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ECTI-CARD 2016
การประชุมวิชาการ งานวิจยั และพัฒนาเชิงประยุกต์ครั้งที่ 8
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วันที่ 27-29 กรกฏาคม พ.ศ.2559
ณ โรงแรมหัวหิ นแกรนด์ โฮเทล แอนด์ รี สอร์ท
อําเภอหัวหิ น จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์

จัดโดย
สมาคมวิชาการไฟฟ้ า อิเล็กทรอนิกส์ โทรคมนาคมและสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พระนคร
สถาบันมาตรวิทยาแห่ งชาติ
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สารอธิการบดี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครตั้งปณิ ธานที่ จะมุ่ งมัน่ ความเป็ นผูน้ าํ การจัดการศึ กษาด้านวิชาชี พด้วยความรู้ ทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเชิงบูรณาการ พัฒนากําลังคนให้มีคุณภาพ คู่คุณธรรม สู่มาตรฐานสากล ด้วยการคิดอย่างสร้างสรรค์และทําอย่าง
มืออาชีพ และมีเป้ าหมายที่จะก้าวไปสู่ความเป็ นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีแห่งโลกอาชีพ ดังวิสัยทัศน์ “มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีช้ นั นําด้านการ
ผลิตบัณฑิตมืออาชีพ”
ตั้งแต่สถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เมื่อ พ.ศ.2548 เป็ นต้นมา มหาวิทยาลัยฯได้วางรากฐานการพัฒนา
บุคลากร โดยส่ งเสริ มให้อาจารย์ นักวิจยั บุคลากรสายวิชาการ เจ้าหน้าที่และนักศึกษาทุกสาขาวิชาชีพได้ทาํ งานวิจยั และสิ่ งประดิษฐ์ส่งเข้า
ร่ วมงานประชุมวิชาการทั้งระดับชาติและนานาชาติมาอย่างต่อเนื่ อง ทําให้มีการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ การพัฒนาและขยายเครื อข่ายผูเ้ ชี่ยวชาญ
ในแต่ละสาขาอาชี พอย่างมากมาย โดยมุ่งเน้นในการให้ร่วมมือกับภาคเอกชน ภาคอุตสาหกรรมด้านต่างๆ ในหลายรู ปแบบเพื่อออกแบบ
หลักสู ตรการเรี ยนการสอนให้ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานในปั จจุบนั โดยพัฒนาหลักสู ตรให้มีความทันสมัย เพื่อให้กา้ วทันต่อ
ความเจริ ญก้าวหน้าของเทคโนโลยีของโลกที่พฒั นาไปอย่างรวดเร็ วและต่อเนื่อง
นับเป็ นโอกาสที่ ดีในปี นี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้มีโอกาสร่ วมมื อกับและสถาบันมาตรวิทยาแห่ งชาติ
สมาคมวิชาการไฟฟ้ า อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ โทรคมนาคมและสารสนเทศ (ECTI) ร่ วมกันจัดการประชุมวิชาการงานวิจยั และพัฒนา
เชิงประยุกต์ หรื อ ECTI-CARD 2016 ซึ่ งในปี นี้จดั ขึ้นเป็ นครั้งที่ 8 ภายใต้หวั ข้อ “การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอย่างชาญฉลาดเพื่อตอบสนอง
ภาคอุตสาหกรรมสมัยใหม่อย่างยัง่ ยืน” ณ โรงแรมหัวหิ นแกรนด์ โฮเทล แอนด์ พลาซ่ า จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ ระหว่างวันที่ 27-29
กรกฏาคม พ.ศ.2559 ดังนั้นจึงเป็ นโอกาสที่ดีที่ทาํ ให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ นวัตกรรม และงานวิจยั เชิงประยุกต์ระหว่างนักวิจยั อาจารย์
นักศึกษาในสถาบันการศึกษาชั้นนําทัว่ ประเทศกับภาคอุตสาหกรรมสมัยใหม่ ซึ่ งจะก่อให้เกิดองค์ความรู้และนวัตกรรมใหม่ๆที่สามารถ
นําไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยได้
ในนามของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ขอขอบคุณกรรมการในทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกท่านที่ทุ่มเทกําลังกาย
กําลังใจเพื่อให้การประชุมวิชาการงานวิจยั และพัฒนาเชิงประยุกต์ หรื อ ECTI-CARD 2016 สามารถดําเนินการไปได้ตามวัตถุประสงค์ และ
สุ ดท้ายขออวยพรให้การประชุมวิชาการครั้งนี้สาํ เร็ จลุล่วงไปได้ดว้ ยดีบรรลุผลสําเร็ จดังเจตนารมณ์ที่มุ่งหวังไว้ทุกประการ และมีนวัตกรรม
งานวิจยั เชิงประยุกต์ที่มีประโยชน์นาํ ไปสู่การพัฒนาความเจริ ญก้าวหน้าทางวิชาการ การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยได้อย่าง
ต่อเนื่องสื บไป

รองศาสตราจารย์ สุ ภทั รา โกไศยกานนท์
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
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นายกสมาคม
สมาคม ECTI
สมาคมวิชาการไฟฟ้ า อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ โทรคมนาคม และสารสนเทศ (Electrical Engineering/ Electronics, Computer,
Telecommunications, and Information Technology Association) ซึ่ งเรี ยกย่อๆว่า ECTI Association หรื อ สมาคมอีซีทีไอ จัดตั้งขึ้นโดยมี
จุดประสงค์เพื่อส่ งเสริ มความก้าวหน้าด้านวิชาการในประเทศไทยในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ และเทคโนโลยีดา้ นไฟฟ้ า อิเล็กทรอนิ กส์
คอมพิวเตอร์ โทรคมนาคมและสารสนเทศ และเป็ นแหล่งรวมข้อมูลความรู้ของงานประชุมวิชาการต่างๆ ที่จดั ขึ้นภายในประเทศให้สามารถ
ค้นหาข้อมูลบทความในสาขาที่เกี่ยวข้องได้อย่างสะดวก และสามารถนําไปใช้ในการวิจยั ต่อๆ ไปได้ โดยสมาคมฯได้จดทะเบียนเมื่อวันที่ 26
กรกฎาคม 2545 ในการจัดตั้งสมาคมฯ นั้น ตั้งใจว่าจะพยายามให้คล้ายกับ IEEE หรื อ IEICE (ของประเทศญี่ปุ่น). กิจกรรมหลักๆจะมี การ
ออกวารสารวิชาการ (ซึ่ งมีสองฉบับ คือECTI Transactions on Electrical Engineering, Electronics and Communications, ECTIEEC และ ECTI Transactions on Computers and Information Technology, ECTI-CIT) โดยตีพิมพ์บทความวิจยั และบทความประเมินเป็ น
ภาษาอังกฤษ ดําเนินการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ และระดับนานาชาติ การอบรมทางวิชาการ และการจัดบรรยายพิเศษ เป็ นต้น
ตลอดระยะเวลา 15 ปี ที่ผา่ นมา สมาคมอีซีทีไอ ได้ดาํ เนินการจัดประชุมทางวิชาการทั้งในระดับ นานาชาติและระดับชาติ มาอย่าง
สมํ่าเสมอ การประชุ มทางวิชาการของสมาคมฯเองในระดับนานาชาติน้ ัน ชื่ อ ECTI-CON จัดขึ้นครั้งแรก เมื่ อปี พ.ศ. 2547 ส่ วน ECTICARD เป็ นการประชุมระดับชาติ ได้จดั ขึ้นครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2552 ในแต่ละครั้งของการประชุม สถานที่จดั ก็จะหมุนเวียนไปตามจังหวัด
ต่าง ๆ ทุกภูมิภาคของประเทศ
ECTI-CARD เป็ นการประชุมทางวิชาการที่เน้นการวิจยั และพัฒนาเชิงประยุกต์ ในด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในด้านเกษตรกรรม
อุตสาหกรรม และการศึกษา อันส่ งผลโดยตรงต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย โดยผลงานที่นาํ เสนอจะได้รับการคัดกรอง
จากผูท้ รงคุณวุฒิอย่างเข้มข้น นอกจากนี้คณะกรรมการจัดการประชุมยังได้คดั เลือกบทความรับเชิญที่น่าสนใจอีกจํานวนหนี่งมานําเสนอใน
การประชุ ม อี ก ด้ว ย การประชุ ม ครั้ งที่ 8 หรื อ ECTI-CARD 2016 เป็ นการจัด ร่ ว มกัน ระหว่ า งสมาคมฯ กับ คณะวิ ศ วกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร และสถาบันมาตรวิทยาแห่ งชาติ โดยกําหนดให้จดั ขึ้นระหว่างวันที่ 27-29 กรกฎาคม 2559 ณ
โรงแรม หัวหิ น แกรนด์ โฮเทล แอนด์ พลาซ่ า จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ ภายใต้หัวเรื่ อง "การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอย่างชาญฉลาดเพื่อ
ตอบสนองภาคอุตสาหกรรมสมัยใหม่อย่างยัง่ ยืน" ซึ่ งเป็ นที่แน่นอนว่าระดับของเทคโนโลยีในปี ปั จจุบนั นั้นได้กา้ วหน้าไปมาก เมื่อเทียบกับ
ปี ก่อนเก่า การใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสมนั้นจึงเป็ นเรื่ องจําเป็ นสําหรับประเทศไทย ซึ่ งก็เป็ นหนึ่ งสมาชิกใน ประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยน
(เออีซี)
ในฐานะนายกสมาคมอีซีทีไอ จึงหวังเป็ นอย่างยิง่ ว่า ผูเ้ ข้าร่ วมประชุมจะได้รับประโยชน์อย่างสูงสุ ด และสามารถนําความรู้ไปพัฒนา
ต่อยอดงานวิจยั และพัฒนาได้เป็ นอย่างดี ตลอดจนได้พบปะนักวิชาการ นักวิจยั และพัฒนา สามารถสร้างเครื อข่ายการทํางานในอนาคตได้
อันจะส่ งผลต่อการพัฒนาประเทศในภาพรวมต่อไป
ท้ายที่สุด สมาคมฯ ขอขอบพระคุณอย่างสู งแก่ผบู้ ริ หารของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ผูบ้ ริ หารของสถาบันมาตร
วิทยาแห่ งชาติ คณะกรรมการจัดงานทุกฝ่ าย ผูท้ รงคุณวุฒิ คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาที่มีส่วนร่ วมทุกท่าน ในการจัดการประชุ ม
วิชาการครั้งนี้

รองศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ ชุมช่วย
นายกสมาคม ECTI
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คณะกรรมการอํานวยการประชุมวิชาการ ECTI-CARD 2016
รองศาสตราจารย์สุภทั รา
รองศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์
ศาสตราจารย์ ดร.ประยุทธ
ศาสตราจารย์ ดร.โกสิ นทร์
ศาสตราจารย์ ดร.ประภาส
ดร.ประยูร
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์วิโรจน์

โกไศยกานนท์
ชุมช่วย
อัครเอกฒาลิน
จํานงไทย
จงสถิตวัฒนา
เชี่ยววัฒนา
ฤทธิ์ทอง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

คณะกรรมการดําเนินการประชุมวิชาการ ECTI-CARD 2016
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพงศ์
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ปฎิภาณ
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์กมลทิพย์
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์สมเกียรติ
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์สิทธิศกั ดิ์
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.นัฐโชติ
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์มนัส
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์พนู ศรี
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.สาคร
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์จตุรงค์
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.พนา
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์โกศล
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์กิจจา
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ทง
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์อรุ ณ
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ศุภวุฒิ
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์พิชญ
เรื ออากาศตรี ดร.พลกฤษณ์

พันธุนะ
ถิ่นพระบาท
วัฒกีกาํ ธร
ทองแก้ว
วรดิษฐ์
รักไทยเจริ ญชีพ
บุญเทียรทอง
วรรณการ
วุฒิพฒั นพันธุ์
จตุรเชิดชัยสกุล
ดุสิตากร
นิธิโสภา
ลักษณ์อาํ นวยพร
ลานธารทอง
ชลังสุ ทธิ์
เนตรโพธิ์แก้ว
ดาราพงษ์
จริ ยตันติเวทย์

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
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คณะกรรมการดําเนินการประชุมวิชาการ ECTI-CARD 2016 (ต่ อ)
อาจารย์ ดร.สุ รเชษฐ
อาจารย์ ดร.วริ นทร์
อาจารย์ ดร.ฉัตรแก้ว
อาจารย์ ดร.พสิ ษฐ์
อาจารย์ เลอพงษ์
อาจารย์ กมลพรรณ
อาจารย์ กร
อาจารย์ คชพงศ์
อาจารย์ ธนะกิจ
อาจารย์ นพกฤศณ์
อาจารย์ นิลมิต
อาจารย์ พิพฒั น์พล
อาจารย์ มนต์ชยั
อาจารย์ วณพันธ์
อาจารย์ วัลภา
อาจารย์ สุ รสิ ทธิ์
อาจารย์ อดิศกั ดิ์
อาจารย์ อรรถพล
อาจารย์ อัญชลี
อาจารย์ อานนท์
รต.ชลิต
ดร.ชัยวัฒน์
ดร.กนกวรรณ
ดร.ศริ ญญา
ดร.ชัชวาล
ดร.มณฑล
ดร.ปิ ยพัฒน์

เดชฟุ้ ง
สุ ดคนึง
จริ ยตันติเวทย์
สุ วรรณภิงคาร
พิศนุย
จารุ วาระกูล
พวงนาค
สุ มานนท์
วัฒกีกาํ ธร
ดําน้อย
นิลาศ
ลาภอมรภิญโญ
นรเศรษฐ์สิงห์
วัยวุฒิ
ภุมมะระ
ประกอบกิจ
วิริยกรรม
ช่วยคํ้าชู
มโนสื บ
สิ งห์เสถียร
คุม้ ทวี
เจษฎาจินต์
นนทพจน์
ปะสะกวี
คุรุภากรณ์
หอมกลิ่นเทียน
พูลทอง

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
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คณะกรรมการดําเนินการประชุมวิชาการ ECTI-CARD 2016 (ต่ อ)
ดร.ทยาทิพย์
นางเนตรนพิศ
นส.จุฑารัตน์
นายกองศักดิ์
นายอดิเทพ
นางเยาวเรศ
นส.พัชริ นทร์
นายเทพบดินทร์
นายสุ รเชษฐ
นายสิ ทธิศกั ดิ์
นายดนัย
อาจารย์ มัณฑนา

ทองตัน
คุม้ ทุกทิศ
ทานะรมณ์
ทองบุญ
จ่างอ่อน
พิมสุ ทธิ์
มูลมิรัตน์
บริ รักศ์อราวินท์
เพิม่ ฉลาด
พิมสุ ทธิ์
ภัทรกิจกุล
เตี๋ยวงษ์สุวรรณ์

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
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รายนามผู้ทรงคุณวุฒพิ จิ ารณาบทความ
Dr.Weerawat
Dr.Uthane
Assoc.Prof.Ekachai
Dr.Parichat
Assoc.Prof.Anan
Dr.Winai
Assoc.Prof.Dr.Naruemon
Assist.Prof.Dr.Gridaphat
Dr.Roongrojana
Assoc.Prof.Gridaphat
Assoc.Prof.Titipong
Dr.Luepol
Dr.Tanapat
Dr.Vitawat
Dr.Chatchai
Dr.Nararat
Dr.Bancha
Dr.Chalermpol
Dr.Chaiwat
Dr.Chatchaval
Dr.Sarinya
Dr.Piyaphat
Dr.Thayathip
Mrs.Natenapit
Mr.Thepbodin
Assoc.Prof.Seumsak
Assoc.Prof.Sinchai

Khawsuk
Supatti
Phaisangittisagul
Sermwuthisarn
Phonphoem
Jaikla
Wattanapongsakorn
Siharee
Songprakorp
Sriharee
Lertwiriyaprapa
Pipanmaekaporn
AnusasAmornkul
Sittakul
Khunboa
Ruangchaijatupon
Luadang
Charnsripinyo
Jassadajin
Kurupakorn
Pasakawee
Phoonthong
Thongtan
Khumthukthit
BarirakArawin
Douangsyla
Kamolphiwong

Chulachomklao Royal Military Academy
Kasetsart Uniiversity Si Racha Cumpus
Kasetsart University
Kasetsart University
Kasetsart University
King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang
King Mongkut's University of Tecgnology Thonburi
King Mongkut's University of Tecgnology Thonburi
King Mongkut's University of Tecgnology Thonburi
King Mongkut's University of Technology North Bangkok
King Mongkut's University of Technology North Bangkok
King Mongkut's University of Technology North Bangkok
King Mongkut's University of Technology North Bangkok
King Mongkut's University of Technology North Bangkok
Kon Kean University
Kon Kean University
National Electronics and Computer Technology Center
National Electronics and Computer Technology Center
National Institute of Metrology Thailand
National Institute of Metrology Thailand
National Institute of Metrology Thailand
National Institute of Metrology Thailand
National Institute of Metrology Thailand
National Institute of Metrology Thailand
National Institute of Metrology Thailand
National University of Laos
Prince of Songkhla University
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รายนามผู้ทรงคุณวุฒพิ จิ ารณาบทความ
Assist.Prof.Nikom
Assist.Prof.sakuna
Dr.Nopporn
Dr.Suwan
Dr.Jukkrit
Asst.Prof.DrSubongkoj
Assist.Prof.Teerayoot
Dr.Pollakrit
Mr.Phichit
Assist.Prof.Dr.Nattapong
Dr.Pasist
Mr.Korn
Mr.Arnon
Mr.Thanakit
Ms.Anchalee
Ms.Manthana
Assist.Prof.Chaiwat
Assist.Prof.Pituk
yutthana
Sirichai
Assist.Prof.Nathabhat
Assist.Prof.Boonyang
Assist.Prof.Dr.DuangArthit
Dr.Sopon
Asst.Prof.DrSommart
Assoc.Prof.Suranan
Dr.Kampol

Suvonvorn
Charoenpanyasak
Patcharaprakiti
Janin
Kluabwang
Topaiboul
Boonnak
ToonKum
Thananchai
Phanthuna
Suwanapingkarl
Poungnak
Singhasathein
Wattakeekamthorn
Manosuab
Tiawongsuwan
Sakul
Bunnoon
Kanthaphayao
Dangeam
Phankong
Plangklang
Srimoon
Phumeechanya
Khamkleang
Noimanee
Woradit

Prince of Songkhla University
Prince of Songkhla University
Rajamangala University of Technology Lanna Chiang Rai
Rajamangala University of Technology Lanna Lampang
Rajamangala University of Technology Lanna Tak
Rajamangala University of Technology Lanna, Chiang Mai
Rajamangala University of Technology Lanna, Chiang Mai
Rajamangala University of Technology Lanna, Chiang Mai
Rajamangala University of Technology Lanna, Chiang Mai
Rajamangala University of Technology Phra Nakhon
Rajamangala University of Technology Phra Nakhon
Rajamangala University of Technology Phra Nakhon
Rajamangala University of Technology Phra Nakhon
Rajamangala University of Technology Phra Nakhon
Rajamangala University of Technology Phra Nakhon
Rajamangala University of Technology Phra Nakhon
Rajamangala University of Technology Srivijaya
Rajamangala University of Technology Srivijaya
Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi
Rajamangala University of Technology Thanyaburi
Rajamangala University of Technology Thanyaburi
Rajamangala University of Technology Thanyaburi
Rangsit University
Silpakorn University
Songkhla Rajabhat University
Srinakharinwirot University
Srinakharinwirot University
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รายนามผู้ทรงคุณวุฒพิ จิ ารณาบทความ
Assoc.Prof.Suranan
Assoc.Prof.Dr.Peerapong
Assist.Prof.Dr.Rangsan
Assist.Prof.Dr.Monthippa
Assoc.Prof.Dr.Chanchai
Dr.Paramate
Assoc.Prof.Dr.Rangsan
Assist.Prof.Dr.Kongpol
Assist.Prof.Dr.Kongpan
Dr.Jitimon
Assist.Prof.Dr.Pornsiri
Dr.Sudarat
Assist.Prof.Chawasak
Dr.Thunyawat
Dr.Ajalawit
Dr.Jirarat
Dr.Jidtima

Noimanee
Uthansakul
Tongta
Uthansakul
Thongsopa
Horkaew
Wongsan
Areerak
Areerak
Angskun
Jongkol
Khwanon
Rakpenthai
Limpiti
Chantaveerod
Sitthiworachart
Sunkhamani

Srinakharinwirot University
Suranaree University of Technology
Suranaree University of Technology
Suranaree University of Technology
Suranaree University of Technology
Suranaree University of Technology
Suranaree University of Technology
Suranaree University of Technology
Suranaree University of Technology
Suranaree University of Technology
Suranaree University of Technology
Suranaree University of Technology
University of Phayao
Walailak University
Walailak University
Walailak University
Walailak University
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สรุปจํานวนบทความทีส่ ่ งเข้ าร่ วมการประชุมวิชาการ ECTI-CARD2016
จํานวนบทความทีส่ ่ งเข้ าร่ วมฯมีท้งั สิ้น
ผ่านการพิจารณา
นําเสนอแบบบรรยาย
นําเสนอแบบโปสเตอร์
ไม่ผา่ นการพิจารณา

207
191
175
16
16

บทความ
บทความ
บทความ
บทความ
บทความ

สรุปจํานวนบทความทีผ่ ่ านการพิจารณา
กลุ่มที่ 1 : เกษตรกรรม อุตสาหกรรมเกษตร
กลุ่มที่ 2 : เทคโนโลยีชีวภาพ การแพทย์ วิทยาศาสตร์กายภาพ วิทยาศาสตร์การกีฬา
กลุ่มที่ 3 : การประหยัดพลังงาน การจัดการพลังงานบ้านอัตโนมัติ
กลุ่มที่ 4 : การเรี ยนการสอนทางไกล การศึกษาบันเทิงคอมพิวเตอร์แอนิเมชัน
กลุ่มที่ 5 : การกูภ้ ยั ระบบเตือนภัย และพยากรณ์
กลุ่มที่ 6 : การสื่ อสาร การสนับสนุนผูใ้ ช้ตามบ้านเครื อข่ายสังคม เครื อข่ายไร้สาย
กลุ่มที่ 7 : การขนส่ ง การควบคุมจราจร การจัดการอุตสาหกรรม
กลุ่มที่ 8 : ธุรกิจการธนาคาร การท่องเที่ยว และการโรงแรม
กลุ่มที่ 9 : ระบบความปลอดภัย การควบคุมการเข้าถึงการยืนยันตัวตนฯ
กลุ่มที่ 10 : มาตรวิทยา การวัดและควบคุม
กลุ่มที่ 11 : หัวข้ออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
รวม

13
9
14
12
7
45
5
2
21
14
49
191
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บทความ
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สรุปจํานวนบทความทีผ่ ่ านการพิจารณาแยกตามหน่ วยงาน
Bangkok University
Chiangrai Rajabhat University
Chulalongkorn University
Dhurakij Pundit University
Expressway Authority of Thailand
Kasembundit University
Kasetsart University
Khon Kaen University
King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang
King Mongkut's University of Technology North Bangkok
Maejo University
Mahanakorn University of technology
Mahidol University
Nakhon Phanom University
Nakhon Si Thammarat Rajabhat University
Naresuan University
National Institute of Metrology Thailand
NECTEC
North-Chiang Mai University
Phetchaburi Rajabhat University
Phranakhon Rajabhat University
Prince of Songkla University
Rajabhat Maha Sarakham University
Rajamangala university of Technology Isan
Rajamangala University of Technology Lanna
Rajamangala University of Technology Phra Nakhon
Rajamangala University of Technology Rattanakosin
Rajamangala University of Technology Srivijaya

3
7
1
6
2
1
9
3
14
10
1
4
3
1
3
2
10
1
1
2
1
9
1
7
11
21
1
8
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บทความ
บทความ
บทความ
บทความ
บทความ
บทความ
บทความ
บทความ
บทความ
บทความ
บทความ
บทความ
บทความ
บทความ
บทความ
บทความ
บทความ
บทความ
บทความ
บทความ
บทความ
บทความ
บทความ
บทความ
บทความ
บทความ
บทความ
บทความ
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สรุปจํานวนบทความทีผ่ ่ านการพิจารณาแยกตามหน่ วยงาน (ต่ อ)
Rajamangala University of Technology Thanyaburi
Ramkhamhaeng University
Rangsit University
Siam University
Silpakorn
Songkhla Rajabhat University
Sripatum University
Sukhothai Thammathirat Open University
Suranaree University of Technology
thaksin
Thammasat University
Thepsatri Rajabhat University
Udon Thani Rajabhat University
Walailak University
รวม

17
1
7
2
1
2
2
1
1
1
1
3
8
1

บทความ
บทความ
บทความ
บทความ
บทความ
บทความ
บทความ
บทความ
บทความ
บทความ
บทความ
บทความ
บทความ
บทความ

191 บทความ

วันที่ 27-29 กรกฏาคม พ.ศ.2559 ณ โรงแรมหัวหินแกรนด์ โฮเทล แอนด์ รี สอร์ท อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์

กําหนดการประชุมวิชาการงานวิจัยและพัฒ นาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ ๘ หรื อ ECTI-CARD 2016
"การประยุกต์ ใช้ เทคโนโลยีอย่ างชาญฉลาดเพื่อตอบสนองภาคอุตสาหกรรมสมัยใหม่ อย่ างยั่งยืน"
วันพุธที่ 27 กรกฏาคม พ.ศ.2559
8:00-8:45 น.
ห้ องสั มมนา
8:45-10:15
Session1
ประธาน
สังกัด
รองประธาน
10.15-10.30 น.
ห้ องสั มมนา
10:30-12:00 น.
Session2
ประธาน
สังกัด
รองประธาน

ลงทะเบีย นเข้ าร่ วมงาน ECTI-CARD 2016

หัวหินบอลรูม1
Medical Application

เขาตะเกียบ
Programming & Robot

บ่ อแก้ว
Wireless Network

เขาเต่ า
Antenna Tech#1

ID 1029 1051 1106 1196 1207

ID 1031 1125 1144 1154 1182

ID 1044 1086 1116 1167 1193

ID 1158 1165 1192 1213 1214

ผศ.ดร.ประมุข อุณหเลขกะ
(RMUTSB)
ดร.ชัยวัฒน์ เจษฎาจินต์

ผศ.วิเชษฐ ทิพย์ประเสริ ฐ
ผศ.ดร.ชัยวัฒน์ สากุล
(RMUTL เชียงราย)
(RMUTSV)
ดร.ศริ ญญา ปะสะวี
อาจารย์ชลิดา อุดมรักษาสกุล
พักรับประทานอาหารว่ าง
เขาตะเกียบ
บ่ อแก้ว
Animation & Robot
DSP & Application

บอลรูม1
Sensor Technology
ID 1066 1156 1177 1184 1185 1191

อาจารย์สัญญา อุทธโยธา
(RMUTL)
อาจารย์สุรสิ ทธิ์ ประกอบกิจ

ID 1046 1083 1084 1085 1089 1208

อาจารย์ชลากร อุดมรักษาสกุล
(RMUTSV)
อาจารย์ชลิดา อุดมรักษาสกุล
พักรับประทานอาหารกลางวัน

ดร.กนกวรรณ นนทพจน์
(มว.)
ดร.ชัชวาล คุรุภากรณ์
เขาเต่ า
Antenna Tech#2

ID 1057 1064 1076 1180 1199

ID 1020 1021 1075 1077 1092 1170

ดร.สุ รเชษฐ เดชฟุ้ง
(RMUTP)
ดร.ศริ ญญา ปะสะวี

รศ.ดร.กฤษณ์ชนม์ ภูมิกิตติพิชญ์
(RMUTT)
ดร.ชัชวาล คุรุภากรณ์

ห้ องสั มมนา
13:00-14:30 น.
Session3
ประธาน
สังกัด
รองประธาน
14:30-14:45 น.
ห้ องสั มมนา
14:45-16:15 น.
Session4
ประธาน
สังกัด
รองประธาน
16:15-18:00 น.
18:00-20:00 น.

บอลรูม1
Control Systems
ID 1006 1007 1014 1023 1147 1205

ผศ.ดร.บุญยัง ปลัง่ กลาง
(RMUTT)
ดร.มณฑล หอมกลิ่นเทียน
บอลรูม1
Non-Destructive Inspection & Analysis
ID 1002 1049 1122 1152 1153 1215

ดร.พสิ ษฐ์ สุ วรรณภิงคาร
(RMUTP)
ดร.มณฑล หอมกลิ่นเทียน
Free Discussion
งานเลี้ยงต้องรับ Welcome Party

วันพุธที่ 27 กรกฏาคม พ.ศ.2559
เขาตะเกียบ
Energy Management#1
ID 1041 1068 1120 1148 1171 1181

บ่ อแก้ว
Image Processing

เขาเต่ า
Web Application

ID 1096 1114 1121 1123 1149 1211

ID 1062 1063 1073 1198 1206 1243

รศ.ดร.ยุทธนา ขําสุ วรรณ์
อาจารย์นเรศ ขวัญทอง
(CMU)
(RMUTSV)
อาจารย์สิทธิชยั เด่นตรี
ดร.ปิ ยพัฒน์ พูลทอง
พักรับประทานอาหารว่ าง 15 นาที
เขาตะเกียบ
บ่ อแก้ว
Energy Management#2
Special DSI

ดร.สาธิต โอวาทชัยพงศ์
(KMUTNB)
ดร.บัญชา เหลือแดง
เขาเต่ า
Monitoring System

ID 1055 1107 1129 1137 1142 1157

ID 1237, 1238, 1241

ID 1004 1026 1027 1072 1126 1132

ดร.ชัยวัฒน์ เจษฎาจินต์
(มว.)
ดร.ปิ ยพัฒน์ พูลทอง

ผศ.ดร.เกริ ก ภิรมย์โสภา
(CU)
ดร.ฉัตรแก้ว จริ ยตันติเวทย์

อาจารย์วิโรจน์ พิราจเนนชัย
(RMUTT)
ดร.บัญชา เหลือแดง

วันพฤหัสบดีที่ 28 กรกฏาคม พ.ศ.2559
7:30-8:00 น.
8:00-9.00 น.
9.00-10.00 น.
10.00-10.10 น.
10.10-11.10 น.
11.10-12.10 น.
12:10-13:00 น.
ห้ องสั มมนา
13:00-14:30 น.
Session5
ประธาน
สังกัด
รองประธาน
14:30-14:45 น.
ห้ องสั มมนา
14:45-16:15 น.
Session6
ประธาน
สังกัด
รองประธาน
16:15-18:00 น.
18:00-22:00 น.

ลงทะเบียนเข้าร่ วมงาน ECTI-CARD 2016
พิธีเปิ ด ECTI-CARD 2016 ณ ห้องแกรนด์บอลลูม โดย รศ.สุ ภทั รา โกศัยกานนท์ อธิ การบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
บรรยายพิเศษ (Keynote Speaker) : คุณอัจฉรา เจริ ญสุ ข (รองผูอ้ าํ นวยการสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ)
พักรับประทานอาหารว่าง 10 นาที
บรรยายพิเศษ (Keynote Speaker) : ดร.ศักดา พรรณไวย (ผูแ้ ทนผูว้ ่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย)
บรรยายพิเศษ (Keynote Speaker) : ผศ.ดร.ยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ (Dept. of Biomedical Engineering, Mahidol University)
พักรับประทานอาหารกลางวัน
ห้ องหัวหิน ชั้น 2
เขาตะเกีย บ
บ่ อแก้ ว
เขาเต่ า
WORKSHOP
Technology Applications#1
Intelligent Computing System#1
Wireless Communication
ID 1079 1155 1218 1227 1230
ID 1038 1100 1102 1117 1159 1195
- บรรยายหัวข้อ "ความสําคัญของมาตร ID 1052 1069 1101 1130 1150 1169
อาจารย์เกรี ยงไกร เหลืองอําพล
ผศ.ดร.วุฒิชยั สง่างาม
รศ.ดร.อนันต์ ผลเพิ่ม
วิทยา กับการวิจยั " โดย รต.ชลิต คุม้ ทวี
(RMUTP)
(RMUTI)
(KU)
- บริ การสอบเทียบ DMM ฟรี พร้อมใบ
ดร.ทยาทิพย์ ทองตัน
อาจารย์พิพฒั น์พล ลาภอมรภิญโญ
อาจารย์ธนะกิจ วัฒกีกาํ ธร
รายงานผลการสอบเทียบแก่
พักรับประทานอาหารว่ าง 15 นาที
- Resolution < 5.5 digits
เขาตะเกีย บ
บ่ อแก้ ว
เขาเต่ า
- Volt Ohm Amps Function
Technology Applications#2
Intelligent Computing System#2
Communication Technology
- Calibration Report
- Measuretronix Seminar & Workshop ID 1025 1028 1065 1124 1161 1212 ID 1010 1067 1151 1189 1228 1229 ID 1018 1043 1099 1112 1115 1136
ผศ.ดร.กฤษดา ยิง่ ขยัน
ผศ.ดร.สาคร วุฒิพฒั นพันธุ์
รศ.ดร.อภิรักษ์ จันทร์สร้าง
- Poster presentation
(RMUTL)
(RMUTP)
(KU)
- มอบรางวัล Poster
ดร.ทยาทิพย์ ทองตัน
อาจารย์ธนะกิจ วัฒกีกาํ ธร
อาจารย์พิพฒั น์พล ลาภอมรภิญโญ
Free Discussion
งานเลี้ยงรับรอง (Banquet) การประกาศผลรางวัลบทความดีเด่น

วันศุกร์ ที่ 29 กรกฏาคม พ.ศ.2559
8:00-8:45 น.
ห้ องสั มมนา
8:45-10:15 น.
Session7
ประธาน
สังกัด
รองประธาน
10.15-10.30 น.
ห้ องสั มมนา
10:30-12:00 น.
Session8
ประธาน
สังกัด
รองประธาน
12:00-13:00 น.
13:00-16:00 น.
16:00-17:00 น.

