเก็บคลังข้อมูล การนําข้อ เข้า
ข้อมูล จนถึงการประมวลผลการวิ เคราะห์ แบบออนไลน์ ดังรู ปที่ 4 ส่วน
การแสดงผลใช้โปรแกรมไมโครซอฟต์เ อ็กเซลล์ ที่ ใช้เ พาเวอร์ ไ พวอท
รู ปที่ 4 การประมวลผลการวิ เคราะห์ แบบออนไลน์

วันที่ 21-23 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ เชี ยงใหม่
D401

Paper ID 1166

บทความวิจัย –วิชาการ
การประชุมวิชาการ งานวิ จยั และพัฒนาเชิ งประยุกต์ ครั้งที่ 6 การพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ อให้โลกมี สันติ สุข
ECTI-CARD Proceedings 2014, Chiang Mai, Thailand

4. ผลการดําเนินการ
การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่ อสนับสนุนการตัดสิ นใจ เป็ นไปตาม
วัตถุ ป ระสงค์ หลักในการพัฒนา สามารถนําข้อ มู ลจากระบบดําเนิ นการ
ต่ าง ๆ 3 ระบบหลักเข้าคลังข้อมู ล จนออกรายงานข้อ มู ลต่ าง ๆ ได้ดังที่
ผูบ้ ริ หารหรื อผูใ้ ช้งานระบบต้องการ ตัวอย่างรายงาน ดังรู ปที่ 5 – 7

รู ปที่ 7 ตัวอย่างสารสนเทศด้านแผนปฏิ บ ัติราชการ

5. สรุ ปผลการดําเนินการ และข้อเสนอแนะ
การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับ สนุ นการตัดสิ นใจเป็ นไปตาม
วัตถุประสงค์หลัก คือ เพื่อสามารถใช้งานจริ งและยัง่ ยื น สามารถนําไปใช้
และก่ อ เกิ ดประโยชน์ ได้ตามต้อ งการ กุญแจสํ าคัญต่ อ ความสํ าเร็ จ อย่าง
หนึ่ ง คือ คณะผูว้ ิ จยั ปฏิ บตั ิ หน้าที่ เ กี่ ยวข้อ งโดยตรงกับ ผูม้ ี ส่ว นได้ส่ ว นเสี ย
ทั้ง 3 กลุ่ ม คื อ ผูบ้ ริ หาร ผูด้ ู แลระบบดําเนิ นการ และคณะผูพ้ ฒั นาระบบ
สารสนเทศของมหาวิ ทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ล้านนา ภาคพายัพ
ปั ญหาและข้อเสนอแนะ
รายงานที่ ได้อ อกมาเป็ นรายงานที่ ตอบสนองต่ อ การใช้งานเบื้ อ งต้น
ประกอบกับ การบริ หารองค์ กรสมั ยใหม่ ต้อ งอาศั ยสารสนเทศในการ
ตัดสิ นใจที่ มีความสามารถสู ง จึ งควรพัฒนาระบบเป็ นระบบธุ รกิ จอัจ ฉริ ยะ
(Business Intelligence, BI) มี การเพิ่มตัว ชี้ วดั (Key Performance Indicator,
KPI) เข้ามาและควรศึ กษาการสร้ างรายงานภาพรวม(Dashboard) ให้มี
ประสิ ทธิ ภาพมากยิ่งขึ้ น

รูปที่ 5 ตัวอย่างสารสนเทศด้านการบริ หารทรัพยากรมนุษย์
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การหาระยะห่ างของรถคันหน้ าด้ วยระบบตรวจจับป้ายทะเบียน
Determine the Distance from Front Vehicle with License Plate Detection System
ตะวัน ขุนอาสา
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
E-mail: hankmen@hotmail.com
อุบตั ิเหตุบนท้องถนน เช่ น เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2553 คณะรัฐมนตรี ให้
ความเห็ นชอบในการกาหนดให้ ปี 2554-2563 เป็ นทศวรรษแห่ งความ
ปลอดภัยทางถนนโดยมีเ ป้ าหมายเพื่อลดอัตราการเสี ยชี วิตจากอุบ ัติเหตุ
ทางถนนให้ต่ากว่า 10 คน ต่อหนึ่งแสนคนในปี 2563 [2] และในส่ วนของ
อุ ต สาหกรรมทางด้า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศ หรื องานวิ จ ัย ทางด้า น
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ต่างก็คน้ คิดระบบรักษาความปลอดภัยที่สามารถ
ติ ด ตั้งเพิ่ ม เติ ม เข้าไปในตัวรถเพื่ อช่ วยในเรื่ องของความปลอดภัยได้อีก
ระดับ หนึ่ ง เช่ น ระบบรู ้ จาเครื่ องหมายจราจรของประเทศไทยโดยใช้
โครงข่ายประสาทเทียมและซัพพอร์ ตเวกเตอร์ แมชชี น [3] ซึ่ งเป็ นระบบที่
ช่ วยเตื อนในเรื่ องของป้ ายจราจรตามถนนในขณะที่ ขบั รถผ่าน และจาก
ข้อ มู ล ของงานวิ จ ัย เรื่ องระบบวิ เ คราะห์ ก ารแซงรถคัน หน้ า ส าหรั บ
ช่วยเหลือผูข้ บั รถในเวลากลางคืน [4] พบว่าสาเหตุส่วนใหญ่ของอุบตั ิเหตุ
เกิ ด ขึ้น จากมนุ ษย์ เนื่ องจากมนุ ษย์มีค วามเหนื่ อยล้าที่ เกิ ดจากการขับ ขี่
รถยนต์เป็ นเวลานานส่ งผลต่อการตัดสิ นใจที่ผิดพลาดในการขับขี่ ดังนั้น
ผูว้ ิจยั จึงมีแนวคิดในการพัฒนาระบบคานวณหาระยะห่ างระหว่างรถคันที่
อยูด่ า้ นหน้ากับรถของผูข้ บั ขี่วา่ มีระยะห่ างเท่าไหร่ เพื่อช่ วยแจ้งเตือนผูข้ บั ขี่
ให้สามารถตัดสิ นใจหยุดรถในระยะที่ปลอดภัยได้ โดยงานวิจยั นี้ จะใช้
ระบบตรวจจับป้ ายทะเบียนของรถคันที่อยูด่ า้ นหน้าเพื่อนาขนาดมาตรฐาน
ของป้ ายทะเบี ย นมาช่ ว ยค านวณระยะห่ า งโดยใช้ ท ฤษฎี ข อบเขตการ
มองเห็นของภาพ (FoV)

บทคัดย่ อ
บทความวิจัยนี น้ าเสนอระบบสาหรั บคานวณหาระยะห่ างระหว่ างรถ
คันที่ ใช้ งานกับรถคันที่ อยู่ด้านหน้ า โดยมีวัตถุประสงค์ ในการแจ้ งเตือนผู้
ขับขี่เมื่อมี ระยะห่ างน้ อยเกิ นไปเพื่อความปลอดภัยในการใช้ ยานพาหนะ
บนท้ องถนน ซึ่ งระบบดังกล่ าวใช้ หลักการตรวจจับป้ ายทะเบียนของรถคัน
หน้ า ด้ ว ยเทคนิ ค การตรวจจั บ วั ต ถุภ ายในภาพ Haar Like Feature
Detection เพื่อนาขนาดมาตรฐานของป้ ายทะเบียนมาเป็ นค่ าอ้ างอิ งในการ
คานวณระยะห่ างโดยใช้ ทฤษฎี ขอบเขตการมองเห็นภาพ (Field of View)
การทดสอบระบบจะใช้ ไฟล์ วิดีโอที่ ถ่ายด้ วยกล้ องวิดีโอที่ มีระยะโฟกัส 4
และ 16 มิลลิเมตรในการทดสอบ ซึ่ งผลการทดสอบแสดงให้ เห็นว่ าความ
แม่ นยาในการคานวณหาระยะห่ างเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 85.81 และความถูก
ต้ องจะน้ อยลงเมื่ อระยะห่ างของรถมากขึ ้นเนื่ องจากระบบไม่ ส ามารถ
ตรวจจับป้ ายทะเบียนได้ เมื่อภาพป้ ายมีขนาดเล็กลง

Abstract
This research paper presents the calculation of the distance between
driving vehicle and front vehicle. The purposed of the system is alert to
the driver for a safe driving, when the distance between the vehicles is
too close. This system used the license plate detection with Haar Like
Feature Detection technique, and used of the standard size of license
plate for calculation of the distance between the vehicles with Field of
View theory. The system testing used video files which have a focal
length of 4 and 16 millimetres. The experimental results shown that,
average accuracy of the calculation of the distance is 85.81 %. In
addition, decreasing of the distance between the vehicles effected to the
less accuracy, because the system cannot detect license plate if the
license plate image was too small by the far distance.

2. หลักการและทฤษฎีทเี่ กีย่ วข้ อง
2.1 การตรวจจับป้ ายทะเบียน
การตรวจจับ ป้ ายทะเบี ยนจะใช้ห ลัก การตรวจจับ วัต ถุ ภายในภาพ
Haar Like Feature Detection [5] โดยขั้นตอนการทางานของระบบ
ตรวจจับวัตถุภายในภาพแสดงได้ดงั รู ปที่ 1
จากโครงสร้างการตรวจจับป้ ายทะเบียนจากรู ปที่ 1 จะแบ่งการทางาน
ออกเป็ น 2 ส่ วน คื อส่ วนของการสร้ างฐานข้อมูลของภาพป้ ายทะเบียน
(training) ในรู ปแบบของไฟล์ XML และอีกส่ วนหนึ่ งคือระบบตรวจจับ
ซึ่ งประกอบด้วยขั้นตอนการนาเข้าภาพ (input image) การทา Integral
Image, Haar like feature Detection และการแสดงขอบเขตของภาพที่
ตรวจจับได้ (output image) โดยแต่ละขั้นตอนมีรายละเอียดดังนี้
2.1.1 การสร้ างฐานข้ อมูลภาพ (Training)
การสร้างฐานข้อมูลภาพจะนาภาพป้ ายทะเบียน (positive image) และ
ภาพทัว่ ไปที่ไม่ใช่ภาพป้ ายทะเบียน (negative image) มาเปรี ยบเทียบด้วย

Keywords: distance, vehicle, field of view, license plate, haar like
feature detection

1. บทนา
สถิติการเกิดอุบตั ิเหตุทางรถยนต์ที่เกิ ดบนทางหลวงแผ่นดิ นพบว่าใน
ปี พ.ศ. 2554 มีผเู้ สี ยชีวิต 9,205 คน และผูบ้ าดเจ็บ 21,917 คน [1] โดย
ประเภทของรถที่ เกิ ดอุบตั ิ เหตุมากที่ สุดคื อ รถยนต์น่ังส่ วนบุค ล โดยคิ ด
เป็ นร้ อยละ 30.68 ดังนั้นในหลาย ๆ ภาคส่ วนไม่ว่าจะเป็ นภาครัฐหรื อ
เอกชน หรื อองค์กรต่าง ๆ ก็ให้ความสาคัญในเรื่ องของการลดและป้ องกัน
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ii ( x, y) 

Input Image

 i ( x' , y ' )

(1)

x ' x , y ' y

เมื่อ ii( x, y) คือ Integral Image และ i ( x, y ) คือ ภาพต้นฉบับ
Integral Image

2.1.3 Haar Like Feature Detection
การทา Haar Like Feature Detection คือการตรวจจับวัตถุที่ตอ้ งการ
ภายในภาพ โดยจะนาภาพนาเข้า (input image) มาทา Integral Image ตาม
รายละเอียดที่กล่าวมาแล้วในหัวข้อที่ 2.1.2 โดยพื้นที่ ๆ ต้องหาผลรวมของ
พิกเซลภายในภาพคือพื้นที่บริ เวณสี่ เหลี่ ยมโปร่ งและทึบดังรู ปที่ 5 จากนั้น
น าค่ า ผลรวมของพิ ก เซลที่ ไ ด้ม าหาค่ า Threshold ด้ว ยหลัก การของ
Adaboost Algorithm [8] และนาไปเปรี ยบเที ยบกับค่าภายในไฟล์ฐาน
ข้อมูลภาพเพื่อตัดสิ นใจว่าพื้นที่บริ เวณนั้นใช่ป้ายทะเบียนหรื อไม่

Trainning System
(XML file)
Haar Like Feture
Detection

Output Image
(License Plate)

รูปที่ 1. กระบวนการทางานของระบบตรวจจับป้ ายทะเบียน
กระบวนการ Haar Training [6] เพื่อสร้ างไฟล์ XML สาหรับเก็บค่า
threshold เพื่อนาไปใช้ในขั้นตอนการตรวจจับป้ ายทะเบี ยนต่อไป โดย
ตัวอย่างของ Negative Image , Positive Image และไฟล์ XML แสดงได้ดงั
รู ปที่ 2 และ 3 ตามลาดับ

รู ปที่ 5. การค้นหาภาพป้ ายทะเบียนในภาพนาเข้า

2.2 ขอบเขตการมองเห็นภาพ (Field of View)

Negative Image
Positive Image
รูปที่ 2. ภาพตัวอย่างที่นามา Training เพื่อสร้างฐานข้อมูลภาพ

ขอบเขตการมองเห็ น ของภาพในกล้อ งหมายถึ ง พื้น ที่ ๆ กล้องนั้น
สามารถเก็บภาพได้หมด หรื อระยะตามแนวแกนนอน (width) และแกนตั้ง
(height) ของภาพโดยขอบเขตการมองเห็ นของภาพนี้ มีความสัมพันธ์กบั
ความยาวโฟกัสของกล้อง (focal length) และขนาดของอุปกรณ์รับภาพ
(Charge-Coupled Device : CCD) โดยความสัมพันธ์ดงั กล่าวแสดงได้รูปที่
6 และสมการที่ (2) กับ (3)

</feature>
<threshold>-0.0390734188258648</threshold>
<left_val>0.6259990930557251</left_val>
<right_val>-0.3477162122726440</right_val>
</tree1>
รูปที่ 3. ตัวอย่างบางส่ วนของไฟล์ฐานข้อมูลภาพ
2.1.2 Integral Image
Integral Image จะช่ วยให้การหาผลรวมของพิกเซล (pixel) ภายใน
ภาพทาได้เร็ วขึ้นโดยนิ ยามของ Integral Image คือผลรวมของพิกเซลที่อยู่
บนและอยูท่ างซ้ายทั้งหมดของตาแหน่ง x,y [7] ดังรู ปที่ 4 และผลรวมของ
Integral Image สามารถนิยามได้ตามสมการที่ (1)

รู ปที่ 6. ขอบเขตการมองเห็นของภาพ (FoV)
fol 

fol 

Hccd x Dist
Hpic

Wccd x Dist
Wpic

รู ปที่ 4. Integral Image
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คือความยาวโฟกัส (focal length)
คือระยะห่ างระหว่างกล้องถึงวัตถุ
Dist
Wccd คือความกว้างของอุปกรณ์รับภาพ
Hccd คือความสู งของอุปกรณ์รับภาพ
Hpic คือขนาดความสู งของภาพ
Wpic คือขนาดความกว้างของภาพ
โดยที่ค่าความกว้างและความสู งของอุปกรณ์รับภาพนั้นสามารถหาได้จาก
ตารางที่ 1
ตารางที่ 1. Table of CCD Sensor sizes
Type
CCD width (mm)
CCD height (mm)
1/3”
4.80
3.60
1/2.7”
5.37
4.04
1/2.5”
5.76
4.29
1/2.3”
6.16
4.62
1/2”
6.40
4.80

เมื่อ

มาตรฐานของป้ ายทะเบียนที่ระบุในกฎกระทรวงว่าด้วยการกาหนดขนาด
ลักษณะ และสี ของแผ่นป้ ายทะเบียนรถ[9] ดังสมการที่ (4)

fol

Wpic 

640 pixel x 34cm.
plate width

(4)

เมื่อ plate width คือความกว้างป้ ายทะเบียนที่ตรวจจับได้ (pixel)

รู ปที่ 8. ป้ ายที่ตรวจจับได้และขนาดความกว้าง

3. ขั้นตอนการพัฒนาระบบ

3.3 การหาระยะห่ างของรถ

ภาพรวมของการออกแบบและขั้นตอนในการพัฒนาระบบแสดงได้
ดังรู ปที่ 7

การหาระยะระหว่างรถจะเป็ นระยะที่ วดั จากหน้าเลนส์ ของกล้องไป
ยังป้ ายทะเบียนของรถคันหน้า โดยลักษณะของระยะห่ างดังกล่าวแสดงได้
ดังรู ปที่ 9

เริ่ ม
ตรวจจับป้ ายทะเบียน
จากเฟรมวิดีโอ
หาค่าความกว้างของภาพ (Wpic)
คานวณระยะห่างด้วยหลักการของ FoV
แสดงค่าระยะห่าง

รู ปที่ 9. ลักษณะของระยะห่ างระหว่างรถ

จบ

เมื่ อได้ค่ าความกว้างจริ งของภาพจากหัวข้อ ที่ 3.2 แล้วจะสามารถหา
ระยะห่ างระหว่างรถคันหน้าได้โดยใช้ค่าคงที่ ต่าง ๆ จากกล้องวิดีโอที่ใช้
เช่ น ความกว้างและความสู งของอุปกรณ์ รับภาพ (ตารางที่ 1) ความยาว
โฟกัสของกล้อง โดยระยะห่ างสามารถหาจากสมการที่ (5) หรื อ (6) ดังนี้

รูปที่ 7. โครงสร้างของระบบ

3.1 ขั้นตอนการตรวจจับป้ ายทะเบียน
การตรวจจับป้ ายทะเบียนของรถคันที่อยูด่ า้ นหน้าจะใช้หลักการดัง ที่
ได้กล่าวมาแล้วในหัวข้อที่ 2.1 ซึ่ งขั้นตอนนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อนาจานวน
พิกเซล (pixel) ความกว้างของป้ ายที่ตรวจจับได้มาคานวณขนาดความ
กว้างของภาพ (Wpic) เพื่อนาไปใช้ในขั้นตอนของการคานวณระยะห่ าง
ของรถต่อไป ภาพป้ ายที่ตรวจจับได้แสดงได้ดงั รู ปที่ 8

Dist 

Wpic x fol
Wccd

(5)

Dist 

Hpic x fol
Hccd

(6)

4. การทดสอบระบบ
การทดสอบจะใช้ไฟล์วิดีโอที่ ถ่ายจากบริ เวณด้านหน้าของรถ ขนาด
ของเฟรมวิดีโอ 640x480 พิกเซล 25 เฟรมต่อวินาที โดยจะใช้กล้องที่มี
ขนาดของ CCD Sensors เท่ากับ 1/2.3” ความยาวโฟกัสที่ 4 และ 16 มิลิ
เมตร โดยผลการทดสอบแสดงได้ดงั ตารางที่ 2

3.2 การหาความกว้ างของภาพ
ความกว้างของภาพจะคานวณจากจานวนพิกเซลของป้ ายทะเบียนที่
ตรวจจับได้ (รู ปที่ 8) เทียบกับขนาดของเฟรมวิดีโอ (640x480) และขนาด
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ป้ ายทะเบี ย นได้ เ มื่ อ ภาพป้ ายมี ข นาดเล็ ก ลง และปั จ จัย ที่ ส่ งผลกั บ
ประสิ ทธิ ภาพของการตรวจจับคือขนาดความยาวโฟกัสของกล้อง

ตารางที่ 2. ผลการทดสอบของระบบหาระยะห่ าง
ความยาว
โฟกัส (mm)

4
16

2
1.6
1.9

4
3.3
3.8

6
4.8
5.6

8
6.4
7.4

ระยะที่ใช้ทดสอบ (m)
10
12
14
7.0
10.7 10.9 12.6

16
14.1

18
21.5

20
-

6. กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณคณาจารย์สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
ประจาศูนย์
นนทบุรี อาจารย์ประดิษฐ์ สงค์แสงยศ ศูนย์หนั ตรา ที่ให้คาแนะนาในการ
จัดทาระบบ และนักศึกษาในสาขาฯ ที่ให้ความช่วยเหลือในการเก็บ
ข้อมูลภาพในการทดสอบระบบ

จากผลการทดสอบดังตารางที่ 2 จะเห็ น ว่ากล้องที่ มีความยาวโฟกัส 4
มิลลิเมตรนั้นสามารถคานวณระยะห่ างได้ไกลที่สุดที่ 10 เมตร เนื่ องจาก
ระยะทางไกลขึ้ นท าให้ ข นาดของภาพป้ ายทะเบี ย นนั้ น เล็ ก ลงระบบ
ตรวจจับจึงไม่สามารถตรวจจับป้ ายได้ และเมื่อใช้กล้องที่มีขนาดความยาว
โฟกัส 16 มิลลิเมตร จะเห็นว่าสามารถคานวณระยะห่ างได้ไกลที่สุดถึ ง 18
เมตร เนื่ องจากกล้องที่มีความยาวโฟกัสมากขึ้นจะมีขอบเขตการจับภาพ
แคบลงท าให้ ภ าพป้ ายนั้น ใหญ่ ข้ ึ น ระบบจึ ง สามารถตรวจจับ ป้ ายใน
ระยะไกลได้ดีกว่ากล้องที่ มีความยาวโฟกัสน้อย ๆ โดยประสิ ทธิ ภาพใน
การคานวณระยะห่ างแสดงได้ดงั ตารางที่ 3 และผลการทางานของระบบ
สามารถแสดงได้ดงั รู ปที่ 10
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ตารางที่ 3. ประสิ ทธิ ภาพในการคานวณระยะห่ าง
ความยาว
โฟกัส
(mm)

4
16

2

4

84.1
96.9

ประสิ ทธิภาพ (%)
10 12 14

6

8

84.1

81.2

80.2

70.6

-

-

95.1

94.74

93.6

92.4

91.5

90.5

16

18

20

-

-

-

88.3

80.5

-
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5. สรุป
งานวิจยั นี้ ได้ประยุก ต์ระบบตรวจจับ ป้ ายทะเบี ยนมาทางานร่ วมกับ
ทฤษฎี ข อบเขตการมองเห็ น ของภาพโดยใช้ข นาดมาตรฐานของป้ าย
ทะเบียนรถเป็ นค่าอ้างอิงในการคานวณระยะห่ าง ซึ่ งผลการทดสอบระบบ
พบว่าให้ค่าความแม่นยาเป็ นที่น่าพอใจโดยการทดสอบที่ความยาวโฟกัส
4 มิลลิเมตรนั้นให้ค่าเฉลี่ยความถูกต้องอยูท่ ี่ร้อยละ 80.07 และการทดสอบ
โดยใช้กล้องที่มีความยาวโฟกัส 16 มิลลิเมตรนั้นให้ค่าเฉลี่ ยความถูกต้อง
อยู่ที่ร้อยละ 91.55 ซึ่ งผลการทดสอบแสดงให้ เ ห็ น ว่าความถู ก ต้องจะ
น้อยลงเมื่อระยะห่ างของรถมากขึ้นเนื่ องจากระบบไม่ สามารถตรวจจับ
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ระบบควบคุมการใช้ งานอุปกรณ์ ETOKEN ด้ วยเทคโนโลยี GPS
Control eToken device using system with GPS
วัลลภ มัน่ น้อย1, และ ปานวิทย์ ธุวะนุติ2
1
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
2
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
E-mail: wanlop_munnoi@hotmail.com1, panwit@it.kmitl.ac.th2
หลักฐาน และการพิ สูจน์ ตวั ตน (Authentication) เป็ นการตรวจสอบ
หลักฐาน ซึ่ งกลไกลของการพิสูจน์ตวั ตน (Authentication Mechanisms)
แบ่งออกเป็ น 4 คุณลักษณะ คือ 1.สิ่ งที่คุณรู ้ (Something you know) เช่น
รหัสผ่านหรื อพิน 2.สิ่ งที่คุณมี (Something you have) เช่น อุปกรณ์ Token
3.สิ่ งที่คุณเป็ น (Something you are) เช่น ลายนิ้วมือ ม่านตา และใบหน้า 4.
ที่ที่คุณอยู่ (Somewhere you are) เช่น สถานที่ที่ผใู ้ ช้งานอยู่ ณ ปั จจุบนั เป็ น
ต้น โดยสิ่ งที่จะกล่าวถึงเกี่ยวกับการค้นคว้าและพัฒนาต่อไปนี้ คือ eToken
ซึ่ งเป็ นเทคโนโลยีสมาร์ ทการ์ ดที่สนับสนุนการยืนยันตัวตนแบบ 2 ระดับ
โดยได้รับการรับรองมาตรฐานความปลอดภัยระดับสากล ทั้งในแบบการ
รักษาความปลอดภัย และการรักษาความเป็ นส่ วนบุคคล สามารถจัดเก็บ
ใบรับรองอิ เล็กทรอนิ กส์ (Digital Certificate) เพื่อนําไปใช้ในการ
ตรวจสอบหรื อ พิ สู จ น์ ต ัว ตนของผู ้ใ ช้ง าน เช่ น การยื น ยัน ตัว ตนเข้า สู่
คอมพิวเตอร์ ผ่านระบบเครื อข่ าย (Network Logon) การลงลายมื อชื่ อ
อิเล็กทรอนิ กส์ (Digital Signing) การเข้ารหัส ถอดรหัสอีเมล์ (E-Mail
Encryption) การยืนยันตัวตนเข้าสู่ เว็บไซต์ (Secure web logon) และการ
ยืนยันตัวตนเข้าสู่ ระบบเครื อข่ายเสมือน (Virtual Private Network) เป็ น
ต้น อุปกรณ์ eToken ไม่สามารถทําซํ้าหรื อลอกเลียนแบบได้ ซึ่ งปั จจุบนั
องค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนมีการนําอุปกรณ์ eToken เข้ามาใช้ในการ
พิสูจน์ตวั ตนกับระบบต่าง ๆ แต่ระบบที่มีอยูน่ ้ นั ยังไม่ปลอดภัยเท่าที่ควร
เนื่ องจากระบบที่ใช้งานอยูใ่ นปั จจุบนั นั้น ผูใ้ ช้จาํ เป็ นที่จะต้องนําอุปกรณ์
eToken ไปใช้งานภายนอกองค์กรด้วย บางครั้งอาจจะทําให้ผใู ้ ช้งานที่นาํ
อุปกรณ์ eToken ไปใช้งานเกิดการสู ญหาย แล้วนําไปทําธุรกรรมกับระบบ
หรื อผูใ้ ช้งานอาจจะนําอุปกรณ์ eToken ไปใช้งานในพื้นที่ที่เสี่ ยงต่อความ
ปลอดภัยข้อมูลขององค์กร เพราะว่าไม่สามารถควบคุมการใช้งานอุปกรณ์
eToken ภายนอกองค์กรได้ ดังนั้นการยืนยันตัวตนในรู ปแบบที่ 4 (4Factor Authentication : Somewhere you are) จึงเป็ นคําตอบของการแก้ไข
ปั ญหานี้ สามารถทําการตรวจสอบตําแหน่ งปั จจุบนั รวมถึ งการกําหนด
พื้นที่การใช้งานอุปกรณ์ eToken โดยผ่าน Smartphone ของผูใ้ ช้งานด้วย
เทคโนโลยี GPS (Global Positioning System) ที่ ถูกติ ดตั้งอยู่บน
Smartphone ของผูใ้ ช้งานร่ วมกับระบบอินเตอร์ เน็ต ซึ่ งปั จจุบนั ผูใ้ ช้งาน
ส่ วนใหญ่จะมีอุปกรณ์ Smartphone ในการใช้งานอยูแ่ ล้ว ทําให้สามารถนํา
ค่าพิกดั ที่ได้จากอุปกรณ์ Smartphone นั้น มากําหนดพื้นที่ในการใช้งาน
อุปกรณ์ eToken ตัวอย่าง เช่ น เมื่อผูใ้ ช้งานต้องการจะใช้อุปกรณ์ eToken
นอกพื้นที่ขององค์กร จะต้องนําอุปกรณ์ Smartphone มาทําการลงทะเบียน

บทคัดย่อ
การใช้ งานระบบเว็บแอพพลิ เคชั่ นในปั จจุ บันนิ ยมใช้ การยื นยันตั ว
บุ ค คลในการเข้ าถึ ง ข้ อมู ล ในรู ป แบบ 2
ระดั บ (TWO-Factor
Authentication) ประกอบด้ วย สิ่ งที่ คุณรู้ (Something you know) และสิ่ งที่
คุณมี (Something you have) เพื่ อเป็ นการตรวจสอบ และเพิ่ มความ
ปลอดภัยในการเข้ าใช้ ระบบเว็บแอพพลิเคชั่น แต่ ยงั คงพบปั ญหาที่ ตามมา
เนื่องจากสิ่ งที่คุณมีนั้น ตัวอย่ าง เช่ น อุปกรณ์ eToken สามารถนําไปใช้ งาน
ที่ใดก็ได้ ทําให้ ยากต่ อการควบคุม และถูกปฎิเสธความรั บผิดชอบจากผู้ใช้
ในงานวิ จัยนี ้ จึ งวิเคราะห์ จุดอ่ อนดังกล่ าว และได้ ทาํ การออกแบบพร้ อม
พัฒนาระบบ เพื่อหาแนวทางการแก้ ไขปั ญหา โดยเพิ่มการยืนยันตัวตนใน
รู ปแบบที่ 4 คื อ พืน้ ที่ ที่คุณอยู่ (Somewhere you are) เข้ ามาใช้ งานร่ วมกับ
การยืนยันตัวตนแบบ 2 ระดับ ซึ่ งจะอาศัยหลักการทํางานของเทคโนโลยี
GPS ที่ ติดตั้งมากับ Smartphone ในการยืนยันพืน้ ที่ ของผู้ใช้ งานระบบเว็บ
แอพพลิ เคชั่ น ณ ปั จจุบัน ทําให้ ขั้นตอนของการพิ สูจน์ ตัวตนมี ความ
แข็งแรงมากขึน้ เพราะว่ าสามารถระบุพืน้ ที่ การใช้ งานให้ กับสิ่ งที่ คุณมีได้

Abstract
The usage of web application nowadays often use two-factor
authentication to access users information which are something you
know and something you have, for verification and add more security
into web application log in system. However, the problem could be found
due to some information, for example eToken, can be used anywhere and
makes it more difficult to control and have been denied from user
responsibility. There for, this research's purpose is to analyses such
weakness and implement the solution to solve the problem by adding the
4th person's verification which is somewhere you are into the system.
The smartphone GPS technology will be introduced to verify the location
of the users. This will strengthen the user’s verification system due to an
ability to define the location of something you have.
Keywords: Authentication, eToken, Technology GPS.

1. บทนํา
ปัจจุบนั การพิสูจน์ตวั ตนเป็ นสิ่ งสําคัญ ใช้ระบุตวั บุคคลในการเข้าใช้งาน
ระบบต่าง ๆ การพิสูจน์ตวั ตน (Authentication) ในทางปฎิบตั ิจะถูกแบ่ง
ออกเป็ น 2 ส่ วน คือ การระบุตวั ตน (Identification) เป็ นการแสดง
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ร่ ว มกับ อุ ป กรณ์ eToken ก่ อ น และทํา การแจ้ง พิ กัด กับ ผูด้ ู แ ลระบบ
หลังจากนั้น เมื่อผูใ้ ช้งานนําอุปกรณ์ eToken ไปใช้นอกพื้นที่ขององค์กร
ระบบจะทําการตรวจสอบพิกดั ปั จจุบนั กับพิกดั ที่ถูกจัดเก็บอยูใ่ นระบบว่า
เป็ นไปตามเงื่อนไขที่กาํ หนดหรื อไม่ ซึ่ งพื้นที่จะถูกกําหนดระยะเป็ นรัศมี
วงกลมจากจุดที่ Smartphone รับค่าพิกดั ได้ คําแนะนําการใช้งานอุปกรณ์
eToken และอุปกรณ์ Smartphone จะต้องอยูด่ ว้ ยกันตลอดเวลาที่มีการใช้
งาน ทําให้ระบบสามารถควบคุ มตําแหน่ ง ปั จจุ บนั ของอุปกรณ์ eToken
ขณะเข้าใช้งานได้ทนั ที

ขึ้นอยู่กบั ประเภทของแต่ละองค์กรหรื อบุคคล การเข้ารหัสโดยใช้กุญแจ
สาธารณะประกอบไปด้วยกุญแจ 2 ชนิดที่ตอ้ งใช้คู่กนั เสมอในการเข้ารหัส
และถอดรหัสคือ กุญแจสาธารณะ (Public Key) เป็ นกุญแจที่ผสู ้ ร้างจะ
ส่ งออกไปให้ผใู ้ ช้อื่น ๆ ทราบหรื อเปิ ดเผยได้ กุญแจส่ วนตัว (Private Key)
เป็ นกุ ญ แจที่ ผู ้ ส ร้ า งจะเก็ บ ไว้ โ ดยไม่ เ ปิ ดเผยให้ บุ ค คลอื่ น ทราบ
กระบวนการของการเข้า รหัสแบบคู่ รหัสกุญแจมี ดงั นี้ ผูใ้ ช้แต่ ละคนจะ
สร้างกุญแจของตัวผูใ้ ช้ข้ ึนมา เพื่อใช้สาํ หรับการเข้ารหัสและการถอดรหัส
ซึ่ งกุญแจสาธารณะจะถูกส่ งออกไปยังผูใ้ ช้อื่น ๆ แต่กุญแจส่ วนตัวจะถูก
เก็บไว้ที่ตวั ของผูใ้ ช้เอง เมื่อส่ งข้อมูลออกไปยังผูใ้ ช้อื่น ๆ ข้อมูลที่ส่งจะถูก
เข้ารหัสด้วยกุญแจสาธารณะก่ อนถูกส่ งออกไป เมื่ อผูร้ ั บได้รับข้อความ
แล้ว จะใช้กญ
ุ แจส่ วนตัวของผูใ้ ช้ในการถอดรหัส [1]

2. ทฤษฎีทเี่ กีย่ วข้ อง
ในหัวข้อนี้ จะอธิ บายถึงทฤษฎี ที่นาํ มาใช้ประกอบการศึกษาค้นคว้า
และการพัฒนาระบบ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

2.4 ออเธนติเคเตอร์ (Authenticator)

2.1 องค์ ประกอบของการพิสูจน์ ทราบตัวตน

ออเธนติเคเตอร์ (Authenticator) หรื อโทเค็น (Token) เป็ นฮาร์ ดแวร์ ที่
ใช้สําหรับการเก็บใบรับรองอิเล็กทรอนิ กส์ (Digital Certificate) หรื อ
ประวัติ ส่ ว นตัว ของผูใ้ ช้ ซึ่ งคุ ณ สมบัติ โ ดยรวมของโทเค็ น อ้า งอิ ง จาก
อุปกรณ์ eToken Pro ของ SafeNet มีรายละเอียดดังนี้ API Standard
support PKCS#11 v2.01, X.509 v3, SSL v3, IP Sec. On-Board Security
Algorithms RSA 1024-2048 bit, Des, 3Des, SHA1. Security
Certifications FIPS 140-2 เป็ นต้น [3]

การพิสูจน์ตวั ตนจะสมบูรณ์ได้ตอ้ งมี 3 ขั้นตอน คือ การพิสูจน์ ตัวตน
(Authentication) คือ ส่ วนที่สาํ คัญที่สุดเพราะเป็ นขั้นตอนแรกของการเข้าใช้
ระบบ ผูเ้ ข้าใช้ระบบต้องถูกยอมรับจากระบบว่าสามารถเข้าใช้งานระบบ
ได้ การพิสูจน์ทราบตัวตนเป็ นการตรวจสอบหลักฐานเพื่อแสดงว่าเป็ น
บุคคลนั้นเป็ นตัวจริ ง การอนุ ญาต (Authorization) คื อ ขั้นตอนในการ
อนุญาตให้แต่ละบุคคลสามารถเข้าถึงข้อมูลหรื อระบบใดได้บา้ ง ก่อนอื่น
ต้องทราบก่อนว่าบุคคลที่กล่าวอ้างนั้นคือใครตามขั้นตอนของการพิสูจน์
ตัวตน และต้องให้มนั ใจด้วยว่าการพิสูจน์ตวั ตนนั้นถูกต้อง เช่ น การใช้
ACL (Access Control List), การจัดกลุ่มผูใ้ ช้งาน การตรวจสอบได้
(Accountability) คือ การบันทึ กรายละเอียดของการใช้งานระบบและ
รวมถึงข้อมูลต่าง ๆ ที่ผใู ้ ช้กระทําลงไปในระบบ เพื่อตรวจสอบผูใ้ ช้ที่เข้า
มาใช้บริ การได้มีการเปลี่ ยนแปลง หรื อมีการแก้ไขข้อมูลในส่ วนใดบ้าง
เช่น การลงบันทึกข้อมูล (Data Logging) [1]

2.5 เทคโนโลยี GPS (Global Positioning System)
ระบบกําหนดตําแหน่ งบนโลก หรื อ จี พีเอส (Global Positioning
System: GPS) คือระบบบอกตําแหน่งบนพื้นผิวโลก โดยอาศัยการคํานวณ
จากความถี่ สัญญาณนาฬิ กาที่ ส่ งมาจากดาวเที ย มที่ โคจรอยู่รอบโลกซึ่ ง
ทราบตําแหน่ ง ทําให้ระบบนี้ สามารถบอกตําแหน่ ง ณ จุ ดที่ สามารถรั บ
สัญญาณได้ทวั่ โลก โดยเครื่ องรับสัญญาณจี พีเอส รุ่ นใหม่ๆ จะสามารถ
คํานวณความเร็ วและทิ ศทางนํามาใช้ร่วมกับโปรแกรมแผนที่ เพื่อใช้ใน
การนําทางได้ แนวคิดในการพัฒนาระบบจีพีเอส เริ่ มต้นตั้งแต่ปี ค.ศ. 1957
เมื่อนักวิทยาศาสตร์ ของสหรัฐอเมริ กา นําโดย Dr. Richard B. Kershner
ได้ติดตามการส่ งดาวเทียมสปุตนิ กของโซเวียต และพบปรากฏการณ์ดอป
เปลอร์ ข องคลื่ น วิ ท ยุ ที่ ส่ ง มาจากดาวเที ย ม พวกเขาพบว่ า หากทราบ
ตําแหน่ งที่แน่ นอนบนพื้นผิวโลก ก็สามารถระบุตาํ แหน่ งของดาวเทียมได้
จากการตรวจวัด ดอปเปลอร์ และหากทราบตํา แหน่ ง ที่ แ น่ น อนของ
ดาวเทียม ก็สามารถระบุตาํ แหน่งบนพื้นโลกได้ ในทางกลับกัน ดาวเทียมจี
พีเอส เป็ นดาวเทียมที่มีวงโคจรระดับกลาง (Medium Earth Orbit: MEO)
ที่ระดับความสู งประมาณ 20,200 กิโลเมตร (12,600 ไมล์ หรื อ 10,900
ไมล์ทะเล) จากพื้นโลก ใช้การยืนยันตําแหน่ งโดยอาศัยพิกดั จากดาวเทียม
อย่างน้อย 4 ดวง ดาวเทียมจะโคจรรอบโลกเป็ นเวลา 4-8 ชัว่ โมงต่อหนึ่ ง
รอบ ที่ความเร็ ว 4 กิโลเมตร/วินาที การโคจรแต่ละรอบนั้นสามารถได้เป็ น
6 ระนาบ ระนาบ ละ 4 ดวง ทํามุม 55 องศา โดยทั้งระบบจะต้องมี
ดาวเที ย ม 24 ดวง หรื อ มากกว่า เพื่ อ ให้ส ามารถยืน ยัน ตํา แหน่ ง ได้

2.2 องค์ ประกอบทีใ่ ช้ สําหรับการพิสูจน์ ทราบตัวตน
ในการพิ สู จน์ ท ราบตัว ตนนั้น ผูท้ ี่ ถู กพิ สู จ น์ ท ราบจํา เป็ นต้อ งแสดง
หลักฐานบางอย่างเพื่อพิสูจน์ว่า คุณคือบุคคลที่กล่าวอ้างมาข้างต้น โดย
หลักฐานการพิสูจน์ตวั ตนนั้นสามารถแบ่งได้ 4 ลักษณะคือ 1.สิ่ งที่คุณรู ้
(Something you know) เช่น รหัสผ่าน (Password) หรื อพิน (PIN) เป็ นต้น
2.สิ่ งที่คุณมี (Something you have) เช่น กุญแจ บัตรประจําตัว พาส
สปอร์ ต เครดิ ตการ์ ด หรื อ อุ ปกรณ์ eToken ป็ นต้น 3.สิ่ งที่ คุณเป็ น
(Something you are) เช่น ลายนิ้วมือลายมือ ม่านตา จอตา หรื อโครงหน้า
เป็ นต้น [1] 4.ที่ที่คุณอยู่ (Somewhere you are) เช่น สถานที่ที่ผใู ้ ช้งานอยู่
ณ ปัจจุบนั ซึ่งจะอาศัยเทคโนโลยี GPS ในการทํางาน เป็ นต้น [2]

2.3 การพิสูจน์ ตวั ตนลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์
การเข้า รหัส แบบกุ ญ แจคู่ มื อ หรื อ พับ ลิ ก คี ย ์น้ ี จะมี ค วามปลอดภัย
มากกว่า การเข้า รหัส ข้อ มู ล แบบธรรมดา แต่ ก็ ไ ม่ ไ ด้ห มายความว่า การ
เข้ารหัสแบบคู่กุญแจนี้ จะเป็ นวิธีที่เหมาะสมที่ สุดของวิธีการเรหัส ทั้งนี้

วันที่ 21-23 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่
D408

Paper ID 1161

บทความวิจัย –วิชาการ
การประชุมวิชาการ งานวิจยั และพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 6 การพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อให้โลกมีสนั ติสุข
ECTI-CARD Proceedings 2014, Chiang Mai, Thailand
ครอบคลุมทุกจุดบนผิวโลก ปั จจุบนั เป็ นดาวเที ยม GPS Block-II มี
ดาวเทียมสํารองประมาณ 4-6 ดวง [5]

2.6 แอนดรอยด์
แอนดรอยด์ (Android) คือระบบปฏิบตั ิการสําหรับอุปกรณ์พกพา เช่น
โทรศัพท์มือถือ เรี ยกอีกอย่างว่า สมาร์ทโฟน แอนดรอยด์น้ นั พัฒนามาจาก
ระบบปฏิบตั ิ การลีนุกซ์ (Linux) การพัฒนาแอพพลิเคชัน่ ที่ รันบนแอน
ดรอยด์จ ะใช้ภ าษาจาวา โดยการเข้า ถึ ง ความสามารถต่ า ง ๆ ของแอน
ดรอยด์จะกระทําผ่าน Java Library [4]

รู ปที่ 1. การทํางานของระบบโดยรวม

2.7 เทคนิคการหาตําแหน่ ง

3.1.1 ส่ วนของข้ อมูล
เป็ นส่ วนที่ใช้ติดต่อระหว่าง Server และ Client โดยจะทําหน้าที่ใน
การรับส่ งข้อมูลจาก Client และทําการจัดเก็บลงฐานข้อมูลรวมถึ งการ
จัดการกับข้อมูลเพื่อที่จะนําไปใช้ประมวลผลและแสดงตําแหน่ งปั จจุบนั
ของอุ ป กรณ์ eToken โดยการตรวจสอบจากตํา แหน่ ง สถานะของ
Smartphone ที่อยู่ ณ ปั จจุบนั ซึ่ งจะแบ่งออกเป็ น 4 ส่ วน คือ

การหาตําแหน่ งมาจากแนวความคิดง่าย ๆ ที่ว่า ถ้าเรารู ้ตาํ แหน่ งของ
ดาวเทียม และเรารู้ระยะทางจากดาวเทียมถึงเครื่ องรับ เราจะสามารถหา
ตําแหน่งของเครื่ องรับสัญญาณได้ เช่น ถ้าลองพิจารณาใน 2 มิติ แล้วทั้ง
ตําแหน่งที่กาํ หนดให้ 2 จุด และระยะจากจุดทั้ง 2 ถึงจุดที่ตอ้ งการหา (x,y)
เราสามารถใช้วงเวียนเขียนเส้น โดยมีจุดที่กาํ หนดให้เป็ นศูนย์กลาง รัศมี
วงเวียนเท่ากับระยะทางที่รู้ เส้นวงกลมที่ได้จะตัดกัน 2 จุด โดยหนึ่ งจุด
เป็ นคําตอบที่ถูกต้อง ทีน้ ีสมการอย่างง่ายเขียนได้เป็ น [5]
ระยะจากจุดที่ 1

3.1.1.1 ส่ วนตรวจสอบข้ อมูล
การทํางานในส่ วนนี้ จะเป็ นการตรวจสอบข้อมูลที่ได้รับมาจาก Client
(Smartphone) ว่ามีความถูกต้องครบถ้วนหรื อไม่ เพื่อไม่ให้เกิ ดปั ญหา
ข้อ มู ล ตําแหน่ ง หรื อ พิ กัด ผิ ด พลาดอัน เนื่ อ งมาจากการรั บ ส่ ง ข้อ มู ล จาก
Client

ระยะจากจุดที่ 2

3.1.1.2 ส่ วนจัดเก็บข้ อมูล
หลัง จากที่ ไ ด้มี ก ารตรวจสอบความถู ก ต้อ งของข้อ มู ล ที่ ไ ด้รั บ จาก
Client แล้ว ระบบจะทําการจัดเก็บข้อมูลลงฐานข้อมูลเพื่อนําไปใช้ในการ
วิเคราะห์หรื อประมวลอีกครั้ง

ถ้าเป็ นสามมิติก็สามารถทําได้ในลักษณะเดียวกัน โดยมีจุดที่กาํ หนดให้ 3
จุด ในทํานองเดียวกัน สมการอย่างง่าย
ระยะจากจุดที่ 1

3.1.2 ส่ วนประมวลผล
การทํา งานในส่ ว นนี้ เป็ นการนํา ค่ า พิ กัด ที่ ไ ด้ มาคํา นวณหาจุ ด ที่
Smartphone อยู่ ณ ปั จจุบนั เพื่อนําไปเปรี ยบเที ยบค่าพิกดั ที่ เก็บอยู่ใน
ฐานข้อมูลหลังจากมีการเปรี ยบเทียบแล้ว ระบบจะทําการตรวจสอบตาม
เงื่ อ นไขที่ ไ ด้กาํ หนด ว่าสามารถใช้งานอุ ปกรณ์ eToken ในพิ กัดนั้น ได้
หรื อไม่

ระยะจากจุดที่ 2
ระยะจากจุดที่ 3

3. การวิเคราะห์ และการออกแบบระบบ
การวิเคราะห์ระบบปั จจุบนั จะเป็ นการศึกษาการทํางานและขั้นตอน
การทํางานของระบบเดิมพร้อมทั้งวิเคราะห์ปัญหา ข้อจํากัดของระบบเดิม
ที่มีอยู่แต่ละแบบ เพื่อประเมินกับความต้องการของผูใ้ ช้ระบบ ซึ่ งนํามา
ประกอบการวิเคราะห์และออกแบบระบบงานใหม่ให้บรรลุวตั ถุประสงค์
ตรงตามความต้องการของผูใ้ ช้มากที่สุด

3.1.3 ส่ วนแสดงผล
การทํางานในส่ วนนี้ เป็ นการแสดงข้อมูลที่ถูกจัดเก็บไว้ในฐานข้อมูล
ออกมาในรู ปแบบของกราฟหรื อตาราง ซึ่ งผูด้ ูแลระบบสามารถปรับปรุ ง
แก้ไขข้อมูลของระบบได้
3.1.4 ส่ วนการรั บค่ า GPS
ในส่ วนนี้ จะเป็ นองค์ประกอบหลักสําคัญคือ Smartphone จะได้รับ
สัญญาณ GPS สามารถบอกพิกดั หรื อตําแหน่งปั จจุบนั ได้ โดยผูใ้ ช้ตอ้ งทํา
การส่ งค่าพิกดั จาก Smartphone ไปยัง Server ในกรณี ที่ผใู ้ ช้ตอ้ งการยืนยัน
ตัวตนในตําแหน่งปั จจุบนั ซึ่ งการร้องขอพิกดั นั้น ขึ้นอยูก่ บั ความต้องการ

3.1 องค์ ประกอบหลักของระบบ
ระบบควบคุมการใช้งานอุปกรณ์ eToken ด้วยเทคโนโลยี GPS เป็ น
การทํางานร่ วมกัน 2 ส่ วน คือ ส่ วนเซิ ฟเวอร์ (Server) และไคลเอนต์
(Client)
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ของผู้ใ ช้ ที่ ต้อ งการใช้ง านจึ ง จะมี ก ารร้ อ งขอ ทํา ให้ Service
บน
Smartphone ไม่ตอ้ งทํางานอยูต่ ลอดเวลา ข้อดี คือ ประหยัดพลังงาน

3.2 การทํางานของระบบ

รู ปที่ 3. แสดงภาพอุปกรณ์ eToken Pro

หลักการทํางานของระบบการติดตามการใช้งานอุปกรณ์ eToken ได้มี
การแบ่งระดับการใช้งานระบบออกเป็ น 2 ส่ วน คือ

3.3.2 Smartphone
สมาร์ ทโฟน (smartphone, smart phone) เป็ นโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่มี
ความสามารถที่เพิ่มเติมนอกเหนื อจากโทรศัพท์มือถือทัว่ ไป สมาร์ ตโฟน
ได้ ถู ก มองว่ า เป็ นคอมพิ ว เตอร์ พกพาที่ ทํ า งานในลั ก ษณะของ
โทรศัพ ท์ เ คลื่ อ นที่ โดยที่ ส ามารถเชื่ อ มต่ อ ความสามารถหลัก ของ
โทรศัพท์มือถือ เข้าร่ วมกับแอปพลิเคชันของโทรศัพท์เอง[5]สมาร์ ตโฟน
สามารถให้ผูใ้ ช้งานติดตั้งโปรแกรมเสริ มสําหรับเพิ่มความสามารถของ
โทรศัพท์ตวั เอง โดยรู ปแบบนั้นขึ้นอยู่กบั แพลตฟอร์ มของโทรศัพท์และ
ระบบปฏิบตั ิการ [6]

3.2.1 ระดับผู้ใช้ งานอุปกรณ์ eToken (User)
ผูใ้ ช้งานมี หน้า ที่ ใช้งานอุ ปกรณ์ eToken ผ่า นระบบที่ อ งค์กรได้
พัฒนาขึ้นมาและสามารถใช้งานอุปกรณ์ eToken ได้ตามพื้นที่ที่ถูกกําหนด
เท่านั้น
3.2.2 ระดับผู้ดูแลระบบ (Administrator)
ผูด้ ูแลระบบมีสิทธิ์ในการลงทะเบียนใช้งานอุปกรณ์ eToken การเพิ่ม
ลบ แก้ไ ข ข้อ มู ล ของผูใ้ ช้ง าน ข้อ มู ล อุ ป กรณ์ eToken และข้อ มู ล
Smartphone ตรวจสอบรายงาน พร้อมทั้งการกําหนดพื้นที่ในการใช้งาน
อุปกรณ์ eToken อีกด้วย

รู ปที่ 4. แสดงภาพ Smartphone

Satellite

Server
เพิ่ม ลบและแก้ ไข ข้ อ มูลผู้ใช้ งาน ข้ อมูล อุปกรณ์
eToken และข้ อ มูล Smartphone

3.4 การออกแบบ

ลงทะเบีย นการใช้ งาน และ
กํา หนดพื ้นที่ใ นการใช้ งาน
อุปกรณ์ eToken

ยูสเคสไดอะแกรมการทํางานของระบบทั้งหมด โดยจะมีผเู ้ กี่ยวข้อง
กับระบบได้แก่ ผูด้ ูแลระบบ มีหน้าที่ในการเพิ่ม ลบ แก้ไขข้อมูลต่างๆ ซึ่ ง
จะทํางานตามฟั งก์ชนั การงานหลัก ๆ ที่แสดงในยูสเคสไดอะแกรม และ
ผูใ้ ช้ มี หน้า ที่ ส่ ง พิ กัด หรื อ ตํา แหน่ ง มาเก็บ ในฐานข้อ มู ล เพื่ อ ใช้ใ นการ
วิเคราะห์และประมวลผล โดยระบบจะทํางานได้น้ นั จะต้องมีการเชื่ อม
ต่อไปยังฐานข้อมูล เพื่อเก็บข้อมูลการทํารายการทั้งหมดไว้ในฐานข้อมูล

พื ้นที่ที่ถูก กํา หนดให้ สามารถ
ใช้ งานได้
eToken

Admin

User

รู ปที่ 2. แสดงภาพการทํางานของ Admin และ User

3.3 โครงสร้ างของระบบ
โครงสร้างด้านอุปกรณ์ (Hardware) ประกอบด้วยอุปกรณ์ต่าง ๆ ดังนี้
3.3.1 อุปกรณ์ eToken Pro (SafeNet Product)
USB Token คือ อุปกรณ์สาํ หรับใช้ในการแสดงตน (Authentication)
เพื่ อ เข้า ใช้ ง านระบบคอมพิ ว เตอร์ หรื อใช้ เ ก็ บ ข้ อ มู ล ความลับ เช่ น
รหัสผ่าน มีรูปร่ างหน้าตาคล้าย กับ Flash Drive หรื อ USB Drive แต่
ภายในจะเป็ นชิปแบบเดียวกับชิปที่ใช้กบั บัตรสมาร์ ทการ์ ดซึ่ งช่วยในการ
ป้ องกันข้อมูลความลับที่เก็บไว้ วัตถุประสงค์ของการพัฒนา USB Token
ขึ้ น มาก็เ พื่ อ ให้มี อุ ป กรณ์ ที่ เ ป็ นเครื่ อ งมื อ ช่ ว ยเก็ บ ข้อ มู ล ความลับ เช่ น
ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ และข้อมูลของผูใ้ ช้ เป็ นต้น [3]

รู ปที่ 5. แสดงภาพยูสเคสไดอะแกรมการทํางานของระบบ
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4.1.4 User Management
ส่ วนนี้เป็ นการแสดงข้อมูลผูใ้ ช้และข้อมูล Smartphone ซึ่ งจะประกอบ
ไปด้ว ยรายละเอี ย ดต่ า ง ๆ ดัง นี้ ชื่ อ นามสกุ ล ชื่ อ เข้า ใช้ร ะบบ แผนก
ตําแหน่ ง จํานวนของอุปกรณ์ที่ผใู ้ ช้มีการใช้งานร่ วมอยูด่ ว้ ย วันเวลาที่ผใู ้ ช้
ทําการยืนยันตัวตนด้วยพิกดั และพิกดั ที่ผใู ้ ช้งานอยู่ ณ ปั จจุบนั สามารถทํา
การเปลี่ยนพิกดั ได้ ใช้ในกรณี ที่ผใู ้ ช้ตอ้ งการใช้งานอุปกรณ์ eToken นอก
บริ เวณพื้นที่ของบริ ษทั หรื อหน่ วยงาน ซึ่ งสามารถทําการค้นหา เพิ่ม ลบ
และแก้ไขข้อมูลที่ได้กล่าวไว้ขา้ งต้น ตามความต้องการของผูด้ ูแลระบบ

4. ผลการทดลอง
ในหัว ข้อ ที่ จ ะกล่ า วถึ ง การทดลองที่ ไ ด้จ ากการพัฒ นาระบบโดย
จําแนกการทํางานออกเป็ น 2 ส่ วน ด้วยกันคือ ส่ วนการทํางานข้อผูด้ ูแล
ระบบ และส่ วนการทํางานของผูใ้ ช้ ซึ่ งมีรายละเอียดดังนี้

4.1 การทดลองการทํางานของผู้ดูแลระบบ

4.2 การทดลองการทํางานของผู้ใช้
การทดลองการใช้งานของผูใ้ ช้จะถูกแบ่งออกเป็ น 2 ส่ วนของการ
ทํางานคื อ ส่ วนของการใช้แอพพลิ เคชั่นบน Smartphone และส่ วนของ
ขั้นตอนการนําอุปกรณ์ eToken และค่าพิกดั ที่ได้จาก Smartphone ไปใช้
ในการยืนยันตัวตนเข้าระบบขององค์กร ซึ่ งมีรายละเอียดดังนี้

รู ปที่ 6. แสดงภาพหน้าจอการทํางานโดยรวมของผูด้ ูแลระบบ

4.2.1 แอพพลิเคชั่นบน Smartphone

การทดลองการใช้งานของผูด้ ูแลระบบจะถูกแบ่งการทํางานออกเป็ น
4 ส่ วน ดังนี้
4.1.1 Dashboard
ส่ ว นนี้ เป็ นการแสดงรายละเอี ย ดการเข้า ใช้ร ะบบของผูใ้ ช้ โดยจะ
แสดงส่ วนประกอบของการเข้าใช้ที่อยูใ่ นรู ปแบบของกราฟและตาราง ซึ่ ง
สามารถแสดงรายงานการเข้าใช้ระบบ โดยระบุช่วงเวลา เช่น รายวัน ราย
สัปดาห์ รายเดือน และรายปี เป็ นต้น
4.1.2 Setting ประกอบด้ วย 2 ส่ วน ดังนี ้
ส่ วนที่ 1 GEO Setting เป็ นการตั้งค่าพิกดั มาตรฐาน สําหรับการ
กําหนดพื้นที่ การใช้งานของอุปกรณ์ eToken เช่ น ที่ ต้ งั ของบริ ษทั หรื อ
หน่วยงานที่ตอ้ งใช้งานเป็ นประจํา
ส่ วนที่ 2 Authentication Setting ประกอบด้วย 4 ส่ วนของการตั้งค่า
ดังนี้ ส่ วนของ Admin E-Mail ใช้สาํ หรับกําหนด E-Mail Account ของ
ผูด้ ูแลระบบ เมื่ อผูใ้ ช้จาํ เป็ นที่ จะต้องพิกดั กลับมายังผูด้ ูแลระบบตาม EMail Account ที่ได้แจ้งไว้ในฐานข้อมูล ส่ วนของ Telephone ใช้สาํ หรับ
กําหนดเบอร์ โทรศัพท์ของผูด้ ูแลระบบ เมื่ อผูใ้ ช้จาํ เป็ นที่จะต้องส่ งพิกดั
กลับมายังผูด้ ู แลระบบ ตามเบอร์ โทรศัพท์ที่ไ ด้แจ้งเอาไว้ในฐานข้อมู ล
ส่ ว นของระยะทาง ใช้สําหรั บการกําหนดระยะรั ศ มี การเข้า ใช้งานของ
อุปกรณ์ eToken ว่าสามารถใช้งานได้กี่กิโลเมตรจากจุดที่ Smartphone อยู่
ณ ปั จจุบนั ส่ วนของระยะเวลา ใช้สําหรับการกําหนดเวลาในการยืนยัน
ตัวตนเข้าระบบ ถ้าเกินจากเวลาที่ระบบได้กาํ หนดไหว้ ระบบจะให้ทาํ การ
ยื น ยัน เข้า ระบบใหม่ อี ก ครั้ ง หรื อ กว่ า ผู ้ใ ช้ ง านจะทํา การส่ ง พิ กัด จาก
Smartphone ไปยัง Server

รู ปที่ 7. แสดงภาพหน้าจอการทํางานโดยรวมของผูใ้ ช้
การทดลองการใช้แอพพลิเคชัน่ บน Smartphone ซึ่ งจะถูกแบ่งการ
ทํางานออกเป็ น 5 ส่ วน ดังนี้
4.2.1.1 Login Page
ใช้สาํ หรับการยืนยันตัวตนเข้าระบบ เพื่อทําการเรี ยกใช้ขอ้ มูลของผูใ้ ช้
ที่ถูกเก็บไว้ในฐานข้อมูลมาแสดงยังที่หน้าจอ Smartphone
4.2.1.2 User Information
ใช้สาํ หรับการแสดงข้อมูลต่าง ๆ ของผูใ้ ช้ที่หน้าจอ Smartphone ซึ่ ง
ผูใ้ ช้สามารถทําการเปลี่ยนรหัสผ่านของผูใ้ ช้ได้จากส่ วนนี้
4.2.1.3 Current Location
ใช้สําหรั บการแสดงสถานที่ ปัจจุบนั ของผูใ้ ช้ที่หน้าจอ Smartphone
ซึ่ งผูใ้ ช้สามารถนําข้อมูลของสถานที่ไปอ้างอิงกับผูด้ ูแลระบบได้ เพื่อใช้
เป็ นการยืนยันสถานที่ได้อีกด้วย

4.1.3 Department และ Position
ส่ วนนี้ เป็ นการแสดงข้อมูล Department และ Position ซึ่ งสามารถทํา
การค้นหา เพิ่ม ลบ และแก้ไขข้อมูลของ Department และ Position
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สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง” สําเร็ จลุล่วงไป
ด้วยดี เนื่องจากได้รับความกรุ ณาอย่างสู งจาก ดร.ปานวิทย์ ธุวะนุติ รับเป็ น
อาจารย์ที่ปรึ กษางานวิจยั คอยให้คาํ ปรึ กษา แนะนํา ตลอดจนการแก้ไข
ข้อบกพร่ องต่างๆ ด้วยความเอาใจใส่ เป็ นอย่างดี ผูว้ จิ ยั รู ้สึกซาบซึ้ งในความ
กรุ ณาของอาจารย์ท่านนี้เป็ นอย่างยิง่ และขอขอบพระคุณเป็ นอย่างสู งไว้
ณ โอกาสนี้

4.2.1.4 Send Your Location
ใช้สาํ หรับการส่ งพิกดั ปั จจุบนั ของผูใ้ ช้ไปยัง Server เพื่อนําค่าพิกดั ที่
ได้น้ นั ไปทําการตรวจสอบเงื่อนไข ส่ วนนี้ จะใช้ก็ต่อเมื่อผูใ้ ช้จะต้องการ
ยืนยันตัวตนเข้าระบบร่ วมกับอุปกรณ์ eToken เท่านั้น
4.2.1.5 Change Password
ใช้สาํ หรับการเปลี่ยนรหัสผ่านของผูใ้ ช้

ท้ายสุ ดขอกราบขอบพระคุณบิดา มารดา ญาติสนิทมิตรสหายที่คอย
ช่วยเหลือและเป็ นกําลังใจเสมอมา จนงานวิจยั ครั้งนี้ สําเร็ จลุล่วงไปด้วยดี

4.2.1.6 Sign Out
ใช้สาํ หรับสิ้ นสุ ดการใช้งานของโปรแกรม

เอกสารอ้ างอิง

4.2.1.7 E-Mail และ SMS
ใช้สาํ หรับการส่ งข้อความพร้อมกับพิกดั ที่ผใู ้ ช้ตอ้ งการใช้งาน ในกรณี
ที่มีการเปลี่ยนแปลงสถานที่การใช้งานอุปกรณ์ eToken ในรู ปแบบ E-Mail
และ SMS

[1] จตุชยั แพงจันทร์, Master in Security 2nd Edition นนทบุรี : ไอดีซีฯ,
2553
[2] Security Concepts – Somewhere are you [Online]:
http://www.subspacefield.org/security/security_concepts/index.htm
l#toc-Subsection-11.8

4.2.2 ขัน้ ตอนการยืนยันตัวตนเข้ าสู้ระบบขององค์ กร
ขั้นตอนการทดลองการยืนยันตัวตนด้วยอุปกรณ์ eToken และค่าพิกดั
ที่ได้จาก Smartphone มี หลักการทํางานดังนี้ ให้ผูใ้ ช้งานทําการเสี ยบ
อุปกรณ์ eToken เข้ากับเครื่ องคอมพิวเตอร์ หลังจากนั้น เปิ ดใช้งานระบบ
ผ่า นเว็บ บราวเซอร์ ข้ ึ น มา จากนั้น ทํา การยืน ยัน รหัส ผ่ า นของอุ ป กรณ์
eToken เมื่อทําการยืนยันแล้วระบบจะมีขอ้ ความแจ้งว่าให้ทาํ การส่ งพิกดั
จาก Smartphone ของผูใ้ ช้ไปยัง Server หลังจากที่ผใู ้ ช้ได้ส่งค่าไปที่ Server
แล้ว ให้ทาํ การยืนยันที่ระบบผ่านเว็บบราวเซอร์ ระบบจะทําการตรวจสอบ
พิกดั ของผูใ้ ช้ว่าตรงตามเงื่อนไขหรื อไม่ ถ้าตรงตามเงื่อนไขก็สามารถเข้า
ใช้งานระบบได้ทนั ที

[3] SafeNet Inc – eToken Pro Authentication Token [Online]:
http://www.safenet-inc.com/product/data-protection/two-factorauthentication/etoken-pro/
[4] พร้อมเลิศ หล่อวิจิตร, คู่มือเขียนแอพ Android ฉบับสมบูรณ์.
กรุ งเทพฯ : โปรวิชน่ั , 2556
[5] วิกิพีเดีย – จีพีเอส [Online]: http://th.wikipedia.org/wiki/จีพี
เอส#cite_note-1
[6] วิกิพีเดีย – สมาร์ตโฟน [Online]: http://th.wikipedia.org/wiki/
สมาร์ตโฟน
[7] J.Paek, J.Kim, and R.Govindan, “Energy-Efficient Rate-Adaptive
GPS-based Positioning for Smartphons,” ACM 978-1-60558-985
5/10/06. MobiSys’ 10, June 15-18,2010.

5. สรุ ปผลการพัฒนาระบบและแนวทางการพัฒนาต่ อ
จากการทดลองที่ได้กล่าวไว้ในหัวข้อ 4.1 และ 4.2 แสดงให้เห็นว่า
ระบบที่ ถูกพัฒนาขึ้ นมานี้ สามารถควบคุ ม และกําหนดพื้นที่ การใช้ง าน
อุปกรณ์ eToken ได้ เนื่ องจากการยืนยันตัวตนแบบ 2 ระดับมี ความ
แข็งแรงอยูแ่ ล้ว แต่เมื่อมีการเพิ่ม การตรวจสอบพื้นที่ที่ผใู ้ ช้อยู่ปัจจุบนั ทํา
ให้ระบบมีความแข็งแรงเพิ่มขึ้นอีกระดับ ทําให้ความเสี ยงต่อความเสี ยหาย
ของข้อมูลในองค์กรลดน้อยลง ต่ อให้อุปกรณ์ eToken สู ญหายก็ไม่ มี
ผลกระทบต่อระบบ

[8] Z.Feng, Kondoro, A. and S.Muftic, “Location-Based
Authentication and Authorization Using Smartphones” Trust,
Security and Privacy in Computer and Communications
(TrustCom), 2012 IEEE 11th International Conferrence on.
[9] นันทวัฒน์ เพชรมณี . 2546.การออกแบบพิกดั บนแผนที่โดยใช้จีพี
เอส. ปริ ญญานิพนธ์ วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง.

5.1 แนวทางการพัฒนาต่ อ

[10] กัลยาณี เปลี่ยนผัน. 2552. ระบบระบุตาํ แหน่งผูใ้ ช้โทรศัพท์เคลื่อนที่
ด้วย GPS ผ่านทาง SMS. ปริ ญญานิพนธ์ วิศวกรรมโทรคมนาคม
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง.

นํ า วงจรการทํา งานของอุ ป กรณ์ eToken
ผนวกรวมกั บ
ไมโครคอนโทลเลอร์ (Microcontroller) และ GPS Module เป็ นชิ้ น
เดียวกัน (Build-in device) เพื่อให้สะดวกต่อการใช้งานและลดขั้นตอน
ของการทํางานของระบบที่ถูกพัฒนาขึ้นมา
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Retrieving of Web-based Thailand Research Metadata using XPath and Dublin Core
ขวัญชัย เอื้อวิริยานุกูล1, วีรวิทย์ ณ วรรณมา2, และ เจตน์ชริ นทร์ ร่ วมชาติ3
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research titles, and their corresponding hyperlink. The search result of
บทคัดย่ อ
the system was compared with that of original websites using manual
งานวิจัยนี ม้ ีจุดประสงค์ เพื่อประยุกต์ ใช้ ภาษาเอกซ์ พาท (XPath Query
search. The system was be able to retrieve all result of keyword query
Language) ในการเลือกส่ วนข้ อมูลที่ต้องการจากเอกสาร HTML ที่มีข้อมูล
from five out of ten websites according to connection timeout. The
เกี่ ย วกั บ งานวิ จั ย (Research Meta-data) โดยระบบต้ น แบบ (ระบบ) ที่
system could display research metadata based on Dublin core standard
คณะผู้วิจัยพัฒนาขึ น้ จะรั บคาค้ น (keywords) จากผู้ใช้ งานระบบและ ส่ ง
version 1.1 correctly. The average response time of the system from
คาค้ นไปยังเว็บไซต์ ที่ให้ บริ การข้ อมูลรายงานผลการวิ จัย ที่ ถูกกาหนดไว้
submission of a keyword to displaying a search result is about 1%
(เว็บ ไซต์ ) ผลลั พ ธ์ ข องการค้ น หาได้ รั บ การส่ งคื น กลั บ มาสู่ ระบบใน
higher than that of an original website.
รู ปแบบของเอกสารเอชที เอ็มแอล (HTML) หลังจากนั้นผลลัพธ์ ดังกล่ าวจะ
ถูกจัดรู ปแบบเป็ น Document Object Model (DOM) ข้ อมูลเกี่ยวกับงานวิจัย
ที่ ต้องการถูกเข้ าถึงด้ วยภาษาเอกซ์ พาท และระบบทาการแสดงผลข้ อมูล
งานวิจัยตามมาตรฐานดับลินคอร์ (Dublin core) รุ่น 1.1

Keywords: XPath, Document Object Model, Dublin Core Meta Data,
Query, Research Databases, Web-based Data Retrieval

1. บทนา

ระบบถู ก ทดสอบโดยการส่ งค าค้ น ที่ ก าหนดจ านวน 3 ค า (ต่ อ 1
เว็บไซต์ ) ไปยัง เว็บไซต์ ของหน่ วยงานที่ ให้ บริ การข้ อมูลงานวิจัยจานวน
10 เว็บไซต์ ผลลัพธ์ ของข้ อมูลงานวิ จัยที่ ได้ จากการค้ นหาผ่ านระบบ ซึ่ ง
ประกอบด้ ว ย จ านวนผลลั พ ธ์ ทั้ ง หมด รายชื่ อ ของงานวิ จั ย และการ
เชื่ อมโยงหลายมิติ (ลิงก์ ) จะถูกเปรี ยบเที ยบกับผลลัพธ์ ประเภทเดียวกัน ที่
ได้ จากการค้ นหาจากเว็บไซต์ ของหน่ วยงานนั้นๆโดยตรง ผลการทดสอบ
แสดงให้ เห็นว่ า ระบบสามารถแสดงจานวนผลลัพธ์ ทั้งหมดของการค้ นหา
ได้ ถูก ต้ อ ง แต่ มี 5 จาก 10 เว็บ ไซต์ ที่ ร ะบบสามารถแสดงรายชื่ อ ของ
งานวิจัยบางส่ วนเนื่ องจากหมดเวลาในการเชื่ อมต่ อกับเว็บไซต์ นั้นๆ และ
ระบบสามารถแสดงรายละเอี ยดเกี่ ยวกับงานวิ จัยได้ ถูกต้ องตรงตามเว็บ
ต้ นฉบับ โดยมีค่าใช้ จ่าย (overhead) ด้ านเวลาเพิ่มเติมประมาณ 1%

ในปั จ จุ บ ัน การใช้ อิ น เตอร์ เ น็ ต เพื่ อ สื บหาข้อ มู ล รายงาน
ผลการวิจยั เป็ นที่นิยมอย่างแพร่ หลายเนื่ องจากความมีความสะดวกรวดเร็ ว
และง่ า ยต่ อ การสื บ ค้น แต่ ก ารสื บ ค้น ข้อมู ล นั้น ๆยังขาดจุ ด กลางในการ
ค้นหา โดยปกติผสู ้ ื บค้นต้องทาการเข้าสู่ เว็บไซต์ที่ให้บริ การในการสื บค้น
งานวิจยั และค้นหาจากเว็บไซต์น้ นั ๆ ด้วยตนเอง สานักงานวิจยั แห่ งชาติ
(วช.) ได้พฒั นา เว็บไซต์กลางสาหรับในการสื บค้นรายงานผลการวิจยั ชื่ อ
www.vijai.net [1] ขึ้น ซึ่ งคาค้นที่ผใู ้ ช้ป้อนเข้าสู่ เว็บไซต์ดงั กล่าวเช่ นคาว่า
“ข้าว” จะถูกส่ งต่อไปยังเว็บไซต์ปลายทางที่ถูกกาหนดในระบบเพื่อใช้ใน
การค้นหาข้อมูลของรายงานผลการวิจยั ของเว็บไซต์ปลายทาง และรายการ
ผลลัพธ์ที่ได้จากการค้นหาตามคาค้น จะถู กส่ งคืนมายัง เว็บไซต์ vijai.net
ในรู ปแบบของเอกสาร HTML และเว็บไซต์ vijai.net จะทาการคัดเลื อก
ส่ วนของข้อมูลที่ ตอ้ งการด้วย โปรแกรมภาษา JAVA ด้วยการค้นหาโดย
ใช้ function indexOf(String str) [1] โดยจะแสดงรายชื่อรายงานผลการวิจยั
ที่ได้จากการคัดเลือกและ link ในหน้าผลลัพธ์ของการค้นหา คณะผูว้ ิจยั จึง
มี แ นวคิ ด ที่ จ ะใช้ Query Language ชื่ อว่ า XPath [2] ซึ่ งเป็ น Query
Language ที่ใช้ในการเลือก node จากเอกสาร XML [2] เพื่อในการคัดเลือก
ส่ วนของข้อมูลที่ตอ้ งการที่เป็ นองค์ประกอบของเอกสาร HTML ที่ได้รับ
จากการค้นหาและแสดงผลรายการข้อมูล ที่ค ดั เลื อกได้แทนการใช้งาน
function indexOf(String str) ของภาษา JAVA อันจะเป็ นเพิ่มความยืดหยุน่
ในการใช้ programming language อื่ นๆเพื่อใช้ใ นการพัฒนาระบบ และ
ระบบจะแสดงผลข้อมูลรายงานผลการวิ จยั ที่ คน้ หาได้ให้ สอดคล้องกับ
ข้อก าหนด Dublin Core Metadata Element Set, Version 1.1 [3] ซึ่ ง เป็ น
กลุ่มของคาศัพท์ในการอธิ บายข้อมูล และเนื้อหาที่เกี่ยวข้องของทรัพยากร

Abstract
This research project used XPath for selection of specific
information (metadata) which are parts of contents returned from
websites hosting research articles and books. A keyword is submitted by
a user to a system. Then, the system submits the keyword to the websites
hosting research documents via a HTTP protocol. Return result was
parsed to construct a Document Object Model (DOM). An XPath query
language is then used to select specific nodes of that DOM. Nodes are
selected based on a list suggested by Dublin Core standard version 1.1.
The value of selected nodes were displayed as a search result.
Ten websites are used for evaluation of the system. It can be
observed that the system can correctly submit keywords to those websites
and display search result in terms of number of research documents,
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สารสนเทศ ซึ่ งได้รับการสนับสนุ นจากองค์กรมาตรฐาน เช่ น ISO และ
IETF

รายชื่ อ และลิงค์ในการแสดงรายละเอียด สาหรับของเว็บไซต์ที่ให้บริ การ
ข้อมูลงานวิจยั สาหรับส่ งคาค้น, 5.ชุ ดค่า XPath ที่ใช้ในการเข้าถึงข้อมูล 15
ข้อ ตามมาตรฐาน Dublin Core รุ่ น 1.1 ซึ่ งจากการทดลองพบว่ า บาง
เว็บไซต์ไม่ได้แสดงรายละเอี ยดข้อมูลครบทั้ง 15 ข้อ ภาษาคอมพิวเตอร์
แบบเซิร์ฟเวอร์ -ไซด์ สคริ ปต์ ถูกเลือกใช้เพื่อการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่าง
ระบบและเว็บ ไซต์ง านวิ จ ัย รวมถึ ง การประมวลผลเพื่ อ คัด เลื อ กและ
แสดงผลข้อมูลของระบบ

2. ทฤษฎีทเี่ กีย่ วข้ องและสมมติฐานงานวิจยั
2.1. Vijai.net [1]
สานัก งานคณะกรรมการวิ จยั แห่ งชาติ (วช.) มี ก ารจัด ทาโครงงาน
ระบบฐานข้อ มู ล การวิ จ ัย ของประเทศ (National Research Data Base:
NRDB) มีวตั ถุประสงค์เพื่อรวบรวมผลงานวิจยั ของประเทศไทยที่มีอยูเ่ ป็ น
จานวนมากมาจัดหมวดหมู่ในรู ปแบบที่ช่วยให้ผใู ้ ช้สามารถสื บค้นงานวิจยั
ได้ ง่ า ย โดยระบบมี ก ารพั ฒ นาด้ ว ยภาษาจาวา และใช้ Function
indexOf(String str) [4] เพื่อใช้ใ นการเลื อกข้อมูล จาก เอกสาร HTML ที่
เป็ นผลลัพธ์จากการค้นหาเพื่อใช้ในการ แสดงผลลัพธ์ของข้อมูลรายงาน
ผลการวิจยั
2.2. Dublin Core [3]
เป็ นแบบแผนของเมทาเดตาที่อธิ บายเนื้ อหาและบริ บทของงานดิจิทลั
เช่ น วีดิทศั น์ เสี ยง ภาพ ข้อความ และสื่ อผสม เช่ น เว็บเพจ Dublin Core
Metadata Elements ประกอบด้ว ยรายการที่ แ สดงลัก ษณะพื้ น ฐานของ
สารสนเทศ 15 ข้อ เพื่อให้พฒั นาข้อมูลดิจิตอล และทาดัชนีสาหรับสื บค้น
ได้อย่างมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพดัง ต่ อ ไปนี้ 1.ชื่ อเรื่ อ ง, 2. ผูแ้ ต่ ง , 3.หัว เรื่ อง, 4.
ลัก ษณะ, 5.สานักพิมพ์, 6.ผูร้ ่ วมงาน, 7. ปี , 8. ประเภท, 9. รู ปแบบ, 10.
รหัส, 11. ต้นฉบับ, 12. ภาษา, 13.เรื่ องที่เกี่ ยวข้อง, 14. สถานที่และเวลา,
15. สิ ทธิ
2.3. กรอบแนวความคิดของโครงการวิจัย
เว็บเพจที่ถู กใช้ในการแสดงผลข้อมู ลรายงานผลการวิจยั ของแต่ล ะ
เว็บไซต์ที่ให้บริ การสื บค้นข้อมูล (เว็บไซต์งานวิจยั ) นั้นจะถู กสร้ างจาก
เอกสาร HTML และเอกสารดังกล่ าวสามารถที่ จะน ามาสร้ างให้ อยู่ใ น
รู ปแบบของโครงสร้ า งของ Document Object Model (DOM) ซึ่ งจะ
สามารถอ้างอิง โครงสร้ างเป็ นแบบต้นไม้ (tree) ได้ ซึ่ งประกอบไปด้วย
node ต่ า งได้ แ ก่ root, children จนถึ ง leaf nodes และ XPath เป็ นภาษา
Query Language ในการเข้าถึ ง node ต่ างๆ ใน DOM tree ได้ ด้วยการใช้
Path Expression เช่น‘/’ (เลือก node จาก root node), ‘//’ (เลือก node ใดๆ
ใน tree ที่ ต รงกับ node ที่ ก าหนด) หรื อ ‘@’ (เลื อ ก attribute ของ node
นั้ นๆ) XPath สามารถก าหนดเงื่ อ นไขในการเลื อ ก node ได้ โ ดยใช้
สัญญลักษณ์ ‘[]’ คร่ อมเงื่ อนไขเช่ น a[contains(@href,'detail.php?')] เป็ น
การเลื อ กเอา node a ที่ attribute href ใน node นั้น ๆ มี ค าว่า ‘detail.php’
บรรจุอยู่ และเราจะนาเอาค่าที่ได้ ของ node ที่ตอ้ งการ (node value) มาใช้
ในการแสดงผลให้ก ับ ผูใ้ ช้ง านระบบต่ อไป โดยจะมี รายการแสดงผล
สอดคล้องตามข้อกาหนดของมาตรฐาน ดับบลินคอร์ จานวน 15 รายการ

โดยผูใ้ ช้จะส่ งคาค้นให้แก่ระบบเช่ นคาว่า “ข้าว” แล้วระบบจะทาการ
ส่ งคาค้น นี้ ไปยังเว็บไซต์ที่ได้ถู กก าหนดไว้ส าหรั บ การเชื่ อมโยงเพื่อใช้
ค าค้น ในการค้น หารายชื่ อ งานวิ จ ัย ที่ เ กี่ ยวข้อ ง เว็บ ไซต์ด ัง กล่ า วจะส่ ง
ผลลัพธ์การค้นหาคืนมาในรู ปแบบของเอกสาร HTML และ ระบบจะทา
การ ดึงข้อมูลที่คืนกลับมาด้วย XPath และแสดงผลลัพธ์ให้ผใู ้ ช้งานต่อไป
รู ปที่ 1 แสดงภาพรวมการทางานของระบบ
ผู้ ช้ งาน
ทาการส่ งคาค้ น นการค้น หาไ
ที่โ รแกรม

ระบบ

เว็บไซต์ แหล่งข้ อ มูล

ทาการเข้ า รหัสคาค้น
โ รแกรมทาการส่ งคาค้ น ไ ยัง
เว็บไซต์ง านวิจัยที่ก าหนด

สร้ า ง DOM Tree จาก HTML

เว็บไซต์ง านวิจัยทาการค้ นหา
ข้ อมูลงานวิจัยตามคาค้ น ที่
ได้ รับและส่ งผลลัพธ์ การค้นหา
คน นรู แบบของเอกสาร
HTML

ช้ XPath เลอก ช่อ และ ลิง ค์
จาก DOM Tree

แสดงรายการ ช่อ และ ลิง ค์ ของ
งานวิจัย
เลอกแสดงรายละเอียดข้ อมูล
งานวิจัย จากการแสดงผล

ทาการเรียกข้ อมูลงานวิจัยจาก
ลิงค์ที่เลอกโดยผู้ ช้ ง าน

สร้ า ง DOM Tree จาก Code
HTML

คนค่ า ข้อ มูลรายละเอียด
งานวิจัย

ช้ XPath นการเลอกข้ อมูลทัง 15 รายการตาม
มาตรฐาน Dublin Core จาก DOM Tree
แสดงรายละเอียดงานวิจัยตามมาตรฐาน Dublin
Core

รู ปที่ 1ภาพการทางานของระบบ
เว็บไซต์ที่ระบบสามารถส่ งคาค้นเพื่อทาการค้นหาข้อมูลงานวิจยั ได้
ถู ก ก าหนดขึ้ น จ านวน 10 เว็บ ไซต์ด ัง นี้ 1.MIS RMUTL มหาวิ ท ยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชี ยงใหม่, 2. สถาบันวิจยั ระบบสาธารณสุ ข
(สวรส.), 3. สานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั (TRF), 4. คณะการแพทย์
แผนไทย มหาวิ ท ยาลัย สงขลานคริ นทร์ ( TTMED), 5.จุ ฬ าลงกรณ์
มหาวิทยาลัย (CAR), 6. ระบบคลังข้อมูลงานวิจยั ไทย (TNRR), 7.ระบบ
คลั ง ข้ อ มู ล รายการผลงานวิ จ ั ย ( RIR) วช., 8.ส านั ก หอสมุ ด กลาง
มหาวิทยาลัยศิลปากร (Thesis Online), 9. งานวิจยั และบริ การวิชาการ ภาค
พายัพ (North) 10. สถาบันวิจยั เพื่อการพัฒนาประเทศไทย(TDRI)

3. วิธีการดาเนินการวิจยั

โดยตัวอย่าง URLs ของระบบ MIS RMUTL ที่ระบบใช้ในการส่ ง
คาค้นเพื่อเชื่ อมโยงข้อมูล ตัวแปรที่ใช้ในการส่ งคาค้น (keywords) และ
XPath ในการดึงชื่องานวิจยั และลิงค์ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 1. URL=
http://mis.rmutl.ac.th/procresearch/researchresultsearch.aspx?Expression
ProjectName=and&ExpressionProjectKeyword=and&ExpressionProject

คณะผู้วิ จ ัย ได้ พ ัฒ นาระบบต้น แบบเพื่ อ เชื่ อ มโยงข้อ มู ล รายงาน
ผลการวิจยั (ระบบ) ขึ้ นบน software stack ซึ่ งประกอบไปด้วยโปรแกรม
จัดการฐานข้อมูล เพื่อใช้ในการเก็บ 1.ลิงค์ (URL), 2.ชื่ อตัวแปรรับคาค้น
ของลิ ง ค์ น้ ั นๆ (ถ้ า มี )(GET variables), 3.ชื่ อ ตัว แปรดรรชนี ข องหน้ า
แสดงผล (pagination variables), 4. ชุ ด ค่ า XPath ในการเข้ า ถึ ง ค่ า ของ
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Leader=and&OrgId=0000000000, 2. Keyword= “projectname”, 3.
XPath สาหรับรายชื่อผลการค้นหา =
“//a[contains(@href,'ResearchProjectInfo.aspx?res_id')]/text()”
4. XPath สาหรับ link รายละเอียดงานวิจยั =
“//a[contains(@href,'ResearchProjectInfo.aspx?res_id')]/@href”

รู ปที่ 4:แสดงข้อมูลรายละเอียดของงานวิจยั
Document
Element
<tr>

Element
<td>

Text
ช่ อโครงการ ( าษาไทย)

รู ปที่ 2. ตัวอย่างรายชื่ องานวิจยั

Element
<td>

Attribute
align
Text
right

รู ป ที่ 2 แสดงตัว อย่า งรายชื่ อ งานวิจ ัย ที่ สื บ ค้น ได้จ าก ระบบ MIS ของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ซึ่ งเป็ นการแสดงผลจากเอกสาร
HTML ที่มีตวั อย่างโครงสร้ าง เอกสาร และสามารถวิเคราะห์ออกมาให้อยู่
ในรู ปของ DOM tree ได้ดงั รู ปที่ 3

Attribute
style
Text
border-style:None;fontweight:normal;height:18
px;width:210px;

Text
การรวบรวม
เชอพันธ์ มะแข่ วน
และพั นา
ักย าพการผลิต
สู่ พชเ รษฐกิจ
และ

Attribute
style
Text
color:#0000C0;fo
nt-weight:bold;

อตสาหกรรม

รู ปที่ 5 บางส่ วนของ DOM Tree ที่สร้างขึ้นจากภาพที่ 4
รู ปที่ 4 และ 5 แสดงเว็บเพจและ บางส่ วน DOM tree ที่แสดงรายละเอียด
ของงานวิจยั ที่ได้จากการเชื่อมโยง link จากภาพที่ 3 ซึ่ง XPath ที่ใช้ในการ
อ่านชื่ อผูว้ ิจยั คือ “//table[contains(@width,'90%')]//tr[2]/td[2]” ซึ่ งมีค่า
เป็ น “การรวบรวมเชื้ อพันธุ์มะแข่วนและพัฒนาศักยภาพการผลิตสู่ พืช
เศรษฐกิจและอุตสาหกรรม” XPath ที่ใช้ในการดึงIDของงานวิจยั คือ
//table[contains(@width,'90%')]//tr[1]/td[2] ซึ่งจะคืนค่า R000000089
จากแนวทางการประยุกต์ใช้ XPath เพื่อใช้ในการเข้าถึงข้อมูล
ที่ตอ้ งการคณะผูว้ ิจยั ทาการพัฒนาระบบขึ้นด้วยภาษา PHP เพื่อใช้ในการ
ดึงข้อมูลจากเว็บไซต์ที่ตอ้ งการเพื่อนามาสร้าง DOM Tree และดึงข้อมูลที่
ต้องการออกมาด้วย XPath ตามขั้นตอนที่ ได้ถูกระบุไว้ในรู ปที่ 1 โดยใช้
และใช้ระบบจัดการฐานข้อมูล MySQL ในการเก็บข้อมูลที่ตอ้ งใช้ในการ
ค้นหาข้อมูลจากเว็บไซต์งานวิจยั

รู ปที่ 3:ตัวอย่าง HTML code และ DOM Tree ของ RMUTL MIS
จาก DOM Tree ในรู ปที่ 3 สามารถใช้ XPath ที่ใช้ในการดึงชื่อ งานวิจยั ได้
คื อ “//a[contains(@href,'Research')]/text()” ซึ่ งจะเป็ นการดึ ง text node
ของ attribute href ที่มีคาว่า 'Research' จาก element a และค่าที่ได้คือ “ การ
รวบรวมเชื้อพันธุ์มะแข่วนและพัฒนาศักยภาพการผลิตสู่ พืชเศรษฐกิจและ
อุตสาหกรรม” XPath ที่ใช้ในการดึ งลิ งก์แสดงรายละเอียดของงานวิจยั ดัง
กล่าวคือ “//a/@href” ซึ่งจะเป็ นการเลือกค่าของ attribute href จาก element
a ซึ่งค่าที่ได้คือ“ResearchProjectInfo.aspx?res_id=R000000089”

4. การทดสอบระบบ
คณะผูว้ ิจยั ใช้เครื่ องคอมพิวเตอร์ CPU : Intel P7550 2.4G Hz
หน่ วยความจา 4Gb และระบบปฏิบตั ิการ Windows 8.1 SP1 โดยเชื่ อมต่อ
กับ อิ น เทอร์ เ น็ ท 3BB ที่ อ ัต รา Download 10 Mb /Upload Transfer 1Mb
โดยระบบจะทาการส่ งคาค้นโดยอัตโนมัติไปที่แต่ล่ะเว็บไซต์ตามตารางที่
1 จานวน 3คาค้นต่อเว็บแล้วเก็บจานวนของงานวิจยั ชื่ อของงานวิจยั และ
ลิ งค์ของงานวิจยั ที่ส่งกลับจากการค้นหามาเปรี ยบเที ยบกับ ผลลัพธ์จาก
การส่ งค าค้นโดยผูใ้ ช้งานเป็ นผูป้ ้ อนให้ ก ับเว็บ ไซต์ตามตารางที่ 1 ด้วย
ตนเอง และระบบจะมีการจับเวลาการทางานของระบบโดยจะนับเริ่ มต้น
ตั้งแต่ส่งคาค้นออกไป จนสิ้ นสุ ดเวลาที่ของข้อมูลสุ ดท้ายส่ งข้อมูลกลับมา
ตารางที่ 2 แสดงถึงผลการทดสอบระบบ
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ข้อมูลจากตารางที่ 2 แสดงให้เห็นว่า ระบบสามารถค้นหา คัดเลือกข้อมูลที่
ต้องการและแสดงผลข้อมูลงานวิจยั จากผลลัพธ์หน้าเว็บเพจการค้นหาที่
คืนกลับมาจากเว็บไซต์ที่ระบบส่ งคาค้นทั้งหมด 30 คาได้อย่างถูกต้องเมื่อ
พิจารณาจากการเปรี ยบเทียบระหว่าง จานวนผลลัพธ์ รายชื่องานวิจยั ที่
ได้รับโดยการใช้งานระบบ กับจานวนของผลลัพธ์ที่ได้จากการใช้หน้าเว็บ
เพจของหน่ วยงานนั้นๆในการค้นหาข้อมูลงานวิจยั และเวลาที่ใช้ในการ
สร้าง DOM จากผลลัพธ์ของการค้นหาที่คืนมาจากเว็บไซต์งานวิจยั ใน
รู ปแบบของเอกสาร HTML และเวลาที่ใช้ในการเข้าถึง Node ที่ตอ้ งการ
ของ DOM โดยใช้ XPath รวมจนถึงเวลาที่ใช้ในการแสดงผลรายการ
ผลลัพธ์การค้นหา จะมีค่าประมาณ 1% เมื่อเทียบกับเวลาทั้งหมดที่ใช้ใน
การค้นหาและรับข้อมูลเว็บไซต์งานวิจยั อย่างไรก็ตาม ระบบไม่สามารถที่
จะการเข้าถึงผลลัพธ์ท้ งั หมดของการค้นหางานวิจยั จาก บางเว็บไซต์ได้
เช่น เว็บไซต์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
http://library.car.chula.ac.th/search~S0/) เมื่อส่ งคาค้นคาว่า “พัฒนา” เข้าสู่
เว็บไซต์จะได้ผลลัพธ์การค้นหาทั้งหมด 638 งานวิจยั (ทดสอบช่วงต้นปี
2557) แต่วา่ ระบบสามารถเข้าถึงชื่ องานวิจยั ได้เพียง 200 รายชื่ อเท่านั้น
เนื่ องจากได้รับข้อความหมดเวลาการเชื่ อมต่อเว็บไซต์ดงั กล่าว

เวลาเฉลี่ย3ครัง (วินาที)

North

แหล่ งฐานข้ อมูล

คาที่ ช้
ทดสอบ

5. สร
การใช้งาน XPath เพื่อใช้ในการคัดเลือกข้อมูลจากเว็บเพจสามารถทา
ได้อย่างถูกต้อง
และสามารถนาไปประยุกต์ใช้เพื่อใช้ในการเชื่ อมโยง
ข้อมูลรายงานผลการวิจยั ได้ โดยมีค่าใช้จ่ายในการประมวลผล (Overhead)
ต่า อย่างไรก็ตาม ระบบควรที่จะสามารถส่ งคาค้นแบบขนานไปยังเว็บไซต์
งานวิจยั ได้พร้ อมๆกันเพื่อลดเวลาในการค้นหาข้อมูลจากเว็บไซต์งานวิจยั
ที่มากกว่า 1 เว็บไซต์ข้ ึนไป
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การพัฒนาระบบสืบค้นข้อมูลภูมปิ ัญญาชาวบ้ านของไทย
A Development of Thai Indigenous Knowledge Data Searching System
ทศพล บ้านคลองสี
สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุ งเทพ
9/1 หมู่ 5 ถ.พหลโยธิ น ต.คลองหนึง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
E-mail: todsapon.b@bu.ac.th
และถ่ า ยทอดมาให้ค นรุ่ น หลัง ได้มี วิธี ก ารในการนํา ความรู้ ดังกล่ าวมา
ประยุกต์ใช้ในการดํารงชีพ การใช้ประโยชน์จากสิ งรอบข้าง เช่ น การทอ
ผ้ า การสานตะกร้ า และ เค รื อ งใช้ ด้ ว ยไม้ ไ ผ่ ด้ ว ยหว าย การทํ า
เครื องปั นดินเผา การทําเครื องมือทางการเกษตร การละเล่ น การรั กษาโรค
เป็ นต้น ทําให้ความรู้เหล่านีเกิดประโยชน์และมีคุณค่าแก่สังคมทีควรค่าแก่
การอนุรักษ์เพือสื บทอดต่อไปยังคนรุ่ นหลังทีมี ความสนใจ และเนื องด้วย
ในปั จจุบนั องค์ความรู้ทีเกียวกับภูมิปั ญญาชาวบ้านเกิดขึ นมากมายในแต่
ละท้องถิ นของประเทศไทย แต่การสื บค้นข้อมูลดังกล่าวยังกระจัดกระจาย
ในการค้นหาหรื อยังไม่ เป็ นหมวดหมู่เท่ าที ควร ทําให้ต้องใช้เวลาในการ
ค้นมากขึน
ดัง นันงานวิจัย นี จึ งมี แ นวคิ ด ในการพัฒนานาระบบสื บค้นข้อ มูล ภู มิ
ปั ญญาชาวบ้านของไทย โดยได้นาํ ความรู้ของภูมิปั ญญาชาวบ้านของไทย
มารวบรวมให้มีระบบการจัดเก็บที เป็ นระเบี ยบมากขึ น ทําการออกแบบ
และพัฒนาระบบให้สามารถสื บค้นข้อมูลภูมิปั ญญาชาวบ้านในหมวดหมู่
ต่ างๆได้ ส่ วนประกอบของระบบแบ่ งเป็ น 3 ส่ วน คื อ 1) ระบบเครื อง
บริ การเว็บ เป็ นส่ วนทีเก็บรวบรวมข้อมูลต่างๆ ทังหมดที เกียวข้องกับการ
ให้บริ การสื บค้นข้อมูล ทําหน้าทีให้บริ การตามคําร้องขอจากเครื องลูกข่ าย
และทําการจัดสรรทรัพยากรต่างๆ ที มี อยู่ในระบบ 2) ระบบสื บค้นข้อมูล
ภูมิปัญญาชาวบ้านของไทย เป็ นส่ วนทีให้บริ การค้นหาข้อมูลตามคําค้นทีมี
ความเกียวข้องกับภูมิปัญญาชาวบ้าน และ 3) หน้าติ ดต่ อกับผูใ้ ช้งาน เป็ น
ส่ วนที ทําหน้าที รั บคําค้น หาจากผูใ้ ช้งาน และนําคําค้นไปประมวลผลที
ระบบสื บ ค้น แล้ว แสดงผลออกมาในรู ป ของเนื อหา รายชื อเว็บ ไซต์
รู ปภาพ แผนที และข้อมูลอืนๆ ทีเกียวข้องให้แก่ผใู้ ช้งาน ซึ งทังสามส่ วนนี
จะทํางานร่ วมกัน

บทคัดย่อ
งานวิ จัยนี เป็ นการพัฒนาระบบสื บค้ นข้ อมูลภูมิปั ญญาชาวบ้ านของ
ไทย ซึ งมีวัตถุประสงค์ หลักเพื อรวบรวมความรู้ ที เกี ยวข้ องกับภูมิปั ญญา
ชาวบ้ าน ที มีอยู่ในแต่ ละท้ องถินของประเทศไทยให้ เป็ นกลุ่มก้ อนเดี ยวกัน
เพื อให้ ง่ ายต่ อการค้ นหา และเก็บรั ก ษาไว้ ซึ งองค์ ค วามรู้ ของภูมิปั ญญา
ชาวบ้ า นในการที จะเผยแพร่ ให้ แ ก่ ลู ก หลานของไทยสื บ ทอดต่ อ ไป
ภาพรวมของระบบประกอบด้ วย 3 ส่ วน คื อ ระบบเครื องบริ การเว็บ ระบบ
สื บค้ นข้ อมูลภูมิปัญญาชาวบ้ านของไทย และหน้ าติดต่ อกับผู้ใช้ งาน ซึ งทั ง
สามส่ วนนีจะทํางานร่ วมกัน ผลการสื บค้ นที ได้ สามารถนําไปใช้ ประโยชน์
ในด้ า นการเรี ยนการสอน เพิ มพูน ความรู้ การประยุก ต์ ใ นวิ ชาชี พ และ
ชี วิตประจําวันได้ อีกด้ วย งานวิ จัยนี ยังได้ เสนอผลการสํารวจการใช้ งาน
ระบบสื บ ค้ น ข้ อ มู ลภู มิ ปั ญ ญาชาวบ้ านของไทยทั งในด้ า นเนื อหาและ
เทคนิ คในการพัฒ นาระบบ การประเมิ น ได้ รั บผลตอบกลั บในเชิ ง บวก
กล่ าวคื อ ระบบสามารถช่ วยให้ ผ้ ูใช้ ตระหนักถึ งคุ ณค่ าความสําคั ญในการ
สื บค้ นหาความรู้ ของภูมิปัญญาชาวบ้ านของไทย

Abstract
This paper described the development of Thai indigenous knowledge
data searching system which has the main objective to collect the
indigenous knowledge of each region in Thailand for easier to find and
preservation purpose for the future generation. The overall system
consists of three components: the web server, the searching system and
the user interface, which collaborate together. Resulting searching can
be used to advantage in the teaching that to increase knowledge, apply
to professional and daily life. This paper presents a result of a survey on
usage of Thai Indigenous Knowledge Data Searching System that
includes content and techniques in system development. The evaluation
gets a positive feedback such that the system can help the users to realize
their searching which find to knowledge of Thai indigenous knowledge.

2. ทฤษฎีทีเกียวข้ อง
2.1 ข้ อมูลภูมิปัญญาชาวบ้ าน
ภูมิปัญญาชาวบ้าน [1] คื อ พืนฐานองค์ความรู้ ของชาวบ้านที ได้เรี ยนรู้
จากประสบการณ์สืบต่อกันมาทังทางตรงและทางอ้อมซึ งเรี ยนรู้จากบรรพ
บุรุษหรื อเป็ นความรู้สะสมสื บต่อกันมา ความรู้ดงั กล่าวเป็ นความรู้ ที นํามา
ปฏิ บัติ มี ผ ลเป็ นรู ป ธรรม และความสํา คัญในการดํารงชี วิต ของคนใน
ท้องถิ น เป็ นโครงสร้ างความรู้ ที มี หลักการ มี เหตุ ผลในตัวเองที น่ าศึ กษา
และควรอนุรักษ์และสื บทอดต่อไป ภูมิปัญญาชาวบ้านนันมีอยู่มากมายใน
แต่ละท้องถิ น ต่างก็มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และผลงานเพือ
การดํารงชีวิตทีแตกต่างกันไป ประเภทภูมิปัญญาชาวบ้าน ดังรู ปที 1

Keywords: Thai indigenous knowledge, searching system, web server,
user interface

1. ทีมาและความสํ าคัญของปัญหา
ภูมิปัญญาชาวบ้านเป็ นความรู้ ของชาวบ้านที เรี ยนรู้ จากผูท้ ี มี ความรู้ ใน
หมู่บา้ นของท้องถิ นนันๆ ซึ งเป็ นความสามารถทีบรรพบุรุษได้สร้ างสรรค์
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Apache Solr จะเรี ยกใช้ไลบรารี (Library) ของลูซีน (Lucene) ที แกน
ประมวลผลหลัก (Core) สําหรั บการจัดทํา อิ น เด็ก ซ์ และค้นหาข้อ มู ล
สามารถแสดงผลการค้น หาได้ห ลายรู ปแบบ ตัว อย่า งเช่ น JSON PHP
เป็ นต้น ทําให้ง่ายต่อการใช้งานร่ วมกับโปรแกรมภาษาอื นๆ การตังค่ าที มี
ประสิ ทธิ ภาพจากภายนอกของ Apache Solr จะช่ วยให้ซอฟต์แวร์ ทาํ งาน
กับโปรแกรมชนิ ดอื นได้ โดยไม่ จาํ เป็ นต้องใช้ภาษาจาวาในการพัฒนา
และมีสถาปั ตยกรรมตัวเสริ ม (Plug in) ทีจะสนับสนุ นการปรั บแต่ งขันสู ง
เพิ มเติม Apache Solr

3. ระบบสื บค้นข้ อมูลภูมิปัญญาชาวบ้ านของไทย

รู ปที 1. ประเภทภูมิปัญญาชาวบ้าน

การทํางานของระบบสื บค้นข้อมูลภูมิปัญญาชาวบ้านของไทย ดังรู ปที 2

2.2 ระบบสื บค้นข้ อมูล
ระบบสื บ ค้น หรื อโปรแกรมค้น หาข้อ มูล (Search Engine) [2] เป็ น
โปรแกรมทีช่วยในการสื บค้นข้อมูลบนระบบเครื อข่ ายอิ นเทอร์ เน็ต โดย
ผลลัพธ์ใ นการค้นหาจะครอบคลุ ม ทังในรู ป แบบของข้อความ รู ป ภาพ
ภาพเคลือนไหว เพลง ซอฟต์แวร์ แผนที ข้อมูลบุ คคล กลุ่ มข่ าว และอื นๆ
ซึ งแตกต่ า งกันไปตามโปรแกรมหรื อ ผูใ้ ห้บริ การแต่ ละราย โปรแกรม
ค้น หาส่ ว นใหญ่ จ ะค้น หาข้อ มู ล จากคํา สํา คั ญ (Keyword) ที ผู้ใ ช้ง าน
ป้ อนเข้าไป จากนันระบบก็จะทํา การประมวลผลคําสําคัญนัน แล้วจะ
แสดงรายการผลลัพธ์ทีใกล้เคียงกับคําสําคัญทีผูใ้ ช้กาํ ลังค้นหา ในปั จจุ บัน
โปรแกรมค้นหาบางโปรแกรม เช่น กูเกิล จะมีการบันทึกประวัติการค้นหา
การเลื อกผลลัพ ธ์ข องผู้ใ ช้ และการนําประวัติ ที บัน ทึ ก ไว้ม าช่ ว ยกรอง
ผลลัพธ์ในการค้นหาครั งต่ อๆ ไป เพีอการแสดงผลลัพธ์ที ดี ขึน ประเภท
ของโปรแกรมค้นหา ประกอบด้ว ย โปรแกรมค้นหาแบบอิ น เด็ กเซอร์
(Indexers) โปรแกรมค้นหาแบบเมตะ (Metasearch) และโปรแกรมค้นหา
แบบไดเรกทอรี (Directories)

รู ปที 2. ระบบสื บค้นข้อมูลภูมปิ ั ญญาชาวบ้านของไทย

2.3 ระบบเครืองบริการเว็บ

3.1 การทํางานของระบบสื บค้นข้ อมูล

อูบุ นตู (Ubuntu) [3] เป็ นระบบปฏิบัติ การคอมพิ วเตอร์ แ บบโอเพน
ซอร์ส ซึ งมีพืนฐานบนลินุกซ์ดิสทริ บิวชัน พัฒนาต่อมาจากเดเบียน มีความ
ยื ด หยุ่ น สู ง สามารถพัฒ นาปรั บ ปรุ งเพิ มเติ ม ได้ ต ามความต้ อ งการ
ซอฟต์แวร์ต่างๆ ทีรวมมาในระบบปฏิบตั ิการอูบุนตูนนเป็
ั นซอฟต์แวร์ เสรี
เกือบทังหมด
Apache Nutch [4] คือ ซอฟต์แวร์ทีใช้รวบรวมข้อมูลหน้าเว็บไซต์แบบ
โอเพนซอร์ ส มี ความสามารถในการค้นหาหน้า เว็บที เชื อมโยงหลายมิ ติ
(Hyperlinks) ในลักษณะอัต โนมัติ ช่ วยลดจํานวนของงานบํา รุ ง รั ก ษา
ตัวอย่างเช่ น การตรวจสอบการเชื อมโยง (Links) ที เสี ย หาย และสร้ า ง
สําเนาของทุกหน้าเว็บเพจทีได้เข้าไปเยียมชม (Visit)
Apache Solr [5] คื อ แพลตฟอร์ มการค้นหาแบบโอเพนซอร์ ส (Open
Source Search Platform) ที ได้รับการพัฒนามาจาก Apache Lucene โดย
ซอฟต์แวร์ทงสองอย่
ั
างนีเป็ นซอฟต์แวร์ทีพัฒนาขึนด้วยภาษาจาวา ทํางาน
เป็ นเครื องบริ การค้นหาข้อความเต็มรู ปแบบ แบบเครื องเดียว (Standalone)
ภายในโปรแกรมบรรจุเว็บ เช่น โปรแกรม Jetty หรื อ Apache Tomcat โดย

ปฏิสัมพันธ์ระหว่างระบบงานและสิ งที อยู่นอกระบบงาน (Use Case
Diagram) ดังรู ปที 3

รู ปที 3. แผนภาพปฏิสัมพันธ์ระหว่างระบบงานและสิ งทีอยู่นอกระบบงาน
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3.2 ฐานข้ อมูลสํ าหรับใช้ จัดเก็บข้ อมูลภูมิปัญญาชาวบ้ าน
แผนภาพแสดงความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูล ดังรู ปที 4

รู ปที 6. แผนภาพแสดงความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูล

3.5 หน้ าติดต่ อกับผู้ใช้
พิจารณาจากการให้บริ การของระบบ และความเหมาะสมในการใช้
งานของผู้ใช้ ซึ งประกอบด้วย หน้า หลัก หน้าการค้น หารายชื อเว็บไซต์
หน้าการค้นหาแบบรู ปภาพ หน้าการค้นหาแบบแผนที หน้ากระทู้ หน้าเข้า
สู่ระบบ หน้าผูด้ ูแลระบบ และหน้ารายละเอียดการจัดทําระบบ

รู ปที 4. แผนภาพแสดงความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูล

3.3 การทํางานของระบบเครืองบริการเว็บ

4. การทดลองและประเมินผลงานวิจัย
4.1 ผลการทดลองการทํางานของระบบสื บค้นข้ อมูล

แผนภาพสถาปั ต ยกรรมของฮาร์ ด แวร์ แ ละซอฟต์แวร์ (Deployment
Diagram) เพืออธิ บายถึ ง ระบบเครื องบริ การเว็บ ที จะนํามาใช้ในระบบ
สื บ ค้น ข้อ มู ล ภู มิ ปั ญ ญาชาวบ้า นของไทย ซึ งประกอบด้ว ยการติ ด ตั ง
ระบบปฏิบตั ิการ Ubuntu 12.04.2 LTS โปรแกรม No-IP MySQL Apache
HTTP Server Apache Tomcat Java SE Apache Nutch และ Apache Solr
ลงในคอมพิวเตอร์ ดังรู ปที 5

ผลการทดลองการสื บค้นข้อมูลภูมิปัญญาชาวบ้านของไทยในรู ปแบบ
คําค้น รู ปภาพ และแผนทีตัง สามารถสื บค้นได้ถูกต้อง ดังรู ปที 7

รู ปที 5. แผนภาพสถาปั ตยกรรมของฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์

3.4 ระบบสื บค้นข้ อมูล
พิจ ารณาจากการทํา งานของส่ วนต่ า งๆ ในระบบ ที ได้ติด ตังลงใน
เครื องบริ การเว็บ ซึ งประกอบด้วยส่ วนการทํางานของโปรแกรม No-IP
หน้าติดต่อกับผูใ้ ช้ ผูด้ ูแลระบบ ระบบสื บค้น ฐานข้อมูล และ Crawler โดย
แสดงในลัก ษณะของแผนภาพโครงสร้ า งและความสั ม พัน ธ์ ร ะหว่ า ง
รู ปที 7. ผลการทดลองการสื บค้นข้อมูลภูมิปัญญาชาวบ้านของไทย
องค์ประกอบของระบบ (Component Diagram) ดังรู ปที 6
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4.3.2 ผลการประเมินด้ านเทคนิคของระบบ

4.2 ผลการทดลองและเปรี ยบเทียบการทํางาน
ตารางที 1. ผลการทดลองและเปรี ยบเทียบการทํางานกับระบบอืน
เว็บไซต thai-indigenous
ฟงกชัน

otoptoday

thaitambon

m-culture.go

m-culture.in

otop5star

-

Google Custom

-

-

Apache Solr
Apache Solr
Apache Solr
Google Custom Apache Solr
Google Custom
Google Custom

-

(Our Work)

เปรียบเทียบกับระบบอื่นที่ ใกล เคียง
1.ระบบสืบคน
- แสดงผลการคนหาแบบรายการเว็บไซต
- แสดงผลการคนหาแบบรายการรูปภาพ
- แสดงผลการคนหาแบบแผนที่
- ตัวกรองขอมูลแบบมิติ (Facted Search)
- ไฮไลคคําคน (Highlighting)
- การจับคูคํา (Mapping Word)
- ตัวชวยสะกดคํา (SpellChecker)
2.สืบคนดวยการ Query จากฐานขอมูล
3.เนื้อหาที่นํามาแสดงเปนของตนเอง
4.ระบบกระทูสนทนา

Apache Solr
Apache Solr
Apache Solr
Apache Solr
Apache Solr
Apache Solr

- ตัง้ กระทู
- ตอบกระทู
- ลบกระทู( ของตนเอง)
5.ระบบสมาชิก
- สมัครสมาชิก
- ขอความสวนตัว (PM)
- ขอมูลสวนตัว (Profile)
- เพิ่มขอมูลภูมิปญญาชาวบาน
- แสดงขอมูลภูมิปญญาชาวบ านทั้งหมด
6.หนาผูดแู ลระบบ
7. Banner โฆษณา
8.คนหาดวยคําวา "ไม+กวาด+ดอก+หญา"
9.คนหาดวยคําวา "ไม กวาด ดอก หญา"
10.คนหาดวยคําวา "ไมกวาดดอกหญา"
11.คนหาดวยคําวา "!@#$%^&*()_"
12.คนหาดวยคําวา "หัตถะกรรม"
13.คนหาดวยคําวา "หัตถกรรม"
หมายเหตุ
-

-

-

-

-

-

-

-

-

ทดลองคนหา

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4.3.3 ผลการประเมินความพึงพอใจภาพรวมของระบบ

-

-

รู ปที 8. ผลการประเมินความพึงพอใจภาพรวมของระบบ

-

5. สรุป
งานวิจยั นีได้ทาํ การพัฒนาระบบสื บค้นข้อมูลภูมิปั ญญาชาวบ้านของ
ไทย เพือให้บริ การค้นหาข้อมูลภูมิปัญญาชาวบ้านของไทยที มี อยู่ในแต่ ละ
ท้องถิ นของประเทศไทยให้เป็ นกลุ่มก้อนเดียวกัน เพือให้ง่ายต่อการค้นหา
และเก็บรักษาไว้ซึงองค์ความรู้ของภูมิปัญญาชาวบ้านในการที จะเผยแพร่
ให้แก่ลูกหลานของไทยสื บทอดต่ อไป ผลการตอบรั บโดยภาพรวมของ
ผูใ้ ช้คะแนนเฉลี ยอยู่ที 4.3 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน ซึ งอยู่ใ น
เกณฑ์ระดับดี

มี
ไมมี

4.3 ผลการประเมิน
การประเมินผลการวิจยั แบ่งเป็ น 2 ส่ วน ได้แก่ การประเมิ นในส่ วนของ
เนื อหาและการออกแบบ การประเมิ น ด้า นเทคนิ คของระบบ และการ
ประเมินความพึงพอใจภาพรวมของระบบ ซึ งประเมิ นจากแบบสอบถาม
พร้อมทังการใช้งานระบบสื บค้นข้อมูลภูมิปั ญญาชาวบ้านของไทย โดย
ผูใ้ ช้บริ การจํานวน 58 คน ได้ผลดังนี
4.3.1 ผลการประเมินด้ านเนือหาและการออกแบบ
การหาคะแนนเฉลีย (Mean) ของการประเมินในแต่ละหัวข้อ ดังสมการ 1
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X = คะแนนเฉลียของการประเมิน (คะแนนเต็ม 5 คะแนน)
Wi = ค่านําหนักของระดับความพึงพอใจ
โดย i แทน 5 = มากทีสุ ด 4 = มาก 3 = ปานกลาง 2 = น้อย และ 1 = น้อยทีสุ ด
Xi = จํานวนของผูป้ ระเมินในระดับ i
n = จํานวนของผูป้ ระเมินทังหมด

ตารางที 2. ผลประเมินด้านเนือหา และการออกแบบ
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ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่
Application of Voice Enabled Weight-Scale Apparatus for the Northern School
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detailed description of the weight in kilograms and grams. The
microcontroller can control in emitting sounds in both Thai and English
language. A scale model testing is based on the 30 eyesight peoples and
the 30 approximately blind students from grade 1 to grade 3. From the
eyesight, the test results are accuracy of 67% in the weight scales. From
the teacher of blind students and the blinds, the examination on the ease
of use is based. The evaluation results at 83% of the weight scales.

บทคัดย่ อ
งานวิจัยนี อ้ อกแบบประยุกต์ ขึน้ เพื่ อเป็ นอุปกรณ์ ช่วยสอนด้ านการใช้
สเกล ในวิชาที่ สอนเกี่ ยวกับการบอกนา้ หนักบนตาชั่ ง สาหรั บนักเรี ยนผู้
พิการทางสายตาให้ สามารถคลาเพื่อรู้ -เข้ าใจวิธีการอ่ านค่ าและมีทักษะการ
ใช้ สเกลในโลกของชี วิตจริ ง เป็ นอุปกรณ์ LAB ให้ ฝึกหั ดพร้ อมตรวจสอบ
คาตอบด้ วยการกดปุ่ มฟั งคาเฉลย ช่ วยลดภาระผู้สอนที่ ต้องพูดประโยค
เฉลยเดิมซ้าซากและช่ วยส่ งเสริ มให้ นักเรี ยนสามารถทบทวนทักษะและ
พึ่ ง พ า ต น เ อ ง ไ ด้ ห ลั ก ก า ร ท า ง า น ข อ ง อุ ป ก ร ณ์ คื อ ก า ร ใ ช้
ไมโครคอนโทรลเลอร์ ตรวจเช็คจุดสั มผัสของแต่ ละตัวเลขและควบคุม
การท างาน เมื่ อ นั ก เรี ยนวางวั ต ถุบ นตาชั่ ง แล้ ว เอามื อ คล าที่ เ ข็ม สเกล
นา้ หนักของตาชั่ ง โดยใช้ อีกมือกดที่ ปุ่มบอกเสี ยง ก็จะมี เสี ยงบรรยายถึง
รายละเอี ยดของนา้ หนักหน่ วยเป็ นกิ โลกรั มและหน่ วยกรั ม เสี ยงที่ เปล่ งมี
ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ มีการทดสอบโมเดลสเกลจากผู้มีสายตาดี
จานวน 30 คน และนักเรี ยนผู้พิการทางสายตากับครู ผ้ ูสอนจานวน 30 คน
จากชั้ น ป.1 ถึง ป.3 ผลทดสอบความแม่ นยาจากคนสายตาดี อยู่ที่ 67%
ของโมเดลบอกน้าหนัก ส่ วนจากนั ก เรี ยนผู้พิการกั บครู ผ้ ูสอนจะเป็ น
ผลทดสอบความสะดวกในการใช้ งาน ซึ่ งผลลัพธ์ อยู่ ที่ 83% ของโมเดล
บอกนา้ หนัก

Keywords: Blind man, Clock, Scales, The Blind School, Hand Touch.

1. บทนา
จากที่ ได้ไปศึ กษาที่ โรงเรี ยนสอนคนตาบอดภาคเหนื อในพระบรม
ราชิ นู ป ถัม ภ์[ 1] จังหวัด เชี ย งใหม่ ได้เ ล็ ง เห็ น ถึ งปั ญ หาที่ เ กิ ด ขึ้ น ตรงที่
ขบวนการสอนมีลกั ษณะสอนแบบตัวต่อตัว โดยผูส้ อนจะจับมือนักเรี ยน
ไปคลาสัมผัสที่อุปกรณ์สื่อการสอน และในแต่ละบทเรี ยนอาจารย์ผสู ้ อน
ต้องพูดย้ าหลายๆ ครั้งเพื่อให้นักเรี ยนได้เข้าใจในเนื้ อหาวิชา โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งวิชาที่ เกี่ ยวกับการเรี ยนรู ้ เรื่ องสเกล จะมี การนาเครื่ องชัง่ น้ าหนัก
จริ งขนาด 3 กิ โลกรัม มาเป็ นอุปกรณ์การสอนเพื่อให้นักเรี ยนได้รู้จกั โลก
ความจริ งเรื่ องสเกล
แล้วมีการให้นกั เรี ยนได้เรี ยนรู ้การอ่านสเกลน้ าหนักของตาชัง่ บนเข็ม
หน้าปั ดด้วยการใช้มือคลาสัมผัสและฟั งเฉลยได้ทุกครั้งที่ตอ้ งการโดยไม่
ต้องรบกวนอาจารย์ผูส้ อนให้ พู ด ซ้ า หลายๆ ครั้ ง จึ งมี ก ารวิ จ ัยโดยใช้
ความรู้ ด้านการเขียนโปรแกรมไมโครคอนโทรลเลอร์ มาควบคุมกลไก
ของเครื่ องตาชัง่ ที่ซ่ ึงเป็ นอุปกรณ์วสั ดุสื่อการสอนสาหรับนักเรี ยนผูต้ าบอด
อี กทั้งมี การพัฒนาให้เหมาะสมสอดคล้องกับเนื้ อหาเรื่ องสเกลที่ เป็ นสื่ อ
การสอนอันมีพ้ืนฐานบนเครื่ องชัง่ น้ าหนักแบบเข็ม
ด้วยเหตุดงั กล่ าว งานวิจยั นี้ จึงเกิ ดขึ้นเพื่อให้นักเรี ยนผูต้ าบอดได้ฝึก
การใช้มือคลาสัมผัสรับรู ้ ตาแหน่ งเข็ม แล้วสามารถฟั งเสี ยงเฉลยตาแหน่ ง
ของเข็มจากล าโพง และส่ งผลท าให้ นัก เรี ยนผูต้ าบอดสามารถเรี ยนรู ้
จดจา และสามารถทบทวนฝึ กทักษะความรู้ได้ดว้ ยตนเอง

คำสำคัญ: ผูพ้ ิการทางสายตา, นาฬิกาแบบเข็ม, เครื่ องชัง่ น้ าหนักแบบเข็ม,
โรงเรี ยนสอนคนตาบอด, การสัมผัสด้วยมือ

Abstract
This research is designed and applied an apparatus to help on blind
students in the course about telling weight on the scales. This apparatus
let the blind students feel to know - understand how to read the scale and
skill in the world of real life as an intern. They are in laboratory or LAB
to help practice and check student‘s answers by pressing a button to
hear the answer. They can reduce the burden on teachers to say the
sentence as redundant solutions. They help encourage students to review
skills through self-reliance. The process principle of this device is
following for the weight scales, when the student places objects on the
weight scales, and then palpates at the tongue of the weight scales, he or
she uses the other hand to press the button of voice. There will be a

2. วรรณกรรมทีเ่ กีย่ วข้ อง
บุคคลตาบอดแต่ก าเนิ ด [2] นั้นสามารถที่ จะตรวจจับข้อมูลทางการ
สัมผัสได้ดีกว่าคนที่มีสายตาปกติ จากการศึกษาด้านการรับรู ้ที่พิเศษเกิดขึ้น
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ดังในรู ปที่ 1 มีการใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ [8-9] ตรวจเช็คจุดสัมผัสของ
แต่ละตัวเลขและควบคุมการทางาน เมื่อปรับค่าที่เข็มแล้วสัมผัสที่ปุ่มก็จะ
มีเสี ยงบรรยายถึ งรายละเอียดของค่าตัวเลขของตาชัง่ และเวลาของนาฬิ กา
จากวงจรบันทึ ก เสี ยงบรรยายรายละเอี ยดของแต่ ล ะตัว เลขและเพื่ อให้
ผูเ้ รี ยนได้สามารถใช้อุปกรณ์น้ ี มีการออกแบบตามหัวข้อย่อยถัดไป\

จากความผิดปกติของร่ างกายในแง่ของการที่คนตาบอดจะรับรู ้ ไวกว่าคน
ปกติ การค้นพบได้ทราบข้อมูลว่า สมองจะมี การปรับตัวเข้ากับการขาด
หายไปของการรับรู้ภาพด้วยการเพิ่มความสามารถในการรับรู ้ -การสัมผัส
ดังนั้นจึงจาเป็ นต้องมีสื่ อการเรี ยนรู ้ ที่ใช้สาหรั บการรั บ รู ้ -การสัม ผัส ซึ่ ง
อาจารย์ศิริพร[1] ได้ส่งเสริ มการทาสื่ อการสอนเพื่อให้นักเรี ยนได้ใช้มือ
สัมผัสแล้วจิตนาการตามที่ ครู บรรยาย ซึ่ งครู จะต้องมี ความรู ้ เกี่ ยวกับสื่ อ
การสอนและต้องอาศัยสื่ อประยุกต์หลายชนิ ด[3-6] เพื่อช่ วยแบ่งเบาภาระ
การพูดซ้ าซากของครู
สื่ อแรกเพื่อการเรี ยนการสอนระบบสุ ริยะจักรวาลสาหรับผูท้ ี่มีความ
บกพร่ องทางการมองเห็ น[3] สามารถบอกรายละเอี ยดต่างๆของดวงดาว
ได้ เช่น ขนาดของดวงดาว, ภูมิอากาศ, ลักษณะเด่น เป็ นต้น ทางานได้
สองโหมดคือ: 1)โหมดบรรยาย โดยสื่ อจะเปล่งเสี ยงบรรยายลักษณะของ
ดวงดาว เมื่อมีการสัมผัสแสงของเซนเซอร์ มีการบรรยายได้ท้ งั ภาษาไทย
กับภาษาอังกฤษ 2)โหมดทดสอบ เมื่อมี การสัมผัสแสงของเซนเซอร์ สื่ อ
จะไม่เปล่งเสี ยงแต่ระบบแสงทางานตามปกติ ต้องใช้คู่กบั การตั้งคาถาม
เพื่อให้นกั เรี ยนเลือกดวงดาวด้วยการสัมผัส เพื่อตอบคาถาม
สื่ อที่สองเพื่อสื่ อการสอนอักษรเบรลล์ข้ นั พื้นฐาน สาหรับผูท้ ี่มีความ
พร่ องทางการเห็น[4] ถูกออกแบบเพื่อผูท้ ี่มีความพร่ องทางการเห็ นใช้งาน
โดยเฉพาะ มีการทางานสองโหมดคือ โหมดแป้ นปุ่ มกดอักษรเบรลล์[5]
และโหมดเกมส์ โดยสามารถเสี ย บหู ฟั ง เพื่ อ ศึ ก ษาด้ว ยตัว เองได้ มี
แหล่งจ่ายไฟอยู่สองส่ วนคื อ 1) แบตเตอรี่ ใช้งานได้นานกว่า 10 ชั่วโมง
และ 2)ปลัก๊ ไฟบ้าน
สื่ อสุดท้ายเพื่อวัสดุช่วยชี้ ตาแหน่ งบาร์ โค้ดของระบบสื่ อการสอนเพื่อ
นักเรี ยนผูพ้ ิการทางสายตา[6] มีการประยุกต์และพัฒนาระบบช่ วยผูพ้ ิการ
ทางสายตาในการเรี ยนการสอนได้ในหลายๆ วิชาที่เกี่ยวกับการบรรยาย มี
การบอกเนื้อหาเฉพาะประจาสื่ อนั้นๆ หรื อวิชาที่จะใช้เรี ยน มีการติดรหัส
บาร์ โ ค้ด บนวัส ดุ ช้ ี ต าแหน่ ง เพื่ อ ให้ นั ก เรี ยนสามารถคล าหาต าแหน่ ง
เป้ าหมายแล้วยิงสัญญาณด้วยเครื่ องอ่านบาร์ โค้ดได้ดว้ ยตนเอง ช่ วยเป็ น
อุปกรณ์ขอ้ มูลสื่ อให้แก่ครู ในการเตรี ยมสอนตามเป้ าหมายว่า ข้อมูลสื่ อนี้
คืออะไร ชนิดใด เรื่ องใด ดังนั้นจึงช่ วยอานวยความสะดวกแก่ท้ งั ครู และ
นัก เรี ยนผูพ้ ิก ารทางสายตาในการศึ ก ษา อี ก ทั้งสื่ อนี้ จะช่ วยให้ ผูท้ ี่ ดูแ ลผู ้
พิการสามารถทราบสถิติได้วา่ มีการใช้บริ การเกี่ยวกับสื่ อการสอนชนิ ดใด
มากที่สุด สาหรับเป็ นข้อมูลในการจัดเตรี ยมหรื อผลิ ตสื่ อการสอนชนิ ดนั้น
ๆ ให้มีจานวนที่เหมาะสมในลาดับต่อไป
งานวิ จยั ดัง กล่ า วได้อ านวยความสะดวกให้ แ ก่ นัก เรี ย นผู ้ที่ มี ค วาม
พร่ องทางการเห็ น และสามารถช่ วยลดภาระครู ผสู ้ อนที่ ตอ้ งพูดสอนย้ าๆ
หลายๆครั้ ง ได้เป็ นอย่างดี แต่ ก็ยงั มี อีกหลายสิ่ งที่ นักเรี ยนจาเป็ นต้องได้
เรี ยนรู้ ในโลกชี วิตจริ ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเรี ยนรู ้ เกี่ ยวกับ สเกลของ
น้ าหนักจากตาชัง่ ซึ่งเป็ นงานวิจยั นวัตกรรมเชิ งประยุกต์ใหม่

โมเดลเครือ
่ งชัง่ ส่งเสียงบอกสเกล
น้ ำหนั กเพือ
่ สอนนั กเรียนผู ้พิกำร
ทำงสำยตำ

เครือ
่ งชัง่ เข็มบอกน้ ำหนั ก
เมือ
่ มือสัมผัสปุ่ มกด

ก) กรอบแนวคิด
โมเดลเครือ
่ งชัง่ สำมำรถวัด
ค่ำน้ ำหนักต่ำงๆ เพือ
่ เป็ นกำร
ฝึ กทักษะและกำรสัมผัส

Motor ใช ้หมุน
เข็มแสดงค่ำ
น้ ำหนั ก

Strain Gauge
Load cell

MP3
module

ไมโครคอนโทรลเลอร์
ตรวจวัดค่ำน้ ำหนักและ
ควบคุมกำรทำงำน

วงจรขยำย
เสียง

ข) กรอบการออกแบบประยุกต์
รู ปที่ 1. กรอบแนวคิดและการออกแบบประยุกต์

3.1 การสร้ างโมเดลเครื่องชั่งมีเสียงบอกนา้ หนัก
เริ่ มจากแหล่งจ่ายไฟ 9VDC จ่ายไฟให้กบั ระบบ Microcontroller AVR
ATMEGA8 ตรวจเช็คน้ าหนักจาก Strain Gauge Load cell ที่ขา PC5 และ
สัง่ ให้ Servo Motor หมุนไปยังตาแหน่งตามน้ าหนักที่วดั ได้ แล้วตรวจเช็ค
การกดฟังเสี ยงเวลาภาษาไทยจาก SW1(Thai Button) ที่ขา PD2 ตรวจเช็ค
การกดฟั ง เสี ย งเวลาภาษาอัง กฤษจาก SW2(Eng Button) ที่ ข า PD3
หลังจากนั้นส่ งให้ MP3 Module ทางานผ่าน Serial Port ขา PD0 และ ขา
PD1 ทาการขยายเสี ยงโดย วงจร Amplifier 2W และส่ งเอาท์พุตเสี ยง
ออกไปยังลาโพง ดังแสดงในรู ปที่ 2
Servo Motor

Load call

Power Supply

SW1 SW2

MP3 play black
Module

Microcontroller
AVR ATMEGA8
Speaker

Amplifier

3. วิธีการดาเนินการวิจยั

จากที่ ไ ด้ศึ ก ษาหลัก การท างานของเครื่ อ งชั่งน้ า หนัก [7] เพื่อ เป็ น
รู ปที่ 2. การเชื่ อมต่ออุปกรณ์ของโมเดลเครื่ องชัง่ น้ าหนักแบบเข็มมี
แนวทางในการประยุกต์สร้างโมเดลนาฬิกาแบบเข็มบอกเวลาและโมเดล
เสี ยงบอกน้ าหนัก
เครื่ องชั่งน้ าหนักแบบเข็มบอกน้ าหนัก แสดงเป็ นกรอบแนวคิดประยุกต์
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3.2 การออกแบบและสร้ างในส่ วนของซอฟต์ แวร์

4.2 สรุปผลรวมการทดสอบทั้งผู้มีสายตาปกติและครู ผู้สอนกับ
นักเรียนผู้พกิ ารทางสายตา

ในรู ปที่ 3 เป็ นโฟลว์ชาร์ ตการทางานของโปรแกรมโมเดลเครื่ องชั่ง
น้ าหนัก การทางานระบบเริ่ มจากการเรี ยกใช้ฟังก์ชันย่อย CheckWeigth
และเรี ยกใช้ฟังก์ชนั ย่อย SelectMode และเช็ค Power Switch ถ้ายังมีการ
ON ก็ให้ทาคาสัง่ ไปเรื่ อยๆ

มีการนาเอาผลประเมินที่ได้มาทาการวิเคราะห์แล้วเปรี ยบเทียบซึ่ งกัน
และกัน ระหว่างผูท้ ี่ มีส ายตาปกติ แ ละผูพ้ ิ การทางสายตา ซึ่ งกรณี โมเดล
เครื่ องชัง่ น้ าหนักแบบเข็มมีเสี ยงบอกน้ าหนักนั้น เมื่อนาเอาผลการประเมิน
เชิ งตัวเลขมาพล็ อตกราฟรวมกัน ดังรู ปที่ 5 โดยใช้ส เกลร่ วมในหน่ วย
เปอร์ เซ็นต์ ผลจะถูกตีความหมายให้รู้วา่ มีความแตกต่างกันในมุมมองของ
ผูม้ ีสายตาปกติและผูพ้ ิการทางสายตาดังนี้ คือ
1) กรณี ความปลอดภัย ผูท้ ี่มีสายตาปกติและผูพ้ ิการทางสายตาให้ผล
ประเมินใกล้เคียงกัน ซึ่งหมายความว่ามีทศั นะคติแบบเดียวกัน
2) กรณี ก ารออกแบบ ผู ้มี ส ายตาปกติ ใ ห้ ค ะแนนมากกว่ า ซึ่ ง
หมายความว่ า ผู ้มี ส ายตาปกติ ใ ช้ส ายตาเป็ นตัว ประเมิ น ผล ซึ่ งมี ค วาม
น่าเชื่ อถือได้

ฟังก์ ชัน CheckWeigth เป็ นการเช็ คค่าน้ าหนักจากวัตถุที่ช่งั โดยใช้
โหลดเซลล์เ ซนเซอร์ แ ล้วค านวณค่าจากสัญญาณอนาล็ อกที่ เ ข้ามาและ
แปลงเป็ นดิจิตอลเพื่อให้ได้ค่าน้ าหนัก
ฟังก์ชัน SelectMode เป็ นการตรวจเช็คโหมดเลือกรับฟังเสี ยง โดยจะ
ทาการตรวจเช็ค สวิตช์ ThaiButton ถ้ามีการกดให้ไปทางานที่ฟังก์ชนั ย่อย
ThaiVoice เป็ นบอกน้ าหนักเป็ นภาษาไทย และตรวจเช็คสวิตช์ EngButton
เพื่อบอกน้ าหนักเป็ นภาษาอังกฤษ ถ้าไม่มีการกดปุ่ ม ก็ให้จบการทางาน
ฟังก์ชนั ย่อย SelectMode
Start

CheckWeight

SelectMode
Yes
PowerSwitch==ON
No
End

รู ปที่ 4. นักเรี ยนผูพ้ ิการทางสายตา กาลังทดสอบใช้งานโมเดลเครื่ องชัง่
น้ าหนักแบบเข็มมีการตรวจความถูกต้องด้วยเสี ยงบอกน้ าหนัก

รูปที่ 3. โฟลว์ชาร์ตการทางานโปรแกรมของโมเดลเครื่ องชัง่ น้ าหนัก

4. ผลการดาเนินงาน
หลัง จากที่ ไ ด้อ อกแบบวงจรและประกอบเข้า เป็ นตัว เครื่ อ งตาม
ขั้นตอนการสร้างแล้ว ก็เข้าสู่ การทดสอบเกี่ ยวกับวิธีการใช้งาน คุณสมบัติ
และขี ดจากัดของอุปกรณ์ ที่น าเสนอ เพื่อเป็ นข้อมูลเบื้องต้นสาหรั บผูท้ ี่
สนใจจะนาไปศึกษาเพื่อสร้างใช้งานและปรับปรุ งในเชิงอุตสาหกรรมหรื อ
นาไปพัฒนาให้มีคุณสมบัติให้ดียง่ิ ขึ้นต่อไป มีการทดลองดังหัวข้อย่อย

4.1 วิธีการทดลอง
มีก ารสร้ างแบบทดสอบให้ ค นสายตาปกติ 30 คนได้ทดสอบและ
ประเมิ น ผลในช่ ว งแรก แล้ว จึ ง ให้ นัก เรี ยนผู้พิ ก ารทางสายตาและ
ครู ผสู้ อน 30 คนในชั้น ป.1 ถึง ป.3 ได้ทาการทดสอบใช้งานโมเดลเครื่ อง
ชัง่ น้ าหนักแบบเข็มมีเสี ยงบอกน้ าหนักและทาแบบประเมิน ในรู ปที่ 4 คือ
นักเรี ยนผูพ้ ิการทางสายตา กาลังทดสอบใช้งานโมเดลเครื่ องชั่งน้ าหนัก
แบบเข็ม มี ก ารตรวจความถู ก ต้อ งด้ว ยเสี ย งบอกน้ า หนัก ซึ่ งแนวการ
ประเมินมี 5 ประเด็นคือ ความปลอดภัย การออกแบบ ความแม่นยา ความ
สะดวกในการใช้งาน และราคา

รู ปที่ 5. กราฟผลการประเมินของโมเดลเครื่ องชัง่ น้ าหนักจากผูท้ ดสอบที่
สายตาปกติและที่พิการทางสายตา
3) กรณี ความแม่นยา ผูพ้ ิการทางสายตาให้คะแนนมากกว่า 13 คะแนน
ซึ่ งหมายความว่าผูพ้ ิการสายตาได้ใช้เครื่ องมื อเปิ ดโลกทัศน์ให้กบั ตัวเอง
ดังนั้นผลประเมินจึงอยูใ่ นระดับน่าพอใจ
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[10] สถาบันวิจยั และพัฒนา ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา (สวพ. มทร.ล้านนา), 128 ถ.ห้วยแก้ว ต.ช้างเผือก อ.เมือง
จ.เชี ยงใหม่.
[11] สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.), กทม.

4) กรณี ค วามสะดวกในการใช้งาน ผูพ้ ิก ารทางสายตาให้ คะแนน
มากกว่า 8 คะแนนเนื่ องเพราะเครื่ องมือมีภาษาเบรลล์ซ่ ึ งทาให้ผพู้ ิการทาง
สายตาสามารถใช้เครื่ องมือได้สะดวกขึ้น
5) กรณี ราคา ผูพ้ ิการทางสายตาให้คะแนนน้อยกว่าถึ ง 32คะแนน
เพราะยังขาดประสบการณ์ในการประเมินราคาด้วยมีอายุอยูใ่ นช่วงชั้น ป.1
ถึง ป.3 จึงทาให้คะแนนแตกต่างกันพอสมควร ดังนั้นผลประเมินราคาจาก
ผูม้ ี สายตาปกติ จึ งเป็ นที่ น่ าเชื่ อถื อได้ม ากกว่า ด้วยเหตุ น้ ี เ กณฑ์ราคาจึ ง
สมเหตุสมผลจริ ง

5. สรุป
งานวิจยั นี้ คือการออกแบบประยุกต์และสร้ างขึ้นเพื่อเป็ นอุปกรณ์ช่วย
การเรี ยนการสอนในชั้นเรี ยนแก่นักเรี ยนผูพ้ ิการทางสายตา ในระดับชั้น
ประถม เพื่อให้พวกเขาสามารถเรี ยนรู ้ เรื่ องสเกลเวลาและสเกลน้ าหนักใน
โลกของชี วิตจริ ง อีกทั้งสามารถฝึ กฝน-ทบทวนการเรี ยนรู้ ได้ดว้ ยตนเอง
โดยได้คานึ งถึ งผลประโยชน์ของนักเรี ยนเป็ นหลักในแง่ความปลอดภัย
ความแม่นยา ใช้งานง่าย และราคาถู ก มี ก ารใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์
ควบคุ ม ให้ ส ามารถเปล่ ง เสี ย งได้ ท้ ัง ภาษาไทยและภาษาอัง กฤษ มี
ผลทดสอบจากคนสายตาดีจานวน 30 คน และนักเรี ยนผูพ้ ิการกับครู ผสู ้ อน
จานวน 30 คนในชั้น ป.1 ถึง ป.3 ผลทดสอบความแม่นยาจากคนสายตาดี
อยูท่ ี่ 67% ของโมเดลบอกน้ าหนักเนื่ องจาก Strain Gauge Load cell มี
ราคาปานกลางจึงทาให้มีแม่นยาปานกลาง ส่ วนจากนักเรี ยนผูพ้ ิการกับ
ครู ผูส้ อนจะเป็ นผลทดสอบความสะดวกในการใช้งาน ซึ่ งผลลัพธ์ อยู่ที่
83% ของโมเดลบอกน้ าหนัก เนื่ องจากโมเดลสเกลนี้ มีราคาต้นทุนไม่สูง
มากและสามารถตอบสนองด้านการเรี ยนการสอนได้ดี ดังนั้นจึ งมี การ
จัดสร้ างขึ้ นเพื่อมอบให้ โรงเรี ยนสอนคนตาบอดภาคเหนื อในพระบรม
ราชิ นู ปถัมภ์ จ.เชี ย งใหม่ ได้ใ ช้ ป ระโยชน์ ด้านการเรี ย นการสอนเป็ น
จานวน 10 เครื่ องบอกค่าสเกลน้ าหนัก

6. กิตติกรรมประกาศ
งานวิจยั นี้ขอขอบคุณท่านอาจารย์ศิริพร วงศ์รุจิไพโรจน์[1] ที่ให้
รายละเอียดเกี่ยวกับผูพ้ ิการทางสายตา, ขอขอบคุณสถาบันวิจยั และพัฒนา
แห่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ เชี ยงใหม่[10]
และ สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา[11] ที่ได้มอบทุนการวิจยั

เอกสารอ้ างอิง
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บรมราชินูปถัมภ์ อ.เมือง จ.เชี ยงใหม่
[2] บุคคลซึ่งตาบอดแต่กาเนิ ด, [Online Access: 31 ม.ค. 2557],
http://www.vcharkarn.com/vnews/153361
[3] กันต์ธร ณ ลาพูน และจิตติพฒั น์ บุญ, “สื่ อการเรี ยนการสอนระบบ
สุริยะจักรวาลสาหรั บผู้ที่มีความบกพร่ องทางการมองเห็น”,
ปริ ญญานิ พนธ์, สาขาวิชาครุ ศาสตร์ อิเล็กทรอนิกส์, มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ เชี ยงใหม่ (มทร.ล้านนา),
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การออกแบบสายอากาศพาราโบลอยด์ ค่ ูแถบความถี่กว้างยิ่งยวด
Design of a UWB Bi-Paraboloidal Antenna
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ถนนฉลองกรุ ง เขตลาดกระบัง กรุ งเทพมหานคร 10520
ปรั บ มาเป็ นมาตรฐาน IEEE 802.15.3a ดัง นั้น จึ งได้มี ก ารออกแบบ
สายอากาศที่เหมาะสมสาหรับย่านความถี่ ดงั กล่ าวมากมาย [2] หนึ่ งใน
ชนิ ดสายอากาศที่ ใช้งานในแถบความถี่ กว้างมากและมี การประวิงเวลา
กลุ่มต่า (Group Delay) คือ สายอากาศกรวยคู่ ซึ่ งจากงานวิจยั ก่อนหน้า [3]
ได้ส รุ ป ว่า พารามิ เ ตอร์ ข องสายอากาศกรวยคู่ สาหรั บ งานความถี่ ก ว้า ง
ยิง่ ยวดมีระยะห่ างระหว่างกรวย g = 0.5 มม. มุมระหว่างกรวยทั้งสอง  =
60o และความยาวกรวย l = 1 f_center (fc: 7 กิ กะเฮิ รตซ์) ค่าการสู ญเสี ย
ย้อนกลับ -10 dB โดยเฉลี่ ย แต่ลาคลื่ นหลักของแบบรู ปการแผ่กาลังงานที่
ความถี่ 4 กิ กะเฮิ รตซ์ นั้น ไม่อยูใ่ นแนวระนาบ ( ≠ 900) อีกทั้งค่าการ
สูญเสี ยย้อนกลับยังมีค่าสู ง เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าวจึงมีแนวคิดขยายจุดยอด
ของกรวยคู่ให้กว้างขึ้นเพื่อลดความหนาแน่ นกระแสที่ ผิว โดยออกแบบ
เป็ นสายอากาศทรงโค้งคู่ (Double Dish) [4] สายอากาศแผ่นครึ่ งวงกลมคู่
4 องค์ประกอบ [5] และสายอากาศแผ่นครึ่ งวงกลมคู่ 8 องค์ประกอบ [6]
ซึ่งสายอากาศแผ่นครึ่ งวงกลมคู่น้ นั มีแบบรู ปการแผ่กาลังงานในระนาบมุม
กวาด ที่ความถี่สูงโดยมีแอมปลิ จูดความพลิ้ วจากประเด็นดังกล่าว จึ งได้
ออกแบบสายอากาศพาราโบลอยด์ คู่ ที่ ให้ แบบรู ปการแผ่กาลังงานใน
ระนาบมุมกวาดเรี ยบสม่าเสมอทุก ความถี่ แ ละมี ค่าการสู ญเสี ยย้อนกลับ
กลับที่ดีเพียงพอ ซึ่งบทความนี้ ได้นาเสนอเฉพาะผลการจาลองเท่านั้น

บทคัดย่ อ
บทความนี ้น าเสนอสายอากาศพาราโบลอยด์ ค่ ู ที่ ส มมาตรกั น มี
ระยะห่ างระหว่ างพาราโบลอยด์ บน-ล่ าง ที่เหมาะสม โดยเริ่ มออกแบบจาก
การหาค่ า ความยาวโฟกั ส จากสมการพาราโบลาค่ า ต่ า งๆ กั น ที่ ใ ห้ ค่ า
ลักษณะเฉพาะที่ดีที่สุดของสายอากาศ โดยกาหนดความยาวส่ วนโค้ งคงที่
ผลการจาลองที่ได้ เช่ น แบบรู ปการแผ่ กาลังงานเป็ นแบบรอบตัว มี ลาคลื่น
หลักอยู่ที่แนวระนาบ  = 900 ตลอดมุมกวาด  = 00 – 3600 และมี
เสถียรภาพตลอดความถี่ 2 – 12 กิ กะเฮิ รตซ์ ซึ่ งครอบคลุม แถบความถี่
กว้ างยิ่งยวด 3.1 – 10.6 กิกะเฮิ รตซ์ และมีค่าการสูญเสี ยย้อนกลับที่ดี ตลอด
ความถี่ใช้ งาน

Abstract
This paper presents the symmetrically Bi-Paraboloidal antenna,
with the optimal gap between the top and bottom paraboloids. The focal
lengths were considered to obtain the optimal antenna characteristics,
whereas the arc length of paraboloidal antenna is defined constantly.
From the simulation, the omni-directional patterns are reported. The
main beam () positions to 90๐ across  is from 0๐– 360๐ with the
frequency ranging from 2-12 GHz, which covers UWB (3.1-10.6
GHz);and the return loss is good across the operating bandwidth.

2. การออกแบบสายอากาศพาราโบลอยด์ คู่




Keywords: Bi-Paraboloidal antenna, omni-direcitonal, UWB
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เทคนิ คการสื่ อสารระบบแถบความถี่ ก ว้างยิ่งยวด (UWB: Ultra wideband) เป็ นเทคนิ ค ที่ ต่ า งไปจากระบบสื่ อ สารที่ ใ ช้ง านในปั จ จุ บ ัน
เพราะใช้สัญญาณพัล ส์ วิท ยุที่มีช่ วงความกว้างพัล ส์ แ คบมากในการสื่ อ
สัญญาณระหว่างเครื่ องส่ งและเครื่ องรับที่ใช้งานแถบความถี่กว้างมาก ซึ่ ง
เรี ยกได้ว่าไร้ สัญญาณพาหะ (Carrierless) ที่ส่งผลให้ใช้กาลังงานในการ
รับ-ส่งข้อมูลในระดับต่า
คณะกรรมการกลางกากับดูแลกิจการสื่ อสารแห่ งสหรัฐอเมริ กา (FCC
: Federal Communications Commission) [1] ได้กาหนดให้ระบบแถบ
ความถี่กว้างยิง่ ยวดใช้งานตั้งแต่ 3.1 – 10.6 กิกะเฮิรตซ์ และต่อมา IEEE ได้
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A = 1.21 cm.
B = 0.40 cm.
C = 0.08 cm.
D = 0.20 cm.
E = 0.40 cm.
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(ก)
(ข)
รู ป ที่ 1 โครงแบบของสายอากาศส าหรั บ ความถี่ ก ว้า งยิ่ ง ยวด (ก)
สายอากาศกรวยคู่ [2] และ (ข) สายอากาศพาราโบลอยด์คู่
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2.1 การปรับความยาวโฟกัสเทียบกับแบบรู ปการแผ่กาลังงาน
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บน-ล่าง (g) เท่ากับ 1 มม. ความยาวโฟกัส (f) ต่างๆ กัน (ก) f = 2 ซม. (ข) f
= 1.4 ซม. (ค) f = 1 ซม. (ง) f = 0.7 ซม. และ (จ) f = 0.5 ซม.

1500

1500
1800

(ข)




00

0dB

300

300

การหาความยาวโฟกั ส และความยาวส่ ว นโค้ ง ที่ เ หมาะสมกั บ
สายอากาศรู ป พาราโบลอยด์ คู่ ซึ่ งสายอากาศพาราโบลอยด์ คู่ น้ ัน เป็ น
สายอากาศที่มีแถบความถี่กว้าง มีโครงสร้ างคล้ายคลึ งกับสายอากาศกรวย
คู่แต่ มีค่าการสู ญเสี ยย้อนกลับดี กว่า สามารถรองรั บความถี่ ได้ก ว้างกว่า
แถบความถี่ กว้างยิ่งยวด (3.1 – 10.6 กิ กะเฮิ รตซ์) คือได้ต้ งั แต่ 2 – 12 กิ กะ
เฮิรตซ์ มีโครงสร้ างที่สมมาตรกันทั้งด้านบน และด้านล่าง เริ่ มออกแบบ
โดยกาหนดความยาวส่ วนโค้งเท่ากับ min 4 (fmin= 2 กิ กะเฮิ รตซ์) หรื อ
เท่ากับ 3.75 ซม. และระยะห่ างระหว่างพาราโบลอยด์บน-ล่าง g = 1 มม.
เป็ นค่าเริ่ มต้นในการจาลองแบบ
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2.2 การปรับความยาวโฟกัสเทียบกับค่ าการสู ญเสียย้ อนกลับ
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3.1

10.6

รูปที่ 3 ค่าการสู ญเสี ยย้อนกลับของสายอากาศพาราโบลอยด์คู่ ที่ S = 3.75 ซม. และ g = 1 มม. เมื่อค่าความยาวโฟกัสค่าต่างๆ
S

hq
hq
 f ln 

f
 f 

q  h2  f 2

3. การหาค่ าพารามิเตอร์ ทเี่ หมาะสมทีส่ ุ ด

(1)

รู ปที่ 4 แสดงแบบรู ปการแผ่กาลังงานตามเงื่อนไขพารามิเตอร์ ที่ดีที่สุด
มีแ บบรู ป การแผ่กาลังงานหลักในแนวระนาบตลอดแถบความถี่ ซึ่ งได้
พัฒนามาจาก รู ปที่ 2 (ง) โดยที่แบบรู ปการแผ่กาลังงานที่ความถี่ สูงต่างกัน
เล็กน้อยบริ เวณ = 0๐ – 30๐ และลาคลื่นย่อยรู ปที่ 4 มีความแรงน้อยกว่า
ทาให้ค่าสภาพเจาะจงทิศทาง รวมถึ งแบบรู ปการแผ่กาลังงานดี กว่ารู ปที่ 2
(ง) เล็กน้อย
รู ปที่ 5 แสดงแบบรู ปการแผ่กาลังงานแบบ 3 มิติ โดยพิจารณาที่
ความถี่ต่างกันผลลัพธ์ที่ได้ก็ต่างกันคือ ที่ความถี่สูงระบบเห็นว่าสายอากาศ
ขนาดใหญ่ หมายถึงช่องเปิ ดระหว่างพาราโบลอยด์คู่มีขนาดกว้างเมื่อเทียบ
กับ ความยาวคลื่ น ท าให้ ค่าสภาพเจาะจงทิ ศ ทางมี ค่าสู งกว่าที่ ค วามถี่ ต่ า
และค่าความกว้างของลาคลื่นครึ่ งกาลังงานมีค่าน้อยกว่าที่ความถี่ต่า
รู ปที่ 6 สรุ ปว่า g = 2 มม. เป็ นระยะที่ ดีสุดเพราะได้ค่าการสู ญเสี ย
ย้อนกลับโดยเฉลี่ยดีที่สุดอีกทั้งทุกความถี่ยงั มีค่าน้อยกว่า -10 dB และรู ปที่
7 แสดงค่าสภาพเจาะจงทิศทางโดยเฉลี่ยเท่ากับ 2.1 dBi ตลอดย่านความถี่

(2)

เมื่ อ S คื อ ความยาวส่ วนโค้ง, f คื อ ความยาวโฟกัส ของสมการ
พาราโบลา, และ h คือ ความกว้างครึ่ งหนึ่ งของช่องเปิ ดพาราโบลอยด์
จากรู ปที่ 2 (ก) ถึ ง (ค) แสดงแบบรู ป การแผ่กาลังงานในระนาบ
สนามไฟฟ้ าของสายอากาศที่ f = 2 ซม., 1.4 ซม. และ 1 ซม. ตามลาดับ ที่
S = 3.75 ซม. เท่ากันทุกความยาวโฟกัส มี g = 1 มม. โดยที่ความถี่ 4 กิ กะ
เฮิรตซ์ มีทิศทางความแรงของสัญญาณไม่อยูต่ าแหน่ งแนวระนาบ ( ≠
90๐) กอปรกับจากรู ปที่ 3 ค่าการสู ญเสี ยย้อนกลับของค่าความยาวโฟกัส
ดังกล่าวยังมีค่ามาก จึงเป็ นเหตุผลให้ไม่เลือก 3 กรณี ดังกล่าว
รู ปที่ 2 (จ) f = 0.5 ซม. ทุกความถี่ มีลาคลื่ นหลักอยูแ่ นวระนาบ (=
๐
90 ) ยกเว้นความถี่ 12 กิกะเฮิรตซ์ ที่มีลาคลื่นหลักเปลี่ยนไปเป็ น 60๐ ความ
ยาวโฟกัสที่เหมาะสมคือ 0.7 ซม. ดังรู ปที่ 2 (ง) ที่มีแบบรู ปการแผ่กาลัง
งานที่ดีที่สุด คือทุกความถี่มีลาคลื่นหลักอยูใ่ นแนวระนาบ และยังมีค่าการ
สูญเสี ยย้อนกลับ (จากรู ปที่ 3) ที่ดีที่สุดอีกด้วย จึงเลือกสมการ z = 0.354 x2
ที่มี f = 0.7 ซม. เป็ นเงื่อนไขเริ่ ม ต้นในการหาค่าระยะห่ างเพื่อป้ อน
สัญญาณที่เหมาะสม โดยเริ่ มเปลี่ยนแปลงค่า g จาก 1 มม. เป็ น 2 , 3 และ 4
มม. ตามลาดับ
ตารางที่ 1 คู่อนั ดับสมการพาราโบลาที่ความยาวส่ วนโค้ง (S) 3.75 ซม.
สมการ z =
ความยาวโฟกัส (f)
x = y (ซม.) z (ซม.)
2
0.125x
2.0
3.38
1.43
2
0.177x
1.4
3.17
1.78
2
0.250x
1.0
2.92
2.13
2
0.354x
0.7
2.63
2.44
2
0.500x
0.5
2.33
2.72
ตารางที่ 1 เป็ นการสรุ ปตาแหน่งคู่อนั ดับของสมการพาราโบลาที่ใช้
ของแต่ความยาวโฟกัส โดยสมการที่เลือกคือ z = 0.354 x2 มีคู่อนั ดับคือ x
= y = 2.63 และ z = 2.44, f = 0.7, S = 3.75 ซม. เป็ นเงื่อนไขที่ดีที่สุด
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รู ปที่ 4 แบบรู ปการแผ่กาลังงานตามเงื่อนไขที่ดีที่สุด g = 2 มม. f = 0.7
ซม. และ S = 3.75 ซม.
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รูปที่ 5 แบบรู ปการแผ่กาลังงานแบบ 3 มิติ (ก) 2 กิกะเฮิรตซ์ (ข) 7 กิกะเฮิรตซ์ และ (ค) 12 กิกะเฮิรตซ์ ตามเงื่อนไขที่ดีที่สุด

3.1

10.6

รูปที่ 6 ค่าการสูญเสี ยย้อนกลับของสายอากาศพาราโบลอยด์คู่ ที่ S =3.75 ซม. f = 0.7 ซม. และระยะห่ างระหว่างพาราโบลอยด์บน-ล่าง (g) ค่าต่างๆ
พาราโบลอยด์บน-ล่าง g = 2 มม. เป็ นเงื่อนไขที่เหมาะสมที่สุดในการใช้
สร้าง ซึ่งจะเป็ นงานในอนาคตของการวิจยั นี้
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รูปที่ 7 ค่าสภาพเจาะจงทิศทางตามเงื่อนไขที่ดีที่สุด g = 2 มม f = 0.7 ซม.
S = 3.75 ซม.
2 – 12 กิกะเฮิรตซ์และความถี่กลาง 7 กิกะเฮิรตซ์ มีค่าสภาพเจาะจงทิศทาง
4.2 dBi ซึ่งสูงที่สุด

4. สรุป
โครงสร้างสายอากาศพาราโบลอยด์คู่ที่ได้จากการออกแบบและการ
จาลองทั้งแบบรู ปการแผ่กาลังงานแบบรอบตัวซึ่งมีความแรงสู งสุ ดในแนว
ระนาบตลอดย่านความถี่ 2 – 12 กิ กะเฮิ รตซ์ ค่าการสู ญเสี ยย้อนกลับอยูใ่ น
ระดับที่ดีคือต่ากว่า -10 dB โดยให้ความยาวส่ วนโค้ง S = 3.75 ซม. จาก
สมการพาราโบลา ที่มีความยาวโฟกัส f = 0.7 ซม. และระยะห่ างระหว่าง
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ระบบประชุ มทางไกลด้ วยภาพและเสี ยง โดยใช้ เทคโนโลยีอนิ เทอร์ เน็ตโพรโทคอล
Video and Voice Conferencing System Using Internet Protocol Technology
ธวัชชัย สุ วรรณโชติ1 ธนัญ จารุ วทิ ยโกวิท2 และชัยพร เขมะภาตะพันธ์3
1,2,3
สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และโทรคมนาคม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
Tawatcachai@gmail.com
Keyword: Video and voice conference, Mobile

บทคัดย่อ
การประชุมทางไกลด้ วยภาพและเสี ยงเป็ นเทคโนโลยีรูปแบบหนึ่ ง ที่
ตอบสนองต่ อ ความต้ อ งการของธุ ร กิ จ ประเภทต่ า ง ๆ ได้ การประชุ ม
ทางไกลด้ วยภาพและเสี ยง ถูกออกแบบมาเพื่อให้ -คนซึ่ งอยู่คนละสถานที่
กันสามารถประชุมแลกเปลี่ยนความคิ ดเห็นระหว่ างกัน สามารถติดต่ อกัน
ได้ ทั้งภาพและเสี ยง แต่ มีข้อจํากัดที่ราคาของอุปกรณ์ ที่เกี่ยวข้ อง ที่ ค่อนข้ าง
สู ง และหากกรณี ที่ ผ้ ูเ ข้ า ร่ วมประชุ ม ไม่ อ ยู่ใ นสถานที่ ที่ ติ ด ตั้ ง อุ ป กรณ์
สําหรั บการประชุม ก็ไม่ สามรถเข้ าร่ วมประชุมได้ งานวิจัยนีจ้ ึ งมีแนวคิ ดที่
จะนําเสนอการประชุมทางไกลด้ วยภาพและเสี ยง โดยใช้ โอเพนซอร์ สใน
การพัฒนาเพื่ อประหยัดค่ าใช้ จ่าย ระบบสามารถรองรั บการสนทนาด้ วย
ภาพพร้ อมกันสู งสุด 9 สถานี และการสนทนาทางเสี ยงที่ ไม่ จาํ กัดจํานวน
ผู้เข้ าร่ วมประชุม (ขึน้ อยู่กับความสามารถของแม่ ข่าย) นอกจากนั้น เมื่อถึง
เวลาการประชุ ม แต่ ผ้ ู เ ข้ า ร่ วมประชุ ม ไม่ ไ ด้ อ ยู่ใ นสถานที่ ที่ ก าํ หนดไว้
สําหรั บการประชุม ก็สามารถใช้ โทรศัพท์ เคลื่อนที่ หรื อโทรศัพท์ บ้านโทร
เข้ ามายังห้ องประชุมเพื่อร่ วมประชุมทางเสี ยงได้ โดยหากโทรศัพท์ เคลื่อนที่
เป็ นแบบสมาร์ ทโฟนรองรั บ 3G ก็สามารถเข้ าร่ วมการประชุ มผ่ านทาง
แอพพลิเคชั่นบนโทรศัพท์ เคลื่อนที่ ผ่ านทางการเชื่ อมต่ อแบบ 3G

1. บทนํา
ในปั จ จุ บ ัน มี ก ารแข่ ง ขัน กัน ทางธุ ร กิ จ เป็ นอย่า งมาก ซึ่ งต้อ งอาศัย
เทคโนโลยี และอุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ที่มีความทันสมัยเข้ามาช่วยเพื่อ
ความสะดวกและรวดเร็ ว เป็ นการเพิ่มโอกาสและขีดความสามารถทางการ
แข่งขันให้กบั ธุ รกิ จและองค์กร ปั จจุ บนั มี การนําอิ นเทอร์ เน็ ตมาใช้งาน
อย่างกว้างขวาง การประชุ มทางไกลด้วยภาพและเสี ยงเป็ นเทคโนโลยี
รู ปแบบหนึ่ ง ที่ ให้ข ้อมูลต่ างๆที่ ท นั สมัยรวดเร็ ว มี การใช้งานอย่างแพร่ หลาย
ตอบสนองต่ อ ความต้อ งการของธุ ร กิ จ ประเภทต่ า ง ๆ หน่ ว ยงานหรื อ
องค์กรณ์ต่าง ๆ ที่มีเครื อข่ายอยูท่ วั่ ประเทศสามารถประชุมกันได้ โดยไม่
ต้อ งมาเข้า ห้อ งประชุ ม ที่ เ ดี ย วกัน จึ ง เป็ นอี กช่ องทางหนึ่ ง ที่ อ งค์กรและ
บุคลากรภายในองค์กรจําเป็ นต้องใช้ เพื่อช่ วยลดต้นทุนทั้งทางตรงและ
ทางอ้อม ข้อดีของการประชุมทางไกลด้วยภาพและเสี ยงทําให้ผเู ้ ข้าร่ วม
ประชุมสามารถมองเห็นภาพและได้ยินเสี ยงโต้ตอบกันไปมาระหว่างกัน
แม้จ ะอยู่กัน คนละสถานที่ ก็ ต าม ช่ ว ยเพิ่ ม ความสะดวกรวดเร็ ว ในการ
ติดต่อสื่ อสาร ช่วยลดค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการประชุมในแต่ละครั้ง
เช่ น ค่าใช้จ่ายในการเดิ นทาง ช่ วยให้ประหยัดเวลาในการเดิ นทางจากที่
ต่าง ๆ เพื่อเข้าร่ วมประชุม ลดความเสี่ ยงที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการเดินทาง
และยังช่วยแก้ปัญหาจราจรได้อีกทางหนึ่ง

คําสํ าคัญ: การประชุมทางไกลด้วยภาพและเสี ยง, โทรศัพท์เคลื่อนที่

Abstract

2. ทฤษฎีและงานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
2.1 อุปกรณ์ ควบคุมแบบหลายจุด (Multipoint Control Unit:
MCU) [1]

Video and voice conferencing is the technology that can responds to
the needs of various business types. Video and voice conferencing is
designed to keep people in different locations can communicate between the
parties via video and voice. However, existing systems have limitation due
to the cost of equipment involved are relatively high and if the case,
participants is not in a place equipped for the meeting was unable to
attend the meeting. This research has the idea to offer cost-saving video
and voice conference using open-source for development. The developed
system can support up to 9 video stations simultaneously and support
unlimited number of participants for voice stations (depend on the server
capability). Besides that, when the time is the meeting but participants
are not in a place designated for the meeting, users can use their mobile
phone or fixed-line phone to join the audio conference. If the mobile
phone is a smart phone with 3G capability, user may able to attend the
meeting using the application on their mobile via 3G connection.

เป็ นแอพพลิเคชัน่ ระบบเปิ ด ที่ทาํ หน้าที่ในการจัดการระบบภาพและ
เสี ย งจากหลายแหล่ งมารวมกัน เพื่อ ที่ จะส่ งไปยังอุ ปกรณ์ ปลายทางทุ ก
จุดหมายพร้อมกันได้

2.2 Mirial [2]
ทําหน้าที่เป็ นโปรแกรมประเภท Video Phone ที่รองรับ โพรโทคอล
SIP ที่สามารถใช้ในการโทรศัพท์ทางไกลด้วยภาพและเสี ยงผ่านอินเทอร์เน็ต

2.3 Gammu [3]
คื อ โปรแกรมส่ ง ข้อ ความสั้ น (SMS) จากคอมพิ ว เตอร์ ผ่ า นระบบ
โทรศัพท์เคลื่อนที่ ในงานวิจยั ใช้ Nokia 5233 สําหรับส่ งรายละเอียดการ
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จองห้องประชุมให้กบั ผูเ้ ข้าร่ วมประชุมผ่านข้อความสั้น เพื่อความสะดวก
ในการใช้งาน

2.5.2 ระบบประชุ มทางไกลสํ าหรับสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
ผ่านเครือข่ ายอินเทอร์ เน็ต [7]

2.4 การทํางานระหว่ าง MCU และ Asterisk [4]

นําเสนอเกี่ยวกับการจองห้องประชุมทางไกลด้วยภาพและเสี ยง เมื่อ
ผูใ้ ช้เข้ามาในระบบแล้วผูใ้ ช้สามารถเลือกรู ปแบบการประชุมได้ 2 แบบ
คือแบบ 2 สถานี และแบบ 6 สถานี ซึ่ งสามารถบันทึกการสนทนาได้และดู
การสนทนาย้อนหลังได้ สามารถส่ งข้อมูลต่าง ๆ ให้กนั ได้ขอ้ จํากัดของ
ระบบ 1.การประชุมทางไกลด้วยภาพและเสี ยงสามารถประชุมได้สูงสุ ด 6
สถานี 2.ไม่สามารถส่ งข้อความสั้นหรื ออิเมล์แจ้งรายละเอียดการประชุ ม
3.ขณะประชุมไม่สามารถเชิ ญผูป้ ระชุ มออกจากห้องประชุมได้ 4.กรณี ที่
เข้าร่ วมประชุมทัน ไม่สามารถใช้โทรศัพบ์ า้ นหรื อโทรศัพท์เคลื่อนที่โทร
เข้าร่ วมการประชุมได้

จากรู ปที่ 1 แสดง Diagram การทํางานระหว่าง MCU และ Asterisk

2.5.3 ผลิตภัณฑ์ ทเี่ กีย่ วข้ อง

รูปที่ 1. การทํางานระหว่าง MCU และ Asterisk

การประชุมผ่าน Web [8] ความสามารถของระบบ 1.สามารถแสดง
หน้าจอเช่น Power Point, Excel, AutoCAD ของผูเ้ ข้าร่ วมประชุมรายใด ๆ
เสนอต่ อ ผู เ้ ข้า ร่ ว มประชุ ม รายอื่ น ๆ 2.สามารถขี ด เขี ย นหน้า จอได้
3.สามารถกํา หนดรหั ส การเข้า ประชุ ม ได้ 4.สามารถสร้ า งห้ อ ง
ประชุ ม ได้มากกว่า 1 ห้อง 5.สามารถเชื่ อ มต่ อ ระบบวี ดี โ อคอนเฟอ
เร้ น ซ์ ไ ด้ ข้อ จํา กัด ของระบบ 1.ไม่ ส ามารถส่ ง ข้อ ความสั้ นหรื อ อี เ มล์
แจ้ง รายละเอี ย ดการประชุ ม 2.ไม่ ส ามารถเชิ ญ ผู เ้ ข้า ร่ ว มประชุ ม ออก
จากการประชุม 3.กรณี ที่เข้าร่ วมประชุมทัน ไม่สามารถใช้โ ทรศัพ์บ ้า นหรื อ
โทรศัพ ท์เ คลื่ อ นที่ โ ทรเข้า ร่ ว มการประชุ ม ได้

Asterisk [5] คือ open-source software ที่ทาํ หน้าที่หลักเป็ น Softswitch,
IP-PBX หรื อที่เรี ยกว่าตูช้ ุ มสายโทรศัพท์ระบบ IP ซึ่ งมีหน้าที่ในการ
ควบคุ มและจัดการบริ หาร การเชื่ อมต่อ ระหว่างอุ ปกรณ์ โทรศัพท์ผ่า น
เครื่ องข่ายเนทเวอร์ค และใช้ Softphone เพื่อลงทะเบียนกับระบบ
Sailfin SIP Server คือ open-source ของ java มีหน้าที่รัน mcuweb
ไปยัง Browser ที่มีการเรี ยกเข้า ยัง web server ที่เก็บ Homepage
RTP (Real Time Protocol) เป็ นโพรโทคอลหนึ่งในระบบ VoIP ที่
ทํางานบนพื้นฐานของ UDP ทําหน้าที่รับส่ งสัญญาณ เสี ยงพูด, แฟ็ กซ์,
ข้อความ และวีดีโอ ระหว่างต้นทางและปลายทาง
Xmlrpc เป็ น protocol ของ api ทําหน้าที่ในการติดต่อกับ web service
ที่รับข้อมูล Application ที่ซพั พอร์ต โดยจะโพสต์ขอ้ มูลจากโปรแกรม
อื่นๆ ที่ซปั พอร์ตเข้าไปยังเว็บ
Media Mixer ทําหน้าที่จดั การรวบรวม Media ต่างๆไม่วา่ จะเป็ นเสี ยง,
ภาพ ให้แก่ mcuWeb

3. วิธีการดําเนินการวิจัย
3.1 ภาพรวมของระบบ
จากรู ปที่ 2 แสดงสถาปัตยกรรมของงานวิจยั โดยออกแบบและพัฒนา
ระบบ ให้รองรับการสร้างห้องประชุมทางไกลด้วยภาพและเสี ยง ผูเ้ ข้าร่ วม
ประชุ ม อยู่กัน คนละสถานที่ สามารถประชุ ม ร่ ว มกัน โดยระบบจะส่ ง
ข้อ มู ล การประชุ ม ให้ กั บ ผู ้เ ข้ า ร่ วมประชุ ม ผ่ า นทางข้ อ ความสั้ นใน
โทรศัพ ท์เ คลื่ อ นที่ และอี เ มลล์ เมื่ อ ถึ ง เวลาในการประชุ ม ในกรณี ที่
ผูเ้ ข้า ร่ ว มประชุ ม ไม่ ไ ด้อยู่ในสถานที่ ที่ จดั เตรี ย มสําหรั บ การประชุ ม ก็
สามารถใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่หรื อโทรศัพท์บา้ นโทรเข้ามายังห้องประชุม
หากโทรศัพท์เคลื่อนที่เป็ นแบบสมาร์ ทโฟนรองรับ 3G ก็สามารถโทรเข้า
ร่ วมการประชุมผ่านทาง Softphone

2.5 งานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
2.5.1 ระบบจัดการห้ องประชุมหลักและห้ องประชุ มย่ อยสํ าหรับ
การประชุมทางไกลด้ วยเสี ยง [6]
นําเสนอเกี่ยวกับ การจองห้องประชุมโดยการกําหนดวัน เวลา หัวข้อ
และผูเ้ ข้าร่ วมประชุม ระบบจะส่ งข้อมูลให้กบั ผูเ้ ข้าร่ วมประชุ มผ่านทาง
บริ การข้อความสั้นและอีเมล์ให้โดยอัตโนมัติ เมื่อถึงเวลาประชุม ประธาน
ในที่ประชุ มจะทราบได้ว่ามีผเู ้ ข้าร่ วมประชุมท่านใดเข้าห้องประชุ มแล้ว
บ้าง และสามารถสั่งให้ระบบติดต่อกับผูเ้ ข้าร่ วมประชุมท่านที่ยงั ไม่ได้เข้า
ผ่านทางระบบ VoIP ไปยัง Softphone หรื อโทรศัพท์เคลื่อนที่ นอกจากนั้น
ประธานในที่ ประชุ มสามารถสร้ างห้องประชุ มย่อยภายในห้องประชุ ม
หลักและเชิญผูเ้ ข้าร่ วมประชุมบางท่านเข้าร่ วมประชุมในห้องประชุมย่อย
ได้ ข้อจํากัดของระบบ 1.ไม่สามารถประชุ มด้วยภาพได้ 2.ขณะประชุ ม
ไม่สามารถเชิ ญผูป้ ระชุ มออกจากห้องประชุ มได้ 3.กําหนดรู ปแบบการ
ประชุมไม่ได้

รู ปที่ 2. สถาปั ตยกรรมของระบบ Conference Server
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GB สร้างห้องประชุมโดยกําหนดผูเ้ ข้าร่ วมประชุมสู งสุ ดของระบบคือ 9
ท่ า น ให้ ผู ้เ ข้า ร่ ว มประชุ ม โทรเข้า ห้ อ งประชุ ม ที่ ก ํา หนดไว้ โทรผ่ า น
Softphone ที่มีกล้อง Webcam จํานวน 8 ท่าน และอีก 1 ท่าน โทรผ่าน
โทรศัพท์เคลื่อนที่ ได้ผลการทดลองดังนี้

3.2 การออกแบบและพัฒนาระบบ
แนวคิดขั้นตอนการทํางานของโปรแกรมประชุมทางไกลด้วยภาพและเสี ยง
แสดงดังรู ปที่ 3 โดยสามารถอธิบายหลักการทํางานของระบบได้ดงั นี้
3.2.1 เข้าสู่ระบบมีการสมัครสมาชิกเพื่อให้ Admin ตรวจสอบและอนุมตั ิ
การเป็ นสมาชิก
3.2.2 สมาชิ กหรื อผูด้ ูแลระบบ สร้ างห้องประชุ มโดยระบุ หัวข้อการ
ประชุ ม ประธานการประชุ ม หมายเลขห้อง วัน เวลา รหัสผ่าน รู ปแบบ
หน้าจอการประชุม รายชื่อสมาชิกที่เข้าประชุม ผ่านทางเว็บ
3.2.3 ระบบส่ งรายละเอี ยดห้องประชุ มที่ ส ร้ างให้กบั สมาชิ กทุ กคน
ผ่านทางข้อมความสั้นบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ และอีเมล์
3.2.4 เมื่อถึงวัน เวลาที่กาํ หนด ทั้งประธาน และผูเ้ ข้าร่ วมประชุม โทร
เข้าห้องประชุม ผ่านทางโครงข่ายข้อมูลที่เชื่ อมต่อสํานักงานแต่ละสาขา
โดยจะต้องระบุรหัสผ่านที่ได้รับ ก่อนเข้าห้องระชุม
3.2.5 ถ้าไม่ได้อยูใ่ นสถานที่ที่เตรี ยมสําหรับการประชุม ผูเ้ ข้าร่ วมประชุม
สามารถโทรศัพท์เข้ามาห้องประชุมด้วยโทรศัพท์เคลื่อนที่ หรื อโทรศัพท์บา้ น
โดยจะสามารถร่ วมประชุ ม เฉพาะทางเสี ยงเพี ย งอย่ า งเดี ย วโดยหาก
โทรศัพท์เคลื่อนที่เป็ นแบบสมาร์ ทโฟนรองรับ 3G ก็สามารถเข้าร่ วมการประชุม
ผ่านทางแอพพลิเคชัน่ บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ ผ่านทางการเชื่อมต่อแบบ 3G
3.2.6 สําหรับผูท้ ี่ได้รับเลือกให้เป็ นประธานในการประชุ ม ประธาน
สามารถ (ใช้ Icon ที่อยูห่ น้าแรกของเว็บ ผ่านทาง URL)
- ตรวจสอบรายชื่ อสมาชิ กผูเ้ ข้าร่ วมประชุมท่านใดเข้าห้องประชุ ม
แล้ว
- สามารถจัดการรู ปแบบหน้าจอที่แสดงผูเ้ ข้าประชุม
- ระหว่างประชุมสามารถเชิญผูเ้ ข้าประชุมออกจากการประชุม
3.2.7 ประธานหรื อสมาชิกผูเ้ ข้าร่ วมประชุม สามารถบันทึกการประชุม

รูปที่ 4. การกรอกรายละเอียดการสร้างห้องประชุม

รูปที่ 5. ข้อความ Email ของผูเ้ ข้าร่ วมประชุม

รูปที่ 6. ข้อความ SMS ของผูเ้ ข้าร่ วมประชุม

รูปที่ 3. Flowchart แสดงการทํางานของระบบ

4. ผลการดําเนินงาน
จากการทดสอบใช้งาน ได้ใช้ Computer ซึ่ งมี สเปคเครื่ องดังต่อไปนี้
คือ CPU Pentium® Dual-core E5700 CPU 3.00 GHz, Ram 2 G, HD 500

รู ปที่ 7. ผูท้ ี่ได้รับเลือกให้เป็ นประธานในการประชุม
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ประชุ มที่ ส ร้ า งให้ กั บ สมาชิ กทุ ก คนผ่ า นทางข้ อ มความสั้ นบน
โทรศัพท์เคลื่อนที่ และอีเมล์ 4.มีการกําหนดรหัสผ่านก่อนเข้าห้องประชุม
5.ถ้า ไม่ ไ ด้อ ยู่ใ นสถานที่ ที่ เ ตรี ย มสํา หรั บ การประชุ ม ผูเ้ ข้า ร่ ว มประชุ ม
สามารถโทรศัพท์เข้ามาห้องประชุมด้วยโทรศัพท์เคลื่อนที่ หรื อโทรศัพท์
บ้าน โดยจะสามารถร่ วมประชุ มเฉพาะทางเสี ยงเพียงอย่างเดี ยวโดยหาก
โทรศัพท์เคลื่อนที่เป็ นแบบสมาร์ ทโฟนรองรับ 3G ก็สามารถเข้าร่ วมการ
ประชุมผ่านทางแอพพลิเคชัน่ บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ ผ่านทางการเชื่ อมต่อ
แบบ 3G
รูปที่ 8. ภาพหน้าจอของหนึ่งในผูเ้ ข้าร่ วมประชุมแสดงการสนทนาทาง
ภาพและเสี ยง
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สายอากาศแบบสล็อตรูปวงรีปอนดวยทอนําคลื่นรวมระนาบ แถบความถี่กวางยิง่ ยวดที่มีแถบความถี่หยุดผานคู
Dual Band-Reject UWB, CPW-Fed Elliptical Loop Slot Antenna
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สายอากาศที่ ใ ช ร องรั บ เทคโนโลยี นี้ จึ ง ต อ งมี โ ครงสร า งที่ ต า งออกไป
เพื่อใหไดคุณสมบัติตามตองการ แถบความถี่กวางยิ่งยวดเปนเทคโนโลยีที่
มีชวงความถี่ในการทํางานที่กวางมากประมาณ 3.1-10.6 กิกะเฮิรตซ [1]
สามารถรองรับเทคโนโลยีในปจจุบันและอนาคตไดเปนอยางดี สายอากาศ
ที่ใชกับเทคโนโลยีนี้จึงมีการออกแบบใหขนาดเล็กตามความถี่ที่สูงพรอม
ทั้งใชเทคนิคตางๆ เพื่อใหไดชวงความถี่ในการทํางานที่กวางซึ่งสวนมาก
ใชลักษณะโครงสรางเปนแผนระนาบเพื่อการประหยัดพื้นที่และไดแบบ
รูปการแผคลื่นตามตองการปญหาที่พบในสายอากาศสําหรับเทคโนโลยี
แถบความถี่กวางยิ่งยวดคือกําลังการสงสัญญาณที่ต่ําทําใหถูกสัญญาณจาก
เทคโนโลยีอื่นภายใตชวงความถี่เดียวกันรบกวนได
งานวิจัยนี้ไดนําเสนอการออกแบบสายอากาศเพื่อรองรับเทคโนโลยี
แถบความถี่ กวางยิ่ งยวดโดยใชกลไกการหยุ ดผ านความถี่ที่ ไม ตองการ
พรอมทั้งใชการปอนกําลังงานบนโครงสรางของทอนําคลื่นรวมระนาบ
เพื่ อ ให ไ ด ช ว งการทํ า งานที่ ก ว า งและเกิ ด ความยื ด หยุ น ในการเลื อ ก
คุณสมบัติของซับสเตรต สายอากาศที่ออกแบบไวสามารถใชเปนตนแบบ
ในการพัฒนาสายอากาศแบบระนาบในดานตางๆ เชน การหยุดผานใน
หลายๆ ความถี่เพื่อรองรับอุปกรณสื่อสารที่ใชเทคโนโลยีแถบความถี่กวาง
ยิ่ ง ยวดไม ว า จะเป น โครงข า ยในสํ า นั ก งาน โครงข า ยไร ส ายทางด า น
การแพทย และการระบุตําแหนง ตอไป

บทคัดยอ
บทความนี้ แ สดงการออกแบบสายอากาศที่ใ ช ใ นเทคโนโลยี แ ถบ
ความถี่กวางยิ่งยวดคือที่ชวงความถี่ 3.1-10.6 กิกะเฮิรตซ และทําการหยุด
ผานความถี่สองความถี่ภายในชวงดังกลาว โครงสรางของสลอตทั้งสองมี
ผลในการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการไหลของกระแสบนสายอากาศ งานวิจัย
นี้ใชซอฟตแวร CST Microwave Studio ในการจําลองการทํางานของ
สายอากาศและสรางขึ้นบนซับสเตรต FR4 ดวยวิธีการกัดลายวงจร
แถบความถี่ที่หยุดผานแรกเกิดขึ้นที่ความถี่ 3.34 กิกะเฮิรตซ สวนแถบ
ความถี่หยุดผานที่สองเกิดขึ้นที่ความถี่ 4.15 กิกะเฮิรตซ ทําใหทราบวาการ
เปลี่ยนแปลงตําแหนงและความยาวของสลอตมีผลตอความถี่ที่ทําการหยุด
ผาน ความยาวของสลอตมีความสัมพันธกับความยาวคลื่น ณ ความถี่ที่
หยุดผานและมีขนาดประมาณ 0.3λ0 ทั้งสองสลอต

Abstract
This paper reveals a design of antenna for ultra-wideband
technology utilizing frequency band 3.1-10.6 GHz, and rejects 2
frequencies within that band. The structure of 2 slots disturb the surface
current flow on the antenna. CST Microwave Studio was the simulation
tool and photo etching of FR4 substrate was the fabrication process in
this research.
The first stop-band occurred at the frequency of 3.34 GHz, and the
second one at 4.15 GHz. This explains that the position and length of
slot relate to stop-band frequency. The length of the slot relates to the
wavelength with the dimension of approximate 0.3λ0 in both slots.