ลงทะเบียนเข้ าร่ วมงาน ECTI-CARD 2016
บอลลูม1
เขาตะเกียบ
บ่ อแก้ ว
Metrology & Automation
Signal Conditioning
Automatic Systems for Agriculture
ID 1094 1109 1138 1222 1225 1226 ID 1013 1074 1131 1146 1188 1217 ID 1034 1098 1163 1175 1194 1219
ผศ.ดร.อุเทน คําน่าน
ผศ.สมเกียรติ ทองแก้ว
ผศ.ดร.ยุทธนา กันทะพะเยา
(RMUTL)
(RMUTP)
(RMUTSB)
ผศ.พูนศรี วรรณการ
อาจารย์ปิยะภัทร พ่วงศรี
อาจารย์อานนท์ สิ งห์เสถียร
พักรับประทานอาหารว่ าง
เขาตะเกียบ
บ่ อแก้ ว
บอลลูม1
Metrology & Control
Measurement & Circuit
Information Management
ID 1093 1095 1110 1113 1204 1247 ID 1053 1087 1134 1141 1223 1224 ID 1050 1080 1119 1143 1178 1190
ดร.วิทวัส สิ ฏฐกุล
ผศ.ดร.นัฐโชติ รักไทยเจริ ญชีพ
รศ.ดร.กีรติ ชยะกุลคีรี
(KMUTNB)
(RMUTP)
(SPU)
ผศ.พูนศรี วรรณการ
อาจารย์ปิยะภัทร พ่วงศรี
อาจารย์อานนท์ สิ งห์เสถียร
พักรับประทานอาหารกลางวัน
Free Discussion
ประชุมคณะกรรมการดําเนินงาน / ปิ ดงาน

เขาเต่ า
Information Technology & App
ID 1022 1033 1054 1103 1104 1183
ดร.วริ นทร์ สุ ดคนึง
(RMUTP)
อาจารย์คชพงศ์ สุ มานนท์
เขาเต่ า
Motor & Induction Machine
ID 1009 1082 1088 1216 1220 1221
ผศ.วิภาวัลย์ นาคทรัพย์
(ม.สยาม)
อาจารย์คชพงศ์ สุ มานนท์

การประชุมวิชาการ งานวิจยั และพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 8 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอย่างชาญฉลาดเพื่อตอบสนองภาคอุตสาหกรรมสมัยใหม่อย่างยัง่ ยืน
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สารบัญ
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การประชุมวิชาการ งานวิจยั และพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 8 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอย่างชาญฉลาดเพื่อตอบสนองภาคอุตสาหกรรมสมัยใหม่อย่างยัง่ ยืน
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SESSION 1

วันพุธที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ.2559

Medical Application

ID
1029
1051

ห้ อง บอลรูม1 ชั้น 2
ประธาน : ผศ.ดร.ประมุข อุณหเลขกะ
8:45 - 10:15 น.
เรื่ อง / ผูแ้ ต่ง
เครื่องอุ่นเลือดสํ าหรับการให้ เลือดผู้ป่วยในห้ องผ่ าตัด
เสนอ สะอาด, รุ่ งลาวัลย์ ชูสวัสดิ์, ดรุ ณี ชายทอง

กล่องเปล่ งเสี ยงฝึ กสอนเด็กประถมวัยผู้บกพร่ องทางการเห็นโดยใช้
คีย์บอร์ ดมาตรฐาน

หน้า
1
5

ยุพดี หัตถสิ น, กฤติน ทิพย์สน, นุกลู ชูศรี , ทองคํา สมเพราะ

1106
1196
1207

ระบบบันทึกและวิเคราะห์ ผลการทดสอบสมรรถภาพทางกาย
ธันยวุฒิ อักขระสมชีพ, อนันต์ ผลเพิ่ม, ชัยพร ใจแก้ว, อภิรักษ์ จันทร์สร้าง, ณัฐิกา เพ็งลี, นาทรพี
ผลใหญ่, วิชาญ มะวิญธร

เครื่องวัดความดันโลหิตแบบไม่ รุกลํา้ โดยใช้ วธิ ีออสซิลโลเมตริก
ทัศวรรณ พุทธสกุล, กมลรัตน์ ปัตถานัง, มนัส สังวรศิลป์

การออกแบบระบบควบคุมรถเข็นขึน้ บันไดอัตโนมัติโดยใช้ ระบบสมอง
กลฝังตัว
จักรี ศรี นนท์ฉตั ร, จักรกฤษ อ่อนชื่นจิตร, วิเชียร อูปแก้ว

พักรับประทานอาหารว่าง 10.15-10.30 น.

วันที่ 27-29 กรกฏาคม พ.ศ.2559 ณ โรงแรมหัวหินแกรนด์ โฮเทล แอนด์ รี สอร์ท อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์

9
13
17

การประชุมวิชาการ งานวิจยั และพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 8 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอย่างชาญฉลาดเพื่อตอบสนองภาคอุตสาหกรรมสมัยใหม่อย่างยัง่ ยืน
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SESSION 2

วันพุธที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ.2559

Sensor Technology

ID
1066

ห้ อง บอลรูม1 ชั้น 2
ประธาน : อาจารย์สญ
ั ญา อุทธโยธา
10:30 - 12:00 น.
เรื่ อง / ผูแ้ ต่ง
ระบบควบคุมฟังก์ ชัน Pitch Bend และ Vibrato ด้ วยเซ็นเซอร์ สัมผัส
สํ าหรับเครื่องดนตรีคยี ์ บอร์ ดชนิดลิม่ เปี ยโน

หน้า
21

นัทธพงศ์ วัฒนศิริ, นพสิ ทธิ์ อริ ยพสิ ษฐ์, สุ รพันธุ์ เอื้อไพบูลย์, กสิ น วิเชียรชม

1156

ระบบตรวจสอบจํานวนสิ นค้ าในเครื่องจําหน่ ายสิ นค้าชนิดกระป๋ องแบบ
อัตโนมัตผิ ่ านอุปกรณ์ เชื่อมต่ ออินเตอร์ เน็ต

25

ธนาวุฒิ ธนวาณิ ชย์ , วรวุฒิ ทาคํามา, เสกสรรค์ วินยางค์กลู , อธิคม ศิริ, กมล บุญล้อม

1177

การรู้จําพยัญชนะไทยสํ าหรับการติดต่ อกับผู้ใช้ ด้วยปากกาเสมือนโดย
การประมวลผลภาพดิจิทลั

29

จีราภา ทิพกรณ์, รัฐภูมิ วรานุสาสน์, สุ รเดช จิตประไพกุลศาล, พนมขวัญ ริ ยะมงคล

1184

1185

การหาช่ วงการทํางานทีเ่ หมาะสมของแมกนีโตสตริคทีฟทรานสดิวเซอร์
สํ าหรับการลดคราบตะกรันในเครื่องแลกเปลีย่ นความร้ อน
ณัฏฐากร พุกสี แสง, วรวุฒิ บุญเป็ ง, ศุภวัฒน์ คชประดิษฐ์, ดร. ธนเสฏฐ์ ทศดีกรพัฒน์,
รศ.ดร. ชาญชัย ทองโสภา

พัฒนาอุปกรณ์ ช่วยเหลือผู้พกิ ารทางสายตาโดยเทคนิคการตรวจจับ
ความลึกจากแสงอินฟราเรดด้ วยกล้องคิเนค

33

37

สัญญา อุทธโยธา, พิชิต ทนันชัย, จักรี ตั้งตัว, ธีระยุทธ กุสม, ศิริพร จันทะวงค์

1191

คุณลักษณะเด่ นสํ าหรับจําแนกท่ าทางกิจกรรมตามปกติ
ปฏิมากร จันทร์พริ้ ม, ธีรพงษ์ ฉิ มเพชร, ชลัช สัตยารักษ์, พรชัย พฤกษ์ภทั รานนต์

พักรับประทานอาหารกลางวัน 12:00 – 13:00 น.

วันที่ 27-29 กรกฏาคม พ.ศ.2559 ณ โรงแรมหัวหินแกรนด์ โฮเทล แอนด์ รี สอร์ท อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์

41

การประชุมวิชาการ งานวิจยั และพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 8 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอย่างชาญฉลาดเพื่อตอบสนองภาคอุตสาหกรรมสมัยใหม่อย่างยัง่ ยืน
ECTI-CARD Proceeding 2016, Hua Hin, Thailand

SESSION 3

วันพุธที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ.2559

Control Systems

ID
1006

ห้ อง บอลรูม1 ชั้น 2
ประธาน : ผศ.ดร.บุญยัง ปลัง่ กลาง
13:00-14:30 น.
เรื่ อง / ผูแ้ ต่ง
การประเมินผลแบบจําลองเปรียบเทียบกับค่ าจริงของจากแสงธรรมชาติ
พืน้ ทีจ่ ังหวัดมหาสารคาม ประเทศไทย

หน้า
45

เนติวฒ
ุ ิ บุรี, จักรกฤษณ์ จันทรศิริ, สิ งห์ทอง พัฒนเศรษฐานนท์

1007

ระบบควบคุมแรงดันไฟฟ้าสํ าหรับกังหันนํา้ ผลิตไฟฟ้ าขนาดเล็กด้ วย
ไมโครคอนโทรลเลอร์

49

กีรดิษ สายพัทลุง, ธาตรี มามี, อรรถการ จันทร์ศศิธร, อุสาห์ บุญบํารุ ง

1014

การศึกษาผลกระทบต่ อประสิ ทธิภาพของระบบเทอร์ โมอิเล็กทริกที่มี
พลังงานความร้ อนเหลือใช้ จากระบบรางรวมรังสี อาทิตย์เป็ นต้ นกําลัง

53

ศักดิ์ชยั เทพเอียด, อจลวิชญ์ ฉันทวีโรจน์, ธัญวัฒน์ ลิมปิ ติ

1023
1147

การจําลองกังหันลมในเวลาจริงด้ วยโปรแกรมแลปวิว
พงษ์ศิลป แก้วรัตนศรี โพธิ์ , ชัชวาลย์ เยรบุตร

ระบบควบคุมการเคลือ่ นไหวของหุ่นยนต์ ด้วยวิธีควบคุมตําแหน่ งโดยใช้
โพเทนชิโอมิเตอร์

57
61

กมล บุญล้อม, นันธชัย เต๋ จาติ๊บ, อธิคม ศิริ, ธนาวุฒิ ธนวาณิ ชย์

1205

การออกแบบและสร้ างระบบแฮปติกส์ เพือ่ ควบคุมแขนกล
ยุทธนา ปิ ติธีรภาพ, นันทชัย ทองแป้ น, ชุตินนั ท์ เสาเงิน

พักรับประทานอาหารว่าง 14:30-14:45 น.

วันที่ 27-29 กรกฏาคม พ.ศ.2559 ณ โรงแรมหัวหินแกรนด์ โฮเทล แอนด์ รี สอร์ท อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์

65

การประชุมวิชาการ งานวิจยั และพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 8 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอย่างชาญฉลาดเพื่อตอบสนองภาคอุตสาหกรรมสมัยใหม่อย่างยัง่ ยืน
ECTI-CARD Proceeding 2016, Hua Hin, Thailand

วันพุธที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ.2559

SESSION 4

Non-Destructive Inspection & Analysis

ID
1002

ห้ อง บอลรูม1 ชั้น 2
ประธาน : ดร.พสิ ษฐ์ สุ วรรณภิงคาร
14:45-16:15 น.
เรื่ อง / ผูแ้ ต่ง
การวิเคราะห์ ความผิดพร่ องของขดลวดสเตเตอร์ ลดั วงจรในมอเตอร์
เหนี่ยวนํา 3 เฟส

หน้า
69

ภานี น้อยยิง่

1049

การตรวจหาตําแหน่ งสายโทรศัพท์ ขาดด้ วยหลักการวิเคราะห์ ค่าความจุ
ไฟฟ้า

73

วิทยา ศรี กลุ , ธรรมกร ครองไตรภพ, ประจวบ อินระวงศ์

1122

การทดสอบนํา้ มันฉนวนหม้ อแปลงไฟฟ้ากําลังเปรียบเทียบระหว่ าง
กระบวนการตามมาตรฐาน IEC 60156

77

วิเชษฐ ทิพย์ประเสริ ฐ, อรรถชัย อะทะถํ้า, ปฏิทิน ประทีปสุ วรรณ

1152
1153

Optical properties of Electrochromic smart material by WO3
สัญญา คูณขาว, อภิชฏา ทองรักษ์

การวิเคราะห์ ผลของระยะห่ างระหว่ างเสาบนเสาโมโนโพลสํ าหรับระบบ
ส่ งย่ อย 115 กิโลโวลต์ ในระบบจําหน่ ายไฟฟ้ากําลัง

81
85

นคร อัมระนันท์, สมพร สิ ริสาํ ราญนุกุล, อรรถ พยอมหอม

1215

การวิเคราะห์ ของการป้องกันฟ้าผ่ าภายนอกอาคาร โดยเสาล่ อฟ้าแบบ
แท่ งแฟรงคลิน ด้ วยวิธีทรงกลมกลิง้
สมมาตร เลิศวนิชย์ทิพย์, สมพร สิ ริสาํ ราญนุกลุ

วันที่ 27-29 กรกฏาคม พ.ศ.2559 ณ โรงแรมหัวหินแกรนด์ โฮเทล แอนด์ รี สอร์ท อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์

89

การประชุมวิชาการ งานวิจยั และพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 8 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอย่างชาญฉลาดเพื่อตอบสนองภาคอุตสาหกรรมสมัยใหม่อย่างยัง่ ยืน
ECTI-CARD Proceeding 2016, Hua Hin, Thailand

SESSION 1

วันพุธที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ.2559

Programming & Robot

ID
1031
1125
1144

ห้ อง เขาตะเกียบ ชั้น 1
ประธาน : ผศ.วิเชษฐ ทิพย์ประเสริ ฐ
8:45 - 10:15 น.
เรื่ อง / ผูแ้ ต่ง
โปรแกรมจําลองเครื่องดนตรีไทยบนระบบปฏิบตั ิการแอนดรอยด์
นเรศ ขวัญทอง, ภูมินทร์ อินทร์แป้ น, ศุภวัฒน์ อินทร์เกิด

เกมคําเชิญชวนแห่ งโชคชะตา
พิศณุ ชัยจิตวณิ ชกุล, ประสงค์ เกษแก้ว, วุฒิพงศ์ แสงทะมาตย์

การวิจัยและพัฒนา นวัตกรรมของเล่นพืน้ บ้ านอัจฉริยะ เพือ่ สร้ าง
ความรู้ด้วยตนเองเกีย่ วกับพลวัตรของระบบ

หน้า
93
97
101

เที่ยง เหมียดไธสง, ศิวาพร เหมียดไธสง, สราวุฒิ เชาวสกู

1154

ระบบสนับสนุนการตัดสินใจการจัดกลุ่มนักเรียนศึกษาต่ อแบบอัตโนมัติ
ด้ วยวิธีเคมีน

105

ปิ ยสุ ดา ตันเลิศ, สุ ทธิกานต์ บ่อจักรพันธ์

1182

การนําสื่ อคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนเรื่องพืน้ ฐานคอมพิวเตอร์ เบือ้ งต้ นมาใช้
เป็ นสื่ อเสริมในการเรียนการสอน
ศิวพร ถาวรวงศา

พักรับประทานอาหารว่าง 10.15-10.30 น.

วันที่ 27-29 กรกฏาคม พ.ศ.2559 ณ โรงแรมหัวหินแกรนด์ โฮเทล แอนด์ รี สอร์ท อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์

109

การประชุมวิชาการ งานวิจยั และพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 8 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอย่างชาญฉลาดเพื่อตอบสนองภาคอุตสาหกรรมสมัยใหม่อย่างยัง่ ยืน
ECTI-CARD Proceeding 2016, Hua Hin, Thailand

SESSION 2

วันพุธที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ.2559

Animation & Robot

ID
1046

ห้ อง เขาตะเกียบ ชั้น 1
ประธาน : อาจารย์ชลากร อุดมรักษาสกุล
10:30 - 12:00 น.
เรื่ อง / ผูแ้ ต่ง
การพัฒนาสื่ อแอนิเมชัน 2 มิติ สํ าหรับนักศึกษาสาขาวิชาพืชศาสตร์ :
เรื่องการเพาะปลูกยางพาราและการผลิตยางแผ่ นดิบ

หน้า
113

สุ มนา ปาธะรัตน์, ศวรรณรัศม์ อภัยพงค์, ศิรินนั ทร์ นาพอ

1083

การสร้ างพัฒนาหุ่นยนต์ ไดมอนด์ เพือ่ ใช้ ประชาสั มพันธ์ มหาวิทยาลัย
กรุงเทพ และคณะวิศวกรรมศาสตร์

117

เกรี ยงไกร ทัศนวิภาส, ฐิติพร ขันทอง, พงศ์พฒั น์ เวชการ

1084

การสร้ างและพัฒนาแอพพลิเคชันเพือ่ ควบคุมและแสดงผลหุ่นยนต์ ได
มอนด์ เพือ่ ใช้ ประชาสั มพันธ์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ และคณะ
วิศวกรรมศาสตร์

121

เกรี ยงไกร ทัศนวิภาส, วรากร เสาะก่าน, อุมาพร มัทธุรศ, พรเพชร มาลัยนาค

1085
1089

แอนิเมชันกับโลกคณิตศาสตร์
พรศิลป์ บัวงาม

การพัฒนาสื่ อการ์ ตูนแอนิเมชั่น วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สํ าหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1

125
129

ศิริพนั ธ์ เทพมาก

1208

การออกแบบและพัฒนามือหุ่นยนต์ โดยใช้ ระบบควบคุมผ่ านเซนเซอร์
วัดความโค้ ง
จักรกฤษ อ่อนชื่นจิตร, วิเชียร อูปแก้ว, จักรี ศรี นนท์ฉตั ร

พักรับประทานอาหารกลางวัน 12:00 – 13:00 น.

วันที่ 27-29 กรกฏาคม พ.ศ.2559 ณ โรงแรมหัวหินแกรนด์ โฮเทล แอนด์ รี สอร์ท อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์

133

การประชุมวิชาการ งานวิจยั และพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 8 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอย่างชาญฉลาดเพื่อตอบสนองภาคอุตสาหกรรมสมัยใหม่อย่างยัง่ ยืน
ECTI-CARD Proceeding 2016, Hua Hin, Thailand

SESSION 3

วันพุธที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ.2559

Energy Management#1

ID
1041

1068
1120

ห้ อง เขาตะเกียบ ชั้น 1
ประธาน : รศ.ดร.ยุทธนา ขําสุ วรรณ์
13:00-14:30 น.
เรื่ อง / ผูแ้ ต่ง
อุปกรณ์ ควบคุมเครื่องใช้ ไฟฟ้าด้ วยเสี ยง ผ่านโปรแกรมบนเครื่องมือ
สื่ อสารแอนดรอยด์
สุ รเชษฐ์ โทวราภา, ชโยดม ชื่นกมล, อภิสิทธิ์ อุคาํ , คณิ น อินธิสาร, ศศิชา สมบัตินิมิตร, สิ ระ
สิ รปวเรศ, สุ ฐิติ เทียนทอง, พนมพร รอดคําดี

อุปกรณ์ ควบคุมการทํางานอุปกรณ์ ไฟฟ้าจากระยะไกล
ณัฐพงศ์ พันธุนะ, สมเกียรติ ทองแก้ว, ธนพล นพางค์แก้วเก้า, นรากร พุทธเรื องศรี , ธนบดี ทา
นาค

การพัฒนาและออกแบบวงจรวัดพลังงานไฟฟ้าโดยใช้ 32MX460F512L
ร่ วมกับ CS5490

หน้า
137

141
145

วิษณุ บุญเปลี่ยน, สรายุทธ์ แย้มประยูร, จักรี ศรี นนท์ฉตั ร

1148

การประยุกต์ ซิกบีเพือ่ รับส่ งข้ อมูลไร้ สายสํ าหรับดิจิตอลกิโลวัตต์ ฮาว
มิเตอร์

149

วุฒิชยั สง่างาม, ประจวบ อินระวงศ์, วัชระ ตุ่นกระโทก, ศักดิ์ชยั แผ่นกระโทก

1171
1181

ระบบไฟอัจฉริยะบนระบบปฏิบตั ิการแอนดรอยด์
ปณวรรต คงธนกุลบวร, คณิ ศร จี้กระโทก, จิรายุทธ สอนสุ ภาพ, ลลิตา ชัยมงคล

ระบบรายงานปริมาณการใช้ กระแสไฟฟ้าและปริมาณการใช้ นํา้ ภายในอ
พาร์ ทเม้ นท์
จีรวัฒน์ เตวิน, นวคุณ พอใจ, สุ กฤษฎิ์ ไชยติ๊บ, อนุสรณ์ ใจแก้ว, อธิคม ศิริ, ธนาวุฒิ ธนวาณิ ชย์,
กมล บุญล้อม

พักรับประทานอาหารว่าง 14:30-14:45 น.

วันที่ 27-29 กรกฏาคม พ.ศ.2559 ณ โรงแรมหัวหินแกรนด์ โฮเทล แอนด์ รี สอร์ท อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์

153
157

การประชุมวิชาการ งานวิจยั และพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 8 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอย่างชาญฉลาดเพื่อตอบสนองภาคอุตสาหกรรมสมัยใหม่อย่างยัง่ ยืน
ECTI-CARD Proceeding 2016, Hua Hin, Thailand

SESSION 4

วันพุธที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ.2559

Energy Management#2

ID
1055

ห้ อง เขาตะเกียบ ชั้น 1
ประธาน : ดร.ชัยวัฒน์ เจษฎาจินต์
14:45-16:15 น.
เรื่ อง / ผูแ้ ต่ง
การประเมินประสิ ทธิภาพของมอเตอร์ เหนี่ยวนํา 3 เฟสขณะมีโหลดที่
สภาวะทํางานโดยการวิเคราะห์ ถดถอยค่ ากําลังงานกลจากสั ดส่ วน
ค่ ากระแสและค่ าไถล

หน้า
161

วีระ สุ ทธิสิงห์, กีรติ ชยะกุลคีรี

1107

การประจุแบตเตอรี่ตะกัว่ กรดทีม่ ีพลั ส์ ลบสํ าหรับระบบพลังงาน
แสงอาทิตย์

165

อุดม เครื อเทพ, สันติภาพ โคตทะเล

1129

การพัฒนาอัลกอริทมึ ควบคุมการใช้ พลังงานไฟฟ้าสํ าหรับระบบจัด
การพลังงาน

169

ประกาศิต ศรี ประไหม, วาทิต เบญจพลกุล

1137

ชุ ดสาธิตการควบคุมความเร็วมอเตอร์ กระแสตรงด้ วยขั้นตอนวิธีฟัซซี่
ลอจิกโดยใช้ โปรแกรมแลปวิว

173

ชนม์รัตน์ ตติยะวรนันท์

1142
1157

การเพิม่ ระดับความเร็วในช่ วงเริ่มขับเคลือ่ นของรถไฟฟ้า
ปิ ยะเทพ ประยูรคง, ธีรวงศ์ สุ เมธพันธุ,์ พุทธาวุฒิ ลีกลุ ธร, ชิติสรรค์ วิชิโต

ศักยภาพในการลดค่ าความต้ องการพลังไฟฟ้าสู งสุ ดด้ วยมาตรการ
ตอบสนองด้ านโหลดในภาคอุตสาหกรรม
นาตยา คล้ายเรื อง, รัชฎาพร คําภู

วันที่ 27-29 กรกฏาคม พ.ศ.2559 ณ โรงแรมหัวหินแกรนด์ โฮเทล แอนด์ รี สอร์ท อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์

177
181

การประชุมวิชาการ งานวิจยั และพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 8 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอย่างชาญฉลาดเพื่อตอบสนองภาคอุตสาหกรรมสมัยใหม่อย่างยัง่ ยืน
ECTI-CARD Proceeding 2016, Hua Hin, Thailand

SESSION 1

วันพุธที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ.2559

Wireless Network

ID
1044

ห้ อง บ่ อแก้ว ชั้น 1
ประธาน : ผศ.ดร.ชัยวัฒน์ สากุล
8:45 - 10:15 น.
เรื่ อง / ผูแ้ ต่ง
การออกแบบและพัฒนาระบบตรวจสอบคุณภาพโอเพนซอร์ ซอฟต์ แวร์
สํ าหรับสื่ อสารเสี ยงผ่ านอินเทอร์ เน็ตแบบเรียลไทม์

หน้า
185

ปิ ยวัจน์ ค้าสบาย, พรพิมล ชิวะกิจ, มยุรา เผ่าบ้านฝาง

1086
1116

การออกแบบความมั่นคงการสื่ อสารเสี ยงผ่านอินเทอร์ เน็ตโพรโทคอล
ปิ ยวัจน์ ค้าสบาย, ฤกษ์ชาย หงษ์ขาว, วิวฒั นชัย อินทะนู

ระบบตรวจสอบการเชื่อมต่ ออินเตอร์ เน็ตของกล้องวงจรปิ ด และแจ้ ง
เตือนผ่ านระบบสั งคมออนไลน์

189
193

ณัฐิธชั เลิศจํารัสพงศ์, ธัชชัย เอ้งฉ้วน

1167

ชุ ดควบคุมระบบแสงสว่ าง ระบบปรับอากาศและระบบรักษาความ
ปลอดภัย

197

ณัฐพงษ์ เชื้อเมืองพาน, อานนท์ ไชยธิมา, กฤษดา ยิง่ ขยัน, ปุณยสิ ริ บุญเป็ ง

1193

การประยุกต์ ใช้ TACACS+ เพือ่ การรักษาความปลอดภัยระบบเครือข่ าย
ภายในมหาวิทยาลัยนครพนม
วชิรนันท์ ปุ้ ม, ณรงค์ศกั ดิ์ สุ ขมา

พักรับประทานอาหารว่าง 10.15-10.30 น.

วันที่ 27-29 กรกฏาคม พ.ศ.2559 ณ โรงแรมหัวหินแกรนด์ โฮเทล แอนด์ รี สอร์ท อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์

203

การประชุมวิชาการ งานวิจยั และพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 8 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอย่างชาญฉลาดเพื่อตอบสนองภาคอุตสาหกรรมสมัยใหม่อย่างยัง่ ยืน
ECTI-CARD Proceeding 2016, Hua Hin, Thailand

SESSION 2

วันพุธที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ.2559

DSP & Application

ID
1057
1064

ห้ อง บ่ อแก้ว ชั้น 1
ประธาน : ดร.สุ รเชษฐ เดชฟุ้ ง
10:30 - 12:00 น.
เรื่ อง / ผูแ้ ต่ง
โปรแกรมตรวจจับการงีบหลับโดยวิธีประมวลผลภาพ
อาภากร แพ่งสภา, ดวงอาทิตย์ ศรี มูล

เครื่องกระตุ้นทักษะและพัฒนากล้ามเนือ้ ส่ วนขาสํ าหรับผู้พกิ ารออทิ
สติก

หน้า
207
211

ศราวุฑ คงลําพันธ์, ชลพรรษ บทมาตร, สัพพัญญู ศรี สารคาม

1076
1180

ระบบการเข้ ารหัสข้ อความสํ าหรับรหัสคิวอาร์
ณภัทร ยิม้ จันทร์, โสรยา สิ งสาโร, ผุสดี มุหะหมัด, ลัดดา ปรี ชาวีรกุล

การออกแบบและประยุกต์ ใช้ เซ็นเซอร์ สัมผัสแบบเมตริกสํ าหรับการ
ตรวจจับตําแหน่ งวัตถุบนพืน้

215
219

ศราวุธ ขุนประเสริ ฐ, สมศักดิ์ มิตะถา, สมรักษ์ เพชรชาตรี , ศวัสกร ไชยสุ นทร

1199

การเปรียบเทียบคุณลักษณะการเดินและการวิง่ ของแต่ ละบุคคล
กัญญาภัค ศรี สุข, ฆอยรอน อีซอ, รุ สดี ดอเล๊าะ, ปภังกร ศรี สุข

พักรับประทานอาหารกลางวัน 12:00 – 13:00 น.

วันที่ 27-29 กรกฏาคม พ.ศ.2559 ณ โรงแรมหัวหินแกรนด์ โฮเทล แอนด์ รี สอร์ท อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์

223

การประชุมวิชาการ งานวิจยั และพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 8 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอย่างชาญฉลาดเพื่อตอบสนองภาคอุตสาหกรรมสมัยใหม่อย่างยัง่ ยืน
ECTI-CARD Proceeding 2016, Hua Hin, Thailand

SESSION 3

วันพุธที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ.2559

Image Processing

ID
1096

ห้ อง บ่ อแก้ ว ชั้น 1
ประธาน : อาจารย์นเรศ ขวัญทอง
13:00-14:30 น.
เรื่ อง / ผูแ้ ต่ง
การปรับปรุงคุณภาพของภาพด้ วยการแบ่ งส่ วนของภาพ วิธีวอเตอร์ เฉด
และปรับเรียบฮิสโตแกรม

หน้า
227

สุ ริยา ไชยวงค์, ณัฐพงศ์ พันธุนะ

1114

การปรับปรุงความคมชัดของภาพด้ วยการปรับเท่ าฮีสโตแกรมด้ วยการ
แปลงเว็ปเลตสองมิติ

231

ไตรรงค์ ใจดี, ณัฐพงศ์ พันธุนะ

1121

การหลอมภาพให้ มีความคมชัดสู งแบบพีซีเอด้ วยเทคนิคการแปลงเวฟ
เล็ต

235

พัชยา คีรินทร์, ณัฐพงศ์ พันธุนะ

1123

เทคนิคการปรับปรุ งภาพถ่ ายจากกล้องดิจิตอลด้ วยวิธีการปรับปรุงฮีสโต
แกรมแบบหลากหลายเว้ าโค้ง

239

ดลรวี วุน่ แม่สอด, ณัฐพงศ์ พันธุนะ

1149

การปรับปรุงวิธีการกรองสั ญญาณรบกวนแบบสลับสองด้ านสํ าหรับ
ภาพโดยใช้ ค่ากลางพารามิเตอร์

243

เกรี ยงไกร เหลืองอําพล, วัลภา ภุมมะระ, วรพจน์ พัฒนวิจิตร

1211

การใช้ ท่าทางควบคุมอากาศยานปี กหมุนไร้ คนขับแบบสี่ ใบพัดด้ วย
เทคนิคการประมวลผลภาพ
รัฐภูมิ วรานุสาสน์, สิ ทธิศกั ดิ์ ทิโน, ศราวุธ เทียนคํา

พักรับประทานอาหารว่าง 14:30-14:45 น.

วันที่ 27-29 กรกฏาคม พ.ศ.2559 ณ โรงแรมหัวหินแกรนด์ โฮเทล แอนด์ รี สอร์ท อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์

247

การประชุมวิชาการ งานวิจยั และพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 8 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอย่างชาญฉลาดเพื่อตอบสนองภาคอุตสาหกรรมสมัยใหม่อย่างยัง่ ยืน
ECTI-CARD Proceeding 2016, Hua Hin, Thailand

SESSION 4

วันพุธที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ.2559

Special Session (DSI)

ID
1237
1238
1241

ห้ อง บ่ อแก้ ว ชั้น 1
ประธาน : ผศ.ดร.เกริ ก ภิรมย์โสภา
14:45-16:15 น.
เรื่ อง / ผูแ้ ต่ง
การสกัดเสี ยงจากการเคลือ่ นไหวของวัตถุในวิดีโอเงียบ
ภัทราวุธ คุณวิภูษิต, อมร มิสรา, กฤษฎิ์ เจริ ญสาธิต, ธนัสนี เพียรตระกูล

การออกแบบและพัฒนาระบบระบุตัวตนจากลายมือเขียน
ธนพงศ์ สุ ทิน, สิ ตางศุ์ สายดาราสมุทร, ธนัสนี เพียรตระกูล

การวิเคราะห์ ข้อมูลทางด้ านนิติวทิ ยาศาสตร์ บนสื่ อสั งคมออนไลน์ โดย
ใช้ เทคนิค NLP และ Naïve Bayes
ศศิประภา บานศิลป์ , มหศักดิ์ เกตุฉ่ าํ

วันที่ 27-29 กรกฏาคม พ.ศ.2559 ณ โรงแรมหัวหินแกรนด์ โฮเทล แอนด์ รี สอร์ท อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์

หน้า
251
255
259

การประชุมวิชาการ งานวิจยั และพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 8 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอย่างชาญฉลาดเพื่อตอบสนองภาคอุตสาหกรรมสมัยใหม่อย่างยัง่ ยืน
ECTI-CARD Proceeding 2016, Hua Hin, Thailand

SESSION 1

วันพุธที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ.2559

Antenna Tech#1

ID
1158

ห้ อง เขาเต่ า ชั้น 1
ประธาน : ดร.กนกวรรณ นนทพจน์
8:45 - 10:15 น.
เรื่ อง / ผูแ้ ต่ง
สายอากาศไมโครสตริปแบบสิ บเหลีย่ มสํ าหรับความถี่ 2.4 GHz และการ
ประยุกต์ ใช้ งานความถี่แถบกว้ าง

หน้า
263

ฉัตรชัย โชคชัย, ณัฐพงษ์ ดวงฤทธิ์

1165

เทคนิคการขยายแบนด์ วดิ ท์สายอากาศไมโครสตริปรูปคล้ ายยากิในย่ าน
ความถี่ 2.45 GHz

267

ธนะกิจ วัฒกีกาํ ธร, กมลทิพย์ วัฒกีกาํ ธร, นพกฤศณ์ ดําน้อย, จักรพันธุ์ ภู่ระหงษ์

1192

สายอากาศไมโครสตริปเฟสอาร์ เรย์ แบบปรับเลือกลําคลืน่ สํ าหรับ
ระบบสื่ อสารไร้ สาย

271

ชวลิต รักเหลือ, ไพฑูรย์ รักเหลือ

1213

วงจรเรียงกระแสแบบทวีแรงดันความถี่ 5.8 GHz สํ าหรับระบบเก็บเกีย่ ว
พลังงานไฟฟ้าจากคลืน่ แม่ เหล็กไฟฟ้า

275

วรายุทธ สามัคคี, กิตติศกั ดิ์ แพบัว, ฐิติพงษ์ เลิศวิริยะประภา

1214

สายอากาศทวนกําลังไฟฟ้าสําหรับเครื่องอ่านอาร์ เอฟไอดีย่านความถี่สูง
พินิจนัย สิ ทธิไทย, ฐิติพงษ์ เลิศวิริยะประภา, กิตติศกั ดิ์ แพบัว

พักรับประทานอาหารว่าง 10.15-10.30 น.