2. การออกแบบสายอากาศ
สายอากาศโครงสรางแบบทอนําคลื่นรวมระนาบที่มีระนาบกราวด
ลอมรอบเปนรูปวงรี [2] ถูกนํามาเพิ่มสลอตคูเพื่อศึกษากลไกการหยุดผาน
สองแถบความถี่ วั ส ดุ ที่ ใ ช ส ร า งสายอากาศคื อ ทองแดงความหนา 35
ไมโครเมตร กัดลายวงจรลงบนซั บเสตรตชนิ ด FR4 ความหนา 1.6
มิลลิเมตร มีคาคงที่ไดอิเลคตริกสัมพัทธเทากับ 4.45

Keywords: ultra-wideband, dual band-reject, coplanar waveguide

1. บทนํา

2.1 โครงสรางของสายอากาศ

ในปจจุบันระบบการสื่อสารไดถูกพัฒนาไปอยางกวางขวาง มีการคิดคน
เทคโนโลยี ที่ ส ามารถทํ า ให อุ ป กรณ สื่ อ สารใช ง านได ใ นความถี่ ที่
หลากหลายอยางมีประสิทธิภาพ สายอากาศเปนสวนสําคัญสําหรับการ
สื่อ สารไร ส ายในป จ จุบั นซึ่ ง ถู ก พัฒ นาในรู ป แบบตา ง ๆ อยา งต อ เนื่ อ ง
เพื่อใหสามารถรองรับอุปกรณสื่อสารที่ถูกพัฒนาใหสามารถใชงานได
อยางเหมาะสม
เทคโนโลยีแถบความถี่กวางยิ่งยวดเปนเทคโนโลยีที่ถูกกลาวถึงมาก
ขึ้นในปจจุบัน จุดเดนของเทคโนโลยีนี้คือมีชวงความถี่ใชงานที่กวางมาก

ขนาดของสวนประกอบตางๆไดแสดงไวในรูปที่ 1 (ก) และ (ข) โดย

มีตัวแปรในรูปที่ 1 มีคาเปนดังนี้ Lo = 55, Li = 39, Wo = 72, Wi = 56, W =
6.37, S = 0.51, g = 0.5, Rp = 12.5, Ls1 = 20, Ls2 = 18, Ws1 = 3.2, Ws2 =
2.5, Ws3 = 8.1 และ Ws4 = 0.76 หนวยเปนมิลลิเมตร
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หักลางกันดังรูปที่ 2 (ก) และรูปที่ 2 (ข) เปนสิ่งที่ทําใหเกิดแถบความถี่
หยุดผาน รูปแบบสลอตในการจําลองนั้นเปนลักษณะรูปตัวยูสองตัววาง
ซอนกัน [3] ทําใหเกิดการหยุดผานความถี่ในสองชวง

3. ผลการจําลอง
ในหัวขอนี้เปนการแสดงการจําลองการทํางานของสายอากาศเพื่ อ
เปรียบเทียบคาการสูญเสียยอนกลับที่ไดจากการเพิ่มสลอตครั้งละสลอต
รวมถึงการจําลองแบบรูปการแผคลื่น ณ ความถี่ตางๆ ดวยซอฟตแวร CST
Microwave Studio [4]

3.1 คาการสูญเสียยอนกลับ
คาการสูญเสียยอนกลับที่ยอมรับไดของสายอากาศคือที่ –10 dB เมื่อ
คาการสูญเสียยอนกลับมีคามากกวา –10 dB นั่นหมายถึงการทํางานที่ไมดี
ของสายอากาศและเปนจุดประสงคของการทําแถบความถี่หยุดผาน

(ก)

3.1.1 สายอากาศแถบความถี่กวางยิ่งยวด
สายอากาศที่ไดจากการออกแบบกรณีที่ยังไมเพิ่มสลอตใดๆ2ตองการ
ระดับคาการสูญเสียยอนกลับที่ต่ํากวา –10dB ตลอดชวงความถี่ 3.1-10.6 กิ
กะเฮิรตซดังแสดงในรูปที่ 3

(ข)
รูปที่ 1. โครงแบบของสายอากาศ (ก) ภาพรวม และ (ข) โครงสรางบริเวณ
สลอต

2.2 กลไกการทํางานของสลอต
ในการออกแบบแถบความถี่หยุดผานสองแถบนั้น สลอตทั้งสองจะ
ทํางานที่ความถี่ตางกันโดยสลอตที่ยาวกวามีขนาดความยาวทั้งหมด 26.4
มิลลิเมตร หรือเทากับ 0.2939λ0 ที่ความถี่ 3.34 กิกะเฮิรตซและสลอตที่สั้น
กว า มี ข นาดความยาวทั้ ง หมด 20.5 มิ ล ลิ เ มตร หรื อ เท า กั บ 0.2836λ0 ที่
ความถี่ 4.15 กิก ะเฮิ ร ตซ ซึ่ ง ณ ความถี่ ทั้ ง สองดั ง กล า วขา งต น กระแส
พื้นผิวที่ปกติกระจายบริเวณขอบของสายอากาศขณะแผคลื่นนั้นกลับมา
รวมตัวกันที่บริเวณของสลอตและไหลสวนทิศทางกันทําใหเกิดการ

รูปที่ 3. คาการสูญเสียยอนกลับของสายอากาศกรณีไมมีสลอต
3.1.2 ผลของตําแหนงการวางสลอต
ตําแหนงการวางสลอ ตบนสายอากาศมีผลตอความสามารถในการ
หยุ ด ผ า นความถี่ ข องสล อ ตนั้ น โดยสายอากาศแต ล ะโครงสร า งนั้ น มี
ตําแหนงการวางที่เหมาะสมแตกตางกัน ในบทความวิจัยนี้จึงเปนกรณีศึก-

(ก)

(ข)
รูปที่ 2. กระแสพื้นผิว ณ ความถี่ (ก) 3.34 GHz และ (ข) 4.15 GHz

รูปที่ 4. คาการสูญเสียยอนกลับ ณ ตําแหนงตางๆ ของสลอตบนสายอากาศ

วันที่ 21-23 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ภาคพายัพ เชียงใหม
D435

Paper ID 1277

บทความวิจัย–วิชาการ
การประชุมวิชาการ งานวิจัย และพัฒนาเชิงประยุกต ครั้งที่ 6 การพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อใหโลกมีสันติสุข
ECTI-CARD Proceedings 2014, Chiang Mai, Thailand

คาไดเรคติวิตี้มีคานอยกวาความถี่ขางเคียงแสดงถึงการถูกหยุดผานโดย
สลอตและที่ความถี่สูงประมาณ 9 กิกะเฮิรตซขึ้นไป คาไดเรคติวิตี้มีคาสูง
ในดานขางของสายอากาศทําใหเราสามารถวัดแบบรูปการแผคลื่นของ
สายอากาศได โดยการใช สายอากาศสองตั ว ที่ เหมื อ นกั นวางห า งกั นใน
ลักษณะตั้งตรงได

(ก)

รูปที่ 6. การสังเกตแบบรูปการแผคลื่นเชิง 3 มิติในระนาบ x-y

(ข)
รูปที่ 5. คาการสูญเสียยอนกลับ กรณีเพิ่มสลอตยาว สลอตสั้น และทั้งสอง
สลอต (ก) ตลอดแถบ 2-12 GHz และ (ข) รายละเอียดแถบหยุดผานความถี่
ษา หนึ่งของสายอากาศในโครงสรางดังกลาวขางตน ผลของ ตําแหนงการ
วางสลอตที่มีตอคาการสูญเสียยอนกลับถูกแสดงดังรูปที่ 4 ซึ่งแสดงให
เห็นวาตําแหนงที่ดีที่สุดของการทําแถบความถี่หยุดผานคือบริเวณดานลาง
ของตัวสายอากาศโดยที่พิกัด u และ v คือระยะหางจากแกน x และ y
ตามลําดับ
3.1.3 ผลของการเพิ่มสลอตแตละสลอต
เนื่องจากไดใชสลอตสองสลอตเพื่อหยุดผานสองแถบความถี่ ขนาด
ของสลอตที่แตกตางกันทําใหเกิดผลการหยุดผานความถี่เปนไปดังรูปที่ 5
(ก) ซึ่งเปนการเปรียบเทียบผลของสลอตที่ยาวกวา สลอตที่สั้นกวา ทั้งสอง
สลอต และไมมีสลอต พบวาสลอตที่ยาวกวาใหการหยุดผานที่ความถี่ต่ํา
กวา สวนสลอตที่สั้นกวาใหการหยุดผานที่ความถี่สูงกวา
การใชสลอตคูใหผลตามที่ตองการ แถบความถี่หยุดผานแรกเกิดขึ้นที่
ความถี่ 2.9-3.64 กิกะเฮิรตซโดยมีคาการสูญเสียยอนกลับมากที่สุดที่ 3.34
กิกะเฮิรตซ สวนแถบความถี่หยุดผานที่สองเกิดขึ้นที่ความถี่ 3.87-4.51 กิ
กะเฮิรตซ คาการสูญเสียยอนกลับมากที่สุดที่ 4.15 กิกะเฮิรตซ ทําใหเกิด
ชวงความถี่ที่ใชงานไดอยูระหวางแถบความถี่หยุดผานทั้งสองคือ 3.643.87 กิกะเฮิรตซ ดังรูปที่ 5 (ข)

3.2 แบบรูปการแผคลื่น
แบบรู ป การแผ ค ลื่ น ของสายอากาศได ถู ก จํ า ลองแบบสองมิ ติ โ ดย
สังเกตการเปลี่ยนแปลงภายในระนาบ x-y ดังรูปที่ 6 จากแบบรูปการแผ
คลื่นดังรูปที่ 7 สังเกตไดวาที่ความถี่ 3.34 กิกะเฮิรตซและ 4.15 กิกะเฮิรตซ
รูปที่ 7. แบบรูปการแผคลื่น ณ ความถีต่ าง ๆในระนาบ x-y
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4. ผลการวัด
การวัดสายอากาศทําไดโดยเครื่อง Agilent Technology N5230C (10
MHz − 20 GHz) PNA-L Network Analyzer โดยสายอากาศที่สรางขึ้นมี
ลักษณะดังรูปที่ 8

รูปที่ 10. เปรียบเทียบอัตราขยายระหวางผลการจําลองและผลการวัด
คาอัตราขยายจากการวัด (MeasG) ไดมาจากการวัดดวยเครื่อง Network
Analyzer
เมื่อเปรียบเทียบกันแลวคาไดเรคติวิตี้มีคามากกวาคาอัตราขยายจริงซึ่ง
เปนไปตามทฎษฎีของไดเรคติวิตี้ที่วาอัตราขยายคือคาไดเรคติวิตี้ที่ถูกหัก
ออกดวยคาประสิทธิภาพทั้งหมดของสายอากาศแลว สวนคาจากการวัดมี
ความคลาดเคลื่อนมากพอสมควรเนื่องจากความไมสมบูรณแบบของการ
สรางและการสะทอนคลื่นจากวัตถุตางๆ บริเวณที่ทําการวัด

รูปที่ 8. สายอากาศตนแบบที่สรางขึ้น

4.1 การสูญเสียยอนกลับ
การวัดคาการสูญเสียยอนกลับเปรียบเทียบกับผลการจําลองดังรูปที่ 9

5. สรุป
บทความวิ จั ย นี้ ก ล า วถึ ง การออกแบบสายอากาศแถบความถี่ กว า ง
ยิ่งยวดใหมีการหยุดผานสองแถบความถี่บนโครงสรางสายอากาศแบบ
สล็อตรูปวงรีปอนดวยทอนําคลื่นรวมระนาบและมีชวงความถี่ที่ใชงานได
อยูระหวางแถบความถี่หยุดผาน จุดประสงคของบทความวิจัยนี้เพื่อเปน
กรณีศึกษาของสายอากาศที่มีโครงสรางดังกลาวขางตนเพื่อเปนแนวทาง
ในการพัฒนารูปแบบของสลอตในการหยุดผานแถบความถี่ที่ตองการได
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รูปที่ 9. คาการสูญเสียยอนกลับเปรียบเทียบผลการวัดและผลการจําลอง
ผลการวัดคาการสูญเสียยอนกลับมีความสอดคลองกับผลการจําลอง
โดยเฉพาะตําแหนงที่เกิดแถบหยุดผาน อยางไรก็ดีจะมีความคลาดเคลื่อน
ของผลการวัดไปจากผลการจําลองในแถบความถี่สูง เนื่องอาจเกิดจากจาก
ความคลาดเคลื่อนในการสรางสายอากาศ (ขนาด) และสภาพแวดลอมของ
การวั ด ที่ ไ ม ไ ด เ ป น สภาพแวดล อ มในห อ งไร ก ารสะท อ นจึ ง อาจมี ก าร
สะทอนกลับจากสภาพแวดลอมเปนผลใหคาการสูญเสียยอนกลับที่วัดได
สูงกวาความเปนจริง

4.2 อัตราขยาย
ผลการวัดคาอัตราขยายเมื่อเปรียบเทียบกับผลการจําลองคาไดเรคติวิตี้
และคาอัตราขยายจริงแสดงไดดังรูปที่ 10 โดยคาไดเรคติวิตี้ (Dir) คา
อัตราขยายจริง (RelzG) ไดมาจากผลการจําลองดวยโปรแกรม CST สวน
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เทคนิคการปรับปรุ งประสิ ทธิภาพการทํา Failover บนชุ ดหมายเลขทีอ( ยู่ IPv6 แบบ Anycast
The Technique to improve Failover Process on IPv6 Anycast addresses
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ไปยังหมายเลขทีอยู่แบบ Anycast แพ็กเก็ตนันจะถูกส่ งไปยังสมาชิ กใน
กลุ่ ม Anycast ทีอยู่ใกล้กบั โฮสต์มากทีสุ ด โดยการตัดสิ นใจจะใช้การ
ทํางานของเร้าติงโพรโทคอล ทีมีการวัดเส้นทางกลุ่มสมาชิ กทีใกล้ทีสุ ด ที
อยู่แ บบ Anycast นี ช่ วยทําให้สามารถใช้งานทรั พยากรในเครื อข่ ายที
กระจายอยูท่ วภายในองค์
ั
กร เนื องจากรู ปแบบหมายเลขทีอยูแ่ บบ Anycast
จะมี ล ักษณะเหมื อนกับ ชุ ดหมายเลขที อยู่แ บบ Global Unicast ทําให้
เครื องไม่สามารถแยกความแตกต่างระหว่างทีอยูแ่ บบ Anycast และทีอยู่
แบบ Unicast เพียงแต่ จะทราบว่า จะส่ งไปที ปลายทางใดเท่ านัน การ
ตัดสิ นใจในการส่ งต่อข้อมูลไปยังปลายทางต้องอาศัยเร้าติง โพรโทคอล
ทีสนับสนุนการทํางาน Anycast มาช่ วยเช่ น OSFPv3 [2] เป็ นต้น โดยเร้า
เตอร์ จะต้องประกาศชุดทีอยูแ่ บบ Anycast ไปยังเร้ าเตอร์ เพือนบ้านก่อน
เพือให้เร้ าเตอร์ ต่าง ๆ ทีทํางานร่ วมกันรู้ จกั ชุ ดหมายเลขทีอยู่สําหรับการ
ทํางาน Anycast จากคุณสมบัติดงั กล่าวของการทํางาน Anycast สามารถ
นํามาใช้ให้เกิดประโยชน์โดยนํามาใช้เพือทํา Failover ของระบบได้ แสดง
ดังตัวอย่าง ดังรู ปที 1

บทคัดย่ อ
โดยปกติ แล้ ว การทํา Failover โดยใช้ ชุดหมายเลขที6 อยู่ IPv6 แบบ
Anycast ใช้ วิธีการตรวจสอบสถานะการเชื6 อมต่ อระหว่ างลิงค์ ของเร้ าเตอร์
ซึ6 งไม่ สามารถตรวจสอบการคงอยู่ข องเซิ ร์ฟเวอร์ หรื อบริ การที6 เ ครื6 อง
ปลายทางที6เป็ นสมาชิ กของ Anycast ดังนัNนในขณะที6 การเชื6 อมต่ อระหว่ าง
เร้ าเตอร์ ยงั อยู่ในสถานะปกติ แต่ ถ้าเครื6 องเซิ ฟเวอร์ ไม่ สามารถให้ บริ การได้
การทํา Failover ก็ไม่ สามารถทํางานได้
งานวิ จัยนี Nจึงนําเสนอเทคนิ ค Keep Alive Anycast เพื6 อปรั บปรุ ง
กระบวนการของ Failover ให้ ดีขึนN โดยสร้ างการตรวจสอบสถานะการคง
อยู่ของเซิ ร์ฟเวอร์ ที6 เป็ นสมาชิ กของ Anycast ในเครื อข่ ายท้ องถิ6น เมื6อเร้ า
เตอร์ ไม่ สามารถติดต่ อกับเซิ ฟเวอร์ ที6มีชุดหมายเลข Anycast ได้ การทํางาน
Failover ก็จะเริ6 มต้ นขึ Nน สุ ดท้ ายนี Nจ ากผลการทดลองแสดงให้ เห็ นว่ า
เทคนิ ค Keep Alive Anycast ช่ วยให้ การทํา Failover สามารถทํางานได้ แม้
ในขณะที6เครื6 องเซิ ฟเวอร์ ไม่ สามารถให้ บริ การได้

Abstract
Usually, failover process using IPv6 Anycast addresses is performed
by checking the status of links between routers. It does not detect the
existence of the server or service endpoints that are members of anycast
addresses. So, while the connections between routers are in normal state
but the servers cannot provide service, the failover is unable to work.
In this paper, we propose techniques which is called, Keep Alive
Anycast, to improve failover process. It has the mechanism to monitor
the persistence of servers that are members of anycast addresses within
local network. When the router loses its connection to the server,
failover process will be initiated. Finally, the results showed that the
proposed technique can solve failover previous mentioned problem.

รู ปที( 1. การใช้ทีอยูแ่ บบ Anycast บนเร้าติง OSPFv3

Keywords: Anycast, Failover, Keep Alive

จากรู ปที 1. เป็ นการใช้ชุ ดหมายเลขที อยู่แ บบ Anycast บนเร้ าติ ง
OSPFv3 ซึ งประกอบไปด้วย SA1 (Server Anycast 1), SA2 (Server
ชุดหมายเลขทีอยู่ IPv6 แบบ Anycast [1] จะมีลกั ษณะการทํางาน
Anycast 2), SA3 (Server Anycast 3), SA4 (Server Anycast 4), AS1
คล้าย ๆ กับชุดหมายเลขทีอยูแ่ บบ Multicast กล่าวคือสามารถใช้หมายเลข
(Anycast Sender1), AS2 (Anycast Sender 2), AS3 (Anycast Sender 3),
ทีอยู่เพียง 1 หมายเลขแทนจํานวนเครื องได้หลายเครื อง แต่ชุดทีอยู่แบบ
AS4 (Anycast Sender 4), SR1 (Sender Router 1), SR2 (Sender Router 2),
Anycast เป็ นการส่ งข้อมูลไปยังหนึ งผูร้ ับปลายทางทีใกล้ทีสุ ด คือการส่ ง
AR1 (Anycast Router 1) และ AR2 (Anycast Router 2) โดยมี
แบบ one-to-one-of-many ตัวอย่างเช่น เมือเครื องใดเครื องหนึงส่ งแพ็กเก็ต
องค์ประกอบของเครื อ ข่ า ยดัง ต่ อ ไปนี SA1 มี ห มายเลขที อยู่ Unicast
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เท่ากับ UA1 และหมายเลขทีอยู่ Anycast เท่ากับ AA, SA2 มีหมายเลขทีอยู่
Unicast เท่ากับ UA2 และหมายเลขทีอยู่ Anycast เท่ากับ AA, SA3 มี
หมายเลขทีอยู่ Unicast เท่ากับ UA1 และหมายเลขทีอยู่ Anycast เท่ากับ
AA, SA4 มีหมายเลขทีอยู่ Unicast เท่ากับ UA1 และหมายเลขทีอยู่
Anycast เท่ากับ AA, AR1 มีหมายเลขทีอยู่ Unicast เท่ากับ UA3 และ
ประกาศเครื อข่าย Anycast และ AR2 มีหมายเลขทีอยู่ Unicast เท่ากับ
UA3 และประกาศเครื อข่าย Anycast จากองค์ประกอบของเครื อข่ายจะ
เห็นได้ว่าเครื องเซิ ฟเวอร์ SA1, SA2, SA3 และ SA4 จะใช้ชุดหมายเลขที
อยูแ่ บบ Anycast เดียวกันคือหมายเลข AA และจากการทีชุดหมายเลขที
อยูแ่ บบ Anycast จะมีการวัดระยะใกล้กบั ผูส้ ่ งมากทีสุ ด โดยทีสามารถวัด
ระยะทางได้จากค่าเส้นทางของเร้าติง เช่น ค่า Cost ของ OSPFv3 ดังนันจะ
เห็นได้ว่าค่าเมตริ กจาก SR1 ไปถึง AR1 เท่ากับ 1 และจาก SR1 ไปถึ ง
AR2 มีค่าเมตริ กเท่ากับ 10 และค่าเมตริ กจาก SR2 ไปถึง AR1 เท่ากับ 10
และจาก SR2 ไปถึง AR2 ค่าเมตริ กเท่ากับ 1 ซึ งจากคุณสมบัติดงั กล่าว จึง
ทําให้ AS1 จะส่ งข้อมูลไปทีอยู่ AA ได้ตอ้ งส่ งผ่านเร้าเตอร์ SR1 และ AR1
ซึ งในทางกลับกัน ถ้า AS3 จะส่ งข้อมูลไปทีอยู่ AA ต้องผ่าน SR2 และ
AR2 แสดงให้เห็ นถึงการกระจายของเครื องเซิ ฟเวอร์ ในเครื อข่าย ถ้าใน
กรณี ทีเร้าเตอร์ AR1 ไม่สามารถทํางานได้ จะทําให้ AS1 จะส่ งข้อมูลไปที
อยู่ AA จะต้องส่ งผ่านเร้าเตอร์ SR1 และ AR2 เนื องจากค่าตารางเส้นทาง
ของ SR1 ได้ลบเส้นทางทีอยู่ AA ทีผ่าน AR1 ทิงไป และเหลือเส้นทาง
AA ทีผ่าน AR2 ไว้ และค่าเมตริ กของ AR2 มีค่าน้อยทีสุดจึงเป็ นเส้นทางที
สันทีสุ ดในการทีจะใช้ส่ งข้อมูลไปที AA ซึ งได้แสดงให้เห็ นถึ งการใช้
Failover ของทีอยูแ่ บบ Anycast อย่างไรก็ตามถ้าในกรณี ทีเครื องเซิ ฟเวอร์
SA1 และ SA2 ซึ งมีทีอยู่แบบ Anycast คือ AA ไม่สามารถทํางานได้
ขณะทีลิงค์ของเร้าเตอร์ ยงั ทํางานอยูใ่ นสภาวะปกติ การใช้ Failover ของที
อยูแ่ บบ Anycast จะเกิ ดความล้มเหลว เนื องจากเร้ าเตอร์ SR1 จะไม่เกิ ด
การปรับปรุ งตารางเส้นทาง เพราะเร้าเตอร์ AR1 ยังคงทํางานเป็ นปกติ ทํา
ให้เส้นทางไปหาทีอยู่ AA โดยผ่าน SR1 และ AR1 ยังคงเป็ นเส้นทางหลัก
ต่อไป
จากปั ญหา Failover ข้างต้น งานวิจยั นี จึงนําเสนอเทคนิ ค Keep Alive
Anycast ซึ งเพิมอยู่ในเร้าเตอร์ ทีมีการประกาศใช้ทีอยูแ่ บบ Anycast ให้
สามารถทํา การตรวจสอบปลายทางที ใช้ ที อยู่แ บบ Anycast ภายใน
เครื อข่ายท้องถิ นเพียงหนึ งเดี ยว ซึ งทําการตรวจสอบโดยการส่ งแพ็กเก็ต
Anycast Discovery (AD) ลงในเครื อข่ายท้องถิ น เมือได้รับแพ็กเก็ตตอบ
กลับจากเครื องเซิ ฟเวอร์ ทีประกาศทีอยูแ่ บบ Anycast จะทําการคัดเลือก
ผูร้ ับปลายทางทีเหมาะสมทีสุ ด เมือคัดเลื อกได้แล้วจะทําการส่ งแพ็กเก็ต
Hello เพือรับแพ็กเก็ ตตอบกลับจากผูร้ ับปลายทางทีเหมาะสมทีสุ ด ถ้า
ไม่ได้รับแพ็กเก็ตตอบกลับจากผูร้ ับปลายทางทีเหมาะสมทีสุ ด หรื อการ
ตอบกลับของแพ็ก เก็ต AD จากเครื องเซิ ฟเวอร์ ทีประกาศใช้ทีอยู่แบบ
Anycast จะทําการยกเลิ กการประกาศใช้ทีอยู่แบบ Anycast ในเร้าเตอร์
AR1 ซึ งจะทําให้เร้ าเตอร์ เพือนบ้านของ AR1 ทําการปรับปรุ งตาราง
เส้นทางตามกระบวนการของเร้าติงทีใช้

บทความวิจยั นี ได้มีการจัดเรี ยงเนื อหาดังต่อไปนี หัวข้อที 1 อธิ บายถึง
คุ ณสมบัติ ข องชุ ด หมายเลขที อยู่แ บบ Anycast และปั ญหา หัวข้อที 2
งานวิจยั ทีเกี ยวข้องกับชุดหมายเลขทีอยู่แบบ Anycast หัวข้อที 3 แสดง
กระบวนการทํางาน Keep Alive Anycast ในการแก้ปัญหาการเลื อก
เซิร์ฟเวอร์ Anycast หัวข้อที 4 การทดลอง หัวข้อที 5 ผลการทดลอง และ
สรุ ปผลของงานวิจยั ในหัวข้อที 6

2. งานวิจยั ทีเ( กีย( วข้ อง
2.1 งานวิจยั ของ Matsunaga และคณะ [3]
ได้นาํ เสนอโพรโทคอล PIA-SM เพือแก้ปัญหาในการที Anycast ไม่มี
มาตรฐานในการรับส่ งข้อมูลทีเหมาะสม โดยที PIA-SM ได้นาํ โพรโท
คอล PIM-SM ของ Multicast มาดัดแปลง ซึ งสื บเนื องมาจากการส่ งข้อมูล
ของ Anycast และ Multicast มีความคล้ายคลึงกันมาก โดยการนํารู ปแบบ
การจัดเรี ยงของต้นไม้ ซึงมีการกําหนดเร้าเตอร์ให้เป็ นจุดนัดพบ (RP) และ
กําหนดให้ RP หนึ งตัวในกลุ่มเป็ นรากของต้นไม้ (RPT) แต่จะไม่เหมือน
PIM-SM เนื องจาก PIA-SM จะส่ งถึ งผูร้ ับปลายทางเพียงหนึ งเดี ยว ที
เหมาะสมทีสุด และมีการป้ องกันการเกิดลูปในเครื อข่าย โดยดูจากตัวชี วัด
(Metric) ทีมีค่าน้อยทีสุ ด ซึ งค่า Metric จะเป็ นค่า Cost ของเส้นทางจากผู้
ส่ งข้อมูลไปถึ งผูร้ ับปลายทางทีใกล้ผสู้ ่ งข้อมูลมากทีสุ ด และ PIA-SM มี
ฟังก์ชนที
ั สําคัญดังต่อไปนี
1. การค้นหาเพือนบ้านของเร้าเตอร์ PIA โดยทีเร้าเตอร์ ในแต่ละตัวจะ
แลกเปลี ยนข้อความระหว่างเร้ าเตอร์ เ พือนบ้าน เมื อเร้ าเตอร์ PIA รั บ
ข้อความจากเร้าเตอร์ อืน จะทําให้รู้ว่ามีเร้าเตอร์ PIA อืน ๆ อยู่บน เซ็ก
เมนต์เดียวกันข้อความจากผูร้ ับ Anycast ซึ งเร้าเตอร์ PIA จะรับรู้ถึงผูร้ ับ
ปลายทางทีอยูบ่ นเซ็กเมนต์เดียวกัน
2. การเพิมรายการทีอยู่ Anycast โดยทีเร้ าเตอร์ PIA จะเลื อกหนึ ง
เส้นทางเป็ นฐานการรับตัวชี วัด ทําให้ทีอยู่ Anycast ตังค่าการเลือกเส้นทาง
ส่ วนติดต่อขาออกในตารางเส้นทางของ Unicast จากนันทุก ๆ เร้าเตอร์ จะ
สามารถส่ งแพ็กเก็ต Anycast ซึ งรายการทีอยูข่ อง Anycast จะเป็ นรายการ
ทีอยูข่ อง Unicast ในตารางเส้นทางของเร้าเตอร์
3. การส่ งแพ็กเก็ตของ Anycast เมือไคลเอ็นต์ส่งเพ็กเก็ต Anycast ถึง
ผูร้ ับปลายทาง จะเรี ยกว่า Sender Router (SR) ซึง SR จะห่ อหุ้ม แพ็กเก็ต
Anycast ทีได้รับด้วยทีอยู่ Unicast ของ RP หลังจากนัน SR ส่ งแพ็กเก็ตที
ห่ อหุ่ มโดยตรงไปยัง RP โดยเส้นทาง Unicast เมือ RP รับแพ็กเก็ตทีห่ อหุ้ม
จาก SR แล้ว RP จะทําการถอดการห่ อหุ้มแพ็กเก็ต และจะส่ งแพ็กเก็ต
Anycast ไปยัง RPT
แต่อย่างไรก็ตามงานวิจยั นี จะประสบปั ญหา ในกรณี ทีผูร้ ับปลายทาง
จะต้องรับภาระในการทํางานทีสูง และถ้าผูส้ ่ งข้อมูลมีมากกว่าหนึง และทํา
ให้คุณสมบัติของการกระจายลดลง ในกรณี ที PIA-SM ได้กาํ หนดผูร้ ับที
เหมาะสมทีสุดเพียงหนึงเดียวทีติดต่อกับเร้าเตอร์ทีใช้โพรโทคอล PIA-SM
แล้ว ผูร้ ับปลายทางได้เกิ ดหยุดการทํางานไม่สามารถให้บริ การได้ ซึ งจะ
ทําให้ผสู้ ่ งไม่สามารถส่ งข้อมูลไปหาผูร้ ับปลายทางได้ และทําให้เกิ ดความ
ผิดพลาดในการส่ งข้อมูลของ Anycast ทําให้ไม่สามารถใช้งานได้
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reply เป็ นจํานวน 4 ครั ง จะทําการยกเลิกการประกาศใช้ ทีอยู่ Anycast
ในเครื อข่าย OSPF
5. Anycast Receivers จะทําการส่ งแพ็กเก็ต Hello reply เมือได้รับแพ็ก
เก็ต Hello จาก Anycast Router เพือเป็ นการยืนยันการคงอยูข่ อง Anycast
Receivers
การทํางานของ Keep Alive Anycast เป็ นกระบวนการทํางานทีอยูใ่ น
เร้าเตอร์ทีประกาศใช้ทีอยู่ Anycast ลงในเร้าติง OSPF ถ้าเร้าเตอร์ Anycast
ไม่ได้รับ Anycast Report ภายในเวลา 40 วินาที จะทําการยกเลิ ก การ
ประกาศทีอยู่ Anycast ถ้าได้รับ Anycast Report มากกว่า 1 รายงาน Keep
Alive Anycast จะทําการเปรี ยบเทียบค่า Mac Address ของแต่ละรายงาน
และทําการจับคู่ IP Anycast กับ Anycast Receivers ทีมีค่า Mac Address ที
มากทีสุด

2.2 งานวิจยั ของ Sulaiman และคณะ [4]
จากข้อจํากัดของโพรโทคอล PIA-SM ทีกล่าวมานัน Sulaiman และ
คณะ ได้นําเสนอ PIM-SM เพือการแก้ปัญหาทีผูร้ ั บปลายทางประสบ
ปั ญหาในการทํางานที สู ง และไม่ เ กิ ด การกระจายทรั พยากรที ดี โดยที
PIM-SM ดัดแปลงมาจากโพรโทคอล PIM-SM ของ multicast และได้ทาํ
การเพิมตัวแปรใหม่คือ Best Metric Factor (BMF) ซึ งจะทําให้ทราบว่า
ปลายทางทีจะรับข้อมูล มีสถานะ “ว่าง” หรื อ “ไม่วา่ ง” โดยทีตัวแปร BMF
จะมี 2 ค่าคือ LBMF และ HBMF โดยเริ มต้นค่า LBMF จะเป็ นค่า ของ
ตัวชี วัด (Metric) ทีตําทีสุ ด และค่าเริ มต้น HBMF จะเป็ นค่าของตัวชี วัด
(Metric) ทีสูงทีสุด และทําการเลือกเส้นทางที BMF ตําสุ ด และจะทําการ
ปรับปรุ งค่าของ LBMF ตามฟังก์ชนั LBMF = HBMF + 1 ซึ งค่าใหม่ของ
LBMF จะช่วยให้หลีกเลียงการเลือกผูร้ ับเดียวกัน และยังช่ วยลดภาระของ
ผูร้ ับทีดีทีสุดได้อีกด้วย
ในงานวิจยั นี เกิดข้อดีคือ ทําให้การส่ งข้อมูลของ Anycast มีคุณสมบัติ
ของ Load Balancing แบบ Round-robin ซึ งนอกเนื องจากคุณสมบัติ
Failover ของ Anycast เนื องจากตัวแปร BMF จะทําให้เกิ ดการสลับผูร้ ับ
ปลายทางตามค่าของตัวแปร BMF จึงทําให้ผรู้ ับปลายทางรับภาระในการ
ทํางานน้อยลง แต่อย่างไรก็ตามถ้าผูร้ ับปลายทางหยุดทํางานไม่สามารถ
ให้บริ ก ารได้ เนื องจากตัวแปร BMF ใช้ค่ าของตัวชี วัด (Metric) ของ
เส้นทาง และไม่มีขนตอนในการตรวจสอบว่
ั
าผูร้ ับปลายทางของ Metric
เส้นทางนัน ยังพร้อมทํางานอยูห่ รื อไม่

4. กระบวนการทดลอง
ในการทดลองนี จะทําในโปรแกรม Graphical Network Simulator
(GNS3) โดยทีเร้าเตอร์ทุกตัวจะใช้เร้าติง OSPFv3 โดยให้ Anycast Router
1 และ Anycast Router 2 ทําการประกาศใช้ทีอยู่ Anycast คือหมายเลข
2345::/64 โดยที Anycast Receivers 1 และ Anycast Receivers 2 กําหนด
หมายเลขทีอยู่ทีสองเป็ น 2345::10/64 ซึ ง Sender Client จะทําการส่ ง
ข้อมูลไปทีปลายทางที 2345::10 ในการทดลองนี Sender Client ได้มีการ
ส่ งข้อมูลไปทีปลายทาง Anycast ซึ งก็คือ Anycast Receivers 1 เนื องจาก
ค่า metric ของ Sender Router ไปที Anycast Router 1 มีค่า metric ทีน้อย
กว่า Anycast Router 2 ซึ งหมายความว่าเส้นทางในการส่ งข้อมูลของ
Sender Client ไปที Anycast Receivers 1 ดีกว่าที Sender Client ส่ งข้อมูล
ไปที Anycast Receivers 2 และในงานนี จะทําการเปรี ยบเทียบเวลาในการ
ทีใช้เปลียนเส้นทางเมือมีปัญหาในเครื อข่ายต่อไปนี
1. ทําการส่ งข้อมูลไปปลายทางทีเป็ นสมาชิ กของทีอยู่ Anycast โดยที
Anycast Router 1 หยุดทํางาน จะสามารถส่ งข้อมูลไปได้หรื อไม่ ถ้าได้จะ
ใช้เวลาในการเปลียนเส้นทางเท่าใด
2. ทําการส่ งข้อมูลไปปลายทางทีเป็ นสมาชิ กของทีอยู่ Anycast โดยที
Anycast Receivers 1 หยุดทํางาน จะสามารถส่ งข้อมูลไปได้หรื อไม่ ถ้าได้
จะใช้เวลาในการเปลียนเส้นทางเท่าใด
3. ทําการส่ งข้อมูลไปปลายทางทีเป็ นสมาชิ กของทีอยู่ Anycast โดยที
Anycast Receivers 1 หยุดทํางาน และทําการเพิมการทํางานของ Keep
Alive ที Anycast Router 1 จะสามารถส่ งข้อมูลไปได้หรื อไม่ ถ้าได้จะใช้
เวลาในการเปลียนเส้นทางเท่าใด

3. งานวิจยั ทีน( ําเสนอ
จากปั ญ หาที ได้ก ล่ า วมาแล้ว ในส่ ว นที 2. งานวิ จ ัย นี ขอนํา เสนอ
โพรโทคอล Keep Alive Anycast สําหรับในการแก้ปัญหาในการเลือก
ผูร้ ับปลายทางหรื อเซิร์ฟเวอร์ทีให้บริ การ Anycast และเป็ นผูร้ ับทีใกล้กบั ผู้
ส่ งมากที สุ ด รวมทังการปรั บปรุ งคุ ณสมบัติข อง Fail over ของที อยู่
Anycast ในกรณี ทีเส้นทางการเชือมต่อทีดีสุดของ Anycast ทํางานได้เป็ น
ปกติ แต่เครื องปลายทางทีเป็ นสมาชิ กของ Anycast ทีดีทีสุ ดไม่สามารถ
ทํางานได้ตามปกติ
1. Anycast Receivers แต่ละเครื องทีอยูใ่ นเครื อข่ายท้องถิ นทีติดต่อกับ
Anycast Router จะต้องติดตัง engine Keep Alive
2. เมื อมีก ารประกาศการใช้ทีอยู่ Anycast ลงในเครื อข่าย Anycast
เร้ าเตอร์ จะทําการประกาศ Anycast Discovery (AD) ลงในเครื อข่าย
ท้องถิ น ถ้าเร้าเตอร์ Anycast ไม่ได้รับ Anycast Report ในเวลา 40 วินาที
จะทําการยกเลิกการประกาศใช้ทีอยู่ Anycast ในเครื อข่าย OSPF
3. Anycast Receivers แต่ละเครื องจะทําการตอบรับแพ็กเก็ต Anycast
Discovery ด้วยแพ็กเก็ต Anycast Report กลับไปที Anycast Router ใน
แพ็กเก็ต Anycast Report จะมีขอ้ มูล Mac Address , Link-Local Address
และ IP Address ของทีอยู่ Anycast
4. Anycast Router ส่ งแพ็กเก็ต Hello ถึง Anycast Receivers ทีดีทีสุ ด
เพียงหนึ งเดียว และจะทําการส่ งแพ็กเก็ต Hello ทุก 10 วินาที และจะรอ
แพ็กเก็ต Hello reply จาก Anycast Receivers ถ้าไม่ได้การตอบกลับ Hello

รู ปที( 2. เครื อข่ายทดลอง Anycast ในเร้าติง OSPFv3
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ทีอยู่ใกล้ก ับผูส้ ่ งมากทีสุ ดถัดไป ซึ งใช้เ วลาในการปรับปรุ งและเปลี ยน
เส้นทางทีประมาณ 60 วินาที

5. ผลการทดลอง
รู ปที 3. แสดงให้เห็นถึงผลการทดลองในกรณี ที Anycast Router 1
หยุดการทํางาน ซึ งเป็ นการแสดงให้เห็นถึงคุณสมบัติ Failover ของทีอยู่
Anycast ทีมีอยูแ่ ล้วโดยธรรมชาติ ซึ งได้แสงให้เห็นเมือ Anycast Router
1 ไม่สามารถทํางานได้ตามปกติ ซึ งความสามารถในการทํางาน Failover
ของ Anycast จะใช้เวลาในการเปลียนเส้นทางจากที Sender Client ต้องส่ ง
ข้อมูล ถึ ง Anycast Receivers 1 เปลี ยนเป็ นการส่ งข้อมูล ถึ ง Anycast
Receivers 2 โดยใช้เวลาเพียง 20 วินาที ซึงยังคงทําให้ มีความต่อเนื องใน
การส่ งข้อมูลจากต้นทางถึงปลายทาง

รู ปที( 5. เวลาในการใช้ Keep Alive Anycast

6. สรุป
ในงานวิจยั นี ได้นาํ เสนอ Keep Alive Anycast ซึ งทําหน้าทีตรวจสอบ
สถานะการทํางานของผูร้ ับปลายทาง Anycast โดยเป็ นการตรวจสอบผูร้ ับ
ปลายทางทีติดต่อกับเร้าเตอร์ ในเครื อข่ายท้องถิ น โดยวิธีการนําเสนอจะ
มุ่งเน้นไปที การสร้ างกระบวนการทํางานในเร้ าเตอร์ ทีมีการประกาศใช้
Anycast เพือทีจะเพิมคุณสมบัติการทํางานของการเลื อกผูร้ ับปลายทาง
ของ Anycast เพือทําการปรับปรุ งคุณสมบัติ Failover ของ Anycast ให้
สามารถทํางานได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพมากขึน และมีความต่อเนื องในการ
ส่ งข้อมูลบนเร้าติง OSPFv3 ซึ งในกรณี ทีสถานะการเชื อมต่อของเร้าเตอร์
บน OSPFv3 และเครื อข่ายท้องถิ นทํางานได้ปกติ แต่เครื องทีเป็ นสมาชิ ก
ของ Anycast และได้รับเลือกให้เป็ นเครื องปลายทางในการรับข้อมูลของ
Anycast ไม่สามารถทํางานได้ตามปกติ เพือทีจะรักษาความต่อเนื องของ
การส่ งข้อมูล และบริ การในความล้มเหลวเพือป้ องกันความเสี ยหายจาก
การโจมตี DoS และอืน ๆ

รู ปที( 3. เวลาในการใช้ Failover
รู ปที 4. แสดงให้เห็นถึงผลการทดลองในกรณี ที Anycast Receivers 1
หยุดการทํา งาน ซึ งความสามารถในการเลื อกปลายทางที เป็ นสมาชิ ก
Anycast ทีใกล้กบั ผูส้ ่ งมากทีสุ ด ไม่สามารถใช้งานได้ รวมถึ งคุณสมบัติ
Failover ของ Anycast ไม่สามารถใช้ได้ในกรณี นีเช่ นเดียวกัน เนื องจาก
สถานะการเชื อมต่อระหว่าง Sender Router และ Anycast Router 1 ยังคง
ทํางานตามปกติ ซึ งทําให้ Sender Router ยังคงเส้นทางทีไป Anycast
Receivers โดยผ่าน Anycast Router 1 จึ งทําให้การส่ งข้อมูลมี ความ
ล้มเหลวรวมทังการตอบสนองทีผิดพลาด รวมทังไม่มีความต่อเนืองในการ
ทํางาน
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รู ปที( 4. เวลาในการใช้ Failover
รู ปที 5. แสดงให้เห็นถึงผลการทดลองในกรณี ที Anycast Receivers 1
หยุดการทํางาน และมี ก ารเพิ มการทํางาน Keep Alive Anycast ใน
Anycast Router 1 ซึ งเป็ นการเพิมกระบวนการการตรวจสอบถึ งผูร้ ับ
ปลายทางทีติดต่อกับ Anycast Router 1 ในเครื อข่ายท้องถิ นคือ Anycast
Receivers 1 ยังทํางานเป็ นปกติหรื อไม่ ถ้าทํางานไม่เป็ นปกติ Anycast
Router 1 จะทําการประกาศยกเลิกการใช้ทีอยู่ Anycast ใน เร้าติง OSPFv3
ซึ งทําให้เร้าเตอร์ ของผูท้ ีส่ งข้อมูล Anycast มีการปรับปรุ งตารางเส้นทาง
ในเร้าเตอร์ ทําให้สามารถเลือกผูร้ ับปลายทางทีเป็ นสมาชิ ก Anycast อืน ๆ
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Municipality waste under the third variable is how long the waste retain
moisture and surface temperature.
Research indicates that Waste storage period. Changes affect the
physical components of the waste and moisture. The conclusion is that
the relationship between the heats is proportional to the length of
storage waste. The study shows that the thermal energy of Aged waste is
greater than the fresh waste around 44%. In the case of aged waste
stored for more than 2 years of trials found that if you want to increase
the thermal energy of the new waste increases. Requires the storage of
fresh waste and change the aged waste in the shortest time is 9 days.

บทคัดย่อ
การแปรรู ปขยะชุมชนเป็ นพลังงานเป็ นความท้ าทายในระบบการจัดการ
ขยะชุมชนให้ เกิดความอย่ างยัง่ ยืน ซึ่ งเป็ นแนวทางนําไปสู่การใช้ ทรั พยากร
อย่ างมีประโยชน์ อย่ างสู งสุ ด ทั้งในรู ปแบบการกําจัดขยะ การแปรรู ปโดย
การสร้ างพลัง งานทดแทนในรู ป แบบพลัง งานไฟฟ้ าจากค่ า ความร้ อน
งานวิจัยฉบับนี ไ้ ด้ ม่ งุ เน้ นไปยังสภาพปั ญหาขยะที่ ตกค้ างในอดี ต ปั จจุบัน
และรวมไปถึงขยะในอนาคต โดยได้ ดาํ เนิ นการศึกษาถึงศักยภาพของขยะ
โดยการศึ กษาความแตกต่ างระหว่ างองค์ ประกอบทางกายภาพ และ
องค์ ประกอบทางเคมีของค่ าพลังงานความร้ อนของขยะใหม่ ขยะเก่ า และ
ศึ กษาการเปลี่ ยนแปลงของขยะใหม่ เ มื่ อเวลาผ่ านไป 21 วัน ผลที่ ไ ด้ จ ะ
นําไปสู่ การวิเคราะห์ หาศักยภาพการนําขยะไปใช้ ให้ เกิ ดประโยชน์ ในการ
ผลิ ตพลังงานทดแทน กรณี ศึกษาขยะชุ มชนของเทศบาลนครขอนแก่ น
ภายใต้ 3 ตัวแปร คื อระยะเวลาการกักเก็บขยะชุ มชน ค่ าความชื ้น และ
อุณหภูมิพืน้ ผิว จากการวิจัยพบว่ า ระยะเวลาการกักเก็บขยะชุมชน มีผลกับ
การเปลี่ยนแปลงองค์ ประกอบทางกายภาพของขยะ และความชื ้น สรุ ปคื อ
ความสั มพันธ์ ระหว่ างค่ าความร้ อนแปรผันตรงกับระยะเวลาที่ เก็บกักขยะ
ชุมชน โดยผลการศึกษาบ่ งชี ้ได้ ว่าค่ าพลังงานความร้ อนของขยะเก่ า(Aged
waste)จะมีค่ามากกว่ าขยะสด(Fresh waste) ประมาณ 44% ในกรณี ที่ขยะ
เก่ าเก็บไว้ นานมากกว่ า 2 ปี จากการทดลองพบว่ าหากต้ องการเพิ่มศักยภาพ
ค่ าพลังงานความร้ อนของขยะใหม่ ให้ เพิ่มขึน้ ต้ องมีการกักเก็บขยะสดและ
เปลี่ยนสภาพให้ เป็ นขยะเก่ าในระยะเวลาที่ สั้นที่ สุดคื อ 9 วัน

Waste to energy
Keywords: ขยะชุมชน, ขยะเก่า, ขยะใหม่,ค่าความร้อน, พลังงานทดแทน

1. บทนํา
ท่ ามกลางวิ กฤตพลังงานของประเทศ และวิ กฤตปั ญหาขยะที่ กาํ ลังจะ
กลายเป็ นวาระแห่ งชาติ เทศบาลนครขอนแก่ นเป็ นหนึ่ งในชุ มชนเมื องที่
กําลังประสบปั ญหาด้ า นสิ่ งแวดล้ อ ม จากปริ มาณขยะล้ นเมื อง การเปิ ด
ประชาคมอาเซี ย นจะมี ผลทําให้ เกิ ดการเจริ ญเติ บโตเศรษฐกิ จและการ
ขยายตัวของชุมชนเมือง เป็ นผลให้ ขยะของเทศบาลนครขอนแก่ นและขยะ
องค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่ น ข้ างเคี ยงเพิ่ มขึน้ มาก ในอดี ตเทศบาลนคร
ขอนแก่ น ได้ ดาํ เนิ นการกําจั ดขยะชุ มชนแบบฝั งกลบ(Sanitary Landfill)
และเทกองกลางแจ้ ง(Open dumping) ในพืน้ ที่ กาํ จัดขยะกว่ า 100 ไร่ ตั้งแต่
ปี พ.ศ. 2511 จนถึงปั จจุบันเทศบาลนครขอนแก่ น ไม่ มีศักยภาพรองรั บ
การกําจัดขยะชุมชนแบบฝั งกลบหรื อเทกองกลางแจ้ งได้ อีกต่ อไป[1]
นอกจากปั ญหาปริ มาณขยะแล้ วแล้ ว ปั ญหาเรื่ องประสิ ทธิ ภาพในการ
กําจัดขยะชุ มชน ภายใต้ การจัดการพลังงาน สิ่ งแวดล้ อม เศรษฐกิ จ และ
สั งคม ยังเป็ นประเด็นที่ ต้องพิ จารณาถึงความเหมาะสมและคุ้มค่ า ทั้งขยะ
เก่ าที่ มีอยู่เดิมในพืน้ ที่ กว่ า 100 ไร่ ในที่ นีเ้ รี ยกว่ า “ขยะเก่ า(Aged waste)’’
ประมาณ 1,000,000 ตัน พื น้ ที่ แบ่ งออกเป็ น 3 ส่ วน ส่ วนพื น้ ที่ ฝังกลบเก่ า
กลาง และใหม่ อี กทั้งปั จจุบันยังมีขยะที่ เข้ ามาฝั งกลบหรื อเทกองกลางแจ้ ง
Open dumping อยู่ประจําทุกวัน ในที่ นีเ้ รี ยกว่ า “ขยะสด(Fresh waste)”
ในเทศบาลนครขอนแก่ น นั้ น มี มากกว่ า 250 ตัน ต่ อ วัน โดยเป็ นของ
เทศบาลนครขอนแก่ นเองประมาณ 150 ตันต่ อวัน อี กประมาณ 100 ตัน
เป็ นขยะจากองค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่นและเอกชนโดยรอบพืน้ ที่
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หลังจากที่ รถเก็บขยะเทเพื่อกําจัด และมีการคัดแยกขยะรี ไซเคิ ลจากคนคัด
แยกขยะบนพืน้ ที่ กาํ จัดขยะแล้ วในบางส่ วน นําขยะดังกล่ าวมากักเก็บไว้ ใน
ถังขยะ เป็ นเวลา 21 วัน และดําเนิ นการคัดแยกเพื่อสั งเกตสั ดส่ วนร้ อยละ
ขององค์ ประกอบขยะดังกล่ าวเพื่อสั งเกตการเปลี่ยนแปลงเป็ นรายวัน
2.2
ทดสอบและวิ เ คราะห์ หาความสั ม พั น ธ์ ระหว่ า งค่ า ความร้ อน
(Heating Value) กับระยะเวลาที่ กักเก็บขยะ(Detention Time) ของขยะใหม่
ที่ แปรสภาพ ค่ าความร้ อน(Heating Value) สามารถหาได้ โดยเครื่ องบอมบ์
แคลอรี มิเตอร์ (Bomb Calorimeter) หลักการของ “Calorimetry” ซึ่ งเป็ น
หลั ก การทางวิ ท ยาศาสตร์ ในการวั ด ค่ า พลั ง งานความร้ อน q ที่ ถู ก
ปลดปล่ อยหรื อดูดซับโดยกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางเคมีหรื อฟิ สิ กส์ ถ้ า
หากกระบวนการเปลี่ ยนแปลงดังกล่ าวเกิ ดขึ น้ ในสภาวะที่ ปริ มาตรคงที่
(Constant-volume conditions) ค่ าความร้ อนที่ วดั ได้ คือ qv ซึ่ งค่ านีจ้ ะเท่ ากับ
การเปลี่ยนแปลงพลังงานภายใน U ด้ วย และในบอมบ์ แคลอรี มิเตอร์
ปริ มาตรจะถูกจํากัดได้ มีค่าคงที่ ตลอดการเกิดปฏิ กิริยาเคมี บอมบ์ แคลอรี
มิเตอร์ ทํางานได้ โดยการเผาสารประกอบไฮโดรคาร์ บอนกับออกซิ เจนที่ มี
ความดันสู งภายในภาชนะแสตนเลสที่ มีปริ มาตรคงที่ ภาชนะแสตนเลสจะ
ถูกล้ อมรอบไว้ ด้วยนํ้า และความร้ อนที่ เกิ ดขึ น้ จะถูกดูด ซั บไว้ ด้ วยนํ้า ที่
ล้ อมรอบอยู่ การวัดอุณหภูมิที่เปลี่ ยนแปลงของนํา้ จะทําให้ คาํ นวณหา qv
หรื อ U ได้ ในบอมส์ แคลอรี มิเตอร์ นั้น ค่ าความร้ อนที่ วัดได้ จากการเผา
ไหม้ ตัวอย่ าง (Sample) ก็คือ ค่ าการเปลี่ ยนแปลงพลังงานภายในจาก
สถานะเริ่ มต้ น(Initial state) ถึงสถานะสุดท้ าย(Final state)[3]
โดยสมการ

จะเห็นได้ ว่า ขยะที่มีจะแบ่ งเป็ น 2 ประเภทคื อ ขยะสดที่ มาทิ ง้ ประจําวัน
และขยะเก่ าที่ปล่ อยทิง้ ไว้ ในสถานที่ ฝังกลบของเทศบาล(Landfill)
งานวิจัยฉบับนีไ้ ด้ เปรี ยบเที ยบคุณสมบัติทางกายภาพและคุณสมบัติทาง
เคมี ในรู ปแบบค่ าพลังงานความร้ อนเพื่ อวิ เคราะห์ หาศักยภาพในการใช้
ประโยชน์ เ พื่ อ ผลิ ต เป็ นพลั ง งานระหว่ า งขยะใหม่ แ ละขยะเก่ า ตาม
แนวทางการแก้ ไขปั ญหาสิ่ งแวดล้ อมในรู ปแบบการแปรรู ปขยะมูลฝอย
เพื่ อผลิตเป็ นพลังงาน(Waste to Energy ,WTE) ภายใต้ แผนการพัฒนา
พลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก 25% ใน 10 ปี (พ.ศ. 2555 - 2564)
(Alternative Energy Development Plan: AEDP 2012 - 2021)ตาม
แนวนโยบายของกระทรวงพลั ง งาน มุ่ง เน้ น การหยุด การฝั ง กลบขยะ
(Stopping landfill) และเปลี่ ยนวิ ธีการกําจัดขยะแบบวิ ธีการฝั งกลบขยะ
ชุมชน มาเป็ นการแปรรู ปเป็ นพลังงานทางเลือกเพื่ อลดมลภาวะที่ เกิ ดจาก
สถานที่ฝังกลบ อันได้ แก่ ผลกระทบต่ อแหล่ งนํา้ อากาศ ดิน เป็ นต้ น
2. วิธีการ
2.1 การเก็บรวบรวมข้ อมูลและดําเนิ นการประเมินศักยภาพขยะเก่ า และ
ขยะใหม่ ในรู ปของพลังงานทดแทน ณ สถานที่ กาํ จัดขยะ เทศบาลนคร
ขอนแก่ น จังหวัดขอนแก่ น
2.1.1
เก็บข้ อมูลการวิเคราะห์ องค์ ประกอบทางกายภาพของขยะสด
และขยะเก่ าโดยเก็บตัวอย่ าง ณ สถานฝั งกลบขยะเทศบาลนครขอนแก่ น
นํา มาคั ด แยกและบั นทึ กข้ อ มูล ขั้น ตอน แนวทางการวิ เ คราะห์
องค์ ประกอบของขยะมูลฝอย สามารถทําได้ โดยวิธีการ แบ่ งมูลฝอยเป็ น 4
ส่ วน(Quartering Method) (Ministry of Public Health and welfare , 2000)
ขยะใหม่ เก็บจากสถานที่ ฝังกลบขยะหลังจากที่ รถเก็บขยะเทเพื่อกําจัด และ
มี การคั ดแยกขยะรี ไซเคิ ลจากคนคั ดแยกขยะบนพื ้นที่ กาํ จั ดขยะแล้ วใน
บางส่ วน สําหรั บขยะเก่ า ได้ มีการเก็บตัวอย่ างจากพืน้ ที่ ทิง้ ขยะที่ เป็ นโซน
ขยะเก่ า อายุมากกว่ า 2 ปี ดังรู ปที่ 1 [2]

U = Usample*msample + Uburned fuel*mburned fuse = -CvT
โดยที่ ข้อมูลสําหรั บการคํานวณได้ แก่
U
= การเปลี่ยนแปลงพลังงานภายใน (Cal/g)
T
= การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิที่เพิ่มขึน้ (C)
m
= มวลเชื อ้ เพลิง (g)
Cv
= สั มประสิ ทธิ์ แห่ งความแปรผัน

ขยะใหม่
ขยะเก่า อายุมากกว่ า 2 ปี

การเตรี ยมตัวอย่ างในการทดสอบในห้ องปฏิ บัติการทางพลังงานโดย
เครื่ องบอมบ์ แคลอรี มิเตอร์ (Bomb Calorimeter)เป็ นการทดสอบตัวอย่ าง
ณ ขณะเก็บตัวอย่ าง(As receive basis) ซึ่ งตัวอย่ างที่ นาํ เข้ าทดสอบมีขนาด
เล็กมากและนํา้ หนักรวมไม่ เกิน 1 กิโลกรั ม ทั้งนี เ้ ป็ นตัวแทนตามสั ดส่ วน
โดยนํา้ หนักของตัวอย่ างที่ ได้ เก็บและแยกองค์ ประกอบทางกายภาพ ผลที่
ได้ จะเป็ นค่ าที่ ได้ จากการคํานวณแบบอัตโนมัติโดยเครื่ องบอมบ์ แคลอรี
มิเตอร์ (Bomb Calorimeter)
2.2.1
เก็บข้ อมูลการวิเคราะห์ องค์ ประกอบทางเคมี ในรู ปแบบค่ า
พลังงานความร้ อน ของขยะสด และขยะเก่ า โดยเครื่ องบอมบ์ แคลอรี
มิเตอร์ (Bomb Calorimeter)
2.2.2
เก็บข้ อมูลการวิเคราะห์ องค์ ประกอบทางเคมี ในรู ปแบบค่ า
พลังงานความร้ อนของขยะสดที่ มีการเก็บกัก 21 สั ปดาห์ โดยเครื่ อง
บอมบ์ แคลอรี มิเตอร์ (Bomb Calorimeter) โดยเก็บตัวอย่ าง ณ สถานที่
กําจัดขยะ เทศบาลนครขอนแก่ น

รู ปที่ 1 พืน้ ที่กาํ จัดขยะเทศบาลนครขอนแก่ น ขยะใหม่ และขยะเก่ า

2.1.2
เก็บข้ อมูลการเปลี่ยนแปลงของการองค์ ประกอบทางกายภาพ
ของขยะสดที่ มีการเก็บกัก 21 วัน โดยเก็บตัวอย่ างขยะใหม่ ณ สถานที่
กําจั ดขยะ เทศบาลนครขอนแก่ นนํามาคั ดแยกและบันทึ กข้ อมูล ตาม
ขัน้ ตอน แนวทางการวิเคราะห์ องค์ ประกอบของขยะมูลฝอย สามารถทําได้
โดยวิธีการ แบ่ งมูลฝอยเป็ น 4 ส่ วน(Quartering Method) (Ministry of
Public Health and welfare , 2000) ขยะใหม่ เก็บจากสถานที่ ฝังกลบขยะ
วันที่ 21-23 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่
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3.1.2 ผลการทดลองจากการเก็บข้ อมูลการเปลี่ยนแปลงขององค์ ประกอบ
ทางกายภาพของขยะสดที่ มี ก ารเก็บ กั ก ประมาณ 3 สั ป ดาห์ โดยเก็บ
ตัวอย่ าง ณ สถานที่ กาํ จัดขยะ เทศบาลนครขอนแก่ นนํามาคัดแยกและ
บันทึ กข้ อมูลพิจารณาสั ดส่ วนองค์ ประกอบที่ มีผลกับค่ าพลังงานความร้ อน
พบว่ า สั ดส่ วนองค์ ประกอบขยะสดที่ มีการกักเก็บไว้ เป็ นเวลาประมาณ 21
วัน ร้ อยละองค์ ประกอบโดยนํา้ หนักที่ เป็ นขยะสดลดลงประมาณ 10-20%
ร้ อยละองค์ ประกอบโดยพลาสติกที่ เป็ นขยะสดลดลงประมาณ 0-5%
ดังรู ปที่ 4 และรู ปที่ 5

2.3 วิเคราะห์ และประเมินศักยภาพของการแปรรู ปขยะชุมชุนเป็ นเชื อ้
เพลิงขยะ ระหว่ าง ขยะเก่ าและขยะใหม่ กับ ขยะเก่ าและขยะใหม่ ที่แปร
สภาพ เพื่อเป็ นพลังงานทดแทน(พลังงานไฟฟ้ าจากเชื อ้ เพลิงขยะ) ภายใต้ 3
ตัว แปร คื อ ระยะเวลาการกั กเก็บ ขยะชุ ม ชน ค่ า ความชื ้น และอุ ณ หภู มิ
พืน้ ผิว
3. ผลการทดลอง
3.1 ผลการทดลองการหาความแตกต่ างขององค์ ประกอบทางกายภาพขยะ
เก่ า(Aged waste)และขยะใหม่ (Fresh waste)
3.1.1 ผลการทดลองจากการจากการเก็บข้ อมูลการวิเคราะห์ องค์ ประกอบ
ทางกายภาพของ ขยะสดและขยะเก่ าโดยเก็บตัวอย่ าง ณ สถานฝั งกลบขยะ
เทศบาลนครขอนแก่ นนํามาคั ด แยกและบันทึ กข้ อ มูล พบว่ า มี ค วาม
แตกต่ า งกันโดยชั ด เจนทางกายภาพ(Physical) เมื่ อ มี การการคั ดแยกถึ ง
องค์ ประกอบพบว่ า องค์ ประกอบในส่ วนของขยะเศษอาหาร(Food waste)
แตกต่ างกันโดยมีนัยสําคัญคื อสั ดส่ วนขยะเศษอาหารของขยะเก่ าจะน้ อย
กว่ า ขยะสดประมาณ 50% ซึ่ ง แสดงในอั ต ราส่ วนองค์ ป ระกอบที่
เปลี่ยนแปลงไป ดังรู ปที่ 2 และรู ปที่ 3

รู ปที่ 4 การเปลี่ยนแปลงองค์ ประกอบจําพวกเศษอาหารในขยะสด

รู ปที่ 5 การเปลี่ยนแปลงองค์ ประกอบจําพวกพลาสติก
3.2 ผลการทดสอบและวิเคราะห์ หาความสั มพันธ์ ระหว่ างค่ าความร้ อน
(Heating Value) กับระยะเวลาที่ กักเก็บขยะ(Detention Time) ของขยะใหม่
ที่ แปรสภาพ
3.2.1 ผลการทดลองการหาค่ าความร้ อนของขยะเก่ า (Aged waste) และ
ขยะใหม่ (Fresh waste) มีองค์ ประกอบทางเคมีแตกต่ างกัน โดยค่ าความ
ร้ อน(Heating value ) ของขยะเก่ าในบ่ อฝั งกลบอายุประมาณไม่ ตาํ่ กว่ า 2 ปี
พบว่ ามากกว่ าขยะใหม่ ประมาณ 44% ดังแสดงในตารางที่ 1

รู ปที่ 2 องค์ ประกอบขยะสด(Fresh waste)

ตารางที่ 1 *ค่ าความร้ อนของขยะสด(Fresh waste)
และขยะเก่ า(Aged waste)
ตัวอย่ างที่วิเคราะห์
(Sampling)
ขยะสด(Fresh waste)
ขยะเก่ า*(Aged waste)

ค่ าความร้ อน ( กิโลจูล/กิโลกรั ม)
Heating Value( kj/kg )
4,900
8,686

หมายเหตุ
*ขยะเก่ าอายุมากกว่ า 2 ปี
การทดสอบค่ าความร้ อนเป็ นแบบ ณ ขณะเก็บตัวอย่ าง
(As Receive basis)

รู ปที่ 3 องค์ ประกอบขยะเก่ า(Aged waste)
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3.2.2 ผลการทดลองและเก็บข้ อมูลการวิเคราะห์ องค์ ประกอบทางเคมี ใน
รู ปแบบค่ าพลังงานความร้ อน ของขยะสดที่เปลี่ยนแปลงขององค์ ประกอบ
ทางกายภาพของขยะสดที่ มีการเก็บกักประมาณ 3 สั ปดาห์ โดยเก็บ
ตัวอย่ าง ณ สถานที่ กาํ จัดขยะ เทศบาลนครขอนแก่ น เมื่ อได้ ดาํ เนิ นการ
วิ เคราะห์ ค่าพลังงานความร้ อนของขยะสดเป็ นรายวัน ที่ เกิ ดขึ น้ จากการ
เปลี่ยนแปลงตามระยะเวลาการเก็บกักประมาณ 2 สั ปดาห์ พบว่ าค่ าความ
ร้ อนมีแนวโน้ มสูงขึน้ เมื่อระยะเวลาผ่ านไป 7 วัน ดังแสดงในรู ปที่ 6

ดั ง นั้ น การเพิ่ ม ศั ก ยภาพในการใช้ ขยะชุ ม ชนจากเทศบาลนคร
ขอนแก่ นเพื่อเป็ นพลังงานทดแทนให้ ได้ ค่าพลังงานความร้ อนเพิ่มขึน้ ต้ อง
มี การกักเก็บขยะสดและเปลี่ ยนสภาพให้ เป็ นขยะเก่ าในระยะเวลาที่ สั้น
ที่ สุดคื อ 9 วัน
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รู ปที่ 6 การเปลี่ยนแปลงค่ าความร้ อนของขยะสดใน 21 วัน

4. สรุปและวิจารณ์ ผลการทดลอง
การประเมินศักยภาพการใช้ ขยะชุมชนจากเทศบาลนครขอนแก่ นเพื่ อ
เป็ นพลั ง งานทดแทน โดยการวิ เ คราะห์ จากการเปลี่ ย นแปลงของ
องค์ ประกอบทางกายภาพ และองค์ ประกอบทางเคมีโดยค่ าความร้ อนของ
ขยะสด และขยะเก่ า จากผลการทดลอง พบว่ า
4.1 องค์ ประกอบทางกายภาพของขยะเก่ าและขยะใหม่ มีความแตกต่ าง
กัน อย่ างเห็นได้ ชัดคื อองค์ ประกอบของเศษอาหาร โดยขยะเก่ าจะมี เศษ
อาหารหรื อขยะอิ นทรี ย์ในปริ มาณที่ น้อยกว่ าขยะสดประมาณร้ อยละ 50
แสดงว่ าเมื่อระยะเวลาการกักเก็บขยะนานขึน้ พบว่ ามีผลต่ อการย่ อยสลาย
ของขยะเศษอาหารส่ งผลให้ สัดส่ วนของขยะอิ นทรี ย์น้อยลงตามระยะเวลา
จากการศึกษากักเก็บ 7-14 วัน สั ดส่ วนขยะอิ นทรี ย์ลดลง 10-20%
4.2 องค์ ประกอบทางเคมีของขยะเก่ าและขยะใหม่ มีความแตกต่ างกัน
อย่ างเห็นได้ ชัดคือค่ าความร้ อน โดยขยะเก่ าที มีอายุ 2 ปี ขึน้ ไปจะมีค่าความ
ร้ อนมากกว่ าขยะสดประมาณ 2 เท่ า แสดงว่ าเมื่อระยะเวลาการกักเก็บขยะ
นานขึ ้ น พบว่ ามี ผ ลต่ อค่ าความร้ อน จากการเก็ บ ขยะเพื่ อ ดู ค วาม
เปลี่ยนแปลงของค่ าความร้ อน จากการศึกษากักเก็บ 21 วัน ค่ าความร้ อน
ของขยะมีแนวโน้ มสูงขึน้ ในช่ วงเวลาการกักเก็บ 9 วัน
จะเห็นได้ ว่าขยะอิ นทรี ย์ หรื อ ขยะจําพวกผักหรื อเศษอาหาร มี การ
เปลี่ ย นแปลงองค์ ป ระกอบที่ ชั ด เจนเนื่ อ งจากมี ก ารย่ อ ยสลาย แต่ ข ยะ
พลาสติกมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้ อย เมื่อเวลาผ่ านไปการเปลี่ยนสภาพโดย
การย่ อ ยสลายของสารอิ นทรี ย์ ใ นขยะมี ผลทํา ให้ ค่ า พลัง งานความร้ อน
(Heating Value) เปลี่ยนไปในทิ ศทางที่ เพิ่ มขึน้ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลง
สั ดส่ วนขององค์ ประกอบขยะจะส่ งผลให้ ค่าความร้ อนของขยะโดยรวม
เปลี่ยนแปลงไปเมื่อองค์ ประกอบนั้นมีสัดส่ วนแตกต่ างกัน
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Improvement of a Flat-Plate Solar-Absorption Heat Transformer Combining with a R-236fa Vapor
Compression Heat Pump Comparison with Evacuated-Tube Solar Water Heating System
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E-mail: benz178tii@hotmail.com
pump system. It could be seen found that two techniques have similarly
results to generate hot water, but the solar-boosted heat pump has shorter
a payback period at the same storage tank. Rivera et al. [3] presented a
single-stage AHT and the advanced AHT operating with the water-LiBr
and water-CarrolTM mixtures to increase the useful heat of solar ponds.
The results showed that the single-stage AHT and the double AHT
increased solar pond’s temperature until 50 °C at COP about 0.48 and
100 °C at COP about 0.33, respectively. Xuehu et al. [4], reported the
experimental results of the industrial-scale water-LiBr AHT in China
which was used to recover waste heat from organic vapor at 98 °C in a
synthetic rubber plant. The recovered heat was used to heat hot water
from 95-110 °C. The AHT system operated with a heat rate of 5,000 kW
with a mean COP of 0.47. The payback was approximately 2 y. Sotsil
Silva Sotelo et al. [5] presented a water-CarrolTM AHT cycle which was
a higher solubility than water-LiBr solution. It could be found that the
COP was higher and less crystallization risk which compared with the
water-LiBr solution.

Abstract
This paper presents a concept for upgrading a high temperature
heat by 2 techniques of an evacuated-tube heat pipe solar water heating
system (ETWHS) and a flat-plate solar collector combining with an
absorption heat transformer (AHT) and a vapor compression heat pump
(VCHP), the whole unit is called Solar-Compression/Absorption Heat
Transformer (Solar-CAHT). The solar radiations and the weather
conditions of Chiang Mai, Thailand are taken as the input data. In the
case of the ETWHS, the suitable number of collector is 40 units for
generating hot water temperature over 90 °C. For the Solar-CAHT, the
suitable number of flat-plate solar collector is 25 units combining with
R-236fa VCHP for producing heat to the AHT unit. The modified SolarCAHT uses the number of solar collector lower than the normal SolarAHT about 2 times and higher COP around 80%. For the economic
results, it could be seen that the investment cost of the Solar-CAHT is
less than the ETWHS about 100,000 Baht at the heating capacity 10 kW.
Keywords: Absorption heat transformer, Solar collector, Vapor
compression heat pump, Solar water heating system

In this study a techniques to improve the thermal performance of a
single-stage H2O-LiBr AHT by combining the VCHP and flat-plate solar
collectors for supplying heat to the AHT system has been considered.
For the VCHP, the heat rejected at the AHT condenser is recovered and
supplied back to the AHT evaporator at higher temperature and an
appropriate working fluid has been chosen. The whole unit is compared
with the normal solar water heating system by using evacuated tube heat
pipe solar collector which is the objective of this study.

1. Introduction
Absorption heat transformer (AHT) is one type of absorption heat
pump for upgrading low temperature heat to a higher temperature level.
In a normal AHT, low temperature heat is supplied at the generator and
evaporator and a high temperature heat is delivered at the absorber,
while the condenser rejects heat to the surrounding. Theoretical and
experimental studies of the AHT have been evaluated by various
literatures. Florides et al. [1] presented an absorption solar cooling
system for CYPRUS which used 3 types of solar collectors for
comparison by TRNSTS simulation program, flat plate solar collectors,
compound parabolic collectors (CPC) and evacuated tube heat pipe solar
collectors. It could be seen that CPC had appropriate for supplied hot
water to solar absorption cooling and house load during the whole year.
Chaichana et al. [2] also studied the simulated results of solar water
heating systems in a small slaughterhouse of Chiang Mai, Thailand,
using a flat-plate solar collector water heating and a solar-boosted heat

2. Research Methodology
Figure 1 shows a schematic diagram of a normal solar water heating
system. Solar energy is absorbed at evacuated-tube heat pipe solar
collectors to upgrade heat around 80-120 °C, which is kept in the water
storage tank.
The second solar water heating system is flat-plate solar collector
water heater combined with an absorption heat transformer (AHT) and
the whole unit is called Solar-Absorption Heat Transformer (Solar-AHT)
as shown in Figure 2. When the VCHP is used to recover the low
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temperature heat at the AHT condenser which is upgraded and supplied
heat to the AHT evaporator at a higher temperature level as shown in
Figure 3. The modified is called Solar-Compression/Absorption Heat
Transformer (Solar-AHT) and the coefficient of performance (COP) of
the modified units could be increased and the number of collector units
could be decreased around 2 times compared with the normal SolarAHT.
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Figure 1 Schematic diagram of a solar water heating system by
evacuated tube heat pipe solar collector.

Fig. 2 Schematic diagram of a solar absorption heat transformer.
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Figure 3 Schematic diagram of a CAHT
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3. Simulation Model

Refrigerant of the VCHP

Mixture

Refrigerant of the AHT

Liquid

The basic equations for the behavior of Strong
each solution
component in the AHT
Weak solution
cycle are as follows:
Water
Water-Glycol
 Generator
Solar
QG  m
(1)
 1 h1  m
 5h5  m
 10 h 10 ,
m
(2)
 10  m
1 m
5 ,

m
 10 X10  m
 5 X 5 , ( X 1  0) .

Vapour



m
 1 X 10
,
X 5  X 10

m
 1X5
.
X 5  X 10



WP  ( PE  PC )

(4)

and
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v2m
2
,
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vm

WSP  ( PE  PC ) 5 5 ,
SP

(3)

(5)

Condenser

QC  m
 ref ( h 1  h 2 ) ,
m
 ref  m
1 m
2 m
3 m
4 .

From equation (14) and (15),

m
5 

m
 10 

(8)
(9)
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h2  h3 ,
h5  h6 .
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 ref ( h 4  h 3 ) .






(12)

INPUT
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 Aux , m
 HW , TST ,S , TSet , tS , tU , Step time
I t , Ta (t ), ASC , M ST , N SC , max SC ,series , m
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QA  m
 4h4  m
 7h7  m
 8 h8 ,
m
8 m
 4 m
7 ,
m
 8 X8  m
 7 X7 .



Figure 4 shows the simulation program for evaluating the normal solar
water heating system.
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(13)
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For the VCHP, the basic equations for the behavior of each component
in the VCHP cycle as presented in Figure 3 are as follows:
 Evaporatorr
Q Er  m
(21)
 r ( h1r  h 4 r ) ,
m
(22)
r m
 1r  m
 2r  m
 3r  m
 4r .
 Compressorr
WComp  m
(23)
 r ( h 2 r  h1 r ) ,
s1 r  s 2 r (Isentropic process),
(24)
'
h 2 r  h1r
.
(25)
Comp 
h 2 r  h1 r
 Condenserr
QCr  m
(26)
 r (h 2r  h3r ) .
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Tbulk  (T5 S  T6 S ) / 2
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 5S  m
 HW
m

h 3 r  h 4 r (Throttling process).

(27)
Then the overall coefficient of performance (COP) of the CAHT
will be:

QA
.
Q G  WP  WSP  WComp

N SC , Pararell

Qloss  UAST (T1S  Ta (t ))

Expansion valver

COPCAHT 

N  1 to max SC ,series

N  max SC ,series

Expansion valve

COPAHT 



T1S  T4 S  T5 S  T6 S  TST ,S

 5 S Cpbulk (T5 S  T6 S )
QSup  m
STORAGE TANK

Qloss  UAST (T1S  Ta (t ))

QST  QSC  QAux  QSup  Qloss

(28)

TSTt  Δt  TSTt 

QST Δt
M ST CpST

T T T
It could be seen that WComp in Eq (20) is less than QE in Eq (28) then
t  t  (t / Step time)
the COPCAHT will be higher than that of COPAHT.
R-236fa is selected as the working fluid of the VCHP due to its low
Fig. 4 Flow chart of the simulation program for evaluating the solar
compression work at a high temperature range and the cycle pressure
water heating system.
ratio is not high.
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For Solar-CAHT, could be increased TE which means that the AHT
absorber temperature (TA) is increased, higher TA will give higher hot
water temperature leaving the AHT absorber while the ETWHS does not
increase hot water temperature leaving the system. For the ETWHS,
increasing the number of collector units will give the higher hot water
temperature which means that the investment cost of this system increase
following the number of collector units.

4. Results
In this section, the performance of evacuated tube heat pipe solar
collector tests by the Florida Solar Energy Center [8], FR ( ) and
FR U L are 0.53 and 1.7 W/m2.K, respectively.
Figure 5 shows the variations of water temperature at various the
number of evacuated-tube solar collectors between 20-40 units in
parallels connection. For 11:00 a.m., 40 units of the collectors could
generate heat continuously at 8 h while the other units have the
maximum operating time around 5 h. Therefore, the appropriate number
of evacuated tube heat pipe collectors is 40 units which calls that a set of
collectors and water tank is Evacuated Tube-Water Heating System
(ETWHS). Its simulation result is used to compare with the SolarCAHT.

Absorber temperature (Celcius)
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TC  45 C

0
6:00 7:00 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00
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40 units

106
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100

20 units

Time of day [15 Arpil]

Figure 7 Effect of TE on TA of the Solar-CAHT at flat-plate solar
collector 25 units and auxiliary heater 15 kW.
Figure 7 shows the variation of TA with TE. It could be seen that TA
increases significantly with TE. Higher TE will give higher pressure in the
absorber which results in higher TA value.
Figure 8 shows the overall COP various with the time of day in the
normal AHT cycle and the CAHT cycle. It could be seen that the overall
COP of the CAHT is higher than that of the normal AHT at similarly TE,
because the heat rejected in the AHT condenser is recovered which the
energy supplied for the VCHP is not high. The overall COP
improvement performed by the CAHT compared is around 80% higher
than that of the normal AHT.
Figure 8 also show the overall COP of the CAHT cycle could be
improved by decreasing TE. Lower TE requires less the VCHP
compression work which results in higher COP of the CAHT cycle.
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Figure 5 Effect of the number of collector units on hot water temperature
in storage tank at 1,500 l and flow rate of useful water 0.5 l/s for used
auxiliary heater 15 kW.
Figure 6 shows the variations of water temperature in tank at 1,500 l
with various the solar radiations in term of time of day of the SolarCAHT and the ETWHS. After 11:00 a.m., it could be seen that hot water
temperature leaving the Solar-CAHT is constant around 96 °C while the
ETWHS varies with the solar radiations. For the Solar-CAHT, water
temperature leaving the system is upon the AHT evaporator temperature
(TE) which is nearly constants due to supplied hot water level from the
VCHP is kept at constants temperature.
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Figure 8 Effect of TE on the overall COP of the normal Solar-AHT and
the Solar-CAHT at flat-plate solar collector 25 units and auxiliary heater
15 kW.
From the previous results, it could be seen that the Solar-CAHT same
generated hot water temperature as the ETWHS. Moreover, it could

0
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Figure 6 Comparison hot water temperature of the Solar-CAHT and the
ETWHS.
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supply water temperature is nearly constants and has the overall COP
higher than that of the normal Solar-AHT. For the economics, the
investment cost of the Solar-CAHT is less than the ETWHS about
100,000 Baht at the output heating capacity 10 kWth.
Table 1 Comparison investment costs of the Solar-CAHT and the
ETWHS.
Details
Solar-CAHT
ETWHS
Type of collector
Flat-plate
Evacuated-tube
[9]
[8,10]
2
Cost of collector (Baht/m )
7,000
10,000
The number of collector units
25
40
2
(each unit = 2 m , units)
Cost of the VCHP (Baht)
150,000
Cost of the AHT (Baht)
200,000
Investment cost (Baht)
700,000
800,000
Note: 32.44 (Baht) = 1 U.S. Dollar

[3]

[4]

[5]

[6]

5. Conclusions
From this study, the conclusions are as follows:
1 . The suitable natural working fluid of the VCHP for recovering and
upgrading heat of the AHT is R-236fa due to its low operating pressure
and high COP of the VCHP cycle for supplying heat at around 80-90 °C.
2. The CAHT can produce upgraded heat at a nearly constant
temperature at the absorber and the overall COP.
3. The overall COP of the Solar-CAHT cycle can increase around 80%
over that of the normal AHT (the overall COP of the AHT around 0.5)
and decrease the number of collector units about 2 times compared with
the normal Solar-AHT.
4. The investment cost of the Solar-CAHT is about 700,000 Baht which
is less than the ETWHS about 100,000 Baht at heating capacity around
10 kW. The comparison result used the number of flat-plate solar
collectors and evacuated tube heat pipe solar collectors are 25 units and
40 units, respectively.
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การหาปริมาณกาลังการผลิตไฟฟ้าสู งสุ ดของโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ของประเทศไทย
ด้ วยระบบไฟฟ้ามาตรฐาน IEEE 118 บัส
A Study of Maximum Installed Capacity of Thailand’s Solar Power Plant
in IEEE 118 Bus Systms
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by the Newton-Raphson method in order to study all effects of voltage
when solar power plants are connected to the system, to study a Divert
Power-Flow Index and to examine a percentage of the maximum
production from the solar power plant which is installed a spinning
reserve at 25% of the maximum demand.

บทคัดย่ อ
งานวิ จั ย นี ้จ ะศึ ก ษาหาปริ มาณก าลั ง การผลิ ต ไฟฟ้ าสู ง สุ ด ที่ ข อง
โรงไฟฟ้ าพลั ง งานแสงอาทิ ต ย์ ที่ ส ามารถเชื่ อ มต่ อ กั บ ระบบไฟฟ้ าของ
ประเทศไทยได้ ซึ่ งจะทาการทดสอบบนระบบมาตรฐาน 118 บัส ของ
IEEE โดยนาข้ อมูลวันที่ มีความต้ องการพลังงานไฟฟ้ าสู งสุ ดของประเทศ
ไทยที่เกิดขึน้ จริ งในปี 2556 ที่มีการเปลี่ยนแปลงทุกๆ 30 นาที เพื่อนามาศึ กษา
พฤติกรรมของความต้ องการพลังงานไฟฟ้ าของภาระไฟฟ้ า (Thailand Load‘s
Profile)ในวันนั้น , ข้ อมูลลักษณะการผลิ ตไฟฟ้ าจากระบบผลิ ตไฟฟ้ าด้ วย
พลังงานแสงอาทิ ตย์ ทุกๆ 30 นาที จานวน 10 วัน แปลงเป็ นโมเดลทาง
คณิ ตศาสตร์ และเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ จาลองการเชื่ อมต่ อโรงไฟฟ้ า
พลังงานแสงอาทิ ตย์ เข้ ากับระบบมาตรฐาน 118 บัส ของ IEEE ซึ่ งจะ
เชื่ อมต่ อเฉพาะบัสที่ มีเครื่ องกาเนิ ดไฟฟ้ าต่ ออยู่ (Generator Bus) และ
คานวณการไหลของกาลังไฟฟ้ า (Power Flow Analysis) ในแต่ ละบัสด้ วย
ระเบี ย บวิ ธี นิ วตั น – ราฟสั น เพื่ อ ศึ ก ษาวิ เ คราะห์ ผลที่ เกิ ดขึ ้ น กั บ
แรงดันไฟฟ้ าเมื่อมีการเชื่ อมต่ อโรงไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิ ตย์ เข้ ากับระบบ,
ศึ กษา Divert Power-Flow Index และวิเคราะห์ หาเปอร์ เซ็นต์ กาลังผลิต
สู งสุ ดของโรงไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิ ตย์ ใ นระบบ ที่ มี ก าลังผลิ ตไฟฟ้ า
สารอง (Reserve Margin) ไม่ เกิ น 25% ของความต้ องการพลังงานไฟฟ้ า
สูงสุด

Keywords— Solar Power Plant, Power - Flow Analysis, Frequency
Response Index, IEEE 118 Bus system, Newton - Raphson Method,
Load’s Profile

1. บทนา
ปัจจุบนั ความต้องการพลังงานไฟฟ้ าในประเทศไทยมีแนวโน้มเพิ่มสู ง
โดยในปี 2556 มีความต้องการพลังงานไฟฟ้ าสู งสุ ดเท่ากับ 26,598 MW
ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2555 ประมาณ 2% [1] ในขณะที่เชื้ อเพลิ งที่ถูกนามาใช้ใน
การผลิ ตไฟฟ้ ามี ปริ มาณลดลงอย่างมากจนต้องมี การนาเข้าเชื้ อเพลิ งจาก
ประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งส่ งผลต่อความมัน่ คงด้านพลังงานของประเทศ

Abstract
This paper proposes an approach to determine the maximum
installed capacity of solar power plants that could be connected to an
electricity distribution in Thailand. The study used IEEE 118 Bus test by
considering a day having peak power demand of electricity’s
consumption in Thailand in 2013 and the various generated profiles of
solar power in 10 days. Both data are collected in every 30 minutes on
that day and converted into a mathematic model. A computer
programming was used to simulate a connection of a solar power plant
with IEEE 118 Bus system which only connected with Generator Bus.
The following, the simulation was analyzed the power flow in each Bus

รู ปที่ 1. กราฟแสดงแนวโน้มความต้องการพลังงานไฟฟ้ าของประเทศไทย
จากปั ญหาดังกล่าวข้างต้นรั ฐบาลจึ งได้กาหนดแผนพัฒนากาลังการผลิ ต
ไฟฟ้ าของประเทศไทย พ.ศ. 2553 – 2573 (PDP 2010) เพื่อสร้างความ
มัน่ คงด้านพลัง งานไฟฟ้ าของประเทศในอนาคตควบคู่ ไปกับ การดู แ ล
รั ก ษาสิ่ งแวดล้อม โดยกาหนดเป้ าหมายในการผลิ ตไฟฟ้ าจากพลังงาน
ทดแทนและพลังงานหมุนเวียนอย่างน้อยร้ อยละ 25 ของพลังงานทั้งหมด

วันที่ 21-23 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ เชี ยงใหม่
D452

Paper ID 1260

บทความวิจยั –วิชาการ
การประชุมวิชาการ งานวิจยั และพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 6 การพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อให้โลกมีสนั ติสุข
ECTI-CARD Proceedings 2014, Chiang Mai, Thailand
ภายใน 10 ปี [2] ทาให้พลังงานหมุนเวียนและพลังงานทดแทนถูกนามาใช้
ในการผลิตไฟฟ้ ามากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิง่ พลังงานแสงอาทิตย์ซ่ ึ งจัดเป็ น
พลังงานหมุนเวี ยนที่ สะอาด มี ค วามยัง่ ยืน และมี ศกั ยภาพมากพอที่ จ ะ
นามาใช้ผลิตไฟฟ้ า จึงถูกนามาใช้ในการผลิตไฟฟ้ ามากขึ้นในปั จจุบนั แต่
เนื่องจากมีปัจจัยหลายอย่างที่ส่งผลให้ปริ มาณพลังงานไฟฟ้ าที่ผลิตได้จาก
พลังงานแสงอาทิตย์ในช่วงเวลาต่างๆในแต่ละวันมีค่าไม่สม่าเสมอ และไม่
คงที่ เช่นสภาพอากาศ , ฤดูกาล รวมทั้งภูมิประเทศหรื อพื้นที่ในการติดตั้ง
โรงไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิตย์ เป็ นต้น จึงทาให้ไม่สามารถวางแผนและ
ควบคุมปริ มาณการผลิตไฟฟ้ าที่แน่นอนได้ ซึ่งจะส่ งผลต่อความมัน่ คงของ
ระบบไฟฟ้ า ดังนั้นในงานวิจยั ฉบับนี้ จะทาการจาลองหาปริ มาณกาลังการ
ผลิตไฟฟ้ าสู งสุ ดของโรงไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิ ตย์ที่สามารถเชื่ อมต่อกับ
ระบบมาตรฐาน 118 บัส ของ IEEE ซึ่ งถูกใช้เป็ นระบบทดสอบโดยไม่
ส่งผลต่อความเสถียรภาพและความน่าเชื่ อถือของระบบ รวมทั้งยังสามารถ
ตอบสนองต่อความต้องการพลังงานประเทศไทยที่มีการเปลี่ ยนแปลงอยู่
ตลอดเวลาได้ โ ดยจะท าการจ าลองการเชื่ อ มต่ อ โรงไฟฟ้ าพลัง งาน
แสงอาทิ ตย์เ ข้ากับระบบมาตรฐาน 118 บัส ของ IEEE ด้วยโมเดลทาง
คณิ ต ศาสตร์ และวิ เ คราะห์ ก ารไหลของก าลังไฟฟ้ าในแต่ ล ะบัส ด้ว ย
ระเบี ย บวิ ธี นิ ว ตัน – ราฟสั น เพื่ อ น าใช้ เ ป็ นแนวทางในการศึ ก ษาหา
ปริ มาณกาลังการผลิตไฟฟ้ าสู งสุ ดจากโรงไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิ ตย์ที่จะ
สามารถติดตั้งเข้ากับระบบไฟฟ้ าของประเทศไทยได้ต่อไป

ของการผลิ ตไฟฟ้ าในแต่ ล ะช่ วงเวลาใน 1 วัน (ดังเช่ น รู ป ที่ 2) โดย
เส้นกราฟแต่ละเส้นจะแสดงถึงปริ มาณการผลิ ตไฟฟ้ าได้ในช่ วงเวลาต่างๆ
ใน 1 วัน ซึ่ งพบว่าในแต่ละวันมีปริ มาณไม่เท่ากัน โดยช่ วงเวลาที่สามารถ
ผลิตกระแสไฟฟ้ าได้มากที่สุดคือตั้งแต่ 11.00 - 12.00 น.
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รู ปที่ 2. กราฟความเป็ นไปได้ในการผลิตไฟฟ้ าจากพลังงานแสงอาทิตย์
จากนั้นนาข้อมูลทั้ง 2 ชนิ ดข้างต้น แปลงเป็ นโมเดลทางคณิ ตศาสตร์ และ
ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ใ นการจาลองการเชื่ อมต่อโรงไฟฟ้ าพลังงาน
แสงอาทิ ตย์เข้ากับระบบมาตรฐาน 118 บัส ของ IEEE โดยจะเชื่ อมต่อ
เฉพาะบัสที่ มีเครื่ องกาเนิ ดไฟฟ้ าต่ออยู่ (Generator Bus) ทีละบัสจานวน
ทั้งสิ้ น 53 บัสดังนี้ บัสที่ 1, 4, 6, 8, 10, 12, 15, 18, 19, 24, 25, 26, 27, 31,
32, 34, 36,40, 42, 46, 49, 54, 55, 56, 59, 61, 62, 65, 66, 70, 72, 73, 74,
76, 77, 80, 85, 87, 89, 90, 91, 92, 99, 100, 103, 104, 105, 107, 110, 111,
112, 113 และ 116 และคานวณการไหลของกาลังไฟฟ้ า ด้วยระเบียบวิธี
นิ วตัน – ราฟสัน [3] – [4] โดยกาหนดให้กาลังการผลิ ตไฟฟ้ าสารองของ
ระบบ (Reserve Margin) ไม่เกิ น 25% ของความต้องการพลังงานไฟฟ้ า
สูงสุด และในการทดสอบหาค่ากาลังผลิ ตติดตั้งที่เป็ นไปได้ของโรงไฟฟ้ า
พลัง งานแสงอาทิ ต ย์จ ะทดสอบจ านวนทั้ง สิ้ น 1219 รอบต่ อ การเพิ่ ม
ปริ มาณการผลิตไฟฟ้ าจากพลังงานแสงอาทิตย์ 1 ครั้ง

2. อุปกรณ์ และวิธีการ
ในการศึกษาเพื่อหาปริ มาณกาลังการผลิ ตติ ดตั้งสู งสุ ดที่เป็ นไปได้
ของโรงไฟฟ้ าพลัง งานแสงอาทิ ต ย์ ได้ท าการศึ ก ษาบนระบบไฟฟ้ า
มาตรฐาน 118 บัสของ IEEE [5] โดยใช้ 1) ข้อมูลต้องการพลังงานไฟฟ้ า
ของวันที่ 16 พฤษภาคม 2556 ซึ่ งเป็ นวันที่มีความต้องการพลังงานไฟฟ้ า
สูงสุดของประเทศไทยในปี 2556 ที่มีเปลี่ยนแปลงทุก 30 นาที (ดังเช่ นรู ป
ที่ 2) เพื่อนามาศึกษาพฤติกรรมความต้องการพลังงานไฟฟ้ าของภาระไฟฟ้ า
(Thailand Load ‘s Profile) ในแต่ละช่วงเวลา
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เมื่อ Vi, Vj คือ ขนาดของแรงดันไฟฟ้ าที่บสั ใดๆ
Yij คือ ขนาดของบัสแอตมิตแตนซ์
คือ มุมของแรงดันไฟฟ้ าที่บสั ใดๆ
คือ มุมของบัสแอตมิตแตนซ์
จากนั้นจะทาการศึกษาและวิเคราะห์ผลที่เกิ ดขึ้นกับแรงดันไฟฟ้ าในแต่ละ
บัสเมื่อมีการเชื่ อมต่อโรงไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิตย์เข้ากับระบบ เพื่อนาไป
หาค่ าเปอร์ เ ซ็นต์ก าลังผลิ ตสู งสุ ด ของโรงไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิ ตย์ใ น
ระบบ รวมทั้งพิจารณาหาบัสที่เป็ นจุดอ่อน (weakness bus) ของระบบ
ไฟฟ้ าเมื่อมีการเชื่ อมต่อโรงไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิตย์ และ วิเคราะห์หาค่า
Divert Power-Flow Index (ขั้นตอนการศึกษาดังเช่นรู ปที่ 3 - 4)
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รูปที่ 2. กราฟแสดงพฤติกรรมความต้องการพลังงานไฟฟ้ าของภาระไฟฟ้ า
ใน 1 วันของประเทศไทยในปี 2556
2) ข้อมูล การผลิ ตไฟฟ้ าจากพลังงานแสงอาทิ ตย์ทุกๆ 30 นาที จานวน
10 วัน ซึ่ งในงานวิจยั นี้ จะใช้ข ้อมู ลการผลิ ตไฟฟ้ าจากเซลล์แ สงอาทิ ตย์
(Solar cell) ของบริ ษทั Siam Fiberglass เพื่อนามาศึกษาความเป็ นไปได้
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3. ผลการทดลองและวิจารณ์
3.1 แรงดันไฟฟ้าของระบบ
จากการทดสอบพบว่ า เมื่ อ ท าการเชื่ อ มต่ อ โรงไฟฟ้ าพลัง งาน
แสงอาทิตย์เข้ากับบัสที่มีเครื่ องกาเนิ ดไฟฟ้ าต่ออยูท่ ีละบัสจานวน 53 บัส
ค่าแรงดัน ไฟฟ้ าของระบบในแต่ละบัส จะมี ค่าใกล้เคี ยงกันตลอดทั้งวัน
โดยมีค่าอยูอ่ ย่างระหว่าง 0.893 – 1.05 p.u. (ดังเช่ นรู ปที่ 4) โดยช่ วงเวลา
ที่ค่าแรงดันไฟฟ้ าของระบบต่ าสุ ดคื อเวลา 14.00 น. ซึ่ งเป็ นช่ วงเวลาที่ มี
ความต้องการพลังงานไฟฟ้ าสู งสุ ดของประเทศไทยในปี 2556 และบัสที่มี
ค่าแรงดันไฟฟ้ าต่าที่สุดของระบบ (weakness Bus) คือบัสที่ 76 มี ค่ า
แรงดันไฟฟ้ า 0.893 pu. รองลงมาคือ บัสที่ 118 มีค่าแรงดันไฟฟ้ า 0.897
pu. สาหรับบัสที่มีค่าแรงดันไฟฟ้ ามากที่สุด คือบัสที่ 10, 25, 66 โดยมีค่า
แรงดันไฟฟ้ าเท่ากับ 1.05 p.u.

รูปที่ 3. รู ปแสดงขั้นตอนการหากาลังผลิตสู งสุ ดของ
โรงไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิตย์

รู ปที่ 4. ค่า Voltage (pu.) เมื่อเชื่ อมต่อโรงไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิตย์
เข้ากับ Generator Bus

รู ปที่ 5. ค่า Voltage(pu.) แต่ละบัส ใน 1 วัน

3.2 เสถียรภาพของระบบไฟฟ้า
เสถียรภาพของระบบไฟฟ้ าเป็ นตัวที่บ่งชี้ ถึงคุณภาพไฟฟ้ าของระบบ
โดยจะขึ้ น อยู่ก ับ ค่ าแรงดัน และความถี่ ใ นแต่ ล ะบัส ของระบบ ซี่ งตาม
มาตรฐาน IEEE ได้กาหนดให้แรงดันไฟฟ้ ามีค่าเท่ากับ V ± 0.1 p.u. แต่
การทดสอบพบว่าเมื่อเชื่ อมต่อโรงไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิตย์เข้ากับระบบ
รูปที่ 4. การสร้างแบบจาลองการเชื่ อมต่อโรงไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิตย์
ในบัสที่ 15, 34, 42, 46, 49, 54, 55, 56, 59, 61, 62, 65, 66, 74, 77, 80, 85,
เข้ากับระบบไฟฟ้ ามาตรฐาน 118 บัสของ IEEE
87, 89, 90, 91, 92, 99, 100, 103, 104, 110, 111, 112, 116 แรงดันไฟฟ้ า
ต่าสุ ด ของระบบมี ค่ า 0.893 p.u.ซึ่ งต่ ากว่าค่ าแรงดัน ไฟฟ้ าที่ มาตรฐาน
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ขอขอบพระคุณ ผศ.ดร.วรรัตน์ ปั ตรประกร อาจารย์ที่ปรึ กษางานวิจยั
และ อาจารย์ดร.พรระพี พฒ
ั น์ ภาสบุตร อาจารย์ที่ป รึ ก ษาร่ วม ที่ ใ ห้
ข้อเสนอแนะ คาปรึ กษา แนวคิดและแนวทางในการทาวิจยั ครั้งนี้ ซึ่ งทา
ให้ผลงานวิจยั ฉบับนี้ สาเร็ จลุล่วงด้วยดี
ขอขอบคุ ณ พี่ โ ชคชั ย แสนสี ล ะนั ก ศึ ก ษาปริ ญญาเอก ภาควิ ช า
วิ ศ ว ก ร ร ม ไ ฟ ฟ้ า แ ล ะ ค อ ม พิ ว เ ต อ ร์ ค ณ ะ วิ ศ ว ก ร ร ม ศ า ส ต ร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่คอยช่ วยเหลื อให้คาปรึ กษาในการทาวิจยั ครั้ง
นี้
สุ ด ท้า ยนี้ ขอขอบคุ ณ ครอบครั วและเพื่ อ นๆ พี่ ๆ น้องๆ ที่ ค อยให้
กาลังใจ ในการศึกษาวิจยั นี้จนสาเร็ จได้

กาหนด ดังนั้นเพื่อไม่ให้เกิ ดผลกระทบต่อเสถี ยรภาพของระบบไฟฟ้ าจึง
ควรหลีกเลี่ยงการเชื่ อมต่อโรงไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิตย์เข้ากับบัสที่กล่าว
มาข้างต้น

3.3 ค่ า Divert Power-Flow Index
Divert Power-Flow Index เป็ นค่าดัชนี ที่บ่งบอกถึ งโอกาสที่กาลัง
การผลิตไฟฟ้ าจากโรงไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิตย์ที่เชื่ อมต่อเข้ากับระบบไม่
เพียงพอกับระดับความต้องการพลังงานไฟฟ้ า อัน เนื่ องมาจากความไม่
แน่ นอนของปริ มาณพลังงานแสงอาทิ ตย์ใ นแต่ ล ะวัน และระดับ ความ
ต้องการพลังงานไฟฟ้ าที่ เพิ่มขึ้นอย่างเฉี ยบพลัน ซึ่ งจะส่ งผลให้เกิ ดไฟฟ้ า
ดับในระบบได้
% Divert Power-Flow Index = จานวนที่เกิด OVERLOAD x 100
จานวนที่ทาการทดสอบทั้งหมด

เอกสารอ้ างอิง
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จากการทดสอบพบว่าเมื่ อเพิ่มก าลังการผลิ ต ไฟฟ้ าของโรงไฟฟ้ า
พลังงานแสงอาทิตย์ ตั้งแต่ 0% – 9.9% ค่า Divert Power-Flow Index จะมี
ค่าเท่ากับ 0 ซึ่ งแสดงถึงระบบไฟฟ้ ายังสามารถผลิ ตไฟฟ้ าได้เพียงพอต่อ
ความต้องการพลังงานไฟฟ้ าของระบบนัน่ คือ % ความเชื่ อมัน่ ของระบบมี
ค่าเท่ากับ 100% แต่เมื่อเพิ่มกาลังการผลิ ตไฟฟ้ าเป็ น 10% จะพบว่า Divert
Power-Flow Index จะมีค่าเท่ากับ 0.05 นัน่ คือ% ความเชื่ อมัน่ ของระบบจะ
ลดลงเหลือเพียง 95%
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ผลงานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษาแห่ งชาติครั้งที่ 29, 24 – 25 ตุลาคม
2556.
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4. สรุป
จากการศึกษาเพื่อหาปริ มาณกาลังการผลิตไฟฟ้ าสู งสุ ดของโรงไฟฟ้ า
พลังงานแสงอาทิตย์ที่ส ามารถเชื่ อมต่อกับระบบไฟฟ้ าของประเทศไทย
โดยศึกษาบนระบบมาตรฐาน 118 บัส ของ IEEE และกาหนดให้ระบบมี
กาลังผลิตไฟฟ้ าสารอง (Reserve Margin) ไม่เกิ น 25% ของความต้องการ
พลังงานไฟฟ้ าสูงสุดของประเทศไทยในปี 2556 พบว่าตาแหน่ งและขนาด
ของโรงไฟฟ้ าพลั ง งานแสงอาทิ ต ย์มี นั ย ส าคั ญ ต่ อ ค่ า แรงดั น ไฟฟ้ า
เสถียรภาพของระบบไฟฟ้ า และค่า Divert Power-Flow Index ของระบบ
โดยปริ มาณกาลังการผลิตไฟฟ้ าสูงสุดของโรงไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิต ย์ที่
สามารถเชื่อมต่อกับระบบและไม่ส่งผลกระทบต่อระบบมีค่าไม่เกิ น 9.9%
ของความต้องการพลังงานไฟฟ้ าสู งสุ ด ของประเทศไทยในปี 2556 โดย
ต้องหลีกเลี่ยงการติดตั้งโรงไฟฟ้ าที่บสั 15, 34, 42, 46, 49, 54, 55, 56, 59,
61, 62, 65, 66, 74, 77, 80, 85, 87, 89, 90, 91, 92, 99, 100, 103, 104, 110,
111, 112, 116 มิเ ช่ น นั้น จะทาให้ค่ าแรงดัน ไฟฟ้ าของระบบต่ ากว่าค่ า
มาตรฐานที่ IEEE ได้ก าหนดไว้ ทั้งนี้ หากเพิ่มกาลังการผลิ ตไฟฟ้ าเป็ น
10% จะทาให้ความเชื่อมัน่ ของระบบลดลงเหลื อ 95% แต่ค่าดังกล่าวยังคง
เป็ นค่าที่สามารถยอมรับได้อยู่ โดยผลที่ได้จากงานวิจยั ฉบับนี้ สามารถใช้
เป็ นแนวทางในการศึ ก ษาหาปริ มาณก าลัง การผลิ ต ไฟฟ้ าสู ง สุ ด จาก
โรงไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ประเทศไทยสามารถรองรับได้ต่อไป
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บทคัดย่อ
งานวิจัยนีน้ าํ เสนอการหาปริ มาณกําลังผลิตสูงสุดโรงไฟฟ้ าพลังงาน
ลมที่ เชื่ อมต่ อกับระบบไฟฟ้ ามาตรฐาน IEEE 118 บัส จ่ ายกระแสไฟฟ้ า
ให้ กับความต้ อ งการพลังงานประเทศไทย โดยใช้ ข้ อมูลความต้ อ งการ
พลังงานไฟฟ้ าของประเทศไทยเปลี่ยนแปลงทุก 30 นาที ใน 1 วัน,ข้ อมูล
ปริ มาณการผลิตพลังงานจากกังหั นลมสทิ งพระ จ.สงขลา ขนาด 1.5 MW
ใน 1 วัน โดยจะทําการจําลองการติ ดตั้งโรงไฟฟ้ าพลังงานลม ที่ บัสที่ มี
เครื่ องกํา เนิ ด ไฟฟ้ าต่ อ อยู่ ข้ อ มู ล ต่ า งๆ จะถู ก แปลงเป็ นสมการทาง
คณิ ต ศาสตร์ แล้ ว ใช้ โปรแกรมทางคอมพิ ว เตอร์ คํา นวณการไหลของ
กําลังไฟฟ้ า ด้ วยระเบียบวิธีนิวตัน – ราฟสั น เป็ นการแก้ สมการไม่ เชิ งเส้ น
ด้ วยกระบวนการทําซํ้า เพื่ อทําการศึ กษาวิเคราะห์ การทํางานของเครื่ อง
กํา เนิ ดไฟฟ้ า โดยดูจากแรงดั นไฟฟ้ าที่ บัสของระบบ,ศึ ก ษาเสถี ย รภาพ
ระบบไฟฟ้ า,ศึกษา Divert Power - Flow Index (ดัชนีการไหลกําลังไฟฟ้ า)
และเปอร์ เซนต์ ของกําลังผลิตสู งสุ ดของโรงไฟฟ้ าพลังงานลมในระบบ ที่
กําลังผลิตโรงไฟฟ้ าสํารองของประเทศไทยไม่ เกิน 25% ของความต้ องการ
พลังงานไฟฟ้ าสู งสุด
Abstract
This paper presents the determination of the maximum
capacity of the wind power plant is connected with standard IEEE 118
bus power system supplying electricity to the country's energy needs.
Using Thailand’s Energy Consumption changes every 30 minutes in one
day, the production of energy 1.5 MW from Satingpra wind turbines in
one day. We will simulate the installation of wind power plants with a
Generator bus. The information is converted into a mathematical
equation. Then use a computer program to calculate the flow of
electrical power by Newton – Raphson Method to solve nonlinear
equations (Power-flow analysis). To study the operation of the generator
by the system bus voltage , power system stability , Education Divert
Power-Flow Index (index, frequency response) and the percentage of the
maximum capacity of wind power in the system. The capacity of the
country's power reserve up to 25 % of peak energy demand.

1. บทนํา
จากแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก 25% ใน 10
ปี ของกระทรวงพลัง งาน [1] ได้ก ํา หนดเป้ าหมายให้ มี สั ด ส่ ว นการใช้
พลังงานทดแทน เพิ่มขึ้นจาก 7,413 ktoe ในปี 2555 เป็ น 25,000 ktoe ในปี
2564 หรื อคิดเป็ น 25% ของการใช้พลังงานรวมทั้งหมด เพื่อให้เพียงพอกับ
ความต้องการพลังงานไฟฟ้ าที่เพิ่มมากขึ้นของประเทศไทย และส่ งเสริ ม
พลั ง งานทดแทนให้ ก ลายเป็ นพลั ง งานที่ มี ส่ วนสร้ า งความมั่ น คง
ด้านพลังงานของประเทศ โดยเฉพาะพลังงานลม ที่ เป็ นพลังงานสะอาด
(Green Energy) และเป็ นพลังงานทดแทน (Renewable Energy) ที่มีความ
ยัง่ ยืนด้านสิ่ งแวดล้อม อีกทั้งปั จจุบนั พื้นที่ในประเทศไทยได้ดาํ เนิ นศึกษา
และทดลองการผลิตกระแสไฟฟ้ าจากพลังงานลมตามความเหมาะสมและ
ความสามารถความเร็ วลมของแต่ ละพื้ นที่ อย่างกว้างขวาง แต่ ค วามไม่
แน่นอนของแหล่งพลังงานลม ที่มีความผันผวนทุกนาที ทําให้ไม่สามารถ
วางแผนและควบคุมกําลังผลิตไฟฟ้ าได้เพียงพอและต่อเนื่ องตลอดเวลา
ส่ งผลต่อความมัน่ คงของระบบไฟฟ้ าของประเทศไทยได้ งานวิจยั นี้ จึง
นําเสนอการหาปริ มาณที่ เหมาะสมของกําลังผลิ ตสู งสุ ดที่เป็ นไปได้ของ
โรงไฟฟ้ าพลังงานลมที่มีการเชื่อมต่อกับระบบไฟฟ้ ามาตรฐาน IEEE 118
บัส[2] เพื่อจ่ายกระแสไฟฟ้ าให้กบั ความต้องการพลังงานประเทศไทย ซึ่ งมี
การเปลี่ ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา นํามาวิเคราะห์การไหลของกําลังไฟฟ้ า,
แรงดัน ในแต่ละสายส่ ง โดยใช้ Power flow Analysis[3] ด้วยระเบียบวิธี
นิ ว ตั น – ราฟสั น เพื่ อ เป็ นแนวทางในการศึ ก ษาความเป็ นไปได้
ความสามารถในการติดตั้งโรงไฟฟ้ าพลังงานลมเข้ากับระบบไฟฟ้ าของ
ประเทศไทยต่อไป

2. อุปกรณ์ และวิธีการ
ในการศึกษาเพื่อหากําลังผลิตติดตั้งสู งสุ ดที่เป็ นไปได้ของโรงไฟฟ้ า
พลังงานลม[4] จะทําการศึกษาจําลองการติดตั้งโรงไฟฟ้ าพลังงานลมบน
ระบบไฟฟ้ ามาตรฐาน IEEE 118 บัส[5] โดยใช้ขอ้ มูลความต้องการ
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พลังงานไฟฟ้ าของประเทศไทยเปลี่ ยนแปลงทุ ก 30 นาที โดยใช้ขอ้ มูล
ความต้องการไฟฟ้ าสูงสุ ดของเดือนมกราคม ถึงเดือนมิถุนายน 2556 นาที
จากความต้องการพลังงานไฟฟ้ าสู งสุ ดของ ประเทศไทย ในปี 2556
เกิดขึ้น เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2556 เวลา 14.00 มีค่าเท่ากับ 26,598.14
เมกะวัตต์ ดังรู ปที่ 1 จะสามารถวิเคราะห์ได้วา่ ในปั จจุบนั ความต้องการ
พลังงานไฟฟ้ าในรอบวัน จะไม่สมํ่าเสมอ โดยความต้องการไฟฟ้ าสู งสุ ด
จะเกิด 3 ช่วงเวลาคือ เวลา 10.00 – 11.00 น. เวลา 14.00 –15.00 น. และ
เวลา 19.00 –20.00 น. และความต้องการพลังงานไฟฟ้ าในช่วงฤดูหนาวจะ
มีปริ มาณตํ่า และจะค่อยๆ สู งขึ้น เมื่อเข้าสู่ ฤดูฝนและสู งที่สุดในฤดูร้อน
เป็ นแบบนี้ซ้ าํ ๆกันทุกปี โดยแนวโน้มความต้องการพลังงานไฟฟ้ าโดยรวม
ของทั้งปี จะเพิ่มสูงขึ้นทุกปี (ดังเช่นรู ปที่ 1)

โดยจะทําการจําลองการติดตั้งโรงไฟฟ้ าพลังงานลม ที่บสั ที่มีเครื่ อง
กําเนิ ดไฟฟ้ าต่ออยู่ (Generator Bus) จํานวน 53 บัสทีละบัส โดยข้อมูล
ต่ า งๆ จะถู กแปรรู ป เป็ นสมการทางคณิ ตศาสตร์ แล้ว ใช้โปรแกรมทาง
คอมพิวเตอร์ คาํ นวณการไหลของกําลังไฟฟ้ า ด้วยด้วยระเบียบวิธีนิวตัน –
ราฟสัน เพื่อศึกษาผลที่เกิดเนื่องจาก 1. การทํางานของเครื่ องกําเนิ ดไฟฟ้ า
โดยดูจากแรงดันไฟฟ้ าที่ บสั ของระบบ 2. ศึ กษาเสถี ยรภาพระบบไฟฟ้ า
3.ศึกษา Divert Power-Flow Index(ดัชนีการไหลกําลังไฟฟ้ า) ,เปอร์ เซนต์
ของกํา ลัง ผลิ ต สู ง สุ ด ของโรงไฟฟ้ าพลัง งานลมในระบบ ที่ ก ํา ลัง ผลิ ต
โรงไฟฟ้ าสํารอง (Reserve Margin) ของประเทศไทยไม่เกิน 25% ของ
ความต้องการพลังงานไฟฟ้ าสู งสุ ด (ขั้นตอนการศึกษาดังเช่นรู ปที่ 3)

Admittance Matrix

รู ปที่ 1. กราฟแสดงความต้องการพลังงานไฟฟ้ าของประเทศไทย
ข้อมูลปริ มาณการผลิตพลังงานจากกังหันลมสทิงพระ จ.สงขลา ขนาด
1.5 MW เป็ นเวลา 90 วัน (ม.ค.56 – มี.ค.56) เลือกตัวอย่างข้อมูล 15
รู ปแบบ (ดังเช่นรู ปที่ 2) ปริ มาณไฟฟ้ าที่ผลิตได้จากกังหันลมจะขึ้นอยูก่ บั
ความเร็ วของลม ความยาวของใบพัด และสถานที่ติดตั้งกังหันลม โดยที่
ความเร็ วลมในประเทศไทยโดยเฉลี่ยจัดอยูใ่ นระดับปานกลาง-ตํ่า คือ ตํ่า
กว่า 4 เมตร/วินาที[5] ความไม่สมํ่าเสมอของความเร็ วลม ที่แปรผันตาม
ธรรมชาติ ทําให้ไ ม่สามารถวางแผนและควบคุ มกําลังผลิ ตไฟฟ้ าได้
เพียงพอ และต่อเนื่องกับความต้องการพลังงานไฟฟ้ าที่มีการเปลี่ยนแปลง
ตลอดทั้งวัน จึงต้องมีตวั กักเก็บพลังงานและใช้แหล่งพลังงานอื่นที่เชื่อถือ
ได้เป็ นแหล่งสํารอง หรื อกําลังผลิตโรงไฟฟ้ าสํารอง (Reserve Margin)

(Reserve Margin)

พิจารณาค่า Voltage แต่ละบัส
มีค่าไม่นอ้ ยกว่า 0.9 pu.

รู ปที่ 3. รู ปแสดงขั้นตอนการศึกษาค่าที่เหมาะสมกําลังผลิตสู งสุ ดของ
โรงไฟฟ้ าพลังงานลม
รู ปที่ 2. กราฟแสดงเปอร์เซนต์กาํ ลังไฟฟ้ าที่ผลิตจากโรงไฟฟ้ าพลังงานลม
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3. ผลการทดลองและวิจารณ์
3.1 แรงดันไฟฟ้าของระบบ

3.2 เสถียรภาพระบบไฟฟ้า
เสถียรภาพระบบไฟฟ้ า จะขึ้นอยูก่ บั แรงดันไฟฟ้ า และความถี่
ในแต่ ล ะบัส ของระบบ จากการทดสอบแรงดัน ไฟฟ้ าที่ มี ค่ า ตํ่า สุ ด ของ
ระบบ เมื่ อ ติ ด ตั้ง โรงไฟฟ้ าพลัง งานลม ค่ า แรงดัน ไฟฟ้ าที่ บ ัส 76 มี ค่ า
เท่ากับ 0.903 pu. ซึ่ งมีค่าอยูใ่ นมาตรฐาน IEEE (V ±0.1 pu.) ที่สามารถทํา
ให้ระบบทํางานอยูไ่ ด้ ดังนั้นการเชื่อมต่อโรงไฟฟ้ าพลังงานลมเข้ากับบัสที่
มี เ ครื่ อ งกํา เนิ ด ไฟฟ้ าต่ อ อยู่ (Generator Bus) จะไม่ ส่ ง ผลกระทบต่ อ
เสถียรภาพระบบไฟฟ้ ามาตรฐาน IEEE 118 Bus ก็ต่อเมื่อหลีกเลี่ยงการ
เชื่อมต่อโรงไฟฟ้ าพลังงานลมเข้ากับระบบไฟฟ้ า ใน Generator Bus ที่ 34,
55, 56, 80, 85, 87, 89, 90, 91, 92 และ 116 ไม่เช่นนั้นจะทําให้
ค่ า แรงดัน ไฟฟ้ าที่ บ ัส 76 มี ค่ า ลดลงเหลื อ เท่ า กับ 0.893 pu. ซึ่ งค่ า
แรงดันไฟฟ้ านี้ต่าํ กว่ามาตรฐาน IEEE อาจส่ งผลกระทบต่อเสถียรภาพของ
ระบบได้

จากผลการทดลองพบว่า เมื่อทําการติดตั้งโรงไฟฟ้ าพลังงานลมที่
บัสที่มีเครื่ องกําเนิ ดไฟฟ้ า ต่ออยู่ทีละบัส พบว่าค่าแรงดันไฟฟ้ าของแต่
ละบัส ในแต่ ล ะช่ ว งเวลา จะมี ค่ า ใกล้เ คี ย งกัน ตลอดทั้ง วัน ขึ้ น อยู่กับ
ปริ มาณความต้องการพลังงานไฟฟ้ า (ดังเช่ นรู ปที่ 4) โดยช่วงเวลา
14.00 น. ซึ่ งเป็ นเวลาที่มีความต้องการไฟฟ้ าสู งสุ ดในประเทศไทย ใน
แต่ ล ะวัน จะมี บ ั ส ที่ มี แ รงดั น ไฟฟ้ าอ่ อ นแอที่ สุ ดคื อ บั ส ที่ 76 ค่ า
แรงดันไฟฟ้ าเท่ากับ 0.893 pu. รองลงมาคือ บัสที่ 118 มีค่าแรงดันไฟฟ้ า
เท่ากับ 0.897 pu.โดยที่แรงดันไฟฟ้ าในแต่ละบัสต่างๆ จะมีค่าอยูใ่ นช่วง
0.893 – 1.05 pu. (ดังเช่ นรู ปที่ 5) และบัสที่ 76 จะมีค่าแรงดันไฟฟ้ า
ตํ่าสุ ด น้อยกว่า 0.90 pu. ก็ต่อเมื่อติดตั้งโรงไฟฟ้ าที่บสั 34, 55, 56, 80,
85, 87, 89, 90, 91, 92 และ 116 เท่านั้น

3.3 Divert Power-Flow Index (ดัชนีการไหลกําลังไฟฟ้า)
ดัช นี ก ารไหลกํา ลัง ไฟฟ้ า จะแสดงถึ ง โอกาสที่ การเชื่ อ มต่ อ
โรงไฟฟ้ าพลังงานลม ไม่ สามารถผลิ ตกําลังไฟฟ้ าได้เพียงพอกับความ
ต้องการ เนื่ องจากความไม่ แน่ นอนของพลังงานลม และความต้องการ
พลังงานที่เพิ่มขึ้นอย่างเฉี ยบพลัน โดยที่เมื่อทําการทดลองเพิ่มกําลังผลิต
ของโรงไฟฟ้ าพลังงานลม ตั้งแต่ 0% – 6% ค่าดัชนี ตอบสนองความถี่ จะมี
ค่าเท่ากับ 0 แสดงถึงระบบไฟฟ้ ามาตรฐาน IEEE 118 บัสสามารถรองรับ
และจ่ายกระแสไฟฟ้ าได้เพียงพอกับความต้องการไฟฟ้ าของประเทศไทย
ได้ และเมื่อเพิ่มกําลังผลิตเป็ น 7%, 8% , 9% และ 10% ค่าดัชนี การไหล
กําลังไฟฟ้ าจะมี ค่าเป็ น 0.0416, 0.0625, 0.1042 และ 0.1042 ตามลําดับ
(ดังเช่นตารางที่ 1) ค่าดัชนี การไหลกําลังไฟฟ้ านี้ สามารถนําไปพิจารณา
โอกาสเกิ ดไฟตก ไฟดับของระบบส่ งจ่ายไฟฟ้ าได้ โดยประเทศไทยจะ
ยอมรับ ค่าไฟตก,ไฟดับของระบบได้ไม่เกิน 10% เท่านั้นดังนั้นจากการ
ทดลองนี้ สามารถเพิ่มกําลังผลิตโรงไฟฟ้ าพลังงานลมได้เป็ น 8% เท่านั้น
จึงจะอยูใ่ นค่าไฟตก,ไฟดับที่ยอมรับได้ ทั้งนี้ อาจส่ งผลต่อเสถียรภาพของ
ระบบไฟฟ้ า โดยรวมได้ จะต้องทําการศึกษาเพิ่มเติมต่อไป
จากการวิจยั สามารถหากําลังผลิตสู งสุ ดของโรงไฟฟ้ าพลังงาน
ลม เชื่อมต่อกับระบบไฟฟ้ ามาตรฐาน IEEE 118 บัส ที่กาํ ลังผลิตโรงไฟฟ้ า
สํารอง (Reserve Margin) ของประเทศไทยสามารถมีได้ไม่เกิน 25% ของ
ความต้องการพลังงานไฟฟ้ าสู งสุ ด มีค่าเท่ากับ 6.19% ของการต้องการ
ไฟฟ้ าสู งสุ ด และถ้าทดลองการติดตั้งโรงไฟฟ้ าพลังงานลม ในระบบไฟฟ้ า
มาตรฐาน IEEE 118 บัส ให้มีปริ มาณเท่ากับ 10% ของการต้องการไฟฟ้ า
สู งสุ ด พบว่าประเทศไทยจะต้องมีกาํ ลังผลิตโรงไฟฟ้ าสํารอง (Reserve
Margin) ไม่นอ้ ยกว่า 38% ของความต้องการพลังงานไฟฟ้ าสู งสุ ด จึงจะทํา
ให้ไม่ส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพของระบบไฟฟ้ ามาตรฐาน IEEE 118 บัส

รูปที่ 4. ค่า Voltage(pu.) แต่ละบัส ใน 1 วัน
จากรู ปที่ 4 เมื่อทําการติดตั้งโรงไฟฟ้ าพลังงานลม เข้ากับระบบ
ไฟฟ้ ามาตรฐาน IEEE 118 บัส ที่บสั ที่ 34 ซึ่ งเป็ น Generator Bus กราฟแต่
ละเส้นแสดงค่า Voltage(pu.) แต่ละบัส ทุก 30 นาทีใน 1 วันจะเห็นได้ว่า
ค่า Voltage(pu.) มีลกั ษณะรู ปแบบกราฟใกล้เคียงกัน ในทุกๆช่วงเวลา

รู ปที่ 5. ค่า Voltage (pu.)เวลา 14.00 น. ติดตั้งโรงไฟฟ้ า 6.19% ที่ Bus 34
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ขอขอบคุณรุ่ นพี่นกั ศึกษาปริ ญญาเอก พี่โชคชัย แสนสี ละ คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่ แนะนําให้ความรู ้ เทคนิ ค
และแนวทางในการศึกษาวิจยั ครั้งนี้
สุ ดท้ายนี้ ขอขอบคุณ และขอบใจ ครอบครัวและเพื่อนๆ พี่ๆ
น้อ งๆ ทุ ก ท่ า นที่ ค อยให้ก าํ ลัง ใจ และเป็ นที่ ป รึ กษาด้า นต่ า งๆ ทํา ให้มี
กําลังใจที่จะศึกษาวิจยั โครงการนี้จนสําเร็ จได้
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ผลจากการศึกษาและวิเคราะห์เสถียรภาพของระบบไฟฟ้ า สามารถหา
กําลังผลิตสู งสุ ดของโรงไฟฟ้ าพลังงานลมในระบบ ที่กาํ ลังผลิตโรงไฟฟ้ า
สํารอง (Reserve Margin) ของประเทศไทยสามารถมีได้ไม่เกิน 25% ของ
ความต้องการพลังงานไฟฟ้ าสู งสุ ด เท่ากับ 6.19% ของการใช้ไฟฟ้ าสู งสุ ด
ในการเชื่ อ มต่ อ กับ ระบบไฟฟ้ ามาตรฐาน IEEE 118 บัส เพื่ อ จ่ า ย
กระแสไฟฟ้ าให้กบั ความต้องการพลังงานไฟฟ้ าของประเทศไทย โดยมี
แรงดันไฟฟ้ าตํ่าสุ ดของระบบ เท่ากับ 0.903 pu. ทําให้ไม่ส่งผลกระทบต่อ
เสถียรภาพ ระบบไฟฟ้ ามาตรฐาน IEEE 118 บัส โดยจะต้องมีการศึกษา
พิจารณาถึงตําแหน่งที่จะติดตั้งเชื่อมต่อโรงไฟฟ้ าพลังงานลมเข้ากับระบบ
ไฟฟ้ าด้วย เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบกับค่าแรงดันไฟฟ้ าที่บสั อ่อนแอที่สุด
จนส่ งผลกระทบกับเสถียรภาพการส่ งจ่ายไฟฟ้ าของระบบไฟฟ้ าได้ และ
งานวิจยั นี้ ยงั สามารถเป็ นแนวทางในการศึกษาการกําหนดปริ มาณกําลัง
ผลิตสู งสุ ดของโรงไฟฟ้ าพลังงานลม หรื อโรงไฟฟ้ าพลังงานทดแทนอื่นๆ
สํา หรั บ การเชื่ อ มต่ อ กับ ระบบไฟฟ้ ากํา ลัง ของประเทศไทยที่ ส ามารถ
รองรับได้ในแต่ละพื้นที่ และภาพรวมของประเทศไทยต่อไปได้อีกด้วย

5. กิตติกรรมประกาศ
ผลงานวิจยั นี้ สาํ เร็ จลุล่วงไปได้ดว้ ยดี จากความช่วยเหลือ อย่าง
ดี ยิ่ง ของ ผศ.ดร.วรรั ต น์ ปั ต รประกร อาจารย์ที่ ป รึ ก ษาโครงการ และ
อาจารย์ดร.พรระพัฒน์ ภาสบุตร อาจารย์ที่ปรึ กษาร่ วมที่ได้ให้คาํ แนะนํา
และข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะต่างๆ มาโดยตลอด ขอกราบขอบพระคุณมา
ณ ที่น้ ีดว้ ย
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การศึกษาความสัมพันธของกระแส-แรงดันและกําลังไฟฟาของแผงโซลาเซลลขณะถูกบังเงา
Study on Shading Effect of Current-Voltage and Power on Photovoltaic Panel
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บทคัดยอ
บทความนี้เปนการศึกษาความสัมพันธของกระแส-แรงดันไฟฟาและ
กําลังไฟฟาของแผงโซลาเซลลขณะถูกบังเงาในลักษณะบังแบบเต็มเซลล
ครึ่งเซลล และเศษหนึ่งสวนสี่เซลล ของเซลลชนิดซิลิคอนผลึกผสม เพื่อหา
ความสัมพันธของพารามิเตอรภายในของแผงเซลลแสงอาทิตยกับกระแสแรงดันไฟฟาและกําลังไฟฟา ในกรณีที่คาความตานทานภายใน (Zpv) ของ
แตละเซลลใกลเคียงกัน กับคาความตานทานภายใน (Zpv) ของแตละเซลล
ที่ไมเทากัน จาการศึกษาพบวาความตานทานภายในของเซลลที่นํามาตอ
กันเปนแผงเซลลแสงอาทิตยมีผลกระทบโดยตรง หากคาความตานทาน
ภายในของเซลล ( Zpv) ที่ ถู ก นํ า มาต อ มี ค า ไม ใ กล เ คี ย งกั น แล ว ค า ของ
กระแส-แรงดันไฟฟาและกําลังไฟฟายอมไมเทากัน เมื่อเกิดการบังเงาของ
แผงโซลาเซลล จะมีผลกระทบอยางมากในกรณีที่บังเงาในลักษณะเต็ม
เซลล

100 MWp (3) อาคารธุรกิจและโรงงาน ปริมาณกําลังผลิตติดตั้ง 100
MWp [1] ดั ง นั้ น จํ า เป น ต อ งศึ ก ษาป จ จั ย ที่ มี ผ ลกระทบของการผลิ ต
กํ า ลั ง ไฟฟ า ของเซลล แ สงอาทิ ต ย โดยในบทความนี้ เ ป น การศึ ก ษา
ผลกระทบกรณีที่แผงโซลาเซลลขณะถูกบังเงาในลักษณะบังแบบเต็มเซลล
ครึ่งเซลล และเศษหนึ่งสวนสี่เซลล ของเซลลชนิดซิลิคอนผลึกผสม เพื่อหา
ความสัมพันธของพารามิเตอรภายในของแผงเซลลแสงอาทิตยกับกระแสแรงดันไฟฟาและกําลังไฟฟา

2. ทฤษฎีและหลักการทีเ่ กีย่ วของ
2.1 วงจรสมมูลยทางไฟฟาของโซลาเซลล
โมดูล (Module) หรือแผงโซลาเซลลจะผลิตกระแสไฟฟาเมื่อไดรับ
แสงที่ มี ร ะดั บ ความเข ม แสงเหมาะสมต อ ช ว งการทํ า งานของเซลล
แสงอาทิตยนั้น โดยทั่วไปแสดงในรูปของความสัมพันธระหวางคากระแส
และแรงดันไฟฟาของเซลลแสงอาทิตย โดยเริ่มตนที่วงจรสมมูลของเซลล
แสงอาทิตยดังแสดงในรูปที่ 1 เปนการตอขนานระหวางแหลงพลังงาน
จากแสงกับไดโอด และขนานกับความตานทานขนาน และตออนุกรมกับ
ความตานทานอนุกรม

Abstract
This paper proposes is a study of the relationship of the current –
voltage and power of photovoltaic panel are shading. Shading in style
the full cell, the half cell, and one fourth cell of cell type multi
crystalline silicon. To find the relationship of internal parameter with
the current – voltage and power output of panel. In case of internal
impedance of each cell are equal with internal impedance of each cell
are unequal. The experiment showed that the internal impedance of
cell the connected in panel have a direct impact. If the internal
impedance of cells connected in panel there is no similar value. As a
result the current-voltage and power output would unequal when
shading of panel and have very impact in case of shading in the full
cell.

รูปที่ 1 วงจรสมมูลยทางไฟฟาของเซลล
ภายใตเงื่อนไขทีต่ อโหลดใดๆ กระแสโฟตอนของแตละเซลลสามารถ
เขียนไดดังสมการที่ 1 [2]
I ph  I d  I sh  I L

Keywords: photovoltaic panel, shading, internal impedance

(1)

เมื่อนําวงจรสมมูลยทางไฟฟาของแตล ะเซลลมาตอ อนุกรมรวมกั น
เปนโมดูล สามารถเขียนเปนวงจรสมมูลยทางไฟฟาไดดังรูปที่ 2

1. บทนํา
ปจ จุบั นประเทศไทยไดกํ าหนดเป าหมายของแผนพัฒ นาพลั งงาน
ทดแทนและพลัง งานทางเลือ ก 25% ใน 10 ป (พ.ศ. 2555 - 2564)
(AEDP 2012-2021) โดยใหใชพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกให
ได 25% ของการใชพลังงานขั้นสุดทายของประเทศภายในป 2564 ซึ่ง
พลังงานที่ไดจากเซลลแสงอาทิตยก็เปนชนิดหนึ่งที่ไดรับการสนับสนุนจาก
นโยบายนี้โดยกําหนดใหในป พ.ศ. 2556 ใหการไฟฟาสวนภูมิภาครับซื้อ
ไฟฟาจาก โครงการผลิตไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยชุมชน และโครงการ
ผลิตไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยที่ติดตั้งบนหลังคา (Solar PV Rooftop)
รวมกํา ลังผลิต ติดตั้ง 1,000 MWp แบ งเปน (1) ผลิต ไฟฟาพลังงาน
แสงอาทิตยชุมชน 800 MWp (2) บานอยูอาศัย ปริมาณกําลังผลิตติดตั้ง

รูปที่ 2 วงจรสมมูลยทางไฟฟาของโมดูล
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และสามารถเขียนกระแสโฟตอนรวมของโมดูล ไดดงั สมการที่ 2
Analyzer รุ น PROVA 210 วั ด ค า ของกระแส-แรงดั น ไฟฟ า และ
กําลังไฟฟาของแผงโซลาเซลล
(2)
I ph ,T  I ph,1  I ph,2  ...  I ph ,n
A
B
C
เมื่อ n คือ จํานวนเซลล ถานํามาเขียนอยูในเทอมของความตานทาน
ภายในรวม  Z pv,T  จะไดดังสมการที่ 3-5
Z pv,T  Z pv ,1  Z pv ,2  ...  Z pv ,n

โดยที่

Z pv,n 

RL ,n .Rp ,n

R

s ,n

จะได

 RL ,n  Rp ,n 

i 1

Rd .Rsh
 Rd  Rsh 

RL ,i .Rp ,i

n

Z pv,T  

; Rp 

R

s ,i

(3)
(4)

รูปที่ 3 ลักษณะบังเงาแผงยี่หอ Solarex (A) แบบเต็มเซลล
(B) ครึ่งเซลล (C) เศษหนึ่งสวนสี่เซลล

(5)

3.2 กรณีทคี่ วามตานทานภายในของแตละเซลลมคี า ใกลเคียงกัน
ทํา การทดสอบเพื่ อ วั ดค า กระแส-แรงดัน ไฟฟ า และกํ าลั ง ไฟฟ า ใน
ลักษณะการบั งเต็ มเซลล ครึ่ งเซลล และเศษหนึ่ งสว นสี่เ ซลล ในพื้ นที่ ที่
เฉลี่ยเทา กันดังรูป ที่ 4 ใน 72 เซลลของแผงเชิงพาณิชยชนิ ดผลึกผสม
ยี่หอ Suntech ขนาด 280 Wp Voc 44.8 Volt Isc 8.33 Ampโดยแสง
ธรรมชาติที่ความเข็มแสงไมนอยกวา 800 W/m2และใชเครื่องวัด Solar
Module Analyzer รุน PROVA 210 วัดคาของกระแส-แรงดันไฟฟาและ
กําลังไฟฟาของแผงโซลาเซลล

 RL ,i  Rp ,i 

2.2 ผลกระทบการบังเงาของแผงโซลาเซลล
เมื่อโมดูลโดนบังเงาจากตนไม หรือสิ่งกีดขวางตางๆ ที่ทําใหเกิดเงา
ขึ้นบนสวนตางๆ ของโมดูล ความสูญเสียแบบนี้ขึ้นอยูกับชนิดของเซลล
พื้นที่เซลล หรือโมดูลที่ถูกบังแสง ลักษณะวงจรไฟฟาของการตออนุกรมขนาน และคาพารามิเตอรภายในของแตละเซลล เมื่อเกิดการบังเงาจะทํา
ใหกําลังไฟฟาลดลง เนื่องจากกําลั งไฟฟาทั้งหมดที่ผ ลิตไดจะจายใหกั บ
เซลลที่ถูกบังเงา [3]
กรณีเกิดการบังเงาแผงโซลาเซลลขึ้น ถาความตานทานภายในแตละ
เซลลไมเทากัน คือ Z pv,1  Z pv ,2  ...  Z pv ,n แลว จะสงผลใหคาความ

A

ตานทานภายในรวมขณะถูกบังเงา (Zshad,T)สามารถเกิดขึ้นได 2 กรณี คือ
กรณีที่ 1 Z shad ,T  Z pv ,T ซึ่งหมายความวามีการสูญเสียกําลังไฟฟา
มากกวา 50 % ของกําลังไฟฟาแผงเซลลสูงสุด
กรณีที่ 2 Z shad ,T  Z pv,T ซึ่งหมายความวามีการสูญเสียกําลังไฟฟา
นอยกวา 50 % ของกําลังไฟฟาแผงเซลลสูงสุด

4. ผลการทดลอง

เครื่องมือที่ใชในการวัดคาตางๆ ที่เกี่ยวของในการทดลองครั้งนี้ ดัง
ตารางที่ 1
ตารางที่ 1 รายละเอียดเครื่องมือวัดและเก็บขอมูล

4.1 กรณีทคี่ วามตานทานภายในของแตละเซลลมคี า ไมเทากัน
ผลการทดสอบในการบังเงาลักษณะเต็มเซลล ใน 36 เซลล เซลลที่ถูก
บังมีพฤติกรรมคลายกับการ Reverse bias ของเซลล ซึ่งมีลักษณะเสมือน
เปน โหลดที่ต ออนุ กรมกับแผงเซลล ทํา ใหค ากระแส-แรงดันไฟฟา และ
กํา ลั ง ไฟฟ า ของแผงโซล า เซลล ล ดลงอย า งมากถึ ง 50-80 % ของ
กําลังไฟฟาแผงเซลลสูง สุด ดังกราฟแสดงในรูป ที่ 5 และ 6 ตามลําดั บ
โดยคาที่วัดไดไมเทากันเพราะขึ้นอยูกับคาความตานทานภายใน (Zpv) ของ
แตละเซลล

คุณสมบัติทางเทคนิค
บริษัท Kipp&Zonen รุน CMP 3
Serial No. 091219 มีคา
Sensitivity 8.99 V/W/m2
วัดคากระแสและแรงดันของแผงโซ
ลาเซลล
ยี่หอ FLUKE 289 Serial
No.11110165

Current (A)

2. Solar Module Analyzer
รุน PROVA 210
3. มัลติมิเตอร

C

รูปที่ 4 ลักษณะบังเงาแผงยี่หอ Suntech (A) แบบเต็มเซลล
(B) ครึ่งเซลล (C) เศษหนึ่งสวนสี่เซลล

3. วิธกี ารทดลอง

เครื่องมือวัดและเก็บขอมูล
1. เครื่องมือวัดความเขมรังสี
แสงอาทิตย

B

3.1 กรณีทคี่ วามตานทานภายในของแตละเซลลมคี า ไมเทากัน
ทํา การทดสอบเพื่ อ วั ดค า กระแส-แรงดัน ไฟฟ า และกํ าลั ง ไฟฟ า ใน
ลักษณะการบั งเต็ มเซลล ครึ่ งเซลล และเศษหนึ่ งสว นสี่เ ซลล ในพื้ นที่ ที่
เฉลี่ยเทากันดังรูปที่ 3 ใน 36 เซลลของแผงชนิดผลึกผสมยี่หอ Solarex
ขนาด10 Wp Voc 21.00 Volt Isc 0.65 Amp โดยแสงธรรมชาติที่ความ
เข็ ม แสงไม น อ ยกว า 800 W/m2และใช เ ครื่ อ งวั ด Solar Module
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รูปที่ 5 คากระแส-แรงดันที่บังเงาลักษณะเต็มเซลล
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4.2 กรณีทคี่ วามตานทานภายในของแตละเซลลมคี า ใกลเคียงกัน
ผลการทดสอบในการบังเงาลักษณะเต็มเซลล ใน 72 เซลล ของแผง
โซลาเซลลเชิงพาณิชย ใหคากระแส-แรงดันไฟฟาและกําลังไฟฟาของแผง
โซลาเซลลใกลเคียงกัน โดยมีคาลดลงสูงสุดอยูที่ 36% ของกําลังไฟฟา
แผงเซลลสูงสุด ดังกราฟแสดงในรูปที่ 11 และ 12 เพราะเซลลทุกเซลลที่
นํามาตอมีคาความตานทานภายในของเซลล (Zpv) ใกลเคียงกัน
8
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รูปที่ 10 คากําลังไฟฟาที่บังเงาลักษณะเศษหนึ่งสวนสี่เซลล

ผลการทดสอบในการบังเงาแบบครึ่งเซลล และเศษหนึ่งสวนสี่เซลล
ใน36 เซลล ยังใหคากระแส-แรงดันไฟฟาและกําลังไฟฟาของแผงโซลา
เซลล ที่สูงกวาในลักษณะการบังแบบเต็ มเซลล เพราะเซลล ทุกเซลลยั ง
ทํางาน มีแต เซลล ที่ถูกบัง บางส วนที่มี คาความตานทานภายในที่สูงขึ้ น
(Zpv) ทํ าให คากระแส-แรงดั นไฟฟา และกําลั งไฟฟา ของแผงโซลาเซลล
ลดลงใกลเคียงกัน ในกรณีบังเงาแบบครึ่งเซลลลดลงสูงสุดอยูท ี่ 36% และ
การบังเงาเศษหนึ่งสวนสี่เซลล ลดลงสูงสุดอยูท ี่ 16% ของกําลังไฟฟาแผง
เซลลสูงสุด ดังกราฟแสดงในรูปที่ 7, 8, 9 และ 10 ตามลําดับ
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รูปที่ 11 คากระแส-แรงดันที่บังเงาลักษณะเต็มเซลล
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รูปที่ 6 คากําลังไฟฟาที่บังเงาลักษณะเต็มเซลล
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รูปที่ 12 คากําลังไฟฟาที่บังเงาลักษณะเต็มเซลล

รูปที่ 8 คากําลังไฟฟาที่บังเงาลักษณะครึ่งเซลล

ผลการทดสอบในการบังเงาแบบครึ่งเซลล และเศษหนึ่งสวนสี่เซลล
ทําให คากระแส-แรงดั นไฟฟ าและกําลั งไฟฟ าของแผงโซลา เซลล ลดลง
ใกล เคี ยงกั น ในกรณี บังเงาแบบครึ่ งเซลล ลดลงสู งสุด อยู ที่ 38% ของ
กําลังไฟฟาแผงเซลลสูงสุด และแบบเศษหนึ่งสวนสี่เซลล ลดลงสูงสุดอยูที่
23% ของกําลังไฟฟาแผงเซลลสูงสุด ดังกราฟแสดงในรูปที่ 13, 14, 15
และ 16 ตามลําดับ
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รูปที่ 9 คากระแส-แรงดันที่บังเงาลักษณะเศษหนึ่งสวนสี่เซลล
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เซลลความตานทานภายในของแตละเซลลที่มีคาใกลเคียงกัน เมื่อถูกบัง
8
เงาบางเซลลสงผลใหคา ความตานทานภายใน (Zpv) เกิด ขึ้นเพี ยงกรณี
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ลดลงสูงสุด
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ต า นทานภายในของเซลล ที่ นํ า มาต อ กั น เป น แผงเซลล แ สงอาทิ ต ย มี
38%
ผลกระทบโดยตรง หากคาความตานทานภายในของเซลลที่ถูกนํามาตอมี
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กรณีที่ บัง ในลัก ษณะเต็ม เซลล ส งผลใหเ กิด ความรอ นบกพรอ งเปน จุ ด
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รูปที่ 14 คากําลังไฟฟาที่บังเงาลักษณะครึ่งเซลล
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รูปที่ 15 คากระแส-แรงดันที่บังเงาลักษณะเศษหนึ่งสวนสี่เซลล
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รูปที่ 16 คากําลังไฟฟาที่บังเงาลักษณะเศษหนึ่งสวนสี่เซลล

5. สรุปผลการทดสอบ
จากการทดสอบพบวาการเลือกแผงเซลลที่มีความตานทานภายใน
ของแต ล ะเซลล ที่ ไ ม เ ท า กั น เมื่ อ ถู ก บั ง เงาบางเซลล ส ง ผลให ค า ความ
ตานทานภายใน (Zpv) สามารถเกิดขึ้นไดทั้ง 2 กรณี คือ Z shad ,T  Z pv ,T
ซึ่งหมายความวามีการสูญเสียกําลังไฟฟามากกวา 50 % ของกําลังไฟฟา
แผงเซลล สู ง สุ ด และ Z shad ,T  Z pv,T ซึ่ ง หมายความว า มี ก ารสู ญ เสี ย
กําลังไฟฟานอยกวา 50 % ของกําลังไฟฟาแผงเซลลสูงสุด แตถาเลือกแผง
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เครื่องปรับอากาศระบบสารละลายโพรพิลนี ไกลคอล
(Propylene Glycol air conditioner)
มงคล ธุระ1, ธาดา อุน่ ใจ2
แผนกวิชาช่างไฟฟ้ ากาลัง วิทยาลัยเทคนิ คเชี ยงใหม่ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 จังหวัดเชี ยงใหม่
9 ถนนเวียงแก้ว ตาบลศรี ภูมิ อาเภอเมือง จังหวัดเชี ยงใหม่ 50200
E-mail: mongkol_thura@yahoo.com

บทคัดย่อ

Keywords: propylene Glycol, air conditioner

โครงการนี ้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ สร้ างเครื่ องปรั บอากาศระบบ
สารละลายโพรพิ ลี น ไกลคอล และเพื่ อ หาค่ าประสิ ทธิ ภาพของ
เครื่ องปรั บอากาศ โดยเครื่ องปรั บอากาศระบบสารละลายโพรพิลีนไกล
คอล ประกอบด้ วยระบบทาความเย็นแลระบบปรั บอากาศ
การทางานของเครื่ องปรั บอากาศระบบสารละลายโพรพิ ลีน ไกล
คอล เมื่อจ่ ายกระแสไฟฟ้ าให้ ระบบทาความเย็นทางานจะทาให้ สารละลาย
โพรพิลีน ไกลคอล มีอุณหภูมิลดลงตา่ กว่ า 0 องศา จนถึงอุณหภูมิที่ตั้งไว้
ระบบทาความเย็นจะหยุดทางาน เมื่อทาการกดสวิตช์ ของรี โมทคอนโทรล
เพื่อให้ ระบบปรั บอากาศทางาน ปั๊ มนา้ จะปั๊ มสารละลายโพรพิลีน ไกลคอล
ที่ มีอุณหภูมิตา่ กว่ า 0 องศา ให้ ไหลผ่ านคอยล์ เย็น พัดลมของคอยล์ เย็นจะ
ทาหน้ าที่ เ ป่ าลมผ่ านคอยล์ เย็นทาให้ ลมที่ ผ่านออกมากลายเป็ นลมเย็นที่
สามารถปรั บอากาศของห้ องได้ ผลการทดสอบเครื่ องปรั บอากาศระบบ
สารละลายโพรพิลีนไกลคอล พบว่ า เครื่ องปรั บอากาศระบบสารละลาย
โพรพิ ลี น ไกลคอล ทางานภายในเวลา 1 ชั่ วโมง จะสิ ้นเปลื องพลังงาน
ไฟฟ้ าไปทั้งสิ ้นจานวน 0.60 กิ โลวัตต์ ชั่ วโมง และผลการวิ เคราะห์ ค่ า
อัตราส่ วนประสิ ทธิ ภาพของเครื่ องปรั บอากาศระบบสารละลายโพรพิ ลี น
ไกลคอล มีขนาดเท่ ากับ 1.024 ตันความเย็น หรื อคิ ดเป็ น 12,288 บีทียูต่อ
ชั่ ว โมง และมี ค่ า อั ตราส่ วนประสิ ทธิ ภาพของเครื่ องปรั บอากาศ (EER)
เท่ ากับ 25.59

1. บทนา
ในฤดูร้อนหรื อในวันที่มีอากาศร้ อนเครื่ องปรับอากาศ เป็ นสิ่ งจาเป็ น
อย่า งมากในการอานวยความสะดวกของการด ารงชี วิต ประจาวัน ของ
ประชาชนในเขตเมืองเพื่อปรับอากาศภายในห้องให้มีอุณหภูมิที่เหมาะสม
กับ ร่ า งกายของผู ้อยู่อาศัย ภายในห้ อ งซึ่ งโดยปกติ ป ระมาณ 25 องศา
เซลเซียส อุณหภูมิดงั กล่าวจะทาให้ผอู ้ ยูอ่ าศัยภายในห้องดังกล่าวรู ้ สึกเย็น
สบาย เหมาะแก่การพักผ่อนหรื อการทางานอย่างมี ประสิ ทธิ ภาพ รวมทั้ง
การปรั บอุณหภูมิของห้องให้เท่ากับ 25 องศาเซลเซี ยสดังกล่าวจะทาให้
เครื่ องปรับอากาศใช้พลังงานไฟฟ้ าได้อย่างประหยัดอีกด้วยทั้งนี้ เพราะว่า
เครื่ องปรั บอากาศ หมายถึ ง เครื่ องใช้ไฟฟ้ าที่ ใช้สาหรั บปรับอุณหภูมิของ
อากาศในเคหสถาน เพื่ อให้ มนุ ษย์ ได้อาศัยอยู่ในที่ ที่ ไม่ ร้ อนหรื อไม่ เย็น
จนเกิ นไป หรื อใช้รักษาภาวะอากาศให้คงที่เพื่อจุดประสงค์อื่น เคหสถานใน
เขตศู น ย์สู ตรหรื อเขตร้ อนชื้ น มัก มี ก ารติ ด ตั้งเครื่ องปรั บ อากาศเพื่ อลด
อุณหภูมิให้เย็นลง (วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี , 2553: ออนไลน์)
ใ น ก า ร ท า ง า น เ พื่ อ ป รั บ อุ ณ ห ภู มิ อ า ก า ศ ข อ ง ห้ อ ง โ ด ย ใ ช้
เครื่ องปรับอากาศในปั จจุบนั โดยส่ วนใหญ่จะนิ ยมใช้สารทาความเย็นชนิ ด
R 22 หรื อชนิ ด R 134A ซึ่ งในการใช้สารท าความเย็น ดังกล่ าวของ
เครื่ องปรับอากาศจะทาให้เครื่ องปรั บอากาศใช้พลังงานไฟฟ้ าสิ้ นเปลื อง
เป็ นจานวนมากเพราะว่าเครื่ องปรับอากาศเหล่านั้นทางานโดยระบบอัดไอ
และยังทาให้เกิดสภาวะโลกร้อนอีกด้วย
จากความรู ้ เบื้องต้นของวิชาเคมีพบว่าเมื่อโพรพิลีน ไกลคอล มาผสม
กับน้ าจะกลายเป็ นสารละลายโพรพิลีน ไกลคอล ซึ่ งสารละลายโพรพิลีน
ไกลคอล นี้มีสมบัติประการสาคัญ คือ จะมีจุดเยือกแข็งต่าลงฉะนั้นเมื่อนา
สารละลายโพรพิ ลี น ไกลคอล ไปแช่ ใ นช่ องแช่ แ ข็งของตู ้เ ย็น จะท าให้
สารละลายโพรพิลีน ไกลคอล ไม่แข็งตัวกลายเป็ นน้ าแข็งขณะที่มีอุณหภูมิ
เท่ากับ 0 องศาเซลเซี ยส จากสมบัติที่ดีขอ้ นี้ จึงน่ าที่จะเหมาะแก่การนามา
ทาสารทาความเย็นของเครื่ องปรับอากาศได้เป็ นอย่างดี
ดังนั้นผูว้ ิจยั จึงสร้างเครื่ องปรับอากาศระบบสารละลายโพรพิลีน ไกล
คอล โดยใช้สารละลายโพรพิลี น ไกลคอล เป็ นสารทาความเย็นของ
เครื่ องปรั บอากาศ เพื่อที่ จะทาให้การใช้พลังงานไฟฟ้ าสิ้ นเปลื องไปของ
เครื่ องปรับอากาศมีปริ มาณลดลง ซึ่ งนอกจากจะช่ วยให้ประหยัดพลังงาน
ไฟฟ้ าของครัวเรื อนแล้วยังช่วยลดการใช้พลังงานไฟฟ้ าของประเทศได้อีก
ด้วยและทั้งยังช่วยลดภาวะโลกร้อนได้ทางหนึ่ง

Abstract

This project aims to create an air conditioning system by solution of
propylene glycol. And evaluate of Energy Efficiency Ratio (EER). This
air conditioning system consist a refrigeration system and air
conditioning systems.
The operation of the air conditioning system is a solution of
propylene glycol will have temperature drops below 0 degrees up by a
refrigeration system, when we press the remote control to switch the air
conditioner running. Pump to pump the slurry propylene Glycol to flow
through the evaporator. Evaporator fan blowing air through the
evaporator will act allowing the air to pass out of the air becomes cool
to room. The results showed that the air conditioning system, a solution
of propylene glycol works within a one hour consumes electricity to a
total of 0.60 kWh and analyzing of EER of the air conditioning system,
is 25.59.
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อัต ราส่ ว นประสิ ทธิ ภ าพของเครื่ องปรั บ อากาศ คื อ ค่ า ที่ ใ ช้ ว ัด
ประสิ ทธิภาพในการใช้พลังงานของเครื่ องปรับอากาศว่าดี หรื อไม่อย่างไร
มีหน่วยเป็ น BTU/W ดูจากหน่ วยของค่า EER นี้ แล้วก็คงเข้าใจได้โดยง่าย
ว่าค่า EER นั้นก็คืออัตราส่ วนของความเย็นที่เครื่ องปรับอากาศสามารถทา
ได้จริ ง (Output) กับกาลังไฟฟ้ าที่เครื่ องปรับอากาศนั้นต้องใช้ในการทา
ความเย็นนั้น (Input) เครื่ องปรั บ อากาศที่ มีค่ า EER ยิ่งสู งก็ แ สดงว่า
เครื่ องปรับอากาศเครื่ องนั้นยิ่งมีประสิ ทธิ ภาพในการใช้พลังงานที่ดี นัน่ ก็
คื อ เป็ นเครื่ องปรั บ อากาศที่ ช่ ว ยคุ ณ ประหยัด พลังงานไฟฟ้ าหรื อ ค่ า ไฟ
ได้มาก

จุด) เพื่ อคานวณเป็ นความเร็ วลมเฉลี่ย เหตุผลในการเลือกวัดค่ าความเร็ วลม
กลับแทนที่จะเป็ นด้ านลมจ่ ายเพราะว่ า
2.3.4.1 ด้ านลมกลับมีขนาดพืน้ ที่ หน้ าตัดที่ ใหญ่ กว่ าด้ านลมจ่ าย ทา
ให้ การไหลของลมมีลักษณะแบบราบเรี ยบ (Laminar Flow) และความเร็ วของ
ลมที่ วัดได้ จะมีค่าที่ แน่ นอนและไม่ เปลี่ยนแปลงมากนักเมื่อเที ยบกับด้ านลม
จ่ ายที่เป็ นแบบการไหลปั่ นป่ วน (Turbulent Flow)
2.3.4.2 ทิ ศทางของลมกลั บมี ทิ ศทางที่ แน่ นนอน คื อ ตั้ งฉากกั บ
พืน้ ที่หน้ าตัดซึ่ งต่ างจากด้ านลมจ่ ายที่ ทิศทางไม่ แน่ นอนขึน้ อยู่กับว่ าผู้ใช้ งาน
จะปรั บในทิศทางใดทาให้ ค่าที่วัดได้ มีความผิดพลาดได้ ค่อนข้ างมาก
2.3.4.3 วั ดก าลั งไฟฟ้ ารวมที่ ใ ช้ ของเครื่ องปรั บอากาศในช่ วงที่
คอมเพรสเซอร์ ทางาน (ส่ วนของคอมเพรสเซอร์ รวมกับส่ วนของพัดลม โดย
ใช้ เครื่ องวัดกาลังไฟฟ้ าหรื อวัตต์ มิเตอร์ )

2.1 เครื่องมือวัดและอุปกรณ์ ทใี่ ช้ ในการตรวจวัดและวิเคราะห์
สมรรถนะของเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่ วน

2.4 ขั้นตอนการคานวณเพือ่ วิเคราะห์ สมรรถนะของ
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่ วน

2. วิธีการทดสอบหาอัตราส่ วนประสิ ทธิภาพของ
เครื่องปรับอากาศ (EER: Energy Efficiency Ratio)

เครื่ องมื อวัดและอุปกรณ์ ที่ใช้ในการตรวจวัดและวิเคราะห์สมรรถนะ
ของเครื่ องปรับอากาศแบบแยกส่ วน (ประพันธ์ ธนาปิ ยะกุล, 2547; 121)
ได้แก่
2.1.1 เครื่ องวัดความเร็ วลม (Anemometer)
2.1.2 เครื่ องวัดอุณหภูมิและความชื ้นสัมพัทธ์ ของอากาศ (Hygrometer)
2.1.3 เครื่ องวัดกาลังไฟฟ้ า (Power Meter)
2.1.4 ตลับเมตร
2.1.5 แผนภูมิไซโครเมตริ ก (Psychometric Chart)

สมรรถนะของเครื่ องปรับอากาศแบบแยกส่ วน โดยทัว่ ไปนิ ยมใช้กนั 2
แบบ ได้แก่
2.4.1 ค่ า อี อีอาร์ (Energy Efficiency Ratio: EER) เป็ นค่ าอัตราส่ วนระหว่ าง
ความสามารถในการท าความเย็น (Btu/hr) และก าลั งไฟฟ้ าที่ ใช้ ส าหรั บ
เครื่ องปรั บอากาศในการทาความเย็น (Watt) ซึ่ งสาหรั บเครื่ องปรั บอากาศ
แบบแยกส่ วนที่ได้ รับฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 จากการไฟฟ้ าฝ่ ายผลิตจะต้ อง
มีค่า EER ไม่ น้อยกว่ า 10.6 Btu/hr/Watt
2.4.2 ค่ า kW/TR (kilo Watt/Ton of Refrigerant) เป็ นค่ าอัตราส่ วนระหว่ าง
ก าลั งไฟฟ้ าที่ ใช้ ส าหรั บเครื่ องปรั บอากาศในการท าความเย็น (kW) และ
ความสามารถในการทาความเย็น (TR หรื อ ตันความเย็น) โดยเมื่อเที ยบกับค่ า
EER ของเครื่ องปรั บอากาศแบบแยกส่ วนที่ ได้ รับฉลากประหยัดไฟฟ้ าเบอร์ 5
แล้ วจะมีค่าไม่ เกิน 1.13 kW/TR
จากค าจากัดความของทั้งสองค่ าในข้างต้น จะเห็ นได้ว่าค่ านิ ยามของ
EER และ kW/TR เป็ นส่ วนกลับซึ่ งกันและกัน โดยค่า EER มี ค่าสู งเท่าไร
แสดงว่ าเครื่ องปรั บ อากาศย่อมมี ส มรรถนะการท างานที่ ดี ในขณะที่ ค่ า
kW/TR ยิง่ มีค่าต่าเท่าไร เครื่ องปรับอากาศย่อมมีสมรรถนะดี เท่านั้นด้วย ทั้งนี้
ด้วยความสัมพันธ์ในทางคณิ ตศาสตร์ ระหว่างค่า EER และ kW/TR สามารถ
เขียนเป็ นสมการได้ดงั นี้
kW/TR = 12 / EER
(1)
ในการคานวณเพื่อวิเคราะห์ หาค่าสมรรถนะของเครื่ องปรับอากาศแบบ
แยกส่ วนจากข้อมู ลที่ ได้ จากผลการตรวจวัดทั้งหมดดังที่ กล่ าวมาแล้วมี
ขั้นตอนดังนี้
2.4.2.1 ค านวณหาค่ าปริ มาณลมเย็นหมุนเวี ยนผ่ านเครื่ องปรั บอากาศ
(CMM) จากสมการ
CMM = 60 x V x A
(2)
เมื่อ V = ความเร็ วลมเฉลี่ยด้านลมกลับหน่วยเป็ น m/s
A = พื้นที่หน้าตัดของช่องลมกลับหน่ วยเป็ น m2
2.4.2.2 เปิ ดแผนภูมิไซโครเมตริ ก เพื่ อหาค่ าเอนทาลปี (Enthalpy) ของ
อากาศด้ านลมของอากาศด้ านลมจ่ ายและด้ านลมกลับให้ เป็ น Hs และ Hr

2.2 การเตรียมการตรวจวัดและวิเคราะห์ สมรรถนะของ
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่ วน
ขั้นตอนในการเตรี ยมการก่ อนการวัด และวิ เคราะห์ ส มรรถนะของ
เครื่ องปรับอากาศแบบแยกส่ วน (ประพันธ์ ธนาปิ ยะกุล, 2547; 121) ได้แก่
2.2.1 ปรั บตั้งระดับความแรงของพัดลมที่ตาแหน่ งสู งสุด (High Speed)
2.2.2 ปรั บตั้งอุณหภูมิที่เทอร์ โมสตัสไว้ ที่ตาแหน่ ง 24-25oC
2.2.3 ตรวจสอบไม่ ให้ มีการกี ดขวางทางลมทางด้ านช่ องลมกลับ (Return
Air Grill)

2.3 ขั้นตอนการวัดและวิเคราะห์ สมรรถนะของเครื่องปรับอากาศ
แบบแยกส่ วน
ขั้นตอนในการวัดและวิเคราะห์ สมรรถนะของเครื่ องปรั บอากาศแบบ
แยกส่วน (ประพันธ์ ธนาปิ ยะกุล, 2547; 121) ได้แก่
2.3.1 วัดขนาดความกว้ างและความยาวของช่ องลมกลับด้ วยตลับเมตร
เพื่อใช้ คานวณหาขนาดพืน้ ที่หน้ าตัด (A)
2.3.2 วัดอุณหภูมิ (oC) และความชื ้นสั มพัทธ์ (%RH) ของอากาศทางด้ าน
ลมกลับโดยใช้ เครื่ องวัดอุณหภูมิและความชื ้นสัมพัทธ์ ของอากาศ
2.3.3 วัดอุณหภูมิ (oC) และความชื ้นสั มพัทธ์ (%RH) ของอากาศทางด้ าน
ลมจ่ ายโดยใช้ เครื่ องวัดอุณหภูมิและความชื ้นสั มพัทธ์ ของอากาศ
2.3.4 วั ดความเร็ วลมที่ ผ่ านเข้ าทางด้ านช่ องลมกลั บ (m/s) โดยใช้
เครื่ องวัดความเร็ วลมและวัดหลาย ๆ จุดบนหน้ าตัดช่ องลมกลับ (อย่ างน้ อย 3
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ตามลาดับและมีหน่วยเป็ น kJ/kg dry air นอกจากนี้ ยงั สามารถหาค่าเอนทาลปี
ได้โดยใช้สมการทางคณิ ตศาสตร์ มาคานวณโดยตรง หรื อ ใช้ซอฟฟ์ แวร์ ใน
การคานวณก็ได้
2.4.2.3 ค านวณหาค่ าความสามารถในการท าความเย็ น ของ
เครื่ องปรั บอากาศ (TR) จากสมการ
TR=5.07x x10-3 x CMM x (Hr-Hs)
(3)
เมื่อ CMM = ปริ มาณลมเย็นหมุนเวียนผ่านเครื่ องปรับอากาศ หน่ วย
เป็ น m3/min
Hr=เอนทาลปี ของอากาศด้านลมกลับ หน่วยเป็ น kJ/kg dry air
Hs=เอนทาลปี ของอากาศด้านลมจ่าย หน่วยเป็ น kJ/kg dry air
2.4.2.4 คานวณหาค่ าสมรรถนะการทาความเย็นของเครื่ องปรั บอากาศ
ตามนิยามข้ างต้ น
โดย P=0.000000010618393 (T6) –
0.0000010869575 (T5) +
0.000042080891 (T4) –
0.00070999723 (T3) +
0.0072562898 (T2) +
0.028402986 (T1) +
0.61150476
(4)
a= %RH / 100
(5)
b= 0.622 aP / 101.325-aP
(6)
H= 1005T + b × (2,501.3 + 1.82T)
(7)

3.2 ทาการคานวณหาค่ าพลังงานไฟฟ้ าสิ้นเปลืองไปแต่ ละครั้ง
หาค่ าเฉลีย่ และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของพลังงานไฟฟ้ า
สิ้นเปลืองไป
3.3 ทาการคานวณหาค่ าอัตราส่ วนประสิทธิภาพ (EER: Energy
Efficiency Ratio) ของเครื่องปรับอากาศระบบสารละลายโพรพิ
ลีน ไกลคอล ตามขัน้ ตอนการคานวณหาค่ าอัตราส่ วน
ประสิทธิภาพของเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่ วน

รู ปที่ 1. เครื่ องปรับอากาศระบบสารละลายโพรพิลีนไกลคอล

4. ผลการทดสอบ

T= อุณหภูมิกระเปาะแห้งของอากาศที่พิจารณา หน่วยเป็ น °C
%RH= ความชื้นสัมพันธ์ของอากาศที่พิจารณา หน่วยเป็ น kJ/kg dry air

ตารางที่ 1. แสดงผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพการทางานของ
เครื่ องปรับอากาศระบบสารละลายโพรพิลีน ไกลคอล
ที่
รายการ
SD
1 แรงดันไฟฟ้ า (V)
220.17 19.44
2 กระแสไฟฟ้ า (A)
2.69
0.27
3 เวลา (H)
1
0.00
4 อุณหภูมิลมจ่ายที่บริ เวณหน้าแฟนคอยล์
21.47 2.26
o
ยูนิต ( C)
5 พลังงานไฟฟ้ า (kWH)
0.60
0.01
จากตารางที่ 1. จะเห็นได้วา่ เครื่ องปรับอากาศระบบสารละลายโพ
รพิ ลี น ไกลคอล ท างานโดยใช้ แ รงดัน ไฟฟ้ าขนาด 220.17 V กิ น
กระแสไฟฟ้ า 2.69 A และสามารถทาให้อุณหภู มิ ของลมจ่ ายบริ เ วณ
ด้านหน้าแฟนคอยล์ยนู ิ ต ลดต่าลงเหลือเพียง 21.47 เซลเซี ยส และภายใน
เวลา 1 ชัว่ โมง จะสิ้ นเปลืองพลังงานไฟฟ้ าไปทั้งสิ้ นจานวน 0.60 กิ โลวัตต์
ชัว่ โมง

3. วิธีการดาเนินการ
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล ผูว้ ิจยั ได้ดาเนิ นการ ดังนี้

3.1 จ่ ายกระแสไฟฟ้ าให้ กบั ระบบทาความเย็นของ
เครื่องปรับอากาศระบบสารละลายโพรพิลนี ไกลคอล
จนกระทัง่ สารละลายมีอุณหภูมิ -10 องศา แล้วจึงทาการกดสวิตช์ของ
รี โมทคอนโทรลเพื่อให้ ระบบปรั บอากาศของเครื่ องปรั บอากาศระบบ
สารละลายโพรพิ ลี น ไกลคอล ท างาน โดยปั๊ ม น้ าจะท าหน้ า ที่ ปั๊ ม
สารละลายที่มีอุณหภูมิ -10 องศา เพื่อทาหน้าที่เป็ นสารทาความเย็นให้
ไหลผ่านคอยล์เย็น จากนั้นลมเย็นจะจ่ายออกมาบริ เวณหน้าคอยล์เย็นแล้ว
จึงทาการบันทึกข้อมูลจานวน 7 รายการ ได้แก่ (1) อุณหภูมิของอากาศด้าน
ลมจ่ายและด้านลมกลับ (2) แรงดันไฟฟ้ า (3) กระแสไฟฟ้ า (4) ความชื้ น
สัมพัทธ์ (%RH) ของอากาศทางด้านลมกลับ (5) ความชื้ นสัมพัทธ์ (%RH)
ของอากาศทางด้านลมจ่ าย (6) ความเร็ วลมที่ ผ่านเข้าทางด้านช่ องลมกลับ
และ (7) ระยะเวลาในการทดลองโดยทาการวัดปริ มาณค่ าต่าง ๆ ทุ ก 10
นาที และจานวน 30 ครั้ง
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ตารางที่ 2. แสดงผลการวิเคราะห์ค่าอัตราส่ วนประสิ ทธิ ภาพของ
เครื่ องปรับอากาศระบบสารละลายโพรพิลีน ไกลคอล
CMM 31.77 CMM 31.77
Tลมเข้า
26
3.372
2.058
%RHลมเข้า
52%
Pr
Ps
0.57
0.88
Tลมออก
18
ar
as
0.010
0.011
%RHลมออก 88%
br
bs
51.61
45.96
kW/TR
0.469
Hr
Hs
1.024 12,288 P=0.481
EER
25.59
ตัน
btu/hr
kW
btu/hr
TR
ความ
/watt
เย็น
0.45ม.X0.78ม.= 0.35 ตร.ม.
ผลการวิเคราะห์ ค่าอัตราส่ วนประสิ ทธิ ภาพของเครื่ องปรั บอากาศ
ระบบสารละลายโพรพิลีน ไกลคอล มีขนาดเท่ากับ 1.024 ตันความเย็น หรื อ
คิ ด เป็ น 12,288 บี ที ยูต่อ ชั่ว โมง และมี ค่ า อัตราส่ วนประสิ ทธิ ภาพของ
เครื่ องปรับอากาศ (EER) เท่ากับ 25.59 ซึ่ งมี ค่าสู งกว่าเครื่ องปรั บอากาศ
ประหยัดพลังงานไฟฟ้ าเบอร์ 5 ประมาณ 2 เท่า

[7] สันติ เกื้อกูลกิจการ. 2553. การปรับปรุ ง EER ของเครื่องปรับอากาศ
ชนิดติดผนังห้ อง. หลักสูตร วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมเครื่ องกล. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี.
[8] Krabiair. (2553). ประเภทของเครื่องปรับอากาศ. [ออนไลน์];
แหล่งที่มาของข้อมูล: http://www.krabiair.com/component/
content/190.htm?task=view. (3 พฤศจิกายน 2555).
[9] Norman C. Haris. 1984. Modern Air Conditioning Practice
3rd ed., Mac Graw-hill, Singapore,
[10] Phithan-toyota.com. (2553). หลักการทางานของระบบทา
ความเย็น. [ออนไลน์]; แหล่งที่มาของข้อมูล: http://www.Phithantoyota.com/th/categoryarticle.php?category_id.
(3 พฤศจิกายน 2555).
[11] Rung- ruengair. (2555). ความรู้ เกีย่ วกับการทางานของระบบทา
ความเย็น. [ออนไลน์]; แหล่งที่มาของข้อมูล: http://www. Rungruengair.com/new/informationair.html. (3 พฤศจิกายน 2555).
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บทความนี ้นาํ เสนอการออกแบบและสร้ างเครื่ องปิ ้ งเอนกประสงค์
ควบคุมโดยไมโครคอนโทรลเลอร์ MCS-51 ตัวให้ ความร้ อนไฟฟ้ าใช้ เพื่อ
ผลิ ตพลัง งานความร้ อนสําหรั บ เครื่ อ งปิ ้ งแทนการใช้ ถ่ า นดัง ที่ ใช้ อ ยู่ใน
เครื่ องปิ ้ งแบบดั้งเดิม สเต็ปปิ ้ งมอเตอร์ ใช้ เพื่อขับเคลื่อนชุดตะแกรงปิ ้ งตาม
เส้ นทางการให้ ความร้ อน ซึ่ งวัตถุดิบอาทิ เช่ น เนือ้ หมู ไส้ กรอก ลูกชิ ้นเนื อ้
ลูกชิ น้ ปลา ถูกวางบนตะแกรงปิ ้ งเพื่อให้ ความร้ อน ไมโครคอนโทรลเลอร์
ถูกใช้ สาํ หรั บการควบคุมกระบวนการปิ ้ งจากเวลาเริ่ มต้ นจนถึงเวลาสิ ้นสุ ด
อุณหภูมิที่ต้องการ รวมทั้งเวลาดําเนินการที่ ต้องการสามารถถูกโปรแกรม
และควบคุมโดยไมโครคอนโทรลเลอร์ เครื่ องปิ ้ งเอนกประสงค์ ที่นาํ เสนอ
นี ้ เมื่อใช้ งานกับแรงดันไฟฟ้ ากระแสสลับ 220 โวลต์ จะใช้ กระแสไฟฟ้ า
13 แอมแปร์ กําลังไฟฟ้ า 2,860 วัตต์ และอุณหภูมิสูงถึง 135 องศาเซลเซี ยส
โดยผลการทดสอบเป็ นที่ น่าพึงพอใจอย่ างยิ่ง

ให้บ ริ การของพนักงานเพื่ อ ดึ ง ดู ด ลู กค้า การสร้ า งจุ ด ขายของตัว เองจึ ง
นับว่ามีความสําคัญเป็ นอย่างมาก เช่นการโปรโมชัน่ การเสิ ร์ฟอาหารโดย
ไม่ใช้มนุษย์ในรู ปแบบต่าง ๆ จึงได้เกิดแนวความคิดในการรออกแบบและ
สร้ างเครื่ องปิ้ งเอนกประสงค์ควบคุ มโดยไมโครคอนโทรลเลอร์ ข้ ึ นเพื่อ
สร้างความสะดวกให้แก่กิจการ โดยใช้เทคโนโลยีไมโครคอนโทรลเลอร์
ในการควบคุมการผลิตเพื่อสร้างจุดขายในแนวนวัตกรรม นอกจากนี้ ยงั มี
ประโยชน์ต่อสุ ขภาพในเรื่ องของการเป็ นเครื่ องปิ้ งที่ไร้ควันไฟ ทําให้ไม่มี
คาร์ บอนที่ เ ป็ นสารก่ อ มะเร็ ง ดั่งการปิ้ งย่า งด้ว ยถ่ า น โดยคุ ณ สมบัติข อง
เครื่ องที่ออกแบบและสร้างขึ้นเป็ นดังนี้
• ควบคุมการทํางานทั้งหมดโดยไมโครคอนโทรลเลอร์ MCS-51
• เครื่ องปิ้ งแบบไร้ควันไฟ ปิ้ งได้ครั้งละ 20 ไม้
• ควบคุมเวลาการปิ้ งด้วยโปรแกรมเวลา
• ควบคุมชุดการปิ้ งด้วยสเต็ปปิ้ งมอเตอร์ 1/16 hp
• ใช้แรงดัน 220 VAC กระแส 13 A กําลังไฟฟ้ า 2,860 W

Abstract

2. การออกแบบและสร้ าง

บทคัดย่อ

This paper presents the design and construction of a multipurpose
toaster controlled by a MCS-51 microcontroller. Electric heater is used
to generate heat energy for the toaster instead of using the charcoal as
used in a classical toaster. Stepping motor is driven the grilling set
along the heating route, where the raw materials such as roasting pork,
sausage, meat ball, fish ball placed on the grill are heated.
Microcontroller is utilized to control the grilling process from the
beginning to the end. Desired temperature and processing time can be
easily programmed and controlled by the microcontroller. The proposed
toaster in this paper, when used with the 220 V will use the 13 A, 2,860
W of rated alternating voltage and current can produce high
temperature up to 135 °C. Test results of the multipurpose toaster are
very satisfactory.

2.1 บล็อกไดอะแกรมและวงจร
บล็ อ กไดอะแกรมของเครื่ องปิ้ งเอนกประสงค์ ค วบคุ ม โดย
ไมโครคอนโทรลเลอร์ แสดงดังรู ปที่ 1

Keywords: ไมโครคอนโทรลเลอร์, เครื่ องปิ้ งเอนกประสงค์

1. บทนํา
ปั จจุบนั การค้าขายมีการแข่งขันกันสู ง ร้านค้าต่าง ๆ ก็พยายามพัฒนา
และปรับปรุ งรู ปแบบการบริ การ ทั้งทางด้านรสชาติ ของอาหารและการ

รูปที่ 1 บล็อกไดอะแกรมรวม
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จากรู ปที่ 1 เป็ นบล็อกไดอะแกรมรวมของเครื่ องปิ้ งเอนกประสงค์
ควบคุมโดยไมโครคอนโทรลเลอร์ โดยมีหลักการทํางานดังนี้ เลือกใช้
ไมโครคอนโทรลเลอร์ MCS-51 เป็ นตัวควบคุมการทํางานของระบบ
ทั้งหมด เมื่อเครื่ องเริ่ มทํางาน สเต็ปปิ้ งมอเตอร์จะหมุนหาตําแหน่งเริ่ มต้น
ที่กาํ หนดไว้โดยใช้ลิมิตสวิตช์จาํ นวน 2 ตัวเป็ นตัวตรวจสอบตําแหน่ง โดย
มีวงจรชุดขับเคลื่อนสเต็ปปิ้ งมอเตอร์ ฮีตเตอร์จาํ นวน 3 ตัว โดยที่มีขนาด
800 W จํานวน 2 ตัวและ 1200 W จํานวน 1 ตัว ถูกควบคุมผ่านรี เลย์
จํานวน 3 ตัว และพัดลมขนาด 20 W จํานวน 5 ตัวเพื่อใช้ในการควบคุม
ทิศทางของความร้อนจากฮีตเตอร์ท้ งั หมด ใช้แรงดันไฟฟ้ ากระแสสลับ
220 V ทํางานเป็ นเวลา 5 นาที ที่ตาํ แหน่งเริ่ มต้น ถ้าหากฮีตเตอร์ร้อนอยู่
แล้วจะข้ามขั้นตอนนี้โดยการกดปุ่ มสวิตช์เริ่ มต้น (Start Switch) ส่ วน
สวิตช์ที่เหลืออีก 3 ตัวนั้นใช้สาํ หรับตั้งโปรแกรมเวลา หลังจากนั้น
ไมโครคอนโทรลเลอร์ จะเป็ นตัวสัง่ การให้ฮีตเตอร์ พัดลม และ สเต็ปปิ้ ง
มอเตอร์ทาํ งานตามโปรแกรมที่เขียนไว้ในแต่ละตําแหน่ง ส่ วนของการ
ออกแบบวงจรเป็ นไปตามรู ปที่ 2-4

รู ปที่ 4 วงจรการต่อสวิตช์เข้ากับพอร์ตของไมโครคอนโทรลเลอร์
หมายเหตุ วงจรการเชื่ อมต่อรี เลย์ไปควบคุมพัดลมทั้ง 5 ตัวจะใช้ทาํ นอง
เดียวกับรู ปที่ 3 โดยต่อเข้ากับพอร์ ต P0.3-P0.7 ส่ วนวงจรการเชื่อมต่อลิมิต
สวิตช์จะใช้ทาํ นองเดียวกับรู ปที่ 4 โดยต่อเข้ากับพอร์ต P2.1 และ P2.2

2.2 โครงสร้ างของเครื่องปิ้ งเอนกประสงค์ ที่นําเสนอ
ขนาดของเครื่ องปิ้ งที่ออกแบบคือ กว้าง 12 นิ้ว ยาว 16 นิ้ว สู ง 18 นิ้ว
ส่ วนของตะแกรงปิ้ งกว้าง 12 นิ้ว ยาว 24 นิ้ว ปิ้ งได้ครั้งละ 20 ไม้ โดยมี
โครงสร้างและตําแหน่งของสวิตช์ตามรู ปที่ 5 และ 6 ตามลําดับ

รู ปที่ 2 วงจรควบคุมการทํางานของสเต็ปปิ้ งมอเตอร์

รูปที่ 5 โครงสร้างและตําแหน่งของสวิตช์ดา้ นข้าง

รู ปที่ 3 วงจรรี เลย์ต่อกับพอร์ตไมโครคอนโทรลเลอร์

รู ปที่ 6 โครงสร้างและตําแหน่งของสวิตช์ดา้ นบน
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2.3 ผังการทํางานของระบบ (Flow Chart)
ผังการทํางานของระบบ แสดงดังรู ปที่ 7

รูปที่ 7 ผังการทํางานของเครื่ องปิ้ งเอนกประสงค์ควบคุมโดยไมโครคอนโทรลเลอร์
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3. ผลการทดสอบ

ตารางที่ 4 การทดสอบการปิ้ งลูกชิ้นปลา

ได้ทาํ การทดลองโปรแกรมหน่ วงเวลาการปิ้ งหมู ไส้กรอกหมู และ
ลูกชิ้ นปลา เพื่อหาเวลาที่ เหมาะสมในการปิ้ ง ได้ผลการทดลองแสดงดัง
ตารางที่ 1-4 ตามลําดับ พบว่าไม่มีค่าความผิดพลาดของเวลาในการปิ้ งเลย
กล่าวคือเมื่อเครื่ องปิ้ งทํางานครบตามเวลาที่โปรแกรมไว้ ระบบสายพาน
ลําเลียงจะส่ งวัตถุดิบที่ปิ้งนั้นลงสู่ ถาดรับแบบอัตโนมัติ
ตารางที่ 1 การทดลองโปรแกรมหน่วงเวลา

หมายเหตุ ควรปิ้ งลูกชิ้นปลาที่เวลา 4 นาที จะเหมาะสมที่สุด

4. บทสรุป
จากการทดสอบทํ า งานของเครื่ องปิ้ งที่ น ํ า เสนอ ได้ ผ ลตาม
วัต ถุ ป ระสงค์ที่ ต้ งั ไว้ คื อ เครื่ อ งปิ้ งอเนกประสงค์ส ามารถปิ้ งสิ่ ง ของที่
ต้องการให้สุกพอดีดว้ ยอุณหภูมิ 135 °C และใช้เวลาเป็ นไปตามโปรแกรม
ที่ต้ งั ไว้ โดยใช้แรงดันไฟฟ้ า 220 VAC กระแสไฟฟ้ า 13 A กําลังไฟฟ้ า
2,860 W ถ้านําไปใช้ปิ้งหมูจะได้ 20 ไม้ต่อเวลา 6 นาที หรื อ 200 ไม้ต่อ
ชัว่ โมง เมื่อคิดเป็ นค่าไฟฟ้ าต่อ 1 ไม้จะได้ไม้ละ 7.15 สตางค์ โดยคิดค่า
ไฟฟ้ าหน่วยละ 5 บาท สรุ ปได้วา่ เครื่ องปิ้ งนี้ทาํ งานได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
และนําไปใช้งานได้จริ งในชี วิตประจําวัน ที่สาํ คัญคือเพิ่มจุดขายและดีต่อ
สุ ขภาพเพราะไร้ควันไฟ ทําให้ไม่มีคาร์ บอนที่เป็ นสารก่อมะเร็ งที่ปิ้งย่าง
ด้วยถ่าน

ตารางที่ 2 การทดสอบการปิ้ งหมู

หมายเหตุ ควรปิ้ งหมูที่เวลา 6 นาที จะเหมาะสมที่สุด

เอกสารอ้ างอิง
[1] สมยศ จุณณะปิ ยะ การประยุกต์ใช้งานไมโครโปรเซสเซอร์ MCS-51
สถาบั น เทคโนโลยี พ ระจอมเกล้ า เจ้ า คุ ณ ทหารลาดกระบั ง ,
กรุ งเทพฯ.2541.
[2] ธีรวัฒน์ ประกอบผล ดิจิตอลอิเล็กทรอนิกส์ แมคกรอฮิลอินเตอร์
เนชัน่ แนลเอ็นเตอร์ไพร์ส, กรุ งเทพฯ. 2540.

ตารางที่ 3 การทดสอบการปิ้ งไส้กรอกหมู

หมายเหตุควรปิ้ งไส้กรอกหมูที่เวลา 5 นาที จะเหมาะสมที่สุด

วันที่ 21-23 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่
D472

Paper ID 1039

บทความวิจยั –วิชาการ
การประชุมวิชาการ งานวิจยั และพัฒนาเชิ งประยุกต์ ครั้งที่ 6 การพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อให้โลกมีสนั ติสุข
ECTI-CARD Proceedings 2014, Chiang Mai, Thailand

การหาค่ าความเหมาะสมทีส่ ุ ดในการควบคุมเครื่องพ่นทรายอัตโนมัติขนาดเล็ก
Optimization of the Control Automatic Small Sand Blast Machine
จุฑาทิพย์ ทองเดชาสามารถ1, ชัยนิกร กุลวงษ์2 และ สรกฤช ศรี เกษม3
1
สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
2
สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
3
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้ า โรงเรี ยนนายเรื ออากาศ
E-mail: pa_jutatip@hotmail.com1, kchainikorn@hotmail.com2, sorakis_s@rtaf.mi.th 3
กล่ าวคื อ ในกระบวนการพ่น ทรายต้องใช้มือข้างหนึ่ งในการจับชิ้ น งาน
ส่ วนอี ก ข้างใช้ใ นการจับ ปื นพ่น ทราย ดังนั้นเมื่ อมี ก ารท างานเป็ นระยะ
เวลานานๆ ย่อมส่ งผลให้เกิ ดความเมื่อยล้า ซึ่ งเป็ นสาเหตุทาให้งานที่ได้มี
คุณภาพลดลง และขาดความสม่าเสมอ ถึงแม้วา่ ในภายหลังได้มีการพัฒนา
เครื่ องพ่นทรายโดยการใช้อุปกรณ์ จบั ยึดแทนการใช้มือจับชิ้ นงานแล้วก็
ตาม แต่ยงั คงพบว่าต้องใช้มือในการจับปื นพ่นทรายอยู่เช่ นเดิ ม ต่อมาใน
ภายหลังได้มีการพัฒนาเครื่ องพ่นทรายอัตโนมัติข้ ึนมาใช้งาน แต่ส่วนมาก
แล้วจะเป็ นเครื่ องขนาดใหญ่ มีราคาที่ค่อนข้างสู ง รวมทั้งในการพ่นทราย
เป็ นรู ปหรื อตัวอักษรจะต้องนาสติ๊กเกอร์ มาติดที่ชิ้นงานและตัดสติ๊กเกอร์
ตามแบบที่ตอ้ งการพ่นทราย ซึ่งค่อนข้างเสี ยเวลา

บทคัดย่ อ
งานวิจัยนีเ้ ป็ นการทดสอบสมรรถนะของสเต็ปมอเตอร์ ชนิ ดผสม ที่ ใช้
เป็ นชุดต้ นกาลังในเครื่ องพ่ นทรายอัตโนมัติขนาดเล็ก ทั้งนี ก้ ็เพื่อให้ ได้ ค่า
ความเร็ ว และความเร่ งที่ เ หมาะสม ที่ ต้องนาไปใช้ กาหนดในโปรแกรม
Mach3 เพื่อควบคุมการทางานของเครื่ องพ่ นทรายอัตโนมัติขนาดเล็กให้ มี
สมรรถนะในการทางานที่ เหมาะสมกับขีดความสามารถและมีสมรรถนะ
ในการท างานที่ สู ง ผลการทดสอบพบว่ า ค่ า ความเร็ ว และความเร่ งที่
เหมาะสมที่ สุด ที่ ทาให้ เครื่ องพ่ นทรายอัตโนมัติขนาดเล็กทางานได้ อย่ าง
เต็มประสิ ทธิ ภาพ และมี การตอบสนองอย่ างราบเรี ยบคื อที่ ค่ าความเร็ ว
และความเร่ งสาหรั บการเคลื่อนที่ในแนวขนานและแนวตั้งฉากกับชิ ้นงาน
พ่ นทรายเป็ น 7.81 mm/s, 257.81 mm/s2 และ 304.69 mm/s2 ตามลาดับ

ด้วยเหตุ ผ ลดัง กล่ า วนี้ จึ งมี ก ารออกแบบและสร้ างเครื่ อ งพ่น ทราย
อัต โนมัติ ข นาดเล็ ก ดัง แสดงในรู ปที่ 1 โดยควบคุ ม การท างานด้ ว ย
โปรแกรมเชิ ง ตัว เลข โดยอาศัย คอมพิ ว เตอร์ ส่ ว นบุ ค คลควบคุ ม ผ่ า น
โปรแกรม Mach3 และเลือกใช้สเต็ปมอเตอร์ ชนิ ดผสมเป็ นต้นกาลัง ซึ่ งใน
การควบคุ ม การท างานของเครื่ องจัก รดั ง กล่ า วพบว่ า จ าเป็ นต้อ งตั้ง
ค่าพารามิ เ ตอร์ ต่างๆ ในส่ วนของโปรแกรม Mach3 ให้ส อดคล้องกับ
คุณสมบัติของมอเตอร์ เครื่ องจักรถึ งจะทางานได้ แต่อย่างไรก็ตามในการ
ตั้งค่ า พารามิ เ ตอร์ ต่ างๆ เพื่ อ ให้ เ ครื่ องจัก รมี ส มรรถนะในการท างานที่
เหมาะสมและสู ง เราสามารถทาได้โดยการวิเคราะห์หาผลการตอบสนอง
การทางานของเครื่ องจักร เทียบกับค่าพารามิเตอร์ ต่างๆ ที่เปลี่ยนไป

Abstract
This research is to test the performance of hybrid step motor. The
motor is used as the power supply set to the automatic small sand blast
machine. The objective is to obtain the proper speed and acceleration
that must be set in the program Mach3 to control the small automatic
sand blast machine for the performance to reach full capacity and high
performance. The test results showed that the optimal speed and
acceleration of the small automatic sand blast machine run at full
capacity and steady response curve are at the speed, and acceleration
for parallel and perpendicular movement to the test specimen is
sandblasted of 7.81 mm/s, 257.81 mm/s2 and 304.69 mm/s2, respectively.

ดัง นั้ น งานวิ จ ัย นี้ จึ ง มี แ นวคิ ด ที่ จ ะท าการทดสอบ เพื่ อ วิ เ คราะห์
สมรรถนะการตอบสนองของสเต็ปมอเตอร์ โดยอาศัยชุดทดสอบสเต็ปมอ
เตอร์ ทั้งนี้ เพื่อให้ได้ค่าพารามิเตอร์ ซึ่งได้แก่ ค่าความเร็ วและค่าความเร่ ง ที่
ต้องกาหนดลงไปในโปรแกรม Mach3 เพื่อควบคุมให้เครื่ องจักรทางานได้
อย่างเหมาะสมกับขี ดความสามารถ และมีสมรรถนะในการทางานที่สูง
รวมทั้งการนาองค์ความรู ้ ดงั กล่าว เพื่อใช้เป็ นฐานข้อมูลในการออกแบบ
และสร้ างเครื่ อ งจัก รอัตโนมัติ ที่ ค วบคุ มการทางานด้ว ยโปรแกรมเชิ ง
ตัวเลข ที่มีสมรรถนะ และขีดความสามารถในการใช้งานที่สูงขึ้น รวมทั้ง
เพื่อลดต้นทุนในการผลิต

Keywords: hybrid step motor, automatic small sand blast machine,
speed, acceleration, program Mach3

1. บทนา
ในปั จจุบนั ได้มีก ารน าเทคโนโลยีการพ่น ทรายมาใช้งานในหลายๆ
ด้าน เช่ น การขัดสนิ มเหล็ ก การทาลวดลายบนกระจก การขัด ผิ ว งาน
ทันตกรรม การทาความสะอาดผิวชิ้นงาน ซึ่ งถือว่าเป็ นขั้นตอนหลักในการ
เตรี ยมผิวชิ้ นงาน ก่ อนที่ จะนาไปเชื่ อม พ่นสี หรื อขึ้นรู ป เป็ นต้น ซึ่ งใน
อดีตเครื่ องจักรดังกล่าวต้องนาเข้าจากต่างประเทศ แต่ในปั จจุบนั สามารถ
ผลิ ตได้เ องในประเทศ แต่ ย งั คงมี ต้น ทุ น การผลิ ต และราคาจ าหน่ า ยที่
ค่อนข้างสู ง รวมทั้งส่ วนใหญ่แล้วเป็ นเครื่ องที่ ควบคุมการทางานด้วยมื อ

2. ผลงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้ อง
ในการควบคุ ม สเต็ ป มอเตอร์ ท้ งั 3 ชนิ ด คื อ ชนิ ด แม่ เ หล็ ก ถาวร
(Permanent Magnet, PM) ชนิ ด วาริ เ อเบิ ล รี ลัก แตนซ์ (Variable
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Reluctance, VR) และชนิ ดผสม (Hybrid, HB) [4] สามารถทาได้ท้ งั การ
ควบคุมแบบเปิ ด (Open Loop Control) และการควบคุมแบบปิ ด (Close
Loop Control) [5] ส่ วนการวิ เคราะห์ เพื่ อหาสมรรถนะของผลการ
ตอบสนองของสเต็ปมอเตอร์ สามารถทาได้ท้ งั ทางทฤษฎี และการทดลอง
ดังแสดงในผลงานวิจยั ของ Alexandra Morar (2003) [2] ที่ได้ทาการศึกษา
และนาเสนอเกี่ยวกับการสร้างแบบจาลอง รวมทั้งการหาผลเฉลย หรื อการ
ตอบสนองของแบบจาลองของสเต็ปมอเตอร์ ทั้ง 3 ชนิ ด ทั้งนี้ เพื่อเป็ นการ
ทานายถึงพฤติกรรมแบบพลวัตรของสเต็ปมอเตอร์ เมื่อมีการปรับเปลี่ยน
ค่าอินพุท

รู ปที่ 2. ชุดทดสอบสเต็ปมอเตอร์

3.1 แรงบิดที่สเต็ปมอเตอร์ ใช้ ในการขับเคลื่อนเครื่ องพ่ นทราย
อัตโนมัติ

สาหรับการวิเคราะห์การควบคุมสเต็ปมอเตอร์ ของงานวิจยั นี้ จะท า
การวิเคราะห์โดยการทดลอง เพื่อหาสมรรถนะของผลการตอบสนองของ
สเต็ปมอเตอร์ โดยการปรั บเปลี่ ยนค่าพารามิ เตอร์ ซึ่ งได้แก่ ค่ าความเร็ ว
และความเร่ ง ที่ตอ้ งนาไปใช้กาหนดในโปรแกรม Mach3 ทั้งนี้ ก็เพื่อให้ได้
ค่าพารามิ เตอร์ ที่เ หมาะสมที่ สุด ที่ จะส่ งผลให้ เ ครื่ องพ่น ทรายอัตโนมัติ
ขนาดเล็ ก มี ส มรรถนะในการท างานที่ สู ง และเหมาะสมกั บ ขี ด
ความสามารถ

สาหรับแรงบิดที่สเต็ปมอเตอร์ ตอ้ งใช้ในการขับเคลื่อนเครื่ องพ่นทราย
อัตโนมัติในแต่ละแนวแกนสามารถแสดงได้ดงั สมการที่ 1
T1  Tfrictio n  (J co u p lin g  J screw  J reflect )  α

(1)

โดยที่
Tf r ictio n 

Fi  P
2

(2)

เมื่อ

3. ทฤษฎีและการคานวณทีเ่ กีย่ วข้ อง

Fy , Fz  M i g  M i a

สาหรับการทดสอบเพื่อหาสมรรถนะของสเต็ปมอเตอร์ ชนิ ดผสมใน
ครั้งนี้ จะอาศัยชุดทดสอบที่ประกอบด้วยสเต็ป มอเตอร์ ชนิ ดผสม เทคโค
เจนเนอเรเตอร์ (Tachogenerator) และตัวจับยึด (Coupling) ดังแสดงในรู ป
ที่ 2 ซึ่งในการทดสอบจาเป็ นต้องสร้างภาระงานหรื อโหลดที่สเต็ปมอเตอร์
ต้องได้รับ ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับสภาวะการทางานจริ งของเครื่ องพ่น
ทรายอัต โนมัติ กล่ า วคื อ สเต็ ป มอเตอร์ จ ะมี ภ าระงานหรื อโหลดที่
เปลี่ ย นไป ในขณะที่ เ ครื่ อ งพ่น ทรายมี ก ารเคลื่ อ นที่ ด้ว ยความเร็ วและ
ความเร่ งที่แตกต่างกัน ดังนั้นจึ งมี การออกแบบ และสร้ างชิ้ นงานที่ ท า
หน้าที่เป็ นตัวเพิ่มโหลดให้กบั สเต็ปมอเตอร์

Fx  M i g  M i a

และ
J co u p lin g 

J scr ew 



Mc 2
ri  ro2
2

MBD
8



2

 P 
J r ef lect  M i  
 2 

(3)
(4)

2

(5)

เมื่อ
T1

Tf r ictio n
J co u p lin g
J scr ew
J r ef lect
MB , MC
ri , ro
Mi

, a



รูปที่ 1. เครื่ องพ่นทรายอัตโนมัติขนาดเล็ก

P
D

คือ แรงบิดรวมที่สเต็ปมอเตอร์ตอ้ งใช้ในการขับเคลื่อน
เครื่ องพ่นทรายอัตโนมัติในแนวแกน i
คือ แรงบิดที่ตอ้ งเอาชนะแรงเสี ยดทาน
คือ แรงเฉื่ อยของตัวจับยึด
คือ แรงเฉื่ อยของบอลสกรู
คือ แรงเฉื่ อยเนื่องจากมวล
คือ มวลของบอลสกรู และมวลของตัวจับยึด
คือ ขนาดรัศมีวงในและวงนอกของตัวจับยึด
คือ มวลที่สเต็ปมอเตอร์ตอ้ งขับเคลื่อนในแนวแกน i
คือ ความเร่ งเชิ งมุม (rad/s2) และความเร่ งเชิ งเส้น (m/s2)
คือ ค่าประสิ ทธิ ภาพของบอลสกรู
คือ ค่าสัมประสิ ทธิ์ แรงเสี ยดทานของบอลสกรู
คือ ระยะพิตซ์ของบอลสกรู
คือ เส้นผ่านศูนย์กลางของบอลสกรู
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ค่าความเร็ วและความเร่ งสู งสุ ดที่สามารถกาหนดลงไปในโปรแกรม
Mach3 เพื่อควบคุมการทางานของเครื่ องพ่นทรายอัตโนมัติ พบว่ามี ค่า
เท่ากับ 156.25 mm/s และ 2,343.7 mm/s2 ตามลาดับ

เคลื่ อ นที่ ที่ เ ท่ า กัน ทั้ง นี้ เพื่ อ ให้ ไ ด้ก ารเคลื่ อ นที่ ที่ มี ค วามราบเรี ย บและ
สม่าเสมอ ดังนั้นสาหรับค่าแรงบิด T ที่จะนามาพิจารณาเพื่อหาขนาดของ
ชิ้ นงานที่ ทาหน้าที่ สร้ างโหลดให้กบั สเต็ปมอเตอร์ ในชุ ดจาลองควรมี ค่า
เดียวกัน และในที่น้ ี จะเลือกใช้ค่า T ทั้งนี้ เพราะมีค่าสู งสุ ด ดังนั้นชิ้ นงาน
ที่ จะน ามาเป็ นตัวสร้ างโหลดให้ กบั สเต็ป มอเตอร์ จึ งเลื อกใช้อลู มิ เนี ยม
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 7.5 cm และมีมวล M = 0.158 kg
1

อย่างไรก็ตามสาหรับค่าความเร่ งที่ นามาใช้ประกอบการคานวณเพื่อ
หาแรงบิด T และ T จะใช้ค่าความเร่ งสู งสุ ดที่เครื่ องพ่นทรายอัตโนมัติ
สามารถทางานได้จริ ง กล่าวคือ ประมาณ 35% และ 14% ของค่าความเร่ ง
สู ง สุ ด สาหรั บการเคลื่ อนในแนวขนาน (x,y) และการเคลื่ อ นที่ ใ น
แนวตั้งฉาก (z) กับชิ้นงานพ่นทราย คือ 820.30 mm/s2 (515.15 rad/s2) และ
328.12 mm/s2 (206.06 rad/s2) ตามลาดับ สาหรับค่าพารามิเตอร์ ต่างๆ ที่ใช้
ประกอบการคานวณมีดงั นี้
1

1, x

2

x y

ส่ วนการเคลื่ อนในแนวตั้งฉากกับชิ้ นงานพ่นทราย (z) เลื อกใช้ T
ดังนั้นชิ้นงานที่จะนามาเป็ นตัวสร้ างโหลดให้กบั สเต็ปมอเตอร์ จึงเลื อกใช้
อลูมิเนี ยมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 3 cm และมีมวล M = 0.016 kg
1, z

z

4. วัสดุและอุปกรณ์ ทใี่ ช้ ในการทดสอบ

- มวลที่สเต็ปมอเตอร์ ตอ้ งขับเคลื่อนในแนวแกน x, y, z และมวล
ของตัวจับยึดเท่ากับ 4.5 kg, 10 kg, 15 kg และ 0.032 kg ตามลาดับ
- เส้นผ่านศูนย์กลางวงนอกของตัวจับยึด คือ 2.5 x10-2 m
- เส้นผ่านศูนย์กลางวงในของตัวจับยึด คือ 9.5 x10-3 m
- เส้นผ่านศูนย์กลางของบอลสกรู คือ 14 x10-3 m
- ความหนาแน่นของบอลสกรู คือ 7.83 x103 kg/m3
- ความยาวของบอลสกรู ในแต่ละแนวแกน คือ 53.00 x10-2 m
- ค่าประสิ ทธิภาพของบอลสกรู คือ 0.96
- ค่าสัมประสิ ทธิ์แรงเสี ยดทานของบอลสกรู คือ 0.003
- ระยะพิตซ์ของบอลสกรู คือ 10 x10-3 m
จากสมการที่ 1 จะได้ค่าแรงบิดรวม

T1

สาหรับวัสดุและอุปกรณ์ ที่ใช้ในการทดสอบเพื่อหาสมรรถนะของ
สเต็ปมอเตอร์ ในครั้งนี้ ประกอบด้วย
1) ชุดจาลองเพื่อทดสอบหาสมรรถนะของสเต็ปมอเตอร์
2) เครื่ องพ่นทรายอัตโนมัติขนาดเล็ก
3) ชิ้นงานที่ทาหน้าที่สร้างโหลดให้กบั สเต็ปมอเตอร์
4) ออสซิลโลสโคปรุ่ น BK Precision 2160A
5) เครื่ องคอมพิวเตอร์ที่ลงโปรแกรม Mach3

5. การทดสอบ
สาหรับการทดสอบเพื่อวิเคราะห์ผลการตอบสนองของสเต็ปมอเตอร์
ในงานวิจยั นี้ แบ่งเป็ น 2 ส่ วน คือ

ในแต่ละแนวแกนคือ

5.1 การทดสอบเพือ่ หาการตอบสนองของสเต็ปมอเตอร์

T1, x  9.48 10 -2 N.m,T1, y  3.67 10 -2 N.m,T1, z  2.05 10 -2 N.m

สาหรั บการทดสอบในส่ วนนี้ จะทาการทดสอบการตอบสนองของ
สเต็ ป มอเตอร์ โดยอาศัย ชุ ด ทดสอบสเต็ ป มอเตอร์ โดยมี ข้ นั ตอนการ
ทดสอบดังนี้
1) ประกอบชิ้ นงานที่ทาหน้าที่สร้ างโหลด M = 0.158 kg เข้ากับ
แกนของสเต็ปมอเตอร์
2) กาหนดค่าความเร่ ง และค่าความเร็ วเริ่ มต้นเป็ น 1% ของค่าสู งสุ ด
ในโปรแกรม Mach3
3) เขียน NC Code เพื่อควบคุมให้สเต็ปมอเตอร์ ทางานด้วยอัตราการ
ป้ อนสู งสุ ดด้วยคาสัง่ G00 ตรวจสัญญาณจากออสซิ ลโลสโคป และบันทึก
ผล
4) ทดสอบซ้ าในข้อที่ 2-3 โดยการปรับเปลี่ ยนค่าความเร็ วเพิ่มขึ้นครั้ง
ละ 1% ของค่าความเร็ วสู งสุ ด ทาการทดสอบซ้ าไปเรื่ อยๆ จนพบว่าการ
ตอบสนองของสเต็ปมอเตอร์มีการโอเวอร์ชูท จึงหยุดการทดสอบ
5) ทดสอบซ้ าในข้อที่ 2-4 โดยการปรับเปลี่ ยนค่าความเร่ งเพิ่มขึ้นครั้ง
ละ 1% ของค่าความเร่ งสู งสุ ด ทาการทดสอบซ้ าไปเรื่ อยๆ จนพบว่าการ
ตอบสนองของสเต็ปมอเตอร์มีการโอเวอร์ชูท จึงหยุดการทดสอบ
6) ทดสอบซ้ าในข้อที่ 1-5 โดยการเปลี่ ยนชิ้ นงานที่ ทาหน้าที่ สร้ าง
โหลดเป็ น M = 0.016 kg

3.2 แรงบิดที่สเต็ปมอเตอร์ ใช้ ในการขับเคลื่อนเทคโคเจนเนอ
เรเตอร์ ในชุดจาลอง
สาหรั บแรงบิ ดที่ สเต็ปมอเตอร์ ต้องใช้ใ นการขับเคลื่ อนเทคโคเจน
เนอเรเตอร์ในชุดจาลอง สามารถแสดงได้ดงั สมการที่ 6
T2  (Jco u p lin g J tach o )  α

x y

(6)

เมื่อ
T2

J tach o

คือ แรงบิดรวมที่สเต็ปมอเตอร์ ตอ้ งใช้ในการขับเคลื่อนเทค
โคเจนเนอเรเตอร์
คือ แรงเฉื่ อยของเทคโคเจนเนอเรเตอร์

จากคุ ณสมบัติข องเทคโคเจนเนอเรเตอร์ ที่ใ ช้ใ นชุ ด จาลองเป็ นรุ่ น
REO44N ที่มีค่าแรงเฉื่ อยเท่ากับ 9.5 x 10-5 kg.m2 ดังนั้นจากสมการที่ 6 จะ
ได้วา่
T2, x  y  5.04 10 -2 N.m, T2, z  2.02 10 -2 N.m

3.3 ขนาดชิ้นงานทีท่ าหน้ าทีส่ ร้ างโหลดให้ กบั ชุดจาลอง

z

ส าหรั บ การเคลื่ อ นที่ ใ นแนวขนานกั บ ชิ้ น งานพ่ น ทราย (x,y)
จาเป็ นต้องมี จงั หวะการเคลื่ อนที่ รวมทั้งความเร็ วและความเร่ งในการ

ผลการทดสอบแสดงดังตารางที่ 1
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ตารางที่ 1. ค่าความเร็ ว และความเร่ งสู งสุ ด ที่ทาให้การตอบสนองของ
สเต็ปมอเตอร์ไม่เกิดการโอเวอร์ ชูทขึ้น
มวล
ค่าความเร็ ว (mm/s)
ค่าความเร่ ง (mm/s2)
Mx-y
7.81
257.81
Mz
7.81
304.69
สาหรับการตอบสนองของสเต็ปมอเตอร์ ที่ ค่าความเร็ ว 7.81 mm/s
และความเร่ งต่างๆ แสดงดังรู ปด้านล่าง

(ค)
รู ปที่ 5. ผลการทดสอบการพ่นทรายจริ ง ที่ค่าความเร็ ว 7.81 mm/s และค่า
ความเร่ งสาหรับการเคลื่ อนที่แนวขนาน และแนวตั้งฉากกับชิ้ นงานพ่น
ทราย คือ 257.81 mm/s2 และ 304.69 mm/s2 ตามลาดับ (ก) การเคลื่อนที่วิถี
ตรง (ข) การเคลื่อนที่วิถีโค้ง (ค) การเคลื่อนที่วิถีตรงและโค้งต่อเนื่ องกัน

(ก)

จากรู ปที่ 5. พบว่ารู ปภาพที่ เกิ ดจากการพ่นทราย ที่ ค่าความเร็ วและ
ความเร่ งดังกล่าว มีความต่อเนื่ อง ถูกต้องและสมบูรณ์ ตรงตามรู ปแบบที่
ต้องการทุกประการ

(ข)

รู ปที่ 3. ผลการตอบสนองของสเต็ปมอเตอร์ สาหรั บการเคลื่ อนที่ ใ น
แนวขนานกับ ชิ้ นงานที่ ค่ า ความเร็ ว 7.81 mm/s และที่ ค่ า ความเร่ ง
(ก) 257.81 mm/s2 (ข) 281.25 mm/s2

(ก)

6. สรุป
จากผลการทดสอบเพื่อหาการตอบสนองของสเต็ปมอเตอร์ และการ
ทดสอบการทางานจริ งของเครื่ องพ่นทรายอัตโนมัติขนาดเล็กพบว่า เครื่ อง
พ่นทรายอัตโนมัติขนาดเล็กสามารถทางานได้อย่างเต็มประสิ ทธิ ภาพ และ
มีการตอบสนองอย่างราบเรี ยบสม่าเสมอ รวมทั้งชิ้ นงานที่ ได้จากการพ่น
ทรายมีค่าความถูกต้อง 100 % ที่ค่าความเร็ ว 7.81mm/s และที่ค่าความเร่ ง
ส าหรั บ การเคลื่ อนที่ ใ นแนวขนานและการเคลื่ อ นที่ ใ นแนวตั้ง ฉากกับ
ชิ้นงานพ่นทราย คือ 257.81 mm/s2 และ 304.69 mm/s2 ตามลาดับ

(ข)

รู ปที่ 4. ผลการตอบสนองของสเต็ปมอเตอร์ สาหรั บการเคลื่ อนที่ ใ น
แนวตั้ง ฉากกับชิ้ น งานที่ ค่ า ความเร็ ว 7.81 mm/s และที่ ค่ า ความเร่ ง
(ก) 304.69 mm/s2(ข) 328.13 mm/s2

7. กิตติกรรมประกาศ
ผูท้ าวิจยั ขอขอบพระคุ ณมหาวิทยาลัยวงษ์ช วลิ ตกุล ที่ ได้สนับสนุ น
งบประมาณในการทาวิจยั และการนาเสนอผลงานวิจยั ในครั้ งนี้ รวมทั้งผู้
ร่ วมวิจยั คือ นายชัยนิกร กุลวงษ์

5.2 การทดสอบการทางานจริงของเครื่องพ่นทรายอัตโนมัติ
ส าหรั บ การทดสอบการท างานจริ ง ของเครื่ อ งพ่ น ทรายอัต โนมัติ
สามารถทาได้โดยการนาค่าความเร็ วและความเร่ งจากผลการทดลองที่ 5.1
มากาหนดลงในโปรแกรม Mach3 แล้วทาการเขียน NC Code เพื่อควบคุม
การพ่นทราย
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(ก)
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เครื่องกัดชิ้นงานอัตโนมัติขนาดเล็ก
Small Automatic Milling Machine
ชัยนิกร กุลวงษ์1, จุฑาทิพย์ ทองเดชาสามารถ2 และ สรกฤช ศรี เกษม3
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แล้วจะเป็ นเครื่ องจักรที่ มีการนาเข้าจากต่างประเทศที่ มีราคาค่อนข้างสู ง
รวมทั้งการใช้งานและการบารุ งรั ก ษาที่ จาเป็ นต้องใช้บุค ลากรที่ มี ความ
เชี่ ยวชาญเฉพาะด้าน ซึ่ งอาจจะเป็ นความยากลาบากที่ภาคอุตสาหกรรม
ขนาดเล็กจะนาเครื่ องจักรดังกล่าวเข้ามาใช้งานในกระบวนการผลิตได้

บทคัดย่ อ
งานวิ จัยนี ้ไ ด้ ทาการออกแบบและสร้ างเครื่ องกั ดชิ ้นงานอั ต โนมั ติ
ขนาดเล็ก ควบคุมการทางานด้ วยโปรแกรมเชิ งตัวเลข รองรั บขนาดชิ ้นงาน
ไม่ เกิ น 15 x 15 cm หนาไม่ เกิ น 5 cm การทดสอบเครื่ องจะทา 2 กรณี คื อ
กรณี ที่ 1 การกัดชิ ้นงานในแนวการเคลื่ อนที่ วิถีตรงและวิถีโค้ ง จานวน 5
ครั้ ง กรณี ที่ 2 การกัดชิ ้นงานทั้งในแนวการเคลื่อนที่ วิถีตรงและการกัดเพื่อ
เจาะรู จานวน 5 ครั้ ง การทดสอบทั้ง 2 กรณี ก็เพื่อตรวจสอบความถูกต้ อง
ของคาสั่ ง การทางาน และความแม่ นยาของเครื่ อง ผลการทดสอบพบว่ า
เครื่ องกัดชิ ้นงานอัตโนมัติสามารถกัดชิ ้นงานได้ ทั้งในแนวการเคลื่อนที่ วิถี
ตรง วิ ถีโค้ ง และการเจาะรู ตรงตามที่ ออกแบบและเขี ยนโปรแกรมเชิ ง
ตัวเลขในรู ปจีโค้ ดไว้ ดังนั้นเครื่ องกัดชิ ้นงานอัตโนมัติขนาดเล็กมีค่าความ
ถูกต้ องและความแม่ นยา 100% จึงสามารถนาไปใช้ งานได้ จริ ง

ดัง นั้น งานวิ จ ัย นี้ จึ ง เป็ นการออกแบบและสร้ า งเครื่ อ งกัด ชิ้ น งาน
อัตโนมัติขนาดเล็กที่มีขนาดและประสิ ทธิ ภาพในการทางานที่เหมาะสม
กับภาคอุตสาหกรรมขนาดเล็ก ดังแสดงในรู ปที่ 1 ที่ ควบคุ มการทางาน
ด้วยโปรแกรมเชิ งตัวเลข โดยอาศัยคอมพิวเตอร์ ส่วนบุคคลและโปรแกรม
Mach 3 เป็ นส่ วนควบคุม และเลือกใช้สเต็ปมอเตอร์ ชนิ ดผสมเป็ นต้นกาลัง
ในการขับเคลื่อนกลไก

Abstract
This research is to design and implement the small automatic
milling machine which controlled by numerical program. The machine
can support the test specimen not larger than 15 × 15 cm and less than 5
cm thick. Testing the machine will be done in two cases. The first case is
to mill as a straight and curve trajectory 5 times. The second case is to
mill as a straight trajectory and to mill for drill as a holes 5 times. These
two tests are used to verify the correctness of the statement, the function
of the machine and to verify the precision of the machine.
The test results showed that the small automatic milling machine
can to mill as a straight, a curve and to drill as a hole exactly as
expected. The numerical program is in G code. Therefore, the small
automatic milling machine has accuracy and precision of 100% and can
be used in practical.

รู ปที่ 1. แสดงเครื่ องกัดชิ้นงานอัตโนมัติขนาดเล็ก

2. ผลงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้ อง

Keywords: small automatic milling machine, numerical programs,
G code

เครื่ องกั ด ชิ้ น งานอัต โนมัติ ข นาดเล็ ก คื อ เครื่ องจัก รกลซี เ อ็ น ซี
(Computerized numerical control machine) อีกชนิ ดหนึ่ ง ที่ควบคุมการ
ทางานด้วยโปรแกรมเชิ งตัวเลข และมีคอมพิวเตอร์ ช่วยในการจัดการและ
การประมวลผล [1]

1. บทนา
ปัจจุบนั กระบวนการผลิตชิ้นส่ วนต่างๆ ในภาคอุตสาหกรรม พบว่า มี
การแข่งขันทั้งในด้านของกาลังการผลิตและคุณภาพของชิ้นงานที่ค่อนข้าง
สู ง ด้วยวิวฒั นาการสมัยใหม่ และการแข่งขันทั้งในด้านของปริ ม าณการ
ผลิ ต และคุ ณ ภาพของงาน จึ ง ได้มี ก ารการน าเครื่ อ งจัก รอัต โนมัติ ที่ มี
ศักยภาพในการทางานที่สูงเข้ามาใช้งานในภาคอุตสาหกรรม แต่อย่างไรก็
ตามสาหรับเครื่ องจักรที่มีการควบคุมการทางานแบบอัตโนมัติส่วนมาก

เครื่ องจักรกลซี เอ็นซี ประกอบด้วยโครงสร้า งหลัก 2 ส่ วน คือ ส่ วน
ควบคุ ม ซี เ อ็น ซี (CNC controller) ที่ ท าหน้า ที่ สื่ อ สารกับ ผู ้ค วบคุ ม
ประมวลผล และควบคุ ม การท างานของเครื่ องจัก ร กล และส่ วน
เครื่ องจักรกลซี เ อ็นซี (CNC machine) ที่ ทาหน้าที่ใ นการสื่ อสารกับชุ ด
ควบคุม และเคลื่อนที่เพื่อตัดเฉื อนชิ้นงานตามคาสัง่ จากชุดควบคุม [3]
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ส าหรั บ รู ป แบบการควบคุ ม เครื่ อ งจัก รกลซี เ อ็ น ซี พบว่ า มี ท้ งั การ
ควบคุมแบบเปิ ด (Open loop control) และการควบคุมแบบปิ ด (Close
loop control) [6] ในปัจจุบนั นิ ยมใช้คอมพิวเตอร์ ทางานร่ วมกับโปรแกรม
PC CNC Software, K Cam, Linux EMC CNC, Mach3 หรื อโปรแกรม
คอนโทรลเลอร์ ตวั อื่นๆ เพื่อทำหน้ำที่เป็ นส่ วนควบคุมของเครื่ องจักรกล
ซี เอ็นซี เพรำะมีขีดจำกัดควำมสำมำรถในกำรใช้งำนที่สูง และยังช่ วยลด
ต้นทุนในส่ วนควบคุมซี เ อ็นซี ได้ [2] สาหรับมอเตอร์ ที่ นิยมเลื อกใช้เพื่อ
เป็ นต้นกาลังในการขับเคลื่อนเครื่ องจักรกลซี เอ็นซี ได้แก่ สเต็ปมอเตอร์
(Stepper motor) และเซอร์ โวมอเตอร์ (Servo motor) โดยอาศัยบอลสกรู
(Ball screw) หรื อ ฟี ดสกรู (Feed screw) เป็ นตัวส่ งถ่ายกาลังอีกที [8]
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สาหรั บงานวิจยั นี้ มี แ นวความคิ ด ที่ จะออกแบบและสร้ างเครื่ องกัด
ชิ้นงานอัตโนมัติขนาดเล็ก ที่ควบคุมการทางานด้วยโปรแกรมเชิ งตัวเลข
โดยเลือกใช้สเต็ปมอเตอร์ชนิดผสม ส่ งถ่ายกาลังผ่านบอลสกรู เพื่อเป็ นต้น
กาลังในการขับเคลื่ อนส่ วนเครื่ องจักรกลซี เอ็นซี และอาศัยคอมพิวเตอร์
ส่ วนบุค คลทางานร่ วมกับ โปรแกรม Mach 3 เพื่อทาหน้าที่ เ ป็ นส่ วน
ควบคุมซีเอ็นซี ทั้งนี้ เพื่อให้ได้เครื่ องกัดชิ้ นงานอัตโนมัติขนาดเล็ก มีราคา
เหมาะสม สามารถท างานได้ จ ริ ง และเหมาะกั บ การใช้ ง านใน
ภาคอุตสาหกรรมขนาดเล็ก
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เมื่อ
คือแรงบิดรวมที่สเต็ปมอเตอร์ตอ้ งใช้ในการขับเคลื่อน
เครื่ องกัดชิ้นงานอัตโนมัติในแนวแกน i
คือแรงบิดที่ตอ้ งเอาชนะแรงเสี ยดทาน
T
J
คือแรงเฉื่ อยรวมสาหรับการเคลื่อนที่ในแนวแกน i
คือแรงเฉื่ อยของตัวจับยึด
J
คือแรงเฉื่ อยของบอลสกรู
J
คือแรงเฉื่ อยเนื่องจากมวล
J
คือมวลของบอลสกรู
M
คือมวลของตัวจับยึด
M
คือขนาดรัศมีวงในของตัวจับยึด
r
คือขนาดรัศมีวงนอกของตัวจับยึด
r
คือมวลที่สเต็ปมอเตอร์ตอ้ งขับเคลื่อนในแนวแกน i
M
คือค่าความเร่ งเชิ งมุม (rad/s2)

คือค่าความเร่ งเชิ งเส้น(m/s2)
a
คือค่าประสิ ทธิ์ ภาพของบอลสกรู

คือค่าสัมประสิ ทธิ์แรงเสี ยดทานของบอลสกรู

คือระยะพิตซ์ของบอลสกรู
P
คือเส้นผ่านศูนย์กลางของบอลสกรู
D
Ti

f r ictio n

i

3. ทฤษฎี และการคานวณทีเ่ กีย่ วข้ อง

co u p lin g

สาหรับเครื่ องกัดชิ้นงานอัตโนมัติที่ได้ออกแบบและสร้ างในงานวิจยั
นี้ มีส่วนประกอบหลักๆ ดังนี้

scr ew

r ef lect

B

3.1 โครงสร้ าง

C

สาหรับโครงสร้างในส่ วนที่มีการเคลื่ อนที่เลือกใช้อลูมิเนี ยม เพราะมี
น้ าหนักเบา และไม่เป็ นสนิ ม ยกเว้นฐานของเครื่ องจักรที่ เลื อกใช้เหล็ ก
เพราะต้องการความแข็งแรง

i

o

i

3.2 ชุดควบคุม
เลือกใช้คอมพิวเตอร์ ส่วนบุคคลทางานร่ วมกับโปรแกรม Mach 3

3.3 ต้ นกาลัง
สาหรับต้นกาลังในการขับเคลื่ อนกลไกต่างๆ เลื อกใช้สเต็ปมอเตอร์
ร่ วมกับบอร์ดควบคุมมอเตอร์ และอาศัยบอลสกรู ในส่ งถ่ายกาลัง
สาหรับการเลื อกใช้สเต็ปมอเตอร์ เพื่อเป็ นต้นกาลังในการขับเคลื่ อน
เครื่ องกัดชิ้ นงานอัตโนมัติขนาดเล็ก จาเป็ นต้องพิจารณาค่าแรงบิ ด และ
แรงเฉื่ อยของสเต็ปมอเตอร์ ที่มีความเหมาะสม ที่ เพียงพอที่จะเอาชนะ
ภาระงานต่างๆ ในระหว่างการเคลื่ อนที่ของเครื่ องกัดชิ้ นงานอัตโนมัติ ดัง
แสดงในสมการในด้านล่าง

ส าหรั บ ค่ าพารามิ เ ตอร์ ต่างๆ ที่ เ กี่ ยวข้องในการออกแบบ และการ
เลือกใช้เพื่อสร้างเครื่ องกัดชิ้นงานอัตโนมัติขนาดเล็ก มีรายละเอียดดังนี้
- มวลที่ สเต็ปมอเตอร์ ต้องขับเคลื่ อนในแนวแกน x (M ) เท่ากับ
16 kg
- มวลที่ สเต็ปมอเตอร์ ต้องขับเคลื่ อนในแนวแกน y (M ) เท่ากับ
9.95 kg
- มวลที่สเต็ปมอเตอร์ ต้องขับเคลื่ อนในแนวแกน z (M ) เท่ ากับ
2.61 kg
- ความเร่ งเชิงเส้น 1,000 mm/s2 หรื อ ความเร่ งเชิ งมุม 628 rad/s2
x

(1)

Ti  Tfrictio n  J i  α

y

เมื่อ

z

J i  J co u p lin g J screw  J reflect

(2)

เนื่องจาก
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-

มวลของตัวจับยึด คือ 0.032 kg
เส้นผ่านศูนย์กลางวงนอกของตัวจับยึดคือ 2.5 x10-2 m
เส้นผ่านศูนย์กลางวงในของตัวจับยึดคือ 9.5 x10-3 m
เส้นผ่านศูนย์กลางของบอลสกรู คือ 14 x10-3 m
ความหนาแน่นของบอลสกรู คือ 7.83 x103 kg/m3
ความยาวของบอลสกรู ในแต่ละแนวแกนคือ 40.65 x10-2 m
ค่าประสิ ทธิ์ภาพของบอลสกรู คือ 0.96
ค่าสัมประสิ ทธิ์แรงเสี ยดทานของบอลสกรู คือ 0.003
ระยะพิตซ์ของบอลสกรู คือ 10 x10-3 m

จากสมการที่ 1 และสมการที่ 2 จะได้ค่าแรงบิดรวม
รวม J สาหรับการเคลื่อนที่ในแต่ละแนวแกนคือ

Ti

5.1 ทดสอบกัดชิ้นงานในแนวการเคลื่อนที่วิถีตรงและวิถีโค้ ง
ต่ อเนื่องกัน
ในการทาสอบเพื่อกัดชิ้ นงานในแนวการเคลื่ อนที่วิถีตรงและวิถีโค้ง
ต่อเนื่ องกัน มีการเขี ยนโปรแกรมเชิ งตัวเลขเพื่อควบคุ มเครื่ องกัดชิ้ นงาน
อัตโนมัติขนาดเล็กดังนี้
% G90 G80
G00 Z10 S25000 M03
X5 Y5
Z2
G01 Z-1.5 F100
X5 Y21 F33
X23 Y30
G02 X67 Y30 R22 F33
G01 X85 Y21 F33
Y5

และแรงเฉื่ อย

i

Tx  6.2110 -2 N.m
J x  5.54 10-5 kg.m 2

Ty  4.2110 -2 N.m
J y  4.0110-5 kg.m 2

X5
G00 Z10
X33 Y30
Z2
G01 Z-1.5 F100
G02 X57 Y30 R12 F33
X33 Y30 R12 F33
G00 Z10
X0 Y0
M30 %

ส่ วนสาหรับชิ้นงานที่ได้จากการกัด แสดงในรู ปด้านล้าง

Tz  6.03 10 N.m
-2

J z  2.15 10-5 kg.m 2

เนื่องจากแรงบิดรวมที่สเต็ปมอเตอร์ตอ้ งใช้ในการขับเคลื่ อนเครื่ องกัด
ชิ้นงานอัตโนมัติ และค่าแรงเฉื่ อยรวมสาหรับการเคลื่ อนที่แนวแกน X มี
ค่าสู งสุ ด ดังนั้นสาหรับการเลื อกใช้สเต็ปมอเตอร์ เพื่อเป็ นต้นกาลังในการ
ขับเคลื่อนเครื่ องกัดชิ้นงานอัตโนมัติ ทั้ง 3 แนวแกน จะเลือกสเต็ปมอเตอร์
ที่ มี ข นาดเดี ยวกั น ทั้ งสามแนวแกน โดยพิ จ ารณาจากค่ า แรงบิ ด
T  6.21 10 N.m และค่ า แรงเฉื่ อ ย J  5.54 10 kg.m ส าหรั บ
งานวิจยั นี้จะเลือกใช้สเต็ปมอเตอร์ ของบริ ษทั Vexta รุ่ น PK-266-02A โดย
มีค่าแรงบิดสู ง 1.17 N.m และ แรงเฉื่ อยของมอเตอร์ 3.00 x 10-5 kg.m2 ซึ่ ง
ถือว่าเพียงพอในการใช้งาน
-2

-5

x

2

x

4. วัสดุ-อุปกรณ์ ทใี่ ช้ ในการทดสอบ
สาหรับวัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้ในการทดสอบประกอบด้วย
1. วัสดุที่ใช้ทดสอบกัด ซึ่ งได้แก่ อะคริ ลิก
2. ใบมีดกัดชิ้นงาน
3. เครื่ องกัดชิ้นงานอัตโนมัติขนาดเล็ก ดังแสดงในรู ปที่ 1
4. เครื่ องคอมพิวเตอร์ ที่ทางานร่ วมกับโปรแกรม Mach 3

รู ปที่ 2. แสดงชิ้นงานที่ได้จากการกัดชิ้นงานในแนวการเคลื่อนที่ท้ งั วิถีตรง
และวิถีโค้งต่อเนื่ องกัน

5.2 ทดสอบกัดชิ้นงานในแนวการเคลื่อนที่วิถีตรง และการกัด
เพือ่ เจาะรู ต่อเนื่องกัน

5. การทดสอบ
การทดสอบการทางานของเครื่ องกัดชิ้ นงานอัตโนมัติขนาดเล็ก เป็ น
การตรวจสอบความถูกต้องของคาสั่ง การทางาน และความแม่นยาของ
เครื่ อง แบ่งออกเป็ น 2 กรณี คือ กรณี ที่ 1 การกัดชิ้ นงานในแนวการ
เคลื่อนที่วิถีตรงและวิถีโค้ง กรณี ที่ 2 การกัดชิ้นงานในแนวการเคลื่ อนที่วิถี
ตรงและการกัดเพื่อเจาะรู ซึ่ งสามารถแสดงรายละเอียดได้ดงั นี้

ในการทาสอบเพื่อกัดชิ้ นงานในแนวการเคลื่ อนที่ วิถีตรงและการกัด
เพื่อเจาะรู ต่อเนื่ องกัน มีการเขียนโปรแกรมเชิ งตัวเลขเพื่อควบคุมเครื่ องกัด
ชิ้นงานอัตโนมัติขนาดเล็กดังนี้
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% G90 G80
G00 Z10 S25000 M03
X5 Y5
Z2
G01 Z-1.5 F100
X65 F33
Y34
X5
Y5
G00 Z10

X14 Y19.5
Z2
G98 G81 X14 Y19.5 Z-3 R10
F100
X28
X42
X56
G80
G00 Z10
X0 Y0
M30 %

นายบุญโฮม กุลวงษ์ และนางสาคร กุลวงษ์ ผูอ้ บรบสัง่ สอนและเลี้ยงดูมา
เป็ นอย่างดี
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Implementation of Autonomous parts (Brake, Gear, and Accelerator) of the
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Abstract
This paper is focused on implementing an automatic system to
AU Autonomous Caddy Car (AUAC) by introducing FiO Board
controller to each system of AUAC, which includes Gear, Brake, and
Accelerator systems. The mechanism designed to actuate each system
is integrated with the controller and planted into different location to
perform each function. The main objective of this project is to create
a fully autonomous caddy car that can be programmed to replace the
human interaction with the system. The program is written and
compiled by using Simulink/MATLAB.
Keywords : AU Autonomous Caddy Car (AUAC), Autonomous
System, FiO Board Controller.

I.

INTRODUCTION

The AU Autonomous Caddy Car (AUAC) is a project from
Assumption University and was first introduced in August
2011 by a group of senior students. The project was revealed
with an automatic parking system, which the caddy car will be
able to park into a parallel parking slot. The system uses an
Ultrasonic sensor to detect the spot and then calculate the
distance between it. The data is sent to a control system and
calculate to provide signal to control the actuator located in the
steering part. After the data is calculated and ready, the AUAC
will automatically perform the parking itself. The system can
be considered as only partial autonomous system due to the
lack of other autonomous parts such as, brake, gear and
accelerator systems. The old system still requires human
interaction to the AUAC to successfully perform the task. So
the new autonomous parts are introduced to the system to
complete the AU Autonomous Caddy Car (AUAC).
The controlling parts of AUAC are similar to the Adaptive
Cruise control for an intelligent vehicle by Worrawut [2]. The
control system is developed and implemented onto each part of
the AIT intelligent vehicle [2].

FiO Board by aimagin [3] has been selected as a main
controller for this project due to its performance and
compatibility with RapidSTM32 Blockset of Simulink
/MATLAB. FiO Board is user-friendly and is widely known
and used among students and teachers in universities
nowadays. FiO Board is capable of downloading a program
compiled by using Simulink/MATLAB.
This paper shows the implementation and integration of
both mechanism and control system to the AUAC system.
Section II explains the autonomous parts added to the previous
system; mechanical hardware and controller using to control
the actuator. The programs of each system will be presented in
section III. Section IV shows the results of each system
controlled autonomously. The paper is concluded in section V.
II.

AUTONOMOUS PARTS

The autonomous parts introduced to the system of the
AUAC as shown in Fig.1 include Gear, Brake, and
Accelerator systems. The selected actuator to this project is
RC servo motors.
The RC Servo Motor 9850MG Servo shown in Fig.2 from
Towerpro is selected as a main actuator in this project. This
motor weights 180 g with the dimension of 67.9 x 30.2 x 56
mm. The operating voltage of this motor is between 4.8 – 6 V
and the operating speed for 4.8V is 0.20sec/60degree and
0.16sec/60degree for 6V. It can produce the highest torque up
to 25kg/cm by supplying maximum 6V to it.
The FiO Board controller is used as a main controller of
each system, which the details of these are discussed briefly in
the following sub-sections.

The concept applied onto AIT intelligence Vehicle by
Nassaree [1] is the main purpose and motivation of this paper.
The concept of autonomous and intelligent car is adapted and
implemented onto the AUAC by using controller to control
each system of the AUAC (Gear, Brake, and Accelerator
parts).

Fig.1: AUAC
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flat surface at the end of the hands as shown in Fig.5 and exert
force to push down the pedal in a desire angles. For the
accelerating system, the moving speed of the AUAC depends
on the angle of the accelerating pedal, which this mechanism is
also similar to the brake system.
Fig.6 shows the real RC servo motors and arms mounted
onto the accelerating and brake pedal of the AUAC.

Fig.2: 9850MG Servo Motor from Towerpro

A. Gear system: CAD and Mechanical Structure
The mechanical structure of Gear system consists of RC
servo motor supported with an aluminum stand planted to the
gear location. The shaft of the RC servo is mounted with a
plastic hand and attached to the gear shaft to create a higher
rotational force. The RC servo acts as an actuator, which
receives an order from the controller, and controls the gear
into the desire direction. There are 3 positions in the gear
system, Neutral, Forward and Backward. These positions are
located in different angles [65°, 90°, and 115°].
Fig.3 reviews the top view and the oblique view structure
of the gear system implemented on to the shaft. The figure is
shown in a CAD design format and Fig.4 shows a real
mechanism implemented onto the system.

Fig.5: CAD design of Accelerator and brake systems

Fig.6: Mechanical part of accelerating system and brake
system

C. Controller: FiO Board
FiO Standard Board shown in Fig.7 is an evaluation board
from FiO family which is based of STMicroelectronics
STM32TM ARM 32 bits CortexTM – M3 processors.

(a)
(b)
Fig.3: CAD design of Gear System (a) Oblique view (b) Top view

Coding and programming are generally based on using
Simulink/MATLAB program. Programs is written and
compile by using embedded MATLAB function and Simulink
to generate digital output and PWM to control the RC motor
by using RapidSTM32 Block set which is already provided.

Fig.4: Mechanical part of gear system

B. Brake and Accelerator systems: CAD and Mechanical
Structure
The mechanical structure of Brake and Accelerator systems
share a common structure. Both of them consist of 2 RC servo
motors located on the platform of the AUAC. The system
requires 2 RC servo motors to generate enough force to
successfully press the brake and accelerating pedal. Both shafts
of RC servo motors are connected to 2 aluminum hands with

(a)

Fig.7: (a) CAD design of FiO Board (b) FiO Board Controller
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CONTROL SYSTEM AND PROGRAM

III.

This section explains the program of each system
implemented into AUAC, which includes Gear, Brake, and
Accelerator systems.
Each program is written by using Simulink/MATLAB
program and then downloaded to the FiO Board to directly
control the RC servo motor. The controller generates a specific
PWM signal and use to control the angle of rotation of each
motor separately
The following sections explain the method and program of
each autonomous system of AUAC
A. Gear System: Program Structure
The program of gear system is illustrated in Fig.8. The
program is written in blockset. To be able to control the 3
positions of the gear, Neutral, Forward, and Backward, the
program receives 2 signal inputs and generates a specific PWM
signal and control the desire angle.

B. Brake and Accelerator Systems: Program Structure
The brake and accelerator systems use the same program to
operate. The program uses Simulink/MATLAB to compile
similar to the gear system and then transfer the program to the
FiO Board controller. The program of these systems is shown
in Fig.10. The program receives the analog signal input and
converts them to digital input for calculation and generates
PWM signal to control the angle position. The angle position
of the RC servo motors is determined by the analog signal
compared to the thresholds in the program.
The program of brake and accelerator systems is similar
and briefly explained and summarized as flowchart shown in
Fig.11.

The program of gear controlling is briefly explained and
summarized as flowchart shown in Fig.9.

Fig.8: Simulink program of gear system
Start
Start

Fig.10: Simulink program of brake and accelerator systems
Obtain
Obtain
Digital
Digital Signal
Signal
input
input

Input 1 = 1
Input 2 = 0

Input 1 and 2 =
0 or 1

Start
Start

Input 1 = 0
Input 2 = 1

Acquire
Acquire
Analog
Analog signal
signal
Forward
Forward

Neutral
Neutral

RC
RC Servo
Servo turns
turns to
to 50
50
degree
degree

RC
RC Servo
Servo turns
turns to
to 90
90
degree
degree
(Neutral
(Neutral position)
position)

Backward
Backward

Convert
Convert Analog
Analog
signal
signal to
to Digital
Digital
signal
signal and
and compute
compute

RC
RC Servo
Servo turns
turns to
to
130
130 degree
degree

End
End
Start
Start

Fig.9: Overview of gear system program

Fig.11: Overview of brake and accelerator systems program
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IV.

The AUAC system is introduced with the autonomous
gear, brake and accelerator systems, which uses RC servo
motors as the main actuator controlled by PWM signal
generated from the main controller of this project, which is
FiO Board. Each system is designed and modified to
perform a specific purpose. The gear system uses RC servo
motor to rotate the shaft of the gear to a different position,
Neutral, Forward, and Backward. And for the brake and
accelerator systems, use RC servo motors mounted with an
aluminum arm to press down the pedal. The results of 3
systems are considered to be successful.
Integrating every autonomous parts existing in the
AUAC system to perform autonomous parking system is a
future work of this research.

EXPERIMENTAL RESULT

The experiment and result is recorded while the AUAC
was performing out at Basketball Court of Assumption
University. The results of each system are promising and
indicate that we are in the correct direction. The results of
AUAC system are subdivided into following sections
A. Gear system: Result
The AUAC gear system contains 3 positions, Neutral,
Forward and Backward. The AUAC started out in the
Neutral position, which is selected by the default output of
the program. When the forward signal is received, the RC
servo motor successfully rotates the shaft of the gear to the
forward position with precision and accuracy. As well as
when the backward position is selected, the RC servo motor
rotates to the given direction without error.
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B. Brake system: Result
The AUAC brake system is tested when the AUAC is
moving in a forward direction. When the controller receives
the analog input, the RC servo motors rotate and press the
brake pedal with an angle according to the input resulting in
the AUAC stop moving. Also the brake system is tested
when the AUAC is moving in a backward direction, which
gives the exact motion of the previous test.
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D. Discussion
The whole system performs accurately and gives out a
promising result. The only problem in is that, the torque
generated from the RC servo in the Brake and Accelerator
systems is not enough to push down the pedal to the desire
angle, so the second RC servo is introduced to both of the
systems to solve this problem. The FiO Board Controller
performs efficiently to control
✔ each part of the AUAC and
the programming code in MATLAB is simple and
straightforward to understand and comprehend.
V.

CONCLUSION

This paper describes the autonomous parts of the AUAC
in detail of both mechanical and program design. This paper
focuses on the autonomous parts added from the previous
AUAC automatic parking system to fully complete the
autonomous control of the AUAC system.
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current (Ion) and also the Drain Induced Barrier Lowering (DIBL) are
investigated.

บทคัดย่อ
ศึ กษาการออกแบบทางวิศวกรรมช่ องทางเดิ นกระแสของพี มอสที มี
ค่ าความยาวน้ อยกว่ า ไมโครเมตรโดยใช้ การจําลองกระบวนการสร้ างและ
การจํ า ลองอุ ป กรณ์ Synopsys TCAD เป็ นเครื องมื อ ที ใช้ สํ า หรั บการ
ทดสอบ การออกแบบช่ อ งทางเดิ น กระแสประกอบด้ ว ยการปรั บ ลด
พารามิเตอร์ ทางกายภาพเช่ นความยาวเกต (Lg), การยิงฝั งประจุสําหรั บการ
ปรั บแรงดันขี ดเริ ม (VTA) และการสร้ างบ่ อแยกชนิ ดเอ็น ด้ วยการยิ งฝั ง
ประจุ อะตอมฟอสฟอรั สที ปริ มาณโดสค่ าต่ างๆที ยิ งแบบ retrograde ที
พลั ง งาน 450 keV โครงสร้ างของพี ม อสที ทดสอบเป็ นแบบ Surface
channel (SC PMOS). ในการศึ ก ษาการจํา ลองนี เราอธิ บ ายลั ก ษณะ
ปรากฏการณ์ ของการเปลี ยนแปลงช่ องทางเดิ นกระแสโดยความเข้ มข้ น
ของการเติมอะตอมสารเจื อและการหาวิธีการเพิมศักยภาพของของพี มอส
ซึ งจะสนใจในแรงดันขี ดเริ มในย่ านเชิ งเส้ นและย่ านอิ มตัว,การแกว่ งตัว
กระแสเดรนในย่ านตํากว่ าแรงดันขี ดเริ ม (sub threshold swing),กระแส
เดรนรั วไหล,กระแสเดรนอิ มตัวและ Drain Induced Barrier Lowering
(DIBL).

Keywords: PMOS, TCAD, DIBL, VPT

1. บทนํา
ในปั จจุบนั ขนาดของมอสเฟส (MOSFET) ได้มีขนาดเล็กลงอย่าง
ต่อเนือง ลักษณะการออกแบบการกระจายตัวของพาหะและลักษณะของ
รอยต่อของช่องทางเดินกระแสเป็ นสิ งจําเป็ นสําหรับการปรับปรุ งศักยภาพ
ของอุปกรณ์และควบคุมปรากฏการณ์ของช่องทางเดินกระแสสันทีเกิดขึน
ผลกระทบของช่องทางเดินกระแสสันเช่น Drain-Induced Barrier
Lowering(DIBL) , Punchthrough Voltage(VPT) และ กระแสรั วไหล( Off
State Leakage Current) ในการควบคุม VPT ของมอสเฟสจะต้องมีการ
เติมอะตอมสารเจือความเข้มข้นสูงในช่องทางเดินกระแสในขณะทีความ
ยาวเกตลดลง การเติมอะตอมสารเจือความเข้มข้นสูงมักจะควบคุมได้ยาก
และทําให้ความคล่องตัวของพาหะลดลง[2,3] ในช่วงเวลาทีผ่านมาทางเรา
ได้ประสบผลสําเร็ จในการสร้างมอสเฟสทีมีความยาวของช่องทางเดิน
กระแสเท่ากับ 0.8 ไมโครเมตร ขัวเกตเป็ นแบบ โพลีซิลิคอน ชนิดเอ็น
( N+ poly silicon gate) วิศวกรรมช่องทางเดินกระแสของเอ็นมอสเป็ น
แบบ Surface Channel ในขณะที วิศวกรรมช่องทางเดินกระแสของพีมอส
เป็ นแบบ Buried Channel ทังนีเนืองจากการยิงผังประจุในการปรับค่า
แรงดันขีดเริ มของทัง 2 มอสเฟตเป็ นโบรอน จากการทดสอบผลทางไฟฟ้ า
พบว่าพีมอสสนันมีค่าความไวต่อผลของ DIBL ค่อนข้างมากเมือเทียบกับ
เอ็นมอส และผลทางไฟฟ้ าอืนๆพบว่า ยังขึนกับความลึกของรอยต่อ
Buried Channel ของพีมอส ทีเชือมต่อระหว่างขัวซอสและเดรน ในการ
สร้างมอสเฟส 0.5 ไมโครเมตรทีศูนย์ TMEC นันจึงมีความพยายาม ทีจะ
เอาชนะข้อจํากัดเหล่านี จึงได้ทาํ การศึกษาโดยเสนอแบบจําลองการสร้าง
มอสเฟส 0.5 ไมโครเมตรชนิดบ่อคู่ ซึ งมีความยาวช่องทางเดินกระแส
ตําสุ ด 0.3 ไมโครเมตร ในบทความนีเราเสนอการทดลองและอภิปราย
ลักษณะการออกแบบวิศวกรรมของช่องทางเดินกระแสทีถูกยิงฝังประจุที
ความยาวของเกต 0.5 ไมโครเมตรของอุปกรณ์พีมอส แบบ Surface
Channel ขัวเกตเป็ นแบบ โพลีซิลิคอน ชนิดพี ( P+ poly silicon gate) ที

Abstract
This paper investigates the channel engineering design
consideration of sub micrometer surface channel PMOS (SC-PMOS)
devices by using the semiconductor process and the device simulation.
Virtual wafer fabrication factory Synopsys TCAD Tools is used for
fabrication and simulation of a testing device namely Sentaurus process
simulation and Sentaurus devices simulation. The channel design
consists of a scaled down of a physical parameter such as channel
design gate length (Lg), ion implantation for the threshold voltage
adjust(VTA) and the retrograde N-well formation with a various doping
concentration done by varying the phosphorus implantation dose with an
implantation energy of 450 keV. In this simulation study, we characterize
the effect of the channel modulation by engineering doping
concentration profile and determine how to enhance the performance of
PMOS. The threshold voltage (VTH) in linear and saturation region, sub
threshold swing (S), off state drain leakage current (Ioff), saturation drain
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สร้างบนฐานรองชนิดเดียวกัน การตรวจสอบพารามิเตอร์ต่อไปนีจะถูก
จําลองกระบวนการทํางานซึ งเป็ นฟังก์ชนของความยาวเกต
ั
-(Threshold voltage), VTH
-(Off state leakage current )Ioff
-Dain Induce Barrier Lowering
-Subthreshold slope (S.)
-Punchthrough voltage or breakdown voltage (VPT)

เห็ นได้ว่า เมื อความยาวช่ องทางเดิ นกระแสลดลงทําให้ก ระแส Ioff จะ
เพิ มขึนและค่า VTH จะลด ค่า sub threshold slope ( S  nvT ln10 ) ของ
ทรานซิ สเตอร์เป็ นส่ วนกลับของความชันของกราฟ IDS กับ VGS ในหน่ วย
millivolts/ decade (mV/dec) ของการเปลี ยนแปลง IDS ที อุ ณหภูมิห้องค่ า
ดังกล่ าวมี ค่าเป็ น 60 mV/dec แรงดัน punchthrough (VPT) เป็ นแรงดัน
ไบอัสย้อนกลับทีขาเดรนโดยไม่มีแรงดันไบอัสที ขาเกตทําให้เกิดกระแส
ไหลจากเดรนไปซอสเป็ นแรงดันเดรนทีกระแสเดรนกาํ หนดให้มีค่า 1 nA
ต่ อหน่ วยความกว้าง (1nA/µm) วิธีการสําหรั บควบคุ ม punchthrough ที
นิยมเป็ นการเพิ มการยิ งฝั งประจุ เรี ยกว่า การยิงฝั ง APT ซึ งความลึ กของ
APT จะเท่ากับความลึกของร่ อยต่อของซอส-เดรน

สมการด้านล่างในกรณี ทีมีการฝังประจุของการปรั บค่ าแรงดันขี ดเริ มเป็ น
ชนิ ดเดี ยวกับฐานรอง(Surface Channel) ค่ าความหนาแน่ นของพาหะใน
ช่องทางเดินกระแสมีค่าเป็ น
NC H  N sub  N I
(1)
สมการค่าแรงดันขีดเริ มของมอสเฟสขนาดใหญ่หาได้จาก
VTH  VFB  2Φ F  γ1 Φ F
VFB  Φ MS 

Qss
COX

2. วัสดุ อุปกรณ์ และวิธีการ
บ่อแยกชนิด เอ็น สร้างโดยการยิงฟอสฟอรั ส (Phosphorus) ฝั งลงบน
ฐานรองชนิ ด P ที มี ค่าความต้านทาน 20 Ω-cm ที ความเข้มข้นค่ าต่ างๆ
ดังนี 8x1012, 9x1012, 1x1013 และ 2.0x1013 cm-2ด้วยพลังงานคงที 450 keV
และขับลึก (drive-in) ทีอุณหภูมิ 10500C เป็ นเวลา 300 นาที ได้ความลึ ก
ของรอยต่ อ 1.8 µm และค่ าความต้านทานแผ่น (Sheet resistance) 700

(2)
(3)

ในกรณี ทีขวเกตเป็
ั
นแบบ โพลีซิลิคอน ชนิดพี
Φ MS 

EG kT Nch

ln
2
q
ni

(4)

Ω/sq ความหนาของ Poly silicon gate 300 nm ความหนาของ Gate oxide
10 nm ใช้ อาร์ เซนิ ค ในการยิงฝั งประจุ สําหรั บการปรั บแรงดันขี ดเริ ม
(VTA) ของ PMOS ต่างๆตังแต่ 1.4x1012ถึง 1.7x1012 ด้วยพลังงาน 90 keV
การป้ องกันการเกิด Punch through ใช้การยิงฟอสฟอรัสด้วยความเข้มเข้น
ต่างๆตังแต่ 1.0x1012ถึง 5.0x1012 ด้วยพลังงานคงที 200 keV ในส่ วนซอส
(Source) และเดรน (Drain) ใช้สร้ างโดยการยิง BF2 (3)
ด้ว ยความเข้มข้น
15
5x10 พลังงาน 100 keV กระบวนการ Rapid Thermal Annealing (RTA)
ทีอุณหภูมิ 1100 0C เป็ นเวลา 10 วินาที โครงสร้ างของมอสเฟสที กาํ หนด
ขอบเขตในการจําลองแสดงในรู ปที 1

ในกรณี ทีขวเกตเป็
ั
นแบบ โพลีซิลิคอน ชนิดเอ็น
Φ MS  

γ1 
ΦF 

EG kT Nch

ln
2
q
ni

2ε si qN ch

(5)
(6)

Cox
kT  Nch 
ln 

q  ni 

(7)

เมื อ NI เป็ นความเข้มข้นของการยิงฝั งประจุ Nch เป็ นความเข้มข้นของ
พาหะทีพืนผิวของช่องทางเดินกระแส VFB แรงดันแถบเรี ยบของฐานรอง
Fเป็ นศักย์ไฟฟ้ าพืนผิว (surface potential) MS เป็ นค่ างานระหว่างขัว
เกตกับฐานรอง QSS เป็ นค่ าประจุ ที รอยต่ อเกต (interface charge). COX
เป็ นค่าความจุไฟฟ้ าต่อ หนึงหน่วยพืนทีของเกต กระแสรั วไหล (Off state
leakage current ) ในแบบจําลองไฟฟ้ าของ (BSIM) ทีแรงดัน VGS =0 และ
VDS=3.3 V กระแสรั วไหลทีไม่มีแรงดันไบอัสฐานรองถูกกาํ หนดโดย
 V   V DS 
I off  I o 10  TH

S


W eff
I o   o C ox
( vT ) 2 exp(1.8)
Leff

(8)
(9)

รู ปที 1. ขอบเขต ทางกายภาพในการจําลอง

เมื อ µ0 เป็ นความคล่ องตัวที ไม่ มีแรงดันไบอัส Weff และ Leff เป็ นความ
กว้างและความยาวประสิ ทธิ ผล,  T เป็ นแรงดันอุณหภูมิ, VDS เป็ นแรงดัน
ไบอัสเดรนและซอส,  เป็ นสัมประสิ ทธิ DIBL, q เป็ นประจุ อิเล็กตรอน
และ n เป็ นสัมประสิ ทธิ transistor subthreshold swing (n =1+CD/Cox). จะ

จากรู ปได้แสดงพารามิ เตอร์ ทางกายภาพเช่ น ความหนาอ็อกไซด์ (tox) ,
ความลึ ก ของซอสและเดรน (Xj), ความยาวเกต (Lg) ซึ งการออกแบบ
พารามิเตอร์ทางกายภาพจะเป็ นไปตามกฎการออกแบบมอสเฟสเช่น ความ
หนาอ็อกไซด์ (tox) จะเท่ากับ 0.018Lg, ความลึ กของ extension (rj) เท่ ากับ
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0.3Lg, Xj เท่ ากับ0.6Lg , Spacer width (Lext) เท่ ากับ 0.3Lg และความยาว
effect gate (Leff) เท่ากับ 0.6Lg การจําลองจะจําลองความยาวเกตที 0.3,
0.4,0.5, 0.55, 0.6, 0.8, 1.2และ 3.0 ไมโครเมตร ซึ งพารามิ เตอร์ ต่างๆจะ
แปรตามความยาวเกตทีออกแบบตามกฏการออกแบบ การจําลองอุ ปกรณ์
ทังหมดใช้โปรแกรม Sentaurus device 2-D

PMOS
NW Dose=1e13,APT Eng=200keV

-0.8

VTH

(V)

-0.7
-0.6
APT5e12
APT3e12
APT1e12
NoAPT

-0.5
-0.4
-0.3
-0.2

3. ผลการทดลองและสรุปผล

-0.1

รู ปที 2 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างแรงดันขีดเริ ม กับ ปริ มาณโดสยิง
ฝังประจุการปรับค่าแรงดันขีดเริ ม(VTA ) พลังงานคงที 90 keV ในบ่อแยก
ชนิด เอ็น จะเห็นได้วา่ แรงดันขีดเริ มเพิ มขึนอย่างเชิงเส้น ทีทุกค่าของความ
เข้มข้นของบ่อแยก และ เมือเข้มข้นของบ่อแยกมากขึนค่าแรงดันขีดเริ มจะ
มากตามเนืองจากความหนาแน่นของพาหะในช่องทางเดิ นกระแสมากขึ น
ต้องใช้แรงดันมากขึนในการดึ งประจุ ชนิ ดพี รู ปที 3 แสดงความสัมพันธ์
ระหว่างแรงดันขีดเริ ม (VTH) กับ ความยาวเกต (Lg) ด้วย ปริ มาณโดสของ
VTA เท่ ากับ 1.6x1012 cm-2 จะเห็นได้ว่าแรงดันขี ดเริ มเพิ มขึ นตามความ
ปริ มาณโดสของ APT ทุกค่าความยาวเกต และมีค่าลดลงอย่างรวดเร็ วเมื อ
ความยาวเกตน้อยกว่า 4ไมโครเมตร รู ปที 4 แสดงความสัมพันธ์ระหว่าง
แรงดัน ขี ด เริ ม (VTH) กับ ความยาวเกต (Lg) ที พลัง งานยิ ง ฝั ง ประจุ
AntiPunch through (ATP) ค่าต่างๆ จะเห็นได้ว่าแรงดันขี ดเริ มลดลงตาม
พลังงานการยิงของ ATP ทีเพิ มขึนทุกค่าความยาวเกต แต่ไม่มีผลนัยสําคัญ
ต่อค่า แรงดันขีดเริ มมากนัก

0.0
0.0

0.4

0.8

1.2

1.6

Lg

-0.7

(V)

3.2

-0.6
150 kev
200 keV
250 keV
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(V)
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-0.2
-0.1
0.0
0.4

0.8

1.2

1.6

2.0

2.4

2.8

3.2
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รู ปที 4 ความสัมพันธ์ระหว่างแรงดันขีดเริ ม (VTH) กับ ความยาวเกต (Lg)
ทีพลังงานการยิงของ AntiPunch through (ATP) ค่าต่างๆ

PMOS
Lg=0.5 um VTA Eng=90keV

-0.6
-0.5
No VTA

VTH

2.8

PMOS
NW Dose= 1e13, APT Dose=3e12
VTA Dose=1.6e12, 90keV
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Lg

-0.7

2.4

รู ปที 3 ความสัมพันธ์ระหว่างแรงดันขีดเริ ม (VTH) กับ ความยาว
เกต (Lg) ทีความเข้มข้นของ (ATP)
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รู ปที 2 ความสัมพันธ์ระหว่าง แรงดันขีดเริ ม กับทีปริ มาณโดส ยิง
ฝังประจุ VTA ทีปริ มาณโดส ยิง ฝังประจุ บ่อ แยกเอ็น ค่าต่างๆ

-0.1
0.0
0.0

0.4

0.8

1.2

Lg

รู ปที 5 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างแรงดันขี ดเริ ม (VTH) กับ ความยาวเกต
(Lg)
ที แรงดัน เดรน ซอส 0.1 และ 3.3 โวลต์ตามลํา ดับ พบว่า การ
เปลียนแปลงค่าแรงดันขีดเริ ม ที แรงดันเดรน ซอส 0.1 และ 3.3 โวลต์

1.6

2.0

2.4

2.8

3.2

(um)

รู ปที 5 ความสัมพันธ์ระหว่างแรงดันขีดเริ ม (VTH) กับ ความยาวเกต (Lg)
ทีแรงดันเดรน ซอส 0.1 และ 3.3 โวลต์
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ตารางที 1ผลการจําลองคุณสมบัติทางไฟฟ้ าของพีมอส
Process parameter
N-well dose (cm-2) ,450 keV VTA dose (cm-2),90 keV
12

12

9×10
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2×1013

1.7×10
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1.4×1012

VTH (V)

Out put
S mV/dec
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-0.64
-0.66

90
89
92

ขอขอบคุณTMEC/NECTEC ทีช่วยสนับสนุนอุปกรณ์ Sentaurua
TCAD 2 D
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ควบคุมแรงดันขีดเรื มได้ดีกว่า ผลของ DIBL น้อยกว่า ทังนีเป็ นผลจากขัว
เกตเป็ นแบบโพลีซิลิคอนชนิดพี ในการศึกษาเราตรวจสอบประสิทธิ ภาพ
การทํางานของ MOSFETs ชนิดพีทีมีการเติมอะตอมสารเจือ ในช่องทาง
เดินกระแสทีความเข้มข้นต่าง จากการทดสอบแบบจําลองกระบวนการ
สร้าง พบว่าค่าความยาวเกตจะต้องไม่ตากว่
ํ า 0.4 ไมโครเมตร โดยสรุ ป
เพือให้ศกั ยภาพของ พีมอส เข้าใกล้ คุณสมบัติทางไฟฟ้ าของ เอ็นมอส
กระแสION มีค่า 160 µA/µm แรงดันขีดเริ มมีค่า 0.64 โวลต์ กระแสรั วไหล
อยู่ในย่าน pA/µm ค่าของDIBL มีค่าประมาณ 20 mV/V และ Sub
threshold slope มีค่า 90 mV/dec กระบวนการสร้างของพีมอสควรเป็ น
ปริ มาณโดสยิงฝังประจุเท่าบ่อแยกชนิดเอ็น ทีค่า 1x1013cm-2, ปริ มาณโดส
ยิงฝังประจุเท่ากับ 1.6x1012 cm-2

มีค่าเป็ น 25 60 และ 140 มิลลิโวลต์ ที ความยาวของช่ องทางเดิ นกระแส
กับ 0.5 0.4 และ 0.3 ไมโครเมตร ตามลํา ดับ ในกรณี ที พี ม อสมี ช่ อ ง
ทางเดินกระแสเป็ นแบบ Buried Chanel การเปลี ยนแปลงค่ าดังกล่ าวมี ค่า
เป็ น 110 300 และ 600 มิ ลลิ โวลต์ที ที ความยาวของช่ องทางเดิ นกระแส
กับ 0.5 0.4 และ 0.3 ไมโครเมตร ตามลําดับ.เราสังเกตได้ว่าการออกแบบ
ความยาวเกตทีดีจะไม่นอ้ ยไปกว่า 0.4 ไมโครเมตร. รู ปที 6 แสดงกระแส
IOFF กับ ION โดยเปลียนแปลงความยาวช่ องทางเดิ นกระแสและความเข้ม
ของ VTA จะเห็ นได้ว่า ช่ องทางเดิ นกระแสตําสุ ดต้องไม่ น้อยกว่า 0.4
ไมโครเมตร ถึ ง จะ มี ก ารควบคุ ม roll-off ได้ ดี ซึ งผลการจํ า ลอ ง
พารามิ ตเตอร์ ข อง พี มอส ความยาวเกต 0.5 µm ได้แ สดงในตารางที 1
พบว่า ทีความเข้มข้นของ บ่อแยกชนิดเอ็น ที ค่ า 1x1013 cm-2, ปริ มาณโดส
ยิงฝั งประจุ เท่ ากับ 1.6x10 12 cm-2 จะมี ประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ด ION มี ค่า 143
µA/µm, subthreshold slope มี ค่าประมาณ 90 mV/decade และค่ า linear
transconductance มีค่า 7.0 µS/µm แรงดัน VPT มีค่าประมาณ – 10 V

10

Gm (S/m)
6.87
7.0
6.78

250

Ion (A/m)

รู ปที 6 ความสัมพันธ์ระหว่าง IOFF กับ IONทีความยาวช่องทางเดิน
กระแสและปริ มาณโดสยิงฝังประจุ VTA ค่าต่างๆ

4. สรุป
จากรายละเอียดการเพิ มประสิ ทธิ ภาพช่องทางวิศวกรรมได้ดาํ เนินการ
สําหรับเทคโนโลยี CMOS 0.5 ไมโครเมตร โครงสร้างของพีมอสเป็ น
แบบ Surface channel (SC PMOS) ซึ งมีคุณสมบัติทางไฟฟ้ าทีดีกว่า เช่น
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Abstract—Bicycling has become increasingly popular as an
alternate means of transportation and a recreational activity.
Whether for fitness or leisure, limitations to cycling are often
associated with the logistics of transporting bicycles to the
ride location or just simply the weather. We propose a simple,
extensible, and affordable solution to provide a more realistic
indoor cycling experience by using live user data to adjust
the speed of a video playback of a recorded route or scenery.
In the Playback mode, our system requires the user to use a
typical indoor bicycling setup (a bicycle and a trainer) and
a PC to process user data and display the video of the route
or scenery. A cycling power meter is used in order to provide
current user wattage for calibrating the video playback. In
case the user would like to customize his or her own route,
a GPS head unit, a power meter, and a video recorder are
required to record the video and the route data such as
GPS locations and instantaneous power. Both of the video and
the route data will be processed by the system’s Production mode.
Keywords: Cycling, Video Playback, Indoor Training, Virtual
Reality

I. INTRODUCTION
Bicycling has become increasingly popular as an alternate
means of transportation and a recreational activity. Whether
for fitness or leisure, limitations to cycling are often associated
with the logistics of transporting bicycles to the destination or
just simply the weather. Numerous solutions for indoor cycling
exist. However, more affordable setups such as trainers, rollers
or stationary bicycles provide little or no feedback to the
user, making indoor cycling mundane. Several approaches are
available to enhance the experience. For example, videos (e.g.
touring a scenery or fitness training sessions) are played so
that the user can watch the program while cycling. A number
of solutions offer sophisticated systems that gather user data
(heart rate, power, cycling cadence, speed, etc.) to deliver
interactive experience at a cost unreachable by the majority
of population. Furthermore, these systems are very limited,
e.g. the user is required to purchase videos for specific routes;
personalized routes are usually not be available from system
developers.
In this paper, we propose a simple, extensible, and affordable
solution to deliver a more realistic indoor cycling experience.
In the following, we first discuss some background on bicycle
training and virtual reality in Section II. Section III details the
implementation of our system. Section IV presents the results
of our system. Section V summarizes the paper and proposes
the areas for future work.

II. V IRTUAL C YCLING
Bicycles are the most efficient human-powered vehicles. They
are used to bring people from one place to another by the
riders’ own power. Bicycles are getting increasingly popular as
an alternative means of transportation due to its versatility such
as limited parking space, small carbon footprints and environmentally friendly. Additionally, they are used as a recreational
equipment for traveling, fitness, exercise, and even as a part of
social activities. Despite bicycles’ several advantages, they still
have numerous limitations, e.g. accident risks, road conditions,
unpredictable weather, logistics of transporting bicycles to the
starting point.
Numerous solutions for cycling exist for cyclists who wish to
stay indoor. A bicycle trainer can be attached to the bicycle’s
rear wheel or a dedicated stationary bicycle to allow the
rider to stay stationary while cycling. However, most indoor
setups provide little or no feedback to the cyclists, making
indoor cycling mundane and monotony. In any case, there
exist commercial products made available to simulate cycling
environments in order to make indoor cycling more realistic
and enjoyable. Virtual cycling environment offers a solution
to most of bicycling limitations.
In the following subsections, we investigate the concept and
design that, together, deliver a more realistic experience to
indoor cycling.
III. M IX VR D ESIGN
In this section, we discuss the design and implementation
details of our system, MixVR.
A. MixVR Dataflow Diagram
1) Playback Dataflow Diagram: Given that there are two
modes of operation for MixVR, Figure 1 illustrates the
dataflow diagram for the Playback mode. There are three
pieces of information: contents (video, audio, and text), XML
track data file for GPS information, and live ANT+ data for
instantaneous power. For each of the three data, there are
different functions that process the information. The key information that dictates the process is the live power information
which is used along with the cyclist’s profile in order to adjust
the speed of the video playback. The adjustment process takes
into account of the current power to calculate the total energy
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spent up to this point to match with the energy accumulated up
to a particular GPS destination. Based on the current time and
location, the destination corresponding to the energy spent is
determined and used to adjust the playback speed of the video
in order to provide the perceived sensation similar to that of
the real world to display to the user. Additionally, the Playback
mode also collects the ride data and export to XML data file
in case the user would like to analyze the current ride data.
Other contents

Contents path
Content
(Video, audio,
text)

Find
matching
content

Contents data

Audio, text
contents

content

Video data

Video

Processed
track data file
(XML)

XML
loader

Track data

ANT+ sensors

•
•

ANT+ data
Current riding
data

•
Track data file
(XML:TCX)

•
•

Dataflow Diagram for MixVR Playback Mode

•
•

2) Production Dataflow Diagram: Figure 2 presents the
dataflow diagram for MixVR’s Production mode. In the Production mode, the key data is the XML track data file that
records the cyclist’s vital data (energy spent, current power,
heart rate, etc.) along with GPS coordinates. Such XML data
file is processed in accordance with the recorded video file in
order to synchronize the video time and the elapsed time in
the XML file. As a result, we will obtain the processed XML
data file to be used during the Playback mode of MixVR.
Bike sensors

2

•
•

Data
collecting by
head unit

•
•

Track data
Calculate missing
data (energy, wind
& gravity power,
distance between
trackpoint)

Video time offset,
rider profile

(3)

P w = F w × V mps

(4)

F sl: Force in newtons due to the pull of the rider and bicycle down the slope
P sl: Power in watts required to overcome the force of Fsl
W kg: Combined weight of the rider and bicycle in kg
g: Acceleration due to gravity, 9.8 m/s2
GradHill: Gradient of the hill, in decimal, the ratio of the rise to the horizontal
run.

The following two equations illustrate the relationships between the terrain gradient, combined rider and bicycle weight,
and gravity.

Track config

Processed XML data

Processed track
data file (XML)

Fig. 2.

F w = 0.5 × A × Cw × Rho × V mps

3) Gravity: Gravity is the force applied to an object due to
the earth’s gravitational field. Gravity affects a cyclist the most
when he/she moves through a terrain with elevation changes.
The key factors to gravity are listed below.
•

XML data

F w: Force on rider and bicycle due to wind drag
Cw: Drag coefficient, typically 0.5
Rho: Air density in kg/m. Depends on temperature and barometric pressure.
Some typical values are sea level: 1.226, 1500m: 1.056 and 3000m: 0.905
V mps: Speed in meters/sec
A: Effective frontal area of the rider and bicycle in m2 . Typical value is 0.5.

Equations 3 and 4 describe the relationship between the
variables above and wind resistance (force and power).

Location, power, etc.

Track data file
(XML:TCX)

(2)

Riding data

Track
data
collecting

Rider profile

Fig. 1.

(1)

P rr = F rl × V mps

2) Wind Resistance: Wind resistance is the force applied to
an object due to the object moving through the air. The list
below describes the factors affecting wind resistance.

Current riding data

Calculate
riding
data

ANT+ data

F rl = W kg × g × Crr

Video
speed
adjustment

Track data

Riding data

Rider profile

•

F rl: Force, in newtons, caused by rolling resistance
P rr: Power, in watts, to overcome Frl
Crr: Coefficient of rolling resistance typically 0.004 but can be as high as 0.008
for bad asphalt or as low as 0.001 for a wooden track.
g: acceleration due to gravity 9.8 m/s2
W kg: mass of the ride plus bicycle in kg
V mps: Velocity in meters/sec

Video

Latest riding data

ANT+
interface

•

Video
speed

ANT+ data

Raw ANT+ data

•

Based on the parameters above, we can calculate rolling resistance and its corresponding power by the following equations.

Video
player

Extracted data

Data file path

•

Output to user

Video data

Content
loader

1) Rolling Resistance: Rolling resistance is the friction between the road surface and the tire. The following are the
parameters affecting friction.

Dataflow diagram for MixVR Production Mode

F sl = W kg × g × GradHill

(5)

P sl = F sl × V mps

(6)

4) Combined Forces: Based on all these three forces: rolling
resistance, wind resistance, and gravity, the combined forces
that a cyclist must over in order to move the bicycle and
him/herself is shown in Equation 7.

B. Power Calculations
Our experiments showed that the cyclist’s power output alone
is inadequate to adjust the speed of the video playback and
provide a realistic sensation similar to real-world cycling. In
[1], a mathematical formula for calculating cycling power is
presented. In the following subsection, we discuss three forces
that a cyclist must overcome during a cycling activity.

T otalP ower = (F rl + F w + F sl) × V mps

(7)

IV. RESULTS AND DISCUSSIONS
In this section, we present the actual MixVR software and
equipment choices and discuss the software usability.
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A. System Implementation
We chose to develop MixVR using C# for Windows PC
platform due to its large install base, allowing wider adoption
from users. A PC is used to display the video and process
the cyclist’s information received via an ANT+ USB dongle.
Several pieces of information are gathered via ANT+ sensing
devices either on the cyclist’s body or the bicycle (which is
attached to a trainer or a roller or a stationary bicycle). For
example, a cycling power meter delivers the instantaneous
power output by the cyclist; a chest-strap heart rate monitor
provides the information of how hard the cyclist works; a
speed/cadence sensor detects how fast the cyclist pedals and
how fast the bicycle wheel turns, etc.
We chose to use a hub-based power meter in the rear wheel
as supposed to crank-based or pedal-based power meters since
the hub-based approach offers the best solution between cost
and the ease of transferring between bicycles. We opted for
a trainer to attach to the rear bicycle wheel as it provides
great resistance variations to experiment with high and low
wattage situations and its stability. We chose to ANT+ interface between the PC and cyclist’s peripherals due to its wide
compatibility to the majority of peripherals. Figure 3 shows
the system setup (but not sensing devices on the bicycle).

Fig. 3.

Fig. 4.

Screenshot of MixVR Playback mode

MixVR also includes another software that is used to process
the video data along with the GPS information recorded as
shown in the screen shot of the MixVR’s Production mode in
Figure 5. The first field requires the user to specify the location
of the TCX file recorded from a GPS head unit. “Output file
path” specifies the location of the augmented video file. Since
it is possible that the GPS and video recording may not be
started simultaneously, MixVR allows the cyclist who records
the route to first start GPS then the video. This means there
must be some time accounted for the difference between the
start time between the GPS and video. Hence, “GPS Video
diff” accounts for this time difference. “Video start time” is
used to specify the elapsed time that may need to be edited out
since there may not be any distance travel between the time
the video starts recording and the actual moving start. Note
that “Video start time” does not include for “GPS Video diff”.
Finally, the user must indicate the total weight of the cyclist
and the bicycle in order to take this into account during the
calculation of the video playback.

MixVR system setup

Figure 4 shows the screen shot of the Playback mode of
MixVR. The left bar provides the information regarding the
current location of the cyclist in the peloton (group of riders).
The current system only supports single rider. Therefore, the
“1/2” means the cyclist is currently the first cyclist out of
two cyclists in the system (while the second cyclist is the
one who recorded the video). “+25m” and “+4s” refer to the
distance (25 meters) and time (4 seconds) ahead of the next
rider, respectively.

Fig. 5.

Screenshot of MixVR Production mode

B. Discussions
The bottom bar displays the current statistics typically offered
by various cyclocomputer. From left to right, we have current
power output (measured from hub-based power meter), heart
rate (beats per minute), cadence (frequency of cyclist’s pedal
rate in rounds per minute unit), bicycle speed, distance pedaled, elapsed time, percent gradient of the terrain currently on,
average speed, and average wattage, respectively.

We recorded GPS route information along with video using
Garmin 810 and GoPro Hero camera, respectively. The TCX
file is used along with the video file to produce the resultant
video file used during Playback mode. We found that by using
the power information alone was inadequate to adjust the video
playback speed as other environmental factors (such as gravity
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force from gradient, wind resistance, drag coefficient of the
cyclist and the bicycle, etc.) must be accounted for.
By including these environmental parameters in equations 1 to
7, the video playback speed is much more closely matched to
the real-world speed. However, the current implementation of
MixVR still utilizes generic parameters for rolling resistance
and, more importantly, drag coefficient/frontal area. Additionally, we experimented with only the same cyclist for both
the Production and Playback mode of MixVR. The software
will be made more versatile through a thorough testing with
different cyclists for both Production and Playback mode.
V. SUMMARY
In this paper we have presented MixVR, an extendable and
interactive system for indoor cycling. There are two modes of
operations – Playback and Production mode of the software. In
the Playback mode, live cyclist’s data such as power output is
used to adjust the speed of the pre-recorded video playback. In
the Production mode, MixVR allows the user to create his/her
own version of the video by using data file from GPS head
unit along with the recorded video. We have seen that MixVR
can provide a more realistic indoor cycling experience to the
user. However, there are still minor limitations to our software
which require additional future work to fine tune our system.
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controlling the game. Therefore, the researcher use the gestures of
aerobic exercising to the research, to add another alternative in
exercising for people in this century, that want to be able to play game
along with exercising. The player can control the game through
a webcam which uses the principle of the Color tracking command
program. Which was brought to adapt with the game. The game also
uses Adobe Flash to write and design the systems and structures and
when data is stored and samples were tested, the result goes according to the
hypothesis that is the satisfaction level of the players is in a good direction.

บทคัดย่ อ
งานวิ จัยนี ้มีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพิ่ มทางเลื อกในการออกกําลังกาย
ให้ กั บคนยุคใหม่ 2) เพื่ อนําหลักการเล่ นเกมและการออกกําลังกายมา
ผสมผสานให้ เกิ ดความกลมกลืนและเกิ ดประโยชน์ สูงสุด 3) เพื่อเป็ นการ
พัฒนาสื่ อมัล ติ มีเ ดี ยให้ ตรงตามความต้ องการของผู้บ ริ โภคในปั จจุบั น
4) เพื่ อ ผลิ ตสื่ อมั ล ติ มีเ ดี ย มาประยุก ต์ ใ ช้ ให้ เหมาะสมกั บสั งคมและ
วัฒนธรรม 5) เพื่อศึ กษาความพึงพอใจของผู้เล่ นเกมเต้ นปฏิ สัมพันธ์ ด้วย
กล้ องเว็บแคม เพื่อส่ งเสริ มการออกกําลังกายแบบแอโรบิค ทั้งนี ผ้ ้ ูวิจัยได้
พัฒนาและออกแบบรู ปแบบของเกม โดยใช้ เทคโนโลยีการประมวลผล
ภาพ (Image Processing) ตรวจจับการเคลื่ อนไหวของผู้ใช้ งานเพื่ อให้
ผู้ใช้ งานสามารถใช้ มือในการควบคุม เกมให้ ดาํ เนินไปได้ ด้วยตนเอง ผู้วิจัย
จึ งได้ นาํ ลักษณะท่ าทางการออกกําลังกายแบบแอโรบิคมาประยุกต์ ใช้ กับ
งานวิจัย เพื่อเป็ นอีกหนึ่งทางเลื อกในการออกกําลังกายให้ กับคนยุคใหม่ ที่
ต้ องการออกกําลังกายไปพร้ อม ๆ กับการเล่ นเกม ซึ่ งผู้เล่ นสามารถควบคุม
การเล่ น เกมผ่ า นกล้ อ งเว็บ แคม อาศั ย หลั ก การทํา งานของโปรแกรม
ตรวจจับสี (Color tracking command) ซึ่ งนํามาประยุกต์ เข้ ากับตัวเกมทํา
ให้ ผู้เ ล่ น สามารถควบคุ มการเล่ นเกมได้ ด้วยตนเอง โดยใช้ โปรแกรม
อะโดบี แฟลช (Adobe Flash) ในการเขียนโปรแกรมและออกแบบระบบ
การทํางานต่ าง ๆ ของเกม และเมื่อนําไปเก็บข้ อมูลกับกลุ่มตัวอย่ างพบว่ า
ตรงตามสมมติ ฐานคื อความพึ งพอใจของผู้เ ล่ นเกมเต้ นปฏิ สัมพันธ์ ด้วย
กล้ องเว็บแคม เพื่อส่ งเสริ มการออกกําลังกายแบบแอโรบิค อยู่ในระดับดี

Keywords: interactive game, dancing game, aerobic, color tracking,
image processing

1. บทนา
เนื่ องจากในปั จจุบนั สื่ อความบันเทิงได้เข้ามามีบทบาทในชี วิตประจําวัน
เป็ นอย่า งมาก ทั้ง เพื่ อ สร้ า งความบัน เทิ ง ความเพลิ ด เพลิ น และความ
สนุกสนานให้กบั ผูบ้ ริ โภคได้รู้สึกผ่อนคลาย หลังจากที่ได้ทาํ กิ จกรรมต่างๆ
ในชี วิตประจําวันหรื อในช่ วงที่มีเวลาว่าง เกมก็เป็ นสื่ อความบันเทิงอีกชนิ ด
หนึ่งที่มีความแพร่ หลายเป็ นอย่างมาก อีกทั้งผูบ้ ริ โภคสามารถเลื อกสรรได้
ตามความต้องการและได้มีการนําเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามาผสมผสานกับ
เกม ทําให้มีความแปลกใหม่ และน่ าสนใจมากยิ่งขึ้น [1] ผูว้ ิจยั จึงพัฒนา
และออกแบบเกมโดยใช้ เ ทคโนโลยี ก ารประมวลผลภาพ(Image
Processing) ตรวจจับการเคลื่ อนไหวของผูใ้ ช้งานเพื่อให้ผใู้ ช้งานสามารถ
ใช้มือในการควบคุมเกมด้วยตนเอง ผูว้ ิจยั จึงนําลักษณะท่าทางการออก
กําลังกายประเภทแอโรบิคมาประยุกต์ใช้กบั งานวิจยั นี้ โดยใช้ชื่อว่า เกมเต้น
อย่างง่าย (Easy Dancing Game Application) เพื่อให้เป็ นอีกหนึ่ งทางเลือกใน
การออกกําลังกายให้กบั คนยุคใหม่ที่ตอ้ งการออกกําลังกายไปพร้ อมๆ กับ
การเล่ นเกม ซึ่ งผูเ้ ล่ นสามารถทําการควบคุ มการเล่ นผ่านกล้องเว็บ แคม
โดยอาศัยหลัก การทํางานของโปรแกรมตรวจจับสี (Color tracking
command) ซึ่ งจะนํามาประยุกต์เข้ากับตัวเกมทําให้ผเู ้ ล่นสามารถควบคุ ม
การเล่นเกมได้ดว้ ยตนเอง [2] โดยผูว้ ิจยั ได้เขียนโปรแกรมเกมขึ้นโดยใช้
โปรแกรมอะโดบี แฟลช (Adobe Flash) และใช้ภ าษาแอคชันสคริ ป
(Action Script 2.0) ในการเขียนโปรแกรมและออกแบบระบบการทํางาน
ต่าง ๆ ของเกมผูว้ ิจยั หวังเป็ นอย่างยิ่งว่า โครงงานดังกล่าวจะเป็ นอีกหนึ่ ง
ตัวอย่าง ของสื่ อมัลติมีเดีย ที่จะเป็ นจุดเริ่ มต้นให้กบั สื่ อชนิ ดอื่นๆ ต่อไป

ค ำส ำคั ญ : เกมปฏิ สัม พัน ธ์ , เกมเต้น , แอโรบิ ค , การตรวจจับ สี ,
การประมวลผลภาพ

Abstract
This The purposes of this research are 1) Increase exercising
options for people in this generation 2) Combine exercising and playing
games together to increase maximum benefit from both ones.
3) To develop multimedia source that serves the demands of people
nowadays. 4) To create a multimedia source that fits the society and
culture. 5) To study the satisfaction of the clients of the webcam
interaction game to support aerobic exercising. Thus, the researchers
developed and designed the game structure by using image processing
technology to detect the player's gestures, in order to use their hands for

วันที่ 21-23 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ เชี ยงใหม่
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เหมาะสําหรับคนที่เคยผ่านการเต้นแอโรบิคมาแล้ว และกําลังเป็ นที่นิยม
มากในปัจจุบนั [3]

1.1. วัตถุประสงค์ ของการวิจยั
1. เพื่อเพิ่มทางเลือกในการออกกําลังกายให้กบั คนยุคใหม่
2. เพื่อนําหลักการเล่นเกมและการออกกําลังกายมาผสมผสานให้เกิ ด
ความกลมกลืนและเกิดความประโยชน์สูงสุด
3. เพื่ อ เป็ นการพัฒ นาสื่ อ มัล ติ มี เ ดี ย ให้ ต รงตามความต้อ งการของ
ผูบ้ ริ โภคในปั จจุบนั
4. เพื่ อผลิ ต สื่ อมัล ติ มีเดี ย มาประยุก ต์ ใช้ใ ห้ เหมาะสมกับสังคมและ
วัฒนธรรม
5. เพื่ อ ศึ ก ษาความพึ ง พอใจของผู ้เ ล่ น เกมเต้ น ปฏิ สั ม พัน ธ์ ด้ ว ย
กล้องเว็บแคม เพื่อส่งเสริ มการออกกําลังกายแบบแอโรบิค

2.2 ระบบนาเสนอแบบปฏิสัมพันธ์ (Interactive)
ระบบนําเสนอแบบปฏิสมั พันธ์ (Interactive) คือ การสื่ อสารระหว่าง กัน
และการเกิ ด การติ ด ต่ อสื่ อ สารระหว่ า งกัน แต่ โดยรวมแล้วคํา ว่ าระบบ
นํา เสนอแบบปฏิ สัม พัน ธ์ คื อ การมี ป ฏิ สัม พัน ธ์ ก ัน ระหว่ า งผู้รั บ ข้อ มู ล
ข่ า วสารกับ คอมพิ ว เตอร์ ช่ ว ยสอนผู ้รั บ ข้อ มู ล ข่ า วสารมี ก ารโต้ ต อบ
ปฏิสมั พันธ์กบั คอมพิวเตอร์ และข่าวสารมีโอกาสเลือกตัดสิ นใจและได้รับ
การเสริ มแรงจากการได้ รั บ ข้ อ มู ล ย้อ นกลั บ ทัน ที เป็ นการเรี ยนรู้
ในรู ปแบบการสื่ อสารสองทาง (Two-Way Communication) การใช้
ข่าวสารผ่านคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน เนื้ อหาจะถู กส่ งจากเครื่ องไปยังผูร้ ับ
ข้อมูลข่ าวสารเพื่อให้ผูร้ ั บข่าวสารทําการตอบสนองโดยส่ งคําตอบหรื อ
ข้อมูลไปยังเครื่ องอี กครั้งหนึ่ ง การรั บข้อมูลข่าวสารในลักษณะนี้ มีขอ้ ดี
หลายประการ เช่น ความฉับพลันของการให้คาํ ตอบจากโปรแกรมที่วางไว้
เพื่อความเข้าใจที่ ถูกต้องแก่ ผูร้ ั บข้อมูลข่าวสารเป็ นการทําให้ง่ายต่อการ
เรี ยนรู ้แลทําให้การถ่ายทอดความรู ้บรรลุผลด้วยดี [2]

1.2. สมมติฐานการวิจยั
1. ความพึ งพอใจของผู ้เล่ นเกมเต้น ปฏิ สัม พันธ์ ด้วยกล้องเว็บแคม
เพื่อส่งเสริ มการออกกําลังกายแบบแอโรบิค อยูใ่ นระดับดี

1.3. ขอบเขตของการวิจยั
การวิจยั ครั้งนี้ ผูว้ ิจยั ได้กาํ หนดขอบเขตของการวิจยั ดังนี้
1. ประชากรและกลุ่ มตัวอย่างที่ ใ ช้ใ นการวิ จยั เป็ นนักศึ ก ษาระดับ
ปริ ญญาตรี สาขาวิ ช าวิ ศ วกรรมมัล ติ มี เ ดี ย และระบบอิ น เทอร์ เ น็ ต
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ใช้วิธีสุ่ มอย่างง่าย (Simple random sampling)
จํานวน 30 คน จากประชากรหรื อนักศึกษาทั้งสิ้ น 250 คน
2. ระยะเวลาดําเนินการวิจยั ภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2556

2.3 การตรวจจับการเคลือ่ นไหว (Motion Detection)
ระบบการตรวจจับความเคลื่ อนไหวของสิ่ งต่างๆ โดยใช้ความเร็ วหรื อ
ทิศทางของการเคลื่อนที่ของสิ่ งต่าง ๆ ที่อยูใ่ นพื้นที่ตรวจจับ เป็ นเกณฑ์วดั
หลักการของการตรวจจับการเคลื่อนไหว (Motion detection) [2] โดยใช้
ภาษา แอคชันสคริ ป ในโปรแกรมอะโดบีแฟลช [4] ในตรวจจับความ
เคลื่อนไหวของภาพ หลักการคือการนําภาพก่อนหน้ามาเปรี ยบเทียบกับ
ภาพปั จจุบนั เพื่อประมวลผลหาความแตกต่างของภาพทั้งสองและแสดง
ส่ วน ที่แตกต่างออกมาให้เห็นดังรู ปที่ 1

2. ทฤษฎีทเี่ กีย่ วข้ อง
การวิจยั นี้ ผวู้ ิจยั ได้ศึกษาทฤษฎีและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องดังนี้

2.1 การออกกาลังกายแบบแอโรบิค
การออกกําลั งกายแบบแอโรบิ ค คื อ การออกกํ า ลั ง กายนานาชนิ ด ที่
ทํา ติ ด ต่ อ กั น เป็ นเวลานานพอที่ จ ะกระตุ ้ น ให้ ร่ างกายใช้ พ ลั ง งานจาก
กระบวนการสันดาปออกซิ เจนเพิ่มขึ้นกว่าปกติจนสามารถกระตุน้ ให้เกิ ดการ
พัฒนาในอวัยวะต่างๆ ที่ดาํ รงชี วิตได้อย่างมีความสุ ขได้แก่ หัวใจ หลอดเลือด
ปอด และกล้ามเนื้ อ ซึ่ งการเต้นแอโรบิคเป็ นการผสมผสานของท่ากายบริ หาร
การเคลื่อนไหวเบื้องต้น และจังหวะการเต้นรํา มาประกอบกับเสี ยงดนตรี โดย
จัดความหนักเบาให้ต่อเนื่ องเหมาะสม กับท่าเต้น ซึ่ งแบ่งออกเป็ น
1) การเต้นแอโรบิ คแบบไม่มีแรงกระแทก โดยที่ เท้าทั้งสองติ ดพื้น เช่ น
การยืนย่อ หรื อ ท่านัง่ ท่านอนเหมาะสมกับทุกเพศทุกวัย และผูม้ ีน้ าํ หนักตัวเกิน
2) การเต้นแอโรบิคแบบมีแรงกระแทกตํ่า โดยที่เท่าข้างหนึ่ งติดพื้น เหมาะ
สําหรับทุกเพศ ทุกวัย และผูส้ ู งอายุและผูม้ ีน้ าํ หนักตัวเกิน
3) การเต้นแอโรบิคแบบที่มีแรงกระแทกสู ง โดยที่ มีเท้าทั้งสองลอยจากพื้น
การเต้นชนิดนี้ มีอตั ราการเสี่ ยงจากการบาดเจ็บข้อเข่า ข้อเท้าสู ง เนื่ องจากมีแรงกระแทกมากกว่าสามเท่าของนํ้าหนักตัว การเต้นชนิ ดนี้ ไม่เหมาะสําหรั บผูม้ ี
ปัญหาของข้อเข่า ข้อเท้า นํ้าหนักตัวมากเกิน ผูส้ ู งอายุและผูม้ ีร่างกายไม่แข็งแรง
4) การเต้นแอโรบิคสลับแรงกระแทก เป็ นการผสมผสานระหว่างการเต้น
แอโรบิคแบบที่ 1 , ที่ 2 ,และที่ 3 เข้าด้วยกัน เพื่อให้เกิ ดความสนุ กสนานเร้ า
ใจมี ความปลอดภัยสู ง พัฒนาไปในทางที่ ดี และมี สมรรถภาพเพิ่ มขึ้ น

รู ปที่ 1. ภาพจากกล้องและภาพจากการประมวลผลภาษาแอคชันสคริ ป
2.3.1 การตรวจจับการเคลื่อนไหวจากพืน้ ที่
กําหนดขอบเขตที่ตอ้ งการให้เกิ ดการตรวจจับเป็ นพื้นที่ จากรู ปที่ 2 คือ
บริ เวณพื้ น ที่ สี ฟ้ า เมื่ อ มี ว ัต ถุ เ ข้ า ไปอยู่ ใ นขอบเขตที่ ก ํ า หนดจะเกิ ด
การประมวลผลและตอบสนองต่อผูใ้ ช้ต่อไป
2.3.2 การตรวจจับการเคลื่อนไหวจากวัตถุ
กําหนดกําหนดขอบเขตที่ ต้อ งการให้ เ กิ ด การตรวจจับ เป็ นวัตถุ ดัง
รู ปที่ 2 เป็ นบริ เวณพื้นที่สีเหลื อง เมื่อมีวตั ถุเข้ามาในขอบเขตที่กาํ หนดจะ
เกิดการประมวลผลและตอบสนองต่อผูใ้ ช้ต่อไป
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นอกจากการออกแบบเกมในแบบแผนผังภาพรวมของเกม ผูว้ ิจยั ได้
ออกแบบรู ปแบบการเล่ น ของเกมในลัก ษณะตามทฤษฎี เกมซึ่ งผูว้ ิ จยั ได้
อธิ บ ายไว้ดัง รู ป ที่ 5 อี ก ส่ ว นที่ มี ค วามสํ า คัญ คื อ การออกแบบการ
ปฏิ สัมพันธ์ระหว่างผูใ้ ช้กบั ฮาร์ ดแวร์ โดยผูว้ ิจยั ได้จดั ไว้ในส่ วนของการ
ติ ดตั้งมี อุปกรณ์ ที่จาํ เป็ นคื อ 1) เครื่ องคอมพิวเตอร์ 2) กล้องเว็บแคม 3)
เครื่ องฉายภาพ (Projector) 4) ฉากหลัง และ 5) ฉากรับภาพ โดยอุปกรณ์
ทั้ง 5 นี้ ควรได้รับการติดตั้งตามรู ปที่ 6 เพื่อให้การแสดงผลสมบูรณ์ที่สุด

รูปที่ 2. การตรวจจับการเคลื่อนไหว

2.7 การตรวจจับการเปลีย่ นแปลงของค่ าสี (color tracking)
ระบบการตรวจจับค่าความเปลี่ ยนแปลงของสี ที่รับค่ามาจากตัวกล้อง
เว็บแคมโดยโปรแกรมจะทําการเปรี ยบเทียบเฟรมของภาพก่อนหน้าและ
ภาพปั จจุบนั ว่ามีการเปลี่ยนแปลงค่าสี และนําผลลัพธ์ ที่ ได้มาปรับให้อยู่
ในลักษณะของตัวแปรและนําค่าดังกล่ าวมาใช้ในการประมวลผลต่อไป
ดังรู ปที่ 3 [2]

รู ปที่ 5. แผนผังโครงสร้างในการทํางานของเกม

รูปที่ 3. ค่าที่ได้จากการคํานวณของคอมพิวเตอร์

3. ขั้นตอนวิธีการดาเนินการวิจยั
ผูว้ ิจยั ได้ศึกษางานวิจยั และวรรณกรรมที่ เกี่ ยวข้องเพื่อศึ กษาถึงประเด็น
ที่สาํ คัญ และมีวิธีการดําเนิ นการวิจยั ดังนี้

3.1 เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั
ผูว้ ิจยั แบ่งเครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ออกเป็ น 2 ส่ วนดังนี้
3.1.1 เกมเต้ นปฏิ สัมพันธ์ ด้วยกล้ องเว็บแคม เพื่อส่ งเสริ มการออกกําลังกาย
แบบแอโรบิค
การพัฒนาเกมเต้นฯ ในเบื้องต้นได้ออกแบบแผนผังภาพรวมของเกม
ไว้ในดังรู ปที่ 4

รู ปที่ 6. การติดตั้งอุปกรณ์
3.1.2 แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เล่ นเกมเต้ นปฏิ สัมพันธ์ ด้วยกล้ อง
เว็บแคม เพื่อส่ งเสริ มการออกกําลังกายแบบแอโรบิค
การสร้ างแบบสอบถามความพึ งพอใจของผูเ้ ล่ น ผูว้ ิ จยั ได้ศึ กษาจาก
งานวิจยั ที่เกี่ยวข้องที่มีการสอบถามความถึงพอใจในลักษณะเดียวกัน [5]

3.2 การดาเนินการทดสอบและประเมินผล
ผู ้วิ จ ัย ได้ ท าํ การสุ่ ม กลุ่ ม ตัว อย่ า งและนํา มาใช้ ใ นการเก็ บ ข้อ มู ล จาก
แบบสอบถามที่พฒั นาขึ้นเพื่อหาผลสรุ ปต่อไป

4. ผลการดาเนินการวิจยั
4.1 ผลทีไ่ ด้ จากการสร้ างเครื่องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั
4.1.1 ผลการพัฒนาเกมเต้ นปฏิ สัมพันธ์ ด้วยกล้ องเว็บแคม เพื่อส่ งเสริ มการ
ออกกําลังกายแบบแอโรบิค
การพัฒนาเกมเต้นฯ ตามที่ได้ออกแบบไว้ได้ผลดังรู ปที่ 7, รู ปที่ 8 และ
รู ปที่ 9 ตามลํา ดับ โดยได้ อ อกแบบตัว ละครและบทเพลงที่ ใ ช้
ในการเต้นแอโรบิคไว้ 4 คาเรคเตอร์ 4 เพลง ตัวละครชาย 1 ตัว และ

รูปที่ 4. แผนผังภาพรวมของเกม
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ตัวละครหญิง 2 ตัว เพลงที่ใช้ประกอบมี ท้ งั เพลงไทยสากล เพลงสากล
และเพลงลูกทุ่ง

เว็บ แคมส่ ง ผลให้ ไ ม่ ส ามารถเล่ น เกมได้ และมี นัก ศึ ก ษาบางส่ ว นที่ มี
ความคิ ดเห็ น ว่าท่ าทางในการออกกําลังกายแบบแอโรบิ ค ยังมี ข ้อจํากัด
ด้านความง่ายและความยาก เป็ นผลทําให้ผลการประเมินความพึงพอใจ
ในหัวข้อเกมเต้น ฯ สามารถทดแทนการออกกําลังกายแบบแอโรบิ คได้
มีระดับความพึงพอใจน้อยที่สุดเมื่อเทียบกับทั้ง 5 ประเด็นที่ตอ้ งการศึกษา

5. สรุป
การวิ จ ัยครั้ งนี้ เ ป็ นการวิ จ ัยที่ ต้อ งการนํา ผลงานทางด้านวิ ศ วกรรม
มัลติมีเดียและระบบอินเทอร์ เน็ตที่พฒั นาขึ้นมาทดลองเก็บข้อมูลจากกลุ่ม
ตัวอย่างเพื่อหาความพึงพอใจของผูใ้ ช้ ผลที่ได้คือความพึงพอใจของกลุ่ม
ตัวอย่างในภาพรวมอยูใ่ นเกณฑ์ดี และผูว้ ิจยั ได้พบปั ญหาคือ การออกกําลัง
ในรู ปแบบที่เป็ นเกมนั้น ไม่สามารถทดแทนการออกกําลังกายโดยทัว่ ไป
ได้ 100 เปอร์ เซ็นต์ แต่การพัฒนาเกมที่ส่งผลทางด้านการออกกําลังกายนั้น
สามารถส่ ง เสริ ม แรงจู งใจในการออกกํา ลัง กายให้ ก ับ ผู ้เ ล่ น ได้อ ย่า งมี
นัยสําคัญที่ เชื่ อถื อได้ อี กทั้งการออกแบบเกมโดยทัว่ ไปนั้นควรคํานึ งถึ ง
ผลกระทบทั้งด้านบวกและด้านลบที่จะเกิดขึ้นกับผูเ้ ล่นและสภาพแวดล้อม
โดยรวมเป็ นอันดับแรก สอดคล้องกับงานวิจยั ต่างๆ ที่ผวู ้ ิจยั ได้ศึกษามาว่า
การออกแบบและพัฒนาเกมนั้นควรคํานึ งถึงผูเ้ ล่นเป็ นหลัก เพราะถ้าเกมที่
พัฒนามาตรงตามความต้องการของผูเ้ ล่นย่อมส่ งผลดี ต่อทั้งผูพ้ ฒั นาและผู ้
เล่ น เป็ นอย่ า งมาก และเป็ นการส่ ง ผลดี ต่ อ การพัฒ นาบุ ค ลากรของ
ประเทศชาติอย่างยัง่ ยืนได้อีกด้วย

รู ปที่ 7. เกมเต้นฯ เพลงที่ 1

รู ปที่ 8. เกมเต้นฯ เพลงที่ 2

8. กิตติกรรมประกาศ

รูปที่ 9. กลุ่มตัวอย่างขณะเล่นเกมเต้นปฏิสมั พันธ์ดว้ ยกล้องเว็บแคมฯ

ผู้วิ จ ัย ขอบคุ ณ ผู ้ร่ วมวิ จ ัย รายนามคื อ 1) คุ ณ ริ นรดา ทองงามขํา
2) คุณวิศิษฎ์ เสื อสัมฤทธิ์ 3) คุณวันวรรษา สะพรั่ง ที่ ได้ช่วยให้คาํ ปรึ กษา
และช่วยดําเนิ นการเก็บข้อมูลต่าง ๆ จนได้ผลลัพธ์ตามที่กาํ หนดไว้เป็ นอย่างดี
นอกจากนี้ ขอขอบพระคุ ณอาจารย์ณัฐวุฒิ เลื่ อนไธสง ที่ ได้ให้ ค าํ ปรึ กษา
ทางด้านการพัฒนาเกมแบบปฏิ สัมพันธ์ที่ใช้กล้องในการเล่นจนสําเร็ จลุล่วง
ตามที่คาดหวังไว้ ต้องขอบพระคุณทุกท่านไว้ ณ ที่น้ ี ดว้ ยครับ

4.1.2 ผลการตอบแบบสอบถามความพึ งพอใจของผู้เล่ นเกมเต้ นปฏิ สัมพันธ์
ด้ วยกล้ องเว็บแคม เพื่อส่ งเสริ มการออกกําลังกายแบบแอโรบิค
การตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของผูเ้ ล่ นเกมเต้นปฏิ สัมพันธ์
ด้วยกล้องเว็บแคม เพื่อส่ งเสริ มการออกกําลังกายแบบแอโรบิค จํานวน 30
คน ได้ผลการประเมินดังตารางที่ 1 ดังนี้
ตารางที่ 1. ตารางสรุ ปผลความพึงพอใจแยกตามประเด็นที่ศึกษา
ประเด็นทีศ่ ึกษา
1. เกมเต้นฯ สามารถใช้ในการออกกําลังกายได้จริ ง
2. ความง่ายในการเล่นเกมเต้นฯ เพื่อการออกกําลังกาย
3. เกมเต้นฯ สามารถทดแทนการออกกําลังกายแบบแอโรบิคได้
4. ต้องการแนะนําให้ผอู ้ ื่นทดลองเล่นเกมเต้นฯ
5. ความพึงพอใจในภายรวมของการเล่นเกมเต้นฯ
ภาพรวม

เอกสารอ้ างอิง

ระดับความพึงพอใจ
S.D. แปลผล
x
4.32
4.73
4.26
4.64
4.33
4.47

0.625
0.550
0.605
0.560
0.601
0.032

ดี
ดีมาก
ดี
ดีมาก
ดี
ดี

จากตารางที่ 1 พบว่าจากการศึกษาความพึงพอใจมีค่าเฉลี่ ยอยูใ่ นระดับ
ดี (X = 4.47) เมื่ อพิจารณาจากรายข้อแล้วนั้น ปรากฏว่ากลุ่มตัวอย่าง
มี ค วามพึง พอใจมากที่ สุ ด คื อ ความง่ า ยในการเล่ น เกมเต้น ฯ เพื่ อ การ
ออกกําลังกาย ค่าเฉลี่ ยอยู่ใ นระดับ ดี ม าก (X = 4.73) ความพึงพอใจ
อันดับที่ 2 คือ ต้องการแนะนําให้ผอู ้ ื่นทดลองเล่นเกมเต้นฯ ค่าเฉลี่ ยอยูใ่ น
ระดับดีมาก (X = 4.64) ซึ่ งเมื่อวิเคราะห์และสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจาก
นักศึกษากลุ่มตัวอย่างพบว่า มีขอ้ จํากัดทางด้านเทคโนโลยี เช่ น ไม่มีกล้อง

[1] กิดานันท์ มลิทอง (2536). เทคโนโลยีการศึกษาร่ วมสมัย.
พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุ งเทพมหานคร: เอดิสนั เพรส โพรดักส์
[2] Watson, G. Webcam Motion Detection: Using the BitmapData API
in Flash 8. [Online]. London. 2005. Available :
http://www.adobe.com/devnet/flash/articles/webcam_motion.html
[17 July 2007]
[3] วุฒิชัย เพิ่มศิ ริวาณิ ชย์. (2547). การออกกําลังกายแบบแอโรบิ คใน
วิภาวรรณ ลี ล าสําราญ และวุฒิชัย เพิ่ม ศิ ริวาณิ ช ย์ (บรรณาธิ ก าร),
การออกกําลังกายเพื่อสุ ขภาพและในโรคต่างๆ. สงขลา:
ชานเมืองการพิมพ์.
[4] กําพล ลีลาภรณ์ Flash ActionScript โปรวิชนั่ , บจก. 2551
[5] ณัฐกร สงคราม และอัญชลี แซ่ ลู่, “การพัฒนาเกมคอมพิวเตอร์ เสริ ม
ความรู้ ทางการเกษตร เรื่ อง การปลูกผักคะน้า ” วารสารพัฒนาการ
เกษตร ปี ที่ 1 ฉบับที่ 2.

วันที่ 21-23 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ เชี ยงใหม่
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บทคัดยอ

2. ที่มาและแรงจูงใจของปญหา

บทความนี้อธิบายการสรางสรรคเกมบนระบบปฏิบัติการที่รองรับทั้ง
คอมพิวเตอรสวนบุคคลแบบตั้งโตะ, คอมพิวเตอรสวนบุคคลแบบพกพา
และแท็ บ เล็ ต ในนามระบบปฏิ บั ติ ก ารวิ น โดวส 8 เนื้ อ หาในเกมเป น
เรื่องราวของปญหาการทิ้งขยะกับผลกระทบตอสิ่งแวดลอม โดยใหความรู
เกี่ยวกับการแบงประเภทของขยะและปลูกฝงจิตสํานึกตอการทิ้งขยะเขา
ไปในเกม ผูเลนจะเกิดความเพลิดเพลิน และมีจิตสํานึกตอการทิ้งขยะไป
ในตัว เกมมีทั้งหมด 6 ดาน และมีดานพิเศษใหใชตําแหนงพิกัดภูมิศาสตร
บนพื้นผิวโลก ณ จุดที่มีการเลนเกมอยู คนหาดานพิเศษที่อยูรอบๆ บริเวณ
นั้น จากการทดสอบ กลุมเปาหมายเขาใจและตระหนักถึงผลกระทบของ
ปญหาการทิ้งขยะอยูในระดับ 39− 64% ซึ่งอยูในเกณฑปานกลางถึงมาก

ปจจุบันปญหาโลกรอนเปนเรื่องหนึ่งที่นาเปนหวง เนื่องดวยสาเหตุ
หลักลวนเกิดจากฝมือมนุษย โดยเฉพาะอยางยิ่งปญหาการจัดการขยะที่
สงผลกระทบทั้งทางตรงและทางออม เปนผลใหสิ่งแวดลอมเสื่อมโทรม
ลง ตลอดจนสิ่งมีชีวิตบางชนิดใกลสูญพันธุ การแกไขปญหาการจัดการ
ขยะสามารถแบงไดเปนการแกปญหาที่ตนเหตุ นั่นหมายถึงแกที่ผูทําให
เกิดขยะ ตองลดปริมาณขยะจากการใชชีวิตประจําวันลงนอกจากนี้ยังมีการ
แก ป ญ หาที่ ป ลายเหตุ โดยการคั ด แยกขยะที่ เ กิ ด ขึ้ น ให ถู ก วิ ธี เพื่ อ การ
นําไปสูกระบวนการจัดการลําดับตอไป การแกปญหาทั้ง 2 แบบ ตางไดรับ
ความรวมมือไมวาจะเปนภาครัฐและเอกชน ดังที่เห็นตามปายรณรงค การ
จัดอบรมใหความรูแกเยาวชน การบรรจุในหลักสูตรการศึกษารวมทั้งการ
ใชเทคโนโลยีสมัยใหมเขามาชวยแกปญหาซึ่งสามารถเขาถึงในกลุมผูใช
เทคโนโลยีโดยตรง หากมองกลุม ผูใชเ ทคโนโลยี ตามสถิติบนเว็ บไซต
netmarketshare.com [1] ในเดือนมกราคม พ.ศ. 2557 มีผูใชเทคโนโลยี
ระบบปฏิบัติการวินโดวสคิดเปน 76 % นับวาเปนที่นิยมอันดับหนึ่ง
นอกจากนี้ยังมีระบบปฏิบัติการใหมภายใตชื่อ วินโดวส 8 ซึ่งรองรับ
อุปกรณที่ครอบคลุมทั้งคอมพิวเตอรสวนบุคคลแบบตั้งโตะ คอมพิวเตอร
ส ว นบุ ค คลแบบแบบพกพา และแท็ บ เล็ ต ผู พั ฒ นาจึ ง เล็ ง เห็ น การใช
เทคโนโลยีระบบปฏิบัติการวินโดวส 8 ในการแกไขปญหาการจัดการขยะ
โดยการพัฒนาเกมโกแอ็ทแทรชแนวเกมสื่อบันเทิงเพื่อการศึกษา หรือแนว
Edutainment ขึ้นมา

Abstract
This paper describes the creation of game on the operating system,
which supports desktop PC, notebook PC, and tablet, namely Windows
8. Game story is about the garbage dropping problem and impact to
environment. By providing the knowledge regarding garbage
categorization and awareness enhancement into the game, players will
enjoy and be aware at the same time. The game comprises 6 levels with
the special level employing geographic coordinate at the player location.
The target group, who tested the game, understood and was aware of
the impact of garbage dropping at 39− 64% which is on average to
high.

3. งานวิจัยและทฤษฎีที่เกี่ยวของ

Keywords: awareness enhancement game, garbage toss, go at trash,
Windows 8, MonoGame

ในการศึกษาและพัฒนาเกมโกแอ็ทแทรช ไดใชงานวิจัยและทฤษฎีที่
เกี่ยวของประกอบ ดังนี้

1. บทนํา

3.1 ความหมายของเกม
ความหมายของเกม ตามที่ วินเดล มารค [2] กลาววา เกม หมายถึง
การเลนตามกฎ กติกา มีการแขงขัน และมีการแพ ชนะ ในเวลาที่จํากัด ซึ่ง
สอดคลองกับ กาญจนา ไชยพันธุ [3] กลาวเกี่ยวกับเกมที่ใชในการเรียน
การสอนวา เกม เปนวิธีหนึ่งที่นํามาใชประกอบการสอนไดอยางดี โดย
ผูสอนตองสรางสถานการณสมมติขึ้นใหผูเรียนไดเลนดวยตนเอง ภายใต
ขอตกลงหรือที่เรียกวา กติกาการเลนเกมที่กําหนดไว ผูเรียนตองตัดสินใจ
ทํ า อยา งหนึ่ ง ที่ จ ะมี ผ ลใหเ กิ ด การแพ ช นะ วิ ธี นี้ ช ว ยให ผู เ รี ย นวิเ คราะห
ความรู สึ ก และพฤติ ก รรมของตนเองที่ มี ผ ลกระทบต อ การตั ด สิ น ใจ
ดังกลาว นอกจากนี้ยังทําใหผูเลนเกิดความสนุกสนานอีกดวย
วันที่ 21-23 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ภาคพายัพ เชียงใหม

ผูพัฒนาผลงาน เกมสรางจิตสํานึกตอการทิ้งขยะ: โกแอ็ทแทรช ได
พัฒนาเกมในรูปแบบสองมิติ ใหมีสีสันสวยงาม ดูนารัก และเนนสอนใหผู
เลนไดตระหนักถึงการจัดการกับขยะ ผูเลนจะไดเรียนรูการคัดแยกขยะ
ตามสีที่เ ป น มาตรฐานสากลอย า งถู กวิ ธี ตลอดจนเรีย นรู ป ญ หาขยะต อ
สิ่งแวดลอม และสัตวที่ใกลสูญพันธุอันเนื่องมาจากผลกระทบทั้งทางตรง
หรือทางออมจากปญหาขยะผูเลนมีอิสระในการวางแผนการเลนเพื่อให
เกิดชัยชนะ นั่นหมายความวาผูเลนสามารถรักษาสิ่งแวดลอมในแตละดาน
นั้นไวได
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- แยกเปน 3 ประเภท คือ ขยะอินทรีย ขยะแหง และขยะรีไซเคิล
- แยกเปน 4 ประเภท คือ ขยะอินทรีย ขยะรีไซเคิล ขยะยอยสลาย
ไมได และขยะมีพิษ
ถุ ง ถั ง บรรจุ ข ยะมู ล ฝอย สํ า หรั บ มู ล ฝอยแต ล ะประเภท ควรมี สี ที่
แตกตางกัน ชัดเจนไดแก
- สีเขียว รองรับขยะอินทรีย
- สีเหลือง รองรับขยะรีไซเคิล
- สีเทา รองรับขยะอันตรายหรือมีพิษ
- สีฟา รองรับขยะยอยสลายไมได

3.2 แนวคิดเกี่ยวกับเกมคอมพิวเตอรประเภท Edutainment
Merriam-Webster. [4] ไดใหคําจํากัดความ Edutainment วาเกิดจาก
การผสมของคําวา Education + Entertainment เปนรูปแบบสื่อทางการ
บันเทิงที่ออกแบบมาเพื่อการอบรม ทําใหผูเรียนหรือผูใชสื่อบันเทิงนี้เกิด
ความชอบใจ ในสวน Edutainment ที่อยูในรูปแบบเกม การออกแบบเกมมี
วัตถุประสงคเพื่อการศึกษา หรือการสอนบางอยาง อีกทั้งเพื่อขยายแนวคิด
การเสริ ม สร า งความเข า ใจในเหตุ ก ารณ ท างประวั ติ ศ าสตร หรื อ ทาง
วัฒนธรรม ผูเลนจะไดทักษะเหลานี้จากการเลนเกม

3.3 ความหมายของระบบปฏิบัติการวินโดวส 8

4. รายละเอียดการพัฒนา

Jerry Honeycutt [5] กลาววา ระบบปฏิบัติการวินโดวส 8 เปนสิ่งที่ทุก
คนในไมโครซอฟตตางตื่นเตนในฐานะสมาชิกใหม วินโดวส 8 สะทอน
ใหเห็นถึงวิธีที่คนทํางาน และเลนอุปกรณเดียวกันกระแสใน Social Media
อาจทําใหคิดวาวินโดวส 8 คือ ความเปนอิสระของผูใชงาน และความชื่น
ชอบในคุณสมบัติใหมๆ แตวินโดวส 8 จํานวนมากใชเพื่อธุรกิจ และ
ผูเชี่ยวชาญทางดานไอทีอีกดวย สวนตอประสานผูใช (User Interface)
แบบใหมที่สะอาดตา เรียบงาย หรือที่เรียกวา Metro UI และโมเดลของ
แอพพลิเคชัน ชวยใหธุรกิจที่จะสรางแอพพลิเคชันของตนเองปรับปรุง
ประสิทธิภาพการผลิต หรื อเพิ่มผลผลิต ระบบปฏิ บั ติการนี้จ ะช วยเพิ่ ม
ปจจัยพื้นฐาน เชน ความเร็ว ความนาเชื่อถือ และความปลอดภัย วินโดวส
8 ยังทํางานรวมกับโครงสรางพื้นฐานที่มีอยูแลวอีกดวย

ขั้นตอนการพัฒนาเกมโกแอ็ทแทรช มีรายละเอี ยดแบ งออกเป น 3
ขั้นตอนหลักๆ คือ

4.1 ขั้นเตรียมการ
ในขั้ น เตรี ย มการพั ฒ นาผู พั ฒ นาได กํ า หนดวั ต ถุ ป ระสงค เ พื่ อ ให
กลุมเปาหมายไดตระหนักถึงปญหาการทิ้งขยะ
นอกจากนี้ ไ ด กํ า หนดขอบเขตของการทํ า งาน โดยพั ฒ นาเกมใน
รูปแบบเกม 2 มิติ บนระบบปฏิบัติการวินโดวส 8 จํานวน 6 ดาน และมี
ดานพิเศษจากการคนหาตําแหนงบนแผนที่อีก1 ดานตลอดจนกําหนด
กลุมเปาหมายเปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 (อายุประมาณ 11 ป) ขึ้น
ไป และใชเปนกลุมทดสอบจํานวน 20 คนอีกทั้งยังไดศึกษาขอมูลเกี่ยวกับ
ป ญ หา ผลกระทบ วิ ธีก ารแก ไ ข และวิ ธี ก ารคั ด แยกขยะ จากนั้ น นํ า มา
วิเคราะหเพื่อปรับใชเปนเนื้อหาของเกมตอไป

3.4 เครื่องมือ MonoGame และ XNA
ในการพัฒนาเกมโกแอ็ทแทรช ผูพัฒนาจะใชโปรแกรมแบบเปดรหัส
ตนฉบับ (Open Source) ที่มีชื่อวา MonoGame และใชพื้นฐาน XNA Code
มาพัฒนาดวยซึ่ง Bob Familiar [6] ไดกลาววา MonoGame เอื้ออํานวยตอ
แพลตฟอรมที่ตางกันการใช MonoGame เพื่อพัฒนาแพลตฟอรมวินโดวส
8 สามารถนําเอาพื้นฐานความรู XNA Code มาสราง Metro Style แอพ
พลิเคชันที่เหมาะสําหรับ Windows 8 Store ได

4.2 ขั้นการพัฒนา
การพัฒนาเปนการใชแบบจําลองการพัฒนาซอฟตแวรแบบ Scrum
โดยจะไมมุงทํางานใดงานหนึ่งใหสําเร็จกอน แตจะทํางานพรอมปรับปรุง
เปนรอบๆ เพื่อประเมินงานและปรับปรุงทั้งในสวนของกราฟกและโปรPrototype เกม

3.5 แนวคิดของจิตสํานึกตอสิ่งแวดลอม
วราพร ศรีสุพรรณ [7] กลาววา จิตสํานึกทางสิ่งแวดลอมจะตอง
ประกอบไปดวย ระบบความคิด หรือคานิยมที่จะสรางความเปนธรรมใน
การจั ด สรรทรั พ ยากรธรรมชาติ ที่ ไ ม ใ ช ก ารจั ด สรรโดยอํ า นาจทาง
เศรษฐกิจเทานั้น แตจะตองเปนการจัดสรรดวยระบบคุณคาทางสังคม และ
คุณคาของการดํารงอยูของชีวิต ระบบการคิดหรือคานิยมนี้เรียกวาเปน
คุ ณ ธรรมทางสิ่ ง แวดล อ ม การสร า งจิ ต สํ า นึ ก ต อ สิ่ ง แวดล อ มในระบบ
การศึ ก ษา จะต อ งสร า งกระบวนการคิด และค า นิย มซึ่ ง จะทํา ให ม นุ ษ ย
แสดงออกซึ่งความรับผิดชอบตอธรรมชาติดวยจิตสํานึก

พัฒนาเกมดานแรก
พัฒนาเกม 5 ดานที่เหลือ
พัฒนาดานพิเศษทีท่ ํางานดวยการหาดานบนตําแหนงในแผนที่

3.5 การจัดประเภทขยะ

พัฒนาระบบการจัดเก็บขอมูล และ
Feature เสริม ไดแก Tiles, Setting Charm

แนวคิ ด เกี่ ย วกั บ การจั ด การประเภทขยะ กาบแก ว ป ญ ญาไทย [8]
กลาววาการแยกขยะมูลฝอย ขึ้นอยูกับพื้นที่แยกขยะมูลฝอย และความ
พรอมในการดําเนินการ เชน
- แยกเปน 2 ประเภท คือ ขยะอินทรีย และขยะแหง

รูปที่ 1. แผนภาพลําดับการพัฒนาในแตละรอบโดยมีการพัฒนาดาน
กราฟกและโปรแกรมไปพรอมๆ กัน จนสมบูรณในแตละรอบ
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รูปที่ 2. การออกแบบบตนแบบ (Prototyype) เกม

รูปที่ 4. หนาเมนู หรือหนาเริ่มตนเขาเกมม

แกรมไปพรอมๆ กัน ผูพัฒนาไดวางลํ
า าดับการพัฒนาาดังแสดงในรูปที่ 1
นอกจากนี้ ในนขั้นการพัฒนาเกกมแตละดาน ผูพัฒนาได
ฒ
ออกแบบ Level
L
Design โดยกําหนนดคาความยากงายให
ย เหมาะสมกับแตละดาน เชน จํานวน
า
แตม (Point) เริ่มตตนระยะเวลาในกการเลน สัตวและขยะที่ใชในแตละด
ะ าน
ตองมีความสัมพันธ
น กับสภาพแวดลลอมของดานนั้นๆ

เมื่อเขาสูการเลนเกม ผูเลนสามารถถเลือกเลนได 6 ดาน โดยจะมีดาน
ทุงหญ
ห า แมน้ํา ปาเขา ปาชาเลน หาดทรายริมทะเล และธารน้ําแข็งขั้วโลกก
ตามลําดับ นอกจากนีนี้ผูเลนยังเลือกโหหมด GPS เพื่อใช
อ ตําแหนงพิกัด
ศ
บนพื้นผิวโลก
โ ณ จุดที่มีกาารเลนเกมอยู คนหาดานพิเศษที่อยู
ภูมิศาสตร
รอบๆ บริเวณนั้นดังรูปที่ 5

รูปที่ 3. การออกกแบบ Level Desiign ในสวนระยะเเวลาการออกของขขยะ
รูปที่ 5. การเขาสสูโหมด GPS

4.3 ขั้นการเผยแพร ประเมิน และวิ
แ เคราะหขอมู
อ ล
การเผยแพรร จ ะใช วิ ธี ก ารนํ าเกมที่ พั ฒ นาเสสร็ จ สิ้ น อั พ โหล ดขึ้ น
Windows Store โดยไดรับการรับรองแอพพลิ
บ
เคชัชัน และเปดใหผูใชงาน
ดาวนโหลดลงบนอุปกรณที่ใชระบบปฏิ
ะ
บัติการวินโดวส
น
8 ไมวาจะเปน
อุปกรณประเภทท คอมพิวเตอรสวนบุ
ว คคลแบบตั้งโต
ง ะ และแท็ บเล็
บ ต
จากนั้นขอความรรวมมือกลุมเปาหมายทํ
ห
าแบบสอบบถามเพื่อประเมินการ
น
เลนเกมและจิตสํานึ
า กตอการทิ้งขยะะ แลวนํามาวิเคราาะหขอมูลเพื่อนําเสนอ
ผลการประเมิน

เมื่อผูเลนทําการเลืลือกดานเสร็จ จะนําเขาสูการเลนเกกม โดยจะมีตัวเลขข
บอกกวาตองรักษาตนไม
ไ หรือพืชไวเทาไร ถึงจะชนะเกม ซึ่งขยะหลากหลาย
ชนิดจะเดิ
ด นมาทางขววาเพื่อเปาหมายคือทําลายตนไมหรือพืชในดานทีละ
ตน ผูผเลนจะตองวางแแผนการตอสูโดยเลือกใชแตม ซื้อสัตวบนแถบเมนูมา
วางบบนกระดาน เพื่อใหสัตวที่เลือกมาาไดใชอาวุธประจําตัวตอสูกับขยะะ
เมื่อขยะแต
ข
ละชิ้นไดหมดพลั
ห
งหรือตายลง ผูเลนจะตองเก็
ง บขยะเหลานั้น
แยกลงถังขยะแตละชชนิดตามสีใหถูกตอง โดยถังขยะสีสเขียวหมายถึงขยะะ
เปยกหรื
ก อขยะที่ไมสามารถรี
า
ไซเคิลไดด ถังขยะสีเหลืองหมายถึ
ง
งขยะแหง
หรือขยะที
อ
่สามารถรีไซเคิลได และถัังขยะสีแดงหมายถึงขยะมีสารพิษ
หากผูเลนแยกขยะไดดถูกตอง จะไดแตมเพิ่มเพื่อใชซื้อสัตวเพิ่มเติม หากก
แยกผิดประเภทจะไมมไดแตมเลย และหากมีขยะเขาไปทําลายตนไมหรือ
พืชจนเหลื
จ
อนอยกวาที่บอกไวตอนเริ่มเกม จะทําใหพายแพและจบเกม แตต
หากผูเลนทําลายขยะททุกชิ้นและแยกลงถังขยะครบถวน โดยยั
โ งเหลือตนไมม
อ ชตามกําหนด จะทําใหชนะเกมม นั่นหมายถึงผูเลนสามารถรักษา
หรือพื
สิ่งแวดลอมในแตละดดานนั้นไวได

5. ภาพรวมของผลงาน
เกมโกแอ็ทแทรชเป
แ
นเกมในนรูปแบบสองมิติ ออกแบบภาพกรราฟก
แนวการตูนนารัก สามารถเลนบนนระบบปฏิบัติการวิ
า นโดวส 8 ผูเลน
สามารถใชทั้งระบบบจอสัมผัส (Toouch Screen) แลละเมาส ไดอยางลงตัว
เมื่อคลิกเขาเกม ผูผเลนสามารถดูรายละเอี
า
ยดเกมจากหนาเมนูได ไมวาจะ
เปนดูขอมูลผูพัฒนา
ฒ ขอมูลสัตวแตตละตัว ขอมูลขยะแตละชิ้น วิธีการเลน
เกม รวมถึงเขาสูการเล
ก นเกม
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ถึงผลกระทบตอปญหาขยะ
ห
ตลอดจนสสรางจิตสํานึกควาามตระหนักตอการ
ทิ้งขยะของผูเลนได

7.1 แนวทางการพัฒนาต
ฒ อ
ผูพัฒนาเกมโกแอ็อ็ทแทรชไดวางแนนวทางการพัฒนาตตอ ดังนี้
7.1.11 พัฒนาเกมใหรองรั
อ บแพลตฟอรมอื่นๆ
เนื่องจากผูพัฒนาได
น ใชเครื่องมือ MonoGame ในการพัฒนา ซึ่ง
เครื่องมื
อ อนี้สามารถใหหผูพัฒนาใชความมรูพื้นฐาน XNA Code พัฒนาใหห
รองรับแพลตฟอรมที่หลากหลาย ปจจจุบันไดสนับสนุน iOS, Androidd,
โ (ทั้ง OpenGGL และ DirectX),, Mac OS X, Liinux, Windows 8
วินโดวส
Storee, Windows Phoone 8, PlayStatiion Mobile และเครื่องเลน OUYAA
ดังนัั้นผูพัฒนาวางแผนนการพัฒนาตอยออดใหรองรับแพลตตฟอรมอื่นๆ อยาง
หลากหลายขางตน

รูปที่ 6. หนาเลลนเกมในดานแมน้นํา

6. การทดสอบกการใชงาน
หลั ง การพั ฒนาเกมโกแอ็
ฒ
ท แทรช
แ
ผู พั ฒ นาไได นํ า เกมเผยแพพร บ น
Windows Store ซึ่งไดรับการตรรวจสอบ และการรับรองใหเผยแพรจาก
ไมโครซอฟตเปนที
น ่เรียบรอย พรอมที
อ ่จะใหกลุมเปาหมายจํ
า
านวน 200 คน
ไดทําการติดตั้งเพืพื่อทําการทดสอบการใชงาน

7.1.22 พัฒนาโหมด GPPS ใหมีดานพิเศษษบนสถานที่ทองเทที่ยว
โหมด GPS หรือการใช
ก ตําแหนงพิกกัดภูมิศาสตรบนพพื้นผิวโลก ณ จุดที่
มีการเลนเกมอยู คนหาด
ห านพิเศษที่อยูรรอบ ๆ บริเวณ ผูพัพฒนาวางแผนการ
พัฒนาต
น อใหมีดานพิเศษที
ศ ่มากขึ้น และอยูตามสถานที่ทองเที
อ ่ยวตาง ๆ เพื่อ
เปนการประชาสั
ก
มพันธ
น แหลงทองเที่ยวไปในตัว อีกทั้งเมืมื่อผูเลนไดเลนเกมม
ดานพิเศษ จะไดตระหหนักถึงการทิ้งขยะะในสถานที่ทองเทีที่ยวนั้นอีกดวย

6.1 สภาพแวดลลอมในการทดสสอบ
กลุมเปาหมาายนักเรีย นชั้นปรระถมศึกษาปที่ 5(อายุ
5
11 ป) ขึ้นไป
นํามาใชเปนกลุมทดสอบจํานวน 20
2 คน โดยกลุมทดสอบจะทํ
ท
าการติติดตั้ง
เกมโกแอ็ทแทรชชจาก Windows Store จากนนั้น ก็เ ลนเกมและะตอบ
แบบสอบถามออนไลน ซึ่งเปนการรทดสอบความตระหนักถึงปญหาขขยะ
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6.2 ผลการทดสสอบและการวิจารณ
จ ผล
จากการให กลุ
ก มทดสอบได ทํทํ า การเลน เกม แลละตอบแบบสอบบถาม
ออนไลน ผลการรทดสอบจําแนกไไดตามรูปที่ 7 โดยเฉลี
โ
่ยกลุมทดดสอบ
เข า ใจและตระหหนั ก ถึ ง ผลกระททบต อ ป ญ หากา รทิ้ ง ขยะอยู ใ นรระดั บ
39−64% ซึ่งอยูในเกณฑ
น
ปานกลางงถึงมาก

รูปที่ 7. แผนภาพแสดงความเขาใจและตระหนั
ใ
กถึงผลกระทบตอปญหา
การทิ้งขยะหลังเลลนเกม

7. บทสรุป
การพัฒนาผลงาน เกมสรางจิิตสํานึกตอการทิ้งขยะ: โกแอ็ทแทรช
แ
W
Store ใหหผูเลนสามารถติดตั้งลง
ไดรับการรับรองใหเผยแพรบน Windows
ก นโดวส 8 ซึ่งผลจากการทดดสอบในกลุมทดดสอบ
บนระบบปฏิบัติการวิ
ขางตน แสดงใหเห็
เ นวาการเลนเกมมโกแอ็ทแทรช สาามารถสรางความเเขาใจ
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บทคัดย่ อ

1. บทนำ

การตรวจสอบการเข้าเรี ยนหรื อการเช็คชื่อมีความจาเป็ นสาหรั บอาจารย์
ผูส้ อน และตัวนิ สิต เพื่อที่ทาให้สามารถตรวจสอบจานวนการมาเรี ยน การ
ขาดเรี ยนของนิ สิต และน าไปประเมิ น ให้ ค ะแนน หรื อ เป็ นสิ่ ง ช่ ว ย
ตัดสิ นใจในการตัดเกรด จึงได้พฒั นาระบบใหม่ข้ นึ มาบนอุปกรณ์แท็บเล็ต
ที่จะถูกวางไว้ที่บริ เวณทางเข้า เมื่อนิ สิตเข้ามาในห้องเรี ยนก็จะแตะบัตร
พร้ อมเห็ นภาพตนบนหน้าจอเพื่อถ่ายรู ปได้ทนั ที ระบบจะทาการบันทึก
ข้อมูลและส่ งข้อมูลผ่านเครื อข่ายไร้สาย ผ่านแอคเซสพอยต์ไปบันทึกไว้ยงั
เซิร์ฟเวอร์ หากระบบไม่สามารถเชื่อมต่อกับเครื อข่ายได้ในขณะนั้น จะทา
การเก็บข้อมูลเวลาการเข้าชั้นเรี ยนไว้ที่ฐานข้อมูลของเครื่ อง พร้อมกับไฟล์
รู ปภาพที่ได้ถ่ายเก็บไว้ และจะส่ งข้อมูลไปยังเซิร์ฟเวอร์ ทนั ทีที่ตรวจสอบ
ได้ว่าสามารถเชื่อมต่อกับระบบเครื อข่ายใช้ได้แล้ว ระบบได้พฒ
ั นาเป็ น
โปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์ แท็บเล็ตแอนดรอยด์ และใช้อุปกรณ์ อ่าน
รหัสอาร์ เอฟไอดี เพื่ออ่านค่ารหัสอาร์ เอฟไอดีจากบัตรของนิ สิต ผลสรุ ป
การเข้าชั้นเรี ยนจะถูกแสดงผ่านเว็บไซท์ในรู ปแบบของตาราง ระบบได้ถูก
นาไปทดลองใช้ง านจริ งในชั้น เรี ย นขนาด 60 คน ที่ ภ าควิชาวิศวกรรม
คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ในปั จ จุ บ ัน ในการเรี ยนเกื อ บทุ ก วิ ช า และทุ ก สถาบั น จะมี ก าร
ตรวจสอบการเข้าเรี ยนของนักเรี ยนหรื อนิ สิต เพื่อ เป็ นคะแนนเก็บหรื อ
คะแนนช่วย โดยแต่เดิมนั้น อาจารย์ตรวจสอบการเข้าเรี ยนของนิ สิตโดย
การตรวจนั บ หรื อการให้ นิสิตเซ็น ชื่อ ตัวเองลงในกระดาษ หรื อสมุด ที่
อาจารย์ได้จดั เตรี ยมไว้ให้ ซึ่ งการตรวจนั บ หรื อการให้ นิสิต เซ็นชื่อของ
ตัวเองลงในกระดาษ จะทาให้เกิดการทุจริ ตได้ เช่น การนับจานวนนิ สิตที่
เข้าห้องเรี ยน นิ สิตบางคนอาจอยู่ในตาแหน่ งที่อ าจารย์ไม่เห็ น ทาให้ไ ม่
สามารถนับได้อย่ างถู กต้อ ง หรื อการที่ จะให้นิสิต เซ็ นชื่อ ลงในกระดาษ
หรื อสมุดที่เตรี ยมไว้ให้ ในส่ วนนี้ นิ สิตจะสามารถเขียนชื่อให้นิสิตอีกคน
ที่ไม่ได้เข้าชั้นเรี ยนได้อย่างง่ายดาย ซึ่งจะทาให้ตรวจสอบได้ยาก หลังจาก
เก็บรายชื่อนิ สิตเข้าชั้นเรี ยนเรี ยบร้ อ ยแล้ว อาจารย์ก็จะต้องมาทาการหา
จานวนนิ สิตที่เข้าเรี ยนและรวบรวมคะแนนการเข้าชั้นเรี ยนให้กบั นิ สิตทุก
คน ทาให้อาจารย์เสี ยเวลากับการรวบรวมคะแนน และมีโอกาสเกิดความ
ผิดพลาดในการรวมคะแนนได้ง่าย
จากปั ญ หาในเรื่ อ งของการเสี ย เวลา และการมี โ อกาสเกิ ด ความ
ผิดพลาดในการรวมคะแนน ทาให้มีเครื่ องตรวจสอบรายชื่ออิเล็กทรอนิ กส์
[1] ซึ่ ง ประกอบด้ว ย เราเตอร์ (Router) ขึ้ นมาก่ อ น โดยติ ด ตั้ง ระบบ
OpenWRT บอร์ ดไมโครคอนโทรลเลอร์ มีอุปกรณ์ อ่านรหัสเทคโนโลยี
RFID จอ LCD ขนาดเล็ก ที่สามารถแสดงผลได้เฉพาะตัวอักษร และกล้อง
เว็บแคม (webcam) เป็ นตัวเสริ ม ดังรู ปที่ 1 ซึ่งโดยรวมแล้ว สามารถใช้งาน
ได้ดี แต่เมื่อมาดูผลลัพท์ที่ได้ กลับไม่ดีเท่าที่ควร เช่น รู ปถ่ายที่ถ่ายได้ บาง
รู ปภาพจะไม่ชดั หรื อบางรู ปจะเห็ นส่ วนประกอบของหน้านิ สิตไม่ครบ
บางรู ปหน้านิ สิตเล็กเกิ นไป จากทั้งหมดที่กล่าวมานั้น ทาให้ไม่สามารถ
ตรวจสอบตัวตนของนิ สิตคนนั้นได้ สาเหตุของทั้งหมด เกิดจากการที่นิสิต
แต่ละคน ไม่สามารถเห็ นภาพของตัวเองขณะที่กาลังถ่าย เมื่อนิ สิตไม่เห็ น
ภาพของตัวเองที่กล้องกาลังจับ นิ สิตก็จะไม่สามารถทราบเวลาที่เครื่ องจะ
ถ่าย ตาแหน่ ง และความชัดเจนของภาพได้
ในปั จจุบนั มีอุปกรณ์ ที่รวมหลายฟั งก์ชนั เข้าด้วยกัน ซึ่ งก็คือ แท็บเล็ต
ที่มีท้ งั กล้องถ่า ยภาพ อุปกรณ์ ที่เชื่ อมต่อกับแลนไร้ สาย (Wireless) หน้ า
จอแสดงผล ไว้ในเครื่ องเดียว แล้วเชื่อมต่อเครื่ องอ่านรหัสบัตร RFID ก็
สามารถอ่านบัตรได้

Abstract
Class attendance checking is essential to teachers and students to record
the number of attended and missed classes for later assessment. This
project implements a new system on a tablet which will be installed near
the classroom entrance. When students arrive, they will touch their ID
cards and take photos while seeing their faces on the screen. The tablet
will save the data and send them to the server via a wireless network. In
case the network connection is not available, the tablet will store the data
in the local database until the connection is restored. This project is
developed for the Android operating system and uses an external RFID
reader for reading student cards. Attendance summary will be displayed
on a website in a tabular form. The system has already been tested in
classrooms of 60 students in the Department of Computer Engineering,
Kasetsart University.
Keywords: ระบบตรวจสอบการเข้าเรี ยน, แท็บเล็ต, แอนดรอยด์
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อินเตอร์ เน็ตได้ก็จะส่ งข้อมูลขึ้นเซิร์ฟเวอร์ ทนั ที แต่ยงั มีปัญหาอยู่ในเรื่ อง
ของภาพ ซึ่งไม่สามารถแก้ไขได้เนื่ องจากไม่มีหน้าจอแสดงผลภาพให้เห็น

4. รำยละเอียดกำรพัฒนำ
4.1 ภำพรวมของระบบ
ระบบจะประกอบไปด้วยแท็บเล็ต แอคเซสพอยต์ เครื่ องเซิ ร์ฟเวอร์
และฐานข้อมูล โดยแท็บเล็ตนั้น สามารถใช้ได้หลายเครื่ องพร้ อมกันใน
ห้องเรี ยนเดียวได้ ผูใ้ ช้หรื อนิ สิตจะใช้ได้ในส่ วนของการตรวจสอบรายชื่อ
บนแท็บเล็ต และระบบดูขอ้ มูลการเข้าชั้นเรี ยนผ่านอุปกรณ์ต่างๆทางหน้า
เว็บเพจ
อุปกรณ์หลักที่ใช้คือแท็บเล็ตพีซี โมเดล GCD Pegasus II ดังรู ปที่ 2 มี
คุ ณ สมบั ติ ด ั ง นี้ คื อ หน่ วยประมวลผล(ซี พี ยู ) Dual Core 1.6 GHz.,
หน่ วยความจา(แรม) 1GB, จอแสดงผล 7 นิ้ ว มีความละเอียด 1024 x 600
พิกเซล, กล้องหน้าความละเอียด 0.3 ล้านพิกเซล, กล้องหลัง 2.0 ล้านพิก
เซล, การเชื่อมต่อ(อินเทอเฟซ) Micro USB, Micro SD Card, Wifi 802.11
b/g/n, Mini HDMI, ระบบปฏิบตั ิการ Android 4.1 Jelly Bean, พลังงานที่จุ
ได้ 2700 mAh

รู ปที่ 1 เครื่ องตรวจสอบรายชื่อรุ่ นเดิม

2. ทีม่ ำและแรงจูงใจของปัญหำ
ในการตรวจสอบรายชื่อการเข้าเรี ยนของนิ สิตโดยการตรวจนับหรื อ
การเซ็นชื่อ ยังคงประสบปั ญหาเกี่ ยวกับการทุจริ ตและความถูกต้อง เช่น
การนับจานวนนิ สิตที่เข้าห้องเรี ยน นิ สิตบางคนอาจอยู่ในมุมที่อาจารย์ไม่
เห็ น ทาให้ไม่สามารถนับได้อย่างถูกต้อง หรื อการที่จะให้นิสิต เซ็นชื่อลง
ในกระดาษหรื อสมุดที่เตรี ยมไว้ให้ ในส่ วนนี้ นิ สิตจะสามารถเขียนชื่อให้
นิ สิตอีกคนที่ไม่ได้เข้าชั้นเรี ยนได้อย่างง่ายดาย ซึ่ งจะทาให้ตรวจสอบได้
ยาก การถ่ายภาพของเครื่ องตรวจสอบรายชื่อรุ่ นเดิมก็ยงั เป็ นปั ญหาเช่นกัน
คื อ บางภาพรู ป หน้ า นิ สิ ต เล็ ก เกิ น ไป บางคนจะเห็ น แค่ ส่ว นบนหรื อ
ส่ วนล่างของหน้า เนื่ องจากนิ สิตไม่สามารถทราบได้ว่าขณะนั้นกล้องจับ
ภาพอยู่ตาแหน่ งใด ทาให้ไม่สามารถตรวจสอบตัวตนของนิ สิตได้ และอีก
หนึ่ งปั ญหาคือ การรวบรวมคะแนน ซึ่งจะคล้ายๆกับปั ญหาการตรวจสอบ
รายชื่อ ซึ่งเกี่ยวกับด้านเวลาและความถูกต้องเช่นกัน

3. งำนและทฤษฎีทเี่ กีย่ วข้ อง
3.1 RFID
Radio-Frequency Identification [2] หรื อ RFID เป็ นระบบไร้สายที่ใช้
คลื่นความถี่วิทยุ โดยใช้สนามแม่เหล็กในการรั บส่ งข้อมูล เพื่อที่จะระบุ
ตัวตนได้อตั โนมัติ แท็กจะเป็ นตัวเก็บข้อมูลนั้นไว้ แท็กบางแท็กจะต้องใช้
พลังงานเพื่อที่จะส่ งข้อมูลกลับออกไปให้ ซึ่งจะใช้ได้ภายในระยะใกล้ แต่
บางแท็กจะมีต ัวเก็บพลังงานในตัว ซึ่ งสามารถส่ งข้อมูล ออกมาได้ทนั ที
โดยไม่ตอ้ งพึ่งพลังงานภายนอก และระยะก็จะเพิ่มมากขึ้นด้วยเช่นกัน แต่
ข้อเสี ยคือพลังงานที่ใช้น้ นั จะหมดได้โดยง่าย

รู ปที่ 2 แท็บเล็ตที่ใช้ในการทดลอง
อีกอุปกรณ์หนึ่ งที่ใช้หลักคือตัวอ่านรหัสอาร์ เอฟไอดีจากบัตรนิ สิต ซึ่ง
พัฒนาโดย IWING, CPE KU ver2.0, Aug 08 ดัง รู ปที่ 3 มี คุณสมบัติดงั นี้
ตัวอ่านรหั สใช้ ID-12 Innovations, Power Input 2.8 ถึง 5.0 V, ความถี่ใน
การอ่ า นเท่ า กับ 125kHz, ขนาด 7.5cm x 5cm x 2cm, Baud Rate เท่ า กั บ
9600, ระยะการทางาน 120 มม., Output Port เป็ น Printer USB

3.2 ระบบเช็คชื่ อเดิม
ระบบเช็คชื่อเดิม [1] เป็ นระบบที่ใช้แอกเซสพ้อยต์ จอ LCD กล้องเว็บ
แคม โดยจอ LCD และกล้องเว็บแคมนั้น จะต่อผ่าน USB Interface ทั้ง คู่
โดยลงเฟิ ร์มแวร์ OpenWRT ไว้ เพื่อให้สามารถจัดการการทางานโดยรวม
ได้ เช่น การอ่านค่าอาร์ เอฟไอดีจากบัตรนิ สิต มาเข้าแอกเซสพ้อยต์ เพื่อนา
ค่ า มาประมวลผล และส่ ง ข้อ มู ล ไปให้ ก ล้อ งเว็บ แคม เพื่ อ ให้ ต ัวกล้อ ง
ทางานจากนั้นกล้องก็จะส่ งข้อมูลภาพกลับมายังแอกเซสพ้อยต์ จากนั้ น
แอกเซสพ้อยต์จะทาการส่ งข้อมูลขึ้นเซิร์ฟเวอร์ หากเชื่อมต่อไม่ได้ ระบบ
จะเก็ บข้อ มูล การเข้าเรี ยนและข้อ มูล ภาพไว้ที่เ ครื่ อ งก่ อ น เมื่ อ ระบบต่ อ
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ตัว จะวางอยู่ ในห้อ งเรี ย นตรงประตู ท างเข้า ในห้ องเรี ย นห้อ งหนึ่ ง ที่ มี
จานวนผูเ้ รี ยนมาก อาจวางเครื่ อ งแท็บ เล็ตไว้หลายตัว เพื่อความสะดวก
รวดเร็ วในการทาการเช็คชื่อ เริ่ มต้นเมื่อนิ สิตแตะบัตรนิ สิตกับเครื่ องอ่าน
บัต ร เครื่ อ งจะอ่ า นค่ า รหั ส อาร์ เ อฟไอดี ในบัต รและน าไปสื บ ค้น กั บ
ฐานข้อมูล จากนั้นจะนาชื่อนิ สิต และรหัสมาแสดงผล พร้ อมกับถ่ายรู ป
นิ สิต เป็ นไว้เ ป็ นหลัก ฐาน จากนั้ น จะส่ ง ข้อ มู ล ขึ้ น เซิ ร์ ฟ เวอร์ ผ่า นแอค
เซสพอยต์และเก็บข้อมูลลงฐานข้อมูล ก็จะเป็ นอันเสร็ จสิ้ น

4.2 กำรออกแบบและพัฒนำระบบ
การพัฒนาระบบจะประกอบไปด้วย 2 ส่ วนหลักคือ ส่ วนของแท็บเล็ต
ซึ่งจะเป็ นส่ วนที่ติดต่อกับผูใ้ ช้ ในส่ วนนี้ แท็บเล็ตจะมีหน้าที่ถ่ายภาพและ
เก็บภาพไว้ส่งไปยังเซิ ร์ฟเวอร์ และเก็บข้อมูลเวลาพร้ อมรหัสนิ สิตพร้ อม
กับส่ งไปยังเซิร์ฟเวอร์ อีกเช่นกัน ในส่ วนที่สองจะเป็ นส่ วนของการทางาน
เบื้ อ งหลัง คื อ เซิ ร์ ฟ เวอร์ และฐานข้อ มู ล โดยเซิ ร์ ฟ เวอร์ จะท าหน้ า ที่
ประมวลผลที่ไ ด้มา พร้ อมกับ การแสดงผลให้อ าจารย์และนิ สิตผ่า นเว็บ
ฐานข้อมูลจะเป็ นส่ วนของการเก็บข้อมูลให้เป็ นระบบ ง่ายต่อการดึงข้อมูล
มาแสดงละประมวลผล

รู ปที่ 3 อุปกรณ์อ่านรหัสอาร์ เอฟไอดี
เริ่ มต้น นั้น อาจารย์ผูส้ อนหรื อผูช้ ่ วยสอนจะแตะบัต รของตัวเองที่
RFID Reader หรื อป้ อนรหัสตัวผูส้ อน เมื่อระบบได้รั บรหัส ระบบจะท า
การค้น หาข้อ มู ล วิชาที่ อ าจารย์ห รื อ ผูช้ ่ วยสอนท่ านนั้ น สอนอยู่ แล้วจะ
แสดงวิชา ชื่อผูส้ อน และรู ปถ่ายบนหน้าจอ หลังจากที่เลือกวิชาแล้ว จะมี
หน้ าต่ า งขึ้ นมาใหม่ จะมี ตวั เลือ กที่ ให้เ ลื อก ได้แก่ เวลาเริ่ ม เข้าชั้น เรี ย น
ลาดับการสอน และปุ่ มยืนยัน จากนั้นระบบก็พร้อมที่จะให้นิสิตทาการเช็ค
ชื่อได้
สาหรั บหน้ าจอที่ นิสิต จะต้อ งมาเช็คชื่ อนั้น ประกอบด้วย วันที่ วิชา
หมู่ที่เรี ยน เวลาตามเวลาจริ ง หน้าจอแสดงผลจากกล้อง และปุ่ มลืมบัตร
สาหรับนิ สิตที่ไม่ได้นาบัตรมา หากนิ สิตคนใดลืมนาบัตรประจาตัวมา เมื่อ
กดปุ่ มนี้ แล้ว จะมีปุ่มกดแสดงขึ้นมาให้นิสิตกรอกรหัสประจาตัวนิ สิตลง
ไป ก็จะสามารถเช็คชื่อได้ แต่ระบบจะลงข้อมูลว่านิ สิตได้ลืมนาบัตรมา
แต่ถา้ นิ สิตนาบัตรมา ก็สามารถแตะไปที่ RFID Reader ได้ทนั ที แล้วระบบ
ก็จะไปค้นหาในฐานข้อมูล และพร้อมที่จะถ่ายรู ปนิ สิตเก็บไว้ พร้อมกับส่ ง
ข้อมูลเข้าเซิร์ฟเวอร์ เป็ นหลักฐานว่านิ สิตได้เข้าเรี ยนจริ ง

4.3 ข้ อจำกัดของระบบ
บัตรนิสิตที่นามาแตะกับเครื่ องอ่านรหัสอาร์ เอฟไอดีจะต้ องอยู่ในย่าน
ความถี่ 125kHz ระบบจะออกแบบมาเพื่อใช้ กบั มหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์
เท่านัน้ แต่สามารถปรั บปรุ งเปลี่ยนแปลงเพื่อประยุกต์ใช้ กับสิ่งอื่นได้ มาก
ขึน้ เช่น ตรวจสอบการเข้ าร่ วมประชุม เป็ นต้ น

5. กำรทดลองใช้ งำน
การทดสอบการพัฒนาระบบตรวจสอบการเข้าเรี ยนด้วยแอนดรอยด์
แท็บเล็ตนี้ เพื่อทดสอบการทางานและวัดประสิ ทธิ ภาพของระบบ

5.1 สภำพแวดล้อมในกำรทดสอบ

หลัง จากถ่ า ยรู ป นิ สิต เก็ บ ไว้เ รี ย บร้ อ ยแล้ว จะแสดงการเข้า เรี ย น
ทั้งหมดของนิ สิตเป็ นเปอร์ เซ็น ชื่อ-นามสกุล รหัสนิ สิต ให้ดูเพื่อให้นิสิต
ตรวจสอบความถูกต้อง

ระบบตรวจสอบการเข้า เรี ยนด้วยแอนดรอยด์แท็บ เล็ต ได้รั บ การ
ทดสอบการท างานที่ ห้อ งปฏิ บ ัติก ารวิจัยเครื อ ข่ ายไร้ สาย ชั้น 7 ตึก 15
ภ า ค วิ ช า วิ ศ ว ก ร ร ม ค อ ม พิ ว เ ต อ ร์ ค ณ ะ วิ ศ ว ก ร ร ม ศ า ส ต ร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (วิทยาเขตบางเขน) โดยได้ทดสอบเปรี ยบเทียบ
ระหว่างการเซ็นชื่อลงกระดาษเซ็นชื่อ และการใช้แท็บเล็ตตรวจสอบการ
เข้าเรี ยน เป็ นจานวนทั้งหมด 60 คน

5.2 ผลกำรทดสอบและกำรวิจำรณ์ผล
จากการทดลองในข้อ 5.1 จะได้ผลการเปรี ยบเทียบการเช็คชื่อระหว่าง
ใช้แท็บเล็ตและการเซ็นชื่อโดยนิ สิตตั้งแต่ 1 ถึง 60 คนดังตารางที่ 1 พบว่า
หากใช้แท็บเล็ตเช็คชื่อนิ สิต 60 คน จะใช้เวลาประมาณ 10 นาที แต่ถา้ หาก
ใช้การเซ็นชื่อแทน จะใช้เวลาประมาณ 17 นาที เมื่อนามาคิดเป็ นอัตราส่ วน
จะได้ 1:1.613

รู ปที่ 4 ภาพรวมของระบบ
จากรู ปที่ 4 ระบบจะประกอบไปด้วยแท็บเล็ตที่ใช้ในการเช็คชื่อของ
นิ สิต แอคเซสพอยต์ และเครื่ องเซิร์ฟเวอร์ ที่มีฐานข้อมูล ซึ่งแท็บเล็ตแต่ละ
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เพิ่มเติมให้มากขึ้น มีระบบล็อคอินเพื่อเพิ่มความปลอดภัย และให้ผสู ้ อน
สามารถแก้ไขข้อมูลบางส่ วนได้ ในบางจุดที่อบั สัญญาณก็อาจจะต้องมา
เปิ ดใช้งานนอกเวลาเรี ยน เพื่อให้สามารถส่ งข้อมูลขึ้นเซิร์ฟเวอร์ ได้

จานวนนิ สิต
เวลาในการ
เวลาในการใช้
(คน)
เซ็นชื่อ (วินาที) แท็บเล็ต (วินาที)
10
160
107
20
324
211
30
496
319
40
668
435
50
825
543
60
1007
624
ตารางที่ 1 ตารางเปรี ยบเทียบการเช็คชื่อ

6.1 แนวทำงกำรพัฒนำต่อ
เชื่อมต่อกับฐานข้อมูลของมหาวิทยาลัย เพื่อให้ขอ้ มูลทุกอย่างสามารถ
อัพ เดทได้อ ย่ า งรวดเร็ ว ซึ่ ง จะสามารถรองรั บนิ สิต ใหม่ ไ ด้โ ดยไม่ ต ้อ ง
จัด การด้วยตนเอง ปรั บ ปรุ ง ฐานข้อ มู ล ให้ สามารถรองรั บ การท างาน
ได้มากขึ้น เช่น อาจารย์สามารถเลือกวิชาเข้าสอนได้ ทาให้ระบบสามารถ
ส่ งข้อมูลขึ้นเซิร์ฟเวอร์ ได้อตั โนมัติ โดยไม่ตอ้ งเลือกวิชาที่เรี ยนจากเว็บเพจ
เพื่อมาเชื่อมโยงข้อมูลกัน

ขณะระบบกาลังทาการ จะมีหน้าจอดังรู ปที่ 5 และรู ปที่ 6 แสดงการ
ใช้งานระบบในชั้นเรี ยน

7. กิตติกรรมประกำศ
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รู ปที่ 5 แท็บเล็ตขณะพร้อมทางาน

รู ปที่ 6 การใช้งานแท็บเล็ตลงเวลาเข้าชั้นเรี ยน
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ความถูกต้องในการเช็ค ชื่อ รวมถึงอาจารย์ผสู ้ อนสามารถดูก ารเข้าเรี ย น
ของนิ สิต ได้สะดวกขึ้น แต่ห น้ าเว็บ ยัง ไม่ สมบู รณ์ จึ งควรที่ จะปรั บแต่ ง
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short setup period. The proposed system has been enhanced from an
existing wireless controller project and developed more features like
graphical network monitoring system and network logging system. The
system preformance has also been improved. According to the
experiment, when the number of users increases, the bandwidth for
individual users decrease exponentially since the system doesn’t have
the capability of load balancing. Nevertheless, the system on the system
monitoring experiment gives a precise result.