วันที่ 27-29 กรกฏาคม พ.ศ.2559 ณ โรงแรมหัวหินแกรนด์ โฮเทล แอนด์ รี สอร์ท อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์

279

การประชุมวิชาการ งานวิจยั และพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 8 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอย่างชาญฉลาดเพื่อตอบสนองภาคอุตสาหกรรมสมัยใหม่อย่างยัง่ ยืน
ECTI-CARD Proceeding 2016, Hua Hin, Thailand

SESSION 2

วันพุธที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ.2559

Antenna Tech#2

ID
1020
1021
1075

ห้ อง เขาเต่ า ชั้น 1
ประธาน : รศ.ดร.กฤษณ์ชนม์ ภูมิกิตติพิชญ์
10:30 - 12:00 น.
เรื่ อง / ผูแ้ ต่ง
สายอากาศวงแหวนสี่ เหลีย่ มป้อนสั ญญาณด้ วยโมโนโพลแผ่ นบาง
ชานนท์ ปรางขํา, ดวงอาทิตย์ ศรี มูล

สายอากาศไดโพลบนแผ่นวงจรพิมพ์แถบความถี่กว้ าง
กัญญ์พิชญา ตั้งสกุลเดิม, ดวงอาทิตย์ ศรี มูล

การออกแบบสายอากาศไดโพลล็อกพิริออดิกสํ าหรับประยุกต์ ใช้ งานใน
ระบบ WLAN/HSPA/LTE/UWB

หน้า
285
289
293

ขวัญหทัย โพธิ์แจ้ง, ไพฑูรย์ รักเหลือ

1077
1092
1170

สายอากาศโมโนโพลทรงกลมแถบความถีก่ ว้ างยิง่ กับเทคนิคการเจาะ
ช่ องกากบาท
ปกรณ์เกียรติ์ เศวตเมธิกลุ , ทวีศกั ดิ์ สุ ขเจริ ญทรัพย์, ชลดา ปานสง, ภัทรวรรณ ชุ่มสายันต์,
อนุวฒั น์ แสนทวีสุข, คัมภีร์ รุ่ งกลิ่น

การออกแบบและสร้ างสายอากาศตัวสะท้ อนพาราโบลอยด์
นพพล ปามูล, สุ ธาสิ นี นาวี, นิพนธ์ เลิศมโนกุล, ระพินทร์ ขัดปิ ก

การศึกษาการปรับโครงสร้ างสายอากาศแบบโมโนโพลรูปปลัก๊ ไฟ
สํ าหรับการสื่ อสารแบบไร้ สาย
อํานวย เรื องวารี , สาริ น จันระมาด, วัชรพล นาคทอง, ปิ ยดนัย บุญไมตรี

พักรับประทานอาหารกลางวัน 12:00 – 13:00 น.

วันที่ 27-29 กรกฏาคม พ.ศ.2559 ณ โรงแรมหัวหินแกรนด์ โฮเทล แอนด์ รี สอร์ท อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์

297
301
305

การประชุมวิชาการ งานวิจยั และพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 8 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอย่างชาญฉลาดเพื่อตอบสนองภาคอุตสาหกรรมสมัยใหม่อย่างยัง่ ยืน
ECTI-CARD Proceeding 2016, Hua Hin, Thailand

SESSION 3

วันพุธที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ.2559

Web Application

ID
1062

ห้ อง เขาเต่ า ชั้น 1
ประธาน : ดร.สาธิต โอวาทชัยพงศ์
13:00-14:30 น.
เรื่ อง / ผูแ้ ต่ง
ระบบสารสนเทศสํ าหรับเช็คชื่อนักศึกษาเข้ าร่ วมกิจกรรมด้ วย
RFID/NFC บนโทรศัพท์ แอนดรอยด์ : กรณีศึกษาโครงการบัณฑิต
เกียรตินิยม

หน้า
309

เนื่องวงศ์ ทวยเจริ ญ, ศิริรัตน์ สายคุณากร, เกษราภรณ์ บุญยืน

1063

ระบบสนับสนุนการออกใบอนุญาตใช้ รถขนส่ งนอกเส้ นทาง กรณีศึกษา
สํ านักงานขนส่ งจังหวัดตรัง

313

ณัฐธยาน์ จงทอง, อนันท์ ชกสุ ริวงศ์

1073
1198

เว็บแอพพลิเคชั่นสนับสนุนระบบประกันคุณภาพการศึกษา
มธุรส กัปโก, สุ รัชนันท์ ไกรเดช, วิบูลย์ พร้อมพานิชย์

ระบบสั่ งอาหารแบบมีบริการส่ งถึงที่ ผ่ านแอปพลิเคชั่นบนสมาร์ ทโฟน
ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์

317
321

นุชนาถ สัตย์วนิ ิจ, ศักดินนท์ เปี้ ยกาศ

1206

1243

โปรแกรมประยุกต์ จําลองการติดตั้งล้อแม็กซ์
นุชนาถ สัตย์วนิ ิจ, สุ รศักดิ์ ศิริรัตน์

แบบจําลองทางวิศวกรรมของดาวเทียมคิวบ์ แซทและการปรับปรุง
ประสิ ทธิภาพการบริโภคกําลังงานโดยการใช้ รหัสคอนโวลูชันแบบปรับ
อัตรารหัสได้
ชนาธิป ฤกษ์สุขรุ่ งเรื อง, ศรวัฒน์ ชิวปรี ชา

พักรับประทานอาหารว่าง 14:30-14:45 น.

วันที่ 27-29 กรกฏาคม พ.ศ.2559 ณ โรงแรมหัวหินแกรนด์ โฮเทล แอนด์ รี สอร์ท อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์

325

329

การประชุมวิชาการ งานวิจยั และพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 8 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอย่างชาญฉลาดเพื่อตอบสนองภาคอุตสาหกรรมสมัยใหม่อย่างยัง่ ยืน
ECTI-CARD Proceeding 2016, Hua Hin, Thailand

SESSION 4

วันพุธที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ.2559

Monitoring System

ID
1004

1026

ห้ อง เขาเต่ า ชั้น 1
ประธาน : อาจารย์วิโรจน์ พิราจเนนชัย
14:45-16:15 น.
เรื่ อง / ผูแ้ ต่ง
ระบบเฝ้ าระวังห้ องศูนย์ ข้อมูลคอมพิวเตอร์
วีระยุทธ คุณรัตนสิ ริ

การพยากรณ์ ปริมาณการใช้ นํา้ ประปารายเดือนในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนของประเทศไทยโดยใช้ โครงข่ ายประสาท
เทียม

หน้า
333

337

กริ ช สมกันธา, วิไลพร กุลตังวัฒนา

1027
1072

การจําลองระบบควบคุมรถไฟและอาณัตสิ ั ญญาณ
พุธิตา สมุทรรัตน์, สมสิ น ทองไกรรัตน์, ธนวิชญ์ อนุวงศ์พินิจ, อลงกรณ์ วิจิตรธนสาร, วันวิสา
ชัชวงษ์

การวัดประสิ ทธิภาพการประมวลผลข้ อมูลสถานีอุตุนิยมวิทยาด้ วย
Hadoop-Hive

343
347

ธีรยุทธ์ แก้วจักวัติ, อาดีสน เกษา, กฤษณ์วรา รัตนโอภาส, สุ รีรัตน์ แก้วคีรี

1126

ระบบแจ้ งเตือนเหตุก่อการร้ ายในพืน้ ที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยใช้
พิกดั ทางภูมิศาสตร์

351

ณัฐวุฒิ ใจบาน , อธิคม ศิริ, กมล บุญล้อม, ธนาวุฒิ ธนวาณิ ชย์, เสกสรรค์ วินยางค์กลู

1132

ชุ ดจําลองตรวจจับความผิดพร่ องแบบไลน์ กบั ไลน์ ในระบบสายส่ ง 3
เฟส
คมพัชญ์ ชื่นด้วงจิรสิ ริ, เฉลิมชาติ เรื องเถาะ, คณบดี ศรี สมบูรณ์, นัฐโชติ รักไทยเจริ ญชีพ

วันที่ 27-29 กรกฏาคม พ.ศ.2559 ณ โรงแรมหัวหินแกรนด์ โฮเทล แอนด์ รี สอร์ท อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์

355

การประชุมวิชาการ งานวิจยั และพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 8 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอย่างชาญฉลาดเพื่อตอบสนองภาคอุตสาหกรรมสมัยใหม่อย่างยัง่ ยืน
ECTI-CARD Proceeding 2016, Hua Hin, Thailand

วันพฤหัสบดีที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ.2559

SESSION 5

Technology Applications#1

ID
1052

ห้ อง เขาตะเกียบ ชั้น 1
ประธาน : อาจารย์เกรี ยงไกร เหลืองอําพล
13:00-14:30 น.
เรื่ อง / ผูแ้ ต่ง
เครื่องตรวจสอบธนบัตรเปล่งเสี ยงได้ สําหรับโรงเรียนสอนคนตาบอด
ภาคเหนือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่

หน้า
359

ยุพดี หัตถสิ น, วัชริ นทร์ ปรี ดี, สามารถ อินซ้อน

1069
1101
1130
1150

เครื่องไล่ กระรอกด้ วยคลืน่ ความถี่อลั ตร้ าโซนิค
ณัฐพงศ์ พันธุนะ, สมเกียรติ ทองแก้ว, ภวินท์ ลําพูน, นุตร สายพันธุ์กลุ , ณัฐพล พึ่งพูลผล

ระบบสารสนเทศข้ อมูลพันธุ์ไม้
มโนเธียร อยูย่ รรยง, นนท์ เขียวหวาน, มานพ ผูพ้ ฒั น์, ศวิตา อยูป่ ระเสริ ฐ, ปรี ชา การะเกตุ,
อนันต์ ผลเพิ่ม, ชัยพร ใจแก้ว, อภิรักษ์ จันทร์สร้าง

เครื่องแจกรหัสอินเทอร์ เน็ตโดยใช้ บัตรประชาชน
อธิคม ศิริ, ธันยกานต์ รุ่ งสว่าง, สุ เทพ อาจอ, กฤษณะ ปันจา, ธนาวุฒิ ธนวาณิ ชย์, กมล บุญล้อม,
อนุสรณ์ ใจแก้ว

นวัตกรรมอัจฉริยะเพือ่ การท่ องเทีย่ วเชิงสร้ างสรรค์ ล่ มุ แม่ นํา้ เพชรบุรี
ตอนบน

363
367
371
375

ศิวาพร เหมียดไธสง, เที่ยง เหมียดไธสง, สราวุฒิ เชาวสกู

1169

ระบบควบคุมห้ องเรียนอัตโนมัติ
อภิวฒั น์ สุ วรรณประได, ธีระวุฒิ พื้นเกาะ, สนัน่ จันทร์พรม, สุ ภทั รา เกิดเมฆ

พักรับประทานอาหารว่าง 14:30-14:45 น.

วันที่ 27-29 กรกฏาคม พ.ศ.2559 ณ โรงแรมหัวหินแกรนด์ โฮเทล แอนด์ รี สอร์ท อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์

379

การประชุมวิชาการ งานวิจยั และพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 8 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอย่างชาญฉลาดเพื่อตอบสนองภาคอุตสาหกรรมสมัยใหม่อย่างยัง่ ยืน
ECTI-CARD Proceeding 2016, Hua Hin, Thailand

วันพฤหัสบดีที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ.2559

SESSION 6

Technology Applications#2

ID
1028

ห้ อง เขาตะเกียบ ชั้น 1
ประธาน : ผศ.ดร.กฤษดา ยิง่ ขยัน
14:45-16:15 น.
เรื่ อง / ผูแ้ ต่ง
เครื่องแสดงสถานะแบตเตอรี่แบบไร้ สายและการประจุไฟฟ้าแบบ
อัตโนมัติ

หน้า
383

เสนอ สะอาด, ดรุ ณี ชายทอง

1065
1124

รถเข็นคนพิการควบคุมด้ วยศีรษะ
มณเฑียร งามแก้ว, วิชยั ชัยบุตร, ศราวุฑ คงลําพันธ์

แอพพลิเคชันระบบจัดการคิวรักษา กรณีศึกษาโรงพยาบาลสงขลา
นครินทร์

387
391

ณัฐริ กา ลิขิตจรรยารักษ์, จารุ ณี ดวงสุ วรรณ

1161

ผลกระทบของมวลเนือ้ เยือ่ เฉลีย่ และความถี่จากโทรศัพท์ เคลือ่ นทีต่ ่ อ
ศีรษะมนุษย์

395

ปิ ยะภัทร พ่วงศรี , นนชณัต ฉัตรภูติ, อภิบาล พฤกษานุบาล, อานนท์ สิ งห์เสถียร

1212

วินิจฉัยโรคจากการสั งเกตอุจจาระ
อานนท์ จันทรัตน์, ศิริรัตน์ วณิ ชโยบล

วันที่ 27-29 กรกฏาคม พ.ศ.2559 ณ โรงแรมหัวหินแกรนด์ โฮเทล แอนด์ รี สอร์ท อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์

399

การประชุมวิชาการ งานวิจยั และพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 8 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอย่างชาญฉลาดเพื่อตอบสนองภาคอุตสาหกรรมสมัยใหม่อย่างยัง่ ยืน
ECTI-CARD Proceeding 2016, Hua Hin, Thailand

วันพฤหัสบดีที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ.2559

SESSION 5

Intelligent Computing System#1

ID
1079

ห้ อง บ่ อแก้ว ชั้น 1
ประธาน : ผศ.ดร.วุฒิชยั สง่างาม
13:00-14:30 น.
เรื่ อง / ผูแ้ ต่ง
ระบบสร้ างข้ อสอบชาญฉลาดอัตโนมัติออนไลน์ โดยขั้นตอนวิธีเชิง
พันธุกรรม

หน้า
403

วิไลพร กุลตังวัฒนา, Dang Ngoc Chuong, ศราวุฒิ พิมพากุล, กริ ช สมกันธา,ไพศาล ดาแร่

1155

การจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้ องถิ่น หัตถกรรมกะลามะพร้ าว ตําบลชัย
บุรี จังหวัดพัทลุง

409

ศวรรณรัศม์ อภัยพงค์, ศิรินนั ทร์ นาพอ, ภูมินทร์ อินทร์แป้ น, สุ มนา ปาธะรัตน์

1218

การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ สํ าหรับการศึกษาวงจรไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ พนื้ ฐาน โดยใช้ GUI-MATLAB®

415

คณาวุฒิ อินทบุต, ฐิติพร หนูแก้ว, ศิวดล นวลนภดล

1227
1230

โปรแกรมช่ วยสื บค้ นและเปรียบเทียบราคาอุปกรณ์ คอมพิวเตอร์
มัณฑนา เตี๋ยวงษ์สุวรรณ์, กร พวงนาค, สิ ทธิศกั ดิ์ วรดิษฐ์, สุ ภทั รา สถิตย์พรม

ลายนํา้ ดิจิตอลเพือ่ ป้องกันการปลอมแปลงภาพเอกสารโดยการปรับ
ระยะห่ างระหว่ างจุดกึง่ กลางของตัวอักษร
ปัณฑิตา อินทะเสม, เกษมสุ ข เสพศิริสุข

พักรับประทานอาหารว่าง 14:30-14:45 น.

วันที่ 27-29 กรกฏาคม พ.ศ.2559 ณ โรงแรมหัวหินแกรนด์ โฮเทล แอนด์ รี สอร์ท อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์

419
423

การประชุมวิชาการ งานวิจยั และพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 8 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอย่างชาญฉลาดเพื่อตอบสนองภาคอุตสาหกรรมสมัยใหม่อย่างยัง่ ยืน
ECTI-CARD Proceeding 2016, Hua Hin, Thailand

วันพฤหัสบดีที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ.2559

SESSION 6

Intelligent Computing System#2

ID
1010
1067
1151

ห้ อง บ่ อแก้ ว ชั้น 1
ประธาน : ผศ.ดร.สาคร วุฒิพฒั นพันธุ์
14:45-16:15 น.
เรื่ อง / ผูแ้ ต่ง
การระบุตําแหน่ งทีจ่ อดรถผ่ านการประมวลผลภาพ
สมหมาย บัวแย้มแสง

ระบบมอนิเตอร์ สถานะทีจ่ อดรถยนต์ โดยใช้ อาดูโน/แอนดรอยด์
ธนะพงศ์ นพวงศ์ ณ อยุธยา, ไพฑูรย์ รักเหลือ

การตรวจสอบรถยนต์ อตั โนมัติสําหรับทีจ่ อดรถ โดยใช้ โครงข่ าย
ประสาทเทียม

หน้า
427
431
435

วุฒิชยั ปวงมณี

1189

การพัฒนาระบบสมองกลฝังตัวสํ าหรับการตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์
และแจ้ งเตือนสภาวะการหลับชั่วขณะของผู้ขับรถยนต์

439

ลิขิต เพ็งจันทร์ดี, รัฐศิลป์ รานอกภานุวชั ร์

1228

1229

การประยุกต์ ใช้ ระบบบริหารจัดการเครือข่ ายร่ วมกับระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ เพือ่ ตรวจติดตามอุปกรณ์ บนทางพิเศษ
อุทยั วังชัยศรี , เสาวนี ศรี สุวรรณ, ศศิพงศ์ จินดาลัทธ, เทพฤทธิ์ รัตนปั ญญากร, ศักดิ์ดา พรรณ
ไวย

ระบบให้ ข้อมูลสภาพจราจรบนทางพิเศษบริเวณจุดพักรถ
อุดมโชค สุ ริยะจรัสแสง, วุฒิชยั เกษรปทุมานันท์, อุทยั วังชัยศรี , เทพฤทธิ์ รัตนปั ญญากร, ศักดิ์
ดา พรรณไวย

วันที่ 27-29 กรกฏาคม พ.ศ.2559 ณ โรงแรมหัวหินแกรนด์ โฮเทล แอนด์ รี สอร์ท อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์

443

449

การประชุมวิชาการ งานวิจยั และพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 8 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอย่างชาญฉลาดเพื่อตอบสนองภาคอุตสาหกรรมสมัยใหม่อย่างยัง่ ยืน
ECTI-CARD Proceeding 2016, Hua Hin, Thailand

วันพฤหัสบดีที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ.2559

SESSION 5

Wireless Communication

ID
1038
1100
1102

1117

ห้ อง เขาเต่ า ชั้น 1
ประธาน : รศ.ดร.อนันต์ ผลเพิ่ม
13:00-14:30 น.
เรื่ อง / ผูแ้ ต่ง
การเพิม่ ฟังก์ ชันการใช้ งานของอุปกรณ์ เราเตอร์ ไร้ สายทีใ่ ช้ OpenWrt
คณิ ตกร ขันเชื้อ, เรวัต ศิริโภคาภิรมย์

ระบบเครือข่ ายไร้ สายโดยใช้ โดรนอัตโนมัติ
ปริ ญญา เปี ยพนม, อภิรักษ์ จันทร์สร้าง, ชัยพร ใจแก้ว, ไชยวัฒน์ กลํ่าพล, อนันต์ ผลเพิ่ม

ระบบตรวจวัดพลังงานไฟฟ้าผ่ านเครือข่ าย IPv6 แบบไร้ สาย
สุ โรตม์ วงศ์ไพบูลย์, อนันต์ ผลเพิ่ม, อภิรักษ์ จันทร์สร้าง, ชัยพร ใจแก้ว

การศึกษาแนวทางการปรับปรุ งระบบเครือข่ ายไร้ สายโดยใช้ หลักการ
บริหารโครงการ กรณีศึกษา ศูนย์ แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก
โรงพยาบาลหาดใหญ่

หน้า
455
459
463

467

ยศธร ใจสว่าง, ธัชชัย เอ้งฉ้วน

1159
1195

ระบบรักษาความปลอดภัยเครือข่ ายไร้ สายโดยใช้ ฮันนี่พอ็ ต
บุญฤทธิ์ คุม้ เขต, ไพฑูรย์ รักเหลือ

ระบบควบคุมทิศทางสายอากาศแบบอัตโนมัติ โดยใช้ เทคนิค
เปรียบเทียบตําแหน่ งจีพเี อส
ภูมิพงษ์ ดวงตั้ง, กัลยรัตน์ สมจักร, สุ วนันท์ สุ ยะต๊ะ, ธวัชชัย สุ เขื่อน, อธิคม ศิริ, ธนาวุฒิ ธน
วาณิ ชย์, กมล บุญล้อม

พักรับประทานอาหารว่าง 14:30-14:45 น.

วันที่ 27-29 กรกฏาคม พ.ศ.2559 ณ โรงแรมหัวหินแกรนด์ โฮเทล แอนด์ รี สอร์ท อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์

471
475

การประชุมวิชาการ งานวิจยั และพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 8 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอย่างชาญฉลาดเพื่อตอบสนองภาคอุตสาหกรรมสมัยใหม่อย่างยัง่ ยืน
ECTI-CARD Proceeding 2016, Hua Hin, Thailand

วันพฤหัสบดีที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ.2559

SESSION 6

Communication Technology

ID
1018

ห้ อง เขาเต่ า ชั้น 1
ประธาน : รศ.ดร.อภิรักษ์ จันทร์สร้าง
14:45-16:15 น.
เรื่ อง / ผูแ้ ต่ง
ระบบโปรแกรมปลูกข้ าวโดยการเฝ้ าระวังระดับนํา้ ในแปลงนาด้ วย
เครือข่ ายเครื่องตรวจวัดไร้ สาย

หน้า
479

เจตสรรค์ ขันสิ งหา, ดวงอาทิตย์ ศรี มูล

1043
1099

การรวมกลุ่มลิง้ ค์ ของวายฟาย สํ าหรับ IEEE 802.11n
นิสิต ภูครองตา, ไพฑูรย์ รักเหลือ

เครื่องรบกวนสั ญญาณโทรศัพท์ เคลือ่ นที่ ย่ านความถี่ 850 MHz โดยใช้
โปรแกรม MATLAB Simulink ร่ วมกับ บอร์ ด Arduino

485
487

ภูเบต แสงมะฮะหมัด, บุญฤทธิ์ คุม้ เขต, วิโรจน์ พิราจเนนชัย

1112

การออกแบบตัวสะท้ อนพืน้ ผิวเลือกความถี่ผ่านใช้ การเจาะช่ องด้ วย
เทคนิคอินเตอร์ ดิจิตอลสํ าหรับระบบ LTE

491

รณชัย ฮูเจี่ย, พงศธร ชมทอง, ประยุทธ อัครเอกฒาลิน

1115

การประยุกต์ ไอพีพบี ีเอกซ์ โดยใช้ บอร์ ดราสเบอร์ รี่พายเพือ่ สนับสนุนการ
ให้ บริการธุรกิจของ CAT2Call Plus

495

ภราดร ศรี อาวุธ, วฤษาย์ ร่ มสายหยุด

1136

การวิเคราะห์ ประสิ ทธิภาพของโพรโทคอลการเข้ าถึงหลายทางทีไ่ วต่ อ
การยับยั้งในระบบสื่ อสารแบบแพ็กเกต
สุ ชาดา สิ ทธิ์จงสถาพร, อภิชฏา ทองรักษ์

วันที่ 27-29 กรกฏาคม พ.ศ.2559 ณ โรงแรมหัวหินแกรนด์ โฮเทล แอนด์ รี สอร์ท อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์

499

การประชุมวิชาการ งานวิจยั และพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 8 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอย่างชาญฉลาดเพื่อตอบสนองภาคอุตสาหกรรมสมัยใหม่อย่างยัง่ ยืน
ECTI-CARD Proceeding 2016, Hua Hin, Thailand

วันศุกร์ ที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ.2559

SESSION 7

Metrology & Automation

ID
1094

ห้ อง บอลรู ม1 ชั้น 2
ประธาน : ผศ.ดร.อุเทน คําน่าน
8:45 - 10:15 น.
เรื่ อง / ผูแ้ ต่ง
การศึกษาความคลาดเคลือ่ นของการวัดค่ าความต้ านทานทีเ่ กิดจากความ
ต้ านทานสาย

หน้า
503

กิตติชยั กิตตวราภรณ์, ณัฐพงศ์ พันธุนะ, ชัยวัฒน์ เจษฎาจินต์

1109
1138

เครื่องทดสอบอุปกรณ์ ป้องกันกระแสเกิน
อุดม เครื อเทพ, สันติภาพ โคตทะเล

ชุ ดสาธิตการควบคุมความเร็วรอบมอเตอร์ กระแสตรงโดยใช้ โปรแกรม
แลปวิวทีม่ ีข้นั ตอนวิธีควบคุมแบบพีไอ

507
511

ชนม์รัตน์ ตติยะวรนันท์

1222

ผลกระทบของความถูกต้ องของเครื่องวัดความต้ านทานขดลวดหม้ อ
แปลงต่ อการผลิตหม้ อแปลงไฟฟ้า

515

ชัยวัฒน์ เจษฎาจินต์, เนตรนพิศ คุม้ ทุกทิศ

1225

การยืนยันค่ าความถูกต้ องการสอบเทียบฟังก์ชันตัวอ่ านอุณหภูมิของ
เครื่องแหล่ งจ่ ายมาตรฐานโดยใช้ เทอร์ โมคัปเปิ้ ลชนิดเจ และ ชนิดเค
เปรียบเทียบกับจุดนํา้ แข็ง

519

กองศักดิ์ ทองบุญ, จุฑารัตน์ ทานะรมณ์, อดิเทพ จ่างอ่อน

1226

การวัดความต้ านทานสู งด้ วยวิธีการโวลท์ แอมป์ แบบอัตโนมัติ
เนตรนพิศ คุม้ ทุกทิศ, ชัยวัฒน์ เจษฎาจินต์

พักรับประทานอาหารว่าง 10:15 - 10:30 น.

วันที่ 27-29 กรกฏาคม พ.ศ.2559 ณ โรงแรมหัวหินแกรนด์ โฮเทล แอนด์ รี สอร์ท อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์

523

การประชุมวิชาการ งานวิจยั และพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 8 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอย่างชาญฉลาดเพื่อตอบสนองภาคอุตสาหกรรมสมัยใหม่อย่างยัง่ ยืน
ECTI-CARD Proceeding 2016, Hua Hin, Thailand

SESSION 8

วันศุกร์ ที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ.2559

Metrology & Control

ID
1093

ห้ อง บอลรูม1 ชั้น 2
ประธาน : ดร.วิทวัส สิ ฏฐกุล
10:30 – 12:00 น.
เรื่ อง / ผูแ้ ต่ง
Dual Mixer Time Difference สาหรับการสอบเทียบแหล่ งจ่ ายความถี่ที่
มีความเสถียรสู ง

หน้า
527

ปิ ยพัฒน์ พูลทอง, เทพบดินทร์ บริ รักษ์อราวินท์

1095

การสอบเทียบเทอร์ โมคัปเปิ ลทีจ่ ุดกําเนิดอุณหภูมิมาตรฐานยูเทคติค
โคบอลต์ -คาร์ บอน

531

อ้อยใจ อ่องหร่ าย

1110

การพัฒนาชุ ดวัด Laser power ทีม่ ีความถูกต้ องสู ง เพือ่ ศึกษาระดับของ
Laser pointer ทีจ่ ําหน่ ายในประเทศไทย

535

กนกวรรณ นนทพจน์, ณรัฐ รุ จิรัตน์

1113

การสอบเทียบมาตรรังสี ยูวเี อ โดยการเทียบกับมาตรรังสี เชิงสเปกตรัม
มาตรฐานของ มว.

539

พลวัฒน์ จําปาเรื อง, ชยุตม์ เจริ ญกิจ, โรจนา ลี้เจริ ญ

1204

เครื่องตรวจสอบชิ้นงานอัตโนมัติโดยใช้ ตัวตรวจจับชนิดใยแก้วนําแสง
และกล้อง USB ราคาถูก

543

ศิริพงษ์ วงษ์การ

1247

การศึกษาความเป็ นไปได้ ในการใช้ ยานยนต์ ไฟฟ้าในประเทศไทย
กรณีศึกษาพืน้ ทีธ่ ัญบุรี
กฤษณ์ชนม์ ภูมิกิตติพิชญ์, พิมพ์นภัส เอี่ยมสมบูรณ์, สุ มนมาลย์ เนียมหลาง, สมหมาย ผิวสอาด

วันที่ 27-29 กรกฏาคม พ.ศ.2559 ณ โรงแรมหัวหินแกรนด์ โฮเทล แอนด์ รี สอร์ท อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์

547

การประชุมวิชาการ งานวิจยั และพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 8 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอย่างชาญฉลาดเพื่อตอบสนองภาคอุตสาหกรรมสมัยใหม่อย่างยัง่ ยืน
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SESSION 7

วันศุกร์ ที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ.2559

Signal Conditioning

ID
1013
1074
1131

ห้ อง เขาตะเกียบ ชั้น 1
ประธาน : ผศ.สมเกียรติ ทองแก้ว
8:45 - 10:15 น.
เรื่ อง / ผูแ้ ต่ง
วงจรขยายเสี ยงคลาสดีทาํ งานตลอดย่านความถี่เสี ยงอย่ างง่ าย
สุ เทพ ทัพธวัช

ระบบยืนยันตัวตนแบบ 2 ขั้นตอนอย่างปลอดภัยสํ าหรับใช้ งานทัว่ ไป
ประภาส ผ่องสนาม, อรอนงค์ แซจิว

การทดสอบความเป็ นไปได้ ของการเพิม่ ความจุของรหัสภาพคิวอาร์ โค้ ด
โดยใช้ ระดับเทา 4 ระดับ

หน้า
551
555
559

วาทิตา พันธุมะโน, เสาวลักษณ์ วรรธนาภา

1146

การประยุกต์ ใช้ ตัวกรองตัดสั ญญาณรบกวนชนิดปรับค่ าได้ เองเพือ่
ตรวจจับกระแสฮาร์ มอนิกสํ าหรับตัวกรองแบบแอคทีฟ

563

ชาญชัย พฤกษ์พาดี, สาคร วุฒิพฒั นพันธุ์, นัฐโชติ รักไทยเจริ ญชีพ

1188

วงจรกําเนิดสัญญาณไซน์ ควอเดรเจอร์ โหมดกระแสโดยใช้ DO-CDTA
เพียงตัวเดียว

567

จริ นทร์ศกั ดิ์ แซ่เตียว, ศักดิ์สิทธิ์ สุ่ มมาตย์, ภัสส์กญ
ุ ช์ ฐิติมหัทธนกุศล

1217

โครงข่ ายแบ่ งความถี่แบบอินเฟสทีม่ ีตัวปรับอัตราสโลปสํ าหรับระบบ
เสี ยง 2.1
พีรชัย ฐิติไชโย, ดลชัย สุ ขเจริ ญผล, บุณย์ชนะ ภู่ระหงษ์, วันวิสา ชัชวงษ์

พักรับประทานอาหารว่าง 10:15 - 10:30 น.