บทคัดย่ อ
ปั จจุบันเครื อข่ ายแลนไร้ สายนั้นได้ รับความนิ ยมเป็ นอย่ างมากไม่ ว่า
จะเป็ นองค์ กรขนาดกลางและขนาดเล็ก โดยเครื อข่ ายไร้ สายนั้นต้ องพึ่งพา
อุปกรณ์ แอคเซสพอยต์ เป็ นจานวนมากเพื่อให้ บุคคลากรสามารถเชื่ อมต่ อ
เข้ าถึงเครื อข่ ายภายในขององค์ กรได้ ซึ่ งรวมไปถึงความสามารถในการ
เข้ าถึงเครื อข่ ายอินเตอร์ เน็ต ด้ วยเช่ นกัน เพื่อบริ หารจัดการอุปกรณ์ จานวน
มากเหล่ า นี ้อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ เครื่ องควบคุ ม เครื อข่ า ยไร้ สายได้ ถูก
นามาใช้ ซึ่ งมี จาหน่ ายอยู่ทั่วไปในท้ องตลาด แต่ ยังมี ราคาสู ง ทาให้ ไม่
เหมาะกับองค์ กรขนาดกลางและ ขนาดเล็กที่ มีทุนทรั พย์ จากัด นอกจากนี ้
เครื่ องควบคุมเครื อข่ ายไร้ สายที่มีจาหน่ ายอยู่จาก หลากหลายผู้ผลิตยังมีข้อ
จากัดเรื่ องรุ่นของแอคเซสพอยต์ ที่มาเชื่ อมต่ อ ซึ่ งจะต้ องเป็ นแอคเซสพอยต์
ที่ ผลิตจากผู้ผลิตเดียวกันกับเครื่ องควบคุมเครื่ องข่ ายไร้ สายเท่ านั้น ระบบ
ควบคุมเครื อข่ ายไร้ สายที่พัฒนาขึน้ นี ้ จะรองรั บการทางานกับอุปกรณ์ แอค
เซสพอยต์ จากผู้ผลิตที่หลากหลาย รองรั บการทางานเพื่อการบริ หารจัดการ
เครื อข่ ายไร้ สาย และการติ ด ตั้ง ระบบที่ ส ะดวกรวดเร็ ว โครงงานนี ้ไ ด้
พัฒนาและปรั บปรุ งต่ อยอดมาจากโครงงานเดิมโดยเพิ่ มเติมส่ วนของการ
แสดงผลภาพรวมเครื อข่ ายในรู ปแบบกราฟฟิ ก การเก็บข้ อมูลจราจรของ
เครื อข่ า ย และปรั บ ปรุ ง ระบบให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพดี ยิ่ ง ขึ ้น จากผลการ
ทดสอบประสิ ทธิ ภาพโดยเมื่ อมี จานวนผู้ใช้ งานมากขึ น้ จะส่ งผลให้ การ
โอนถ่ายข้ อมูลของเครื่ องลูกข่ ายแต่ ละเครื่ องจะลดลงซึ่ งเป็ นผลมาจากการ
ไม่ มีระบบกระจายเครื่ องลูกข่ ายระหว่ างอุปกรณ์ แอคเซสพอยต์ แต่ สาหรั บ
ผลการทดสอบการทางานระบบแสดงผลภาพรวมเครื อข่ ายในรู ปแบบของ
กราฟฟิ กนั้นสามารถทางานได้ อย่างถูกต้ อง

Keywords: wireless controller, access point, wireless network

1. บทนา
เนื่องด้วยในปัจจุบนั เทคโนโลยีเครื อข่ายไร้ สาย [3] นั้นได้รับความนิ ยม
เป็ นอย่างมาก และได้ถูกนามาประยุกต์เข้ากับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิ กส์หลาย
ชนิ ด ไม่วา่ จะเป็ นโทรศัพท์มือถือ แท็บแล็ต และ คอมพิวเตอร์ แบบพกพา
จากความนิ ย มกั น อย่ า งแพร่ นี้ จึ ง น าไปสู่ ก ารขยายตัว ของเครื อข่ า ย
อินเตอร์ เน็ตไร้สายในองค์กรขนาดกลาง และขนาดย่อม ซึ่ งจะต้องมี การ
บริ ห ารจัด การ และตั้ง ค่ า แอคเซสพอยต์ที่ ถู ก ติ ด ตั้ง ในส่ ว นต่ า งๆ ของ
องค์กร ด้วยงบประมาณ และทรัพยากรบุคคลที่มีอยู่
การบริ หารจัดการ และตั้งค่าแอคเซสพอยต์ในองค์กรขนาดกลาง และ
ขนาดเล็กนั้น ต้องอาศัยอุปกรณ์ควบคุมระบบไร้ สายที่มีราคาที่สูง ร่ วมกับ
บุค คลากรที่ มี ค วามรู ้ เ รื่ อ งเทคโนโลยี เ ครื อ ข่ า ยคอมพิ ว เตอร์ ข้ นั สู ง ซึ่ ง
อาจจะเป็ นข้อจากัดขององค์ขนาดกลาง และขนาดเล็ก ที่ มีงบประมาณ
และบุคคลากรค่อนข้างจากัด

Abstract

ด้ว ยปั ญ หาและอุ ป สรรคดัง ที่ ก ล่ า วไปข้า งต้น ท าให้ เ กิ ด การพัฒ นา
โครงงานระบบควบคุมการทางานเครื อข่ายไร้ สายขนาดย่อม ซึ่ งพัฒนาขึ้น
โดยนิ สิตภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ แห่ งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ซึ่งสามารถรองรับการควบคุมเครื อข่ายไร้ สายได้ในระดับหนึ่ ง แต่ยงั คงมี
หลายส่ วนที่ตอ้ งการการพัฒนาเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพของโครงงาน
ที่ ยงั มี ข ้อจากัด อี ก หลายประการ เช่ น จานวนแอคเซสพอยต์ที่ ส ามารถ
รองรับ การไม่รองรับการเก็บข้อมูลการใช้งานเครื อข่ายของผูใ้ ช้งาน เป็ น
ต้น

Nowadays wireless local area networks (WLAN) are widely
deployed in many organizations. Making WLAN services available
everywhere in an organization requires a large number of access points.
To manage such a large system efficiently, wireless controllers are often
employed. These controllers are already available in the market but due
to their high cost, they are not affordable by small and medium
organizations. Moreover, most wireless controllers are designed to
manage access points of their own brand. In this project, the affordable
wireless controller has been developed. The system is designed for
supporting multi-brand low cost access points with essential features to
manage a large WLAN system and make services readily available in a

โดยโครงงานนี้ จะนาโครงงานระบบควบคุมการทางานเครื อข่ายไร้ สาย
ขนาดย่อม[2] และระบบให้บ ริ การเครื อข่ายไร้ สายเคลื่ อนที่ ใ นพื้นที่ ที่
ผูใ้ ช้งานหนาแน่น[1] ที่ถูกพัฒนาขึ้นก่อน หน้านี้ นามาปรับปรุ ง และพัฒนา
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เพิ่ มเติ ม เพื่ อ ให้ ระบบควบคุ ม การท างานเครื อข่ า ยไร้ ส ายขนาดย่อ มนี้
สามารถทางานได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ และเทียบเท่ากับระบบควบคุมการ
ทางานเครื อข่ายไร้สายที่มีวางจาหน่ายอยูใ่ นท้องตลาดซึ่ งมีราคาสู ง เพื่อลด
ค่าใช้จ่ายในองค์กรขนาดกลางและขนาดเล็กในการจัดซื้ออุปกรณ์ดงั กล่าว

2.5 LuCI JSON-RPC
LUCI JSON-RPC[4] เป็ นไลบรารี่ ของลูซีที่ทาให้เว็บอิน เตอร์ เฟสฝั่ง
ผูด้ ูแลระบบ สามารถสื่ อสารกับอุปกรณ์ที่ติดตั้งเฟิ ร์ มแวร์ OpenWRT โดย
ผ่านการใช้โพรโทคอล JSON-RPC ซึ่ งทาให้สะดวกในการตั้งค่าอุปกรณ์
แอคเซสพอยต์ในระบบ การติดตั้งไลบรารี่ ของลูซี่น้ นั จะต้องทาตั้งแต่การ
ติดตั้งเฟิ ร์ มแวร์ลงบนอุปกรณ์แอคเซสพอยต์

2. งานและทฤษฎีทเี่ กีย่ วข้ อง
โครงงานนี้ ได้ใช้ทฤษฎี ที่เกี่ ยวข้องดังต่อไปนี้ โดยอาศัยการสื บค้นจาก
หนังสื อ และเครื อข่ายอิ นเตอร์ เน็ตเป็ นหลักในการพัฒนาโครงงานระบบ
ควบคุมเครื อข่ายไร้สายแบบประหยัด

3. รายละเอียดการพัฒนา
ระบบควบคุ ม เครื อข่ายไร้ ส ายแบบประหยัด ได้ถูก ออกแบบมาโดย
เป้ าหมายคือการพัฒนาเครื่ องควบคุมเครื อข่ายไร้ สายที่มีราคาย่อมเยา และ
รองรับเครื่ องแอคเซสพอยต์จากหลากหลายผูผ้ ลิต โดยมีความสามารถใน
การตั้งค่าเครื่ องแอคเซสพอยต์ได้พร้ อมกันกันหลายเครื่ อง, มี การแสดง
ข้อ มู ล ทั่ว ไปของระบบเครื อข่ า ย, รวมไปถึ ง ระบบน าเสนอข้อ มู ล ใน
รู ปแบบกราฟฟิ ก และ มีความสามารถในการยืนยันตัวบุคคล

2.1 ระบบแลนไร้ สาย
ระบบแลนไร้สาย คือเทคโนโลยีที่ทาหน้าที่เชื่ อมอุปกรณ์ไร้ สายตั้งแต่
สองอุปกรณ์ข้ ึนไปเข้าด้วยกัน โดยอาศัยการการกระจายสัญญาณไร้ สายให้
ครอบคลุ มอาณาบริ เ วณที่ ผูใ้ ช้งานต้องการเข้าถึ งผ่านทางอุ ป กรณ์ แ อค
เซสพอยต์ที่ทาหน้าที่การจายสัญญาณ ซึ่ งเมื่ออุปกรณ์เครื อข่ายไร้ สายนั้น
ทาการเชื่ อมต่อเข้าสู่ ระบบเครื อข่ายได้แล้ว อุปกรณ์น้ นั จะสามารถเข้าถึ ง
ทรัพยากรที่ใช้ร่วมกันในเครื อข่ายได้ รวมไปถึ งการเชื่ อมต่อกับสัญญาณ
อินเตอร์เน็ตหากเครื อข่ายสามารถเชื่ อมต่อได้ โดยระบบแลนไร้ สายนั้นจะ
อยูบ่ นมาตราฐาน IEEE 802.11 ซึ่งใช้เคลื่อนความถี่วิทยุในการสื่ อสาร
สาหรั บมาตรฐานเครื อข่ ายไรสายที่ ส ามารถใช้ก ัน ในประเทศไทย
ประกอบไปด้วย IEEE 802.11 a, b, g และ n ซึ่ งใช้งานกันอยูช่ ่ องคลื่ น
ความถี่ 2.4 และ 5.0 GHz

3.1 ภาพรวบของระบบ

2.2 OpenWrt
OpenWrt [6] เป็ นระบบปฏิบตั ิการ หรื อระบบปฏิบตั ิการแบบฝังตัว
โดยส่วนใหญ่จะนิ ยมกันติดตั้งบนเราเตอร์ องค์ประกอบหลักจะประกอบ
ไปด้วย Linux Kernel, uClibc, และ BusyBox เนื่องจากบนอุปกรณ์ที่จะทา
การติดตั้งเฟิ ร์ มแวร์ OpenWRT นั้นมีทรัพยากร ค่อนข้างจากัด เช่ น หน่ วย
ประมวลผลกลาง (CPU) หรื อ หน่ ว ยความจ า(Memory) เป็ นต้น
ส่ วนประกอบของระบบปฏิ บตั ิ การจึ งต้องถู กย่อขนาดลงเพื่อให้สามารถ
ทางานบนอุปกรณ์ที่มีขนาดเล็กได้

รู ปที่ 3.1 ภาพรวมของระบบควบคุมเครื อข่ายไร้สาย
องค์ประกอบของระบบจะแบ่งได้ตามรู ปที่ 3.1 โดยแบ่งได้ 3 ส่ วนคือ
1. Back-End เป็ นส่ วนของระบบฮาร์ดแวร์ที่เป็ นศูนย์กลางการควบคุม
ระบบ โดยจะประกอบไปด้วย 3 องค์ประกอบหลักคื อ สวิตช์ เครื่ องแม่
ข่าย และ เกตเวย์ โดยสามองค์ประกอบนี้ จะทางานเป็ นส่ วนควบคุ มการ
ทางานของอุปกรณ์ส่วนที่เหลื อในส่ วนของ Front-End เพื่อให้การทางาน
เป็ นไปตามที่ผดู ้ ูแลระบบต้องการตามที่ได้มีการตั้งค่าไว้
2. Front-End เป็ นฮาร์ ดแวร์ ส่วนที่ทาหน้าที่เชื่ อมต่อกับอุปกรณ์ไร้สาย
ของผูใ้ ช้ ซึ่ งคือ แอคเซสพอยต์ทุกตัวในระบบ โดยอุปกรณ์ในส่ วนนี้ จะ
ทางานโดยรอรั บค าสั่งจากเครื่ องแม่ข่ายเพื่อให้การท างานเป็ นไปตามที่
ผูด้ ูแลระบบต้องการ
3. Admisitrator เป็ นส่ วนของผูด้ ู แลระบบซึ่ งจะประกอบไปด้วยเว็บ
อิ น เตอร์ เ ฟสเป็ นหลัก โดยส่ ว นเว็บ อิ น เตอร์ เ ฟสนี้ จะเป็ นส่ ว นที่ ผู ้ดู แ ล
ระบบเข้า ถึ ง ได้ เ ท่ า นั้น โดยผู ้ดู แ ลระบบจะออกค าสั่ ง เพื่ อ ตั้ง ค่ า แอค

2.3 LuCI
LuCI[5] เป็ นเว็บอินเตอร์ เฟสสาหรั บการตั้งค่าอุปกรณ์ ทาการติ ดตั้ง
เฟิ ร์มแวร์ OpenWRT โดยเว็บอินเตอร์ เฟสนี้ ถูกพัฒนาขึ้นในภาษา Lua ซึ่ ง
สามารถทางานได้ในอุปกรณ์ที่มีทรัพยากรค่องข้างจากัด เช่ น ในเราเตอร์
เป็ นต้น ซึ่ งจะสะดวกกว่าวิธีที่ทาการตั้งค่าผ่าน Command line แบบในยุค
แรกๆ นอกจากการตั้งค่ าระบบแล้ว ลู ซี่ยงั สามารถบริ ห ารจัดการระบบ
ภายใน รวมไปถึงการติดตั้งอัพเดรตเฟิ ร์ มแวร์ ใหม่ได้อีกด้วย

2.4 เจสัน (JSON)
เจสัน (JSON) ย่อมาจาก Javascript Object Notation เป็ นมาตราฐาน
ข้อมูล ในการแลกเปลี่ ยนข้อมู ล ระหว่างเครื่ องลู ก ข่ ายกับ เซิ ฟเวอร์ โดย
ข้อมูลจะอยูใ่ นรู ปแบบของ Array หรื อ object โดยใช้ โพรโทคอล HTTP
หรื อ TCP/IP ในการส่ง ซึ่ งคือ Object ที่อยูใ่ นรู ปแบบของ JSON นั้นเอง
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เซสพอยต์ ใ นระบบจากหน้ า เว็ บ อิ น เตอร์ เฟสนี้ รวมไปถึ ง การดู
องค์ประกอบโดยรวมของระบบ

4. การทดสอบการใช้ งาน
การทดสอบการพัฒนาระบบควบคุมการทางานเครื อข่ายไร้สายแบบ
ประหยัด เพื่อตรวจสอบความสามารถของระบบ และวัดประสิ ทธิภาพของ
ระบบควบคุมเครื อข่ายไร้สายแบบประหยัด

3.2 การออกแบบ และพัฒนาระบบ
ระบบเครื อข่ายไร้สายแบบประหยัด มีโครงสร้างดังต่อไปนี้











Database Module ทาหน้าที่เชื่ อม ฐานข้อมูลที่เก็บรวบรวม
ข้อมูลที่จาเป็ นต่อการใช้งานในระบบ
Config Authentication ทาหน้าที่เชื่ อมต่อกับอุปกรณ์แอค
เซสพอยต์เพื่อเป็ นการยืนยันตัวบุคคลของเครื่ องแม่ข่าย
Report Module ทาหน้าที่ในการแสดงผลสถานะของอุปกรณ์
เครื อข่ายไร้สายต่างๆ ในระบบ
Web Interface Module คือ โมดูลเว็บอินเตอร์เฟสที่ใช้
ติดต่อสื่ อสารระหว่างผูด้ ูแลระบบ กับระบบเครื อข่ายไร้สาย
CodeIgniter FrameWork ทาหน้าที่เชื่ อมต่อโมดูลต่างๆเข้า
ด้วยกันเพื่อติดต่อกับผูใ้ ช้งาน
Control Unit คือ ส่ วนควบคุมภายในของอุปกรณ์แอค
เซสพอยต์ ที่ทาหน้าที่บริ หารจัดการ ตั้งค่าภายในอุปกรณ์
Configuration File คือ ไฟล์ต้ งั ค่าของอุปกรณ์แอคเซสพอยต์ที่
ติดตั้งเฟิ ร์มแวร์ OpenWRT
ระบบ User Authentication ทาหน้าที่เป็ นระบบยืนยันตัวบุคคล
ของผูใ้ ช้งานเครื อข่าย เพื่อให้ผใู ้ ช้งานสามารถเข้าถึงเครื อข่าย
อินเตอร์เน็ตได้
User Logging Module ทาหน้าที่ในการเก็บข้อมูลจราจรของ
เครื อข่ายโดยอ้างอิงจากหมายเลขไอพีแอดเดรส

4.1 สภาพแวดล้ อมในการทดสอบ
ส าหรั บ การทดสอบการพัฒนาระบบควบคุ ม เครื อข่ ายไร้ ส ายแบบ
ประหยัด นั้น ได้ท าการทดสอบระบบโดยท าการติ ด ตั้ง ระบบควบคุ ม
เครื อข่ายไร้ สายแบบประหยัดในห้องปฏิ บตั ิการคอมพิวเตอร์ ตึกภาควิชา
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (วิทยาเขตบางเขน) ซึ่ ง
ประกอบไปด้วยเครื่ องแม่ข่ายที่ ติดตั้งระบบปฏิ บตั ิการ Ubuntu รุ่ น LST
12.04 จานวน 1 เครื่ อง และเครื่ องลูกข่ายที่ติดตั้งระบบปฏิบตั ิการ Ubuntu
รุ่ น LST 12.04 จานวน 10 เครื่ อง โดยเครื่ องแม่ข่ายได้ทาการเชื่ อมต่อกับ
สวิตช์เข้ากับเครื่ องแอคเซสพอยต์อีก 3 เครื่ องที่ได้ทาการติดตั้งเฟิ ร์ มแวร์
OpenWrt รุ่ น Attitude Ajdustment เรี ยบร้อยแล้ว

4.2 ผลการทดสอบ และการวิจารณ์ ผล
การทดลองที่ 1 วัดความเร็ วเฉลี่ ยในการโอนถ่ายข้อมูลระหว่างเครื่ อง
ลูกข่ายกับเครื่ องแม่ข่ายเมื่อมีจานวนเครื่ องลูกข่ายที่เพิ่มมากขึ้น โดยเครื่ อง
แอคเซสพอยต์ได้ทาการตั้งค่าให้มีการปล่ อยสัญญาณ SSID เดี ยวกันทั้ง
สามตัว ซึ่ งทั้งสามตัวจะปล่ อยสัญญาณบนช่ องสัญญาณที่ ไม่ซ้อนทับกัน
(Non-overlapping channels) สาหรั บการวัดความเร็ วการโอนถ่ ายข้อมูล
นั้นจะใช้งานโปรแกรม Iperf โดยวัดค่าเฉลี่ ยความเร็ วของการโอนถ่ าย
ข้อมูล (Bandwidth) ในตลอดระยะเวลา 30 วินาที ซึ่งการจดบันทึกค่าจะทา
ทั้งหมด 4 รอบ หลังจากนั้นจะนาค่าเฉลี่ ยของทุกเครื่ องมาเฉลี่ ยรวมกัน
แล้วนาเสนอในรู ปแบบของกราฟได้ผลการทดสอบดังรู ปที่ 4.1
จากผลการทดลองแสดงให้ เ ห็ น ว่ าเมื่ อมี จานวนของเครื่ อ งลู ก ข่ า ย
เพิม่ ขึ้น ค่าเฉลี่ยความเร็ วการโอนถ่ายข้อมูลของเครื่ องลูกข่ายกับเครื่ องแม่
ข่ายนั้นจะลดลง โดยรู ปแบบการลดลงใกล้เคียงกับกราฟเอกซ์โพเนนเชี ย
ซึ่งเป็ นผลจากการที่ระบบควบคุมเครื อข่ายไร้สายไม่มีการแบ่งโหลดของ

3.3 ข้ อจากัดของระบบ



ระบบจะรองรับการทางานของแอคเซสพอยต์ที่ได้รับการ
ติดตั้งเฟิ ร์มแวร์ OpenWRT ก่อนแล้วเท่านั้น
เครื่ องแม่ข่ายที่ใช้ในการพัฒนาระบบจะต้องได้รับการติดตั้ง
ระบบปฏิบตั ิการลินุกซ์ Ubuntu เวอร์ ชน่ั 12.04

รู ปที่ 3.2 รู ปโครงสร้างซอฟแวร์ ของระบบเครื อข่ายไร้สายแบบประหยัด
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เครื่ องลูกข่ายระหว่างอุปกรณ์แอคเซสพอยต์กนั เอง ทาให้เครื่ องลูกข่าย
เชื่อมต่อเข้ากับเครื่ องแอคเซสพอยต์แบบไม่กระจายตัว

โดยจากผลการทดลองพบปั ญหาด้านความเร็ วการโอนถ่ายข้อมูลของ
เครื่ องลูกข่ายกับเครื่ องแม่ข่ายที่มีความเร็ วลดลงเมื่อมีจานวนเครื่ องลูกข่าย
ที่มากขึ้น

5.1 แนวทางการพัฒนาต่ อ
โครงงานระบบควบคุมเครื อข่ายไร้ สายแบบประหยัดนี้ สามารถนาไป
ต่อยอดเพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการทางานต่างๆโดยการเพิ่มฟั งก์ชนั่ การ
แบ่งโหลดของเครื่ องลูกข่ายเพื่อเพิ่มความเร็ วในการโอนถ่ ายข้อมูล และ
ทดสอบกับอุปกรณ์แอคเซสพอยต์จานวนมากและหลากหลายยิง่ ขึ้น

6. กิตติกรรมประกาศ
โครงงานระบบควบคุ ม เครื อข่ า ยไร้ ส ายแบบประหยัด นี้ ได้รับการ
สนับสนุ นด้านอุปกรณ์ สถานที่ และทุนบางส่ วนจากภาควิชาวิศวกรรม
คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และโครงการการแข่งขันพัฒนา
โปรแกรมคอมพิ วเตอร์ แห่ งประเทศไทย ครั้งที่ 16 จากศูนย์เทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิ กส์และคอมพิวเตอร์ แห่ งชาติ

รูปที่ 4.1 กราฟแสดงค่าเฉลี่ยอัตราการโอนถ่ายข้อมูลของเครื่ องลูกข่าย
การทดลองที่ 2 เป็ นการทดลองความสามารถของระบบแสดงข้อมูล
เครื อข่ายแบบกราฟฟิ กอิ นเตอร์ เฟส โดยทาการทดลองกับเครื่ องลู กข่าย
ทั้งหมด 10 เครื่ องโดยเครื่ องลูกข่ายทั้งหมด 7 เครื่ องได้ทาการเชื่ อมต่อกับ
เครื่ องแอคเซสพอยต์ชื่อ Engineering 1 ส่ วนอีก 2 เครื่ องนั้นเชื่ อมต่อกับ
เครื่ องแอคเซสพอยต์ชื่อ Engineering 2 และ LH3_1 ผลการทดลองเป็ นไป
ตามรู ปที่ 4.2
จากผลการทดลองการแสดงผลผ่า นทางหน้า เว็บอิ น เตอร์ เ ฟสใน
รู ปแบบกราฟฟิ กนั้นมีความถูกต้องตามสถานการณ์ที่จาลองขึ้น โดยหน้า
เว็บอิ นเตอร์ เ ฟสสามารถแสดงข้อมู ล ทั่วไปของระบบ, ข้อมุ ล เกี่ ยวกับ
เครื่ องลูกข่ายได้อย่างถูกต้องและแม่นยา
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5. บทสรุป
ระบบควบคุ ม เครื อข่ า ยไร้ ส ายแบบประหยัด นี้ ถู ก พัฒ นาขึ้ น เพื่ อ
ตอบสนองความต้องการขององค์กรขนาดกลาง และขนาดเล็ก ที่มีความ
ต้องการบริ ห ารจัดการเครื อข่ ายไร้ สายภายในองค์ก ร โดยระบบมี ก าร
รวบรวมความสามารถที่หลากหลายเข้าด้วยกันซึ่ งได้แก่ ความสามารถใน
การตั้ง ค่ า อุ ป กรณ์ แ อคเซสพอยต์ห ลายเครื่ อ งพร้ อ มกัน การแสดงผล
สถานะโดยรวมของระบบทัว่ ไปในรู ปแบบกราฟฟิ ก การเก็บข้อมูลจราจร
ของเครื อข่ า ย การยื น ยัน ตัว บุ ค คลของผู้ใ ช้ การรองรั บ อุ ป กรณ์ แ อค
เซสพอยต์หลากหลายยีห่ ้อ

รู ปที่ 4.2 การแสดงผลข้อมูลระบบเครื อข่ายรู ปแบบกราฟฟิ ก
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D509

การประชุมวิชาการ งานวิจยั และพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 6 การพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อให้โลกมีสันติสุข
ECTI-CARD Proceedings 2014, Chiang Mai, Thailand

หัวข้อ การจัดการพลังงาน มลภาวะและ
สิ่งแวดล้อม(23EnV)

วันที่ 21-23 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว
D510

Paper ID 06

บทความวิจยั –วิชาการ
การประชุมวิชาการ งานวิจยั และพัฒนาเชิ งประยุกต์ ครั้งที่ 6 การพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อให้โลกมีสนั ติสุข
ECTI-CARD Proceedings 2014, Chiang Mai, Thailand

การติดตามการดูดซับสารตะกัว่ ในนา้ ดื่มโดยใช้ แผ่ นไคโตซานสั งเคราะห์
Determination of Lead Adsorption onto Synthesis Chitosan Sheet in Drinking Water
ชินานาฏ วิทยาประภากร1, สาวิตรี กาทองทุง่ 1, และ พัชราภา จารุ วฒั น์1
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สาขาวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ เชี ยงใหม่
E-mail: chinanat@rmutl.ac.th1, sawitree_un@hotmail.com2, patcha_patchaya@hotmail.com3
และจะเข้าไปทาลายระบบประสาทส่ วนปลาย ทาให้เกิ ดอาการเหน็บชาที่
ปลายมือปลายเท้า สาหรับสารตะกัว่ ที่ปนเปื้ อนมากับน้ าดื่ มมีกรรมวิธีใน
การกาจัดโลหะได้หลายวิธี ซึ่ งในงานวิจยั นี้ มุ่งเน้นการใช้แผ่นไคโตซาน
สัง เคราะห์ เ ป็ นตัว ดู ด ซับ จากโครงสร้ า งของไคโตซานมี ไ นโตรเจน
อะตอมของหมู่อะมิโนซึ่ งสามารถทาหน้าที่เป็ นลิแกนด์ (Ligand)หรื อตัว
ให้อิเล็กตรอน (Electron donor) ทาให้โลหะใดๆสามารถสร้ างพันธะ
เชิงซ้อน (Coordinate) กับหมู่อะมิโนได้ ทั้งนี้ ไคโตซานสามารถย่อยสลาย
ได้ตามธรรมชาติ (Biodegradable) จึงมีความปลอดภัยสาหรับใช้กบั มนุ ษย์
สัตว์ และสิ่ งแวดล้อม ไคโตซาน เป็ นอนุ พนั ธุ์ของไคติน ได้จากการ
นาเอา เปลือกกุง้ กระดองปู หรื อแกนหมึก มาผ่านกระบวนการต่างๆให้ได้
เป็ นพอลิ เมอร์ ธรรมชาติ ที่ มีคุณสมบัติเด่ นหลายประการ ทาให้สามารถ
น ามาประยุก ต์ใ ช้ ใ นวงการต่ างๆได้ม ากมาย ได้แ ก่ ด้า นอุ ตสาหกรรม
อาหาร การแพทย์ การบาบัดน้ าเสี ย เครื่ องสาอาง ด้านการเกษตร เป็ นต้น

บทคัดย่ อ
งานวิจัยนี ้เป็ นการศึ กษาการดูดซั บตะกั่วจากนา้ ดื่ มโดยใช้ แผ่ นไคโตซาน
สั งเคราะห์ โดยทาการศึ กษาปั จจั ยต่ างๆ ที่ มีผลต่ อ ความสามารถในการ
ดูดซับและจลนศาสตร์ ของการดูดซั บ สารตะกั่วได้ แก่ ความเป็ นกรด-เบส
(พี เ อช) เวลา และอุ ณหภูมิ จากผลการทดลองพบว่ า แผ่ นไคโตซาน
สั งเคราะห์ สามารถดูดซั บปริ มาณตะกั่วได้ สูงสุดที่ ที่ค่าพีเอช 10 อุณหภูมิ
25 องศาเซลเซี ยส จากนั้นได้ มีการศึ กษาไอโซเทอมของการดูดซั บและ
ค่ าคงที่ ของไอโซเทอม พบว่ าไอโซเทอมของการดูดซั บและค่ าคงที่ ของ
ไอโซเทอมของการดูดซั บตะกั่วของแผ่ นไคโตซานมี ความสอดคล้ องกับ
แบบจาลองของแลงเมียร์ และ ฟรุนดลิส ส่ วนผลการศึ กษาจลนศาสตร์ ของ
การดู ดซั บ พบว่ า เป็ นไปตามแบบจ าลองทางจลนศาสตร์ ของปฏิ กิ ริยา
อันดับหนึ่งเสมือน
คาสาคัญ: แผ่ นไคโตซาน, การดูดซับตะกั่ว, ไอโซเทอม

Abstract
The purpose of this work is to study the adsorption of lead from drinking
water onto the synthesis chitosan sheets, including study the effects of
pH, contact time and temperature on the adsorption capacities and the
kinetic of lead absorption. The result was shown that the maximum lead
adsorption of the synthesis chitosan sheet was found to occur at pH 10
for 25oC. The isotherms and its constants were studied. It was found that
adsorption isotherm data of Lead were corresponded with Langmuir and
Freundlich model. The kinetic experimental data properly correlated
with pseudo-first order kinetic model.

รู ปที่ 1. สูตรโครงสร้างของไคโตซาน
Muniyappan Rajiv Gandhi และคณะ (2011) [1] ศึกษาการกาจัดคอปเปอร์
โดยใช้นาโนไฮดรอกซีแอปาไทด์ (n-Hap) คอมโพสิ ทกับไคตินและไคโต
ซานเพื่อใช้เป็ นตัวดูดซับคอปเปอร์ พบว่าความจุในการดูดซับ ของ n-Hap/
ไคโตซาน มีความจุในการดูดซับสู งที่สุด เมื่อเทียบกับ n-Hap และ n-Hap/
ไคติน นอกจากนี้ยงั ได้ศึกษาสภาวะในการดูดซับที่เหมาะสม เช่ น เวลาใน
การดูดซับ ความเป็ นกรด-เบส และความจาเพาะต่อการดูดซับของไอออน
และในการทดลองได้ทาการหาเอกลักษณ์ของตัวดูดซับ โดยวิธีต่างๆ เช่ น
FTIR, TEM, XRD และ SEM จากนั้นนาไปศึกษากระบวนการในการดูด
ซับโดยอธิ บายด้วยไอโซเทอมของฟรุ นดลิ สและแลงเมียร์ Helen Helena
Dos Santos และคณะ (2011) [2] ศึ ก ษาการดู ดซับ ของอะซี นิ ก บน
สารประกอบเชิงซ้อนไคโตซาน – ไอรอนครอสลิงค์ โดยทาการสังเคราะห์
Ch-Fe เพื่อใช้เป็ นตัวดูดซับ และศึกษาไอโซเทอมการดูดซับ พบว่าเวลาที่
เหมาะสมที่ใช้ในการดูดซับคือ 60 นาที ที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซี ยส และ
พีเอช 9 จากนั้นทาการศึกษาจลนศาสตร์ ของปฏิ กิริยาอันดับหนึ่ งเสมือน
(Pseudo-first order), ปฏิ กิริยาอันดับสองเสมือน (pseudo-second order)
และ intra – particle diffusion พบว่าจลนศาสตร์ ที่เหมาะสมที่สุดในการดูด

Keywords: chitosan sheet, lead absorption, isotherm

1. บทนา
ในปั จจุบนั พบว่าการบริ โภคน้ าดื่ ม จากเครื่ องทาน้ าเย็น เป็ นที่ นิ ยมอย่าง
แพร่ ห ลาย เครื่ องทาน้ าเย็นที่ได้มาตรฐานควรทามาจากวัสดุ สแตนเลส
อย่างหนา ที่มีการเชื่ อมด้วยวัสดุเคลื อบที่มีคุณภาพสู ง (Argon at High
Voltage) ในการเคลื อ บภายใน แต่ เ พื่ อ ความสะดวกและลดต้น ทุ น
ผูป้ ระกอบการธุรกิจมักใช้วิธีบดั กรี โดยสารตะกัว่ เพื่อเชื่ อมบริ เวณรอยต่อ
ภายในเครื่ องทาน้ าเย็น การเชื่ อมถัง การเชื่ อมลู กลอยกับก้านทาน้ าเย็นที่
สัมผัสกับน้ าดื่ม เป็ นต้น ซึ่งทาให้มีสารตะกัว่ ปนเปื้ อนไปกับน้ าดื่ มได้ โดย
พบว่าถ้ามีปริ มาณสารตะกัว่ เกิ นมาตรฐานจะเกิ ดการสะสมของสารตะกัว่
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ซั บ คื อ ปฏิ กิ ริ ยาอัน ดั บ หนึ่ งเสมื อ น เพราะมี ค่ า ผลรวมของความ
คลาดเคลื่อน (Sum Square of Error, SSE) ต่าและทาการศึกษาสมการที่
เกี่ยวข้องกับการดูดซับ As(III) คือสมการของ ของฟรุ นดลิสและแลงเมียร์
และ แลงเมียร์ -ฟรุ นดิสโดยสมการที่สามารถดูดซับ As(III) ได้สูงสุ ดคือ
สมการแลงเมียร์ -ฟรุ นดลิ สดูดซับได้ 13.7 มิล ลิ กรั ม ต่อกรั ม ที่ทาการ
วิเคราะห์โดยเครื่ องสเปคโตรมิเตอร์ ที่ความยาวคลื่ น 625 นาโนเมตร
Nimrod Bleiman และคณะ (2010) [3] ศึกษาการกาจัดซี ลีเนี ยมจากน้ าดื่ ม
โดยใช้ ไคโตซาน-เคลย์คอมโพสิ ต เป็ นตัวดูดซับ โดยทาการทดลองและ
เปรี ยบเทียบผลระหว่างไอโซเทอมการดู ดซับของซี ลีเนี ยม มีการคอมโพ
สิ ตระหว่าง Al-oxide และ Fe-oxide พบว่า Al-oxide มีความสามารถใน
การดู ด ซับ ได้ม ากกว่า Fe-oxide ใช้แ บบจาลองของแลงเมี ย ร์ ใ นการ
พิ จ ารณาโดยปฏิ กิ ริ ยาจะเกิ ด ได้ ค่ อ นข้า งเร็ ว ในเวลาไม่ เ กิ น 15 นาที
นอกจากนี้ยงั พบว่าค่าการดูดซับของออกไซด์จะมีค่าลดลงเมื่อค่าพีเอชมีค่า
สู งๆ ซึ่ งแสดงให้เห็ นว่าค่าการดูดซับของคอมโพสิ ทไม่ข้ ึนอยูก่ บั ค่พีเอช
C.Gerenta และคณะ (2010) [4] ทาการศึกษาการดูดซับโลหะอาซี เนทที่
ปนเปื้ อนในน้ า โดยใช้ไคโตซาน ในขั้นแรกทาการดูดซับในรู ปแบบต่างๆ
เช่น แลงเมียร์ และฟรุ นดลิส เป็ นต้น ซึ่งพิจารณากลไกในการดูดซับโดยใช้
แรงดึงดูดทางไฟฟ้ า แล้วนาไปศึกษาถึงพารามิเตอร์ ทางเทอร์ โมไดนามิกส์
จากผลการทดลองทาให้ทราบถึ งชนิ ดของปฏิ กิริยาว่าเป็ นปฏิ กิริยาแบบ
คายความร้ อ นและปฏิ กิ ริ ย าสามารถเกิ ด ขึ้ น ได้เ อง Cybelle Morales
Futalan และคณะ (2011) [5] ทาการเปรี ยบเทียบความสามารถในการดูด
ซับของโลหะ Cu(II), Ni(II) และ Pb(II) ในสารละลายตัวอย่างโดยใช้ไค
โตซาน จากผลการทดลองพบว่าจลนศาสตร์ ท้ งั ระบบแบบเดี่ ยวและระบบ
แบบคู่น้ นั โลหะ Cu(II) และ Pb(II) เหมาะสาหรับใช้ในฟรุ นดลิ สไอโซ
เทอม ส่ วน Ni(II) เหมาะสาหรับใช้ในแลงเมียร์ ไอโซเทอม นอกจากนี้ ยงั
พบว่าในระบบแบบคู่น้ ัน การดู ด ซับ ของ Pb(II) > Cu(II) > Ni(II)
ตามล าดับ ส่ วนจลนศาสตร์ ของระบบแบบเดี่ ยวเหมาะสาหรั บ ปฏิ กิริยา
อั น ดั บ หนึ่ งเสมื อ นเมื่ อ มี ค่ า สั ม ประสิ ทธิ์ สหสั ม พั ท ธ์ (correlation
coefficients) สู งๆ และค่าผลรวมของความคลาดเคลื่ อน (Sum Square of
Error, SSE) ต่าๆ Suriya Traipopและคณะ (2010) [6] ได้ทาการติดตาม
ปริ มาณซี รีเนี ยม (Se)ใน Se-enriched rice โดย การใช้เทคนิ ค Slurry
Sampling Electrothermal Atomic Absorption Spectrometry โดยใช้ Pd(II)
nitrate modified ทาการศึกษาสภาวะที่เหมาะสมของการไพโรไลซิ สที่
800 องศาเซลเซียสและอุณหภูมิที่ทาให้สารกลายเป็ นอะตอมได้ดีที่สุดคือ
2,500 องศาเซลเซี ยส รัตนา สนัน่ เมือง และคณะ (2008) [7] ศึกษาการ
ก าจัดเหล็ก ในน้ าบาดาลด้วยไคโตซานเมมเบรน พบว่าสามารถดู ด ซับ
เหล็ก ได้ดีที่ พีเอช 2.5-6.5 ที่ อุณหภูมิ 28 องศาเซลเซี ยสและ 40 องศา
เซลเซี ยส มีค่าการดูดซับประมาณ 75.21-100% นอกจากนี้ ทาการศึกษา
อิทธิพลของความเข้มข้นพบว่าไคโตซานเมมเบรนสามารถดูดซับเหล็กได้
มาก เมื่ อ ความเข้มข้น ของสารละลายเพิ่ ม ขึ้ น ซึ่ งสอดคล้องกับ สมการ
ฟรุ นดลิส R2=0.6125 ที่เป็ นการดูดซับแบบต่อเนื่ อง นอกจากนี้ โกวิทย์ ปิ
ยะมังคลา และคณะ (2008) [8] ทาการศึกษาการดูดซับโครเมียม (VI) จาก
โรงงานชุ บ โลหะแบบแบตซ์ โ ดยใช้ ไ คโตซานเรซิ น มี ก ารประเมิ น

ความสามารถในการดูดซับและจลนศาสตร์ ของการดูดซับความสามารถ
สู งสุ ดในการดู ดซับโครเมี ยม (VI) เกิ ด ขึ้น ที่ ค่ าพี เอช 2 ปริ มาณ 47.9
มิลลิ กรัมต่อกรัม มีการนาแบบจาลองการดูดซับของสมการแลงเมียร์ และ
สมการฟรุ นดลิ ส อธิ บายไอโซเทอมของการดูดซับและค่าคงที่ ของไอโซ
เทอม ซึ่งไอโซเทอมของการดูดซับโครเมียม (VI) จากโรงงานชุบโลหะ มี
ความสอดคล้องกับ สมการแลงเมี ยร์ เมื่ อนาแบบจาลองปฏิ กิ ริยาอัน ดับ
หนึ่ งเสมื อ นและปฏิ กิ ริ ยาอัน ดับ สองเสมื อ น มาใช้ ใ นการอธิ บ าย
จลนศาสตร์ การดู ดซับ พบว่าจลนศาสตร์ การดู ดซับแบบปฏิ กิริยาอันดับ
สองเสมือน สามารถใช้ได้ดีกว่าแบบปฏิกิริยาอันดับหนึ่งเสมือน

2. สารเคมี
Chitosan (C6H11NO4), MW = 161.15 g/mol ผลิตโดย Sigma aldrich
asia, Acetic acid (CH3COOH), ผลิตโดย Lab scan asia, Nitric acid
(HNO3) ผลิตโดย Lab scan asia และ Sodium hydroxide (NaOH)

3. วิธีการ
3.1 การเตรียมสารละลายมาตรฐานของตะกัว่
เตรี ยมสารละลายมาตรฐานของตะกัว่ ที่ความเข้มข้น 1.0 มิลลิ กรัมต่อ
ลิตรโดยใช้กรดไนตริ ก (HNO3) ความเข้มข้น 1 %v/v เป็ นตัวทาละลาย
นาไปวิเคราะห์หาปริ มาณตะกัว่ ด้วยเครื่ อง Flame Atomic Absorption
Spectrometer (FAAS) ยีห่ ้อ Shimadzu, Japan

3.2 การเตรียมนา้ ตัวอย่ างก่ อนการวิเคราะห์
ทาการย่อยตัวอย่างน้ า (Digestion) 100 มิลลิ ลิตรโดยเติมกรดไนตริ ก
เข้มข้น 65% v/v ให้ความร้อนที่อุณหภูมิประมาณ 60 องศาเซลเซี ยส ให้
น้ า ระเหยออกจนกระทัง่ เหลื อสารละลายที่ มี ล ัก ษณะใส ประมาณ 10
มิล ลิ ลิ ตร ทิ้ งไว้ที่ อุณหภูมิ ห้อง แล้วกรองสารละลายด้วยกระดาษกรอง
เบอร์ 1 เทสารละลายลงในขวดวัดปริ มาตร ปรับปริ มาตรด้วยน้ ากลัน่ จน
ครบ 100 มิ ล ลิ ลิ ต ร นาไปวิเ คราะห์ ห าปริ ม าณตะกั่ว ด้ว ยเครื่ อง Flame
Atomic Absorption Spectrometer (FAAS) ยีห่ ้อ Shimadzu, Japan

3.3 การเตรียมแผ่นไคโตซานสังเคราะห์
เตรี ยมสารละลายไคโตซานเข้มข้น 2.0 %w/v ในกรดอะซี ติก จากนั้น
เทลงบนจานเพาะเชื้ อ ทิ้งไว้ให้แห้ง เทสารละลายโซเดี ยมไฮดรอกไซด์
เข้ม ข้น 0.1 นอร์ มอลลงไปจนท่วมแผ่นไคโตซาน ทิ้งไว้น าน 2 ชั่วโมง
ล้างแผ่น ไคโตซานที่ ได้ด้วยน้ ากลัน่ ทิ้งไว้ให้ แ ห้งที่ อุณหภูมิ ห้อง จะได้
แผ่นไคโตซานสังเคราะห์สาหรับใช้ในการดูดซับ

3.4 การศึ ก ษาปั จจัย ที่มีผลต่ อ การดู ด ซั บ สารตะกั่ว ของแผ่ น
ไคโตซานสังเคราะห์
3.4.1 การศึกษาค่ าพีเอช และระยะเวลาที่มีผลต่ อการดูดซับ
ปรั บ พี เ อชของสารละลายตะกั่ว เข้ม ข้น 1.0 มิ ล ลิ ก รั ม ต่ อ ลิ ต รด้ว ย
โซเดี ยมไฮดรอกไซด์จนมีพีเอช 10 ตัดแผ่นไคโตซานสังเคราะห์ ให้มี
ขนาด 2×2 ตารางเซนติ เ มตรน าไปแช่ ล งบี ก เกอร์ จากนั้น จับ เวลาทุก ๆ
ชัว่ โมง แบ่งสารละลายไปกรองด้วยกระดาษกรองเบอร์ 42 แล้วไปวัดหา
ค่าความเข้มข้นของสารตะกั่วด้วยเทคนิ ค FAAS ทาการทดลองซ้ าโดย
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เปลี่ยนค่าพีเอชของสารละลายน้ าตัวอย่าง เป็ น 7 และ 3 โดยปรับพีเอช
ด้วยกรดไนตริ ก ตามลาดับ
ความสามารถในการดู ด ซั บ ตะกั่ว ของแผ่ น ไคโตซานสั ง เคราะห์
สามารถคานวณได้จากสมการ (1)

4. ผลการทดลอง
จากการศึกษาความสามารถในการดูดซับสารตะกัว่ ของแผ่นไคโตซาน
สังเคราะห์ ในสารละลายตะกัว่ มาตรฐานที่ เตรี ยมขึ้น พบว่า หลังจากน า
แผ่นไคโตซานสังเคราะห์แช่ ลงในสารละลายตะกัว่ มาตรฐานเข้มข้น 1.0
มิลลิกรัมต่อลิตร ทิ้งไว้ 24 ชัว่ โมง ที่อุณหภูมิห้อง 25 องศาเซลเซี ยสพบว่า
แผ่นไคโตซานสังเคราะห์สามารถดูดซับสารตะกัว่ ได้สูงถึง 80-90%
จากนั้นนาแผ่นไคโตซานสังเคราะห์ ไปศึ กษาการดูดซับในน้ าดื่ มจาก
แหล่ ง ตัว อย่า งที่ มี พี เ อชประมาณ 8 พบว่ า ในน้ า ดื่ ม จากแหล่ ง ที่ น ามา
ทดสอบมี ป ริ ม าณตะกั่วประมาณ 0.010 - 0.030 มิ ล ลิ กรั มต่ อลิ ตร (ตาม
เกณฑ์มาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุ ขของไทย ในน้ าดื่ มควรมีตะกัว่
ไม่เกิน 0.015 มิลลิกรัมต่อลิตร) แผ่นไคโตซานสังเคราะห์สามารถดูดซับ
ตะกัว่ ได้ถึง 60% การที่แผ่นไคโตซานสังเคราะห์ ดูดซับปริ มาณตะกัว่ ได้
น้อย อาจเป็ นอิทธิ พลจากความเข้มข้นของปริ มาณตะกัว่ ในน้ าดื่ มตัวอย่าง
มีปริ มาณต่ามาก ส่ งผลให้ความสามารถในการดูดซับของแผ่นไคโตซาน
ต่า [7-8]
จากการศึกษาปั จจัยต่างๆที่ มีอิทธิ พลต่อการดูดซับสารตะกัว่ ได้ผลการ
ทดลองดังต่อไปนี้

……….(1)
เมื่อ qe = ปริ มาณของตัวถูกละลายที่ดูดซับต่อน้ าหนักของตัวดูดซับ
(มิลลิกรัมต่อกรัม)
C0 = ความเข้มข้นของสารละลายน้ าตัวอย่าง (มิลลิกรัมต่อลิตร)
Ce = ความเข้มข้นของตัวถูกละลายที่เหลือหลังจากการดูดซับ
(มิลลิกรัมต่อลิตร)
V = ปริ มาตรสารละลายตัวอย่าง
W = น้ าหนักของแผ่นไคโตซานสังเคราะห์
3.4.2 การศึกษาไอโซเทอมของการดูดซับ
ตัด แผ่นไคโตซานให้ มี ข นาด 2×2 ตารางเซนติ เ มตรไว้น าไปแช่ ล ง
บีกเกอร์ ที่บรรจุตวั อย่างน้ าที่มีอุณหภูมิ 25 องศาเซลเซี ยส แช่ ไว้เป็ นเวลา
6 ชัว่ โมง เมื่อดูดซับเสร็ จแล้ว ให้นาตัวอย่างมากรองด้วยกระดาษกรอง

4.1 การศึกษาอิทธิพลของค่ าพีเอชและระยะเวลาต่ อการดูดซับ

เบอร์ 42 นาตัวอย่างที่กรองแล้วไปวัด หาค่าความเข้ม ข้น ของตะกัว่ ด้วย

จากการศึ ก ษาอิ ท ธิ พ ลของพี เ อชของสารละลายตะกั่ว เข้ม ข้น 1.0
มิลลิกรัมต่อลิตรที่แตกต่างกันได้ผลการทดลองที่ได้ดงั แสดงในรู ปที่ 2

เทคนิ ค FAAS นาข้อมูลที่ได้มาสร้างกราฟตามสมการฟรุ นดลิชและแลง
เมียร์ [9] ดังแสดงในสมการ (2) และ (3) ตามลาดับ
สมการฟรุนดลิช (Freundlich Isotherm)
……….(2)
เมื่อ Ce = ความเข้มข้นของตัวถูกละลายที่เหลื อหลังจากการดูดซับ
(มิลลิกรัมต่อลิตร)
qe = ปริ มาณของตัวถู ก ละลายที่ ดูด ซับต่ อน้ าหนัก ของตัวดู ดซับ
(มิลลิกรัมต่อกรัม)
KF , n = ค่าคงที่สมดุลฟรุ นดลิช
สมการแลงเมียร์ (Langmuir Isotherm)

รู ปที่ 2. แสดงผลของค่าพีเอช และเวลา (นาที) ที่มีผลต่อการดูดซับ (%)
พบว่าการดูดซับตะกัว่ ของแผ่นโตซานสังเคราะห์ที่แช่ ในสารละลายตะกัว่
ตัวอย่างที่มีพีเอช 3 จะมีการดูดซับสารตะกัว่ ได้น้อยที่สุด เนื่ องจากที่พีเอช
3 สภาพความเป็ นกรดของสารละลายจะส่ งผลต่อสภาพประจุที่ผิวของตัว
ดูดซับ (แผ่นไคโตซานสังเคราะห์) มีไอออนของไฮโดรเจนมากทาให้เกิ ด
การแย่งกันกับไอออนของตะกัว่ เพื่อเข้าไปเกาะกับผิวของตัวดูดซับ จึงทา
ให้ไอออนตะกัว่ เข้าไปเกาะที่ผิวตัวดูดซับได้น้อย ส่ วนที่พีเอช 10 สามารถ
ดู ด ซับ ตะกั่ว ได้ ดี ที่ สุ ด เนื่ อ งจากสภาพประจุ ที่ ผิ ว ของแผ่ น ไคโตซาน
สังเคราะห์จะมีสภาพเป็ นประจุลบ ทาได้สามารถดูดซับสารตะกัว่ ได้มาก
ขึ้น ระยะเวลาที่เข้าสู่ สมดุลการดูดซับที่เหมาะสมคือ 6 ชัว่ โมง

…………(3)
เมื่อ q0 = ปริ มาณของสารที่ถูกดูดซับสู งสุ ด (มิลลิกรัมต่อกรัม)
qe = ปริ มาณของตัวถู กละลายที่ ถูกดู ดซับต่อน้ าหนักของตัวดู ดซับ
(มิลลิกรัมต่อกรัม)
Ce = ความเข้ม ข้น ของตัว ถู ก ละลายที่ เ หลื อ หลัง จากการดู ด ซั บ
(มิลลิกรัมต่อลิตร)
KL = ค่าคงที่สมดุลแลงเมียร์
3.4.3 การศึกษาจลนศาสตร์ ของการดูดซับ
การศึกษาอัตราเร็ วของปฏิ กิริยาของการดูดซับสารตะกัว่ ในตัวอย่าง
น้ าดื่ ม โดยใช้แ บบจาลองของปฏิ กิ ริยาอัน ดับ หนึ่ งเสมื อน เขี ยนกราฟ
ระหว่าง log (qe-qt) กับ t ค่าคงที่อตั ราเร็ วของปฏิ กิริยาอันดับหนึ่ งเสมือน
(k1) คานวณได้จากความชันของเส้นกราฟ

4.2 การศึกษาไอโซเทอมของการดูดซับ
จากผลการศึกษาพีเอชที่เหมาะสมต่อการดู ดซับ จึงเลื อกพีเอชเท่ากับ
10 ไปศึ ก ษาไอโซเทอมของการดู ด ซับ ต่ อไป สมการการดู ดซับแบบ
ฟรุ นดลิช ดังสมการที่ (2) มีสมมติฐานของการดูดซับที่ว่าพื้นผิวของตัวดูด
ซับไม่เป็ นเนื้ อเดียวกันตลอด (พื้นผิวของตัวดูดซับมีลกั ษณะขรุ ขระ) พื้นที่
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ดื่ ม จากแหล่ งตัวอย่างได้ถึ ง 60% ส่ วนความสามารถในการดู ดซับสาร
ตะกัว่ ของแผ่นไคโตซานสังเคราะห์ในสารละลายตะกัว่ มาตรฐานที่เตรี ยม
ขึ้น พบว่าที่พีเอช 10 ทาให้แผ่นไคโตซานสังเคราะห์มีความสามารถใน
การดู ดซับตะกัว่ ได้ม ากที่ สุด และระยะเวลาเข้าสู่ ส มดุ ล การดู ด ซับคื อ 6
ชัว่ โมง ไอโซเทอมของการดู ดซับสอดคล้องกับทั้งสมการของแลงเมียร์
และสมการฟรุ นดลิส นัน่ คื อการดูดซับเกิ ดทั้งในบริ เวณผิวของตัวดูดซับ
และภายในโครงสร้ า งของตัว ดู ด ซับ และจลนศาสตร์ ข องการดู ด ซับ
สอดคล้องกับปฏิกิริยาอันดับหนึ่งเสมือน

ผิวและพลังงานมีการกระจายตัวเป็ นแบบเลขชี้ กาลัง จากการพล๊อตกราฟ
ระหว่างค่า log qe กับ log Ce จะได้กราฟเส้นตรง ที่มีความชันเท่ากับ 1/n
และมีจุดตัดในแนวแกนตั้งเท่ากับ log KF ค่า 1/n = 1 อธิ บายถึงไอโซเทอม
ของการดูดซับเป็ นแบบเส้นตรง ค่า 1/n > 1 อธิ บายถึงบริ เวณพื้นผิวของตัว
ดูดซับมีปริ มาณมากที่จะใช้ในการดูดซับ และ 1/n < 1 อธิ บายถึงปริ มาณ
พื้นผิวบนตัวดูดซับมีปริ มาณจากัดที่จะใช้ในการดูดซับ
ตารางที่ 1. แสดงค่าคงที่ไอโซเทอมสมการการดูดซับแบบฟรุ นดลิส
ค่าคงทีส่ มการฟรุ นดลิช (Freundlich Isotherm)
ค่าพีเอช

KF (กรัมต่อลิตร)

1/n

R2

10

960.19

-1.08

0.981

6. กิตติกรรมประกาศ
งานวิ จยั นี้ ได้รั บ การสนับ สนุ น งบด าเนิ น การวิ จ ัย จากงบประมาณ
ผลประโยชน์ ของมหาวิ ท ยาลัยเทคโนโลยีล้านนา ภาคพายัพ เชี ยงใหม่
ประจาปี งบประมาณ 2557

ในตารางที่ 1 แสดงค่าคงที่ ของแบบจาลองของฟรุ นดลิส พบว่าค่า1/n
ของพีเอช 10 มีค่าน้อยกว่า 1 หมายความว่าปริ มาณพื้นผิวบนตัวดูดซับมี
ปริ มาณจากัดที่จะใช้ในการดู ดซับสารตะกัว่ และจากผลการพิจารณาค่า
สัมประสิ ทธิ์สมั พัทธ์ (R2) ของแบบจาลอง ฟรุ นดลิส แสดงให้เห็ นว่า เป็ น
การดูดซับแบบต่อเนื่อง [9-10] และที่พีเอช 10 แผ่นไคโตซานสังเคราะห์มี
การดูดซับสารตะกัว่ ได้สูง เป็ นไปตามทฤษฎี ข องฟรุ นดลิ สเนื่ องจาก R2
เข้าใกล้ 1 มาก
ตารางที่ 2. แสดงค่าคงที่ไอโซเทอมสมการการดูดซับแบบแลงเมียร์
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ค่าคงทีส่ มการแลงเมียร์ (Langmuir Isotherm)
ค่าพีเอช
10

KL

q0

(ลิตรต่อมิลลิกรัม)

(มิลลิกรัมต่อกรัม)

7.00

142.86

RL

R2

0.93

0.941

ในการคานวณค่าคงที่สมการการดูดซับแบบแลงเมียร์ ดังสมการที่ (3)
มี ส มมติ ฐ านที่ ว่า โมเลกุ ล ของตัว ถู ก ดู ด ซับ จะเกิ ด การดู ด ซับ บนผิ ว ใน
ตาแหน่งที่แน่ นอนของตัวดู ดซับ แต่ละโมเลกุลของตัวดู ดซับเกิ ดการดู ด
ซับ บนผิ ว แบบชั้น เดี ย วและแต่ ล ะพื้ น ผิ ว ของตัว ดู ด ซับ มี ล ัก ษณะแบบ
เดี ยวกัน โดยตัวดูดซับมีพลังงานในการดู ดซับเหมื อนๆ กันและโมเลกุล
ของตัวดูดซับไม่สามารถเกิดข้ามพื้นผิวหรื อไม่สามารถเกิ ดขึ้นกับโมเลกุล
ที่อยู่ติดกันได้ การพล๊อตกราฟระหว่างค่า 1/Ce กับ 1/qe จะได้ก ราฟ
เส้นตรง ที่มีความชันเท่ากับ 1/KLq0 และมีจุดตัดในแนวแกนตั้งเท่ากับ 1/q0
จากข้อมูลในตารางที่ 2 แสดงค่าคงที่ไอโซเทอมของการดู ดซับแลงเมียร์
พบว่า ที่พีเอช 10 มีค่า 0 < RL < 1 ชนิดของไอโซเทอมเป็ นแบบดูดซับได้ดี
(Favorable)

4.3 การศึกษาจลนศาสตร์ ในการดูดซับ
เมื่อนาข้อมูลของการศึกษาอิทธิ พลของค่าพีเอชมาเขียนกราฟระหว่าง
log (qe-qt) กับ t พบว่าได้กราฟเส้นตรง ค่าคงที่อตั ราเร็ วของปฏิ กิริยา
อันดับหนึ่งเสมือน(k1) หาได้จากความชันของเส้นตรง จากผลการทดลอง
พบว่าค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์ของ ปฏิ กิริยาอันดับหนึ่ งเสมือนที่ พีเอช
10 7 และ 3 มีความเป็ นเส้นตรงทั้ง 3 ค่า จึ งกล่ าวได้ว่าการดู ดซับตะกัว่
โดยใช้แผ่นไคโตซานสังเคราะห์สอดคล้องกับปฏิกิริยาอันดับหนึ่งเสมือน

5. สรุปผลการทดลอง
จากการศึ ก ษาการดู ด ซั บ ตะกั่ ว ในน้ าดื่ ม โดยใช้ แ ผ่ น ไคโตซาน
สังเคราะห์ที่เตรี ยมขึ้นเป็ นตัวดูดซับ พบว่าสามารถดูดซับสารตะกัว่ ในน้ า
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การใช้ โปรแกรมทางสถิติเพือ่ การวิเคราะห์ ระบบสิ่ งแวดล้อม
Application of Statistical Program for Environmental System Analysis
กลิ่นประทุม ปั ญญาปิ งและคณะ1
1
สาขาวิศวกรรมสิ่ งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ เชี ยงใหม่
E-mail:klin41@hotmail.com1
study, the statistical values were used to analyze the difference between
independent variable and dependent variable in the contamination
situation of gaseous air pollutant by personal exposure. The second case
of study, waste water models were built on the basis of mass balance
principle. The result showed that it could be analyzed the difference
between the concentration of gaseous air pollutant like nitrogen dioxide
and the sampling time for the first case. Besides, it could be built waste
water models from the production process of a textile factory for the
second case. It is noted that the selection of obtained data must be only
used from the single line production process. The interpretations of the
obtained statistical results were beneficial to prevent and to manage the
urban environment. It is recommended that the SPSS program could be
used for environmental work not only in social sciences but also in
environmental science and engineering.

บทคัดย่ อ
โปรแกรมทางสถิติ ส่ วนใหญ่ แล้ วมักถูกใช้ ประโยชน์ ในงานวิเคราะห์
ข้ อมูลเชิ งคุณภาพด้ านสังคมศาสตร์ สาหรั บข้ อมูล เชิ งปริ มาณ โปรแกรมนี ้
นับเป็ นเครื่ องมือที่มีความสาคัญและมีประโยชน์ อย่างมากต่ อการวิเคราะห์
หาความสั มพันธ์ ของปั จจัยที่ เกี่ ยวข้ อง รวมทั้ง สาเหตุรากฐานของปั ญหา
โดยเฉพาะระบบสิ่ งแวดล้ อมซึ่ งมี ทั้งทางธรรมชาติ และมนุษย์ สร้ างขึ ้น
เพื่ อให้ เกิ ดการจัดการองค์ ประกอบ และเทคนิ คที่ ใช้ ทางปฏิ บัติในระบบ
ได้ อย่างมีประสิ ทธิ ภาพมากขึน้ การเลือกใช้ ประเภทของสถิติที่ถูกต้ องจาก
โปรแกรมที่นามาใช้ เป็ นสิ่ งที่จาเป็ นอย่างยิ่งต่ อผู้ใช้ งาน
บทความนี ้ได้ กล่ าวถึง บางตัวอย่ างของระบบสิ่ งแวดล้ อมเมื อง เช่ น
อากาศ และนา้ เป็ นต้ น ที่ ใช้ โปรแกรมทางสถิติ SPSS ในการวิ เคราะห์
กรณี ศึกษาแรก ใช้ ค่าทางสถิติวิเคราะห์ ความแตกต่ างระหว่ างตัวแปรอิ สระ
และตัวแปรตามในสภาวะที่ มี การปนเปื ้ อนของก๊ าซมลสารที่ ผ้ ูรับสั มผัส
กรณี ศึ ก ษาที่ ส อง ใช้ ค่ า ทางสถิ ติ ส ร้ างแบบจ าลองที่ ใ ช้ ในการจั ด การ
คุณภาพนา้ เสี ย บนพืน้ ฐานของหลักสมดุลมวล พบว่ าผลการใช้ โปรแกรม
SPSS ในกรณี ศึกษาแรก สามารถวิ เคราะห์ ความความแตกต่ างระหว่ าง
ความเข้ มข้ นของก๊ าซมลสารอากาศ เช่ น ก๊ าซไนโตรเจนไดออกไซด์ ว่ า
เกี่ยวข้ องกับช่ วงเวลาที่เก็บตัวอย่าง ส่ วนในกรณี ศึกษาที่สอง สามารถสร้ าง
แบบจาลองคุณภาพนา้ เสี ย ที่ เ กิ ดขึ ้นจากกระบวนการผลิ ตของโรงงงาน
อุตสาหกรรมสิ่ งทอได้ โดยมี ข้อสั งเกตว่ าต้ องทาการคัดเลื อกข้ อมูลที่ ได้
จากกระบวนการผลิตในสายการผลิตแบบเดี่ยวเท่ านั้น การแปลผลข้ อมูลที่
ได้ ทางสถิตินี้ มีประโยชน์ ต่อการป้ องกัน และจัดการสิ่ งแวดล้ อมของเมือง
จึ งมี ข้อเสนอแนะว่ าสามารถใช้ โปรแกรม SPSS ได้ ในงานสิ่ งแวดล้ อมทั้ง
ทางวิทยาศาสตร์ และวิศวกรรมศาสตร์ นอกเหนือจากทางสังคมศาสตร์

Keywords: statistical program, environmental system, application

1. บทนา
ระบบสิ่ งแวดล้อมของเมือง นับเป็ นระบบที่ มนุ ษย์สร้ างขึ้ น ซึ่ งมีความ
ซับซ้อน ด้วยกิจกรรมต่างๆในเมือง ที่ประกอบด้วยชุ มชนที่อยูอ่ าศัย พื้นที่
เกษตรกรรม และโรงงานอุตสาหกรรม เป็ นต้น ขนาดของเมื อง ทาให้
ระบบมี ค วามเป็ นธรรมชาติ แ ตกต่ า งกัน เมื อ งที่ ส ามารถด ารงอยู่ ไ ด้
จาเป็ นต้องทาหน้าที่ ในการช่ วยให้ค วามเป็ นอยู่ข องประชาชน ในเมือง
ดาเนิ นไปได้อย่างปกติสุข โดยอาศัยองค์ประกอบที่สาคัญของระบบต่าง ๆ
เช่น ระบบพื้นฐานด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ และระบบบาบัด
และกาจัดของเสี ยต่างๆ เช่น น้ าเสี ย และขยะ เป็ นต้น ซึ่งต้องไม่ก่อให้เกิ ด
ผลกระทบต่ อ สุ ข ภาพ สิ่ งแวดล้อมและเศรษฐกิ จของเมื อ ง หากระบบ
พื้นฐานเหล่านี้ บกพร่ องหรื อเกิ ดปั ญหาขึ้น จนขาดความสมสมดุ ลในแต่
ละระบบย่อยที่ เกี่ ยวข้อง ย่อมส่ งผลต่อคุ ณภาพอากาศ และคุณภาพน้ าได้
[1] จึงจาเป็ นที่ จะต้องทราบถึ งปั จจัย ที่ เกี่ ยวข้อง และหาสาเหตุเ พื่อการ
ปรั บ ปรุ งและแก้ไขปั ญหาที่ เ กิ ด ขึ้ น ในระบบนั้น ๆเพื่ อการควบคุ ม และ
จัดการอย่างเหมาะสม

Abstract
Mostly, statistical program is used to analyze data on quality in
social science. As for data on quantity, this program has a very
important and useful tool for analysis the relationship of related factors,
including the root cause of the problem. Particularly, the environmental
system that exists by both natural and man made. In order to manage the
component and practical technique operated in the system more
effectively, the choose of the proper type of statistics from the used
program is very essential to the user.

เครื่ องมือชนิ ดหนึ่ งที่มีความสาคัญและมี ประโยชน์ต่อการวิเคราะห์หา
ความสัมพันธ์ ข องปั จจัยที่ เ กี่ ยวข้อง ซึ่ งอาจเป็ นสาเหตุข องปั ญหานั้น ๆ
โดยเฉพาะในระบบสิ่ งแวดล้อมข้างต้น ได้แก่ โปรแกรมทางสถิติ ซึ่ งมีอยู่
หลายโปรแกรม และมี ค วามยากง่ า ยในการใช้ ง านต่ า งกั น ได้ แ ก่

In this paper, some examples of an urban environmental system such
as air and water are presented by using SPSS program. The first case of
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โปรแกรม Statistical Analysis System (SAS) และ Statistical Package for
the Social Sciences (SPSS) เป็ นต้น [2-3] ซึ่ งส่ วนใหญ่แล้วมักถู กใช้
ประโยชน์ในงานวิจยั เชิงคุณภาพทางด้านสังคมศาสตร์ มากกว่าในงานวิจยั
เชิ งปริ มาณซึ่ งแสดงผลเป็ นตัวเลขที่ วดั ค่ าได้ท างด้านวิทยาศาสตร์ แ ละ
วิศวกรรมศาสตร์ การใช้โปรแกรมข้างต้น จาเป็ นต้องมีการคัดกรองข้อมูล
และป้ อนข้อมูลให้ถูกต้อง รวมทั้งมีการเลือกใช้ชนิดของสถิติให้เหมาะสม
ก็จะสามารถวิเคราะห์และแปลผลข้อมูลที่ ได้เพื่อการนาไปใช้งานทั้งใน
ระดับปฏิบตั ิและระดับนโยบายได้ต่อไป

2.1.2 อุปกรณ์ และระยะเวลาเก็บตัวอย่ าง
อุปกรณ์เก็บตัวอย่างปริ มาณอากาศ ได้แก่ อุปกรณ์ เก็บตัวอย่างแบบ
แพสซิ ฟอย่างง่าย ที่ ทาด้วยกล่ องฟิ ล์มเก่าซึ่ งภายในบรรจุกระดาษกรองไว้เพื่อ
ใช้ เป็ นตัวกลางในการดั กจับ ก๊ าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) [10]
ทาการศึกษา ในระหว่าง เดือน สิ งหาคม พฤศจิกายน และธันวาคมปี พ.ศ. 2555
โดยเก็บตัวอย่างอากาศ เดื อนละ 3 ครั้ง คือ ช่ วงท้ายสัปดาห์ วันหยุดสุ ด
สัปดาห์ และช่วงต้นสัปดาห์

2.1.3 ชนิดของข้ อมูล

ในกรณี ตวั อย่า งงานวิ จยั ที่ ไ ด้น ามากล่ า วถึ ง ในบทความนี้ จานวน 2
ตัวอย่าง มุ่งเน้นการใช้โปรแกรมทางสถิ ติ SPSS ซึ่ งเป็ นโปรแกรมที่หา
ใช้ได้ทว่ั ไปและง่ายต่อการนาไปใช้งาน เมื่อทาการทดสอบโปรแกรมทาง
สถิติของค่าทางสถิติที่ถูกนามาใช้ และค่าทางพีชคณิ ตด้วยโปรแกรมทาง
คณิ ตศาสตร์ แล้ว ก็ใ ห้ผลลัพธ์ที่ไม่ แตกต่างกัน [4] จึงได้ถูกน ามาใช้ก ับ
ตัวอย่างงานทางสิ่ งแวดล้อม ได้แก่ การปนเปื้ อนของปริ มาณก๊าซมลสาร
อากาศที่ ผูร้ ั บสัมผัส เช่ น ก๊ าซไนโตรเจนไดออกไซด์ ซึ่ งเกิ ด จากการใช้
ยานพาหนะเป็ นส่ วนใหญ่ในเมืองเชี ยงใหม่ [5-6] และตัวอย่างการจัดการ
น้ าเสี ยของโรงงานอุตสาหกรรมสิ่ งทอ [7-8] เพื่อให้ทราบแนวทางในการ
คัดเลือกข้อมูลทั้งที่เป็ นตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม รวมทั้งการใช้ค่าสถิติ
เพื่อการวิเ คราะห์ แ ละแปลผลข้อมูล เพื่อ ประโยชน์ใ นการควบคุ มและ
จัด การคุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล้ อ มที่ มี ผ ลต่ อ ผู ้อ ยู่อ าศัย และผู ้ผ ลิ ต ในระบบ
สิ่ งแวดล้อมนั้นๆ ในทางปฏิบตั ิได้อย่างเหมาะสมและยัง่ ยืน

ตัวแปรอิสระ ได้แก่ ผูร้ ับสัมผัส จุดเก็บตัวอย่าง และฤดูกาลที่ เก็บ
ตัวอย่าง และตัวแปรตาม ได้แก่ ปริ มาณก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ที่ผูร้ ับ
สัมผัส

2.2 กรณีศึกษาการเกิดนา้ เสียจากโรงงานอุตสาหกรรม
2.2.1 พืน้ ทีแ่ ละตัวอย่ าง
พื้นที่และตัวอย่างโรงงานที่ศึกษาได้แก่ โรงงานอุตสาหกรรมสิ่ งทอ
ในเขตภาคกลางของไทย ที่มีสายการผลิตเดี่ยว จานวน 1 โรงงาน

2. อุปกรณ์ และวิธีการ
2.1 กรณีศึกษาการรับสัมผัสปริมาณก๊ าซไนโตรเจนไดออกไซด์
2.1.1พืน้ ทีแ่ ละกลุ่มตัวอย่ าง

ที่มา: www.thaifranchaicenter.com [11] ที่มา: www.thaitextile.org [12]
รู ปที่ 2. ตัวอย่างกระบวนการผลิตเส้นใยของอุตสาหกรรมสิ่ งทอในไทย

พื้นที่ศึกษา ได้แก่ ร้ านขายดอกไม้ ที่ ต้ งั อยู่บริ เวณใกล้ตลาดวโรรส
ด้านข้างตลาดต้นลาไย ริ มถนนไปรษณี ย ์ ตาบลช้างม่อย อาเภอเมื อง จังหวัด
เชียงใหม่ คิดเป็ นพื้นที่ประมาณ 1 ตารางกิโลเมตร (รู ปที่ 1) และกลุ่มตัวอย่างที่
ศึกษา ได้แก่ ผูค้ า้ ขายดอกไม้บริ เวณใกล้ตลาดวโรรส ซึ่ งเป็ นอาสาสมัครที่ใช้
สาหรับเก็บตัวอย่างอากาศที่ผรู ้ ับสัมผัส ในการศึกษานี้ จานวน 20 คน

ที่มา: www.lebelone.co.th [13]
รู ปที่ 3. ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ที่ได้จากกระบวนการผลิตสิ่ งทอในไทย

2.2.2 ข้ อมูลและระยะเวลาเก็บข้ อมูล
ข้อมูลการใช้วตั ถุ ดิบชนิ ดต่างๆในกระบวนการผลิ ตสิ่ งทอทั้งหมด
และข้อมูลการเกิ ดน้ าเสี ยที่เกิ ดขึ้นในวันเดี ยวกันกับวันที่ทาการผลิ ตสิ่ งทอ ทา
ททdกd
ที่มา: www.tourdoi.com/travel/map/chiangmai/chiangmai_town.htm [9]
รูปที่ 1. แผนที่และบริ เวณพื้นที่เก็บตัวอย่างอากาศที่ผรู ้ ับสัมผัส

ให้ได้ขอ้ มูลสมบูรณ์ รวม 115 วัน จากข้อมูลการผลิ ตในช่ วง 2 ปี เพื่อใช้สร้าง
แบบจาลองและใช้ทดสอบแบบจาลองที่ได้ รวมทั้งมีการอภิปรายผลข้อมูลที่
ได้จากการวิเคราะห์ทางสถิติร่วมกับผูป้ ฏิบตั ิงานในระบบผลิต
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ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลทางสถิ ติของปริ มาณก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ที่
ผูร้ ับสัมผัสโดยใช้ Likelihood Ratio Chi-Square [14] พบว่าค่ าปริ มาณก๊าซ
ไนโตรเจนไดออกไซด์ที่ผูร้ ับสัมผัส ขึ้ นกับช่ วงเวลาที่ เก็บตัวอย่าง (Sampling
time) อย่างมีนยั สาคัญทางสถิ ติที่ระดับ 0.05 แต่ไม่ข้ ึนกับสถานที่เก็บตัวอย่าง
(Sampling station) และผูร้ ับสัมผัส (Personal exposure) เนื่ องจากสถานที่เก็บ
ตัวอย่างและตัวผูร้ ั บสัมผัสเป็ นจุดเดี ยวกันและมี กิ จกรรมในการทางานที่ ไม่
แตกต่างกัน มากนัก จึ งทาให้ค่าปริ มาณก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ของกลุ่ ม
ผูร้ ั บสัมผัสกับสถานที่ เก็ บตัวอย่างนั้นไม่ แตกต่างกัน อย่างมี นัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05
ค่าเฉลี่ ยปริ มาณก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ที่ผูร้ ับสัมผัสนี้ ช่ วยทาให้
ทราบว่าผูค้ า้ ขายดอกไม้บริ เวณใกล้ตลาดวโรรส ควรระมัดระวังและป้ องกัน
ตนเองจากการรับสัมผัสก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ ซึ่ งเป็ นมลสารทางอากาศ
ที่ถูกปล่อยจากการใช้ยานพาหนะในเมือง โดยการใช้หน้ากากปิ ดจมูก ใน
ฤดูัน คือเดือนสิ งหาคม ในช่ วงท้ายสัปดาห์ คือ วันศุกร์ อย่างมากกว่าวัน
อื่ น และในช่ ว งฤดู ห นาว คื อ เดื อ นพฤศจิ ก ายน และธัน วาคมนั้น ควร
ป้ องกันตนเองอย่างมากในช่ วงกลางสัปดาห์ ซึ่ งเป็ นวันทางาน ที่ มีก ารใช้
ยานพาหนะและถนนอยูต่ ลอด รวมทั้งมี เทศกาลที่สาคัญหลายอย่าง เช่ น
ลอยกระทง และคริ สต์มาส เป็ นต้น ที่เกี่ ยวข้องกับผูค้ า้ ขายได้ ซึ่ งส่ งผลต่อ
ปริ มาณการรับสัมผัสดังกล่าว

2.2.3 ชนิดของข้ อมูล
ตัวแปรอิสระ ได้แก่ ปั จจัยเข้า ซึ่ งประกอบด้วยวัตถุดิบ ปริ มาณการ
ใช้น้ า และไฟฟ้ าในการผลิ ต และตัวแปรตาม ได้แก่ ปั จจัยออก คื อ ภาระ
บรรทุกน้ าเสี ยในรู ปสารอินทรี ยแ์ ละของแข็งแขวนลอย

3. ผลและวิจารณ์
ผลการศึกษากรณี การวิเคราะห์ระบบสิ่ งแวดล้อมด้วยโปรแกรมสถิติ
SPSS จากกรณี ตวั อย่างงานวิจยั จานวน 2 ตัวอย่าง [6-8] มีรายละเอียดดังนี้

3.1 กรณีการรับสัมผัสปริมาณก๊ าซไนโตรเจนไดออกไซด์
ผลของค่าเฉลี่ ยปริ มาณก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ที่ผูร้ ั บสัมผัส ซึ่ งได้
จากการตรวจวัด แต่ละเดื อน จานวน 3 ครั้ง ดังแสดงในตารางที่ 1 พบว่า
ส่วนใหญ่มีค่าสูงมากที่ผรู้ ับสัมผัส ซึ่ งเป็ นผูค้ า้ ขายดอกไม้ใกล้ตลาดวโรรส
คนที่ 14 (1.617-2.079 µg/12hr) เนื่ องจากอยู่ใกล้บริ เวณจุดจอดรถรับ - ส่ ง
ผูโ้ ดยสารสายเชียงใหม่ – ลาพูน และมีร้านค้าทั้งสองัั่งที่มีการจราจรติดขัดอยู่
เกื อบตลอดทั้งวัน นอกจากนั้นยังพบว่ามี ค่าสู งสุ ดในเดื อนสิ งหาคม 2555 (2.007
µg/12hr) อยู่ในช่ วงท้ายสัปดาห์ และในเดื อนพฤศจิ กายน 2555 (2.865 µg/12hr) อยู่
ในช่วงกลางสัปดาห์ และเดือนธันวาคม (2.758 µg/12hr) อยูใ่ นช่วงกลางสัปดาห์
ตารางที่ 1. ค่าเฉลี่ยปริ มาณไนโตรเจนไดออกไซด์ที่ผรู้ ับสัมผัส (µg/12hr)
ผูร้ ับสัมผัส
ช่วงเวลาที่เก็บตัวอย่างในปี พ.ศ. 2555
คนที่
เดือนสิ งหาคม เดือนพฤศจิกายน เดือนธันวาคม
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

0.922
1.457
1.501
1.067
1.761
1.400
1.009
1.400
1.414
1.646
1.313
1.414
1.211
1.617
1.342
1.573
1.009
1.117
1.378
0.814

1.636
2.264
1.893
0.978
0.964
0.878
1.564
1.636
1.893
1.650
1.278
1.007
1.221
2.079
1.164
1.007
1.521
1.350
1.578
1.864

3.2 กรณีการเกิดนา้ เสียจากโรงงานอุตสาหกรรม
พบว่าข้อมูลวัตถุดิบชนิ ดต่างๆ ที่ใช้ในกระบวนการผลิ ตสิ่ งทอ ตามหลัก
สมดุ ล มวล ประกอบด้ว ย ตัว แปรอิ ส ระ หรื อ ปั จ จัย เข้า ได้แ ก่ เส้ น ใย
สารเคมีชนิ ดต่างๆ ที่ใช้ในการทาความสะอาดเส้นใย สารเคมีจาพวกที่ทา
ให้เส้นใยมีความแข็งแรงและขึ้นเงา รวมทั้งสารเคมี จาพวกสี ยอ้ มและใช้
ในการพิมพ์ลายบนเนื้ อผ้า และปริ มาณน้ าและไฟฟ้ าที่ใช้ในกระบวนการ
ผลิ ต รวมจานวน 13 ตัวแปร ส่ วนน้ าเสี ย คื อ ตัวแปรตาม หรื อปั จจัยออก
ได้แก่ ภาระบรรทุ กน้ าเสี ยในรู ปสารอิ นทรี ย ์ จ าพวก BOD (Biochemical
Oxygen Demand) COD ( Chemical Oxygen Demand) และภาระบรรทุกน้ าเสี ย
ในรู ปของแข็งแขวนลอยทั้งหมด ได้แก่ TSS (Total Suspended Solid) รวม
จานวน 3 ตัวแปร ตัวแปรเหล่ านี้ ได้ถูกคัดเลื อกเอาค่าที่ผิดปกติ (Outlier)
ออก และเป็ นตัวแปรที่เกิดขึ้นในวันเดียวกันทั้งหมด จากสายการผลิตเดี่ยว
จึ งจะได้ตวั แปรต่ างๆที่ อยู่ในระบบสิ่ งแวดล้อมหน่ วยเดี ยวกัน ทาให้ได้
ข้อมูลทั้งหมด รวม 115 ค่าสังเกต (Observation) หรื อ 115 วัน เมื่อป้ อน
ข้อมูล ด้วยโปรแกรม SPSS และใช้ก ารวิ เ คราะห์ ตวั แปรแบบพหุ คู ณ
(Multivariate analysis) [14] พบว่าสามารถหาความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัย
เข้าและปั จจัยออกได้ โดยค่าภาระบรรทุกน้ าเสี ยที่ เกิ ดขึ้น ในหน่ วย กก./ตัน
ของผลิตภัณฑ์ ขึ้นกับปริ มาณน้ าใช้ (X1) แป้ งซึ่ งใช้ช่วยในการประสานเส้นใย
(X4) สารเคมีซ่ ึ งใช้ทาให้สีติดเส้นใย (X9) สี ยอ้ มเส้นใย (X10) และสารเคมีที่
ทาให้เส้นใยมีความเป็ นกลาง (X13) ดังสมการต่อไปนี้
BOD Loading = 0.404 -0.024 X1 + 0.00002 X10
(1)
COD Loading = 1.177 – 0.09 X1 + 0.006 X4 + 0.00005 X10 (2)
TSS Loading = 0.623-0.038 X1 + 0.00014 X9 + 0.0006 X13
(3)

1.210
1.625
1.513
1.482
1.673
1.386
0.939
1.242
1.498
1.274
2.152
1.386
1.482
1.992
1.178
1.258
1.274
1.498
1.864
1.083
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สมการข้างต้นแต่ละสมการ มีค่าความสัมพันธ์ระหว่างกัน 95% 96%
และ 94% ตามลาดับ เมื่อทดลองนาไปใช้เป็ นแบบจาลองทานายคุณภาพ
น้ าเสี ยที่เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิต มีความคลาดเคลื่อน ประมาณ 0.66%
2.40% และ 0.13% ตามลาดับ สมการดังกล่ าวสามารถนาไปใช้ในการ
ทานายปริ มาณการเกิดน้ าเสี ยได้ โดยเฉพาะการควบคุมภาระบรรทุกน้ าเสี ย
ที่เกิดขึ้นในขั้นตอนต่างๆของการผลิ ต กล่าวคื อ การควบคุมภาระบรรทุก
น้ าเสี ยในรู ป BOD ต้ อ งท าในขั้น ตอนการใช้ น้ าผสมกั บ สี ย้อ มใน
กระบวนการย้อมสี เ ส้นด้าย การควบคุ ม ภาระบรรทุ กน้ าเสี ยในรู ป COD
ต้องทาในขั้นตอนการใช้ยอ้ มสี และการตกแต่งเส้นใยในกระบวนการย้อม
สี เ ส้นด้าย ส่ ว นการควบคุ มภาระบรรทุ กน้ าเสี ยในรู ป TSS ต้อ งทาใน
ขั้นตอนการย้อมสี เช่นเดี ยวกับการควบคุมภาระบรรทุกน้ าเสี ยในรู ป BOD
นอกจากนั้น ตัว แปรที่ เ กี่ ย วข้อ ง ยัง สามารถน าไปวิ เ คราะห์ ห าสาเหตุ
รากฐานของความผิดปกติที่อาจเกิดขึ้นจากการปฏิบตั ิงานของผูป้ ฏิบตั ิงาน
ในระบบผลิตด้วย
อย่า งไรก็ ต ามในการน าแบบจ าลองที่ ไ ด้ ไ ปใช้ ง านในทางปฏิ บ ัติ
ผูป้ ฏิบตั ิงานที่เกี่ยวข้องในระบบผลิ ต ควรต้องได้รับการัึ กอบรมในการ
ดู แ ลระบบผลิ ต และระบบบ าบัด น้ า เสี ย โดยเฉพาะการใช้ส ารเคมี ใ น
กระบวนการผลิตสิ่ งทอ ซึ่ งมีผลต่อคุณภาพน้ าเสี ยอย่างมากนั้น ควรมีการ
คานวณสู ตรของการผสมสารเคมีที่ใช้ให้แน่ นอน และควรมีการใช้ระบบ
การผสมสี ยอ้ มแบบอัตโนมัติ ในโรงงานขนาดกลางขึ้นไป เพื่อไม่ให้เกิ ด
การสูญเสี ยสี ยอ้ มในน้ าเสี ยระหว่างการผลิต เป็ นต้น
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4. สรุป
โปรแกรมทางสถิติ SPSS สามารถนาไปใช้วิเคราะห์งานในระบบ
สิ่ งแวดล้อมได้จากกรณี ตวั อย่างงานวิจยั ที่ได้ศึกษา กรณี แรก การรับสัมผัส
ปริ มาณก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ของผูร้ ับสัมผัส ซึ่งเป็ นผูค้ า้ ขายดอกไม้
สามารถหาความแตกต่างของปริ มาณก๊าซดังกล่าวได้ว่าเกี่ยวข้องกับเวลาเก็บ
ตัวอย่าง หรื อฤดูกาล โดยมีค่าที่มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05 ซึ่งผูร้ ับสัมผัสควรระมัดระวังในการป้ องกันตนเองโดยใช้
อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล เช่น หน้ากาก ในช่วงเวลาที่มีปริ มาณการรับ
สัมผัสสูง เป็ นต้น ส่วนกรณี ที่สองการเกิดน้ าเสี ยจากโรงงานอุตสาหกรรม
สิ่ งทอ สามารถสร้างแบบจาลองคุณภาพน้ าเสี ยที่เกิดขึ้นจากกระบวนการ
ผลิตของโรงงานนี้ เพื่อควบคุมและจัดการน้ าเสี ยที่เกิดจากการผลิต ให้มี
ประสิ ทธิ ภาพเพิ่มขึ้น จากตัวแปรที่เป็ นสาเหตุรากฐาน ซึ่งเป็ นประโยชน์
ต่อผูผ้ ลิตในแง่ของการใช้วตั ถุดิบ น้ า และไฟฟ้ า ให้เกิดประโยชน์สูงสุ ด
โปรแกรมข้างต้น จึงมีประโยชน์ต่อการนาไปใช้งานทางสิ่ งแวดล้อม ทั้ง
ทางวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ นอกเหนือจากงานทางสังคมศาสตร์
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แนวทางการจัดการขยะมลฝอยจั
งหวัดสมทรสาคร
ในการม่ ุงสู่ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)
ู
ุ
ภายใต้ พระราชบัญญัติการให้ เอกชนร่ วมลงทนในกิ
จการของรัฐ พ.ศ. 2556
ุ
Approaches of Waste Management in Samutsakhon Province for AEC
Under Act on Private Participation in State Undertaking B.E. 2556 (2013)
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act on private participation in state undertaking and without the act are
compared. The investment without the act takes longer payback period
and receives less net profit therefore the investment with the act benefits
to the management of solid waste signifycantly. The payback periods
with implementation of the act are 4 years 8 month with the net profit of
1,127.65 million baht. Moreover It can also produce energy from waste
and reduce environmental impact in various fields as well.

บทคัดย่ อ
การวิจัยได้ ดาํ เนิ นการศึ กษาสถานการณ์ และปั ญหาขยะมูลฝอยของ
จังหวัดสมุทรสาครในปั จจุบันทีDยงั คงมีปริ มาณขยะตกค้ างอยู่ในพืนI ทีD และ
ศึกษาแนวโน้ มการจัดการขยะมูลฝอยในอนาคตช่ วงระยะเวลา 10 ปี ทีD จะ
มีการขยายตัวทางเศรษฐกิ จอาเซี ยน และชุมชน ทําให้ เกิ ดการเพิDมจํานวน
ประชากรและปริ มาณขยะมูลฝอยขึ นI อย่ างรวดเร็ ว โดยในปี พ.ศ. 2556
การคาดการณ์ ปริ มาณขยะมูลฝอยรวม 1,070 ตัน/วัน มี องค์ ประกอบของ
ขยะรี ไซเคิ ล 17.17% ขยะทัDวไป 26.91% ขยะอิ นทรี ย์ 53.41% และขยะ
อันตราย 2.5% ซึD งจากผลการศึกษาพบว่ าระบบการจัดการขยะมูลฝอยแบบ
ผสมผสานด้ วยวิธีการคัดแยกขยะ การใช้ ระบบถังหมักแบบไร้ อากาศ และ
ระบบเผาไหม้ เ ชื I อ เพลิ ง เป็ นวิ ธี ก ารทีD เ หมาะสมทีD สุ ด โดยได้ ท ํา การ
เปรี ยบเที ยบการลงทุน ในกรณี ทีDไม่ มีพระราชบัญญัติการให้ เอกชนร่ วม
ลงทุนในกิจการของรั ฐ จะใช้ ระยะเวลาในการคื นทุนมากกว่ า และมีกาํ ไร
สุ ท ธิ ทีD ไ ด้ จ ากการกํา จั ด ขยะน้ อ ยกว่ า กรณี ทีD มี พรบ.ร่ วมทุ น ฯ อย่ า งมี
นัยสําคัญ ซึD งการลงทุนตาม พรบ. ร่ วมทุนฯ ทําให้ การลงทุนมีระยะเวลา
คืนทุน 4 ปี 8 เดือน และกําไรสุทธิ มากสุด 1,127.65 ล้ านบาท ดังนัIนจึ งถือ
ได้ ว่าพรบ.ร่ วมทุนฯ ดังกล่ าวก่ อให้ เกิดผลประโยชน์ และเอื อI ต่ อการจัดการ
ขยะมูลฝอยอย่ างมีนัยสําคัญ ทัIงยังสามารถผลิ ตพลังงานทดแทนจากขยะ
และช่ วยลดผลกระทบต่ อสิD งแวดล้ อมในด้ านต่ างๆ ได้ ด้วย

Keywords: Waste Management, Samutsakorn Province, Asean
Economic Community, Act on Private Participation in State Undertaking
B.E. 2556 (2013)

1. บทนํา
่ ประกอบด้วย
จังหวัดสมุทรสาครเป็ นพืนทีในเขตภาคกลางตอนลาง
3 อําเภอ ได้แก่ อําเภอเมืองสมุทรสาคร อําเภอกระทุม่ แบน และอําเภอบ้าน
ิ
แพ้ว มีพืนทีรวม 872.347 ตารางกโลเมตร
เป็ นจังหวัดปริ มณฑลและอยูใ่ น
่ ตสาหกรรม มีก ารขยายตัวทาง
เขตควบคุมมลพิษ เนื องจากเป็ นแหลงอุ
ิ
่
ิ นชุ มชนเมืองใหมหลายแหง
่
่ มี
เศรษฐกจและ
ชุ มชนอยางรวดเร็
ว เกดเป็
่ าวเข้ามาปฏิ บตั ิงานในพืนทีจํานวนมาก มีการอุปโภคและ
แรงงานตางด้
่
ิ
บริ โภคมากขึน สงผลให้
อตั ราการเกดขยะมู
ลฝอยเพิมจํานวนสู งขึน โดย
่ งหวัดสมุทรสาครมีปริ มาณขยะมูลฝอยทีเกดขึ
ิ นประมาณ 855 ตัน
พบวาจั
่ น เกบขนได้
็
่ น มีขยะตกค้างมากถึงประมาณ 115 ตันตอ่
ตอวั
740 ตันตอวั
่ องถิน
วัน (คิดเป็ น 13.45 เปอร์ เซ็นต์) และเนื องจากองค์กรปกครองสวนท้
่
่ การจัดการขยะมูลฝอยทีตางกน
่ ั มีการเผาและเทกองทิงโดยไม่
แตละแหงมี
่ กต้องตามหลักสุ ขาภิบาล ซึ งสงผลกระทบตอคุ
่
่ ณภาพ
มีการฝังกลบอยางถู
ํ ดในสถานทีกาจั
ํ ด
ชี วิตและสิ งแวดล้อม และบางพืนทีมีการนําขยะไปกาจั
ํ ด ที จังหวัดใกล้เ คี ย ง ทํา ให้ ไ มสามารถ
่
ขยะของเอกชน หรื อนําไปกาจั
ิ นในอนาคตได้ ประกอบกบั
ประเมิ นการรองรั บปริ มาณขยะที จะเกดขึ
ํ ดขยะของภาครัฐทีมีอยูบ่ างแหงยั
่ งไมสามารถเปิ
่
สถานทีกาจั
ดดําเนิ นการ
ํ ด ขยะ
ได้ เนื องจากได้รั บ การคัด ค้า นจากประชาชน และสถานที กาจั
ดําเนิ นการไมถู่ กต้องและไมมี่ ประสิ ทธิ ภาพเพียงพอ นอกจากนี ยงั พบวา่
ประชาชนยังไมมี่ การคัดแยกและใช้ประโยชน์จากขยะมูลฝอย จึงทําให้มี
ํ ดในปริ มาณมาก
ขยะทีต้องกาจั

คําสํ าคัญ: การจัดการขยะ, จังหวัดสมุทรสาคร, ประชาคมเศรษฐกจิ
่ นในกจการของรั
ิ
ฐ พ.ศ. 2556
อาเซียน, พระราชบัญญัติการให้เอกชนรวมทุ

Abstract
This research has analyzed the current situation, problems of solid
waste in Samutsakhon Province with residual waste in the area and
trends in waste management over the 10 years to a community's growth
(AEC), resulting in the increase of population and rapid solid waste. By
the year 2022, the predictable total amounts of solid waste are 1,070
tons/day, consisting of recycling waste 14.33%, general waste 28.13%,
organic waste 55.83% and hazardous waste 1.7%. The results of
integrated solid waste management by method of recycling, anaerobic
digestion and refuse derived fuel (RDF) with the implementation of the
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่ น ที จําเป็ นต้องใช้วิธี ก าร
การบริ ห ารจัด การขยะมูล ฝอยในแตละพื
่ ั
เฉพาะที เหมาะสม เนื องจากความแตกตางกนไปของสภาพแวดล้
อม
่ นที เพือให้เกดประสิ
ิ
พืนฐานในแตละพื
ทธิ ภาพและแนวคิดในการพัฒนา
่
วิธีการจัดลําดับความสําคัญของประเภทขยะมูลฝอย ซึ งจะชวยให้
สามารถ
หาแนวทางในการจัด การขยะมู ล ฝอยแตล่ ะประเภท ตามสภาพความ
่ นที ตลอดจนความพร้ อมสําหรั บดําเนิ นการ
เป็ นอยู่ ปั ญหาของแตละพื
้ อยางเหมาะสม
่
แกไขได้
และเพือรองรับการเข้าสู่ การเป็ นประชาคมเศรษฐ
ิ
่
ิ
กจอาเซี
ยน (AEC) ในปี พ.ศ. 2558 ทีจะสงผลให้
เกดการเจริ
ญเติบโต
ทางด้านเศรษฐกจิ และการเปลี ยนแปลงทางด้านสังคม การเพิมขึนของ
ประชากรและแรงงานตา่งด้าว รวมทังการใช้ทรัพยากรเพิมมากขึน เป็ นผล
ให้ปริ มาณขยะเพิมขึนตามมาด้วย อีกทังจังหวัดสมุทรสาครเป็ นเมืองทีมี
ศักยภาพทังทางด้านอุตสาหกรรม การประมง ประกอบก บั มีโครงสร้ าง
่
พืนฐานและปัจจัยการผลิตทีเหมาะสมตอการลงทุ
น

่
่
การคัด เลื อ กวิ ธี บ ริ หารจัด การขยะมู ล ฝอยที จะสงผลกระทบตอ
่ บชันการบริ หาร
สิ งแวดล้อมและสุขภาพของมนุษย์นอ้ ยทีสุด โดยแบงระดั
จัดการขยะมูลฝอยในการพิจารณาเบืองต้นสําหรับการจัดการขยะมูลฝอย
โดยมี ทางเลื อกทังหมด 5 ทางเลื อก ซึ งเรี ยงลําดับตามผลกระทบตอ่
สิ งแวดล้อมจากน้อยไปหามาก ได้แก่ การลดปริ มาณขยะมูลฝอย การใช้ซาํ
ํ ดโดยได้พลังงานกลับคืน และการกาจั
ํ ด ซึ ง
การนํากลับมาใช้ใหม่ การกาจั
่ เกดผลกระทบตอสิ
ิ
่ งแวดล้อมมากทีสุ ด นอกจากนี ยังต้อง
เป็ นวิธีทีกอให้
่ อ งถิ น ให้
พิ จ ารณาการจัด การขยะมู ล ฝอยขององค์ก รปกครองสวนท้
ั
สอดคล้องกบนโยบายบริ
หารจัดการขยะมูลฝอยของกรมควบคุมมลพิษ
ซึงมุง่ เน้นแนวทางการจัดการขยะมูลฝอยแบบผสมผสาน เพือเป็ นการเพิม
่ เกดการบู
ิ
ประสิ ทธิ ภาพและกอให้
รณาการของการจัดการขยะมูลฝอย ทีมี
ิ
การนําขยะมูลฝอยทีมี ศกั ยภาพนํากลับมาใช้ใ ห้เ กดประโยชน์
มากทีสุ ด
ํ ดให้นอ้ ยทีสุด
และลดปริ มาณขยะมูลฝอยทีต้องนําไปบําบัดและกาจั

่ ่
จากการศึกษาของ มนูญ หวันหยี (2538) กลาววาความเป็
นไปได้ดา้ น
ิ งคมในการจัดการขยะแบบสหการของเทศบาล ในเขตจังหวัด
เศรษฐกจสั
สมุทรสาคร ได้แก่ เทศบาลเมืองสมุทรสาคร เทศบาลตําบลกระทุ่มแบน
และเทศบาลตํา บลอ้ อ มน้ อ ย โดยใช้ ต ั ว แทนในชุ ม ชน โรงงาน
่
่ ซึ งการศึกษาได้
อุตสาหกรรมและหนวยงานราชการรวม
519 ตัวอยาง
ํ
่
กาหนดแนวทางการจั
ดการขยะแบบสหการ สรุ ปได้วาทางเลื
อกทีเทศบาล
่
่ ั ดตังและจัดการในลักษณะเป็ น
ทัง 3 แหงในจั
งหวัดสมุทรสาคร รวมกนจั
ศูนย์กลาง มีความเป็ นไปได้สูงสุ ด เพราะมีความพร้อมด้านศักยภาพและ
ิ งคมทีเกอหนุ
ื นตอระบบดั
่
่ ดังนันจึง
สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกจสั
งกลาว
่ ประสิ ทธิ ภาพในแผน
ได้นาํ แนวคิดนีมาทําการศึกษาการจัดการขยะอยางมี
่
แมบทการบริ
ห ารจัด การขยะมูล ฝอย ของจังหวัด สมุ ทรสาคร และนํา
่
ิ
การศึ ก ษาแนวทางการจัด การขยะดัง กลาวมาพิ
จ ารณา ให้ เ กดความ
ั
่
ิ
สอดคล้องกบพระราชบั
ญญัติการให้เอกชนรวมลงทุ
นในกจการของรั
ฐ
่ วยการให้เอกชนเข้ารวมดํ
่ าเนิ นการ
พ.ศ. 2556 ซึงเป็ นพระราชบัญญัติทีวาด้
ในโครงการของรัฐ เพือให้โครงสร้างพืนฐานหรื อบริ การสาธารณะของรัฐ
่
่
ทียังไมสามารถดํ
าเนินการให้เพียงพอตอความต้
องการของประชาชน ให้มี
่
ิ
การดําเนินการได้อยางรวดเร็
ว มีประสิ ทธิภาพและเกดประโยชน์
มากทีสุด

ตารางทีR 2. ทางเลือกในการบริ หารจัดการขยะมูลฝอย
ผลกระทบทีเป็ นไปได้

ทางเลือกในการบริ หารจัดการ
่
ทีสงผลกระทบและอั
นตราย การลดปริ มาณขยะมูลฝอย
่ งแวดล้อมน้อยทีสุด
ตอสิ
การใช้ซาํ
พิจารณา
การนํากลับมาใช้ใหม่
ทางเลือก
ํ ด โดยได้พลังงานกลับคืน
การกาจั
การบริ หาร
๊ วภาพจากระบบ
- การผลิตกาซชี
จัดการด้านบน
่
่ O2 และ
ยอยสลายแบบไมใช้
่
สู่ดา้ นลาง
จากหลุมฝังกลขยะ
- การผลิตเชือเพลิงอัดแทง่
๊ อเพลิง
- การผลิตกาซเชื
ํ ด
ทางเลือกในการบริ หารจัดการ การกาจั
่
ทีสงผลกระทบและอั
นตราย
- ระบบหมักทําปุ๋ ย
่ งแวดล้อมมากทีสุด
ตอสิ
- ระบบการเผา
่ กหลัก
- ระบบฝังกลบอยางถู
สุขาภิบาล

ตารางทีR 1. การคาดการณ์จาํ นวนประชากรและปริ มาณขยะมูลฝอย
พ.ศ.

จํานวนประชากร (คน)

ปริ มาณขยะรวม (ตัน/วัน)

2556
2557
2558
2559
2560
2561
2562
2563
2564
2565

816,426

874
893
913
933
954
976
998
1,021
1,045
1,070

834,397
852,927
872,030
891,721
912,082
933,011
954,527
976,649
999,397

การบริ หารจัดการขยะมูลฝอย

2. วิธีการดําเนินงาน
็
การวิ จ ัย นี ได้ด ําเนิ นการศึ กษาโดยการเกบรวบรวม
ข้อมู ลจากเอกสาร
่
วิทยานิ พนธ์ สิ งตีพิมพ์อืนๆ และแผนแมบทการบริ
หารจัดการขยะมูลฝอย
่ อมูลจากแหลงกาจั
่ ํ ดขยะตางๆ
่ ซึงมีวิธีการดําเนินงานวิจยั ดังนี
รวมถึงแหลงข้
็ อมูลเกยวกบปริ
ี ั มาณ ประเภท และ
สํารวจและเกบข้
วิธีการจัดการขยะของจังหวัดสมุทรสาครในปัจจุบนั
ี องกบั
ศึกษาทฤษฎี งานวิจยั และสารสนเทศ ทีเกยวข้
เทคโนโลยีการจัดการขยะ
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ผสมผสานดังนี 1) ขยะรี ไซเคิล ทําการคัดแยกขยะรี ไซเคิลออกเพือทีจะ
่
่ 2) ขยะทัวไป จะ
สามารถนําไปจําหนายและหมุ
นเวียนกลับมาใช้ใหมได้
๊ วภาพ หรื อระบบการเผาเพือผลิตเชื อเพลิง
ใช้ระบบฝังกลบเพือผลิตกาซชี
อัดแทง่ 3) ขยะอินทรี ย ์ จะใช้ระบบฝังกลบหรื อระบบหมักแบบไร้อากาศ
๊ วภาพ และ 4) ขยะอันตราย จะใช้วิธีการเผาในเตาเผาตาม
เพือผลิ ตกาซชี
่
ํ
ํ ดขยะ
หลักสุ ขาภิบาลอยางเหมาะสม
ดังนันจึงได้กาหนดรู
ปแบบการกาจั
ตามระบบผสมผสานทังหมด 5 รู ปแบบ ประกอบด้วยระบบดังนี ระบบ
๊ วภาพ ระบบถังหมักแบบไร้
การคัดแยกขยะ ระบบฝังกลบเพือผลิตกาซชี
๊ ชีวภาพ และระบบเผาไหม้เพือผลิตเชือเพลิงอัดแทง่
อากาศเพือผลิตกาซ

ศึกษาความเป็ นไปได้ในการนําเทคโนโลยี
ํ ดขยะมาประยุกต์ใช้จริ ง
การกาจั
่
ศึกษาความเป็ นไปได้ในการนํา พรบ.การให้เอกชนรวม
ิ
ลงทุนในกจการของรั
ฐ พ.ศ. 2556 มาใช้ร่ วมด้วย
ศึกษาความเป็ นไปได้ในการดําเนินโครงการ

รปที
ู R 1. วิธีการดําเนินงานวิจยั

ํ ดขยะมูลฝอยแบบผสมผสานทีเลือกใช้
ตารางทีR 3. ระบบการกาจั

3. ผลการดําเนินงาน
ํ ด ขยะมู ล ฝอยของ
จากการศึ ก ษาปริ ม าณขยะมู ล ฝอยและการกาจั
่
็
ํ ดยัง
จังหวัดสมุทรสาครในปั จจุบนั พบว่ายังไมสามารถเกบขนขยะไปกาจั
ํ ดได้อยา่ งเพียงพอ จึงมีขยะตกค้าง ประกอบกบสถานที
ั
ํ ด
สถานทีกาจั
กาจั
่
ขยะของภาครั ฐ และเอกชนในปั จจุบนั ไมสามารถรองรั
บปริ มาณขยะที
่
เพิมขึนอยางรวดเร็
วได้ ดังนันงานวิจยั นี จึงได้นําทางเลือกในการบริ หาร
ิ าม
จัดการขยะมูลฝอย ของกรมควบคุมมลพิษ มาพิจารณาเพือให้เกดคว
ั มาณขยะที จะเกดิในอนาคตชวง
่ ระยะเวลา 10 ปี และ
เหมาะสมกบปริ
่ เกดประโยชน์
ิ
่ ม้ คา่ สงผลกระทบตอสิ
่
่ งแวดล้อมน้อยทีสุด
กอให้
อยางคุ
องค์ประกอบของขยะมูลฝอย ทีกรมควบคุมมลพิษได้ทาํ การสํารวจ
่ เป็ น ขยะรี ไซเคิล 14.33% ขยะทัวไป 28.13% ขยะอินทรี ย ์ 55.83%
แบงได้
และขยะอันตราย 1.7% ซึงจากการคาดการณ์ปริ มาณขยะมูลฝอยในปี พ.ศ.
่ นขยะรี ไซเคิล 183.71
2565 จะมีปริ มาณขยะมูลฝอย 1,070 ตัน/วัน แบงเป็
ตัน/วัน ขยะทัวไป 287.96 ตัน/วัน ขยะอินทรี ย ์ 571.51 ตัน/วัน และขยะ
อันตราย 26.71 ตัน/วัน

รู ปแบบ
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

ํ ดขยะแบบผสมผสาน
ระบบกาจั
ขนาดพืนที
หมักแบบ เผาไหม้
คัดแยก ฝังกลบ
(ไร่ )
ไร้อากาศ เชือเพลิง
1000
60
375
580
770

่ างระบบกาจั
ํ ดขยะมูล
ดังนัน เมือพิจารณาขนาดพืนทีทีใช้ในการกอสร้
่ การบริ หารจัดการขยะมูลฝอย ของ
ฝอยแบบผสมผสาน ตามแผนแมบท
ํ
จังหวัดสมุทรสาครซึ งได้กาหนดพื
นทีรวมทังหมด 675 ไร่ พบวา่สามารถ
่ างระบบกาจั
ํ ดขยะตามรู ปแบบที (2), (3) และ (4) เทานั
่ น
ทําการกอสร้
ํ ดขยะมูลฝอย
ตารางทีR 4. พืนทีทีใช้ก่อสร้างระบบการกาจั
A
B
C

่
ตําแหนงและขนาดของพื
นทีทีใช้ก่อสร้าง
ต.นาโคก อ.เมืองสมุทรสาคร400 ไร่
ต.บ้านเกาะ อ.เมืองสมุทรสาคร200 ไร่
่ อ.กระทุม่ แบน 75 ไร่
ต.ทาเสา

ตารางทีR 5. ผลการศึกษาด้านเศรษฐศาสตร์ (ระยะเวลาคืนทุน) ในการ
่
ออกแบบระบบการจัดการขยะมูลฝอยตามพืนทีและรู ปแบบตางๆ

รปที
ู R 2. องค์ประกอบของขยะมูลฝอย
ํ ด ขยะที เหมาะสม โดยจะ
ซึ งจากการพิ จ ารณาเทคโนโลยีก ารกาจั
่
ด และ
ทํา การศึ ก ษาข้อ มูล ด้า นเศรษฐศาสตร์ ข องเทคโนโลยีแ ตละชนิ
ิ
ํ ดขยะ ดังนันการศึกษา
ผลกระทบทางสิ งแวดล้อมทีอาจเกดจากระบบกาจั
ํ ดขยะแบบ
จึงเน้นไปทีวิธีการจัดการขยะให้เหลือศูนย์และเป็ นระบบกาจั

พืนที

รู ปแบบ

A
A
AB
B
AB
C
AC

(2)
(3)
(4)
(2)
(3)
(2)
(3)

ระยะเวลาคืนทุน
่ นฯ ภายใต้ พรบ.รวมทุ
่ นฯ
ไมมี่ พรบ.รวมทุ
6 ปี 3 เดือน
4 ปี 8 เดือน
6 ปี 7 เดือน
4 ปี 10 เดือน
11 ปี 9 เดือน
8 ปี 7 เดือน
6 ปี 7 เดือน
4 ปี 9 เดือน
7 ปี 8 เดือน
5 ปี
7 ปี 3 เดือน
4 ปี 10 เดือน
8 ปี 7 เดือน
5 ปี 1 เดือน
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4. สรปผลการดํ
าเนินงาน
ุ
จากผลการศึกษาการจัดการขยะของจังหวัดสมุทรสาคร พบวา่ระบบ
ํ ดขยะแบบผสมผสานในกรณี ทีการลงทุนไมมี่ พรบ.รวมทุ
่ นฯ จะใช้
กาจั
ํ ทธิ ทีได้จากการกาจั
ํ ดขยะ
ระยะเวลาในการคืนทุนมากกวา่ แล ะมีกาไรสุ
่ นฯ อยางมี
่ นยั สําคัญซึ งเมือพิจารณาระยะเวลา
น้อยกวา่กรณี ทีมี พรบ.รวมทุ
การคืนทุนพบวา่รู ปแบบที 2 ทีมีระบบการคัดแยกขยะ ระบบหมักแบบไร้
อากาศ และระบบเผาไหม้เชื อเพลิง มีระยะคืนทุนเร็ วทีสุ ดคือ 4 ปี 8 เดือน
ํ ทธิมากทีสุดคือ 1,217.65 ล้านบาท เนื องจากงบประมาณของ
และมีกาไรสุ
่ นฯ จะมีอตั ราดอกเบียเงินกูท้ ี
เอกชนทีใช้ในการลงทุน ภายใต้ พรบ.รวมทุ
่ างระบบฯ แทนการซื
่ นทีสําหรับกอสร้
ลดตําลง และใช้เงือนไขการเชาพื
่ จากการนําขยะทีคัดแยกกลับมาใช้
ขายทีดิน นอกจากนีรายได้ส่วนใหญมา
่
ิ
ใหมและการนํ
าพลังงานจากขยะกลับมาหมุนเวียนใช้ให้เกดประโยชน์
อีก
่ จ่ายในการจัดการขยะ
ทังยังสามารถลดงบประมาณทีภาครัฐต้องเสี ยคาใช้
มูลฝอยได้อีกด้วย

รปที
ู R 3. ระยะเวลาการคืนทุน (ปี ) ในการออกแบบระบบจัดการขยะมูลฝอย
่
ตามพืนทีและรู ปแบบตางๆ
ํ ทธิ ) ในการออกแบบ
ตารางทีR 5. ผลการศึกษาด้านเศรษฐศาสตร์ (กาไรสุ
่
ระบบการจัดการขยะมูลฝอยตามพืนทีและรู ปแบบตางๆ

5. กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณ สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ งแวดล้อม จังหวัด
สมุทรสาคร ทีให้ความอนุเคราะห์ขอ้ มูล และให้คาํ ปรึ กษาทีเป็ นประโยชน์
สําหรับงานวิจยั นี

ํ ทธิ (บาท)
กาไรสุ
พืนที

รู ปแบบ

A
A
AB
B
AB
C
AC

(2)
(3)
(4)
(2)
(3)
(2)
(3)

การลงทุนโดยเอกชน
่ นฯ
ไมมี่ พรบ.รวมทุ
692,652,900
459,834,500
-172,974,700
476,652,900
297,834,500
368,656,900
216,834,500

การลงทุนโดยเอกชน
่ นฯ
ภายใต้ พรบ.รวมทุ
1,127,646,000
984,992,400
186,891,800
1,042,565,100
921,181,700
1,000,024,700
889,276,400
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ํ ทธิ (ล้านบาท) ในการออกแบบระบบจัดการขยะมูลฝอย
รปที
ู R 4. กาไรสุ
่
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แนวทางการจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในการมุ่งสู่ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)
ภายใต้ พระราชบัญญัติการให้ เอกชนร่ วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556
Approaches of Waste Management in Phra Nakorn Si Ayutthaya Province for AEC under Act on
Private Participation in State Undertaking B.E. 2556 (2013)
จามรี ศรี จนั ทร์ 1 วรรัตน์ ปัตรประกร2 และ พรระพีพฒั น์ ภาสบุตร3
1,2
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิ ต
3
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้ าและคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิ ต
E-mail: ja_hltu@hotmail.com 1, pworarat@engr.tu.ac.th2, bporr@engr.tu.ac.th 3
waste disposal technologies are: Biogas Production Technology about
44.73 percent of the wastes containing of organic waste, Refuse Derived
Fuel (RDF) about 43.26 percent of wastes and Zero Waste Management
about 6.71 percent of waste containing of recycling waste, and
Incineration about 2.53 percent of waste containing of other garbage.
The financial evaluation of this study is compared with the
implementation of the projects by private investors and implementation
of projects under the Act. As such, the net profit of the operation of solid
waste management increased approximately 1.36 times and it is found
that the payback period approximately 3.43 years. The project under the
Act is possible to reduce the budget for solid waste management
significantly. There are compliance with sanitation and do as not impact
the environment and public health.

บทคัดย่ อ
งานวิ จัยนี ้เป็ นการศึ กษาแนวทางการจัดการขยะมูลฝอยที่ เหมาะสม
ของจังหวัดพระนครศรี อยุธยาในการมุ่งสู่ประชาคมเศรษฐกิ จอาเซี ยนในปี
พ.ศ. 2558 เพื่ อรองรั บปริ มาณขยะมูล ฝอยที่ เ พิ่ มขึ ้น และนาไปสู่ ก าร
พั ฒ นาการจั ด การขยะมู ล ฝอยให้ มี ป ระสิ ทธิ ภ าพและประสิ ทธิ ผ ล
สอดคล้ องกับแผนนโยบายของรั ฐ จึ งนาเสนอเป็ นโครงการบริ หารจัดการ
ขยะมูลฝอยอย่ างยั่งยืน และดาเนิ นการให้ สอดคล้ องกับพระราชบัญญัติการ
ให้ เอกชนร่ วมลงทุนในกิ จการของรั ฐ พ.ศ. 2556 เพื่ อให้ เกิ ดความคุ้มทุนใน
การดาเนิ นงานโดยเอกชน และเกิ ดประโยชน์ สูงสุด โดยได้ เสนอเทคโนโลยี
การกาจัดขยะมูลฝอย 4 วิ ธี คื อ แนวทางการจัดการขยะให้ เหลื อศูนย์ (Zero
Waste Management) สาหรั บกาจัดขยะรี ไซเคิ ลร้ อยละ 6.71, เทคโนโลยีการ
ผลิตก๊ าซชี วภาพ สาหรั บกาจัดขยะมูลฝอยอิ นทรี ย์ ร้ อยละ 44.73, เทคโนโลยี
การผลิตเชื ้อเพลิงจากขยะ (Refuse Derived Fuel : RDF) สาหรั บกาจัดขยะ
รี ไซเคิ ลและมูลฝอยอิ นทรี ย์ ร้ อยละ 43.26 และเทคโนโลยีการเผาในเตาเผา
สาหรั บกาจัดขยะอื่น ๆ ร้ อยละ 2.53 จากการศึ กษาเมื่อเปรี ยบเที ยบการดาเนิ น
โครงการระหว่ างโครงการลงทุนโดยเอกชน และการดาเนิ นโครงการภายใต้
พรบ. ฯ ดังกล่ าวพบว่ ากาไรสุ ทธิ ของการดาเนิ นงานของการจัดการขยะมูล
ฝอย เพิ่ มขึน้ ประมาณ 1.36 เท่ า และมี ระยะเวลาคื นทุนประมาณ 3.43 ปี ซึ่ ง
การดาเนิ นโครงการภายใต้ พรบ. ฯ นี ้ ส่ งผลให้ งบประมาณในการจัดการขยะ
มูลฝอยลดลงอย่ างมี นัยสาคัญ ทาให้ ก ารจั ดการขยะมูล ฝอยเป็ นไปตาม
หลักสุขาภิบาล ไม่ ส่งผลกระทบต่ อสิ่ งแวดล้ อม และทาให้ สุขภาพอนามัย
ของประชาชนดีขึน้ ด้ วย

Keywords: Waste Management, AEC, Private Participation in State
Undertaking B.E. 2556 (2013), Pra Nakorn Si Ayutthaya Province

1. บทนา
ในการเข้าร่ วมเป็ นสมาชิ กประชาคมเศรษฐกิ จอาเซี ยนของประเทศ
ไทย ในปี พ.ศ. 2558 นี้ ประเทศไทยมีจุดเด่นด้านสาขาการท่องเที่ยว และ
สาขาการบิ น ส่ ง ผลให้ เ กิ ด การเปลี่ ย นแปลงหลายด้ า น ทั้ง ทางด้ า น
เศรษฐกิจ สังคม และการท่องเที่ยว การเปลี่ ยนแปลงดังกล่าวทาให้จานวน
คนต่ างด้าว และนัก ท่องเที่ ยวเพิ่ม ขึ้ น ก่ อให้ เ กิ ดขยะมูล ฝอยที่ มีปริ มาณ
เพิ่มขึ้นตามไปด้วย ซึ่งจะเป็ นปั ญหาที่ตามมาปั ญหาหนึ่ ง หากไม่ได้รับการ
วางแผนในการดาเนินการที่ดี
จังหวัด พระนครศรี อยุธ ยาเป็ นจังหวัด ที่ มี ป ระชากรหนาแน่ น ที่ สุ ด
เป็ นอัน ดับ ที่ 10 ของประเทศไทย (ข้อ มู ล ปี 2553) และมี ปั ญ หาเรื่ อ ง
ปริ ม าณการสะสมของขยะมู ล ฝอยในสถานที่ ก าจัด ที่ ไ ม่ ถู ก ต้อ ง เป็ น
ประเด็ น ส าคัญติ ด อัน ดับ 10 ของประเทศ [1,2] ปริ ม าณขยะมูล ฝอยที่
เกิ ดขึ้นโดยเฉลี่ ยเท่ากับ 0.753 กิ โลกรั มต่อคนต่อวัน ปั จจุบนั การจัดการ
ขยะมูลฝอยของจังหวัดฯ ดาเนิ นการโดยการกองทิ้งบนพื้น ร้ อยละ 73.91
ใช้ระบบเตาเผา ร้อยละ 26.09 ซึ่ งดาเนิ นการโดยหน่ วยงานของรัฐและใช้

Abstract
This research is to study the proper waste management of Pra
Nakorn Si Ayutthaya Province for the ASEAN Economic Community on
the year of 2015. In order to manage the increasing volume of solid
waste from the AEC and to develop the efficiency of waste management
which are consistent with the state policy, sustainability of solid waste
management projects are proposed in accordance with the Act on
Private Participation in State Undertaking B.E. 2556 (2013) for
achieving a cost operating privately and optimization. Proposed solid
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จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้นพบว่า องค์ประกอบทางกายภาพของขยะ
มูล ฝอย ประกอบด้ว ย ขยะรี ไ ซเคิล คิด เป็ นร้อ ยละ 6.71 ขยะมูล ฝอย
จาพวกเศษอาหาร คิดเป็ นร้อยละ 44.73 ขยะรี ไซเคิล และมูลฝอยอินทรี ย ์
คิดเป็ นร้อยละ 43.26 และขยะมูล ฝอยอื่น ๆ คิดเป็ นร้อยละ 2.53 เพื่อ
รองรับ ปริ ม าณขยะมูล ฝอยที่เ พิ่มขึ้ น ในปี พ.ศ. 2558 และนาไปสู่ ก าร
แก้ไขป้ องกัน ปั ญหาการจัดการขยะมูล ฝอยในที่เ กิ ดขึ้ น ในปั จจุบ นั ของ
จัง หวัด พระนครศรี อ ยุธ ยา ให้ก ารพัฒ นาการจัด การขยะมูล ฝอยมี
ประสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ล สอดคล้องกับ แผนนโยบายของรัฐ จึง
น าเสนอเป็ นโครงการบริ ห ารจัด การขยะมูล ฝอยอย่า งยัง่ ยืน โดยน า
หลักการจัดการขยะมูลฝอย คือ เน้นการดาเนิ นการที่แหล่งกาเนิ ด ตั้งแต่
การลดการเกิ ดขยะมูลฝอย (Reduction) การคัดแยก (Separation) การใช้
ซ้ า (Reuse) การหมุน เวียนกลับ มาใช้ใ หม่ (Recycle) ในรู ป แบบต่างๆ
และการกาจัดที่ถูกสุ ขลักษณะ (Disposal) ซึ่ งดาเนิ นการให้สอดคล้องกับ
พระราชบัญญัติก ารให้เ อกชนร่ ว มลงทุน ในกิ จการของรัฐ พ.ศ. 2556
เพื ่อ ให้เ กิ ด ความคุ ม้ ทุน ในการด าเนิ น งานโดยเอกชน ประหย ดั
งบประมาณของภาครัฐ และเกิ ด ประโยชน์สู ง สุ ด [4] โดยได้เ สนอ
เทคโนโลยีก ารกาจัด ขยะมูล ฝอย 4 วิธี คือ แนวทางการจัด การขยะให้
เหลือศูนย์ (Zero Waste Management), เทคโนโลยีการหมักผลิ ตก๊าซ
ชี วภาพ, เทคโนโลยีการผลิ ตเชื้ อเพลิ งจากขยะ (Refuse Derived Fuel :
RDF) และเทคโนโลยีก ารเผาในเตาเผา รวมถึงศึก ษาความคุ ม้ ค่าทาง
เศรษฐศาสตร์ ของแต่ละเทคโนโลยีดว้ ย ซึ่ งแสดงข้อดี และข้อจากัดของ
เทคโนโลยีการกาจัดขยะมูลฝอยแต่ละเทคโนโลยีไว้ในตารางที่ 2

งบประมาณของรัฐ ร้อยละ 86.96 ดาเนิ นการโดยเอกชน ร้อยละ 13.04 ซึ่ ง
การจัดการขยะมูลฝอยดังกล่ าวประสบปั ญหาในการดาเนิ นการ คือ การ
บริ หารจัดการ ประสิ ทธิ ภาพของระบบ ขาดแคลนบุคลากร เครื่ องจักรไม่
เพียงพอ และมีขอ้ ร้องเรี ยนจากประชาชนในเรื่ องกลิ่นเหม็นและน้ าเสี ย [3]
โดยองค์ประกอบและลักษณะทางกายภาพของขยะมูลฝอย แสดงดังรู ปที่ 1
และปริ มาณขยะคาดการณ์ที่เกิ ดขึ้นในจังหวัดพระนครศรี อยุธยาดังแสดง
ในตารางที่ 1

รูปที่ 1. องค์ประกอบและลักษณะทางกายภาพ
ขยะมูลฝอยในจังหวัดพระนครศรี อยุธยา

ตารางที่ 2. ข้อดีและข้อจากัดของเทคโนโลยีการกาจัดขยะ [5,8]

ตารางที่ 1. ปริ มาณขยะมูลฝอยคาดการณ์ที่เกิดขึ้น
ในจังหวัดพระนครศรี อยุธยา

เทคโนโลยีการจัดการขยะให้ เหลือศู นย์ (Zero Waste Management)
ข้อดี

ปริมาณขยะรวม

พ.ศ.

จานวนประชากร (คน)

2556

1,036,443

780.44

2557

1,070,708

806.24

2558 (AEC)

1,105,042

823.10

2559

1,137,332

856.40

2560

1,169,680

880.77

2561

1,202,060

905.15

2562

1,236,223

930.88

2563

1,266,821

953.92

2564

1,299,506

978.53

2565

1,332,191

1003.14

ข้อจากัด

- เป็ นการลดปริ มาณขยะมูลฝอยที่ กาจัดให้ - การด าเนิ น การขึ้ น อยู่
เหลือน้อยที่สุด โดยใช้หลัก 3R คือ Reduce กั บ พ ฤ ติ ก ร ร ม ข อ ง
Reuse และ Recycle
ผูบ้ ริ โภค

(ตัน/วัน)

เทคโนโลยีการย่อยสลายแบบไม่ ใช้ ออกซิเจน (Anaerobic Digestion)
ข้อดี
- เป็ นการหมุนเวียนขยะมูลฝอยประเภทขยะ
อิ น ทรี ย ์ก ลับ มาใช้ ใ นรู ป ของก๊ า ซชี ว ภาพ
และกากสามารถนากลับมาใช้ในการปรั บ
สภาพดิน

ข้อจากัด
- เป็ นระบบที่มีกลิ่น

- ต้ อ ง มี ร ะ บ บค วา ม
ป ล อ ด ภั ย สู ง เ พื่ อ
ป้ องกันการระเบิ ดของ
- สามารถหมั ก ร่ วมกั บ ของเสี ยอิ น ทรี ย์ ก๊าซที่ผลิตได้
ประเภทอื่น เช่น มูลสัตว์ต่าง ๆ ได้
- มีศกั ยภาพในการผลิ ตพลังงานจาก “ขยะ
เปี ยก”
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ตารางที่ 2. ข้อดีและข้อจากัดของเทคโนโลยีการกาจัดขยะ [5,8] (ต่อ)

3. ผลการดาเนินงาน

เทคโนโลยีผลิตเชื้อเพลิงขยะ (Refuse Derived Fuel :RDF)

จากการศึ ก ษาชนิ ด และปริ มาณของขยะ มู ล ฝอยในจั ง หวั ด
พระนครศรี อยุธยา พบว่าแนวทางการจัดการขยะให้ เ หลื อศูนย์ (Zero
Waste Management) กาจัดขยะรี ไซเคิล ได้แก่ เศษแก้ว เศษโลหะ ร้อยละ
6.71 ปริ มาณขยะ 59.90 ตันต่อวัน รายได้ 3,600 บาทต่อตัน, เทคโนโลยี
การหมักผลิตก๊าซชี วภาพ กาจัดขยะมูลฝอยอินทรี ย ์ ได้แก่ เศษอาหาร ร้อย
ละ 44.73 ปริ มาณขยะ 399.33 ตันต่อวัน ค่าลงทุน 1.46 ล้านบาทต่อตัน ค่า
ดาเนิ นการ 285 บาทต่อตัน รายได้ 240 บาทต่อตัน, เทคโนโลยีการผลิต
เชื้ อเพลิงจากขยะ (Refuse Derived Fuel : RDF) กาจัดขยะรี ไซเคิลและขยะ
อินทรี ยจ์ าพวกเศษไม้กิ่งไม้ ขยะพลาสติก กระดาษ ร้อยละ 43.26 ปริ มาณ
ขยะ 386.31 ตันต่อวัน ค่าลงทุน 1.46 ล้านบาทต่อตัน ค่าดาเนิ นการ 0.39
บาทต่ อตัน รายได้ 590 บาทต่อตัน, และเทคโนโลยีการเผาในเตาเผา
สาหรับกาจัดขยะอื่น ๆ ร้อยละ 2.53 ปริ มาณขยะ 20.54 ตันต่อวัน ค่าลงทุน
5.09 ล้านบาทต่อตัน ค่าดาเนิ นการ 816 บาทต่อตัน รายได้ 350 บาทต่อตัน
ดังแสดงในรู ปที่ 3

ข้อดี
ข้อจากัด
-ได้แ ท่งเชื้ อเพลิ งสาหรั บ ผลิ ตพลังงานความ - ต้องมีระบบคัดแยก
ร้ อน มี ค่าความร้ อ นสู งเมื่ อเที ยบกับ ขยะมู ล มู ล ฝอยก่ อนเ ข้ า สู่
ฝอยที่รวบรวมได้
ระบบ
- การจัด เก็ บ การขนส่ ง การจัด การต่ า ง ๆ - มี ค่ า ใช้ จ่ า ยในการ
สะดวก ปลอดภัย ใช้พ้ืนที่ ระบบน้อย และมี ขนส่ ง แท่ ง เชื้ อ เพลิ ง
ผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมน้อย
ขยะไปยังระบบอื่น ๆ
- ใช้ร่วมกับเทคโนโลยีอื่นๆ เช่ น เทคโนโลยี
การแปรรู ปขยะพลาสติกเป็ นน้ ามัน
เทคโนโลยีการเผาในเตาเผา
ข้อดี

ข้อจากัด
- ต้อ งมี ร ะบบบ าบัด
- สามารถก าจัด มู ล ขยะฝอยได้ ห ลากหลาย
มล พิ ษ ทางอาก าศ
ประเภท และทาลายขยะมูลฝอยได้สูงถึง 90%
และระบบบ าบัด น้ า
- สามารถนาพลังงานที่เกิดจากการเผาไหม้ไป เสี ยรองรับ
ใช้ประโยชน์ และมีของเสี ยเหลือจากการเผา
- ต้อ งมี ผู้ดู แ ลที่ มี
ไหม้นอ้ ย
ความรู้ ความชานาญ

ใช้เทคโนโลยีการเผาในเตาเผา

ปริ มาณขยะ 20.54 ตัน/วัน ค่าลงทุน 5.09 ล้านบาท/ตัน
ค่าดาเนินการ 816 บาท/ตัน รายได้ 350 บาท/ตัน
ปริ มาณขยะ 386.31 ตัน/วัน
ค่าลงทุน 1.46 ล้านบาท/ตัน
ค่าดาเนินการ 0.39 บาท/ตัน
รายได้ 590 บาท/ตัน

2. วิธีการดาเนินงาน
ดาเนิ นการศึ ก ษาโดยการเก็ บ รวบรวมข้อ มู ล ปฐมภู มิ จากการเก็ บ
ข้อมูล การจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัดพระนครศรี อยุธยา และข้อมูล
ทุติยภูมิ (Secondary Data) จากหนังสื อ วารสาร เอกสาร วิทยานิ พนธ์ สาร
นิพนธ์ และสิ่ งตีพิมพ์อื่น ๆ แสดงดังรู ปที่ 2

ใช้เทคโนโลยีผลิต
เชื้อเพลิงจากขยะ

ส ารวจและเก็ บ ข้อ มู ล เกี่ ย วกั บ ปริ มาณ ประเภท และวิ ธี ก าร
จัดการขยะมูลฝอยของจังหวัดพระนครศรี อยุธยาในปัจจุบนั
ใช้เทคโนโลยีการจัดการ
ขยะให้เหลือศูนย์

ศึกษาทฤษฎี งานวิจยั และสารสนเทศ ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี
การจัดการขยะมูลฝอยที่เหมาะสมกับจังหวัดพระนครศรี อยุธยา

ปริ มาณขยะ 59.90 ตัน/วัน
รายได้ 3,600 บาท/ตัน
ใช้เทคโนโลยีการย่อยสลาย
แบบไม่ใช้ออกซิเจน

ศึกษาความเป็ นไปได้ในการนาเทคโนโลยี
การกาจัดขยะมูลฝอยมาใช้จริ ง

ปริ มาณขยะ 399.33 ตัน/วัน ค่าลงทุน 1.46 ล้านบาท/ตัน
ค่าดาเนินการ 285 บาท/ตัน รายได้ 240 บาท/ตัน

ศึกษาความเป็ นไปได้ในการนาพระราชบัญญัติการให้เอกชน
ร่ วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556 มาใช้ร่วมด้วย

รู ปที่ 3. แนวทางการจัดการขยะที่นาเสนอ

ศึกษาความเป็ นไปได้ และความอ่อนไหวของโครงการฯ
รูปที่ 2. วิธีการดาเนินงานวิจยั
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โดยศึกษาข้อมูลด้านเศรษฐศาสตร์ ของเทคโนโลยีแต่ละประเภท ซึ่ ง
อ้า งอิง ตามราคาขายขยะ ณ เวลานั้ น ๆ และเมื ่อ พิจ ารณาการน า
พระราชบัญญัติการให้เอกชนร่ วมลงทุนในกิ จการของรัฐ พ.ศ. 2556 ซึ่ ง
จะน ามาใช้ก บั โครงการเกี ่ ย วกับ การจัด การขยะมูล ฝอยในจัง หวัด
พระนครศรี อยุธยาโดยกาหนดให้โครงการมีระยะเวลาดาเนิ นงาน 10 ปี
มูล ค่าของโครงการต่ากว่า 1,000 ล้านบาท โดยเอกชนเป็ นผูอ้ อกแบบ
ก่อสร้าง ดาเนิ นการ และบริ ห ารจัดการทรัพย์สินร่ วมกับหน่ วยงานของ
รัฐ และต้องโอนสิ นทรัพย์คืน ให้แ ก่จงั หวัดพระนครศรี อยุธยาเมื่อครบ
กาหนดสัญญา

นอกจากจะเป็ นการก าจัด ขยะมูล ฝอยในชุ ม ชน โดยนาขยะมูล ฝอย
กลับ มาใช้ป ระโยชน์ ใ หม่ ใ ห้ ม ากที่ สุ ด ก่ อ นที่ จ ะนาขยะมู ล ฝอยส่ ว นที่
เหลื อไปกาจัด ให้ น้อยที่ สุ ด แล้วยังได้พลัง งานหมุน เวีย นกลับ มาใช้อี ก
ด้วย จึ งนับ ได้ว่า เป็ นการบริ ห ารจัด การที่ เ กิ ด ประสิ ท ธิ ภ าพและยัง่ ยืน
และยัง ส่ ง ผลให้ ง บประมาณในการจัด การขยะมู ล ฝอยของภาครั ฐ
ลดลงอย่า งมี น ัย สาคัญ ทาให้ ก ารจัด การขยะมู ล ฝอยเป็ นไปตามหลัก
สุ ข าภิ บ าล ป้ องกัน ผลกระทบด้า นสิ ่ ง แวดล้อ ม และท าให้สุ ข ภาพ
อนามัยของประชาชนดี ข้ ึ น ด้วย

จากการศึกษาเปรี ยบเทียบการดาเนิ นโครงการโดยปราศจากพรบ.
การให้เ อกชนร่ วมลงทุน ในกิ จการของรั ฐ พ.ศ. 2556 และการดาเนิ น
โครงการภายใต้พรบ. ดังกล่ าว พบว่ากาไรสุ ทธิ เมื่อไม่มี พรบ. ร่ วมทุนฯ
ประมาณ 2,766,144,440 บาทต่ อ ปี ก าไรสุ ท ธิ เมื่ อ มี พรบ. ร่ วมทุน ฯ
ประมาณ 3,766,345,107 บาทต่อปี กาไรสุ ทธิ ของการดาเนิ นงานของการ
จัด การขยะมูล ฝอยภายใต้พรบ.ฯ เพิ่ม ขึ้ น ประมาณ 1.36 เท่า และมี
จุดคุม้ ทุนอยู่ที่ประมาณ 3 ปี 6 เดื อน ดังแสดงในตารางที่ 3

คณะผู ว้ ิจ ยั ขอขอบคุ ณ คุ ณ วิท ยา หาดนิ ล ผู อ้ านวยการส่ ว นงาน
สิ่ ง แวดล้อ มส านัก งานทรั พ ยากรแห่ ง ชาติ แ ละสิ ่ ง แวดล้อ ม จัง หวัด
พระนครศรี อยุธยา ที่ ใ ห้ ค วามอนุ เ คราะห์ ข ้อมูล สาหรั บงานวิจยั
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ตารางที่ 3. ผลการศึกษาทางด้านเศรษฐศาสตร์ในการจัดการ
ขยะมูลฝอยในจังหวัดพระนครศรี อยุธยา [6, 7]
กาไรสุ ทธิ

กาไรสุ ทธิ

เมื่อไม่ มี พรบ. ร่ วมทุนฯ (a)

เมื่อมี พรบ. ร่ วมทุนฯ (b)

2,766,144,440 (บาท/ปี )

3,766,345,107 (บาท/ปี )

กาไรสุ ทธิเพิม่ ขึน้ (b/a) = 1.36

ระยะเวลาคืนทุน 3.43 ปี

4. สรุปผลการดาเนินงาน
ก า ร ศึ ก ษ า แ น ว ท า ง ก า ร จ ดั ก า ร ข ย ะ ม ูล ฝ อ ย ใ น จ งั ห ว ดั
พระนครศรี อ ยุธ ยา สาหรั บ เป็ นต้น แบบในการบริ ห ารจัด การขยะมูล
ฝอย เพื่อ รองรั บการมุ่งสู่ ป ระชาคมเศรษฐกิ จอาเซี ยนของประเทศไทย
ในปี 2558 โดยดาเนิ น การให้ ส อดคล้อ งกับ พระราชบัญ ญัติ ก ารให้
เอกชนร่ ว มลงทุน ในกิ จ การของรั ฐ พ.ศ. 2556 ซึ่ ง การดาเนิ น การ
ดัง กล่ า วจาเป็ นต้อ งใช้ง บประมาณเป็ นจานวนมาก ทาให้ รั ฐ ยัง ไม่
สามารถดาเนิ น การให้ เ พี ย งพอแก่ ค วามต้อ งการของประชาชนได้
ดัง นั้ น การมอบหมายให้ เ อกชนเข้า ร่ ว มดาเนิ น การในกิ จ การของรั ฐ
เพื่อ จัด ทาโครงสร้ า งพื้ น ฐานและบริ ก ารสาธารณะ จึ ง เป็ นแนวทาง
หนึ่ งที่ จะทาให้มีการจัด ทาโครงสร้ างพื้น ฐานและบริ ก ารสาธารณะขึ้ น
อี ก ทั้งยังส่ งผลให้เป็ นการประหยัด งบประมาณของภาครั ฐ ด้วย [4] ทา
ให้ก ารใช้ท รั พ ยากรของรั ฐ เป็ นไปอย่า งคุ ้ม ค่ า และเกิ ด ประสิ ท ธิ ภ าพ
จึ ง เป็ นการสร้ า งแรงจูง ใจให้เ อกชนเข้า ร่ ว มทุ น ในโครงการ และ
พัฒ นาศัก ยภาพการบริ ห ารจัด การทรั พ ยากรของรั ฐ อย่า งคุ ้ม ค่ า ซึ่ ง
เทคโนโลยีก ารบริ ห ารจัด การขยะมูล ฝอยที่ นาเสนอเป็ นแนวทางนั้ น
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การศึกษากระบวนการบาบัดนา้ เสี ยโดยการตกตะกอนทางเคมีของโรงงานชุ บโลหะด้ วยไฟฟ้า ชนิด นิกเกิล-โครเมียม
Chemical Precipitation for Wastewater Treatment; Case study of Nickel-Chromium Electroplating Industry
นายอนวัทย นิลเนตร1, ผศ. ดร.ทิพบุษฏ์ เอกแสงศรี 2
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amount and cost of chemicals used. Sodium hydroxide (NaOH) was used
as a main coagulant and precipitant, while Ferric chloride (FeCl3) was
applied in a small amount just to help promote flocs. The results showed
that the optimum pH of wastewater containing commingled Nickel and
Chromium, Nickel, and Chromium and were 10.05 (representing the
performance of the reactor 100% ), 11.09 (representing the performance
of the reactor 99.99%), and 9.14 (representing the performance of the
reactor 100%), respectively. From those results, the chemical costs
occurred for each case are 0.01721, 0.01006, and 0.01537 THB per 1
mg/L of heavy metals presiding in the wastewater, respectively. Since the
volume of wastewater to be treated in the commingled system is the
summation of the water in the separated system, total chemical costs of
the commingled system surpass the costs of separate system.

บทคัดย่ อ
การวิจัยนีไ้ ด้ ศึกษา เพื่อปรั บปรุงประสิ ทธิ ภาพในการบาบัดนา้ เสี ยของ
โรงงานชุบโลหะด้ วยไฟฟ้ าชนิ ดนิ กเกิ ล -โครเมียม จังหวัดชลบุรี ประเทศ
ไทย ด้ วยวิธีการตกตะกอนทางเคมี ซึ่ งได้ ศึกษาเปรี บเที ยบ 2 ระบบ คื อ 1.
ระบบแบบชุ บต่ อเนื่ องซึ่ งเป็ นระบบของโรงงานที่ ศึกษาในปั จจุบัน มี นา้
เสี ยชนิ ดนิ กเกิ ล -โครเมี ยมผสมกัน และ 2.ระบบแบบชุ บแบบต่ อเนื่ องที่
แยกนา้ เสี ยนิกเกิล โครเมียม ออกจากกัน ตัวอย่ างนา้ เสี ยที่ ทาการวิเคราะห์
มี 3 ตัวอย่ าง 1.นา้ เสี ยที่ มีนิกเกิ ล -โครเมี ยมผสมกัน 2.นา้ เสี ยที่ มีเฉพาะ
นิ กเกิ ล และ 3.นา้ เสี ยที่ มีเฉพาะโครเมียม โดยใช้ วิธี Jar test ในการศึ กษา
หาประสิ ทธิ ภาพที่ เหมาะสมและค่ าใช้ จ่ายของสารเคมี ที่ใช้ สารหลักที่ ใช้
ในการตกตะกอนคือโซเดียมไฮดรอกไซด์ (NaOH) ในขณะที่ เฟอร์ ริ กคลอ
ไรด์ (FeCl3) ถูกนามาใช้ ในปริ มาณเล็กน้ อยเพียงเพื่อช่ วยในการตกตะกอน
ผลการศึ ก ษาพบว่ าค่ า pH ที่ เ หมาะสมในการบาบัดน้าเสี ยที่ มี นิกเกิ ล โครเมียมผสมกัน นิกเกิ ล และโครเมียม มีค่า 10.05 (คิ ดเป็ นประสิ ทธิ ภาพ
ในการบาบัด 100%), 11.09 (คิ ดเป็ นประสิ ทธิ ภาพในการบาบัด 99.99%)
และ 9.14 (คิดเป็ นประสิ ทธิ ภาพในการบาบัด 100%) ตามลาดับ ค่ าใช้ จ่าย
สารเคมีที่เกิ ดขึน้ ในแต่ ละกรณี เป็ น 0.01721, 0.01006 และ 0.01537 บาท
ต่ อ 1 mg / L ของโลหะหนักในนา้ เสี ยตามลาดับ เนื่ องจากปริ มาณนา้ เสี ย
ของระบบที่ มีนา้ เสี ยนิ กเกิ ล-โครเมียมผสมกัน เป็ นผลรวมของนา้ เสี ยใน
ระบบที่ มี ก ารแยกน้า เสี ย นิ ก เกิ ล และโครเมี ย มออกจากกั น ค่ า ใช้ จ่ า ย
สารเคมีรวมของระบบที่มีนิกเกิล-โครเมียมผสมกัน จึ งมีค่าใช้ จ่ายมากกว่ า
ระบบที่แยกนา้ เสี ยนิกเกิลและโครเมียมออกจากกัน

Keywords: นิ กเกิล, โครเมียม, การชุบด้วยไฟฟ้ า, การตกตะกอนทางเคมี,
Jar Test

1. บทนา
ในกระบวนการชุ บ โลหะ เช่ น นิ ก เกิ ล โครเมี ย ม ด้ว ยไฟฟ้ ามี ห ลาย
ขั้นตอน เช่ น การเตรี ยมผิวของชิ้ นงานก่อนการชุ บ การชุ บเคลื อบผิวด้วย
ไฟฟ้ า และการท าความสะอาดผิ ว หลัง การชุ บ จะเห็ น ได้ว่ า ในแต่ ล ะ
ขั้นตอนจะมีการใช้สารเคมี ต่างๆ ซึ่ งเต็มไปด้วยสารที่ เป็ นพิษ เช่ นโลหะ
หนั ก [1,6] โรงงานที่ ไ ด้ ศึ ก ษา เป็ นโรงงานชุ บ โลหะชนิ ด นิ ก เกิ ล –
โครเมี ย ม โดยท าการศึ ก ษาเปรี บ เที ย บ 2 ระบบ คื อ 1.ระบบแบบชุ บ
ต่อเนื่ องซึ่ งเป็ นระบบของโรงงานที่ศึกษาในปั จจุบนั มีน้ าเสี ยชนิ ดนิ กเกิ ล
โครเมียมผสมกัน และ 2.ระบบแบบชุ บแบบต่อเนื่ องที่แยกน้ าเสี ยนิ กเกิ ล
โครเมียม ออกจากกัน เพื่อมาคานวณหาปริ มาณสารเคมีและประสิ ทธิ ภาพ
ในการบาบัดน้ าเสี ยของทั้งสองระบบที่เกิดจากกระบวนการชุ บโลหะชนิ ด
นิ กเกิล – โครเมียมด้วยวิธีการทา Jar Test

Abstract
This research was conducted to improve the efficiency of
wastewater treatment plants for Nickel-Chromium electroplating
industry, by applying the precipitation method to the actual factory in
Chonburi province, Thailand. Existing practice is to combine heavy
metal contaminated wastewater streams before treatment. This study
also needs to find whether the commingled system is better than the
separated system (each type of heavy metal contaminated wastewater
stream was treated separately). The wastewater characteristics were
analyzed, dividing into 3 types of wastewater, i.e. the commingled Ni-Cr
wastewater, solely Ni wastewater and solely Cr wastewater. Jar tests
were conducted for these 3 types of wastewater to find the optimal

ปั จจั ย ต่ า งๆที่ น ามาพิ จ ารณาต่ อ การตกตะกอนทางเคมี ได้ แ ก่
ความสามารถในการละลายน้ า ของโลหะ ค่ า pH ปริ ม าณของสาร
ตกตะกอน เป็ นต้น สาหรับการตกตะกอนด้วย NaOH โลหะหนักจะถูก
กาจัดออกโดย pH ของน้ าเสี ยที่ ทาให้โลหะหนักมี ความสามารถในการ
ละลายน้ าต่าสุ ด โดยทัว่ ไปความสามารถในการละลายของโลหะไฮดรอก
ไซด์ใ นสารละลายจะลดลงเมื่ อ ปรั บ pH เพิ่ ม ขึ้ น มากจนถึ ง จุ ด หนึ่ ง
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(Isoelectric point) หลัง จากนั้น จะกลับ มาละลายได้อี ก อย่างไรก็ ตาม
ความสามารถในการกรอง ประสิ ทธิ ภาพในการแยกตะกอนจะขึ้นอยูก่ บั
ลักษณะทางกายภาพ ได้แก่ ขนาดและความหนาแน่ นของตะกอนโลหะ
ไฮดรอกไซด์ ซึ่ งเทคนิ ค ดังกล่ างนิ ยมใช้ก ัน อย่างแพร่ ห ลายเนื่ องจากมี
กระบวนการที่ไม่ซบั ซ้อน ค่าใช้จ่ายต่าและควบคุมได้ง่าย[3]

รุ่ น HI 9125N และวัดค่าความขุ่นโดยใช้ Spectrometer ยี่ห้อ Miton Roy
รุ่ น Spectronic20

วัตถุประสงค์การวิจยั นี้ ได้ศึกษาเพื่ อหาสภาวะ pH ที่เหมาะสมในการ
แยกโลหะหนัก ประเภทนิ ก เกิ ล และโครเมี ย มออกจากน้ า เสี ย ด้ว ยวิ ธี
ตกตะกอน และปริ มาณสารเคมีที่ใช้ในการบาบัดน้ าเสี ย จากโรงงานชุ บ
โดยจะ
โลหะที่มี นิ กเกิล (Ni2+) โครเมียม (Cr6+, Cr3+)
ทาการศึกษากับน้ าเสี ย 3 ชนิ ด คื อ 1. น้ าเสี ยที่มีนิกเกิ ลและโครเมียมผสม
กัน ตาม รูปที่ 1. 2. น้ าเสี ยที่มีแต่นิกเกิล และ 3. น้ าเสี ยที่มีแต่โครเมียม ตาม
รู ปที่ 2. โดยใช้ NaOH เป็ นสารรวมตะกอน (coagulant) และ FeCl3 เป็ น
สารช่ ว ยตกตะกอน (flocculant)
บ
-

ใช้น้ าเสี ยจานวน 1 ลิตร จานวน 5 บิกเกอร์ ปรับ pH ในน้ าเสี ยให้อยู่
ระหว่าง 2-3 โดยเติ ม NaOH หรื อ H2SO4 และจากนั้น ท าการก าจัด
โครเมี ยมโดยวิ ธี รี ด ัก ชั่น Cr6+ จะถู ก เปลี่ น เป็ น Cr3+ ด้วยสารรี ดิว ส์
(Reducing agent) โดยการเติม Na2S2O5 ควบคุม ORP ให้อยูร่ ะหว่าง +250
ถึง +300 mV [3,6] จากนั้นปรับ pH ในน้ าเสี ยให้อยูใ่ นช่วง 8, 9, 10, 11, 12
ตามล าดับ เพื่ อท าการตกตะกอนนิ กเกิ ล (กรณี มี นิ ก เกิ ล ในน้ าเสี ย) และ
โครเมียม กวนเร็ วด้วยอัตราเร็ ว 100 รอบต่อนาที เป็ นเวลา 1 นาที และเติม
FeCl3 จนเกิดตะกอน บันทึกค่า FeCl3 กวนช้าด้วยอัตราเร็ ว 10 รอบต่อนาที
เป็ นเวลา 15 นาที ตั้งทิง้ ไว้ให้ตกตะกอน หลังจากนั้นเก็บตัวอย่างน้ าใสเพื่อ
วิเคราะห์ปริ มาณนิ กเกิลและโครเมียม ที่เหลืออยู่ และความขุ่น (NTU)

2.2 ทดสอบการตกตะกอนโลหะหนัก ด้ วยวิธีJar Test
2.2.1 การตกตะกอนนา้ เสี ยที่ มีโครเมียมและนิกเกิลผสมกัน
และนา้ เสี ยที่ มีเฉพาะโครเมียม โดยวิธีการ Jar Test

[2]

2.2.2 การตกตะกอนนา้ เสี ยที่ มีเฉพาะนิกเกิล โดยวิธี Jar Test
ใช้น้ าเสี ยปริ มาณ 1 ลิตร จานวน 5 บิกเกอร์ จากนั้นปรับ pH ในน้ าเสี ย
ให้อยูใ่ นช่วง 8, 9, 10, 11, 12 ตามลาดับ เพื่อทาการตกตะกอนนิ กเกิ ล กวน
เร็ วด้วยอัตราเร็ ว 100 รอบต่อนาที เป็ นเวลา 1 นาที และเติม FeCl3 จนเกิ ด
ตะกอน บันทึกค่า FeCl3 กวนช้าด้วยอัตราเร็ ว 10 รอบต่อนาที เป็ นเวลา 15
นาที ตั้งทิ้งไว้ให้ตกตะกอน หลังจากนั้นเก็บตัวอย่างน้ าใสเพื่อวิเคราะห์
ปริ มาณนิ กเกิลที่เหลืออยู่ และความขุ่น (NTU)
ในการศึกษานี้ FeCl3 ถูกใช้ในปริ มาณเท่ากันหมดคือ 336 mg/l ทุก
กรณี เ นื่ องจากต้อ งการ flocculant เพื่ อให้ ต ะกอนลอยรวมตัว กัน เป็ น
ตะกอนใหญ่และจมลงได้เท่านั้น

รูปที่ 1. ระบบชุปโลหะนิกเกิล-โครเมียม ที่มีน้ าเสี ยนิ กเกิ ล-โครเมียม ผสม
กัน

3. ผลการทดลอง
3.1 ลักษณะตัวอย่ างนา้ เสี ย
ตารางที่ 1. ผลวิเคราะห์ความเข้มข้นและpH เริ่ มต้นของตัวอย่างน้ าเสี ย
ตัวอย่างน้ าเสี ย
ความเข้มข้น
pH
ความขุ่น
เริ่ มต้น
เริ่ มต้น
(NTU)
1. น้ าเสี ยนิ กเกิล-โครเมียม
4,525 mgNi/l
5.1
726
ผสมกัน
1,370 mgCr/l
2. น้ าเสี ยที่มีเฉพาะนิ กเกิล
9,075 mgNi/l
4.6
567
3. น้ าเสี ยที่มีเฉพาะโครเมียม
1,292 mgCr/l
4.9
625

รู ปที่ 2. ระบบชุปโลหะนิ กเกิ ล-โครเมียม ที่ แยกน้ าเสี ยที่มีแต่นิกเกิ ล และ
น้ าเสี ยที่มีแต่โครเมียม

2. วิธีการ
2.1 การเก็บตัวอย่ าง

3.2 ผล
Jar Test
3.2.1 ผลการตกตะกอนนา้ เสี ยที่ มีโครเมียมและนิ ก เกิลผสมกัน
โดยวิธีการ Jar Test

ตัวอย่างน้ าเสี ย ได้จ ากบริ ษทั ผลิ ตชิ้ น ส่ วนรถจัก รยานยนต์ ตั้งอยู่ที่
จังหวัดชลบุรี ประเทศไทย โดยวิธีการเก็บ จะเก็บน้ าเสี ย 3 ชนิ ดคือ คือ 1.
น้ าเสี ยที่มีนิกเกิลและโครเมียมผสมกัน 2. น้ าเสี ยที่มีเฉพาะนิ กเกิ ล และ 3.
น้ าเสี ยที่มีเฉพาะโครเมียม โดยจะเก็บ ทุก 3 ชัว่ โมง จานวน 12 ครั้ง ภายใน
1 วัน น าตัว อย่า งน้ า เสี ย ที่ เ ก็ บ ได้ ไ ปวิ เ คราะห์ ห าปริ มาณนิ ก เกิ ล และ
โครเมียม โดยใช้ Atomic absorption spectrometer ยี่ห้อ Varian รุ่ น
SpectrAA-800 วัดค่า pH และ ORP โดยใช้ pH/mV meter ยี่ห้อ HANNA

น้ าเสี ยที่ มี นิ ก เกิ ล และโครเมี ยมผสมกัน ที่ มาจากโรงงานชุ บโลหะ
นิ กเกิ ล-โครเมียม ผลจากการทดลอง ปริ มาณ H2SO4 และ Na2S2O3 ที่
เหมาะสมในการเปลี่ ยน Cr6+ เป็ น Cr3+ เป็ น 240 mg/l และ 360 mg/l
ตามล าดับ จากนั้นท าการตกตะกอน นิ ก เกิ ล และโครเมี ยม ซึ่ งผลการ
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3.2.3 ผลการตกตะกอนนา้ เสี ยที่ มี เฉพาะโครเมียมโดยวิธีการ
Jar Test

ทดลองแสดงได้ดงั รู ปที่ 3. และ รู ปที่ 4. พบว่า เมื่อเติ ม NaOH ปริ มาณ
384 – 864 mg/l ลงในน้ าเสี ยตัวอย่างที่มีความเข้มข้นโครเมียมและนิ กเกิ ล
เริ่ มต้น 1,370 mg Cr/l (Cr6+ 287 mgCr6+/l และ Cr3+ 1,083 mgCr3+/l), 4,525
mgNi/l ตามลาดับทาให้ pH ของน้ าเสี ยตัวอย่างเพิ่มขึ้นมีค่าระหว่าง 8.21 –
12.31 และใช้ FeCl3 ปริ มาณ 336 mg/l (ปริ มาณที่ทาให้น้ าตัวอย่างเกิ ด
Floc ) (โดยที่เมื่อเติม NaOH ปริ มาณ 624-864 mg/l ทาให้สภาวะของน้ า
เสี ยมี ค่ า เท่ า กั บ 10.05-12.31 คิ ด เป็ นประสิ ทธิ ภาพในก ารบ าบั ด
(%Removal) เท่ากับ 99.99-100% และมีความขุ่นเท่ากับ 2.95 – 3.90 NTU)

น้ าเสี ยที่ มีแต่โครเมียม ปนเปื้ อนที่ มาจากโรงงานชุ บโลหะนิ กเกิ ลโครเมียม ผลจากการทดลอง ปริ มาณ H2SO4 และ Na2S2O3 ที่เหมาะสมใน
การเปลี่ยน Cr6+ เป็ น Cr3+ เป็ น 210 mg/l และ 336 mg/l ตามลาดับ จากนั้น
ทาการตกตะกอน Cr3+ ซึ่งผลการทดลองแสดงได้ดงั รู ปที่ 6 พบว่า เมื่อเติม
NaOH ปริ มาณ 420 – 864 mg/l ลงในน้ าเสี ยตัวอย่างที่มีความเข้มข้น
โครเมียม เริ่ มต้น 1,292 mg Cr/l (Cr6+ 579 mgCr6+/l และ Cr3+ 713
mgCr3+/l) ทาให้ pH ของน้ าเสี ยตัวอย่างเพิ่มขึ้นมีค่าระหว่าง 8.23 – 12.01
และใช้ FeCl3 ปริ มาณ 336 mg/l (ปริ มาณที่ทาให้น้ าตัวอย่างเกิ ด Floc )
(โดยที่เมื่อเติม NaOH ปริ มาณ 504-864 mg/l ทาให้สภาวะของน้ าเสี ยมีค่า
เท่ากับ 9.14-12.01 คิดเป็ นประสิ ทธิภาพในการบาบัด (%Removal) เท่ากับ
99.99-100% และมีความขุ่นเท่ากับ 2.27-2.81 NTU)

รูปที่ 3. ความสัมพันธ์ระหว่าง %Removal นิ กเกิ ล ภายหลังการเติม NaOH
ปริ มาณต่างๆ

รู ปที่ 6. ความสัมพันธ์ระหว่าง %Removal โครเมียม ภายหลังการเติ ม
NaOH ปริ มาณต่างๆ

รู ปที่ 4. ความสัมพันธ์ระหว่าง %Removal โครเมี ยม ภายหลังการเติ ม
NaOH ปริ มาณต่างๆ

4. สรุปและวิจารณ์ ผลการทดลอง

3.2.2 ผลการตกตะกอนนา้ เสี ยที่ มีเฉพาะนิ กเกิล โดยวิธีการ Jar
Test

การศึกษาการลดปริ มาณของโลหะหนักจากน้ าเสี ยโรงงานชุ บโลหะ
โครเมียม นิ กเกิล ด้วยไฟฟ้ า โดยเก็บตัวอย่างน้ าเสี ย 3 ตัวอย่าง 1.น้ าเสี ยที่มี
นิ กเกิ ลและโครเมียมผสมกัน 2.น้ าเสี ยที่มีเฉพาะนิ กเกิ ล และ3.น้ าเสี ยที่ มี
เฉพาะโครเมียม ด้วยวิธีการตกตะกอนทางเคมี สามารถสรุ ปได้ดงั นี้

น้ าเสี ยที่มีเฉพาะนิ ก เกิ ลปนเปื้ อนที่ มาจากโรงงานชุ บ โลหะนิ กเกิ ล โครเมียม ผลจากการทดลองแสดงได้ดงั รู ปที่ 5. พบว่า เมื่ อเติ ม NaOH
ปริ มาณ 240 – 792 mg/l ลงในน้ าเสี ยตัวอย่างที่ มีความเข้มข้นนิ กเกิ ล
เริ่ มต้น 9,075 mg Ni/l ทาให้ pH ของน้ าเสี ยตัวอย่างเพิ่มขึ้นมีค่าระหว่าง
8.02 – 12.13 และใช้ FeCl3 ปริ มาณ 336 mg/l (ปริ มาณที่ทาให้น้ าตัวอย่าง
เกิด Floc ) (โดยที่เมื่อเติม NaOH ปริ มาณ 624-792 mg/l ทาให้สภาวะของ
น้ าเสี ยมี ค่ า เท่ า กั บ 11.09-12.13 คิ ด เป็ นประสิ ทธิ ภ าพในการบ าบัด
(%Removal) เท่ากับ 99.99-100% และมีความขุ่นเท่ากับ 0 NTU)

4.1 การศึกษาการบาบัดนา้ เสี ยที่ มีโครเมียมและนิกเกิลผสมกัน
พบว่า น้ าเสี ยจากโรงงานชุ บ โลหะ นิ เกิ ล-โครเมียมด้วยไฟฟ้ า มี ค่ า
โครเมียมและ นิ กเกิ ล เริ่ มต้น 1,370 mg Cr/l (Cr6+ 287 mgCr6+/l และ Cr3+
1,083 mgCr3+/l), 4,525 mgNi/l ตามลาดับ ค่า pH ของน้ าเสี ยอยูป่ ระมาณ
5.1 ซึ่ งความเข้มข้นของ Cr3+ Ni และ pH จะเกี่ ยวข้องกับปริ มาณการใช้
NaoH ในการตกตะกอนเคมี จากผลการทดลองโดย Jar test พบว่า pH ที่
เหมาะสมในการกาจัดนิ กเกิลและโครเมียม มีค่าเท่ากับ 10.05 โดยมีการใช้
NaOH เท่ากับ 624 mg/l คิดเป็ นประสิ ทธิ ภาพในการบาบัด (%Removal)
เท่ากับ 100% นิ กเกิ ลและโครเมียมที่เหลื อในน้ าเสี ยตัวอย่างมีค่าเท่ากับ 0
เป็ นค่าที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานของกรมโรงงานอุตสาหกรรมและการนิ คม
อุตสาหกรรม(มาตรฐานน้ าทิ้ งมี ค่ านิ กเกิ ลน้อยกว่าหรื อเท่ากับ 1.0 mg/l
และค่าโครเมียมน้อยกว่าหรื อเท่ากับ 0.25 mg/l) [4,5]

รูปที่ 5. ความสัมพันธ์ระหว่าง %Removal นิ กเกิ ล ภายหลังการเติม NaOH
ปริ มาณต่างๆ
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4.2 การศึกษาการบาบัดนา้ เสี ยที่ มีเฉพาะนิกเกิล

เอกสารอ้ างอิง

พบว่า น้ าเสี ยจากโรงงานชุ บโลหะนิ กเกิ ล-โครเมียมด้วยไฟฟ้ า มี ค่ า
นิ กเกิลเริ่ มต้นประมาณ 9,075 mgNi/l ค่า pH ของน้ าเสี ยอยูป่ ระมาณ 4.6
ซึ่ งความเข้มข้นของนิ กเกิ ล และ pH จะเกี่ ยวข้องกับปริ มาณการใช้ NaoH
ในการตกตะกอนเคมี จากผลการทดลองโดย Jar test พบว่า pH ที่
เหมาะสมในการก าจัด นิ ก เกิ ล มี ค่ า เท่ า กับ 11.09 โดยมี ก ารใช้ NaOH
เท่ากับ 624 mg/l คิดเป็ นประสิ ทธิ ภาพในการบาบัด (%Removal) เท่ากับ
99.99% นิ กเกิลที่เหลื อในน้ าเสี ยตัวอย่างมีค่าเท่ากับ 0.157 เป็ นค่าที่ผ่าน
เกณฑ์มาตรฐานของกรมโรงงานอุตสาหกรรมและการนิ คมอุต สาหกรรม
(มาตรฐานน้ าทิง้ มีค่านิกเกิลน้อยกว่าหรื อเท่ากับ 1.0 mg/l) [4,5]

[1] สุรียพ์ ร ชนะภัยกุล, “การปรับสภาพแกลบเพื่อใช้ในการนาโลหะ
นิ กเกิลจากน้ าล้างชิ้นงานของอุตสาหกรรมการชุบโลหะกลับมาใช้
ใหม่” วิทยานิ พนธ์ปริ ญญาวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขา
เทคโนโลยีชีวภาพ บัณฑิตวิทยาลัย. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าธนบุรี 2547,กรุ งเทพฯ.
[2] สุรพล ผดุงชีวิต, “การกาจัดโครเมียมในน้ าทิง้ จากการชุบโลหะโดย
การใช้เฟอร์รัสซัลเฟตและปูนขาว”, วิทยานิพนธ์ปริ ญญา
วิทยาศาสตร์ มหาบัณฑิต สาขาอนามัยสิ่ งแวดล้อมบัณฑิตวิทยาลัย.
มหาวิทยาลัยมหิ ดล 2549, กรุ งเทพฯ.
[3] มงคล ดารงค์ศรี , “การบาบัดน้ าเสี ยของโรงงาน SEM ประเภทชุบ
โลหะด้วยไฟฟ้ าโดยการตกตะกอนทางเคมี” คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2549. กรุ งเทพฯ.
[4] ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 2 (2539) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.2535, “กาหนดคุณลักษณะของน้ าทิ้งที่
ระบายออกจากโรงงาน”
[5] ประกาศการนิ คมอุตสาหกรรมแห่ งประเทศไทย ที่ 45/2541,
“หลักเกณฑ์ทว่ั ไปในการระบายน้ าทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรมใน
นิคมอุตสาหกรรม”
[6] Lei Liu, Xiaoming Ma, “Technology-based Industrial Environment
Management: a Case Study of Electroplating in Shenzhen, China.”
Journal of Cleaner Production 2010, Vol18, pp. 1731-1739.
[7] Liaw Jeen Gang, “Treatment of Chromium Wastewater with
Regionally Available Regent,” Master of Engineering Thesis.
Asian Institute of Technology 1995. Bangkok.

4.3 การศึกษาการบาบัดนา้ เสี ยที่ มีเฉพาะโครเมียม
พบว่า น้ าเสี ยจากโรงงานชุ บโลหะนิ กเกิ ล-โครเมียม ด้วยไฟฟ้ า มีค่า
โครเมียม เริ่ มต้น 1,292 mg Cr/l (Cr6+ 579 mgCr6+/l และ Cr3+ 713
mgCr3+/l) ค่า pH ของน้ าเสี ยอยูป่ ระมาณ 4.9 ซึ่งความเข้มข้นของ Cr3+ และ
pH จะเกี่ยวข้องกับปริ มาณการใช้ NaoH ในการตกตะกอนเคมี จากผลการ
ทดลองโดย Jar test พบว่า pH ที่เหมาะสมในการกาจัด Cr3+ มีค่าเท่ากับ
9.14 โดยมีการใช้ NaOH เท่ากับ 504 mg/l คิดเป็ นประสิ ทธิ ภาพในการ
บาบัด (%Removal) เท่ากับ 100% โครเมียมที่เหลื อในน้ าเสี ยตัวอย่างมีค่า
เท่ากับ 0 เป็ นค่าที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานของกรมโรงงานอุตสาหกรรมและ
การนิ คมอุตสาหกรรม(มาตรฐานน้ าทิ้งมีค่าโครเมียมน้อยกว่าหรื อเท่ากับ
0.25 mg/l) [4,5]
ตารางที่ 5 ราคาสารเคมี
สารเคมี
H2SO4
Na2S2O3
NaOH
Fe2O3
-6
-6
-6
ราคา
5x10
16.5x10
10.75x10
10x10-6
(บาท mg/l)
ตารางที่ 6 ค่าใช้จ่ายสารเคมีในการบาบัดน้ าเสี ย
สารเคมี
ค่าใช้จ่ายในการบาบัดน้ าเสี ย (บาทมิลลิกรัม/ลิตร)
Ni-Cr ผสมกัน น้ าเสี ยที่มีแต่ Ni น้ าเสี ยที่มีแต่ Cr
H2SO4
0.00120
0.00105
Na2S2O3
0.00594
0.00554
NaOH
0.00671
0.00670
0.00542
Fe2O3
0.00336
0.00336
0.00336
รวม
0.01721
0.01006
0.01537
จาก ตารางที่ 7 พบว่ากระบวนการชุ บแบบต่อเนื่ องที่มีน้ าเสี ยนิ กเกิ ลและ
โครเมียมผสมกัน มีค่าใช้จ่ายสารเคมีที่เกิ ดขึ้นในแต่ละกรณี เป็ น 0.01721,
0.01006 และ 0.01537 บาทต่อ 1 mg/l ของโลหะหนักในน้ าเสี ยตามลาดับ
เนื่ องจากปริ มาณน้ าเสี ยของระบบที่ มีน้ าเสี ยนิ กเกิ ล-โครเมียมผสม เป็ น
ผลรวมของน้ าเสี ย ในระบบที่ มี ก ารแยกน้ า เสี ย นิ ก เกิ ล และโครเมี ย ม
ค่ า ใช้จ่ า ยสารเคมี ร วมของระบบผสมนิ ก เกิ ล -โครเมี ย มจึ ง มี ค่ า ใช้ จ่ า ย
มากกว่าระบบที่แยกน้ าเสี ยนิ กเกิลและโครเมียมออกจากกัน
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บทคัดย่อ

1. บทนํา

ประเทศไทยอยู่ในเขตร้ อนชื น้ ทําให้ พืน้ ที่ของประเทศมีฝนตกชุก
โดยเฉพาะเดื อนมิถุนายนถึงตุลาคม ซึ่ งฝนเป็ นหนึ่ งในปั จจัยหลักที่ ส่งผล
กระทบต่ อ การรั บ ส่ งสั ญ ญาณในระบบสื่ อสาร โดยเฉพาะอย่ างยิ่ ง การ
สื่ อสารดาวเที ยมในย่ านความถี่สูง ข้ อมูลการลดทอนสั ญญาณดาวเที ยมอัน
เนื่ องมาจากฝนในย่ านความถี่ สูง จึ งเป็ นสิ่ งจําเป็ นสําหรั บการออกแบบ
ระบบสื่ อสารดาวเที ยมที่ มีความน่ าเชื่ อถือ โครงงานนีจ้ ึ งต้ องการศึกษาและ
พัฒนาระบบจัดเก็บและวิเคราะห์ ข้อมูลการลดทอนสั ญญาณดาวเที ยมอัน
เนื่องมาจากฝน โดยการติดตั้งจานสายอากาศและทดสอบการรั บสั ญญาณ
ดาวเที ยมในย่ านความถี่ Ku-Band จากดาวเที ยมไทยคม 5 และติ ดตั้ง
เครื่ องวัดสภาพภูมิอากาศเพื่ อทดสอบการรั บข้ อมูลปริ มาณนํา้ ฝน รวมถึง
ข้ อ มูล ทางอุ ตุ นิ ย มวิ ท ยาอื่ น ๆ จากนั้ น ทํา การเขี ย นโปรแกรมคํา สั่ ง บน
ไมโครคอนโทรลเลอร์ เพื่ อ รั บ-ส่ งข้ อ มูล ผ่ า นโมดู ล ไร้ สายไปยัง ระบบ
จั ด เก็ บ ข้ อ มู ล บนฐานข้ อ มู ล เพื่ อ ทํา การวิ เ คราะห์ และพั ฒ นาส่ วนต่ อ
ประสานกราฟฟิ คกั บ ผู้ ใช้ เพื่ อ แสดงผลข้ อ มู ล การลดทอนสั ญ ญาณ
ดาวเที ยมและข้ อ มูลสภาพภูมิอากาศแบบเวลาจริ ง นอกจากนี ้ยัง พัฒ นา
ซอฟต์ แวร์ เพื่ อเพิ่ มความสะดวกในการคํานวณค่ าประมาณการลดทอน
สั ญญาณตามแบบจําลองของ ITU-R และ Crane อีกด้ วย

การสื่ อสารดาวเทียมเป็ นรู ปแบบการสื่ อสารทางโทรคมนาคมที่
นิ ยมใช้กัน อย่า งแพร่ ห ลายในปั จ จุ บัน เนื่ อ งจากมี พ้ื นที่ ค รอบคลุ ม การ
สื่ อสารเป็ นบริ เวณกว้าง และสามารถรองรับการให้บริ การที่หลากหลาย
วงโคจรสําหรับดาวเที ยมเพื่อกิจการทางโทรคมนาคมจะมีระดับความสู ง
อยูท่ ี่ 35,786 กิโลเมตร และโคจรอยูบ่ ริ เวณเส้นศูนย์สูตรสําหรับดาวเทียม
สื่ อสาร หากพิจารณาเส้นทางการแพร่ คลื่นระหว่างภาคพื้นโลกและสถานี
ดาวเทียมในอวกาศจะพบว่าแนวการแพร่ คลื่นของสัญญาณดาวเทียมนั้น
จะมีลกั ษณะเป็ นแนวเอียง (Slant path) (รู ปที่ 1) Robert K. Crane ได้
อธิ บายถึงการลดทอนกําลังงานสัญญาณอันเนื่องมาจากปั จจัยต่างๆ ในชั้น
บรรยากาศของคลื่นไมโครเวฟ พบว่าปั จจัยหลักจากสภาพอากาศและชั้น
บรรยากาศที่ ส่งผลต่อการลดทอนกําลังงานสัญญาณในย่านความถี่ ต่างๆ
ของสัญญาณดาวเทียม เช่น C-Band (3.7-4.2 GHz), Ku-Band (10.9512.75 GHz) และ Ka-Band (18.3-22.2 GHz) คือ ฝน วิธีการที่ผใู ้ ห้บริ การ
การสื่ อ สารผ่ า นดาวเที ยมนํา มาใช้ใ นการรั ก ษาความต่ อ เนื่ อ งของการ
สื่ อสารเมื่อสัญญาณไมโครเวฟ เกิดการจางหายอันเนื่ องมาจากการเกิดฝน
(Rain fading) นั้นมีดว้ ยกันหลากหลายวิธี [1] เช่น การเพิ่มจํานวนสถานี
รั บ และเลื อ กใช้ง านสถานี รั บ ที่ ไ ด้รั บ ผลกระทบจากการจางหายของ
สัญญาณอันเนื่องมาจากฝนที่ต่าํ กว่า (Site Diversity), การเปลี่ยนการรับส่ ง
สัญญาณไปยังดาวเทียมดวงอื่น (Orbital Diversity), การเปลี่ยนย่านความถี่
ในการใช้งานมาใช้งานในช่วงความถี่ที่ได้รับผลกระทบจากการจางหายที่
ตํ่ากว่า (Frequency Diversity) และการส่ งข้อมูลซํ้า (Time Diversity) เป็ น
ต้น [2]

Abstract
Thailand has a tropical climate, with a rainy reason from June
to October. Rain is one of the key factors which affect signal
transmission and reception, particularly satellite communications in
high frequency band. Therefore, information on rain-induced
attenuation is essential for designing reliable satellite communications
system. This project develops a data collection and analysis system for
rain-induced attenuation of satellite signal. An antenna is installed to
receive Ku-band satellite signal from Thaicom 5 satellite. Rainfall rate
and other meteorological data are obtained from a weather station.
Microcontrollers are programmed to send the data via a wireless
module to the database. A graphical user interface (GUI) is developed to
analyze and display real-time attenuation and weather information on
the computer. In addition, the GUI provides a software tool for
calculating estimated yearly attenuations according to ITU-R and
Crane’s models.
Keyword: Attenuation, ITU-R, Rain fade, Satellite Communications

รู ปที่ 1. การลดทอนของสัญญาณดาวเทียมอันเนื่องมาจากฝน
ลักษณะฝนสําหรับประเทศไทยเป็ นฝนแบบเขตร้อนชื้น จึงทําให้
พื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศมีฝนตกชุก ดังที่กล่าวมาข้างต้น ฝนเป็ นปั จจัย
หลัก อัน เป็ นปั ญ หาต่ อ การรั บ ส่ ง สั ญ ญาณในระบบสื่ อ สารดาวเที ย ม
โดยเฉพาะการใช้งานในย่านความถี่สูง เช่น Ku-band และ Ka-band ซึ่ ง
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มาจากอิทธิ พลของฝน โดยแบบจําลองนี้ ได้อาศัยข้อมูลทางธรณี ฟิสิ กส์มา
ใช้สํา หรั บ การพัฒ นาแบบจํา ลอง และทดสอบเปรี ย บเที ย บกับ ค่ า การ
ลดทอนกําลัง งานจริ ง ที่ เ กิ ด ขึ้ นในพื้นที่ ที่ ท าํ การทดสอบ แบบจํา ลองนี้
สามารถนําไปประยุกต์ใช้งานได้ในทุกพื้นที่ที่มีการเก็บบันทึกข้อมูลอัตรา
การตกของฝนที่มีจาํ นวนข้อมูลมากเพียงพอ
สมการที่ใช้ในการคํานวณค่าการลดทอนบนพื้นผิวโลก มีดงั นี้

เป็ นย่านความถี่ ที่ใ ช้งานหลัก ในปั จจุ บนั จึ ง มี การบันทึ กข้อมูลปริ ม าณ
นํ้าฝนโดยใช้เ ครื่ อ งวัด ปริ ม าณนํ้าฝนเพื่ อ นํา ข้อ มู ล ดัง กล่ า วไปทํา การ
วิ เ คราะห์ ผ ลกระทบของฝนที่ มี ต่ อ สั ญ ญาณในระบบสื่ อสาร โดย
แบบจํา ลองสํ า หรั บ การทํา นายค่ า การลดทอนอันเนื่ อ งมาจากฝนที่ ใ ช้
แพร่ หลาย เช่น แบบจําลองของ Crane [3] และ ITU-R [4] ต้องอาศัยสถิติ
ข้อมูลปริ มาณนํ้าฝนเป็ นระยะเวลาอย่างน้อย 1 ปี อย่างไรก็ตาม วิธีการเก็บ
บัน ทึ ก ข้อ มู ล ปริ ม าณนํ้า ฝนจากเครื่ อ งวัด แบบเดิ ม เป็ นวิ ธี ที่ ไ ม่ ส ะดวก
เนื่ องจากผูใ้ ช้งานจะต้อ งทําการเก็บข้อมูล ณ ตําแหน่ งที่ติดตั้งเครื่ องวัด
ปริ มาณนํ้าฝน ดังนั้นในโครงงานนี้ จึงมี ความต้องการที่ จะพัฒนาระบบ
จัดเก็บและวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยการส่ งข้อมูลปริ มาณนํ้าฝนที่บนั ทึกได้ผ่าน
การสื่ อสารไร้ สาย เพื่อนําข้อมูลที่ ได้มาทําการวิเคราะห์ ถึ งผลกระทบที่
เกิดขึ้นต่อสัญญาณดาวเทียมในงานวิจยั ต่อไป โดยระบบการทํางานจะเก็บ
ข้อ มู ล ด้ว ยเครื่ อ งรั บ สั ญ ญาณดาวเที ย มและเครื่ อ งวัด สภาพภู มิ อ ากาศ
(Weather Station) และใช้เทคโนโลยีการสื่ อสารไร้สายเพื่อรับ-ส่ งข้อมูล
จากไมโครคอนโทรลเลอร์ไปยังระบบบันทึกข้อมูลบนฐานข้อมูล จากนั้น
นําข้อมูลที่ บนั ทึ กได้ไปวิเคราะห์ การลดทอนของสัญญาณดาวเที ยมตาม
แบบจําลองทั้งสองที่กล่าวมาข้างต้น รวมทั้งแสดงผลข้อมูลแบบเวลาจริ ง
บนหน้า จอคอมพิ ว เตอร์ ซึ่ งจะทํา ให้ ท ราบถึ ง ความสั ม พัน ธ์ ข องการ
ลดทอนของสัญญาณดาวเทียมและปริ มาณนํ้าฝน และได้ระบบเก็บข้อมูล
ที่มีความสะดวกและมีประสิ ทธิภาพมากยิง่ ขึ้น
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สมการที่ (2)–(4) เป็ นการคํานวณค่าการลดทอนบนพื้นผิวโลก
( A ) โดยอาศัยค่ าอัตราการตกของฝน ( R ) และระยะทางการแพร่ คลื่ น
บนพื้นผิวโลก ( D ) ดังนั้นค่าการลดทอนตามความสู งในแนวเอียงระหว่าง
พื้นโลกและอวกาศ ( As ) สามารถคํานวณได้จาก
p
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โดยขั้ นตอนการคํ า นวณโดยละเอี ย ดสามารถดู ไ ด้ จ าก
เอกสารอ้างอิง [3]

3. การออกแบบระบบ

ในส่ วนนี้ จะขอสรุ ปขั้นตอนการคํานวณค่าประมาณการลดทอน
ตามแบบจําลองของ ITU-R และ Crane โดยพารามิเตอร์ ที่จาํ เป็ นสําหรับ
การประมาณค่าการลดทอนอันเนื่ องมาจากฝน คื อ ขนาดมุมเงยของจาน
สายอากาศ (องศา), ตําแหน่ งละติ จูดของสถานี ภาคพื้นดิ น (องศา),
ความถี่ที่ใช้งาน (เฮิรตซ์), ความสู งเหนือระดับนํ้าทะเลปานกลางของสถานี
ภาคพื้นดิ น (กิ โลเมตร) และรัศมีประสิ ทธิ ผลของโลก (8,500 กิ โลเมตร)
โดยขั้นตอนการคํานวณของแบบจําลองทั้ง 2 สามารถสรุ ปได้ดงั นี้

รู ปที่ 2. บล็อกไดอะแกรมรวมของระบบ
การออกแบบระบบโดยรวมสามารถแสดงได้ดงั รู ปที่ 2 โดยใน
โครงงานนี้ได้ติดตั้งจานสายอากาศเพื่อรับสัญญาณดาวเทียมจากดาวเทียม
ไทยคม 5 (บริ ษทั ไทยคม จํากัด (มหาชน)) และเครื่ องวัดสภาพภูมิอากาศ
รุ่ น Vantage Pro 2 (Davis Instruments) เพื่อเก็บข้อมูลทางอุตุนิยมวิทยา
อันได้แก่ ปริ มาณนํ้าฝนสะสม, อุณหภูมิ, ความชื้นในอากาศ, ทิศทาง และ
ความเร็ วลม จากนั้นเขียนโปรแกรมคําสัง่ บนไมโครคอนโทรลเลอร์เพื่อส่ ง
ข้อมูลค่ากําลังงานของสัญญาณดาวเทียมผ่านโมดูลไร้สายไปยังฐานข้อมูล
และรับข้อมูลสภาพภูมิอากาศผ่านพอร์ ตสื่ อสารอนุ กรมไปยังฐานข้อมูล
บนคอมพิวเตอร์ จากนั้นจึงพัฒนาระบบจัดเก็บข้อมูลบนฐานข้อมูล ศึกษา
และเขี ยนโปรแกรมคํานวณข้อ มูลการลดทอนของสัญ ญาณดาวเที ยมที่
ได้รับ และจัดทําส่ วนเชื่อมต่อประสานกราฟฟิ คกับผูใ้ ช้
รู ปที่ 3-5 แสดงอุปกรณ์ฝ่ังฮาร์ดแวร์ของโครงงาน ซึ่ งประกอบไป
ด้วยจานสายอากาศ, เครื่ องวัดกําลังงานสัญญาณดาวเทียม, เครื่ องวัดสภาพ

2.1 ITU-R model
แบบจํา ลองการคาดคะเนค่าการลดทอนกําลัง งานสัญ ญาณอัน
เนื่องมาจากฝนดังที่นาํ เสนอในเอกสาร ITU-R P.618 [4] เป็ นการประมาณ
ค่าทางสถิติของการลดทอนกําลังงานสัญญาณอันเนื่องมาจากฝนตามแนว
การแพร่ คลื่นในบริ เวณต่างๆ ที่ความถี่ไม่เกิน 55 GHz แสดงได้ดงั สมการ
ที่ (1)
 (0.655  0.033 ln( p )  0.045 ln( A0.01 )   (1 p ) sin  )

(2)

A( Rp , D)  ( H ( P)  H0 ) Rp

2. ทฤษฎีทเี่ กีย่ วข้ อง

 p 
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(1)

โดยขั้นตอนการได้มาซึ่ งค่าพารามิเตอร์ ต่างๆ ในสมการ สามารถ
ดูรายละเอียดได้ใน [4]

2.2 Crane model
Robert K. Crane [3] ได้นาํ เสนอแบบจําลองสําหรับการทํานายค่า
การลดทอนกําลังงานสัญญาณในแนวการแพร่ คลื่นภาคพื้นดิน (Terrestrial
path) หรื อแนวเอี ยงระหว่างพื้นโลกและอวกาศ (Slant path) อันเนื่ อง
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คํา นวณการทํานายค่ า การลดทอนกําลังงานของสัญญาณดาวเที ยมตาม
แบบจําลองของ ITU-R (สี แดง) และ Crane (พื้นที่ G (สี เขียว) และ
H (สี น้ าํ เงิน)) ซึ่ งสามารถแสดงผลในรู ปแบบของกราฟได้ดงั รู ปที่ 9

รู ปที่ 3. จานสายอากาศ ชุดรับสัญญาณดาวเทียม (ซ้าย)
และเครื่ องวัดสภาพภูมิอากาศ (ขวา)
รู ปที่ 6. ข้อมูลสภาพภูมิอากาศในฐานข้อมูล

รูปที่ 4. วงจรส่ งข้อมูลกําลังงานสัญญาณดาวเทียมผ่านโมดูลไร้สาย

รู ปที่ 7. ข้อมูลกําลังงานของสัญญาณดาวเทียมในฐานข้อมูล

7. สรุป
รูปที่ 5. การรับข้อมูลสภาพภูมิอากาศไปยังฐานข้อมูลบนคอมพิวเตอร์

โครงงานนี้ จดั ทําขึ้ นโดยมี จุดประสงค์เพื่อพัฒนาระบบจัดเก็บ
วิเคราะห์ และแสดงผลการลดทอนสัญญาณดาวเทียมอันเนื่ องมาจากฝน
บนคอมพิวเตอร์ โดยอาศัยเทคโนโลยีการส่ งข้อมูลผ่านโมดูลการสื่ อสาร
ไร้สาย มีส่วนเชื่ อมต่อประสานกราฟฟิ คกับผูใ้ ช้เพื่อความสะดวกในการ
เรี ยกดู ขอ้ มูลการลดทอนของสัญญาณดาวเที ยมอันเนื่ องมาจากฝน และ
ข้อมูลสภาพภูมิอากาศ ซึ่ งสามารถแบ่งการทํางานหลักได้เป็ น 4 ส่ วนคื อ
ส่ วนของเครื่ องมือวัดที่ ใช้ในการเก็บบันทึกข้อมูล ได้แก่ เครื่ องวัดสภาพ
ภูมิอากาศและเครื่ องวัดค่ากําลังงานสัญญาณดาวเทียม ส่ วนของการรับส่ ง
ข้ อ มู ล ผ่ า นพอร์ ตสื่ อสารอนุ กรมและโมดู ล สื่ อสารไร้ ส าย ส่ วน
ไมโครคอนโทรลเลอร์ ควบคุมการส่ งข้อมูลที่ได้รับจากเครื่ องวัดค่ากําลัง
งานของสั ญ ญาณดาวเที ย ม ส่ ว นของการบัน ทึ ก ข้อ มู ล การวิ เ คราะห์
คํา นวณ และแสดงผลข้อ มู ล ต่ า งๆ บนคอมพิ ว เตอร์ ความสํ า เร็ จ ของ
โครงงานนี้ คื อ สามารถรับส่ งข้อมูลค่ ากําลังงานของสัญญาณดาวเทียม
แบบไร้ สายจากเครื่ องวัดค่ากําลังงานสัญญาณดาวเที ยม และข้อมูลทาง
สภาพภูมิอากาศจากเครื่ องวัดสภาพภูมิอากาศมาบันทึกบนฐานข้อมูลบน
เครื่ องคอมพิวเตอร์ ได้ นอกเหนื อจากนี้ ยงั สามารถสร้างส่ วนต่อประสาน
กราฟฟิ คกับผูใ้ ช้เพื่อแสดงผลข้อมูลกําลังงานของสัญญาณดาวเที ยม ค่ า
การลดทอนกํา ลัง งานของสั ญ ญาณดาวเที ย ม และข้อ มู ล ทางสภาพ
ภู มิ อ ากาศในระบบเวลาจริ ง และคํา นวณค่ า ประมาณการลดทอนตาม
แบบจําลองของ ITU-R และ Crane ได้ถูกต้อง

ภูมิอากาศ, โมดูลสื่ อสารไร้สาย (RN-XV WiFly Module), และการ
เชื่อมต่ออุปกรณ์ต่างๆ ของฮาร์ดแวร์ท้ งั หมด

4. ส่ วนเชื่อมต่ อประสานกราฟฟิ คกับผู้ใช้ (Graphical User
Interface)
GUI ที่พฒั นาขึ้นประกอบด้วย 2 ส่ วนหลัก คือ ส่ วนหน้าต่างที่ 1
แสดงผลข้อมูลสัญญาณดาวเทียมและสภาพภูมิอากาศแบบเวลาจริ ง และ
ส่ วนโปรแกรมคํานวณค่าประมาณการลดทอนตามแบบจําลองที่นิยมใช้

4.1 โปรแกรมแสดงผลข้ อมูลค่ ากําลังงานสั ญญาณดาวเทียมและ
ข้ อมูลสภาพภูมอิ ากาศ
รู ปที่ 6-7 แสดงข้อมูลสภาพภูมิอากาศและกําลังงานของสัญญาณ
ดาวเทียมแบบเวลาจริ งที่อยูใ่ นฐานข้อมูล ซึ่ งจะถูกดึงมาคํานวณและแสดง
ค่ากําลังงานของสัญญาณดาวเทียม และข้อมูลสภาพภูมิอากาศบนส่ วนต่อ
ประสานกราฟฟิ คกับผูใ้ ช้ในรู ปแบบกราฟ ดังแสดงในรู ปที่ 8 โดยค่าการ
ลดทอนของสัญญาณสามารถคํานวณได้จาก
การลดทอน = ค่าเฉลี่ยของสัญญาณ – ค่ากําลังงานปัจจุบนั (dB) (6)
โดยผูใ้ ช้งานระบบ อาจนําข้อมูลการลดทอนดังกล่าวไปพิจารณา
เพื่อหาวิธีการชดเชยสัญญาณในกรณี ที่มีพลังงานลดลง

4.2 โปรแกรมคํานวณการทํานายการลดทอนกําลังงานของ
สัญญาณดาวเทียมตามแบบจําลองของ ITU-R และ Crane

8. กิตติกรรมประกาศ
โครงงานนี้ ได้ รั บ การสนั บ สนุ น เงิ น ทุ น วิ จั ย ส่ วนหนึ่ งจาก
โครงการวิจยั ของ Asia-Pacific Telecommunity (APT)

หน้าต่างที่ 2 ของ GUI สามารถใช้งานโดยทําการใส่ ขอ้ มูล
พารามิเตอร์ ที่ใช้ในการคํานวณ แล้วกดปุ่ ม Calculate โปรแกรมจะทําการ
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รูปที่ 8. หน้าต่างแสดงผลข้อมูลกําลังงานของสัญญาณดาวเทียมและข้อมูลสภาพภูมิอากาศแบบเวลาจริ ง

รู ปที่ 9. การแสดงผลการทํานายค่าการลดทอนกําลังงานของสัญญาณดาวเทียมตามแบบจําลองของ ITU-R และ Crane
บนส่ วนต่อประสานกราฟฟิ คกับผูใ้ ช้บนคอมพิวเตอร์
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[4] Recommendation ITU-R P.618-11, “Propagation data and
prediction methods required for the design of earth-space
telecommunications system,”
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บทคัดย่อ
ปั ญหาอุท กภัยและดินถล่ม ในประเทศไทย  ก่อให้ เ กิด ความเสี ยหายต่ อ
ชีวิ ตและทรั พย์ สิ นเป็ นอย่ างมาก  เ นืองจากยังขาดระบบแจ้ งเตือนภั ยที มี
ประสิ ท ธิ ภาพและทั นท่ วงที   โครงงานนีจึงมีจุดประสงค์ เพือออกแบบและ
เพือพัฒนาระบบแจ้ งเตือนอุทกภั ยและดินถล่ ม โดยระบบที ออกแบบขึ น  
ประกอบด้ ว ยส่ วนเตือนภั ย     ส่ วน  คือ  ส่ วนของการเตือนอุท กภั ย จะใช้
เซนเซอร์ วัดระดับ นําและเซนเซอร์ วั ดอั ตราการไหลของนํา  และส่ วนของ
การเตือนภั ยดินถล่ มจะใช้ การตรวจวัดความชื นในดินและการยึดเกาะของ
ดิน  โดยหลักการรั บส่ งข้อมูล จะมีไมโครคอนโทรลเลอร์ ทําหน้ าที ควบคุม
การทํางานและเชื อมต่ อกับระบบส่ งสั ญญาณไร้ สายเพือส่ งข้อมูลที ได้ ไป
ยังเซิ ร์ฟเวอร์ สําหรั บจั ดเก็บ ข้อมูลในฐานข้ อมูล   ซึงข้อมูลทางอุทกภัยและ
ดินถล่ ม ดังกล่ า วจะถูก นําไปประมวลผลแบบเวลาจริ ง  (Real-time) และ
เปรี ยบเที ยบกับเงือนไขการแจ้ งเตือนภัย  หากข้ อมูลที ผ่านการประมวลผล
แล้ ว อยู่ ในระดั บ ที สมควรแจ้ งเตื อน  ร ะบบจะทํา การแจ้ งเตือนภั ย ด้ ว ย
ข้อความสั น  ผ่านทางจีพีอาร์ เอสโมดูลไปยังหน่วยงานทีเกียวข้อง  

ปั ญหาอุท กภัยและดิ นถล่ มเป็ นปั ญหาสํ าคัญที เกิ ดขึ นในประเทศไทย
อย่างต่อเนื องเป็ นประจําทุกปี   ระบบเตือนภัยส่ ว นใหญ่ที มี อยูใ่ นปัจ จุบ ัน
ค่อ นข้างล่า ช้า   เ พราะยังต้องอาศัย แรงงานคนในการเก็ บ ข้อมู ล   การที
หน่ ว ยงานภาครั ฐ หรื อ แม้กระทังภาคเอกชนและประชาชนทัวไปไม่ ไ ด้
รับทราบข้อมูลข่าวสารทันเหตุการณ์   ทาํ ให้ไม่สามารถเตรี ยมพร้อมรับมื อ
กับ ปั ญ หาได้อ ย่า งทัน ท่ ว งที    ส่ ง ผลให้เ กิ ด ความเสี ยหายต่ อ ชี วิ ต และ
ทรัพย์สิ น   เช่น  เ หตุการณ์ ม หาอุท กภัยในปี   พ.ศ.   ที ผ่านมา  [1]  หรื อ
เหตุ การณ์ ดิน ถล่ ม บ่ อ ยครั งในจังหวัดทางภาคใต้ของประเทศไทย    [ ]  
โครงงานนี จึ งมี ความต้อ งการแก้ไขปั ญหาดังกล่ าว  โดยการพัฒนาระบบ
เตือนอุทกภัยและดิ นถล่ม ซึ งประยุกต์ใช้เทคโนโลยีระบบสื อสารไร้สายใน
การสื อสารข้อมูลเพือความรวดเร็ว และมีป ระสิ ทธิ ภ าพในการครอบคลุม
พืนที สําหรับการแจ้งเตือน

.  การออกแบบระบบ
การออกแบบระบบแจ้งเตื อนอุท กภัยและดิ นถล่ม   ป ระกอบไปด้ว ย
สามส่วนหลักด้วยกัน  คือ  ส่วนที หนึ งเป็ นส่ วนของระบบเซนเซอร์ตรวจวัด
สํา หรั บ เตื อ นอุ ท กภัย และดิ น ถล่ ม   ซึ งทํา การพัฒ นาอุป กรณ์ เ ซนเซอร์
ต้นแบบเพื อตรวจวัดระดับ นําและอัตราการไหลของนํา  และเซนเซอร์
ตรวจวัดความชื นในดิ นและการยึดเกาะของดิน  ส่ว นทีสองเป็ นส่ ว นของ
กา ร รั บ - ส่ ง ข้ อ มู ล แ บบ ไ ร้ ส า ย   โ ด ย เ ขี ยน โ ป ร แ ก รม คํ า สั ง บ น
ไมโครคอนโทรลเลอร์ เ พือรั บ ข้อมู ลจากเซนเซอร์    มาประมวลผลการ
ทํางานแล้ว ส่ งข้อมูล ผ่านโมดูลส่ งสัญญาณไร้ส ายซิ กบี ไปยังเซิ ร์ฟเวอร์   
และส่ ว นที สามเ ป็ นส่ ว นของการจัด เก็ บ ข้ อ มู ล ในฐานข้อ มู ล และ
ประมวลผลแจ้งเตื อน  โดยการส่งข้อ ความสั นผ่านจีพีอาร์ เอสโมดูล โดย
ภาพรวมของโครงงานสามารถแสดงดังบล็อกไดอะแกรมในรูปที 1

Abstract
Flood and landslide can cause severe damage to life and properties
of many people. Without up-to-date information and proper warnings,
there is not sufficient time for people to prepare for such incidents. Thus,
this project proposes to develop a flood and landslide monitoring system
using wireless communications technology.  For the flood warning system,
water level gauges and flow sensors are installed at rivers, canals or
water gates. As for the landslide system, the strain gauges, which serve as
a soil movement detector, and soil moisture sensors are installed at
locations with high risk of landslide. The real-time sensor data received
by the microcontroller is sent to a central database using Zigbee wireless
module. Finally, the information from both flood and landslide sensors
are analyzed. If there is a possibility of either flooding or landslide, a
warning is sent via a GPRS module to responsible authorities.
Keywords: Detection, Flood, Landslide, Monitoring, Warning

ระบบเตือนอุทกภัย
ไมโครคอนโทรลเลอร
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ระบบเตือนดินถลม

จีพีอารเอสโมดูล
ซิกบีตัวรับ

ไมโครคอนโทรลเลอร

เซิรฟเวอร

ซิกบีตัวสง

รูปที  1 บล็อกไดอะแกรมการทํางานของระบบ
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รูปที   การออกแบบระบบเตือนอุทกภัย

รูปที  3 การออกแบบระบบเตือนภัยดินถล่ม
ระบบเตือนอุท กภัยที ออกแบบขึน  ประกอบไปด้ว ยเซนเซอร์ วดั ระดับ
นําและเซนเซอร์ ว ัดอัตราการไหลของนํา     ตัว   ทีจะทําการติ ดตังในแนว
ขอบตลิ งและในแนวกระแสนํา  เ พือทําการตรวจสอบทิ ศทางการไหลของ
กระแส  โดยมี ลักษณะการติ ดตังระบบดังรู ปที      ส่ว นการออกแบบระบบ
เตื อนภัยดิ นถล่ม นัน  ป ระกอบไปด้ว ยเซนเซอร์ ว ัดความชื นในดิ น     ตั ว  
และอุ ป กรณ์ ต รวจจับ การเคลื อนตัว ของดิ น   โดยได้ท ําการออกแบบ
อุป กรณ์ ที มี ท่อแข็งเป็ นแกนกลางและมี ท่อยืด หยุ่นห่อหุ้ม รอบแกนแข็ ง  
และติ ดเกจวัดความเครี ยดไว้ภ ายในท่อ ยืดหยุ่น   โ ดยจะทําการตรวจวั ด
ความชื นในดิ นและการเคลื อนตัวของดิ นด้ว ยกัน     ระดับ   คือบริ เวณแนว
ผิว ดินและชันดิ นระดับ ลึ ก  โดยมี ลักษณะการติ ดตังดังรู ป ที     ระบบเตื อน
ภัยทัง     ระบบจะเชื อมต่อและประมวลผลผ่านไมโครคอนโทรลเลอร์ และ
ทําการส่งข้อมูลทีตรวจจับได้ไปยังเซิ ร์ฟเวอร์ผา่ นอุปกรณ์ ไร้สายซิ กบี   เพือ
บันทึ กข้อมูลลงในฐานข้อมูลและนําข้อมูลมาวิ เคราะห์เงือนไขในการแจ้ง
เตื อนข้อความสันผ่านจีพีอาร์ เอสโมดูลต่อไป

ไปยังเซิ ร์ฟเวอร์เ พือจัดเก็บข้อมูลลงในฐานข้อมูล ดังแสดงในรู ป ที      ใน
ส่วนของระบบเตือนภัยดิ นถล่มนันจะติ ดตังอุปกรณ์ ตรวจจับการเคลือนตัว
ของดินในถังที มีการบรรจุดิน  และจําลองเหตุการณ์ให้เ กิดการเคลือนตัว
ของดินภายในถัง และมี เซนเซอร์ ว ัดความชืน สําหรับตรวจวัดระดับนําใน
ดิ น ดัง แสดงในรู ป ที 5 จากนันนํา ข้อ มูล จากการตรวจวัด มาวิ เ คราะห์
เงือนไขในการแจ้งเตื อนภัยด้วยข้อ ความสัน

.  การทดสอบการทํางานของระบบ
การทดสอบการทํางานของระบบนันจะแบ่ งเป็ น     ส่ วน  คือการจําลอง
สถานการณ์ การเกิ ดอุท กภัยในสถานี เ ฝ้ าระวังระดับนําในตูก้ ระจกขนาด
ใหญ่ โดยมี ไมโครคอนโทรลเลอร์ท ํา หน้าทีควบคุมการทํางานของระบบ
และส่งข้อมูลอัตราการไหลของนําในหน่วยลิตรต่อนาที และค่าระดับนํา

รูปที     การทดสอบระบบเตือนอุท กภัย
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กระแสนํา  โดยข้อ ความที      จะแจ้ งเตื อ นว่ า ระดั บ นําค่ อ นข้ างสู ง   ส่ ว น
ข้อความที      จะใช้เมื อมี ระดับนําสู งถึ งระดับเสี ยงร่ วมด้วย
ในส่ว นของการแจ้งเตื อนภัยดิ นถล่ม นัน  แบ่งออกเป็ น  การแจ้งเตื อ น
เมื อดิ นแห้งและดิ นชื น  โดยจะทําการแจ้งเตื อนการเคลื อนตัว ของดิ น ที
บริ เ วณผิ วดิ นหรื อทีบริ เ วณชันดิ นระดับลึ ก   และการแจ้งเตื อนภัยดินถล่ม
เมื อนําในดิ นมี ปริ ม าณมากผิดปกติ   ซึงอาจเป็ นสาเหตุการเคลื อนตัว ของดิ น
ที รวดเร็ วขึ น  ทงนี
ั แสดงลักษณะข้อความทีทําการแจ้งเตื อนดังรูปที  
ข้อความที 1
รูปที   การทดสอบระบบเตือนภัยดินถล่ม

ข้อความที 2

.  ผลการทดลอง
ข้อความที 3

สําหรับ การส่ งข้อความสั นแจ้งเตื อ นผ่า นจี พีอ าร์ เ อสโมดู ล จากการ
ทดสอบการทํางานของระบบนัน  แบ่งออกเป็ นการแจ้งเตื อนอุ ทกภัยและ
การแจ้งเตื อนภัยดินถล่ม  โดยการแจ้งเตื อนอุทกภัยนัน  จะวิ เคราะห์เงือนไข
ในการแจ้งเตือน     เ งือนไข  คือ  การแจ้งเตื อนเมื อกระแสนําไหลผิด ปกติ   
หรื อระดับ นํ าขึ นสู ง กว่ า ปกติ    โดยจะทํ า การวิ เ คราะห์ ก ารไหลของ
กระแสนํ าจากอัต ราการไหลของนํ าที บริ เวณแนวขอบตลิ งกั บ แนว
กระแสนําไหล  หากพบว่ าอัตราการไหลของนําที ติ ดตังบริ เ วณแนวขอบ
ตลิ งมี ค่ า มากกว่ า อัต ราการไหลของนําบริ เวณแนวกระแส  จะถื อ ว่ า
กระแสนํานันไหลผิดปกติ   ซึงอาจก่ อให้เ กิ ดเหตุการณ์ นาไหลเซาะตลิ
ํ
งได้  
ดังนัน  เมือกระแสนําไหลผิดปกติ   จะมีการแจ้งเตือนถึ งกระแสนําที ผิ ดปกติ
พร้ อมทังแจ้งระดับนํา    ณ  ขณะนันด้วย  ส่ วนในกรณี ทีกระแสนําไหลเป็ น
ปกติ   จ ะทําการแจ้งเตื อนเมื อระดับ นําขึ นสู งเกิ นปกติ ถึงระดับ ที กําหนด  
โดยลักษณะข้อความสันที ใช้สําหรับ การแจ้งเตือนในกรณี ต่างๆ  แสดงได้
ดังรูปที  

รูปที     ขอ้ ความแจ้งเตือนดินถล่ม
จากรูป ที      สําหรับข้อความที     และข้อความที      เป็ นข้อความแจ้งเตื อน
เมื อมี การตรวจพบการเคลื อนตัว ของดิ นแต่ดิ น ยังมี ลัก ษณะแห้ง   โ ดย
ข้อความที      เ ป็ นข้อความแจ้งเตือนเมื อดิ นบริ เ วณผิ ว ดินมี การเคลือนตัว  
และข้อความที     เ ป็ นข้อความแจ้งเตื อนเมื อดิ นมีการเคลือนตัว ในชันดิ น
ระดับลึ ก ไป  ส่ว นข้อ ความที      นัน  เป็ นข้อความแจ้งเตื อนเมื อพบว่าดิ นมี
ความชื นสูงหรื อปริ ม าณนําในดิ นมี ค่ามาก  ซึ งอาจก่อให้เกิ ดการเคลือนตัว
ของดิ นที เร็ วขึ น  จะมี การแจ้งเตื อนให้ระวังภัยดินถล่ม

5. สรุ ป
โครงงานนี ประสบความสํ าเร็ จ ในการจัด ทํา ต้น แบบระบบเตื อ น
อุทกภัยและดินถล่ม  โดยมี การพัฒนาเซนเซอร์ สําหรับการตรวจวัดอุทกภัย
และดิ นถล่ ม   แ ละใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ เ ป็ นศูน ย์กลางควบคุ ม การ
ทํางานและส่งข้อมูลแบบไร้ส ายไปยังคอมพิว เตอร์เ ซิ ร์ฟเวอร์  เ พือทําการ
จัดเก็บ ข้อมูลลงในฐานข้อมูลและนําข้อมูลจากฐานข้อมูลไปใช้วิ เ คราะห์
เงือนไขและสังการทํางานจี พีอ าร์ เ อสโมดูลในการส่ งข้อ ความแจ้งเตื อนภัย
ไปยังโทรศัพท์มื อ ถื อผูท้ ี เกี ยวข้อง  โดยจากการทดสอบด้ว ยการจําลอง
เหตุการณ์ นําท่ วมและดิ นถล่ ม  พบว่ าระบบสามารถส่ งข้อความแจ้งเตื อ น
ได้อย่างถูกต้อง

ข้อความที 1
ข้อความที 2
ข้อความที 3
ข้อความที 4

.  กติ ติกรรมประกาศ
โครงงานนี ได้รับการสนับสนุนเงินทุนวิจยั ส่วนหนึ งจากโครงการวิจ ัย
ของ  Asia-Pacific Telecommunity (APT)  

รูปที   ข้อความแจ้งเตือนอุทกภัย

จากรูป ที      ข้อความที      และข้อความที      เ ป็ นข้อความแจ้งเตือนสําหรับ
.  เอกสารอ้างอิง
กรณี กระแสนําไหลเป็ นปกติ   โดยข้อความที     เ ป็ นข้อความแจ้งเตือนให้ท ํา
[1] Thailand  Integrated  Water  Resource  Management,  “ คลังข้อ มูล สภาพ      
การเตรี ยมพร้อมรับ สถานการณ์ซึ งอาจเกิดความไม่ป ลอดภัย  เนื องจากมี
นํา”,  http://www.thaiwater.net/current/flood54.html
ระดับ นําค่อนข้างสูง  ( %)  ข้อความที      เ ป็ นข้อความแจ้งเตือนให้ท ําการ
[2] Wikipedia. http://th.wikipedia.org/wiki/อุทกภัยและดิ นถล่มในภาคใต้
อพยพในทันที เนื องจากระดับ นําสู งถึ งระดับเสี ยง ข้อความที     และ     เป็ น
ของประเทศไทย_พ.ศ._
การแจ้งเตื อนเมื อตรวจพบความผิ ดปกติหรื อการเปลี ยนแปลงทิศ ทางของ
วันที  21-23 พฤษภาคม  พ.ศ.  2557 ณ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  ภาคพายัพ  เชี ยงใหม่
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บทคัดย่ อ

แนวคิดในการทําโครงงานนี้ ข้ ึนเพื่อนําเทคโนโลยีต่างๆ ในปั จจุบนั มาใช้
และนําเข้ามามีส่วนร่ วมในการเพาะปลูก การเกษตรกรรม ให้เพิ่มมากขึ้น
โดยนํา มาใช้ ใ นการประยุ ก ต์ และ การควบคุ ม กลไกต่ า งๆ [2] โดย
โครงงานนี้ มุ่งเป้ าหมายไปที่ ผเู ้ พาะปลูกขนาดเล็ก เช่ นผูท้ ี่ นิยมเพาะปลู ก
ต้นไม้ในกระถาง ผูท้ ี่ พกั อาศัยอยู่ตาม หอพัก หรื อ อพาร์ ทเม้นท์ ซึ่ งการ
เพาะปลูกพืชหลายๆชนิ ดจําเป็ นต้องมีปัจจัยต่างๆ ในการเพาะปลูกและการ
ควบคุ มค่ าต่ างๆ มากมาย เช่ นค่า EC, pH,[3] ปั ญหาส่ วนหนึ่ งของชาว
เกษตรที่ ม ัก ประสบปั ญ หาคื อ ปั ญ หาการรดนํ้ าพื ช ผล ปริ มาณนํ้าที่
เกษตรกรให้จะมากหรื อน้อยเกิ นไปทําให้พืชผลเสี ยหาย จึงแก้ปัญหาโดย
สร่ างระบบให้น้ าํ อัตโนมัติพลังงานแสงอาทิตย์ โดยใช้หลักการทํางานของ
เซลล์แสงอาทิตย์มาประยุกต์กบั วงจรอิเล็กทรอนิ กส์เพื่อสร้ างระบบให้น้ าํ
[4] จึงได้ทาํ การออกแบบเครื่ องให้น้ าํ ให้ปุ๋ยสําหรับไม้กระถางขึ้นมา ซึ่ งได้
นําหลักการของไมโครคอนโทรลเลอร์ มาเป็ นตัวควบคุมการทํางาน เพื่อ
ไปควบคุมด้านการจ่ายนํ้า และกิจกรรมต่างๆ เพื่อที่จะช่ วยแก้ปัญหาให้กบั
ผูท้ ี่ทาํ การเพาะปลูกพืช ให้ได้รับความสะดวก และประหยัดเวลา

โครงงานนี ้ มี จุ ด ประสงค์ เพื่ ออํ า นวยความสะดวก ลดหย่ อ น
ภาระหน้ าที่ ในการดูแลพื ชที่ ผ้ ูเพาะปลูกปลูกไว้ ซึ่ งในกรณี ที่ผ้ ูเพาะปลูก
ไม่ ได้ อยู่ดูแล ติ ดภาระหน้ าที่ ในการที่ เดิ นทางไปต่ างจั งหวัด หรื อทําธุ ระ
นอกสถานที่ เ ป็ นระยะเวลานานๆ แล้ ว ไม่ มี ค นดู แ ล ซึ่ ง อุ ป กรณ์ นี ้ จ ะ
สามารถที่ จะทําหน้ าที่ ทดแทนผู้ดูแลได้ โดยโครงงานสามารถวัดและรั บ
ค่ าข้ อมูล pH, EC, ความชื ้นของดิ น, อุณหภูมิและความชื ้นสั มพัทธ์ ของ
อากาศได้ โดยการวัดค่ า pH, EC จะทําการวัดจากนํา้ โดยจะวัดแค่ ครั้ งแรก
ที่ ทาํ การเติ มนํ้าเติ มสารละลายอาหารธาตุลงในถังนํา้ เพื่ อให้ ได้ ค่าตามที่
ผู้ใช้ ต้องการ และจะวัดเมื่ อผู้ใช้ ต้องการ จากการทดลองการใช้ งานพบว่ า
อุปกรณ์ ต่างๆ สามารถทํางานร่ วมกันได้ อย่างดี สามารถควบคุมการทํางาน
ตามคําสั่ งต่ างๆ ได้ อย่ างถูกต้ อง ในส่ วนของการปล่ อยนํา้ จะเน้ นควบคุม
การจ่ ายนํา้ ในระดับปริ มาณ ml ต่ อวัน โดยสามารถปล่ อยนํา้ ออกมาได้ ใน
ปริ มาณที่ถกู ต้ องใกล้ เคียง

Abstract

This project is intended to facilitate automatic in-house plant
watering and fertilizing. This project will be useful when a house owner
is away. A device implemented for this project can measure and collect
pH and EC properties of solution used for watering and fertilizing. In
addition, it is be able to obtain soil moisture data, temperature and
humidity of the air. The pH and EC values are measured only for the
first time when solution was added into a water tank. The device also be
able to measure those values upon user request. Experiments showed
that all components and sensors of the devices can work together well.
The device can receive user command and response correctly. The
measuring unit of water dispensing is milliliter per day. It can be
observed that the volume of water can be monitored correctly.

2. การออกแบบและสร้ างระบบ

ในการออกแบบระบบประกอบด้วย 2 ส่ วนโดยสามารถบรรยายได้
ตามลําดับดังนี้

2.1 การออกแบบ Hardware มีส่วนประกอบดังนี้
1. Humidity & Temperature Sensor คื อ Sensor ที่ใช้ในการวัดค่า
อุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศ
2. EC Sensor [6] คื อ เครื่ องมื อวัดทางอิ เล็กทรอนิ กส์ ที่ใช้วดั ค่ า
Conductivity หรื อความเข้มข้นของเกลือที่ละลายอยูใ่ นสารละลาย
3. pH Sensor คือ เครื่ องมือวัดทางอิเล็กทรอนิ กส์ที่ใช้วดั ค่า pH หรื อ
ค่าความเป็ นกรด-ด่าง ของสารละลาย
4. Soil Moisture Sensor คือ Sensor ที่ใช้ในการวัดค่าความชื้นของดิน
5. Key Pad คือ Input Switch ใช้ในการตั้งค่าการทํางาน
6. Microcontroller คือ หน่วยประมวลผลขนาดเล็ก ใช้ในการควบคุม
การทํางานของอุปกรณ์ต่างๆ
7. DS 1307 [1] คือ Real Time Clock (1307) เป็ นอุปกรณ์ฐานเวลา
8. SD Card [7] คื อ รู ปแบบการ์ ดที่ เป็ นหน่ วยความจําแบบ nonvolatile ใช้ในการเก็บบันทึกค่าการทํางานต่างๆ

บทนํา
1. หลักการและความสําคัญของปัญหา
ในปัจจุบนั เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในชี วิตประจําวันของคนเราเป็ น
อย่างมาก ไม่ ว่าจะเป็ นการสื่ อ สาร การคมนาคม และสิ่ งอํา นวยความ
สะดวกในชีวิตประจําวันอื่นๆ เป็ นจํานวนมาก จากเหตุผลดังกล่าวจึงได้มี
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9. Relay & Pump [6] คือ Relay อุปกรณ์อิเล็กทรอนิ กส์ที่ทาํ หน้า ที่
ตัด-ต่อ วงจรคล้ายสวิตซ์จะทํางานเพื่อควบคุม Pump
10. Display [8] แสดงผล คือ LCD Graphic ขนาด 48x84

รูปที่ 1 บล็อกไดอะแกรมของระบบ
บล็อกไดอะแกรมของระบบจะมีอยู่ 3 ส่ วนด้วยกันคือ ส่ วนแรก เป็ น
ส่ วนเกี่ ยวกับภาค Input จะทํางานเกี่ ยวกับการรั บค่าจาก Sensor ต่างๆ
ทั้งหมดที่จาํ เป็ นสําหรับโครงการ และการกําหนดค่าโดยผูใ้ ช้ โดยส่ วนนี้
เมื่ อ ได้รั บ ค่ า แล้ว จะดํา เนิ น การส่ ง ไปยัง ส่ ว นที่ ส องต่ อ นั่น คื อ ภาค
Microcontroller ซึ่ งจะเป็ นตัวประมวลผลหลักที่ คอยควบคุ มการทํางาน
โดยรวมของโครงงานทั้งหมด และติดต่อสื่ อสารข้อมูลกับอุปกรณ์ต่างๆ
เมื่อทําการประมวลผลเรี ยบร้อยแล้วก็จะส่ งต่อการทํางานไปให้ภาคส่ งท้าย
นัน่ คือ ภาค Output ซึ่ งจะรับคําสัง่ การทํางานมาจาก Microcontroller โดย
ภาคนี้ จะเกี่ ยวกับการทํางานของการควบคุม Pump นํ้าในการทํางานตาม
ค่าที่ได้ต้ งั ไว้ และยังแสดงผลการทํางานและค่าต่างๆ ที่ได้มาจากอุปกรณ์
Sensor

รูปที่ 2 Flowchart รวมของระบบ

3. การทดลองการทํางาน
เมื่ อ นํา เครื่ อ งให้ น้ ํา และปุ๋ ยสํา หรั บ ไม้ก ระถางอัต โนมัติ ไ ปติ ด ตั้ง
ทดลองใช้ ง านจริ งเพื่ อ ทดสอบการทํา งานในส่ ว นต่ า งๆ ของอุ ป กรณ์
ทั้งหมด เพื่อดูการทํางานของอุปกรณ์ต่างๆ ว่าทํางานได้ตามที่ได้ออกแบบ
ไว้ตามระบบข้างต้นหรื อไม่ เพื่อหาข้อผิดพลาดและจุดบกพร่ องเพื่อที่จะ
นํามาวิเคราะห์ และแก้ไขปั ญหาต่างๆ จากการทดสอบอุปกรณ์ สามารถ
ทํางานตามเป้ าหมายไม่วา่ จะเป็ นการสั่งงานการทํางานของส่ วนต่างๆ การ
รับผลและแสดงผล การทํางานของอุปกรณ์ Sensor ต่างๆ คื อ Moisture
Sensor, Temperature& Humidity Sensor, EC, pH Sensor การทํางานของ
Pump, Keypad และการบันทึกข้อมูลต่างๆ ลงใน SD Card โดยที่อุปกรณ์
ทั้งหมดนี้ สามารถที่จะทํางานร่ วมกันได้ เป็ นอย่างดี แสดงการทดลอง
ติดตั้งและผลการทดสอบได้ดงั รู ปที่ 3 -7

2.2 การออกแบบ Software
การทํางานของระบบเมื่อเปิ ดเครื่ องโปรแกรมจะทําการ กําหนด Port
Input, Output และทําการ Detect Hardware SD Card, จอภาพ, Timer เมื่อ
การทํางานสมบูรณ์ โปรแกรมจะแสดงเมนู บนหน้าจอภาพผูใ้ ช้สามารถ
เลือกการแสดงผลต่างๆ ได้จากเมนู ในทุกๆ 10 นาที โปรแกรมจะทําการ
บันทึกข้อมูลจาก Sensor ลงใน SD Card โปรแกรมจะสมบูรณ์ที่สุด เมื่อ
ผูใ้ ช้ต้งั ค่า Profile ต้นไม้ เมื่อถึ งเวลาก็จะทําการใช้งานตาม Profile ที่เลื อก
ทันที และบันทึก Profile ลงใน EEPROM จากนั้นการแจ้งเตือนต่างๆ ก็จะ
เริ่ มขึ้น ถ้าหากไม่มีการกดปุ่ มใดๆ ก็จะแสดงเข้าสู โหมด Screen Saver ซึ่ ง
แสดงจาก Flowchart ในรู ปที่ 2

รู ปที่ 3 การติดตั้งอุปกรณ์เพื่อทดสอบใช้งาน
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ความผิดพลาดโดยรวมอยูท่ ี่ 6.47%, pH Sensor สามารถทําการวัดค่าได้
ตั้งแต่ 1-14 มีความผิดพลาดโดยรวมอยูท่ ี่ 4.68%, Pump, Keypad และการ
บันทึกข้อมูลต่างๆ ลงใน SD Card โดยที่อุปกรณ์ท้ งั หมดนี้ สามารถที่จะ
ทํางานร่ วมกันได้เป็ นอย่างดี
การทดลองการปล่อยนํ้า ผลที่ได้จากทดลองปรากฏว่าระยะของความ
สู งของสายยางจากระดับนํ้ามีผลทําให้ปริ มาณนํ้าที่ปล่อยออกมามีปริ มาตร
ไม่เท่ากัน แล้วการทํางานของ Pump นํ้ายังขึ้นอยูก่ บั แรงดันไฟฟ้ าของ
แบตเตอร์ รี่ ซึ่งระดับแรงดันแต่ละระดับยังส่ งผลต่อปริ มาณของนํ้าที่ทาํ
การปล่อยออกมาจาก Pump นํ้าด้วย ซึ่งด้วยสาเหตุเหล่านี้ ทาํ ให้การปล่อย
นํ้ามีค่าความผิดพลาดอยูใ่ นตัวของมันเอง โดยผลลัพธ์ที่ได้จากการทดลอง
อยูใ่ นระดับที่เป็ นที่น่าพอใจ โดยสามารถปล่อยนํ้าออกมาได้ในปริ มาณที่
ถูกต้องใกล้เคียงโดยมีความผิดพลาดโดยเฉลี่ยรวม 1.87 % และสามารถ
ควบคุมการปล่อยนํ้าให้เป็ นไปตาม Profile การทํางานต่างๆ ได้อย่าง
ถูกต้อง

รูปที่ 4 การแสดงผลที่หน้าจอของระบบ

เอกสารอ้ างอิง

[1] “การใช้งาน RTC (Real Time Clock) ด้วย DS1307”, Available:
http://www.mind-tek.net/ds1307.php, [สื บ ค้น เมื่ อ 9 กุ ม ภาพัน ธ์
2555].
[2] ธี รเกียรติ์ เกิดเจริ ญ,”Precision Farming / Smart Farm”, Available:
http://nanotech.sc.mahidol.ac.th/i-sense/precision_farming.html,
[สื บค้นเมื่อ 8 มกราคม 2555].
[3] นายเกรี ยงไกร สุ กใส, นางสาวจิ ตตรา สุ ข เกษม,นายประดิ ษฐ์ ย่าน
สากล,นายปิ ยะณัฐ ชื่ นมงคล, “เครื่ องควบคุมการผสมปุ๋ ย การปลู ก
พืชไร้ ดิน ”, วิศ วกรรมศาสตร์ บณ
ั ฑิ ต สาขาวิ ศวกรรมคอมพิวเตอร์
คณะวิ ศ วกรรมศาสตร์ มหาวิ ท ยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
วิทยาเขตภาคพายัพ, 13 มกราคม 2555.
[4] นายพิทกั ษ์ จิ ตรสําราญ, “เครื่ องรดนํ้าพืชผักสวนครัวอัตโนมัติด้วย
พลังงานแสงอาทิ ตย์”, มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์, Available:
http://dcms.thailis.or.th/tdc/dccheck.php?Int_code=35&RecId=604
&obj_id=6019&showmenu=no [สื บค้นเมื่อ 19 กันยายน 2556]
[5] “รี เลย์ และ คอนแทกเตอร์ (Relay and Contrator)”, Available:
http://enlic.atwebpages.com/doc/Trainning%20doc/Relay
%20and%20contactor, [สื บค้นเมื่อ 21 มีนาคม 2556].
[6] Isabella. [cited 2009 Nov 24], “EC/TDS/PPM Meter On Limited
Budget”, Available: http://www.octiva.net/projects/ppm/, [สื บค้น
เมื่อ 10 มกราคม 2556].
[7] “SD Card/Micro Adapter Pinout”,Available:http://www.tayloredge
.com/reference/Interface/sdpinout.pdf, [สื บค้นเมื่อ 10 มกราคม
2556]
[8] thaieasyelec, “แกะรอย LCD 3310 Nokia”,Available:
http://www.thaieasyelec.com/Embedded-Electronicspplication/how-to-use-lcd-3310-nokia-with-microcontroller.html,
[สื บค้นเมื่อ 18 กรกฎาคม 2555].

รูปที่ 5 กราฟผลการทดลองการวัดค่า EC เทียบกับนํ้ายามาตรฐาน

รูปที่ 6 กราฟผลการทดลองการวัดค่า pH เทียบกับนํ้ายามาตรฐาน

รูปที่ 7 กราฟผลการทดลองการปล่อยนํ้าตามโปรแกรมกําหนด

4. สรุปผลการทดลอง
จากการทดสอบระบบเครื่ องให้น้ าํ และปุ๋ ยสําหรับไม้กระถางอัตโนมัติ
สามารถทํางานตามขอบเขตได้ ไม่วา่ จะเป็ นการสั่งงานการทํางานของ
ส่วนต่างๆ การรับผลและแสดงผล การทํางานของอุปกรณ์ Sensor ต่างๆ
คือ Moisture Sensor, Temperature & Humidity Sensor (DHT11) ซึ่งจะมี
ค่าความผิดพลาดของอุณหภูมิอยูท่ ี่ 2% ความชื้ นอยูท่ ี่ 5%, EC Sensor
สามารถทําการวัดค่าได้ต้งั แต่ 1mS/cm – 5mS/cm โดยอุปกรณ์ที่สร้างขึ้นมี
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การศึกษาและพัฒนาเครื่องลดความชื้นเมล็ดข้ าวโพดเลีย้ งสั ตว์แบบลมร้ อนขนาดเล็ก
Study and Development Hot Air Corn Dehumidifier
อริ ยะ แสนทวีสุข1, กันยาพร ไชยวงศ์ 2, สิ ทธากร พลาอาด2, วรรณิ ดา ชินบุตร3
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has a capacity of 1.2 cubic meters. The height 1.5 meters, 0.8 meters in
length and width 0.8 meters. A 2,000 watt heater on 3 units is for heating
and heat dissipation by fan 3 units. The application inverter to control
the speed of the motor, with internal temperature sensor and control
dehumidifier. Performance test results of Hot air corn dehumidifier by
test the wind speed all 3 levels and 3 condition of temperature is 50, 55
and 60 ° C. Found that if the wind speed is 2(3 m/s) at 60 ° C, can
reduce the maximum moisture content of corn seeds is 6.75 percent
moisture content.

บทคัดย่ อ
การศึ กษาและพัฒนาเครื่ องลดความชื ้นเมล็ดข้ าวโพดเลี ย้ งสั ตว์ แบบ
ลมร้ อนขนาดเล็ก มีวัตถุประสงค์ หลัก คื อ เพื่ อพัฒนาเครื่ องลดความชื ้น
ข้ าวโพดเลีย้ งสั ตว์ แบบลมร้ อน ขนาดเล็กสาหรั บเกษตรกรผู้ปลูกข้ าวโพด
โดยเป็ นหนึ่งในแนวทางการแก้ ไขปั ญหาและการปรั บปรุงคุณภาพผลผลิต
ทางการเกษตรก่ อนจาหน่ าย และยังเป็ นเครื่ องมื อที่ อาศัยเทคโนโลยีอย่ าง
ง่ าย สามารถปรั บใช้ ให้ กับชุมชนได้ โดยมีหลักการทางาน คื อ การเป่ าลม
ผ่ านฮี ทเตอร์ ซึ่ งจะถูกปรั บสภาพให้ มีความชื ้นสั มพัทธ์ ตา่ ทาให้ เ กิ ดการ
ระเหยของนา้ ออกจากเมล็ดพืช ส่ งผลให้ มีความชื ้นลดตา่ ลง และสามารถ
ใช้ งานร่ วมกั บเครื่ องสี ข้าวโพดหรื อการป้ อนวัตถุดิบด้ วยแรงคน โดยมี
รายละเอี ยดดังนี ้ คื อโครงสร้ างของเครื่ องลดความชื ้นเมล็ดข้ าวโพดเลี ย้ ง
สัตว์ แบบลมร้ อนขนาดเล็กมีขนาดความจุ 1.2 ลูกบาศก์ เมตร มีความสูง 1.5
เมตร ความยาว 0.8 เมตร ความกว้ าง 0.8 เมตร มีฮีทเตอร์ ขนาด 2,000 วัตต์
3 ตัว เป็ นตัวให้ ความร้ อน และการกระจายความร้ อนด้ วย พัดลม 3 เครื่ อง
มีการประยุกต์ ใช้ อิ นเวอร์ เตอร์ ในการควบคุมความเร็ วรอบของมอเตอร์
สั่ น และระบบเซนเซอร์ ตรวจวัดและควบคุ ม อุณ หภู มิภายในเครื่ องลด
ความชื ้ น ผลการทดสอบประสิ ทธิ ภ าพของเครื่ องลดความชื ้ น เมล็ ด
ข้ าวโพดเลี ย้ งสั ตว์ แบบลมร้ อนขนาดเล็ก ทดสอบการปรั บความเร็ วลม 3
ระดับ ในการลดความชื ้น 3 ช่ วงอุณหภูมิ 50, 55 และ 60 องศาเซลเซี ยส
พบว่ าหากใช้ ความเร็ วลมระดับ 2 (3 เมตรต่ อวินาที ) ที่ อุณหภูมิ 60 องศา
เซลเซี ยสจะสามารถลดความชื ้นเมล็ดข้ าวโพดเลี ย้ งสั ตว์ ได้ ค่าสู งสุ ด คื อ
6.75 เปอร์ เซ็นต์ (percent moisture content)

Keywords: hot air, corn dehumidifier, maize seeds, corn seeds

1. บทนา
ในจังหวัดน่ านพืชเศรษฐกิ จที่มีความสาคัญ และมี การเพาะปลูกมาก
ที่สุด คือ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ซึ่งมีผลผลิตรวมทั้งสิ้ น 798,460 ตัน/ปี หรื อคิด
เป็ นพื้นที่ ที่ใช้ในการเพาะปลู กถึ ง ร้ อยละ 68.45 ในขณะที่พืชอาหารกลุ่ ม
อื่นๆ มีผลผลิตรวมกันเพียง 368,025 ตันต่อปี หรื ออาจเทียบได้วา่ การปลูก
ข้าวโพดในจังหวัดน่านมีปริ มาณมากกว่าการปลูกพืชชนิ ดอื่นๆ ถึ ง 2.7 เท่า
[1] ปั จจุบนั เกษตรกรสามารถจาหน่ายข้าวโพดสาหรับเลี้ยงสัตว์ได้ในราคา
กิ โลกรั ม ละ 6.00 – 9.00 บาท แต่ ใ นสภาพปั ญ หาที่ พ บกับ การควบคุ ม
ความชื้ น ของผลผลิ ตท าได้ยาก เนื่ องด้วยฤดู การที่ เหมาะสมสาหรั บการ
เพาะปลู กหลักคื อช่ วงต้นฤดูฝน โดยข้าวโพด ที่ เก็บเกี่ ยวได้จากการปลูก
ต้นฤดูฝนนี้ คุณภาพของเมล็ดต่า ทั้งนี้ เพราะเมล็ดเก็บเกี่ยวที่ความชื้ นสู ง ทา
ให้เกิ ดเชื้ อรา ซึ่ งสร้ างสารพิษ อะฟลาท้อกซิ น ทาให้เมล็ดข้าวโพดที่ เก็บ
เกี่ยวจากการปลูกต้นฤดูฝน มีสารพิษนี้ ในปริ มารสู ง จึงยากต่อการปรับลด
ความชื้ นของผลผลิ ตให้ได้ตามต้องการ หรื อต้องใช้เวลาในกระบวนการ
ลดความชื้ น ค่ อ นข้า งมาก ดังนั้ นเกษตรกรส่ ว นใหญ่ จึ ง เลื อ กที่ จ ะขาย
ผลผลิตที่มีคุณภาพต่าในราคาถูก ส่ งผลให้เกษตรกรต้องเผชิ ญปั ญหาราคา
ผลผลิตตกต่า และสูญเสี ยรายได้ที่จะนาไปใช้ในครัวเรื อน

Abstract

Education and development Hot air corn dehumidifier. The main
purpose is developing an air dehumidifier maize small heat for farmers.
It is one of the solutions to the problems and improving the quality of
agricultural products before selling. It is a simple technology and
applicable to the community without difficulty. The general principle is
blowing air through the heater which will be modified to have low
humidity and hot. Cause the evaporation of water from the seeds and
result in a lower humidity. The result, The structure of the dehumidifier
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และสามารถแสดงแบบโครงสร้างตาม รู ปที่ 1 - 2 และรายการอุปกรณ์ตาม
ตารางที่ 1.

การพัฒนาเครื่ องลดความชื้ นเมล็ดข้าวโพดเลี้ยงสัตว์แบบลมร้อน เป็ น
หนึ่ งแนวทางในการแก้ ไ ขปั ญ หาเพื่ อ ปรั บ ปรุ ง คุ ณ ภาพผลผลิ ต ทาง
การเกษตรก่ อ นจ าหน่ าย ซึ่ งนอกจากจะน ามาใช้ ท ดแทนวิ ช าการลด
ความชื้ นแบบการตากแห้งโดยธรรมชาติ หรื อการตากแห้งผลผลิ ตในลาน
ตาก ที่มกั จะมีขอ้ จากัดในด้านฤดู กาล และการปนเปื้ อนของผลผลิ ตแล้ว
เครื่ องลดความชื้ นเมล็ดข้าวโพดเลี้ยงสัตว์แบบลมร้ อน ยังเป็ นเครื่ องมือที่
อาศัยเทคโนโลยีอย่างง่าย สามารถปรับใช้ให้กบั ชุมชนได้ไม่ยงุ่ ยาก โดยมี
หลักการทางานโดยทัว่ ไป คือ การเป่ าลมที่ได้รับความร้อนจากฮี ทเตอร์ ซึ่ ง
จะถู กปรับสภาพให้มีความชื้ น สัมพัทธ์ ต่ า ผ่านผลิ ตทาให้ เกิ ดการระเหย
ของน้ าออกจากเมล็ดพืช และส่ งผลให้มีความชื้นลดต่าลง
จากสภาพปัญหา และแนวทางการปรับปรุ งเทคโนโลยีที่เหมาะสม ใน
งานวิจยั นี้ จึงให้ความสนใจที่ จะศึกษา และพัฒนาเครื่ องลดความชื้ นเมล็ด
ข้าวโพดเลี้ ยงสัตว์แบบลมร้ อนขนาดเล็ก โดยเป็ นการพัฒนาต่อยอดจาก
โครงงานทางเทคโนโลยีเครื่ องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่ าน[2] ที่ ส ามารถใช้งานร่ วมกับ เครื่ องสี
ข้าวโพดหรื อการป้ อนวัตถุดิบด้วยแรงงานคน เพื่อให้ ได้ผลิ ตภัณฑ์ที่มีค่า
ความชื้ นที่เหมาะสมสาหรับการจาหน่ ายในราคามาตรฐาน เพื่อช่วยเหลื อ
ด้านรายได้ผลผลิ ตให้กบั กลุ่มเกษตรกรและเพื่อศึ กษาผลของการใช้งาน
จริ ง วิ เคราะห์ แ ละสรุ ป ผล พร้ อ มเสนอแนะวิธี ก ารปรั บ ปรุ งเครื่ อ งมื อ
ส าหรั บ การลดความชื้ น ต้น แบบ เพื่ อ เป็ นแนวทางการแก้ไ ขปั ญ หาที่
เหมาะสมให้กบั ชุมชนเกษตรกรผูป้ ลูกข้าวโพด ต่อไป

รู ปที่ 1. แบบโครงสร้างเครื่ องลดความชื้ น
ตารางที่ 1. รายการอุปกรณ์เครื่ องลดความชื้นข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
หมายเลขที่
ชื่อส่ วนประกอบ
1
ถังเก็บเมล็ดข้าวโพด
2
โครงสร้างของเครื่ องฯ
3
ตะแกรงกันเมล็ด
4
ห้องความร้อน
5
ฝาครอบพัดลม
6
ถาดทางออกเมล็ดข้าวโพด

2. วิธีการและอุปกรณ์
2.1 วิธีการ
เครื่ องลดความชื้ นเมล็ดข้าวโพดเลี้ยงสัตว์แบบลมร้ อนขนาดเล็กเป็ น
อุปกรณ์ที่สามารถลดความชื้ นเมล็ดข้าวโพดได้โดยใช้ลมร้ อนที่ ใช้แหล่ ง
พลังงานมาจากฮีทเตอร์ ควบคุมด้วยกล่องควบคุมที่มีการประยุกต์ใช้ระบบ
เซนเซอร์และทรานสดิวเซอร์โดยสามารถปรับระดับอุณหภูมิและมีการใช้
อินเวอร์ เตอร์ เพื่อควบคุ มความเร็ วรอบของมอเตอร์ ส่ัน สะเทื อน และมี
หลักการทางานโดยการส่ งผ่านพลังงานด้วยการพาความร้ อนของอากาศ
โดยมีพดั ลมเป็ นตัวบังคับทิศทางลม ตัวเครื่ องถูกออกแบบให้มีขนาดเล็ก
เพื่อให้เหมาะกับสภาพการใช้งานของกลุ่มเกษตรกร มีน้ าหนักไม่มากนัก
และสามารถเคลื่ อ นย้ายได้ด้ว ยล้อ เลื่ อ น ทั้งนี้ เครื่ อ งลดความชื้ น เมล็ ด
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์แบบลมร้อนขนาดเล็กนี้ ยังสามารถใช้งานนอกสถานที่
หรื อบริ เวณลานตากเมล็ดข้าวโพดได้อีกด้วย

2.2 อุปกรณ์

รู ปที่ 2. เครื่ องลดความชื้นเมล็ดข้าวโพดเลี้ยงสัตว์แบบลมร้อนขนาดเล็ก

โครงการนี้ ได้ท าการออกแบบและพัฒ นาเครื่ องลดความชื้ น เมล็ ด
ข้า วโพดเลี้ ยงสั ต ว์แ บบลมร้ อ นขนาดเล็ ก ตามหลัก การข้า งต้น โดยมี
รายละเอียดดังนี้ คือโครงสร้ างของเครื่ องลดความชื้ นเมล็ดข้าวโพดเลี้ ยง
สัตว์แบบลมร้อนขนาดเล็กมีขนาดความจุ 1.2 ลูกบาศก์เมตร มีความสูง 1.5
เมตร ความยาว 0.8 เมตร ความกว้าง 0.8 เมตร มีฮีทเตอร์ ขนาด 2,000 วัตต์
3 ตัว เป็ นตัวให้ความร้อน และการกระจายความร้อนด้วย พัดลม 3 เครื่ อง

3. ผลการทดสอบสมรรถนะ
ทาการทดสอบโดยมีเงื่อนไข 2 เงื่อนไข คือ 1) ความเร็ วลม มี 3 ระดับ
2) อุณ หภูมิในการอบแห้ ง มี 3 ระดับ คื อ 50, 55 และ 60 องศาเซลเซี ยส
โดยมีผลการทดสอบที่ได้ค่าการลดความชื้ นที่ดีที่สุด คือ การทดลองที่ ใช้
อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส ดังแสดงได้ดงั รู ปที่ 3
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รู ปที่ 4. การถ่ายทอดเทคโนโลยีการลดความชื้ นข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
ณ บ้านพาน ต.แงง อ.ปัว จ.น่าน

รูปที่ 3. การทดสอบการลดความชื้นในแต่ละระดับความเร็ วลม
ณ อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส

5. สรุป
จากรู ปที่ 3 พบว่าเครื่ องลดความชื้ น สามารถลดความชื้ น เมล็ ด
ข้าวโพดลงได้ โดยเมื่อปรั บอุ ณหภู มิภายในห้ องลดความชื้ น ที่ 60 องศา
เซลเซี ยส และผลการทดสอบพบว่าเมื่ อ ใช้ ระดับ ความเร็ วลมที่ ระดับ 2
(3 m/s) จะลดความชื้นของข้าวโพดได้มากกว่าเมื่อใช้ ระดับ 1 (2 m/s) และ
ระดับ 3 (4 m/s) โดยสามารถลดความชื้ นได้เท่ากับ 6.75 เปอร์ เซ็นต์ 6.01
เปอร์เซ็นต์ และ 6.00 เปอร์เซ็นต์ ตามลาดับ

โครงการนี้ ได้ศึกษาและพัฒนาเครื่ องลดความชื้ นเมล็ดข้าวโพดเลี้ ยง
สัตว์แบบลมร้อนขนาดเล็ก ที่สามารถใช้งานร่ วมกับเครื่ องสี ขา้ วโพดหรื อ
การป้ อนวัตถุ ดิ บ ด้วยแรงงานคน เพื่ อให้ ได้ผลิ ตภัณ ฑ์ที่ มี ค่ าความชื้ น ที่
เหมาะสมส าหรั บ การจาหน่ ายในราคามาตรฐาน ช่ วยเหลื อด้านรายได้
ผลผลิ ต ให้ ก ั บ กลุ่ ม เกษตรกรและการศึ ก ษาผลการใช้ ง านจริ ง มี ก าร
ถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ ชุมชนและการสรุ ปผล เพื่อเป็ นแนวทางการแก้ไข
ปั ญ หาที่ เหมาะสมให้ ก ับ ชุ ม ชนเกษตรกรผู ้ป ลู ก ข้าวโพดเลี้ ย งสั ต ว์ใ น
จังหวัดน่านต่อไป

4. การนาไปใช้ ประโยชน์
สามารถนาเครื่ องลดความชื้ น เมล็ ด ข้าวโพดเลี้ ยงสั ตว์แ บบลมร้ อน
ขนาดเล็ก ไปใช้งานจริ งกับ เกษตรกร ซึ่ งถื อเป็ นการส่ งเสริ ม การพัฒ นา
งานวิจยั สู่ ชุมชน ด้านการปรั บปรุ งคุ ณภาพและเก็บรั กษาผลิ ตภัณฑ์ก่อน
จาหน่ าย โดย ณ ปั จจุ บ ัน คณะผู ้ด าเนิ น โครงการได้ล งพื้ น ที่ บ้านพาน
ต.แงง อ.ปั ว จ.น่ าน เพื่อถ่ ายทอดองค์ความรู ้ ในการลดความชื้ นข้าวโพด
เลี้ ยงสัต ว์แ ละผลผลิ ต ทางการเกษตร โดยได้รับ ความร่ ว มมื อจากกลุ่ ม
เกษตรกรผูป้ ลูกข้าวโพดเลี้ ยงสัตว์เป็ นอย่างดี และปั จจุบนั ยังอยู่ในช่ วง
ดาเนินโครงการและติดตามผล ดังแสดงได้ดงั รู ปที่ 4

6. กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณ ฝ่ ายวิจยั และบริ การวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลล้านนา น่าน ที่ได้สนับสนุนงบประมาณเพื่อใช้ในงานวิจยั นี้
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chemical fillers allow one to make the STR5L to be an EM absorber
which has the characteristic of absorbing EM energy and has physical
property closed to foam. In order to study the effect of interested
parameters, the 24 natural rubber foams are fabricated with various
amounts of carbon black and thickness. The transmission coefficient S21
is measured to study the effect of the interested parameters. The
knowledge obtained from this work will be very useful for the future
research for commercial EM absorber later.

+,-.
This research presents design and fabrication of an electromagnetic
(EM) absorber made by natural rubber. The advantage of this research
is to reduce number of imported EM absorbers and to increase valueadded natural rubber. The proposed absorber in the research is mainly
made from natural rubber with carbon black filler for absorbing an EM
wave so that it is in the form of rubber foam which provides suitable
characteristics to be used as an EM absorber. The results of this
research are 10 chemical formulas from fabrications of rubber foam
with carbon black filler via the preparation of master batch method. In
order to study the effect of interested parameters, the 24 natural rubber
foams are fabricated with various amounts of carbon black and
thickness. The transmission coefficient S21 is measured to study the effect
of the interested parameters. The knowledge obtained from this work
will be very useful for the future research.

Fig.1 Commercial EM absorber made by urethane foam loaded with
conductive carbon black

2. Parameter study

Keywords: Electromagnetic Absorber, Natural rubber, Electromagnetic
wave

To study the effect of carbon black filler to the EM absorption rate,
the amount of carbon black is varied from 0 phr to 60 phr based on [2] as
shown in Figs 2-11. The phr denotes part per hundred rubbers. When the
amount of carbon black is more than 40 phr, it is considered to be high
loading. Thus one uses a technique in [3] for preparing masterbatch in an
internal mixer, providing good integration of carbon black in the rubber
matrix and hence the high bound rubber content. A masterbatch for
rubber formulating composes of a mixture of rubber and one or more
additives, such as carbon black, in high concentrations. Furthermore, the
effects of thickness of compounded rubbers are also studied by varying
thickness of compounded rubbers before and after forming. It is noted
that the compounded rubber after forming will become the proposed EM
absorber made by natural rubber. Figs. 2-11 show the natural rubber
foam from various amounts of carbon black filler with 5 mm
compounded rubber before forming

1. Introduction
Thailand's total rubber-plantation area is about 2.7 million hectares.
Rubber farms produce total of 10 million tons of rubber annually.
Currently, 95% of exported natural rubber from Thailand is raw natural
rubber. This leads Thailand to miss an opportunity to gain additional
revenue from exporting rubber products, which generates only US$4
(THB 120) per kilogram compared with the price of a single car tire of
up to US$100 (THB 3,000). It is necessary to increase value-added
natural rubber. Also EM absorbers as shown in Fig. 1 have widely used
in many electronic devices, RFID application, RF anechoic chamber, etc.
In Thailand, most of the EM absorbers are imported with very high cost
[1]. It is of interested to design and fabricate an EM absorber made by
natural rubber in order to increase value-added natural rubber and to
reduce the number of imported EM absorber. The proposed EM absorber
is mainly used natural rubber, Standard Thai Rubber (STR5L), from
Thai farmers together with chemical fillers such as conductive carbon
black, Azodicarbonamide (ADC), and Dicumyl peroxide (DCP). Those
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Fig. 7 Natural rubber foam 15 millimeters thick with 40 phr carbon
black filler

Fig. 2 Natural Rubber foam 17 millimeter thick with 0 phr carbon black
filler

Fig. 8 Natural rubber foam 13.68 millimeters thick with 45 phr carbon
black filler

Fig. 3. Natural rubber foam 21.24 millimeters thick with 10 phr carbon
black filler

Fig. 9 Natural rubber foam 11.2 millimeters thick with 50 phr carbon
black filler

Fig. 4 Natural rubber foam 19.24 millimeters thick with 20 phr carbon
black filler

Fig. 10 Natural rubber foam 10 millimeters thick with 55 phr carbon
black filler

Fig. 5 Natural rubber foam 20.4 millimeters thick with 30 phr carbon
black filler

Fig. 11 Natural rubber foam 9.12 millimeters thick with 60 phr carbon
black filler

Fig. 6 Natural rubber foam 18.44 millimeters thick with 35 phr carbon
black filler

  21-23 *+, ... 2557 1 "   #  ,  !" 2
E18



Paper ID 01



ก ก     ก   6 ก   !"#ก $ $%
ECTI-CARD Proceedings 2014, Chiang Mai, Thailand

3. Measurement of transmission of the proposed absorber
The measurement of transmission is set up as shown in Fig. 12 by
using two open ended waveguides with cutoff frequency at 6 GHz. The
transmission S21 is measured via network analyzer. It is found in the Fig.
13 that the sponge made by polyurethane without carbon black has the
transmission closed to air as expected but the natural rubber foam
without carbon black absorbs some of EM energy. This means that it is
possible to use the natural rubber form to be an EM absorber.
Fig. 14 Transmission of various natural rubber absorbers

In order to study the effect of the proposed EM absorber made by
natural rubber to EM wave, the transmission coefficient of the various
samples of EM absorbers made by different formulas are measured as
shown in Fig. 14-18 where Cxx denotes amout of carbon black in xx phr,
TFyy is thickness of compound rubber in yy millimeter and TSzz
represents thickness of natural rubber foam in zz millimeter. It is found
that the more amount of carbon black, the more absorption of EM energy
and the thicker the natural rubber absorber, the more absorption rate as
expected. However thickness of compound rubber before forming does
not play a significant role to the absorption EM energy as shown in Fig.
18.

4. Conclusion
The study of design and fabrication of an EM absorber made by
natural rubber is presented in this paper. It is found that it is possible to
use the natural rubber STR5L with chemical fillers to fabricate an EM
absorber. The amount of carbon black and the thickness of natural rubber
absorber play an important role for absorbing EM energy. However, the
thickness of compounded rubbers before forming does not significantly
effect to the absorption of EM energy.

Fig. 15 Effect of amount of carbon black in natural rubber foam against
air

Fig. 12 Measurement set up
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Fig. 13 Comparison of transmission from air, polyurethane foam and
natural rubber foam without carbon black
Fig. 16 Effect of thickness of natural rubber foam with 10 phr carbon
black filler
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Fig. 17 Effect of transmission rate against thickness of natural rubber
foam with 30 phr carbon black filler

Fig. 18 Effect of transmission rate against thickness of compounded
rubber before forming with 40 phr carbon black filler
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การพัฒนาเทคโนโลยีกระตุ้นไฟฟ้า “เดินดี” สาหรับแก้ ปลายเท้ าตกในประเทศไทย
Development of FES for Foot-Drop Correction “DearnDee” in Thailand
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Functional Electrical Stimulation (FES) คื อ ก า ร ก ร ะ ตุ้ น
กล้ามเนื้ อด้วยไฟฟ้ าเพื่ อให้ เกิ ด การท างาน สามารถใช้บ าบัด ผูป้ ่ วยทาง
ระบบประสาท ซึ่ งสามารถทาให้กล้า มเนื้ อเกิ ดการทางาน และเพิ่มความ
แข็งแรงของกล้ามเนื้ อ เป็ นการรั กษาที่ มีประสิ ทธิ ภาพ แต่ยงั ไม่มีการน า
ระบบนี้ มาใช้ในประเทศไทย การนาเข้าเทคโนโลยีน้ ีเพื่อนาไปใช้กบั ผูป้ ่ วย
ปลายเท้าตกที่ จาเป็ นมี ค่าใช้จ่ายค่าเครื่ องมื อสู งมาก ราคาเฉลี่ ยของเครื่ อง
นาเข้าประมาณ 1 แสนบาท ปั จจุบนั จะรักษาโดยการกายภาพบาบัด และ
การใช้เฝื อกอ่อนล๊อคข้อเท้า (AFO: Ankle foot orthotics) ถ้าใช้ติดต่อกัน
นาน กล้ามเนื้อและเอ็นจะเกิดความเสี ยหาย รี บฝ่ อลงไปในที่สุด [2]

บทคัดย่ อ
Functional Electrical Stimulation (FES) คือการกระตุน้
กล้ามเนื้อด้วยไฟฟ้ าเพื่อให้เกิดการทางาน
สามารถใช้บาบัดผูป้ ่ วยทาง
ระบบประสาท เช่น การกระตุน้ กล้ามเนื้อเพื่อยกปลายเท้าขณะก้าวเดิน
สาหรับช่วยผูป้ ่ วยอัมพฤกษ์ที่มีอาการปลายเท้าตก เทคโนโลยีน้ ีพฒั นามาก
ว่า 60 ปี แต่ไม่แพร่ หลายในประเทศไทย การนาเข้าเทคโนโลยีน้ ี เพื่อ
นาไปใช้กบั ผูป้ ่ วยปลายเท้าตกที่จาเป็ นมีค่าใช้จ่ายค่าเครื่ องมือสู งมาก ราคา
เฉลี่ยของเครื่ องนาเข้าประมาณ 1 แสนบาท ซึ่ งไม่เหมาะสมกับสังคมไทย
มหาวิทยาลัยมหิ ดลเล็งเห็นถึงประโยชน์ของเทคโนโลยีน้ ีต่อสังคมไทย จึง
ได้รวมกลุ่มนักวิจยั ที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่ วมมือกันพัฒนาเทคโนโลยีกระตุน้
ไฟฟ้ านี้ ข้ ึน

2. การออกแบบ
เครื่ อ งกระตุ ้น ไฟฟ้ าที่ พ ัฒ นาขึ้ น เพื่ อ แก้ป ลายเท้าตกได้ถู ก
พัฒนาขึ้น ใช้ชื่อว่าเครื่ อง “เดินดี ” ซึ่ งทาให้คนไข้สามารถเดินได้ใกล้เคียง
คนปกติมากขึ้นตัว ตัวเครื่ องเดินดีออกแบบให้ใช้งานได้ง่าย ตัวเครื่ องจะมี
ไฟแสดงสถานะ 1ดวง และปุ่ มเพี ยง1ปุ่ ม ท าให้ ง่ายต่ อการใช้งาน และ
ออกแบบให้มีขนาดเล็ก น้ าหนักเบา เครื่ องเดินดีมีขนาดเล็กที่สุดเมื่อเทียบ
กับเครื่ องลักษณะเดียวกัน โดยมีขนาดเพียงกล่องไม้ขีด (ดังรู ปที่1)
ขั้วกระตุน้ เดิ นดี จะเป็ นขั้วกระตุน้ ถาวรใช้เจลนาไฟฟ้ าหรื อน้ า
สะอาดในการใช้นากระแสไฟฟ้ าเข้าสู่เส้นประสาท สามารถนาไปทาความ
สะอาดแล้วกลับมาใช้ใหม่
เซนเซอร์ เ ดิ น ดี ติ ด ตั้ง บริ เวณส้ น เท้ า ออกแบบให้ มี ค วาม
ทนทานแข็งแรง รองรับแรงกดได้ และมีความแม่นยาสู ง สามารถตรวจจับ
การยกของส้นเท้าได้

Abstract
Functional electrical stimulation (FES) has helped
neurological disorder patients to correct foot-drop symptom and regain
some lost functions for over six decade. Nonetheless, this technology
still does not exist in Thailand. The high cost of imported devices makes
it unaffordable for most Thais. The purpose of this project is to develop
the FES technology for the country. This project is initiated by
multidisciplinary afford among researchers at Mahidol university.
Keywords: FES; Foot drop; Electrical stimulation; Rehabilitation;
Stroke; Hemiplegic

1. บทนา
ในปั จจุบนั ประเทศไทยนั้นได้มีผปู ้ ่ วยโรคอัมพาต (Paralysis)
จากโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke) เพิ่มมากขึ้น ซึ่ งเป็ นสาเหตุการเสี ยชี วิต
เป็ นอันดับสามในประเทศไทย [1] แต่ถ้าความเสี ยหายไม่ถึงกับ เสี ยชี วิต
นั้น ผู้ป่ วยจะไม่ ส ามารถช่ ว ยเหลื อ ตัว เองได้ เนื่ อ งจากเนื้ อสมองตาย
กลายเป็ นอัมพาต ถึงแม้จะเข้ารับการรักษาทางกายภาพบาบัด แต่ยงั มีผปู ้ ่ วย
จานวนมากที่ไม่สามารถเดิ นได้เหมือนคนปกติ เนื่ องจากภาวะปลายเท้าตก
(Foot drop) เนื่ องจากการกายภาพบาบัดกล้ามเนื้ อส่ วยปลายเป็ นสิ่ งที่ทาได้
ยาก และไม่ได้กายภาพบาบัดกล้ามเนื้ อส่ วนนี้ ต้ งั แต่เนิ่ นๆ ภาวะปลายเท้า
ตก (Foot drop) เกิ ดจากกล้ามเนื้ อบริ เวณหน้าแข้ง (Tibialis Anterior) ไม่
หดตัวในจังหวะก้าวเดิน

รู ปที่ 1. ส่ วนประกอบของเดินดี 1.ขั้วกระตุน้ 2.เครื่ องเดินดี 3.เซนเซอร์

วันที่ 21-23 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ เชี ยงใหม่
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จานวน 85 เครื่ องให้กบั คนไข้ใน รพ.ในเครื อของมหิ ดล จึงทาให้รพ.ใน
เครื อมหิ ดลเป็ นศูนย์ทดสอบและจาหน่ายในปั จจุบนั

3. การติดตั้งและใช้ งาน
เครื่ องเดินดี ประกอบด้วย 1.เครื่ องเดินดี 2.เซนเซอร์ วางใต้ส้น
เท้า 3.ขั้วกระตุน้ (ดังรู ปที่1) ติดบริ เวณด้านข้างหัวเข่า (ดังรู ปที่2) สาหรับ
กระตุ้น เส้น ประสาทเพื่อยกปลายเท้า ในจังหวะก้าวเดิ น (swing phase)
เซนเซอร์ ตรวจจับการยกรอยของส้นเท้า และส่ งสัญญาณไปบอกเครื่ องฯ
ให้ กระตุน้ กล้ามเนื้ อเพื่ อยกปลายเท้าขึ้น ตามจังหวะก้าวเดิ น การทางาน
ของเครื่ องเดิ นดี เครื่ องจะมีโหมดการทางาน 2 โหมดคือ 1.โหมดเดิน 2.
โหมดออกกาลัง ซึ่ งเครื่ องเดิ นดี สามารถใช้ในขณะเดิ น ทาให้จงั หวะการ
เดินกล้ามเนื้ อจะหดตัว ปลายเท้าจะกระดกขึ้น เดิ นได้ง่ายขึ้น เครื่ องเดินดีมี
ระดับความแรงด้วยกัน 5 ระดับ สามารถปรั บระดับความแรงได้โดยการ
กดปุ่ มที่ ต ัว เครื่ อ ง เครื่ องเดิ น ดี ส ามารถใช้ ง านต่ อ เนื่ อ งได้ป ระมาณ 6
ชัว่ โมง แบตเตอรี่ เป็ นแบบชาร์ ทได้ มีไฟ LED สาหรับบอกสถานะเครื่ อง
และระดับของแบตเตอรี่ นอกเหนื อจากการช่ วยอาการปลายเท้าตกขณะ
เดิน เครื่ องเดินดีสามารถใช้สาหรับเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้ อตามจุด
ต่างๆของร่ างกายได้โดยการใช้โหมดออกกาลังกาย (ดังรู ปที่3)

รู ปที่ 4. คนไข้ที่สนใจทดสอบเดินดีและรู ปงาน “มหิ ดลเดินดีเพื่อพ่อหลวง”

5. แผนอนาคต
ปั จจุบนั ศูนย์ทดสอบและจาหน่ายเครื่ องเดินดี อยูใ่ นกรุ งเทพฯ
คนไข้ต่างจังหวัดไกลๆ จะเดินทางค่อนข้างลาบาก ดังนั้นเพื่ออานวยความ
สะดวกให้ผปู ้ ่ วยทัว่ ประเทศ จึงได้จดั โครงการ “มหิ ดลเดินดีทวั่ ไทย” โดย
การมอบเครื่ องเดินดีให้กบั โรงพยาบาลประจาจังหวัดทัว่ ประเทศ จังหวัด
ละ 3 เครื่ อง รวมทั้งสิ้ นกว่า 230 เครื่ อง ภายในปี 2557 ทีมจะเดินทางไป
อบรมการใช้งานให้แก่โรงพยาบาลศูนย์ 25 แห่ งเพื่อกระจายให้จงั หวัด
ข้างเคียงโรงพยาบาลศูนย์ต่อไป ช่วยให้ผปู ้ ่ วยสามารถทดลองใช้งานเครื่ อง
ในจังหวัดที่อาศัยอยู่ โดยไม่ตอ้ งเดินทางเพื่อมารับการทดสอบที่กรุ งเทพฯ
โครงการเดินดีได้รับการสนับสนุนทั้งภาครัฐ เอกชน และบุคคลทัว่ ไป
เพื่อร่ วมผลักดันในงานวิจยั ไทยสู่ การนาไปใช้ประโยชน์จริ งกับสังคัมไทย
วงกว้าง เป็ นรู ปแบบการวิจยั พัฒนาและนาไปใช้ประโยชน์จริ งอย่างครบ
วงจร ที่ช่วยเพิ่มคุณภาพชี วิตคนไทยในวงกว้างอย่างทัว่ ถึง

รู ปที่ 2. แสดงการติดตั้งเดินดี และรู ปการกระดกปลายเท้าเมื่อส้นเท้ายก

รู ปที่ 5. เดินดีทวั่ ไทย ได้รับการสนับสนุนทั้งภาครัฐ, เอกชน, บุคคลทัว่ ไป

6. กิตติกรรมประกาศ
เครื่ องเดินดี ถูกพัฒนามากว่า 2ปี จึงเริ่ มมีการผลิตเพื่อนาไปให้
ใช้งานจริ ง ซึ่ งสาเร็ จลงได้ดว้ ยความช่ วยเหลืออย่างดียิ่งจาก ดร.เซง เลิศ
มโนรัตน์ อาจารย์ที่ปรึ กษาโครงการ ที่คอยให้คาปรึ กษา ให้แนวความคิด
ข้อแนะนาต่างๆ ในการทาโครงการ ตลอดจนการตรวจทานในทุกขั้นตอน
ส่ งผลให้โครงการเดินดีน้ ีสาเร็ จลุล่วงไปได้

รู ปที่ 3. แสดงการติดตั้งเดินดีบริ เวณกล้ามเนื้ อช่วงแขน

4. การผลิตและการดาเนินการ
ปั จจุบ ัน เครื่ องเดิ น ดี เข้าสู่ ก ระบวนการผลิ ต กว่า 500 เครื่ อง มี
คนไข้นาไปใช้งานจริ งกว่า 300 ราย โดยการคัดกรองคนไข้ ก่อนนาเครื่ อง
เดินดีไปใช้โดยผ่านทางโรงพยาบาลในเครื อของมหาวิทยาลัยมหิ ดล ส่ วน
ใหญ่จะเป็ นผูป้ ่ วยหลอดเลือดสมอง ที่มีอาการปลายเท้าตก สามารถเดินเอง
ได้บา้ ง กล้ามเนื้ อสมบูรณ์ และไม่เกร็ งมากเกิ นไป ในช่ วงแรกของเดิ น ดี
ทางทีมได้เปิ ดให้คนไข้ทดสอบกับทางทีมโดยตรงเพื่อจะได้ทราบปั ญหา
และข้อคิดเห็นของคนที่ใช้จริ งๆ จากนั้นได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยมหิ ดล
ในการจัดโครงการ “มหิ ดลเพื่อพ่อหลวง” (ดังรู ปที่ 4) จัดแจกเครื่ องเดินดี
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people will be a database for comparison to the group of patients with
movement disorders or disorder caused by the brain's evaluation.
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1. C
! := Z[#\  :]"ก ก=$  %^ _ `
ก a^
ก+1% ก\  ก$2 Zก=ก=bกก =$ ก=$
2 c3d## :]"ก= ก$ $   ก   d8 ! ก
d$ !d a^ กก+d# ก!#$ 92 ก# !"#2 ก
bก =$ 8 %^ 3d# กd$ =  3 ! กd$ !d# 
ก =$ $ 9` 3d#! "[ == 2   % Reza
Shamehr 1  h 1994 [1] 3d#`ก.^ก+ก = ก 
%   d 2  % ==$ Zกd = 2  ก
%
 % %  $7,3d#  Z[#d # 3d#=ก
  `[==ก % d2 c 2 d 2 !"#Z[#d
$ 9!#   d!# $` ^ก "[==ก % d
 %
%  3d# 2 9[ก #  2 `   h 1998 D.P.
Munoz 1 [2] 3d#`ก d  8 กbกก =$
%  ก$ กก!#$` ^กกZ[#d$ =! ก2 2 c a^
= 2 ก2  20-30 h ก =$ 8 $d ! %1ก2 
60-79 h ก =$ #$d a^ !  % AC Nobre 
1 [3] 3d#`ก.^ก+ก= ก=[# %1% $ ,!#ก=
 d  ก= %1Z[#d $ 9dd2 "ก1
2   3d# ก= d  ก= ==r=  
$  9ก2 !"#กdกdd9[ก$# %^ ก"  กก3d#=
`  `ก2 `ก= % กd$ = !  % AliAkbae 1 [4] 3d#!#ก     _   ! กd$ =
$7,ก [#! [==a=a# % $
+ d# ก=
<"  ก    8 !   ก8=%# [
ก   2  c "8 3d# 2    8 ! ก 3" %
2 ก   $  7ก=กd$ !% $ a^  d$ =!

Abstract
This paper presents the design and construction of the speed testing
of the arm movement together with the decision of the human brain. The
structural design of the hardware has been designing for the human
were analyzed and decision via LED lamps in 9 points that connect to
the switches on-off. The switches and the LED lamps are controlled by
microcontroller PIC 16F877A and send the test results to a PC via the
RS-232. All of the hardware commands are controlled by a computer
program that will be determined the display format signal in 3
characteristic as follows: loop type, switch type, and random type. The
results could be processed by software to evaluate and analyze the
performance of arm movement as well as the decision speed making are
controlled via a brain. In this research, collecting data from normal

  21-23 *+, ... 2557 1 "   #  ,  !" 2
E23



Paper ID 1125



ก ก     ก   6 ก   !"#ก $ $%
ECTI-CARD Proceedings 2014, Chiang Mai, Thailand
[ ==2  c $ 9 ` 2 ! ก $7 ,ก
`  % 2 ก2 ก=$
  3d#$#   $ 9!#
! ก d  $ 9! กd$ ! 2 ก=  3 ! ก 
% % d`กd$ =กก2 Z[#d$ = $,2 กก d
=2 ก_ 2 2 c 3d#ก2 2  # ก 2 20 h  20-40 h
 41-60 h   กก 2 60 h d ก ก`" d[  ==ก
 3" % %  $]]13;! 3 [==  ==  = ==
$= ==$2 a^ ก `กก8=2   `%# [3d# 
`ก "ก  =$ a^ _  ! กก + "
   Zdก% 2 ก3d#2 3

,s d     !# ! กd$ = " #  2  a ;     2 ก =
Z[#!#  $d d [ 2 a^ =2 ก_ 4 $2 d 
1) \ u =  /# "%# [  Z[# \ w _  [$` "= ก
 = /# "%# [Z[#\  d`กก8=%# [%=`
  -  $ก  -d -hกd  [2 " %. .$ 
 " [2 d  ก# `  ]$ 9d2
3d#   ก %# ก=Z[#\  " %.$ 9d2 3d#
% ]   [  92  % Z[# \ d[  ,  `  ก= ^ ก 
$ 9 กก3; , " !# ก 92  ,กก#  2 [2 ก =
    กก  $ 9`ก# "%# [% Z[#\ 3d#ก
%=`  "  Z[#\ 
2) \ u;< %# [Z[#\ w  [d ก2 !#$`"=ก1# ก
# " " d[ d%# [Z[#\  3d#9[กdก8=3 #" ก3d# 
ก = 3 ##
3) \ u d$ = กZ[#\ w  [ `ก 2 ก=,
sd   `ก$  !"#,sd  ก$d $]]13;ก
 9 dd $d ! [ 3 ! . 2 c 8 . [1]  !"#Z[#\ 
`  ก 3" 2  ก3  d   $ ] ]13;กb x d
$]]13; 1 d  c `ก= [3] ! กd$ =$ 9
 ก[ก$d $]]13;3d# 3 [ == ==  = ==$=
==$2   $ 9ก`" d`  =% กd$ =3d#

2. ก ก  
$2  2 : ก$ $

$2  1 : a ; 
5 %# [
LED d 0-8
$  d 0-8

   

USB MINI / RS-232

= d3   
PIC 16F877
,23;

$2  3 : sd 

E F 1. =8 ก3d ก ก 2  sd 
a ; %  d$ =

8

ก ก== d$ =  3 ! ก 3" % %
2 ก=กd$ !ก$
+=2 ก_ 2 $2  ก
    ก  $#  sd  ! # = \ กd
$  $]]13; d =8 ก3d ก ก 2  sd 
d [ 1 a^ =2 $2 % ก 7=ก`  ก_ 2 $2 d 

1

2

0

7
6

5

3
4

E F 3. ==`  $# , ก% sd $ =[1

2.1 ก กGH I! 
 =
%# [ 

;< %# [
 

$2  =
กd$ =

;<  
กd$ =

4) \ u;< %# [กd$ = กZ[#\ w !  [  $d
" #  2     กd$ = a^ $ 9  กd[ Z กd$ =
 ก9[ก= ^ก%# [% Z[#\ % 2  ! 5 %# [ d
กกd[%# [ $ 9ก%# [ 3d# กก= %=`
 % Z[#\ # กd[ กd$ =

2.2 ก กK  L  M  
[ 4 _  =  [2,!  $#  sd  a^ 
3    PIC 16F877 _  ก ! ก = $]]1
3;กกd$  9 d d=`$ ก`  % $]]13;ก
a ; !"#$]]13;d [==2 c =ก =$ ก
กกd$ a% Z[#`กd$ =$2 ก=3 a ;   `ก
 Z2 3
ก ก==== = $ ] ]13;กกd$    x d
$]]13;$ 9 ก3d# 3 [== ==  = ==$= 

E F 2. " #2 % ก    ก
! ก ก==a ;      ก  ก==" #2
a ;  2 ก=Z[#!#  a^ ก =3d# $2 % กก8=
5 %# [  % Z[#  d$ = d%# [   ก  d ก8 = ก =%# [ 
 $2  %# [Zกd$ = 2 ก=ก$ ก$2 3

  21-23 *+, ... 2557 1 "   #  ,  !" 2
E24



Paper ID 1125



ก ก     ก   6 ก   !"#ก $ $%
ECTI-CARD Proceedings 2014, Chiang Mai, Thailand
==$2 ก  3  d 2 c #  # d 0 ! ก 
 !"#$ 9$ กก+1ก 3" 2 ก! . 2 c 3d#
2 d da ;     = กd% $]]13;
`ก= กd$ =Z2 3   d [ 5

3. ก  ก   กก
!""ก #$
ก= ก`     `กd$ = a ; $ !"#$]]1
3; 1 d 0 dก2 ก    ก 2Z[# d$ =กd$  xd
$]]13; 1 d 0 (% =% % $]]13;! กd2ก=ก
กd$ ! d % $]]13;  c) " ก  a ;  $ !"#
$]]13;! `d=9d ก%^ a^ _ 3 [==ก`" d
#  = d = 2$]]13;d ก กกdxd
3;$]]1 # ก=3 d 0 !" 2! ก c  ก `
กd$ =d ก2 %# # d ก$d $]]13; 1 d2 c
$=ก=d 0  = 8 d! 1  =  [==ก  %
$]]13;ก`" d = `  =3d#ก`" d3 #! a ; 
!    3d#`กd$ =  8 ! ก 3" 2 ก=
ก d $ !ก$ % $$   a^ _  ก  3 2  ก
8=\  "   Zdก d# $ " 2 ก ` 80  !
[==กd$ = 3 [== ==  = ==$= ==$2
[==" ^  d=2 2 % Z[#d$ = ก_ 4 2  
1) 2  # ก 2 20 h 2) 2  20-40 h 3) 2  41- 60 h  4)
2  กก 2 60 h

E F 4. !#  

E F 7. " #2 $`"= ก[==กd$ =
E F 5. ก = $]]13;ก= 
ก[ 5  %!  " 9^  %d% $]]13;d  
n = 0, 1, 2, , 8 " 9^ `d= % กd$ = sn " 9^
d  # กd$ =!   n  tn " 9^  % ก
d$ =  n a^   `กก =$# ก1 ^ 3d#sd 
$8$ =[1$d d [ 6

E F 8. Zกd$ =  8 ! ก 3" 2 ก=ก
d$ !ก$
+
E F 6.  $#  sd !# = \ กd$ $]]13;
  21-23 *+, ... 2557 1 "   #  ,  !" 2
E25



Paper ID 1125



ก ก     ก   6 ก   !"#ก $ $%
ECTI-CARD Proceedings 2014, Chiang Mai, Thailand
Z[# d$ =2   ก  =   %# [ 2 c
" #2 % กd$ =$ 9$d %# [% Z[#d$ = # 
กก`" dก 2 ก=,sd  [==กd$ =$d
d [  7 " กd$ =$8 ! 2    ก $d Zก
d$ =d# " #2 $Zกd$ =$d d [ 8 a^  ก$
2   r  ! ก  % % 3 2   d `    Z[#
d$ =$ 9กd$]]13;3d# 2 9[ก # `   ก กd
$]]13;Zdd " ก  ก`" d  กd$ = #
 $d ก;Zกd$ = a^ $ 9 _   3d#

_ [== .ก "ก$
# $d 2  [==ก
d$ =# ก "ก$  ก%^ ! [==กd$ =
==$= ==$2 ก2 Z[#d$ =! 2  21-40 h   3 $[
$d ! %1ก2 Z[#$[    2 61 h%^ 3!# ! ก
 3" 2  ก ก d $ ! กก 2  ก2   c Zก
d$ =3d# 9[ก `3_ 5 %# [ !#! ก==ก=ก2
Z[#\  $ ! [==2 c " !#! ก "$7,
กกก+!  ก3d#2 3

4. Sก 

% % =1 1  ^ ก$[ 1 1 `$  1  
$ก ก.^ก+]]$% . ก 8ก ก$ . $
2 ! กd` d$ = ก1 % =1 $$ ก 
=# $ " 2 " [2=# ก[d . " .  . $  2
_ $$ ! กd$ =  
.$  a2 
Z[# ]d# ==$$ ` . " $ 
3d#!"#%# [_  ก ก=ก` 

6. ก!!ก 

Zกd$ = 3d#  ก $$   80  3d# 9[ก ` ` ก
" " 2   r  % กd$ =  8 ก 3 [  ==
 ==  = ==$= ==$2 ! 4 2  3d#ก2 1) 2 
`ก 2 20 h 2) 2  20-40 h 3) 2  41-60 h  4) 2
 61 h%^ 3 Z3d#$d d   1
กZกd$ = = 22 `ก 2 20 h    8 ! ก
$[ $d! กd$ ===  = d 2r [2 0.5188  2!
[ ==กd$ ===$= ==$2 # .  8 ! ก
 d $ !ก$ 2 d#  ก2 Z[#  d$ =! 2  20-40 h  
  8 ! กd $ !$[ $d a^ 2  8 r [2 0.642 
 0.734  `d= ! %1ก2 Z[#d$ =! 2  61 h%^
3 !# ! กd$ =$[ $d! ก[== a^ 2  8 r [2
 1.2195  1.1832   1.2002  $`"=กd$ =!
[==  = ==$= ==$2  `d=

กW

ก L 
[1] Reza Shamehr and Ferdinando A.Mussa-lvaldi, uAdaptive
representation of dynamics during learning of a motor taskw , The
Journal of Neuroscience, vol. 74(5), pp. 3208-3224, May 1994.
[2] D.P. Munoz, J.R. Broughton, J.E. Goldring, I.T. Armstrong, uAgerelated performance of human subjects on saccadic eye movement
tasks,w Exp Brain Res., vol. 121(4), 391-340, August 1998.
[3] AC Nobre, A Correa, JT Coull, uThe hazards of time,w Current
Opinion Neurobiology, pp. 17:465-470, 2007.
[4] Ali-Akbae Samadani and Zahra Moussavi, uHuman brain
performance in learning complex temporal patterns,w 31st Annual
International Conference of the IEEE EMBS Minneapolis, pp.
3967-3970, September 2009.

!  F 1. $Zก=  8  3 [== ! 22 
2  8 r ( ) ± 2= = 5
2 
==  =
==$=
==$2
≤ 20 h 0.5188 ± 0.0491 0.7240 ± 0.0279 0.9138 ± 0.1251
21-40 h 0.6235 ± 0.0589 0.6420 ± 0.0369 0.7340 ± 0.0274
41-60 h 1.0540 ± 0.0707 1.0172 ± 0.0471 1.0173 ± 0.0351
>61 h
1.2195 ± 0.0447 1.1832 ± 0.0939 1.2002 ± 0.0377
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บทคัดย่ อ

1. หลักการและความสาคัญของปัญหา

โครงงานนีม้ ีวัตถุประสงค์ เพื่อตอบสนองการใช้ ยานพาหนะโดยไม่ ใช้
นา้ มันเชื ้อเพลิง ลดอัตราการใช้ รถบนถนน ช่ วยลดปั ญ หาทางด้ านมลภาวะ
ทางอากาศ และเป็ นทางเลือกในการใช้ ยานพาหนะเพื่อเดินทางในระยะที่
สั้น เพื่อหลีกเลี่ยงการจราจรที่ ติดขัด โครงงานที่ได้ สร้ างขึน้ มา แบ่ งเป็ น 2
ส่ วนคื อ 1.ส่ วนประกอบทางด้ านฮาร์ ดแวร์ ถู ก พั ฒ นาด้ ว ยใช้ บอร์ ด
ไมโครคอนโทรลเลอร์ อาร์ ดัวโน(Arduino) ทางานร่ วมกั บไจโรเซ็นเซอร์
(Gyro sensor) และแอคเซเลโรมิ เตอร์ (Accelerometer) เพื่ อตรวจสอบมุม
ความโน้ มเอี ยงของรถไฟฟ้ าสองล้ อและควบคุมการทางานของมอเตอร์
ผ่ านชุ ด ควบคุ ม มอเตอร์ (Motor Driver) 2.ส่ วนโครงสร้ างทางด้ าน
ซอฟต์ แวร์ ถู ก พั ฒ นาด้ วยภาษาซี (C++) และคอมไพลเลอร์ เป็ น
คอมไพเลอร์ เฉพาะของอาร์ ดัว โนซึ่ งมาพร้ อมกั บ ตั วบอร์ ด หลั ก การ
รั กษาสมดุลของผู้ขับขี่โดยใช้ ไจโรเซ็นเซอร์ และแอคเซเลโรมิเตอร์ ผ่านตัว
กรองแบบคอมพลี เมนต์ ท ารี่ (Complementary Filter) ตรวจสอบค่ าการ
โน้ มเอี ยงของผู้ขับขี่ ขับเคลื่อนโดยมอเตอร์ ไฟฟ้ ากระแสตรง ขนาด 350
วัตต์ ใช้ แหล่ งจ่ ายไฟแบตเตอรี่ 24 โวลต์

ปั จจุ บ ั น การสั ญ จรของมนุ ษ ย์ส่ วนมากจะเป็ นการสั ญ จรด้ ว ย
ยานพาหนะเป็ นจักรยานยนต์ รถยนต์ส่วนบุคคล หรื อ รถโดยสารประจา
ทาง นิ ยมใช้กนั มากทาให้การจราจรติ ดขัด ก๊าซคาร์ บอนไดออกไซด์จาก
ยานพาหนะยังก่อให้เกิ ดมลพิษทางอากาศอีกปั ญหาหนึ่ งที่ทุกคนให้ความ
สนใจมากในขณะนี้ คื อ สภาวะน้ ามันเชื้ อเพลิ งที่ ใช้ส าหรั บ ยานพาหนะ
ของโลกมี ปริ มาณน้อยลงส่ งผลให้น้ ามันมี ราคาสู งขึ้นและเกิ ดสภาวะขาด
แคลนเชื้ อเพลิง
จากปั ญหาพบว่ามีแนวทางแก้ปัญหา โดยใช้ความรู ้ เกี่ ยวกับ หุ่ นยนต์
รักษาสมดุล(Balance Robot)[6] สามารถรักษาความสมดุลและเคลื่อนที่ได้
อย่างรวดเร็ ว เพื่อนามาประยุกต์สร้ างเป็ นยานพาหนะที่สามารถเดิ นทางใน
ระยะทางสั้ น ๆ เป็ นยานพาหนะที่ ส ามารถอ านวยความสะดวกในการ
สัญจรได้ดี ใช้การขับเคลื่อนด้วยล้อเพียงสองล้อ มีขนาดที่เล็กและมีความ
คล่ องตัวสู ง และที่ ส าคัญ คื อ ไม่ใช้น้ ามันเชื้ อเพลิ ง ลดปั ญหามลพิษทาง
อากาศ
ด้วยเหตุน้ ี ทางผูจ้ ดั ทาจึงสร้ างรถไฟฟ้ าสองล้อแบบรักษาสมดุ ล เพื่อ
ใช้เป็ นยานพาหนะสาหรับมนุ ษย์ ใช้การขับเคลื่ อนด้วยมอเตอร์ ไฟฟ้ าใช้
พลังงานไฟฟ้ าจากแบตเตอรี่ ควบคุมมอเตอร์โดยไมโครคอนโทรลเลอร์ มี
เซนเซอร์ ว ั ด ค่ า ความโน้ ม เอี ย ง[1]เป็ นตั ว ตรวจจับ [3] ส่ งค่ า ไปยัง
ไมโครคอนโทรลเลอร์ เพื่อคานวณค่าให้มอเตอร์ ทางาน เกิ ดการเคลื่ อนที่
และในขณะเดี ยวกัน ก็รักษาสมดุ ลไม่ ให้ล้มตัวลง รถไฟฟ้ าสองล้อแบบ
รักษาสมดุลจะเป็ นประโยชน์กบั บุคคลทัว่ ไปที่ตอ้ งการใช้ยานพาหนะใน
การเดิ นทางในระยะใกล้และองค์กรที่ตอ้ งการยานพาหนะเอาไว้เดิ นทาง
ภายในพื้นที่ขององค์กรแทนการใช้ยานพาหนะที่ใช้น้ ามันเชื้อเพลิง เพราะ
มี ราคาต้น ทุ นของเชื้ อเพลิ งที่ ต่ ากว่าน้ ามัน อี กทั้งลดมลพิ ษทางเสี ยงและ
อากาศ และใช้พ้นื ที่ในการจอดรถน้อยกว่ารถจักรยานยนต์ทวั่ ไป

Abstract
This project had an objective to provide an alternative choice for
personal transportation without using of fuel vehicles and lead to
decreasing in traffic jam and air pollution. This project was aimed to
support short distance movement. This project had 2 parts. The first is a
hardware part which used an Arduino board with a Gyro sensor and an
accelerometer for the balance checking of the angle of an electric
scooter. The signal was then sent to control a motor driver to the second
part which was a software develop by C++ language and was compiled
by an Arduino’s compiler. A complementary filter was used to control
the balance of an electric scooter. The main principle is to operate the
motor in order to prevent a tipping over. A 350-watt DC motor was used
in this project with a 24-volt battery as a power supply.

2. การออกแบบและสร้ างระบบ
2.1 การออกแบบ Hardware
การทางานของฮาร์ดแวร์จะแยกออกเป็ น 3 ส่ วน ดังรู ปที่ 1 คือ
1.อินพุตประกอบด้วย ไจโรเซ็นเซอร์ แอคเซเลโรมิเตอร์ และระบบ
บังคับเลี้ยว
2.โปรเซส ประกอบด้วย บอร์ดอาดูโน่ UNO R3 ชุดขับมอเตอร์

Keywords: Gyro sensor, Accelerometer
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ระบบบังคับเลี้ ยวมีตวั ต้านทานปรับค่าได้โดยส่ งแรงดันออกขา Vo ไปยัง
ขา A0 ของไมโครคอลโทรลเลอร์ อาร์ ดวั โน เพื่อทาการประมวลในการ
บังคับเลี้ ยว เมื่ อไมโครคอลโทรลเลอร์ อาร์ ดวั โน ทาการประมวลแล้วจะ
ส่ งสัญญาณออกเพื่ อไปควบคุ ม การท างานมอเตอร์ ที่ข า D5 และขา D6
โดยที่ขา D5 จะเชื่ อมต่อที่ขา S2 และขา D6 จะเชื่ อมต่อที่ขา S1 ของชุดขับ
มอเตอร์เพื่อควบคุมการเคลื่อนที่ของรถไฟฟ้ าสองล้อแบบรักษาสมดุล

3.เอาท์พุต ประกอบด้วย ชุ ดขับและมอเตอร์ 24 โวลต์ดีซี ก าลังขับ
350 วัตต์ จานวนสองตัว
แอคเซเลโรมิเตอร์ เซ็นเซอร์

ไจโรเซ็นเซอร์

ชุด ควบคุมการเลี้ยว(ตัว
ต้านทานปรับค่าได้)

ค่ามุม องศาที่เปลี ่ยนไป(ข้อ มูล อนาล็อ ก)
ความเร่ ง ของวัถตุ(ข้อ มูล อนาล็อ ก)

ไมโครคอนโทรลเลอร์

ค่าความต้านทาน(ข้อ มูล อนาล็อ ก)

2.2 การออกแบบ Software

ชุด แสดงผลแบตเตอรี่ ค งเหลือ
แรงดันแบตเตอรี่

ผังการทางานในรู ปที่ 3 เมื่ อได้ค่าจากไจโรเซ็ นเซอร์ และแอคเซเลโร
มิเตอร์ นาค่าที่ ได้มาคานวณเพื่อหาองศาของการเอี ยงที่ แน่ นอนของวัตถุ
โดยผ่าน ฟั งก์ชนั ที่มีชื่อว่า ตัวกรองคอมพลี เมนต์ทารี่ [5] เมื่อได้มุมองศาที่
แน่ นอน จะนาค่าที่ได้ส่งให้กบั ฟั งก์ชนั พีไอดี คอนโทรลเพื่อคานวณหาค่า
อัตราส่ วนของความเร็ วกับมุมองศาที่เอียงไปจากนั้นนาค่าที่ได้ไปควบคุม
การหมุนของมอเตอร์

ข้อ มูล ควบคุ มชุดขับมอเตอร์ (ข้อ มูล ดิ จิตอล

แรงดัน
วงจรขับมอเตอร์
และกระแส
พัล ส์ วดิ ท์ควบคุมมอเตอร์ ข วา(ข้อ มูล ดิ จิตอล)
พัล ส์ วดิ ท์ควบคุมมอเตอร์ ซ้าย (ข้อ มูล ดิ จิตอล)

แบตเตอรี่ 24 โวลต์12แอมป์

มอเตอร์ขวา

มอเตอร์ซ้าย

รูปที่ 1 บล็อกไดอะแกรมของระบบ
การทางานหลักคือ บอร์ดอาร์ดวั โน UNO R3 จะรับสัญญาณอินพุต
จาก ไจโรเซ็นเซอร์ แอคเซเลโรมิเตอร์ และระบบบังคับเลี้ยว เพื่อทาการ
ประมวนผล จากนั้นบอร์ ดอาร์ ดวั โน UNO R3 จะส่ งสัญญาณเอาท์พตุ ไป
ยังชุดขับมอเตอร์ เพื่อให้มอเตอร์ 24 โวลต์ดีซี กาลังขับ 350 วัตต์ จานวน
สองตัวจะทางานตามที่กาหนด

รู ปที่ 3 โฟลว์ชาร์ตและการทางานของโปรแกรม

รูปที่ 2 การเชื่ อมต่ออุปกรณ์ของรถไฟฟ้ า
การเชื่ อมต่อระหว่างแอคเซเลโรมิ เตอร์ และไจโรเซ็นเซอร์ เป็ นการ
เชื่ อ มต่ อ แบบขนาน โดยที่ ข า GND ของไจโรเซ็ น เซอร์ เชื่ อ มต่ อกับ ขา
GND ของแอคเซเลโรมิเตอร์ ขา VCC ของไจโรเซ็ นเซอร์ เชื่ อมต่อกับ ขา
VCC ของแอคเซเลโรมิเตอร์ ขา SDA ของไจโรเซ็ นเซอร์ เชื่ อมต่อกับขา
SDA ของแอคเซเลโรมิ เตอร์ จากนั้น ทาการเชื่ อมต่อขา SDA ไปยังขาA4
ของไมโครคอลโทรลเลอร์ Arduino และขา SDA ของไจโรเซ็ น เซอร์
เชื่ อมต่ อกับ ขา SDA ของแอคเซเลโรมิ เตอร์ จากนั้น ท าการเชื่ อ มต่ อขา
SDA ไปยังขา A5 ของไมโครคอลโทรลเลอร์ อาร์ดวั โน ไมโครคอลโทรล
เลอร์ อาร์ ดั ว โน รั บ ค่ า สั ญ ญาณจากขา A4 และขา A5 เพื่ อ ท าการ
ประมวลผลในระบบทรงตัวของรถไฟฟ้ าสองล้อแบบรั ก ษาสมดุ ล ใน

รู ปที่ 4 ผลการทดสอบขับขี่

3. การทดลองการทางาน
ในรู ปที่ 4 ทางคณะผูจ้ ดั ทาได้ทาการทอลองและทดสอบคุ ณสมบัติ
ของรถไฟฟ้ าสองล้อแบบรักษาสมดุล โดยได้ทาการสร้างตารางทดสอบ
การทางานของรถสองล้อแบบรักษาสมดุลขึ้นมาดังนี้
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Accelerometer(%C2%B116g,[สื บค้นเมื่อ 7 กุมภาพันธ์ 2556]
[4] “Gyroscope”.Available:http://en.wikipedia.org/wiki/Gyroscope,
[สื บค้นเมื่อ 7กุมภาพันธ์ 2556.]
[5] “Kalman Filter”,Available: http://cpe.rsu.ac.th/students/u504629
/Kalman_Filter_final.pdf , [สื บค้นเมื่อ 7 กุมภาพันธ์ 2556]
[6] Shane Colton., “The Balance Filter”.Available:http://web.mit.edu
/scolton/www/filter.pdf , [สื บค้นเมื่อ 7 กุมภาพันธ์ 2556]

ตารางที่ 1 อธิบายการทดสอบหลักการทางานของหุ่ นยนต์โมเดลรถไฟฟ้ า
สองล้อรักษาสมดุล
ประเด็นที่ทดสอบ
ผลการทดสอบ
การทรงตัวของหุ่นยนต์โมเดล
หุ่ นยนต์โมเดลสามารถรักษา
สมดุลของตัวเองได้และทางานได้
ตามปกติ
การเดินหน้า-ถอยหลัง
หลังจากทาการเอียงหุ่ นยนต์
โมเดล สามารถเดินหน้า-ถอยหลัง
ตามการเอียงของตัวเองได้
การเลี้ยวซ้าย-ขวา
เมื่อทดสอบการกดรี โมทภาคส่ ง
สัญญาณวิทยุหุ่นยนต์โมเดล
สามารถเลี้ยวซ้าย-ขวาได้ แต่ยงั มี
การสัน่ และกระตุกของหุ่นยนต์
โมเดล
ขึ้นทางลาดชันที่มีความชันไม่เกิน 20 หุ่ นยนต์โมเดลสามารถเคลื่อนที่
องศา
เดินหน้า-ถอยหลังผ่านพื้นที่ที่มี
ความชันไม่เกิน 20 องศาได้

4. สรุปผลการทดลอง
หลังจากการทดสอบหลัก ทางานรถไฟฟ้ าสองล้อแบบรั ก ษาสมดุ ล
สามารถรักษาสมดุลให้กบั ผูข้ บั ขี่ได้ แต่ยงั มีในส่ วนของระยะหมุนอิ สระ
ของล้อ ซึ่ งเกิ ดจากการใช้โซ่ ที่มีระยะห่ างจากเฟื องขับ รถไฟฟ้ าสองล้อ
แบบรักษาสมดุลสามารถขับขี่เดินหน้าและถอยหลังได้โดยการเอนตัวของ
ผูข้ ับ ขี่ เอง ยิ่งผู้ข ับ ขี่ เอนตัวหรื อ โน้ ม ตัวไปมากเท่ าใด ความเร็ วในการ
เคลื่ อ นที่ จะเพิ่ ม ขึ้ น ตามทฤษฎี ก ารควบคุ ม มอเตอร์ เมื่ อไจโรเซ็ น เซอร์
สามารถรับอินพุตหรื อความโน้มเอี ยงที่ สูงขึ้น ความเร็ วของมอเตอร์ ก็จะ
สูงตาม รถไฟฟ้ าสองล้อสามารถเคลื่ อนที่ผ่านพื้นที่ที่มีลกั ษณะเป็ นเนิ นสู ง
หรื อพื้นที่ลาดเอียงที่มีความชันไม่เกิน 20 องศาได้ สามารถรองรับน้ าหนัก
ได้ไม่เกิน 80 กิโลกรัม ความเร็ วสู งสุ ดได้ 15 กิ โลเมตรต่อชัว่ โมงและวิ่งได้
ระยะทางสูงสุด 6 กิโลเมตร เมื่อแบตเตอรี่ เต็ม
ส่ วน งบประมาณ ส าห รั บ โครงงานประมาณ 30,000 บาทเมื่ อ
เปรี ยบเที ยบกับผลิ ตภัณฑ์ที่มีข ายตามท้องตลาดซึ่ งมี ราคาอยู่ที่ 100,000
บาท จะเห็ น ได้ว่า โครงงานนี้ มี ค่ าใช้ จ่ า ยที่ ต่ ากว่ า ส่ ว นข้อ ด้อ ยที่ ต้อ ง
ปรับปรุ งคือความสวยงามของตัวรถ

เอกสารอ้ างอิง
[1] “Accelerometer”. Available:http://sensorwiki.org/doku.php/
sensors/acceleromeTer,[สื บค้นเมื่อ 7 กุมภาพันธ์ 2556]
[2] “An Electronic Speed Control Primer”,[Online].Available:
http://www.stefanv.com/electronics/escprimer.html,[สื บค้นเมื่อ 11
พฤศจิกายน 2555]
[3] “Grove - 3-Axis Digital Accelerometer(±16g)”. Available:http://
www.seeedstudio.com/wiki/Grove-_3-Axis_Digital_
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(A Development of Canned Computer Software for Audio Prescription Labeling
for Visually Impaired People)
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Abstract
This research aims to develop computer software for medicine
labeling reader for visually impaired people. This developed software is
used by people who are talking care of visually impaired people such as
pharmacists and nurses. This computer software is developed by using
the open source Java and the database with MySQL. The developed
software is evaluated by pharmacists and nurses. The survey results of
the developed software are overall very satisfied by all assessors.
Keywords: RFID, visually impaired people, medicine labeling,
JAVA, MySQL
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โคมไฟแอลอีดีเพือการพัฒนาความร่ วมมือเพือเสริมสร้ างความเข้ มแข็งและยกระดับความเป็ นอยู่ของราษฎรใน
หมู่บ้านห่ างไกลในเขตภาคเหนือตอนบน
LEDs Lamp for Cooperative Development for Empowerment and Enhancement Well-being of People in
Upper Northern Remote Villages
กฤษดา ยิงขยัน1 จุฑาทิพย์ เฉลิมผล2 และ ศักดา จงแก้ววัฒนา2
1
สาขาวิศวกรรมไฟฟ้ า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ
2
ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและส่ งเสริ มเผยแพร่ การเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
E-mail: krisdacm@hotmail.com1, jutha073@gmail.com2, sakda.abc@gmail.com2

บทคัดย่ อ
การสร้ างโคมไฟแอลอี ดี ใ นงานวิ จัย นี 4เ ป็ นส่ ว นหนี: งของโครงการ
พัฒนาความร่ วมมือเพื:อเสริ มสร้ างความเข้ มแข็งและยกระดับความเป็ นอยู่
ของราษฎรในหมู่บ้านห่ างไกลในเขตภาคเหนื อตอนบน เพื:อให้ แสงสว่ าง
แก่ ชุมชนในแนวเขตชายแดนไทย-เมียนมาร์ เพื:อให้ มีแสงสว่ างใช้ งานใน
เวลากลางคืน โคมไฟที:ออกแบบสามารถใช้ งานร่ วมกับระบบโซลาร์ เซลล์
ที:ใช้ แรงดันไฟฟ้ า 12 โวลต์ หรื อ 24 โวลต์ ได้ มีอัตราการใช้ พลังงานไฟฟ้ า
ประมาณ 15 วัตต์ เมื: อใช้ กับแรงดันไฟฟ้ ากระแสตรง 12 โวลต์ จากการ
ทดสอบประสิ ทธิ ภาพการส่ องสว่ างของโคมไฟแอลอี ดีที:สร้ างขึน4 พบว่ าจะ
ให้ ค่าความส่ องสว่ างที: 26.39 ลักซ์ ซึ: งถ้าเปรี ยบเทียบกับหลอดไฟที: ใช้ ตาม
บ้ านโดยทั:วไปขนาด 60 วัตต์ จะให้ ค่ าความสว่ างที: 16.68 ลัก ซ์ ซึ:งมี ค่ า
ความสว่ างน้ อยกว่ าโคมไฟที:พัฒนา และสามารถนําไปใช้ ในที: ที:ไม่ มีไฟฟ้ า
และสามารถประหยัดการใช้ พลังงานไฟฟ้ าได้ เป็ นอย่างดี

1. บทนํา
จากการที สํานักงานกองทุนสนับสนุ นการวิจยั (สกว.) ในส่ วนงาน
Area-Based Collaborative Research (ABC) ได้ประสานงานร่ วมกับกอง
พลทหารราบที 7 กรมทหาราบที 7 หน่ วยเฉพาะกิ จกรมทหารราบที 17
และสถานี พ ฒ
ั นาป่ าไม้ บ้านห้ วยเต่ า อํา เภอสะเมิ ง สํานัก บริ ห ารพื นที
อนุ รักษ์ที 16 (เชี ยงใหม่) กรมอุทยานแห่ งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช ได้
ประชุ มหารื อร่ วมกันเพือหาแนวทางในการที จะร่ วมกันยกระดับความ
เป็ นอยู่แ ละสร้ างความเข้ม แข็งของราษฎรในพื นที ห่ า งไกล โดยอาศัย
ผลงานวิจยั จากโครงการ “การพัฒนาพลังงานทดแทนเพือความมันคงและ
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ” ทีได้สร้ างต้นแบบเทคโนโลยีการผลิ ต
กระแสไฟฟ้ าจากพลังงานธรรมชาติทีได้จากลม แสงแดด และนํา เพือนํา
กระแสไฟฟ้ าทีผลิตได้มาทําให้เกิ ดแสงสว่างในชุมชนห่ างไกล ทําให้เกิ ด
การสร้ า งความร่ ว มมื อ เกิ ด ศู น ย์ก ารเรี ย นรู้ และมี ค วามพร้ อ มในการ
สนับสนุนเทคโนโลยีการผลิตกระแสไฟฟ้ าเพือช่ วยยกระดับความเป็ นอยู่
ของชุมชน ซึ งกรอบความคิดของโครงการ “การพัฒนาความร่ วมมือเพือ
ยกระดับ ความเป็ นอยู่ ข องราษฎรในหมู่ บ้า นเขตชายแดนภาคเหนื อ
ตอนบน” เป็ นการนําเทคโนโลยีทีมีอยู่ ได้แก่ ระบบการผลิตกระแสไฟฟ้ า
จากโซล่ าเซลล์ กังหันลม และกังหันนํา เข้าไปช่ วยแก้ไขปั ญหาจําเป็ น
เร่ งด่วนให้กบั ประชาชนในหมู่บา้ นในพืนทีห่ างไกลทีไม่มีพลังงานไฟฟ้ า
ใช้ เป็ นความช่ วยเหลือและความร่ วมมือนําร่ องสู่ หมู่บา้ นเป้ าหมาย ได้แก่
หมู่บา้ นในเขตอําเภออมก๋ อย อําเภอสะเมิง และหมู่บา้ นคู่ขนานชายแดน
ซึ งเป็ นพืนทีห่ างไกล มีสภาพพืนทีเป็ นภูเขาสลับซับซ้อน การเข้าถึงพืนที
เพือดูแลแก้ปัญหาและปรับปรุ งชีวิตความเป็ นอยูข่ องราษฎรเป็ นไปได้ยาก
การส่ ง ข้อ มู ล ปั ญ หาหรื อความต้อ งการของหมู่ บ้า นมาสู่ ห น่ ว ยงานที
เกียวข้องมีขอ้ จํากัดของทรัพยากร บุคคลากร งบประมาณและเวลา ทําให้
ราษฎรในพืนทีเหล่านี ต้องประสบกับปั ญหาต่าง ๆ ซึ งในบางกรณี ปัญหา
เหล่ านันสามารถแก้ไขหรื อช่ วยเหลื อได้ทนั ทีจากเทคโนโลยีทีมีอยู่หรื อ
การประสานส่ ง ต่ อ หน่ ว ยงานที เกี ยวข้อ ง นอกจากนี ตามนโยบายของ
กองทัพบกทีจะช่ วยพัฒนาหมู่บา้ นคู่ขนานตามแนวชายแดนควบคู่กบั การ
พัฒนาหมู่บา้ นภายในเขตประเทศไทยเป็ นการเสริ มสร้างความสัมพันธ์อนั

Abstract
Creating lamps in this research is a part of the cooperative
development for empowerment and enhancement well-being of people in
upper northern remote villages to provide the light source for the
community between Thailand and Myanmar border at night. The
proposed LEDs lamp can connected to the 12 volts or 24 volts solar cell
system and its consumed the electrical power at 15 watts when applied
at 12 volts DC. From testing, the luminous value of the LEDs lamp
provide the illumination is 26.39 LUX, which is compared with the 60
watts lamp that provide the luminous value at 16.68 LUX. The results
found that the luminous values of the 60 watts lamp is less than the
luminous value of the proposed LEDs lamps. The proposed LEDs lamp
can be used in the area that is no electricity and it save the energy
consumption as well .
Keywords: Power LED, Solar Cell, Cooperative Development
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ดี ก ับ ประเทศเพือนบ้าน ซึ งถื อว่าเป็ นภารกิ จหนึ งในพันธกิ จของหน่ วย
ป้ องกันชายแดน เพือเสริ มสร้างความสัมพันธ์อนั ดี ก บั หน่ วยทหารของ
ประเทศเพือนบ้าน ขจัดความหวาดระแวงต่อกัน ส่ งผลให้สามารถเจรจา
แก้ไขปั ญหาต่างๆทีเกิ ดขึนตามแนวชายแดนให้ยตุ ิลงได้ในระดับท้องถิ น
โดยร่ วมสร้ างสภาวะแวดล้อมทางสันติเ พือลดปั ญหาทีอาจจะก่ อให้เกิ ด
การกระทบกระทังกันทังสองฝ่ ายในพืนทีตามแนวชายแดนของประเทศ
ไทย-เมียนมาร์ โดยเฉพาะประชาชนในระดับท้องถิ นทีอาศัยในชุมชนตาม
แนวชายแดนไทย-เมียนมาร์ ทีมีความแตกต่างและมีความล่อแหลมในการ
เกิดปัญหาความขัดแย้งและปั ญหาความมันคงของทังสองประเทศได้ โดย
งานวิจยั นี ได้ด ําเนิ นการสร้ า งโคมแอลอี ดี เ พือสําหรั บให้ แ สงสว่างเพื อ
อํานวยความสะดวกสําหรับการเดินทางในเวลากลางคืนแก่ชุมชนในเขต
ชายแดนห่ างไกลของภาคเหนือตอนบน

รู ปที 2. โคมไฟแอลอีดี
จากวงจรในรู ปที 1 ผูว้ ิจยั เลื อกใช้ไอซี LM317 เพือใช้ในการจํากัด
กระแสไฟฟ้ าให้ไ หลผ่ านวงจร 1.2 แอมป์ ซึ งมี สมการในการคํานวณ
ค่ากระแสไหลผ่านดังสมการที 1 ดังนี
IOUT = Vref/ R1

(1)

ซึ ง Vref ของไอซี เบอร์ LM317 มีค่าเท่ากับ 1.2 โวลต์ เมือใช้ความ
ต้านทาน 1 โอห์ม จะให้ค่าการไหลของกระแสไฟฟ้ าไม่เกิน 1.2 แอมป์

3. การทดสอบ
3.1 การทดลองหาค่ าความสว่ างและการใช้ พลังงาน
ผูว้ ิจยั ได้ศึกษางานวิจยั ทีได้ นําเสนอการพัฒนาการออกแบบส่ องสว่าง
โดยใช้แ อลอี ดีก าํ ลัง สู ง ทําการเปรี ยบเที ยบข้อได้เ ปรี ยบของหลอดไฟ
แอลอีดีกาํ ลังสูงกับหลอดไฟอืน[3] และทําการทดลองเพือหาค่าความสว่าง
ของโคมแอลอีดีทีพัฒนาเปรี ยบเทียบกับค่ าความสว่างของหลอดไฟฟ้ า
แบบใส้ทีใช้ไฟกระแสสลับ 220 โวลต์ 50 เฮิร์ตขนาด 25, 40, 60 และ 100
วัตต์ตามลําดับทีมีการติดตังแผ่นสะท้อนแสงในช่ วงทดลองและทําการหา
ค่าความสว่างโดยใช้ light meter ยีห้อ Lutron รุ่ น LX-1108 ทําการวัดค่า
ความสว่างทีระยะทางจากแหล่ งกําเนิ ดแสง 3 เมตร มีผลการทดลองดัง
แสดงในตารางที 1

2. รายละเอียดการพัฒนา
2.1 การออกแบบวงจรโคมไฟแอลอีดี
การออกแบบวงจรโคมไฟแอลอีดีทีนําเสนอนี ได้เลือกใช้ Power LED
เบอร์ TL1F1-NW0 ผลิดโดยบริ ษทั โตชิ บา โดยใช้จาํ นวนแอลอีดีในวงจร
จํานวน 12 ตัว ซึงแอลอีดีแต่ละตัวจะให้ค่าความสว่าง 112 lumen เมือป้ อน
กระแสไฟฟ้ า 350 มิลลิแอมป์ ดังแสดงในรู ปที 1 และโคมไฟแอลอีดีที
พัฒนาแสดงในรู ปที 2 ตามลําดับ

ตารางที 1. แสดงผลการทดลองเพือหาค่าความสว่าง
ค่าความสว่าง
ตัวอย่างสําหรับทดสอบ
(LUX)

รู ปที 1. วงจรโคมไฟแอลอีดี

โคมแอลอีดีขนาด 15 วัตต์

26.39

หลอดไฟฟ้ าขนาด 25 วัตต์

5.37

หลอดไฟฟ้ าขนาด 40 วัตต์

11.95

หลอดไฟฟ้ าขนาด 60 วัตต์

16.68

หลอดไฟฟ้ าขนาด 100 วัตต์

30.60

3.2.วิจารณ์ ผลการทดลอง
จากผลการทดลองพบว่าโดมไฟที พัฒนาให้ค่ าความสว่างมากกว่ า
หลอดไฟฟ้ าแบบใส้ทีใช้ในการทดลองทังหมดยกเว้นหลอดไฟฟ้ าขนาด
100 วัตต์ซึงแสดงให้เห็ นว่าโคมไฟแอลอีดีทีได้จากการวิจยั สามารถช่ วย
ประหยัดการใช้พลังงานไฟฟ้ าได้เป็ นอย่างดี

5. สรุปผลการทดลอง
จากผลการทดลองแสดงให้เห็นว่าโคมไฟแอลอีดีทีพัฒนาสามารถลด
การใช้พลังงานไฟฟ้ า โดยให้ค่าความสว่างใกล้เคียงกับหลอดไฟฟ้ าทีใช้
ไฟฟ้ ากระแสสลับ 220 โวลต์ขนาด 100 วัตต์ สามารถนําไปใช้ในพืนทีที
ไม่มีไฟฟ้ าได้เป็ นอย่างดี โดยการต่ อใช้งานโคมไฟจะต้องต่ อสายไฟฟ้ า
จากโคมแต่ละโคมไฟไปยังแหล่งจ่ายหรื อแบตเตอร์ รี อีกทังยังมีขีดจํากัด
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ในเรื องของระยะของสายไฟฟ้ าจะต้องไม่เกิ น 30 เมตร เมือใช้ร่วมกับสาย
ทองแดงทีมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 2.5 มิลลิเมตร
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Solar LED Lighting by Automatic Control
เฉลิมพล เรื องพัฒนาวิวฒั น์1 และยุทธนา กันทะพะเยา2
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้ า ศูนย์วิจยั และถ่ายทอดเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุ วรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี
E-mail: chal_wiwat@yahoo.com 1, yutthana.k@rmutsb.ac.th 2
ทางหนึ่ ง โดยการทํา งานนั้นจะใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ ควบคุ มวงจร
แปลงผันไฟฟ้ าในการประยุกต์ใช้พลังงานแสงอาทิตย์มาผลิตกระแสไฟฟ้ า
ชาร์ เก็บลงแบตเตอรี่ และเป็ นแหล่งจ่ายให้กบั โคมหลอดแอลอีดีพลังงาน
แสงอาทิตย์ในตอนกลางคืน

บทคัดย่อ
บทความนี ้ ไ ด้ ออกแบบและสร้ างโคมหลอดแอลอี ดี พ ลั ง งาน
แสงอาทิ ต ย์ แบบอั ต โนมั ติ เพื่ อ ประยุก ต์ ก ารใช้ พลัง งานจากเซลล์
แสงอาทิ ตย์ ซึ่ งนํามาใช้ ประโยชน์ ในการให้ แสงสว่ างในยามคํา่ คื น โคม
หลอดไฟแอลอี ดี ถูก ควบคุ ม การทํา งานด้ วยไมโครคอนโทรลเลอร์ ให้
สามารถ ปิ ด-เปิ ดโคมหลอดไฟแอลอี ดีแบบอัตโนมัติ โดยวิธีกาํ หนดเวลา
และแสงสว่ างควบคุม การทํางาน ในระบบมี วงจรแปลงผันกําลังไฟฟ้ า
แบบบูสรั บแรงดันอิ นพุตจากแบตเตอรี่ 12โวลต์ และมีแรงดันเอาต์ พุตที่
ค่ าประมาณ 72 โวลต์ จากผลการทดสอบโคมหลอดแอลอี ดีที่แรงดั น
เอาต์ พตุ ของวงจรแปลงผันกําลังไฟฟ้ าอยู่ที่ช่วงประมาณ 72-74 โวลต์ และ
กระแสเอาต์ พตุ 0.25 แอมแปร์ หลอดมีแสงสว่ าง 148 ลักซ์ และโคมหลอด
แอลอี ดีสามารถ เปิ ด-ปิ ด โดยขึน้ กับเวลาและปริ มาณแสงจากภายนอกได้
อย่างถูกต้ อง

2. การทํางานของระบบ
ส่ ว นประกอบของโคมหลอดแอลอี ดี พ ลัง งานแสงอาทิ ต ย์แ บบ
อัตโนมัติแสดงดังรู ปที่ 1 ซึ่ งประกอบด้วยแผงเซลล์แสงอาทิ ตย์ ซึ่ งจ่ าย
พลังงานผ่านวงจรประจุแบตเตอรี่ เพื่อควบคุมระดับแรงดันให้เหมาะสม
กับ การประจุ แบตเตอรี่ และเป็ นแหล่ ง จ่ า ยให้กับ วงจรแปลงผันไฟฟ้ า
แบบบู ส เพื่ อ เพิ่ ม ระดับ แรงดัน ที่ จ่ า ยให้ กับ โคมหลอดแอลอี ดี ที่ ใ ช้
ไมโครคอนโทรลเลอร์ควบคุมการทํางานของชุดโคมหลอดแอลอีดี

Abstract

Charger

This paper design and implement automatic switch controlled solar
LED lighting. The application of solar energy is utilized to illuminate the
night. The microcontroller is used to control the solar LED lighting by
an automatically on-off switch. For automatic on-off purpose, the time
setting and brightness employs to control switch of the solar LED
lighting. The system consist of the boost converter receive the input
voltage from a 12 V battery and a 72 V output voltage. The experimental
results at a 72-74 V output voltage and a 0.25 A current: the solar LED
lighting has the brightness at 148 LUX and operation in an
automatically on-off follow to the setting time and brightness, correctly.
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รูปที่ 1. ระบบควบคุมโคมหลอดแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์

1. บทนํา
ปั จจุบนั การหันมาใช้หลอดแอลอี ดีก็ถือเป็ นการช่ วยในการประหยัด
พลังงานได้อีกทางหนึ่ง โดยเป็ นอุปกรณ์ให้แสงสว่างที่ใช้พลังงานได้อย่าง
มี ประสิ ท ธิ ภาพ เมื่ อ เที ยบกับหลอดฟลู อ อเรสเซนต์ที่ใ ช้กันในปั จจุ บัน
โดยหลอดแอลอีดีมีจุดเด่นเรื่ องกินไฟน้อย มีอายุการใช้งานยาวนาน และ
ทนทานเมื่อเทียบกับหลอดฟลูออเรสเซนต์ ซึ่ งเมื่อหลอดฟลูออเรสเซนต์ที่
เสี ยแล้วจะสร้างปั ญหากับสิ่ งแวดล้อม ดังนั้นในการสร้างโคมหลอด
แอลอี ดีที่ใช้พลังงานแสงอาทิ ตย์ก็จะช่ วยในการประหยัดพลังงานได้อีก

2.1 วงจรชาร์ จแบตเตอรี่
ชุดวงจรชาร์ จแบตเตอรี่ ถูกออกแบบเป็ นวงจรแบบแอนะลอกที่มีตวั
ควบคุมแรงดันด้วยไอซี เบอร์ LM317 ดังรู ปที่ 2 ซึ่ งจะรับแรงดันจากแผง
เซลล์แสงอาทิ ตย์มาเปรี ยบเที ยบกับแรงดันของแบตเตอรี่ ถ้ามี แรงดันสู ง
กว่าจะทําการประจุแรงดันเข้าแบตเตอรี่ และถ้าแรงดันที่แบตเตอรี่ สูงกว่า
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ก็จะทําการตัดการทํางาน ซึ่งจะสามารถปรับระดับแรงดันอ้างอิงที่ใช้ประจุ
แบตเตอรี่ ได้

2.4 การเลือกขนาดแผงเซลล์ แสงอาทิตย์และแบตเตอรี่
ในส่ วนของการเลือกขนาดของแบตเตอรี่ สามารถหาขนาดกระแสต่อ
ชัว่ โมงของแบตเตอรี่ สามารถคํานวณได้จาก ค่าพลังงานรวมที่ ตอ้ งการ
หารด้วยผลคูณของขนาดแรงดันไฟฟ้ าแบตเตอรี่ กับเปอร์เซ็นต์การใช้งาน
กระแสไฟฟ้ าที่ อยู่ในแบตเตอรี่ และประสิ ทธิ ภาพของตัวแปลงผันไฟฟ้ า
ซึ่ งหาค่าได้ดงั นี้
ค่ากําลังไฟฟ้ าที่ตอ้ งการทั้งหมด = 13.3 x 1.53 = 20.35 W
ค่าพลังงานไฟฟ้ ารวมทั้งหมด = 20.35 x 12 = 244.2 Wh
ขนาดของแบตเตอรี่ = 244.2 / (12 x 0.6 x 0.85) = 39.9 Ah
และการหาค่ า ขนาดแผงเซลล์ แ สงอาทิ ต ย์ จะกํา หนดปริ มาณ
แสงอาทิตย์ที่จะได้ใน 1 วันประมาณ 5 ชัว่ โมงดังนั้น
ขนาดของแผง = 244.2 / 5 = 48.84 W
ดังนั้นจึ งทําการเลื อกขนาดของแบตเตอรี่ 45 แอมแปร์ /ชัว่ โมง และ
ขนาดของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ 55 วัตต์

รู ปที่ 2. วงจรชาร์แบตเตอรี่

2.2 วงจรแปลงผันไฟฟ้าแบบบูส
การออกแบบวงจรแปลงผันไฟฟ้ าแบบบูส กําหนดให้มีกระแสไฟฟ้ า
ที่ไหลผ่านตัวเหนี่ ยวนําเป็ นโหมดกระแสต่อเนื่ อง และอัตราระลอกคลื่ น
ของแรงดันไฟฟ้ าด้านออกมีค่าน้อยกว่า 1% โดยรับแรงดันอินพุตที่ 12
โวลต์จากแบตเตอรี่ และมีค่าแรงดันเอาต์พุต 72 โวลต์ ที่ กระแส 0.5
แอมแปร์ โดยสามารถหาค่าตัวประกอบได้ดงั ต่อไปนี้
D=

( Vout − Vin )
Vout

(1)

L=

( Vout − Vin − VD )(1 − D )
(iLoad )( f s )

(2)

C=

( I out )( D)
( ΔVout )( f s )

(3)

3. ผลการทดสอบการทํางาน
จากการออกแบบทั้ง หมดจะได้ ชุ ด โคมหลอดแอลอี ดี พ ลัง งาน
แสงอาทิตย์แบบอัตโนมัติดงั รู ปที่ 3 การทํางานของโคมหลอดแอลอีดีซ่ ึ ง
จะมีกล่องควบคุมดังรู ปที่ 4 จะใช้วงจรแปลงผันไฟแบบปรับแรงดันขึ้นที่
ได้รับแรงดันอินพุตจากแบตเตอรี่ 12 โวลต์ที่กระแสอินพุตประมาณ 1-2
แอมแปร์ ดังรู ปที่ 5 ที่มีการใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ ในการสร้างสัญญาณ
พีดบั เบิลยูเอ็ม (Pulse Width Modulation ; PWM) ผลิตความถี่สวิตช์ 100
กิโลเฮิรตซ์ ดังรู ปที่ 6 เพื่อปรับค่ารอบการทํางานประมาณ 83 เปอร์ เซ็นต์
และจะควบคุมแรงดันเอาต์พุตมีค่าประมาณ 72 โวลต์ ที่ค่ากระแสเอาต์พตุ
ประมาณ 250 มิ ลลิ แอมแปร์ ดังรู ปที่ 7 ซึ่ งมี ค่าประสิ ทธิ ภาพการทํางาน
ประมาณ 90 เปอร์เซ็นต์

จากสมการ (1)-(3) จะได้ค่าของตัวเหนี่ ยวนํา 0.213 มิลลิเฮนรี่ และ
ขนาดตัว เก็บ ประจุ 100 ไมโครฟารั ด
อาศัยการควบคุ มโดยใช้
ไมโครคอนโทรลเลอร์ PIC16F877 ซึ่ งทําหน้าในการกําเนิดสัญญาณพัลส์
ที่ความถี่สวิตช์ 100 กิโลเฮริ ตซ์ ส่ งผ่านวงจรขับเกตที่ เลือกใช้ไอซี TLP
250 เพื่อไปใช้ขบั นําขาเกตของมอสเฟตกําลังเบอร์ IRF150N ในวงจร
แปลงผันไฟฟ้ าแบบบูส จะควบคุมปริ มาณความสว่างของชุดโคมหลอด
ประมาณ 150 ลักซ์

2.3 ออกแบบระบบการ ปิ ด-เปิ ด อัตโนมัติ
จากรู ปที่ 1 ระบบการทํางานจะสามารถ ปิ ด-เปิ ด โคมหลอดแอลอีดี
แบบอัต โนมัติ โดยกํา หนดรู ป แบบตามเงื่ อนไขการควบคุ ม ออกเป็ น 2
ส่ ว นคื อ ส่ ว นที่ ห นึ่ งจะมี ก ารกํา หนดช่ ว งเวลาการทํา งาน โดยให้ ต ัว
ไมโครคอนโทรลเลอร์ทาํ การตรวจสอบเวลากับไอซี DS1307 ซึ่ งทําหน้าที่
เป็ นฐานเวลาประเภท Real Time Clock (RTC) และส่ วนที่สองจะใช้ตวั
แอลดี อ าร์ ต รวจสอบปริ ม าณแสงภายนอกตามขนาดที่ ก ํา หนดไว้ เพื่ อ
ความเหมาะสมกับความสว่างในแต่ละช่วงฤดูกาล

รู ปที่ 3. โคมหลอดแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ ปิ ด-เปิ ด อัตโนมัติ
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รู ปที่ 4. ชุดวงจรควบคุมและหน้าปัดแสดงการทํางาน
รู ปที่ 7. รู ปคลื่นแรงดันเอาต์พตุ และกระแสเอาต์พตุ

รู ปที่ 5. รู ปคลื่นแรงดันอินพุตและกระแสอินพุต
รู ปที่ 8. กราฟแสดงความสัมพันธ์ กระแส แรงดัน และค่ารอบการทํางาน
ตารางที่ 1. การทดสอบการปิ ด-เปิ ดโคมหลอด
ช่ วงเวลา
06.00 - 7.00
7.00 - 18.00
18.00 - 19.00
19.00 - 06.00

ผลการทดสอบ
ความเข้ มแสง
สถานะ
(ลักซ์ )
>12
ปิ ด
ไม่ตรวจสอบ
ปิ ด
< 12
เปิ ด
ไม่ตรวจสอบ
เปิ ด

4. สรุป

รู ปที่ 6. การวัดค่าสัญญาณควบคุมของสวิตช์กาํ ลัง

โคมหลอดแอลอีดีอตั โนมัติพลังงานแสงอาทิตย์จะควบคุมการทํางาน
ด้ว ยไมโครคอนโทรลเลอร์ PIC16F877A โดยการออกแบบจะเน้นให้
ประหยัดพลังงาน และนําพลังงานจากเซลล์แสงอาทิตย์มาใช้ โดยระบบ
การทํางานจะสามารถปิ ด-เปิ ด โคมหลอดแอลอีดีได้แบบอัตโนมัติ ที่มีการ
กําหนดช่วงเวลามาทํางานร่ วมกับแสงสว่างภายนอกเพือ่ จะได้ปิด-เปิ ด การ
ทํางานของโคมหลอดแอลอีดี พร้อมชุดประจุแรงดันแบตเตอรี่ ที่มีการตัด
ระบบชุดประจุแรงดันเมื่อแบตเตอรี่ เต็ม

และจากรู ปที่ 8 เป็ นการแสดงความสัมพันธ์กระแส แรงดัน และค่ า
รอบการทํางาน ของระบบ ส่ วนผลการทดสอบระบบปิ ด–เปิ ดของชุดโคม
หลอดแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ควบคุมด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ ให้
ปิ ด - เปิ ด ตามเวลาที่กาํ หนด แบบอัตโนมัติจะเห็นได้ว่าช่วงเวลาที่ 6.00 7.00 น. และช่วงเวลา 18.00 – 19.00 น. จะมีความเข้มของแสงอาทิตย์อยูท่ ี่
ประมาณ 11.9 – 12.0 ลักซ์ ตามเงื่อนไขที่กาํ หนดดังตารางที่ 1
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กลุ่มที่ 2 : พลังงาน สิ่ งแวดล้อมและการจัดการ
อาศัยต้องออกไปทาธุระนอกบ้านหรื อไปต่างจังหวัด การเปิ ดไฟทิ้งไว้เป็ น
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ใดก็ตาม ปั ญหาของการสิ้ นเปลื องพลังงานและอัคคีภยั ก็จะหมดไป ดังนั้น
จึงได้มีการออกแบบและพัฒนาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิ กส์เพื่อนามาควบคุม
ระบบไฟฟ้ าและความปลอดภัยผ่านเครื อข่ายไร้สายขึ้น

บทคัดย่ อ
บทความวิ จัยนี ้ นาเสนอการออกแบบและพัฒนาอุปกรณ์ อิเล็กทรอนิ กส์
เพื่ อ ควบคุ ม ระบบไฟฟ้ าและความ ปลอดภั ย ผ่ านเครื อข่ ายไร้ สาย
โดยระบบควบคุมสามารถตรวจสอบได้ ว่า ระบบไฟฟ้ าจุดใดภายในบ้ าน
ถู ก ใช้ งานอยู่ บ้ าง ถ้ า หากจุ ด ที่ ต รวจสอบพบนั้ น เป็ นการใช้ ไฟฟ้ า
ที่ ไ ม่ จ าเป็ น ผู้ ใ ช้ ก็ จ ะสามารถสั่ ง ปิ ดการใช้ งานได้ ทั น ที ใ นระยะไกล
หรื อที่ ใดก็ได้ ที่สามารถเข้ าถึ งอิ นเทอร์ เน็ตได้ สามารถลดปั ญหาการใช้
พลังงานสิ ้นเปลื องได้ เป็ นอย่ างดี นอกจากนี ้ค ณะผู้จัดทายังได้ ออกแบบ
ให้ มี ก ารน ากล้ อ งเว็บ แคมมาใช้ งานเป็ นระบบ รั กษาความปลอดภั ย
โดยกล้ องจะทางานแบบ Real-Time เปรี ยบเสมือนกับเป็ นกล้ องวงจรปิ ด
โดยระบบที่ ออกแบบมานี ้สามารถใช้ ได้ กั บทุก วงจรไฟฟ้ าภายในบ้ า น
(smart home) เนื่ องจากสามารถติ ดตั้งได้ โดยไม่ ต้องรื ้ อวงจรระบบไฟฟ้ า
ภายในบ้ านทั้งหมดออก ใหม่ และสามารถควบคุมผ่ านระบบอิ นเทอร์ เนต
ผ่ านทางเว็ บ แอพพลิ เ คชั น พั ฒ นาโดยภาษา PHP และฐานข้ อมู ล
(Database) โดยมี ส่ วนการออกแบบและพั ฒ นาโปรแกรมลงบอร์ ด
Raspberry Pi Model B เพื่ อ ให้ บอร์ ดสามารถดึ ง ข้ อ มู ล จากฐานข้ อ มู ล
ส่ วนกลางมาใช้ งานได้ โดยข้ อมู ล ที่ น ามาจากฐานข้ อ มูล จะถูก ส่ ง ออก
ไปที่รีเลย์ชนิด BusIO-Relay เพื่อควบคุมการทางานของระบบไฟฟ้ าต่ อไป
และในส่ วนที่ สาคั ญ ที่ ไม่ ต้ อ งรื ้ อ ระบบวงจรไฟฟ้ าในบ้ า นทั้ งหมดนั้ น
มี วิธีการคื อ จะมี การเปลี่ ยนสวิ ตซ์ ไฟจากปกติ ให้ เป็ นสวิ ตซ์ แบบ 2 ทาง
และมี การนาสายฝั่ งหนึ่ งมาต่ อเข้ ากับรี เ ลย์ ส่ งผลให้ สามารถควบคุมได้
ทั้ ง แบบปิ ดเปิ ดสวิ ต ซ์ ไฟทั้ ง แบบปกติ แ ละแบบไร้ สาย (wireless)
หรื อการควบคุ ม ผ่ า นเว็บ แอพพลิ เ คชั่ น ได้ สะดวก ประหยัด มี ค วาม
ปล อ ด ภั ย ส่ ง ผ ล ใ ห้ ตอ บ ส น อ งค ว า ม พึ ง พอ ใ จ ต่ อ ผู้ ใ ช้ ง า น ไ ด้
อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ

2. บ้ านอัจฉริยะ (Home Automation)
บ้า นอัจ ฉริ ย ะ หรื อ Home Automation (บางครั้ งอาจเรี ย ก Smart Home)
เป็ นระบบที่สร้างขึ้นมาเพื่อความสะดวกสบายในการควบคุมระบบไฟฟ้ า
อุปกรณ์ อิเ ล็ก ทรอนิ ก ส์ รวมถึ ง ระบบความปลอดภัยภายในที่ พ กั อาศัย
โดยผูอ้ ยู่อาศัย สามารถควบคุ ม ทั้งระบบผ่า นเครื อข่ ายไร้ ส ายได้ ดังนั้น
จึ งสามารถควบคุ ม ระบบได้ไม่ ว่าตัวของผูอ้ ยู่อาศัยนั้น จะอยู่ที่ ใ ดก็ ตาม
เพี ยงแค่ บ ริ เ วณนั้น สามารถเข้าถึ งอิ น เทอร์ เ น็ ตได้ ซึ่ งในบทความวิ จยั นี้
จะนาความสามารถของ Raspberry Pi Model B มาใช้เป็ นอุปกรณ์สาหรับ
ควบคุ ม ระบบไฟฟ้ าภายในบ้า น โดยจะควบคุ ม ผ่ า น Web Application
ที่ พ ฒ
ั นาด้วยภาษา PHP พร้ อ มกับ การท าฐานข้อ มู ล เอาไว้อ้างอิ ง ค าสั่ง
ส าหรั บ ควบคุ ม ระบบไฟฟ้ า ข้ อ ดี ข องอุ ป กรณ์ น้ ี คื อ การติ ด ตั้ง ที่ ง่ า ย
และสะดวก เนื่ องจากไม่ตอ้ งรื้ อวงจรไฟฟ้ าทั้งหมดออก

2.1 Raspberry Pi
บอร์ ดไมโครคอมพิวเตอร์ ที่รองรั บระบบปฏิ บตั ิก าร Linux ซึ่ งบรรจุไว้
ใน SD Card ส าหรั บ พัฒ นาไปเป็ นบอร์ ด Embedded Linux พร้ อ มด้ว ย
จุ ด เชื่ อ มต่ อ อุ ป กรณ์ อิ น พุ ต -เอาท์พุ ต ได้แ ก่ พอร์ ต USB, LAN, HDMI,
ช่ อ งสั ญ ญาณภาพ และ GPIO ที่ ใ ช้ lส าหรั บ ต่ อ กับ วงจรหรื ออุ ป กรณ์
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ และด้ ว ยความสามารถเหล่ า นี้ จึ ง ได้ น า Raspberry Pi
มาพัฒนาเพื่อใช้เ ป็ นอุปกรณ์สาหรับควบคุ มระบบไฟฟ้ า โดยจะทาการ
สร้ างฐานข้อมูลไว้บน Server แล้วเชื่ อมต่ อ Raspberry Pi เข้ากับ Access
Point เพื่ อ รั บ ค าสั่ ง ควบคุ ม จาก Web Application เมื่ อ รั บ ค าสั่ ง แล้ ว
Raspberry Pi จะดึ งข้อมูลจากฐานข้อมูลแล้วส่ งออกไปยัง GPIO ที่ ต่ออยู่
กับวงจรไฟฟ้ าเพื่อควบคุมระบบไฟฟ้ าต่อไป นอกจากนี้ ก็ได้มีการนากล้อง
เว็บแคมมาใช้เป็ นระบบรักษาความปลอดภัยด้วย

1. บทนา
ปั จจุบนั ความสะดวกสบายเป็ นสิ่ งที่ หลายๆ คนกาลังต้องการ เพื่อทาให้
การใช้ชี วิตประจาวันนั้นง่ ายขึ้ น โดยเฉพาะภายในที่ พกั อาศัย เช่ น บ้าน
ซึ่ งเป็ นสถานที่สาหรับการพักผ่อน ถ้าหากว่าการใช้ชีวิตภายในบ้านได้รับ
ความสะดวกสบายมากขึ้น ก็จะทาให้ผอู ้ าศัยสามารถพักผ่อนได้อย่างเต็มที่
ด้วย บ่อยครั้งที่หลายๆ คนมักพบกับปั ญหาการลื มปิ ดไฟในส่ วนที่ที่ไม่ได้
ใช้งาน การสิ้ นเปลืองพลังงาน และในกรณี ที่ไม่มีคนอยู่ในบ้าน เช่ น ผูอ้ ยู่
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2.4 การออกแบบส่ วนประสานงานกับผู้ใช้ (UI Design)
ส่ วนประสานงานกับผูใ้ ช้มีไว้สาหรับควบคุมระบบ ซึ่ งจะแบ่งออกเป็ น 4
ส่ วน คื อ ส่ วนลงชื่ อเข้ า ใช้ (Log in) ส่ วนเลื อกโหมดการท างาน
ส่ วนควบคุมระบบไฟฟ้ า และส่ วนของระบบรักษาความปลอดภัย การลง
ชื่ อ เข้า ใช้ ร ะบบจะมี ก ารตรวจสอบว่ าชื่ อ ผู้ใ ช้ (Username) กับ รหั ส ผ่ า น
(Password) ที่กรอกเข้ามานั้นตรงกับข้อมูลที่มีในฐานข้อมูลหรื อไม่ ถ้าไม่
ตรงจะไม่สามารถใช้งานได้ เมื่อลงชื่ อเข้าใช้มาแล้วจะเป็ นหน้าให้เลื อก
ระหว่างการควบคุมระบบไฟฟ้ าภายในบ้านหรื อ ระบบความปลอดภัย คือ
ดู ภ าพจากกล้ อ งเว็ บ แคม โดยภายในหน้ า ควบคุ ม ระบบไฟฟ้ านั้ น
จะมีหมายเลข ตาแหน่ งของสวิตซ์ไฟ และสถานะเปิ ด-ปิ ด ซึ่ งจะสามารถ
ควบคุมการเปิ ด-ปิ ดโดยการคลิ๊ กที่รูปสัญลักษณ์ ซึ่งหลังจากมีการคลิ๊กเพื่อ
เปิ ด-ปิ ดระบบแล้ ว นั้ น ระบบจะมี ก ารส่ ง ข้ อ มู ล จากหน้ า เว็ บ ไซต์
ไปยังฐานข้อมูลเพื่ออัพเดทค่าที่เปลี่ยนแปลง แล้วค่าภายในฐานข้อมูลจะ
ถู ก ดึ ง ไปใช้โ ดย Raspberry Pi ซึ่ งค่ า ที่ Raspberry Pi ดึ ง มานั้น เป็ นเป็ น
Output ที่ ใ ช้ส าหรั บ ควบคุ ม รี เ ลย์ที่ ใ ช้ ใ นการสั่งการเปิ ด-ปิ ดของระบบ
ไฟฟ้ า ซึ่ งระหว่ า งรี เลย์ก ับ ระบบไฟฟ้ านั้น จะมี ส วิ ต ช์ ส องทาง(2-way
switch) และเซนเซอร์ (Sensor) เช็คกระแสไฟฟ้ าที่ไหลผ่านวงงจร การที่ทา
แบบนี้ ก็ เ พื่ อ ที่ จ ะท าให้ ส ามารถควบคุ ม หลอดไฟแบบปกติ ไ ด้
และเซนเซอร์ น้ นั จะท าการตรวจสอบกระแสที่ ไหลผ่าน แล้วท าการส่ ง
สถานะไปที่ฐานข้อมูลเพื่ออัพเดทค่าสถานะการใช้ไฟฟ้ าให้กบั ผูใ้ ช้

รูปที่ 1. ผังโครงสร้างของอุปกรณ์

2.2 Web Application
Web Application เป็ นการสร้ างโปรแกรมขึ้น ไว้บนเว็บ ไซต์ โดยไม่ตอ้ ง
ติดตั้งโปรแกรมใดๆ ไว้ในเครื่ องผูใ้ ช้งาน การใช้งาน Web Application
สามารถใช้ ง านได้ แ บบ Real-Time เพี ย งแค่ ผู ้ใ ช้ ง านสามารถเข้ า ถึ ง
อินเทอร์ เน็ตได้ ในบทความนี้ จะกล่ าวถึ งการนา Web Application มาใช้
สาหรั บ การควบคุ ม ระบบไฟฟ้ าภายในบ้า น โดยจะท าการสร้ า ง Web
Application ด้ ว ยภาษา PHP หน้ า ที่ ข อง Web Application ตัว นี้ คื อ การ
ควบคุมการเปิ ด-ปิ ดระบบไฟฟ้ า, การตรวจสอบสถานะการทางานของ
ระบบไฟฟ้ า รวมถึ งตรวจสอบภาพผ่านกล้องเว็บแคม นอกจากนี้ ยงั มีการ
ทา Web Application สาหรั บใช้งานบนสมาร์ ทโฟนด้วย jQuery Mobile
เพื่อให้ผูใ้ ช้ที่มีสมาร์ ทโฟนสามารถควบคุ มระบบไฟฟ้ าในบ้านได้ทุก ที่
ทุกเวลา ที่มีการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต

2.3 สวิตช์ 2 ทาง (2-Way Switch)
หลักการทางานของสวิตช์ 2 ทางคือ สวิตช์จะมีหน้าสัมผัส 2 ด้าน ซึ่งทาให้
สามารถเปิ ด-ปิ ดวงจรไฟฟ้ าจากด้านใดของสวิตช์ก็ได้ จากหลักการนี้ จึ ง
ได้มีการนารี เลย์ชนิ ด BusIO-Relay มาประยุกต์ใช้เป็ นสวิตช์สองทาง โดย
จะให้รีเลย์น้ ี ทาหน้าที่เป็ นสวิตช์สองทางตัวหนึ่ ง ต่อเข้ากับสวิตช์สองทาง
ปกติ จุดประสงค์ข องการนารี เลย์มาใช้คือ เพื่อให้ผูใ้ ช้สามารถควบคุ ม
ระบบไฟฟ้ าได้ท้ งั การเปิ ด-ปิ ดสวิตช์ปกติ และควบคุ มทางไกลผ่าน Web
Applicationได้

รู ปที่ 3. UI ส่ วนการลงชื่ อเข้าใช้

รู ปที่ 4. UI ส่ วนการเลือกโหมดการทางาน

รูปที่ 2. วงจรของสวิตช์สองทาง[4]
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ฐานข้อมูลแล้ว ลาดับต่อไปจะเป็ นการสร้าง Web Application ที่ใช้สาหรับ
ควบคุ มระบบซึ่ งได้แ ก่ การออกแบบ UI และการสื่ อสารระหว่าง Web
Application กับฐานข้อมูล เมื่อได้ฐานข้อมูลและ Web application แล้ว ก็
จะเป็ นส่ วนของการต่อวงจรตามโครงสร้างของระบบที่ได้ทาการออกแบบ
ไว้ก่อนหน้านี้ เมื่อต่อวงจรตามที่ได้ออกแบบแล้ว ส่ วนสุ ดท้ายก็จะเป็ นการ
ทดสอบการทางานของระบบ

รูปที่ 5. UI ส่ วนควบคุมระบบไฟฟ้ า

รูปที่ 6. UI ส่ วนระบบรักษาความปลอดภัย

2.5 งบประมาณสาหรับการผลิต
อุปกรณ์
บอร์ด Raspberry Pi
BusIO-Relay
สายไฟ
อื่นๆ

รู ปที่ 7. ภาพตัวอย่างการควบคุมระบบไฟฟ้ าตามจุดต่างๆ ภายในบ้าน
ราคา(บาท)
2,000
550
500
500

3.1 การทดสอบระบบ
ทาการทดสอบระบบด้วยการสั่งการไปยังรี เลย์และสวิตช์ ในการควบคุม
ระบบไฟฟ้ านั้นสามารถควบคุมได้จากทั้งสวิตช์และจากเว็บแอพลิเคชัน
ลาดับแรก ในกรณี ที่ไม่มีการใช้งานระบบไฟฟ้ าใดๆ จะทาการสับสวิตช์
เพื่อเปิ ดการใช้งานระบบไฟฟ้ าและสับสวิตช์อีกครั้งเพื่อปิ ดการใช้งาน
ลาดับต่อไปเมื่อเปิ ดสวิตช์ระบบไฟฟ้ าที่ตาแหน่งนั้นๆ จะทางาน สถานะ
การทางานจะแสดงบนเว็บแอพลิเคชัน จากนั้นทาการสั่งการจากเว็บ
แอพลิเคชันเพื่อควบคุมรี เลย์ไปควบคุมให้ระบบไฟฟ้ าตาแหน่งนั้นดับ
จากนั้นสัง่ การจากเว็บแอพลิเคชันเพื่อควบคุมรี เลย์ให้เปิ ดใช้งานระบบ
ไฟฟ้ า แล้วทาการปิ ดระบบไฟฟ้ าด้วยสวิตช์ นอกจากนี้ ยงั ได้ทาการสั่งการ
เปิ ดปิ ดของระบบไฟฟ้ าจากเว็บแอพลิเคชันด้วยการควมคุมการทางานของ
รี เลย์

ในบทความวิจยั นี้ จะเน้นในด้านของการผลิ ตชิ้ นงานที่มีตน้ ทุนต่าและใช้
งานได้สะดวก ซึ่ งตารางด้านบนจะเป็ นงบประมาณส าหรั บ การติ ด ตั้ง
อุปกรณ์ที่สามารถควบคุมระบบไฟฟ้ าได้ถึงแปดตาแหน่ง งบประมาณโดย
สรุ ปของการผลิตนั้น ถือว่า มีราคาที่ไม่สูงมาก เหมาะสมกับบุคคลทัว่ ไป

3. วิธีการดาเนินงานวิจยั

4. บทสรุป

อันดับแรกจะทาการออกแบบระบบโดยรวม ได้แก่ การทางานของระบบ
อุปกรณ์ที่จะนามาสร้าง รวมถึงทฤษฎี ต่างๆ ที่เกี่ ยวข้องกับการสร้ างระบบ
นี้ ข้ ึน เมื่อทราบถึงภาพรวมต่างๆ ของระบบแล้ว ก็จะเริ่ มทาการออกแบบ
โครงสร้างของระบบขึ้น(รู ปที่ 1) จากนั้นทาการสร้ างฐานข้อมูลขึ้นเพื่อใช้
เป็ นแหล่งอ้างอิงสาหรับการควบคุ มระบบผ่าน Web Application เมื่อได้

ในการออกแบบการออกแบบและพัฒ นาอุ ป กรณ์ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ เ พื่ อ
ควบคุมระบบไฟฟ้ าและความปลอดภัยอัตโนมัติ ซึ่ งได้นา Raspberry Pi
มาประยุกต์ใช้ หลังจากที่ได้ทาการทดสอบแล้ว สรุ ปได้วา่ สามารถควบคุม
ระบบไฟฟ้ าภายในบ้านได้ท้ งั จากการเปิ ด-ปิ ดสวิตช์ปกติ และควบคุมทาง
E44

Paper ID 1182

บทความสิ่งประดิษฐ์
การประชุมวิชาการ งานวิจยั และพัฒนาเชิ งประยุกต์ ครั้งที่ 6 การพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อให้โลกมีสนั ติสุข
ECTI-CARD Proceedings 2014, Chiang Mai, Thailand
ทางไกลผ่ า น Web Application และยัง สามารถใช้ ร ะบบรั ก ษาความ
ปลอดภัยจากกล้องเว็บแคมได้ นอกจากนี้ แล้วในส่ วนของค่าใช้จ่าย ยังถือ
ว่าอยู่ในระดับที่ไม่สูงมาก และในส่ วนของการติ ดตั้งก็สามารถติดตั้งได้
ง่าย เนื่ องจากไม่ตอ้ งรื้ อวงจรไฟฟ้ าทั้งหมดออก เพียงแค่เปลี่ ยนจากการใช้
สวิตช์ปกติมาเป็ นอุปกรณ์ชุดนี้แทน

5. กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบพระคุ ณ อาจารย์สุ ร างค์รัต น์ เชาว์โ คกสู ง ที่ เ ป็ นผู้ใ ห้ ค าปรึ ก ษา
แนวคิด ข้อเสนอแนะ ตลอดจนแนวทางในการปรับปรุ งแก้ไข้ขอ้ ผิดพลาด
ต่างๆ จนทาให้โครงงานนี้ สาเร็ จลุล่วง
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บทคัดย่อ

1. การออกแบบระบบ

บทความนี ไ้ ด้ นาํ เสนอ เครื่ องตรวจจับแรงดันฟ้ า กระแสไฟฟ้ า และ
ความสว่ างของหลอดไฟฟ้ า ซึ่ งกระแสไฟฟ้ าตรวจจับโดยใช้ การเหนี่ ยวนํา
ของสนามไฟฟ้ าผ่ านขดลวด (Current Transformers ) SCT-013-030 ทํา
การเปรี ยบเที ยบค่ าเป็ นแรงดันต่ อกระแสที่ ไหลผ่ าน ส่ วนการวัดค่ าความ
เข้ มของแสงใช้ LDR NORPS12 ซึ่ งจะค่ าเอาต์ พุตเป็ นค่ าอัตราส่ วนของ
ความต้ านทานต่ อค่ าความเข้ มของแสง โดยทําการประมวลผลการวัดด้ วย
ด้ วยไมโครคอนโทรลเลอร์ AVR – ATMEGA 32 รั บค่ าสั ญญาณอนาล็อก
มาแปลงเป็ นสั ญญาณดิจิตอลซึ่ งมีอยู่ภายในตัวไมโครคอนโทรลเลอร์ และ
ทําการแสดงผลโดยใช้ จอแสดงผลแบบผลึกเหลว (LCD) ขนาดตัวอักษร 4
บรรทัด 16 หลัก ซึ่ งมีการแสดงผลการวัดทั้งหมด 2 ค่ า คื อ ค่ าโวลต์ แอมป์
หน่ วยเป็ น VA จํานวน 2 แถว และค่ าความเข้ มของแสง หน่ วยเป็ น LUX
จํานวน 2 แถว และส่ งต่ อข้ อมูลที่ วัดได้ ผ่านพอร์ ตอนุกรม RS232 เชื่ อมต่ อ
กับคอมพิวเตอร์ โดยใช้ โปรแกรม LabVIEW ในการแสดงผลการวัด

่
โครงสร้างของระบบเครื่ องตรวจจับแรงดัน กระแส และความสวาง
่
่ คือ ชุดอุปกรณ์
ของหลอดไฟฟ้ าที่นาํ เสนอ สามารถแบงออกเป็
น 3 สวน
เซ็นเซอร์ ประกอบด้วย ชุ ดตรวจจับกระแสไฟฟ้ า SCT-013-030 [1] ชุ ด
่ LDR NORPS12 [2]-[3]
ตรวจวัดแรงดันไฟฟ้ า และชุดตรวจจับความสวาง
่ ่ สองคื อ ชุ ดประมวลผลโดยแสดงผลการวัดคาผานจอ
่ ่
สวนที
LCD และ
่ ่สามคือ ชุดสงตอข้
่ ่ อมูลผาน
่ พอร์ ตอนุกรมไปยังคอมพิวเตอร์ โดยใช้
สวนที
โปรแกรม LabVIEW ในการประมวลผลและการวิเคราะห์ขอ้ มูลแล้วทํา
่
การจัดเกบ็สวนกลาง
ดังแสดงโครงสร้างของระบบในรู ปที่ 1

ABSTRACT
This paper presents Monitoring Volt Amp and Lux of Lamp Using
LabVIEW. The current detector using the current transformers (CT)
SCT-013-030 compare the current flowing through the voltage. Section
measure the intensity of light using LDR NORPS12. Which the output is
the ratio of the resistance to the intensity of light. By processing the
measurement with microcontroller AVR - ATMEGA 32 for the analog
signals are converted to digital signals by ADC Converter function
which is inside the microcontroller and displays using the Liquid Crystal
Display (LCD) Size 4 row 16 digits. This has a display of measuring 2
value is measured in volts, amps, VA 2 rows and intensity values of light
measured in LUX 2 rows. and forwards the measured data via RS232
serial port to connect to a computer using a LabVIEW program to
display measurable results.

รปที
ู ่ 1 โครงสร้างของระบบ
่
โดยจะทําการตรวจวัดแรงดันไฟฟ้ า (Voltmeter) ในการวัดคาโดยใช้
่
่
หม้อแปลงไฟฟ้ าขนาด 6 VAC มาทําการแบงแรงดั
น (Voltage Divider) ผาน
่ ่
ตัวต้านทานแบบปรับคา่ขนาด 20 kΩ เพื่อให้ค่าแรงดันที่ได้อยู่ในชวงไม
ั
เกนิ 2.5VDC โดยที่แรงดันไฟฟ้ าสลับจะปนไปกบแรงดั
นไฟฟ้ ากระแสตรง
่ ของการวัดกระแสที่หลอดไฟฟ้ าใช้งาน ทําการตรวจจับโดย
ในสวน
่
SCT-013-030 ใช้หลักการเหนี่ ย วนํา ของสนามไฟฟ้ าผานขดลวดขนาด
่ นแรงดันไฟฟ้ าตอกระแส
่
1800:1 และทําการเปรี ยบเทียบคาเป็
ไฟฟ้ าที่ไหล
่ ซึ่ งนํา คาที
่ ่ ม าคํา นวณจาก Datasheet ของอุ ป กรณ์ เพื่ อ นํา มาเป็ น
ผาน
่
่
อัตราสวนแรงดั
นไฟฟ้ ากระแสสลับที่ วดั ได้ต่อกระแสที่ ไหลผานโหลด
่ ที่นาํ มาทดสอบ
(Load) ชนิดตางๆ
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่
่ ่ หลอดไฟฟ้ า โดยใช้ตวั ตรวจจับแสง
การวัดคา่พลังงานสองสวางที
่
มของแสง โดยการนํา
(Light Sensor) เบอร์ LDR NORPS-12 มาวัดคาความเข้
่
่
อัตราสวนการแบงแรงดั
น ของความต้านทานคงที่กบั LDR มาคํานวณคา่
ั ่
่ Log Scale และ
ความเข้มของแสง (Luminance) โดยเทียบกบคาในตารางคา
่
่
่ ของแสง
ทําการคํานวณเปรี ยบเทียบให้อยู่ในหนวยของความ
สองสวาง
่ ยบแล้วนําคาที
่ ่ได้มากาหนดยานความเข้
ํ
่
(Lux) แล้วปรับคาเที
มของแสงใน
่ ่ ซึ่งสมการหาคาความสองสวา
่
่
่ งได้จากสมการ
แตละชวง
Lux  Lumem / m2  lm / m2

่
่ เทียบกบแอมป์
ั
ตารางที่ 1 การวัดคากระแสที
่ไหลผาน
มิเตอร์มาตรฐาน

(1)

อปกรณ์
ุ

Watt

พัดลม
กาต้มนํ้ า
เตาอบ
เครื่ องปิ้ งขนมปัง
เตารี ด
เตาอบ+กาต้มนํ้ า

50
600
600
700
1000
1200

่ ่ ไ ด้จ ากตัว ตรวจวัด ทั้ ง สาม คา่ เข้า สู่ ว งจรปรั บ ขนาด
จากนั้ น นํา คาที
่ ่ได้มาประมวลผลผานตั
่ ว
สัญญาณ (Signal Conditioning) แล้วนําคาที
่
ไมโครคอนโทรลเลอร์ AVR – ATMEGA 32 แล้วแสดงคาของกระแสที
่
่
่
ใช้งาน และความสวางของแสง
ผานทางหน้
า จอแสดงผลแบบผลึกเหลว
(Liquid Crystal Display: LCD) ขนาดตัวอักษร 4 แถว 16 หลัก โดยมีการ
่
่ น VA จํานวน 2
แสดงผลการวัดทั้ งหมด 2 คา่ คือ คาโวลต์
แอมป์ หนวยเป็
่
่ น LUX จํานวน 2 แถว ดังแสดงผล
แถว และคาความเข้
มของแสง หนวยเป็
การวัดแสดงในรู ปที่ 2

แอมปมิ
์ เตอร์
(ที่สร้ าง)
0.17
2.70
2.74
3.08
4.67
5.50

แอมปมิ
์ เตอร์
(มาตรฐาน)
0.17
2.60
2.71
3.05
4.62
5.30

Error
(%)
0.00
-3.85
-1.11
-0.98
-1.08
-3.77

่
รปที
LUX Meter
ู ่ 4 การวัดเทียบคาของ

่
รปที
า
ู ่ 2 ผลการวัดแรงดัน กระแส และความสวางของหลอดไฟฟ้
่
รปที
ตอนุกรม RS232 โดยโปรแกรม LabVIEW
ู ่ 5 การรับคาจากพอร์

3. การทดลองและผลการทดลอง
เพื่อทดสอบการสมรรถนะการทํางานของเครื่ องที่นาํ เสนอ จึงมีการ
่
ทดสอบการทํางานของเครื่ องตรวจจับแรงดัน กระแส และความสวางของ
่
หลอดไฟฟ้ าที่ สร้ า ง แบงออกเป็
น 3 ขั้ นตอน คื อ ทําการทดสอบวัด
่
่
คากระแสที
่ ไ หลผานโหลด
เที ย บกบั แอมป์ มิ เ ตอร์ ม าตรฐาน ยี่ ห้ อ
่
KEWTECH รุ่ น KT200 ดังแสดงในรู ปที่ 3 การวัดเทียบคาของ
Volt Meter
และ Amp Meter ผลการทดสอบแสดงในตารางที่ 1 ขั้ นตอนที่สองทําการ
่
่
วัด คาแรงดั
น ที่ จ่ ายให้ แ กโหลดเที
ย บ กบั โวลต์ มิ เ ตอร์ ม าตรฐาน ยี่ ห้ อ
KEWTECH รุ่ น KT200 ที่แรงดันไฟฟ้ ากระแสสลับ 220V 50 Hz และ
่ ามสองสวางของหลอดไฟฟ้
่
่
ขั้นตอนที่สามทําการวัดคาคว
าเทียบกบั มิเตอร์
มาตรฐาน ยี่ห้อ DIGICON รุ่ น LX-73 ดังแสดงในรู ปที่ 4 ผลการทดสอบ
่ ิ ±10% และสงตอข้
่ ่ อมูลผานพอร์
่
พบวา่มีค่าความคลาดเคลื่อนไมเกน
ต
่ อมูลการวัดไปยังเครื่ องคอมพิวเตอร์ แล้วจัดเกบ็
อนุกรม (RS232) เพื่อสงข้
ข้อมูลโดยโปรแกรม LabVIEW [4] ดังแสดงในรู ปที่ 5

4. สรปุ
จากผลการทดลองเครื่ องตรวจจับกระแสไฟฟ้ า แรงดันไฟฟ้ า และ
่
ความสวางของหลอดไฟฟ้
าที่ น ํา เสนอ สามารถใช้ง านที่ แ รงดัน ไฟฟ้ า
่ ิ 10 A มีค่าความ
กระแสสลับ 220V 50Hz ซึ่ งกระแสไฟฟ้ าของโหลดไมเกน
่ ิ ±5% และจากผลการทดลองวัดคาความสองสวางของ
่
่
่
คลาดเคลื่อนไมเกน
่ 10 - 1,000 LUX มีค่าความคลาดเคลื่อน ±10% และ
หลอดไฟฟ้ า อยูใ่ นชวง
่ อมูลผาน
่ พอร์ ตอนุกรม RS 232 ไปยังเครื่ องคอมพิวเตอร์โดย
สามารถสงข้
ใช้โปรแกรม LabVIEW ในการแสดงผลข้อมูลตามที่ได้ออกแบบไว้
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ป้ายโฆษณาตัวอักษรไฟวิง่ โดย ใช้ ชุดแอลอีดีแบบเส้ น
Advertising Board by LED Strips
นายอรรถพล วิเวก,นายจีรวัฒน์ สัญญา, นายกรกต แสงบุญมี, และ นายนริ นทร์ สายปัน
สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชี ยงใหม่
E-mail: attapon@rmutl.ac.th, moshiro_sanax@msn.com, bobbeboyza@gmail.com, cshmdevil@gmail.com
ด้วยเหตุน้ ี ทางคณะผูจ้ ดั ทาจึงมีแนวคิดและนากระบวนการดังกล่าวไป
ประยุกต์ใช้และพัฒนาให้เหมาะสมเพื่อแก้ไขปั ญหาจึงจัดทา ป้ ายโฆษณา
อักษรไฟวิ่ง LEDs ใช้ LEDs แบบเส้นสาเร็ จ ที่มีน้ าหนักเบา ราคาถูก ใช้
เวลาสร้ างน้อย ความสว่างและระยะห่ างของแต่ละหลอด มี ความเท่ากัน
ต่อกันแบบอนุ กรม แสดงผลโดยหลักการ Shift Register และ LEDs Dot
Matrix ประมวลผลด้วย Arduino

บทคัดย่ อ
งานวิ จัยชิ ้นนี ้สร้ างขึ น้ มาเพื่ อแก้ ปัญหาการใช้ งานป้ ายโฆษณาอักษร
ไฟวิ่ งที่ มีนา้ หนัก มาก และเมื่ อทาการติ ดตั้ง ไปแล้ วจะทาการเคลื่ อนย้ าย
ล าบาก ซึ่ ง งานวิ จั ย ชิ ้ น นี ้ไ ด้ พั ฒ นาป้ ายโฆษณาอั ก ษรไฟวิ่ ง โดยใช้ ชุ ด
แอลอีดีแบบเส้ นที่มีนา้ หนักเบา ง่ ายต่ อการตัดและจัดเรี ยง และยังสามารถ
เคลื่ อนย้ ายได้ ง่าย ซึ่ งแอลอี ดีแ บบเส้ นที่ นามาใช้ งานนั้ นจะมี ไอซี LPD
8806 ในการควบคุมหลอดแอลอี ดี โดยในแต่ ละชุ ดจะประกอบด้ วยไอซี
LPD 8806 หนึ่งตัวต่ อแอลอีดีสองดวง ในการเขียนโปรแกรมควบคุมการ
ติดชุ ดแอลอี ดีโดยใช้ ชุดคอลโทรเลอร์ Arduino เพื่ อการติ ดต่ อแสดงผล
ข้ อความตามที่ กาหนดรู ปแบบออกไปยังป้ ายโฆษณาอักษรไฟวิ่ งที่ ใช้ ชุด
แอลอีดีแบบเส้ น

2.ทฤษฎีและหลักการ
2.1. LED Strip LED8806
LED Strip [1] ในระยะ 1 เมตร มี LED อยู่ 32 ตัว แบ่งออกเป็ นช่ วงๆ
แต่ละช่วงมีความยาว 6.35 เซนติเมตร ในหนึ่งช่วงประกอบด้วย ไอซี เลื่อน
ข้อมูล(IC Shift-Register) ที่ควบคุม LED 1 ตัว ตัวเก็บประจุสาหรับไอซี
และมีตวั ต้านสาหรับ LED รายละเอียดของ LED ประกอบด้วย ขา 6 ขา มี
สี หลักอยู่ 3 สี คือ สี แดง สี เขียว สี น้ าเงิน (RGB) ในทุกช่ วงจะเชื่ อมต่อกัน
ตลอดความยาวของเส้นโดยทัว่ ไปความยาวจะอยูท่ ี่เส้นละ 5เมตรสามารถ
เลื อกตัดได้ทุกช่ วง เป็ น LED เทคโนโลยีใหม่ที่ให้ ความสว่างมากกว่า
หลอด LED 2ขา หรื อ LED 4ขา เป็ นหลอดที่มีอตั ราส่ วนการประหยัดไฟที่
มากขึ้นและความาสว่างมากขึ้น และมี ขนาดเล็กและบางจึ งเหมาะในพื้น
แคบ พื้นที่จากัด การเขียนโปรแกรมควบคุม LEDs Strip RGB จะเริ่ มต้น
ด้วยการ Start การทางานของ LEDs Strip ก่อน 32 บิต โดยจะส่ งข้อมูลไป
เป็ น “0” ทั้ง 32 บิต เพื่อจะให้ LED Strip รับรู ้ ว่าผูใ้ ช้จะเริ่ มทาการส่ งค่าสี
RGB [2] ให้แก่ LEDs Strip โดยจะส่ งข้อมูลเป็ นชุ ด 16 บิตพร้ อม Clock
signal [3] เริ่ ม Start โดยแต่ละชุ ดจะใช้หลักการผสมสี ความเข้มข้นของ
Grayscale Level เมื่อจะส่ งข้อมูลชุ ดใหม่ก็ตอ้ งเริ่ มต้นที่ บิต Start ใหม่อีก
ครั้ง

Abstract
This project was created to solve the problem of LEDs advertising
board. It was aimed at weight reduction and facilitating mobility of the
board for installation. This project developed a LEDs advertising board
that can display moving texts. It used LED strips which are lightweight,
easy to be cut and bended. These properties made it suite for the board
to be transported. An IC LPD 8806 was used for controlling LED strips.
Two LEDs were controlled by one IC LPD 8806. An Arduino
microcontroller board was used for conducting the operation of the
LEDs advertising board.