วันที่ 27-29 กรกฏาคม พ.ศ.2559 ณ โรงแรมหัวหินแกรนด์ โฮเทล แอนด์ รี สอร์ท อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์

571

การประชุมวิชาการ งานวิจยั และพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 8 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอย่างชาญฉลาดเพื่อตอบสนองภาคอุตสาหกรรมสมัยใหม่อย่างยัง่ ยืน
ECTI-CARD Proceeding 2016, Hua Hin, Thailand

วันศุกร์ ที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ.2559

SESSION 8

Measurements & Circuit

ID
1053
1087

ห้ อง เขาตะเกียบ ชั้น 1
ประธาน : ผศ.ดร.นัฐโชติ รักไทยเจริ ญชีพ
10:30 – 12:00 น.
เรื่ อง / ผูแ้ ต่ง
วงจรกรองความถี่สูงผ่านโดยใช้ ยูนิฟอร์ มดิสทริบิวด์ อาร์ ซีแบบหลายชั้น
ธนะพงศ์ นพวงศ์ ณ อยุธยา, วิโรจน์ พิราจเนนชัย

ลดต้ นทุนการผลิตของอุตสาหกรรมอาหารแช่ แข็งด้ วยองค์ ความรู้ด้าน
มาตรวิทยาอุณหภูมิ

หน้า
575
579

นฤดม นวลขาว

1134

การออกแบบตัวกรองความถีแ่ ถบผ่ านแบบอินเตอร์ ดิจิทลั แฮร์ พนิ และ
การกําจัดแถบความถี่แคบ

583

สุ ปัญญา สิ งห์กรณ์, กัญญวิทย์ กลิ่นบํารุ ง, สมศักดิ์ อรรคทิมากูล

1141

การออกแบบวงจรกรองผ่ านแถบความถี่ในท่ อนําคลืน่ โดยใช้ การต่ อเรียง
วงจรช่ องแคบแบบหลายตัวสํ าหรับการศึกษาด้ านวิศวกรรมไมโครเวฟ

587

พิชิต อ้วนไตร, ณัฐพงษ์ อินทรวิเศษ, วาริ นี วีระสิ นธุ์, สมศักดิ์ อรรคทิมากูล

1223

การสอบเทียบดิจิตอลมัลติมิเตอร์ 6 ½ หลัก ด้ วยวิธีการวัดแทนที่ โดยใช้
ดิจิตอลมัลติมิเตอร์ 8 ½ หลักเปรียบเทียบกับวิธีการวัดโดยตรง

591

จุฑารัตน์ ทานะรมณ์, กองศักดิ์ ทองบุญ, อดิเทพ จ่างอ่อน

1224

การศึกษาผลกระทบจากความร้ อนของตัวต้ านทานวัดกระแส 10, 20
และ 50 แอมแปร์ และการนําไปใช้ งานของตัวต้ านทานวัดกระแสในการ
สอบเทียบฟังก์ ชันกระแสไฟฟ้ากระแสสลับของเครื่องแหล่งจ่ าย
มาตรฐาน
อดิเทพ จ่างอ่อน, จุฑารัตน์ ทานะรมณ์, กองศักดิ์ ทองบุญ

วันที่ 27-29 กรกฏาคม พ.ศ.2559 ณ โรงแรมหัวหินแกรนด์ โฮเทล แอนด์ รี สอร์ท อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์

595

การประชุมวิชาการ งานวิจยั และพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 8 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอย่างชาญฉลาดเพื่อตอบสนองภาคอุตสาหกรรมสมัยใหม่อย่างยัง่ ยืน
ECTI-CARD Proceeding 2016, Hua Hin, Thailand

วันศุกร์ ที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ.2559

SESSION 7

Automatic Systems for Agriculture

ID
1034

ห้ อง บ่ อแก้ ว ชั้น 1
ประธาน : ผศ.ดร.ยุทธนา กันทะพะเยา
8:45 - 10:15 น.
เรื่ อง / ผูแ้ ต่ง
การใช้ ไมโครคอนโทรลเลอร์ เพือ่ การปลูกเห็ดระบบอัจฉริยะ
นิมิตร หงษ์ยมิ้ , สมศักดิ์ มิตะถา, ศวัสกร ไชยสุ นทร

1098

ระบบการให้ นํา้ ปุ๋ ย และสารเคมี แบบอัตโนมัติโดยใช้ พลังงาน
แสงอาทิตย์ กรณีศึกษาการปลูกสตรอเบอรี่

1163

เครื่องตรวจสอบคุณภาพของไข่ ไก่ โดยใช้ หลักการค่ าฮอร์ ยูนิต

1175
1194
1219

เสกสรรค์ วินยางค์กลู , ธเนศ คณะดี, เสกสรร วงค์สม, กมล บุญล้อม, ธนาวุฒิ ธนวาณิ ชย์,
อธิคม ศิริ
กรณิ การ์ มูลโพธิ์, ณัฐพงศ์ แพน้อย

การพัฒนาเครื่องผสมอาหารสั ตว์ แบบเลือกสู ตรโปรแกรมทํางานได้
กุลสมทรัพย์ เย็นฉํ่าชลิต, พิชิต อ้วนไตร, พัชรี พรรณ สมวงษ์, โชติวฒ
ุ ิ ประสพสุ ข

การให้ นํา้ และปุ๋ ยทางสายเทปนํา้ หยดในแปลงข้ าวโพดหวาน
อลงกต กองมณี , พัชรี ยางยืน, เสกสรร สงจันทึก, ธงชัย มณี ชูเกตุ

การประยุกต์ ใช้ ไมโครคอนโทรลเลอร์ สําหรับตู้อบแห้ งพลังงาน
แสงอาทิตย์
สถาพร สิ ทธิวงค์, ชัยยพล ธงชัยสุ รัชต์กลู

พักรับประทานอาหารว่าง 10:15 - 10:30 น.

วันที่ 27-29 กรกฏาคม พ.ศ.2559 ณ โรงแรมหัวหินแกรนด์ โฮเทล แอนด์ รี สอร์ท อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์

หน้า
599
603
607
611
615
619

การประชุมวิชาการ งานวิจยั และพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 8 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอย่างชาญฉลาดเพื่อตอบสนองภาคอุตสาหกรรมสมัยใหม่อย่างยัง่ ยืน
ECTI-CARD Proceeding 2016, Hua Hin, Thailand

วันศุกร์ ที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ.2559

SESSION 8

Information Management

ID
1050

ห้ อง บ่ อแก้ ว ชั้น 1
ประธาน : รศ.ดร.กีรติ ชยะกุลคีรี
10:30 – 12:00 น.
เรื่ อง / ผูแ้ ต่ง
ระบบสารสนเทศบนเว็บและระบบลงทะเบียนเข้ างานผ่ าน NFC สํ าหรับ
งานประชุ มวิชาการ

หน้า
623

เนื่องวงศ์ ทวยเจริ ญ, จารุ วฒั น์ จันทรเกษ

1080
1119
1143
1178
1190

โปรแกรมตรวจแบบสอบถาม
วัลภา ภุมมะระ

ระบบการประชุ มภาพผ่ านเครือข่ ายคอมพิวเตอร์
อัญชลี พานิชเจริ ญ, ณัฐวุฒิ พานิชเจริ ญ

การพัฒนาฐานข้ อมูลดาวเทียมโดยใช้ โปรแกรม LabVIEW
ทินวัฒน์ จังจริ ง, ไพฑูรย์ รักเหลือ

เครื่องมือสนับสนุนการฝึ กเขียนพยัญชนะไทยสํ าหรับเด็กเล็ก
นัสริ น ไชยบัญดิษฐ์, นิวรรณ วัฒนกิจรุ่ งโรจน์

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ สาหรับติดตามนักศึกษาต่ างชาติ
อัชอารี ย ์ บิลละเตะ, พัชรา รัตนคช, ศิริรัตน์ วณิ ชโยบล

วันที่ 27-29 กรกฏาคม พ.ศ.2559 ณ โรงแรมหัวหินแกรนด์ โฮเทล แอนด์ รี สอร์ท อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์

627
631
635
639
643

การประชุมวิชาการ งานวิจยั และพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 8 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอย่างชาญฉลาดเพื่อตอบสนองภาคอุตสาหกรรมสมัยใหม่อย่างยัง่ ยืน
ECTI-CARD Proceeding 2016, Hua Hin, Thailand

วันศุกร์ ที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ.2559

SESSION 7

Information Technology & Application

ID
1022

ห้ อง เขาเต่ า ชั้น 1
ประธาน : ดร.วริ นทร์ สุ ดคนึง
8:45 - 10:15 น.
เรื่ อง / ผูแ้ ต่ง
ระบบศูนย์ ข้อมูลแบบพร้ อมใช้ งานสู งโดยใช้ เทคโนโลยีเฟลโอเวอร์ คลัส
เตอร์ กรณีศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

หน้า
649

นิวตั ร จารุ วาระกูล, เชาวลิต สมบูรณ์พฒั นากิจ, เชวงศักดิ์ คงเกิด

1033
1054
1103
1104
1183

ระบบบันทึกบริการถ่ ายทอดการสื่ อสาร
อนุวตั ร์ สมบุญ, พรพิมล รามัญอุดม, บุญชัย งามวงศ์วฒั นา

สั งคมติวเตอร์ ออนไลน์ บนแอนดรอยด์
เนื่องวงศ์ ทวยเจริ ญ, พีรพล โพธิ์ทยั , พิเชฐ จรี รัตนชาติ

ระบบเก็บรวบรวมข้ อมูลอุทกแบบกึง่ อัตโนมัติผ่านสมาร์ ทโฟน
ดนัย วิไลเอก, อภิรักษ์ จันทร์สร้าง, อนันต์ ผลเพิ่ม, สุ รพันธ์ อินแก้ว, ชัยพร ใจแก้ว

ระบบการเชื่อมต่ ออุปกรณ์ ไอโอทีสําหรับระบบการเกษตร
ญาณกร ธัญญางค์, ชัยพร ใจแก้ว, อภิรักษ์ จันทร์สร้าง, อนันต์ ผลเพิ่ม

การบริหารจัดการเครือข่ ายด้ วยเทคโนโลยี VLAN กรณีศึกษา บ้ านพัก
บุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
กฤษณ์วรา รัตนโอภาส, สรายุทธ กูลเกื้อ, อํานาจ ทองขาว, ญาณพัฒน์ ชูชื่น

พักรับประทานอาหารว่าง 10:15 - 10:30 น.

วันที่ 27-29 กรกฏาคม พ.ศ.2559 ณ โรงแรมหัวหินแกรนด์ โฮเทล แอนด์ รี สอร์ท อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์

653
657
661
667
673

การประชุมวิชาการ งานวิจยั และพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 8 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอย่างชาญฉลาดเพื่อตอบสนองภาคอุตสาหกรรมสมัยใหม่อย่างยัง่ ยืน
ECTI-CARD Proceeding 2016, Hua Hin, Thailand

วันศุกร์ ที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ.2559

SESSION 8

Motor & Induction Machine

ID
1009

ห้ อง เขาเต่ า ชั้น 1
ประธาน : ผศ.วิภาวัลย์ นาคทรัพย์
10:30 – 12:00 น.
เรื่ อง / ผูแ้ ต่ง
การควบคุมความเร็วรอบของอินดักชันมอเตอร์ ด้วย
ไมโครคอนโทรลเลอร์

หน้า
677

ไวยพจน์ ศุภบวรเสถียร, วิภาวัลย์ นาคทรัพย์

1082
1088

การสร้ างมอเตอร์ สวิตช์ รีลกั แตนซ์ ชนิด 3 เฟส 12/8
สาคร วุฒิพฒั นพันธุ์, นคริ นทร์ นุชศิริ, ศิวกร บุราคร, สิ ทธิชยั ภู่เสื อ

แบบจําลองสํ าหรับประมาณค่ าแรงบิดของมอเตอร์ ชนิดสวิทช์ รีลคั
แตนซ์

681
685

ไพโรจน์ ทองประศรี

1216

1220

1221

ผลกระทบของฮาร์ โมนิกส์ ต่อสนามแม่ เหล็กหมุนในเครื่องจักรกลไฟฟ้า
แบบชนิดเหนี่ยวนํา
ณัฐพงศ์ พันธุนะ, กันตินนั ท์ รื่ นสัมฤทธิ์, ศุภโชค จินดาพล, อานนท์ สิ งห์เสถียร, มนัส บุญเทียร
ทอง, พสิ ษฐ์ สุ วรรณภิงคาร

การวิเคราะห์ โลกัสกําลังเชิงซ้ อนของเครื่องจักรกลไฟฟ้าแบบซิงโครนัส
ณัฐพงศ์ พันธุนะ, ชนันรัตน์ วีระเพ็ชร์, วงศธร สุ ขสมสังข์, อานนท์ สิ งห์เสถียร, พูนศรี วรรณ
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บทคัดย่ อ

1. บทนา

บทความนี้ นาเสนอการออกแบบสร้างเครื่ องอุ่นเลื อดสาหรั บ
การให้เลือดผูป้ ่ วยในห้องผ่าตัด เพื่อเพิ่มอุณหภูมิของเลื อดก่อนให้ผปู ้ ่ วย
ในห้องผ่าตัดให้มีอุณหภูมิเพิ่มขึ้นใกล้เคี ยงกับอุณหภูมิของร่ างกาย เพื่อ
ป้ องกันการเกิดภาวะอุณหภูมิกายต่า (Hypothermia) ในขณะผ่าตัด เครื่ อง
อุ่นเลือดฯ ถูกออกแบบให้มีชุดทาความร้อน 2 ชุด คือ (1) ชุดทาความร้อน
ที่ถุงเลือด และ (2) ชุดทาความร้อนที่สายให้เลือด ซึ่ งใช้ขดลวดทาความ
ร้อนในการเพิ่มอุณหภูมิและมีเซนเซอร์ ทาหน้าที่ในการตรวจจับอุณหภูมิ
ควบคุ มการท างานด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ มี โ หมดการท างาน 2
โหมด คือ โหมดอัตโนมัติและโหมดกาหนดการใช้งานโดยผูใ้ ช้ ผลการ
ทดสอบการทางานพบว่า สามารถเพิ่มอุณหภูมิของเลื อดก่อนให้ผปู ้ ่ วยได้
ประมาณ 20 ถึ ง 30 องศาเซลเซี ยส โดยเฉลี่ ยอุณหภูมิเลื อดจะเพิ่มขึ้น
ประมาณ 1.5 องศาเซลเซี ยสต่อนาที (ที่ อตั ราการไหล 22 มิลลิ ลิตรต่อ
นาที)
คาสาคัญ: เครื่ องอุ่นเลื อด ภาวะอุณหภูมิกายต่ า ไมโครคอนโทรลเลอร์
ขดลวดทาความร้อน

ในปั จจุบนั ประเทศไทยมี อัตราการเกิดอุบตั ิเหตุ อยูใ่ นระดับที่
น่าวิตก ซึ่ งในการเกิดอุบตั ิเหตุผบู้ าดเจ็บจะมีการสูญเสี ยเลือดจากอุบตั ิเหตุ
และในการผ่าตัด ปกติในร่ างกายของมนุษย์จะมีเลือดเป็ นองค์ประกอบอยู่
7-8 เปอร์ เซ็นต์ หากมีการสู ญเสี ยเลือดหรื อเลือดไหลออกจากร่ างกายไป
มากกว่าหนึ่งในสามส่ วน ก็อาจมีอนั ตรายถึงชี วิตได้ [1]
ในการผ่าตัด ผูป้ ่ วยในแต่ ละครั้ง ต้องมี การให้ เลื อดทดแทน
เลือดที่สูญเสี ยไป การให้เลื อดทนแทนในปริ มาณที่มากกว่าปริ มาณเลื อด
ทั้งหมดในร่ างกายของผูป้ ่ วยภายในระยะเวลา 2-3 ชัว่ โมง อาจทาให้เกิ ด
ภาวะแทรกซ้อนอันได้แก่ ภาวะอุณหภูมิกายต่า (Hypothermia) ทาให้เกิ ด
ความดันโลหิ ตต่า กล้ามเนื้อขดเกร็ งและเกิดอาการช็อกได้ เนื่ องจากเลือด
ที่นามาให้ทดแทนมีการเก็บรักษาไว้ที่อุณหภูมิประมาณ 4 องศาเซลเซี ยส
การให้เ ลื อดจึ งควรเพิ่มอุ ณหภู มิเ ลื อดให้ มีค่ าใกล้เ คี ยงกับอุ ณหภู มิข อง
ร่ างกาย (37 องศาเซลเซี ยส) ดังนั้น จึ งจาเป็ นอย่างยิ่งต้องมี ก ารควบคุ ม
อุณหภูมิของเลื อดก่ อนให้ผูป้ ่ วย [2] จึ งได้มีการประดิ ษฐ์เครื่ องอุ่นเลื อด
และสารละลายเพื่อใช้ในการป้ องกันภาวะอุณหภูมิกายต่าในผูป้ ่ วยขณะ
ผ่าตัด [3] โดยผูช้ ่ วยศาสตราจารย์ท นั ตแพทย์สุรพงษ์ วงศ์วชั รานนท์
เครื่ องดังกล่ าวสามารถอุ่น เลื อดและน้ าเกลื อ ในอุ ณหภู มิ ที่ ต้องการได้
อย่างไรก็ตาม มีการใช้ระบบควบคุมอุณหภูมิที่ใช้ในงานอุตสาหกรรมซึ่ ง
มีขนาดใหญ่และราคาสู ง เครื่ องอุ่นเลื อด Barkey รุ่ นS-line [4] นาเข้าจาก
ประเทศเยอรมัน เพื่ อ ใช้ อุ่ น สายให้ เ ลื อ ดและน้ า เกลื อ ซึ่ งมี ใ ช้ อ ยู่ ใ น
โรงพยาบาลสงขลานคริ นทร์ สามารถปรับอุณหภูมิให้อยู่ที่ประมาณ 39
องศาเซลเซี ยส ค่าความผิดพลาดไม่เกิ น 2 องศาเซลเซี ยส อย่างไรก็ตาม
เครื่ องดังกล่ าวไม่สามารถปรั บตั้งค่าอุณหภูมิได้และมี ราคาค่อนข้างสู ง
และเครื่ อง Blood and Infusion Warmer Nuova/05 [5] สามารถตั้งค่าการ
ทางานได้ต้ งั แต่ 37–41 องศาเซลเซี ยส ค่าความผิดพลาดไม่เกิ น 0.5 องศา
เซลเซี ยส แต่อย่างไรก็ตามการใช้งานค่อนข้างยุง่ ยาก เพราะต้องนาสายให้
เลือดพันรอบแกนที่ให้ความร้อนและมีราคาสูง
จากปั ญหาดังกล่าวคณะผูจ้ ดั ทาจึงได้ทาการออกแบบเครื่ องอุ่น
เลื อดสาหรับให้เลื อดผูป้ ่ วยในห้องผ่าตัด เพื่อทาหน้าที่ ปรั บค่าอุณหภู มิ
ของเลื อดให้มีค่าที่ เหมาะสมก่ อนการให้เลื อดทดแทนแก่ ผูป้ ่ วย เพื่อลด
การเกิ ดภาวะอุณหภูมิกายต่ าและเกิ ดการช็ อก โดยใช้เทคนิ คการถ่ ายเท

Abstract
This article presents the design of blood infusion warmer for
patient blood transfusion in operation room. It uses to increase
temperature of blood before operation to be similar to body temperature
and prevent low temperature (Hypothermia) during operation. It is
designed to have two sets of heater; 1) blood bag set heater and 2) cable
kit heater which uses the heating coil to increase temperature and have
sensor to detect temperature. The blood warmer for patient blood
transfusion in operation room controls the operation with
microcontrollers. It is divided into two modes; 1) automatic mode and
2) manual mode. The experimental result showed that it could increase
blood temperature before transfusion to patients around 20 to 30
degrees Celsius. The average temperature raised approximately 1.5
degrees Celsius per minute (the flow rate at 22 ml per minute).
Keywords: blood warmer, hypothermia, microcontroller, heater coil
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ติ ด ตั้ง ในสายให้ เ ลื อ ด ทั้ง สองชุ ด จะส่ ง ค่ า อุ ณ หภู มิ ที่ ว ัด ได้ ไ ปยัง
ไมโครคอนโทรลเลอร์ เพื่อประมวลผลต่อไป
(2) ชุ ดวงจรทาความร้ อน ทาหน้าที่ ในการเพิ่มอุณหภูมิของ
เลือดในถุงเลือดและในสายให้เลือด โดยจะใช้ขดลวดและแผ่นทาความ
ร้อนเป็ นตัวเพิม่ อุณหภูมิ ให้มีค่าตามอุณหภูมิของเครื่ องอุ่นเลือดที่กาหนด
(3) ไมโครคอนโทรลเลอร์ ทาหน้าที่เป็ นตัวประมวลผลหลัก
โดยจะรับค่าอินพุตจากวงจรเซนเซอร์ วดั อุณหภูมิ แล้วทาการประมวลผล
ตามโปรแกรมที่ออกแบบไว้ เพื่อควบคุ มการทางานของวงจรทาความ
ร้อน ถูกออกแบบให้ทางาน 2 โหมด คือ แบบอัตโนมัติ (Auto) และแบบ
ก าหนดโดยผู ้ใ ช้ (Manual) โดยในโหมดการท างานอัต โนมัติ จ ะถู ก
กาหนดค่าอุณหภูมิไว้ที่ 37 องศาเซลเซี ยส และในโหมดกาหนดโดยผูใ้ ช้
สามารถกาหนดค่าอุณหภูมิในช่วง 25-40 องศาเซลเซียส นอกจากนั้นยังมี
ระบบแจ้งเตือนหากอุณหภูมิเลือดที่วดั ได้มีค่าสู งกว่า 30 องศาเซลเซียส
(4) จอแสดงผล ทาหน้าที่แสดงการทางานของระบบ เช่ น ค่า
อุณหภูมิของชุดอุ่นเลือดในถุงเลือด ชุดอุ่นเลือดในสายให้เลือด เป็ นต้น
จากหลักการทางานของเครื่ องอุ่นเลื อดถูกนามาออกแบบเป็ น
วงจรควบคุมการทางานดังแสดงในรู ปที่ 2 โดยมีไมโครคอนโทรลเลอร์
ตระกูล PIC ทาหน้าที่เป็ นหัวใจสาคัญของระบบ โดยการรับค่าอุณหภูมิที่
ได้จากตัวเซนเซอร์ในถุงเลือดและในสายให้เลือด เพื่อควบคุมชุดทาความ
ร้ อนให้มีความเหมาะสมทั้งสองตาแหน่ ง ซึ่ งในการออกแบบจะเห็ นได้
กาหนดให้มีการให้ความร้อนในการอุ่นเลื อดสองตาแหน่ งดังแสดงในรู ป
ที่ 3

ความร้ อนจากวงจรทาความร้ อ นไปยัง ถุ งเลื อดและสายให้ เ ลื อ ด มี ต ัว
เซ็นเซอร์เพื่อตรวจวัดของอุณหภูมิและแสดงค่าอุณหภูมิของเลื อดก่อนให้
ผูป้ ่ วยผ่านทางจอแสดงผลควบคุมการทางานโดยไมโครคอนโทรลเลอร์




/

รูปที่ 1 บล็อกไดอะแกรมการทางานของการทางานของเครื่ องอุ่นเลือด
สาหรับการให้เลือดผูป้ ่ วยในห้องผ่าตัด
+ 5 V.

SW RESET



R1
4.7k
C1
0.1uF

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

AUTO D1 R2
MANUAL
R3 4.7k
D2
4.7k
SP1

DS18B20

R7
R5

ENTER

4.7k

R4

R6



R8
4k7

ON OFF
D3

4.7k

AUTO

R9
4.7k

2

4.7k

0.1uF

+5 V.

RB7/PGD
RB6/PGC
RB5/PGM
RB4
RB3/CCP2*
RB2/INT2
RB1/INT0
RB0/INT0
VDD
VSS
RC7/RX/DT
RC6/TX/CK
RC5/SDO
RC4/SDI/SDA

4.7k

XTAL
4 MHz
C3

C2
0.1uF

R21
4.7k
MCLR/Vpp
RA0/AN0
RA1/AN1
RA2/AN2/VREFRA3/AN3/VREF+
RA4/AN4/TOCKI
RA5/AN4/ss/LVDIN
VSS
OSC1/CLKI/RA7
OSC2/CLKO/RA6
RC0/T1OSO/T1CKI
RC1/T1OS/CCP2*
RC2/CCP1
RC3/SCK/SCL

DS18B20

STOP

R10
4.7k

SDA
PWM

MANUAL&SET

3 VDD
C4
0.1uF

SCL

1

VSS

4

MLX90614

MLX90614
+ 5 V.

220 V.
L.

N.


(Solid State Relay)

R11 1
6 R13
1k 2
5 220
R12 TR1
3 MOC3042 4
100
2N3904

R16 1
6 R18
1k 2
5 220
R17 TR2
3 MOC3042 4
100 2N3904

Heater
A2 T1
G A1

R14
10K
C5
0.33uF
Heater

A2 T3
G A1

R19
10K
C7
0.33uF

VR1
500K

T2

D1
D30

VR2
500K

C6
R15
0.027uF
270

A2
G A1

T4
A2

ผนังหุ ้มเก็บความร้อน

แผ่นซิ ลิโคนให้ความร้อนแบบยืดหยุน่

C8
R20
0.027uF
270

D2 G A1
D30

รูปที่ 2 วงจรเครื่ องอุ่นเลือดสาหรับการให้เลือดฯ ควบคุมการทางานด้วย
ไมโครคอนโทรลเลอร์
(ก)

2. การออกแบบเครื่องอุ่นเลือดสาหรับการให้ เลือดผู้ป่วยในห้ อง
ผ่าตัด

ชุดขดลวดความร้อนและ
เซนเซอร์อุณหภูมิ

เครื่ องอุ่นเลือดสาหรับการให้เลื อดผูป้ ่ วยในห้องผ่าตัด แสดงดัง
ในรู ป ที่ 1 ถู ก ออกแบบให้ ท าหน้ า ที่ ใ นการเพิ่ ม อุ ณ หภู มิ เ ลื อ ดหรื อ
ของเหลวให้มีค่าอุ ณหภูมิ สูงขึ้ น โดยอัตโนมัติ หรื อก าหนดโดยผูใ้ ช้ มี
เซน เซ อร์ วั ด ค่ าอุ ณ หภู มิ เ ลื อดตล อดเ วล า ควบคุ ม ท างานด้ ว ย
ไมโครคอนโทรลเลอร์ มีระบบหยุดการทางานโดยอัตโนมัติหากอุณหภูมิ
ที่วดั ได้สูงกว่าที่กาหนด สามารถอธิ บายการทางานได้ดงั นี้
(1) เซ็ น เซอร์ ว ดั อุ ณ หภู มิ ท าหน้า ที่ ใ นวัด อุ ณ หภู มิ โ ดยใช้
เซนเซอร์ MLX90614 ถูกติดตั้งในถุงให้เลือดและเซนเซอร์ DS18B20 ถูก

แผ่นอะลูมิเนี ยมสาหรับใส่ สายให้เลือด

(ข)
รู ปที่ 3 การติดตั้งชุดทาความร้อนของเครื่ องอุ่นเลือดฯ
(ก) ชุดให้ความร้อนในถุงเลือด (ข) ชุดทาความร้อนในสายให้เลือด

8th ECTI-CARD 2016 “การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอย่างชาญฉลาดเพื่อตอบสนองภาคอุตสาหกรรมสมัยใหม่อย่างยัง่ ยืน”
2

บทความวิจยั
การประชุมวิชาการ งานวิจยั และพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 8
8th ECTI-CARD 2016, Hua Hin, Thailand
เซลเซี ยสต่อนาที ที่อตั ราการไหล 21.86 มิลลิ ลิตรต่อนาที ดังแสดงในรู ป
ที่ 10 จากผลการทดสอบจะเห็ น ได้ว่าค่ าอุณหภูมิของเลื อดที่ เ พิ่มขึ้ นจะ
ขึ้ น อยู่ก ับ ปั จ จัย หลายอย่า ง เช่ น อัต ราการไหลของเลื อ ด การชดเชย
อุณหภูมิของวงจรทาความร้อนและ ระยะเวลาในการอุ่นถุงเลื อดก่อนการ
ให้เลือด

ชุดให้ความร้อนในถุงเลือด

ชุดให้ความร้อนในสายให้เลือด
และวงจรควบคุมการทางาน

ตาแหน่งการติดดั้งโพรบวัดอุณหภูมิ

รูปที่ 4 เครื่ องอุ่นเลือดสาหรับการให้เลือดผูป้ ่ วยในห้องผ่าตัดที่นาเสนอ
รู ปที่ 5 การทดสอบการทางานของตัวเซนเซอร์วดั อุณหภูมิในชุดให้ความ
ร้อนในถุงเลือดและชุดสายให้เลือด

3. ผลการทดลองและวิจารณ์ ผล
เครื่ องอุ่ น เลื อ ดส าหรั บ การให้ เ ลื อ ดผู ้ป่ วยในห้ อ งผ่ า ตัด ที่
นาเสนอดังแสดงในรู ปที่ 4 ถูกนามาทดสอบเพื่อหาประสิ ทธิ ภาพการทางาน
โดยการทดสอบการทางานของเซนเซอร์ วดั อุณหภูมิที่ชุดให้ความร้ อนในถุง
เลือดและชุดสายให้เลือด การวัดค่าอุณหภูมิจะมีการติดตั้งชุ ดวัดอุณหภูมิ
ในตาแหน่ งต่างๆ ดังแสดงในรู ปที่ 5 โดยทาการวัดค่าอุณหภูมิที่ได้จาก
เครื่ องอุ่ น เลื อ ดเปรี ยบเที ย บกับ มิ เ ตอร์ ว ัด อุ ณ หภู มิ ม าตรฐาน ในช่ ว ง
อุณหภูมิระหว่าง 27-50 องศาเซลเซี ยส โดยจะทาการทดลองเป็ นจานวน
3 ซ้ า ผลการทดสอบการทางานพบว่าชุ ดให้ความร้ อนในถุ งเลื อด มี ค่า
ความผิดพลาดสู งสุ ด 6 เปอร์ เซ็นต์ และชุ ดสายให้เลื อดค่าความผิดพลาด
สู ง 3.5 เปอร์ เซ็นต์ ดังแสดงในรู ปที่ 6 การทดสอบการทางานของเครื่ อง
อุ่นเลื อดดังแสดงในรู ปที่ 7 เป็ นการทดสอบการทางานโดยท าการวัดค่ า
อุณหภูมิของน้ าที่มีอุณหภูมิ 4 องศาเซลเซี ยส ในปริ มาณ 350 มิลลิ ลิตร
เท่ากับปริ มาณของเลื อดที่ ใช้กบั ผูป้ ่ วย แล้วตั้งค่าอุณหภูมิของเครื่ องอุ่น
เลือดฯ ไว้ที่ 32, 37, 40, 45, และ 50 องศาเซลเซียส ตามลาดับ แล้วทาการ
อุ่นน้ าในถุงเลือดเป็ นเวลา 5 นาที ก่อนทาการปล่อยให้น้ าไหลออกจากถุง
ทาการวัดค่าอุณหภูมิของน้ าทุก 2 นาที ผลการทดสอบการทางานพบว่า
อุณหภูมิของน้ าจะมีค่าค่อยๆ เพิ่มขึ้น การเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิน้ าจะมีการ
เพิ่มขึ้นในลักษณะเป็ นเชิ งเส้น ดัง แสดงในรู ป ที่ 8 โดยสามารถเพิ่ ม
อุณหภูมิข องน้ าจาก 4 องศาเซลเซี ยส ให้มีอุณหภูมิสูงขึ้นประมาณ 20 – 39
องศาเซลเซี ยส โดยเฉลี่ ยอุณหภูมิของน้ าจะเพิ่มขึ้นประมาณ 2.19 องศา
เซลเซียสต่อนาที ที่อตั ราการไหลของน้ า 21.86 มิลลิลิตรต่อนาที
รู ปที่ 9 แสดงการทดสอบการทางานของเครื่ องอุ่นเลื อดฯ
ทดสอบด้วยถุงเลื อดที่มีอุณหภูมิ 4 องศาเซลเซี ยส โดยตั้งค่าอุณหภูมิของ
เครื่ องอุ่นเลือดไว้ที่ 45 องศาเซลเซี ยส ผลการทดสอบการทางานพบว่า
เลื อดจะมี อุณหภู มิค่อยๆ เพิ่ม ขึ้ น เช่ น เดี ยวกับ น้ าแต่ จะมี อตั ราการเพิ่ ม
อุณหภูมิ ที่น้อยกว่า โดยเฉลี่ ย อุ ณหภู มิ จะเพิ่ ม ขึ้ น ประมาณ 1.5 องศา
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รู ปที่ 6 การเปรี ยบเทียบค่าอุณหภูมิที่อ่านได้จากเซนเซอร์ วดั อุณหภูมิกบั มิเตอร์
ในชุดให้ความร้อนในถุงเลือดและชุดสายให้เลือด

รู ปที่ 7 การทดสอบการทางานของเครื่ องอุ่นเลือดฯ ด้วยอุ่นน้ าเมื่อ
กาหนดการทางานที่อุณหภูมิต่างๆ
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แม่นยา โดยใช้เทคนิ คการอุ่นเลื อดทั้งในบริ เวณถุงเลือดและสายให้เลือด
โดยสามารถเพิ่มอุณหภูมิของเลื อดได้สูงสุ ดถึ ง 30 องศาเซลเซี ยส มีอตั รา
การเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิที่ 1.5 องศาเซลเซี ยสต่อนาที ที่ อตั ราการไหล
21.86 มิ ลลิ ลิตรต่อนาที เครื่ องมี ค่าสู ญเสี ยพลังงานไฟฟ้ า 38 วัตต์ จึง
เหมาะที่จะนามาใช้สาหรับใช้งานสาหรับการให้เลือดผูป้ ่ วย เพื่อป้ องกัน
การเกิ ดภาวะอุณหภูมิกายต่า (Hypothermia) ในขณะผ่าตัด เพื่อลดการ
นาเข้าสิ นค้าจากต่างประเทศต่อไป
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ผลงานนี้ ได้ รั บ การสนั บ สนุ น จากคณะวิ ศ วกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วิชยั และขอขอบคุณนักศึกษาสาขา
วิศ วกรรมอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ทุก ท่ าน ตลอดจนโรงพยาบาลหาดใหญ่ แ ละ
โรงพยาบาลสงขลานคริ นทร์

รูปที่ 8 กราฟความสัมพันธ์ของอุณหภูมิน้ าเฉลี่ยที่เพิ่มขึ้นกับระยะเวลา
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รูปที่ 10 ความสมันพันธ์ของอุณหภูมิเลือดที่เพิ่มขึ้นเปรี ยบเทียบกับ
ระยะเวลาเมื่อกาหนดการทางานที่อุณหภูมิ 45 องศาเซลเซียส

4. สรุป
เครื่ องอุ่นเลื อดส าหรั บ การให้ เลื อดผูป้ ่ วยในห้ องผ่าตัด ที่ ได้
ออกแบบ มีประสิ ทธิ ภาพในการเพิ่มอุณหภูมิของเลื อดได้อย่างถู กต้อง
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กล่องเปล่งเสี ยงฝึ กสอนเด็กประถมวัยผู้บกพร่ องทางการเห็นโดยใช้ คีย์บอร์ ดมาตรฐาน
A Voice-Able Trainer Box Using the Standard Keyboard for Elementary Visually Impaired Children
ยุพดี หัตถสิน1, กฤติน ทิพย์สน2, นุกลู ชู ศรี3 และ ทองคา สมเพราะ4
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from the Input and output to the audio code stored in the mp3 modules.
And then send the output to the amplifier. Then converting electrical
signals into voice signals through the speakers. The speech has two
languages of Thai and English. The test results from the second part is
the result of normal vision 30 people from students with disabilities for
10 people, the results are as follows. Design is at 87.95% and 91.07% for
those with normal sight for students with visual impairment. The
accuracy is at 88.00% and 88.00% of its ease of use are at 83.00% and
89.50% of the appropriateness of the price of 78.57% and 85.00%
respectively.