1.บทนา
1.1.หลักการและเหตุผล
เนื่ องในช่ ว งนี้ เทคโนโลยี เ รซิ่ น ก าลังได้รั บ ความนิ ย มในส่ ว นป้ าย
โฆษณาอักษรไฟวิ่ง LEDs ก็ได้รับความนิ ยมเช่ นกัน ป้ ายโฆษณาอักษรไฟ
วิ่ง LEDs โดยทัว่ ไปมีแผงวงจรควบคุมที่มีขนาดใหญ่ หรื อ ต้องนา LED
มาต่อกันเป็ นจานวนมากและต้องใช้เ วลานาน รวมทั้งมี ค วามสว่างของ
หลอด LED แต่ละหลอดไม่เท่ากัน มีตน้ ทุนสู ง และมีน้ าหนักมากอีกด้วย
จากปั ญ หาดัง กล่ าวผูจ้ ัด ท าจึ งได้ศึก ษาและ พบแนวทางการแก้ไ ข
ปัญหา โดยอาศัยความรู้เกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมภาษา C แบบสมองกล
ฝังตัว (Embedded System) มาควบคุม LED แบบเส้น (LED Strips) ที่
ประมวลผลด้วย Arduino

3.การออกแบบ
3.1. ออกแบบการเชื่อมต่ อ LEDs Strip
ต่อ LEDs Strip แบบอนุกรมตามจานวนที่ตอ้ งการ

รู ปที่ 1 แสดงการเชื่ อมต่อ LEDs Strip แบบอนุกรม
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3.2. ออกแบบวิธีการส่ งข้ อมูล

รู ปที่ 2 แสดงการส่ งข้อมูล
รู ปที่ 6 แสดงการส่ ง “ABC” ให้แผงแอลอีดีแสดงผล

3.3. การออกแบบตัวอักษร
การออกแบบตั ว อัก ษรทางจัด ได้ อ อกแบบตามขอบเขต เป็ น
ภาษาอังกฤษและตัวเลข โดยได้ออกแบบไว้สองขนาด คือขนาด 7*5 pixel
ดังรู ปที่ 3 และรู ปที่ 4

รู ปที่ 7 “ABC” แสดงผลบนแผงแอลอีดี
รู ปที่ 3 แสดงการออกแบบตัวอักษรพิมพิ์ใหญ่

5.สรุป
การทางานวิจยั ในเรื่ องป้ ายโฆษณาตัวอักษรไฟวิ่งโดย ใช้ชุดแอลอี ดี
แบบเส้น (Advertising Board by LED Strips) ซึ่ ง LED Strip [1] ในระยะ
1 เมตร มี LED อยู่ 32 ตัว แบ่งออกเป็ นช่ วงๆ แต่ละช่ วงมีความยาว 6.35
เซนติเมตร ในหนึ่ งช่ วงประกอบด้วย ไอซี เลื่ อนข้อมูล(IC Shift-Register)
ที่ควบคุม LED 2 ตัว ตัวเก็บประจุสาหรับไอซี และมีตวั ต้านสาหรับ LED
รายละเอียดของ LED ประกอบด้วย ขา 6 ขา มีสีหลักอยู่ 3 สี คือ สี แดง สี
เขี ยว สี น้ าเงิน (RGB) ในทุกช่ วงจะเชื่ อมต่อกันตลอดความยาวของเส้น
และเมื่อเรานามาต่อกันในแบบอนุ กรมทาให้สามารถแสดงผลข้อความที่
ป้ อนผ่านโปรแกรมที่ออกแบบได้ ซึ่งปัญหาที่พบในการทางานนั้นเกิ ดจาก
การหาอุปกรณ์ LED Strip LPD 8806 ที่หาซื้ อในประเทศได้ยาก และมี
ราคาที่สูง ดังนั้นเราจึงจาเป็ นต้องลดจานวนแถวของ LEDs Strip ลงอยู่ที่
10 แถว จึงทาให้ขนาดของตัวอักษรที่แสดงผลจะมีลกั ษณะใหญ่ข้ ึนถึงแม้
จะออกแบบขนาดตัวอักษรที่ ขนาด 7*5 pixel เมื่ อเปรี ยบเที ยบกับ ป้ าย
โฆษณาตัวอักษรไฟวิ่งทัว่ ไปที่มีขายอยูด่ งั รู ปที่ 8

รู ปที่ 4 แสดงการออกแบบตัวอักษรพิมพิ์เล็ก

3.4. การออกแบบส่ วนต่อประสานกับผู้ใช้

รู ปที่ 5 แสดงหน้าต่างประสานกับผูใ้ ช้

4. ผลการทดลอง

รู ปที่ 8 ป้ ายโฆษณาตัวอักษรไฟวิ่งทัว่ ไป

ผูท้ าการทดลองได้ ทาการทดลองใช้งาน โปรแกรมรับข้อความจาก
ผูใ้ ช้ ผ่านส่วนต่อประสานกับผูใ้ ช้ดงั รู ปที่ 6 และ ส่ งข้อมูลไปยัง Arduino
แสดงผลบน แผงจอ LEDs Strip ดังรู ปที่ 7

รู ปที่ 9 ป้ ายโฆษณาตัวอักษรไฟวิ่งโดย ใช้ชุดแอลอีดีแบบเส้น
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ของขั้ว ต่ อชนิ ด N-Type ซึ่ งเป็ นส่ วนอิ น เนอร์ ที่ ต่อออกมาจากสายน า
สัญญาณ ส่ วนประกอบดังกล่าวมีหน้าที่เปลี่ยนแรงดันและกระแสไฟฟ้ า
ออกไปในรู ปแบบของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ าแพร่ กระจายออกไปรอบทิศทาง
อย่างเหมาะสมกับการนามาใช้กบั อุปกรณ์ ปล่อยสัญญาณอิ นเตอร์ เน็ตไร้
สาย ที่ตอ้ งการแพร่ กระจายคลื่นออกไปรอบทิศทางให้กบั ผูใ้ ช้งานได้อย่าง
ทัว่ ถึง

บทคัดย่ อ
โครงการนี ้จะนาเสนอสิ่ ง ประดิ ษฐ์ สายอากาศแถวล าดั บร่ วมแนว
อัตราขยายสู ง ในย่ านความถี่ 2.4 GHz โดยจะนามาใช้ กับอุปกรณ์ ส่ ง
สั ญญาณอิ นเตอร์ เน็ตไร้ สาย (WiFi)เพื่ อเพิ่ มประสิ ทธิ ภาพของอุปกรณ์ ส่ ง
สัญญาณ สายอากาศดังกล่ าวใช้ หลักการต่ อเป็ นแนวแถวลาดับของขดลวด
และลวดตัวนาความยาว3λ/4สายอากาศที่ สร้ างขึ ้นมี อัตราขยายมากกว่ า
สายอากาศอ้ างอิ ง(5 dBi)ที่ ใช้ เปรี ยบเที ยบเท่ ากับ10 dB ดังนั้นสายอากาศที่
สร้ างจึ งมี อัตราขยายเท่ ากับ 15 dBiส่ งผลให้ ระยะทางการส่ งสั ญญาณ
อินเตอร์ เน็ตไร้ สายเพิ่มขึน้ โดยมีรูปแบบการแพร่ กระจายคลื่นรอบทิศทาง

รู ปที่ 1โครงสร้างของสายอากาศที่เราออกแบบไว้
โครงสร้างของสายอากาศที่ ออกแบบไว้ดงั รู ปที่ 1โครงสร้ างหลักจะ
ใช้ตวั นาเป็ นลวดทองแดงขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2.25 mm 1 เส้นโดยมี
ความยาวรวมทั้งหมด 1.4 เมตร นามาพัน เป็ นขดลวดให้ ได้ค่ าความ
เหนี่ ยวนาเท่ากับ0.2514  H และคานวณหาค่าอินดัคตีฟรี แอกแตนซ์ได้
จากสมการที่ 1 และนาไปต่อแต่ละขดเข้าด้วยกันโดยใช้ลวดตัวนาเส้นตรง
ที่มีความยาว 3λ/4
(1)
X L  2 fL
การหาค่าอัตราขยายเพื่อแสดงประสิ ทธิ ภาพของสายอากาศโดยใช้วิธีการ
เปรี ยบเทียบกับสายอากาศอ้างอิงซึ่งคานวณอัตราขยายได้จากสมการที่ 2
(2)
G A =PA-B (dB)  5dBi
โดยที่ G A คืออัตราขยายของสายอากาศที่สร้าง
PA-B คือค่าผลต่างกาลังงานที่รับได้ระหว่างสายอากาศอ้างอิงกับ
สายอากาศที่สร้างมีหน่วยเป็ นดีบี

Abstract
This project will presents the design and build of an high gain
collinear antenna use in the frequency range of 2.4GHz. This antenna
will be use with the wifi transmitter. The antenna is an collinear by have
distance between each coll equal 3λ/4. This antenna have gain more
than reference antenna (5 dBi) compare with 10 dB so this antenna have
a gain for 15 dBi it will add more radiation distance for wifi transmitter
and have the omni-directional radiation pattern.

1. บทนา
ในปั จจุบนั มีความต้องการในการใช้งานอินเตอร์ เน็ตไร้ สายเพิ่มมาก
ยิ่ง ขึ้ น โดยเฉพาะบนโทรศัพ ท์มือ ถื อ แบบสมาร์ ท โฟน ซึ่ งองค์ก รหรื อ
หน่ ว ยงานต่ า งๆ ทั้ง ภาครั ฐ และเอกชน ล้ว นแล้ว แต่ มี ก ารติ ด ตั้งระบบ
อิ น เตอร์ เ น็ ต ไร้ ส าย (WiFi) ภายในองค์ ก รของตนเองเพื่ อ เพิ่ ม ความ
สะดวกสบายในการใช้ง านอิ น เตอร์ เ น็ ต และการติ ด ต่ อ สื่ อ สาร การ
ประสานงานต่างๆ แต่ระบบอินเตอร์ เน็ตไร้ สายส่ วนใหญ่ยงั คงมีขอ้ จากัด
ด้านระยะทางในการส่งสัญญาณส่ งผลให้อินเตอร์ เน็ตไร้สายไม่สามารถใช้
งานได้อย่างมีประสิ ทธิภาพเมื่อระยะทางไกลขึ้น การแก้ไขปั ญหาโดยการ
ติ ด ตั้ง อุ ป กรณ์ ส่ ง สั ญ ญาณเพิ่ ม ขึ้ นตามจุ ด ต่ า งๆ ซึ่ งท าให้ สิ้ น เปลื อ ง
ทรัพยากร ผูจ้ ดั ทาจึงศึกษาวิธีการแก้ไขปั ญหาโดยการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพ
ของสายอากาศที่ส่งสัญญาณให้มีอตั ราขยายสูงขึ้นส่ งผลให้มีระยะทางการ
ส่งสัญญาณที่ไกลขึ้น และมีรูปแบบการแพร่ กระจายรอบทิศทาง

3. การสร้ างและการทดลองสายอากาศแบบคอลลิเนียร์

รู ปที่ 2ชิ้นงานสายอากาศจริ งที่สร้ างขึ้น
ลักษณะโครงสร้างของสายอากาศตามรู ปที่ 2 โดยระยะห่ างจากขั้วต่อ
จะใช้ระยะของความยาวคลื่ นหารสองแล้วพัน ขดลวดบนแกนที่มีขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง18 mmพันทั้งหมด 3 รอบ จากนั้นต่อด้วยแท่งตัวนาที่ มี
ความยาว 3λ/4 แล้วพัด ขดลวดอี ก ครั้ งเหมื อนขั้น ตอนแรก และท าซ้ า
ขั้นตอนที่ 2ไปอีก 3 ครั้ ง รวมทั้งหมด5 ชั้น ส่ วนปลายสุ ดจะกาหนดให้มี
ความยาวน้อยกว่า 3λ/4 คือ 83 mmตรงส่ วนกลางของสายอากาศนาไม้บลั
ซ่ าสอดเข้าไปในแกนกลางของขดลวดและนาไปจับยึดกับส่ วนขั้วต่อที่

2. โครงสร้ างสายอากาศ
2.1 หลักการและการออกแบบสายอากาศคอลลิเนียร์
สายอากาศคอลลิเนียร์ จะมีโครงสร้างหลักอยูท่ ี่เส้นลวดทองแดงนามา
พันเป็ นขดตามระยะต่างๆโดยมีความสัมพันธ์กบั ความยาวคลื่นตามความถี่
ที่ออกแบบ การสร้ างจะเชื่ อมต่อเส้นลวดทองแดงออกมาจากแกนกลาง
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เป็ นฐานเพื่อเพิ่มความแข็งแรงให้กบั สายอากาศโดยไม่ส่งผลต่อกระทบต่อ
การแพร่ กระจายคลื่น
การวัดค่ากาลังงานที่รับได้จากสายอากาศที่สร้ างขึ้นแบบเดี ยวกัน 2
ต้นโดยทาการส่ งคลื่นความถี่ 2.437 GHz. จากเครื่ องกาเนิ ดสัญญาณ และ
รับด้วยเครื่ องวิเคราะห์ความถี่ (Spectrum Analyzers)จัดระยะห่ างระหว่าง
สายอากาศทั้งสองต้นให้เป็ นสนามระยะไกลดังรู ปที่ 3

รู ปที่ 6เปรี ยบเทียบอัตราขยายสายอากาศที่สร้างขึ้นกับสายอากาศอ้างอิงที่
มีอตั ราขยาย 5 dBi
จากรู ปที่ 6 สายอากาศที่สร้างมีอตั ราขยายมากกว่าสายอากาศอ้างอิง 10
dBiดังนั้นสายอากาศของโครงการนี้ จึงมีอตั ราขยาย 15 dBiรอบทิศทาง

4สรุป

รูปที่ 3 การวัดค่ากาลังงานเพื่อหาอัตราขยายของสายอากาศ

จากการทดสอบวัดค่าพารามิเตอร์ ของสายอากาศด้วยเครื่ องวิเคราะห์
วงจรข่ายเมื่ อนาผลที่ได้มาเปรี ยบเทียบระหว่างสายอากาศที่ สร้ างขึ้ นกับ
สายอากาศอ้างอิงจะได้ค่าดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1เปรี ยบเทียบค่าพารามิเตอร์ ของสายอากาศที่ความถี่ 2.437 GHz.
พารามิเตอร์ ต่าง ๆ
สายอากาศอ้างอิง
สายอากาศที่สร้าง
ค่าการสู ญเสี ยย้อนกลับ
-20.67 dB
-20.12 dB
อัตราส่ วนคลื่นนิ่ ง
1.219
1.15
อิมพีแดนซ์ดา้ นเข้า
43+j0.3 
59.24+j3.85 
อัตราขยาย
5dBi
15dBi
การแพร่ กระจายคลื่น
รอบทิศทาง
รอบทิศทาง
แบนด์วิดท์
216 MHz
107 MHz
ดัง นั้น จึ ง สามารถน าสายอากาศที่ ส ร้ า งขึ้ น ไปต่ อ ใช้ง านกับ เครื่ องส่ ง
สัญ ญาณ WiFi ซึ่ งจะมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพสู ง กว่ า สายอากาศอ้า งอิ ง ที่ น ามา
เปรี ยบเทียบ

รูปที่ 4ค่าการสูญเสี ยย้อนกลับ(S11) ที่ความถี่ 2.437 GHz
การทดสอบประสิ ท ธิ ภาพของชิ้ น งานโดยจะการวัด ค่ าการสู ญเสี ย
ย้อนกลับ (S11) ดังรู ปที่ 4 และการวัด อิ มพีแดนซ์ด้านเข้า ดังรู ปที่ 5ด้วย
เครื่ องวิเคราะห์วงจรข่าย (Network Analyzer)
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ราชมงคลล้านนาเชี ยงใหม่ที่เอื้ ออานวยความสะดวกการใช้เครื่ องมือวัด
วิเคราะห์วงจรข่าย และสถานที่ในการจัดทาโครงการ
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สายอากาศแบบช่ องเรียวมีแผ่ นสะท้อนป้อนด้ วยสายนาสั ญญาณระนาบร่ วมความถี่ 2.45 GHz
Taper Slot Microstrip Antenna With Reflector Feed By CPW 2.45 GHz
เอกทัศน์ พฤกษวรรณ นพรัตน์ การะเกต และ นัฐวุติ มะณี
สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ เชี ยงใหม่
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ลดการสูญเสี ย (Low Insertion Loss) [5] โดยสายนาสัญญาณไมโครสตริ ป
(Coplanar Waveguide: CPW) ที่ใช้เป็ นแถบโลหะวางคู่อยูบ่ นวัสดุฐานรอง
เป็ นสารไดอิ เ ล็ ก ตริ ก ที่ ถู ก คั่น ด้วยช่ อ งเปิ ดสองช่ อ งเมื่ อ พิ จ ารณาก็ จ ะมี
คุณลักษณะทางอิมพีแดนซ์เพื่อให้เกิดความเข้าคู่กนั (Match)

บทคัดย่ อ
โครงการนีน้ าเสนอการออกแบบและสร้ างสายอากาศอี กรู ปแบบหนึ่ ง
ซึ่ งเป็ นองค์ ประกอบสาคัญของระบบสื่ อสารไร้ สายนั่นคื อสายอากาศแบบ
ช่ องเรี ยวป้ อนด้ วยสายนาสั ญญาณระนาบร่ วมผนวกเข้ ากับแผ่ นสะท้ อน
เพื่ อ บั ง คั บ ล าคลื่ น หลั ก ให้ ไปในทิ ศ ทางด้ า นหน้ า ส่ งผลให้ อั ต ราขยาย
เพิ่มขึน้ และป้ อนด้ วยสายนาสั ญญาณระนาบร่ วม ความถี่ที่ออกแบบ 2.45
GHz มี ช่วงผ่ านแถบความถี่ ครอบคลุมย่ าน WiFi โดยการออกแบบใช้
โปรแกรม IE3D จาลองการทางานก่ อนสร้ างชิ ้นงานจริ ง

Abstract

รู ปที่ 1 โครงสร้างของสายนาสัญญาณระนาบร่ วม
สาหรับการป้ อนสัญญาณเพื่อกระตุน้ ตัวสายอากาศนั้นโดยใช้
สายนาสัญญาณระนาบร่ วมต่อเข้ากับตัวของสตับซึ่ งทาการ
แมตซ์อิมพิแดนซ์ที่ 50 โอห์ม [4] โดยสามารถที่จะคานวณหาความ
ยาวคลื่นในวัสดุฐานรองจากสมการ

This project presents the design and build antennas another form ,
which are essential components of wireless systems there is a tapered
antenna feed by CPW with integrated into the reflector to force the main
beam is in the direction of the front, this medthod making gain of
antenna increases. Designed with the 2.45 GHz frequency band pass
within WiFi coverage by design using IE3D simulator before building
work.
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1. บทนา
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ในชี วิ ตประจ าวันการสื่ อสารนับ ว่ าเป็ นสิ่ งส าคัญ โดยเฉพาะการ
สื่ อสารแบบไร้ ส าย ซึ่ งเข้ า มามี บ ทบาทในยุ ค ปั จ จุ บ ัน เป็ นอย่ า งยิ่ ง
เนื่ องจากเป็ นการสื่ อสารที่ตอบสนองความต้องการใช้ของผูใ้ ช้ และยัง
สามารถเชื่ อมต่อการสื่ อสารไปได้ทุกที่ สายอากาศเป็ นอุปกรณ์ที่ควรให้
ความสาคัญเป็ นอย่างมากที่จะเพิ่มประสิ ทธิ ภาพให้กบั การสื่ อสารแบบไร้
สาย แต่สายอากาศแบบไมโครสตริ ปที่ใช้กนั ทัว่ ไปมีแบนด์วิดท์เฉพาะ
ย่านความถี่ที่ตอ้ งการเท่านั้นหรื อมีแบนด์วิดท์แคบ จึงมีแนวคิดที่จะศึกษา
และพัฒนาสายอากาศแบบไมโครสตริ ปให้มีแบนด์วิดท์ที่กว้างขึ้นผูจ้ ดั ทา
จึงศึกษาเลื อกรู ปแบบช่ องเรี ยวบนโครงสร้ างวงจรระนาบแบบไมโครส
ตริ ป เพราะมีแนวโน้มที่ให้ช่องผ่านแถบความถี่ที่กว้าง

1

  1 w / a  
 ln  2
  
  1 w / a  

(2)

3. การออกแบบสายอากาศแบบช่ องเรียวมีแผ่นสะท้ อน

2. โครงสร้ างสายอากาศ
2.1 หลักการและโครงสร้ างของสายอากาศ

รู ปที่ 2 สายอากาศที่ออกแบบด้วยโปรแกรม IE3D
ลักษณะโครงสร้างของสายอากาศเป็ นไปตามรู ปที่ 2 ขนาดความกว้าง
ของช่ อง ความยาวของสายป้ อนที่ ยื่นเข้าไปในช่ องมี ผลต่ อค่ าความถี่ เ ร
โซแนนซ์และค่าการสู ญเสี ยย้อนกลับ โครงงานมีการใส่ แผ่นสะท้อนเพิ่ม
เข้าไปเพื่อบังคับลาคลื่นหลักให้ไปทิศทางด้านหน้า ซึ่ งแผ่นสะท้อนยังมี
ผลต่อการแมทชิ่ งโดยมี การปรั บระยะห่ างอย่างเหมาะสมจะท าให้ได้ค่ า
การสู ญเสี ยย้อนกลับต่ ากว่า -10 dB โดยการออกแบบชิ้ นงานจะใช้

สายอากาศแบบช่ องเรี ยวมี แผ่นสะท้อนป้ อนด้วยสายนาสัญญาณ
ระนาบร่ วมจะประกอบด้วยส่ วนของวัสดุฐานรอง (Substrate) และมีแผ่น
ตัวนาประกบอยู่ที่ด้านหนึ่ ง ซึ่ งการออกแบบจะสร้ างรู ปร่ างของส่ วนแผ่
พลังงานเพื่อให้ได้คุณลักษณะของสายอากาศที่ตอ้ งการ ส่ วนของการป้ อน
กาลังงานเข้าสู่ ตวั สายอากาศจะใช้สายนาสัญญาณระนาบร่ วมมี ขอ้ ดี เช่ น
ความสามารถในการลดการผิดเพี้ยนของสัญญาณ(Low Dispersion) และ
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สัญญาณหรื อไม่ พบว่าสัญญาณที่รับได้มีค่าเฉลี่ ยเท่ากับ -35 dBm ตลอด
72 ชัว่ โมง แสดงว่าสายอากาศที่สร้ างขึ้นสามารถนาไปใช้เป็ นสายอากาศ
WiFi ได้

แผ่นวงจรพิมพ์ชนิด FR4 มีคุณสมบัติของค่าคงตัวไดอิเล็กตริ ก ε r = 4.45
ความหนาของวัสดุฐานรอง h = 1.6 มม. และจาลองการทางานด้วย
โปรแกรม IE3D เมื่อได้ ผลตามเป้าหมาย จึงนาไปสร้ างเป็ นชิน้ งานจริ ง
ต่อไปดังรู ปที่ 3

5 สรุป
จากการทดสอบวัดค่าพารามิเตอร์ ของสายอากาศด้วยเครื่ องวิเคราะห์
วงจรข่ายเมื่อนาผลมาเปรี ยบเทียบกับผลที่ได้จากการจาลองด้วยโปรแกรม
IE3D พบว่าผลที่ได้มีความใกล้เคียง สอดคล้องกันดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 เปรี ยบเทียบค่าพารามิเตอร์ ต่างๆ ของสายอากาศ
พารามิเตอร์ ต่าง ๆ
ผลการวัด
ผลการจาลอง
ค่าการสู ณเสี ยย้อนกลับ
-20.12 dB
-25.754 dB
อัตราส่ วนคลื่นนิ่ ง
1.219
1.15
อิมพีแดนซ์ดา้ นเข้า
43.6+j8.7 
51.6+j5 
อัตราขยาย
5.742 dBi
5.5 dBi
การแพร่ กระจายคลื่น
1 ทิศทาง
1 ทิศทาง
แบนด์วิดท์
367.5 MHz
347 MHz

รู ปที่ 3 สายอากาศที่สร้ างขึ้น

4. การทดสอบชิ้นงาน
การทดสอบชิ้นงานโดยจะการวัดค่าการสู ญเสี ยย้อนกลับด้วยเครื่ อง
วิเคราะห์วงจรข่าย (Network analyzer)

สามารถนาสายอากาศแบบช่ องเรี ยวมี แผ่น สะท้อนป้ อนด้วยสายน า
สัญญาณระนาบร่ วมไปใช้รับส่ งสัญญาณ WiFi ได้

6. กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุ ณ สาขาวิ ช าเทคโนโลยี โ ทรคมนาคม มหาวิ ท ยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเชี ยงใหม่ ที่เอื้ ออานวยความสะดวกการใช้
โปรแกรม IE3D เครื่ องมือวัดวิเคราะห์วงจรข่าย และสถานที่

รูปที่ 4 ค่าการสู ญเสี ยย้อนกลับที่ความถี่ 2.45 GHz
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รูปที่ 5 เปรี ยบเทียบการแพร่ กระจายคลื่นของสายอากาศแบบไม่มีแผ่น
สะท้อนกับมีแบบมีแผ่นสะท้อน
จากรู ปที่ 4 เป็ นผลการวัดค่าการสู ญเสี ยย้อนกลับได้เท่ากับ -21.12 dB
และรู ปที่ 5 พบว่าสายอากาศแบบช่ องเรี ยวมีแผ่นสะท้อนป้ อนโดยสายนา
สั ญ ญาณระนาบร่ วมที่ ส ร้ า งขึ้ น มา มี ล าคลื่ น หลัก เพี ย งล าคลื่ น เดี ย ว
แพร่ กระจายไปทางด้านหน้าโดยกาหนดให้ที่มุมศูนย์องศาคือด้านหน้า

4.1 การทดสอบสายอากาศกับอุปกรณ์ กระจายสัญญาณ
การทดสอบสายอากาศกับ อุ ป กรณ์ ก ระจายสัญญาณเป็ นเวลา 72
ชั่วโมงเพื่อดู ผลของสายอากาศที่ ส ร้ างขึ้ น มี ค วามเสถี ยรภาพการรั บ ส่ ง
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การประยุกต์ พฒ
ั นาเว็บเพ็จด้ านวัตกรรมเพือ่ ชุ นชนในการสนับสนุนผลิตภัณฑ์ ไทยสู่ ยุคอาเซียน
The Webpage Development on Innovation for Community Supporting the Thai Products to ASEAN
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E-mail: UHT@rmutl.ac.th1, tung_mm@hotmail.com2, mixxza_en@hotmail.com3
community. It plays the role on a web media between those operators
and online consumers. It is based on a system design. Its site is called
www.http://made-inthailand.com/ and there is a link to each other of all
Thai community on the sites. Its presentation system on the internet is a
key main point by creating an administrator with a focus on
entrepreneurs to understand and use easily. Since its most households
are elderly and not have aptitude in IT much, it can help present the
products to the public relations / sales / help advertise / support products
from Thailand / add channels to market / promote a strong cultural
region / roles to life of Northern communities to have a better living,
according to the policies of the country that was to come in 2558 for
AEC. Its test is divided into test pages and evaluating the satisfaction of
the community enterprise. Results of the first randomized subjects tested
are 30 people. The second part, made up of members and chairman of
community enterprise, is about more than 20 people. The test results are
76.55 % and 83 % for the first part and the second part respectively. The
first case is that the thirty people can examine in variety of different
applications which makes less than the average enterprise. The second
case is that the communities satisfy this proposed information system
because they emphasis to their group of enterprises directly. This
research can be useful to increase comfort in well buying / selling of
agricultural food which is processed by communities

บทคัดย่ อ
งานวิจัยนี ้เป็ นการประยุกต์ ระบบสารสนเทศด้ านวัตกรรมเพื่อชุนชน
ในการสนั บ สนุน ผลิ ต ภั ณฑ์ ไ ทยสู่ ยุค อาเซี ยน ซึ่ ง มี จุด ประสงค์ ใ นการ
ส่ งเสริ มศิ ล ปวั ฒ นธรรมล้ า นนา และส่ งเสริ มผลิ ต ภั ณ ฑ์ ด้ า นอุ ป โภค/
บริ โภคของชาวไทยล้ านนาจานวน 36 ผู้ประกอบการที่ ซึ่งเคยเข้ าร่ วมใน
งานฉลอง 55 ปี หรื อ Expo’55 ของการก่ อตั้งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลล้ านนา ภาคพายัพ เชี ยงใหม่ มีการออกแบบระบบโดยกาหนดให้ มี
เว็บไซต์ หลักชื่ อ www. http://made-inthailand.com/ แล้ วมี ลิงค์ เชื่ อมโยง
ไป-กลับระหว่ างเว็บไซต์ ลูกทั้งหมด มี การคานึ งถึงผู้ประกอบการ และ
การนาเสนอระบบบนโลกอินเตอร์ เน็ตเป็ นหลัก โดยในการสร้ างส่ วนแอด
มิน มีการเน้ นให้ ผ้ ูประกอบการสามารถเข้ าใจและใช้ งานได้ ง่าย เนื่ องจาก
ส่ วนใหญ่ ผ้ ูประกอบการจะเป็ นผู้สูงอายุ และไม่ ถนัดในเรื่ อง IT มากนัก
และการนาเสนอระบบจะเป็ นไปทางด้ านการประชาสั มพันธ์ /ขายสิ นค้ า/
ช่ วยโฆษณา/สนั บสนุนผลิ ตภัณ ฑ์ จากภูมิ ปัญญาไทย/เพิ่ มช่ อ งทางของ
ตลาด/ส่ งเสริ มความแข็ง แรงด้ า นวั ฒ นธรรมภาคเหนื อ /บทบาทการ
ดารงชี วิตของชุ มชนทางภาคเหนื อให้ มีความเป็ นอยู่ที่ดีขึน้ และเพื่ อเป็ น
การสอดรั บกับนโยบายของประชาคมอาเซี ยนที่ ก าลังจะมาถึ งใน พ.ศ.
2558 นี ้ ผลการทดสอบจะแบ่ งเป็ นการทดสอบหน้ าเว็บและการประเมิน
ความพึงพอใจของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนดังกล่ าว ผลลัพธ์ ส่วนแรกได้ มาจาก
การสุ่มผู้ทดลองทดสอบจานวน 30 คน ส่ วนที่ สองได้ มาจากสมาชิ กและ
ประธานกลุ่มวิ สาหกิ จชุ มชนดังกล่ าวประมาณมากกว่ า 20 คน ผลการ
ทดสอบเป็ น 76.55% และ 83% สาหรั บส่ วนแรกและส่ วนที่ สองตามลาดับ
จากส่ วนแรกชี ้ว่า กลุ่มผู้ทดสอบมี การใช้ งานหลากหลายและแตกต่ างกัน
ทาให้ คะแนนเฉลี่ ยน้ อยกว่ าทางกลุ่มวิ สาหกิ จ และส่ วนที่ สองชี ้ว่า กลุ่ม
วิ สาหกิ จมี ความพึ งพอใจในระบบสารสนเทศนี ้มากกว่ ากลุ่มผู้ทดสอบ
เนื่ องจากระบบเน้ นความสาคัญให้ แก่ กลุ่มวิ สาหกิ จโดยตรง ซึ่ งผลลัพธ์
ต่ างๆ ที่ได้ นั้นมีประโยชน์ สามารถเพิ่มความสะดวกสบายในการ ซื ้อ / ขาย
สิ นค้ าของทางกลุ่มแปรรู ปอาหารทางการเกษตรให้ ดียิ่งขึน้ ไป
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1. บทนา
งานวิ จยั นี้ จดั ท าขึ้ น เพื่ อ ช่ วยโฆษณา และสนับ สนุ น ผลิ ต ภัณฑ์ข อง
ชุ ม ชนผู ้ป ระกอบการให้ มี ช่ อ งทางของตลาดเพิ่ ม ขึ้ น ซึ่ งเป็ นการช่ ว ย
ส่ งเสริ ม ความแข็งแรงด้านวัฒนธรรม บทบาทการด ารงชี วิตให้ มีค วาม
เป็ นอยูท่ ี่ดีข้ ึน และเพื่อเป็ นการสอดรับกับนโยบายของประชาคมอาเซี ยนที่
กาลังจะมาถึงใน พ.ศ. 2558 นี้ แนวทางในการดาเนิ นงานวิจยั เริ่ มจากการ
เดินทางไปเก็บข้อมูลและรายละเอียดสิ นค้าของ 36 ผูป้ ระกอบการที่ซ่ ึ งเคย
เข้าร่ วมในงาน Expo’55 จากนั้น มี ก ารออกแบบเว็บ เพ็จสาหรั บ แต่ ล ะ
ผูป้ ระกอบการ

Abstract
This research is the application of information technology to
support innovative products from Thai community to the ASEAN, which
is intended to promote the Lanna arts and Lanna culture. Also it is
provided on several Thai products from 36 operators participating in the
celebration of 55 years of its founding, the Expo'55 Rajamangala
University of Technology Lanna, Northern Campus, Chiang Mai. It can
connect 36 operators who are a merchant, an entrepreneur, or a

2. หลักการทีเ่ กีย่ วข้ อง
การออกแบบระบบสารสนเทศต้องคานึ งถึ งผู้ประกอบการ และการ
นาเสนอระบบบนโลกอินเตอร์เน็ตเป็ นหลัก โดยในการสร้ างส่ วนแอดมิน
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ต้องเน้นให้ผปู้ ระกอบการสามารถเข้าใจและใช้งานได้ง่าย เนื่ องจากส่ วน
ใหญ่ผปู้ ระกอบการจะเป็ นผูส้ ู งอายุ และไม่ถนัดในเรื่ อง IT มากนัก และ
ระบบจะนาเสนอไปทางด้านการประชาสัมพันธ์ และขายสิ นค้า ของทาง
ผู้ป ระกอบการให้ เ ป็ นที่ รู้ จ ัก และเพิ่ ม รายได้ต่ อ ไป โดยมี แ นวคิ ด และ
หลักการออกแบบระบบสารสนเทศดังรู ปที่ 1

เพื่อส่งเสริ มความสามัคคีใน
กลุ่มชุมชน และ
ผูป้ ระกอบการ

เพื่อเป็ นศูนย์การเรี ยนรู้ในชุมชน

มีระบบจัดการเงินปันผล
ของสมาชิก

ระบบสาระสนเทศ (ที่นาเสนอนี้)
เป็ นส่ วนที่จะพัฒนาเพื่อเป็ นศูนย์รวม
ข้อมูลผลิตภันฑ์ ส่ งผลให้เกิดความ
คล่องตัวในเรื่ องต่างๆ ดังนี้...

เพื่อส่งเสริ มภูมิปัญญาใน
ท้องถิ่น ให้เป็ นที่รู้จกั ของ
คนในโลกออนไลท์

ทาการเช่ า Hosting และจดทะเบียน Domain เป็ นชื่ อที่ผปู้ ระกอบการ
ต้องการ และ สร้ างระบบสารสนเทศด้วย Adobe Dreamweaver และ
Joomla ในบางส่ วน ตกแต่งสร้ างกราฟฟิ กด้วย Adobe Photoshop, Adobe
Flash และเพิ่ม ข้อมู ล สิ น ค้าต่ างๆของทางผูป้ ระกอบการลงในระบบ
สารสนเทศ ซึ่ งจะมีการทา SEO ทั้งแบบ On-page และ Off-page เพื่อให้
ติดอันดับต้นๆใน Search Engine เช่น www.google.com

ผลผลิตทางการเกษตรล้นตลาด
หรื อ ผลิตภัณฑ์ไม่เป็ นที่รู้จกั ทา
ให้ขายได้ในราคาต่า

3.1 การออกแบบหน้ าระบบสารสนเทศในส่ วนหน้ าโฮม
ทาการสร้ างระบบสารสนเทศด้วย joomla และออกแบบแก้ไขหน้า
โฮมเพจ ซึ่งประกอบด้วยเมนูต่างๆ ลงข้อมูลและสิ นค้าของผูป้ ระกอบการ
จนครบถ้วนตามที่ผปู้ ระกอบการต้องการ หน้าเว็บแสดงได้ในรู ปที่ 3

มีการสัง่ สินค้าระบบ
จะแจ้งเตือนผูป้ ระกอบการผ่าน SMS

มีการตอบสนองหน้า
เว็บแบบ Real Time

ช่วยอานวยความสะดวกให้
ผูป้ ระกอบการ โดยสามารถ
Upload/Delete/Edit text
เกี่ยวกับรู ปภาพสินค้าและ
รายละเอียดสินค้าได้ดว้ ยตนเอง

เพื่อสนับสนุนการกระจาย
รายได้ ให้แก่คนว่างงาน

อื่นๆ

รูปที่ 1. แนวคิดและหลักการออกแบบระบบสารสนเทศ
รู ปที่ 3. หน้าโฮมเพจของ www.sungawget.com

3. การพัฒนาระบบ
ในการพัฒนาระบบนี้ ขอยกเพียงหนึ่ งตัวอย่างของการออกแบบระบบ
โดยใช้กรณี ของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรู ปผลผลิตทางการเกษตรบ้านสัน
กอเก็ตมาเป็ นต้นแบบโดยใช้ซอฟต์แวร์ สาเร็ จรู ป ในขณะที่มีการสร้างเว็บ
เพ็จอยู่ 2 แบบคือ แบบที่มีการเขียน Source-code ขึ้นมาเอง กับแบบที่ใช้
ซอฟต์แวร์ สาเร็ จรู ปโดยใช้โปรแกรม Joomla ซึ่ งเป็ น CMS ที่ได้รับความ
นิ ย ม น ามาเป็ นเครื่ อ งมื อ หลัก และใช้ Artisteer, Photoshop, Dream
weaver รวมถึง Extension อื่นๆ มาประกอบในการทาระบบสารสนเทศ
หรื อเว็บเพ็จนี้ เพื่อให้ได้ระบบสารสนเทศที่มีคุณภาพมากที่สุดเท่าที่จะทา
ได้ โดยผลลัพธ์ที่ได้ คื อ ระบบสามารถตอบรั บ การสั่งซื้ อสิ นค้าได้ มี
ความง่ า ยต่ อ การใช้ ง านให้ แ ก่ ผู ้ป ระกอบการ กรอบความคิ ด ในการ
ดาเนินการดังรู ปที่ 2
ทาระบบจัดการเว็บไซต์/แจ้งเตือนผ่าน
SMS/ทาระบบซื้ อขาย ด้วย...
- Joomla + Module
- Google Calendar

- ดาเนินการเช่า
Hosting
- ดาเนินการจด
ทะเบียน Domain

ทาการออกแบบ ตกแต่งหน้าเว็บ
ด้วย…
- Adobe Dreamweaver
- Adobe Photoshop
- Adobe Flash

3.2 การออกแบบหน้ าระบบสารสนเทศในส่ วนแอดมิน
ในส่ วนของแอดมินใช้ในการแก้ไข/เพิ่ม/ลบ รู ปภาพ บทความ วีดีโอ
ข้อมูลสิ นค้าต่างๆ ซึ่ งทางระบบของ joomla จะมี ส่วนของแอดมินมาให้
พร้อมใช้งานทันที แสดงได้ในรู ปที่ 4

ทา SEO (search engine
optimization)
- On-page
- Off-page

รู ปที่ 4. หน้าแอดมินในการแก้ไขระบบสาระสนเทศ

ได้ระบบสารสนเทศ
สาหรับผูป้ ระกอบการ

4. ผลการดาเนินงาน
สามารถปรับเปลี่ยนภาษาได้ 2 ภาษา คือ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
มีโมดู ล Translator ซึ่ งสามารถเปลี่ ยนภาษาได้ม ากกว่า 60 ภาษา เพื่ อ
น าไปใช้ ก ับ กิ จ การอย่า งอื่ น ได้ ซึ่ ง ผลลัพ ธ์ ต่ างๆ ที่ ไ ด้น้ ัน มี ป ระโยชน์

รูปที่ 2. กรอบความคิดในการดาเนินการ
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สามารถเพิม่ ความสะดวกสบายในการ ซื้อ / ขาย สิ นค้าของทางกลุ่มชุ มชน
36 ผูป้ ระกอบการ ให้ดียงิ่ ขึ้น โดยเครื อข่ายของระบบที่แสดงการเชื่ อมโยง
ถึงกันของ 36 ผูป้ ระกอบการแสดงได้ในรู ปที่ 5

ข้อมูลด้วยตนเองได้สะดวกและยังสามารถลิ้งค์ไปยังเว็บหลัก โดยผลการ
ทดสอบจะแบ่งเป็ นการทดสอบหน้าเว็บและการประเมิ นความพึงพอใจ
ของกลุ่ ม วิ ส าหกิ จ ชุ ม ชนดัง กล่ าว ผลลัพธ์ ส่ว นแรกได้ม าจากการสุ่ ม ผู ้
ทดลองทดสอบจานวน 30 คน ส่ วนที่สองได้มาจากสมาชิ กและประธาน
กลุ่มวิสาหกิ จชุ มชนดังกล่าวประมาณมากกว่า 20 คน ผลการทดสอบเป็ น
76.55% และ 83% สาหรั บส่ วนแรกและส่ วนที่ สองตามลาดับ จากส่ วน
แรกชี้ ว่า กลุ่ม ผูท้ ดสอบมี ก ารใช้งานหลากหลายและแตกต่ างกัน ท าให้
คะแนนเฉลี่ ยน้อยกว่าทางกลุ่ ม วิ ส าหกิ จ และส่ วนที่ ส องชี้ ว่าทางกลุ่ ม
วิส าหกิ จมี ความพึงพอใจในระบบสารสนเทศนี้ ม ากกว่ากลุ่ ม ผูท้ ดสอบ
เนื่ องจากระบบเน้นความสาคัญให้ แก่ กลุ่ มวิสาหกิ จโดยตรง ซึ่ งผลลัพธ์
ต่างๆ ที่ได้น้ นั มีประโยชน์สามารถเพิ่มความสะดวกสบายในการ ซื้ อ / ขาย
สิ นค้าของทางกลุ่มแปรรู ปอาหารทางการเกษตรให้ดียงิ่ ขึ้นไป

www.made
inthailand.c
om

6. กิตติกรรมประกาศ
งานวิ จ ัย นี้ ขอขอบคุ ณ สถาบัน วิ จ ัย และพัฒ นาแห่ ง มหาวิ ท ยาลั ย
เทคโนโลยีร าชมงคลล้านนา ภาคพายัพ เชี ย งใหม่ [ 9] และ ส านัก งาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา[10] ที่ได้มอบทุนการวิจยั

รูปที่ 5. ทุกระบบสารสนเทศย่อยจะเชื่ อมโยงไปยังระบบสารสนเทศหลัก

เอกสารอ้ างอิง
จากผลการสารวจด้วยแบบประเมิ นความความพอใจระหว่างสมาชิ ก
และผูป้ ระกอบการ กับ user ทัว่ ไป สรุ ปผลได้ดงั กราฟ ในรู ปที่ 6
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com_content &view=article&id=37&Itemid=28 ,24 มิ.ย. 2556
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รูปที่ 6. แบบประเมินความพอใจระหว่างสมาชิ กและผูป้ ระกอบการ
กับ user ทัว่ ไป

5. สรุป
การประยุกต์พฒั นาเว็บเพ็จด้านวัตกรรมเพื่อชุนชนในการสนับสนุ น
ผลิตภัณฑ์ไทยสู่ ยคุ อาเซี ยนนี้ สามารถทางานได้ตามที่ตอ้ งการ สะดวกใน
การซื้ อขายสิ นค้า และเข้าดูขอ้ มูล ผูป้ ระกอบการสามารถแก้ไข/เพิ่ม/ลบ
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อุปกรณ์ แลนไร้ สายเพือ่ วัดสถานะแบตเตอรี่และเก็บข้ อมูลสู่ ฐานข้ อมูลเว็บ
WLAN-enabled Device for Battery Status Monitoring and Storing Data in Web Database
ภาณุพงศ์ ระย้าแก้ว1, ณฐพงศ์ สว่างเมือง2, คณิ ตพงศ์ เพ็งวัน3 , และ ธราดล โกมลมิศร์ 4
2
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้ า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชี ยงใหม่
E-mail: nova_prospekt2@hotmail.com1, nattapong@eng.cmu.ac.th2, kanitpong.p@cmu.ac.th3, tharadol@eng.cmu.ac.th4

สะสมพลังงานที่นิยมศึกษาเพื่อใช้งานเนื่ องจากความคล่องตัวในการผลิต
และการส ารองเก็ บ พลังงานไฟฟ้ า [2] และเพื่อให้ ได้ประสิ ทธิ ภาพการ
จัดเก็บพลังงานและการใช้งานได้อย่างต่อเนื่ อง ผูด้ ูแลระบบฯ จาเป็ นต้อง
ทราบข้อมูลสถานะ ได้แก่ แรงดัน, กระแส, และอุณหภูมิ ณ ขณะหนึ่ งของ
แบตเตอรี่ แต่ละชุดในระบบฯ เพื่อใช้สาหรับการวางแผนจัดการชาร์ จหรื อ
คายประจุบนแบตเตอรี่ แต่ละชุ ดได้ งานวิจยั นี้ ศึกษาพัฒนาอุปกรณ์ฝังตัว
เพื่ อ ช่ ว ยตรวจวัด ข้อ มู ล ต่ า งๆ ของแบตเตอรี่ ดัง ได้ก ล่ า วไว้ อุ ป กรณ์ ที่
พัฒนาขึ้ น เองนี้ ประยุก ต์ใ ช้ ไมโครคอนโทรเลอร์ ,เซนเซอร์ ,และตัวส่ ง
สัญญาณไร้ แบบแลนไร้ สายเพื่อวัดสถานะแบตเตอรี่ พร้ อมรายงานผลสู่
ฐานข้อมูลออนไลน์ทาให้สะดวกในการใช้งานและตรวจสอบข้อมูล

บทคัดย่ อ
ระบบจัดเก็บพลังงานไฟฟ้ าด้ วยแบตเตอรี่ เป็ นแหล่ งจ่ ายพลังงานหนึ่ ง
ที่ ถูกพิ จารณาในการออกแบบโครงข่ ายไฟฟ้ าในระบบแหล่ งผลิ ตไฟฟ้ า
ขนาดเล็ก ระบบจัดเก็บด้ วยแบตเตอรี่ มีความจาเป็ นที่ ต้องตรวจวัดสถานะ
ของ แบตเตอรี่ อยู่ตลอดเพื่อความพร้ อมใช้ งาน บทความนี เ้ สนอการพัฒนา
อุปกรณ์ ด้วยไมโครคอนโทรเลอร์ ที่ ใช้ ตรวจวัดสถานะ แรงดัน, กระแส,
และอุ ณ หภู มิ ข องแบตเตอรี่ หลายชุ ด พร้ อมกั น และรายงานผลไปยั ง
ฐานข้ อมูลเว็บออนไลน์ ผ่านการเชื่ อมต่ อแบบแลนไร้ สายได้ ผู้ใช้ สามารถ
เรี ยกดูข้ อ มู ล ปั จ จุ บั น และย้ อนหลั ง ผ่ า นหน้ าเว็บ เพจเพื่ อใช้ ในการวาง
แผนการเก็บพลังงานและการใช้ งานได้ จากการทดสอบพบว่ าอุปกรณ์ ที่
พัฒ นาขึ ้น ให้ ค่ า ใกล้ เ คี ย งความจริ ง และมี ค วามผิ ด พลาดเฉลี่ ย การวั ด
แรงดัน, กระแส, และอุณหภูมิที่ ±0.01V, ±0.2A, และ ±0.3°C ตามลาดับ

2. รายละเอียดการพัฒนา
2.1 ภาพรวมของระบบวัดสถานะของแบตเตอรี่
การทางานของระบบฯ แสดงดังรู ปที่ 1 อุปกรณ์ฝังตัวจะรับค่าที่วดั จาก
เซนเซอร์ Volt (V), Current (I), Temperature (T) ของแบตเตอรี่ แต่ละชุ ด
งานวิจยั นี้ ออกแบบอุปกรณ์ ฯให้ตรวจวัดสถานะแบตเตอรี่ ได้พร้ อมกัน 4
ชุ ด (DATA01-DATA04) โดยอุ ป กรณ์ ฯ จะจัด รู ป แบบข้อ มู ล สถานะที่
ประกอบด้วย a) เวลาที่ทาการวัด b) หมายเลขแบตเตอรี่ c) V d) I และ e) T
พร้ อมส่ งต่ อข้อมูล ยังตัวส่ งสัญญาณแบบแลนไร้ ส าย Wi-Fi ภายในที่
เชื่ อมต่อกับ Access Point เข้าสู่ อินเทอร์ เน็ตและส่ งข้อมูลไปยังฐานข้อมูล
เว็บ (Web Server Database) ผ่านโปรโตคอล HTTP อุปกรณ์ ฝังตัวที่
พัฒนานี้ ผใู ้ ช้สามารถตั้งค่าการเชื่ อมต่อ Wi-Fi ได้, เลือกโหมดทางานแบบ
ประหยัดพลังงานด้วย hibernate mode หรื อ sleep mode และสามารถตั้ง
เวลาการวัดและส่ งค่าไปยังฐานขอมูลได้ในทุกๆ 10, 20, 30, และ 60 นาที

Abstract
Battery-based energy storage system is an electrical energy source
which is considered in a design of power grid with small-sized energy
sources. To be ready for use, battery’s status of the storage system must
be monitored all the time. This paper presents the development of a
microcontroller-based device that can monitor status including voltage,
current, and temperature from a set of batteries, and report the
measured data to an online web database through wireless LAN
connection. Accessing an online webpage, a user can view both present
and historical status of each battery, enabling the user for a
storing/discharging plan. From a few experimental tests, the developed
device can correctly measure status data with average error in
measuring voltage, current, temperature at ±0.01V, ±0.2A, and ±0.3 °C
respectively.
Keywords: การวัดสถานะแบตเตอรี่ , อุปกรณ์ฝังตัว, แลนไร้สาย

1. บทนา
ระบบไฟฟ้ าแบบแหล่ งผลิ ตไฟฟ้ าขนาดเล็ ก (mircogrid system) [1]
จัดเป็ นระบบไฟฟ้ าที่อาศัยแหล่งผลิ ตไฟฟ้ าทดแทนขนาดเล็กจานวนมาก
เพื่อให้บริ การผูใ้ ช้ไฟฟ้ าในพื้นที่ซ่ ึ งมีขอ้ จากัดในการเข้าถึ งโครงข่ายระบบ
ไฟฟ้ าหลัก ระบบ microgrid เกี่ ยวข้องกับการจัดการโหลด แหล่ งผลิ ต
รวมถึงแหล่งเก็บสะสมพลังงาน ระบบจัดเก็บด้วยแบตเตอรี่ เป็ นระบบเก็บ

รู ปที่ 1. การทางานของระบบตรวจวัดสถานะของแบตเตอรี่
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2.2 การออกแบบโครงสร้ างอุปกรณ์ ฝังตัวฯ
อุปกรณ์ฝังตัวฯประกอบด้วยส่ วนต่างๆ คือ 1) ไมโครคอนโทรเลอร์ (8bit MCU) เบอร์ PIC18F45J10 เป็ นหน่วยประมวลผลหลัก 2) 16-bit MCU
with WLAN-enabled transceiver (Flyport module) [3] สาหรับเชื่ อมต่อ
Wi-Fi และอิ นเทอร์ เ น็ ต 3) วงจรวัด แรงดัน และกระแสผ่ าน Voltage
Divider และไอซี Hall-effect Current sensor (ACS712) [4] และ 4)
Battery temperature sensor อุปกรณ์ฯ ออกแบบให้ใ ช้งานเพื่อวัดแรงดัน
0-24 Volts, กระแส 0-20 A, และอุณหภูมิ 0-80 °C รู ปที่ 2 แสดงส่ วน
Hardware ภายในของอุปกรณ์

รู ปที่ 3. หน้าเว็บเพจแสดงชุดข้อมูลการวัดสถานะแบตเตอรี่
สามารถทางานได้ดีแต่เนื่ องด้วยเนื้ อที่จากัดของบทความจึงขอสรุ ปการ
ทดสอบที่สาคัญไว้ดงั นี้

3.1 การทดสอบการเลือกชุดแบตเตอรี่และการตั้งเวลาการวัด
อุปกรณ์ฯ นี้ออกแบบให้ผใู ้ ช้สามารถเลื อกการอ่านข้อมูลสถานะของ
ชุดแบตเตอรี่ ชุดหนึ่งๆ หรื อแบบรวมหลายชุดได้ ผ่านทาง DIP switch 1-4
ภายในตัวอุปกรณ์ฯ รู ปที่ 4 แสดงตัวอย่างหน้าเว็บ เพจที่ แสดงผลเมื่ อ
ทดสอบเลื อกค่า on ที่ DIP Switch 2,3,4 เพื่อแสดงผลสถานะแบตเตอรี่ ที่
2,3,4 ตามลาดับ (Dip Switch 5 ใช้เลือก power saving mode ) ส่ วนการตั้ง
เวลาวัดจะใช้ DIP Switch 5,6 รู ปที่ 5(a) และ 5(b) แสดงตัวอย่างผลข้อมูล
ที่ได้จากการตั้ง DIP Switch ทั้งสองเพื่อวัดค่าและส่ งข้อมูลทุกๆ 10 นาที
และ 30 นาทีตามลาดับ

รูปที่ 2. รู ปภายในของอุปกรณ์ฝังตัวฯ
โปรโตคอล SNTP [5] ถูกใช้งานใน Flyport module เพื่อปรับเวลา Real
Time Clock and Calendar (RTCC) ภายในผ่านเชื่ อมต่ออินเทอร์ เน็ตไปยัง
Time Server และตั้งค่าเวลาปั จจุบนั ขณะทาการวัดสถานะข้อมูล V, I, T
การประมวลผลบน MCU ใน 1 รอบทางานเมื่ อส่ งข้อมูลครอบ 4 ชุ ด
อุ ป กรณ์ จ ะเข้า สู่ โหมดประหยัด พลั ง งาน ถ้ า ผู้ใ ช้ เ ลื อ กใช้ ง านแบบ
hibernate mode ตัว Transceiver ของ Flyport จะถูกปิ ด (off) แต่ MCU
2 ตัวจะยังคงทางานอยู่ แต่หากใช้งานแบบ sleep mode MCU ทั้งคู่และ
Transceiver ของ Flyport จะถูกปิ ดและตื่น (wake) เพื่อทางานต่ อตาม
คาบเวลาการวัดที่ต้งั ไว้ ซึ่งจะประหยัดพลังงานของอุปกรณ์กว่าโหมดแรก
งานวิ จ ัย นี้ พัฒ นาโปรแกรมของ MCU ทั้ง สองผ่ า นซอฟแวร์ พ ฒ
ั นา
MPLAB X IDE v1.80 และ OpenPICUS IDE 2.3

รู ปที่ 4. การทดสอบเลือกชุดแบตเตอรี่ ที่ 2,3,4 ด้วย Dip Switch

(a)
(b)
รู ปที่ 5. ผลการวัดแสดงบนเว็บเพจทุกๆ (a) 10 นาที (b) 30 นาที
ทั้งนี้ ยงั ได้ทาการทดสอบอุปกรณ์ ฯ ให้ทางานต่อเนื่ องเกิ น 24 ชม.
พบว่าอุปกรณ์สามารถทางานได้ดี ดังแสดงผลข้อมูลบนเว็บเพจในรู ปที่ 6
กรณี ถา้ เกิ ดความล้มเหลวของ Wi-Fi Connection , อินเทอร์ เน็ต, หรื อ
ฐานข้อ มู ล อุ ป กรณ์ จะยังวัด ค่ าได้ และเมื่ อ connectionได้รับ การแก้ไ ข
อุปกรณ์จะสามารถส่ งค่าข้อมูลต่อได้ไม่ตอ้ ง reset/restart อุปกรณ์ฯ

2.3 ฐานข้ อมูลเว็บออนไลน์ ทใี่ ช้ งานร่ วมกับอุปกรณ์ ฝังตัว
ระบบฐานข้อมูลเว็บในงานวิจยั นี้ทาหน้าที่สื่อสารรับชุดข้อมูลสถานะ
ของแบตเตอรี่ ด้วยโปรโตคอล HTTP ผ่านภาษา PHP โดยติ ตต่ อกับ
Apache Web Server และเชื่ อมต่อไปยังฐานข้อมูลออนไลน์ MySQL และ
ออกแบบส่ วนเว็บเพจสาหรับแสดงผลชุ ดข้อมูลแก่ผใู ้ ช้งาน ตัวอย่างหน้า
เว็บเพจที่แสดงชุดข้อมูลที่วดั โดยอุปกรณ์ฯ แสดงดังรู ปที่ 3

3. การทดสอบการใช้ งาน
งานวิจยั นี้ได้ทาการทดสอบหลายรู ปแบบ เช่ น การทดสอบคุณสมบัติ
เพื่ อ วิ เ คราะห์ แ รงดั น ขาออกและอุ ณ หภู มิ ข อง NTC Thermistor
temperature sensor, การทดสอบ sleep/hibernate mode, การทดสอบการ
ตั้งค่าเครื อข่ายและเชื่อมต่อด้วย Access Points หลายตัว พบว่าอุปกรณ์ฯ

รู ปที่ 6. ผลการวัดแสดงบนเว็บเพจกรณี อุปกรณ์ฯวัดเกิน 24 ชม.
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3.2 การทดสอบความถูกต้ องการวัดค่ าV, I, T

5. กิตติกรรมประกาศ

ผูว้ ิจยั ได้ทดสอบค่าความถู กต้องในการวัดด้วยอุปกรณ์ฯซึ่ งทดสอบ
โดยการวัดสถานะ V,I,T ของแบตเตอรี่ ขนาด 12 V จานวน 20 ครั้ง และ
เทียบผลการวัดกับมัลติมิเตอร์ (UNI-T รุ่ น UT61C) โดยผลแสดงดังตาราง
ที่ 1 จากการทดสอบและการคานวณค่าความผิดพลาด (ค่าที่ วดั โดยมัลติ
มิเตอร์ – ค่าที่วดั โดยอุปกรณ์ฯ) พบว่าได้ผลค่าความผิดพลาดเฉลี่ยของค่า
แรงดัน, กระแส, และอุณหภูมิที่ ±0.01 V, ±0.2A, และ ±0.3 °C ตามลาดับ

ขอขอบคุณคณาจารย์ห้องวิจยั WiTEMAP ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้ า
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มช. ที่ให้คาแนะนาในการพัฒนาตัวอุปกรณ์ฯและ
การเขียนบทความและขอบคุณภาควิชาฯ ที่สนับสนุนงบของโครงงานวิจยั
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ตารางที่ 1. ผลการทดสอบการวัดสถานะแบตเตอรี่ ขนาด 12 V
ครั้ง
Voltage (V)
Current (A)
Temperature (°C)
ที่ Multimeter Monitor Multimeter Monitor Multimeter Monitor
12.4
12.4
12.4
12.4
12.4
12.4
12.4
12.4
12.4
12.5
12.5
12.4
12.4
12.4
12.4
12.4
12.4
12.4
12.4
12.4

0.825
0.825
0.825
0.825
0.825
0.825
0.825
0.825
0.825
0.825
0.825
0.825
0.825
0.825
0.825
0.825
0.825
0.825
0.825
0.825

0.9
1.0
0.7
0.5
1.0
1.4
0.7
1.2
1.0
1.2
0.8
1.0
0.9
1.4
0.7
1.0
1.0
0.9
1.1
0.7

22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
23
22
23
23
23
23

21.4
22.2
22.2
22.2
22.2
22.2
22.2
22.2
22.2
22.2
22.2
22.2
23.1
23.1
23.1
23.1
23.1
23.1
23.1
23.1

Cumulative Frequency
(%)

12.40
12.40
12.40
12.40
12.40
12.40
12.40
12.40
12.40
12.40
12.40
12.40
12.40
12.40
12.40
12.40
12.40
12.40
12.40
12.40

Cumulative Frequency
(%)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Cumulative Frequency
(%)

พิจารณาความถี่สะสมของค่าความผิดพลาด (cumulative frequency of
error) ของการวัดสถานะ V, I, T ด้วยอุปกรณ์ฯ ดังแสดงในรู ปที่ 7 พบว่า
90% ของค่าผิดพลาดการวัดแรงดันมีต่ากว่าค่าผิดพลาดเฉลี่ย (0.01 V),
70% ของความค่าผิดพลาดการวัดกระแสมีค่าต่ากว่าค่าผิดพลาดเฉลี่ย (0.2
A), และ 80% ของการวัดอุณหภูมิมีค่าต่ากว่าค่าผิดพลาดเฉลี่ย (0.3 °C) ซึ่ง
บ่งชี้วา่ ในจานวนการวัดสถานะ V, I, T ทั้งหมดด้วยอุปกรณ์ฯนี้มีการวัด
จานวนมากมีค่าที่ต่ากว่าค่าผิดพลาดเฉลี่ย

4. สรุป
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งานวิจยั นี้ได้พฒั นาต้นแบบอุปกรณ์เพื่อตรวจวัดสถานะแบตเตอรี่ ผ่าน
แลนไร้สายพร้อมเก็บและแสดงผลบนฐานข้อมูลเว็บได้พร้ อมกัน 4 ชุ ด
อุปกรณ์ฯ จะเป็ นประโยชน์ต่อการวางแผนการใช้งานชุดแบตเตอรี่ ได้

รู ปที่ 7. กราฟความถี่สะสมค่าความผิดพลาดของการวัดสถานะ V, I, T
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อุปกรณ์ ตรวจวัดกาลังไฟฟ้าผ่ านบลูทธู และการรับข้ อมูลผ่านโทรศัพท์มือถือแอนดรอยด์
Bluetooth-based Energy Monitoring Device with Data Acquisition on Android Phone
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การใช้พลังงานไฟฟ้ าของอุปกรณ์ไฟฟ้ าหนึ่ งๆ ภายในที่ พกั อาศัย ได้ง่าย
และสะดวกจะท าให้ ผูใ้ ช้วิเ คราะห์ สภาพการใช้ไ ฟฟ้ าได้แ ละพิจารณา
เปลี่ยนพฤติกรรมการใช้อุปกรณ์ ไฟฟ้ าเป็ นการเริ่ มลงมือช่ วยประหยัดการ
ใช้พลังงานเพื่อสอดคล้องตามแผนการอนุ รัก ษ์พลังงาน [1] ปั จจุบนั มี
ผลิ ต ภัณ ฑ์ ที่ ส ามารถวัด ค่ า ก าลัง ไฟฟ้ าของอุ ป กรณ์ ไ ฟฟ้ าที่ เ ชื่ อ มกั บ
ผลิตภัณฑ์ได้ เช่ น Efergy [2], Energenie [3], และ Kill-A-Watt [4] เป็ น
ต้น ผลิ ต ภัณฑ์เ หล่ านี้ ต้องน าเข้าจากต่ างประเทศ มี ราคาสู ง อี ก ทั้งการ
ตรวจสอบการใช้กาลังไฟฟ้ าจะอาศัยหน้าจอของตัวผลิตภัณฑ์เอง หากผูใ้ ช้
สามารถตรวจสภาพการใช้ ก าลั ง ไฟฟ้ าผ่ า นอุ ป กรณ์ อื่ น เช่ นบน
โทรศัพท์มือถือส่ วนตัวจะทาให้สะดวกต่อการใช้งานยิง่ ขึ้น งานวิจยั นี้ จึง
คิดพัฒนาอุปกรณ์ฝังตัว “BT-Energi” สาหรับตรวจวัดค่ากาลังไฟฟ้ าของ
อุปกรณ์ให้สามารถบันทึกข้อมูลค่ากาลังไฟฟ้ าขณะปั จจุบนั (current Watt
record), ชุ ดข้อมู ลก าลังไฟฟ้ าย้อนหลัง (past Watt records), และค่ า
พลังงานไฟฟ้ า (kilowatt-hour, kWhr) ของอุปกรณ์ไฟฟ้ าได้ งานวิจยั นี้ ได้
พัฒนาแอปปลิ เ คชันบนโทรศัพท์มือถื อ สาหรั บแสดงผลข้อมูล ผ่านการ
เชื่ อมต่อบลูทูธกับอุปกรณ์ BT-Energi และสามารถใช้แอปปลิเคชันนี้ เพื่อ
บันทึกผลค่าการใช้กาลังไฟฟ้ าบน SD card ของโทรศัพท์ได้

บทคัดย่ อ
บทความนี ้เ สนอการพั ฒ นาอุ ป กรณ์ ฝั ง ตั ว โดยมี วั ต ถุป ระสงค์ เ พื่ อ
ออกแบบและสร้ างอุปกรณ์ สาหรั บตรวจวัดค่ าก าลังไฟฟ้ าของอุปกรณ์
ไฟฟ้ าหนึ่งๆ ในหน่ วยวัตต์ อุปกรณ์ ฝังตัวนีจ้ ะบันทึกข้ อมูลค่ ากาลังไฟฟ้ าที่
ตรวจวัดได้ ณ ขณะเวลาปั จจุบัน หรื อก าลังไฟฟ้ าย้ อนหลัง รวมถึงค่ า
พลังงานไฟฟ้ าในหน่ วยกิ โลวัตต์ ชั่วโมงได้ ซึ่ งผู้ใช้ งานสามารถอ่ านและ
เก็บข้ อมูลดังกล่ าวผ่ านการเชื่ อมต่ อบลูทูธและแอปปลิเคชั นที่พัฒนาขึน้ บน
โทรศั พท์ มือถื อระบบปฏิ บัติก ารแอนดรอยด์ แ ละถูก บันทึ กลงบนการ์ ด
หน่ วยความจาของโทรศั พท์ มือ ถื อเพื่ อใช้ วิเ คราะห์ ข้ อ มูล การใช้ ไฟฟ้ า
ต่ อไปได้ ผลการทดสอบพบว่ าอุปกรณ์ สามารถให้ ผลการวัดใกล้ เคี ยงกับ
ค่ าจากวัตต์ มิเตอร์ มาตรฐานโดยมีค่าเปอร์ เซ็นต์ ความผิดพลาดเฉลี่ยจากการ
วัดไม่ เกิน 3.79%

Abstract
This paper presents the development of an embedded module, which
is aimed to design and build a power monitoring device for an electrical
appliance in Watt unit. This embedded module can record the data of the
appliance’s current power, past measured power, and also total energy
usage in Watt-hour unit. These data can be transferred and monitored
from a developed application on an Android-based mobile phone via
Bluetooth connection. Using the application, the data is conveniently
saved on the phone’s internal SD memory card for further analysis.
From experiments, this module can provide acceptable accuracy
measurement when compared with a standard Watt meter with less than
3.79 percentage of measurement error.

รู ปที่ 1. อุปกรณ์ BT-Energi เพื่อตรวจวัดกาลังไฟฟ้ าผ่านบลูทูธ

2. รายละเอียดการพัฒนา

Keywords: การตรวจวัดกาลังไฟฟ้ า, อุปกรณ์ฝังตัว, แอนดรอยด์, บลูทูธ

การพัฒนาในงานวิจยั แบ่งออกเป็ น 2 ส่ วนดังนี้

2.1 การออกแบบอุปกรณ์ ฝังตัว BT-Energi

1. บทนา

อุปกรณ์ฝังตัว BT-Energi ถูกออกแบบโดยมีส่วนประกอบต่างๆ ดังรู ป
ที่ 1 คือ 1) ไมโครคอนโทรเลอร์ (MCU) 8 บิตเบอร์ PIC18F26J11 เป็ น
หน่ วยประมวลผลหลัก มี RealTime Clock and Calendar (RTCC) ภายใน
2) Class 2 Bluetooth Transceiver Module (RN-42) เป็ นส่ วนสาหรับการ
สื่ อสารไร้สายบลูทูธ [5] และ 3) external 1Mbit EEPROM ไว้สาหรับเก็บ
past Watt records โดยสามารถบันทึกข้อมูลได้ 18,432 ชุด และ 4) วงจร
วัดกาลังไฟฟ้ าออกแบบด้วยไอซี MCP3906A ที่ให้สัญญาณพัลส์แก่ MCU

ในสภาวะปั จจุบนั ความต้องการใช้พลังงานไฟฟ้ าของมนุ ษย์ได้เพิ่มขึ้น
อย่างต่อเนื่ องเพราะการใช้งานอุปกรณ์ไฟฟ้ าสาหรับอานวยความสะดวก
นั้นมีจานวนเพิ่มมากขึ้น ขณะที่ทรัพยากรพลังงานที่มีอย่างจากัดนับวันยิ่ง
จะลดลงไป การจั ด การด้ า นการใช้ พ ลั ง งานไฟฟ้ า (Demand-side
management) เป็ นอีกแนวทางเพื่อส่ งเสริ มการใช้พลังงานไฟฟ้ าให้เป็ นไป
อย่างมีประสิ ทธิ ภาพและเพื่อลดการใช้พลังงานไฟฟ้ าจากผูใ้ ช้ ไฟฟ้ าใน
อาคาร สานักงาน หรื อ บ้านพักอาศัย หากผูใ้ ช้ไฟฟ้ าสามารถตรวจสอบ
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โดยมีความถี่ แปรผันตามค่ากาลังไฟฟ้ าจริ ง (active power) ในการวัด
ข้อมูลแต่ละชุ ดเริ่ มจาก MCU จะใช้ Timer ภายในสาหรับนับจานวน
Output Pulses ที่ได้จาก MCP3906A ภายในเวลา 800 ms แล้วปรับเทียบ
เพื่อคานวณหาค่าวัตต์ที่วดั ได้ (อธิ บายเพิ่มในหัวข้อ 3.1) ณ ขณะนั้นของ
อุปกรณ์ไฟฟ้ า จากนั้น MCU จะเกิ ด RTCC Interrupt ทุกๆ 1 s เพื่อใช้
ตรวจสอบคาสั่งต่างๆ จากโทรศัพท์มือถื อผ่าน RN-42 และ USART
interface พร้อมกับทางานในรู ทีนที่เกี่ยวข้องกับคาสัง่ ต่างๆ ได้แก่
- คาสั่งตั้งค่าเวลา (Sync Time): รู ทีนจะตั้งค่าวันที่และเวลาที่รับมาจาก
โทรศัพท์มือถือให้กบั RTCC บนอุปกรณ์ BT-Energi
- คาสั่งส่ งค่า current Watt record: รู ทีนจะส่ งข้อมูลค่ากาลังไฟฟ้ าและ
พลังงานไฟฟ้ า ณ เวลาปัจจุบนั ของอุปกรณ์ BT-Energi ไปยังแอปปลิเคชัน
บนโทรศัพท์มือถือ
- คาสัง่ บันทึกค่า past Watt records: รู ทีนจะบันทึกข้อมูลกาลังไฟฟ้ าไว้
บน EEPROM ภายในอุปกรณ์ BT-Energi
- คาสั่งส่ งค่า past Watt records: รู ทีนจะอ่านค่าชุ ดข้อมูลกาลังไฟฟ้ า
และพลังงานไฟฟ้ าย้อนหลังภายใน EEPROM และส่ งชุ ดข้อมูลทั้งหมดไป
ยังแอปปลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือ
วงจรแสดงการเชื่ อมต่อของอุป กรณ์ BT-Energi, วงจรภาคไฟเลี้ ยง
ขนาด 3.3 V ด้วย regulator และ MCP1702, วงจรส่ วนการวัดกาลังไฟฟ้ า
ด้วย MCP3906A และ IC555แสดงไว้ดงั ที่ 2(a), 2(b), และ 3 ตามลาดับ
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รู ปที่ 3. วงจรส่วนการวัดกาลังไฟฟ้ า

รู ปที่ 4. ตัวอย่างการตรวจวัดกาลังไฟฟ้ าของโหลดหลอดไฟ
ด้วยอุปกรณ์ BT-Energi
รู ปที่ 4 แสดงตัวอย่างการวัดกาลังไฟฟ้ าของโหลดหลอดไฟผ่าน
อุปกรณ์ BT-Energi โดยผลข้อมูลการวัดจะถูกส่ งให้ส่วนของแอปปลิเค
ชันดังจะอธิ บายต่อไป
อุปกรณ์ BT-Energi จะทางานร่ วมกับแอปปลิ เคชันที่ พฒั นาขึ้ นด้วย
Android SDK [6] บนโทรศัพท์ในระบบปฏิบตั ิการAndroid OS version
4.0 ในแอปปลิเคชันประกอบด้วยส่ วน User interface ได้แก่
-ส่ วนแสดงผลชุดข้อมูลกาลังไฟฟ้ าที่รับจากอุปกรณ์ BT-Energi
-ส่ วนการป้ อนชื่อไฟล์ที่ตอ้ งการบันทึกชุดข้อมูลลง SD Card
-ส่ วนปุ่ มกด 5 ปุ่ มสาหรับ การบันทึกชุดข้อมูล (Save button), การส่ ง
ค าสั่งเริ่ ม บัน ทึ ก past Watt records ของอุปกรณ์ BT-Energi (StartSaveWattstoBT-Energi button), การส่ งคาสั่งแสดงค่า current Watt record
(Start-ShowCurrentWatts button), การส่ งคาสัง่ แสดงค่า past Watt records
(Start-ShowHistoryWatts button), และการตั้งค่าเวลาของอุปกรณ์ BTEnergi ตามเวลาปัจจุบนั ของโทรศัพท์
ใน 1 ชุดข้อมูล (record) จะประกอบด้วย วัน-เวลาที่วดั , วัตต์ที่วดั ได้,
kWhr สะสม และออกแบบให้ชุดข้อมูล หลายชุ ดบันทึกเป็ นไฟล์บน SD
Card ได้แบบต่อเนื่ องอัตโนมัติ ทั้งนี้ ในการทางานผ่านแอปปลิ เคชันผูใ้ ช้
จะต้องเชื่ อมต่อกับอุปกรณ์ BT-Energi เสี ยก่อนจึงจะเริ่ มอ่านค่าข้อมูลได้
ตัวอย่างหน้าจอแอปปลิเคชันแสดงดังรู ปที่ 4
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2.2 การออกแบบแอปปลิเคชัน
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รู ปที่ 2. (a) วงจรภายในของอุปกรณ์ BT-Energi (b) วงจร 3.3 V power
supply
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ทดสอบการวัดแสดงดังตารางที่ 1 และพบว่าได้ค่าผิดพลาดเฉลี่ ยที่ 3.79%
ซึ่งให้ค่าความถูกต้องในระดับที่พอใจได้
ความผิดพลาดเฉลี่ย = (ผลรวมของผลต่างการวัดด้วย Watt Meter และ
BT-Energi) / (จานวนครั้งที่วดั ทั้งหมด*วัตต์รวมที่วดั )
(2)

ค่ากาลังไฟฟ้ า
ที่วดั ได้
พลังงานไฟฟ้ า
ที่ใช้

ตารางที่ 1. ค่าวัตต์ (Watts) ที่วดั ด้วยอุปกรณ์ฯและWatt Meter
วัดครั้งที่ อุปกรณ์ 1 อุปกรณ์ 2 อุปกรณ์ 3 อุปกรณ์ 4
1
61
99
1005
1,045
2
60
100
993
1,042
3
61
99
987
1,042
4
60
100
986
1,041
5
60
100
983
1,040
6
61
100
983
1,040
7
61
100
983
1,038
8
61
99
983
1,040
9
60
100
984
1,040
10
60
100
984
1,038
WattMeter
64
102
1,028
1,080

รูปที่ 4. หน้าจอแอปปลิเคชัน BT-Energi

3. การทดสอบการใช้ งาน
3.1 การทดลองหาค่ าปรับเทียบคานวณหาค่ าวัตต์
อุปกรณ์ BT-Energi ได้รับการปรั บเที ยบการรายงานผลค่าวัตต์เพื่อ
ให้ ผ ลใกล้ก ับ ค่ า วัต ต์จ ริ ง จากวัต ต์มิ เ ตอร์ ม าตรฐาน (Prodigit Model
2000MU) โดยได้ทดลองการวัดกาลังไฟฟ้ าของโหลดอุปกรณ์ 4 ตัวคือ
หลอดไฟฟ้ าฉลากขนาด 60W, ฉลากขนาด 100W, ไดร์ เป่ าผม และ เตารี ด
เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างค่าที่วดั ได้จากวัตต์มิเตอร์ มาตรฐาน (Y) กับ
ค่าที่วดั ได้จากอุปกรณ์ BT-Energi (X) ดังแสดงในรู ปที่ 1 ในการหาค่า
ปรั บเที ยบเพื่อค านวณค่ าวัตต์ ผูว้ ิจ ัยได้ประยุก ต์ใ ช้ก ารวิเ คราะห์ ค วาม
ถดถอยเชิงเส้น (linear regression) เพื่อหาสมการความสัมพันธ์เชิ งเส้น ดัง
สมการที่ 1 โดยได้ค่าสัมประสิ ทธิ์ การตัดสิ นใจ R2 = 0.999 ดังนั้นผูว้ ิจยั จึง
ใช้สมการนี้เพื่อให้อุปกรณ์ BT-Energi ใช้สาหรับปรับชดเชยค่าผลการวัด
วัตต์ นัน่ คือค่าที่อุปกรณ์ฯ รายงานผลจะเป็ นค่า Y ตามสมการนี้
Y = 1.3484X – 5.5992

4. สรุป
งานวิจยั นี้ เ สนออุปกรณ์ ฝังตัวเพื่ อวัด ก าลังไฟฟ้ าและส่ งต่ อชุ ด ข้อมูล
ด้วยบลูทูธไปยังโทรศัพท์มือถื อผ่านแอปปลิ เคชันที่ได้พฒั นาขึ้น อุปกรณ์
นี้ มีต้นทุ นต่ า ขนาดเล็ กและสะดวกต่อการใช้งาน มี ค่าความผิด พลาดที่
ยอมรับได้ ในอนาคตสามารถพัฒนาอุปกรณ์น้ ี ในด้านอื่นต่อได้เช่ น ความ
แม่นยาการวัด การทดสอบกับโหลดจานวนมาก การปรับอัตราเร็ วการวัด

5. กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณคณาจารย์ห้องวิจยั WiTEMAP ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้ า
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มช. ที่ให้คาปรึ กษาและคาแนะนาในการพัฒนาตัว
อุปกรณ์ฯและการเขียนบทความจนสาเร็ จลุล่วงด้วยดีและขอบคุณภาค
วิชาฯ ที่สนับสนุนงบประมาณในการดาเนินการของโครงงานวิจยั นี้
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รูปที่ 5. กราฟความสัมพันธ์ระหว่างค่าที่วดั ได้จากวัตต์มิเตอร์
มาตรฐานกับอุปกรณ์ฝังตัวฯ

3.2 การทดสอบวัดค่ ากาลังไฟฟ้าของอุปกรณ์ ไฟฟ้าจริง
หลังการปรับเทียบ ผูว้ ิจยั ได้ทดสอบการวัดค่ากาลังไฟฟ้ าของอุปกรณ์
ไฟฟ้ า 4 ตัว โดยทดลองการวัดซ้ ากับอุปกรณ์ๆ ละ 10 ครั้ง ผลที่ ได้ถูก
นามาเที ยบกับผลจากวัตต์มิเ ตอร์ ม าตรฐาน พร้ อมค านวณค่ าความคิ ด
พลาดเฉลี่ยจากการวัดด้วยอุปกรณ์ BT-Energi ดังสมการที่ 2 ผลการ
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การพัฒนาระบบสื่ อสาร สมาร์ ทโฟนด้ วยเทคโนโลยี WiFi-Direct
Development of Smartphone Networks with WiFi-Direct
ธีรพงษ์ โชคสถิตย์ , เบญจพร ปาวะรี ย ์ และ สุเมธ ประภาวัต
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กรุ งเทพฯ
E-mail: TeerapongC@outlook.com , iiniim20421@gmail.com , sumet@it.kmitl.ac.th

2. ทฤษฏีและหลักการ
2.1 Wi-Fi Direct

บทคัดย่ อ
จากการสื่ อสารผ่ านสายสั ญญาณบนเครื อข่ ายแลน จนถึงการสื่ อสาร
ไร้ สายผ่ านอุปกรณ์ พกพาขนาดเล็ก รู ปแบบการสื่ อสารได้ รับการพัฒนา
ปรั บปรุงอย่ างต่ อเนื่ อง ทั้งในเรื่ องความสะดวกสบาย ความรวดเร็ วในการ
สื่ อสาร ความถูกต้ องของข้ อความที่ ปลายทางได้ รับ และความยืดหยุ่นใน
การใช้ งาน ด้ วยเหตุนี้ผ้ ูเขี ยนจึ งให้ ความสนใจในการพัฒนาศักยภาพของ
ระบบสื่ อสารระหว่ างสมาร์ ทโฟน (Smartphone) เพื่อสนับสนุนกิ จกรรม
การสื่ อสาร ในกรณี ที่ระบบสาธารณู ปโภคพื น้ ฐานไม่ สามารถใช้ การได้
ยกตั ว อย่ า งเช่ น การแจ้ ง เหตุป้ องกั น หรื อการขอความช่ วยเหลื อ จาก
เหตุการณ์ ภัยพิบัติ เป็ นต้ น
คำสำคัญ: Smartphone Networks; WiFi-Direct; Ad hoc Network

Wi-Fi Direct คือ เทคโนโลยีก ารสื่ อสารตามมาตรฐาน Wi-Fi มีก าร
เชื่ อมต่อลักษณะ Peer-to-Peer โดยผูใ้ ช้สามารถเชื่ อมต่อกับอุปกรณ์ อื่นๆ
ได้ โ ดยตรง ไม่ จ าเป็ นต้ อ งติ ด ต่ อ กั บ เครื อข่ า ยโครงสร้ า งพื้ นฐาน
(Infrastructure network)
Wi-Fi Direct เริ่ มต้นการทางานโดยอุปกรณ์จะสร้ างการเชื่ อมต่อไปยัง
อุปกรณ์ใกล้เคียง เพื่อแลกเปลี่ ยนข้อมูลระหว่างอุปกรณ์ ท้ งั สองโดยตรง
ซึ่งการส่ งสารในลักษณะนี้ เรี ยกว่า 1 Hop ทั้งนี้ ผใู้ ช้ตอ้ งร้องขอการเชื่ อมต่อ
กับอุปกรณ์ใกล้เคียงผ่าน Wi-Fi Protected Setup ที่รักษาความปลอดภัยใน
การเชื่ อ มต่ อ ด้ว ย industry-standard WPA2 security และเมื่ ออุ ป กรณ์ ท้ งั
สองเชื่ อ ต่ อ กัน การเชื่ อ มต่ อ จะอยู่ใ นรู ป แบบของ Wi-Fi Direct Group
เพราะฉะนั้น อุ ป กรณ์ ท้ ัง สองจะสามารถบริ การได้ ทุ ก อย่ า งที่ อ ยู่ บ น
มาตรฐานของ Wi-Fi Direct ดังรู ปที่ 1 [1][2]

Abstract
From communication via data signals in LAN network to wireless
communication via small portable devices. Form of communication has
been developed continuously. In terms comfort and speed of
communication. The accuracy of the text has received at destination. And
resilience in applications. Thus, this project foresees potential for a study
on smartphone ad hoc networks to support the activities communication
infrastructures could not rely on it. For example, notifications or requests
for assistance from catastrophic events. The ad hoc networks are expected
to communicate support for the people who need it when such a situation
arises.
Keyword: Smartphone Networks; WiFi-Direct; Ad hoc Network

รู ปที่ 1. ลักษณะการเชื่ อมต่อของ Wi-Fi Direct[1]
แต่ Wi-Fi Direct มี ข ้ อ จ ากั ด คื อ รองรั บ การเชื่ อ มต่ อ เพี ย ง 1 Hop
เพราะฉะนั้น จะไม่ ส ามารถนามาใช้ใ นสถานการณ์ ปกติ ได้ เพราะการ
สื่ อ สารประกอบไปด้ว ยเส้ น ทางย่ อ ยหลาย Hop (Multi-Hop) จึ ง ต้อ ง
ประยุกต์ใช้การส่ งต่อจากโหนดหนึ่ งไปยังอี กโหนดหนึ่ ง ต่อเนื่ องหลาย
Hop จนกระทั้งข้อความถูกส่ งไปถึงปลายทาง ดังในรู ปที่ 2

1. บทนา
ระบบสื่ อสารเป็ นสิ่ งจาเป็ น มีบทบาท และเป็ นส่ วนสนับสนุ นสาคัญ
ของกิ จ กรรมต่ า งๆ อย่ า งเช่ น การแจ้ง เหตุ ป้ องกัน หรื อการขอความ
ช่วยเหลื อ จากเหตุการณ์ภยั พิบตั ิ จากการศึกษาพบว่า เหตุการณ์ภยั พิบตั ิ
มักจะก่อให้เกิดความเสี ยหายแก่สาธารณูปโภคพื้นฐานของระบบเครื อข่าย
สื่ อสาร เช่น สถานี ฐาน (Base Station) หรื อเสากระจายสัญญาณ เป็ นเหตุ
ให้ระบบสื่ อสารไม่สามารถใช้การได้
ระบบสื่ อสารสารองจึงมีความสาคัญ การพัฒนาระบบสื่ อสารระหว่าง
สมาร์ ทโฟน จึ งเป็ นการสร้ างแอพลิ เ คชั่น เพื่ อเชื่ อมต่ อระหว่างสมาร์ ท
โฟนเครื่ องหนึ่ งไปยังสมาร์ ทโฟนอี กเครื่ องหนึ่ ง ให้สามารถแลกเปลี่ ยน
ข้อมูลข่าวสาร ซึ่ งเป็ นช่ องทางการสื่ อสารที่ ไม่ตอ้ งพึ่งพาสาธารณู ปโภค
พื้นฐาน โดยอาศัยเทคโนโลยี Wi-Fi Direct นัน่ เอง

รู ปที่ 2. การหาเส้นทางแบบ Multi-Hop Routing ด้วย Wi-Fi Direct[1]
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to End Connection ได้ เพื่ อให้เกิ ดการติ ดต่อสื่ อสาร ซึ่ งจะเป็ นการทาให้
Network มีความกว้างขึ้น จากเทคโนโลยี Wire และ Wireless ดังรู ปที่ 4
กระบวณการทางานของดี ทีเอ็นนั้น จะมีลกั ษณะการทางานโดย ทา
การเชื่ อมโยงโปรโตคอลของเครื อข่าย ที่ยอมให้สามารถเกิ ดการติดต่อกัน
ระหว่างอุ ป กรณ์ สัญญาณได้ แม้ว่า Network จะไม่ ได้มี ก ารเชื่ อมต่ ออยู่
ตลอดเวลาก็ ตาม ซึ่ ง โหนดใด ๆ ที่ อ ยู่ร ะหว่างโหนดต้น ทางกับ โหนด
ปลายทางอาจจะต้องทาหน้าที่ในการช่ วยรับข้อมูลแล้วส่ งต่อ ทาให้การส่ ง
สามารถส่ งถึงปลายทางได้ ดังรู ปที่ 5

2.2 Mobile Ad hoc Network (MANET)
เครื อข่ายไร้ สายเฉพาะกิ จ (Mobile Ad Hoc Network - MANET) ทา
ให้ โหนดเคลื่ อนที่ แ บบไร้ สาย (Wireless Mobile Node) สามารถทาการ
สื่ อสาร ในขณะกาลังสื่ อสารได้อย่างอิสระ ผ่านการจองเส้นทางล่ วงหน้า
ก่อนการส่งข้อมูลได้ ดังนั้นจึงสามารถนามาปรุ ยกุ ต์ใช้บนเครื อข่ายสื่ อสาร
ชั่วคราวที่ ไม่จาเป็ นต้องมี โครงสร้ างพื้น ฐาน เช่ น เสากระจายสัญญาณ
(Base Station) และเปลี่ ย นการควบคุ ม ของศู น ย์ ก ลางการควบคุ ม
(Centralized Administration) เป็ นการอาศัยความร่ วมมือกันระหว่างโหนด
ในการส่งต่อข้อมูล โดยโหนดจะปฏิบตั ิตวั เองเป็ นเสมือนเราเตอร์ (Router)
ส่งต่อข้อมูลระหว่างจากโหนดหนึ่ งไปยังอีกโหนดหนึ่ ง ต่อเนื่ องไปจนถึ ง
โหนดปลายทางดังรู ปที่ 3 [3][4]

รู ปที่ 5. กระบวณการทางานของดีทีเอ็น [5]
โดยตัวอย่างกลไกการส่ งข้อความบนเครื อข่ายดีทีเอ็นเช่น Direct
Mail, Gradient Routing และ Epidemic Routing เป็ นต้น [8][9]

3. การวิเคราะห์ และออกแบบ
3.1 ความต้ องการของระบบ
3.1.1 ความต้ องการหลักของระบบ
- สามารถค้นหาผูใ้ ช้อื่น
- เชื่ อมต่อเข้ากับผูใ้ ช้อื่นที่ตอ้ งการ
- สามารถสร้างข้อความและส่ งข้อความ
- ยอมรับการเชื่ อมต่อจากผูข้ อทาการเชื่ อมต่ออื่นได้
3.1.2 ความต้ องการของระบบที่ ไม่ ใช่ หน้ าที่ หลักของระบบ
- ผูใ้ ช้งานระบบต้องเปิ ดสัญญาณ Wi-Fi Direct

รูปที่ 3.ตัวอย่างของ Mobile Ad hoc Networks[3]

2.3 Delay-Tolerant Network (DTNs)
เครื อข่ า ยที่ มี ค วามคงทนต่ อ ความหน่ ว ง (เครื อข่ า ยดี ที เ อ็ น ) เป็ น
เทคโนโลยี ที่ ท าให้ เ กิ ด การติ ด ต่ อ สื่ อ สารบนพื้ น ที่ เ ฉพาะ(Regions) ซึ่ ง
เทคโนโลยีเ ครื อข่ า ยในปั จ จุ บ ัน ไม่ ส ามารถน าไปใช้ ใ นทางปฏิ บ ัติ ไ ด้
เนื่ องจากการสื่ อสารบนพื้นที่ เฉพาะนั้น โหนดและช่ องทางการเชื่ อมต่อ
ระหว่างโหนด(Link) อาจจะมีปัญหาในเรื่ องความน่ าเชื่ อถื อ เช่น มีโอกาส
ในการเชื่ อมต่อกันได้ยาก หากเกิ ดการเชื่ อมต่อก็จะเกิ ดขึ้นเพียงแค่ในช่ วง
ระยะเวลาสั้นๆเท่ านั้น อัน เป็ นสาเหตุ ใ ห้ เ กิ ด ความผิ ด พลาดของข้อมู ล
ข้อมูลบางส่ วนขาดหายระหว่างส่ ง หรื อการขาดการเชื่ อมต่อของเครื อข่าย
เป็ นเวลานาน ซึ่ งปั ญหาเหล่านี้ ก็จะส่ งผลกระทบต่อความแปรปรวนของ
Hop (ช่ องทางการส่ งข้อมูลระหว่าง router หนึ่ งๆ ) หรื อช่ องทางการส่ ง
ข้อมูลของ router [5]

3.2 ภาพรวมของระบบ
จากความต้องการของระบบ แสดงภาพรวมของระบบสื่ อสารระหว่าง
สมาร์ทโฟนด้วย WiFi-Direct ได้ ดังรู ปที่ 6 ดังนี้

รู ปที่ 6. ยูสเคสไดอะแกรมของระบบ
ภายในระบบจะประกอบไปด้วย เทรดสองชนิ ด ได้แก่ PeerManager
ที่ ท าหน้า ที่ เกี่ ย วกับ การติ ด ต่ อ จากผูท้ ี่ เ ข้า มาร้ อ งขอการเชื่ อ มต่ อ และ
WiFiReciever จะทาหน้าที่ดูแลการเชื่ อมต่อของเทคโนโลยี WiFi-Direct
กับการทางานของเครื่ อง และในส่ วนของตัวเครื่ อง(MainActivity) มีการ

รูปที่ 4. ตัวอย่างของ Delay-Tolerant Networks[5]
ลักษณะเด่นของเครื อข่ายดี ทีเอ็น คื อการสร้ างการเชื่ อมต่อระหว่าง
อุปกรณ์ Mobile Device ในสถานการณ์ที่ Network ไม่สามารถสร้ าง End
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ใช้ AsyncTask เพื่อสลับหน้าที่การทางานของเครื่ องไปมาระหว่าง Client
และ Server ดังในรู ปที่ 7 และ 8

รู ปที่ 11. แสดงการส่ งข้อความกลับไปยังเครื่ องต้นทาง

5. สรุปผลทางานของระบบและแนวทางในการพัฒนาต่อยอด
ระบบสื่ อ สารระหว่ า งสมาร์ ท โฟนด้ว ย WiFi-Direct เป็ นระบบที่
สามารถสร้ างช่ องทาง เพื่ อการสื่ อสารหรื อส่ งข้อมู ล โดยไม่ ต้องพึ่งพา
ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน เหมือนในระบบสื่ อสารทัว่ ไป โดยอาศัยการ
ทางานของเทคโนโลยี WiFi-Direct ซึ่ งจากการทาการทดลองการทางาน
ของระบบ แสดงให้เห็นว่า สามารถแลกเปลี่ยนข้อความระหว่างสมาร์ ทโฟ
นแบบ 1-Hop ได้
ในการพัฒนาระบบทาให้เล็งเห็นถึงความเป็ นไปได้ ในการพัฒนาให้
ระบบสามารถส่ งข้อมูลแบบ Multi-Hop ซึ่ งจะทาให้ระบบมีประสิ ทธิภาพ
เกิ ดความเหมาะสมต่อการนาไปประยุกต์ใช้ได้มากขึ้น จึงมีการเสนอแนว
ทางการพัฒนาต่อในอนาคต โดยจะศึกษาความท้าทายในการสื่ อสารของ
เครื อข่ายไร้ สายเคลื่ อนที่ ขีดจากัดการทางานของเทคโนโลยี WiFi-Direct
และศึ กษาเทคโนโลยีเครื อข่าย ซึ่ งปั จจุบ นั มี เทคโนโลยีเ ครื อข่ายไร้ สาย
เคลื่ อนที่ ที่ได้รับความสนใจคือ เทคโนโลยี เครื อข่ายมาเน็ต (MANET :
Mobile Ad-hoc Network) และเทคโนโลยีเครื อข่ายดีทีเอ็น (DTN : Delay
Tolerant Network) ซึ่ งจะใช้ในการศึ กษาเพื่อสร้ างเครื อข่ายเฉพาะกิ จเพื่อ
นามาใช้ในการพัฒนาระบบต่อไป[7]
โดยได้มีการวิเคราะห์ ประสิ ทธิ ภาพของเครื อข่ายที่มีความเหมาะสม
ต่อการนามาใช้งานแล้ว สรุ ปได้โดยย่อว่า การนาสมาร์ ทโฟนมาสร้างการ
เชื่ อมต่อกันโดยตรง เป็ นช่ องทางการสื่ อสารสารอง แทนการเชื่ อมต่อเข้า
ระบบสื่ อสารหลักที่ล้มเหลว อันเนื่ องมาจากสถานี ฐานหรื อเสากระจาย
สัญญาณได้รับความเสี ยหาย จาเป็ นต้องอาศัยเทคโนโลยีการสื่ อสารแบบ
ไร้ สาย (Wi-Fi) เพื่อสร้ างเป็ นเครื อข่ายสื่ อสารเฉพาะกิ จของสมาร์ ทโฟน
ทาให้ผใู ้ ช้สมาร์ ทโฟนสามารถทาการติดต่อสื่ อสารระหว่างกันได้ แต่ท้ งั นี้
การที่สมาร์ ทโฟนเป็ นอุปกรณ์ สื่อสารที่มีการเคลื่ อนที่ตลอดเวลา และมี
พลังงานที่จากัด เป็ นปั ญหาสาคัญต่อประสิ ทธิภาพการทางานของเครื อข่าย
สื่ อสาร
เนื่ องจากการสื่ อสารเฉพาะกิจของสมาร์ ทโฟน เป็ นรู ปแบบหนึ่ งของ
เครื อข่ายไร้สายเคลื่อนที่ จึงมีปัจจัยของปัญหาในการสื่ อสาร[6]ดังต่อไปนี้
1. การเชื่ อมต่ อที่ ไม่ ส ม่ าเสมอ เป็ นการขาดช่ วงของเส้ น ทางการ
สื่ อสารระหว่างผูส้ ่ งสารกับผูร้ ับสาร(Network Partitioning) เป็ นผลมาจาก
การเคลื่อนที่อย่างไม่แน่นอนของโหนดในเครื อข่าย

รูปที่ 7. องค์ประกอบภายในระบบ

รูปที่ 8. ขั้นตอนการทางานภายในระบบ

4. ผลการทางานของระบบ
จากการทดลองการใช้งานแอพพลิเคชั้นที่พฒั นาขึ้น เพื่อส่ งข้อความ
ระหว่างสมาร์โฟน ด้วยWiFi-Direct แสดงผลดังรู ปที่ 9, 10 และ 11

รูปที่ 9. แสดงการตั้งชื่อเครื่ อง และพิมพ์ขอ้ ความเพื่อส่ งไปให้เครื่ องถัดไป

รูปที่ 10. แสดงข้อความที่ได้รับจากการส่ งข้อความผ่าน WiFi-Direct
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2. ความหน่ วงมีค่าสู ง เนื่ องจากเป็ นการสื่ อสารในเครื อข่ายไร้ ส าย
เคลื่อนที่ จึงทาให้เกิดปัญหาเกี่ยวกับ ดีเลย์ในการส่ งข้อมูลระหว่างโหนดมี
ค่ามาก และมีความแปรปรวนของดีเลย์ที่เกิดจากการรอคิว
3. ความไม่สมดุลของอัตราการส่ งข้อมูล ในสถานการณ์ จริ ง ความ
แตกต่า งของพื้ นที่ ใ นการสื่ อสารและความสามารถในการสื่ อสารของ
โหนด ส่ งผลให้เกิดความไม่สมดุลของอัตราการส่ งข้อมูลมากเกิ นรองรั บ
ได้
4. อัตราความผิดพลาดสู ง เมื่อพิจารณาลักษณะของการสื่ อสารใน
เหตุก ารณ์ ภ ัยพิ บ ัติ เช่ น โหนดมี ก ารเคลื่ อ นที่ สภาพพื้ น ที่ กี ด ขวางการ
สื่ อสาร เป็ นต้น ทาให้อตั ราความผิดพลาดสู งกว่าเครื อข่ายทัว่ ไป
เมื่ อพิจ ารณาเครื อ ข่ ายมาเน็ ต พบว่า การที่ โหนดต้นทางต้อ งค้นหา
เส้นทางเพื่อเชื่ อมต่อไปยังโหนดปลายทาง จากนั้นจึงเริ่ มทาการส่ งข้อมูล
ซึ่ งการสื่ อสารอาจเกิดความขัดข้องหรื อล้มเหลวได้ จากปั ญหาที่โหนดต้น
ทางไม่สามารถหาเส้น ทางได้ ในกรณี ที่เ ครื อข่ายมี ค วามหนาแน่ น ของ
โหนดน้อย หรื อปั ญหาการเชื่ อมโยงขาดอันเนื่ องมาจากการเคลื่อนที่ของ
โหนด รวมไปถึงปัญหาการพลาดโอกาสเลื อกโหนดรับช่ วงต่อ(ที่ดีกว่า)ที่
พึ่งเข้ามาในรัศมีการสื่ อสารด้วย โดยปั ญหาเหล่านี้ มกั พบบ่อยในเครื อข่าย
มาเน็ต
แต่ในเครื อข่ายดี ทีเอ็น โหนดไม่จาเป็ นต้องมีการสร้ างเส้นทางเชื่ อม
ระหว่างโหนดต้นทางกับโหนดปลายทาง การส่ งต่อข้อมูลจะเกิ ดขึ้นผ่าน
โหนดรับช่วงต่อสามารถถูกเลื อกจากโหนดจร(Mobile Node) ใดๆก็ได้ ที่
เป็ นไปตามเงื่อนไขที่ถูกกาหนดขึ้นเพื่อโอกาสสาเร็ จในการส่ งข้อมูลไป
ปลายทาง จากความยืดหยุน่ ในการเลื อกโหนดรั บช่ วงต่อที่เหมาะสมของ
เครื อข่ายดีทีเอ็นนี้ จึงสามารถแก้ไขปั ญหาที่เกิดในเครื อข่ายมาเน็ตได้
เพราะฉะนั้นแนวทางการพัฒนาต่อเนื่ องในอนาคตคือ นากลไกการส่ ง
ข้อความแบบ 1 Hop ของสมาร์ ทโฟนผ่าน WiFi-Direct มาสร้ างการส่ ง
ข้อความแบบ Multipath routing บนเครื อข่ายดี ทีเอ็น ซึ่ งหมายถึ งการฝาก
และส่ ง ต่ อ ข้อ ความไปกับ โหรดจรใด ๆ อย่า งต่ อ เนื่ อ ง จนกระทั้ง ข้อ
ความถูกส่งไปให้โหนดปลายทางนัน่ เอง
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บทคัดยอ
บทความนี้เสนอเครือขายเซนเซอรไรสายสําหรับการมอนิเตอรการใช
ไฟฟาภายในอาคาร โดยใชชั้นโปรโตคอลที่อิงมาตรฐาน IEEE 802.15.4
และสรางตารางเสนทางโดยอาศัย LQI อีกทั้งรองรับตัวอานแบบเคลื่อนที่
ได เพื่อทดสอบเครือขายนี้ โหนดจํานวน 8 โหนดถูกนําไปติดตั้งในอาคาร
2 ชั้น ปรากฏวาตัวอานสามารถเขาถึงขอมูลของทุกโหนด เมื่ออยูในพื้นที่
ที่เครือขายครอบคลุมถึง

บทความนี้นําเสนอชั้นโปรโตคอลที่โคออรดิเนเตอรเปนผูสรางตาราง
เสนทาง (Routing Table) โดยอาศัย LQI (Link Quality Index) จากโหนด
ต า งๆ ที่ ติ ด ตั้ ง ไว แ ล ว ด ว ยวิ ธี ก ารนี้ จ ะทํ า ให ไ ด เ ส น ทางที่ น า เชื่ อ ถื อ สู ง
ภายใตสภาวะแวดลอมการทํางานจริง นอกจากนี้ยังรองรับตัวอานแบบ
เคลื่อนที่ได

Abstract

2. ชั้นโพรโตคอล

This paper presents a wireless sensor network for electricity
monitoring in buildings. It utilizes an IEEE 802.15.4 based protocol
stack with LQI-based routing table. A portable reader is also supported.
To test the network, 8 nodes are installed at a 2-floor building. The
result shows that the reader can access data of all nodes when it is in the
network coverage.

การมอนิเตอรการใชไฟฟาในอาคาร มักจะไมมีการเปลี่ยนแปลงจุดที่
ติดตั้งโหนดบอยครั้ง เราจึงใชตารางเสนทางแบบคงที่ โดยคํานวณเสนทาง
ขณะติดตั้งเครือขายครั้งเดียว ผูติดตั้งจะใชโคออรดิเนเตอรซึ่งมีซอฟตแวร
บนคอมพิวเตอรเพื่อเลือกเสนทางโดยอาศัยขอมูล LQI แลวตารางเสนทาง
จะถูกสงไปใหทุกโหนดซึ่งจะชวยใหภาระการคํานวณของโหนดลดลง
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1. บทนํา
การใชไฟฟาในอาคารอยางมีประสิทธิภาพ จําเปนตองมีการจัดการที่ดี
ซึ่ง ตอ งอาศัยขอ มูลพฤติกรรมการใชไ ฟฟา ในแต ละสว นของอาคารใน
ชว งเวลาตา งๆ ดั ง นั้นจึง จํา เปนต อ งวั ดการใชไ ฟฟาจากหลายจุ ด ทั่ ว ทั้ ง
อาคาร, เทคโนโลยีเครือขายเซนเซอรไรสาย (WSN: Wireless Sensor
Network) เป น ทางเลื อ กหนึ่ ง ที่ ไ ด รั บ ความนิ ย มมากสํ า หรั บ งานนี้
โดยเฉพาะมาตรฐาน IEEE802.15.4 [1] เนื่องจากมีขอดีหลายประการ เชน
ความนาเชื่อถือสูง ตนทุนต่ํา ใชกําลังไฟฟาต่ํา แตทวา การสื่อสารไรสาย
ภายในอาคาร อาจเผชิญกับอุปสรรคอันเนื่องดวยโครงสรางของอาคาร
เชน การเกิดมัลติพาทธ การลดทอนสัญญาณโดยโครงสรางอาคารในสวน
ที่เปนโลหะ ดังนั้นชั้นโปรโตคอล (Protocol Stack) จึงถูกใชในการหา
เสนทาง (Routing) ที่เชื่อถือไดมากที่สุด เพื่อยกระดับคุณภาพการสื่อสาร

รูปที่ 1. (a) แบบจําลองของโหนด และโทโพโลยีของเครือขายในขณะที่
(b) กําลังสรางเครือขาย (c) สรางตารางเสนทาง (d) ทํางานปกติ
รูปที่ 1 (a) แสดงแบบจําลองงานของโหนด ซึ่งสวนแรก คือ งานวัด
กําลังไฟฟาจะอาศัยโมดูลภายใน MCU คือ Capture/Compare และ วงจร
แปลงกําลังเปนความถี่ (P2F) ซึ่งจะกลาวในหัวขอตอไป, สวนที่สอง
สื่อสารไรสายชั้น PHY และ MAC กระทําโดยตัวรับสงวิทยุ แตชั้น NWK
และแอพพลิเคชันเปนหนาที่ของ MCU

เครือขายเซนเซอรไรสายโดยทั่วไป ขอมูลจากจุดวัด หรือ โหนด จะ
ถู ก ส ง มารวบรวมไว ยั ง โหนดกลาง หรื อ ที่ เ รี ย กว า โคออร ดิ เ นเตอร
(Coordinator) ซึ่งปกติจะติดตั้งอยูที่หองควบคุม ทําใหผูดูแลสามารถ
มอนิเตอรขอมูลทั่วอาคารจากหองควบคุม นอกจากนี้ยังมีความตองการ
อุปกรณที่สามารถมอนิเตอรแบบพกพาได เพื่อทําใหผูดูแลสามารถเดิน

ขั้ น ตอนการสร า งเครื อ ข า ยในรู ป ที่ 1 (b) แต ล ะโหนดจะค น หา
เครือขายและขอเขารวม (Active Scan และ Association) ตัวอยางโหนด
(NA, NB) ที่อยูในรัศมีของโคออรดิเนเตอร (C) จะไดรับอนุญาตใหเขา
เครือขาย (แสดงดวยเสนประ) จากนั้นโหนดที่อยูไกลออกไปจะขอเขารวม
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เครือขายจากโหนดที่อยูในเครือขายแลว จนครบทุกโหนด (แสดงดวย
เสนประรูปที่ 1 (c)), จากนั้นโคออรดิเนเตอรจะสั่งใหโหนดบรอดแคสต
เฟรมทีละโหนด สวนโหนดที่เหลือจะเก็บคา LQI ของเฟรมบรอดแคสตที่
มันไดรับ, เมื่อทุกโหนดผลัดกันบอรดแคสตกันจนครบ โคออรดิเนเตอร
จะขอขอมูล LQI จากทุกโหนดมาเพื่อมาสรางตารางเสนทางไดดังแสดง
ดวยเสนทึบในรูปที่ 1 (c)

ที่สุด 4 hop โหนดที่อยูตางชั้นกันแตอยูในระยะรัศมีประมาณ 5 เมตร
สามารถสื่อสารกันได, ตัวอานสามารถเขาถึงขอมูลของเครือขายไรสายได
ทั้งหมดจากพื้นที่ที่อยูในรัศมีของโหนดใดโหนดหนึ่ง

5 สรุป
บทความนี้สามารถใชโหนดที่มีทรัพยากรจํากัด มาสรางเครือขายไร
สายที่ ใช ชั้น โพรโตคอลตามที่ เ สนอและวั ด กํา ลัง ไฟฟ า ตามหน า ที่ ข อง
โหนดได การทดลองพบวา ตัวอานสามารถมอนิเตอรการใชไฟฟาไดทุก
จุดวัด เมื่อตัวอานอยูในบริเวณใดก็ไดในพื้นที่ที่เครือขายครอบคลุมถึง

กรณีใชงาน ตัวอาน (Reader, R ในรูปที่ 1 (d)) เริ่มตนตัวอานจะขอเขา
รวมเครือขาย เมื่อมีโหนด (ในตัวอยางคือ NC) ตอบรับ ตัวอานก็จะขอผูก
ติดกับโหนดนั้น ซึ่งเรียกวา Attached Node จากนั้น Attached Node จะสง
ขอความไปขอขอมูลจากโหนดที่ตัวอานตองการ ซึ่งเรียกวา Source Node,
จากนั้น Source Node ก็จะสงขอมูลกลับมายัง Attached Node เพื่อสงตอ
ใหตัวอานอีกทอดหนึ่ง โดยจะสงขอมูลกลับมาเปนรายคาบจนกวาจะ
ไดรับขอความยกเลิก

6. กิตติกรรมประกาศ
ชิ้นงานในบทความนี้เปนสวนหนึ่งของโครงการวิจัยเรื่อง “ตัวจับเพค
เกจแบบหลายจุดสําหรับเครือขายเซนเซอรไรสาย IEEE 802.15.4” ที่
ไดรับทุนจาก คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม

เอกสารอางอิง

Attached Node จะสงขอความไปให Source Node เพื่อยกเลิกการขอ
ขอมูล เมื่อตัวอานเคลื่อนที่ออกนอกรัศมีของมัน, ในดานตัวอานเมื่อไมได
รับขอความจาก Attached Node มันก็จะเริ่มขบวนการคนหาเครือขายใหม
อีกครั้ง, ดวยเทคนิคนี้ตัวอานจะเปนฝายสงขอความเฉพาะในตอนเริ่มตน
คนหาเครือขายและตอนเปลี่ยน Source Node เทานั้น จากนั้นตัวอานจะ
เปนฝายรับขอความ ทั้งนี้เพื่อประหยัดแบตเตอรี่

[1] IEEE-TG15.4, “Part 15.4: Wireless Medium Access Control
(MAC) and Physical Layer (PHY) Specifications for Low-Rate
Wireless Personal Area Networks (LR-WPANs)”, IEEE standard
for Information Technology (2003).
[2] Microchip, “MCP3906 Datasheet; Energy Metering ICs with
Active Real Power Pulse Output”, Aug. 2006.
[3] Microchip, “PIC18F45J10 Datasheet; 28/40/44-Pin HighPerformance RISC Microcontrollers with nano Watt Technology”,
Aug. 2006.
[4] Austriamicrosystems, “AS1322 Datasheet; Low Voltage Micropower DC-DC Step-Up Converters”.

3. การวัดกําลังไฟฟา
การแปลงกําลังเปนความถี่ใชไอซี MCP3906 ในรูปที่ 2 (a) สวนการ
วัดแรงดันและกระแสใชตัวตานทานแบงแรงดันและหมอแปลงกระแส
ตามลําดับ MCP3906 จะใหสัญญาณ F ที่มีความถี่แปรผันตรงเปนเชิงเสน
กับกําลังไฟฟา [2], ทางดาน MCU วัดความถี่แลวคํานวณกลับเปน
กําลังไฟฟาดวยการนับพัลสในคาบเวลา TS ดูรูปที่ 2 (b) โดยใชโมดูล
Compare สรางสัญญาณ S ที่ควบคุมคาบได และ S จะไปทริกโมดูล
Capture เพื่อเก็บคาตัวนับที่นับพัลสสัญญาณ F อยูไปคํานวณกําลังไฟฟา
สําหรับการปรับเทียบ เรานําโหลดมาตรฐานไปตอไว และโปรแกรม
โมดูล Capture และ Compare ใหสลับหนาที่กัน ดูรูปที่ 2 (d), ถาเราทราบ
กําลังจากโหลดมาตรฐานและกําหนดจํานวนพัลสไวใน Compare register
แลว คาใน Capture register ก็นําไปสรางคาบเวลา TS ไดแมนยําขึ้น

4 การสรางและทดสอบ
รูปที่ 3 (ซาย) คือ โหนด หรือ วัตตมิเตอรไรสาย ประกอบดวย MCU
เบอร PIC18F45J10 [3], ตัวรับสงวิทยุ MRF24J40MA, ไอซี MCP3906
และหมอแปลงกระแส ซึ่งอุปกรณทั้งหมดใชกระแสไมสูง รูปที่ 3 (ขวา)
คือ ตัวอาน ประกอบดวย MCU, ตัวรับสงวิทยุ, และจอ LCD ซึ่งอุปกรณ
ทั้งหมดใชแรงดันซัพพลาย 3.3 V, แตแหลงจายเปนแบตเตอรี่ AA แบบ
ชารจได จํานวน 2 กอน ซึ่งใหแรงดันไดประมาณ 2.4 V จึงตองใชไอซี
AS1322 มายกระดับแรงดันใหเปน 3.3 V [4]

รูปที่ 2. การวัดกําลังไฟฟา (a) ผังวงจรตัวแปลงกําลังเปนความถี่ (b) ผัง
เวลาสัญญาณตางๆ (c) ผังวงจรขณะวัดความถี่ (d) ผังวงจรขณะปรับเทียบ

ในการทดสอบ วัตตมิเตอรไรสายจํานวน 8 โหนดถูกนําไปติดตั้งใน
อาคาร 2 ชั้น กวาง 8 เมตร ยาว 40 เมตร ผลปรากฏวา เกิดเสนทางที่ยาว

รูปที่ 3. ภาพถาย (ซาย) วัตตมิเตอรไรสาย (ขวา) ตัวอานไรสาย
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ด ารงค์ ได้ ท าการศึ ก ษาวัส ดุ ดู ด กลื น คลื่ น เรดาห์ ณ งานวิ จ ัย กรม
วิทยาศาสตร์ ทหารเรื อ [4] โดยการใช้ผงเหล็กและยางในการสร้ าง ฉะนั้น
ในบทความนี้ จึงได้ทาการศึกษาการสร้ างห้องปิ ดกั้นไร้ คลื่ นสะท้อนทาง
แม่เหล็กไฟฟ้ าด้วยวัสดุทดแทนที่สามารถหาได้ง่ายและมีราคาถูกกว่า

บทคัดย่ อ
บทความนีน้ าเสนอการศึกษาออกแบบห้ องปิ ดกั้นไร้ คลื่นสะท้ อนทาง
แม่ เหล็กไฟฟ้ า ด้ วยการใช้ วัสดุทดแทนที่มีราคาถูกและสามารถใช้ ทดแทน
วัสดุที่มีคุณสมบัติดูดซั บคลื่ นแม่ เหล็กไฟฟ้ าที่ มีราคาแพงได้ ซึ่ งได้ นาผง
โลหะและผงยางดามาผสมกันเพื่อเคลือบแท่ งพีระมิดที่ เป็ นตัวดูดซั บคลื่น
แม่ เหล็กไฟฟ้ า จากนั้นได้ นาแท่ งพีระมิดที่ ได้ มาทาการสร้ างห้ องปิ ดกั้นไร้
คลื่ นสะท้ อนทางแม่ เหล็กไฟฟ้ าและทาการทดสอบประสิ ทธิ ภาพ พบว่ า
สามารถใช้ งานได้ อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ

บทความนี้ จะถูกแบ่งออก 4 หัวข้อคือ หัวข้อที่สองจะกล่าวถึ งหลักการ
และการออกแบบของห้องปิ ดกั้นไร้คลื่นสะท้อนทางแม่เหล็กไฟฟ้ า หัวข้อ
ที่ ส ามจะกล่ า วถึ ง การสร้ า งและการทดสอบ และกล่ า วสรุ ป ในหั ว ข้อ
สุดท้าย

Abstract

2. หลักการและการออกแบบ

This paper presents a study of the design of the fully anechoic
chamber, which propose a renewable materials that are cheap and can
be absorb the electromagnetic wave. The metal powder and powder
coated black rubber are mixed together and enamel to block pyramids.
Then, the piece pyramid is employed a fully anechoic chamber. From the
measure results, this chamber can be used effectively.

เพื่อที่จะทาการควบคุมสภาวะแวดล้อมของการทดสอบได้น้ นั จึงต้อง
ทาการทดสอบภายในอาคาร จึงได้มีการพัฒนาห้องปิ ดกั้นไร้ คลื่ นสะท้อน
ทางแม่เหล็กไฟฟ้ าซึ่งมีลกั ษณะพื้นฐานอยู่ 2 แบบคือ ห้องรู ปทรงสี่ เหลี่ ยม
(Rectangular) และห้องรู ปทรงเรี ยว (Taper) โดยห้องดังกล่าวจะประกอบ
ไปด้วยโลหะที่ปิดกั้นไม่ให้สญ
ั ญาณภายนอกเข้ามารบกวนส่ วนภายในนั้น
จะถูกปกคลุมด้วยตัวดูดซับคลื่ นแม่เหล็กไฟฟ้ า (RF Absorber) รู ปทรงพี
ระมิคที่สามารถดูดซับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ าได้อย่างดีและมีการสะท้อนคลื่ น
น้อ ย โดยทั่ว ไปจะมี ค่ า สัม ประสิ ท ธิ ก ารสะท้อ นของคลื่ น ที่ มุ ม ตั้ง ฉาก
ประมาณ -40 dB [1]-[3] และในส่ วนของตัวดูดซับคลื่ นแม่เหล็กไฟฟ้ านั้น
จะถูกสร้ างขึ้นด้วยวัสดุที่มีค่าสภาพยอมไฟฟ้ า (Permittivity) สู งซึ่ งจะทา
ให้ ส นามไฟฟ้ าเกิ ด การสู ญ เสี ยมากและวัส ดุ ที่ มี ค่ าสภาพยอมแม่ เ หล็ ก
(Permeability) สู งซึ่ งจะทาให้สนามแม่เหล็กเกิ ดการสู ญเสี ยมากเช่ นกัน
รู ปที่ 1 แสดงตัวอย่างของตัวดูดซับคลื่นที่มีจาหน่ายทัว่ ไป

Keywords: Absorber, Anechoic Chamber, and Electromagnetic wave

1. บทนา
ในการทดสอบประสิ ท ธิ ภาพของอุป กรณ์ ก ารสื่ อสารแบบไร้ ส ายเช่ น
เครื่ องรับส่ งสัญญาณวิทยุ และสายอากาศ นั้นจาเป็ นอย่างยิง่ ที่จะต้องไม่มี
การรบกวนจากสัญญาณภายนอก ทาให้ตอ้ งมีสถานที่ที่เหมาะสมเพื่อใช้
ในการทดสอบทางเลือกหนึ่ งที่สามารถทาได้และทาให้ผลการทดสอบนั้น
มี ค วามถู ก ต้อ งคื อ ท าการทดสอบดัง กล่ า วภายในห้ อ งปิ ดกั้น ไร้ ค ลื่ น
สะท้อนทางแม่เ หล็ก ไฟฟ้ า (Fully Anechoic Chamber) [1]-[3] ซึ่ ง
คุ ณ ลัก ษณะของห้ อ งนี้ คื อ จะป้ องกัน ไม่ ใ ห้ มี ก ารรบกวนจากสั ญ ญาณ
ภายนอก อีกทั้งยังป้ องกันการสะท้อนคลื่นจากแหล่งกาเนิ ดภายใน ซึ่ งเป็ น
สาเหตุ ทาให้ เ กิ ดการรบกวนภายใน โดยทั่วไปแล้วห้ องปิ ดกั้น ไร้ ค ลื่ น
สะท้อนทางแม่เหล็กไฟฟ้ าจะแบ่งออกเป็ นชนิ ดต่างๆ ดังนี้ คือ 1. ห้องปิ ด
กั้นกึ่งไร้คลื่ นสะท้อนทางแม่เหล็กไฟฟ้ า (Semi Anechoic Chamber) 2.
ห้องปิ ดกั้นไร้คลื่นสะท้อนทางแม่เหล็กไฟฟ้ า (Fully Anechoic Chamber)
และ 3. ห้องปิ ดกั้นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ า (Shielded Room) [1]-[3]

รู ปที่ 1. ตัวอย่างของตัวดูดซับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ า

แต่อย่างไรก็ตามการสร้ างห้องปิ ดกั้นไร้ คลื่ นสะท้อนทางแม่เหล็กไฟฟ้ า
นั้นต้องอาศัยต้นทุนสู ง และมี กระบวนการสร้ างค่อนข้างซับซ้อน จึงได้มี
การศึ กษาค้นคว้าวัสดุทดแทนเพื่อนามาใช้งานโดย น.อ.วัชริ นทร์ เครื อ

การออกแบบห้ อ งปิ ดกั้น ไร้ ค ลื่ น สะท้อ นทางแม่ เ หล็ ก ไฟฟ้ าสิ่ ง ที่
ผูอ้ อกแบบจาเป็ นต้องทราบในการออกแบบก็คือ ระยะการแพร่ กระจาย
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คลื่ นของความถี่ ในแต่ละความถี่ และวัสดุที่ใช้สร้ างเพื่อใช้เป็ นข้อมูลใน
การออกแบบ เพื่ อ ให้ ไ ด้ ข นาดของห้ อ ง กั้ นไร้ คลื่ นสะท้ อ นทาง
แม่ เ หล็ ก ไฟฟ้ า ที่ ใ ช้ ง านได้ ต รงตามวัต ถุ ป ระสงค์ ในส่ ว นของการ
แพร่ กระจายคลื่ นของความถี่ ในแต่ละความถี่ น้ นั ความถี่ สูงจะมี ระยะใน
การแพร่ กระจายคลื่ นที่ แคบกว่าความถี่ ต่ า ดังนั้นในการออกแบบขนาด
ของห้องจะต้องสัมพันธ์กบั ย่านความถี่ ที่ตอ้ งการทดสอบ ซึ่ งการทดสอบ
ในครั้งนี้ ผจู้ ดั ทาได้กาหนดความถี่ ไว้ที่ 300MHz จนถึง 1GHz ทาให้ห้องที่
ออกแบบมีขนาด กว้าง 1 เมตร ยาว 2 เมตร สู ง 1 เมตร ในส่ วนของวัสดุที่
ใช้ในการสร้ างนั้น ต้องคานึ งถึ งความปลอดภัย การรบกวนของคลื่ นทั้ง
จากภายในและภายนอก โดยในการออกแบบท าห้ อ งปิ ดกั้น ไร้ ค ลื่ น
สะท้อนทางแม่เหล็กไฟฟ้ า วัสดุ ที่ใช้ในการสร้ างเป็ นผนังต้องเป็ นเหล็ก
เพื่อป้ องกันปัญหาดังกล่าว และลักษณะภายในห้องปิ ดกั้นไร้ คลื่ นสะท้อน
ทางแม่เหล็กไฟฟ้ านั้น จะไม่มีการสะท้อนไปมาของคลื่ นแม่เหล็กไฟฟ้ าจึง
ต้องใช้พีระมิตรกระดาษ ขนาดสู ง 16.5 เซนติ เ มตร ฐานกว้าง 7.6
เซนติเมตร ยาว 7.6 เซนติเมตร [4] เคลือบด้วยผงเหล็กผสมยางเม็ดเล็กๆ
วางให้เต็มห้อง เพื่อเปลี่ยนทิศทางของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ า เพราะผงเหล็กมี
คุณสมบัติในการสะท้อนคลื่นได้ดี และในขณะเดียวกันคลื่นจะถูกลดทอน
ไปเรื่ อยๆและหายไปในที่ สุด ทาให้ สามารถทดสอบประสิ ทธิ แ ละการ
ทางานของอุปกรณ์ไฟฟ้ าได้ดีที่สุด

ฐานกว้าง 7.6 เซนติเมตร ยาว 7.6 เซนติเมตร เพื่อใช้เปลี่ ยนทิศทางและ
ดูดกลืนคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ าได้ดีที่ความถี่ 1GHz ถึง 3GHz โดยใช้กระดาษ
รู ปสามเหลี่ยมดังที่ได้ออกแบบไว้ จากนั้นนาผงเหล็กและผงยางดามาผสม
กันในอัตราส่ วน 1:1 เพื่อที่จะได้นาไปเคลือบพีระมิดที่สร้างไว้ดงั แสดงใน
รู ปที่ 4 จากนั้นทาการติดตั้งพีระมิดที่ได้เข้ากับผนังห้องทั้งสี่ ดา้ นดังแสดง
ในรู ปที่ 5

รู ปที่ 4. พีระมิดที่เคลือบด้วยผงเหล็กและผงยางดา

(ข) ภาพด้านนอก
(ก) ภาพด้านใน
รู ปที่ 5. ลักษณะการติดตั้งพีระมิดภายในห้อง
จากนั้นทาการทดสอบประสิ ทธิ ภาพของห้องปิ ดกั้นไร้ คลื่ นสะท้อน
ทางแม่เหล็กไฟฟ้ าโดยทดสอบการทะลุผ่านของคลื่ นแม่เหล็กไฟฟ้ าของ
แผ่นพีระมิดขนาดเคลื อบผงเหล็กและผงยางดาผสมกันในอัตราส่ วน 1:1
กั บ แผ่ น พี ร ะมิ ด เคลื อบสารด้ ว ยสารที่ มี คุ ณ สมบั ติ ดู ดกลื นคลื่ น
แม่ เ หล็ ก ไฟฟ้ าทดสอบการสะท้อ นกลับ คลื่ น แม่ เ หล็ ก ไฟฟ้ าของแผ่ น
พีระมิดที่ เคลื อบด้วยผงเหล็กและผงยางดาผสมกันในอัตราส่ วน 1:1 กับ
แผ่นพีระมิดเคลือบสารด้วยสารที่มีคุณสมบัติดูดกลืนคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ า

รูปที่ 2. ลักษณะห้องปิ ดกั้นไร้คลื่นสะท้อนทางแม่เหล็กไฟฟ้ า

ตารางที่ 1. การทดสอบเปรี ยบเทียบพีระมิด
พีระมิดที่เคลือบสาร พีระมิดเคลือบ
ที่
การทดสอบ
ดูดกลืนคลื่น
ผงเหล็กและผง
แม่เหล็กไฟฟ้ า
ยางดา
การดู ด กลื น คลื่ น
1


แม่เหล็กไฟฟ้ า
สะท้อนกลับคลื่ น
2


แม่เหล็กไฟฟ้ า

รู ปที่ 3. ขนาดพีระมิด

3. การสร้ างและการทดสอบ
ในการสร้ า งนั้น จะเริ่ ม จากการสร้ า งตัวดู ด ซับ คลื่ น แม่ เ หล็ ก ไฟฟ้ า
รู ปทรงพี ร ะมิ ด จะเป็ นวัส ดุ ที่ ใ ช้ ใ นการเปลี่ ย นทิ ศ ทางของคลื่ น
แม่เหล็กไฟฟ้ าและดูดซับคลื่ นแม่เหล็กไฟฟ้ า มีขนาดสู ง 16.5 เซนติเมตร
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จากนั้นการทดสอบรู ปแบบการแพร่ กระจายคลื่ นของห้องปิ ดกั้นไร้
คลื่นสะท้อนทางแม่เหล็กไฟฟ้ าด้วยสายอากาศแบบรอบทิ ศทาง ผลการ
ทดสอบความถี่ ต้ งั แต่ 1 GHz ขึ้ น ไป รู ป การแพร่ ก ระจายคลื่ น ของ
สายอากาศอยูใ่ นห้องปิ ดกั้นไร้คลื่นสะท้อนทางแม่เหล็กไฟฟ้ าจะมีลกั ษณะ
ไม่ค่อยเป็ นวงกลมและตั้งแต่ค วามถี่ ต่ ากว่า 1 GHz จะมี รูปแบบการ
แพร่ กระจายคลื่นของสายอากาศแบบรอบทิศทางขณะอยูใ่ นห้องปิ ดกั้นไร้
คลื่ น สะท้อ นทางแม่ เ หล็ ก ไฟฟ้ าเป็ นวงกลม เนื่ อ งจากความถี่ สู ง กว่ า
1 GHz ขึ้ นไปจะเกิ ด การสะท้อนของคลื่ น แม่ เ หล็ ก ไฟฟ้ ากลับ มายัง
สายอากาศ ส่ งผลท าให้ ห้ องปิ ดกั้น ไร้ ค ลื่ น สะท้อนทางแม่ เ หล็ ก ไฟฟ้ า
ทางานได้ไม่ดี

4. สรุป
พีระมิดที่เคลื อบด้วยสารที่มีคุณสมบัติดูดกลื นคลื่ นแม่เหล็กไฟฟ้ า มี
ผลการสะท้อนกลับเป็ นที่ดี การวัดรู ปแบบการแพร่ กระจายของสายอากาศ
แบบรอบทิศทาง สามารถทางานที่ช่วงความถี่ 300 MHz – 1 GHz ทน
กาลังส่ งของห้องปิ ดกั้นไร้ คลื่ นสะท้อนทางแม่เหล็กไฟฟ้ าซึ่ งทดสอบที่
กาลังส่ ง 0 dBi , 5 dBi , 10 dBi ในช่ วงความถี่ 300 MHz – 1 GHz
สามารถทางานได้ดี

เอกสารอ้ างอิง
[1] Constantine A. Balanis, Antenna Theory Analysis and Design,
John Wiley& Sons, 2005.
[2] Microwave Pyramidal Absorber, 2556. [ระบบออนไลน์ ].
แหล่ ง ที่ ม า http://www.ets-lindgren.com/pdf/absorber.pdf [23
มกราคม 2556].
[3] ห้องทดสอบคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ า, 2556. [ระบบออนไลน์]. แหล่งที่มา
http://www.pnkeng.com/index.php?page= productdetail&proid=10
[19 มกราคม 2556].
[4] น.อ.วัชริ นทร์ เครื อดารงค์.วัสดุดูดกลืนคลื่นเรดาห์ งานวิจยั กรม
วิทยาศาสตร์ทหารเรื อ, 2555.

วันที่ 21-23 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ เชี ยงใหม่
E73

Paper ID 1158

บทความสิงประดิษฐ์
การประชุ มวิชาการ งานวิจยั และพัฒนาเชิงประยุกต์ ครังที 6 การพัฒนาเทคโนโลยีเ พือให้โลกมีสันติสุข
ECTI-CARD Proceedings 2014, Chiang Mai, Thailand

ระบบการวิเคราะห์ ความแรงสั ญญาณเอฟเอ็ม
FM Signal Strength Analysis System
นายจิรภูมิ บุตรโท1, นายฐิตินนท์ ผลโพธิ9 2, นางสาวยลดา พานทอง3, นายธนวิชญ์ ปลอดดี 4 และรศ. ดร. พรชัย ทรัพย์นิธิ5
1สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุ ณทหารลาดกระบัง
เลขที 1 ซอยฉลองกรุ ง 1 แขวงลําปาทิว เขตลาดกระบัง กรุ งเทพฯ 10520
1
E-mail: nice_njb@hotmail.com , art_titinon@hotmail.com2 , yonlada_53_karakao@hotmail.com3,patom1234@gmail.com4 , ksupornc@kmitl.ac.th5
ดังนัน จึ ง มี แ นวคิ ด พัฒนาการวัดความแรงสัญ ญาณวิท ยุเ อฟเอ็ มและ
พล็อตบนทีโ ดยใช้โมดูลวัดสัญญาณซึ งมีราคาถูกมาก สิ งประดิษฐ์นี เ ป็ น
สิ งประดิษฐ์น ีเ ป็ นการพัฒนาระบบตรวจสอบความแรงสัญญาณ ประโยชน์ทงั ผูพ้ ฒั นาและผูข้ อใช้บริ การทีตอ้ งการนํา แผนทีขอ้ มูล หรื อ

เอฟเอ็ม เพือทําการไดรฟ์ เทสต์ โดยสามารถแสดงตํา แหน่ ง ทีบนั ทึ ก ระบบสร้า งแผนทีขอ้ มู ลไปใช้เ ป็ นข้อ มู ลในการดํา เนิ นการปรับปรุ ง
พร้อมทังระบุค่าสี 3 ระดับตามความแรงของสัญญาณลงในแผนทีแบบ คุณภาพของสัญญาณต่อไป
เรี ยลไทม์ผ่าน GUI ทีสร้ างขึนในขณะทีทาํ การเก็บผล การทํางานของ
ระบบจะประกอบไปด้วยส่ วนบัน ทึ กค่า พิกดั ด้วยจี พีเ อส ซึ งจะรับค่ า 2. วิธกี ารดําเนินงานและการออกแบบระบบ
ละติจูดและลองจิจูดของตําแหน่งทีทาํ การทดสอบพร้ อมกบั ส่ วนโมดู ล
TEA5767 ทีจ ะบันทึกค่ าความแรงสัญญาณเอฟเอ็มทีค รอบคลุ ม ย่า น
ความถี ต งั แต่ 88 ถึ ง 108 เมกกะเฮิ ร ตซ์ โดยทัง สองส่ ว นนี จะใช้
บอร์ดประมวลผล Raspberry pi ทีเขียนโปรแกรมด้วยภาษาไพทอนใน
การรับค่าและส่งข้อมูลเก็บไว้ยงั ระบบฐานข้อมูล ทีสามารถประมวลผล
และแสดงผลออกมาเป็ นแผนทีขอ้ มูลได้ผ่าน GUI ทีออกแบบด้วยภาษา
รู ปที 1. โมดูล TEA5767
เบสิ ก และยังสามารถบันทึกภาพเป็ นไฟล์ .jpg เพือดูในภายหลังได้
การโค้ด เพือควบคุ มการทํางานของโมดูล TEA5767 ซึ งในการ
Abstract
เขียนข้อมู ลลงในโมดู ลTEA5767 จะมี ท งั หมด 5 ไบต์ โดยทีแ อดเดรส
This project develops a real-time FM signal strength mapping ของโมดูลอยูท่ ี 0x60 โดยที 2 ไบต์แรกจะเป็ นการคํานวณค่าเฟสล็อกลูป
system that can display 3 different color-coded signal strength (PPL) ตามความถี ทีป้ อนค่า เข้า ไป เมื อให้ N แทนค่ าเฟสล็อ กลู ปที
information at different locations on GUI. The Raspberry Pi board is คํานวณได้เป็ นเลขฐานสิ บ โดยใช้บิตทัง หมด 14 บิต จะสามารถคํา นวณ
used to receive the latitude and the longitude from the GPS module ได้จากสมการ
,the radio-input signal strength from the TEA5767 module which
 4× ( f + f )
;f ≥ f
(1)
covers the frequency between 88 MHz and 108 MHzs. The processed
f

N =
data from both modules are sent to the database with the Python
4×( f − f ) ; f < f

f
language. Finally, we created the GUI, using Visual Basic to show the

FM signal strength map which can be saved to jpg file.
เมือ f แทนความถี ทีตอ้ งการจูน (Hz), f คือความถีกลางมีค่าเท่าก ับ
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1. บทนํา

IF

225 kHz และ fREF แทนความถีอา้ งอิงมีค่าเท่ากับ 32.768 kHz เมือ
คํานวณค่าทีตอ้ งการป้ อนลงในโมดูล TEA5767 แล้วจึงออกแบบโปร
แกรมโดยมีแผนภาพบล็อกของระบบดังรู ปที 2 อันประกอบไปด้วยโม
ดูลรับสัญญาณเอฟเอ็ม โมดูลจีพีเอสเพือบันทึกพิกดั บอร์ ด Raspberry
Pi
ทําการประมวลผลความแรงสัญญาณและพิก ัดเพือเพือส่งไปยัง
ฐานข้อมูล และท้ายทีสุดส่ วนของคอมพิวเตอร์จะทําการดึงค่าพิก ัดและ
ความแรงออกมาเพือทําการพล็อตบนแผนที

ระบบกระจายเสี ยงผ่ านคลื นวิทยุในระบบเอฟเอ็มเป็ นทีนิย มใช้
สําหรับการเผยแพร่ข่าวสารและความบันเทิง แต่การกระจายเสี ยงผ่าน
คลืนวิทยุในทางปฏิบตั ิน นั พบว่าในบางพืนทีสภาพแวดล้อมหรื อปั จจัย
อืนๆจะทําให้พนื ทีบางจุดรับสัญญาณได้ไม่ดีเ ท่าทีควร ตัวอย่างเช่ นใน
วิทยุชุมชนซึ ง จะมี ก ําลังส่ งไม่ เ กิน 500 วัตต์ ทําให้บางพืนทีมีสัญญาณ
3. ผลการทํางานของระบบ
ขาดหายหรื อ เกิด การแทรกสอดจากสถานี อืน ซึ งในการรับรู ้ ถึงพืน ที
การทํางานของระบบนีมีลกั ษณะเป็ นเรี ยลไทม์ มีการส่ งและประ
เหล่านันจึงมีความจําเป็ นต้องทําการไดรฟ์ เทสต์ (drive test) อย่างไรก็ดี
มวลผลข้อมูลทุกๆ 1 วินาที เริ มต้นการทํางานโดยรันโปรแกรมจากตัว
อุปกรณ์วดั สัญญาณเช่นเครื องวิเคราะห์สเปกตรัมเคลือนทีมีราคาแพง
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พิกัด

โมดูลรับสัญญาณ
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บอร์ดประมวลผล

Raspberry pi

ลาดกระบัง และพล็อ ตค่า ทีได้ลงบนแผนทีดังรู ปที 7 พบว่ าโดยส่ว น
ใหญ่มีคุ ณ ภาพสั ญญาณปานกลาง (สี เ หลื อ ง) บางจุ ด มี คุ ณ ภาพดี (สี
เขียว) และคุณภาพไม่ดี (สี แดง) ซึงมักจะเป็ นบริ เวณอับสัญญาณ เช่ นอยู่
ระหว่างซอกตึก เป็ นต้น ทัง นีระหว่างการทดสอบได้มีการฟั งสถานีวิทยุ
คลื น นีค วบคู่ไปด้วยว่า คุ ณภาพเสี ย งตรงก ับค่ าที ได้รั บและพล็อ ตบน
แผนที

ฐานข้อมูล
Output
ภาพแผนที่ข้อมูล

รู ปที 6. หน้าจอขณะ raspberry pi ทําการส่ งค่า

รู ปที 2. แผนภาพบล็อกของระบบ
Raspberry pi และในส่ วนฐานข้อ มู ล โดยอุป กรณ์ ติด ตัง อยู่ใ นรถใช้
แหล่งพลังงานบริ เวณทีจุดบุหรี ดงั รู ปที 3 และ 4 และเสาอากาศส่ วนรับ
สัญญาณเอฟเอ็มและจีพีเอสจะติดตังอยูบ่ นหลังคารถแสดงดังรู ปที 5

รู ปที 7. แผนทีแสดงความแรงสัญญาณเอฟเอ็มแบบเรี ยลไทม์

4. สรุป
รู ปที 3. Raspberry pi ทีติดตังภายในรถ

ผูด้ ําเนิ นการได้พฒั นาระบบสร้างแผนทีขอ้ มู ลความแรงเอฟเอ็ม
แบบเรี ยลไทม์โดยใช้ Raspberry pi ร่ วมก ับระบบฐานข้อมู ลเพือทีจะหา
จุดทีรับสัญญาณได้ไม่ชดั เจนจากแผนทีซ ึงสามารถทํางานได้จริ ง
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รู ปที 4. แหล่งพลังงานของอุปกรณ์

รู ปที 5. เสารับสัญญาณเอฟเอ็มและจีพีเ อส
รู ปที 6 แสดงตัวอย่างค่าพิกดั และเวลาเมือทําการรันโปรแกรมบนบอร์ ด
Raspberry pi ผูพ้ ฒั นาได้ดาํ เนินการทดสอบอุปกรณ์ ทีสร้างขึนเพือวัด
ค่าความแรงของสถานี 104.7 MHz บริ เ วณรอบๆ สถาบันเทคโนโลยีฯ
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ระบบวิเคราะห์ ความผิดพลาดในการระบุตําแหน่ งจากข้อมูลเครืองรั บ GNSS
Position Error Analysis System from GNSS Information
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พารามิเตอร์ น ีมีผลกระทบต่อความแม่นยําในการนําร่ องลงจอดของอากาศ
ยาน
โครงงานนี จึ งนํา เสนอระบบคํา นวณค่ า ความผิดพลาดของการระบุ
ตําแหน่ งขึนโดยใช้ข้อมูลจากดาวเทียมจี พีเ อสและโกลนาส (Globalnaya
Navigatsionnaya Sputnikovaya Sstema: GLONASS) มาทํา การ
ประมวลผลเพือ หาค่ าความผิดพลาดของระยะเทียม (Pseudorange error)
และแสดงผลผ่า นทางหน้าเว็บเพจ เนื อ งจากซอฟต์แวร์ ทีมากับเครื อ งรั บ
สัญ ญาณจีเอนเอสเอสนัน เป็ นซอฟต์แวร์ ทตี อ้ งติดตังกับคอมพิวเตอร์ ทีต่อ
กับเครื องรับสัญญาณจีเอนเอสเอสเท่านัน และผูใ้ ช้ไม่สามารถปรั บเปลี ยน
คุ ณ ลัก ษณะหลายๆ อย่า งได้เ ช่ น การดาวเที ย มใน Skyplot แสดงเป็ น
เรี ยลไทม์เท่านัน ไม่สามารถดูเ ส้นทางการเคลือ นทีของดาวเทียมได้ เป็ น
ต้น โครงงานนี จึงพัฒ นาซอฟต์แวร์ ทีเ พิม ความยืดหยุ่น ผูใ้ ช้งานสามารถ
แก้ไขบางส่ วนของซอฟต์แวร์ ได้ รวมถึ งการทีผใู้ ช้งานสามารถดูค่าความ
ผิดพลาดจากระยะทางไกลผ่านอิ นเทอร์ เน็ตได้โดยไม่จาํ เป็ นต้องใช้งาน
โปรแกรมทีคอมพิวเตอร์ทตี ่อกับเครื องรับจีเอนเอสเอส

บทคัดย่อ
ระบบนํา ร่ องโดยใช้ กลุ่ม ดาวเที ย ม (GNSS: Global Navigation
Satellite System) เป็ นระบบระบุตาํ แหน่ ง ของผู้ใช้ ทีG อยู่ บนพืนJ ผิว โลก
โครงงานนี Jมีจุ ด ประสงค์ เ พืG อ พัฒ นาระบบคํา นวณพิกั ด ตํา แหน่ ง และ
แสดงผลค่ าความผิดพลาดของการระบุตาํ แหน่ ง ซึG งจะแสดงในรู ปของค่ า
ความผิดพลาดละติ จู ด(Latitude), ลองจิ จูด (Longitude) และความสู ง
(Height) โดยจะรั บข้ อ มู ลมาจากเครืG องรั บ GNSS ชนิ ดสองความถีG ผ่า น
ระบบอิ นเทอร์ เน็ตเข้ าสู่ เซิ ร์ฟเวอร์ เพืGอทําการคํานวณหาค่ าความผิดพลาด
ในแนวระนาบ ซึG งประกอบไปด้ วยความผิดพลาดของค่ าละติ จูด, ความ
ผิดพลาดของค่ าลองจิ จูด และคํา นวณค่ าความผิดพลาดความสู ง จากนัJน
บันทึกค่ าต่ างๆ ในฐานข้ อมูลแล้ วทําการแสดงผลผ่านทางหน้ าเว็บ

Abstract
Global Navigation Satellite System (GNSS) is a system to indicate a
user’s location on the earth’s surface. This project develops a system to
compute and show the location errors which are the latitude error,
longitude error and height error from the received data from GNSS
receivers. Data is transmitted through the internet to be calculated all
errors and recorded into a database. Finally, all errors will be displayed
on a webpage.

2.ตัวแปรทีเกียวข้ อง
โครงงานนีมีตวั แปรสําคัญทีเกีย วข้องคือความผิดพลาดของระยะทาง
เที ย ม และความผิด พลาดของการระบุ ต ําแหน่ ง ความผิด พลาดของ
ระยะทางเทียมเกิดจากการดี เ ลย์ของสัญ ญาณในชันบรรยากาศ ส่ งผลให้
ระยะทางระหว่างเครื องรับสัญญาณจีเอนเอสเอสและดาวเทียมทีเ ครื อ งรั บ
สัญ ญาณจีเอนเอสเอสวัดได้ ความผิดพลาดของระยะทางเทียมแสดงดังรู ป
ที 1 และอธิ บายได้ตามสมการที 1 โดยค่า Perror คือ ค่ าความผิดพลาดของ
ระยะทางเทียม ค่า P คือค่าระยะทางเทียม และค่า r คือค่าระยะทางจริ ง

Keywords: GNSS, Location error

1. บทนํา
ปัจจุบนั เทคโนโลยีนาํ ร่ องของอากาศยานได้ถกู พัฒนาไปมาก หนึ งใน
เทคโนโลยี ที ถูก พัฒ นาขึ น ด้ว ยนันคื อ ระบบจี บาส (Ground - Based
Augmentation System: GBAS) ซึ งเป็ นระบบช่ วยลดความผิดพลาดของ
ระบบจีเอนเอสเอส (Global Navigation Satellite System: GNSS) สําหรั บ
การร่ อนลงของอากาศยาน โดยเทคโนโลยีจีบาสจะอาศัยเครื องรับสัญญาณ
จี เ อนเอสเอส (GNSS Receiver) ประมาณ 3-4 เครื อ งเพื อคํา นวณหา
ค่าพารามิเตอร์ ต่างๆ แล้วจึงส่ งข้อมูลไปให้อากาศยาน โดยพารามิ เ ตอร์ ดัง
กล่ า วคือ ค่ า ความผิด พลาดของระยะทางเทียม ซึ งเป็ นค่ าทีส่ งผลให้ เกิด
ความผิด พลาดของการระบุ ตาํ แหน่ ง ซึ ง ค่ า ความผิดพลาดของการระบุ
ตําแหน่ งประกอบไปด้วยความผิดพลาดในแนวระนาบ (Horizontal error)
และความผิดพลาดความสู ง (Vertical error) ของตําแหน่ งเครื อ งรั บ ซึ ง

รูปที 1. ค่าความผิดพลาดของระยะทางเทียม

Perror = P - r
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ส่ วนค่าความผิดพลาดของการระบุตาํ แหน่ งแบ่งออกเป็ นสองชนิ ดคือ
ค่าความผิดพลาดในแนวระนาบ (Horizontal error) และค่าความผิดพลาด
ความสูง (Vertical error) ดังทีแสดงในรู ปที 2

เริ มต้น
ส่ งคํา สัง ไปยังเครื องรับ
สัญญาณจีเอนเอสเอส
รับ ข้อมูลจากเครือ งรั บ สัญญาณ
จีเอนเอสเอส
คัดแยกเฉพาะข้อ มูล ทีจํา เป็ น
และส่ งขึนเซิ ร์ฟ เวอร์

รูปที 2. ความผิดพลาดของการระบุตาํ แหน่ง

3. วิธกี ารดําเนิน งานและการออกแบบระบบ

เซิร์ฟเวอร์รับข้อมูลและ
บัน ทึ กลงฐานข อ้ มูล

ระบบจะแบ่งออกเป็ น 2 ส่ วนใหญ่ๆ คือ ส่ วนทีต่อ กับเครื องรั บจี เอน
เอสเอส และส่ วนเซิร์ฟเวอร์ ตามบล็อกไดอะแกรมของระบบดังแสดงใน
รู ปที 3 และมีโฟลว์ชาร์ตการทํางานแสดงดังรู ปที 4 สําหรั บส่ วนทีต่อ กับ
เครื องรั บจี เอนเอสเอส จะมีหน้าทีส่งคําสังไปยังเครื อ งรั บจี เ อนเอสเอส
และรับข้อมูลทีเครื องรับจีเอนเอสเอสส่ งกลับมา จากนันจะคัดเอาเฉพาะ
ข้อมูลทีจาํ เป็ นเท่านันส่งขึ นเซิ ร์ ฟเวอร์ โดยในส่ วนนี ใช้ภาษา Python ใน
การเขียนซอฟต์แวร์ สําหรับฝัง เซิ ร์ฟเวอร์ มีหน้าทีรับข้อ มูล ทีส่งมาจากฝัง
ที ต่ อ กับ เครื องรั บ จี เ อนเอสเอสมาคํา นวณหาค่ า ความผิ ด พลาดของ
ระยะทางเทียม ตําแหน่ งของเครื องรั บ และความผิดพลาดของการระบุ
ตําแหน่ ง จากนันจึ งแสดงผลผ่านทางหน้าเว็บ เพจในรู ปแบบของกราฟ
แสดงความผิด พลาดของการระบุ ตํา แหน่ ง ซึ งถู ก แบ่ ง ออกเป็ นความ
ผิดพลาดในแนวระนาบและความผิดพลาดในแนวดิ ง รวมถึ งการแสดง
ตําแหน่ งดาวเทียมบนท้อ งฟ้ าด้วยกราฟ Skyplot ด้วย ในส่ วนของการรั บ
ข้อมูลและคํานวณตําแหน่ งนันเขียนขึนโดยใช้ภาษา PHP และในส่ วนของ
เว็บเพจนั นเขี ยนด้วยภาษา JavaScript และ HTML5 โดยระบบนี มี การ
ทํางานแบบเรี ยลไทม์

เซิร์ฟ เวอร์ดึงข้อมูลชุด สุ ดท้า ย
ของฐานข้อมูลมาคํานวณ
แสดงผลค่า ทีค ํานวณได้
ในลักษณะกราฟ
จบ

รูปที 4. ผังงานการทํางานของระบบ

4. ผลการทํางานของระบบ
การทํางานของระบบนี มีล ักษณะเป็ นเรี ยลไทม์ มี การส่ งข้อ มูลและ
ประมวลผลข้อมูลทุกๆ 5 วินาที สามารถเริ มต้นระบบได้โดยรันซอฟต์แวร์
ของส่ วนทีต่อ กับเครื อ งรั บจี เ อนเอสเอส ซอฟต์แวร์ จ ะส่ ง คําสัง ไปยัง
เครื องรับสัญ ญาณจีเอนเอสเอส รับข้อมูลทีเ ครื องรับจี เอนเอสเอสส่ งกลับ
มา คัดแยกเฉพาะข้อมูลทีส าํ คัญ และส่ งขึนเซิร์ฟเวอร์ ให้โดยอัตโนมัติทกุ ๆ
5 วิ นาที จากนัน ผูใ้ ช้ต้อ งเปิ ดหน้ า เว็บ เพจและเลื อ กสถานี เครื องรั บ
สัญ ญาณจีเอนเอสเอสทีต อ้ งการจะดูขอ้ มูล จากนันเว็บเพจจะประมวลผล
ค่ า ความผิดพลาดของระยะทางเทียม, ค่ า ความผิดพลาดของการระบุ
ตําแหน่ งในแนวระนาบ, ค่าความผิดพลาดของการระบุตาํ แหน่ งในแนวดิ ง
และตําแหน่งของดาวเทียม แล้วจึ งแสดงผลค่ าต่ างๆในรู ปแบบของกราฟ
ส่วนตําแหน่งของดาวเทียมจะแสดงในกราฟ Skyplot ดังทีแสดงในรู ปที 5

Computer

Computer

Main server
User
Database

รูปที 3. แผนภาพบล็อกการทํางานของระบบ
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รูปที 5. หน้าจอแสดงผล
รู ปที 5 คื อ หน้ า จอแสดงผลซึ งผลการทดลองเก็บ เมื อ วัน ที 12
กุมภาพันธ์ พ.ศ.2557 ณ เวลา 21.15.59 นาฬิกา โดยหมายเลข 1 ในรู ปที 5
คือกราฟ Skyplot มีหน้าทีแสดงตําแหน่งของดาวเทียมทีป รากฏบนท้อ งฟ้ า
พบว่ามีดาวเทียมปรากฏบนท้อ งฟ้ าทังสิ น 13 ดวง หมายเลข 2 คือ กราฟ
แสดงค่าความผิดพลาดของระยะทางเทียมของดาวเทียมแต่ ละดวง พบว่า
ดาวเทียมทีม ีค่าความผิดพลาดของระยะทางเทียมสูงคือ ดาวเทียมดวงที 32,
31, 19 และ 11 มีค่าความผิดพลาดของระยะทางเทียมประมาณ 180 เมตร
หมายเลข 3 คื อ กราฟแสดงค่า ความผิด พลาดความสูง ซึ งมีค่ า เฉลีย ใน
ช่วงเวลานี ประมาณ 28.5 เมตร และหมายเลข 4 คื อ กราฟแสดงค่า ความ
ผิดพลาดในแนวระนาบ ซึ งมีค่าเฉลียในช่วงเวลานีประมาณ 3.2 เมตร

5. สรุป
โครงงานนีได้พฒั นาระบบดึงข้อมูลและคํานวณค่าความผิดพลาดสอง
ชนิดคือ ค่าความผิดพลาดของระยะทางเทียมและค่าความผิดพลาดของการ
ระบุ ตาํ แหน่ ง และแดงผลออกมาในรู ปแบบของกราฟ รวมทังแสดง
ตําแหน่ งดาวเทียมบนท้องฟ้ าด้วยกราฟ Skyplot
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พลังงานไฟฟ้าตา่ และต้ นทุนตา่ แต่ ยงั คงประสิ ทธิ ภาพในการประมวลผล
ข้ อมูล งานด้ านวิ ศวกรรมสู ง และเคลื่ อนย้ ายได้ สะดวก ชุ ดคอมพิ วเตอร์
แบบคลั ส เตอร์ ขนาดเล็ก ที่ ป ระดิ ษ ฐ์ ขึ ้น นี ้ป ระกอบด้ วยคอมพิ ว เตอร์ 4
โหนดที่ มีประสิ ทธิ ภาพในการประมวลผลข้ อมูลงานด้ านวิ ศวกรรมที่ มี
ปริ มาณมากได้ ถึง 17.28 GFLOPS และใช้ พลังงานไฟฟ้ าเพียง 11.320W
ต่ อโหนดเท่ านั้น

3. ขอบเขตของโครงการ
3.1 ขอบเขตด้ าน Software
ใช้ ร ะบบปฏิ บ ั ติ ก าร Linux (Fedora หรื อ Ubuntu), ซอฟท์ แ วร์ ที่
สนับสนุ นการทางานแบบขนานโดยใช้ MPICH หรื อ MPICH2 และทา
ทดสอบประสิ ทธิ ภาพการประมวลผลตามจานวนเครื่ องโดยโปรแกรม ที่
ใช้สาหรับทดสอบเป็ นต้น

3.2 ขอบเขตด้ าน Hardware
เครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ ข นาดเล็ ก CPU Intel Atom จ านวน 4 เครื่ อ ง(4
Node)ในการทางานประมวลผลแบบขนาน และ 1 เครื่ อง สาหรับ Front
End โดยมีการเชื่ อมต่อระหว่างโนด(Node)แบบระบบเครื อข่าย LAN ผ่าน
Gigabit Switching Hub

Abstract

4. การออกแบบระบบ Hardware
4.1 ซีพยี ู

Cluster computer system is an alternative way to process a plenty of
complex engineering data in order to achieve the fast processing.
Nevertheless, the existing cluster computer system requires a large
computer which is not easy to move, expensive, and need high power
consumption for processing data.
Based on this reason, this study aims to propose a new innovation
which can reduce size of cluster computer system which makes it easy to
move, consume lower power, and low cost with keeping the high
efficiency of data processing. This study reveals that the efficiency
engineering data processing using four computer node as a cluster
computer system can process data up to 17.28 GFLOPS and consume
power only 11.320W per node.

ซี พีย/ู ของระบบคลัสเตอร์ คอมพิ วเตอร์ มีค วามส าคัญอย่างยิ่งในการ
ค านวณ FLOPS ( Floating point operation per second ) คื อ หน่ วยนั บ
จานวนชุ ดคาสั่งในการประมวลผลทางทศนิ ยมต่อ 1 วินาที ใช้ในการวัด
สมรรถนะการทางานของคอมพิวเตอร์
FLOPS = (clock rate) x (จานวน Core ทั้งหมด) x (FLOP/Cycle)

(1)

การคานวณนี้ ใช้ Intel®Atom™CPU D525@1.80GHz ความเร็ ว 1.8
GHz สามารถท างานได้ 4 Operations ต่ อ 1 Cycle โดยเมื่ อน ามาคู ณ กัน
แล้วได้ ดังนี้
(1.8 GHz) *(2) * (4 FLOP/Cycle) = 14.4 GFLOPS

4.2 หน่ วยความจา

1. บทนา

หน่ วยความจา ที่เลื อกใช้คือ DDR3(1066) Blackberry ขนาดความจุ 1
GB speed 1066 MHz ค่ า Memory timings ของตัว หน่ วยความจา CL=5,
tRC= 60ns (min.), tRFC= 127.5ns, tRAS= 38ns (min.) / 70,000ns (max.)

ปั จจุบ ัน จึ งมี ก ารน าเครื่ องคอมพิ วเตอร์ พี ซี ม าต่ อเชื่ อ มกัน และพัฒ นา
ระ บ บ ก ารป ระ ม วล ผ ล แ บ บ ข น าน (Parallel Computing) แ ต่ ก าร
ประมวลผลแบบขนานนี้ จาเป็ นต้องใช้เครื่ องคอมพิวเตอร์ จานวนมากใช้
พื้นที่ในการจัดเก็บคอมพิวเตอร์ และพลังงานไฟฟ้า

4.2 การสื่ อสารระหว่ างโนด
ความเร็ วของเครื อข่ายมีความสาคัญบนระบบคลัสเตอร์ คอมพิวเตอร์
มาก เพราะต้องใช้ในการส่ งข้อมูลระหว่างโนดหลักและโนดคานวณอยู่
ตลอด LAN Card และ สวิตซ์เครื อข่าย ได้เลือกใช้ Gigabit Ethernet

2. จุดประสงค์ ของโครงการ
จุดประสงค์ของงานชิ้ นนี้ ก็เพื่อออกแบบและพัฒนาระบบคลัสเตอร์
ขนาดเล็กที่สามารถนาไปใช้งานได้และมีขนาดเล็กที่ประหยัด ,ใช้พลังงาน
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5. การติดตั้ง Hardware

7. สรุปวิธีการและขั้นตอนการทดสอบ
7.1 ทดสอบสมรรถนะของระบบ Cluster

การติดตั้งอุปกรณ์เป็ นระบบคลัสเตอร์ คอมพิวเตอร์ จาเป็ นต้องสร้างตัว
Case ขึ้ นมาใหม่ ซึ่ งต้อ งให้ เ หมาะสมกั บ Mainboard CPU Atom เป็ น
เครื่ องคอมพิวเตอร์ ข นาดเล็ก CPU Intel Atom จานวน 4 เครื่ อง(4 Node)
ในการทางานประมวลผลแบบขนาน และ 1 เครื่ อง ส าหรับ Front End
และการเชื่อมต่อระหว่างโนด(Node)แบบระบบเครื อข่าย Gigabit LAN

ตารางที่ 1. สรุ ปผลการทดสอบสมรรถนะของระบบ Mini Cluster
Problem
size (N)
10,240
15,360
20,584

number of block sizes
32
64
(GFLOPS) (GFLOPS)
12.1800
13.0100
13.1800
14.4300
12.9600
14.9900

128
(GFLOPS)
13.3600
15.3100
16.6000

256
(GFLOPS)
13.3000
15.6200
17.2800

รูปที่ 1. การติดตั้ง Mini Cluster
รู ปที่ 3. แสดงสมรรถภาพของระบบ Cluster
Public Network

eth1
10.2.5.3/24

7.2 อัตราการใช้ พลังงานของระบบคลัสเตอร์

User

ตารางที่ 2. เปรี ยบเทียบอัตราการใช้พลังงานเทียบกับ Notebook
CPU
Min/Max Power
Intel®Core™ i3-2310M CPU@2.10GHz
35.000W 43.750W
Intel®Atom™CPU D525@1.80GHz
11.320W 11.320W

Frontend
eth0
192.168.10.1/24
Network Switch

7.3 สรุป

C0-7
192.168.10.247/24

ระบบคอมพิ วเตอร์ ค ลัสเตอร์ ข นาดเล็ ก นี้ ประกอบด้วย 4 โนดที่ ใ ห้
ประสิ ทธิ ภาพถึ ง 17.28 GFLOPS อี กทั้งยังใช้พลังงานเพียง 11.320W ต่ อ
โนดเท่ านั้น อย่างไรก็ ตามเคสของระบบคลัส เตอร์ แ ละการเปลี่ ยนจาก
Hard disk Storage มาเป็ น Flash Storage ยังคงเป็ นเรื่ อ งที่ ท้าทายในด้าน
การลดการใช้พลังงานต่อไป

C0-1

C0-0 192.168.10.253/24
192.168.10.254/24

รูปที่ 2. การ Network configuration ของ Mini Cluster

6. การออกแบบระบบซอฟแวร์

เอกสารอ้ างอิง

ได้เลือกระบบปฏิ บตั ิการของระบบคลัสเตอร์ คอมพิวเตอร์ คือ Rocks
Cluster ที่เหมาะกับการทางานเป็ นคลัสเตอร์ เป็ นอย่างยิ่งและซอฟต์แวร์ ที่
ใช้ แ บ่ งงานให้ ก ับ โนดค านวณนั้น ใช้ MPI (Message Passing Interface)
เป็ นไลบรารี สาหรับการติ ดต่อสื่ อสารระหว่างซี พียู และการแลกเปลี่ ยน
ข้อมูลใช้สาหรับการเขียนโปรแกรมแบบขนาน
ส่ วนซอฟต์ แ วร์ ที่ ใ ช้ ใ นการทดสอบ ประสิ ทธิ ภ าพ HPL (High
Performance LINPACK) เป็ น ซ อ ฟ ต์ แ วร์ เลื อ ก ใช้ ใน ก ารท ด ส อ บ
ประสิ ท ธิ ภ าพของระบบคลัสเตอร์ ค อมพิ วเตอร์ ที่เป็ นมาตรฐานการจัด
อันดับซูเปอร์คอมพิวเตอร์ โดยที่หน่วยการวัดจะวัดเป็ น FLOPS

[1]

[2]
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ระบบติดตามขบวนรถไฟและแก้ ไขความผิดพลาดตําแหน่ งด้ วยอุปกรณ์ สมาร์ ทโฟน
Train Tracking and Position Error Correction Using Smart Phones
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เหมาะสมในการนํ า มาประยุ ก ต์ ใ ช้ ง านกับ ระบบติ ด ตาม เนื อ งจาก
เทคโนโลยีทีใช้ในรวมอยู่ใ นอุ ปกรณ์ สมาร์ ท โฟนตัวเดี ยว จึง ลดความ
ยุ่งยากในการออกแบบระบบและในบริ หารจัดการเมื อ นํามาติดตังใช้งาน
นอกจากนี ยงั จําเป็ นต้องมีการแก้ไขความผิดพลาดของพิกดั ทีไ ด้จากระบบ
จีพีเอสในอุปกรณ์ และซอฟต์แวร์ ทีพฒั นาขึน

บทคัดย่อ
สิ งประดิษฐ์ นีม* ีจุดประสงค์ เพือพัฒนาระบบการติดตามด้ วยสัญ ญาณจี
พี เ อสโดยใช้ อุ ปกรณ์ สมาร์ ทโฟน ซึ ง มีก ารออกแบบให้ ระบบเหมาะสม
สําหรั บการนําไปใช้ ในระบบการเดินรถไฟ โดยระบบติ ดตามขบวนรถไฟ
นี *จะใช้ อุปกรณ์ สมาร์ ทโฟนติ ดตั*งลงในขบวนรถไฟเพื อ เป็ นอุปกรณ์ ที ใช้
ในการติดตามเพือส่ งตําแหน่ งพิกัดละติจูดและลองจิ จูดของรถไฟรวมทั*ง
แก้ ไขความผิดพลาดเพือส่ งไปยังฐานข้ อ มูลผ่ านทางอิ น เตอร์ เน็ต จากนั* น
แสดงผลพิ กั ด ตํา แหน่ ง ของรถไฟแบบเ รี ยลไทม์ ผ่ า นทางหน้ าเว็ บ
บราวเซอร์ , แผ่นป้ ายอัจฉริ ยะ และทางสมาร์ ทโฟนแอพพลิเคชัน

3. วิธกี ารดําเนินงานและการออกแบบระบบ
ในการออกแบบระบบจะแบ่งได้เ ป็ น 2 ส่ วนหลักๆคื อ ส่ วนอุ ปกรณ์
ติดตามทีส่งข้อมูล พิกดั ตําแหน่ ง และส่ วนของระบบฐานข้อ มูลและการ
แสดงผลให้กบั ผูใ้ ช้งาน โดยในรู ปที 1 จะแสดงภาพรวมของระบบ

Abstract
This project is to develop a tracking system by using GPS signal
from smartphone for located position of trains in a railway system. The
smartphone will be installed on the train and run application to obtain
the location from GPS signal and send it to the database at a web server.
Finally, train locations will be shown on the map which can be displayed
on a web browser, station monitor and smartphone applications.
รูปที 1. ภาพรวมของระบบ

Keywords: Smartphone, Tracking device, Train, GPS

3.1 ส่ วนอุปกรณ์ ติดตาม

1. บทนํา

ในส่วนอุ ปกรณ์ ติดตามในสิ งประดิษฐ์น ี ได้เลื อ กใช้อุ ปกรณ์ สมาร์ ท
โฟน Samsung Galaxy Y ใช้ระบบปฏิบตั ิการแอนดรอยด์แ ละมีราคาทีไม่
แพงจากนันทําการออกแบบแอพพลิเคชัน ให้มีแผนการทํางานดังรูปที 2

ในบริ เวณรอบกรุ งเทพฯประชาชนอาศั ย รถ ไฟเพื อ หลี ก เลี ย ง
การจราจรทีติดขัด อย่างไรก็ดีระบบการเดิ นรถไฟมี หลายเส้นทางทีบาง
ช่วงยังเป็ นระบบรางเดียวอยู่ จึงทําให้รถไฟจําเป็ นต้องมีการหยุดรอกันเมือ
มี การสวนทางกันของรถไฟและเกิดความล่ าช้าและพร้ อมทังยังมี ปัจจัย
อื นๆทีท าํ ให้รถไฟล่าช้าไม่ถึ งสถานี ตามตารางเวลาทีกาํ หนดไว้ สิ งทีน่ า
แปลกใจก็คือ ยัง ไม่ มี โ ครงการใดทีพ ัฒ นาวิ ธี ติ ดตามรถไฟเหล่ า นี ใน
สิ ง ประดิ ษ ฐ์ น ี จึ ง มี แ นวคิ ด ที จ ะพัฒ นาระบบการติ ด ตามขบวนรถไฟที
สามารถอํานวยสะดวกต่ อ ผู้ใ ช้บ ริ การรถไฟจริ ง ๆ โดยควรจะมี การ
แสดงผลตํา แหน่ งของรถไฟบนแผนทีไ ด้ในแบบเรี ยลไทม์ และมี ห ลาย
ช่องทางให้ผใู้ ช้งานสามารถเข้าถึงได้ ในปัจจุบนั นีอุปกรณ์ สมาร์ ทโฟนถื อ
ได้ว่าเป็ นอุปกรณ์ ทางเทคโนโลยีทีเข้ามามี บทบาทในชีวิตประจําวัน เป็ น
อย่างมาก จึงมีแข่งขันกันด้านการตลาดระหว่างบริ ษทั ผูผ้ ลิ ต ซึ งส่ งผลให้
อุ ปกรณ์ สมาร์ ท ในปั จ จุ บัน นั น มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพสู ง ด้ว ยราคาที ไ ม่ แ พง
สิ งประดิษฐ์น ีจึงได้เล็งเห็นว่า อุปกรณ์สมาร์ ทโฟนว่าเป็ นอุปกรณ์ทีมีความ

เริมต้ น
ดึงค่ าพิกัด

ไม่ มี

ตรวจสอบว่ามีการเปลียนตําแหน่ง

ตรวจสอบการเปลียนแปลงของพิ
กัด
มี

ส่ งค่าพิกัดให้ ฐานข้ อมูล

รูปที 2. แผนการทํางานของแอพพลิเคชัน
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และมีส่วนออกแบบการแสดงผลดังรู ปที 3

ข้อมูลจากฐานข้อมูลได้แก่ ขบวนรถไฟ เวลาและพิกดั จะมีการแสดงผล
ผ่านหน้าเว็บแสดงดังรู ปที 6 ในรู ปนีแสดงผลการทดสอบระบบทีพฒั นา
ขึนบนขบวนรถไฟทีวงิ ผ่านสถานี พระจอมเกล้าซึ งอยู่ในสถาบันเทคโนโล
ยีฯลาดกระบังโดยตําแหน่ งรถไฟแทนด้วยวงกลมสีเขียวจะเคลือนทีไ ป
เรื อยๆจากซ้ายไปขวาผ่านสถานี ต่างๆแทนด้วยวงกลมสี ดาํ พิกดั ตําแหน่ง
ของรถไฟทีพล็อตนีจะแสดงผลแบบเรี ยลไทม์ โดยพิกดั ตําแหน่งรถไฟจะ
ถูกเรี ยกจากฐานข้อมูลทุกๆ 5 วินาทีและนํามาประมวลแก้ไขข้อผิดพลาด
ของจีพเี อสเพือ ให้รถไฟอยู่บนรางรถไฟ จากนันทําการแสดงผลบนแผนที
ผูใ้ ช้สามารถดูตาํ แหน่งรถไฟผ่านหน้าเว็บหรื อจากโปรแกรมบนสมาร์
ทโฟนได้ นอกจากนี จะมีจอมอนิเตอร์ ให้บริ การในบริ เวณสถานี อีกด้วย

Show latitude
Show longitude

รูปที 3. หน้าจอแสดงผลแอพพลิเคชัน

3.2 ส่ วนการแสดงผล
การแสดงผลจะแสดงผลเป็ นแผนที ผ ่านหน้ าเว็บบราวเซอร์ ด้ว ย
Google Maps API โดยจะมีการดึงข้อ มูลพิกดั ตําแหน่ งด้วยไฟล์ php เพือ
ส่ งข้อมูล ให้กบั Google Maps API ให้แสดงผลพิกดั ตําแหน่ งของรถไฟ
โดยมีการออกแบบส่ วนแสดงผลในส่ วนของหน้าเว็บบราวเซอร์ ดงั รูปที 4

รูปที 4. การออกแบบหน้าแสดงผลในเว็บบราวเซอร์

รูปที 6. การแสดงผลบนหน้าเว็บและคําอธิบายในส่ วนต่างๆ

จากรู ปที 4 หมายเลขที 1 จะเป็ นส่วนชือของหน้าเว็บ หมายเลขที 2 จะ
แสดงแผนที ในส่วนหมายเลขที 3 จะเป็ นส่วนให้ขอ้ มูล อธิ บายสัญ ลักษณ์
หมายเลขที 4 ส่วนสัญลักษณ์แสดงตําแหน่งรถไฟและตําแหน่งสถานี และ
ในหมายเลขที 5 คือเส้นทีใช้แสดงเส้นทางการเดินรถไฟ

5. สรุป
สิ งประดิษฐ์นี ได้พฒั นาระบบติ ดตามรถไฟด้วยอุปกรณ์ สมาร์ ทโฟน
ให้สามารถแสดงผลตําแหน่งของรถไฟบนแผนทีได้แบบเรี ยลไทม์ พร้ อ ม
ทัง มีการแก้ไขตําแหน่ งทีได้รับให้มีความใกล้เคียงตําแหน่ งจริ งของขบวน
รถไฟ อุปกรณ์ทีพฒั นามีราคาถูกและเป็ นประโยชน์ต่อ ประชาชนทีอ าศัย
รถไฟในกรุ งเทพฯและปริ มณฑล รวมทังสามารถนําไปประยุกต์กบั ระบบ
รถไฟทังประเทศ

4. ผลการทํางานของระบบ
การทํางานของระบบในส่ วนแรกส่ วนของอุปกรณ์ ติดตาม จะมีการส่ ง
ข้อมูลพิกดั ตําแหน่งให้กบั ฐานข้อ มูล เมื อมี ก ารเปลี ยนแปลงของตํา แหน่ ง
และจะแสดงผลพิกดั ตํา แหน่ งผ่านหน้าจอสมาร์ ทโฟน โดยแสดงผลการ
ทํางานในสมาร์ ทโฟนดังรู ปที 5 (ก) และแสดงข้อ มูล ทีได้รับจากสมาร์ ท
โฟนในฐานข้อมูลในรู ปที 5 (ข)

6. กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณสาขาวิชาโทรคมนาคมสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง ทีใ ห้ความรู้และแนวทางในออกแบบสิ งประดิษฐ์
ชินนี รวมถึงอนุเคราะห์เครืองมือต่างๆในการทําสิ งประดิษฐ์นี

เอกสารอ้ างอิง
(ก)

[1] C. Shane, “Android wireless application development”, Upper
Saddle River, NJ

(ข)

รูปที 5. (ก) การแสดงผลในส่วนสมาร์ทโฟนและ (ข) ฐานข้อมูล
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บทคัดย่ อ

ตัวบุคคลด้วยวิ ธีต่างๆ ที่ แม่น ยํามากขึ้นเช่ น การใช้ลายนิ้ วมื อ การสแกน
ม่านตา การจดจําใบหน้า และ ลายเซ็นอิ เล็กทรอนิ กส์ เป็ นต้น[4][5] และ
การระบุตวั ตนนี้ สามารถนําไปใช้ในการควบคุมการเข้า/ออกสํานักงานหรื อ
หน่วยงานต่าง ๆ ได้ ในการควบคุมการเข้าออกมีหลากหลายวิธี เช่น ระบบ
ควบคุ มการเข้า/ออก ด้วยหน่ วยความจําแฟลตยูเอสบี เป็ นอุปกรณ์ที่ใช้ใน
การตรวจสอบสิ ทธิ์ การเข้าออกควบคู่กบั รหัสของผูใ้ ช้แต่ละคนเมื่ อ เข้า/
ออกจากห้องจะมีการบันทึก วัน เวลา สถานะการเข้า/ออก[8] นอกจากการ
ควบคุ มการเข้า/ออกยังสามารถควบคุมการใช้งานอุปกรณ์ ต่าง ๆ ได้ เช่ น
การควบคุ มอุ ปกรณ์ ไฟฟ้ าและการใช้พลังงานภายในอาคารโดยใช้บ ตั ร
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ด้วยคลื่ นความถี่ วิท ยุ เป็ นการออกแบบและประยุก ต์ใ ช้
ระบบสื่ อ สารไร้ ส าย โดยใช้ เ ทคโนโลยี RFID (Radio Frequency
Identification) มาใช้ในการควบคุมเปิ ด-ปิ ดประตูและอุปกรณ์ไฟฟ้ าภายใน
อาคารได้แก่หลอดไฟและเครื่ องปรับอากาศ และเมื่อผูใ้ ช้งานออกจากห้อง
อุปกรณ์ไฟฟ้ าจะปิ ดอัตโนมัติโดยระบบนี้ จะช่วยประหยัดพลังงาน[10]
นอกจากนี้ การระบุตวั ตนข้างต้นต้องใช้บตั รหรื อหน่ วยความจําร่ วมกับ
เป็ นตัวระบุตวั บุคคล จึงได้เกิ ดแนวคิดในการนํารหัสผ่านแบบใช้ครั้งเดี ยว
(OTP) ขึ้น มาเพื่ อแก้ปัญหาดังกล่ าว[8] สําหรั บ การเข้าห้ องปฏิ บตั ิ การ
สื่ อสารข้อมู ล และเครื อข่ า ย สาขาวิ ศ วกรรมคอมพิ วเตอร์ มหาวิ ท ยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เนื่ องจากอุปกรณ์ภายในห้อง มีราคาสู ง การ
เข้าใช้งานห้องปฏิ บตั ิการแต่ละครั้งจะต้องมีผคู ้ วบคุมห้อง หรื อผูถ้ ื อกุญแจ
ห้องเพื่อมาเปิ ดห้องปฏิ บตั ิการ ซึ่ งถ้าผูค้ วบคุมห้องไม่อยู่ จะไม่สามารถเข้า
ใช้งานห้ องปฏิ บตั ิ การได้ หรื อจะใช้งานได้ก็ต่อเมื่ อเป็ นวิชาเรี ยนเท่ านั้น
และหากมีการสําเนากุญแจออกไปก็จะไม่สามารถ ระบุได้ว่าบุคคลใดเป็ น
ผูใ้ ช้งานห้องเรี ยน ดังนั้นอาจารย์ผูค้ วบคุ มห้องจึ งต้องการให้มีระบบการ
ระบุตวั ตนและบันทึกการเข้าใช้งานห้องปฏิบตั ิการเพื่อให้นกั ศึกษาสามารถ
เข้าใช้ห้องได้สะดวก และสามารถเก็บบันทึกข้อมูลผูเ้ ข้าใช้ห้องปฏิ บตั ิการ
ได้ ระบบนี้ จะสามารถแก้ปัญหาเหล่านั้น ซึ่ ง OTP เป็ นรหัสที่สามารถใช้
งานได้ครั้งเดี ยวนัน่ เอง เมื่อใช้งานรหัสไปแล้วระบบจะเพิกถอนรหัสนั้น
ออกไป และผูร้ ้องขอจะสามารถเข้าใช้งานห้องปฏิบตั ิการได้

งาน วิ จั ยนี ้ น ํ า เส นอระบบระบุ ตั ว ตนของผู้ ที่ ต้ องก ารเข้ าใ ช้
ห้ องปฏิ บัติก ารด้ วยระบบ OTP(One Time Password)ซึ่ งจะช่ วยให้ ผู้ที่
ต้ องการใช้ ห้ องปฏิ บัติการสามารถเข้ าใช้ ห้ องได้ โดยที่ ไม่ จาํ เป็ นต้ องมี ผ้ ู
ควบคุมห้ องปฏิ บัติการคอยให้ บริ การอยู่ตลอดเวลาทําให้ เกิ ดความสะดวก
ในการเข้ าใช้ ห้องปฏิ บัติการ เนื่ องจากระบบ OTP อาศัยการระบุตัวผู้เข้ าใช้
งานผ่ า นกล้ อ งเว็บ แคม ซึ่ ง ผู้ ข อเข้ าใช้ งานห้ องจะต้ อ งมาแสดงตั ว ต่ อ ผู้
ควบคุม ห้ อง ผ่ านกล้ อ งวี ดี โ อ ผู้ ค วบคุ ม ห้ องจึ ง จะสร้ างรหั สจากนั้ น จะ
บันทึกภาพเพื่อส่ งไปยัง Email ผู้ควบคุมอัตโนมัติ และบอกรหั สแก่ ผ้ ูขอเข้ า
ใช้ เพื่อป้ อนรหั ส ผู้ขอเข้ าใช้ งานมี โอกาสป้ อนรหั สที่ ถูกต้ อง 3 ครั้ งภายใน
หนึ่ งนาที เมื่ อรหั สถู ก ต้ องระบบจะเปิ ดประตู เ พื่ อให้ เข้ าใช้ งาน
ห้ องปฏิ บัติการได้

Abstract

This research introduced an identification system for a person who
wants to access a computer laboratory by using a One-Time Password
(OTP) approach. This technique requires no administrator to be present
at the entrance of the laboratory. In order to get access, the person need
to contact an administrator, e.g. using a cell phone. Then a webcam was
used by the system to capture an image of a person who requires an
access. Upon receiving the image, a one-time password was generated by
an administrator using a web-based interface of the system. The image
was also automatically sent to an email address of the administrator.
Then, the administrator will inform that person the one-time password.
The system accepted password input for only three times within one
minutes. The system will unlock the door, if it get a correct one-time
password.

1.บทนํา

การพิ สู จน์ แ ละระบุ บุ ค คลมี ค วามสํ า คั ญ และเกี่ ย วข้ อ งกั บ งาน
หลากหลายสาขา เช่ น ทางการแพทย์ อาชญากรรม เป็ นต้น ในอดี ตการ
พิสูจน์เ พื่อ ระบุบุค คลใช้วิธี ก ารการตรวจสอบหมายเลขบัตรประจําตัว
ประชาชน และตําแหน่งรอยแผลเป็ น ปั จจุบนั จึงมีความพยายามในการระบุ

2.การออกแบบและการสร้ างระบบ

ในการออกแบบประกอบด้วย 2 ส่ วนสามารถบรรยายได้ดงั นี้

2.1 การออกแบบ Hardware

วันที่ 21-23 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ เชี ยงใหม่
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2.2 การออกแบบ Software

1. Raspberry Pi คือ คอมพิวเตอร์ ขนาดเพื่อการประมวลผล
2. Microcontroller ใช้ในการควบคุมการทํางานของอุปกรณ์ต่างๆ
3. Key Pad คือ Input ใช้ในการป้ อนรหัส OTP
4. LCD คือ จอ Nokia LCD ขนาด 48x84
5. Web Cam คือ กล้องที่ส่งสัญญาณภาพผ่านทางคอมพิวเตอร์
6. DS1307 คือ Real Time Clock เป็ นอุปกรณ์ฐานเวลา
7. SD Cardเป็ นหน่วยความจําใช้ในการเก็บบันทึกค่าการทํางานต่าง ๆ

การออกแบบ Software ดังรู ปที่ 2 เริ่ มต้นการทํางาน ระบบจะทําการรอ
รับอิ นพุตจากส่ วนต่างๆ ในกรณี ของระบบ OTP เมื่ อผูค้ วบคุ มห้องได้รับ
การติดต่อจากผูเ้ ข้าใช้ จะทําการเข้าสู่ ระบบผ่านหน้าเว็บอิ นเตอร์ เฟส เพื่อ
เปิ ดกล้อง ทําการบันทึกภาพผูข้ อเข้าใช้ ไปยัง Email แล้วทําการสร้ างรหัส
ให้แก่ผขู ้ อเข้าใช้ เมื่อระบบพร้ อม จะปรากฏข้อความ “ Enter Password “
ขึ้นบนหน้าจอ LCD ในขณะเดี ยวกัน Keypad จะเริ่ มทํางานในการรับรหัส
ซึ่งสามารถป้ อนรหัสได้ 3 ครั้ง ภายใน 1 นาที หากป้ อนผิดเกิ น 3 ครั้ง หรื อ
ใช้เวลาเกิน 1 นาที ระบบจะตัดการทํางาน ถ้าหากรหัสถูกต้องระบบจะปลด
ล็อคประตู ซึ่ งในระหว่างนั้นผูค้ วบคุ มจะยังสามารถสังเกตการณ์ ผูข้ อเข้า
ใช้ได้จนกว่าประตูจะปิ ด และกล้องจะปิ ดเองโดยอัตโนมัติ

3.การทดลองการทํางาน

หลังจากการติ ดตั้งระบบที่ ห้ องปฏิ บตั ิ การ TC2-301 เมื่ อผูข้ อเข้าใช้
ห้องปฏิบตั ิการ ทําการติดต่อกับผูค้ วบคุมห้องแล้ว ผูค้ วบคุมห้องปฏิบตั ิตาม
ขั้นตอนการเข้าใช้งาน ผูข้ อเข้าใช้งานจะสามารถกดรหัสที่ได้รับ เพื่อปลด
ล็อคประตู ผลการทดลองแสดงในรู ปที่ 3 - 4
รูปที่ 1 บล็อกไดอะแกรมของระบบ
รู ปที่ 1 ระบบจะมี อยู่ 3 ส่ วนด้วยกัน ส่ วนแรก เป็ นส่ วนของส่ วน
ควบคุมหลัก เป็ นตัวกลางในการรั บอิ นพุตเข้ามาประมวลผลในการเปิ ด
ประตูห้องปฏิบตั ิการ และบันทึก Data log ด้วย SD card ส่ วนที่สองนั้นเป็ น
ตัวรับ และถอดรหัสสัญญาณรี โมทใช้ Micro Controller เป็ นตัวควบคุ ม
เช่ น กัน ส่ ว นที่ ส ามคื อ ส่ ว นของระบบ OTP ซึ่ งควบคุ ม โดยการใช้
Raspberry Pi ซึ่ งเป็ นคอมพิวเตอร์ ขนาดเล็กเชื่ อมต่อ Microcontroller ใน
การควบคุม Keypad ที่ใช้ในการป้ อนรหัส OTP แสดงผลผ่านจอ LCD และ
กล้อง Web Cam ที่ใช้ในการบันทึกภาพผูข้ อเข้าใช้ห้องปฏิ บตั ิการ และส่ ง
ภาพไปยัง Email ที่ผคู้ วบคุมกําหนดไว้ และยังใช้ในการสังเกตการณ์ผเู ้ ข้า
ใช้ห้องปฏิบตั ิการอีกด้วย

รู ปที่ 3 หน้าเว็บอินเตอร์ เฟซขณะทําการทดสอบ

รูปที่ 2 Flowchart รวมของระบบ
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รูปที่ 4 ลักษณะข้อมูลที่ส่งรู ปเข้าอีเมล์ที่กาํ หนด
ทดลองการเข้าใช้งานระบบจํานวน 10 ครั้ง ได้ผลดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ผลการทํางานโดยการเข้าใช้งานด้วยระบบ OTP
จํานวนครั้งที่ทดสอบ
ผลการทดสอบ
1
เปิ ดได้
2
เปิ ดได้
3
เปิ ดได้
4
เปิ ดได้
5
เปิ ดได้
6
เปิ ดได้
7
เปิ ดได้
8
เปิ ดได้
9
เปิ ดได้
10
เปิ ดได้
หลังจากการติดตั้งระบบและทดสอบการใช้งานหลังการติดตั้งระบบ
สามารถทํางานได้ดี สามารถระบุตวั ตนผูข้ อเข้าใช้งานได้ สามารถส่ งอีเมล์
รู ปภาพผูข้ อเข้าใช้งานห้องปฏิ บตั ิการได้ สามารถสังเกตการณ์ผเู ้ ข้าใช้งาน
ห้องปฏิบตั ิการณ์ได้

4.สรุปผลทีไ่ ด้ จากการทดลอง

ระบบระบุการเข้าใช้งานห้องปฏิบตั ิการด้วยระบบ OTP สามารถเข้าใช้
งา นห้ อ งป ฏิ บั ติ ก าร ไ ด้ ส ะ ดว ก ขึ้ น ซึ่ ง ค ว บ คุ ม ก าร ทํ า ง า น ด้ ว ย
ไมโครคอนโทรลเลอร์ ตระกูล AVR และ Raspberry Pi ซึ่ งมีราคาถูกและ
สะดวกในการพัฒนาใช้งานร่ วมกับ โมดูลต่างๆ เพื่อควบคุมการปลดล็อค
ประตู แ ละบันทึ ก การระบุ ตวั ตนผูเ้ ข้าใช้ห้ องปฏิ บ ตั ิ ก าร ซึ่ งผลลัพ ธ์ ก าร
ทํางานของส่ วนต่างๆ ที่ได้จากการทดสอบสามารถทํางานได้อย่างถูกต้อง
ตามขอบเขตที่กาํ หนดไว้
วันที่ 21-23 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ เชี ยงใหม่
E86

Paper ID 1093

บทความสิ่งประดิษฐ์
การประชุมวิชาการ งานวิจยั และพัฒนาเชิ งประยุกต์ ครั้งที่ 6 การพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อให้โลกมีสนั ติสุข
ECTI-CARD Proceedings 2014, Chiang Mai, Thailand

ระบบตรวจจับการบุกรุ กโดยใช้ เซ็นเซอร์ ความเคลือ่ นไหวร่ วมกับการประมวลผลภาพ
สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้ านนา
Intrusion Detection System Using Motion Sensors with Image Processing
ภาณุเดช ทิพย์อกั ษร1, ปกรณ์ เนตรผาบ2, ธนมินทร์ มุนินทร์3, นคริ นทร์ ป้ อมภา4, พัฒนะ ธโนภาสสกุล5
สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ เชี ยงใหม่
E-mail: panudech@rmutl.ac.th1, pakorn_pong@hotmail.com2, mu.tanamin@gmail.com3, palm_16039@hotmail.com3, in_zulin@hotmail.com4

บทคัดย่ อ

ก็ จ ะมี ร าคาที่ สู ง ขึ้ น ตามฟั ง ก์ ชั่ น ที่ เ พิ่ ม ขึ้ นมาอี ก ทั้ง ระบบรั ก ษาความ
ปลอดภัยที่มีอยูน่ ้ นั ยังมีขอ้ บกพร่ องในการตรวจจับผูบ้ ุกรุ กด้วยเช่นกัน
เนื่ อ งจากระบบรั ก ษาความปลอดภัย [1] มี ก ารนํา เซ็ น เซอร์ ห ลาย
รู ปแบบเข้ามาช่ วยในการตรวจจับสิ่ งผิดปกติที่อาจเป็ นภัยต่อทรัพย์สินได้
แต่การนําเซ็นเซอร์ เข้ามาใช้เพียงอย่างเดี ยวยังไม่สามารถช่ วยได้เท่าที่ควร
จึงมี การนํา กล้องวงจรปิ ด[2]เข้ามาช่ วยในด้านการรั กษาความปลอดภัย
โดยจะเป็ นการบันทึกวีดีโอเมื่อมี การเคลื่ อนที่และบันทึ กลงคอมพิวเตอร์
ซึ่งต้องมีหน่วยความจําที่ใหญ่พอจะเก็บไฟล์วีดีโอขนาดมากๆได้ อีกทั้งยัง
มีค่าใช้จ่ายที่สูงในการติดตั้ง และจากงานวิจยั ระบบแจ้งเตือนการบุกรุ ก
ด้วยเทคโนโลยี VoIP [3] ได้มีการวิเคราะห์ถึงความสามารถของอุปกรณ์
กล้องวงจรปิ ด ประโยชน์ของกล้องวงจรปิ ดคือ สามารถส่ งสัญญาณเตือน
เมื่อวัตถุถูกย้ายออกจากที่อยูเ่ ดิม แจ้งเตือนมีผบู ้ ุกรุ กเข้ามาในเขตหวงห้าม
ดังนั้น ผูจ้ ดั ทําจึ งคิ ด ค้นสิ่ งประดิ ษฐ์น้ ี ข้ ึ นมาเพื่อช่ วยลดข้อบกพร่ อง
และลดต้นทุนในระบบรักษาความปลอดภัยให้มีประสิ ทธิ ภาพที่ดีข้ ึนโดย
จะใช้ อุปกรณ์เซ็นเซอร์ ความเคลื่อนไหว PIR Motion Sensor[6] มาเป็ นตัว
ช่ วยในการตรวจจับ ผูบ้ ุ ก รุ ก และจะสั่งให้ ก ล้องเปิ ดการทํางานขึ้ น โดย
กล้องจะต่อกับ Raspberry Pi[4] โดยใช้หลังการทาง Image Processing มา
ช่ วยในการตรวจสอบว่าเป็ นมนุ ษย์หรื อไม่ Face Detection using Haar
Cascades[5] เมื่ อ ตรวจสอบว่ า เป็ นมนุ ษ ย์จ ริ งจะทํา การส่ ง อี เ มล์ ไ ปยัง
เจ้าของบ้าน

งานวิ จั ย นี ้ ไ ด้ นํา เสนอแนวทางการตรวจจั บ ผู้ บุ ก รุ ก โดยใช้
คอมพิวเตอร์ ขนาดเล็ก (Raspberry Pi) มาใช้ ในการประมวลภาพ ร่ วมกับ
เซ็นเซอร์ ตรวจจับความเคลื่อนไหว Passive Infrared (PIR Motion Sensor)
เพื่ อให้ สามารถยื นยันว่ าผู้บุกรุ ก ที่ เข้ ามาภายในที่ อยู่อาศั ย หรื อสถานที่
ต้ องการความปลอดภัย ว่ าเป็ นมนุษย์ ที่ทาํ การบุกรุ กเข้ ามาจริ ง โดยอาศั ย
หลักการของการประมวลผลภาพตรวจจับใบหน้ าบุคคลที่ บุกรุ กหลังจากที่
เซ็นเซอร์ ตรวจจับความเคลื่ อนไหวตรวจสอบพบและเมื่ อระบบยื นยันว่ า
เป็ นมนุษย์ แล้ วจึ งจะส่ ง Email ของภาพที่ ตรวจจับได้ ให้ แก่ ผ้ ูรับอัตโนมัติ
จาการทดสอบใช้ งานเซ็นเซอร์ การเคลื่ อนไหวสามารถตรวจจับผู้บุกรุ กได้
ทั้งมนุษย์ และสั ตว์ 100% และเมื่ อทํางานร่ วมกับการประมวลผลภาพเพื่ อ
ตรวจจับใบหน้ าสามารถตรวจจับได้ 70% ซึ่ งความผิ ดพลาดที่ ไม่ สามารถ
ตรวจจั บได้ เนื่ องจากขนาดของภาพที่ นาํ มาประมวลผลภาพและโฟกั ส
ของกล้ องซึ่ งมีผลต่ อระบบตรวจจับใบหน้ า

Abstract

This research presents an approach to detect intruders by using
small computers, i.e. Raspberry Pi, for image processing. A motion
sensor Passive Infrared (PIR Motion) sensor was used to detect the
intruders who were getting into a house. Face detection technique where
use to determine whether the intruders were human being. If it is true,
the captured pictures of those intruders will be automatically sent by
email to the designate recipient. Experimental results show that the
motion sensor was be able to detect intruders, both human and animal,
100 %. In addition, face detection was 70 % correct. The remainder
mistake was caused by to the size of the taken image and the focus of the
camera.

2. การออกแบบและการสร้ างระบบ

การออกแบบชิ้ นงานจะแบ่งออกได้เป็ น 2 ส่ วนคื อ Hardware และ
Software โดยสามารถอธิ บายได้เป็ น 2 หัวข้อตามลําดับดังนี้

2.1 การออกแบบ Hardware

1. Raspberry Pi คื อ คอมพิวเตอร์ ขนาดเล็ก ซึ่ งประกอบด้วยสิ่ งที่
จําเป็ นเพื่อการประมวลผลเท่านั้น
2. PIR Motion Sensor คือ อุปกรณ์ Sensor ชนิ ดหนึ่ งที่ใช้ตรวจจับ
คลื่นรังสี Infrared ที่แพร่ จาก มนุษย์ หรื อ สัตว์ ที่มีการเคลื่ อนไหว ทําให้มี
การนําเอา PIR มาประยุกต์ใช้งานกันเป็ นอย่างมากใช้เพื่อตรวจจับการ
เคลื่อนไหวของสิ่ งมีชีวิต
3. Web Cam คือ กล้องที่ส่งสัญญาณภาพผ่านทางคอมพิวเตอร์ สาํ หรับ
ใช้งานผ่านทางเครื อข่าย หรื อ ซอร์ ฟแวร์

Keywords: raspberry pi, , pir motion sensor, intrusion detection system

1. บทนํา

ในปั จจุบนั ระบบรักษาความปลอดภัยที่ขายกันในท้องตลาดไม่ว่าจะ
เป็ นกล้องวงจรปิ ด หรื อ สัญญาณกันขโมยที่มีฟังก์ชนั่ ในการทํางานมากๆ
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4. SD Card คือ รู ปแบบการ์ ดที่เป็ นหน่ วยความจําแบบ non-volatile
ใช้ในการเก็บบันทึกค่าการทํางานต่างๆ
PIR Motion
Sensor

Raspberry Pi

Web Cam

Send E-Mail

รูปที่ 1. แสดงบล็อกไดอะแกรมของระบบ
รู ปที่ 3. แสดงการตรวจจับใบหน้าบุคคลเมื่อ PIR Sensor ตรวจจับพบ
การเคลื่อนไหว

2.2 การออกแบบ Software

ในส่ วน Software พัฒนาโดยใช้ภาษา Python และมี ล ักษณะการ
ทํางานดังรู ปที่ 2 จะเริ่ ม ต้นการทํางานโดยตรวจจับการเคลื่ อนไหวจาก
สิ่ งมีชีวิต จากอุปกรณ์ PIR Motion Sensor ซึ่ งจะจับคลื่นรังสี Infrared ที่
แพร่ มาจากสิ่ งมีชีวิต เมื่อมีการเคลื่ อนไหวจากสิ่ งมีชีวิต จะทําการส่ งค่าไป
ที่ Raspberry Pi เพื่อสั่งให้ Web Cam เปิ ดและจับภาพสิ่ งมีชีวิตแบบเป็ น
ภาพเคลื่อนไหว หากไม่พบใบหน้ามนุ ษย์ภายใน10วินาที ก็จะสั่งให้ Web
Cam ปิ ด แล้วกลับไปทําการตรวจจับการเคลื่ อนไหวจากสิ่ งมี ชีวิตใหม่
โดยการประมวลผลของกล้องจะใช้วิธี ก ารตรวจจับใบหน้าของมนุ ษย์
(Face Detection) เมื่อพบว่าเป็ นใบหน้าของมนุ ษย์ก็จะทําการแจ้งเตือน
โดยการส่ ง E-Mail จากบอร์ ด Raspberry Pi ไปยัง E-Mail เจ้าของ ในส่ วน
นี้ จาํ เป็ นที่จะต้องมีสัญญาณอินเตอร์ เน็ตต่อเข้ากับบอร์ ด Raspberry Pi อยู่
เสมอ ดังแสดงในรู ปที่ 2

รู ปที่ 4. แสดงผลการส่งเมล์เมื่อกล้องตรวจใบหน้า
ตารางที่ 1. ผลการทดลองประสิ ทธิ ภาพของการตรวจจับใบหน้ามนุษย์
ประมวลผลในบอร์ ด Raspberry Pi

Start
ST

Motion
Detection

True

N

ST

Y
Turn On
Camera

Face
Detection

True

N

ST

ความ
ละเอียด
(px.)
160x120

ระยะห่ าง (cm.)
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(ms.)

ผลการ
ตรวจจับ
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160

200

พบ
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พบ
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พบ
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พบ
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20%

320x240
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พบ

พบ
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500-690

80%

640x480

พบ

พบ

พบ

พบ

พบ

2,3002,700

100%

ตารางที่ 2. ผลการทดลองประสิ ทธิ ภาพของการตรวจจับใบหน้ามนุษย์
ประมวลผลใน Notebook

Y
Send
E-Mail
ST

รูปที่ 2. แสดง Flowchart รวมของระบบ

3. การทดลองการทํางาน

ทดลองประสิ ทธิภาพของการตรวจจับใบหน้ามนุษย์ (Face Detection)
ในแบบความละเอียดและระยะห่ างที่แตกต่างกัน เพื่อหาความเหมาะสมที่
Raspberry Pi จะประมวลผลให้มีประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ด

ความ
ละเอียด
(px.)
160x120

ระยะห่ าง (cm.)

เวลา
(ms.)

ผลการ
ตรวจจับ
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พบ

ไม่
พบ

ไม่
พบ

ไม่
พบ
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20%

320x240

พบ

พบ
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80%

640x480

พบ

พบ
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พบ
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4. สรุปผลการทดลอง

ตารางที่ 3. แสดงจํานวนเฟรมต่อวินาที ระหว่าง Raspberry Pi กับ Notebook

หลังจากการทดสอบทั้งระบบโดยใช้ PIR พบว่าระยะและขนาดมีผล
ต่อการตรวจจับความเคลื่ อนไหวและการคัดแยกระหว่างมนุ ษย์และสัตว์
และเมื่อนําผลการตรวจจับจาก PIR ทํางานร่ วมกับระบบตรวจจับใบหน้า
มนุษย์เพื่อให้คดั กรองทําให้ระบบมีความแม่นยําในการตรวจจับผูบ้ ุกรุ กได้
ค่อนข้างมาก และทั้งนี้ข้ ึนอยูก่ บั ความละเอียดภาพจะต้องเหมาะสม เพื่อให้
การประมวลผลภาพมีประสิ ทธิ ภาพเต็มที่ คุณภาพของกล้องก็มีผลต่อการ
ประมวลภาพเช่นกัน ยิ่งกล้องมีความชัดมากเท่าไหร่ ยิ่งทําให้การตรวจจับ
ใบหน้ามนุษย์ดีข้ ึน

จํานวนเฟรมต่อวินาที (fps.)
Raspberry Pi
Notebook

ความละเอียด (px.)
160x120
320x240
640x480

30
29.98
29.48

16.05
11.48
5.67

จากการทดลองปรั บความละเอี ยดของกล้องและระยะห่ างระหว่าง
กล้องกับมนุษย์ในระยะต่างๆ พบว่าเมื่อปรับความละเอี ยดของภาพน้อย
เท่าไร การประมวลผลภาพก็จะยิง่ เร็ วมากเท่านั้น แต่เมื่อปรับความละเอียด
ของภาพมาก การประมวลผลภาพก็ จะยิ่งช้าเช่ นกัน จึ งควรเลื อกความ
ละเอี ย ดที่ เ หมาะสมกับอุ ป กรณ์ ที่ ใ ช้ป ระมวลผล ซึ่ งทางผู้จ ัด ทํา ได้น ํา
Raspberry Pi เปรี ยบเทียบกับ Notebook ในส่ วนของ Raspberry Pi ที่มี
หน่ วยประมวลผลที่ ค่ อนข้า งน้อย จึ งเหมาะกับความละเอี ยด 320x240
เพราะมี ค วามเร็ ว ในการประมวลผลภาพ และเปอร์ เ ซ็ นต์ก ารตรวจจับ
ใบหน้า มนุ ษ ย์อ ยู่ใ นระดับ ที่ ดี แต่ ใ นส่ ว นของ Notebook ที่ มี ห น่ ว ย
ประมวลผลที่มากพอสมควร จึงเหมาะกับความละเอียด 640x480 เพราะมี
หน่วยประมวลผลที่ มาก ทําให้การประมวลผลภาพที่มีความละเอียดสู งๆ
นั้นเป็ นไปอย่างราบรื่ นยิง่ ขึ้น
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ตารางที่ 4. ผลการทดลองประสิ ทธิภาพของการตรวจจับคลื่นรังสี
Infrared ด้วยอุปกรณ์ PIR Motion Sensor จํานวน 10 ครั้ง
ส่วนสูง
ของ
สิ่ งมีชีวิต
สูงxกว้าง
(cm.)

ระยะห่าง (m.)
1

2

3

4

5

6

7

155-190 x
40-60

10

10

10

10

9

2

0

120-140 x
200-220

10

10

10

10

10

10

6

30-50 x
50-70

10

10

10

10

6

4

0

จากการทดลองตรวจจับรังสี Infrared จากสิ่ งมีชีวิตหลายๆชนิ ดพบว่า
สิ่ งมีชีวิตแต่ละชนิ ดจะมี รังสี Infrared แพร่ ออกมาไม่เท่ากัน เนื่ องจาก
ขนาดมีผลต่อการตรวจจับเป็ นอย่างมาก และเรื่ องระยะห่ างก็มีผลเช่ นกัน
ดูได้จากผลการทดลองจะเห็ นว่าเมื่อระยะเพิ่มขึ้นจะทําให้การตรวจจับไม่
ค่อยพบ ระยะที่เหมาะสมคือระยะไม่เกิน 4 เมตร
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การออกแบบระบบกันขโมยในห้ างสรรพสิ นค้ าโดยใช้ ระบบอาร์ เอฟไอดีย่านความถี่สูง (13.56 MHz)
Design of Anti-Theft System in the Supermarket By Using HF-RFID System (13.56 MHz)
ภูวนัย ใจบ้านเอื้อม ไผ่ ยมนา เอกลักษณ์ ปัญญารัตน์และ ศุภกิต แก้วดวงตา
สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ เชี ยงใหม่
E-mail: supakitting@hotmail.com
คลังสิ นค้า (Warehouse Management) และการติดตามรายการสิ นค้า เป็ น
ต้น 4. ย่านความถี่ ไมโครเวฟ (Microwave : 1-300 GHz) สามารถรับส่ ง
ข้อมูลได้อย่างรวดเร็ วและสามารถอ่านข้อมูลได้ไกล เหมาะสาหรับการ
นาไปใช้งานทางด้านการควบคุมการเข้าถึงระยะไกลของยานพาหนะ การ
ระบุลกั ษณะยานพาหนะ และการเก็บเงินค่าทางด่วนอัตโนมัติ [1]-[2]
ดังนั้นในบทความนี้ จึงได้นาเอาระบบอาร์เอฟไอดียา่ นความถี่ สูงมาใช้
เป็ นระบบกันขโมยในห้างสรรพสิ นค้า ซึ่งประกอบด้วยเครื่ องอ่านอาร์ เอฟ
ไอดี สายอากาศสาหรับเครื่ องอ่านอาร์ เอฟไอดี และแท็กสาหรับติดสิ นค้า
และระบบส่ งสัญญาณเตือนเมื่อสิ นค้าที่ติดแท็กถูกนาผ่านช่ องตรวจระบบ
การแจ้งเตือนก็จะทางานทันที
บทความนี้ จะแบ่งออกเป็ น 4 หัวข้อ โดยในหัวข้อที่ 2 จะกล่ าวถึ ง
หลักการและการออกแบบ หัวข้อที่ 3 กล่ าวถึ งการสร้ างและการทดสอบ
และหัวข้อสุ ดท้ายจะกล่าวถึงสรุ ป

บทคัดย่ อ
บทความนี น้ าเสนอการออกแบบระบบกันขโมยในห้ างสรรพสิ นค้ า
โดยใช้ ระบบอาร์ เอฟไอดีย่านความถี่สูง (13.56 MHz) ซึ่ งประกอบด้ วย
เครื่ องอ่ านอาร์ เอฟไอดี สายอากาศสาหรั บเครื่ องอ่ านอาร์ เอฟไอดีและแท็ก
สาหรั บติดกับสิ นค้ า โดยระบบดังกล่ าวจะสามารถส่ งสั ญญาณเตื อนเมื่ อ
ตรวจพบสิ นค้ าที่ ยังไม่ ได้ ชาระเงิ นด้ วยสั ญญาณเสี ยงและไฟ จากผลการ
สร้ างและทดสอบพบว่ าระบบดังกล่ าวทางานได้ อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ

Abstract
This paper presents the design of anti-theft system in a department
store by using high frequency radio frequency identification system (HFRFID : 13.56 MHz). It consist of RFID reader, antenna for RFID reader
and RFID tag for attach on the product, which this system can be
warning by sound and light. From the measured results, this system can
be work effectively in anti-theft.

2.หลักการและการออกแบบ
บล็อกไดอะแกรมของระบบที่นาเสนอถูกแสดงในรู ปที่ 1 โดยมี
หลักการทางานคือ เมื่อสิ นค้าถูกติดด้วยแท็กไว้เรี ยบร้ อยแล้วและหากมี
ลูกค้าหยิบสิ นค้าออกไปโดยไม่ชาระเงินและนาแท็กออก เมื่อเดินผ่านช่ อง
ตรวจที่เป็ นสายอากาศแบบบ่วงที่ ต่อเข้ากับเครื่ องอ่านอาร์ เอฟไอดี ระบบ
แจ้งเตือนก็จะทางานเตือนด้วยเสี ยงและไฟสี แดง

Keywords: Anti-theft system, HF-RFID, RFID antenna, RFID reader,
and RFID tag.

1. บทนา
อาร์เอฟไอดี (Radio Frequency Identification: RFID) เป็ นเทคโนโลยี
ของการระบุขอ้ มูลที่แสดงเอกลักษณ์ของวัตถุหรื อบุคคลด้วยคลื่นความถี่
วิทยุมีก ารใช้งานอย่างแพร่ ห ลาย เช่ น ในบัตรประชาชน ใช้เ ป็ นฉลาก
สิ นค้า และบัตรจอดรถเป็ นต้น ซึ่ งอาร์ เอฟไอดี น้ นั มี อยู่หลายย่านความถี่
และแต่ละย่านความถี่ มีคุณสมบัติและประสิ ทธิ ภาพที่แตกต่างกันดังนี้ 1.
ย่านความถี่ต่า (Low Frequency (LF) : 30-300 kHz) จะมีระยะการอ่านสั้น
และถูกดูดกลื นคลื่ นน้อย จึงนิ ยมนาไปใช้ในงานการควบคุมการเข้าออก
อาคาร (Building Access Control) และการติดตามคนและสัตว์ (Personnel
and Animal Tracking) 2. ย่านความถี่ สูง (High Frequency (HF) : 3-30
MHz) จะมี ระยะการอ่านจะอยู่ประมาณ 3 ไม่สามารถแพร่ กระจายผ่าน
โลหะได้ จึงนิ ยมนามาใช้ในงานทางด้านการควบคุมการเข้าออกอาคาร
และการติดตามรายการสิ นค้า (Item-Level Tracking) 3. ย่านความถี่ สูง
ยิ่งยวด (Ultra High Frequency (UHF) : 860-960 MHz) มีความเร็ วในการ
อ่านค่อนข้างสู งและมีระยะการอ่านไกล เหมาะสาหรับใช้งานในระบบ
เก็ บ เงิ น อัต โนมัติ (Automated Toll Collection System) การจัด การ

รู ปที่ 1. บล็อกไดอะแกรมของระบบกันขโมยด้วยเทคโนโลยีอาร์เอฟไอดี

บทความนี้ ได้ท าการออกแบบเครื่ องอ่ านอาร์ เ อฟไอดี ด้ว ยชิ ฟไอซี
เบอร์ TRF7960 ของบริ ษทั Texs Instruments [3] ทาหน้าที่เป็ นตัวจัดการ
ข้อมู ลตามรู ปแบบการสื่ อสารไร้ ส ายของระบบอาร์ เ อฟไอดี ย่านความถี่
13.56 MHz รองรับรู ปแบบการติ ดต่อสื่ อสาร 4 แบบคือ ISO14443A/B
ISO15693 และTag-it ด้วยกาลังงานส่ ง 100mW โดยชิ ฟดังกล่ าวจะถู ก
ควบคุ ม การท างานด้ว ยไมโครคอนโทรลเลอร์ เบอร์ MSP430 [4]
ไมโครคอนโทรลเลอร์ ตวั นี้ ยงั ทาหน้าที่ ป ระมวลผลข้อมู ลที่ อ่านได้จาก
แท็กแล้วทาการควบคุมชุ ดส่ งสัญญาณเตือนด้วยเสี ยงและแสงไฟ ในส่ วน
ของสายอากาศนั้น จะออกแบบให้ เ ป็ นสายอากาศแบบบ่ วงขนาดกว้า ง
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30 cm ยาว 90 cm และใช้วงจร RC แมชชิ่ งเพื่อให้ได้ค่าอินพุตอิมพีแดนซ์
ของสายอากาศใกล้เคียง 50 โอห์ม

3. การสร้ างและการทดสอบ
ในหัวข้อนี้ จะกล่าวถึ งการสร้ างและการออกแบบระบบกันขโมยใน
ห้างสรรพสิ นค้าโดยใช้ระบบอาร์ เ อฟไอดี โดยจะแยกอธิ บ ายเป็ นส่ วนๆ
ดังนี้
1. เครื่ องอ่านอาร์เอฟไอดี ถูกสร้างด้วยชิปเบอร์ TRF7960 เชื่ อมต่อกับ
ไมโครคอนโทรลเลอร์ เบอร์ MSP430 ทั้งสองมี แพ็คเกตแบบ Surface
Mouse เชื่อมต่อกันผ่านพอร์ ตแบบขนานและเชื่ อมต่อไปยังสายอากาศด้วย
หัวเชื่อมแบบ SMA มีค่าอิมพีแดนซ์เท่ากับ 50 Ω ดังแสดงในรู ปที่ 2

รู ปที่ 4. แท็กอาร์เอฟไอดีแบบพาสซีพ
4. ระบบแจ้งเตือนจะใช้วงจรทรานซีสเตอร์สวิตช์ เมื่อรับสัญญาณจาก
ไมโครคอนโทรลเลอร์ มนั จะทาการเปิ ดปิ ดแหล่งจ่ายไฟกระแสสลับที่จ่าย
ไปยังกระดิ่งและหลอดไฟทาให้เกิดเสี ยงเตือนพร้อมแสงสว่าง

รูปที่ 2. เครื่ องอ่านอาร์ เอฟไอดี
รู ปที่ 5. ต้นแบบระบบกันขโมยในห้างสรรพสิ นค้าโดยใช้ระบบอาร์ เอฟไอ
ดียา่ นความถี่สูง

2. สายอากาศ ถูกออกแบบให้เป็ นแบบบ่วงขนาดกว้าง 30 cm ยาว
90 cm ด้วยการใช้สายโคแอกเชี ยลเบอร์ RG-58 เชื่ อมต่อตัวต้านทานนอก
และด้านในเข้าด้วยกัน จากนั้นใช้วงจร RC แมชชิ่ งเข้ามาช่ วยในการปรับ
ค่าอินพุตอิมพีแดนซ์ของสายอากาศให้มีค่าเท่ากับ 50 Ω ดังแสดงในรู ปที่
3

สุ ดท้ายเมื่ อนาทั้งหมดมาต่อร่ วมกันดังแสดงในรู ปที่ 5 และทดสอบ
การทางานของระบบรวมพบว่าระบบสมารถที่ จะตรวจอ่านแท็กได้อย่าง
รวดเร็ วและสามารถที่จะแจ้งเตือนทุกครั้งที่อ่านแท็กได้

4. สรุป

0

จากการออกแบบและสร้างระบบกันขโมยในห้างสรรพสิ นค้าโดยใช้
ระบบอาร์ เอฟไอดียา่ นความถี่สูง (13.56 MHz) โดยมีส่วนประกอบอยูส่ าม
ส่ วนคือ ตัวเครื่ องอ่านอาร์ เอฟไอดี ยา่ นความถี่ สูง ตัวสายอากาศแบบบ่วง
และตัวแสดงผลที่ ต่อเข้ากับตัวเครื่ องอ่านเพื่อแสดงผล จากการทดสอบ
การทางานของระบบโดยรวมพบว่าสามารถที่ จะอ่านแท็กที่ติดกับสิ นค้า
ได้และสามารถแจ้งเตือนได้อย่างรวดเร็ ว
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(ก) สายอากาศต้นแบบ

(ข) ผลการทดสอบ s11

เอกสารอ้ างอิง

รูปที่ 3. สายอากาศต้นแบบและผลการทดสอบ s11
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3. แท็ก ในที่น้ ี จะเลือกใช้แท็กแบบพาสซี ฟซึ่ งสามารถจะนากลับมาใช้
ใหม่ได้หลายครั้ง อีกทั้งยังมีขนาดเล็กสามารถติดตั้งได้ง่ายดังแสดงในรู ป
ที่ 4
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ระบบรักษาความปลอดภัยรถจักรยานยนตในมหาวิทยาลัยโดยใชอารเอฟไอดีแบบแอกทีฟ
A motorcycles Security Systems in University Using Active RFID
จตุภูมิ อายโน1, สุพัตรา บุตรดี 2, สอนธิ วนาลัยสุชสันต 3 และ กมล บุญลอม 4
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เกิดขึ้นเปนประจํา แนวคิดในการประยุกตใชระบบอารเอฟไอดี ในการ
ปองกัน เปนแนวคิดที่ที่สามารถชวยปองกันการโจรกรรมรถจักยานยนต
ได ใ นระดั บ หนึ่ ง โดยมี ก ารติ ด ตั้ ง อุ ป กรณ ตั ว อาร เ อฟไอดี และตั ว ส ง
สัญญาณขอมูลไวในตัวรถจักรยานยนต โดยจะมีการสงสัญญาณขอมูลกับ
สถานีฐาน ที่ใชการสงสัญญาณคลื่นความถี่ที่ 433MHz เพื่อสงขอมูลที่
เชื่อมตอกับคอมพิวเตอรและฐานขอมูล เพื่อใหทราบถึงขอมูลการใชงาน
และสถานะของรถจักรยานยนต

บทคัดยอ
ป ญ หาของการขโมยรถจั ก รยานยนต เ ป น ป ญ หาที่ สํ า คั ญ ใน
มหาวิทยาลัยจํ านวนมากโดยเฉพาะในจํา นวนรถจักรยานยนตประมาณ
300 คัน ถูกขโมยในจังหวัดเชียงรายวิธีทเี่ ลือกใชมากที่สุดคือการปรับปรุง
ระบบการล็อคในตัว งานวิจัยนี้ใชระบบล็อคที่มีระบบการตรวจสอบดวย
อาร เ อฟไอดี ที่ ใ ช เ ป น ตั ว ล็ อ คสองชั้ น ในตั ว ล็ อ คระบบที่ นํ า เสนอ
ประกอบดวยสองโมดูลอารเอฟไอดี แบบพาสซีฟและอารเอฟไอดีแบบ
แอคที ฟ ที่ ใ ช เ ป น ตั ว ล็ อ ครถจั ก รยานยนต เ ป า หมาย และระบบการ
ตรวจสอบการใชโมดูลอารเอฟไอดีที่ใชงานทําการสงขอมูลจักรยานยนต
ไปยังสถานีฐานในการตรวจสอบการเขาถึง ผลการทดลองแสดงใหเห็นวา
ประสิทธิภาพของระบบเปน 93.5% และระบบที่นําเสนอสามารถติดตั้งใน
รถจักรยานยนตไดหลายรูปแบบและสามารถใชอยางมีประสิทธิภาพใน
สถานการณจริง

2. วงจรควบคุมการทํางานของระบบรักษาความปลอดภัยรถจักรยานยนต
จากรูปที่ 1 แสดงถึงรายละเอียดกลุม แผนผัง ของวงจรควบคุม การ
ทํางานของระบบรักษาความปลอดภัยรถจักรยานยนตในมหาวิทยาลัยโดย
ใชอารเอฟไอดีแบบแอกทีฟ วงจรการทํางานแบงออกเปนสามสวนหลัก
คือ สวนโมดูลติดตอระหวางผูใชงานกับรถจักรยานยนต สวนที่สองโมดูล
ติ ด ต อ สื่ อ สารระหว า งรถจั ก รยานยนต กั บ สถานี ฐ าน และส ว นระบบ
ฐานขอมูลและแสดงผลสถานะของจักรยานยนต หลักการทํางานของวงจร
โมดูลติดตอระหวางผูใชงานกับรถจักรยานยนตประกอบดวยอุปกรณอาร
เอฟไอดีแบบพาสซีฟยา นความถี่ 13.56MHz และไมโครคอนโทรเลอร
ขนาด8บิตตระกูลAVR เบอรATMEGA128 ทําการอานขอมูลบัตรอารเอฟ
ไอดี(RFID TAG)จากผู ใชง านรถจักรยานยนตแ ละสง ขอมู ลไอดี พรอ ม
สถานะลอคหรือไมลอค(Lock or Unlock) ผานโมดูลรับ-สงขอมูลความถี่
สูงแบบสองทิศทาง(RF Half Duplex) ยานความถี่433MHz อัตราการสง
ขอมูล9600บิตตอวินาที โมดูลติดตอสื่อสารระหวางรถจักรยานยนตกับ
สถานีฐานประกอบดวยโมดูลรับ-สงขอมูลความถี่สูงแบบสองทิศทาง(RF
Half Duplex)ยานความถี4่ 33MHz ทําการรับขอมูลจากรถจักรยานยนตเพื่อ
สงไปยังมิดเดิลแวร(Middle ware)ที่ประกอบดวยระบบสมองกลแบบฝง
ตั ว มี โ ปรเซสเซอร SamsungS3G2440ผ า นช อ งทางการส ง ข อ มู ล แบบ
อนุกรมมาตราฐาน RS232 ระบบมิดเดิลแวร(Middle ware)จะทําการสง
ขอมูลไปยังคอมพิวเตอรที่มีฐานขอมูลของรถจักรยานยนตและโปรแกรม
แสดงสถานะของรถจั ก รยานยนต โปรแกรมสถานี ฐ านจะทํ า การ
ตรวจสอบไอดี แ ละสถานะจากแพ็ ค เกจข อ มู ล (Data Package)ของ
จั ก รยานยนต ในกรณี ส ถานะของรถจั ก รยานยนต มี ส ถานะล อ ค
(Lock)ระบบจะทําการแจงเตือนแสดงบนหนาจอมอนิเตอรดวยโปรแกรม
วิชวลเบสิก(Visual Basic)และในกรณีสถานะของรถจักรยานยนตเมื่อมี
สถานะไมลอค(Lock or Unlock)สถานีฐานจะสงสถานะตอบกลับไปที่
รถจักรยานยนตเพื่อทําการยืนยันตัวตน

Abstract
A problem of stealing motorcycle still is a significant concern in
many universities; especially there have around 300 bikes that were
stolen in Chiangrai province. Although there are many ways to protect
this loss, the most common method is an improving the built-in lock
system. In this work, we applied the digital lock system with RFID
authentication system that used as a double built-in lock. The proposed
system consists of two authentication RFID modules. First, RFIDpassive module used as built-in lock on the target motorcycle. And, the
authentication system is applied the RFID-active module that send bike
information to base station to validate a right access. The experimental
results show that the system effectiveness is 93.5% and the proposed
system can install in various different types of motorcycle especially the
most popular model stolen and use effectively in practical situation.
Keywords: authentication system, Active RFID, motorcycles Security

1. บทนํา
ป จ จุ บั น ป ญ หา การโจรกรรมรถจั ก รยานยนต เ ป น ป ญ หาสํ า คั ญ ใน
ระดับประเทศ ซึ่งยังไมมีวิธีการใดสามารถแกปญหานี้ได โดยเฉพาะในที่
แหลง ที่มี ผูค นมากหรื อในแหล งสถานศึ กษาที่ มีจํ านวนใช ยานพาหนะ
จํานวนมาก และเปนเปาหมายของกลุมที่ตองการโจรกรรมรถจักรยายนต
ปญหารถจักรยานยนตถูกโจรกรรมเปนปญ หาที่ยังไมมีวิ ธีแกไขและยั ง
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ประสิ ท ธิ ภ าพของระบบรั ก ษาความปลอดภั ย รถจั ก รยานยนต ใ น
มหาวิทยาลัยโดยใชอารเอฟไอดีแบบแอกทีฟกําหนดเปนรอยละของผล
เฉลี่ย หาไดจากสมการ

E

(2)

เมื่อ E คือ ประสิทธิภาพของกระบวนการ

รูปที่ 1. แสดงถึงรายละเอียดแผนผังของระบบรักษาความปลอดภัย
รถจักรยานยนตโดยใชอารเอฟไอดีแบบแอกทีฟ

A คือ ระยะทางทั้งหมดของการรับ-สงขอมูล

ผลการทดลองผู วิ จั ย ได ทํ า การทดลองระบบรั ก ษาความปลอดภั ย
รถจักรยานยนตในมหาวิทยาลัยโดยใชอารเอฟไอดีแบบแอกทีฟจํานวน10
ครั้งการทดลองดวยระยะทางการทดลอง50เมตรไดผลการทดลองดัง นี้
จํานวนระยะทางรับ-สงขอมูลที่รับ-สงได 46.7เมตร , 47เมตร, 47.3เมตร,
45เมตร, 48เมตร, 47.4เมตร, 46.5เมตร, 45.6เมตร, 47.3เมตร, 46.8เมตร
ตามลําดั บ เมื่ อนํา ผลการทดลองมาทํา การคํานวนจากสมการที่ 1 จะได
คาเฉลี่ยเทากับ X  46.76 และเมื่อนําคาเฉลี่ยมาคํานวนจากสมการที่ 2
จะไดประสิทธิภาพเปนรอยละของผลเฉลี่ยเทากับ E  93.5 หรือมีคา
เทากับ 93.5%

รูปที่ 2. วงจรของระบบรักษาความปลอดภัยรถจักรยานยนตโดยใชอาร
เอฟไอดีแบบแอกทีฟ

รูปที4่ . แสดงผลการทดลองของระยะทางที่สามารถรับสงขอมูลได

รูปที่ 3. โปรแกรมแสดงสถานะระบบรักษาความปลอดภัย
รถจักรยานยนตโดยใชอารเอฟไอดีแบบแอกทีฟ

4. สรุป
จากบทคว ามวิ จั ย นี้ ไ ด นํ า เสนอระบบรั ก ษาความปลอดภั ย
รถจักรยานยนตในมหาวิทยาลัยโดยใชอารเอฟไอดีแบบแอกทีฟเพื่อชวย
ปองกันการโจรกรรมรถจักรยานยนตภายในมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย
ผลการทดลองหาประสิ ท ธิ ภ าพของระบบรั ก ษาความปลอดภั ย
รถจักรยานยนตในมหาวิทยาลัยโดยใชอารเอฟไอดีแบบแอกทีฟไดผลการ
ทดลองที่ดี โดยมีคาประสิทธิภาพของระยะการรับ-สงขอมูลกําหนดเปน
รอยละของผลเฉลี่ยเทากับ 93.5% สามารถนําไปประยุก ตใชงานระบบ
รักษาความปลอดภัยในรูปแบบอื่นไดในอนาคต

3. การทดลองและผลการทดลอง
จากงานวิจัยที่นํา เสนอผูวิจัยไดทํ าการทดลองหาประสิทธิภาพของ
ระบบรักษาความปลอดภัยรถจักรยานยนตในมหาวิทยาลัยโดยใชอารเอฟ
ไอดีแบบแอกทีฟดวยวิธีการหาคาเฉลี่ยจากความถูกตองของจํานวนครั้งใน
การรับสงขอมูลระหวางรถจักรยานยนตกับสถานีฐานในการทดลองผูวิจัย
ไดทําการเลือกการรับสงขอมูลโดยจํากัดความเร็วของรถจักรยานยนตที่
20กิโลเมตรตอชั่วโมงทําการทดลองจํานวน10ครั้งที่ระยะทางการรับสง
ขอมูล50เมตรและหาคาเฉลี่ยจากระยะการรับสงขอมูลสําเร็จทั้งหมดได
จากสมการดังนี้
x
X 
(1)
n
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เมื่อ X (เอ็กซบาร) คือ คาเฉลี่ยเลขคณิต

X

X
 100
A

คือ ผลบวกของขอมูลทุกคา

n คือ จํานวนขอมูลทั้งหมด
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โปรแกรมคอมพิวเตอร์ บนมือถือสาหรับค้ นหาเส้ นทางการท่องเที่ยวแบบชาญฉลาด กรณีศึกษาจังหวัดเชียงราย
Mobile Application for Smart Travel Routes Searching: Case Study of Chiang Rai
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ระบบปฏิ บตั ิการแอนดรอยด์ เป็ นหนึ่ งในระบบปฏิ บตั ิการหลักของ
สมาร์ ท โฟนที่ เ ติ บ โตอย่ า งรวดเร็ ว และใช้ อ ย่ า งแพร่ ห ลาย ซึ่ งได้จ ัด
เตรี ยมการบริ การและเครื่ องมือต่างๆ เช่ น การจัดการเกี่ ยวกับตาแหน่งทาง
ภู มิ ศ าสตร์ การจัด การเกี่ ย วกับ ฐานข้อ มู ล รู ป ภาพ และที่ ส าคัญ เป็ น
ระบบปฏิบตั ิการโอเพนซอร์ ซ งานวิจยั นี้ จึงพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์
บนมือถือในระบบปฏิบตั ิการแอนดรอยด์ สาหรับค้นหาสถานที่ท่องเที่ยว
และแนะน าเส้ น ทางการท่ องเที่ ยวแบบชาญฉลาด กรณี ศึก ษา สถานที่
ท่องเที่ยวในจังหวัดเชี ยงราย เพื่อให้นกั ท่องเที่ยวสามารถเลื อกโปรแกรม
ทัว ร์ ไ ด้ต รงกับ ความต้อ งการ เช่ น นัก ท่ อ งเที่ ย วมี เ วลาเที่ ย ว 6 ชั่ว โมง
ต้องการเที่ ยวสถานที่ ท่ องเที่ ยวทางธรรมชาติ และวัด และเดิ นทางโดย
รถยนต์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ จะค้นหาโปรแกรมทัวร์ ได้ตรงกับเงื่อนไข
ที่นกั ท่องเที่ยวระบุ รวมถึงเป็ นเส้นทางที่ส้ นั ที่สุดของแต่ละโปรแกรมทัวร์
ด้วย
อัล กอริ ทึ ม การหาเส้ น ทางที่ ส้ ั นที่ สุ ด มี ผู้วิ จ ัย ได้ น าเสนอหลาย
อัลกอริ ทึมเช่น Alternative Routes in Road Networks[1], K-Shortest Paths
[2] งานวิ จ ัย นี้ เลื อ กใช้ อ ัล กอริ ทึ ม K-Shortest Paths ซึ่ งเป็ นอัล กอริ ทึ ม
พื้นฐาน โดยนาสถานที่ ท่องเที่ ยวและระยะทางระหว่างสถานที่ท่องเที่ยว
มาสร้างเป็ นแผนที่จาลอง

บทคัดย่ อ
ปั จจุ บัน โปรแกรมคอมพิ ว เตอร์ แผนที่ บ นสมาร์ ทโฟนสามารถหา
เส้ นทางที่สั้นที่สุดระหว่ างสองสถานที่ ได้ แต่ ไม่ สามารถหาเส้ นทางที่ ดี
ที่สุดถ้าต้ องการเดินทางไปหลายสถานที่ได้ ดังนั้นงานวิจัยนีจ้ ึ งได้ พัฒนา
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ บนมือถือในระบบปฏิ บัติการแอนดรอยด์ สาหรั บ
ค้ นหาสถานที่ท่องเที่ยวและแนะนาเส้ นทางการท่ องเที่ยวแบบชาญฉลาด
กรณี ศึ ก ษา สถานที่ ท่ อ งเที่ ย วในจั ง หวั ด เชี ย งราย โดยเป็ นโปรแกรม
คอมพิ วเตอร์ ที่ สามารถหาเส้ นทางที่ ดีที่สุดในกรณี ต้องการเดิ นทางไป
หลายสถานที่ และในขอบเขตเวลาที่มีจากัด บนพืน้ ฐานของอัลกอริ ทึม KShortest Paths จากการทดลองในหลายขอบเขตเวลาแสดงให้ เห็ นว่ า การ
เพิ่ มขอบเขตเวลาจะทาให้ จานวนเส้ นทางและเวลาในการค้ นหาเพิ่ มขึ ้น
ตามไปด้ วย โปรแกรมคอมพิ วเตอร์ นีจ้ ึ งได้ เพิ่ มตัวกรอง เพิ่ มโหมดการ
จัดเรี ยงเพื่อให้ ผ้ ใู ช้ ใช้ งานได้ ง่าย และตรงกับความต้ องการของผู้ใช้

Abstract
Smartphone map applications now can searching for faster route only
two destinations but can not searching with multiple destinations. Hence
this study implement mobile android application for smart travel routes
searching: case study of Chiang Rai. It can search for faster route with
multiple destinations and a duration limit based on K-Shortest Paths
algorithm. The experiment shows that increasing the duration limit will
increase the number of routes and time searching. Therefore, this
application adds filter and order system for increasing user convenience.

2. พื้นทีก่ ารศึกษา
ข้อ มู ล สถานที่ ท่ อ งเที่ ย วในงานวิ จ ัย นี้ รวบรวมมากจากสถานที่
ท่องเที่ยวที่เป็ นที่นิยมในจังหวัดเชี ยงรายทั้งหมด 65 สถานที่ท่องเที่ยว โดย
สามารถแบ่ ง ออกเป็ น 5 ประเภท คื อ สถานที่ ท่ องเที่ ยวทางธรรมชาติ ,
สถานที่ ท่ องเที่ ยวทางวัฒนธรรม, พิพิธภัณฑ์, วัด และ ศูนย์ก ารค้า และ
นอกจากนี้ ยงั เพิ่มสถานที่ ตน้ ทาง/ปลายทาง (ท่ารถ, โรงแรม, สนามบิน)
อี ก 10 สถานที่ เ พื่ อ เป็ นตัว เลื อ กการก าหนดจุ ด เริ่ มต้น หรื อจุ ด หมาย
ปลายทาง

Keywords: shortest paths, route, driving directions

1. บทนา
ปั จจุบนั การท่องเที่ยวในประเทศไทยเป็ นอุตสาหกรรมที่เติบโตอย่าง
รวดเร็ ว และเป็ นอุตสาหกรรมในอันดับต้นๆ ที่สร้ างงานและรายได้ให้กบั
คนในประเทศ การแนะนาสถานที่ท่องเที่ยวและเส้นทางการท่องเที่ยวจึ ง
เป็ นส่ วนสาคัญที่อานวยความสะดวกต่อนักท่องเที่ยว รวมทั้งยังดึ งดูดและ
เชิ ญชวนการท่องเที่ยว ปั จจุบนั สมาร์ ทโฟนที่รวมการบริ การอินเตอร์ เน็ต
เป็ นเครื่ อ งมื อ พกพาที่ ใ ช้ ติด ต่ อ สื่ อ สารกัน อย่า งแพร่ ห ลาย การแนะน า
สถานที่ ท่ อ งเที่ ย วและเส้ น ทางการท่ อ งเที่ ย วผ่ า นสมาร์ ท โฟน จึ ง เป็ น
ช่องทางหนึ่ งที่ง่ายต่อการเข้าถึ งนักท่องเที่ยว ซึ่ งช่วยส่ งเสริ มการท่องเที่ยว
และอานวยความสะดวกต่อนักท่องเที่ยวสาหรับค้นหาสถานที่และเส้นทาง
การท่องเที่ยว

รู ปที่ 1 โครงสร้างโปรแกรมคอมพิวเตอร์
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3. วิธีการ
ขั้นตอนการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ สามารถแบ่งเป็ น 4 ขั้นตอน
หลัก คือ 1. รวบรวมข้อมูล 2. เตรี ยมข้อมูล 3. K-Shortest Paths 4. แสดง
เส้นทาง ดังรู ปที่ 1 โครงสร้างโปรแกรมคอมพิวเตอร์

3.1 รวบรวมข้ อมูล
ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ ยวและสถานที่ ตน้ ทาง/ปลายทาง ถู กจัดเก็บใน
SQLite ซึ่ งเป็ นฐานข้อมูล ที่ ทางานบนสมาร์ ทโฟน โดยแบ่ งการจัด เก็ บ
ออกเป็ น 2 ตารางคือ ตารางสถานที่ ท่องเที่ ยว และตารางระยะห่ าง เขต
ข้อมูล ของตารางสถานที่ ท่ องเที่ ยวคื อ ชื่ อ, ละติ จูด , ลองจิ จูด , ประเภท
สถานที่ ท่ อ งเที่ ย ว, เวลาการท่ อ งเที่ ยว (นัก วิ จ ัย ก าหนดเวลาตามความ
เหมาะสมของแต่ละสถานที่) และระดับความชื่ อชอบ เป็ นต้น เขตข้อมูล
ของตารางระยะห่ างคือ รหัสของสองสถานที่ท่องเที่ยวและระยะห่ าง โดย
ระยะห่ างของสองสถานที่หาโดยใช้ Google Distance Matrix API ซึ่ งเป็ น
ระยะห่ างของการเดิ นทางจริ ง หาโดยระบุพิกดั (ละติจูด, ลองจิจูด )ของ
สองสถานที่

ก

ข

3.2 เตรียมข้ อมูล
ก่อนนาข้อมูลสถานที่ ท่องเที่ ยวไปสร้ างแผนที่จาลอง ข้อมูลสถานที่
จะถูกกรองตามที่ ผูใ้ ช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เป็ นคนกาหนด เช่ น เลื อก
สถานที่ ท่ อ งเที่ ย วบางประเภท หรื อ ไม่ ต้อ งการสถานที่ ท่ อ งเที่ ย วบาง
สถานที่ ซึ่งการออกแบบ User Interface แสดงดังรู ปที่ 2ก.

ค
รู ปที่ 2 การออกแบบ User Interface

5. สรุป

3.3 K-Shortest Paths

งานวิ จ ัย นี้ พัฒ นาโปรแกรมคอมพิ ว เตอร์ บ นมื อ ถื อ ส าหรั บ ค้น หา
เส้ น ทางการท่ อ งเที่ ย วแบบชาญฉลาด กรณี ศึก ษาจัง หวัด เชี ย งราย ซึ่ ง
สามารถหาโปรแกรมทัวร์ ได้ตรงตามเงื่ อนไขที่ผูใ้ ช้กาหนด เช่ นภายใน
ขอบเขตเวลาจากัด ประเภทการเดิ นทางที่ระบุ ประเภทสถานที่ ท่องเที่ยว
หรื อสถานที่ท่องเที่ยวที่ตอ้ งการหรื อไม่ตอ้ งการ และยังเป็ นโปรแกรมทัวร์
ที่มีเส้นทางการท่องเที่ยวที่ส้ นั ที่สุด โดยใช้อลั กอริ ทึม K-Shortest Paths
จากการทดลองแสดงให้เห็ นว่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์ คน้ หาเส้นทาง
การท่องเที่ ยวนี้ ส ามารถหาโปรแกรมทัวร์ ได้ตรงตามความต้องการของ
ผูใ้ ช้รวมทั้งยังเป็ นแหล่งข้อมูลการท่องเที่ยว ซึ่ งช่ วยอานวยความสะดวก
ต่อนักท่องเที่ยว และส่ งเสริ มการท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงราย

ข้อมูลสถานที่ ท่องเที่ ยวที่ ผ่านการเตรี ยมข้อมู ลแล้วจะถูก สร้ างเป็ น
แผนที่จาลองลักษณะกราฟ โดยแต่ละโนดแทนสถานที่ท่องเที่ยว และเส้น
เชื่ อมระหว่างโนดแทนระยะทาง ลักษณะกราฟเป็ นแบบกราฟบริ บูรณ์
(ทุกคู่ของจุดยอดถูกเชื่ อมต่อด้วยเส้นเชื่ อม) และไม่มีทิศทาง หลังจากนั้น
ใช้อลั กอริ ทึม K-Shortest Paths เพื่อหาเส้นทางที่ส้ ันที่ สุดของสถานที่ ตน้
ทางและปลายทางตามที่ผใู ้ ช้กาหนด โดยอัลกอริ ทึมจะคานวณหาเส้นทาง
และเวลาที่ใช้ในการท่องเที่ยว (เวลาในการเดินทางรวมกับเวลาเที่ยวแต่ละ
สถานที่ ) และอัล กอริ ทึมจะหยุดค้นหาลงเมื่ อ เวลาที่ใ ช้ข องเส้นทางการ
ท่อ งเที่ ย วเกิ น ขอบเขตเวลา ผลลัพธ์ ที่ ไ ด้แ สดงเป็ นล าดับ รายการของ
สถานที่ท่องเที่ยวหลายลาดับรายการ หรื อโปรแกรมทัวร์ หลายโปรแกรม
ทัวร์ให้ผใู้ ช้เลือก ซึ่งการออกแบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ แสดงดังรู ปที่ 2ข.

เอกสารอ้ างอิง
[1]

3.4 แสดงเส้ นทาง
โปรแกรมทัวร์ ที่ผใู้ ช้เลื อกจะถูกนาไปแสดงเป็ นแผนที่ Google Map
ดังรู ปที่ 2ค. เพื่อให้เห็นเส้นทางและลาดับรายการสถานที่ท่องเที่ยว

[2]

4. ผลการทดลอง
จากการทดลองสามารถค้นหาเส้นทางที่ส้ นั ที่สุดสาหรับหลายสถานที่
ท่องเที่ยวในขอบเขตเวลาที่ กาหนด โดยแสดงเป็ นโปรแกรมทัวร์ ให้ผใู้ ช้
เลือกตามความพึงพอใจ ซึ่งจานวนโปรแกรมทัวร์ และเวลาในการค้นหาจะ
เพิ่มขึ้นเมื่อผูใ้ ช้เพิ่มขอบเขตเวลา และไม่ได้กรองสถานที่ท่องเที่ยว
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การสร้ างและพัฒนาเครื่องกรอเส้ นด้ ายสาหรับทอผ้าด้ วยระบบไฟฟ้า
The construction and development of spinning yarn electrically machine
สมพร อ่อนเกตุพล1, มงคล ธุระ2
แผนกวิชาช่างไฟฟ้ า วิทยาลัยเทคนิคลาพูน สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ถนนลาพูน-ป่ าซาง ตาบลในเมือง อาเภอเมือง จังหวัดลาพูน 51000
E-mail: onketpol.s@hotmail.com
ซึ่ งจากงานวิ จยั ของ อิ ศราวิท ย์ เชาว์พานิ ช (2547) เรื่ องการพัฒนา
ประสิ ท ธิ ภาพของแผนกกรอด้ายโดยการบ ารุ งรั ก ษาเชิ งป้ องกัน พบว่า
หลังจากการนาเสนอวิธีการบารุ งรักษาเชิ งป้ องกัน และนาวิธีการไปปฏิ บตั ิ
ในแผนกกรอด้า ยนั้น สามารถลดความสู ญ เสี ย โอกาสในการผลิ ต ได้
ทั้งหมด และสามารถลดเวลา การผลิ ตของแผนกกรอด้ายจากวันละ 22
ชัว่ โมง เหลื อเพียงวันละ 16 ชัว่ โมง ซึ่ งเพิ่มประสิ ทธิ ภาพ ของแผนกกรอ
ด้ายจาก 48.30% เป็ น 58.33% หรื อเพิ่มขึ้น 10.03% และเพิ่มความพร้อมใช้
งาน เครื่ อ งจัก รจาก 45.31% เป็ น 56.61% หรื อเพิ่ ม ขึ้ น 11.30% และ
สามารถใช้เครื่ องจักรได้อย่างมี ประสิ ทธิ ภาพ รวมทั้ง ทศพร นะพะศาลา
(2550) พบว่ า เครื่ องกรอด้า ยด้ ว ยไฟฟ้ า เป็ นเครื่ องที่ มี ก ารท างานไม่
สลับซับซ้อนยุง่ ยาก เพียงใช้มอเตอร์ จากขนาด 90-140 วัตต์ และเพิ่มสวิทช์
เปิ ดปิ ดที่สามารถปรับลดขนาดความเร็ วรอบได้มาใช้งานตามที่ต้ องการ
สามารถทาการกรอด้ายเร็ วลดต้นทุนในการผลิ ต เครื่ องจักรมีชิ้นส่ วนน้อย
สามารถหาได้ง่ายและนาไปจัดสร้างได้เองในท้องถิ่นตามต้องการ
จากเหตุ ผ ลดัง กล่ า ว ผู ้จ ัด ท าจึ ง มี แ นวคิ ด ที่ จ ะประดิ ษ ฐ์ เ ครื่ องกรอ
เส้นด้ายเข้าหลอดส าหรั บ ทอผ้า เพื่อแก้ไขปั ญหาในด้านสุ ขภาพให้แ ก่
แรงงานซึ่ งเป็ นผูส้ ู งอายุ ลดต้น ทุ น การผลิ ต ให้ ก ับ ผู ้ผลิ ตผ้าทอมื อ และ
ตอบสนองความต้องการของตลาด เป็ นการสร้ างงานสร้ างรายได้ให้กบั
คนในชุมชน ซึ่งจะเป็ นหลักในการฟื้ นฟูเศรษฐกิจของประเทศ และเตรี ยม
ความพร้อมในการเข้าสู่การเป็ นประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยน (AEC)

บทคัดย่ อ
เครื่ องกรอเส้ นด้ ายสาหรั บทอผ้ าด้ วยระบบไฟฟ้ าที่ สร้ างขึ น้ มี ขนาด
ความกว้ าง X ความยาว X ความสู ง = 82.5 X 101.5 X 140 เซนติเมตร
นา้ หนักประมาณ 50 กิ โลกรั ม ระบบการทางานของเครื่ องใช้ มอเตอร์
ไฟฟ้ ากระแสสลับ 220 โวลต์ 50 เฮิ รตซ์ ขนาด 1/4 แรงม้ า(0.2 กิ โลวัตต์ )
จานวน 1 ตัว เป็ นตัวเปลี่ ยนพลังงานไฟฟ้ าให้ เ ป็ นพลังงานกล โดยใช้
สายพานเป็ นตัวขั บเคลื่ อนในการทางาน และมี ตัวตั้งเวลา(Timer Relay)
เป็ นตัวควบคุมให้ มอเตอร์ หยุดทางานเมื่อครบกาหนดเวลา

คำสำคัญ : เครื่ องกรอเส้ นด้ าย การทอผ้ า เครื่ องกรอเส้ นด้ ายระบบ
ไฟฟ้ า

1. บทนา
การทอผ้า ถือเป็ นศิลปะและหัตถกรรม หรื องานฝี มืออย่างหนึ่ งที่มีมา
ตั้ง แต่ สมัยโบราณ เป็ นกรรมวิ ธี ก ารผลิ ต ผื น ผ้าโดยใช้ เ ส้ น ด้า ยพุ่งหรื อ
เส้ น ด้า ยยืน มาขัด ประสานกัน จนได้เ ป็ นผื น ผ้า กิ จ กรรมการทอผ้า นั้น
นอกจากเป็ นขั้นตอนการผลิ ตเครื่ องนุ่งห่ ม หนึ่ งในปั จจัยสี่ ของมนุ ษย์แล้ว
ยังถื อเป็ นงานศิล ปะประเภททัศนศิ ลป์ ด้วย เนื่ องจากมีก ารให้สีสันและ
ลวดลายต่าง ๆ ในผืนผ้า ในการทอผ้าของไทยนั้น กว่าจะเป็ นผืนผ้าจะต้อง
ผ่านกระบวนการ หลายขั้นตอนด้วยกัน เริ่ มจากการเตรี ยมวัตถุดิบที่ใช้ใน
การทอ อุปกรณ์ที่ใช้ในการทอผ้า การเตรี ยมเส้นด้าย ไปจนถึ งการทอผ้า
ให้เป็ นผืนผ้า ซึ่งแต่ละขั้นตอนของการทอผ้าต้องมีความพิถีพิถนั อย่างมาก
ขั้นตอนการเตรี ยมเส้นด้ายโดยใช้เครื่ องมือปั่นด้าย เรี ยกอีกอย่างว่า ไน
ไนเป็ นเครื่ องมือที่อาศัยหลักเกณฑ์ในเรื่ องของล้อและเพลา ลักษณะ
ทัว่ ไปของไน จะเป็ นวงกลม ติดตั้งอยู่ระหว่างขาสองอันที่ ทาจากไม้เนื้ อ
แข็ง และมีหลักสอดเป็ นคันสาหรับหมุนวงล้อ ส่ วนขาติดตั้งอยูบ่ นส่ วนหัว
ของฐานที่ทาด้วยไม้ท่อนยางประมาณ 30 นิ้ว โดยที่ส่วนปลายของท่อนไม้
จะมีเหล็กไนสอดอยูก่ บั ขาตั้งโดยโผล่เหล็กไนออกมาไว้สาหรับเป็ นที่สวม
ของหลอดไม้ไผ่ที่ทาเป็ นที่กรอด้าย และระหว่างวงล้อจะมีสายพานทาด้วย
เชือกโยงมาเพื่อหมุนเหล็กไน ดังนั้น เมื่อมีการหมุนเหล็กไนก็จะหมุนไป
ด้วย ในสมัยโบราณเครื่ องมือปั่ นด้าย สาหรับใช้ป่ั นด้ายหรื อ กรอด้ายเข้า
หลอด เป็ นเครื่ องมือเครื่ องใช้สาหรับกรอเส้นด้ายเข้าไส้หลอดสาหรับเป็ น
เส้ น พุ่ง โดยใช้คู่ ก ับ ระวิ ง เพื่ อ น าไปทอเป็ นผื น ผ้า ซึ่ งผู ้ท าหน้ า ที่ ก รอ
เส้นด้ายเข้าหลอดจะต้องมีความชานาญในการจับเส้นด้ายลงหลอด โดย
ส่ ว นใหญ่ จ ะเป็ นผู้สูง อายุ การนั่ง กรอเส้ น ด้า ยเป็ นเวลานาน จะส่ ง ผล
กระทบให้เกิดอาการเมื่อยล้า ทาให้เกิดปั ญหาต่อสุ ขภาพ

2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
1) ประชากร เป็ นกลุ่มผูผ้ ลิ ต ผูป้ ระกอบการ ผ้าทอมือในเขตพื้นที่
อาเภอเมืองลาพูน จังหวัดลาพูน
2) กลุ่มตัวอย่าง
2.1) ผูป้ ระกอบการผ้าทอมือ ในพื้นที่ตาบลต้นธง
2.2) ผูป้ ระกอบการผ้าทอมือ ในพื้นที่ตาบลเวียงยอง
2.3) ผูป้ ระกอบการผ้าทอมือ ในพื้นที่ตาบลในเมือง

3. วิธีดาเนินการวิจยั
ขั้น ตอนการสร้ างเครื่ องกรอเส้นด้ายสาหรั บทอผ้าด้วยระบบไฟฟ้ า
ดาเนินการตามขั้นตอนดังนี้
1) ศึกษาข้อมูลเบื้องต้น เพื่อเป็ นข้อมูลในการออกแบบและการสร้ าง
เครื่ องกรอเส้นด้ายสาหรับทอผ้า ด้วยระบบไฟฟ้ า ผูจ้ ดั ทาได้ศึกษาข้อมูล
เกี่ ย วกับ เส้ น ด้ า ย การกรอเส้ น ด้ า ย เครื่ อ งกรอเส้ น ด้า ยจากภู มิ ปั ญ ญา
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ชาวบ้านซึ่งใช้แรงงานคน และเครื่ องกรอเส้นด้ายสาหรับทอผ้าด้วยระบบ
ไฟฟ้ า การใช้ประโยชน์จากเส้นด้าย และงานวิจยั ที่เกี่ ยวข้องกับเครื่ องกรอ
เส้นด้าย
2) ออกแบบเครื่ องกรอเส้นด้ายสาหรับทอผ้าด้วยระบบไฟฟ้ า โดย
การนาข้อมูลที่ได้จากการศึกษาข้อมูลเบื้องต้นมาใช้ในการออกแบบเครื่ อง
กรอเส้ น ด้า ยส าหรั บ ทอผ้า ด้ว ยระบบไฟฟ้ า โดยมี ห ลัก เกณฑ์ใ นการ
ออกแบบ คือ วัสดุอุปกรณ์ ที่ใช้ในการสร้ างต้องหาได้ง่าย แล้วเมื่ อชารุ ด
เสี ยหายแล้วสามารถนามาซ่อมแซมได้ง่าย มีตน้ ทุนในการสร้ างที่คุม้ ค่ากับ
การทางาน และมีขนาดเหมาะสมต่อการใช้งาน
3) ดาเนินการสร้างเครื่ องกรอเส้นด้ายสาหรับทอผ้าด้วยระบบไฟฟ้ า
ตามที่ได้ออกแบบไว้ โดยในขั้นตอนการสร้าง ได้พยายามใช้ความประณี ต
ในการสร้ าง ประหยัดวัส ดุ ที่น ามาใช้ อนุ รัก ษ์ส่ิ งแวดล้อม และยึดหลัก
ความปลอดภัยในการปฏิบตั ิงาน

4. สรุปผลการวิจยั
ผลการเปรี ยบเทียบการทางานของเครื่ องกรอเส้นด้ายสาหรับทอผ้า
ด้วยระบบไฟฟ้ ากับการกรอด้วยเครื่ องกรอเส้นด้ายจากภูมิปัญญาดั้งเดิ ม
โดยใช้แรงงานคน พบว่า การกรอเส้นด้ายหลอดใหญ่โดยใช้เครื่ องกรอ
เส้นด้ายด้วยระบบไฟฟ้ า ใช้เวลาเฉลี่ย 7.55 นาที ได้จานวน 3 หลอด ส่ วน
การกรอเส้ น ด้ า ยด้ว ยเครื่ อ งกรอเส้ น ด้า ยจากภู มิ ปั ญ ญาดั้ง เดิ ม โดยใช้
แรงงานคนใช้เวลาเฉลี่ ย 15.22 นาที ได้จานวน 1 หลอด ส่ วนการกรอ
เส้นด้ายหลอดเล็ก โดยใช้เครื่ องกรอเส้นด้ายด้วยระบบไฟฟ้ า ใช้เวลาเฉลี่ย
2.00 นาที ได้จานวน 3 หลอด ส่ วนการกรอด้ายโดยใช้แรงงานคน ใช้เวลา
เฉลี่ย 3.50 นาที ได้จานวน 1 หลอด
ผลการศึ ก ษาความคิ ด เห็ น ของผู ้ใ ช้ ง านที่ มี ต่ อ เครื่ อ งกรอเส้ น ด้า ย
สาหรับทอผ้าด้วยระบบไฟฟ้ าที่ ส ร้ างขึ้น พบว่า ผูใ้ ช้งานมี ค วามคิ ด เห็ น
เกี่ ยวกับเครื่ องกรอเส้นด้ายสาหรั บทอผ้าด้วยระบบไฟฟ้ า ภาพรวมอยู่ใน
ระดับดีมาก ค่าเฉลี่ยโดยรวม 4.72 เมื่อพิจารณารายด้านพบว่ากลุ่มตัวอย่าง
มีความคิดเห็ นในระดับดี มากทุกด้าน เรี ยงตามลาดับได้แก่ ด้านราคาและ
ความคุม้ ค่า ด้านการออกแบบ ด้านโครงสร้ างทัว่ ไป ด้านการใช้งาน และ
ด้านสุขภาพในการทางาน
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รู ปที่ 1 แบบร่ างเครื่ องกรอเส้นด้ายสาหรับทอผ้าด้วยระบบไฟฟ้ า
4) เมื่อสร้ างเครื่ องกรอเส้นด้ายสาหรับทอผ้าด้วยระบบไฟฟ้ าแล้ว
ผูจ้ ดั ทาได้ทาการทดลองกรอเส้นด้ายโดยใช้เครื่ องกรอเส้นด้ายสาหรับทอ
ผ้าด้วยระบบไฟฟ้ า เพื่ อหาจุ ด บกพร่ องต่ าง ๆ แล้ว ทาการแก้ไขจนได้
เครื่ องกรอเส้นด้ายสาหรับทอผ้าด้วยระบบไฟฟ้ าที่สมบูรณ์

รู ปที่ 2 เครื่ องกรอเส้นด้ายสาหรับทอผ้าด้วยระบบไฟฟ้ า
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การลดการใช้พลังงานไฟฟ้ าจากเครื่ องปรั บ อากาศจึ งเป็ นสิ่ งสาคัญเป็ น
อย่างยิง่
ในขณะเดี ยวกันระบบทาความเย็นเป็ นระบบที่มีโครงสร้าง หลักการ
ท างานที่ ค ลายคลึ งกั บ ระบบปรั บ อากาศเป็ นอย่ า งมากเพี ย งแต่
คอมเพรสเซอร์ เป็ นชนิ ด Middle temperature ซึ่ งเหมาะสาหรับการทา
ความเย็นเข้าใกล้หรื อต่ากว่า 0 องศาเซลเซียสเล็กน้อย หรื อ เป็ นชนิ ด Low
temperature ซึ่ งเหมาะสาหรับการทาความเย็นที่ ต่ากว่า 0 องศาเซลเซี ยส
มาก ๆ ทั้งนี้ แล้วแต่วตั ถุ ประสงค์ที่ตอ้ งการในการทาความเย็น ข้อดี ของ
คอมเพรสเซอร์ ชนิ ด Low temperature คื อ สิ้ นเปลื องพลังงานไฟฟ้ าต่ า
หรื อ กิ นกระ แสไฟฟ้ าต่ า ฉะนั้ นหาก น ามาประยุ ก ต์ ส ร้ างเป็ น
เครื่ องปรับอากาศย่อมจะทาให้เครื่ องปรับอากาศสิ้ นเปลื องพลังงานไฟฟ้ า
ต่าตามไปด้วย
ต่อมาได้มีการพัฒนาพัดลมไอเย็น โดยที่พดั ลมไอเย็นนี้ มีขอ้ ดี ได้แก่
สิ้ นเปลื องพลังงานไฟฟ้ าต่ ากว่าเครื่ องปรั บอากาศระบบอัดไอโดยทัว่ ไป
เป็ นอย่างมาก โดยกินกระแสไฟฟ้ าเพียง 1/6 ของเครื่ องปรับอากาศ และยัง
สามารถปรับอากาศได้อีกด้วย
การปรับอากาศของพัดลมไอเย็นทาได้โดยการให้ลมร้ อนวิ่งผ่านแผ่น
ความเย็น (Cool Pad) ที่มีน้ าไหลผ่านทาให้กลายเป็ นลมเย็นแล้วจึงนาลม
เย็นนี้ ไปใช้ในการปรับอากาศต่อไป
การปรั บอากาศโดยใช้ลมเย็นที่ ออกมาจากแผ่นความเย็นนี้ มีขอ้ เสี ย
เพราะว่าเป็ นลมเย็นที่มีความชื้นสู งมากจนไม่สามารถนาไปใช้ในการปรับ
อากาศภายในห้องปิ ดได้ ฉะนั้นพัดลมไอเย็นจึงนิ ยมใช้งานเฉพาะในห้อง
เปิ ด หรื อ พื้นที่เปิ ด หรื อ ภายนอกอาคารเท่านั้น นอกจากนั้นยังมีขอ้ เสี ยที่
ยังไม่สามารถปรั บอุณหภูมิของอากาศให้ได้ตามที่ตอ้ งการได้ท้ งั นี้ ข้ ึนอยู่
กับอุณหภูมิของน้ า หรื อ น้ าแข็ง ที่ใส่ เข้าไปในพัดลมไอเย็น
ฉะนั้น ถ้าหากน าระบบท าความเย็น ที่ ใ ช้ค อมเพรสเซอร์ ช นิ ด Low
temperature และแผ่นความเย็น (Cool Pad) ของพัดลมไอเย็น มาประยุกต์
สร้างเป็ นเครื่ องปรับอากาศจะทาให้ได้เครื่ องปรับอากาศที่มีประสิ ทธิ ภาพ
สู งในการปรับอากาศ สิ้ นเปลืองพลังงานไฟฟ้ าต่าเป็ นอย่างยิ่ง นอกจากนั้น
ยังสามารถควบคุมอุณหภูมิในการปรับอากาศได้ตามความต้องการและยัง
สามารถนาไปใช้ในห้องเปิ ดหรื อห้องปิ ดได้อีกด้วย
ดังนั้นผูว้ ิจยั จึงสนใจที่จะสร้างเครื่ องปรับอากาศระบบน้ าเย็น เพื่อเพิ่ม
ประสิ ทธิ ภาพในการปรับอากาศ เพื่อลดค่าพลังงานไฟฟ้ าที่ใช้ในการปรับ
อากาศและจะสามารถลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานไฟฟ้ าในการปรั บอากาศ
อีกด้วย

บทคัดย่ อ
เครื่ องปรั บอากาศระบบนา้ เย็น เครื่ องปรั บอากาศที่ มีโครงสร้ างเป็ น
รู ป ทรงสี่ เ หลี่ ย มผื น ผ้ า ภายในประกอบด้ ว ย ระบบท าความเย็น ที่ ใ ช้
คอมเพรสเซอร์ ชนิด Low temperature ขนาด 1 แรงม้ า และระบบพัดลมไอ
เย็นที่ ประกอบด้ วยถังนา้ ขนาดกว้ าง 300 มิลลิเมตร ลึก 500 มิลลิเมตร สู ง
220 มิลลิเมตร พร้ อมมอเตอร์ ปั๊มนา้ มีแผ่ นความเย็น (Cool ad) ขนาดกว้ าง
200 มิลลิเมตร ยาว 250 มิลลิเมตร หนา 30 มิลลิเมตร และมีสวิตช์ รีโมต
คอนโทรลในการควบคุ ม การท างาน โดยมี ห ลั ก การท างานคื อ เมื่ อ
เครื่ องปรั บอากาศทางาน พัดลมจะดูดลมร้ อนจากภายนอกผ่ านแผ่ นความ
เย็น ทาให้ กลายเป็ นลมเย็น ที่ มีค วามชื ้นสู ง เมื่ อ ลมเย็นที่ มีค วามชื ้ นสู ง
เคลื่ อนที่ ผ่านคอยล์ เย็นจะทาให้ กลายเป็ นลมเย็นที่ มีความชื ้นลดลงและ
เคลื่ อนที่ ออกไปสู่ อีกด้ านหนึ่ งของเครื่ องปรั บอากาศจึ งทาให้ สามารปรั บ
อากาศได้ อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
เครื่ องปรั บอากาศระบบน้า เย็น สามารถปรั บอากาศมี อุ ณ หภู มิ ไ ด้
เท่ ากับ 19.50 องศาเซลเซี ยส ที่ แรงดันไฟฟ้ า 220 โวลต์ กิ นกระแสไฟฟ้ า
จานวน 4.40 แอมแปร์ และสิ ้นเปลื องพลังงานไฟฟ้ าไปทั้ งสิ ้น 0.968
กิโลวัตต์ ชั่วโมง ในเวลา 1 ชั่วโมง
คำสำคัญ : เครื่ องปรั บอากาศ, นา้ เย็น

1. บทนา
เครื่ อ งปรั บอากาศเป็ นเครื่ อ งใช้ไ ฟฟ้ าที่ มี ค วามจ าเป็ นส าหรั บการ
ดาเนินชีวิตของคนเราเป็ นอย่างมากโดยเฉพาะในสังคมเมืองเพราะว่าช่ วย
ปรั บ อุ ณ หภู มิ ใ ห้ เ หมาะสมกั บ ร่ างกายของคนเราเป็ นอย่ า งดี แ ต่
เครื่ องปรับอากาศที่ใ ช้งานโดยทัว่ ไปเป็ นระบบอัดไอโดยใช้น้ ายา R-22
เป็ นสารทาความเย็นและคอมเพรสเซอร์ เป็ นชนิ ด High temperature จึงทา
ให้เครื่ องปรับอากาศโดยทัว่ ไปใช้พลังงานไฟฟ้ าสิ้ นเปลื องเป็ นจานวนมาก
หรื อเครื่ อ งปรั บ อากาศจะใช้ ก ระแสไฟฟ้ าสู ง มาก ส่ ง ผลให้ บ ้า นเรื อ น
อาคาร และสานักงานที่ใช้เครื่ องปรับอากาศโดยทัว่ ไปต้องจ่ายค่าพลังงาน
ไฟฟ้ าสู ง ขึ้ นตามไปด้ว ย และท าให้ ป ระเทศชาติ ต้อ งสู ญ เสี ย เงิ น ตรา
ต่างประเทศในการนาเข้าเชื้ อเพลิ งเพื่อผลิ ตพลังงานไฟฟ้ าให้เพียงพอกับ
ความต้องการของประชาชนอี กด้วยและนับวันความต้องการในการใช้
พลังงานไฟฟ้ าของประเทศชาติจะเพิ่มขึ้นตลอดเวลา ฉะนั้นการช่ วยกันลด
การใช้พลังงานไฟฟ้ าจึงเป็ นหน้าที่ ของประชาชนทุกคน โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งเครื่ องปรับอากาศเป็ นเครื่ องใช้ไฟฟ้ าที่ใช้พลังงานไฟฟ้ าสิ้ นเปลื องสู ง
มากประมาณร้อยละ 70-80 ของบ้าน อาคารและสานักงานทุกแห่ ง ฉะนั้น
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มีความดันสู งจะถูกลดความดันลงโดยอุปกรณ์ลดความดัน ทาให้สารทา
ความเย็นมีอุณหภูมิลดต่าลงตามที่ผใู้ ช้ตอ้ งการ
2.2.4 กระบวนการระเหย สารทาความเย็นที่มีอุณหภูมิต่าจะผ่าน
เข้าไปยังขดท่อความเย็น เมื่ อรั บ ความร้ อนจากอากาศหรื อน้ าทาให้ได้
อากาศเย็นและน้ าเย็นส่ วนสารทาความเย็นจะเกิ ดการระเหยตัวกลายเป็ น
ไอจนอยู่ใ นสถานะไออิ่ ม ตัว หรื อไอร้ อ นยวดยิ่ ง ประมาณ 100OC
(Superheat Vapor) ก่อนที่จะถูกเครื่ องอัดดูดแล้วเริ่ มการทางานต่อไปอย่าง
ต่อเนื่ อง
วงจรการทางานของสารทาความเย็นแต่ละชนิ ดจะแสดง
ในแผนภาพ P-h diagram ซึ่ งเป็ นแผนภาพที่บอกถึงความสัมพันธ์ของ
ความดันและพลังงานความร้อน รวมทั้งสถานะของสารทาความเย็นที่อยู่
ในวงจร อธิ บายการทางานได้ดงั นี้
2.2.4.1 สารทาความเย็นที่อยูภ่ ายในโดมรู ประฆังคว่าจะมี
สถานะเป็ นทั้งของเหลวและไอ สารทาความเย็นที่อยูบ่ นเส้นด้านซ้ายจะมี
สถานะเป็ นของเหลวอิ่มตัว (ของเหลว 100%) และอยูบ่ นเส้นด้านขวาจะ
อยู่ในสถานะไออิ่มตัว (ไอ 100%) และออกนอกโดมด้านซ้ายจะอยู่ใน
สถานะของเหลวเย็นเยือก ถ้าออกนอกโดมด้านขวาจะอยู่ในสถานะไอ
ร้อนยวดยิง่
2.2.4.2 กระบวนการอัดแบบไอเซนทรอปิ คจะอยูช่ ่ วง h1h2 กระบวนการควบแน่นแบบความดันคงที่อยูช่ ่วง h2-h3 กระบวนการลด
ความดันแบบเอนธาลปี คงที่อยูช่ ่ วง h3-h4 และกระบวนการระเหยแบบ
ความดันคงที่อยูช่ ่วง h4-h1

2. เครื่องปรับอากาศ
เครื่ องปรับอากาศ (Air conditioner) คือ เครื่ องใช้ไฟฟ้ าที่ใช้สาหรับ
ปรับอุณหภูมิของอากาศในเคหสถาน เพื่อให้ มนุษย์ได้อาศัยอยู่ในที่ที่ไม่
ร้ อ นหรื อไม่ เ ย็ น จนเกิ น ไป หรื อใช้ รั ก ษาภาวะอากาศให้ ค งที่ เ พื่ อ
จุดประสงค์อื่น

2.1 โครงสร้ างของเครื่องปรับอากาศ
โครงสร้างของเครื่ องปรับอากาศ ประกอบด้วย

รูปที่ 1. แสดงโครงสร้างของเครื่ องปรับอากาศ
2.1.1 คอมเพรสเซอร์
2.1.2 คอนเดนเซอร์
2.1.3 อีแวปปอเรเตอร์และโบลเวอร์
2.1.4 เอกซ์แพนชันวาล์ว
2.1.5 ไดรเออร์

2.2 หลักการทางานของเครื่องปรับอากาศ
หลักการทางานของเครื่ องปรับอากาศ

รูปที่ 2. แสดงหลักการทางานของเครื่ องปรับอากาศ
หลัก การท างานของเครื่ องปรั บ อากาศประกอบด้ ว ย 4
กระบวนการ ดังนี้
2.2.1 กระบวนการอัดสารทาความเย็น โดยสารทาความเย็นใน
สถานะไอจะถูกเครื่ องอัดอัดให้มีความดันสู งขึ้นตามต้องการของสารทา
ความเย็นแต่ละชนิ ด เมื่อความดันสู งขึ้นอุณหภูมิของสารทาความเย็นก็จะ
สูงขึ้นตามกฎของก๊าซ
2.2.2 กระบวนการควบแน่ น สารทาความเย็นในสถานะไอที่มี
อุณหภูมิและความดันสู งจะถูกส่ งผ่านท่อเข้าไปยังขดท่อระบายความร้ อน
(Condenser) โดยจะใช้น้ าหรื ออากาศระบายความร้ อนทาให้สารทาความ
เย็นควบแน่นเป็ นของเหลว
2.2.3 กระบวนการขยายสารทาความเย็นที่ออกจากคอนเดนเซอร์
จะอยูใ่ นสถานะของเหลวอิ่มตัวหรื อของเหลวเย็นเยือกประมาณ 10OoC ที่

รู ปที่ 3. แสดงกราฟของการทางานของเครื่ องปรับอากาศ

2.3 พัดลมไอเย็น
พัดลมไอเย็น คือ เครื่ องลดอุณหภูมิอากาศชนิ ดอีแวโพเรทีฟ ซึ่ ง
ระบบการทางานจะใช้ระบบ Evaporative Cooling โดยเมื่ ออากาศผ่าน
Cooling Pad (แผงทาความเย็น) ที่ถูกเลี้ยงด้วยน้ าในลักษณะเป็ นม่านน้ าที่
ทาหน้าที่ดูดซับความร้อนจากอากาศเพื่อไปใช้ในการเปลี่ยนสถานะจาก
น้ ากลายเป็ นไอ เรี ยกว่า " การระเหย " (Evaporation) เป็ นผลทาให้อากาศมี
อุณหภูมิลดลง ลมที่เป่ าออกมาโดยพัดลมจึงเป็ นลมเย็นที่ปราศจากละออง
น้ า ทาให้บริ เวณนั้นมี อุณหภูมิลดลงจากอุณหภูมิปกติ เฉลี่ ย 5-10 องศา
เซลเซียส ในขณะที่ระบบ " Anion" ที่ช่วยเพิ่มคุณภาพของอากาศจึงส่ งผล
ให้บุคคลในบริ เวณดังกล่าว รู ้สึกเย็นสบายและสดชื่ นขึ้น
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4. สรุปผลการวิจยั

แผงทาความเย็น

อากาศเย็นไหลออก

ผลการสร้ างเครื่ องปรั บอากาศระบบน้ าเย็นได้เ ครื่ อ งปรั บ อากาศที่ มี
โครงสร้ างเป็ นรู ปทรงสี่ เ หลี่ ยมผืนผ้า กว้าง 460 มิ ล ลิ เมตร สู ง 1170
มิลลิเมตร ลึก 320 มิลลิเมตร ภายในประกอบด้วย ระบบทาความเย็นที่ใช้
คอมเพรสเซอร์ชนิด Low temperature ขนาด 1 แรงม้า และระบบพัดลมไอ
เย็นที่ประกอบด้วยถังน้ าขนาดกว้าง 240 มิลลิเมตร ลึก 130 มิลลิเมตร ยาว
305 มิลลิเมตร พร้อมมอเตอร์ ป๊ัมน้ า มีแผ่นความเย็น (Cool ad) ขนาดกว้าง
225 มิลลิเมตร สู ง 270 มิลลิเมตร หนา 50 มิลลิ เมตร และมีสวิตช์รีโมต
คอนโทรลในการควบคุ ม การท างาน โดยมี ห ลัก การท างานคื อ เมื่ อ
เครื่ องปรับอากาศทางาน พัดลมจะดูดลมร้ อนจากภายนอกผ่านแผ่นความ
เย็น ท าให้ ก ลายเป็ นลมเย็น ที่ มี ค วามชื้ น สู ง เมื่ อ ลมเย็น ที่ มี ค วามชื้ น สู ง
เคลื่ อ นที่ ผ่ า นคอยล์ เ ย็น จะท าให้ ก ลายเป็ นลมเย็น ที่ มี ค วามชื้ นลดลง
กลายเป็ นหยดน้ าตกลงไปในภาชนะบรรจุน้ าทาให้น้ าเป็ นน้ าเย็นเพิ่มขึ้ น
และลมเย็น ที่ มี ค วามชื้ น ลดลงจะเคลื่ อ นที่ อ อกไปสู่ อี ก ด้า นหนึ่ งของ
เครื่ องปรับอากาศจึงทาให้สามารปรับอากาศได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ

อากาศร้อนไหลเข้า

ปั๊มน้ า
ภาชนะบรรจุน้ า

น้ าไหลผ่านแผงทาความเย็น
จากด้านบนลงสู่ดา้ นล่าง

รูปที่ 4. แสดงหลักการทางานของพัดลมไอเย็น

3. วิธีดาเนินการวิจยั
ขั้น ตอนการสร้ า งเครื่ อ งปรั บ อากาศระบบน้ า เย็น ด าเนิ น การตาม
ขั้นตอนดังนี้
3.1 ศึกษาเอกสารงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับเครื่ องปรับอากาศระบบน้ าเย็น
3.2 ออกแบบเครื่ องปรับอากาศระบบน้ าเย็น
3.4 ประมาณการรายการวัสดุและจัดซื้ อรายการวัสดุตามประมาณการ
รายการวัสดุเครื่ องปรับอากาศระบบน้ าเย็น
3.6 ดาเนิ นการทดสอบการทางานของเครื่ องปรั บอากาศระบบน้ าเย็น
พร้อมปรับปรุ งแก้ไข
3.7 ดาเนิ นการทดลองหาค่าพลังงานสิ้ นเปลื องของเครื่ องปรับอากาศ
ระบบน้ าเย็น โดยทาการวัดอุณหภูมิของอากาศ ทาการวัดค่าแรงดันไฟฟ้ า
ทาการวัดค่ากระแสไฟฟ้ า ระยะเวลาในการใช้งานแต่ละครั้ง และปริ มาณ
น้ าเย็นที่สิ้นเปลืองไป แล้วทาการบันทึกผลการทดลอง คานวณหาค่าเฉลี่ ย
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
แผงจ่ายน้ า
เย็น
แผ่นความเย็น
(Cool Pad)

ตารางที่ 1. แสดงผลการวิเคราะห์ค่าพลังงานไฟฟ้ าสิ้ นเปลื องของ
เครื่ องปรับอากาศระบบน้ าเย็น
̅
ประสิทธิภาพการทางาน
SD
o
อุณหภูมิของหน้าคอยล์เย็น ( C)
19.25 0.87
แรงดันไฟฟ้ า (V)
220.0 0.00
กระแสไฟฟ้ า (A)
4.40 0.00
ระยะเวลาในใช้งานเครื่ องปรับอากาศ (ชัว่ โมง)
1.00 0.00
พลังงานไฟฟ้ าที่สิ้นเปลื องในเวลา 1 ชัว่ โมง (kWH) 0.97 0.00
หมายเหตุ: อุณหภูมิน้ าเย็น 15 องศาเซลเซียส
จากตารางที่ 4.1 จะเห็ นได้ว่าเครื่ องปรับอากาศระบบน้ าเย็นสามารถ
ปรับอากาศมีอุณหภูมิได้เท่ากับ 19.25 องศาเซลเซี ยส ที่แรงดันไฟฟ้ า 220
โวลต์ กิ นกระแสไฟฟ้ าจานวน 4.40 แอมแปร์ และสิ้ นเปลื องพลังงาน
ไฟฟ้ าไปทั้งสิ้ น 0.97 กิโลวัตต์ ชัว่ โมง ในเวลา 1 ชัว่ โมง

ที่
1
2
3
4
5

คอยล์เย็น
พัดลมปรับอากาศ
ลมเย็น
ความชื้นตา่

ลมร้ อน
ท่อส่ งน้ าเย็น
จุด
แลกเปลี่ยน
ความเย็น
ระหว่างน้ า
กับคอยล์เย็น

ลมเย็นความชื้นสูง
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การประยุกต์ วชิ าการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ให้ สอดคล้องกับพืน้ ฐานวิศวกรรมหลายสาขา
An Applied Course of Computer Programming in Accordance with Various Engineering Basis
ยุพดี หัตถสิ น1, ทวีทรัพย์ บรรณสาร2, ทศพล จันทร์แดง3, ธีระยุทธ บุนนาค
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teaching concept of a course as Computer Programming for Engineer,
creating the engineering exercises based on various type of Majors, and
manipulating on the teaching materials for E-Learning which have those
exercises and the teaching presentation to support the student able to
study and revise their own. The evaluation will be used to create
questionnaires for a specialist, a teacher of this subject, and students
from several engineering disciplines. The evaluation result from the
specialist indicates that a medium gain as 60%, from a native subject’s
instructor shows rather large gain as 100%, from students in the
classroom are a high than average gain as 66.6% and in the E-Learning
within the higher than average gain as 77.06%, respectively.

บทคัดย่ อ
งานวิ จัยนี ้ถูกพัฒนาขึ น้ โดยมี วัตถุประสงค์ เพื่ อใช้ ประกอบการเรี ยน
การสอนแก่ นั ก ศึ กษาหลั ก สู ตร วิ ศ วกรรมศาสตร์ บั ณ ฑิ ต คณะ
วิ ศวกรรมศาสตร์ มหาวิ ทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้ านนา ภาคพายัพ
เชี ยงใหม่ โดยโครงการสอนนี ป้ ระกอบไปด้ วย รู ปเล่ มโครงการสอน ใบ
เตรี ยมการสอน คู่มือการเรี ยนทฤษฏี แบบฝึ กหั ดประจาสั ปดาห์ ด้วยโจทย์
เชิ งวิศวกรรม สื่ อการสอนด้ วย Microsoft PowerPoint และสื่ อการสอน
ออนไลน์ E-Learning การทาโครงการได้ เริ่ มต้ นจากการศึ กษางานวิจัยที่
เกี่ ย วข้ อ ง มี ก ารออกแบบรู ป เล่ ม โครงการสอน มี ก ารสร้ างเนื ้ อ หา
ประกอบการสอนทฤษฏี ใ ห้ สอดคล้ องกั บโครงการสอน มี ก ารค้ นคว้ า
โจทย์ แบบฝึ กหั ดจากหลากหลายสาขาวิชาวิศวกรรม มี การเลื อกสรร มี
การประยุกต์ ให้ เหมาะสมกับการเรี ยนการสอนในวิชาการเขียนโปรแกรม
คอมพิ ว เตอร์ มี ก ารสร้ างแบบฝึ กหั ดด้ วยโจทย์ เ ชิ งวิ ศ วกรรมจาก
หลากหลายสาขาวิ ช า อี ก ทั้ ง มี ก ารจั ด ท าสื่ อ การสอนออนไลน์ ห รื อ
E-Learning ซึ่ งประกอบไปด้ วยแบบฝึ กหั ดจากโจทย์ ดังกล่ าวและสไลด์
ประกอบการสอน เพื่ อให้ นั ก ศึ ก ษาสามารถศึ ก ษาและทบทวนได้ ด้ว ย
ตนเอง การประเมิ น ผลจะใช้ วิ ธี ส ร้ างแบบประเมิ น ส าหรั บอาจารย์
ผู้ เ ชี่ ย วชาญ อาจารย์ เ จ้ า ของวิ ช า และนั ก ศึ ก ษาจากหลายสาขาวิ ช า
วิศวกรรมศาสตร์ โดยผลการประเมินจากอาจารย์ ผ้ ูเชี่ ยวชาญอยู่ในเกณฑ์
ปานกลางนั่นคื อ 60% จากอาจารย์ เจ้ าของวิชา อยู่ในเกณฑ์ ค่อนข้ างสู ง
มากนั่นคือ 100% และจากนักศึกษาในส่ วนของการสอนในห้ องเรี ยนอยู่
ในเกณฑ์ สูงกว่ าปานกลางเล็กน้ อยนั่นคื อ 66.6% และในของ E-Learning
อยู่ในเกณฑ์ สูงกว่ าปานกลางมากนั่นคือ 77.06% ตามลาดับ

Keywords: computer programming, teaching program, E-Learning.

1. บทนา
งานวิจยั นี้ ถูกประยุกต์ข้ ึนเพื่อใช้เป็ นโครงการสอนสาหรับการเรี ยน
การสอนแก่ นั ก ศึ ก ษาหลั ก สู ตร วิ ศ วกรรมศาสตร์ บั ณ ฑิ ต คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ
เชี ยงใหม่ ในวิช าการเขี ยนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ รหัส 30010104 ซึ่ ง
ปัญหาหลักในการสอนนักศึกษาจากหลายๆ สาขาวิชาวิศวกรรมก็คือ การ
เข้าใจพื้นฐานเนื้ อหาวิชาของนักศึ กษาที่ แตกต่างกัน และความสามารถ
ประยุก ต์ห ลัก การเขี ยนโปรแกรมให้ เ ข้ากับ สภาวะหรื อ ธรรมชาติ ข อง
สาขาวิ ช านั้น ๆ ของนัก ศึ ก ษาก็ แ ตกต่ า งกัน ด้ว ย อี ก ทั้ง วิ ช าการเขี ย น
โปรแกรมคอมพิ ว เตอร์ ดัง กล่ า วถู ก บัง คับ ใช้ ใ ห้ เ ป็ นวิ ช าชี พ พื้ น ฐาน
พื้นฐานวิชาชี พสาหรับนักศึกษาวิศวกรรมทุกสาขาวิชา
ดังนั้น งานวิจยั นี้ จึงอาศัยแนวความคิ ดที่จะช่ วยนักศึ กษาให้สามารถ
เข้ า ใจถ่ อ งแท้ ถึ ง การเขี ย นโปรแกรมคอมพิ ว เตอร์ แม้ ว่ า จะมาจาก
หลากหลายสาขาวิชาก็ตาม เพื่อช่ วยประสานหรื อประยุกต์ให้เข้ากันได้
ระหว่าง เนื้ อหาวิชาดังกล่าว กับ การสร้ างแบบฝึ กหัดประจาสัปดาห์ที่เป็ น
โจทย์เ ชิ งวิศวกรรมสาหรั บทุก ๆ สาขาวิช า โดยให้ เ กิ ด ขึ้ น เพื่ อใช้เ ป็ น
สื่ อกลางการสอนและการเรี ยนสาหรับนักศึกษา อีกทั้งมีการประยุกต์ใช้
สื่ อสไลด์และประยุกต์ใช้สื่อการสอนออนไลน์ E-Learning มาประกอบ
ร่ วมด้วย โดยงานวิจยั เริ่ มจากการศึ กษางานวิจยั ด้านการเรี ยนการสอนที่
เกี่ยวข้อง การออกแบบรู ปเล่มโครงการสอน การสร้างเนื้ อหาประกอบการ
สอนเชิ ง ทฤษฏี แ ละปฏิ บ ตั ิ ใ ห้ ส อดคล้องกับ โครงการสอน การค้น คว้า
โจทย์แบบฝึ กหัดจากหลากหลายสาขาวิช าวิศวกรรมโดยเลื อกสรรและ

Abstract

This teaching project is developed with the aim to support a
teaching course to students in Engineering course at the Faculty of
Engineering, Rajamangala University of Technology Lanna, Northern
campus, Chiang Mai. This approach consists of a teaching format book,
a teaching course document, a guide of theory learning, weekly exercises
based on Weekly exercises with engineering problems, learning
materials based on Microsoft PowerPoint and E-Learning. The process
of this teaching project started from: studying in the related research,
designing on a teaching format book, applying the theory contents
according to the teaching project, ascertaining the various types of
problem in engineering for exercise, assorting and applying to the
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หน่วยที่ 6 การเขียนโปรแกรมแบบ Function
หน่วยที่ 7 การเขียนโปรแกรมแบบ Text File
หน่วยที่ 8 การเขียนโปรแกรมแบบ Structure
หน่วยที่ 9 การประยุกต์ใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ปทางวิศวกรรม

น ามาประยุ ก ต์ ใ ห้ เ หมาะสมกั บ การเรี ยนการสอนในวิ ช าการเขี ย น
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และรวมถึงการจัดทาสื่ อต่างๆ ดังกล่าวซึ่ งประกอบ
ไปด้วยแบบฝึ กหัดด้วยโจทย์เชิงวิศวกรรม เพื่อให้นกั ศึกษาจากหลากหลาย
สาขาวิชาวิศวกรรมสามารถศึกษาและทบทวนได้ดว้ ยตนเอง
โครงการสอนดัง กล่ าวจะต้อ งน าไปใช้ ท ดสอบกับ นัก ศึ ก ษาคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ ทุกสาขาวิชา อี กทั้งมีการทาแบบฝึ กหัดประจาสัปดาห์
ด้วยโจทย์ปัญหาเชิ งวิศ วกรรม ส่ วนการประเมิ น ผลโครงการสอนจะ
ประเมิ น โดยอาจารย์ใ นสาขาวิ ช าวิ ศ วกรรมที่ มี ค วามเชี่ ย วชาญ และ
ประเมินโดยการสอบของกลุ่มนักศึกษาในสาขาวิชาวิศวกรรมหลายกลุ่ม

จากรู ปที่ 3 มีการประยุกต์และสร้ างแบบฝึ กหัดให้สอดคล้องกับการ
ใช้งานจริ งในแต่ละสาขาวิชาวิศวกรรม เช่ น กรณี วิศวกรรมโยธา ก็เป็ น
แบบฝึ กหั ด การเขี ยนโปรแกรมเกี่ ย วกับ การค านวณวัส ดุ ก่ อ สร้ า งและ
รู ปทรงเลขาคณิ ต, กรณี วิศวกรรมสิ่ งแวดล้อม ก็เป็ นแบบฝึ กหัดการเขียน
โปรแกรมเกี่ ย วกับ การค านวณความชื้ น และมลภาวะ, กรณี วิศ วกรรม
แม่พิมพ์ ก็เ ป็ นแบบฝึ กหัด การเขี ยนโปรแกรมเกี่ ยวกับการค านวณด้าน
สู ตรการหล่อแบบและวัสดุทางวิศวกรรม, กรณี วิศวกรรมเครื่ องกล ก็เป็ น
แบบฝึ กหัด การเขี ยนโปรแกรมเกี่ ยวกับ การคานวณกลศาสตร์ แ ละวัสดุ
สิ นค้าเกี่ยวกับเครื่ องกล, กรณี วิศวกรรมอุตสาหการ ก็เป็ นแบบฝึ กหัดการ
เขี ยนโปรแกรมเกี่ ยวกับ การคานวณด้านระบบการจัดการและวัสดุ ก าร
เขียนแบบ, กรณี วิศวกรรมเครื่ องกลเกษตรและชี วภาพ ก็เป็ นแบบฝึ กหัด
การเขียนโปรแกรมเกี่ยวกับการคานวณด้านการส่ งแรงและสี ของพืช, กรณี
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ก็เป็ นแบบฝึ กหัดการเขียนโปรแกรมเกี่ ยวกับการ
คานวณความเร็ วซีพียแู ละวัสดุคอมพิวเตอร์ เป็ นต้น

2. หลักการทีเ่ กีย่ วข้ อง
หลัก สู ตรเป็ นเครื่ องมื อสาคัญในการพัฒนาคน พัฒนาพลเมื องของ
ประเทศให้มีคนมี คุณธรรมตามที่ กาหนด ดังนั้น การศึ กษาของประเทศ
ไทย ถื อว่าหลักสู ตรเป็ นเรื่ องที่ สาคัญ เพราะหลักสู ตรจะกาหนดทิ ศทาง
ของการศึ ก ษาไทย ในการที่ จ ะให้ ค วามรู ้ ถ่ า ยทอดวัฒ นธรรม การ
เสริ มสร้ างทัก ษะ การปลู ก ฝั งเจตคติ ค่ านิ ยม และการเสริ ม สร้ างความ
เจริ ญเติบโตให้แก่ผูเ้ รี ยนให้พฒั นาไปในทุกๆ ด้าน จากความสาคัญของ
หลักสูตรดังกล่าว โดย [1] สรุ ปไว้ดงั นี้
ก) หลักสู ตรเป็ นแผนปฏิ บตั ิงานหรื อเครื่ องชี้ แนวทางปฏิ บตั ิ งานของ
ผูส้ อน เพราะหลักสูตรจะกาหนดจุดมุ่งหมาย เนื้ อหาสาระ การจัดกิ จกรรม
การเรี ยนการสอนและประเมินผลไว้เป็ นแนวทาง
ข) หลักสูตรเป็ นข้อกาหนดส่ วนรวมของประเทศ เพื่อนาไปสู่ ความมุ่ง
หมายตามแผนการศึกษาชาติ
ในขณะที่ [2] ได้ให้ความเห็นว่าองค์ประกอบของหลักสู ตรคือ ความ
มุ่งหมาย (Objectives), เนื้ อหา (Content), และ การนาหลัก สู ตรไปใช้
(Curriculum Implementation) เท่านั้นดังแสดงในรู ปที่ 1

โครงการสอน
ฉบับย่อวิชา การเขียน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์

เอกสารประกอบการ
สอนวิชา การเขียน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์

แบบทดสอบด้วยโจทย์
จากหลากหลาย
สาขาวิชาวิศวกรรม

ใบเตรี ยมการสอน
ทฤษฎี/ปฏิบตั ิ

ทดสอบและประเมินผล
การใช้ของนักศึกษา

สื่ อการสอนเว็บเพ็จ
ด้วย E-Learning และ
MS- PowerPoint

รู ปที่ 2. กรอบแนวคิดโครงสร้างการพัฒนาโครงการสอน

รูปที่ 1. องค์ประกอบหลักสูตร[2]

3. วิธีการสร้ างโครงการสอน
ภาพรวมกรอบแนวคิ ด แบบร่ างการพัฒนาโครงการสอน สามารถ
แสดงได้ดงั รู ปที่ 2 ซึ่งในโครงการสอนจะประกอบด้วยหน่วยเรี ยนดังนี้
หน่วยที่ 1 ความรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์
หน่วยที่ 2 โครงสร้างและไวยากรณ์ของภาษาคอมพิวเตอร์
หน่วยที่ 3 การเขียนโปรแกรมแบบ Conditions
หน่วยที่ 4 การเขียนโปรแกรมแบบ Loops
หน่วยที่ 5 การเขียนโปรแกรมแบบ Pointer และ Array

รู ปที่ 3. การประยุกต์แบบฝึ กหัดให้ครอบคลุมกระบวนวิชาตาม
หลักสูตรวิศวกรรมทุกสาขาวิชา

วันที่ 21-23 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ เชี ยงใหม่
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บทความสิ่งประดิษฐ์
การประชุมวิชาการ งานวิจยั และพัฒนาเชิ งประยุกต์ ครั้งที่ 6 การพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อให้โลกมีสนั ติสุข
ECTI-CARD Proceedings 2014, Chiang Mai, Thailand
โดยอาศัย ข้อมูล พื้น ฐานจากทั้ง 9 หน่ วยเรี ยน มาออกแบบให้ เ ป็ น
แบบฝึ กหัด แล้วนาเอาบางส่ วนของโครงการสอนไปทดสอบใช้สอนกับ
นัก ศึ ก ษาหลัก สู ต รวิ ศ วกรรมศาสตรบัณ ฑิ ต ที่ เ รี ยนวิ ช านี้ จ านวน 7
สาขาวิชาวิศวกรรม ได้แก่
2) วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
1) วิศวกรรมเครื่ องกล
3) วิศวกรรมเครื่ องกลเกษตรและชีวภาพ 4) วิศวกรรมแม่พิมพ์
5) วิศวกรรมโยธา
6) วิศวกรรมสิ่ งแวดล้อม
7) วิศวกรรมอุตสาหการ

4. ผลการทดลอง
การประเมิ น โครงงานการพัฒ นาโครงการสอน วิ ช าการเขี ย น
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ มีการทาแบบประเมินสาหรับ ผูเ้ ชี่ ยวชาญคือ ผศ.
อุดม สุ ธาค า และเจ้าของวิช าคื อ ดร.ยุพดี หัตถสิ น อี ก ทั้ง เพื่อเป็ นการ
ทดสอบว่ า โครงการสอนที่ ท าการพัฒ นาขึ้ น นั้ น มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและ
สามารถที่จะนาไปใช้งานได้ตามจุดประสงค์จริ ง จึงมีการทาแบบประเมิน
โดยนาโครงการสอนไปทดสอบใช้งานประกอบการสอนจริ ง ทาการ
ประเมิ น โครงการสอนกับนักศึ กษาหลักสู ตรวิ ศวกรรมศาสตรบัณฑิ ตที่
เรี ยนวิ ช า การเขี ย นโปรแกรมคอมพิ ว เตอร์ คณะวิ ศ วกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ เชี ยงใหม่ จานวน 7
สาขาวิชาวิศวกรรม ได้แก่ วิศวกรรมเครื่ องกล วิศวกรรมเครื่ องกลเกษตร
และชี วภาพ วิ ศวกรรมแม่พิมพ์ วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
วิศวกรรมสิ่ งแวดล้อม และวิศวกรรมอุตสาหการ ในภาคเรี ยนที่ 1 ของปี
การศึกษา 2556 โดยนักศึกษาจากสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่ องกลเกษตรและ
ชี วภาพ ชั้นปี ที่ 1 ของหลักสู ตร 4 ปี กับสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่ องกลชั้นปี
ที่ 3 ของหลักสูตรเทียบโอนรวมทั้งหมด 30 คนทาการทดลองเรี ยนและทา
การประเมินในหน่ วยที่ 3 การเขี ยนโปรแกรมแบบเงื่อนไขโดยมีรายการ
ประเมินดังรู ปที่ 4

มีการนาบางส่ วนของโครงการสอนมาใช้งานสอนจริ งในภาคเรี ยนที่
1 ของปี การศึก ษา 2556 โดยนักศึ ก ษาจากสาขาวิช าวิศวกรรมเครื่ องกล
เกษตรแ ละชี วภาพ ชั้ นปี ที่ 1 ข องห ลั ก สู ตร 4 ปี กั บ ส าขาวิ ช า
วิศวกรรมเครื่ องกลชั้นปี ที่ 3 ของหลักสู ตรเทียบโอน รวมทั้งหมด 40 คน
ทาการทดลองเรี ยนและทาการประเมินในหน่ วยที่ 3 การเขียนโปรแกรม
แบบมีเงื่อนไข (Conditions)
อีกทั้งมีการประยุกต์สร้ าง E-Learning ด้วยวิชาเรี ยนชื่ อ “Computer
Programming for Engineering (ยุพดี หัตถสิ น)” ภายใต้การสนับสนุนด้าน
การเรี ยนการสอนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ
เชียงใหม่ ที่ชื่อ http://elearning.rmutl.ac.th/main/ ซึ่ งมีการสร้างสไลด์สื่อ
การสอนด้วย PowerPoint มีการสร้ างแบบฝึ กหัดท้ายบทชนิ ดปรนัยสุ่ ม
เลือกโจทย์ได้ พร้อมมีเฉลยหลังทาการทดสอบ
มีการนาบางส่ วนของโครงการสอนที่อยูบ่ น E-Learning ไปทดสอบ
ใช้งานจริ งกับนักศึกษาหลักสู ตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตที่เรี ยนวิชา การ
เขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ จานวน 3 สาขาวิชาวิศวกรรมในภาคเรี ยนที่ 2
ของปี การศึกษา 2556 โดยนักศึกษามาจากสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ชั้นปี
ที่ 1 ของหลัก สู ต รเที ย บโอนจ านวน 43 คน สาขาวิ ช าวิ ศ วกรรม
สิ่ งแวดล้อม ชั้นปี ที่ 1 ของหลัก สู ตร 4 ปี จานวน 36 คน และสาขาวิ ช า
วิศวกรรมเครื่ องกลชั้นปี ที่ 3 ของหลักสู ตรเทียบโอน จานวน 33 คน

ระดับคะแนน
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ลำดับทีข
่ อง
รำยกำรประเมิน

1 กำรจัดวำงเนือ
้ หำง่ำยต่อกำรเข ้ำใจ
2 เนือ
้ หำวิชำสมบูรณ์ครบถ ้วน ถูกต ้อง
3 ควำมเหมำะสมของกำรจัดลำดับเนือ
้ หำ
4 เนือ
้ หำวิชำครอบคลุมวัตถุประสงค์
5 เนือ
้ หำวิชำทำให ้เกิดกำรพัฒนำกำรเรียนรู ้
6 รำยละเอียดของเนือ
้ หำวิชำจัดเรียงลำดับควำมยำก/ง่ำย
7 กำรใช ้คำและภำษำชัดเจน
8 แบบฝึ กหัดและแบบทดสอบสอดคล ้องกับเนือ
้ หำ
9 แบบฝึ กหัดและแบบทดสอบมีครบทุกหัวข ้อ
10 บทเรียนช่วยให ้ผู ้เรียนเกิดองค์ควำมรู ้ในรำยวิชำทีเ่ รียน
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รู ปที่ 5. กราฟค่าเฉลี่ยการประเมิน E-Learning
จำนวน นศ.

ลำดับทีข
่ อง
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10 รำยกำรประเมิน

8

1 เอกสำรบอกวัตถุประสงค์ หัวข ้อกำรสอน และสอนตรงตำมกำหนดกำรสอน
2 เอกสำรสำมำรถอธิบำย หรือยกตัวอย่ำงประกอบกำรสอนให ้เห็นจริงหรือชัดเจน
3 เอกสำรประกอบกำรเรียน มีควำมเพียงพอ/ครบถ ้วน/เหมำะสม/สวยงำม
4 เนือ
้ หำตรงตำมวัตถุประสงค์ และกำหนดกำรสอน
5 เนือ
้ หำจัดลำดับเรือ
่ งทีส
่ อนให ้ง่ำยต่อกำรเข ้ำใจ
่ กำรสอน ช่วยเพิม
6 สือ
่ ควำมเข ้ำใจในเนือ
้ หำ
่ กำรสอน สำมำรถจูงใจให ้ผู ้เรียนอยำกเรียนได ้เป็ นอย่ำงดี
7 สือ
8 แบบฝึ กหัดท ้ำยบท ช่วยกระตุ ้นกำรคิด กำรวิเครำะห์ และกำรแก ้ปั ญหำ
9 แบบฝึ กหัดท ้ำยบททีไ่ ด ้รับมอบหมำยเหมำะสมกับเวลำ
10 มีตัวอย่ำงช่วยเพิม
่ ควำมเข ้ำใจในเนือ
้ หำมำกขึน
้
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ระดับคะแนน

0=ไม่กรอก 1=พอใช ้ 2=ใช ้ได ้ 3=ปำนกลำง 4=ดี 5=ดีมำก

รู ปที่ 6. ผลคะแนนการทาแบบทดสอบของนักศึกษา 30 คน

รูปที่ 4. กราฟค่าเฉลี่ยการประเมินการใช้งานจริ ง

วันที่ 21-23 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ เชี ยงใหม่
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บทความสิ่งประดิษฐ์
การประชุมวิชาการ งานวิจยั และพัฒนาเชิ งประยุกต์ ครั้งที่ 6 การพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อให้โลกมีสนั ติสุข
ECTI-CARD Proceedings 2014, Chiang Mai, Thailand
จากการเข้าใช้งาน E-Learning ของนักศึกษาทั้ง 3 สาขาวิชาดังกล่าว มี
การเข้าใช้งานโดยการเรี ยนด้วยตนเองผ่านเว็บเพ็จอยูภ่ ายใต้การสนับสนุ น
ด้านการเรี ยนการสอนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาค
พายัพ เชี ยงใหม่ ที่ชื่อ http://elearning.rmutl.ac.th/main/ เพื่อในการทา
แบบทดสอบสัปดาห์ที่ 9 เรื่ อง การเขียนโปรแกรมแบบ Pointer และ Array
ได้ผลลัพธ์ที่ประเมินการใช้งานและแสดงเป็ นกราฟค่าเฉลี่ ยการประเมิ น
E-Learning โดยมีรายการประเมินดังรู ปที่ 5-7 ตามลาดับ

[4] ปรี ยากร ทิพวัย และคณะ, การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ รหัส 04-720101,09-050-101 และ 30-070-101. เชี ยงใหม่ : คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตภาคพายัพ, 2553.
[5] ยุพดี หัตถสิ น และคณะ, การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ รหัส 30-010104. เชี ยงใหม่ : คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลล้านนา วิทยาเขตภาคพายัพ, 2555.

รูปที่ 7. หน้าเว็บการสอนด้วย E-Learning

5. สรุป
จากการประยุกต์วิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ให้สอดคล้องกับ
พื้นฐานวิศวกรรมหลายสาขา ทาให้มีค วามต้องการปรั บปรุ งโครงการ
สอนเดิมจากวิชา การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ให้มีความเหมาะสมกับ
การเรี ยนการสอนในหลากหลายสาขาวิ ช าวิ ศ วกรรม และได้พ ฒ
ั นา
โครงการสอนที่มีผลการประเมินโครงงานมีท้ งั หมดอยู่ 3 ส่ วน คือ 1) ผล
การประเมินจากผูเ้ ชี่ยวชาญได้ผลคะแนนเฉลี่ยคือ 3.00 ซึ่ งอยูใ่ นระดับปาน
กลางหรื อคิดเป็ น 60% และผลการประเมินจากเจ้าของวิชาได้ผลคะแนน
เฉลี่ยที่ได้คือ 5.00 หรื อคิดเป็ น 100%, 2)ผลการประเมินจากการทดสอบ
ใช้งานประกอบการสอนจริ ง ได้ผลคะแนนเฉลี่ยที่ได้คือ 3.33 หรื อคิดเป็ น
66.6%, และ 3)ผลการประเมินจากสื่ อการสอน E-Learning ได้ผลคะแนน
เฉลี่ยที่ได้คือ 3.853 หรื อคิดเป็ น 77.06 % ตามลาดับ
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การควบคุมมอเตอร์ ไฟฟ้ากระแสตรงโดยใช้ โปรแกรม LabVIEW
DC Motor Control by using LabVIEW Program
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สํ า หรั บ การจัด การเรี ย นการสอนในหลัก สู ต รวิ ศ วกรรมไฟฟ้ ามี วิ ช า
ปฏิบตั ิการระบบควบคุม พลานต์ที่นาํ มาศึกษา เพื่อออกแบบระบบควบคุม
ก็ใช้พลานต์พ้ืนฐานที่มีใช้ในงานอุตสาหกรรมทัว่ ไป เช่น การควบคุมทั้ง
มอเตอร์ ไฟฟ้ ากระแสตรงและไฟฟ้ ากระแสสลับ การควบคุ มของเหลว
และอุณหภูมิ สําหรับบทความนี้ จะศึกษาเฉพาะการควบคุมมอเตอร์ ไฟฟ้ า
กระแสตรงเท่านั้น ซึ่ งจะแสดงรายละเอียดในหัวข้อต่อจากนี้

บทคัดย่อ
บทความนี ้ ไ ด้ ศึ ก ษาและสร้ างชุ ด การควบคุ ม มอเตอร์ ไฟฟ้ า
กระแสตรงโดยใช้ โปรแกรม LabVIEW เพื่อใช้ ประกอบการเรี ยนการสอน
ในวิชาปฏิ บัติการระบบควบคุม การออกแบบระบบควบคุมวงรอบปิ ด ใช้
วิธีการของซิ กเลอร์ -นิโคลล์ เพื่อหาค่ าพารามิเตอร์ ของตัวควบคุมแบบพีไอ
และพีไอดี การทดสอบการทํางานสามารถกําหนดคําสั่งการควบคุมได้ จาก
โปรแกรม LabVIEW รวมถึ งมีหน้ าจอแสดงผล เพื่ อตรวจสอบการทํางาน
ของระบบ ผลการทดสอบพบว่ าระบบควบคุมที่ นาํ เสนอสามารถควบคุม
การทํางานของมอเตอร์ ได้ ตามเงื่ อนไขที่ กาํ หนด เช่ น เมื่อกําหนดคําสั่ ง
ควบคุมความเร็ วของมอเตอร์ 2,240 rpm ด้ วยตัวควบคุมแบบพีไอ ระบบ
ใช้ มีเวลาเข้ าที่เท่ ากับ 3.5 s และกรณี ใช้ ตัวควบคุมแบบพีไอดี ใช้ เวลาเข้ าที่
เท่ ากับ 3 s ตามลําดับ

2. การควบคุมมอเตอร์ ไฟฟ้ากระแสตรง
ส่ วนประกอบของการควบคุมมอเตอร์ แสดงดังรู ปที่ 1 ประกอบด้วย
แหล่งจ่ายไฟฟ้ าใช้วงจรแปลงผันกําลังไฟฟ้ าแบบบัก๊ สัญญาณป้ อนกลับ
ควบคุมความเร็ วของมอเตอร์ ใช้เทคโคเจนเนอร์เลเตอร์ ตรวจจับความเร็ ว
ส่ งสัญญาณ ผ่านการ์ด DAQ รุ่ น NI USB-6008 ขนาดความละเอียด 12 บิต
ไปยังคอมพิวเตอร์โดยใช้โปรแกรม LabVIEW ทําหน้าที่คาํ นวณคําสั่งการ
ควบคุ มและแสดงผลการทํางาน แผนภาพบล็อกการควบคุ มการทํางาน
แสดงดัง รู ป ที่ 2 ประกอบด้ว ยตัว ชดเชยค่ า ความผิ ด พลาด ( GC ( s ) )
ฟั งก์ชนั ถ่ายโอนของวงจรแปลงผันไฟฟ้ ากระแสตรงเป็ นกระแสตรงแบบ
บัก๊ ( GP ( s ) ) ฟั งก์ชนั ถ่ายโอนของมอเตอร์ ไฟฟ้ ากระแสตรง ( GM ( s ) )
และอัตราขยายของเทคโคเจนเนอร์ เลเตอร์ ( GF ( s) ) ส่ วนรายละเอี ย ด
หน้าจอแสดงผลการทํางานและป้ อนคํา สั่ง การควบคุ มแสดงดัง รู ป ที่ 3
ประกอบด้วยตําแหน่งการใส่ คาํ สั่งการควบคุม (Set point) ตําแหน่งการใส่
ค่าพารามิเตอร์ของตัวควบคุม (PID gain) และหน้าจอแสดงผลการทํางาน
เป็ นต้น ส่ วนระบบที่สร้างขึ้นแสดงดังรู ปที่ 4 ตามลําดับ

Abstract
This paper study and construct a DC motor control by using a
LabVIEW program. This is used for an education course in the control
system laboratory. Ziegler-Nichols technique is used for the close loop
control system design. In this technique, it is used to find the parameter
of the PI and PID controller. Experiment is performed by setting a speed
command and monitoring of the system operating on a LabVIEW
program. The experimental results, the proposed control system can be
controlled the DC motor operation tracking to command setting. For
example, setting a speed command 2,240 rpm with the PI controller the
system has a 3.5s settling time. In the case of the PID controller, the
settling time equals 3s, respectively.
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1. บทนํา
ปั จจุบนั มอเตอร์ ไ ฟฟ้ ากระแสตรงถูกนํามาใช้ในงานอุ ตสาหกรรม
อย่างแพร่ หลาย ยกตัวอย่างเช่น การนําไปใช้ในงาน รถไฟฟ้ า หุ่นยนต์ และ
เครื่ องเจาะเป็ นต้น สําหรับการดําเนินงานวิจยั ทางด้านการควบคุมมอเตอร์
ไฟฟ้ ากระแสตรงจึ ง ได้ น ํา เสนอมาตั้ง แต่ อ ดี ต จนถึ ง ปั จ จุ บ ั น [1-4 ]
เป้ าประสงค์ เพื่อควบคุมการทํางานของมอเตอร์ ให้มีประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ด

รู ปที่ 1. ระบบควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้ ากระแสตรง
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Vrpm _ ref ( s )

ตารางที่ 1. การหาค่าพารามิเตอร์ของตัวควบคุมแต่ละแบบ
KP
Ti (s)
Td (s)
ตัวควบคุมแบบ

Vrpm ( s )



GC ( s )

GP ( s )

GM ( s)





พี

GF ( s )

รูปที่ 2. แผนภาพบล็อกควบคุมการทํางาน

to

พีไอ

0.9

พีไอดี

1.2


to


to

-

-

to
0.3

-

2to

0.5to

ตารางที่ 2. ค่าพารามิเตอร์ของการควบคุมแต่ละแบบ
KP
Ti (s)
Td (s)
ตัวควบคุมแบบ
พี
2.25
พีไอ
2.025
1
พีไอดี
3
0.6
0.15
รู ปที่ 3. หน้าจอแสดงผลการทํางานและป้ อนคําสัง่ การควบคุม

เนื่ องจากมอเตอร์ ไฟฟ้ ากระแสตรงเป็ นโหลดชนิ ดไม่เป็ นเชิ งเส้น ดังนั้น
การหาฟั ง ก์ ชั น ถ่ า ยโอนของระบบที่ แ ม่ น ยํา เพื่ อ นํา มาออกแบบหา
ค่าพารามิเตอร์ ของระบบควบคุมนั้นค่อนข้างจะยุ่งยาก หากฟั งก์ชนั ถ่าย
โอนที่ได้รับไม่ถูกต้องย่อมส่ งผลต่อการควบคุมการทํางานของมอเตอร์
การคํานวณหาค่าพารามิเตอร์ ของตัวควบคุมแสดงดังตารางที่ 1 ส่ วน
วิ ธี ก ารหาค่ า คงที่ ข องเวลา to และ  นั้ น ดํา เนิ น การโดยการป้ อน
สัญญาณทดสอบแบบขั้นเข้าไปในระบบ แสดงดังรู ปที่ 5 จากนั้นสามารถ
อ่านค่า เวลา to ได้เท่ากับ 0.3 s และ  ได้เท่ากับ 0.75 s เมื่อได้เวลา
ดังกล่าว แล้วก็สามารถนําไปคํานวณหาค่าพารามิเตอร์ ของตัวควบคุมได้
ดังตารางที่ 2
จากตารางที่ 2 สามารถเขียนสมการของตัวควบคุมแบบพีไอได้ดงั นี้

รูปที่ 4. ระบบควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้ ากระแสตรง

1
)
sTi

GC ( s )  K P (1 

เมื่อ

to  0.3 s

 = 0.75s

to

(1)





KP



0.9

Ti



t0
1

0.3 60

t0



GC ( s )  2.25(1 

0.9



0.75
0.3



0.3 1

0.3 60

2.25

 0.0167 min

1
)
0.0167 s

(2)

เช่นเดียวกันจากตารางที่ 2 สามารถเขียนสมการของตัวควบคุมแบบพีไอดี
ได้ดงั นี้

รูปที่ 5. ระบบควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้ ากระแสตรง

3. การออกแบบค่ าพารามิเตอร์ ของตัวควบคุม

GC ( s )  K P (1 

1
 Td s )
sTi

ในการออกแบบค่ า พารามิ เ ตอร์ ข องตัว ควบคุ ม เพื่ อ ขจัด ค่ า ความ
เมื่อ
ผิดพลาดของระบบ ในงานวิจยั นี้ จะใช้หลักการของซิ กเลอร์-นิ โคลส์ แบบ

0.75
K P  1.2
 1.2
 3
โปรเซสรี แอคชันเคิร์ฟ [5] สําหรับการหาค่าพารามิเตอร์ ของตัวควบคุม
t0
0.3
เพราะว่าวิธีการดังกล่าวไม่ยงุ่ ยากและซับซ้อน และเหตุผลอีกประการ
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1
1
 2  0.3 
 0.01 min
60
60
1
1
Td  0.5t0 
 0.5  0.3 
 0.0025 min
60
60
1
GC ( s)  3(1 
 0.0025s )
(4)
0.01s
Ti



2t0 

รู ปที่ 7. ผลการทดสอบกรณี ใช้ตวั ควบคุมแบบพีไอ
2.6 s

รูปที่ 6. การต่อระบบเพื่อทดสอบการทํางาน
ตารางที่ 3. ค่าพารามิเตอร์ของระบบ
พารามิเตอร์
รายละเอียด
มอเตอร์ไฟฟ้ ากระแสตรง
190V/25W
วงจรแปลงผันไฟฟ้ ากระแสตรง
200V/200W
เป็ นกระแสตรงแบบบัก๊
ตัวตรวจจับความเร็ว
1V/550 rpm
โปรแกรม LabVIEW
Version 2011
การ์ด DAQ
NI USB-6008
เครื่ องกําเนิดไฟฟ้ ากระแสตรง
190V/25W
โหลด
20W

Time (s)

รู ปที่ 8. ภาพขยายกรณี ใช้ตวั ควบคุมแบบพีไอ
1.8 s

3s

4. ผลการทดสอบการทํางาน
ทดสอบการทํางานของระบบดําเนิ นการโดยการกําหนดคําสั่งควบคุมให้
มอเตอร์ ห มุ น ด้ว ยความเร็ ว ประมาณ 2,240 rpm ซึ่ งเทคโคเจนเนอร์
เลเตอร์ จะส่ งแรงดันออกมาประมาณ 4 V เพื่อเป็ นคําสั่งการควบคุ มการ
ทํางานของมอเตอร์ สําหรับการทดสอบแสดงค่าพารามิเตอร์ ที่เกี่ยวข้องใน
ตารางที่ 3 การติดตั้งและการต่อวงจรแสดงดังรู ปที่ 6 ซึ่ งด้านโรเตอร์ ของ
มอเตอร์จะต่ออยูก่ บั โรเตอร์ ของเครื่ องกําเนิ ดไฟฟ้ ากระแสตรง โดยเครื่ อง
กําเนิดนี้จะเป็ นแหล่งจ่ายไฟฟ้ ากระแสตรงให้กบั หลอดไฟฟ้ า ผลลัพธ์ที่ได้
คื อ ให้เครื่ อ งกําเนิ ดไฟฟ้ ากระแสตรงทําหน้าที่ เป็ นโหลดทางกลให้กับ
มอเตอร์น้ นั เอง
ขั้นตอนการทดสอบเมื่อควบคุมให้มอเตอร์ หมุนด้วยความเร็ วตามที่
กํา หนดแล้ว จะทดสอบผลการตอบสนองของระบบ เพื่ อ ประเมิ น
ค่ า พารามิ เ ตอร์ ข องตัว ควบคุ ม ที่ อ อกแบบ ดํา เนิ น การโดยใส่ สั ญ ญาณ
รบกวนเข้าไปในระบบ นั้นคือให้เครื่ องกําเนิ ดจ่ายพลังงานไฟฟ้ าให้กบั
หลอดไฟฟ้ าขนาด 20 W อย่า งทัน ที ท ัน ใด จากนั้น ตรวจสอบผลการ
ตอบสนองของระบบ ในประเด็นของ ความเร็ วและช่ วงเวลาเข้าที่ ของ
ระบบ

Time (s)

รู ปที่ 9. ผลการทดสอบกรณี ใช้ตวั ควบคุมแบบพีไอดี
1.8 s

Time (s)

รู ปที่ 10. ภาพขยายกรณี ใช้ตวั ควบคุมแบบพีไอดี
ผลการทดสอบกรณี ใช้ตวั ควบคุมแบบพีไอ แสดงดังรู ปที่ 7 มอเตอร์
หมุนด้วยความเร็ วเกินเป้ าหมายไป 5% (112 rpm) หรื อ 2,352 rpm จากนั้น
ตัวควบคุมสามารถควบคุมให้มอเตอร์ หมุนเข้าสู่ เป้ าหมายโดยใช้เวลาเข้าสู่
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ที่ประมาณ 3.5 s กรณี มีการรบกวนเข้ามาระบบโดยให้เครื่ องกําเนิ ดจ่าย
พลัง งานไฟฟ้ า อย่ า งทัน ที ท ัน ใด พบว่ า ความเร็ ว ของมอเตอร์ ล ดลง
ประมาณ 10% (224 rpm) หรื อมอเตอร์ หมุนอยู่ที่ความเร็ ว 2,016 rpm
จากนั้นจึงเข้าสู่ สภาวะคงตัวโดยใช้เวลาเข้าที่ประมาณ 2.6 s ส่ วนภาพขยาย
กรณี มีการรบกวนเข้ามาในระบบดังรู ปที่ 8
เมื่อใช้ตวั ควบคุ มแบบพีไอดี มอเตอร์ หมุนด้วยความเร็ วเริ่ มต้นเกิ น
เป้ าหมายไป 20% (448 rpm) หรื อหมุนที่ความเร็ ว 2,688 rpm จากนั้นจะ
เข้าสู่เป้ าหมายใช้เวลาเข้าที่ประมาณ 3 s เช่นเดียวกันกรณี มีการรบกวนเข้า
มาในระบบ ตัวควบคุมสามารถควบคุมให้มอเตอร์ ทาํ งานโดยใช้เวลาเข้าสู่
สภาวะคงตัว 1.8 s ขณะที่ ม อเตอร์ มี ค วามเร็ ว ลดลงประมาณ 6.25%
(140 rpm) หรื อมอเตอร์ หมุนอยูท่ ี่ความเร็ ว 2,100 rpm จากที่กาํ หนดไว้
2,240 rpm ผลการทดสอบแสดงดังรู ปที่ 9 และ 10 ตามลําดับ

[5] K.J. Astrom and Hagglund, “Revising the Siegler-Nichols step
response method for PID control,” Journal of Process Control 14,
pp. 635-650, 2004.

5. สรุ ป
การควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้ ากระแสตรงโดยใช้โปรแกรม LabVIEW ที่
นําเสนอในบทความนี้ ผลการทดสอบการทํางานของระบบจะเห็นได้ว่า
สามารถควบคุ มการทํางานของมอเตอร์ ได้ตามคําสั่งที่ กาํ หนด ทั้งกรณี
ทํางานในสภาวะคงตัวและกรณี ที่มีการรบกวนเข้ามาในระบบ ดังนั้นจึ ง
เหมาะสม เพื่อเป็ นสื่ อการเรี ยนการสอนในวิชาปฏิบตั ิการระบบควบคุม
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บทคัดย่ อ

บทนํา
1. หลักการและความสําคัญของปัญหา

งานวิ จัย นี ้มี วัต ถุป ระสงค์ เพื่ อ ใช้ ประกอบการเรี ยนการสอน โดย
นํา เอาเทคโนโลยี ด้ าน การประมวลผลภาพดิ จิ ทั ล (Digital image
processing) และหลักการประมวลผลบนราสเบอร์ เบอร์ รี่ ไพ เพื่ อนํา
ผลลัพธ์ ไปใช้ ในการควบคุมต่ างๆ โดยใช้ กล้ องบันทึ กภาพ ประมวลผล
ด้ วยราสเบอร์ รี่ ไพ ด้ วยขั้นตอนการประมวลผลภาพ แปลงภาพ ตัดภาพ
และนําไปเปรี ยบเทียบกับเทมเพลต และควบคุมอุปกรณ์ ที่เชื่ อมต่ อไว้ โดย
จะแบ่ งออกเป็ นการทดลองให้ นักศึ กษาได้ นําไปทดลอง แบ่ งเป็ นแต่ ละ
หั วข้ อของการทดลองและการค้ นคว้ า รวมถึงมีการประเมินการวัดผลท้ าย
การทดลอง จากการทํา แบบสอบถามจากนั ก ศึ ก ษา จากการทดลอง
นักศึ ก ษามี ความเข้ าใจไมโครคอนโทรลเลอร์ ในการโปรแกรมอิ นพุตเอาต์ พุต การส่ งสั ญ ญาณไร้ สาย เพื่ อ ควบคุ ม คํา สั่ ง รวมไปถึ ง การใช้
อิ น เตอร์ เฟสกั บโมดูล ชนิ ดต่ างๆ ร่ วมกั บการประมวลผลภาพ และเป็ น
แนวทางในการศึกษาค้ นคว้ าเพิ่มต่ อไปในอนาคต

ปั จ จุ บ ัน การนํ า การประมวลผลภาพมาใช้ ใ นการศึ ก ษาวิ จ ัย ใน
หน่ วยงานต่ างๆ ไม่ว่า จะเป็ น ทางการแพทย์ ทางการทหาร เพื่ อ ความ
สะดวกและแม่นยําในการคํานวณหาผลลัพธ์ที่มีประสิ ทธิ ภาพ จึงมีแนวคิด
ในการทําโครงการชุดทดลอง เพื่อให้มีความเข้าใจในการใช้งานราสเบอร์
รี่ ไพ ในการประมวลผลภาพดิ จิทลั (Digital image processing) และ
หลักการเรี ยนรู ้ จาํ ภาพ(Image Recognition) การกําหนดเอาต์พุทไปยัง
ไมโครคอนโทรลเลอร์ โดยใช้กล้องบันทึ กภาพสัญลักษณ์ แล้วจึงนําไป
ประมวลผลสัญ ลัก ษณ์ ภ าพออกมาเป็ นชุ ด คํา สั่ง ส่ ง ไปยัง ชุ ด ควบคุ ม ที่
เชื่ อมต่อไว้
เนื่ องจากทฤษฏี การประมวลผลภาพมี หลากหลายรู ปแบบ[4] ดังนั้น
การนําทฤษฏีมาใช้ในการประมวลผลอย่างเหมาะสมกับงานที่ใช้ ปั จจุบนั
ยังจํากัดอยูบ่ นคอมพิวเตอร์ ที่ตอ้ งใช้หน่วยประมวลผลที่มีความเร็ วสู ง[1]
เพื่อลดขนาดของอุปกรณ์ จึงนําอุปกรณ์ประมวลผลขนาดเล็ก ราสเบอร์ รี่
ไพ[3] เข้ามาใช้ใ นการประมวลผล ซึ่ งเป็ น Embedded Linux สามารถ
โปรแกรมบนเครื่ องได้ ทํา ให้ ห น่ ว ยประมวลผลมี ข นาดเล็ ก ลง โดย
สามารถติ ดตั้งร่ วมกับโมดู ลขนาดเล็กได้ ขนาดของอุปกรณ์ประมวลผล
ภาพจึงมีขนาดเล็กลงไปด้วย
จึงมีแนวคิ ดในการทําโครงการชุ ดทดลองนี้ ข้ ึน เพื่อให้มีความเข้าใจ
ในการใช้งานราสเบอร์ รี่ไพ ในการประมวลผลภาพดิ จิทลั (Digital image
processing) และหลักการเรี ยนรู ้จาํ ภาพ(Image Recognition) การกําหนด
เอาต์พุทไปยังไมโครคอนโทรลเลอร์ โดยใช้กล้องบันทึกภาพสัญลักษณ์
แล้วจึงนําไปประมวลผลสัญลักษณ์ ภาพออกมาเป็ นชุ ดคําสั่ง ส่ งไปยังชุ ด
ควบคุมที่เชื่ อมต่อไว้

Abstract

This research was aimed to develop one part of a teaching
companion for an introduction to Digital Image Processing course. This
research used an image processing technology and Raspberry berry pi
for processing the content of images. The processing results can be used
to output control signals. Images obtained from a web camera were
processed by Raspberry pi board. Four steps of learning steps are (i)
image conversion, (ii) image crop and (iii) image comparison with the
templates, and (iv) control connected devices. Those learning steps are
converted into experimental laboratory for students to conduct the
experiments and research. Students need to evaluate his/her
experimental results at the end. The surveys of students using this
teaching companion showed that they had more understanding of the
microcontroller on how to use the input/output the wireless transmitter
to control and interface with various external hardware modules which
can be applied with image processing technology and this can be used as
a guide to further study in the future.
Keywords: raspberry pi, Image Processing

2. การออกแบบและสร้ างระบบ

ในการออกแบบชุ ดทดลองประกอบด้วย 2 ส่ วน คือ Hardware และ

Software โดยสามารถบรรยายได้เป็ น 2 หัวข้อตามลําดับดังนี้
2.1 การออกแบบ Hardware
1. Raspberry PI คื อ คอมพิวเตอร์ ขนาดเล็ก ใช้สําหรั บออกแบบ
โปรแกรม เพื่อประมวลผล
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2. Microcontroller คือ หน่วยประมวลขนาดเล็ก ใช้ในการประมวลผล
อุปกรณ์ต่างๆ
3. Web Cam คือ กล้องบันทึกภาพเชื่ อมต่อกับราสเบอร์ รี่ไพ
4. SD Card คือ รู ปแบบการ์ ดที่เป็ นหน่วยความจําแบบ non-volatile
ใช้ในการเก็บบันทึกค่าการทํางานต่างๆ
5. ชุดขับเคลื่อนมอเตอร์ พร้อมมอเตอร์
Camera
Encoder

Raspberry PI

Micro
controller

ในบทความนี้ ได้นาํ เสนอการทดลอง Color Tracking โดยจะใช้การ
อ่านภาพจากกล้องที่ ต่อเชื่ อมกับราสเบอรี่ ไฟที่ ความเร็ ว 10 ภาพต่อวินาที
(10 Fps) เมื่อสามารถถ่ายภาพได้แล้วจะนําภาพมากรอง(Filter) ด้วยวิธีการ
ของเกาส์เซี ยน(Gaussian) เพื่อลดสัญญาณรบกวนบนภาพ(Noise) จากนั้น
แปลงภาพจากปริ ภูมิสี RGB ให้เป็ นปริ ภูมสี HSV โดยปริ ภูมิสี HSV ใช้
หลักการแยกความสว่างออกจากเนื้ อสี ของจุดภาพ แทนค่าด้วยเวกเตอร์
สามมิติ มีลกั ษณะเป็ นรู ปกรวย ดังรู ป

Motor

รูปที่ 1 บล็อกไดอะแกรมของระบบ

2.2 การออกแบบบทเรียนชุดทดลองประกอบการเรียนการสอน
ในส่วนที่เกี่ยวข้องด้านการประมวลผลภาพแบ่งออกเป็ นหัวข้อการ
ทดลอง 5 หัวข้อ ดังนี้
1. การทดลองที่ 1 การควบคุมรถด้วยจอยสติก
2. การทดลองที่ 2 การวัดสัญญาณการหมุนและความเร่ ง
3. การทดลองที่ 3 การบังคับรถสองล้อสมดุลไร้สาย
4. การทดลองที่ 4 การเตรี ยมความพร้ อม ราสเบอร์ รี่ไพ, การ
ติดตั้งโมดูลกล้อง, OpenCV และการใช้งานฟังก์ชนั ต่างๆ
5. การทดลองที่ 5 Gray Image , Binary Image และ Histogram
6. การทดลองที่ 6 Edge Detection และ Template Matching
7. การทดลองที่ 7 Scale-Invariant Feature Transform (SIFT)
8. การทดลองที่ 8 Color Tracking

รู ปที่ 3 ปริ ภูมิสี HSV
เมื่อแปลงภาพให้อยูใ่ นปริ ภูมิสี HSV ทําการลดขอบภาพโดยใช้วิธีการ
ย่อภาพ(Erosion) และทําการขยายภาพและเติมเต็มหลุมที่เกิ ดจากการลด
ขอบภาพที่ไม่สมํ่าเสมอกันด้วยวิธีการขยายภาพ(Dilation) ขั้นตอนต่อมา
คือการตีกรอบให้กบั สี ที่ทาํ การ Tracking ด้วยการใช้คอนโทว์ล (Contour)
หาขอบของรู ปที่ตอ้ งการ Tracking จากนั้นสร้ างกรอบสี่ เหลี่ ยมจากคอน
โทว์ลด้วยมุมสี่ มุมทําให้เกิดกรอบบนสี ที่ทาํ การ Tracking ดังรู ปที่ 4

ตัวอย่างโจทย์ใบงาน
ในการออกแบบใบงาน Color tracking ให้กบั นักศึกษานั้นทางผูท้ าํ
โครงการจําเป็ นต้องทําการทดสอบการเขี ยนโปรแกรมประมวลผลภาพ
โดยใช้โมดูลกล้อง CSI (Camera Serial Interface) ซึ่ งเป็ นกล้องที่สามารถ
ติดตั้งบนบอร์ดทดลอง Raspberry pi ได้นอกจากกล้อง Webcam ทัว่ ไป
รู ปที่ 4 ผลลัพธ์การประมวลผลภาพ Color Tracking
บัน ทึ กภาพจากล อ้ ง

3. ผลการทดลอง

ลดสัญญาณรบกวนในภาพ

โดยนักศึกษาทั้งหมด 10 คน ได้ทาํ การทดลอง ผลดังตารางที่ 1

เปลี่ย นภาพ RGB เป็ น HSV

ตารางที่ 1 ผลการทดลองโดยนักศึกษาทั้งหมด 10 คน
หัวข้อการทดสอบ
จํานวนนักศึกษาที่ทาํ ได้
1. ทดสอบตามใบงานทดลอง
10
2. เปลี่ยนสี ที่ใช้ในการประมวลผล
7
3. ปรับเปลี่ยนรู ปภาพในการประมวล
6
4. นักศึกษาเข้าใจขั้นตอนการประมวลภาพ
6
5. นักศึกษาสามารถทําโจทย์พิเศษ
5

ลดขอบภาพที่ไ ม่สมํ่าเสมอ
หาเส้นขอบรู ป ร่าง
ตีก รอบรู ปร่ างของสีท่ จี บั ได้
แสดงผลการประมวลผลภาพ

รูปที่ 2 ขั้นตอนการประมวลผลภาพ Color Tracking
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ตัวอย่างการทดลอง

การทดลอง และนัก ศึ ก ษาได้น ําการทดลองต่ างๆ ไปประยุก ต์ค วบคุ ม
Microcontroller เพื่อให้ตอบสนองจากผลลัพธ์การประมวลผลภาพได้

การใช้ Color Tracking ตรวจจับ สี ที่ ได้โดยกําหนดช่ วงของสี แ ละ
ทดลองในความเข้มของแสงที่ต่างกันเพื่อศึ กษาผลลัพธ์ที่ได้ และจากนั้น
ศึกษาการตรวจจับจํานวนสี เพิ่มขึ้น นําไปควบคุมร่ วมกับ Microcontroller
เพื่อควบคุมอุปกรณ์แสดงผลการตรวจจับสี ที่ได้ดงั รู ปด้านล่างนี้
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4. สรุปผลการทดลอง
จากการทดลองให้นกั ศึกษาทําการทดลองตามการทดลองที่ได้กาํ หนด
ไว้นกั ศึกษาสามารถเขียนโปรแกรมตามตัวอย่างโปรแกรมได้ และสามารถ
เปลี่ยนสี ที่ใช้ในการประมวลผล 70 % การเปลี่ ยนลักษณะรู ปภาพในการ
ประมวลผล 60 % มีความเข้าใจในการประมวลภาพ 60 % และสามารถทํา
โจทย์พิเศษเพิ่มเติม 50 % ในส่ วน Color tracking นักศึ กษาสามารถจะ
เรี ยนรู้ ก ารตรวจจับ สี ต่ า งๆ ผ่ า นการประมวลผลภาพได้ แ ละได้ รู้ ถึ ง
ผลกระทบของสภาพแวดล้อมของแสงที่เกี่ ยวข้องที่ตกกระทบวัตถุสีที่ทาํ
วันที่ 21-23 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ เชี ยงใหม่
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บทคัดย่อ
การศึกษาการใช้งานคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กสาหรับช่วยสอนใน
ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน
เพื่อศึกษาการทางานและปรับปรุงประสิทธิภาพการทางานคอมพิวเตอร์
ขนาดเล็ก สาหรับ ใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนในโรงเรีย นห่ า งไกล ที่มี
พลั ง งานไฟฟ้ า และบุ ค ลากรจ ากัด โดยทาการศึ ก ษาและทดสอบการ
ทางานของ Rasberry Pi Model B ทดสอบการทางานเบื้องต้นโดยใช้
ระบบปฏิบัติ การ Raspbian รองรับการใช้งานภาษาไทย ติดตั้งโปรแกรม
สานักงานสาหรับใช้งานเอกสาร โปรแกรมใช้งานมัลติมีเดีย โปรแกรมอ่าน
เอกสาร โปรแกรมใช้งานอินเตอร์เน็ตและชุดสอนเขียนโปรแกรม ทดสอบ
ติดตั้งในพื้นที่จริงสามารถรองรับการใช้งานพื้นฐานสาหรับการเรียนการ
สอนได้และลดกาลังการใช้ไฟน้อยลง ราคาถูกและซ่อมบารุงได้ง่าย แต่ยัง
พบปัญหาเครื่องทางานช้า และสื่อการสอนภาษาไทยที่สามารถใช้ได้ยังมี
จานวนจากัด
Abstract
This research aims at studying feasibility pattern of
Raspberry Pi to Computer-Assisted Instruction (CAI) for Mae
Fah Luang Hill Tribes Learning Centers, Omkoi District,
Maehongson Province. The Raspberry Pi is a small, compact
computer system. It could be used as the basis for many
different devices. This device install Raspbian OS (v.2013-0925-wheezy), OpenLibre Program, Snash (Flash Player), PDF
Reader, Browser and Studio for Programming by ARM
processors (ARM1176JZF-S ) speed 700 MHz. From the test
results, it was found that these systems are useble to use for
Computer-Assisted Instruction.

ในปัจจุบัน ภาครัฐได้สนับสนุนการใช้ไฟฟ้าจากระบบผลิต
ไฟฟ้า ด้ว ยโซล่า เซลล์ห รื อ ไฟฟ้ า พลั งงานน้ าและเครื่ อ งผลิต ไฟฟ้ า ด้ ว ย
เครื่องยนต์ และจากการยกระดับมาตรฐานทางการศึกษาขั้นพื้นฐานให้กับ
กลุ่มนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาชั้นที่ 1-6 ให้ได้รับสื่อวิดิทัศน์เสริมจาก
บทเรียนปกติและพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้สาหรับนักเรียนและพัฒนา
ศักยภาพการสอนของกลุ่มครูในพื้นที่ แต่เนื่องจากขาดแคลนบุคคลากร
และแหล่งพลังงานมีจานวนจากัด ไม่เพียงพอต่อจานวนนักเรียนที่มีหลาย
ระดับชั้น ทาให้การเรียนการสอนขาดประสิทธิภาพ และจากการสารวจ
ข้อมูลเบื้องต้นพบว่ามีความต้องการใช้ไฟฟ้าในการเรียนการสอนผ่านสื่อ
อิเล็คทรอนิคส์อยู่ระหว่าง 3-4 ชั่วโมงต่อวัน เป็นพลังงานไฟฟ้าประมาณ
700-1000 วัตต์-ชั่วโมงต่อวัน ซึ่งอุปกรณ์สื่อวิดิทัศน์ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน ใช้
พลั ง งานมากเกิ น กว่ า ที่ ร ะบบผลิ ต ไฟฟ้ า ผลิ ต ได้ โดยบทความนี้ เ ป็ น
การศึกษา การใช้งานคอมพิวเตอร์ขนาดเล็ก หรือ Raspberry Pi สาหรับ
การศึ ก ษาในพื้ นที่ ทุ รกั นดาร เพื่อ ใช้ส าหรับ การแก้ ปั ญ หาดัง กล่ า วมา
ข้างต้น
2. ทฤษฎีและหลักการที่เกีย่ วข้อง
บอร์ด Raspberry Piเป็ นแผงวงจร (Single Board
Computer) ที่ถูกพัฒนาขึ้นมาโดย Eben Upton, Rob Mullins, Jack
Lang และ Alan Mycroft
ในปี 2006 ภายในห้อ งปฏิบั ติก าร
คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยเคมบริดส์ ประเทศอังกฤษ และพัฒนาต่อโดย
Raspberry Pi Foundation โดยระดมทุนผลิตคอมพิวเตอร์ขนาดเล็ก
ราคาประหยัด สาหรับใช้เป็ นสื่อ การเรียนการสอนการเขีย นโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ เริ่มต้นเครื่องละ 25-35 ดอลลาร์ และใช้กาลังไฟ เพีย ง
700-1500 mA (3.5 W)
การทางานของ Rasberry Pi Model B ทีมีหน่วยประมวลผล
(Processor), หน่วยประมวลผลด้า นการแสดงผล (Graphic Chip),
หน่วยความจาสาหรับประมวลผล (Program Memory: RAM) โดยใช้ชิป
Broadcom BCM2835 (SoC : System on Chip) ซึ่งทางานกับซีพียู
ARM1176JZF-S ความเร็ว 700 MHz หน่ ว ยประมวลผลกราฟิ ก
VideoCore IV GPUหน่วยความจา 512 MB และอุปกรณ์เชื่อมต่อไปยัง
ส่วนแสดงผลภายนอก เช่น มีขั้วต่อ HDMI สาหรับต่อจอภาพ สามารถ
เล่นไฟล์ 1080p ได้ มี Port USB สาหรับต่อคีย์บอร์ด และอุปกรณ์อื่นๆ
ช่องเสียบ SD card และกล้องความละเอียด 12 Megapixel และที่สาคัญ
สามารถเชื่ อ มต่ อ อิ น เตอร์ เ น็ ต เพื่ อ ปรั บ ปรุ ง ชุ ด โปรแกรมและติ ด ตั้ ง
โปรแกรมการทางานต่างๆ

1. บทนา
ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวงการจัดการศึกษา
เพื่อชุมชนในเขตภูเขา หรือที่เรียกว่า การจัดการศึกษาสาหรับชุมชนบน
พื้นที่สูงภายใน ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา“แม่ฟ้าหลวง” (ศศช.)
อ าเภอแม่ ส ะเรี ย ง จั ง หวั ดแม่ ฮ่ อ งสอน โดยจั ด การศึ ก ษาตั้ ง แต่ ร ะดั บ
ประถมศึก ษาปี ที่ 1 ถึ ง มัธ ยมศึก ษาปี ที่ 3 เป็ นเวลา 9 ปี ตาม พ.ร.บ.
การศึกษาภาคบังคับ พุทธศักราช 2545 เป็นการจัดการศึกษาที่เป็นไป
ตามหลักการของการจัดการศึกษาสาหรับชุมชนบนพื้นที่สูงและเป็นไป
ตามข้อจากัด คือ 1) เป็นการจัดการศึกษาในลักษณะศูนย์การเรียนที่มี
ครูอาสาสมัครดูแลและจัดการศึกษาอยู่เพียง 1 – 2 คน 2) ลักษณะ
สภาพของชุมชนอยู่ห่างไกลจากความเจริญและเป็นพื้นที่ทุรกันดาร ขาด
โอกาสที่จะได้รับการบริการพื้นฐานจากภาครัฐประชากรส่วนใหญ่เป็นชาว
ไทยภูเขา ซึ่งมีความหลากหลายทางชาติพันธุ์ 3) การจัดการศึกษาที่
ดาเนินการตลอดมาได้กาหนดหลักการไว้ว่าเป็นการจัดการศึกษาเพื่อชีวิต
และสังคมใช้ชุมชนเป็นฐานการเรียนรู้มุ่งแก้ปัญหาชีวิตความเป็นอยู่ไปสู่
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น การจัดการศึกษาในลักษณะดังกล่าวในพื้นที่สูงและ
ห่า งไกลทาให้ มีข้ อ จ ากัดทางด้า นศั ก ยภาพการใช้พ ลั งงานสาหรับ การ
เรียนรู้และการให้โอกาสการได้รับข่าวสารข้อมูลที่มีประโยชน์และทันต่อ
เหตุการณ์

รูปแบบที่ 1
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รูปแบบที2่
รูปที่ 1 ชุดคอมพิวเตอร์ขนาดเล็ก
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2.1 ชนิดของ Raspberry Pi

จากผลการทดสอบ แสดงให้เห็นว่า Raspbery Pi สามารถ
รองรับการใช้งานพื้นฐาน สาหรับสื่อการเรียนการสอนได้ในระดับเบื้องต้น
หลังจากนี้ต้องปรับปรุงแก้ไขชุดโปรแกรมให้ตรงกับความต้องการใช้งาน
จริง จัดหาสื่อการสอนภาษาไทยที่เหมาะสมกับประสิ ทธิภาพของเครื่อง
และครบถ้ว นสาหรับ การเรียนการสอนที่มีหลากหลายของเนื้อหาและ
ระดับชั้นต่างๆ ต่อไป

รูปที่ 2 ทดสอบการใช้งานคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กในพื้นที่จริง

2.2 ส่วนประกอบของ Raspberry Pi

5. สรุปผลการทดสอบ
จากการศึกษาการใช้งานคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กสาหรับช่วย
สอนในศู น ย์ ก ารเรี ย นชุ ม ชนชาวไทยภู เ ขาแม่ ฟ้ า หลวง อ.แม่ ส ะเรี ย ง
จ.แม่ ฮ่ อ งสอน ที่ ท ดสอบและติ ด ตั้ ง ไว้ ที่ พื้ น ที่ จ ริ ง นั้ น สามารถใช้ ง าน
โปรแกรมสานักงาน เล่นเกม และเปิดมัลติมีเดียร์ได้ รองรับการใช้งานการ
สอนโปรแกรมพื้นฐาน เช่น โปรแกรมสานักงาน อินเตอร์เน็ต โปรแกรม
สอนเขียนโปรแกรมเบื้องต้น โดยใช้กาลังไฟน้อยกว่าคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะที่
ใช้งานอยู่เดิมในพื้นที่ถึง 85 เท่า(300W/3.5W) ราคาน้อยกว่า 6.67 เท่า
(10000 บาท/1500บาท) และสามารถซ่อมบารุงได้ง่ า ย แต่ยังต้อ ง
ปรับปรุงการเข้าถึงแหล่งข้อมูลที่อยู่ภายในคอมพิวเตอร์ ความเร็วในการ
ทางาน และจัดหาสื่อการสอนที่เป็นภาษาไทย ต่อไป
6. กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณศูนย์ความร่วมมือมทร.ล้านนาและมหาวิทยาลัยพระ
จอมเกล้าธนบุรี เพื่อมูลนิธิโครงการหลวงและโครงการพระราชดาริ
มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรีและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา โรงเรียนบ้านโพซอ และครูบาอาจารย์ทกุ ท่านที่คอยอบรมสั่งสอน
ให้มีความรู้ นาความรู้ไปพัฒนาชาติ และ งานที่ได้รับผิดชอบต่อไป

3. วิธีการทดลอง
ติดตั้งระบบปฏิบัติการ Raspbian (v.2013-09-25-wheezy)
ติดตั้งโปรแกรมประมวลผลคา (OpenLibre Writer), โปรแกรมนาเสนอ
ผลงาน (OpenLibre Impress) และโปรแกรมคานวน (OpenLibre Cal)
โปรแกรมใช้งานมัลติมีเดีย (Snash ) โปรแกรมอ่าน PDF (PDF Reader )
โปรแกรมใช้งานอินเตอร์เน็ต (Browser) และชุดสอนเขียนโปรแกรม
(Studio for Programming)
ทาการศึกษาและทดสอบการใช้งานโปรแกรมบนพื้นที่จริงและ
ประเมินผลการใช้งานของผู้ใช้งาน ด้านประสิทธิภาพการทางานและความ
พึงพอใจของผู้ใช้งาน

เอกสารอ้างอิ ง
[1] Oxford Cambridge and RSA Examinations. 2556. OCR
Raspberry Pi Getting Started Tutorials
[2] รวิช ตาแก้วและสมปอง สมญาติ. 2557. รายงานการวิจยั เรือ่ ง
การพัฒนาการเรียนรูโ้ ดยผ่านคอมพิวเตอร์พกพา
[3] ETT CO., LTD. 2555. เริม่ ต้นการใช้งานบอร์ด Raspberry Pi.
[4] ดร.อานันท์ สีห์พิทักษ์เกียรติ.2556.ชุดหุ่นยนต์เพื่อการเรียนรู้ PiBot

4. ผลการทดลอง
ผลการทดสอบการทางานเบื้ อ งต้ น โดยใช้ระบบปฏิบั ติก าร
Raspbian (v.2013-09-25-wheezy) พบว่า สามารถรองรับการใช้งาน
ภาษาไทยได้ และสามารถใช้ ง านโปรแกรมโปรแกรมประมวลผลค า
(OpenLibre Writer), โปรแกรมนาเสนอผลงาน (OpenLibre Impress)
และโปรแกรมคานวน (OpenLibre Cal) โปรแกรมใช้ ง านมัล ติ มีเ ดี ย
(Snash ) โปรแกรมอ่าน PDF (PDF Reader ) โปรแกรมใช้งาน
อินเตอร์เน็ต (Browser) และชุดสอนเขีย นโปรแกรม (Studio for
Programming)ได้ ผลการด้ า นประสิท ธิ ภ าพการท างานและความพึ ง
พอใจของผู้ใช้งาน พบว่า ประสิทธิภาพการทางานอยู่ในระดับ 4 (จาก 5
ระดับ) ชุดโปรแกรมที่ติดตั้งมีฟังชั่นการทางานเทียบเคียง MS Office ได้
ความพึงพอใจของผู้ใช้งานอยู่ในระดับ 3 เนื่องจากยังใช้เวลาในการเข้า
โปรแกรมและตอบสนองการสั่งการประมาณหนึ่ง (30-60 วินาที) และ
เข้าถึงแหล่งจัดเก็บข้อมูลได้ยาก
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บทคัดย่ อ

1. บทนา

บทความนี้ น าเสนอการออกแบบและสร้ า งชุ ด ทดลองเพื่ อ
การศึกษาและปฏิบตั ิการทดลองทางด้านอิเล็กทรอนิ กส์กาลัง ในหัวข้อชุด
ทดลองวงจรแปลงผันเฟสเดี ยวที่ ความถี่ ไฟฟ้ ากาลัง ประกอบด้วยวงจร
เรี ยงกระแสเฟสเดี ยว วงจรเรี ยงกระแสควบคุมได้เฟสเดี ยว และวงจร
ควบคุ มแรงดันไฟฟ้ ากระแสสลับ เฟสเดี ยว แนวคิ ด พัฒนาชุ ด ทดลองนี้
ขึ้นมาเพื่อให้ประหยัดค่าใช้จ่าย และบารุ งรักษาง่าย สามารถใช้งานได้จริ ง
ทัดเทียมกับของต่างประเทศ ชุดทดลองมีระดับแรงดัน 45 , 90 , 156
โวลต์ ความถี่ 50 เฮิ รตซ์ ก าลังไฟฟ้ า 400 วัตต์ สามารถต่ อโหลดตัว
ต้านทาน ตัวเหนี่ ยวนา ตัวเก็บ ประจุ และมอเตอร์ กระแสตรง ระบบ
ควบคุมประมวลผลด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ PIC สามารถปรั บมุม
จุดชนวนเกตเอสซี อาร์ และไทรแอค ได้ระหว่าง 0 ถึ ง 180 องศา ปรั บ
เลือกพลั้สแบบเดี่ยวหรื อแบบต่อเนื่ อง แสดงผลค่ามุมจุดชนวนเกต ด้วย
จอแอลซี ดี มี ใ บงานการทดลองที่ ส อดคล้องทั้งภาคทฤษฎี แ ละปฏิ บ ัติ
เหมาะส าหรั บ น าไปใช้ ป ระกอบเป็ นสื่ อ การเรี ยนการสอบ ส าหรั บ
ห้องปฏิบตั ิการได้เป็ นอย่างดี

จากการสอนภาคปฏิ บตั ิ ทางด้านอิ เล็กทรอนิ กส์ กาลังมายาวนาน
พบว่าชุดทดลองที่ใช้มีอยู่ ประกอบด้วยวงจรเรี ยงกระแสเฟสเดียว วงจร
เรี ยงกระแสควบคุ ม ได้ เ ฟสเดี ย ว และวงจรควบคุ ม แรงดัน ไฟฟ้ า
กระแสสลับเฟสเดี ยว ซึ่ งมี และมีวงจรต่าง ๆ จานวนมาก จาเป็ นต้องต่อ
สายวงจรมากมาย เกิ ดความยุ่งยาก ซับซ้อน สาหรั บนักศึ กษาที่ เข้าเรี ยน
ภาคปฏิ บ ัติ ท าให้ เ กิ ด ความล่ า ช้ า ในการทดลอง ชุ ด ทดลองดัง กล่ า ว
ปั จจุบนั จาเป็ นต้องนาเข้าจากต่างประเทศซึ่ งมี ราคาสู งมาก และมีปัญหา
ด้ า นการซ่ อ มบ ารุ ง จึ ง มี แ นวคิ ด การออกแบบให้ มี ค วามกะทัด รั ด
ชุ ด ทดลองวงจรแปลงผัน เฟสเดี ยวที่ ค วามถี่ ไฟฟ้ าก าลังนี้ ออกแบบเป็ น
ตูท้ ดลองสาเร็ จรู ปอุปกรณ์ทุกอย่างอยู่ภายในตูเ้ พียงหนึ่ งตู้ เคลื่ อนย้ายได้
สะดวก ตู้ประกอบด้วยแหล่งจ่าย ชุ ดควบคุ ม และโหลด ซึ่ งสามารถใช้
งานได้รวดเร็ ว พร้ อมทั้งมีแผงหน้ากากวงจรการทดลองต่าง ๆ ที่เป็ นแนว
ทางการต่ อ วงจรได้ง่ า ยท าให้ ล ดความเสี ย หายจากการต่ อ วงจรผิ ด ได้
ผูเ้ รี ยนสามารถเรี ยนรู ้ได้เร็ วยิง่ ขึ้น และลดภาระผูส้ อนได้เป็ นอย่างมาก

2. ทฤษฎีทเี่ กีย่ วข้ อง
2.1 วงจรเรียงกระแสควบคุมได้ เฟสเดียว

คำสำคัญ : ชุดทดลองอิเล็กทรอนิ กส์กาลัง , วงจรเรี ยงกระแส , วงจรเรี ยง
กระแสควบคุมได้ , วงจรเรี ยงควบคุมแรงดันไฟฟ้ ากระสลับ

วงจรเรี ยงกระแสควบคุมได้แบบเฟสเดียว การต่อเอสซี อาร์ หรื อไดโอด
ทาได้หลายแบบ ขึ้นอยูก่ บั ความต้องการใช้งานที่แตกต่างกันไป สามารถ
ต่อวงจรได้หลายแบบดังต่อไปนี้
ก. วงจรเรี ยงกระแสควบคุมได้แบบครึ่ งคลื่นเฟสเดียว

Abstract
This paper propose the designed and building of power electronics
didactic. About single phase line frequency converter, consist rectifier
circuits, control rectifier circuits and ac voltage control. Ideal design
for low cost, easy maintain and real practice. This didactic have
power rated 400 watt and 45 , 90 , 156 volt 50hz power supply. Can
be take load for resistive, inductive, capacitive and dc motor. Control
system use PIC microcontroller can be firing angle for SCR and triac .
Gating selected for single pulse or train pulse, control angle 0…180
degree. Control angle show by LCD display. This didactic have
experiment and manual for learning and practice for power electronics
laboratory.