บทคัดย่ อ
งานวิจยั นี้ ได้ทาการออกแบบและืลิ ตอุ ป กรณ์ ตน้ แบบของ
กล่ องเปล่ งเสี ยงฝึ กสอนเด็ ก ประถมวัยด้วยคี ยบ์ อร์ ด มาตรฐานส าหรั บ
บุคคลที่มีความบกพร่ องทางการมองเห็ น ซึ่ งเป็ นสื่ อการเรี ยนรู ้ เกี่ ยวกับ
การฝึ กทักษะในการพิมพ์แป้ นคียบ์ อร์ ด มีการใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์
ควบคุมการประมวลืล โดยการเขียนโปรแกรมให้ควบคุมการถอดรหัส
จากแป้ นพิมพ์โดยจะทาการถอดรหัสแอสกี้ จากการกดคี ยบ์ อร์ ดแต่ล่ ะ
ครั้ง แล้วนามาทาการตรวจสอบค่าที่รับมาจากถอดรหัสแอสกี้ เพื่อทาการ
ประมวลืลและสอบตรวจความถูกต้องของข้อมูลที่รับมาจากอินพุต และ
ท าการส่ ง สัญ ญาณไปเที ย บกับ รหั ส เสี ย งที่ เ ก็ บ อยู่ใ นโมดู ล เอ็ ม พี ส าม
จากนั้น จึ ง ส่ ง ืลลัพ ธ์ ไ ปขยายเสี ย ง แล้ว แปลงสั ญ ญาณไฟฟ้ าให้ เ ป็ น
สัญญาณเสี ยงพูดออกล าโพง ซึ่ งสามารถเปล่ งเสี ยงพูด ได้ 2 ภาษาคื อ
ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ตามลาดับ ืลลัพธ์การทดสอบมาจาก 2 ส่ วน
คื อ ืลการประเมิ นจากืู้มีส ายตาปกติ 35 คน จากนัก เรี ย นที่ มี ค วาม
บกพร่ องทางการมองเห็ น 10 คน ทั้งนี้ ืลที่ ได้ด้านการออกแบบอยู่ที่
87.95% สาหรับืูม้ ีสายตาปกติและ 91.07% สาหรับนักเรี ยนที่ มีค วาม
บกพร่ อ งทางการมองเห็ น ส่ ว นด้า นความแม่ น ย าอยู่ที่ 88.00% และ
88.00% ส่ วนด้านความสะดวกในการใช้งานอยูท่ ี่ 83.00% และ 89.50%
ส่วนด้านความเหมาะสมของราคาอยูท่ ี่ 78.57% และ 85.00% ตามลาดับ

Keywords: The visually impaired, The blind school, A Voice-Able
Trainer Box

1. บทนา
คียบ์ อร์ ดสาหรับืูม้ ีสายตกปกติน้ นั หาได้ง่ายทัว่ โลก ในขณะ
ที่คียบ์ อร์ ดสาหรับืูบ้ กพร่ องทางการเห็ นหรื อืูพ้ ิการทางสายตานั้นมี อยู่
จากัด มัน เป็ นความจริ งที่ ืูบ้ กพร่ องทางการเห็ น มี ค วามจาเป็ นที่ ต้อ ง
สื่ อสารื่านโลกอักษร ื่านคี ยบ์ อร์ ด และื่านการเรี ยนรู ้ กฎเกณฑ์ต่างๆ
เพื่อที่จะดารงชี วิตอย่างช่ วยตนเองได้และไม่เป็ นภาระให้สังคม กรณี การ
ใช้คียบ์ อร์ ดของคนตาบอดเพื่อให้เริ่ มฝึ กใช้คอมพิวเตอร์ เบื้องต้นได้น้ นั
สิ่ งที่ สาคัญที่ สุดก็คือ การที่ จะต้องรู ้ ให้ได้ก่อนว่าปุ่ มต่างๆ บนคี ยบ์ อร์ ด
ส่ วนที่เป็ นตัวอักษร ส่ วนที่ควบคุมเคอร์ เซอร์ ปุ่ มฟั งก์ชนั่ ต่างๆ และกลุ่ม
ตัวเลขเป็ นอย่างไร ดังนั้นจึ งมีค วามจาเป็ นอย่างยิ่งที่ คนตาบอดจะต้อง
ศึกษาการใช้คียบ์ อร์ ด หรื อเรี ยกง่ายๆ ก็คือการเรี ยนพิมพ์สมั ืัสนัน่ เอง
จากการที่ได้ไปศึกษาที่โรงเรี ยนสอนคนตาบอดภาคเหนื อใน
พระบรมราชิ นูปถัมภ์ จังหวัดเชี ยงใหม่ ทาให้ทีมืูว้ ิจยั ได้มีแนวคิดด้าน
การออกแบบกล่ อ งเปล่ ง เสี ย งฝึ กสอนเด็ ก ประถมวัย ด้ว ยคี ย ์บ อร์ ด
มาตรฐานสาหรับคนตาบอดขึ้น โดยเน้นที่ความสะดวกสบายและพกพา
ง่าย พร้ อมกับยังมีเกมส์เพื่อเป็ นการื่อนคลายและช่วยฝึ กทักษะทางด้าน
การฟังและการคิดสาหรับคนพิการ โดยเฉพาะอย่างเป็ นการสนับด้านการ

คาสาคัญ: ืูบ้ กพร่ องทางการมองเห็ น, โรงเรี ยนสอนคนตาบอด, กล่ อง
เปล่งเสี ยงฝึ กสอน

Abstract
This research presents the design and manufacture prototype
of the voice coaches elementary-aged children with standard keyboard
for people with impaired vision. The media learned about the practice of
typing keyboard. This prototype version based microcontroller. The act
of decoding processing to decode the ASCII keyboard by pressing the
keyboard but once. Then it checks the value derived from the processing
and decoding ASCII to check the accuracy of the information received
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เรี ยนการสอนให้ก ับนัก เรี ยนตาบอดที่ พร้ อมที่ จะพัฒนาตนเองได้ ทุ ก
โอกาสให้เป็ นกาลังของชาติสืบไป

ประมวลืลและตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่รับมาจาก Input และ
ทาการส่ งสัญญาณไปยังภาคเสี ยง
บล็ อ ก C: คื อ บล็ อ กแสดงแทนการท างานของภาคเสี ย ง
(Sound) จะทาหน้าที่ ในการรั บสัญญาณที่ ส่งออกมาจากภาค Controller
ให้เป็ นสัญญาณ เสี ยงและยังเป็ นที่ให้เก็บเสี ยงต่างๆ

2. งานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้ อง
งานวิจยั ได้มุ่งเน้นการอานวยความสะดวกช่ วยให้คนตาบอด
ใช้งานคอมพิวเตอร์ เบื้องต้น[1] ในการฝึ กทักษะการพิมพ์ตวั อักษรและ
ตัวเลขต่าง ๆ โดยที่จะมีเสี ยงเป็ นตัวแสดงืลออกมาให้ทราบถึงตัวอักษร
และตัวเลขที่พิมพ์ เช่น การใช้คียบ์ อร์ดหรื อเรี ยนพิมพ์สมั ืัส[2] โปรแกรม
TBTW ช่วยแปลอักษรเบรลล์[3] การพัฒนาอุปกรณ์ให้สามารถแสดงืล
ออกมาเป็ นอักษรเบรลล์ที่ต่อออกมาจากเครื่ องคอมพิวเตอร์ อีกที[4] และ
การส่ ง ข้อ มู ล นั้น จะใช้ โ ปรแกรมของคอมพิ ว เตอร์ เ ข้า มาช่ ว ยในการ
ควบคุมโดยไม่ตอ้ งใช้กระดาษในการอ่านข้อมูล[5] และเครื่ องแต่ละชนิ ด
นั้นยังออกแบบรู ปของแป้ นให้เหมาะสมกับความสามารถในการเข้าถึง
ของืูพ้ ิก ารทางแต่ล ะบุ ค คล[6] และมี ก ารพัฒนาด้า นการสัม ืัส แบบ
สมาร์ ทโฟนทาให้ยากต่อการใช้งานมากขึ้น[7] โดยโปรแกรมต่างๆ และ
เครื่ องมือเหล่านี้ จึงเป็ นที่ตอ้ งการของืูพ้ ิการทางสายตาอยากมากในการ
ใช้ชีวิตในปั จจุบนั แต่งานวิจยั ที่ กล่ าวมา ก็ยงั ไม่ได้สร้ างเพื่อสนับสนุ น
การเรี ยนรู้ของเด็กประถมวัยืูบ้ กพร่ องทางการมองเห็น

3.2 การออกแบบส่ วนประกอบด้ านฮาร์ ดแวร์
จากกรอบความคิ ด เมื่ อน ามาโยงความสัม พัน ธ์ ก ัน กับ ส่ วน
ฮาร์ ดแวร์ ที่เป็ นไปได้เพื่อช่ วยการออกแบบวงจรระบบ ทาให้สามารถนา
อุ ป กรณ์ ต่างๆ มารวมเข้าด้วยกัน เพื่ อให้ ท างานได้ต ามเป้ าหมาย โดย
ลักษณะการต่อวงจรของอุปกรณ์ในระบบที่นาเสนอนี้ สามารถแสดงได้
ดังรู ปที่ 2 จากนั้นมีการนาอุปกรณ์แต่ละชิ้นมาทดสอบการทางาน แล้วมี
การใช้งานเบิร์นโปรแกรมลงไอซี Arduino ซี่ งเป็ น Microcontroller เพื่อ
ทาการทดสอบการรับค่า ASCII จากคียบ์ อร์ดแสดงได้ดงั รู ปที่ 3.ก) ส่ วน
รู ป ที่ 3.ข) เป็ นการน าอุ ป กรณ์ ต่ า งๆ ประกอบลงในกล่ อ งเปล่ ง เสี ย ง
ฝึ กสอน หลังจากทดสอบแต่ละอุปกรณ์ให้สามารถทางานสัมพันธ์กนั ได้
ครบสมบูรณ์

3. การดาเนินงานวิจยั
3.1 การออกแบบกรอบความคิด
การออกแบบกรอบความคิดได้ตระหนักถึงประโยชน์ของการ
พัฒนาสื่ อเพื่อการเรี ยนรู้ สาหรับืู้บกพร่ องทางการเห็ นหรื อืูพ้ ิการทาง
สายตา โดยเป้ าหมายแรกอยูท่ ี่นกั เรี ยนชั้นประถมของโรงเรี ยนสอนคนตา
บอดภาคเหนือในพระบรมราชินูปถัมภ์ เพื่อให้พวกเขาสามารถเรี ยนรู้การ
ใช้คียบ์ อร์ดมาตรฐานได้ โดยเมื่อืูบ้ กพร่ องทางการเห็นได้กดปุ่ มใดๆบน
คียบ์ อร์ ดก็จะมีเสี ยงบรรยายถึ งรายละเอี ยดของตัวอักษรที่ กดไปนั้น มา
เป็ นตัวควบคุม ซึ่งกรอบความคิดสามารถแสดงเป็ นบล็อกไดอะแกรมได้
ดังรู ปที่ 1 โดยการทางานของแต่ละบล็อกสามารถบรรยายได้ดงั นี้
Keyboard

Input
A: Decode

:

B: Controller

C: Sound

รู ปที่ 2 ลักษณะการต่ออุปกรณ์ของวงจรระบบที่นาเสนอ

รูปที่ 1 รอบความคิดของโครงงาน
บล็อก A: คือบล็อกแทนการถอดรหัส (Decode) จากแป้ นพิมพ์
โดยจะทาการถอดรหัส ASCII จากการกดคียบ์ อร์ ดแต่ละครั้ง
บล็อก B: คื อบล็อกแสดงแทนการประมวลืล (Controller)
โดยจะท าการตรวจสอบค่ า ที่ รั บ มาจากภาค Decode เพื่ อ ท าการ

ก) การเบิร์นโปรแกรมลงไอซี
ข) นาอุปกรณ์ประกอบลงกล่อง
รู ปที่ 3 การเบิร์นการโปรแกรมลงไอซี และการบรรจุอุปกรณ์ลงกล่อง
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เมื่ อทาการประกอบกล่ อ งเปล่ ง เสี ย งฝึ กสอนเสร็ จสมบู ร ณ์
พร้อมออกแบบป้ ายติดอักษรเบรลล์บอกฟั งก์ชนั การใช้งานบนตัวกล่ อง
แล้วสามารถแสดงได้ดังรู ปที่ 4 โดยรู ปที่ 5 เป็ นระบบองค์รวมพร้ อ ม
คียบ์ อร์ดครบทั้งหมดเมื่อพร้อมใช้งาน

เริ่ ม
รับค่าจากคียบ์ อร์ด
ถอดรหัส

ปุ่ มฟังก์ ชั่นฝึ ก
พิมพ์ (ไทย)
ปุ่ มฟังก์ ชั่น
ฝึ กพิมพ์
(อังกฤษ)
อักษรเบรลล์

ตัว

ลาโ

USB จาก
Keyboard
PS2 จาก Keyboard
3 Level Volume
Sound
Jack

LE
D

ปุ่ มฟังก์ ชั่นแนะนาการใช้
ปุ่ มฟังก์ ชั่นแนะนา
งานกล่ อง
ปุ่ ม
ต่างๆ บนคีย์บอร์ ด
สติก๊ เกอร์
ปลั๊กไฟ
ปุ่ มฟังก์ ชั่นทาย
อักษร (ไทย)
ปุ่ มฟังก์ ชั่นทาย
อักษร (อังกฤษ)
Slide Power Switch

ประมวลืลการถอดรหัส
แสดงืลจาก ลาโพง และ หู ฟัง
ใช่

ถูกสัง่ ให้
ทาอีกครั้ง ?
ไม่
จบการทางาน

รู ปที่ 6 แืนืังการทางานระบบของกล่องเปล่งเสี ยงฝึ กสอน

รูปที่ 4 ฟังก์ชนั ใช้งานบนกล่องเปล่งเสี ยงฝึ กสอนที่นาเสนอ

3.3 การออกแบบส่ วนประกอบด้ านซอฟต์ แวร์
การออกแบบทางซอฟต์แวร์ สาหรับระบบของกล่องเปล่งเสี ยง
ฝึ ก ส อ น มี ลั ก ษ ณ ะ ดั ง รู ป ที่ 6 ซึ่ ง เ ป็ น แ ื น ืั ง ท า ง า น ที่ เ ขี ย น
โปรแกรมควบคุมด้วยภาษาซี โดยเมื่อทาการเปิ ดเครื่ องใช้งานแล้ว และ
เมื่อกดแป้ นพิมพ์ในแต่ละครั้ง กล่องเปล่งเสี ยงจะรับค่าจากคียบ์ อร์ ดจาก
การกดครั้ งนั้นๆ แล้วทาการถอดรหัสแอสกี้ ประจาตาแหน่ งของปุ่ มกด
นั้นๆ ออกมา จากนั้นทาการประมวลืลการถอดรหัสเพื่อตรวจสอบว่า
ในแต่ ล ะครั้ งที่ ท าการกดแป้ นพิ ม พ์น้ ัน ืู ้ใ ช้ ง านกดตัว อัก ษรใดบน
คียบ์ อร์ ด จากนั้นจึงแสดงืลเสี ยงพูดออกมาจากลาโพง หากืูใ้ ช้ทาการ
กดแป้ นพิมพ์ในครั้งต่อๆ ระบบก็จะทาแบบเดิม แต่หากืูใ้ ช้ไม่ตอ้ งการที่
จะใช้งานต่อ ืูใ้ ช้ก็สามารถกดปิ ดเครื่ องเพื่อจบการทางานได้
..

ก) ืูม้ ีสายตาปกติ
ข) ืูท้ ี่ บกพร่ องทางการมองเห็น
รู ปที่ 7 บรรยากาศระหว่างการทดสอบจาก 2 กลุ่มืูท้ ดสอบ

4. ผลการทดลอง
ส่ วนของการทดลองกล่ องเปล่ งเสี ยงฝึ กสอนเด็ก ประถมวัย
ด้ว ยคี ย ์บ อร์ ด มาตรฐาน ต้อ งอาศัย การทดสอบเกี่ ย วกับ วิ ธี ก ารใช้งาน
คุ ณ สมบัติ แ ละขี ด จ ากัด ของกล่ อ งเปล่ ง เสี ย งฝึ กสอน เพื่ อ เป็ นข้อ มู ล
เบื้องต้นสาหรับืูท้ ี่สนใจจะนาไปศึกษา เพื่อสร้างใช้งานและปรับปรุ งใน
เชิ งอุตสาหกรรมหรื อนาไปพัฒนาให้มีคุณสมบัติให้ดีย่ิงขึ้ นต่อไป โดย
งานวิจยั นี้ ได้แบ่งืูท้ ดสอบเป็ น 2 กลุ่มคือ 1) ทดสอบกับืูท้ ี่มีสายตาปกติ
และ 2) ทดสอบกับืูบ้ กพร่ องทางการมองเห็ น กรณี ืบู ้ กพร่ องทางการ
เห็ น เมื่ อ ท าการทดสอบการกดแป้ นพิ ม พ์คี ย ์บ อร์ ด นี้ ได้ม าจากความ
ต้องการของืูส้ อนที่ แนะนาการพิ ม พ์ที่ืูบ้ กพร่ องทางการมองเห็ นฝึ ก

รูปที่ 5 เมื่อต่อคียบ์ อร์ ดพร้อมใช้งานระบบ
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บุคคลที่ มีความบกพร่ องทางการมองเห็ น อันเป็ นสื่ อการเรี ยนรู ้ เกี่ ยวกับ
การฝึ กทักษะในการพิม พ์แป้ นคี ยบ์ อร์ ด ซึ่ งสามารถเปล่ งเสี ยงพูด ได้ 2
ภาษาคือ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ การทดสอบมี 4 มิติของ ด้านการ
ออกแบบ ด้านความแม่ น ยา ด้านความสะดวกในการใช้งาน และด้าน
ความเหมาะสมของราคาืลลัพธ์การทดสอบมาจากกลุ่มคน 2 กลุ่ม โดย
กลุ่ มืูม้ ีสายตาปกติ ได้ให้เกณฑ์ค ะแนนระดับดี ส่ วนนักเรี ยนที่มีค วาม
บกพร่ อ งทางการมองเห็ น ให้ เ กณฑ์ค ะแนนระดับดี มาก ซึ่ งท าให้ ได้
สนับสนุ นโอกาสทางการเรี ยนรู ้ ให้แก่เด็กประถมวัยในการฝึ กทักษะใน
ระบบประสาทส่ วนที่ยงั มีเหลืออยูไ่ ด้อย่างมีประสิ ทธิภาพ

85.00%

78.57%

89.50%

83.00%

88.00%

88.00%

100.00%
90.00%
80.00%
70.00%
60.00%
50.00%
40.00%
30.00%
20.00%
10.00%
0.00%

91.07%

ร้อยละ (%)

87.95%

พิมพ์ในชั้นเรี ยน โดยบรรยากาศระหว่างทาการทดสอบของทั้งสองกลุ่ม
ืูท้ ดสอบแสดงได้ดงั รู ปที่ 7 ซึ่ งรู ปที่ 7.ก) เป็ นืูท้ ดสอบจากมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชี ยงใหม่ จานวน 35 คน และรู ปที่ 7.ข) เป็ น
ืูท้ ดสอบที่มีความบกพร่ องทางการมองเห็ นจากโรงเรี ยนสอนคนตาบอด
ภาคเหนือในพระบรมราชิ นูปถัมภ์ จังหวัดเชี ยงใหม่ จานวน 10 คน

6. กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุ ณ อาจารย์ศิ ริ พร วงศ์รุ จิ ไ พโรจน์ และคณะ จาก
โรงเรี ยนสอนคนตาบอดภาคเหนื อ ในพระบรมราชิ นูปถัมภ์ จังหวัด
เชี ย งใหม่ ที่ ไ ด้ใ ห้ ค าแนะน าและข้อ คิ ด ต่ า งๆ ขอขอบคุ ณ ทุ น วิ จ ัย ใน
โครงการ HRS2015 ของมหาวิ ท ยาลัย เทคโนโลยี ร าชมงคลล้า นนา
เชี ยงใหม่ ที่ให้การสนับสนุนทุนวิจยั
ืูท้ ี่มีสายตาปกติ

เอกสารอ้ างอิง

ืูท้ ี่บกพร่ องทางการมองเห็น

[1] จตุ พ ล หนู ท่ า ทอง. คนตาบอดใช้ ค อมพิ ว เตอร์ ไ ด้ ย งั ไง. [ระบบ
ออนไลน์] [อ้างเมื่ อ 23 เมษายน 2549] จาก http://psatansat.exteen.
com/20060423/entry/page/1
[2] ภัทรวิทย์ กิ จเจตนี , มนตรี ตั้งประยูรเลิ ศ และ สมโภชน์ อรัญพันธ์.
เครื่ องจดจาช่ วยคนตาบอดไทยในการจดบันทึก. คณะวิศวกรรมศา
สตร์ มหาวิทยาลัยมหิ ดล. [ระบบออนไลน์] [อ้างเมื่ อ 8 มกราคม
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[4] ณภัทร เฉลิ มชุ ติปภา. 2553. Braille Display. บทความจากหนังสื อ .
เทคโนโลยีเพื่อืูพ้ ิการ. วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิ ดล.
[5] วัฒ นา วิ ช า, บัญ ชา ทองขาว และ ยศพัฒ น์ เกริ ก กิ ต ติ วิ ท ย์. 2553.
คี ยบ์ อร์ ดและส่ วนแสดงืลด้ว ยรหัส อัก ษรเบรลล์. สาขาวิ ช าเทค
โนโลยีอุตสาหกรรม (เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิ กส์) คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
[6] ASTV ืูจ้ ดั การ. ญี่ปุ่นโชว์คียบ์ อร์ ดใหม่เพื่อคนตาบอด. [ระบบออน
ไลน์ ] [อ้า งเมื่ อ 1 มี น าคม 2559] จาก http://www.manager.co.th
/Cyberbiz/ViewNews.aspx? News ID=9490000150838
[7] อติวงศ์ สุชาโต. 2557. เทคโนโลยีเสี ยงพูดในเทคโนโลยีเพื่อช่วย เหลือ
และการเข้า ถึ ง ข้อ มลโดยืู ้ใ ช้ ที่ มี ค วามบกพร่ องทางร่ า งกาย.
บทความจากหนังสื อ. ตามรอยพระมหาการุ กษัตริ ย ์

รูปที่ 8 ืลการประเมินโดยภาพรวมของืูท้ ดสอบทั้งสองกลุ่ม
การทดสอบได้มาจากการถาม 4 มิติของแบบประเมินคือ ด้าน
การออกแบบ, ด้านความแม่นยา, ด้านความสะดวกการใช้งาน, และด้าน
ความเหมาะสมของราคา เมื่อทาการทดลองใช้งานและประเมินเสร็ จ จึง
มีนาืลการประเมินจากการทดสอบทั้ง 2 กลุ่มบุคคลนั้นมากรอกคะแนน
และประมวลืลหาค่าเฉลี่ ย ค่าทางสถิ ติพร้ อมทั้งทาเป็ นืลลัพธ์ร้อยละ
แล้วนามาเปรี ยบเที ยบกัน ระหว่างืลประเมิ น จากกลุ่ม ืูป้ ระเมิ น ทั้ง 2
กลุ่ม สามารถแสดงืลเป็ นแืนภูมิแท่งได้ดงั ในรู ปที่ 8 ืลเปรี ยบเทียบ
แสดงให้เห็นว่า ทุกๆ มิติการประเมินของืูท้ ี่มีสายตาปกติจะให้คะแนน
น้อยกว่า เนื่องมาจากพวกเขาสามารถรับรู ้ ได้จากระบบประสาททั้ง 6 ทา
ให้มีมุมมองหรื อโลกทัศน์ที่กว้างกว่า ในขณะที่ืบู ้ กพร่ องทางการเห็นจะ
ให้คะแนนประเมินสูงกว่า เนื่ องเพราะพวกเขารู ้ สึกมีความตื่นเต้นในการ
รับรู้โลกใหม่ดา้ นอักษรื่านสื่ อการเรี ยนรู ้ใหม่ดว้ ยเสี ยงตอบสนองปุ่ มกด
และเป็ นที่ ชื่ นชอบอัน ไม่ เ คยลองเล่ น และสั ม ืัส มาก่ อ น อัน ส่ ง ืลให้
สนั บ สนุ น การเรี ยนรู ้ ก ฎต่ า งๆในการมี ชี วิ ต อยู่ ใ นสั ง คมได้ ด้ ว ย
ความสามารถของตัวเขาเอง

5. บทสรุป
งานวิจยั นี้ ได้นาเสนอการออกแบบและืลิตอุปกรณ์ต้นแบบ
ของกล่องเปล่งเสี ยงฝึ กสอนเด็กประถมวัยด้วยคียบ์ อร์ ดมาตรฐานสาหรับ
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บทคัดย่อ

1. บทนํา

การทดสอบสมรรถภาพทางกายในปั จจุบนั จะบันทึ กผลการ
ทดสอบลงกระดาษแล้วนําไปกรอกเข้าสู่ ระบบคอมพิวเตอร์ ในภายหลัง
เป็ นสาเหตุ ข องความล่ า ช้า ในการประเมิ นผลการทดสอบ จากปั ญหา
ข้างต้นนํามาสู่ การเสนอระบบสําหรับบันทึกและวิเคราะห์ผลการทดสอบ
สมรรถภาพทางกาย เพื่อลดเวลาในการรวบรวมข้อมูลผูเ้ ข้าทดสอบโดย
การบันทึกผลการทดสอบเข้าสู่ ระบบคอมพิวเตอร์ ในทันที และเป็ นการ
ลดความซํ้า ซ้อ นของการบันทึ ก ผล ส่ ง ผลให้ล ดโอกาสในการบัน ทึ ก
ผลทดสอบผิดพลาด นอกจากนี้ ยงั วิเคราะห์ผลการทดสอบให้ผูท้ ดสอบ
ทราบผลวิเคราะห์ได้ทนั ที และผูจ้ ดั การทดสอบยังทราบผลการวิเคราะห์
สมรรถภาพในภาพรวมของกลุ่มผูเ้ ข้าทดสอบอีกด้วย ซึ่ งผลตอบรับจาก
การนําไปใช้งานจริ งในวิชาพลศึกษา ผูเ้ ข้าร่ วมการทดสอบ ทุกคนพอใจ
ในระบบใหม่มากกว่าการบันทึกผลลงกระดาษแบบเดิม

การทดสอบสมรรถภาพทางกายของบุ ล คลจะแบ่ ง เป็ นจุ ด
ต่างๆ ในการบันทึกผลการทดสอบผูเ้ ข้าทดสอบจําเป็ นต้องถือกระดาษ
สําหรับบันทึกผลการทดสอบในแต่ละจุด ซึ่ งเป็ นการไม่สะดวกแก่ผูเ้ ข้า
ทดสอบ และเจ้าหน้าที่จะต้องนําข้อมูลผลการทดสอบของผูเ้ ข้าทดสอบ
ทุกคนบันทึกเข้าสู่ ระบบคอมพิวเตอร์อีกครั้ง ซึ่งอาจเกิดปั ญหาในการอ่าน
ข้อ ความลายมื อ ที่ บ ัน ทึ ก ผลการทดสอบไม่ อ อกหรื อ อ่ า นผิ ด พลาดได้
รวมถึงการไม่สามารถวิเคราะห์ผลการทดสอบได้ในทันที ห้องปฏิบตั ิการ
วิ จ ัย เครื อข่ า ยไร้ ส ายจึ ง พัฒ นาระบบรวบรวมข้ อ มู ล การวั ด ประเมิ น
สมรรถภาพทางกาย[1] ขึ้นเพื่อแก้ไขปั ญหาข้างต้น แต่ระบบดังกล่าวยัง
ไม่สามารถวิเคราะห์ผลการทดสอบ ทําให้ผเู ้ ข้าทดสอบต้องนําผลกลับไป
ตี ค วามเอง ผูจ้ ัด การทดสอบไม่ ส ามารถประเมิ น ผลทดสอบของผูเ้ ข้า
ทดสอบโดยรวมได้ จึ งนํามาสู่ การพัฒนาต่อยอดเป็ นระบบบันทึ กและ
วิ เ คราะห์ ผลการทดสอบสมรรถภาพทางกาย โดยระบบใหม่ น้ ี พ ฒ
ั นา
ความสามารถวิเคราะห์ผลลัพธ์ออกมาให้ผเู ้ ข้าทดสอบทราบผลได้ทนั ที
หลังจากบันทึ กผลการทดสอบเข้าสู่ ระบบสําเร็ จ และผูจ้ ดั การทดสอบ
สามารถทราบผลการวิเคราะห์สมรรถภาพของผูเ้ ข้าทดสอบได้วา่ โดยรวม
มีสมรรถภาพอยูใ่ นระดับใดได้อีกด้วย

คําสําคัญ: สมรรถภาพทางกาย, ทดสอบสมรรถภาพ, โปรแกรมประยุกต์

Abstract

Nowadays, physical fitness measurements are recorded with
paper and are later on entered into a computer. This causes is a
significant delay during the evaluation process. Data Collection and
Analysis System for Measuring Physical Fitness has been developed to
solve the problem. It shortens data collection time by recording results
directly into a server and reduces mistakes in the input data by getting
rid of redundant recording process. In addition, the system immediately
displays analysis to individual examinees and overall analysis to the
examiners. Feedback from a real deployment shows that most of users
are more satisfied with the new system than with the old system.