รู ปที่ 1. วงจรเรี ยงกระแสควบคุมได้แบบครึ่ งคลื่นเฟสเดียว
กรณีโหลดตัวต้ านทาน (R) ค่าเฉลี่ยแรงดันไฟฟ้ ากระแสตรง (Vd)
คานวณได้จากสมการที่ (1)

Keywords : power electronics didactic, rectifier circuit, controlled
rectifier circuit, ac voltage control

Vd

=

2VS
(1  cos)
2
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แรงดันอินพุตกระแสสลับ

3. การออกแบบชุดทดลอง
3.1 การออกแบบวงจรกาลัง

Vd แรงดันเอาต์พตุ กระแสตรง
 มุมจุดชนวนเกต

วงจรกาลังประกอบด้วยหม้อแปลง 220 / 0-45-90-156V ขนาด 400 วัตต์
เพื่ อจ่ ายแรงดัน ไฟฟ้ ากระแสสลับ ให้ แ ก่ วงจรได้ห ลายรู ป แบบหลายค่ า
แรงดันให้เหมาะสม เช่นโหลดมอเตอร์ กระแสตรงสามารถเลื อกใช้แรงดัน
ได้ 45, 90, 156 โวลต์ อุปกรณ์สวิตช์กาลังประกอบด้วย
- เอสซีอาร์ ขนาด 600 โวลต์ 15 แอมแปร์ จานวน 4 ตัว
- ไดโอด ขนาด 1000 โวลต์ 15 แอมแปร์ จานวน 4 ตัว
- ไดโอดหมุนเปล่า ขนาด 600 โวลต์ 15 แอมแปร์ จานวน 1 ตัว
- ไทรแอค ขนาด 600 โวลต์ 15 แอมแปร์ จานวน 1 ตัว
ส่ วนโหลดตัวต้านทาน เลือกใช้ขนาด 50 / 100 โอหม์ 200 วัตต์
โหลดตัวเหนี่ยวนา ออกแบบสร้างขนาด 50 มิลลิเฮนรี่ 3 แอมแปร์

ข. วงจรเรี ยงกระแสควบคุมได้เต็มที่แบบบริ ดจ์เฟสเดียว

รูปที่ 2. วงจรเรี ยงกระแสควบคุมได้แบบบริ ดจ์เฟสเดียว
กรณีโหลดตัวต้ านทาน (R) ค่าเฉลี่ยแรงดันไฟฟ้ ากระแสตรง (Vd)
คานวณได้จากสมการที่ (2)
Vd

=

รู ปที่ 4. ชุดทดลองและแผงวงจรเรี ยงกระแสควบคุมได้

2Vs
(1  cos  )

(2)



2.2 วงจรควบคุมแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับ
การควบคุมมุมเฟสแบบเต็มคลื่นการควบคุมแรงดันไฟฟ้ ากระแสสลับ
โดยควบคุมมุมเฟสแบบเต็มคลื่น เป็ นการควบคุมแบบสองทาง คือควบคุม
ทั้งช่วงบวกและช่วงลบของแรงดันไฟฟ้ ากระแสสลับ

รู ปที่ 5. ชุดทดลองและแผงวงจรควบคุมแรงดันกระแสสลับด้วยไทรแอค

รู ปที่ 6. ชุดทดลองและแผงวงจรควบคุมแรงดันกระแสสลับด้วยเอสซีอาร์

3.2 การออกแบบวงจรควบคุม
ระบบควบคุมออกแบบโดยใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ PIC เป็ นหน่วย
สร้ างสัญญาณจุดชนวนเกต ซึ่ งวัดสัญญาณจุดตัดศูนย์จากแรงดันอินพุต
กระแสสลับ และต่ อกับ ขารั บ สั ญ ญาณอิ น เตอร์ รัป ต์จ ากภายนอกของ
ไมโครคอนโทรลเลอร์ PIC ซึ่งจะทาให้ได้รับสัญญาณอินเตอร์ รัปต์ 2 ครั้ง
ในหนึ่ งคาบเวลาคื อ อิ นเตอร์ รัปต์ข อบขาขึ้นที่ มุม 0 องศา และอิ น เตอร์
รัปต์ข อบขาลงที่มุม 180 องศา หลังจากที่ ไมโครคอนโทรลเลอร์ ได้รับ
สัญญาณอิ น เตอร์ รัป ต์ข อบขาขึ้ น ก็ เ ข้าสู่ โหมดการท างานในโปรแกรม
บริ การอินเตอร์ รัปต์ โดยการเริ่ มนับเวลาของโมดู ลไทเมอร์ ที่มีอยู่ภายใน
ไมโครคอนโทรลเลอร์ และจะท าการเซตให้ โ มดู ล อิ น เตอร์ รั ป ต์ร อ
สัญ ญาณอิ น เตอร์ รั ป ต์ใ นขอบขาลงเพื่ อ ตรวจจับมุ ม 180 องศา ซึ่ งใน

รูปที่ 3. การควบคุมมุมเฟสแบบเต็มคลื่น กับโหลดตัวต้านทาน
ค่าอาร์ เอ็มเอสของแรงดันเอาต์พตุ กับโหลดตัว
ต้านทาน คานวณได้จากสมการที่ (3)

sin 2 
1
Vo = V  (    
)
S 
2 

1/2

(3)

VS แรงดันอินพุตกระแสสลับ
Vo แรงดันเอาต์พตุ กระแสสลับ
 มุมจุดชนวนเกต

วันที่ 21-23 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ เชี ยงใหม่
E116

Paper ID 1162

บทความสิ่งประดิษฐ์
การประชุมวิชาการ งานวิจยั และพัฒนาเชิ งประยุกต์ ครั้งที่ 6 การพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อให้โลกมีสนั ติสุข
ECTI-CARD Proceedings 2014, Chiang Mai, Thailand
ระหว่างนั้นหากโมดูลไทเมอร์ นับเวลาครบจนทาเกิ ดโอเวอร์ โฟลว์ ก็จะ
เกิ ดการอินเตอร์ รัปต์จากโมดู ลไทเมอร์ ทาให้ เข้าสู่ โหมดการท างานใน
โปรแกรมบริ ก ารอิ นเตอร์ รัป ต์ไ ทเมอร์ ซึ่ ง จะท าการเซตสัญญาณที่ ข า
เอาต์พุ ต ให้ ส่ ง สัญ ญาณไปจุ ด ชนวนเกตเอสซี อ าร์ แ ละไทรแอค โดย
สามารถสร้ า งสั ญ ญาณพลั้ส 2 แบบ ดัง นี้ คื อ สั ญ ญาณจุ ด ชนวนเกต
แบบพลั้สเดี่ ยวและแบบพลั้สต่ อเนื่ อง ดังแสดงในรู ปที่ 8 และรู ปที่ 9
ตามลาดับ ระบบควบคุมมีรายละเอียดดังนี้
- Microcontroller : PIC18F4550
- Gate Signal : 0…180 Degree by Pulse Transformer
- Pulse 0…180 Degree x 2 pulse , 180…360 Degree x 2 pulse
- Selected : Single Pulse / Train Pulse
- Button Switch : Lower Limit Rectifier Stability
- Graphic Display : 16 character 2 Line LCD Module

ตารางที่ 1. ผลการทดลองวงจรเรี ยงกระแสควบคุมได้แบบครึ่ งคลื่น
เฟสเดียวกับโหลดตัวต้านทาน
0
30
45
90 120 145 180 degree

Vs 45.2 45.4 45.8 46.1 46.4 46.6 46.7 Vrms
Vd 21.5 19.5 17.9 9.2 6.5 1.0 0.0 Vavg
Io

214

193

177

91

64

10

0.0

Aavg

ตารางที่ 2. ผลการทดลองวงจรเรี ยงกระแสควบคุมได้แบบบริ ดจ์เฟสเดียว
กับโหลดตัวต้านทาน
0
30 45 90 120 145 180 degree

Vs 45.0 45.1 45.4 45.6 45.8 46.1 46.5 Vrms
Vd 38.3 35.1 32.7 19.8 10.6 4.5 0.0 Vavg
Io

384

350

324

196

104

44

0.0

Aavg

ตารางที่ 3. ผลการทดลองวงจรควบคุมแรงดันไฟฟ้ ากระแสสลับเฟสเดียว
กับโหลดตัวต้านทาน
0
30
45
90 120 145 180 degree

Vs 45.1 45.2 45.5 45.7 45.9 46.2 46.7 Vrms
Vo 44.7 44.0 43.1 33.2 25.4 12.5 0.0 Vrms
Io

รูปที่ 7. Graphic Display : 16 character 2 Line LCD Module

446

430

430

328

253

122

0.0

3.3 แผงหน้ ากากของวงจรการทดลอง
ชุ ดทดลองสามารถวางแผงหน้ากากที่ มีล ายวงจรต่ าง ๆ ได้หลายวงจร
และสัญญาณจุดชนวนเกต จะตรงกับ วงจรการทดลองนั้น ๆ อัตโนมัติ
แผงหน้ากากมีวงจรดังต่อไปนี้
- Power Diode / Single Phase Half Wave Rectifier Circuit
- Single Phase Full Wave Rectifier with Center-Tap Transformer Circuit
- Single Phase Bridge Rectifier Circuit
- SCR / Single Phase Half Wave Controlled Rectifier Circuit
- Single Phase Full Wave Controlled Rectifier with Center-Tap
Transformer Circuit
- Single Phase Bridge Full Controlled Rectifier Circuit
- Single Phase Bridge Full Controlled Rectifier Circuit , with DC Motor
- Single Phase Bridge Single-Pole Half Controlled Rectifier Circuit
- Single Phase Bridge Twin-Armed Half Controlled Rectifier Circuit
- Single Phase Bridge Twin-Armed Half Controlled Rectifier Circuit ,
with DC Motor
- SCR / Single Phase AC Voltage Control Circuit
- Triac / Single Phase AC Voltage Control Circuit

รู ปที่ 8. รู ปคลื่นสัญญาณจุดชนวนเกตแบบพลั้สเดี่ยว

4. ผลการทดลอง
การทดลองวงจรตามแผงหน้า กากในหัวข้อ 3.3 มี จานวนมากจึ งขอ
นาเสนอผลการทดลองเพียง 3 วงจร ดังตารางที่ 1 - 3

รู ปที่ 9. รู ปคลื่นสัญญาณจุดชนวนเกตแบบพลั้สต่อเนื่อง
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รูปที่ 10. วงจรเรี ยงกระแสควบคุมได้แบบบริ ดจ์ รู ปคลื่นแรงดันโหลด RL
และรู ปคลื่นกระแสโหลด

รูปที่ 11. วงจรควบคุมแรงดันไฟฟ้ ากระแสสลับ รู ปคลื่นกระแสโหลด R
และสัญญาณจุดชนวนเกตแบบพลั้สต่อเนื่ อง

5. สรุป
ชุดทดลองวงจรแปลงผันเฟสเดี ยวที่ความถี่ ไฟฟ้ ากาลัง สามารถใช้
ปฏิบตั ิการทดลอง ในหัวข้อวงจรเรี ยงกระแส วงจรเรี ยงกระแสควบคุมได้
และวงจรควบคุมแรงดันไฟฟ้ ากระแสสลับ โดยมีแ ผงหน้ากากที่ มีลาย
วงจรจานวนหลายแผงวงจรเป็ นแนวทางการต่อวงจร ทาให้ลดเวลาและ
ความผิดพลาดในการต่อวงจร ทาผูเ้ รี ยนมีเวลาศึกษา วิเคราะห์เพิ่มมากขึ้น
รวมทั้ง เป็ นการลดภาระผู ้ส อน ชุ ด ทดลองมี ใ บงานการทดลองที่
สอดคล้องทั้งภาคทฤษฎี และปฏิ บตั ิ เหมาะสาหรับนาไปใช้ประกอบเป็ น
สื่ อการเรี ยนการสอนสาหรับห้องปฏิ บตั ิการได้เป็ นอย่างดี ปั จจุบนั มีการ
ขยายผลจัดสร้ างชุ ดทดลองนี้ น าไปใช้ใ นห้องปฏิ บตั ิก ารอิ เล็ก ทรอนิ ก ส์
กาลัง จานวน 6 เขตพื้นที่ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

6. กิตติกรรมประกาศ
ผูว้ ิจยั ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาและบริ ษทั
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บทคัดย่ อ

1. บทนา

บทความนี้นาเสนอการออกแบบและสร้างชุดทดลองเพื่อการศึกษา
และปฏิบตั ิการทดลองทางด้านอิเล็กทรอนิ กส์กาลัง ในหัวข้อวงจรแปลง
ผันกระแสตรงเป็ นกระแสตรง ซึ่งประกอบด้วยวงจรชอปเปอร์ดว้ ยมอส
เฟต วงจรชอปเปอร์ ไอจีบีที วงจรบัคคอนเวอร์เตอร์ การออกแบบชุด
ทดลองเน้นให้มีความกะทัดรัด ต้นทุนต่า สามารถใช้งานได้ดี บารุ งรักษา
ง่าย ชุดทดลองนี้ มีขนาดแรงดันอินพุตกระแสตรงที่ 90 และ 180 โวลต์
จ่ายกาลังไฟฟ้ าได้ 400 วัตต์ สามารถต่อโหลดตัวต้านทาน ตัวเหนี่ ยวนา
มอเตอร์กระแสตรง การควบคุมประมวลผลด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์
PIC สัญญาณขับเกตไอจีบีทีและมอสเฟต สามารถปรับค่าดิวตี้ไซเคิลได้
ระหว่าง 0 -100 เปอร์เซ็นต์ ความถี่สวิตช์สามารถปรับได้ที่ 2 , 4 , 5 , 8 ,
10, 20 , 30 , 40 กิโลเฮริ ตซ์ แสดงผลค่าดิวตี้ไซเคิลและความถี่สวิตช์ดว้ ย
จอแอลซีดี
มีใบงานการทดลองที่สอดคล้องทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบตั ิ
เหมาะสาหรับนาไปใช้ประกอบเป็ นสื่ อการเรี ยนการสอบสาหรับ
ห้องปฏิบตั ิการได้เป็ นอย่างดี

จากประสบการณ์สอนภาคปฏิบตั ิในเรื่ องวงจรแปลงผันกระแสตรง
เป็ นกระแสตรง ซึ่งมีวงจรวงจรชอปเปอร์ดว้ ยมอสเฟต วงจรชอปเปอร์ไอ
จีบีที วงจรบัคคอนเวอร์เตอร์ ซึ่งมีการต่อสายไฟฟ้ าในวงจรมาก มีความถี่
สวิตชิ่ งสู ง รวมทั้งอุปกรณ์สวิตช์เช่นไอจีบีที มอสเฟต ค่อนข้างจะเสี ยหาย
ได้ง่ายจากการทดลองของนักศึกษา รวมถึงยังทาให้เกิดความล่าช้าในการ
วิเคราะห์ทดลองต่าง ๆ ชุดทดลองดังกล่าวจากต่างประเทศมีราคาสู งมาก มี
ปั ญหาในเรื่ องการซ่ อมบารุ ง จึงมีแนวคิดในการออกแบบ
ชุดทดลอง
เน้นให้มีความกะทัดรัด ต้นทุนต่า ออกแบบเป็ น
ตูท้ ดลองสาเร็ จรู ป
อุปกรณ์ทุกอย่างอยูภ่ ายในตูเ้ พียงหนึ่งตู ้ เคลื่อนย้ายได้สะดวก
ตู ้
ประกอบด้วยแหล่งจ่าย ชุดควบคุม และโหลด ซึ่งสามารถใช้งานได้
รวดเร็ ว พร้ อมทั้งมีแผงหน้ากากวงจรการทดลองต่าง ๆ ที่เป็ นแนวทางการ
ต่อวงจรได้ง่ายทาให้ลดความเสี ยหายจากการต่อวงจรผิดได้ผเู ้ รี ยนสามารถ
เรี ยนรู ้ได้เร็ วยิง่ ขึ้น และลดภาระผูส้ อนได้เป็ นอย่างมาก

2. วงจรชอปเปอร์ วงจรบัคคอนเวอร์ เตอร์
2.1 วงจรชอปเปอร์

คำสำคัญ : ชุดทดลองอิเล็กทรอนิ กส์กาลัง,วงจรชอปเปอร์ ,บัคคอนเวอร์
เตอร์ , ดีซี-ดีซี คอนเวอร์เตอร์

การแปลงผัน ก าลัง ไฟฟ้ าโดยวงจรชอปเปอร์ ส ามารถออกแบบให้
แรงดันเฉลี่ยทางเอาต์พุตมีค่าสู งกว่าแรงดันทางอินพุตหรื อ ให้แรงดันทาง
อินพุตมีค่าสู งกว่าแรงดันเฉลี่ ยทางเอาต์พุตขึ้นอยูก่ บั อัตราการแปลงผัน a
ถ้า a น้อยกว่าหรื อเท่ากับหนึ่ งจะเป็ นวงจรชอปเปอร์ แบบทอนแรงดัน
(buck) และถ้า a มากกว่าหนึ่ งวงจรนี้ จะเรี ยกว่า วงจรชอปเปอร์ แบบ
ทบแรงดัน (boost)

Abstract
This paper propose the designed and building of power electronics
didactic. About dc – dc chopper converter, consist IGBT chopper,
MOSFET chopper buck converter. Ideal design for compact size low
cost, easy maintain and good practice. This didactic have power rated
400 watt and 90 , 180 volt dc power supply. Can be take load for
resistive, inductive and dc motor. Control system use PIC micro
controller can be gate drive for IGBT and MOSFET. Gate drive
adjustable duty cycle 0…100%. Selected switching frequency at 2, 4, 5,
8, 10, 20, 30, 40 kHz. Control duty cycle and switching frequency show
by LCD display. This didactic have experiment and manual for learning
and practice for power electronics laboratory.
Keywords: power electronics didactic, chopper circuit, buck converter

รู ปที่ 1. พื้นฐานวงจรชอปเปอร์

dc – dc converter
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-

แรงดันเอาต์พตุ คานวณได้จากสมการ
ton

Vo   vo dt 
0

ton
Vs  ftonVs  DVs
T

D = ton / T = f  ton (duty cycle)

(1)
(2)

D = ค่ารอบทางาน (duty cycle)
Vs = แรงดันอินพุต
Vo = แรงดันเอาต์พตุ
T = คาบเวลาการสวิตช์ (switching period)
f = ความถี่การสวิตช์ (switching frequency)
ton = เวลาสวิตช์นากระแส (turn on period)
toff = เวลาสวิตช์ไม่นากระแส (turn off period)

IGBT Rating : 600V 20A x 1
MOSFET Rating : 650V 20A x 1
Diode Rating : 600V 15A x 1
Device : Resistor , Inductor , Capacitor
Resistive Load : 500 ohm 100w.
Inductive Load : 50 mH 3A.

วงจรบัค คอนเวอร์ เ ตอร์ ที่อ อกแบบ ประกอบด้ว ยตัว เหนี่ ย วนาและ
ตัวเก็บประจุดงั นี้
- Inductor : 15 mH 3A.
- Capacitor : 220uf (+/-10%) 400V
- Capacitor : 470uf (+/-10%) 400V.

2.2 วงจรบัคคอนเวอร์ เตอร์
วงจรบัคคอนเวอร์ เตอร์มีอุปกรณ์ประกอบเพิ่มขึ้นคือ ตัวเหนี่ ยวนาและ
ตัว เก็ บ ประจุ ซึ่ งตัว เหนี่ ย วน าจ าท าให้ ก ระแสไหลต่ อ เนื่ อ งและเรี ย บ
ส่ วนตัวเก็บประจุจะทาให้แรงดันพลิ้วมี ค่าลดลงเมื่ อเพิ่มค่าตัวเก็บประจุ
หรื อหากเพิม่ ค่าความถี่สวิตช์จะทาให้แรงดันพลิ้วลดลงเช่นกัน

รู ปที่ 3. ชุดทดลองและแผงวงจรชอปเปอร์ ไอจีบีที และมอสเฟต

รู ปที่ 4. ชุดทดลองและแผงวงจรชอปเปอร์ ขบั มอเตอร์กระแสตรง
รูปที่ 2. พื้นฐานวงจรบัคคอนเวอร์ เตอร์
ค่าตัวเหนี่ยวนาต่าสุดที่กระแสไหลต่อเนื่ องคานวณจากสมการที่ (3)

Lmin 

1  D  R

2f

(3)

ความสัมพันธ์แรงดัน ค่าตัวเหนี่ยวนา ค่าตัวเก็บประจุ กับความถี่สวิตช์
คานวณจากสมการที่ (4)

V O 1 D

V O 8 LC f 2

รู ปที่ 5. ชุดทดลองและแผงวงจรบัคคอนเวอร์เตอร์

3.2 การออกแบบวงจรควบคุม

(4)

ระบบควบคุมออกแบบโดยใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ PIC เป็ นหน่ วย
สร้างสัญญาณพีดบั เบิล้ ยูเอ็ม โดยใช้โมดูล CAPTURE/COMPARE/PWM
(CCP) ที่มีอยูไ่ มโครคอนโทรลเลอร์ PIC ในการสร้างสัญญาณที่สามารถ
ปรั บ ความถี่ ใ นการสวิ ตช์ โดยการเปลี่ ยนค่ ารี จิส เตอร์ PR2 ในโมดู ล
ไทเมอร์ 2 และค่าดิ วตี้ไซเคิลโดยการเปลี่ ยนค่ารี จิสเตอร์ TMR2 และเพิ่ม
ความละเอี ย ดของค่ า ดิ ว ตี้ ไซเคิ ล เป็ น 10 บิ ต โดยการเพิ่ ม บิ ต DCxB1,
DCxB0 และในรี จิสเตอร์ CCPxCON ซึ่ งสามารถปรั บค่าดิ วตี้ไซเคิ ลจาก

3. การออกแบบชุดทดลอง
3.1 การออกแบบวงจรกาลัง
วงจรกาลังประกอบด้วยหม้อแปลง 220 / 0-65-130V ขนาด 440 วีเ อ
วัตต์ เพื่อจ่ายแรงดันไฟฟ้ าที่เลือกได้ ผ่านวงจรเรี ยงกระแสแบบริ ดจ์เป็ น
กระแสตรงที่ 90 และ 180 โวลต์ เพื่ อ ให้ แ รงดัน เหมาะสม กับ โหลด
อุปกรณ์สวิตช์กาลัง และโหลดประกอบด้วย
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ปุ่ มหมุน สัญญาณพีดบั เบิ้ลยูเอ็มจะถูกต่อออกจากขา CCP ต่อเข้ากับวงจร
ขับนาเกต ระบบควบคุมมีรายละเอียดดังนี้
- Microcontroller : PIC18F4550
- Graphic Display : 16 character 2 Line LCD Module
(Show Duty Cycle)
- Gate Signal : - Gate Driver for IGBT , MOSFET
- Switching Frequency 2 – 40kHz. (Step Selected)
- Duty Cycle 0...100%

ตารางที่ 3. ผลการทดลองวงจรบัคคอนเวอร์เตอร์ ที่ D=50%
Fsw 10k
Vin 88.1
Vo
44.0
Vripple 80.1

20k
88.2
43.5
57.5

30k
88.2
43.1
48.7

40k
88.3
42.4
40.5

%
Vavg
Vavg
mVrms

รูปที่ 6. Graphic Display : 16 character 2 Line LCD Module
รู ปที่ 7. วงจรชอปเปอร์ รู ปคลื่นแรงดันและกระแส โหลด RL

3.3 แผงหน้ ากากของวงจรการทดลอง

5. สรุป

ชุ ดทดลองสามารถวางแผงหน้ากากที่ มีล ายวงจรต่ าง ๆ ได้หลายวงจร
และสัญญาณจุดชนวนเกตจะตรงกับ วงจรการทดลองนั้น ๆ อัต โนมัติ
แผงหน้ากากมีวงจรดังต่อไปนี้
- IGBT Chopper
- IGBT Chopper with DC Motor (180V)
- IGBT Chopper with DC Motor (90V)
- MOSFET Chopper
- MOSFET Chopper with DC Motor (90V)
- Buck Converter

ชุดทดลองวงจรแปลงผันกระแสตรงเป็ นกระแสตรง
สามารถใช้
ปฏิบตั ิการทดลอง ในหัวข้อวงจรชอปเปอร์ โดยใช้ไอจีบีที และมอสเฟต
เป็ นสวิตช์ วงจรบัคคอนเวอร์ เตอร์ มีแผงหน้ากากที่มีลายวงจรจานวน
หลายแผงวงจรเป็ นแนวทางการต่อวงจร ทาให้ลดเวลาและความผิดพลาด
ในการต่อวงจร ทาผูเ้ รี ยนมีเวลาศึกษา วิเคราะห์เพิม่ มากขึ้น รวมทั้งลด
ภาระผูส้ อน ชุดทดลองมีใบงานการทดลองที่สอดคล้องทั้งภาคทฤษฎีและ
ปฏิบตั ิ เหมาะสาหรับนาไปใช้ประกอบเป็ นสื่ อการเรี ยนการสอนสาหรับ
ห้องปฏิบตั ิการได้เป็ นอย่างดี ปั จจุบนั มีการขยายผลจัดสร้างชุดทดลองนี้
นาไปใช้ในห้องปฏิบตั ิการอิเล็กทรอนิ กส์กาลัง จานวน 6 เขตพื้นที่ของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

4. ผลการทดลอง
4.1 ผลการทดลองวงจรชอปเปอร์

6. กิตติกรรมประกาศ

ตารางที่ 1. ผลการทดลองวงจรชอปเปอร์ กบั โหลดตัวต้านทาน
D
0
20
40
50
70
80
100
%
Vin 88.1 88.0 87.8 87.3 87.1 87.0 86.8 Vavg
Vo 0.0 17.0 34.1 42.6 59.2 68.4 85.7 Vavg
Io 0.0 34.2 68.6 85.7 119.1 137.5 172.5 Aavg

ผูว้ ิจยั ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาและบริ ษทั
ออโต้ ไดแดกติ ก จากัด ที่ ใ ห้ ทุ น สนับ สนุ น และขอขอบคุ ณนัก ศึ ก ษา
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้ า ได้แก่ นายทศพร กรใหม่ นายณัฐวุฒิ บุญมา ที่ ได้
ร่ วมกันการออกแบบและสร้างสิ่ งประดิษฐ์ชุดนี้ จนเป็ นผลสาเร็ จ

7. เอกสารอ้ างอิง

4.2 ผลการทดลองวงจรบัคคอนเวอร์ เตอร์

[1] ชัยยงค์ แก้วมงคล , นภัทร วัจนเทพินทร์ “อิเล็กทรอนิ กส์กาลัง 1”
ปทุมธานี สกายบุค๊ 2540
[2] วีระเชษฐ์ ขันเงิน, วุฒิพล ธาราธีรเศรษฐ์ “อิเล็กทรอนิ กส์กาลัง” พิมพ์
ครั้งที่ 2 กรุ งเทพมหานคร วิเจ พริ นติ้ง 2547
[3] สุ รศักดิ์ อยูส่ วัสดิ์ และ อุเทน คาน่าน “อิเล็กทรอนิ กส์กาลัง 1”
(ภาคทฤษฎี) เชี ยงใหม่ โกลบอลวิชน่ั 2540

ตารางที่ 2. ผลการทดลองวงจรบัคคอนเวอร์เตอร์ ที่ความถี่สวิตช์ 20kHz.
D
Vin
Vo
Vr

0
20
88.3 88.0
0 16.2
0 18.2

40
87.6
33.8
26.8

50
87.0
42.2
50.4

70
86.6
59.1
61.1

80
86.0
67.2
50.2

100
%
85.8 Vavg
84.1 Vavg
33.3 mVrms

วันที่ 21-23 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ เชี ยงใหม่
E121

Paper ID 1165

บทความสิ่งประดิษฐ์
การประชุมวิชาการ งานวิจยั และพัฒนาเชิ งประยุกต์ ครั้งที่ 6 การพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อให้โลกมีสนั ติสุข
ECTI-CARD Proceedings 2014, Chiang Mai, Thailand

ชุ ดทดลองวงจรแปลงผันกระแสตรงเป็ นกระแสสลับ
DC – AC Converter Didactic
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บทคัดย่ อ

1. บทนา

บทความนี้นาเสนอการออกแบบและสร้างชุดทดลองเพื่อการศึกษา
และปฏิบตั ิการทดลองทางด้านอิเล็กทรอนิ กส์กาลัง ในหัวข้อวงจรแปลง
ผันกระแสตรงเป็ นกระแสสลับ
ประกอบด้วยวงจรอินเวอร์เตอร์แบบ
บริ ดจ์เฟสเดียวที่แรงดัน 12 และ 24 โวลต์ วงจรอินเวอร์เตอร์แบบบริ ดจ์
เฟสเดียวผ่านหม้อแปลงแยกโดดที่แรงดัน 12/110 และ 24/220 โวลต์
การออกแบบชุดทดลองมีลายวงจรชัดเจน
เน้นให้สามารถใช้งานง่าย
ขนาดกะทัดรัด ต้นทุนต่า
ชุดทดลองวงจรแปลงผันกระแสตรงเป็ น
กระแสสลับนี้ จ่ายกาลังไฟฟ้ าได้ 240 วีเอ ที่แรงดัน 12/24 โวลต์ 50
เฮิรตซ์ สามารถต่อโหลดตัวต้านทานตัวเหนี่ยวนา และหม้อแปลงแยกโดด
การควบคุมประมวลผลด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ PIC สามารถปรับค่า
อัตราการมอตดูเลตด้านแอมพลิจูด (ma) ได้ระหว่าง 0 - 1 ความถี่สวิตช์
สามารถปรับได้ที่ 1 , 4 กิโลเฮริ ตซ์ ความถี่ฐานที่ 50 เฮิรตซ์ แสดงผลค่า
อัตราการมอตดูเลตด้านแอมพลิจูด
และความถี่สวิตช์ดว้ ยจอแอลซี ดี
ชุดทดลองมีใบงานการทดลองที่สอดคล้องทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบตั ิเหมาะ
สาหรับนาไปใช้ประกอบเป็ นสื่ อการเรี ยนการสอบสาหรับห้องปฏิบตั ิการ
ได้เป็ นอย่างดี

จากประสบการณ์สอนภาคปฏิบตั ิในเรื่ องวงจรแปลงผันกระแสตรง
เป็ นกระแสสลับ
ประกอบด้วยวงจรอินเวอร์เตอร์แบบบริ ดจ์เฟสเดียว
วงจรอินเวอร์เตอร์แบบบริ ดจ์เฟสเดียวผ่านหม้อแปลงแยกโดดที่แรงดัน
วงจรมีการต่อสายไฟฟ้ าในวงจรมาก มีความถี่สวิตชิ่ งสู ง รวมทั้งอุปกรณ์
สวิตช์ เช่น มอสเฟต ค่อนข้างจะเสี ยหายได้ง่ายจากการทดลองของ
นักศึกษา รวมถึงยังทาให้เกิดความล่าช้าในการวิเคราะห์ทดลองต่าง ๆ
ชุดทดลองด้านนี้ ส่วนใหญ่นาเข้าต่างประเทศมีราคาสู งมาก มีปัญหาใน
เรื่ องการซ่ อมบารุ ง จึงมีแนวคิดในการออกแบบชุดทดลองเน้นให้มีความ
กะทัดรัด ต้นทุนต่า ออกแบบเป็ นตูท้ ดลองสาเร็ จรู ปอุปกรณ์ทุกอย่างอยู่
ภายในตูเ้ พียงหนึ่งตู้ ทาให้เคลื่อนย้ายได้สะดวก รวดเร็ ว ดูแลรักษาง่าย
ตูป้ ระกอบด้วยแหล่งจ่าย ชุดควบคุม และโหลด ซึ่งสามารถใช้งานได้ง่าย
พร้อมทั้งมีแผงหน้ากากวงจรการทดลองต่าง ๆ ที่เป็ นแนวทางการต่อวงจร
ได้ง่ายทาให้ลดความเสี ยหายจากการต่อวงจรผิดได้ผเู ้ รี ยนสามารถเรี ยนรู้
ได้เร็ วยิ่งขึ้น และลดภาระผูส้ อนได้เป็ นอย่างมาก

2. การออกแบบชุดทดลอง
อินเวอร์ เตอร์ ชนิ ดแหล่งจ่ายแรงดันอาจจะแบ่งเป็ นสองประเภท ที่นิยม
น าไปใช้ ง านคื อ อิ น เวอร์ เ ตอร์ แ บบพี ดับ เบิ ล ยูเ อ็ม (Pulsewidth –
Modulation inverter : PWM inverter) ซึ่งชุดทดลองนี้ จะใช้อินเวอร์ เตอร์
แบบบริ ดจ์เ ฟสเดี ยว โดยใช้มอสเฟตเป็ นสวิตช์ กาลัง มี แ รงดันที่บสั 17
และ 34 โวลต์กระแสตรง

คำสำคัญ : ชุดทดลองอิเล็กทรอนิ กส์กาลัง , วงจรอินเวอร์ เตอร์ เฟสเดี ยว ,
วงจรอินเวอร์เตอร์แบบบริ ดจ์เฟสเดียว

Abstract

2.1 การออกแบบวงจรกาลัง

This paper propose the designed and building of power electronics
didactic. About dc-ac converter, consist 12, 24 volt single bridge
inverter, 12/110, 24/220 volt single bridge inverter with isolated
transformer. Ideal design for compact size, low cost, easy practice.
This didactic have power rated 240 VA and 12, 24 volt 50hz ac output
Can be take load for resistive, inductive and/or isolated transformer.
Control system use PIC microcontroller can be amplitude modulation
ratio (ma) 0 – 1 Switch frequency selected 1 , 4 khz. Control ma show
by LCD display. This didactic have experiment and manual for learning
and practice for power electronics laboratory.

วงจรกาลังมีสวิตช์กาลัง อินพุต โหลด รายละเอียดดังต่อไปนี้
- Input Voltage
: Single Phase 220V 50/60Hz.
- Input Transformer : 220V/12-24V, 10A , Power 240VA.
- Isolate Transformer : 220V/12-24V, 10A , Power 240VA.
- Semiconductor : MOSFET
- MOSFET Rating : 650V 20A x 4
- Load : Resistor , Inductor
- Resistive Load : 1000 ohm (+/-5%) 100w.
- Resistive Load : 50 ohm (+/-10%) 40w.
- Inductive Load : 50 mH (+/-10mH) 3A.

Keywords: power electronics didactic, single phase bridge inverter,
single phase inverter,
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รู ปที่ 4. การโหลดค่าลงในรี จิสเตอร์ PDCx

รูปที่ 1. ชุดทดลองและแผงวัดสัญญาณ PWM

รูปที่ 2. ชุดทดลองและแผงวงจรอินเวอร์ เตอร์ กบั โหลด R-L
รู ปที่ 5. Graphic Display : 16 character 2 Line LCD Module

2.3 แผงหน้ ากากของวงจรการทดลอง
ชุ ดทดลองสามารถวางแผงหน้ากากที่ มีล ายวงจรต่ าง ๆ ได้หลายวงจร
และสั ญญาณจุ ด ชนวนเกตจะตรงกับ วงจรการทดลองนั้น ๆ อัต โนมัติ
แผงหน้ากากมีวงจรดังต่อไปนี้
- Sine-PWM Signal
- 12V Inverter
- 24V Inverter
- Inverter with Isolate Transformer 24/220V
- Inverter with Isolate Transformer 12/110V

รูปที่ 3. ชุดทดลองและแผงวงจรอินเวอร์ เตอร์ กบั หม้อแปลงแยกโดด

2.2 การออกแบบวงจรควบคุม

ระบบควบคุมออกแบบโดยใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ PIC เป็ นหน่ วย
สร้างสัญญาณพีดบั เบิล้ ยูเอ็ม โดยใช้โมดูล POWER CONTROL PWM ที่
มีอยู่ไมโครคอนโทรลเลอร์ PIC ในการสร้ างสัญญาณที่สามารถปรับ
3. ผลการทดลอง
ความถี่ ใ นการสวิต ช์ โดยการเปลี่ ย นค่ า รี จิส เตอร์ PTPER และค่ า ดิ ว ตี้
3.1 ผลการทดลองวงจร
ไซเคิลจากการเปลี่ยนค่ารี จิสเตอร์ PDCx ที่มีความละเอียด 10 บิต ที่มาจาก
ตารางที่ 1. ผลการทดลองวงจรอินเวอร์เตอร์ กบั โหลดตัวต้านทาน
การอ่านค่าไซน์ในตัวแปรอาร์ เรย์ที่บนั ทึกไว้ภายในไมโครคอนโทรลเลอร์
ma
0
0.1 0.4 0.5 0.7 0.8 1.0
มาคูณกับค่า amplitude modulation ratio แล้วทาการเปลี่ ยนค่าค่าดิ วตี้
ไซเคิลตามตาแหน่งของโหลดค่าลงในรี จิสเตอร์ PDCx ดังแสดงในรู ปที่ 4
Vdc 17.2 17.2 17.1 17.0 16.9 16.8 16.7 Vavg
อี ก ทั้ ง ยั ง ส า ม า ร ถ ส ร้ า ง สั ญ ญ า ณ
Dead-Time ภ า ย ใ น ตั ว
0
1.9 4.9 6.1 8.52 9.6 12.2 Vrms
Vo
ไมโครคอนโทรลเลอร์ PIC โดยการปรับค่ารี จิสเตอร์ DTCON และใช้ไท
0
3.1 96 121 171 190 246 mArms
Io
เมอร์ ในการควบคุมจังหวะความถี่มูลฐาน โดยการเปิ ดปิ ดการทางานของ
* ที่ความถี่สวิตช์ 4kHz.
โมดูล POWER CONTROL PWM ระบบควบคุมมีรายละเอียดดังนี้
ตารางที่ 2. ผลการทดลองวงจรอินเวอร์เตอร์ กบั โหลด R-L
- Microcontroller : PIC18F4550
Ma
0
0.1 0.4 0.5 0.7 0.8 1.0
- Graphic Display : 16 character 2 Line LCD Module
Vdc 17.3 17.1 17.1 16.8 16.7 16.6 16.5 Vavg
(Show Amplitude Modulation Ratio)
0
2.1 5.2 6.0 8.5
9.5 12.1 Vrms
Vo
- Gate Signal : - Gate Driver for MOSFET
0
3.3 99 123 174 193 247 Arms
Io
- Switching Frequency 1 , 4 kHz. (Step Selected)
* ที่ความถี่สวิตช์ 4kHz.
- Sine PWM Control
- Amplitude Modulation Ratio 0…1 adj.
- Fundamental Frequency 50 Hz.
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ตารางที่ 3. ผลการทดลองวงจรอินเวอร์เตอร์ กบั หม้อแปลงแยกโดด
โหลด R-L (หม้อแปลง 12:110V) ที่ความถี่สวิตช์ 4kHz.
ma 0
0.1 0.4 0.5 0.7 0.8 1.0
Vin 17.3 17.2 17.0 16.9 16.8 16.4 16.2 Vavg
0
9.6 47.3 56.0 78.1 86.5 108.1 Vrms
Vo
0
9.5 47.0 55.6 77.9 86.4 108 mArms
Io

5. กิตติกรรมประกาศ
ผูว้ ิจยั ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาและบริ ษทั
ออโต้ ไดแดกติ ก จากัด ที่ ใ ห้ ทุ น สนับ สนุ น และขอขอบคุ ณนัก ศึ ก ษา
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้ า ได้แก่ นายชัชวาล สิ นธุ ยา นายกรกช ไพรสันต์
ที่ได้ร่วมกันการออกแบบและสร้างสิ่ งประดิษฐ์ชุดนี้ จนเป็ นผลสาเร็ จ

6. เอกสารอ้ างอิง
เอกสารอ้ างอิง
[1] ชัยยงค์ แก้วมงคล , นภัทร วัจนเทพินทร์ “อิเล็กทรอนิ กส์กาลัง 1”
ปทุมธานี สกายบุค๊ 2540
[2] วีระเชษฐ์ ขันเงิน, วุฒิพล ธาราธีรเศรษฐ์ “อิเล็กทรอนิ กส์กาลัง” พิมพ์
ครั้งที่ 2 กรุ งเทพมหานคร วิเจ พริ นติ้ง 2547
[3] สุ รศักดิ์ อยูส่ วัสดิ์ และ อุเทน คาน่าน “อิเล็กทรอนิ กส์กาลัง 1”
(ภาคทฤษฎี) เชี ยงใหม่ โกลบอลวิชน่ั 2540

รูปที่ 6. รู ปคลื่นแรงดัน,กระแสโหลด RL ความถี่สวิตช์ 4kHz. ma = 1.0

รูปที่ 7. รู ปคลื่นแรงดัน,กระแสโหลด RL ความถี่สวิตช์ 1kHz. ma = 1.0

4. สรุป
ชุดทดลองวงจรแปลงผันกระแสตรงเป็ นกระแสสลับ
สามารถใช้
ปฏิบตั ิการทดลอง
ในหัวข้อวงจรอินเวอร์ เตอร์แบบบริ ดจ์เฟสเดียว
โดยมีแผงหน้ากากหลายวงจรเป็ นแนวทางการต่อวงจรคอนเวอร์ เตอร์
ทาให้ลดเวลาและความผิดพลาดในการต่อวงจร ทาผูเ้ รี ยนมีเวลาศึกษา
วิเคราะห์เพิม่ มากขึ้น รวมทั้งลดภาระผูส้ อน ชุดทดลองมีใบงานการ
ทดลองที่สอดคล้องทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบตั ิ
เหมาะสาหรับนาไปใช้
ประกอบเป็ นสื่ อการเรี ยนการสอนสาหรับห้องปฏิบตั ิการได้เป็ นอย่างดี
ปัจจุบนั มีการขยายผลจัดสร้างชุดทดลองนี้นาไปใช้ในห้องปฏิบตั ิการ
อิเล็กทรอนิกส์กาลัง จานวน 6 เขตพื้นที่ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลล้านนา
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หุนยนตวาดภาพ
Drawing Robot
วิศรุต รัตนอาภรณ1 กัญญารัตน ศรีอนรรฆวานิช2 ยศวีย แกวมณี3
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตภูเก็ต อ. กะทู จ.ภูเก็ต
E-mail: vrgtonz@gmail.com1 , siciliano.pks@gmail.com2, yossawee@mail.coe.phuket.psu.ac.th3
ควบคุมการเคลื่อนที่ของแขนหุนยนตตอ ไป
ประมวลผลภาพแสดงไดดังรูปที่ 2

บทคัดยอ
โครงงานนี้เปนการประยุกตใชการประมวลผลภาพรวมกับการ
ควบคุมตําแหนงของแขนหุนยนต เพื่อเพิ่มความสามารถของแขนหุนยนต
ใหมีความสามารถในการวาดภาพลายเสนจากภาพที่ตองการได โครงงาน
ประกอบดวยสองสวนคือ สวนของการประมวลผลภาพนิ่งซึ่งพัฒนาบน
โปรแกรม visual C#2010 รวมกับไลบรารี่ EMGU เพื่อหาบริเวณที่เปน
เสนขอบของภาพที่ตองการ และแปลงใหเปนพิกัดตําแหนงจุดเริ่มตนและ
สิ้นสุดของเสนขอบภาพที่ได สวนที่สองคือแขนหุนยนต ซึ่งในการ
ควบคุมตําแหนงและการเคลื่อนที่ในการวาดภาพ จะใชวิธีการจลศาสตร
แบบผกผัน (Inverse Kinematics) เพื่อคํานวณการเปลี่ยน แปลงมุมที่ขอตอ
แตละจุด ใหสามารถวาดเสนที่ตองการได
คําสําคัญ : การหาขอบภาพ , แขนหุนยนต , จลศาสตรแบบผกผัน

ขั้นตอนโดยรวมในการ

1. โครงสรางของแขนหุนยนต
โครงสรางของแขนหุนยนตในโครงงานนี้

รูปที่ 2. ขั้นตอนการหาตําแหนงเสนขอบภาพ

มีโครงสรางแบบ

Articulated Robot ประกอบดวยขอตอ (Joint) จํานวน 4 ขอตอและกาน
โยง (Link) จํานวน 4 กานโยง โดยใชคิจิตัลเซอรโวมอเตอร AX-12 เปน

2.1 การตามขอบภาพ (Edge Following)[3]

ตนกําลังในการเคลื่อนไหว โครงสรางของแขนหุน แสดงดังรูปที่ 1

จากเสนขอบภาพที่ได จะทําการแยกเสนขอบทั้งหมดและทําการ
ประมาณเสนขอบใหอยูในรูปเสนตรงระหวางจุดสองจุด เพื่อใหงายแก
การวาดเสนของแขนหุนยนต โดยใชหลักการดังตอไปนี้
การพิจารณาความตอเนื่องของเสนขอบ โดยใชทิศทางของเสน
ใหตําแหนงพิกัดใดๆบนเสนขอบภาพ คือตําแหนง ( , ) จะมีทิศทาง
ที่มีความเปนไปไดที่จะปรากฎขอบภาพที่เชื่อมตอกัน 8 ทิศทางรอบๆ จุด
ที่สนใจ ดังรูปที่ 3

รูปที่1.โครงสรางแขนหุนยนต
2.

การประมวลผลภาพ

ขั้นตอนแรกในการพัฒนาหุนยนตวาดภาพ คือ การหาขอมูล
ตําแหนงของเสนขอบจากภาพที่ตองการ โดยใชเทคนิคตางๆในดานการ
ประมวลผลภาพ[1] เมื่อไดภาพเสนขอบมาแลว จะทําการหาตําแหนง
จุดเริ่มตนและจุดสิ้นสุดของเสนขอบแตละเสน
ดวยฟงกชั่นการ
ประมวลผลภาพของไลบรารี่ EMGU[2] เพื่อใชเปนขอมูลอินพุตสําหรับ

รูปที่ 3. ภาพตําแหนงพิกเซลที่สนใจ (∗) และพิกเซลโดยรอบ
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ในโครงงานนี้ จะทําการประมาณทิศทางของเสน โดยใชการ
พิจารณาการเปลี่ยนแปลงทิศทางของเสนขอบในตําแหนงที่อยูติดกัน หาก
ทิศทางการเปลี่ยนแปลงของเสนขอบ นอยกวาหรือเทากับ 45° ใหถือเปน
เสนที่มีทิศทางเดียวกัน
1. เลือกทิศทางที่มีขอบภาพตอเนื่องจากจุดเริ่มตนกําหนดทิศทาง
ของขอบภาพ (dir = 1-8 จากรูปที่ 3) และกําหนดคาตําแหนงนี้
เปนพิกัดเริ่มตนของเสนขอบ
2. ยายตําแหนงของจุดที่สนใจ มายังตําแหนงขอบภาพใหมและ
ลบขอบภาพตําแหนงเดิมทิ้งไป จากนั้น พิจารณาตําแหนง
รอบๆ ในทิศทางเดียวกับคา dir ในขอที่ 1 ถาเปนขอบภาพ
ทําซ้ําขอ 2 ถาไมเปนขอบภาพ พิจารณาดังนี้
- พิจารณาตําแหนง dir ขางเคียง (เชน ถาเดิม dir = 4
ตําแหนงขางเคียงคือ 3 และ 5)
- ถาปรากฎขอบภาพ ทําซ้ําขอ 2
- ถาไมปรากฎขอบภาพ (ทิศทางของเสนมีลักษณะเปนมุม
เกินกวา 45°) ถือวา เสนขอบสิ้นสุดที่จุดนี้ และใหคา
ตําแหนงปจจุบัน เปนตําแหนงสิ้นสุดของเสน

3. จลศาสตรแบบผกผัน (inverse kinematics)[4,5,6]
คือการวิเคราะหหาตําแหนงขอตอตาง ๆ ของแขนหุนยนต ในกรณีที่
ทราบคาตําแหนงและทิศทางของสวนปลายแขนหุนยนต

โดยเปนการ

คํานวณยอนกลับจากตําแหนงสวนปลายมายังขอตอตางๆ ในโครงงานนี้
โครงสรางแขนหุนยนตที่เปนสวนเคลือ่ นไหว จะมี 2 ขอตอเทานั้น (ขอตอ
หมายเลข 2 และ 3 จากรูปที่ 1) มุมตางๆที่เกิดขึ้นในการคํานวณจลศาสตร
ผกผัน สําหรับแขนหุนยนต แสดงดังในรูปที่ 5

รูปที่ 5. Inverse kinematics for two-link planar manipulator

จากขั้นตอนนี้ จะไดเสนขอบภาพยอยๆ ที่มีความตอเนื่องกัน
และมีทิศทางโดยประมาณเปนทิศทางเดียวกัน ผลลัพธแสดงในรูปที่ 4

ในการคํานวณยอนกลับ เพื่อหามุมที่ขอตอแตละจุด สามารถทําได
ดังนี้
การหาคา θ2 จากรูปที่สามารถหาไดตามสมการ (1) ถึง (4)
tan

=

=
=

(

)

(

) (

(

)

(1)

)

θ2 จะมีคาที่เปนไปได 2 คา คือ
= ±2 tan

โดยที่คาของ

=

cos

=

)
(
) (

(2)

)
)

หาไดจากกฎของ Cosine ตามสมการที่ (3) และ (4)

cos

+

(
(

+

−2

cos( −

)

(3)
(4)

คา θ2 จากการคํ านวณ มีคาที่เ ปนไปได 2 คา เพราะตัวขอตอสวนที่ 2
อาจจะเคลื่อนที่ได 2 แบบ ซึ่งคาทั้ง 2 นี้ เมื่อนําไปหาคาของ θ1 คาของ θ1
จะแตกต า งกั น ออกไปด ว ย ทํ า ให ผ ลลั พ ธ สุ ด ท า ยข อ ต อ อาจจะมี ก าร
เคลื่อนที่ได 2 แบบ โดยที่มีจุดปลายจุดเดียวกัน
สมการที่ใชหาคา θ1 สามารถหาไดตามสมการที่ (5)
= ∅−
(5)

รูปที่ 4. เสนผลลัพธจากการตามขอบภาพและประมาณทิศทางของ
ขอบภาพ

โดยที่คาของ ∅ และ

สามารถหาไดจากสมการ (6) และ (7)
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∅ =
=

2( , )
2(

sin

,

+

cos

)

(6)
(7)

5. ปญหาที่พบและแนวทางการพัฒนาตอ
จากตัวอยางผลการทดลองในรูปที่ 6(b) และ 7(b) ปญหาที่พบคือ
การวาดเสนตรงของหุนยนต ยังทําไดไมดี โดยรูปที่ 6(a) เปนการนําเอา
จุดเริ่มตน และสิ้นสุดของเสนตรงยอยๆ ที่ผานกระบวนการประมาณ
ขอบภาพใหเปนเสนตรง มาทําการวาดจําลอง โดยการการทดลองพบ
สาเหตุของปญหาคือ มีระยะการหมุนฟรีที่แกนมอเตอรอยูเล็กนอยในทุกๆ
ขอตอ ทําใหเมื่อนําไปวาดภาพเสนที่ไดจะมีความผิดพลาดไปจากตําแหนง
ที่คํานวณได
โดยกําลังอยูในระหวางการปรับปรุงใหมีความผิดพลาด
นอยลง

4. ผลการทดลอง
ขั้นตอนสุดทาย คือการนําเอาตําแหนงจุดเริ่มตน และจุดสิ้นสุดของ
เสนขอบยอยๆ ที่ไดจากขั้นตอนการตามขอบภาพ มาเปนอินพุตใหกับ
สมการจลศาสตรแบบผกผัน เพื่อคํานวณวาในการลากเสนจากจุดเริ่มตน
ไปยังจุดสิ้นสุดของแตละเสน

ขอตอของแขนหุนยนตแตละตําแหนง

จะตองหมุนไปเปนมุมเทาไร และควบคุมแขนหุนยนตใหเคลื่อนที่ตามมุม

เอกสารอางอิง

ผลลัพธจากการคํานวนที่ได ผลการทดลองบางสวน แสดงไดดังรูปที่ 6

[1] Edge detection :http://www.cse.unr.edu/~bebis/CS791E/Notes/
EdgeDetection.pdf [cited 2013 September 20].
[2] Image Function
, http://docs.opencv.org/trunk/doc/tutorials/
tutorials.html [cited 2013 October 1].
[3] Edge following algorithm . http://remus.ulbsibiu.ro/teaching/
courses/docs/acs/Edgefollowing.doc [cited 2013 October 20]
[4] Inverse Kinematics for Position , http://www.eng.utah.edu/
~cs5310/chapter5.pdf [cited 2013 November 12]
[5] SerdarKucuk and ZaferBingul , Robot Kinematics: Forward and
Inverse Kinematics , http://www.intechopen.com/download/ge
t/type/ pdfs/id/379 [cited 2013 November 5]
[6] ผูชวยศาสตราจารย ดร. พฤทธิกร สมิตไมตรี , 2551 , วิทยาการ
หุนยนตและเทคโนโลยี , ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะ
วิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร , ประเทศไทย

และ 7

รูปที่ 6

(a) เสนขอบภาพที่ไดจากการประมาณ
(b) ผลการวาดภาพลายเสนดวยหุนยนต

(a)

รูปที่ 7.

(b)

(a) ภาพตนฉบับ
(b) ผลการวาดภาพลายเสนดวยหุนยนต
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บทคัดย่อ
ในปั จจุบันมีอุบัติการณ์ ต่าง ๆ บนโลกเรามากมายที่ อาจเกิดขึน้ อาทิ เช่ น
สถานการณ์ ที่มีตึกถล่ ม เพลิงไหม้ หรื อ ในสถานที่ ที่มนุษย์สามารถเข้ าถึงได้
ยาก ดั ง นั้ น จึ ง ต้ อ งมี ก ารเตรี ยมความพร้ อมในการรั บมื อ กั บ ปั ญ หาและ
ผลกระทบที่ จะแพร่ ออกไปอย่ างทันท่ วงที บทความสิ่ งประดิ ษฐ์ นีน้ าํ เสนอ
การสร้ างหุ่ นยนต์ ก้ ูภัยสําหรั บการนําไปใช้ แก้ ไขปั ญหาอุบัติการณ์ ดังกล่ าวที่
อาจเกิ ดขึ น้ ประสิ ทธิ ภาพของหุ่ นยนต์ ก้ ูภัยที่ ได้ ถูกพัฒนาขึน้ มานี ส้ ามารถ
เคลื่อนที่ ข้ามและหลบหลีกสิ่ งกี ดขวางเพื่อตรวจหามนุษย์ หรื อวัตถุ หยิบจับ
สิ่ งของ และสื่ อสารกลับมายังผู้ควบคุมที่ อยู่ระยะไกล ส่ งผลทําให้ ลดอันตรายที่จะเกิดขึน้ กับมนุษย์และสิ่ งมีชีวิตต่ าง ๆได้

Abstract
In the present, there are many incidents occurred in the world such as
building collapse, fire or places where human is difficult to access. In
order to solve the instantaneous occurring problem of harm or any
impact, we need to prepare for dealing the crisis incidents or any widely
impacts. This inventive paper proposes the developing rescues robot used
for resolving such incidents which may occur in any time. The performance of the developed rescue robot can move and avoid barrier for
searching human and/or handle objects, and then communicate back to
remote controller. These can help accident reduction which will be occured to human or any life.

1. บทนํา
เนื่ องจากปั จจุบนั ได้มีการนําเทคโนโลยีไปใช้ในชี วิตประจําวันอย่าง
แพร่ หลายในทุก ๆ ด้าน ซึ่ งหุ่ นยนต์ก็เป็ นอีกเทคโนโลยีหนึ่ งที่มนุ ษย์ได้ให้
ความสนใจในการพัฒนา และมีการนําหุ่ นยนต์ไปใช้ในรู ปแบบต่าง ๆ อาทิ
เช่นการช่วยเหลือมนุษย์ ความปลอดภัยในชี วิตและทรัพย์สิน ความสะดวก
สบาย และความบัน เทิ ง เป็ นต้น ในการดํา รงชี วิ ต ของมนุ ษ ย์ใ นปั จ จุ บัน
มนุ ษย์ได้สร้างสิ่ งปลูกสร้างขึ้นมากมายเพื่อเป็ นที่อยู่อาศัย ตึก อาคารต่าง ๆ
มากมาย ซึ่ งถ้าเกิดอุบตั ิเหตุ การลอบวางระเบิด เกิดภัยธรรมชาติที่ร้ายแรง
แผ่นดิ นไหวจนทําให้ตึกถล่มจะทําให้การเข้าช่ วยเหลื อมี ความยากลําบาก
และเสี่ ยงต่อการเสี ยชี วิตของผูเ้ ข้าไปช่ วยเหลื อ ดังนั้นจึ งมี แนวคิ ดในการ
สร้างหุ่ นยนต์กูภ้ ยั (Rescue Robot) เพื่อช่ วยเหลือผูร้ อดชี วิตจากอุบตั ิเหตุ
และกูร้ ะเบิดจากเหตุก่อการร้าย งานวิจยั สิ่ งประดิ ษฐ์น้ ี จึงได้รวมกลุ่มผูท้ ี่ มี

ความสนใจในด้านหุ่ นยนต์เพื่อที่จะทําการศึ กษาในเรื่ องของหุ่ นยนต์กู้ภยั
(Rescue Robot) ไม่ว่าจะเป็ นในด้านโครงสร้างกลไกต่าง ๆ ระบบควบคุม
โปรแกรมที่ ใช้ในการควบคุ มหุ่ นยนต์ และเพื่อเป็ นการเพิ่มองค์ความรู ้ใน
ด้านต่าง ๆ และมุ่งสู่ การใช้งานจริ งในปัจจุบนั ได้

2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อศึกษาออกแบบและสร้างโครงสร้างกลไกต่าง ๆ ของหุ่ นยนต์กภู้ ยั
2.2 เพื่อศึกษาออกแบบและสร้างระบบควบคุมโปรแกรมที่ใช้ในการควบคุม
หุ่ นยนต์
2.3 เพื่อศึกษาออกแบบและสร้างหุ่ นยนต์ให้สามารถใช้งานได้ในสถานการณ์จริ ง
2.4 เพื่อศึกษาออกแบบและสร้างหุ่ นยนต์ให้สามารถใช้งานได้หลากหลาย
และราคาถูกกว่าของต่างประเทศ

3. ขอบเขตของโครงงาน
2.1 สามารถเดิน หรื อ เคลื่อนที่ไปยังทิศทางและตําแหน่งที่ตอ้ งการได้ เช่น
พื้นผิวขรุ ขระ พื้นที่ลาดชัน บันได
2.2 สามารถจับวัตถุที่มีขนาดระหว่าง 10-20 เซนติเมตร ได้และนํ้าหนักต้อง
ไม่เกิน 2 กิโลกรัม เช่น วัตถุระเบิด
2.3 สามารถส่ งสัญญาณภาพมายังผูค้ วบคุมได้
2.4 มีอุปกรณ์ตดั การทํางานของวงจรวัตถุระเบิดได้

4. ประโยชน์ และผลทีค่ าดว่ าจะได้ รับ
4.1 ลดความเสี่ ยงในการเกิดความเสี ยหายและอันตรายที่อาจเกิ ดขึ้นกับผูท้ ี่
เข้าไปค้นหาผูป้ ระสบภัยและการกูว้ ตั ถุระเบิดโดยเราจะทําการส่ งหุ่ นยนต์
เข้าไปทํางานแทนมนุษย์ เพือ่ ทําให้การทํางานมีความปอดภัยมากยิง่ ขึ้น
4.2 ได้หุ่ น ยนต์ ที่ ใ ช้ง านได้ใ นสถานการณ์ จ ริ งและสามารถใช้ ใ นงาน
การทหาร
4.3 ได้หุ่ นยนต์ที่ส ามารถใช้ง านได้หลากหลายและราคาถู กกว่า ของ
ต่างประเทศ
4.3 ได้รู้และเข้าใจในส่ วนประกอบกลไกต่าง ๆ ของหุ่ นยนต์กภู้ ยั (Rescue
Robot) และเข้าใจถึงระบบต่างๆ ที่ใช้ในควบคุมหุ่ นยนต์

5. หลักการ ทฤษฎี เหตุผล สมมุติฐาน และ วิธีการดําเนินกา
5.1 หลักการเบื้องต้น
ระบบการเคลื่อนที่ของหุ่ นยนต์ จะมีลกั ษณะแบบตีนตะขาบและมีอาร์ม
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ติดกับตีนตะขาบทั้ง 2 ข้าง เพื่อช่วยในกาารยกตัวหุ่ นข้ามสิ่ งกี
ง ดขวางในกรณี
สิ่ งกดขวางนั
กี
้ นสู งกว่าตัตวหุ่ นทําให้หุ่ นยนนต์สามารถเคลื่อนทีที่ไปได้ทุกสภาพ
ผิว
ส่ ว นแขนกลที่ อ ยู่บ นตัว หุ่ น ยนต์ เราสร้ า งไว้ใ ช้สํ าหรั
า บ ช่ ว ยเหลื อ
ผูป้ ระสบภั
ร
ยเฉพาะหน้า้ อย่างเช่น อาจจจะมีวตั ถุทบั อยูบ่ นตัวผูป้ ระสบภัยก็
อาจใใช้แขนกลหยิบวัตถุออกมา หรื ออาจจจะใช้แขนกลเคลื่อนย้
อ ายวัตถุต่างๆ
ที่กีดขวางตั
ด
วหุ่ นยนต์และยังสามารถกูว้ ตั ถุถระเบิดได้
5.2 การควบคุ
ก
มหุ่ นยนตต์
ระบบการควบคุม จะใช้ระบบ Wireeless Lan เป็ นตัวสื่ อสารระหว่างตัว
หุ่ นยนต์
ย กบั ผูค้ วบคุมได้
ไ มีการเขี ยน Softwware เพื่อควบคุมการทํ
ม
างานของ
หุ่ นยนต์
ย ทาํ ให้สามารถควบคุมหุ่ นยนต์ได้ตามต้องการ และหุ่ นยนต์จะมีอุปกรณ์
ณ์ต่างๆ เข้าไปเพื่อช่วยในการค้นหาตรรวจจับสิ่ งที่เราต้องการเข้าไปค้นหา
และด้านตัวหุ่ นจะมีกล้องคอยจับภาพ ซึ่ งมี
ง อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ติดบนตัวหุ่ นนี้
ค้
ม
ส่ งค่ากลับมาแสดงผลทีที่เครื่ อง PC ของผูควบคุ
ไมโครคอนโทรลเลอร์ (Microcontroller) เป็ นชื่ อ อุปกรณ์
ป อิเล็กทรอนิ กส์แบบหนึ่ งซึ่ งรวมเเอาหน่ วยประมวลลผล หน่ วยคํานวณทางคณิ ตศาสตร์
และวงจรรับสัญญาณอิอินพุต วงจรขับสัญญาณเอาต์
ญ
พตุ หน่วยความจํา วงจร
า ดว้ ยกันทําให้สามารถนําไปใช้งานนแทนวงจรอิเล็ก
กําเนินิ ดสัญญาณนาฬิกาไว้
ทรออนิ กส์ที่ซบั ซ้อนเป็ นอย่างดี ช่วยลดจํานวนอุ
า
ปกรณ์และขนาดของระบบ
ในขขณะที่มีความสามารรถสูงขึ้น ภายใต้งบประมาณที
บ
่เหมาะสม
บอร์ดไดร์ฟ H-Brridge เป็ นบอร์ดสําหรั
า บหรับควบคุมมอเตอร์
ม
เปลี่ยนที่
ทางการไหลของกระแแสไฟฟ้ าให้ ไหลไไปตามวงจรของ H-Bridge
H
ซึ่ งจะ
สามารถกลับทิศทางขอองมอเตอร์ได้ ส่ วนอุปกรณ์ มอสเฟต (MOSFET) นั้น
จะเป็ป็ นทรานซิ สเตอร์ อีอีกแบบหนึ่ ง และะเป็ นอุปกรณ์ทางอิอิ เล็กทรอนิ กส์ ที่
ได้รับความนิ ยมมากในนปั จจุบนั ในการนนําไปใช้ในการอออกแบบเป็ นวงจร
รวมซึ่ งอุปกรณ์มอสเฟฟตนั้นจะแบ่งได้เปน
ป็ 2 ชนิ ด คือ n-chhannel และ pท เล็กทรอนิกส์นีน้ ีจะสร้างขึ้นมาจากกสารกึ่งตัวนําซึ่ ง
channnel โดยอุปกรณ์ทางอิ
จะประกอบด้วยสารกึ่งตั
ง วนําชนิด N และสารกึ่งตัวนําชนิด P
รี เลย์ (Relay) เป็ นอุ
น ปกรณ์ ที่เปลี่ยนพลั
น งงานไฟฟ้ าให้้เป็ นพลังงานแม่เหล็กเพื
ก ่อใช้ในการดึงดูดดหน้าสัมผัสของคอนแทคให้เปลี่ยนสภาวะโดยการ
น
ป้ อนนกระแสไฟฟ้ าให้กักบั ขดลวด เพื่อทําการปิ
ก ดหรื อเปิ ดหน้น้าสัมผัสคล้ายกับ
สวิตช์
ต อิเล็กทรอนิ กส์ ซึซ่ ึ งเราสามารถนํารี เลย์ไปประยุกต์ใช้ชในการควบคุ ม
วงจรรต่าง ๆ ในงานช่างอิ
ง เล็กทรอนิกส์มากกมาย

6. หลักการรทํางาน

7. สรุป
จากการรศึ ก ษาและออกแแบบสร้ า งหุ่ นยนต์ต์กู้ภ ัย นั้น เกิ ด ปั ญ หาหลาย
ห
ประการ ทําให้ได้ประสบการณ
ณ์ในการทํางานเป็ นอย่
น างยิง่ ไม่ว่าจะะเป็ นการ
ใช้มอเตอร์ จะต้องเหลือใช้มอเเตอร์ ที่ความเร็ วแลละอัตราทดที่เหมาะะกับการ
ว
องมีน้ าํ หนักเบาและ
ก
ทํางานของหุหุ่นยนต์ วัสดุที่ใช้หหุุ่ นยนต์ในแต่ละส่ วนจะต้
ต้องคํานึ งถึงความแข็
ง
งแรง
และในส่ วนระะบบควบคุ ม มอสเฟสเป็ น
ทางเลือกใหมม่สาํ หรับการนํามาใช้ ขับมอเตอร์ การใช้งานต้องมีการดดัดแปลง
และพลิกแพพงการใช้ งานด้วยดดังนั้นมอสเฟสในการขับมอเตอร์ กระแสสู
ร
ง
สามารถทําได้
ไ ดี กว่าของรี เลย์ย์ และใช้ กระแสไฟฟ้ าน้อยกว่าประะหยัดไฟ
มากกว่าและะไม่มีการอาร์ คเหมื อนรี เลย์ ดังนั้นมอสเฟสจึ งเป็ นอุ ปกรณ์ ที่
สามารถนํามาพั
ม ฒนาหุ่ นยนต์รุ่นนต่อไปได้ดี
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เครื่องมือค้ นหาตาแหน่ งจุดลัดวงจรในระบบจาหน่ ายแรงต่า 400/230 V การไฟฟ้าส่ วนภูมิภาค
LV Fault Finding
นายพินิต แสงวัฒนะ
นักศึกษาปริ ญญาโท สาขาวิศวกรรมไฟฟ้ า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ฝ่ ายปฏิบตั ิการเครื อข่าย การไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาค เขต 1 ภาคเหนือ 180 หมู่ 8 ถ.เชี ยงใหม่-ลาปาง ต.อุโมงค์ อ.เมือง จ.ลาพูน 51150
E-mail: phinit_s@hotmail.com
เครื่ องมือฯ เดิมของ การไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาคสาขาอาเภอเชี ยงของ จึงได้เชิ ญ
ชวนพนักงานที่สนใจให้พฒั นาเป็ นนวัตกรรมส่ งเข้าทดสอบประสิ ทธิ ภาพ
การหาตาแหน่งจุดลัดวงจร

บทคัดย่ อ
ปั ญหากระแสลัดวงจรเป็ นสิ่ งที่ การไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาค ประสบอยู่เป็ น
ประจา โดยเฉพาะระบบจาหน่ ายแรงตา่ 400/230 V การตรวจสอบหา
ตาแหน่ งจุดลัดวงจรด้ วยสายตา ในระบบจาหน่ ายไฟฟ้ าที่ ซับซ้ อนบางครั้ ง
ใช้ ระยะเวลานานกว่ า 10 ชั่ วโมงจึ งจะพบ เครื่ องมื อค้ นหาตาแหน่ งจุด
ลัดวงจรนี ้ สามารถช่ วยลดระยะเวลาการค้ นหาตาแหน่ งจุดลัดวงจรลงได้
ทาให้ สามารถแก้ ไขสิ่ งผิ ดปกติ และจ่ ายกระแสไฟฟ้ ากลับคื นเข้ าระบบ
ด้ วยความรวดเร็ วขึน้

2. เครื่องมือค้ นหาจุดลัดวงจรในระบบจาหน่ ายแรงตา่
เค รื่ องมื อฯ ที่ พั ฒ นาขึ้ นนี้ อาศั ย ห ลั ก การพื้ นฐ านตรวจวั ด
สนามแม่เหล็กที่ เกิ ดขึ้น รอบตัวนา ประกอบไปด้วยอุปกรณ์ 2 ส่ วนคื อ
1.LV Fault Tester และ 2.LV Scanner[2] ดังรู ปที่ 1

Abstract
The short circuit current is common found in PEA’s system. An
Especially for low voltage distribution system 400/230 V Locate the
short circuit detection by sight. In complex distribution systems
sometimes take longer than 10 hours to find. The LV Fault Finding can
help reduce the time to locate the short-to- be . It can fix what 's wrong
and electricity back into the system as a quick time

LV Fault Tester

Keywords: PEA, LV Fault Finding

LV Scanner

รู ปที่ 1 เครื่ องมือค้นหาตาแหน่งจุดลัดวงจร

1. บทนา

2.1 LV Fault Tester

ระบบจาหน่ายแรงต่า 400/230 V ของการไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาค[1] เริ่ มจาก
เสาไฟฟ้ าที่ติดตั้งหม้อแปลงเพื่อลดระดับแรงดันจาก 22kV เหลือ 400/230
V (ในกรณี 3 เฟส 4 สาย) และ 460/230V (ในกรณี 1 เฟส 3 สาย) ผ่านฟิ วส์
สวิทช์แรงต่า จ่ายกระแสไฟฟ้ าไปตามสายไฟที่พาดผ่านแร็ คยึดบริ เวณหัว
เสา มี ลู ก ถ้ว ยเป็ นฉนวนบนเสาไฟฟ้ า ที่ ปั ก เรี ยงรายไปตามขอบทาง
สาธารณะเพื่อจ่ายกระแสไฟฟ้ าโดยผ่านมิเตอร์ ให้กบั บ้านเรื อนประชาชน
ทัว่ ไป หากมีการลัดวงจรด้วยสาเหตุต่างๆ จะทาให้ฟิวส์สวิทช์แรงต่า ต้น
หม้อแปลงขาด ส่งผลให้ไฟฟ้ าดับ

ภายในบรรจุหม้อแปลงไฟฟ้ าขนาด 11 VA, วงจรตั้งเวลา[3], วงจรวัด
กระแสไฟฟ้ า[4][5] ซึ่งหม้อแปลงดังกล่าวทาหน้าที่จ่ายแรงดันขนาด 11 VAC
เป็ นเวลา 1 วินาที และหยุด 3 วินาที ที่กระแสขนาด 0-25 AAC (ขึ้นอยูก่ บั
อิมพีแดนซ์ของระบบ) เข้าไปในสายเฟสที่ลดั วงจร โดยบรรจุภายในกล่อง
เพื่อสะดวกต่อการประกอบเข้าชุ ดฟิ วส์ สวิทช์แรงต่า ด้านข้างมีหัวเสี ยบ
Hot Stick เพื่อให้ง่ายต่อการนา LV Fault Tester ขึ้นไปแขวนติดตั้งแทน
ฟิ วส์สวิทช์แรงต่าที่ขาดชารุ ดจากการลัดวงจรโดยมีผงั การทางานดังรู ปที่ 2
และวงจรการทางานดังรู ปที่ 3

ในกรณี ที่ระบบจาหน่ายไฟฟ้ ามีความซ้อน มีจานวนวงจรย่อยเพื่อแยก
จ่ายกระแสฟ้ ามาก การตรวจสอบหาสาเหตุ แ ละตาแหน่ งที่ ล ัด วงจรจะ
เป็ นไปด้ว ยความยากล าบาก โดยเฉพาะอย่า งยิ่ ง ในเวลากลางคื น ซึ่ ง
บางครั้ งใช้เ วลานานกว่า 10 ชั่วโมงจึ งจะพบ ในปี พ.ศ.2554 การไฟฟ้ า
ส่ วนภูมิภาคอาเภอเชี ยงของ ได้คิดค้นเครื่ องมือสาหรับค้นหาตาแหน่ งจุด
ลัดวงจรในระบบจาหน่ ายแรงต่ าเป็ นครั้งแรก ต่อมาในปี พ.ศ.2556 กอง
วิจยั ฝ่ ายวิจยั และพัฒนาระบบไฟฟ้ า การไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาค ต้องการพัฒนา

สายเฟส
220 V

11 V

วงจรตั้งเวลา
และวัดกระแส

รู ปที่ 2 ผังการทางาน LV Fault Tester
วันที่ 21-23 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ เชี ยงใหม่
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ตาแหน่ งต่างๆหากตาแหน่ งการลัดวงจรอยู่ถดั ไปจากตาแหน่ งของ LV
Scanner จะเกิ ด สนามแม่ เ หล็ ก ในสายไฟท าให้ วงจรภายใน Active
แสดงผลเป็ นเสี ยงและสัญญาณไฟให้ทราบ แต่หากตาแหน่ งการลัดวงจร
อยูก่ ่อนหน้าของตาแหน่ง LV Scanner จะตรวจไม่พบสนามแม่เหล็กทาให้
เกิดสภาพ Non Active ดังรู ปที่ 6

รู ปที่ 3 วงจร LV Fault Tester

2.2 LV Scanner
ทาหน้าที่ ตรวจหาสนามแม่ เ หล็ ก บริ เ วณรอบๆสายไฟฟ้ า เมื่ อ LV
Fault Tester จ่ายแรงดันออกมา หากมีการลัดวงจร ทาให้อิมพีแดนซ์ใน
ระบบต่ามากก็จะทาให้เกิ ดกระแสไหลในสายไฟสู ง มีเส้นแรงแม่เหล็ก
รอบตัวนามาก ลักษณะของ LV Scanner เป็ นแคลมป์ ออน ปากสามารถ
เปิ ดออกได้เองเมื่อดันเสี ยบเข้ากับสายไฟฟ้ า และเปิ ดออกเองเมื่อดึงออก
จากสายไฟฟ้ า ภายในบรรจุ ว งจรเปรี ย บเที ย บแรงดัน [6] แสดงผลเป็ น
สัญญาณไฟ LED , เสี ยงจาก Buzzer และสวิทช์ทดสอบความพร้ อมก่อน
ใช้งาน โดย LV Scanner จะถูกเสี ยบต่อเข้ากับปลายของ Hot stick ขณะใช้
งาน มีผงั การทางานดังรู ปที่ 4 และวงจรการทางานดังรู ปที่ 5
แคลมป์ ออน
สายเฟสที่ลดั วงจร

รู ปที่ 6 การตรวจสอบเพื่อค้นหาตาแหน่งจุดลัดวงจร

4. การทดสอบเครื่องมือฯ
4.1 ทาการทดสอบในระบบจาหน่ายแรงต่า 3-ϕ 400/230 V บริ เวณ
ตลาดอาเภอเชี ยงของ จังหวัดเชี ยงรายโดยทาการปลดฟิ วส์สวิทช์แรงต่า
ϕ-A ออก เพื่อสมมุติเหตุการณ์ ϕ-A ลัดวงจร ส่ วน ϕ-B และ ϕ-C จ่าย
กระแสไฟฟ้ าปกติ และมี ค าปาซิ เ ตอร์ แ รงต่ า ต่ อ อยู่ใ นระบบฯ ท าการ
ลัดวงจรที่ ข้ วั ต่อมิ เตอร์ ϕ-A และปิ ดฝาครอบขั้วต่อมิ เตอร์ ไว้ดงั เดิ ม โดย
ไม่ให้ผใู ้ ช้งานเครื่ องมือฯทราบตาแหน่ง สามารถใช้ LV Scanner ตรวจพบ
ตาแหน่งจุดลัดวงจรได้อย่างถูกต้องในเวลาประมาณ 20 นาที (จุดลัดวงจร
อยูห่ ่ างจากเสาต้นหม้อแปลงประมาณ 200 เมตร) นอกจากนี้ คาปาซิ เตอร์
แรงต่ าที่ ต่ออยู่ในระบบฯไม่ส่ งผลกระทบต่ อการทางานของเครื่ องมือฯ
พื้นที่ทดสอบดังรู ปที่ 7

วงจรเปรี ยบเทียบแรงดัน
แสดงผลด้วยเสี ยง,สัญญาณไฟ
รูปที่ 4 ผังการทางาน LV Scanner

จุดลัดวงจร
หม้อแปลงไฟฟ้ า 3-ϕ 22,000-400/230 V

รู ปที่ 5 วงจร LV Scanner

3. การทางานของเครื่ อ งมือ หาตาแหน่ ง จุดลัดวงจรในระบบ
จาหน่ ายแรงตา่

รู ปที่ 7 ระบบจาหน่ายแรงต่า 3-ϕ 400/230 V บริ เวณที่ทดสอบเครื่ องมือฯ

ทาการปลดฟิ วส์สวิทช์แรงต่าเฟสที่ขาดชารุ ดจากการลัดวงจรออก และ
ติดตั้ง LV Fault Tester แทน ซึ่ งจะทาหน้าที่จ่ายแรงดันขนาด 11 VAC ที่
กระแสขนาด 0-25 AAC (ขึ้ นอยูก่ บั อิมพีแดนซ์ของระบบ) เข้าไปในสาย
เฟสที่ ล ัดวงจร จากนั้น ใช้ LV Scanner เสี ยบคล้องเข้ากับ สายไฟใน

4.2 ทาการทดสอบในระบบจาหน่ายแรงต่า 1-ϕ 460/230V โดยมีสาย
ส่ ง 115 kV และระบบจาหน่ าย 22 kV พาดผ่านอยู่ดา้ นบน บริ เวณหน้า
สถานี ไฟฟ้ าเชี ยงของ จังหวัดเชี ยงราย โดยทาการปลดฟิ วส์สวิทช์แรงต่า
ϕ-A และ ϕ-B ออก เพื่อสมมุติเหตุการณ์ ϕ-A-B ลัดวงจร หลังจากนั้นทา
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การลัด วงจรระหว่า ง ϕ-A-B ที่ บ ริ เ วณแร็ ค แรงต่ า โดยไม่ ใ ห้ ผู ้ใ ช้ ง าน
เครื่ องมือฯทราบตาแหน่ ง LV Scanner สามารถตรวจพบตาแหน่ งจุด
ลัดวงจรได้อย่างถูกต้องในเวลาประมาณ 15 นาที (จุดลัดวงจรห่ างจากเสา
ต้นหม้อแปลงประมาณ 200 เมตร) และสนามไฟฟ้ าจากสายส่ ง 115 kV,
ระบบจาหน่าย 22 kV ที่พาดผ่านด้านบนไม่ส่งผลกระทบต่อการทางาน
ของเครื่ องมือฯ พื้นที่ทดสอบดังรู ปที่ 8

ลัดวงจร
ระบบ

เฟส-ดิน

เฟส-เฟส

เฟส-เฟส-ดิน

1-ϕ

ค้นหาตาแหน่ ง
ถูกต้ อง
ค้นหาตาแหน่ ง
ถูกต้ อง

ค้นหาตาแหน่ ง
ถูกต้ อง
ค้นหาตาแหน่ ง
ถูกต้ อง

ค้นหาตาแหน่ ง
ถูกต้ อง
ค้นหาตาแหน่ ง
ถูกต้ อง

3-ϕ

ตารางที่ 1 ผลการทดสอบ

หม้อแปลงไฟฟ้ า 1-ϕ 22,000-460/230 V

6. สรุป
ชุ ดเครื่ องมือฯ ที่ พฒั นาขึ้นใหม่น้ ี ในส่ วนของ LV Fault testerใช้
เทคนิ คการจ่ายแรงดันแบบคงที่ 1 วินาที หยุด 3 วินาทีเพื่อลดขนาดและ
ความร้อนจากหม้อแปลง ส่ งผลให้เครื่ องมือฯ มีขนาดเล็กกว่าของเดิ ม เพิ่ม
ความสะดวกต่อผูใ้ ช้งาน และในส่ วนของ LV Scanner ได้พฒั นาบริ เวณ
ปากของแคลม์ออนให้ มีความแข็งแรงกว่าของเดิ ม จากการทดสอบใน
ภาคสนาม ซึ่ งได้จาลองเหตุก ารณ์ ล ัดวงจรในลัก ษณะต่ างๆ เครื่ องมื อฯ
ดังกล่าวสามารถค้นหาตาแหน่งจุดลัดวงจรได้อย่างถูกต้อง โดยมีระยะหวัง
ผลประมาณ 1,000 เมตร (วัดจากเสาต้นหม้อแปลงไฟฟ้ า) ซึ่ งจะช่ วยลด
ระยะเวลาการค้นหาตาแหน่ งจุดลัดวงจรแบบวิธีปกติดว้ ยสายตาลงได้ ทา
ให้ ส ามารถแก้ ไ ขสิ่ ง ผิ ด ปกติ และจ่ า ยกระแสไฟฟ้ ากลั บ คื น ให้ ก ั บ
ประชาชนด้วยความรวดเร็ วขึ้น

มีสายส่ ง 115 kV และระบบจาหน่าย
22 kV พาดผ่านด้านบน

จุดลัดวงจร
รูปที่ 8 ระบบจาหน่ายแรงต่า 1 ϕ 460/230 V บริ เวณที่ทดสอบเครื่ องมือฯ

4.3 เข้าร่ วมทดสอบในระบบจาหน่ายแรงต่าจาลองชนิ ด 3-ϕ 400/230 V

7. กิตติกรรมประกาศ

ของกองวิจยั ฝ่ ายวิจยั และพัฒนาระบบไฟฟ้ า การไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาค อาเภอ
นครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ซึ่ งจาลองเหตุการณ์ลดั วงจร เฟส-ดิ น, เฟสเฟส และเฟส-เฟส-ดิน ในบริ เวณตาแหน่งต่างๆ โดยให้คน้ หาตาแหน่ งจุด
ลัดวงจรเหตุการณ์ล ะไม่เกิ น 30 นาที LV Scanner สามารถตรวจพบ
ต าแหน่ ง จุ ด ลัด วงจรได้ อ ย่ า งถู ก ต้อ งและไม่ เ กิ น เวลาที่ ก าหนด พื้ น ที่
ทดสอบดังรู ปที่ 9

ขอขอบคุ ณ กลุ่ ม กป.รวมพลัง แผนกก่ อ สร้ า งและปฏิ บ ัติก าร การ
ไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาคสาขาอาเภอเชี ยงของ ที่ให้การสนับสนุนข้อมูลเบื้องต้น
และ กองวิจยั ฝ่ ายวิจยั และพัฒนาระบบไฟฟ้ า การไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาค ที่ให้
การสนับ สนุ น สร้ า งเหตุ ก ารณ์ จ าลองในภาคสนาม ส าหรั บ ทดสอบ
ประสิ ทธิภาพเครื่ องมือฯ

เอกสารอ้ างอิง
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ภูมิภาค
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รูปที่ 9 ระบบจาหน่ายแรงต่าจาลองชนิ ด 3 ϕ 400/230 V

5. ผลการทดสอบเครื่องมือฯ
จากการทดสอบเครื่ องมือในลักษณะต่างๆตามข้อ 4.1-4.3 ได้ผลการ
ทดสอบดังตารางที่ 1

วันที่ 21-23 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ เชี ยงใหม่
E132

Paper ID 1271

บทความสิ่งประดิษฐ์
การประชุมวิชาการ งานวิจยั และพัฒนาเชิ งประยุกต์ ครั้งที่ 6 การพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อให้โลกมีสนั ติสุข
ECTI-CARD Proceedings 2014, Chiang Mai, Thailand

เครื่องลดความยืดของผ้ายืดด้ วยเทคนิคการสั่ น
Stretch Reducer of Elastic Fabric with Vibrating Technique
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เวลาที่กาหนด ดังนั้นจึ งสร้ างเครื่ องต้นแบบมาแก้ปัญหาดังกล่าว ก่ อนจะ
น าไปใช้ ง าน หรื อการเคลื อ บกาว และเครื่ องต้น แบบนี้ ยัง น าไปใช้
ประยุกต์ใช้กบั ผ้าชิ ดอื่นได้อีกที่นอกเหนื กจากผ้ายืด เช่ น การรี โรลผ้าเพื่อ
ตรวจวัดความยาวม้วนผ้า

บทคัดย่ อ
งานวิ จัยนี ้เป็ นการสร้ างเครื่ องต้ นแบบลดความยืดของผ้ ายืดที่ อยู่ใ น
ม้ ว นผ้ า เพื่ อท าให้ ผ้ า ยื ด มี ค วามยื ด หยุ่น ใกล้ เ คี ยงเดิ มมากที่ สุ ด โดยใช้
เทคนิคการสั่นซึ่ งประกอบด้ วยโครงสร้ าง 4 ส่ วนคือ ระบบปล่ อยผ้ าแรงดึง
ตา่ ระบบสั่ นผ้ า ระบบม้ วนเก็บแรงดึ งตา่ และระบบควบคุมการทางาน
จากผลการทดสอบพบว่ าผ้ ายืดที่ผ่านเครื่ องลดความยืดของผ้ ายืดที่ นาเสนอ
นี ้มี ค วามยื ด หยุ่น เพิ่ ม ขึ ้น ดั ง นั้ นเมื่ อ น าไปใช้ ง านจึ ง มี คุ ณสมบั ติ ต่ า ง ๆ
เหมาะสมมากขึน้

2. โครงสร้ างเครื่องต้ นแบบ
การท างานของเครื่ องต้น แบบส าหรั บ ลดความยื ด ของผ้า ยื ด จะ
ประกอบด้วย 3 ส่ วนหลัก ดังต่อไปนี้

2.1 ชุดปล่ อยม้ วนผ้า (Unwinder)

Abstract

ชุ ดม้วนปล่ อยผ้าประกอบด้วยเพลาที่ ถูกขับเคลื่ อนด้วยมอเตอร์ เกี ยร์
ความเร็ วรอบต่ า มี อินเวอร์ เ ตอร์ ทาหน้าที่ ค วบคุ มความเร็ วรอบในการ
ปล่ อยม้วนผ้า และใช้อินเวอร์ เตอร์ ทาหน้าที่ปรับความเร็ วรอบแบบปรับ
ดัวยตัวเอง (Manual) ในขณะเริ่ มต้นการทางาน โครงสร้างเป็ นดังรู ปที่ 1

This research work proposes a stretch reducer of elastic fabric
within fabric roller for flexibility improvement. The vibrating technique
is used. The proposed stretch reducer system consists of four parts:
unwinder, vibrator, rewinder and control systems. The experimental
results show that the proposed system is found to be useful for elasticity
increase of elastic fabric. Therefore, the given elastic fabric has more
suitable property.
Keywords: elastic fabric, rewinder, stretch reducer, unwinder, vibrator

1. บทนา
เนื่ องจากผ้ายืดที่ใช้ในการเคลือบกาวจะต้องมีคุณสมบัติที่เหมาะกับ
การใช้ ง าน แต่ ก่ อ นที่ จ ะน าผ้ า ยื ด มาเคลื อ บกาวผ้ า ยื ด จะต้ อ งผ่ า น
กระบวนการผลิตผ้าหรื อทอผ้า ซึ่ งจะต้องมีการม้วนเก็บเข้ากับเพลาม้วน
(ก) โครงสร้าง
ตามขนาดและความยาวที่แตกต่างกันไปตามที่ลูกค้าต้องการ โดยคานึ งถึ ง
แต่ความแน่นของม้วนผ้าที่จะไม่ทาให้มว้ นผ้าหลุ ดออกจากเพลา แต่กลับ
มองข้ามถึ งความยืดหยุ่นของผ้า อี กทั้งระยะเวลาในการเก็บก่ อนส่ งมอบ
ลูกค้านานเกิ นไป โดยเฉพาะผ้ายืดที่ นาเข้าจากต่างประเทศ จะใช้เวลาใน
การส่งมอบถึงลูกค้านาน ทาให้ผา้ ยืดที่มว้ นอยูใ่ นม้วนผ้ามีความยืดมากขึ้น
หรื อเสี ยความยืดหยุ่นไม่เหมาะที่ จะนามาเคลื อบกาวหรื อหากสามารถนา
กลับไปแก้ไขยังผูผ้ ลิ ต อาจทาให้เสี ยค่าใช้จ่ายด้านขนส่ งและทาให้การ
ผลิ ต ผลิ ตภัณฑ์ล่าช้ากว่ากาหนด ฉะนั้นต้องมีการลดความยืดหรื อรักษา
ความยืดหยุ่นของม้วนผ้าให้มีความยืดหยุน่ ใกล้เคียงเดิ มมากที่ สุด โดยใช้
หลักการควบคุมความตึง [1] และปล่อยม้วนผ้ายืดให้ไหลไปพื้นระนาบที่
(ข) ขณะทางานจริ ง
ไม่มีแรงดึง [2] ผ่านกระบวนการสั่น เพื่อทาให้การนาผ้าผืดคลายตัว และ
รู ปที่ 1. ชุดปล่อยม้วนผ้า
ม้วนเก็บที่แรงดึงต่า ทาให้การนาใช้งานมีคุณภาพมากที่สุด และเสร็ จตาม
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เคลื่ อนที่ จากตาแหน่ งกึ่ งกลางได้ ± 100 มิ ล ลิ เมตร จากการได้รับแรง
กระทาจากกระบอกไฮดรอลิค มีเพลาม้วนเก็บขับเคลื่ อนโดยมอเตอร์ เกี ยร์
ความเร็ วรอบต่า มีชุดควบคุมแรงดึ ง (Tension controller) ควบคุมการ
ทางานของอินเวอร์ เตอร์ ซ่ ึ งทาหน้าที่ควบคุมความเร็ วรอบในการเก็บม้วน
ผ้า การท างานจะสามารถท าการสั่ง งานด้ว ยระบบควบคุ ม ด้ว ยตัว เอง
(Manual Mode) หรื อระบบอัตโนมัติ (Auto Mode) ที่ถูกควบคุมด้วยชุด
ควบคุมแรงดึง ในการออกแบบโครงสร้างจะออกแบบให้ส่วนเคลื่อนที่ได้
อยู่บนฐานโครงสร้ าง เพื่อจัดทิ ศทางการคลื่ อนของแนวขอบผ้าให้อยู่ใน
แนวระดับเดียวกัน โดยมีอุปกรณ์ที่ใช้ในการตรวจจับการเคลื่อนที่คือ Air
sensor ซึ่งทาให้การม้วนเก็บม้วนผ้ายืดให้เรี ยบร้ อย มีแนวตรงกันในแต่ละ
รอบของการม้ว น และป้ องกั น ม้ ว นผ้ า ยื ด หลุ ด ออกจากม้ ว น ซึ่ งมี
รายละเอียดต่าง ๆ เป็ นดังรู ปที่ 3 (ก) และ (ข)

ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของเพลาม้วน 2 นิ้ ว ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของ
ม้ว นผ้า ยืด สู ง สุ ด คื อ 800 มิ ล ลิ เ มตร ขนาดของแกนกระดาษรู ใ นมี
เส้นผ่าศูนย์กลางเท่ากับ 3 นิ้ ว และเส้น ผ่าศูนย์กลางของม้วนผ้าเพื่อให้
สามารถปล่อยม้วนผ้าได้มีขนาดสูงสุดเท่ากับ 1500 มิลลิเมตร

2.2 ชุดสั่นผ้า (Vibrator)
ชุดสัน่ ผ้ามีแผ่นเพลทที่วางทามุม 20 องศา อยูบ่ นชุดสปริ งที่ทาหน้าที่
บังคับให้แผ่นเพลทเคลื่ อนที่ข้ ึนลงตามจังหวะที่ เฟื องลูกเบี้ยวเคลื่ อนที่มา
กระทบกับลูกล้อที่ติดตั้งอยูใ่ ต้แผ่นเพลท ซึ่ งมีฐานเป็ นสปริ งแนวตั้งทาให้
เกิดการขยับขึ้นลงตามจังหวะของลูกเบี้ยว ความเร็ วของการเคลื่อนที่ของ
ลูกเบี้ ยวใช้มอเตอร์ เหนี่ ยวนาสามเฟสขนาด 2 HP เป็ นตัวขับที่สามารถ
ควบคุมความเร็ วรอบด้วยอินเวอร์ เตอร์ กระบวนการทั้งหมดจึงทาให้เกิ ด
การสัน่ โดยมีผปู้ ฎิบตั ิงานควบคุมความเร็ วในการสัน่ ดังแสดงในรู ปที่ 2

(ก) โครงสร้าง
(ก) โครงสร้าง

(ข) ขณะทางานจริ ง
รู ปที่ 3. ชุดม้วนเก็บ
(ข) ขณะทางานจริ ง

2.4 ชุดควบคุมการทางานของเครื่องต้ นแบบ
ชุดควบคุมการทางานของเครื่ องต้นแบบทั้งหมดถูกควบคุมด้วยระบบ
ไฟฟ้ ากระแสสลับ 1 เฟส สาหรั บวงจรการทางานดังรู ปที่ 4 (ก) ส่ วน
ภายนอกตูค้ วบคุมจะติดตั้งสวิตช์ควบคุมการทางาน ปุ่ มปรับความเร็ วรอบ
มอเตอร์ และชุ ดควบคุมแรงดึง ดังรู ปที่ 4 (ข) และส่ วนประกอบภายใน
ตูค้ วบคุมจะประกอบด้วยเบรคเกอร์ แมคเนติค หม้อแปลงไฟฟ้ า การติดตั้ง
อุปกรณ์ควบคุมการทางานดังรู ปที่ 4 (ค)

รู ปที่ 2. ชุดสัน่ ผ้า

2.3 ชุดม้ วนเก็บ (Rewinder)
ชุ ดม้วนเก็บผ้านั้น ใช้ส าหรั บ ม้วนเก็ บ ผ้ายืด ที่ ผ่านกระบวนการสั่น
(Vibrator) ในส่ วนนี้ โครงสร้ างที่รองรับเพลาม้วนเก็บผ้ายืดจะสามารถ
เคลื่ อ นที่ ใ นแนวระนาบ ซึ่ งเคลื่ อ นที่ ใ นทิ ศ ทางซ้า ยและขวา เป็ นการ
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ชุดม้วนเก็บ ในกระบวนการนี้ จะเกิ ดแรงดึ งที่ผา้ ยืดค่าต่าๆ เพื่อทาให้ผา้ ยืด
ยึดเกาะกับแกนเพลาม้วนเก็บ โดยมีการควบคุมทิศทางการเคลื่ อนระยะ
ขอบผ้า (Edge guide control) เพื่อให้ระยะขอบของผ้ายืดในม้วนมีระดับ ที่
เสมอกัน ทาให้มว้ นผ้ายืดดูเรี ยบร้อยเหมาะกับการนาไปใช้งาน หรื อนาไป
เคลือบกาว ข้อมูลรายละเอียดการทางานของเครื่ องต้นแบบเปกระบวนการ
ทั้ง หมดของเครื่ อ งต้น แบบนี้ ท างานโดยอาศัย การขับ เคลื่ อ นมอเตอร์
เหนี่ยวนา 3 เฟส 3 ตัว ควบคุมการทางานโดยชุดควบคุมแรงดึง ซึ่งเป็ นการ
ควบคุมการทางานของอิ นเวอร์ เตอร์ แรงดันไฟฟ้ าที่จ่ายให้อินเวอร์ เตอร์
และชุดควบคุมแรงดึงเป็ นแรงดันไฟฟ้ ากระแสสลับ 1 เฟส 220 V :ซึ่ งมี
บล๊อกไดอะแกรมการทางานเป็ นดังรู ปที่ 5

220 V
CB
OL
STOP
START

N

KM1

Hydrolic
pump

Tension Unwinder Rewinder Vibrator
inverter inverter inverter

ตารางที่ 1. ข้อมูลรายละเอียดการทางานของเครื่ องต้นแบบ

controller

การใช้งาน

(ก) วงจรการทางาน

ชนิดของมอเตอร์

ระบบให้กาลังชุดปล่อยม้วนผ้า

เอซี มอเตอร์ เกียร์ ขนาด 2 แรงม้า

ระบบให้กาลังของชุดสัน่ ผ้า

เอซีมอเตอร์ขนาด 2 แรงม้า

ระบบให้กาลังของชุดม้วนเก็บ

เอซี มอเตอร์ เกียร์ ขนาด 2 แรงม้า

ระดับมาตรฐานการป้ องกัน

IP 55

ชนิดกระแสไฟฟ้ าที่ใช้

ไฟฟ้ ากระแสสลับ 380V 3เฟส

Material
Input

Unwinder

Vibrator

Rewinder

Output

(ข) โครงสร้างภายนอก
M 3Ø

M 3Ø

M 3Ø

M 3Ø

Inverter

Inverter

Inverter

Edge guide
control

Tension control
Tension Detector

รู ปที่ 5. บล๊อกไดอะแกรมการทางานเครื่ องต้นแบบ

3.1 รายละเอียดของเครื่องต้ นแบบ
เครื่ องต้นแบบมีขนาดความกว้าง 1950 mm. สู ง 1900 mm. และยาว
4200 mm. ตั้งอยูบ่ นพื้นคอนกรี ตที่รับน้ าหนักได้ประมาณ 1 ตัน ดังแสดง
รายละเอียดในรู ปที่ 6 เครื่ องที่ออกแบบนี้ สามารถนาไปใช้กบั ม้วนผ้ายืดที่
มีความกว้าง 1200 มิลลิ เมตร ขนาดของม้วนผ้ายืดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1000
มิลลิเมตร ความเร็ วในการเดินเครื่ อง 3 เมตรต่อนาที ควบคุมความเร็ วด้วย
แรงดึงไม่ให้เกิ น 2 นิ วตัน ควบคุมความเร็ วโดยใช้อินเวอร์ เตอร์ และมีชุด
ควบคุมขอบผ้า (Edge Guide Controller) ควบคุมขอบผ้าให้อยูใ่ นแนวตรง
ก่ อนม้วนเก็บ ระบบการทางานทั้งหมดของเครื่ องถู กควบคุ ม ด้วยระบบ

(ค) โครงสร้างภายใน
รูปที่ 4. ชุดควบคุมระบบไฟฟ้ า

3. ระบบการทางานของเครื่องต้ นแบบ
กระบวนการทางานเครื่ องต้นแบบนั้นนาวัตถุดิบเข้าไปใปในส่ วนของ
ม้วนปล่อยผ้ายืด (Unwinder) จะถู กส่ งต่อไปยังชุ ดสั่นผ้ายืดเพื่อให้ผา้ ยืด
คลายตัวซึ่ งในส่วนนี้ ผา้ ยืดจะปราศจากแรงดึงใดๆทั้งสิ้ น และส่ งต่อไปยัง
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โดยวิธีการทดสอบจะสุ่มวัดความยาวบนผ้ายืดที่ดา้ นซ้าย และด้านขวาของ
ม้วนผ้า นามายืดที่ค่าความดึงเท่ากับค่าความกว้างของผ้ายืดที่ทดสอบ โดย
ตัดผ้ายืด 1 ซม. และทาการทดสอบโดยใช้แรงดึงขนาด 1 นิ วตัน หลังจาก
นั้นนาผลที่ได้มาบันทึกเป็ นค่าเปอร์เซ็นต์การหดตัวของผ้ายืดดังตารางที่ 1
จากผลที่ได้จะเห็นได้วา่ ค่าความยืดหยุน่ ของผ้ายืดมีค่ามากขึ้น

ไฟฟ้ า 3 เฟส 380 V และ 1 เฟส 220 V ใช้กาลังไฟฟ้ า 1.9 kW และมีสวิตซ์
ตัดการทางานของเครื่ องเมื่อเกิ ดเหตุฉุกเฉิ นเพื่อความปลอดภัยต่อผูใ้ ช้งาน
และผูใ้ ช้ควบคุมการทางานประมาณ 1-2 คน การทดสอบการทางานจริ ง
ของเครื่ องต้นแบบที่นาเสนอใช้ผา้ ชนิด CS1 และ CS2 มาทดสอบ

ตารางที่ 1. ผลการทดสอบหาค่าความยืดหยุน่ ของผ้ายืด
ก่อนพัฒนา
ชนิดผ้า ตาแหน่ง Stretch Regain
ทดสอบ ทดสอบ (%)
(%)
CS1
ซ้าย
128.0 47.37
ขวา
128.0 47.57
CS2
ซ้าย
127.0 48.19
ขวา
127.0 48.37

Unwinder

Vibrator

Rewinder

(ก) เครื่ องต้นแบบที่จดั สร้ างขึ้น

หลังพัฒนา
Stretch Regain
(%)
(%)
108.0 51.83
108.0 51.25
106.0 49.87
106.0 49.95

5. สรุป
เครื่ องต้นแบบใช้ ม้วนผ้าได้ที่ค วามเร็ ว 3 m/min และเมื่ อผ่าน
เครื่ องต้นแบบจะทาให้ความยืดของผ้ายืดลดลงประมาณ 20 เปอร์เซนต์ ซึ่ ง
เหมาะกับอุตสาหกรรมทอผ้าและกระบานการผลิ ตที่ ใช้ผา้ ยืดเคลือบกาว
เครื่ องต้นแบบยังนามาใช้ประโยชน์อื่นๆอีก เช่ น ใช้ รี โรลหรื อคลายม้วน
ผ้า เพื่อวัดหรื อตรวจสอบความยาวม้วนผ้ายืดที่ได้จากผูผ้ ลิต ,สลับผิวหน้า
ของพื้นผ้า , การต่อม้วนผ้าให้มีขนาดความยาวเพิ่มขึ้นตามที่ผใู ้ ช้ตอ้ งการ
ซึ่งเครื่ องต้นแบบนี้ มีประโยชน์หลายอย่างขึ้นอยูกบั การประยุกต์ใช้งานแต่
เครื่ องต้นแบบนี้ ก็ยงั ข้อดีและข้อเสี ยคือ
ข้อดี
1. มีการทางานไม่สลับซับซ้อนง่ายต่อการใช้งาน
2. ง่ายต่อการบารุ งรักษา
3. ใช้กบั ผ้าได้หลายชนิ ด
4. ต้นทุนต่า ประสิ ทธิภาพสูง
5. ช่วยให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและส่ งมอบทันตามกาหนด
6. เครื่ องต้นแบบออกแบบมาให้ ง่ายต่ อการเคลื่ อนย้ายไปยัง
พื้นที่อื่นโดยได้สร้ างฐานที่เป็ นล้อเพื่อให้เหมาะกับการย้าย
ตาแหน่ง
ข้อเสี ย
1. ชุดสัน่ มีเสี ยงดังเกินไป ซึ่งเกิดกระทบกันของสปริ งและแผ่น
เพลท
2. มีโครงสร้างเป็ นเหล็กทาให้มีน้ าหนักมาก

(ข) เครื่ องต้นแบบขณะทางานจริ ง

(ค) ลาดับการทางานในแต่ละส่ วนของเครื่ องต้นแบบ

เอกสารอ้ างอิง

รูปที่ 6. ส่ วนประกอบโดยรวมเครื่ องต้นแบบ

[1] Sliting& Spooling Machine Operation Manual SV MACHINERY,

4. ผลการทดสอบความยืดหยุ่นของผ้ายืด

page 16,25-30
[2] Coating& Laminating Machine Operation Manual JUNG CHANG
TAIWAN, page 35-50

ในการเก็บผลทดสอบผ้ายืดจะเก็บผลก่อน และหลังจากการนาผ้ายืด
ผ่านเครื่ องต้นแบบ หลังจากนั้นนาผลการทดสอบที่ได้มาเปรี ยบเทียบกัน
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Thermoelectric Cooler Water Machine
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อุณหภูมิภายในเครื องทํานําเย็นทีทําให้เราสามมารถกําหนดอุ ณ หภูมิตามที
เราต้องการได้

บทคัดย่อ
จุดประสงค์ ของบทความนี เพือสร้ างเครื องทํานําเย็นโดยใช้ เทอร์ โม
อิเล็กทริ กส์ เ ป็ นหลัก ซึ งแตกต่ างจากเครื องทํานําเย็นทัวๆไป ทีใช้ ระบบ
คอมเพรสเซอร์ มีขนาดใหญ่ ,ไม่ มีระบบแสดงผล และไม่ สามารถตัง
อุณภูมิได้ เครื องนีใช้ ระบบแลกเปลียนความร้ อน โดยตัวเทอร์ โมอิ เล็กท
ริ กส์ ดึงความร้ อนออกจากหม้ อ นําแล้ วระบายความร้ อนออกทางฮี ตซิ งค์
ส่ วนการแสดงผลและการควบคุมอุณหภูมิ ใช้ วงจรอิ เล็ก ทรอนิกส์ ควบคุ ม
อุณหภูมิ
จากการทดลองใส่ นาํ 2 ลิตร ในเวลาประมาณ 1 ชัวโมง อุ ณหภูมิของ
นําลดลงได้ ตามทีตังไว้ วงจรควบคุมก็จะทําการสังให้ เทอร์ โมอิ เล็กทริ กส์
หยุดทํางานและจะเริ มทํางานอี กครั งเมืออุณหภูมิของนําสูงขึน

. ทฤษฏีทีเกียวข้อง
. เทอร์ โมอิเล็กทริกส์ (Thermoelectric)
เซลล์เทอร์โมอิเล็กทริ กส์ทาํ หน้าทีเปลี ยนจากพลังงานความร้ อนเป็ น
พลังงานฟ้ า

รู ปที . ตัวเทอร์โมอิเล็กทริ กส์

Abstract
The purpose of this article was to generate cold water using a thermo
electric principle. Unlike conventional machines was using large
compressor system, no display and uncontrolled the temperature. This
machine uses heat exchangers by Thermo Electric to pull the heat from
the boiler thru heat sink. The display and temperature control using
electronics temperature control circuit.

. พาวเวอร์ ซัพพลาย(Power Supply)
เป็ นอุปกรณ์หลักทีคอยจ่ายไฟให้กบั ชินส่ วนและอุปกรณ์ต่างๆทังหมด
ภายในเครื อง

From experimental using 2 liters of water in about one hour, the
temperature is dropping, according to the set. The controller will be
directed to a thermo dielectric stopped working and will start again
when the water temperature rises.

รู ปที . พาวเวอร์ซพั พลาย

Keywords: Thermoelectric, Cooler Water.

. Heat sink

. บทนํา

ฮีตซิงก์ คือแท่งโลหะ ทีใช้สาํ หรับระบายความร้อน

ปั จจุ บนั เครื องทํานําเย็นเป็ นผลิ ตภัณ ฑ์ที ได้รั บความนิ ยมกันมากใน
สํานักงาน,โรงพยาบาล,สถานศึกษา,บริ ษทั ต่ างๆเป็ นต้น แต่ โดยปกติ แล้ว
เครื องทํานําเย็นทัวไปมี ข นาดใหญ่ ยากต่ อ การพกพาไปไหนและยัง ไม่
สามารถปรับอุณหภูมิตามทีเราต้องการได้ แถมยังเปลือ งไฟมากเพราะเรา
ต้อ งเสี ยบปลั กทิงไว้ต ลอดเวลา แนวทางการแก้ปัญ หา ผูจ้ ั ดทํา ได้
ทําการศึกษาถึงวิธีการประหยัดพลังงานในเครื องทํานําเย็น โดยใช้เทอร์
โมอิ เล็ กทริ กส์ ช่ ว ยในการประหยัด พลัง งาน จากนั นใช้วงจรควบคุ ม

รูปที . Heat sink
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ในการออกแบบการควบคุมอุณหภูมิ นันเราจะใช้ microcontroller ใน
การ คว บคุ มอุ ณ หภู มิ ใน การ ทํ า ง านข อง ร ะบบนั น จะเ ริ มจ าก
microcontroller รั บค่ า อุ ณ หภูมิม าจาก DS
ซึ งเป็ น IC ที ใช้ใ นวัด
อุ ณหภูมิ ซึ งมีย่ านวัดอยู่ที + ถึ ง - C เมื อ microcontroller รั บค่า
มาแล้วจะทําการแสดงผลออกมาทางหน้าจอ LCD ซึ งหน้าจอ LCD ต่ อ ไว้
ที PORT B ของ microcontroller จากนันเรานําวงจรรี เลย์ไปต่อไว้ที PORT
C ของ microcontroller โดยรี เลย์ เราจะเลือ กขาทีเป็ น NO เพือทีเวลาไม่ มี
ไฟเข้ามาจะทําใหม่วงจรในรี เลย์เปิ ดอยู่ ถ้ามีไฟจาก microcontroller เข้ามา
จะทําให้ PORT C ของ microcontroller ทํางานมีสถานะเป็ น วงจรรี เลย์ก ็
จะปิ ดทํา ให้ ไฟฟ้ าไหลครบวงจรทํา ให้ thermoelectric ทํางาน เมื อถึ ง
อุณหภูมิทีเราเขียนไว้ในโปรแกรมทีอยู่ใน microcontroller ก็จะทําให้ไม่ มี
ไฟเข้า มาในรี เลย์ ทําให้ PORT C ของ microcontroller มี สถานะเป็ น
วงจรรี เลย์กจ็ ะเปิ ดออก ทําให้ตัดการทํางานของ thermoelectric และ เมือ
ถึงอุณหภูมิทีเราตังให้มันทํางาน PORT C ของ microcontroller ทํางานมี
สถานะเป็ น วงจรรี เ ลย์ก จ็ ะปิ ดทําให้ thermoelectric ทํางาน โดยการ
ทํางานของวงจรควบคุมอุณหภูมิกจ็ ะ เป็ นเช่นนี เรื อยๆไป

. เครืองควบคุมอุณหภูมิ
ี ในการควบคุมอุณหภูมิให้ได้
เครื องควบคุมอุณหภูมิเป็ นอุปกรณ์ ทใช้
ตามค่าอุณหภูมิทีกําหนดไว้

รู ปที . เครื องควบคุมอุ ณหภูมิ

. รีเลย์ V
เป็ นอุปกรณ์ควบคุมวงจรไฟฟ้ าทีมีการทํางานในลักษณะเป็ นเครื องกล
ไฟฟ้ า

4. ผลการทดลอง

รู ปที . รู ปแสดงตําแหน่ งขาของรี เลย์

. เครืองแปลงไฟ V เป็ น

V

รู ปที . รู ปเครื องแปลงไฟ V เป็ น

ทดลองนําเครื องทํานําเย็นโดยเทอร์ โมอิ เ ล็กทริ กส์ ใช้กบั ไฟ VAC
โดยใส่ นาลงไปถั
ํ
งจํานวน ลิ ตร อุ ณหภูมิของนํา ลงจาก . องศา ซึ ง
เป็ นอุณหภูมิเริ มต้น เป็ น .5 องศา ภายในระยะเวลา นาที และทดลอง
ใช้กบั ไฟจากแบตเตอรี VDC โดยใส่ นาลงไปถั
ํ
งจํานวน ลิ ตรเท่าเดิ ม
อุณหภูมิของนํา ลงจาก 25.6 องศา ซึ งเป็ นอุณหภูมิเริ มต้น เป็ น 17.6 องศา
ภายในระยะเวลา 60 นาที

W

V

W

. การออกแบบ

รู ปที เครื องทํานําเย็นโดยเทอร์ โมอิเล็กทริ กส์ ทีประกอบสําเร็ จแล้ว

5. สรุป

รูปที . บล็อกไดอะแกรมเครื องทํานําเย็นโดยเทอร์ โมอิเล็กทริ กส์

เครื องทํานําเย็นโดยเทอร์ โมอิ เล็กทริ กส์ สามารถลดอุ ณ หภูมิของนํา
ดืมได้จากอุณหภูมิของนําปรกติ ให้ตาเพี
ํ ยงพอสํา หรั บเป็ นนําเย็นสํา หรั บ
ดืมได้ เมือใช้กบั ไฟบ้าน Vac จะใช้เวลาน้อ ยกว่าการใช้กบั แบตเตอรี
ของรถยนต์

เอกสารอ้ างอิง
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บทคัดย่ อ

1. บทนํา

บทความนี นํา เสนอการดัด แปลง สร้ า ง และทดสอบชุ ด ต้น แบบ
เครื องกลไฟฟ้ าแบบซิ ง โครนั ส 3 เฟสแบบขัว ยื น ต้น ทุ น ตํา ขนาด
220/380Volt 50Hz 1500RPM 1.5kVA 2HP เพือใช้ประกอบเป็ นสื อการ
เรี ยนการสอนสําหรับห้องปฏิบตั ิการเครื องกลไฟฟ้ า (Electrical Machines
Laboratory) และห้องปฏิ บตั ิ ก ารระบบไฟฟ้ ากํา ลัง (Power System
Laboratory) ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ
ต้นแบบเครื องจักรกลไฟฟ้ าซิ งโครนัสทีถูกสร้ างขึ นมีตน้ ทุนตํา สามารถ
หาวัสดุ อุปกรณ์ ซ่ อมบํารุ งได้ง่าย และสามารถทํางานได้เ ที ยบเคี ยงกับ
เครื องกลไฟฟ้ าซิ งโครนัสทีมีขายตามท้องตลาดซึ งมีราคาแพง และหาซื อ
ได้ยาก ซึ งจากผลการทดสอบแสดงให้เห็ นว่าต้น แบบเครื องจัก รไฟฟ้ า
แบบซิงโครนัสทีนาํ เสนอสามารถทํางานได้ท งั 2 โหมด คือมอเตอร์ โหมด
และเครื องกําเนิ ดไฟฟ้ าโหมด โดยในโหมดเครื องกําเนิ ดไฟฟ้ าสามารถ
ทํางานได้ท งั แบบแยกตัวอิ สระ และแบบเชื อมต่ อกับระบบไฟฟ้ าได้ซ ึ ง
เหมาะสํ า หรั บ นํา ไปใช้ ป ระกอบเป็ นสื อ การเรี ยนการสอบสํา หรั บ
ห้องปฏิบตั ิการได้เป็ นอย่างดี

เนื อ งจากชุ ด ทดลองเพื อ การศึ ก ษาที มี อ ยู่ ใ นปั จ จุ บ ัน ของสาขา
วิศวกรรมไฟฟ้ า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา นันมีสภาพที
เก่ า และชํารุ ดอยู่ใ นสภาพที ไม่ พร้ อมใช้งานบ่ อ ยครั งที เ กิ ดอัน ตรายต่ อ
นักศึกษาและทําให้ชุดทดลองไม่เพียงพอต่อนักศึกษา และเครื องกลไฟฟ้ า
ทีขาดแคลน ไม่เพียงพอต่อห้องปฏิบตั ิการ มีความจําเป็ นต่อการศึกษาและ
ทดลองคือเครื องกลไฟฟ้ าแบบซิ งโครนัสขนาดเล็ก เนื องจากมีราคาทีแพง
และหาซื อได้ ย ากในท้อ งตลาดทัว ไป จึ ง เป็ นสาเหตุ ต้อ งสั ง มาจาก
ต่างประเทศ และต้องใช้เวลานานในการดําเนิ นการกว่ามาถึงประเทศไทย
รวมไปถึงการตังค่าต่างๆของมอเตอร์ในครังแรกค่อนข้างทีจะยุง่ ยาก
จากปัญหาดังกล่าวจึงได้เกิดแนวคิดในการสร้างต้นแบบเครื องกลไฟฟ้ า
แบบซิ งโครนัสที มีตน้ ทุนตํา สามารถหาวัสดุอุปกรณ์ ได้ตามท้องตลาด
และสามารถซ่อมบํารุ งได้ง่าย เพือรองรับความต้องการของห้องปฏิบตั ิการ
เครื องกลไฟฟ้ า ห้องปฏิ บตั ิก ารสายส่ งกําลังไฟฟ้ า และห้องปฏิ บตั ิ ก าร
ระบบไฟฟ้ ากําลังของมหาวิท ยาลัย เทคโนโลยีร าชมงคลล้า นนา ซึ ง
บทความนี จะนําเสนอการออกแบบและสร้ างเครื องจัก รกลไฟฟ้ าแบบ
ซิงโครนัสซึงในหัวข้อที 2 จะนําเสนอการออกแบบสเตเตอร์ โรเตอร์ แบบ
ขัวยืน รวมถึงสลิปลิง ในส่ วนของหัวข้อถัดไปจะนําเสนอถึงวิธีการสร้าง
เครื องจัก รกลไฟฟ้ าแบบซิ งโครนัส ที ไ ด้ออกแบบไว้ข ้างต้น ส่ วนการ
ทดสอบการทํางานจะนําเสนอในหัวข้อที 4 และสรุ ปในหัวข้อสุดท้าย

คําสําคัญ: เครื องจักรกลไฟฟ้ าซิ งโครนัส,ขัวยืน , สเตเตอร์, โรเตอร์ ,ขดลวด
สนามแม่เหล็ก

Abstract
This paper propose the building of low cost 3 phase salient pole
synchronous machine compose of designing, modifying ,building and
experimental result. The machine is designed in 220/380Volt 50Hz
1500RPM 1.5kW 2HP for Electrical laboratory and Power system
laboratory Rajamangala University of Technology Lanna Chiang Mai.
The prototype is build for simple material, row cost, simple repair and
can work like a machine commercially available, which are expensive
and rare. The experimental result show that the prototype machine can
operate two modes is that the motor mode and generator mode. The
generator mode able to work stand alone and grid connect. The propose
synchronous machine it is suitable for the laboratory exam as well.

2. การออกแบบเครืองจักรกลไฟฟ้าซิงโครนัส 3 เฟสแบบขัวยืน
เพือให้ง่ายต่อการสร้างเครื องจักรกลไฟฟ้ าซิ งโครนัส 3 เฟสแบบขัวยืน
ในการออกแบบโครงสร้างของเครื องจักรกลไฟฟ้ า ผูว้ ิจยั ได้ออกแบบและ
คํานวนเกียวกับค่าพารามิเตอร์ของส่ วนทีอยูก่ บั ที และส่ วนทีเคลือนที โดย
นําผลทีได้ไปศึกษาหาข้อมูลของส่ วนทีอยูก่ บั ที ของเครื องจักรกลไฟฟ้ าที
ผลิตขึนใช้ในประเทศ โดยผูว้ ิจยั เลือกใช้เครื องจักรกลไฟฟ้ าเหนี ยวนําของ
บริ ษทั มิทซูบิชิ ขนาด 5 hp (3.7 KW) 230/400 V 4 pole 50 Hz Type SFJR IP-55 Class F เป็ นโครงสร้ างหลักในการออกแบบ และสร้ าง
เครื องจักรกลไฟฟ้ าซิงโครนัส 3 เฟสแบบขัวยืน ครังนี
2.1 การออกแบบโรเตอร์ เครื องจักรกลไฟฟ้ าซิ งโครนัส แบบขัวยืน
เครื องจักรกลไฟฟ้ าซิ งโครนัสทีนาํ เสนอนี จะมีโรเตอร์ เป็ นขดลวดสร้ าง
สนามแม่เหล็กมีจาํ นวน 4 ขัวแม่เหล็กแบบขัวยืน ทีความเร็ วซิ งโครนัส
เท่ากับ 1500 RPM และเพือให้ง่ายต่อการสร้ างโรเตอร์ โรเตอร์ จะถูก
ดัดแปลงจากโรเตอร์เดิมของเครื องกลไฟฟ้ าเหนียวนําแสดงดังภาพที 1

Keywords: Synchronous Machine , Salient Pole, Stator, Rotor, Filed Coil
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กลางให้มีขนาด 4.07 เซนติเมตร จํานวน 2 วง และในส่ วนของโรเตอร์ ที
เสร็ จสมบูรณ์ถูกแสดงดังรู ปที 5

ภาพที 1 โรเตอร์เครื องกลไฟฟ้ าเหนียวนํา
ในส่ วนของโรเตอร์เครื องจักรกลไฟฟ้ าซิงโครนัสจะประกอบไปด้วย ส่ วน
ของขัว แม่ เ หล็ ก และส่ วนของสลิ ป ลิ ง ที ใ ช้ ใ นการส่ งผ่ า นแรงดั น
กระแสตรงเข้าไปยังขดลวดเพือใช้สร้ างขัวแม่ เ หล็ก และได้ทาํ การวัด
ขนาดของโรเตอร์และตําแหน่งการวางอุปกรณ์ดงั รู ปที 2

รู ปที 5 ลักษณะของโรเตอร์เครื องจักรกลไฟฟ้ าซิ งโครนัสทีนาํ เสนอ

3. การสร้ างเครืองจักรกลไฟฟ้าซิงโครนัส 3 เฟสแบบขัวยืน
เพือให้ชุดทดลองสร้างตามแบบทีได้ออกแบบไว้ ทางผูว้ ิจยั จึงได้ทาํ การ
สร้างชุดทดลองตามทีได้ทาํ การออกแบบไว้ขา้ งต้น การดัดแปลงโรเตอร์
มอเตอร์ เหนี ยวนํา 3 เฟส เป็ นโรเตอร์ ของเครื องจักรกลไฟฟ้ าซิ งโครนัส
เนืองจากโรเตอร์ ของมอเตอร์ เหนี ยวนํา 3 เฟส มีลกั ษณะเป็ นกรงกระรอก
ผูว้ ิจยั จึงได้ทาํ การดัดแปลงโรเตอร์ น ี ให้เป็ นแบบขัวยืนโดยใช้เครื อง Wire
Cut ในการตัดโรเตอร์ ให้ได้ตามขนาดทีได้ออกแบบไว้ขา้ งต้น ซึ งแสดง
ดังรู ปที 6

รู ปที 2 ขนาดและตําแหน่งการจัดวางอุปกรณบนโรเตอร์
ในส่ วนของขัวแม่เหล็กจะถูกออกแบบให้เป็ นแบบขัวยืน ซึ งมีขนาดดังรู ป
ที 3 (ก) ส่ วนภาพที 3 (ข) จะเป็ นภาพของขัวแม่เหล็กทีได้ออกแบบไว้ดว้ ย
โปรแกรม Solid Work

รู ปที 6 โรเตอร์หลังการทําการ Wire Cut
หลังจากทําการ Wire Cut ร่ องโรเตอร์ได้ทาํ การลงขดลวดดังทีได้ออกแบบ
ไว้และนําซูปเปอร์ลีนสวมใส่ ดงั รู ปที 7 (ก)และ (ข) ตามลําดับ
(ก)
(ข)
รู ปที 3 (ก)การออกแบบขัวแม่เหล็ก (ข)ลักษณะขัวแม่เหล็กทีนาํ เสนอ

(ก)
(ข)
รู ปที 4 (ก)ซูปเปอร์ลีนรองวงแหวนลืน (ข)วงแหวนลืน
ในส่ ว นของสลิ ป ริ ง ถู ก แสดงดัง รู ป ที 4 (ข) ซึ งถู ก ออกแบบให้ ใ ช้
ทองเหลื องสวมอัดกับซู ปเปอลี นดังภาพที 4 (ก) สลิ ปริ งผูว้ ิจยั ใช้แท่ ง
ทองเหลื องในการทํา ซึ งมี ขนาดเส้นผ่าศูนย์ก ลางของแท่งทองเหลื อง
ประมาณ 4.45 เซนติเมตร โดยตัดให้มีขนาด 0.5 เซนติเมตร และเจาะรู ตรง

(ก)
(ข)
รู ปที 7 (ก)การพันโรเตอร์ช นั แรก (ข) ซุปเปอร์ลีนและสลิปริ ง
ส่ วนรู ปที 8 แสดงการติดตังแปรงถ่ านทีได้ออกแบบไว้ตอนต้น ซึ งจะ
นํามาประกอบกับชุ ดฝาปิ ดของเครื องกล และหลังจากนันนําส่ วนของฝา
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ครอบ และโรเตอร์ ประกอบเข้าด้วยกันดังรู ปที 9 และประกอบเข้ากับชุ ด
สเตเตอร์ทีได้ลงขดลวดดังทีได้ออกแบบไว้แล้วข้างต้น

รู ปที 10 วงจรการทดลองเครื องกลไฟฟ้ าซิงโครนัสทีนาํ เสนอ

รู ปที 8 แปรงถ่านของรถยนต์

รู ปที 11 ระบบการทดลองเครื องจักรกลไฟฟ้ าแบบซิงโครนัส
ผลการทดสอบขณะเปิ ดวงจรเมื อเพิ ม กระแสฟิ ลด์ค่ า ของแรงดัน ก็ จ ะ
เพิมขึนตามลักษณะของ BH-Curve และผลการทดสอบขณะลัดวงจรเมือ
เพิมกระแสฟิ ลด์ค่ากระแสลัดวงจรจะเพิมขึนมีลกั ษณะเชิงเส้นดังรู ปที 12

รู ปที 9 ชุดโรเตอร์เครื องจักรกลไฟฟ้ าซิ งโครนัส 3 เฟสแบบขัวยืน

Ef[Volt]

4. การทดสอบ

ia[Amp]
2

400
t ; OCC
Open Circuit Tes

350

4.1 การทดสอบเครื องกําเนิดไฟฟ้ า
การทดสอบเครื องกลไฟฟ้ าซิ งโครนัส จะทดสอบในสภาวะเป็ น
เครื องกําเนิ ดไฟฟ้ าแบบแยกตัวอิสระ โดยต่อกับโหลด R L และ C การ
ทดสอบหาค่ า ซิ ง โครนัส รี แ อกแตนซ์ โ ดยการทดสอบเปิ ดวงจร และ
ลัดวงจร การทดสอบเครื องกําเนิ ดไฟฟ้ าในกรณี เชื อมต่อกับระบบไฟฟ้ า
การทดสอบในสภาวะเป็ นมอเตอร์ ไฟฟ้ า และการทดสอบคุณภาพทาง
ไฟฟ้ าโดยการวัด รู ป คลื น แรงดัน ในสภาวะไม่ มี ภ าระ ซึ งพารามิ เ ตอร์
เครื องกลไฟฟ้ าซิ งโครนัสแสดงดังตารางที 1 และภาพวงจรการทดสอบ
แสดงดังรู ปที 10 และระบบทดสอบแสดงดังรู ปที 11 ตามลําดับ
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รู ปที 12 ผลการทดสอบ Open Circuit Test และ Short Circuit Test
ผลการทดสอบขณะทําการจ่ายโหลดต่างๆ ดังรู ปที 13 เพือหาคุณลักษณะ
Load Characteristic พบว่าผลทีได้สอดคล้องกันกับทฤษฎี

ตารางที1 พารามิเตอร์ต่างๆของเครื องกําเนิดไฟฟ้ า
พารามิเตอร์
ขนาด
ชนิดของเครืองกําเนิดไฟฟ้า
พิกัดกําลังเครืองกําเนิดไฟฟ้า
พิกัดกําลังเครืองมอเตอร์ ไฟฟ้า
พิกัดอาร์ เมเจอร์ D/Y
พิกัดโรเตอร์
ขนาดของขดลวดสเตเตอร์
ขนาดของขดลวดโรเตอร์
จํานวนขัวแม่ เหล็ก
จํานวนรอบของขดลวดสเตเตอร์
จํานวนรอบของขดลวดโรเตอร์
ความต้ านทานของขดลวดเฟส A, B, C
ความเหนียวนําของขดลวดเฟส A, B, C

1.75

Vs[Volt]
350
Capacitor
Load ; C

300
250

ซิ งโครนัสแบบขัวยืน
1.5kVA x 0.8
1.2kW
220/380V 4.2/2.4Amp 50Hz
220 Vdc 1.4Amp
#21 SWG
#26 SWG
4 ขัว
54 รอบ
1000 รอบ
5,5,5Ω
50mH , 50mH ,50mH

200
Resistor
Load ; R

150
100
Inductor
Load ; L

50

Ia[Amp]
0
0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

รู ปที 13 ผลทดสอบเครื องกําเนิดไฟฟ้ าแบบแยกตัวอิสระทีโหลดต่างๆ
รู ปที 14 คือรู ปคลืนแรงดันขณะทีไม่มีโหลด พบว่ามีรูปคลืนทีได้ใกล้เคียง
กับรู ปคลืนไซน์ของการไฟฟ้ าและรอยหยักทีในรู ปคลืนไซน์อาจจะเป็ นผล
มาจากการกระจายตัวของฟลัก แม่เหล็กในโรเตอร์ มีไม่สมําเสมอเนื องจาก
การทีนาํ เอาโรเตอร์ไป Wire Cut เพือทําให้เป็ นโรเตอร์แบบขัวยืน
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17 และรู ปที 18 จะแสดงให้เห็นถึงขอบเขตการทํางานของเครื องกําเนิ ด
ไฟฟ้ าและมอเตอร์ไฟฟ้ าในสภาวะเชือมต่อกับระบบจําหน่าย

รู ปที 14 แรงดันทัง 3 เฟสขณะไม่มีโหลด
4.2 การทดสอบในสภาวะมอเตอร์
การทดสอบในสภาวะมอเตอร์ไฟฟ้ าซึงเป็ นการทดสอบเพือหาคุณ
ลักษณะ V-curve ของ Synchronous Motor นําไปเปรี ยบเทียบกับทางทฤฎี
จะได้ความสัมพันธ์ของกราฟสอดคล้องกันกับทางทฤษฎี ดังรู ปที 15

รู ปที 17 เปรี ยบเทียบประสิ ทธิภาพเครื องกลไฟฟ้ าซิงโครนัส

รู ปที 15 V-Curve ของ Synchronous Motor

รู ปที 18 ผลการทดสอบการจ่ายกําลังไฟฟ้ าในโมดเชือมต่อระบบจําหน่ าย

5. สรุป

4.3 ผลการวัดฮาร์มอนิกส์ทีลาํ ดับต่างๆ
เมือได้ทาํ การทดสอบในโหมดเครื องกําเนิดไฟฟ้ า เพือหาค่าฮาร์มอ
นิกส์พบว่าค่า %THDV มีค่า เท่ากับ 18.8 % ซึงจะประกอบไปด้วย ฮาร์มอ
นิกส์ลาํ ดับที 3 ปริ มาณ 17% ลําดับที 5 ปริ มาณ 2.2% และลําดับที 7
ปริ มาณ 1.7% แสดงดังรู ปที 16

การศึ กษาและสร้ างเครื องจักรกลไฟฟ้ าซิ งโครนัส ขนาดเล็ก ขนาด
1.5kW สําหรับห้องปฏิบตั ิการเพือใช้ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ใช้ในการศึกษา ทดลอง หาคุณลักษณะ ของเครื องจักรกลไฟฟ้ าซิ งโครนัส
ทีสามารถใช้ได้ท งั Synchronous Generator และ Synchronous Motor การ
ขนานเครื องกําเนิ ดไฟฟ้ าซิ งโครนัส สามารถนําไปทดลองจ่ายไฟฟ้ าเข้า
ระบบจําหน่ ายได้ สามารถนําไปใช้ใ นการทดลองการหาคุ ณสมบัติ VCurve Characteristic ได้ ซึงมีค่าฮาร์ มอนิ กส์รวมของแรงดันทีผลิตออกมา
เท่ากับ 18.9% และเครื องกลไฟฟ้ าซิ งโครนัสมีประสิ ทธิ ภาพ 87 % ซึ ง
เครื องกลไฟฟ้ าซิ งโครนัส ทีนําเสนอนี ใ ห้ผลลัพธ์ใกล้เคี ยงกับเครื องกล
ไฟฟ้ าซิงโครนัสมาตารฐานซึงเหมาะทีจะนําไปใช้สาํ หรับเป็ นสื อการเรี ยน
การสอน ห้องปฏิบตั ิการ และนําไปประยุกต์ใช้งานจริ ง

รู ปที 16 ผลการวัดฮาร์มอนิกส์
4.4 เปรี ยบเทียบประสิ ทธิภาพของเครื องจักรกลซิงโครนัส
เครื องจักรกลซิงโครนัสทีได้นาํ มาเปรี ยบเทียบได้แก่ เครื องจักรกล
ซิ งโครนัสของ ดร.จตุฤทธิ ทองปรอน จํานวน 2 ตัว [1] คือ แบบขัวยืน
(Salient Pole) และแบบขัวไม่ยืน (Non-Salient Pole) และ เครื องจักรกล
ซิ งโครนัสแบบขัวไม่ยืนของ Terco ซึ งเป็ นชุดทดลองของห้องปฏิบตั ิการ
เครื องกลไฟฟ้ า พบว่าประสิ ทธิ ภาพของเครื องกลซิ งโครนัสทีทางกลุ่มได้
สร้างขึนมีประสิ ทธิ ภาพทีใกล้เคียงกันทัง 4 ตัวทีได้นาํ มาทดสอบ ดังรู ปที
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The Design of Water Turbine Generator Using Computational Fluid Dynamics Technique
วีระยุทธ หล้าอมรชัยกุล1
1
สาขาวิศวกรรมเครื่ องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก
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ขนาดเล็ก ซึ่งเป็ นพลังงานทดแทนที่มีศกั ยภาพสู งและมีตน้ ทุนต่า เมื่อเทียบ
กับรู ปแบบพลังงานด้านอื่ นๆ [1] น้ าเป็ นสิ่ งที่ มีอยู่ในธรรมชาติ ไม่มีวนั
หมด เพราะน้ ามีวจั จักรที่หมุนวนไปเรื่ อยๆไม่มีที่สิ้นสุ ด และน้ ายังเป็ นสิ่ ง
ที่มีความสาคัญของมนุษย์อย่างมากทั้งในการอุปโภค บริ โภค เมื่อมนุ ษย์มี
เทคโนโลยีที่กา้ วหน้าขึ้น มนุ ษย์ได้นาคุณสมบัติต่างๆของน้ า เช่ น แรงดัน
น้ า การไหล คลื่ น เป็ นต้น [2] ใช้เป็ นพลังงานขั้นต้นเพื่อใช้เปลี่ ยนเป็ น
พลังงานอื่ นๆที่ ตอ้ งการ พลังงานที่ ได้น้ นั เรี ยกว่า พลังงานน้ า ในการดึ ง
พลังงานน้ าเพื่อประโยชน์น้ นั มีอยูห่ ลายวิธี ซึ่ งแต่ละวิธีก็จาเป็ นจะต้องใช้
เครื่ องมือเพื่อทาการเปลี่ ยนรู ปพลังงานน้ ามาใช้ประโยชน์ เครื่ องมือที่เป็ น
ที่ รู้ จ ัก กั น มากที่ สุ ด ก็ คื อ กั ง หั น น้ า [3] กั ง หั น น้ าผลิ ต ไฟฟ้ า เป็ น
เครื่ องจักรกลการไหลที่ใช้ในการเปลี่ ยนรู ปพลังงานจลน์ที่มีอยูใ่ นน้ าไหล
ให้กลายเป็ นพลังงานกลเพื่อผลิ ตกระแสไฟฟ้ า หลักการขั้นต้นของกังหัน
น้ าคือ การใช้พลังงานน้ าช่ วยในการหมุนของกังหัน และการหมุนที่ได้จะ
น าไปใช้ ป ระโยชน์ ต่ า งๆ เช่ น การหมุ น เครื่ อ งก าเนิ ด ไฟฟ้ าเพื่ อ ผลิ ต
กระแสไฟฟ้ า [4] งานวิจยั นี้ ได้ทาการออกแบบระบบการทางานของกังหัน
น้ า โดยเน้น ไปที่ ก ารออกแบบรอบการหมุ น ที่ เ หมาะสมเพื่ อ ใช้ใ นการ
ออกแบบเครื่ องกาเนิ ดไฟฟ้ า (Generator) เพื่อใช้เป็ นข้อมูลในการสร้างชุด
ทดสอบกังหันน้ าขนาดเล็กผลิตไฟฟ้ าต่อไป

บทคัดย่ อ
กังหั นนา้ เป็ นเครื่ องจักรกลการไหลที่ใช้ ในการเปลี่ยนรู ปของพลังงาน
จลน์ ของน้ า ให้ กลายเป็ นพลั ง งานกลเพื่ อ ผลิ ต กระแสไฟฟ้ า ใน
วัตถุประสงค์ งานวิ จัยนี ้จึงได้ ทาการศึ ก ษาการไหลของน้าภายในวงล้ อ
กั ง หั นน้ า ด้ วยกระบวนการท างพลศาสตร์ ของไหลเชิ งค านวณ
(Computational Fluid Dynamics, CFD) โดยอาศัยรู ปแบบการคานวณ
แบบปริ มาตรสื บเนื่ อง (Finite Volume Method, FVM) ซึ่ งเป็ นการคานวณ
จากปริ มาตรควบคุ ม ที่ คานวณผ่ านปริ มาตรควบคุมหรื อเอลิ เ มนต์ เพื่ อ
ทานายการไหลบริ เวณที่ ศึกษา ซึ่ งการคานวณแบบนี เ้ อลิ เมนต์ เป็ นตัวแปร
สาคั ญ ที่ ส่ งผลต่ อ ความแม่ น ย าในการค านวณผล ดัง นั้ น งานวิ จัย จึ ง ได้
ทาการศึกษาผลต่ างของความละเอี ยดของเอลิเมนต์ สาหรั บการคานวณหา
รอบการหมุนสูงสุด เปรี ยบเทียบกับการทดสอบจริ งจากต้ นแบบที่สร้ างขึน้
ผลจากการศึ กษาพบว่ า การคานวณผลด้ วย (CFD) ที่ ประสิ ทธิ ภาพความ
ละเอียดของเอลิเมนต์ 80 % ให้ ค่ารอบการหมุนสูงสุดที่ความเร็ วนา้ 12 m/s
เท่ ากับ 1,764 RPM ซึ่ งมี ความคลาดเคลื่ อนไปจากการทดสอบจริ งอยู่ที่
0.22%

Abstract
Water turbine is the fluid machinery that changes kinetic energy of
water into mechanical energy for electricity generation. The objectives
of this research are to study flow of water inside water turbine wheel
using computational fluid dynamics employing Finite Volume Method.
Finite Volume Method was used to calculate velocities in the water
turbine. Number of Element is an important variable affecting
calculation accuracy. Then, the accuracy of element was studied and
comparison was made with results from experiment and simulation. The
calculation result of CFD show that the elements efficiency of 80%
results in the maximum rotation speeds of a 7 m / s at 1,764 RPM, which
shows percent error of 0.22% as compared to the actual testing.

2. ทฤษฏี
2.1ทฤษฏีพนื้ ฐาน
ตัวแปรที่ สาคัญสาหรับพลังงานน้ า [3] ก็คือ ความสู งของหัวน้ า (H)
และอัตราการไหล (Volume flow rate, (Q)) โดยสามารถให้พลังงาน
ออกมาได้ดงั สมการที่ (1)

P  gQH
เมื่อ P คือ กาลังงานกลที่กงั หันน้ าผลิตได้
 คือ ประสิ ทธิภาพของกังหันน้ า
 คือ ความหนาแน่นของน้ า
g คือ แรงโน้มถ่วงของโลก
Q คือ อัตราการไหล
H คือ ความสู งของหัวน้ า

Keywords: Mash Element, Computational Fluid Dynamics (CFD)

1. บทนา
ในสถานะการด้านวิกฤติทางด้านพลังงานที่เกิ ดขึ้น ได้ส่งผลให้ราคา
สิ นค้าที่ใช้ในปั จจุบนั มีราคาที่แพงขึ้น ด้วยเงื่อนไขทางด้านการขนส่ ง จน
กลายเป็ นปั ญ หาหลัก ในปั จ จุ บ ัน ด้ ว ยเหตุ น้ ี พลัง งานทดแทนจึ ง เป็ น
ทางออกของพลังงานที่สาคัญของประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งพลังงานน้ า

(1)
(Watt)
(%)
(kg/m3)
(m/s2)
(m3/s)
(m)

กังหัน น้ าที่ ใ ช้งานกัน อยู่ท วั่ ไปสามารถแบ่ งประเภทตามกลไกการ
สร้างแรงหมุนได้ 2 ประเภท คือ Impulse Turbine และ Reaction Turbine
สาหรับกังหันน้ าประเภท Impulse เหมาะกับเขื่อนที่มีหัวน้ าที่สูง ตัวอย่าง
ของกังหันประเภทนี้ Pelton turbine, Turgo Turbine, Crossflow turbine
วันที่ 21-23 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ เชี ยงใหม่
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และ Banki turbine [3] สาหรับกังหันน้ าประเภท Reaction ยังแบ่งตาม
รู ปแบบการไหลของน้ าภายในตัวกังหัน เป็ นแบบ Radail flow หรื อ
Mixed flow เช่น Francis turbine และ Kaplan turbine และ แบบ Axial
flow เช่น Propeller turbine และ Bulb turbine เป็ นต้น ต้นแบบกังหันที่ได้
สร้างและทดสอบเป็ นกังหันน้ าที่มีระดับน้ าที่ต่า ที่มีระดับความสู งของหัว
น้ า 2-3 เมตรน้ า ดังรู ปที่ 1

ค่าความเค้นเฉลี่ยเนื่ องจากความหนื ด, ti j จะประมาณเป็ น
 u u 
ti j    i  j 
 x j xi 

(6)

โดย u คือ Laminar viscosity ส่ วนค่าความเค้นเฉลี่ ยของ Reynolds.
Stress, ti j จะเขียนอยูใ่ นรู ป
tij  uiuj

ค่ า ti j ซึ่ งยังไม่ ท ราบค่ า ดัง นั้น จึ ง ต้อ งอาศัย แบบจาลอง

(7)
k 

Model ในการหาค่า ti j
ใน k   Model เทอมของ Reynolds Stress, จะถูกสร้ างเป็ น
ความสัมพันธ์เชิ งเส้นกับ Mean Stress Rate โดย Eddy Viscosity จะ
กาหนดให้ มีค วามสัม พัน ธ์ก ับ Turbulent Kinetic Energy, (K) และ
Dissipation Rate (  ) โดยใช้ Bossiness’s approximation (3, 4) คือ

(ก)

 u u 
2
ti j    i j ( k )  ut  i  j 
3
 x j xi 

(8)

โดยที่ ut = cu k 2 /  คือ Turbulent Eddy Viscosity
สมการของ Turbulent Kinetic Energy (TKE) (k) จะอยูใ่ นรู ปสมการ
ที่ (3,4)

  ue
k 
( u j k ) 
 
  G  
x j
x j  k x j 

(ข)

สมการของ Dissipation Rate ของ Turbulent Kinetic Energy (3, 4)
จะได้

รูปที่ 1. (ก) ต้นแบบกังหันน้ าที่สร้าง (ข) แบบจาลองกังหันน้ าที่ได้
ออกแบบจากโปรแกรมคอมพิวเตอร์


  ue  k  
( u j ) 
    (C 1G  C 2  )
x j
x j  k x j  k

2.2 ทฤษฏีทางพลศาสตร์ ของไหล
สมการความต่อเนื่ อง [3]

 u u  u 
G  ue  i  j  i 


 x j xi  x j 

สมการโมเมนตัมในแนวแกน
(  ui u j )
x j



(  ui v j )
y j



p  

xi  xi

 u    ui  
u i 
  
 xi  y j  y j  

(4)

(5)

Reynolds Stress Model (RSM)
Reynolds-Averaged Transport Equation สาหรับการแก้ปัญหา ซึ่ ง
ti j (6, 7) แล้วสามารถจัดรู ปสมการต่างๆได้ไหมเป็ น

สมการพลังงาน
 (uiT j )

c p 

 xi



(viT j 
  T j    T j 

k

k

y  xi  xi  yi  yi 

(11)

ค่าขอบเขตสาหรับค่าต่างๆของ Turbulent ที่ใกล้ผนังสามารถหาค่าได้
จาก Wall Function โดยมีค่าคงที่ที่เกี่ ยวข้องกับค่าสมการต่างๆที่ผ่านมามี
ดังนี้ คือ
 k =1.0,   =1.3, c 1 =1.44, c 2 =1.92, และ cu =0.09 เป็ น
ค่าคงที่ [3] โดยที่ ue  ut  u

(3)

สมการโมเมนตัมในแนวแกน y
( ui v j ) ( vi v j )
p    v    v  

    u  i     i   (   0 ) g
x j
y j
yi  xi  xi  y j  y j  

(10)

ซึ่ง G แทน Generation Rate of Turbulent Kinetic Energy ขณะที่ 
เป็ น Dissipation Rate โดย G จะเป็ น
(2)

( u i ) ( vi )

0
xi
yi

(9)

วันที่ 21-23 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ เชี ยงใหม่
E146

Paper ID 1037

บทความสิ่งประดิษฐ์
การประชุมวิชาการ งานวิจยั และพัฒนาเชิ งประยุกต์ ครั้งที่ 6 การพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อให้โลกมีสนั ติสุข
ECTI-CARD Proceedings 2014, Chiang Mai, Thailand
 i j
t



(u k  i j )
x k

  Gi j  i j  Di j   i j



u j



xk

Gi j  Pi j     uiuk

i j  Pi j   c1

  uj uk

(12)

ui 

xk 

 
2
2



u iu j  k i j   c 2 Gi j  G i j 

k 
3
3




u u  

Di j    ( u e ) i j    i j    2  i j 
3

x k  T x k 



โดยที่

Gi j =

Local production ij = Local pressure strain, Di j =

Net diffusive transport  ij = Local dissipation tenser โดยที่ C1=2.5 และ

รู ปที่ 3 ขนาดของรู ปทรงโวลูตกังหันน้ า

C2=0.55 เป็ นค่าคงที่ [3]

2.3 ทฤษฏีทาง CFD
การวิเคราะห์ผลทางพลศาสตร์ ของไหล จะอาศัยโมเดลต้นแบบที่ได้
จากการออกแบบด้ว ยโปรแกรมคอมพิ ว เตอร์ ซึ่ งโมเดลที่ ใ ช้ ใ นการ
วิเคราะห์ จะใช้เฉพาะส่ วนที่สาคัญเพื่อลดเวลาในการสร้ างเอลิ เมนต์และ
ลดเวลาในการคานวณลง ดังรู ปที่ 2

รู ปที่ 4 เมชเอลิเมนต์บนโมเดลวงล้อกังหันน้ าผลิตไฟฟ้ า

รู ปที่ 2 ปัญหาขอบเขต (Boundary Condition)

3. วิธีดาเนินการวิจยั
3.1 เงือ่ นไขการจาลอง
ในการค านวณผลทางพลศาสตร์ ข องไหลในงานวิ จ ัย นี้ ได้ ใ ช้
โปรแกรมค านวณผลทางพลศาสตร์ ข องไหลในการจ าลองสนามการ
ไหลน้ าผ่านช่องทางน้ าเข้าสู่ ตวั โวลูตน้ าเพื่อสร้ างรอบการหมุน สาหรับใช้
เป็ นชุ ดข้อมูลในการเปรี ยบเทียบผลจากการทดสอบจริ ง โดยขนาดของ
โมเดลกังหันน้ าผลิ ตไฟฟ้ าขนาดเล็ ก ที่ ส ร้ างขึ้ นเพื่อใช้ใ นการวิเ คราะห์
แสดงได้ดงั รู ปที่ 3 โดยรู ปที่ 3 ที่ได้แสดงขนาดของกังหันน้ าผลิ ตไฟฟ้ า
ส่ วนรู ปที่ 4 แสดงเมชเอลิเมนต์บนโมเดลวงล้อกังหันน้ าผลิ ตไฟฟ้ า และ
รู ปที่ 5 แสดงเมชเอลิ เ มนต์ข องตัว โวลู ตน้ า การสร้ า งเมชเอลิ เ มนต์ใ น
งานวิจยั นี้ จะอาศัยรู ปแบบชุ ดเครื่ องมื อบนโหมดฟั งก์ช่นั Grid Element
Analysis ภายในโปรแกรมสาเร็ จรู ป ซึ่ งลักษณะของเมชเอลิเมนต์จะเป็ น
แบบ Tetrahedral ที่มีการจัดเรี ยงตัวมีลกั ษณะเป็ นพีระมิดฐานสามเหลี่ยม

รู ปที่ 5 เมชเอลิเมนต์ของตัวโวลูตน้ า
รู ปแบบการแบ่งเมชเอลิเมนต์ในงานวิจยั นี้ ได้สร้ างโมเดลสาหรับการ
วิเคราะห์ไว้ 5 โมเดล ซึ่งแต่ละโมเดลจะมีขนาดและประสิ ทธิ ภาพของเมช
เอลิ เมนต์ที่แตกต่างกัน โดยแต่งละโมเดลจะมีประสิ ทธิ ภาพเมชเอลิ เมนต์
ดังนี้ โมดลที่ 1 = 70,000 เอลิเมนต์ ดังรู ปที่ 6 (ก), โมเดลที่ 2 = 80,000 เอลิ
เมนต์ ดังรู ปที่ 6 (ข), โมเดลที่ 3 = 90,000 เอลิเมนต์ ดังรู ปที่ 6 (ค), โมเดลที่
4 = 100,000 เอลิเมนต์ ดังรู ปที่ 6 (ง), โมเดลที่ 5 = 110,000 เอลิเมนต์ ดัง
รู ปที่ 6 (จ)
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ที่ 7 ซึ่ งคิ ดที่ความสู งของหัวน้ า 3 เมตรน้ า โดยกาหนดให้ Moment of
Inertia ของวงล้อกังหัน น้ า เท่ ากับ 0.01 และความดัน ที่ ท างออกมี ค่ า
(P = 101325 Pa) เป็ นค่าเริ่ มต้นการคานวณ

รูปที่ 6. (ก)โมดลที่ 1 = 70,000 เอลิเมนต์

รู ปที่ 7. เปอร์เซ็นต์การเปิ ดหัวฉี ด

รูปที่ 6. (ข)โมดลที่ 2 = 80,000 เอลิเมนต์

4. ผลการคานวณและวิจารณ์ ผล
จากการใช้โปรแกรมวิเคราะห์ผลทางพลศาตร์ ของไหล สาหรับการ
วิเคราะห์รอบการหมุนของวงล้อกังหันน้ าผลิตไฟฟ้ า และได้เวกเตอร์ และ
รู ปแบบการหมุน ดังรู ปที่ 8 แล้วนาผลการวิเคราะห์มาทาการเปรี ยบเทียบ
กับผลการจาลองเชิ งตัวเลขและผลการทดลอง ซึ่งผลที่ได้ดงั ตารางที่ 1

รูปที่ 6. (ค)โมดลที่ 3 = 90,000 เอลิเมนต์

รู ปที่ 8. เวกเตอร์ และรู ปแบบการหมุนจากการวิเคราะห์

รูปที่ 6. (ง)โมดลที่ 4 = 100,000 เอลิเมนต์

รูปที่ 6. (จ)โมดลที่ 5 = 110,000 เอลิเมนต์

รู ปที่ 9. Plot Contour ของความเร็ ว

องค์ประกอบการวิเคราะห์ จะตั้งสมมุติฐานให้น้ ามีการไหล 9 m/s, 10
m/s, 11 m/s, 12 m/s และ 13 m/s ซึ่งได้จากเปอร์เซ็นต์การเปิ ดหัวฉี ด ดังรู ป
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เที ยบกันตามเปอร์ เซ็ นต์การเปิ ดหัวฉี ด พร้ อมกับการปรั บขนาดของเอลิ
เมนต์ในโมเดลต่างๆ ดังแสดงผลได้ดงั ตารางที่ 1 โดยที่เปอร์ เซ็นต์การเปิ ด
หัวฉี ดที่ 100 จะให้รอบการหมุนสูงสุดทางทฤษจี 1,763 RPM และให้รอบ
การหมุนที่ ได้จากการทดสอบจริ งจากต้นแบบ 1,760 RPM และให้รอบ
การหมุนสูงสุดที่ได้จาก (CFD) 1,764 RPM เมื่อคิดเปอร์เซ็นต์คลาดเคลื่อน
โดยใช้ผลของรอบการหมุนทางทฤษจี เทียบกับรอบการหมุนทาง (CFD)
จะได้เปอร์ เซ็นต์คาดเคลื่อน 0.22 % จากผลการทดลองสามารถอธิ บายได้
ว่า ความละเอียดของเมชเอลิ เมนต์บริ เวณที่ ทาการศึกษาย่อมมี ผลต่อการ
จาลองเชิงตัวเลขในการวิเคราะห์ทางพลศาสตร์ของไหล
รูปที่ 10. การวัดค่าความเร็ วที่พิกดั ต่างๆในโวลูตน้ า

5. สรุปผลการทดลอง
ผลการวิเคราะห์ แบบจาลองของกังหันน้ าผลิตไฟฟ้ าทั้ง 5 โมเดลการ
วิเ คราะห์ ที่ ไ ด้ส ร้ า งขึ้ น และน ามาเปรี ย บเที ย บผลกับ ผลการศึ ก ษาทาง
ทฤษจี แ ละผลการทดสอบจริ ง จ านวนของเมชเอลิ เ มนต์มี ผลต่ อ ความ
แม่นยาในการคานวณและวิเคราะห์ผลทางพลศาสตร์ ของไหล

ตารางที่ 1 ผลการทดลอง

%เปิ ด
หัวฉี ด

ความ
เร็ วลาน้ า
(m/s)

รอบการ
หมุน
ทางทฤษจี
(RPM)

รอบการ
หมุน
ทดสอบ
(RPM)

25%
9
1,322
1,319
50%
10
1,469
1,465
75%
11
1,616
1,614
100%
12
1,763
1,760
หมายเหตุ รอบการหมุนที่ได้จาก (CFD) และทฤษจี
เป็ นรอบการหมุนที่ไม่คิดการสู ญเสี ย

รอบการ
หมุน
(CFD)
โมเดลที่ 5
(RPM)
1,325
1,471
1,619
1,764

%
Error
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4.1 ตัวอย่างการคานวณหารอบการหมุนทางทฤษฏี
การคานวณหารอบการหมุนของวงล้อกังหันน้ าผลิ ตไฟฟ้ าทางทฤษจี
จะอาศัยสมการทางคณิ ตศาสตร์ ดังนี้ [4]
N

โดยที่

  60
2

(13)

N คือ รอบการหมุน


V
R โดยที่

 
N

R
V

(RPM)
คือ รัศมีวงล้อกังหันน้ า (m)
คือ ความเร็ วน้ า
(m/s)

9
138.46
 0.13 / 2 

138.46  60
RPM
 1322
2

จากผลการคานวณที่ความเร็ วน้ า 9 m/s สามารถสร้างรอบการหมุน
ของกังหันน้ าผลิตไฟฟ้ าได้ 1,322 RPM
4.2 วิจารณ์ ผลการทดลอง
ผลจากการปรั บ ค่าของเมชเอลิ เ มนต์ โดยให้ ไ ด้เ ปอร์ เ ซ็ น ต์ใ นการ
จัดเรี ยงตัวที่ ละเอี ยดมากที่สุดในโมเดลที่ 5 ซึ่ งมี เอลิ เ มนต์ 100,000 เอลิ
เมนต์ให้ผลการวิเคราะห์ ที่ลู่เข้าของคาตอบได้ใกล้เคียงกว่าโมเดลอื่นเมื่ อ
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คณิตพงศ์ เพ็งวัน
คมศักดิ์ เมฆสมุทร
ครรชิต เงินคําคง

จ
จเร นะราชา
จตุภูมิ อ้ายโน
จักรกฤษณ์ จันทรศิริ
จักรพงษ์ อินทรรุจิกุล
จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน
จันทร์บูรณ์ สถิตวิริยวงศ์
จามรี ศรีจันทร์
จารุพงษ์ สร้อยคํา
จิติมนต์ อั่งสกุล
จินดา สามัคคี
จินตนา เข็มประสิทธิ์
จิรทีปต์ วุฒิชยันต์
จิรพงศ์ ใจหล้า
จิรภูมิ บุตรโท
จิรวัฒน์ จิตประสูตวิทย์
จิระวัฒน์ วันยาม
จิรัชญา พูลสวัสดิ์
จิรัฏฐา ภูบุญอบ
จิรายุ ผัดยา
จีรวัฒน์ สัญญา
จุฑาทิพย์ เฉลิมผล
จุฑาทิพย์ ทองเดชาสามารถ
เจตน์ชรินทร์ ร่วมชาติ
C. Jivacate

ข
ขวัญชัย เอื้อวิริยานุกูล
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ฉ
ฉัตรตระกูล สมบัติธีระ
เฉลิม ยาวิลาศ
เฉลิมพล เรืองพัฒนาวิวัฒน์
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ณัฐชนันย์ เจริญเกียรติ
ณัฐฐา ธรรมชาติ
ณัฐพงศ์ แพน้อย
ณัฐพงศ์ ตัณฑนุช
ณัฐพงศ์ พันธุนะ
ณัฐพงศ์ วงศ์แสงนาค
ณัฐพงศ์ สอนอาจ
ณัฐพงษ์ สมต๊ะ
ณัฐพงษ์ สุขแก้ว
ณัฐพล กิจติสร
ณัฐพล คํามงคล
ณัฐพล คําราพิช
ณัฐพล สกุณา
ณัฐพล สิทธิศรีจันทร์
ณัฐวุฒิ รัตนาวิล

ช
ชนนิกานต์ พานิชนอก
ชนิดร์นนท์ จันทร์สกาว
ชยธร สิมะเสถียร
ชยานันท์ ลิ้มจํารูญรัตน์
ชัชชล สุวรรณโชติ
ชัชรินทร์ นิยติวัฒน์ชาญชัย
ชัชวาล รัตนโสภา
ชัยนิกร กุลวงษ์
ชัยพร เขมะภาตะพันธ์
ชัยพร ใจแก้ว
ชาญยุทธ์ กาญจนพิบูลย์
ชินานาฏ วิทยาประภากร
ชีวิน ชนะวรรโณ
ชูธง สัมมัตตะ
เชาว์ลิต พันธ์สังข์
ไชยยันต์ บุญมี
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D. Chenvidhya
N. Chomnawang
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ด
ดวงพร อ่อนหวาน
ดวงอาทิตย์ ศรีมูล
ดํารงค์ชัย สมยาราช
ดํารงศักดิ์ อรัญกูล
ดิราภา สุวรรณฤทธิ์
C. Dehthummarong
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ตะวัน ขุนอาสา
ตุลลา ลิมปิติ
เตชัส บางเจริญสุข
ไตรภูมิ แซ่วะ
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ณ
ณฐพงศ์ สว่างเมือง
ณฐพล พันุวงศ์
ณรงค์ศักดิ์ แสนคําอ้าย
ณัชชลิดา ศรีประทุม
ณัฐกานต์ พุทธรักษ์
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ต

ฐ
ฐปน ชื่นบาล
ฐิติกร โตยิ่งไพบูลย์
ฐิตินนท์ ผลโพธิ์
ฐิติพงษ์ เลิศวิริยะประภา
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ธีระวัฒน์ วงค์คําปัน
ธีระศักดิ์ สมศักดิ์

ท
ทรงพล กัทลี
ทรงสมศักดิ์ บุญมิ่ง
ทวี สุนันตะ
ทวีชัย ตันติวิชาญ
ทวีทรัพย์ บรรณสาร
ทศพล จันทร์แดง
ทศพล บ้านคลองสี่
ทัศวรรณ พุทธสกุล
ทินธินาถ สิงห์แก้ว
ทิพบุฏษ์ เอกแสงศรี
J. Thongpron
S. Thepa
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น
นเรศ ศิริเกษร
นครินทร์ เกษมทรัพย์
นครินทร์ ป้อมภา
นนท์ เขียวหวาน
นนทวัฒน์ จุลเดชะ
นพพร พัชรประกิติ
นพรัตน์ การะเกต
นภดล ทองเชื้อ
นรินทร์ สายปัน
นฤเทพ สุวรรณธาดา
นลินภัสร์ ปรวัฒน์ปรียกร
นัฐวุติ มะณี
นัททิกา อุปนาศักดิ์
นันทชัย ทองแป้น
นันทพันธ์ สารตันติดาธรม์
นําชัย ห้วยทราย
นิคม สุวรรณวร
นิติพัฒน์ จอมมงคล
นิภาภณธ์ ศิริพล
เนาวัล ศิริพัธนะ
เนื่องวงศ์ ทวยเจริญ
Narong Aphiratsakun
Nattaporn Chaiyat
Noppanunt Utamaphethai

ธ
ธเนศ บุญญเศรษฐกุล
ธงไชย แซ่อุง
ธนบดินทร์ วงษ์เมืองแก่น
ธนพล ภิรมย์พร้อม
ธนภูมิ พรหมแก้ว
ธนมินทร์ มุนินทร์
ธนวัฒน์ เมืองสองสงค์
ธนวิชญ์ ปลอดดี
ธนัญ จารุวิทยโกวิท
ธนัฐ สมบูรณ์
ธนาวุฒิ ธนวาณิชย์
ธนิต เกตุแก้ว
ธนิต บุญใส
ธรา อั่งสกุล
ธราดล โกมลมิศร์
ธวัชชัย ทองเหลี่ยม
ธวัชชัย สุวรรณโชติ
ธาดา อุ่นใจ
ธีรพงศ์ ลีลานุภาพ
ธีรพงษ์ โชคสถิตย์
ธีรพรรดิ์ วงษ์อัครนนท์
ธีรยุทธ บุนนาค
ธีรศักดิ์ ใจทอง
ธีรศักดิ์ ขอพุทธพรชัย
ธีรศักดิ์ สมศักดิ์
ธีระพงศ์ ก้อนคํา
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บ
บรรเจิด เจริญพันธ์
บรรพต ศิริณัฎสมบูรณ์
บุญส่ง สุตะพันธ์
บูชิต ปิตานุสร
เบญจพร ปาวะรีย์
เบญจวรรณ อินทระ
Bhovornsak Somkror
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พัฒนะ ธโนภาสสกุล
พาณิชย์ สุโคต
พานิช อินต๊ะ
พิเชฐ ม่วงนวล
พิเชษฐ์ ทานิล
พิชิต ทนันชัย
พินิต แสงวัฒนะ
พิษณุ แก้วเทพ
พิสิทธิ วิสุทธิเมธีกร

ป
ปกรณ์ เนตรผาบ
ปกรณ์ เสรีเผ่าวงษ์
ประเสริฐ นามเวช
ประกาศิต ศรีทะแก้ว
ประชา ยืนยงกุล
ประถม เอกรัตน์
ประยุทธ อัครเอกฒาลิน
ปรัชญา ปัญญาแก้ว
ปริญญา นิรุตติวัฒน์
ปองพล งามตา
ปานวิทย์ ธุวะนุติ
ปิติ กฤตยานุกูล
ปิยดนัย บุญไมตรี
ปุณยภัทร ภูมิภาค
Pagon Mingsiripreeda
Panuwat Janwattanapong
Phaanarai Anachotikul
Pollakrit Toonkum
Pongsakorn Jaiyaprab
Prabhas Chongstitvatana
R. Phatthanakun
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พิสิษฐ์พงศ์ วิศาลเจริญยิ่ง
พีรวัส จิรกาลนุกุล
พีรวุฒิ ยุทธโกวิท
พีระพงศ์ ฟักเขียว
พีราวิชญ์ ภาคนนท์กุล
พุทสายัน นราพินิจ
พูนทรัพย์ คุ้มวงศ์
เพ็ญศรี จุลกาญจน์
ไพโรจน์ ทองประศรี
W. Pummara
S.Promwokorn

ภ
ภัทรวุฒิ จรัสพันธุ์กุล
ภัสส์กุญช์ ฐิติมหัทธนกุศล
ภาณุเดช ทิพย์อักษร

ผ
ผุสดี มุหะหมัด
ไผ่ ยมนา
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ภาณุพงศ์ เหลืองปทุม
ภาณุพงศ์ ช่วยเจริญสุข
ภาณุพงศ์ ระย้าแก้ว
ภาสวรรธน์ วัชรดํารงศักดิ์
ภูวดล คําวงษา
ภูวนัย ใจบ้านเอื้อม

พ
พงศธร รอดเจริญ
พงษ์พิษณุ เชื้อหมอ
พรชัย ทรัพย์นิธิ
พรพรรณ พงษ์พันธ์
พรระพีพัฒน์ ภาสบุตร
พร้อมรบ คําธาร
พฤทธิ์ เนตรสว่าง
พสิษฐ์ สังข์คํา
พสิษฐ์ สุวรรณภิงคาร
พัชราธรณ์ พูนเกตุ
พัชราภา จารุวัฒน์
พัชรี ยางยืน
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ลาวัณย์ สัมพันธ์พร

ม
มงคล ธุระ
มงคลชย ภิรมย์
มณเฑียร รัตนศิริวงศ์วุฒิ
มนตรี โพธิโสโนทัย
มนัส สังวรศิลป์
มลคล ธุระ
มัชญา ปะทะนมปีย์
มุกระวี ดีสุ่น
Marong Phadoongsidhi
Montree Saowadee
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วรจักร์ เมืองใจ
วรพล ลีลาเกียรติกุล
วรรณรีย์ วงศ์ไตรรัตน์
วรรณิดา ชินบุตร
วรรัตน์ ปัตรประกร
วัชร ไชยมงคล
วัชรพล นาคทอง
วัชระ วณาลักษณ์
วัลลภ มั่นน้อย
วาทิต เบญจพลกุล
วิชาญ จันที
วิฑูรย์ พรมมี
วิทวัส ปิงวัง
วินัย ใจกล้า
วิภา สุคนธพงศ์
วิภาวัลย์ นาคทรัพย์
วิศรุต รัตนอาภรณ์
วิศิษฐ์ ตันสินชัย
วิษณุ บัวเทศ
วีรชัย วงศ์คีรีวรรณ
วีรยุทธ ประเสริฐศรี
วีรวิทย์ ณ วรรณมา
วีระยุทธ หล้าอมรชัยกุล
วีระศักดิ์ ชื่นตา
วุฒิชัย อัศวินชัยโชติ
วุฒินันท์ ธรรมรงค์
วุฒินันท์ วามะกัน
เวทรินทร์ ธัญสิประเสริฐ
ไวยพจน์ ศุภบวรเสถียร

ย
ยลดา พานทอง
ยศนัย ศรีอุทัยศิริวงศ์
ยศวีย์ แก้วมณี
ยุทธนา เฟื่องฟุ้ง
ยุทธนา กันทะพะเยา
ยุทธนา ขําสุวรรณ
ยุทธนา ปิติธีรภาพ
ยุพดี หัตถสิน
ยุรนันท์ ฉิมบรรเลง
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ร
รติกร ชัยวัฒนธรรม
ระบิน ปาลี
ระพินทร์ ขัดปิก
รังสรรค์ เมืองเหลือ
รัชนก สันธิ
รัฐศาสตร์ อัมฤทธิ์
รัตติญา ปงกา
รุ่งนภา พงษ์ช้าง
เรวัฒ คําวัน
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D201
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D390
D188

ศราวุฒิ รุ่งเรืองวจีเอก
ศรินญา ตะติยา
ศศิพันธ์ วงศ์สุทธาวาส
ศักดา จงแก้ววัฒนา
ศิราภรณ์ ชื่นบาล
ศิริเรือง พัฒน์ช่วย
ศิริฉัตร์ ทองเหล็กเพชร
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ล
ลลิตา สายศิลป์
ลักขณา โชคสกุลทรัพย์
ลัดดา ปรีชาวีรกุล
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D312
D54
D307
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E77 E82
E94
E23
E35
D120
D251
D274
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ศิริลักษณ์ กรุดเงิน
ศิวัช ศิริคุณ
ศุภกิต แก้วดวงตา
ศุภชัย อรุณพันธ์
ศุภนิจ พรธีรภัทร
ศุภลักษณ์ ศรีตา
เศรษฐ์ สัมภัตตะกุล

E113
D378
E71 E90
D270
D312
E115 E119
E122
D382

สุมนฑา เอี่ยมเจริญ
สุรเชษฐ์ ตั้งทรัพย์สกุล
สุรฉัตร ปัดครบุรี
สุรบดินทร์ เพ็ชรฉ่ํา
สุรพล มโนวงศ์
สุรศักดิ์ อยู่สวัสดิ์
สุรางค์รัตน์ เชาว์โคกสูง
สุรินทร์ อ่อนน้อม
สุริยา อดิเรก
เสกสรร กันธรรม
เสกสรร พิบูลผดุงทรัพย์
เสกสรร อ้วนสอาด
เสฐียรพงษ์ ทองรุน
เสาวนีย์ สันติวงศ์
เสาวลักษณ์ วรรธนาภา
C. Sriphung
Supachai Thongsuk
Sutean Tunyasrirut

ส
สนิท สิทธิ
สมผล โกศัลวิตร์
สมพร เรืองสินชัยวานิช
สมพร อ่อนเกตุผล
สมสิน วางขุนทด
สมหมาย บัวแย้มแสง
สรกฤช ศรีเกษม
สรรเพชญ เที่ยงเกตุ
สราวิทย์ ทิมอิ่ม
สลิลทิพย์ สินธุสนธิชาติ
สอนธิ วนาลัยสุชสันต์
สัญญา คูณขาว
สัญญา ผาสุก
สัญญา อุทธโยธา
สันติภาพ โคตทะเล
สาคต จําปาอิ่ม
สาคร วุฒิพัฒนพันธุ์
สาวิตรี กาทองทุ่ง
สิงห์ทอง พัฒนเศรษฐานนท์
สิทธากร พลาอาด
สิทธิพงษ์ เพ็งประเดิม
สิริกร กรมโพธิ์
สิริพงษ์ มาทาเม
สุเทพ บุญมาบํารุง
สุเมธ ประภาวัต
สุจินดา ปัญญาคันธา
สุทธิวัส ปะสุนะ
สุธี สุขพันธุ์
สุพัตรชัย สีแก้วมี
สุพัตรา บุตรดี
สุภาธิณี กรสิงค์

D386
D426
D107
E97
D291
D218
D473 D477
D386
D422
D15 D32 D99
E133
E92
D28
D270
D205 D422
D63
D74
D141
D511
D171
D149 E13
D107
D334
D422
D149
E65
E46
E84
E27
E139
E92
D295

D519
D259
D89
D238
D338
E115 E119
E122
D266 D274 E42
D291
D369
D137
E10
D149
D316
D196
D36
D116
D225
D361

ห
หยั่งหทัย ชัยอาภร
หฤทัย ดิ้นสกุล

D386
D124

อ
อเนก เพ็ชรแบน
อดิเรก วงค์วารินทร์
อดิศร บุตรโพธิ์
อธิคม ศิริ
อนนท์ นําอิน
อนวัทย นิลเนตร
อนันต์ ผลเพิ่ม
อนันต์ วงษ์จันทร์
อนันท์ ทับเกิด
อนุชล หอมเสียง
อนุชา เรืองพานิช
อนุชา สว่างวงศ์
อนุพงศ์ ไพโรจน์
อภิชฏา ทองรักษ์
อภิชาต ใสงาม
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E52
D137
D94
D221 D238
D179 D394
D527
D132 D153
D157 D329
D502 D506
D137 E46
D399
E137
D486
D438
E27 E137
D28
E128
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อภิรักษ์ จันทร์สร้าง
อภิสิทธิ์ ดํารงศ์พิวัฒน์
อรรถกฤตย์ วีระเดช
อรรถพล วิเวก
อริยะ แสนทวีสุข
อลงกต กองมณี
อลงกรณ์ ลัง
อาโมทย์ สมบูรณ์แก้ว
อาทิตย์ ยาวุฑฒิ
อานนท์ วีระวงศ์
อานนท์ สิงห์เสถียร
อานันท์ เจริญรัตน์
อํานวย เรืองวารี
อําพล แก่นชัยภูมิ
อิดริด แก้วดํา
อิศเรศ ไชยพิสุทธิพงศ์
อุเทน คําน่าน
อุดม เครือเทพ
อุดม สุธาคํา
เอกชัย ชัยดี
เอกทัศน์ พฤกษวรรณ
เอกรินทร์ วิจิตต์พันธ์
เอกลักษณ์ ปัญญารัตน์
Ittipol Thirasat

D132 D153
D157 D329
D502 D506
E3
E3
D205 E48
E13
D386
E52
D201 D312
D24
E137
D89 D94 D141
E82
D295 D299
D89
E82
D71
E115 E119
E122
D63
D210
D394
E52 E54
D251
E90
D490
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Power Electronics Didactic

PE 1251 : Line Frequency Converter
Single Phase Line Frequency Converter
PE 1401 : DC – AC Converter
PE 1502 : Frequency Converter ATV 61

PE 1101 :
PE 1301 : DC – DC Converter
PE 1501 : Frequency Converter ATV 312

Power Electronics Didactic
Single Phase/ Three Phase Line Frequency Converter : PE 1101, PE1251
Single Phase / Three Phase AC–DC and AC-AC Converter

-

Specification
Input Voltage : Three Phase 220/380V 50Hz.
Semiconductor : SCR , Triac , Power Diode, Free wheeling Diode
Load : Resistor , Inductor , Capacitor
Control System
- Graphic Display : 16 character 2 Line LCD Module (Show Gate Angle)
- Gate Signal : 0…120/150/180 Degree Gate Signal for SCR Triac
- Selected : Single Pulse / Train Pulse / Double Pulse
- Button Switch : Lower Limit Rectifier Stability

 Experiment for Line Frequency Converter

-

Characteristic of Diode
Characteristic of SCR
Characteristic of Triac
Single Phase Half wave Rectifier Circuit
Single Phase with center-tap transformer
Single Phase Bridge Rectifier Circuit
Single Phase Half wave Controlled
Rectifier Circuit
Single Phase Full wave Controlled
Rectifier with center-tap transformer
Single Phase Bridge Half-Controlled
Single Phase Bridge Full-Controlled
Single Phase Bridge Twin-Armed HalfControlled Rectifier Circuit with DC Motor
Single Phase Bridge Full-Controlled
Rectifier Circuit with DC Motor

- Three Phase Half wave Rectifier Circuit
- Three Phase Bridge Rectifier Circuit
- Three Phase Half Wave Controlled
Rectifier Circuit/ with DC Motor
- Three Phase Bridge Half-Controlled
Rectifier Circuit/ with DC Motor
- Three Phase Bridge Full-Controlled
Rectifier Circuit/ with DC Motor
- Three Phase AC-Voltage Control with SCR
- Three Phase AC-Voltage Control with
Triac Circuit
- Single Phase AC Voltage Control with
Triac Circuit
- Single Phase AC Voltage Control with
SCR

Power Electronics Didactic
DC – DC Converter : PE 1301
DC Chopper and Buck Converter
-

Input Voltage : Single Phase 220V 50/60Hz.
Transformer : 220V/65-130V (+/-10%) , 3.4A , Power 442VA.
Semiconductor : IGBT , MOSFET , Diode
Device : Resistor , Inductor , Capacitor
Graphic Display : 16 character 2 Line LCD Module (Show Duty Cycle)
Gate Signal : - Gate Driver for IGBT , MOSFET
- Switching Frequency 2–40kHz. (Step Selected) , Duty Cycle 0...100% adj.

 Experiment for DC – DC Converter
- IGBT Chopper, IGBT Chopper with DC Motor
- MOSFET Chopper, MOSFET Chopper with DC Motor, Buck Converter

DC – AC Converter : PE 1401
-

Input Voltage
: Single Phase 220V 50/60Hz.
Input Transformer : 220V/12-24V (+/-10%) , 10A , Power 240VA.
Isolate Transformer : 220V/12-24V (+/-10%) , 10A , Power 240VA.
Semiconductor : MOSFET
Load : Resistor , Inductor
Graphic Display : 16 character 2 Line LCD Module (Show Amplitude Modulation Ratio)
Gate Signal : - Gate Driver for MOSFET , Switching Frequency 1, 4 kHz.
Sine PWM Control, Amplitude Modulation Ratio 0…1 adj.
Fundamental Frequency 50 Hz. (+/-1%)

 Experiment for DC – AC Converter
- Sine PWM Signal
- 24 Volt Single Phase Bridge Inverter
- 12 Volt Single Phase Bridge Inverter
- Single Phase Inverter with 110V Transformer
- Single Phase Inverter with 220V Transformer

Power System Didactic

Transmission Line Didactic : PS 1100

The transmission line model PS 1102 can be used to a series of experiments with
transmission lines. Consist short transmission line model , medium transmission line model ,
long transmission line model and long transmission line with return line model. Those listed
and described in detail in the instruction manual include : Characteristic of the
short/medium/long transmission line models.Voltage drop on the short/medium/long
transmission line models. Short circuit tests, Earth fault.
Specification Power rated : Three Phase 0-240VLN/420VLL. , 4A. (max.)
Universal Meter : measuring for Three Phase Voltage can be measuring
Current, Voltage , Power Factor, Watt , Var , kWhr : LED Display

Short Transmission Line Model
- Resistance 6 ohm
- Inductance 65 mH
- Capacitance 1.0 uf
Medium Transmission Line Model
- Resistance 11 ohm
- Inductance 90 mH
- Capacitance 1.5 uf
Long Transmission Line Model
- Resistance 17 ohm
- Inductance 130 mH
- Capacitance 1.0 uf
- Capacitance 1.5 uf
Long Transmission Line with
Return Line Model
- Resistance 17 ohm,Inductance
130 mH ,Capacitance 1.0/1.5 uf
- Return line 7 ohm, 210mH
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