2. งานและทฤษฏีทเี่ กีย่ วข้ อง

การบัน ทึ ก ข้อ มู ล ผลการทดสอบจะบัน ทึ ก ผ่ า นโปรแกรม
ประยุกต์บนสมาร์ ตโฟนระบบปฏิบตั ิการแอนดรอยด์[2] เพื่อเป็ นการนํา
ข้อมูลเข้าสู่ ระบบคอมพิวเตอร์ โดยตรง โดยส่ งข้อมูลไปยังเซิ ร์ฟเวอร์ดว้ ย
เทคโนโลยีการสื่ อสารทางเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ แบบไร้สายมาตราฐาน
IEEE 802.11 [3] หรื อเทคโนโลยีการเชื่อมต่อในระบบเซลลูลาร์ [4] แบบ
3G, LTE ซึ่ งสามารถส่ งสัญญาณได้เป็ นบริ เวณกว้างขวาง ระยะสัญญาณ
ไกล และรองรับการเชื่ อมต่อกับสมาร์ ตโฟนทัว่ ไป ผูจ้ ดั การทดสอบทํา
การสร้างแบบทดสอบและกําหนดจุดทดสอบรวมถึงเกณฑ์ทดสอบผ่าน
ทางเว็บไซต์ และผูเ้ ข้าทดสอบดูผลทดสอบผ่านทางเว็บไซต์

Keywords: physical fitness, measuring fitness, mobile application
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3 รายละเอียดการพัฒนา

หากเจ้าหน้าที่บนั ทึ กคะแนนให้ผูเ้ ข้าทดสอบผิดพลาด ผูเ้ ข้า
ทดสอบสามารถตรวจสอบและแจ้งได้ในทันที ให้เจ้าหน้าที่ทาํ การบันทึก
คะแนนที่ถูกต้องเข้าสู่ ระบบใหม่ ระบบจะยึดผลตามคะแนนครั้งล่าสุ ดที่
บันทึกลงในฐานข้อมูลมาใช้ในการแสดงผลคะแนนของผูเ้ ข้าทดสอบ

การพัฒนาระบบจะพัฒนาส่ วนติดต่อผูใ้ ช้งานในรู ปแบบของ
โปรแกรมประยุ ก ต์ บ นระบบปฏิ บ ัติ ก ารแอนดรอยด์ เว็บ ไซต์ และ
ฐานข้อมูลของระบบ

3.1 ภาพรวมของระบบ

ภาพรวมของระบบบัน ทึ ก และวิ เ คราะห์ ผ ลการทดสอบ
สมรรถภาพทางกายแสดงดังรู ปที่ 1

รูปที่ 2 ส่ วนติดต่อผูใ้ ช้ทางเว็บไซต์

รูปที่ 1 ภาพรวมของระบบ
ผูจ้ ดั การทดสอบจะสร้ างแบบทดสอบผ่านทางเว็บไซต์โดย
กําหนดรู ปแบบจุดทดสอบ เกณฑ์การทดสอบ และสามารถลงทะเบียนให้
ผูเ้ ข้าร่ วมทดสอบล่วงหน้า หรื ออนุ ญาตให้ผูเ้ ข้าทดสอบลงทะเบียนด้วย
ตัว เองทางเว็บ ไซต์ด ังรู ป ที่ 2 เมื่ อ แบบทดสอบถู ก สร้ า งเรี ย บร้ อ ยแล้ว
เจ้า หน้า ที่ บ นั ทึ ก คะแนนที่ แ ต่ ล ะจุ ด ทดสอบจะใช้โ ปรแกรมประยุก ต์
ที่ ติดตั้งบนสมาร์ ตโฟนระบบปฏิ บตั ิ การแอนดรอยด์สําหรั บบันทึ กผล
คะแนนทดสอบ
เมื่อเริ่ มต้นใช้งานโปรแกรมประยุกต์จะต้องทําการระบุรหัส
แบบทดสอบที่สร้างขึ้นมาเพื่อเข้าสู่ แบบทดสอบนั้น และเลือกจุดทดสอบ
ที่ ตนเองยืนประจําการอยู่ เมื่ อ มี ผูเ้ ข้า ทดสอบมาทดสอบที่ จุ ด ทดสอบ
เจ้า หน้า ที่ บ ัน ทึ ก คะแนนก็ จ ะทํา การกรอกหมายเลขผูเ้ ข้า ทดสอบกับ
คะแนนที่ทดสอบได้ลงในโปรแกรมประยุกต์ ดังรู ปที่ 3
จากนั้นคะแนนจะถูกส่ งจากโปรแกรมประยุกต์ไปบันทึกลง
ฐานข้อมูลที่เซิ ร์ฟเวอร์ หากสมาร์ ตโฟนไม่สามารถเชื่อมต่ออินเตอร์ เน็ต
คะแนนของผูเ้ ข้าทดสอบจะถูกเก็บสํารองในฐานข้อมูลของสมาร์ ตโฟน
ชัว่ คราว เมื่อสมาร์ตโฟนสามารถเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตได้อีกครั้ง ระบบจะ
ส่ ง คะแนนที่ สํ า รองไว้ไ ปยัง เซิ ร์ ฟ เวอร์ เมื่ อ ข้อ มู ล ถู ก บัน ทึ ก ลงใน
ฐานข้อมูลที่เซิ ร์ฟเวอร์ เรี ยบร้อยแล้ว ผูเ้ ข้าทดสอบหรื อผูจ้ ดั การทดสอบ
สามารถดูผลคะแนนที่เพิ่งบันทึกไปนั้นผ่านทางเว็บไซต์ได้ทนั ที

รู ปที่ 3 ส่ วนติดต่อผูใ้ ช้ทางโปรแกรมประยุกต์

3.2 การออกแบบและพัฒนาระบบ

การพัฒนาระบบแบ่งออกเป็ น 3 ส่ วนหลัก คือ 1) โปรแกรม
ประยุกต์บนสมาร์ ตโฟน 2) เว็บไซต์ 3) ส่ วนประมวลผลที่เซิ ร์ฟเวอร์
องค์ประกอบของระบบแสดงดังรู ปที่ 4
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หน้าจอสําหรับผูจ้ ดั การทดสอบจะสามารถสร้างแบบทดสอบ
ใหม่ สร้ างจุดการทดสอบใหม่ กําหนดเกณฑ์ในการทดสอบของแต่ละ
จุดทดสอบ และลงทะเบียนให้ผูเ้ ข้าร่ วมทดสอบล่วงหน้าได้ โดยเกณฑ์
ทดสอบจะแบ่งเกณฑ์ตามอายุและเพศของผูเ้ ข้าทดสอบ
3.2.3 ส่ วนประมวลผลที่เซิ ร์ฟเวอร์
เป็ นส่ วนประสานการเชื่ อมต่อระหว่างโปรแกรมประยุกต์กบั
ฐานข้อมู ลในเซิ ร์ฟเวอร์ คื อเมื่ อโปรแกรมประยุกต์มีการร้ องขอข้อมูล
รายละเอี ย ดต่ างๆของแบบทดสอบ ส่ วนนี้ จะเป็ นส่ วนเรี ย กข้อ มู ลจาก
ฐานข้อมูลออกมาแล้วทําการส่ งกลับไปให้โปรแกรมประยุกต์ หรื อเมื่อ
โปรแกรมประยุกต์ทาํ การส่ งคะแนนของผูเ้ ข้าทดสอบมาที่ส่วนนี้ ส่ วนนี้
จะเป็ นส่ วนที่ นาํ ข้อมูลคะแนนที่ ได้รับมาบันทึกเข้าสู่ ฐานข้อมูล โดย
ฐานข้อมูลถูกออกแบบให้สอดคล้องกับบรรทัดฐานของบอยส์และคอดด์
[5] เพื่อหลีกเลี่ยงปั ญหาการขัดแย้งกันเองของข้อมูลในฐานข้อมูล

รูปที่ 4 องค์ประกอบของระบบ
3.2.1 โปรแกรมประยุกต์บนสมาร์ตโฟน
โปรแกรมประยุกต์บนสมาร์ ตโฟนที่พฒั นาขึ้นทํางานภายใต้
ระบบปฏิบตั ิการแอนดรอยด์ แบ่งการทํางานเป็ น 3 ส่ วนหลัก คือ 1) ส่ วน
ยืนยันตัวตนเข้าสู่ แบบทดสอบ 2) ส่ วนเลื อกจุ ดทดสอบสําหรั บบันทึ ก
คะแนน และ 3) ส่ วนบันทึกคะแนน โดยมีส่วนติดต่อผูใ้ ช้แสดงดังรู ปที่ 3
โปรแกรมประยุกต์จะรับข้อมูลการทดสอบ และส่ งข้อมูลคะแนนไปยัง
เซิ ร์ ฟ เวอร์ ด้ว ยเทคโนโลยีก ารสื่ อ สารทางเครื อ ข่ า ยคอมพิ ว เตอร์ แบบ
ไร้สายมาตราฐาน IEEE 802.11 หรื อ 3G หรื อ LTE
3.2.2 เว็บไซต์
แบ่งออกเป็ น 2 หน้าจอ คือ 1) หน้าจอสําหรับผูเ้ ข้าทดสอบ
ใช้งาน และ 2) หน้าจอสําหรับผูจ้ ดั การทดสอบใช้งาน การพัฒนาเว็บไซต์
ใช้ภาษา HTML และ PHP ร่ วมกันเป็ นหลัก และพัฒนาให้รองรับการใช้
งานบนสมาร์ ตโฟนได้อย่างสะดวกคือส่ วนติดต่อผูใ้ ช้จะปรับเปลี่ยนไป
ตามขนาดหน้าจอที่เปิ ดใช้งาน
หน้าจอสําหรับผูเ้ ข้าทดสอบนั้นสามารถลงทะเบี ยนเข้าร่ วม
การทดสอบและดูผลการทดสอบ ดังแสดงในรู ปที่ 5

4. การทดสอบการใช้ งาน

ทดสอบระบบในส่ ว นของฟั ง ก์ ชั่น การทํา งาน และความ
ถูกต้องของข้อมู ล ในการใช้งานการลงทะเบี ยนและการดู คะแนนจาก
เว็บไซต์ และประสิ ทธิภาพในการใช้งานโปรแกรมประยุกต์ของผูใ้ ช้

4.1 สภาพแวดล้ อมในการทดสอบ

4.1.1 ทดสอบความถูกต้องของโปรแกรมประยุกต์ในอุปกรณ์
ทําการทดลองติดตั้งโปรแกรมประยุกต์ลงในสมาร์ ตโฟนและ
แท็บเล็ตระบบปฏิ บตั ิ การแอนดรอยด์รุ่ นต่างๆ เพื่อทดสอบการบันทึ ก
คะแนนเข้าสู่ ฐานข้อมูลที่เซิ ร์ฟเวอร์ และทดสอบการใช้งานเว็บไซต์โดย
ให้ผเู ้ ข้าทดสอบลงทะเบียนและดูผลการทดสอบ
4.1.2 ทดสอบประสิ ทธิภาพในการใช้งานจริ ง
ทําการทดสอบกับนิสิตภาควิชาพลศึกษา ในรายวิชาพลศึกษา
โดยมีผเู ้ ข้าทดสอบ 40 คน อาสาสมัครจากนิสิตพลศึกษาเพื่อเป็ นผูบ้ นั ทึก
ผลการทดสอบ 6 คน และอาจารย์ประจําวิชาพลศึกษาเป็ นผูอ้ อกแบบ
การทดสอบ 2 คน เริ่ มต้นผูอ้ อกแบบจะสร้างจุดทดสอบและแบบทดสอบ
ขึ้นมา จากนั้นแบ่งผูเ้ ข้าทดสอบออกเป็ น 6 กลุ่ม เพื่อเวียนเข้าทดสอบตาม
จุดทดสอบที่ผอู ้ อกแบบการทดสอบสร้างไว้ 6 จุด คือ ลุก-นัง่ (ครั้ง)
กระโดดไกล(เซนติเมตร), แตะมือด้านหลัง(ขวาอยูบ่ น), แตะมือด้านหลัง
(ซ้ายอยูบ่ น), ดันพื้น(ครั้ง), วิง่ 50 เมตร(วินาที) ดังแสดงในรู ปที่ 6

รู ปที่ 5 ส่ วนติดต่อผูใ้ ช้ทางเว็บไซต์สาํ หรับดูผลการทดสอบ
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ลงในฐานข้อมูลสู ญหาย โดยกําหนดให้ระบบรองรับการบันทึกคะแนนที่
ผิดปกติได้ แต่ทาํ การแจ้งเตือนว่าคะแนนมีความผิดปกติแทน

6. กิตติกรรมประกาศ

โครงงานนี้ ได้ รั บ การอนุ เ คราะห์ ไ ลบรารี ในการพัฒ นา
โครงงานจากบริ ษทั สแควร์ (Square, Inc) และคุณสิ ทธิ พล พรรณวิไล
และได้รับความช่วยเหลือในการทดสอบระบบจากภาควิชาพลศึกษา
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รู ปที่ 6 บรรยากาศการทดสอบใช้งานระบบ
4.2 ผลการทดสอบและการวิจารณ์ผล
จากการทดสอบพบว่าระบบที่พฒั นาขึ้น ส่ วนเว็บไซต์สามารถ
สร้างแบบทดสอบ และรองรับการลงทะเบียนของผูเ้ ข้าทดสอบได้สาํ เร็ จ
ทุกคน ส่ วนโปรแกรมประยุกต์สามารถส่ งคะแนนผูเ้ ข้าทดสอบไปบันทึก
ยังฐานข้อมูลที่เซิร์ฟเวอร์ได้ แต่มีคะแนนการทดสอบบางส่ วนสู ญหายดัง
แสดงในรู ปที่ 7 ซึ่งเกิดจากผูเ้ ข้าทดสอบทําคะแนนได้สูงกว่าหรื อตํ่ากว่า
เกณฑ์ปกติ 1.5 เท่าขึ้นไป ผลสัมภาษณ์ผอู ้ อกแบบการทดสอบ ผูเ้ ข้าร่ วม
ทดสอบ และผูบ้ นั ทึกคะแนนรวม 42 คน เกี่ยวกับความถูกต้องของ
ผลทดสอบ ความง่ายในการใช้งาน ความเร็ วในการทดสอบสมรรถภาพ
ด้วยระบบใหม่ ให้ผลเอกฉันท์ในความพอใจและยินดีเปลี่ยนมาใช้งาน
ระบบใหม่เพราะมีความสะดวกและรวดเร็ วกว่าระบบเดิม

ประวัติผ้ ูเขียนบทความ
นายธันยวุฒิ อักขระสมชีพ
รศ.ดร.อนันต์ ผลเพิม่
ผศ.ดร.ชัยพร ใจแก้ ว
ผศ.ดร.อภิรักษ์ จันทร์ สร้ าง

รู ปที่ 7 จํานวนคะแนนที่ถูกบันทึกลงในฐานข้อมูลที่เซิ ร์ฟเวอร์

ดร.ณัฐิกา เพ็งลี

5. บทสรุป

ดร.นาทรพี ผลใหญ่

ระบบบันทึกและวิเคราะห์ผลการทดสอบสมรรถภาพทางกาย
สามารถใช้ในการทดสอบสมรรถภาพทางกายได้จริ ง และแนวทางใน
การพัฒนาต่อสามารถพัฒนาจุดบกพร่ องในส่ วนที่ มีการบันทึกคะแนน

นายวิชาญ มะวิญธร
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บทคัดย่ อ

1. บทนํา

งานวิ จ ัย นี ได้ พ ฒ
ั นาสร้ า งเครื องวัด ความดัน โลหิ ต แบบ
อัตโนมัติ โดยใช้หลักการวัดความดันโลหิ ตแบบไม่รุกลําด้วยหลักการออ
สซิ ล โลเมตริ ก ซึ งในการประมวลผลค่ า ความดั น โลหิ ตนั นจะถู ก
ประมวลผลโดยไมโครคอนโทรลเลอร์ STM32F4Discovery และ
แสดงผลบนคอมพิ ว เตอร์ ซึ งการคํานวณค่ า ความดัน โลหิ ต นันจะใช้
อัตราส่ วนทีแตกต่างกันขึนอยูก่ บั ค่าความดันเฉลี ย ซึ งทําให้มีค่าความดัน
โลหิ ตมีความถูกต้องมากขึน จากผลการทดสอบการวัดค่าความดันโลหิ ต
โดยเครื องสอบเทียบความเทียงตรงเครื องวัดความดันโลหิ ตแบบไม่รุกลํา
ยีห้อ Fluke รุ่ น Cufflink และเครื องทีขายตามท้องตลาด OMRON พบว่า
เครื องที ได้ทาํ การออกแบบมี ค่าที ถู กต้องและแม่นยําใกล้เคียงกับเครื อง
มาตรฐาน

โรคความดันโลหิ ตสู ง หรื อแพทย์บางท่านเรี ยกว่า ภาวะความ
ดันโลหิ ตสู ง (Hypertension หรื อ High blood pressure) เป็ นโรคพบได้
บ่ อยมากอี ก โรคหนึ งในผู้ใ หญ่ พบได้สู งถึ ง ประมาณ 25-30% ของ
ประชากรโลกที เป็ นผูใ้ หญ่ท งหมด
ั
โดยพบในผูช้ ายบ่อยกว่าในผูห้ ญิ ง
และพบได้ สู ง ขึ นในผู้สู ง อายุ ในบางประเทศ โรคความดั น โลหิ ต
สู ง คือ ภาวะมีความดันโลหิ ต วัดได้สูงตังแต่ 140/90 mmHg ขึนไป ทังนี
ความดันโลหิ ตปกติ คือ 90-119/60-79 mmHg ลักษณะของโรคความดัน
โลหิ ต สู งคื อ เป็ นโรคที มัก ไม่ มี อ าการ และจากการที เป็ นโรคเรื อรั ง ที
รุ นแรงถ้าไม่สามารถควบคุมโรคได้ แต่มกั ไม่มีอาการ แพทย์บางท่านจึ ง
เรี ยกโรคความดันโลหิ ตสู งว่า “เพชฌฆาตเงียบ (Silent killer)” ทังนี ส่ วน
ใหญ่ของอาการจากโรคความดันโลหิ ตสู ง เป็ นอาการจากผลข้างเคียง เช่ น
จากโรคหัวใจ และจากโรคหลอดเลื อดในสมอง หรื อ เป็ นอาการจากโรค
ทีเป็ นปั จจัยเสี ยง เช่น อาการจากโรคเบาหวาน หรื อ จากโรคอ้วน
ดังนันงานวิ จยั นี จึ งได้ออกแบบและสร้ างเครื องวัดความดัน
โลหิ ต โดยอาศัยหลักการวัดแบบไม่รุกลําด้วยวิธีการวัดแบบออสซิ ลโลเม
ตริ ก ซึ งการคํานวณค่าความดันโลหิ ตนันจะใช้อตั ราส่ วนที แตกต่างกัน
ขึนอยูก่ บั ค่าความดันเฉลีย ซึ งทําให้มีค่าความดันโลหิ ตมีความถูกต้องมาก
ขึน

คําสําคัญ: ความดันโลหิ ต, หลักการออสซิ ลโลเมตริ ก

Abstract
This paper aims to develop a construction of noninvasive
automated blood pressure monitors using oscillometric. In processing
the blood pressure that is being processed by a microcontroller.
STM32F4Discovery and displayed on a computer. The blood pressure
values are calculated using a ratio that varies depending on the mean
pressure. This causes the blood pressure is more accurate. The results of
test to measure blood pressure by calibrating precision measuring blood
pressure noninvasive Brand Fluke Model Cufflink and that the market
OMRON found that the machine was designed with the correct and
accurate similar to standards.

2. วิธีการดําเนินงานวิจยั
ในงานวิจยั นี ได้ออกแบบและสร้ างเครื องวัดความดันโลหิ ต
แบบอัตโนมัติ โดยใช้หลักการวัดด้วยหลักการออสซิ ลโลเมตริ ก ซึ งใน
การวัด ความดัน นันจะพัน คัฟ ไว้ที แขน จากนันจะปัu ม ลมเข้า ไปยัง คัฟ
ประมาณ 200 mmHg เมือถึงความดันทีกําหนดปัu มจะหยุดทํางาน และโซ
ลิ นอยด์วาวล์จะปล่อยลมออก ในขณะที ปล่ อยลมออกนันจะมี เซนเซอร์
วัดความดันตรวจจับความดันทีได้ จากนันจะผ่านวงจรปรับปรุ งสัญญาณ
และถู กส่ งไปยังภาคประมวลผลเพือคํานวณค่ าความดันซิ สโทลิ ก หรื อ
ความดัน ค่าบน และค่าความดันไดแอสโทลิ ก หรื อความดัน ค่าล่ างเพื อ
แสดงผลบนคอมพิวเตอร์ ต่อไป ดังรู ปที 1

Keywords: Blood pressure, Oscillometric method

8th ECTI-CARD 2016 “การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอย่างชาญฉลาดเพือตอบสนองภาคอุตสาหกรรมสมัยใหม่อย่างยังยืน”
13

บทความวิจยั
การประชุมวิชาการ งานวิจยั และพัฒนาเชิ งประยุกต์ ครังที 8
8th ECTI-CARD 2016, Hua Hin, Thailand

Air Tank

Signal
Measurement
Circuit

ADC

CPU

UART

Control Pump
&
Solinoid Valve

Pump

Solinoid
Valve

รู ปที 1 แผนภาพการทํางานเครื องวัดความดันโลหิ ตแบบอัตโนมัติ

2.1 การวัดความดันโลหิต
ในการวั ด ความดั น โลหิ ตจะใช้ เ ซนเซอร์ วั ด ความดั น
MPX2050GP ซึ งสามารถวัดความดันได้ในช่ วง 0 - 50 kPa ซึ งตําแหน่ ง
ของเซนเซอร์ นันจะเชื อมต่ อ กับ ถัง พัก ลม โดยถัง พัก ลมนันจะทํา ให้
ในขณะตรวจจับความดันภายในคัฟนันมีความถูกต้องมากขึน จากนันจะ
ผ่านวงจรขยายอินสตรู เมนท์ซึงมีอตั ราขยาย 100 เท่า วงจรกรองความถี
แบบแถบความถีผ่าน 3 - 37 Hz เพือกรองความถีในช่วงออสซิ ลโลเมตริ ก
วงจรกรองความถี แบบแถบความถี หยุด ผ่าน 50 Hz และวงจรรวม
สั ญ ญ า ณ เ พื อ ย ก ร ะ ดั บ สั ญ ญ า ณ ใ ห้ ส า ม า ร ถ ป ร ะ ม ว ล ผ ล ด้ ว ย
ไมโครคอนโทรเลอร์ STM32F4Discovery ได้ ดังรู ปที 2

รู ปที 3 สัญญาณความดันโลหิ ต

2.2 การคํานวณค่ าความดันโลหิต
ในการคํานวณค่ าความดัน โลหิ ตนันจะใช้หลัก การออสซิ ล
โลเมตริ ก ซึ งจะเริ มจากการตรวจจับพี คของสัญญาณออสซิ ล โลเมตริ ก
(peak to peak) จากนันจะหาแอมปลิ จูดของความดันเฉลี ย (Am) ซึ งความ
ดันเฉลียจะมีแอมปลิจูดสู งทีสุ ด และนําค่าทีได้มาคํานวณหาค่าแอมปลิ จูด
ของความดัน ซิ ส โทลิ ก (As) และไดแอสโทลิ ก (Ad) โดยหาค่ า จาก
อัตราส่ วนดังสมการ

รู ปที 2 วงจรวัดความดันโลหิ ต

Ratio of Systolic = Am/As
Ratio of Diastolic = Am/Ad

รู ปที 3 แสดงสัญญาณความดันโลหิ ต ซึ งสัญญาณเส้นที 1
เป็ นสัญญาณความดันภายในคัฟ และสัญญาณเส้นที 2 เป็ นสัญญาณออ
สซิ ลโลเมตริ กทีได้จากวงจรวีดความดันโลหิ ต จากนันเมือได้สญ
ั ญาณทัง
สองแล้ว จะนําสัญญาณทีได้ส่งไปยังไมโครคอนโทรลเลอร์ เพือคํานวณ
ค่าความดันซิ สโทลิก และไดแอสโทลิก ต่อไป

(1)
(2)

ซึ งค่ า ของอัต ราส่ ว นนี จะขึ นอยู่ก ับ ค่ า ของความดัน เฉลี ยที
ตรวจจับได้ดงั ตารางที 1 และ 2 เมื อคํานวณหาค่ าแอมปลิ จูดได้แล้ว
จากนันก็นาํ ค่าทีได้ไปเทียบกับสัญญาณภายในคัฟว่า Am และ Ad นันมี
ความดันเท่าไร ดังแสดงในรู ปที 4
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ตารางที 1 และ 2 แสดงค่าอัตราส่ วนของความดันซิ สโทลิ ก
และความดัน ไดแอสโทลิ ก ซึ งอ้ า งอิ ง จากค่ า อัต ราส่ ว นของเครื อง
มาตรฐาน [1]
รู ปที 5 แสดงผลสัญญาณความดัน และวิธีการหาค่า Peak to
Peak ของสัญญาณออสซิ ลโลเมตริ ก โดยการตรวจจับพีคยอดด้านบวก
และพีคยอดด้านลบของสัญญาณออสซิ ลเมตริ ก จากนันนํามาลบกันจะได้
เป็ นสัญญาณ peak to peak และจากนันตรวจจับค่า Am, As และ Ad เพือ
หาค่าความดัน เมือหาค่าความดันแล้วจะนําค่าความดันโลหิ ตทีได้ส่งไป
ยัง คอมพิ ว เตอร์ เ พื อแสดงผล ซึ งการออกแบบส่ ว นแสดงผลจะใช้
โปรแกรม Visual Basic 10

รู ปที 4 หลักการวัดความดับแบบออสซิ ลโลเมตริ ก
http://www.spacelabshealthcare.com/wp-content/uploads/2015/06/8500490-00-Rev-A-MAP-ABP-Case-Study-1.pdf
ตารางที 1 ค่าอัตราส่ วนสําหรับความดันซิ สโทลิก
ค่ าความดันเฉลีย
ความดันเฉลีย > 200 mmHg
ความดันเฉลีย > 150 mmHg
ความดันเฉลีย > 135 mmHg
ความดันเฉลีย > 120 mmHg
ความดันเฉลีย > 110 mmHg
ความดันเฉลีย > 70 mmHg
ความดันเฉลียอืนๆ

ค่ าอัตราส่ วน
0.5
0.29
0.45
0.52
0.57
0.58
0.64

รู ปที 5 สัญญาณความดันโลหิ ต และการหาค่า Peak to Peak

3. ผลการวิจยั
ตารางที 3 ผลการทดสอบค่าความดันโลหิ ตโดยเปรี ยบเทียบกับเครื อง
สอบเทียบ Fluke รุ่ น Cufflink และเครื อง OMRON

ตารางที 2 ค่าอัตราส่ วนสําหรับความดันไดแอสโทลิก
ค่ าความดันเฉลีย
ความดันเฉลีย > 180 mmHg
ความดันเฉลีย > 140 mmHg
ความดันเฉลีย > 120 mmHg
ความดันเฉลีย > 60 mmHg
ความดันเฉลีย > 50 mmHg
ความดันเฉลียอืนๆ

เครืองสอบ
เทียบ Fluke
รุ่ น Cufflink

ค่ าอัตราส่ วน
0.75
0.82
0.85
0.78
0.60
0.50

เครือง
OMRON
(mmHg)

ค่ าความดันโลหิตวัดได้ จาก
งานวิจัย (mmHg)

80/50

79/51

ครังที1
78/51

ครังที2
79/50

ครังที3
78/51

100/65

98/66

99/63

101/64

98/62

120/80

117/80

122/77

116/79

116/80
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จากตารางที 3 แสดงผลการทดสอบค่าความดัน โลหิ ตโดย
เปรี ยบเทียบกับเครื องสอบเทียบ Fluke รุ่ น Cufflink และเครื อง OMRON
ซึ งจากผลการทดสอบแสดงให้เห็ นว่าค่าของความดันโลหิ ตของงานวิจยั
นี มี ค่ าใกล้เ คี ยงกับ ค่ าความดัน โลหิ ตที วัด ได้จากเครื องมาตรฐาน และ
เครื องทีขายตามท้องตลาด

5. กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุ ณสาขาวิศวกรรมชี วการแพทย์ ภาควิช าฟิ สิ ก ส์
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิ ต ทีให้ความสนับสนุน

เอกสารอ้ างอิง
[1] JCTB Moraes, M Cerulli, PS Ng, “Development of New
Oscillometric Blood Pressure Measurement System,” Computer in
Cardiology, pp. 467-470, 1999.
[2] Wun-Jin Li, Youn-Long Luo, Yao-Shun Chang and Yuan-Hsiang
Lin, “A Wireless Blood Pressure Monitoring System for Personal
Health Management,”32nd Annual International Conference of
IEEE EMBS. Buenos Alres, Argentina, pp 2196-2199, August
2010.
[3] http://www.spacelabshealthcare.com/wpcontent/uploads/2015/06/850-0490-00-Rev-A-MAP-ABP-CaseStudy-1.pdf

ก)

มนัส สั งวรศิ ลป์ อาจารย์ประจํา และทีปรึ กษา
สาขาวิศวกรรมชี วการแพทย์ มหาวิทยลัยรังสิ ต
งานวิ จ ัย การประมวลผลสั ญ ญาณ และการ
ประมวลผลภาพทางการแพทย์

ข)
รู ปที 6 ผลการทดสอบกับผูท้ ดสอบโดยเปรี ยบเทียบกับเครื อง OMRON
ก) ผูท้ ดสอบคนที 1 ข) ผูท้ ดสอบคนที 2
จากรู ปที 6 แสดงผลการทดสอบกับผูท้ ดลองโดยเปรี ยบเทียบ
กับเครื อง OMRON ซึ งจากผลการทดสอบมีค่าความดันโลหิ ตทีใกล้เคียง
กัน และค่าความคลาดเคลื อนทีเกิ ดขึนนันอาจเกิ ดจากการปล่อยลมออก
จากคัฟด้วยโซลิ นอยด์วาวล์นนมี
ั ความเร็ วทีไม่เท่ากัน รวมถึ งถังพักลมที
ใช้ในงานวิจยั มีขนาดเล็ก

ทั ศ วรรณ พุ ท ธสกุ ล อาจารย์ป ระจํา สาขา
วิ ศ วกรรมชี ว การแพทย์ มหาวิ ท ยลัย รั ง สิ ต
งานวิ จยั การประมวลผลสั ญ ญาณ และการ
ประมวลผลภาพทางการแพทย์

4. สรุป

กมลรั ตน์ ปั ตถานัง นักศึ กษาสาขาวิศวกรรม
ชี วการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิ ต งานวิจยั การ
ประมวลผลสัญญาณ และการประมวลผลภาพ
ทางการแพทย์

งานวิ จยั นี จึ งได้ออกแบบและสร้ างเครื องวัด ความดัน โลหิ ต
โดยอาศัยหลักการวัดแบบไม่รุกลําด้วยวิธีการวัดแบบออสซิ ลโลเมตริ ก
ซึ งการคํานวณค่าความดันโลหิ ตนันจะใช้อตั ราส่ วนทีแตกต่างกันขึ นอยู่
กับค่าความดันเฉลีย ซึ งจากผลการทดสอบด้วยเครื องสอบเทียบ Fluke รุ่ น
Cufflink และเครื องวัดความดันโลหิ ต OMRON มีค่าความดันโลหิ ตที
ใกล้เคียงกัน
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การออกแบบระบบควบคุมรถเข็นขึน้ บันอัตโนมัติโดยใช้ ระบบสมองกลฝังตัว
Designing Control System for Climbing Stair Automatic Wheelchair Using Embedded System
จักรี ศรีนนท์ฉัตร*1 จักรกฤษ อ่อนชื่ นจิตร2 และ วิเชียร อูปแก้ ว3
1,2,3
ห้องปฏิบตั ิการและวิจยั ทางด้านการประมวลผลสัญญาณ
ภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
39 หมู่ 1 ถนนรังสิ ต-นครนายก ตาบลคลองหก อาเภอธัญบุรี ปทุมธานี 12110 โทรศัพท์ 02-549-4600 E-mail: jakkree_s@rmutt.ac.th

บทคัดย่ อ
1. บทนา

ในปั จจุบนั การวิจยั และพัฒนานวัตกรรมเพื่อบุคคลพิการหรื อ
ผู้สู งอายุไ ด้รั บ ความสนใจและด าเนิ น การอย่างแพร่ ห ลายในหลายๆ
รู ปแบบ รถเข็นอัติโนมัติก็เป็ นนวัตกรรมอีกชิ้นหนึ่ งที่มีนกั วิจยั สนใจและ
ต้องการจะพัฒนาให้ดีข้ ึน บทความนี้ นาเสนอการออกแบบระบบควบคุม
รถเข็นขึ้ นบันไดอัติโนมัติโดยใช้ระบบสมองกลฝังตัว โดยได้ออกแบบ
ซอฟต์แ วร์ ฝังตัวหรื อเฟิ ร์ ม แวร์ ร่วมกับ ระบบสมองกลที่ มี PIC16F877
เป็ นตัวควบคุ ม stepping motor เพื่อไปขับเคลื่ อนล้อตี นตะขาบและล้อ
รถเข็น จากผลการทดลองพบว่าระบบสมองกลฝั งตัวสามารถควบคุ ม
รถเข็นได้ สามารถเคลื่อนที่ไปในทิศทางเดินหน้า ถอยหลัง เลี้ยวซ้าย และ
เลี้ ยวขวา รถเข็นยังสามารถเคลื่ อนที่ข้ ึนบันไดได้ โดยที่บนั ไดมีความสู ง
ไม่เกิน 12 cm และความกว้างของขั้นบันไดต้องมี ขนาดอย่างน้อย 20 cm
สามารถรองรับน้ าหนักของผูใ้ ช้ได้ไม่เกิน 75 kg

การศึกษาและพัฒนานวัตกรรมเพื่อบุคคลพิการหรื อผูส้ ู งอายุ
นั้นเป็ นที่สนใจในเวลาปั จจุบนั ทั้งนี้ เนื่ องจากสังคมในปั จจุบนั ได้มุ่งเน้น
และให้ความสาคัญแก่บุคคลพิการเพื่อให้บุคคลพิการเหล่านี้ มีชีวิตความ
เป็ นอยูท่ ี่สมบูรณ์มากที่สุด สามารถพึ่งพาตนเอง สามารถประกอบอาชี พ
เลี้ ยงตนได้ [1-7] บทความนี้ มุ่งเน้นที่ จะศึ กษาและพัฒนานวัตกรรมเพื่ อ
บุค คลพิ การ (ประเภทพิ การทางขา แต่ ร่างกายด้านบนใช้ได้ปกติ) โดย
ผูว้ ิจยั ได้มุ่งเน้น ไปที่ รถเข็น เนื่ องจากรถเข็นได้ถูกน ามาใช้งานมากมาย
สาหรั บผูส้ ู งอายุแ ละบุค คลพิก าร บทความนี้ จะน าเสนอการออกแบบ
ระบบควบคุมรถเข็นอัตโนมัติโดยใช้สมองกลฝังตัว ทั้งนี้ งานวิจยั ของการ
ใช้รถเข็นกับบุคคลพิการหรื อผูส้ ู งอายุจึงมีการพัฒนาเกิดขึ้นดังในงานวิจยั
ที่ [8] เป็ นงานวิจยั เกี่ ยวกับ การออกแบบและพัฒนาด้านการขับเคลื่ อน
รถเข็นเดี่ยวโดยใช้การควบคุมรู ปแบบภายใน โดยการศึกษาได้มุ่งเน้นไป
ที่ ก ารออกแบบและการทดสอบเพื่ อให้ ค วามช่ วยเหลื อส าหรั บ รถเข็ น
มาตรฐาน วัตถุ ประสงค์คือการแก้ปั ญหาของรถเข็นคนพิการด้านการ
ขับ เคลื่ อ น โดยใช้ ก ารควบคุ ม รู ป แบบภายในแบบ IMC ทั้ง นี้ วิ ธี ก าร
ควบคุมโดยการออกแบบ IMC มีการจากัด คุณสมบัติของตัวควบคุม LQ
ถู ก น ามาใช้ก ับ รถเข็น คนพิ ก ารด้านเดี ยวขับ เคลื่ อนเพื่ อเสถี ยรภาพ ใน
งานวิจยั ที่ [9] นาเสนอการพัฒนารถเข็น 4WD รอบทิศทาง เพื่อเพิ่มความ
คล่ อ งตั ว ของรถเข็ น ธรรมดาและได้ รั บ การพัฒ นาเพื่ อ เสริ มสร้ า ง
ความสามารถในการปี นของล้อหลัง โดยมี วตั ถุ ป ระสงค์ห ลัก คื อการ
หลีกเลี่ยงการตกของรถเข็นคนพิการและ เพิม่ รอบทิศทางการเคลื่อนไหว
ในงานวิจยั ที่ [10] เป็ นการพัฒนารถเข็นคนพิการด้วยระบบขับเคลื่อนที่
ใช้การวิเคราะห์และวิธีการควบคุม ล้อโดยใช้ระบบ 2DOF ซึ่ งได้รับการ
ออกแบบและติ ด ตั้งอยู่บ นรถเข็น ในการทดลองที่ เคลื่ อ นไหว 2DOF
สามารถควบคุ มการเคลื่ อนไหวและการหมุนของล้อได้อย่างอิสระ ใน
งานวิจยั ที่ [11] เป็ นการน าเสนอวิธี ก ารออกแบบรถเข็น คนพิ ก ารที่ ได้
ศึก ษาเพิ่ ม เติ มเกี่ ยวกับ รถเข็น ห้ าล้อกับ การเพิ่มกลไกไดรฟ์ ที่ ใช้งานล้อ
เดี ยว โดยมี ก ารวิเคราะห์ วิธีก ารของขั้น ตอนการใช้ล้อไดรฟ์ โดยผูใ้ ช้

คาสาคัญ: ระบบควบคุม, รถเข็นอัตโนมัติ, ระบบสมองกลฝังตัว

Abstract
The research and development of innovation for disable
people and elder people is recently interested and widely applied in
many area. The automatic wheelchair, which is one of the most popular
innovation, still requests to improve. This article presents the designing
control system for climbing stair automatic wheelchair using embedded
system. The firmware is designed to use with the PIC16F877 to control
the stepping motors. Those motors are used to drive all the wheel
loaders. The experiment results show that the embedded system can
control the automatic wheelchair to the forward, reward, turn left and
turn right direction. The automatic wheel chair also can climbing stair
in the condition of 12 cm height and 20 cm width in each step. The
maximum weight, which the automatic wheelchair can accept, is 75 kg.
Keywords: control system, automic wheel chair, embedded system
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หน้าที่ โดยเฟิ ร์ มแวร์ จะทาหน้าที่ ควบคุมการเชื่ อมต่อกับฮาร์ ดแวร์ ต่างๆ
เช่น เซ็นเซอร์ และมอเตอร์

สามารถปี นมันได้อย่างปลอดภัยและลดความเสี่ ยงในการตก แล้วยังช่ วย
การถ่ายโอนแรงฉุ ดได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพอีกด้วย ในงานวิจยั [12] เป็ น
การสร้ า งแบบจ าลองพัฒ นากลไกการปี นบัน ไดด้ว ยเก้ า อี้ ร ถเข็ น ใน
ขั้นตอนเดียว เป็ นการพัฒนาข้อบกพร่ องของสิ่ งแวดล้อมที่เกี่ยวกับความ
สู ง ที่ ไม่ตอ้ งพึ่งพาอุป กรณ์ อื่น เพราะมัน จะมี ค วามสามารถท างานด้วย
ตัวเองในการเดิ น หน้ าหรื อ ขึ้ น ลงบัน ได ในงานบทความนี้ ได้น าข้อ ดี
ข้อ เด่ น ของงานวิจ ัยข้างต้น มาพัฒ นาเพื่ อ ออกแบบและจัด ท าต้น แบบ
รถเข็นของบุคคลพิการหรื อผูส้ ู งอายุให้ส ามารถขึ้น บัน ได หรื อพื้นต่ าง
ระดับได้โดยอัติโนมัติโดยอาศัยการควบคุมด้วยระบบสมองกลฝังตัวและ
การขับเคลื่อนแบบล้อตีนตะขาบ

3. วิธีการทดลอง
จากหลัก การข้างต้น การออกแบบระบบควบคุ ม รถเข็น ขึ้ น
บันไดอัติโนมัติโดยใช้ระบบสมองกลฝังตัวสามารถแสดงดังในรู ปที่ 1

2. ทฤษฎี
2.1 ระบบสมองกลฝังตัว
ระบบสมองกลฝั ง ตัว มี ส่ วนประกอบที่ ส าคั ญ ดั ง นี้ คื อ
1) ส่ วนประมวลผลซึ่ งก็คือไมโครคอนโทรลเลอร์ (microcontroller) เป็ น
ส่วนที่มีหน่วยประมวลผลและหน่วยความจาซึ่ งเป็ นส่ วนสาคัญที่สุดของ
ระบบ ประกอบด้วย MPU หน่ วยความจารอมและแรม (ROM, RAM)
อิ น พุ ต เอาต์พุ ต พื้ น ฐาน (basic I/O) ของ MPU เป็ นส่ ว นที่ จ ะก าหนด
ความเร็ วในการประมวลผลและก าหนดความสามารถของระบบ ใน
งานวิ จ ัย นี้ จะใช้ ไ มโครคอนโทรลเลอร์ PIC16F877 เป็ นตัว ควบคุ ม
stepping motor
2)อิ น พุ ตพื้ น ฐาน เป็ น ส่ วน รั บ ข้ อ มู ล แล ะสั ญ ญ าณ ต่ า งๆ ของ
ไมโครคอนโทรลเลอร์ โดยจะส่ งข้อมู ล เหล่ านี้ ในรู ป ของข้อมู ล ดิ จิท ัล
ให้กบั MPU เพื่อนาไปประมวลผลต่ อ โดยทัว่ ไปเรี ยกว่า อิ น พุตพอร์ ต
โดยทัว่ ไประยะเวลาที่ MPU อ่านข้อมูลจากข้อมูลจากอินพุตพอร์ ตจะสั้น
มาก ในกรณี ที่มี สัญ ญาณต่ างๆ ที่ จะต้องผ่านอิ น พุ ตพอร์ ตจานวนมาก
จะต้องมีสวิตช์ระหว่างการอ่านอิ นพุตพอร์ ตแต่ละช่ องสัญญาณ ซึ่ งการ
ปรับจังหวะเวลาให้เข้ากับจังหวะการทางานของ MPU รวมทั้งการสวิตซ์
ระหว่างช่ องสัญญาณต่ างๆ จะเป็ นคุ ณสมบัติพ้ืน ฐานของอิ น พุตพอร์ ต
สาหรับเซนเซอร์ เป็ นอุปกรณ์ที่แปลงการเปลี่ยนแปลงเชิ งกายภาพให้เป็ น
การเปลี่ ยนแปลงเชิ งสัญญาณไฟฟ้ าอย่างไรก็ตาม ข้อมูลที่ ส่งออกมาจาก
เซนเซอร์ อาจเป็ นค่าความเปลี่ ยนแปลงของความต้านทาน หรื อเป็ นการ
เปลี่ ยนแปลงของแรงดัน ไฟฟ้ าในระดับ อ่ อนๆ ซึ่ งอิ น พุ ตพื้ น ฐานของ
ไมโครคอมพิ ว เตอร์ ไ ม่ ส ามารถที่ จ ะรั บ ข้ อ มู ล ในลั ก ษณะนี้ ได้ จึ ง
จาเป็ นต้องมีอุปกรณ์ที่ทาหน้าที่แปลงสัญญาณจากรู ปแบบของสัญญาณ
อ อ ก ข อ ง เซ น เซ อ ร์ ใ ห้ เป็ น สั ญ ญ า ณ ที่ ส่ ว น อิ น พุ ต ข อ ง
ไมโครคอนโทรลเลอร์ สามารถรั บ ได้ วงจรไฟฟ้ าที่ ทาหน้าที่ น้ ี เรี ยกว่า
วงจรอินเทอร์เฟส (interfacing circuit)

รู ปที่ 1 แผนผังการทางานของต้นแบบรถเข็นขึ้นบันได
จากรู ปที่ 1 แสดงโปรแกรมการทางานของต้นแบบรถเข็นขึ้น
บัน ได ซึ่ งโดยจะเริ่ ม จากการเก็ บ ค่ าเริ่ ม ต้น ของโปรแกรม แล้วท าการ
ตรวจสอบค่าแรงดันของแบตเตอรี่ ว่าเพียงพอสาหรับให้งานหรื อไม่ ถ้า
แบตเตอรี่ ต่ า ก็ จ ะสั่ ง ให้ ห ยุ ด การท างาน แต่ ถ้ า แบตเตอรี่ มี แ รงดัน ที่
เหมาะสมหรื อปกติ ก็มีการตรวจสอบสถานะของล้อตีนตะขาบว่าอยูใ่ น
สถานะใด ถ้าอยู่ในสถานะยกเก็บ โปรแกรมก็จะสั่งให้มีการหยุดการใช้

3) ซอฟต์แ วร์ ฝั งตัวหรื อ เฟิ ร์ ม แวร์ (Firmware) ซึ่ งเป็ นองค์ป ระกอบที่
ควบคุมการทางานของทั้งระบบ เฟิ ร์ มแวร์ถูกออกแบบให้ทางานจาเพาะ
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งานล้ อ ตี น ตะขาบ แต่ ถ้ า อยู่ใ นสถานะปกติ จะสามารถใช้ ง านล้ อ
ตีนตะขาบได้
ในงานวิจยั นี้ ได้ควบคุมความเร็ วของมอเตอร์ กระแสตรงด้วย
วิ ธี ก ารมอดู เลชั่ น ทางความกว้า งของพัล ส์ (Pulse dulation) โดยการ
ปรับเปลี่ยนที่สัดส่ วนและความกว้างของสัญญาณพัลส์ โดยความถี่ของ
สัญ ญาณพัล ส์ จะไม่มีก ารเปลี่ ยนแปลง หรื อเป็ นการเปลี่ ยนแปลงที่ ค่ า
ของดิวตี้ไซเคิล (Duty cycle) ซึ่ งค่าของดิ วตี้ไซเคิล คือช่วงความกว้างของ
พัลส์ที่มีสถานะลอจิกสู ง โดยคิดสัดส่ วนเป็ นเปอร์ เซ็ น ต์จากความกว้าง
ของพัล ส์ ท้ ัง หมด นอกจากการควบคุ ม มอเตอร์ แ ล้ว ในงานวิ จ ัย นี้ ได้
ออกแบบวงจรขับกระแสเพื่อขับมอเตอร์ดงั แสดงในรู ปที่ 3 – 5 ทั้งนี้ การ
ควบคุมกระแสเพื่อขับมอเตอร์ ก็จะต้องมีความสัมพันธ์กบั ระบบควบคุ ม
ของระบบสมองกลฝังตัว

4. ผลการทดลอง
การทดสอบวงจรควบคุมมอเตอร์ ซึ่ งทาการทดสอบโดยการ
ป้ อ น Pulse dulation จากไมโครคอนโทรลเลอร์ ใ ห้ ก ับ วงจรควบคุ ม
มอเตอร์ แล้วทาการวัดแรงดันที่ออกทางด้านเอาท์พุตหรื อที่ข้ วั สาหรับต่อ
มอเตอร์ สามารถแสดงดังในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ผลการทดสอบวงจรขับมอเตอร์ เมื่อแบตเตอรี่ เท่ากับ 24.93 V
ค่าของดิวตี้
ไซเคิล
(Duty cycle)
10%
30%
50%
90%
100%

แรงดันที่วดั ได้
จากชุด
คอนโทรล (V)
0.487
1.494
2.49
4.485
4.98

ความถี่ที่วดั ได้
ชุดคอนโทรล
(Hz)
167
167
167
167
167

แรงดันที่วดั ได้
จากวงจรขับ
มอเตอร์ (V)
2.25
7.53
12.48
22.36
24.85

รู ปที่ 3 วงจรขับมอเตอร์ PCB top overlay

รู ปที่ 4.3 การทดสอบขึ้นบันไดที่น้ าหนัก 75 kg
รู ปที่ 4 วงจรขับมอเตอร์

5. สรุปผลการทดลอง
บทความนี้ นาเสนอการออกแบบการออกแบบระบบควบคุม
รถเข็นขึ้นบันไดอัตโนมัติโดยใช้ระบบสมองกลฝั งตัว สามารถควบคุม
รถเข็นได้โดยผ่านก้านควบคุ ม สามารถเคลื่ อนที่ไปในทิศทางเดิ นหน้า
ถอยหลัง เลี้ยวซ้าย และเลี้ยวขวา รถเข็นยังสามารถเคลื่ อนที่ข้ ึนบันไดได้
3 ขั้น โดยที่ บนั ไดมีความสู งไม่เกิ น 12 cm และความกว้างของขั้นบันได
ต้องมี ขนาดอย่างน้อย 20 cm โดยที่ ความชันของบัน ไดต้องมี มุ มไม่ เกิ น
40 องศา และรองรับน้ าหนักของผูใ้ ช้ได้ไม่เกิน 75 kg
รู ปที่ 5 กล่องควบคุมที่ประกอบวงจรส่ วนต่างๆ เข้าด้วยกัน
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ระบบควบคุมฟังก์ ชัน Pitch Bend และ Vibrato ด้ วยเซ็นเซอร์ สัมผัสสำหรับเครื่องดนตรีคีย์บอร์ ดชนิดลิม่ เปี ยโน
Pitch Bend and Vibrato Control System for Piano-Style Keyboard by Using a Touch Sensor
นัทธพงศ์ วัฒนศิริ, นพสิทธิ์ อริยพสิษฐ์ , สุ รพันธุ์ เอือ้ ไพบูลย์ และ กสิน วิเชียรชม
ภำควิชำวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ คณะวิศวกรรมศำสตร์ สถำบันเทคโนโลยพระจอมเกล้ ำเจ้ ำคุณทหำรลำดกระบัง
โทรศัพท์ : 095-7614073 E-mail: jazzpiano1004@gmail.com
systems from the result of the playing with test notes. Result shows that
the proposed system has the transition time for pitch change within 1
semitone about 0.276 second, compared to the benchmark system has
0.138 second. Although it is slower, the proposed system can be used for
the typical music applications.
Keywords: Capacitive touch sensing, Musical interface

บทคัดย่ อ
บทความนี้ น าเสนอระบบควบคุ ม ฟั ง ก์ ช่ัน Pitch bend และ
Vibrato ส าหรั บ เครื่ องดนตรี อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ คี ย ์บ อร์ ด ชนิ ด ลิ่ ม เปี ยโน
(Piano-style Electronic Keyboard) โดยใช้งานผ่านการสัมผัสของนิ้ วบน
แผ่นเซ็นเซอร์ตรวจจับการสัมผัสชนิดวัดความจุไฟฟ้ า (Capacitive Touch
Sensor) ซึ่ งถูกติดตั้งบนลิ่ มของคี ยบ์ อร์ ด นักดนตรี สามารถเล่ นฟั งก์ชั่น
บนระบบที่ น าเสนอในลัก ษณะเดี ย วกับ การเล่ น บนเครื่ อ งดนตรี ส าย
(String Instrument) เซ็ น เซอร์ ข องระบบที่ น าเสนอท าหน้า ที่ ต รวจจับ
ลักษณะการรู ดนิ้วบนลิ่ มคียต์ ามเงื่อนไขที่กาหนดของระบบเพื่อนามาใช้
ตัดสิ นการทางานระหว่าง Pitch bend หรื อ Vibrato และส่ งชุดคาสัง่ MIDI
ไปยังคียบ์ อร์ดที่ถูกติดตั้งเพื่อสั่งการฟั งก์ชน่ั ที่ถูกเรี ยกใช้ ระบบที่นาเสนอ
ประกอบด้วยเซ็นเซอร์ สาหรับคียข์ าว (White key) จานวน 14 คีย ์ ความ
ยาว 2 Octave สมรรถนะของระบบที่ นาเสนอถูก นาไปเปรี ยบเที ยบกับ
ระบบดั้ งเดิ ม ที่ ใ ช้ ล้ อ คั น โยก (Pitch Wheel) ควบคุ ม ฟั ง ก์ ชั่ น โดย
เปรี ยบเทียบจากกราฟการเปลี่ ย นแปลงระดับโน้ตระหว่างการเล่ นโน้ต
ทดสอบฟังก์ช้ นั ด้วยระบบทั้งสอง พบว่าระบบที่นาเสนอใช้เวลาสาหรับ
เปลี่ ยนระดับโน้ ต 1 semitone โดยเฉลี่ ยเท่ ากับ 0.276 วินาที ซึ่ งช้ากว่ า
ระบบดัง่ เดิมที่มีค่าเท่ากับ 0.138 วินาทีแต่อย่างไรก็ตาม ระบบที่นาเสนอ
นั้นสามารถใช้งานฟังก์ชน่ั ได้ดีสาหรับการเล่นดนตรี ทว่ั ไป

1. บทนำ
คียบ์ อร์ ดนั้นนิ ยมถูกนามาใช้สาหรับการแสดงดนตรี สดของ
แนวดนตรี ต่างๆ ซึ่ งบ่ อยครั้ งถู ก ใช้สาหรั บสังเคราะห์ เ สี ยงของเครื่ อง
ดนตรี อื่นๆ อาทิเช่ น เครื่ องสาย (String Instrument) เครื่ องเป่ าลม (Wind
Instrument) หรื อเสี ยงสังเคราะห์อื่นๆ เป็ นต้น อย่างไรก็ตามนั้น คียบ์ อร์ ด
ไม่สามารถผลิตเสี ยงที่คุณสมบัติใกล้เคียงกับการเล่นด้วยเครื่ องดนตรี จริ ง
ตัวอย่างเช่ น เสี ยงที่ เกิ ดจากเทคนิ คการเล่ น Vibrato และ Pitch bend ใน
เครื่ อ งสาย เป็ นต้น เนื่ อ งจากคี ย ์บ อร์ ด ไม่ ส ามารถควบคุ ม ระดับ โน้ต
(Pitch) ที่ ก าลั ง ถู ก เล่ น อยู่ ไ ด้ การเพิ่ ม ล้ อ คั น โยก (Wheel) จอยสติ๊ ก
(Joystick) สาหรับควบคุมฟั งก์ช้ นั ต่างๆไว้ที่ด้านข้างของตัวเครื่ องดนตรี
แบบดั้งเดิมดังรู ปที่ 1 เป็ นทางเลือกหนึ่ งเพื่อแก้ไขปั ญหาดังกล่าว แต่ก็ยงั
เกิ ดข้อเสี ยที่ นกั ดนตรี ตอ้ งใช้มือหนึ่ งข้างควบคุมล้อคันโยก ทาให้จากัด
เทคนิ คการเล่นโน้ตที่ใช้สองมือพร้ อมกับใช้งานฟั งก์ชนั่ Pitch bend และ
Vibrato ไปด้วย และให้ความรู ้สึกไม่เป็ นธรรมชาติระหว่างการใช้งาน
บทความนี้ จึงนาเสนอระบบการควบคุมระดับเสี ยงโน้ ตผ่าน
การสัมผัสลิ่ มคี ยบ์ อร์ ดโดยตรง ซึ่ งการควบคุ ม Pitch bend และ Vibrato
ด้วยวิธีน้ ี จะให้ความรู ้สึกเดียวกับการเล่นเครื่ องดนตรี ประเภทเครื่ องสายที่
นิ ยมกัน เช่ น กี ตา้ ร์ ไวโอลิ น เป็ นต้น ซึ่ งให้ความรู้ สึก เป็ นธรรมชาติ ใน
การควบคุมและง่ายมากกว่าแบบดั้งเดิม ทาให้ลดระยะเวลาการฝึ กฝนใช้
งานตัวควบคุมและรองรับให้นกั ดนตรี สามารถเล่น Baseline กับ Melody
ด้วยสองมื อพร้ อมกัน ขณะใช้งานฟั งก์ชั่น เป็ นการเพิ่ม เทคนิ คการเล่ น
คียบ์ อร์ดทาให้เพิ่มความหลากหลายในการสร้างสรรค์งานดนตรี

คาสาคัญ: เซ็นเซอร์ตรวจจับการสัมผัสชนิดวัดความจุไฟฟ้ า, อินเตอร์เฟส
ทางด้านดนตรี

Abstract
This paper presents the pitch bend and vibrato function control
system for piano-style keyboard by using the finger touch on keypad.
Each keypad is installed with capacitive touch sensors which are used to
measure the position of the finger touch. This proposed control technique
is used in the same way as in the string instruments. The finger movement
is used to decide which function will be activated, and send the MIDI
control message to the keyboard. The proposed system consists 14 touch
sensors only for white-key (2 octave length). The performance of
proposed system is compared to the benchmark system which it uses
pitch wheel as the controller, by matching the pitch contour of both

(ก)
(ข)
รู ปที่ 1 (ก) ล้อคันโยกบนคียบ์ อร์ด, (ข) การใช้ Pitch wheel ระหว่างเล่น
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2. กำรทำงำนของระบบทีน่ ำเสนอ

รูปที่ 2 Block diagram โดยรวมของระบบที่นาเสนอ
ฟั งก์ชั่น Pitch bend และ Vibrato ของระบบที่นาเสนอนั้นถูก
ควบคุมผ่านการรู ดนิ้วบนแผ่นเซ็นเซอร์ ตรวจจับสัมผัสที่ถูกติดตั้งบนลิ่ม
คียบ์ อร์ดเพื่อวัดตาแหน่ งการสัมผัสตามแนวตั้ง (Y-Axis) ของลิ่มคียด์ งั รู ป
ที่ 2 เซ็นเซอร์ ของแต่ละคี ยจ์ ะส่ งข้อมูลที่ ระบุ ตาแหน่ งการสัม ผัส ไปยัง
บอร์ ด ประมวลหลัก (Main Processor Board) ผ่ า นบัส I2C เพื่ อ ใช้ร ะบุ
ลักษณะการรู ดและจะส่ งชุ ดคาสั่ง MIDI ที่สอดคล้องการรุ ดดังกล่าวเพื่อ
เปิ ดการใช้ง านฟั ง ก์ช่ัน Pitch bend หรื อ Vibrato ผ่ า นการสื่ อ สารแบบ
UART ระดับ TTL ไปยัง วงจร TTL/MIDI Signal Converter เพื่ อ แปลง
สัญญาณให้สามารถเชื่ อมต่อกับพอร์ ต MIDI ของคียบ์ อร์ดที่ถูกติดตั้งได้

3. กำรออกแบบ
3.1 แผ่นเซ็นเซอร์ ตรวจจับกำรสัมผัส
เซ็นเซอร์ ถูกออกแบบบนพื้นฐานของเซ็ นเซอร์ ตรวจจับการ
สัมผัสด้วยเทคนิ คการวัดความจุไฟฟ้ า (Capacitive Touch Sensor) แบบ
Self-capacitance บริ เวณรับการสัมผัสนั้นเป็ นลักษณะแบบแถบสไลเดอร์
(Slider Strip) ที่ ป ระกอบด้ ว ยขั้ว สั ม ผัส ขนาดย่ อ ย (Pad) เรี ยงต่ อ กั น
การระบุตาแหน่งการสัมผัสทาได้โดยตรวจจับการเปลี่ยนแปลงค่าความจุ
ไฟฟ้ าแฝงระหว่างแผ่นขั้วสัมผัสกับแผ่นกราวด์วงจร (Ground Plane) ของ
ทุกๆขั้วสัมผัสซึ่งค่าความจุไฟฟ้ าจะเพิ่มขึ้นเมื่อมีการสัมผัส หลักการระบุ
ตาแหน่งการสัมผัสของแถบสไลเดอร์ อธิ บายได้ดงั รู ปที่ 3

รูปที่ 3 หลักการระบุตาแหน่งของแถบสไลเดอร์

การวัดการเปลี่ ยนแปลงค่าความจุไฟฟ้ านั้นจะใช้เทคนิ ค RC
Charge and Discharge Method [1] โดยใช้ไมโครคอนโทรเลอร์ ค วบคุ ม
การทางานของวงจรที่ใช้ดังรู ปที่ 4(ก) เริ่ มจากชาร์ จวงจร RC ผ่าน I/O
ของไมโครคอนโทรเลอร์ จ นเต็ ม แล้ว ปล่ อ ยให้ ค ายประจุ จ นถึ ง ช่ ว ง
ระยะเวลาหนึ่ ง หากมีการสัมผัส กราฟการคายประจุของวงจร RC ก็จะ
เปลี่ยนไปดังรู ปที่ 4(ข) แล้วใช้ไมโครคอนโทรเลอร์ระบุการเปลี่ยนแปลง

(ก)
(ข)
รู ปที่ 4 (ก) วงจรวัดการเปลี่ยนแปลงค่าความจุไฟฟ้ า, (ข) กราฟการคาย
ประจุของวงจร RC กรณี มีการสัมผัส (แดง) กับไม่มีการสัมผัส (น้ าเงิน)
ตัวกรองความถี่ ต่าชนิ ด IIR (IIR low-pass Filter) ถูกนามาใช้
เพื่อกาจัดผลจากการเหนี่ ยวนาสัญญาณรบกวน 50 Hz ของร่ างกายเมื่ อ
สัมผัสเซ็นเซอร์ [1] ฟังก์ชนั่ ถ่ายโอนของตัวกรองแสดงดังสมการที่ (1)
การตัดสิ นการสัมผัสบนขั้วสัมผัสจะใช้เทคนิ คการตัดช่ วงขีด
เริ่ ม (Threshold Method) ของค่ า ที่ ไ ด้ จ าก IIR Low-pass Filter ของขั้ว
สัมผัสทุกจุดในแถบสไลเดอร์และทาการ Interpolation ระหว่าง Pad ที่อยู่
ติดกันเพื่อเพิ่มความละเอียดและหาจุดสัมผัสโดยเฉลี่ยเนื่ องจากอาจมีการ
สัมผัสบนขั้วสัมผัสพร้อมกันหลายๆจุด จากนั้นเข้ารหัส Unary Code เพื่อ
สร้างข้อมูลที่ใช้อา้ งอิงตาแหน่ งการสัมผัสบนลิ่ มคียใ์ นลักษณะของสไลเดอร์ ฟังก์ชั่นดังรู ปที่ 5 เซ็นเซอร์ ที่นาเสนอทาจาก PCB แบบ 2 ชั้นวัสดุ
ชนิ ด FR-4 หนา 1.6 มม. มีแถบสไลเดอร์ ที่ประกอบด้วยขั้วสัมผัสจานวน
16 แผ่น ความละเอียดของการระบุตาแหน่ งการสัมผัสคือ 32 ระดับและมี
การเพิ่มวงจรมัลติเพล็กเซอร์ ในวงจรรู ปที่ 4(ก) เพื่อเพิ่มช่องทางการวัดขั้ว
สัมผัสจานวนมากๆ อัตราเร็ วของการสุ่ มวัดตาแหน่งนิ้วคือ 100 fps
H ( z) 

1
1  0.875 z 1

รู ปที่ 5 การเข้ารหัสค่าตาแหน่งของการสัมผัสในลักษณะของฟังก์ชนั่
สไลเดอร์ดว้ ย Unary Code
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3) Vibrato function

3.2 กำรสร้ ำงชุดคำสั่ง MIDI ด้ วยบอร์ ดประมวลผลหลัก

ฟั ง ก์ ชั่น Vibrato จะท างานเมื่ อ มี ก ารรู ด นิ้ ว แบบกวัด แกว่ ง
(Oscillation Motion) ตามเงื่อนไขที่กาหนดโดยใช้หลัก Double-threshold
Detection สาหรับการตรวจจับการกวัดแกว่ง โดยเงื่อนไขคือ ช่ วงเวลาที่
ใช้ในการรู ดผ่านตาแหน่ งขีดเริ่ ม T2 และ T3 (ผ่านจุด A และ B) เป็ นครั้ง

บอร์ ด ประมวลผลหลัก นั้น ท าหน้า ที่ ส ร้ า งชุ ด ค าสั่ ง MIDI
สาหรับควมคุมฟั งก์ชั่น ซึ่ งจะใช้ค่าตาแหน่ งการสัมผัสบนเซ็นเซอร์ ใ น
แนวตั้ง ( Y ) จากเซ็นเซอร์ แต่ละคียผ์ ่านที่รับผ่านทางบัส I2C เพื่อตัดสิ น
การทางานระหว่าง Pitch bend หรื อ Vibrato โดยใช้หลักการดังรู ปที่ 6

แรกของแต่ละรอบการกวัดแกว่งต้องไม่น้อยกว่าเวลาที่กาหนด ttimeout
แสดงภาพประกอบดังรู ปที่ 8 และจะต้องผ่านเงื่อนไขนี้ เป็ นจานวน N
รอบการกวัดแกว่งเพื่อป้ องกันการทางานโดยมิได้ต้ งั ใจ พารามิเตอร์ ต่างๆ
T1 , T2 , T3 , ttimeout , N นั้นถู กเลื อกตามความเหมาะสมกับการใช้
งาน Pitch bend และ Vibrato โดยใช้ ttimeout = 400 ms และ N = 2
รูปที่ 6 หลักการตัดสิ นการเลือกใช้งานฟังก์ชน่ั Pitch bend หรื อ Vibrato

1) Hold detection
หากมี ก ารแตะค้างนานมากกว่าระยะเวลาขี ด เริ่ ม ซึ่ งตั้งไว้ที่
100 msec จะยอมให้บล็อกฟั งก์ช่นั อื่นๆทางานได้ (Enable) และบันทึก
ตาแหน่งที่แตะค้าง Yref เพื่อคานวณค่าระยะผลต่าง Y สาหรับใช้งาน

(ก)

ในส่วนอื่นๆ โดยที่ Yref จะบันทึกใหม่ทุกครั้งเมื่อมีการแตะคียค์ รั้งใหม่

2) Pitch bend function
ฟังก์ชนั่ Pitch bend จะทางานเมื่อมีการรู ดนิ้วออกจากตาแหน่ ง
Yref เกิ น ระยะขี ด เริ่ ม T1 ( | Y | T1 ) จากนั้ น จะสร้ า งชุ ด ค าสั่ ง

Pitch bend ที่ ร ะดับ ของการเบนโน้ ต P (ตั้ง ไว้สู ง สุ ด 2 semitones) ที่
สอดคล้องกับค่า Y ตามความสัมพันธ์ดงั รู ปที่ 7 ซึ่งจะเปลี่ยนความชัน
กราฟให้ตดั จุดกาเนิ ดเมื่อมีการรู ดขึ้น-ลงสวนทางจากทิศทางเริ่ มต้น เพื่อ
ใช้แก้ปัญหาความไม่ต่อเนื่ องของค่า P จากการใช้เทคนิค Threshold

(ข)
รู ปที่ 8 (ก) โครงสร้างของฟังก์ชนั่ ตัดสิ นการทางาน Vibrato,
(ข) ภาพประกอบหลักการตรวจจับการกวัดแกว่งของตาแหน่งนิ้ว

4. ผลกำรทำงำนของระบบ
สมรรถนะของระบบที่ น าเสนอนั้น จะใช้ก ารเปรี ยบเที ย บ
ความเหมือนของลักษณะการเปลี่ยนแปลงของระดับโน้ ต (Pitch Level)
จากการเล่นโน้ตทดสอบดังรู ปที่ 9 ด้วยระบบที่นาเสนอและระบบดั้งเดิม
พร้อมแสดงกราฟลักษณะการรู ดนิ้ วตามแกน Y ประกอบดังรู ปที่ 10, 11
โดยซอฟแวร์ “Praat” [2] ถูกนามาใช้สาหรับการวิเคราะห์เสี ยงจากการ
ทดสอบ พารามิเตอร์ ที่ถูกเลื อกสาหรับใช้เปรี ยบเทียบสมรรถนะระหว่าง
ระบบทั้งสองคือ ช่วงเวลาที่ใช้สาหรับเปลี่ยนระดับโน้ต 1 semitone (sec)
โดยเฉลี่ ยจากช่วงขาขึ้นและลงของโน้ตจากการทดลอง Pitch bend ดังรู ป
ที่ 11 ซึ่ งจาเป็ นต้องแปลงหน่ วยของผลต่างความถี่ของโน้ตจาก f1 (Hz)
เป็ น f 2 (Hz) ให้เป็ นผลต่างตาแหน่ งโน้ต n (semitone) ด้วยสมการ
ที่ 2 เพื่อทาให้ขอ้ มูลที่ได้สามารถใช้อธิบายในทุกๆตาแหน่งโน้ตได้ [3]

(ก)

(ข)
รู ป ที่ 7 (ก) โครงสร้ า งของฟั ง ก์ ช่ันตัด สิ น การทางาน Pitch bend, (ข)
ความสัมพันธ์ระหว่างอินพุตกับเอาต์พตุ ของ Scaling Function

n  12 log2 (

f1
)
f2
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รูปที่ 9

โน้ตทดสอบฟั งก์ชน่ั Pitch bend (บน) และ Vibrato (ล่าง)

รู ปที่ 12 ชิ้นงานสาหรับทดสอบระบบที่นาเสนอ

5. บทสรุป
ระบบควบคุมฟั งก์ชนั่ Pitch bend และ Vibrato สาหรับเครื่ อง
ดนตรี อิเล็กทรอนิกส์คียบ์ อร์ดที่นาเสนอนั้น สามารถใช้แทนระบบดั้งเดิม
ที่ใช้ลอ้ คันโยกสาหรับการเล่นคียบ์ อร์ ดด้วยเทคนิ คทัว่ ๆไปได้และยังให้
ความรู ้ สึก เป็ นธรรมชาติ ม ากกว่าระบบดั้งเดิ ม และระบบที่ น าเสนอนี้
รองรับการควบคุม Pitch bend และ Vibrato ของแต่ละโน้ตแบบอิสระต่อ
กัน ได้ห ากมี ก ารเพิ่ ม เทคนิ ค MIDI Channel Multiplexing ซึ่ งไม่ อ ยู่ใ น
ขอบเขตของบทความนี้ ทาให้สามารถเล่น Baseline กับ Melody ด้วยมือ
สองข้างพร้ อมกันได้อย่างอิ สระซึ่ งทาไม่ได้ในระบบดั้งเดิ ม สมรรถนะ
ด้านความเร็ วการเปลี่ยนแปลงระดับโน้ตในฟั งก์ชนั่ Pitch bend ยังคงช้า
กว่าแบบระบบดั้งเดิม โดยช่ วงเวลาสาหรับเปลี่ ยนระดับโน้ต 1 semitone
โดยเฉลี่ ยของระบบดั้งเดิ มและระบบที่นาเสนออยู่ที่ 0.138 วินาที และ
0.276 วินาทีตามลาดับ ระบบยังไม่สามารถติดตั้งบนลิ่ มคี ยบ์ อร์ ดได้จริ ง
เนื่ องจากเซ็นเซอร์ ยงั มีขนาดใหญ่กว่าขนาดของลิ่มคีย ์ ซึ่ งสามารถแก้ไข
ได้ในอนาคตโดยใช้แผ่นวงจรแบบ 4 ชั้นเพื่อลดขนาดของวงจร

รูปที่ 10 ความถี่โน้ตจากการทดสอบ Pitch bend ด้วยระบบดั้งเดิม (บน),
ระบบที่นาเสนอ (กลาง) และ กราฟตาแหน่งนิ้วตามแกน Y บนเซ็นเซอร์
ของคียโ์ น้ต C4 (ล่าง)

เอกสำรอ้ ำงอิง
[1]
[2]
รูปที่ 11 ความถี่โน้ตจากการทดสอบ Vibrato ด้วยระบบดั้งเดิม (บน),
ระบบที่นาเสนอ (กลาง) และ กราฟตาแหน่งนิ้วตามแกน Y บนเซ็นเซอร์
ของคียโ์ น้ต C4 (ล่าง)
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ระบบตรวจสอบจานวนสิ นค้ าในเครื่องจาหน่ ายสิ นค้ าชนิดกระป๋ อง
แบบอัตโนมัตผิ ่ านอุปกรณ์ เชื่อมต่ ออินเตอร์ เน็ต
A System Availability in automated Canned vending machines Through Internet of Ting (IOT)
ธนาวุฒิ ธนวาณิชย์ , วรวุฒิ ทาค ามา, เสกสรรค์ วินยางค์ กลู , อธิคม ศิริ และ กมล บุญล้ อม
ศูนย์ความเชี่ยวชาญทางคลื่นไมโครเวฟและเทคโนโลยีหุ่นยนต์ ส านักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 80
หมู่ 9 ถนน พหลโยธิน อ. เมือง จ.เชียงราย 57100 โทรศัพท์: 053-776395 ต่อ 111 E-mail: kamol_boon@yahoo.com
digital signal will be sent to a device connected to the Internet (Node
MCU) then the device's Internet connection (Node MCU) will process
the hair is then sent to a database and can show that web applications
implemented applications. the
The results for the average speed of time to send the data to
the database and the used time about 2.216 seconds.The accuracy of
reading items in the vending machine operator about 94.5 percentage
and can be applied to monitor products through the internet in the
future.

บทคัดย่ อ
ปั จ จุ บ ัน ระบบการจ าหน่ า ยสิ น ค้า แบบอัต โนมัติ ไ ด้ เ ข้า มา
ทดแทนในรู ปแบบการจาหน่ ายสิ นค้าแบบดั้งเดิ มที่ตอ้ งอาศัยคนขายใน
การจาหน่ายสิ นค้า โดยส่ วนใหญ่การจาหน่ายสิ นค้าแบบอัตโนมัติมกั จะมี
การจ าหน่ า ยสิ น ค้า ในรู ป แบบสิ น ค้า ชนิ ด กระป๋ อง และปั ญ หาของตู้
จาหน่ ายสิ นค้ากระป๋ องแบบอัตโนมัติน้ ัน ส่ วนใหญ่ คื อไม่ มีระบบการ
จัดการตรวจสอบจานวนสิ นค้าที่อยูใ่ นเครื่ องจาหน่ายสิ นค้าแบบอัตโนมัติ
ดังนั้นผูว้ ิจยั จึงได้คิดค้นวิธีการจัดการตรวจสอบจานวนสิ นค้าในเครื่ อง
จ าห น่ าย สิ น ค้ า แ บ บอั ต โน มั ติ โ ดยอ าศั ย เ ซ นเ ซ อร์ ต่ อร่ ว มกั บ
ไมโครคอนโทรลเลอร์ ท่ีเชื่ อมต่อผ่านอินเตอร์ เน็ต(Node MCU) ทาการ
อ่านค่าจานวนสิ นค้าที่อยูใ่ นเครื่ องจาหน่ ายสิ นค้าและทาการส่ งข้อมูลเข้า
ส่ งไปยังระบบฐานข้อมูลและแสดงจานวนสิ นค้าผ่านเว็บแอพพลิ เคชั่น
จากผลการทดลองหาประสิ ท ธิ ภ าพการท างานของระบบสามารถหา
ค่าเฉลี่ยความเร็ วของเวลาในการส่ งข้อมูลไปยังระบบฐานข้อมูลได้ โดย
ใช้เวลาทั้งหมด 2.216 วินาที และมี ความถู กต้องแม่นยาในการอ่าน
จานวนสิ นค้าในเครื่ องจาหน่ ายสิ นค้าอัตโนมัติ อยู่ที่ประมาณ 94.5 เปอ
เซ็ น ต์ส ามารถน าไปประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ นการตรวจสอบสิ น ค้า ผ่ า นระบบ
อินเตอร์เน็ตได้ในอนาคต

Keywords: device, Internet connection (Node MCU), a
database system, Automatic vending machine

Sensor
Product

P

P

P
P

SN74H C148

P

NodeMCU

P

P
Sensor

Product

P
P

P

Product

Server

Sensor

P

P
P

P
P

Abstract

P

P

SN74H C148

คาสาคัญ : อุปกรณ์เชื่ อมต่ออินเตอร์ เน็ต (Node MCU) ,ระบบฐานข้อมูล
,เครื่ องจาหน่ายสิ นค้าอัตโนมัติ

SN74H C148

P
P

P

P

รู ปที่ 1 ระบบตรวจนับจานวนสิ นค้า

Currently, the Internet is a very important means of
communication to communicate fast and easily accessible than in the
past, the researchers took advantage of the Internet to assist in the
inspection of goods. in vending machines selling soft drinks, cans of
devices connected to the Internet. Which can display Web applications
on the App suicide. Using sensors to detect its kind within the vending,
soft drink cans. When the sensor detects motion, it sends the voltage
through the process. Converting voltages into digital signals. When the

1. บทนา
จากปั ญ หาการนับ ปริ ม าณคงเหลื อ ของจ านวนสิ น ค้า ของ
เครื่ องจาหน่ายสิ นค้า เมื่อเครื่ องจาหน่ายสิ นค้าจาหน่ายสิ นค้าให้แก่ผมู ้ าใช้
บริ การต้องใช้แรงงานคนเพื่อทาการตรวจนับปริ มาณสิ นค้าคงเหลื อของ
เครื่ องจาหน่ ายสิ นค้า กรณี ที่ จานวนของเครื่ องจาหน่ ายสิ นค้ามี ปริ มาณ
มากการตรวจนับจานวนสิ นค้าต้องใช้เวลาและแรงงานคนในการตรวจ
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ตัวของไมโครคอนโทรเลอร์ ที่เ ชื่ อมต่อผ่านอิ นเตอร์ เน็ ต(Node MCU)
แบบเวปเซิ ฟเว่อร์ (Web Server) ทาให้ผใู้ ช้สามารถเข้าไปดูจานวนสิ นค้าที่
อยูใ่ นเครื่ องจาหน่ ายสิ นค้าชนิ ดกระป๋ องแบบอัตโนมัติได้โดยผ่านระบบ
เครื อข่ายอินเตอร์ เน็ต

นับจานวนมาก โดยนาเทคโนโลยีของเครื อข่ายอินเตอร์ เน็ตเข้ามาเพื่อช่ วย
ในการตรวจนับจานวนสิ นค้า
ดัง นั้น ผู้วิ จ ัย จึ งเกิ ด แนวคิ ด ระบบการตรวจนับ จ านวนของ
สิ น ค้า ของเครื่ องจ าหน่ า ยสิ น ซึ่ งระบบนี้ สามารถลดระยะเวลาและ
แรงงานคนในการตรวจนับ จ านวนสิ น ค้า โดยการตรวจนับ จ านวน
ปริ มาณคงเหลือของสิ นค้าผ่านเครื อข่ายอินเตอร์ เน็ตเพื่อความรวดเร็ วและ
ง่ายต่อการเข้าถึง และสามมารถนาไปประยุกต์ใช้งานด้านอื่นๆ ต่อไป
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รู ป ที่ 2 ไดอะแกรมวงจรของระบบตรวจนับ จ านวนสิ น ค้า ในเครื่ อ ง
จาหน่ายสิ นค้าแบบอัตโนมัติ

จากรู ปที่ 1 แสดงไดอะแกรมของระบบตรวจนับสิ นค้าใน
เครื่ องจ าหน่ า ยสิ นค้ า ชนิ ด กระป๋ องแบบอั ติ โ นมั ติ รู ปที่ 2 แสดง
ไดอะแกรมของวงจรและการทางานของระบบโดยหลักการทางานของ
ระบบจะประกอบไปด้ ว ยเครื่ องจ าหน่ า ยสิ น ค้า ชนิ ด กระป๋ องแบบ
อัต โนมัติ เซ็ น เซอร์ อิ น ฟาเรดชนิ ด สะท้อ นกลับ ที่ ท าการติ ด ตั้ง อยู่ก ับ
ตาแหน่งสิ นค้าในเครื่ องจาหน่ายสิ นค้าชนิดกระป๋ องแบบอัตโนมัติ หน่ วย
ประมวลผลกลางโดยมีไมโครคอนโทรลเลอร์ เชื่อมต่ออินเตอร์ เน็ต (Node
MCU) และโปรแกรมเวปแอพพลิ เ คชั่น ส าหรั บ แสดงจานวนสิ น ค้าใน
เครื่ องจาหน่ายสิ นค้าชนิ ดกระป๋ องแบบอัตโนมัติ หลักการทางานเริ่ มจาก
เมื่อทาการเดินเครื่ องจาหน่ ายสิ นค้าชนิ ดกระป๋ องแบบอัติโนมัติ เซ็นเซอร์
แบบอินฟาเรดจะถูกติดตั้งอยูก่ บั ที่วางสิ นค้าในแต่ละชั้นตามจานวนของ
สิ นค้าที่มีอยู่ในเครื่ องสถานะของเซ็นเซอร์ ตรวจสอบจานวนสิ นค้าจะมี
สถานะลอจิด 1 เมื่อสิ นค้ายังไม่ถูกจาหน่ ายและจะมีสถานะลอจิก 0 เมื่อ
สิ นค้าในชั้นนั้นมีก ารจาหน่ าย โดยเครื่ องจาหน่ ายสิ นค้าชนิ ดกระป๋ อง
แบบอัติโนมัติที่ผวู้ ิจยั ได้สร้ างขึ้นจะประกอบไปด้วยชั้นวางสิ นค้าจานวน
3 ชั้นโดยแต่ล ะชั้นจะสามารถวางสิ น ค้าได้จานวน 7 ชิ้ น เซ็นเซอร์ อิน
ฟาเรดที่ ทาการวัดนั้นจะต่ อร่ วมกับ วงจรเข้ารหัส แบบดิ จิตอลผ่านไอซี
เบอร์ SN74HC148 ทาการเข้ารหัสโดยจะแสดงสถานะของจานวนสิ นค้า
ในแต่ล ะชั้นเป็ นรหัส ดิ จิตอลตั้งแต่ 0002-1112 ยกตัวอย่างเมื่ อจานวน
สิ นค้าในชั้นจาหน่ ายสิ นค้ามี จานวนครบจะแสดงรหัส 1112 และเมื่ อ
จานวนสิ นค้าในชั้นถูกจาหน่ ายหมดจะแสดงรหัส 0002 เป็ นต้น จากนั้น
เมื่ อ มี ก ารจ าหน่ า ยสิ น ค้ า ระบบจะท าการอ่ า นจ านวนสิ นค้ า โดยมี
ไมโครคอนโทรเลอร์ ที่เชื่ อมต่อผ่านอินเตอร์ เน็ต(Node MCU) ESP8266
ทาการอ่านค้ารหัสดิจิตอลจากเซ็นเซอร์ อินฟาเรดและทาการแปลงรหัส
เป็ นเลขฐานสิ บซึ่ งจะแทนด้วยจานวนของสิ นค้าในแต่ละชั้นและจะทา
การอ่านจานวนสิ นค้าในทุกชั้นจากนั้นไมโครคอนโทรเลอร์ ที่เชื่ อมต่อ
ผ่านอินเตอร์เน็ต(Node MCU)จะส่ งข้อมูลผ่านเวปแอพพลิ เคชัน่ ซึ่ งอยูใ่ น

3. หลักการทางาน
จากรู ปที่ 3 แสดงแผนผั ง การท างานของโปรแกรม
ไมโครคอนโทรลเลอร์ เชื่ อมต่ออินเตอร์ เน็ต (Node MCU) ESP8266 เมื่อ
เริ่ มการทางานของเครื่ องจาหน่ายสิ นค้าชนิดกระป๋ องแบบอัตโนมัติ
เริ้ มต้นโปรแกรม
เซนเซอร์ตรวจจับ สิ นค้า

ตรวจสอบค่าแรงดันไฟฟ้ า
แปลงค่าแรงดันไฟฟ้ าเป็ นสัญญาณดิจิตอล

MC U อ่านค่า สัญ ญาณดิจ ิตอลที่
ได้รับท ั้งหมด

ใช่

ไม่ใช่
เชื่อ มต่อ WIFI

ส่งข้อมูลให้
ฐานข้อมูล

แสดงข้อมูลผ่านเวบ็
แอพพลีเคชั่น

สิ ้นสุ ด โปรแกรม

รู ปที่ 3 แผนผังการทางานของโปรแกรมไมโครคอนโทรลเลอร์ เชื่อมต่อ
อินเตอร์เน็ต (Node MCU) ESP8266
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โปรแกรมจะเริ่ มทาการอ่านค่าจานวนสิ นค้าผ่านเซนเซอร์ จะ
ทาหน้าที่ตรวจสอบสิ นค้าในชั้นวางสิ นค้าโดยการอ่านค่าจานวนสิ นค้า
นั้น จะมี ก ารวนเพื่ อ ท าการอ่ า นค่ า ทุ ก 100มิ ล ลิ วิ น าที แ ละโปรแกรม
ไมโครคอนโทรลเลอร์ เชื่ อมต่ออินเตอร์ เน็ต (Node MCU)จะแปลงข้อมูล
ที่ ได้จ ากเซ็ นเซอร์ เ ป็ นจ านวนสิ น ค้าและส่ ง ข้อมู ล จานวนสิ น ค้า ไปยัง
ระบบฐานข้ อ มู ล และโปรแกรมไมโครคอนโทรลเลอร์ เชื่ อ มต่ อ
อิ น เตอร์ เ น็ ต (Node MCU)จะน าข้อ มู ล จ านวนสิ น ค้า แสดงบนเวป
แอพพลิเคชัน่ ดังแสดงในรู ปที่ 4

X

x
n

[1]

เมื่อ X (เอ็กซ์บาร์) คือ ค่าเฉลี่ยเลขคณิ ต

X
n

คือ ผลบวกของข้อมูลทุกค่า
คือ จานวนข้อมูลทั้งหมด

รู ปที่ 6 กราฟแสดงค่าเฉลี่ยการทางานของระบบชั้นที่ 1(10 รอบ)

รูปที่ 4 โปรแกรมบนเวปแอพพลิเคชัน่ บนไมโครคอนโทรลเลอร์ เชื่อมต่อ
อินเตอร์เน็ต (Node MCU)

รู ปที่ 7 กราฟแสดงค่าเฉลี่ยการทางานของระบบชั้นที่ 2(10 รอบ)

รู ป ที่ 5 เครื่ องจ าหน่ า ยสิ น ค้ า ชนิ ด กระป๋ องแบบอัต โนมัติ บ น
ไมโครคอนโทรลเลอร์ เชื่อมต่ออินเตอร์ เน็ต (Node MCU)

4. ผลการทดลอง
จากผลการทดลองการทางานระบบตรวจสอบจานวนสิ นค้า
โดยสามารถตรวจสอบผ่านเว็บแอพพลี เคชัน่ และทาการหาค่าเฉลี่ ยของ
เวลาในการอ่านค่าจานวนสิ นค้าบนเวปแอพพลิ เคชัน่ ได้จากสมการที่ 1
โดยในชั้นที่ 1 มีค่าเฉลี่ยอยูท่ ี่ 2.222 วินาที ชัน่ ที่ 2 มีค่าเฉลี่ย 2.208 ชั้นที่ 3
มีค่าเฉลี่ย 2.218 ดังรู ปที่ 6-8

รู ปที่ 8 กราฟแสดงค่าเฉลี่ยการทางานของระบบชั้นที่ 3(10 รอบ)
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จากรู ปที่ 8 จะเห็ นได้ว่าค่าเฉลี่ ยเวลาในการทางานของระบบ
ยังมีขอ้ ผิดพลาดในการทางาน สังเกตจากช่ องสิ นค้าที่ 4 ที่ทางานเร็ วกว่า
ช่องสิ นค้าอื่นๆ
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รู ปที่ 9 กราฟแสดงค่าเฉลี่ ยของค่าความคลาดเคลื่ อนของเวลาในการส่ ง
ข้อมูลไปยังเว็บแอพพลีเคชัน่ ในแต่ละชั้น
amount
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
1

2

3

4

5

time

รู ปที่ 10 กราฟแสดงค่ าเฉลี่ ยของค่ าความถู ก ต้องของการอ่านจานวน
สิ น ค้า ในระบบตรวจนับจ านวนสิ นค้า ของเครื่ องจาหน่ า ยสิ น ค้าแบบ
อัตโนมัติ

5. สรุปผลการทดลอง
จากผลการทดลองการอ่ านจานวนสิ น ค้าในระบบตรวจนับ
จานวนสิ นค้า ของเครื่ องจาหน่ ายสิ น ค้าแบบอัตโนมัติ พบว่ามี ค่ าความ
คลาดเคลื่ อนของเวลาในการส่ งข้อมู ลไปยังเว็บ แอพพลี เ คชั่น โดยมี
ค่าเฉลี่ยค่าความคลาดเคลื่ อนของเวลาในการส่ งข้อมูลของชั้นที่ 1 เท่ากับ
2.222 วินาที ค่าความคลาดเคลื่ อนของเวลาในการส่ งข้อมูลในชั้นที่ 2
เท่ากับ 2.208 และค่าความคลาดเคลื่ อนของเวลาในการส่ งข้อมูลในชั้นที่
3 เท่ากับ 2.218 และมีค่าความแม่นยาในการอ่านจานวนสิ นค้าของเครื่ อง
จาหน่ ายสิ นค้า แบบอัตโนมัติ เ ฉลี่ ยคิ ดเป็ นร้ อยละ 94.5 ซึ่ งสามารถน า
วิธีการและเทคนิ ค นี้ สามารถนาไปประยุกต์ใช้กบั งานตรวจนับ จานวน
สิ นค้าชนิดอื่นต่อไปได้ในอนาคต
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การรู้ จาพยัญชนะไทยสาหรั บการติดต่ อกับผู้ใช้ ด้วยปากกาเสมือนโดยการประมวลผลภาพดิจิทลั
Thai Characters Recognition for a Virtual Pen User Interface Using Digital Image Processing
จีราภา ทิพกรณ์ รัฐภูมิ วรานุสาสน์ สุ รเดช จิตประไพกุลศาล และ พนมขวัญ ริยะมงคล
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and its orientation. These measurements of length and orientations are
used as the features for the Random Forest classifier in order to recognize
a Thai character from the writing gestures. The experimental results with
10, 15, 20, 25 and 30 sub-sequences divisions showed that the 15 subsequences division gave the best accuracy of the algorithm at 82.73%.

บทคัดย่ อ
งานวิจยั นี้ เป็ นการประยุกต์เทคนิ คการประมวลผลภาพดิ จิทลั
เข้ากับเทคนิ คการเรี ยนรู ้ ของเครื่ องจักรในการพัฒนาขั้นตอนวิธีสาหรั บ
การรู้ จ าแบบอัต โนมัติ ส าหรั บ การเขี ย นพยัญ ชนะไทยทั้ง 44 ตัว ด้ว ย
ปากกาเสมือนกลางอากาศ โดยที่ปากกาเสมือน คือปากกาอิเล็คทรอนิกส์
ที่ ใ ช้ แ สงอิ น ฟราเรดแทนการใช้ ห มึ ก และท าการรั บ ภาพผ่ า นกล้ อ ง
อิ นฟราเรด จากนั้นใช้เ ทคนิ ค การสร้ างภาพไบนารี แ ละการหาพื้น ที่ ที่
ติดกันเพื่อคานวณหาตาแหน่ งจุดศูนย์กลางของภาพแสงปากกาแล้วเรี ยง
กัน เป็ นล าดับ ต าแหน่ ง เพื่ อ ใช้ ใ นการค านวณคุ ณ ลัก ษณะในการรู้ จ า
จากนั้นแบ่งส่ วนของลาดับตาแหน่ งที่ได้ออกเป็ นส่ วนย่อย โดยในแต่ละ
ส่วนย่อยจะถูกนามาคานวณหาขนาดและทิศทางของเวกเตอร์ ในขั้นตอน
สุ ดท้ายใช้อลั กอริ ทึมแรนดอมฟอเรสต์ในการรู้ จาและจาแนกการเขียน
พยัญชนะไทย จากผลการทดลองการแบ่งส่ วนย่อยออกเป็ น 10 15 20 25
และ 30 ส่วน พบว่า การแบ่งส่ วนย่อยออกเป็ น 15 ส่ วนให้ค่าความถูกต้อง
มากที่สุดเฉลี่ยที่ร้อยละ 82.73

Keyword: Digital image processing, Machine learning, Thai character
recognition

1. บทนา
การติ ด ต่ อ ผู ้ใ ช้ แ บบธรรมชาติ (natural user interface) เป็ น
เทคโนโลยีการโต้ตอบระหว่างมนุ ษย์และคอมพิวเตอร์ ที่กาลังเป็ นที่นิยม
ในยุคปั จจุบนั เช่ น ระบบหน้าจอสัมผัส (touchscreen) ระบบการสั่งงาน
ด้ว ยเสี ย ง (voice activated commands) การใช้ ท่ า ทางมื อ (hand gesture
user interface) และการเขียนด้วยปากกา (pen-based computing) ซึ่งระบบ
ดังกล่าวมีการนาไปประยุกต์ใช้กบั งานในหลากหลายด้านดังที่พบเห็นได้
ในปั จ จุ บ ัน เช่ น การสั่ง งานอุ ป กรณ์ พ กพาด้ว ยเสี ย ง การควบคุ ม การ
เคลื่ อ นที่ ข องหุ่ น ยนต์ ด้ ว ยท่ า ทางมื อ รวมทั้ ง การควบคุ ม อุ ป กรณ์
เครื่ องใช้ไฟฟ้ า ภายในบ้าน เป็ นต้น ซึ่ ง Ioannis [1] ได้นาเสนอขั้น ตอน
วิธีการตรวจจับปลายนิ้วมือ และ Liu และคณะ [2] ได้นาเสนอขั้นตอนวิธี
ตรวจจับท่าทางมื อ สาหรั บการจาแนกการเขี ยนพยัญชนะภาษาอังกฤษ
และใช้เทคนิ คฮิ ดเด็นมาคอฟโมเดล (Hidden Markov Model: HMM) ใน
การจาแนกพยัญชนะเช่ น เดี ยวกัน สาหรั บ งานวิจยั ของคนไทยคือ กฤต
ศิลป์ และนิคม [3] ได้นาเสนอขั้นตอนวิธีในการตรวจจับท่าทางมือสาหรับ
การจาแนกการเขียนพยัญชนะไทย 12 พยัญชนะ โดยแบ่งกลุ่มพยัญชนะ
ไทยเป็ น 12 กลุ่ ม อ้างอิ งจากลัก ษณะการเขี ยนที่ ค ล้า ยคลึ งกัน และใช้
เทคนิค HMM สาหรับการจาแนก
ในบทความนี้ ผวู้ ิจยั ได้นาเสนอการพัฒนาขั้นตอนวิธีการรู้ จา
พยัญชนะไทยทั้ง 44 ตัว ด้วยท่าทางการเขียนด้วยปากกาเสมื อน (virtual
pen) กลางอากาศ ซึ่ งขั้น ตอนวิ ธี ที่ น าเสนอจะทาการประมวลผลและ

คาสาคัญ: การประมวลผลภาพดิจิทลั , การเรี ยนรู้ของเครื่ องจักร, การรู้จา
พยัญชนะไทย

Abstract
This study has applied digital image processing and machine
learning techniques to develop an algorithm for recognizing 44 Thai
alphabet characters written with a virtual pen. The virtual pen is an
electronic pen which a user can use the pen writing gestures in the air.
The pen uses infrared light and an infrared camera instead of pen and
paper. The infrared camera will capture a stream of images as input to the
proposed algorithm. The algorithm first determines the positions of the
pen’s tip and stores the position sequence to be used in the subsequent
computations of the classifier’s features. Then the position sequence is
divided sub-sequences. Each sub-sequence is used to compute its length
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วิ เ คราะห์ ว่า ผู้ใ ช้ก าลัง เขี ย นพยัญ ชนะไทยตัว ใดอยู่ ซึ่ งสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้งานกับอุปกรณ์อื่นๆ ต่อไปได้ เช่ น การสั่งงานสมาร์ ททีวีดว้ ย
การใช้ รี โมทคอนโทรลเขี ย นท่ า ทางกลางอากาศ ในการเปลี่ ย น
ช่องสัญญาณ การลดเสี ยง หรื อแม้กระทัง่ การท่องเว็บไซด์โดยการเขียน
ชื่อเว็บไซต์ดว้ ยรี โมทคอนโทรล เป็ นต้น

ต่อไป โดยภาพที่ได้จากกล้องอินฟราเรดนั้นจะสามารถมองเห็นได้เฉพาะ
แสงไฟอินฟราเรดเท่านั้น ทาให้การแยกส่ วนของแสงไฟอิ นฟราเรดกับ
ภาพพื้นหลังสามารถทาได้ง่ายยิง่ ขึ้น

2. ขั้นตอนและวิธีการ
ระบบการรู ้ จาการเรี ยนพยัญชนะไทย 44 ตัว ในขั้นตอนแรก
ผูใ้ ช้ถือปากกาเสมือนแล้วทาท่าทางการเขียนพยัญชนะไทยกลางอากาศที่
หน้ากล้องอินฟราเรด กล้องอินฟราเรดจะทาการรับภาพและส่ งเข้าเครื่ อง
คอมพิวเตอร์ นาไปประมวลผลภาพเบื้องต้นเพื่อปรับปรุ งภาพให้ดีข้ ึนและ
มีความเหมาะสมต่อการนาไปประมวลผลขั้นต่อไป จากนั้นนาภาพที่ ได้
ไปทาการหาพื้นที่ที่ติดกันเพื่อแยกส่ วนของแสงไฟอิ นฟราเรดออกจาก
ส่ ว นของพื้ น หลัง แล้ ว ท าการค านวณหาจุ ด ศู น ย์ก ลางของแสงไฟ
อินฟราเรดในทุกภาพของวีดิโอ และเก็บบันทึกจุดศูนย์กลางทุกจุดตลอด
การเขียนพยัญชนะทั้งหมดเรี ยงเป็ นลาดับของตาแหน่ ง จากนั้นทาการ
แบ่งลาดับของตาแหน่ งออกเป็ นส่ วนย่อย ซึ่ งแต่ละส่ วนย่อยจะประกอบ
ไปด้ว ยต าแหน่ ง เริ่ มต้น และต าแหน่ ง สิ้ น สุ ด น าต าแหน่ ง ทั้ง สองไป
คานวณหาขนาดและทิศทางของเวกเตอร์ และนาข้อมูลขนาดและทิศทาง
ที่ ไ ด้ท้ ัง หมดไปสร้ า งเป็ นโมเดลของตัว จ าแนกเพื่ อ ใช้ใ นการจ าแนก
พยัญชนะไทยด้วยอัลกอริ ทึมแรนดอมฟอเรสต์ ดังแสดงในรู ปที่ 1

(ก) (ข)
รู ปที่ 2 (ก) แบบจาลองปากกาเสมือนที่ออกแบบไว้
(ข) ปากกาเสมือนตัวต้นแบบที่ใช้ในการทดลอง

2.2 การประมวลผลภาพเบื้องต้ น
ในขั้น ตอนนี้ จะเป็ นขั้น ตอนของการปรั บ ปรุ งภาพเบื้ องต้น
เพื่อให้ได้ภาพที่เหมาะสมสาหรับนาไปประมวลผลในขั้นตอนต่อไป โดย
เริ่ ม ต้น จากการแปลงภาพที่ รั บ เข้า มาผ่ า นกล้อ งอิ น ฟราเรด หรื อ ภาพ
ต้นฉบับ ดัง แสดงในรู ป ที่ 3 (ก) ให้ เ ป็ นภาพระดับเทาเนื่ องจากระบบ
ไม่ได้ใช้คุณสมบัติดา้ นสี ในการวิเคราะห์ ต่อมาทาการแปลงภาพให้เป็ น
ภาพไบนารี ด้วยวิธีการทาเทรชโฮลด์ (thresholding) ดังแสดงผลลัพธ์ใน
รู ปที่ 3 (ข) ซึ่ งในบางครั้ งจะมี สัญญาณรบกวนเกิ ดขึ้น ดังนั้นจึ งต้องทา
การลดสัญ ญาณรบกวนโดยการใช้ ก ารกระท าด้ว ยวิ ธี ม อร์ โ ฟโลจิ คัล
(morphological operations) และการใช้ตวั กรองแบบมัธยฐาน (median
filter) ตามลาดับ ดังแสดงผลลัพธ์ในรู ปที่ 3 (ค)

(ก)
(ข)
(ค)
รู ปที่ 3 (ก) ภาพต้นฉบับ (ข) การแปลงเป็ นภาพไบนารี
(ค) ปรับปรุ งภาพด้วยวิธีมอร์โฟโลจิคลั และตัวกรองแบบมัธยฐาน

รูปที่ 1 ภาพรวมการทางานของระบบจาแนกพยัญชนะไทย

2.3 การหาพืน้ ทีต่ ดิ กันและการหาตาแหน่ ง

2.1 ปากกาเสมือนและการรับภาพผ่านกล้ องอินฟราเรด

การหาพื้นที่ที่ติดกัน (connected component labeling) คือ การ
หาส่ วนของแสงอินฟราเรดในภาพไบนารี ซ่ ึ งผลลัพธ์ที่ได้จากขั้นตอนนี้
จะได้บริ เวณ (region) ของไฟอินฟราเรดที่ผวู้ ิจยั สนใจ เมื่อได้บริ เวณของ
อินฟราเรดแล้ว ต่อมาคือการหาตาแหน่ งจุดศูนย์กลางของแสงอินฟราเรด
ดัง แสดงรู ป ที่ 4 เพื่ อ ใช้เ ป็ นข้อ มูล หลัก ในการค านวณส าหรั บ จ าแนก

ผูว้ ิจยั ได้ทาการออกแบบและสร้ างปากกาเสมื อน โดยที่ส่วน
ปลายของปากกาจะเป็ นไดโอดเปล่งแสงอินฟราเรด สามารถควบคุมการ
เปิ ด-ปิ ดแสงไฟด้วยการกดสวิตช์ ดังแสดงในรู ปที่ 2 ก) และ รู ปที่ 2 ข)
และเมื่ อผูใ้ ช้ นาปากกาเสมื อนทาการเขี ยนพยัญชนะไทยกลางอากาศ
กล้องอินฟราเรดจะทาการรับภาพแสงอินฟราเรดและนาไปประมวลผล
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พยัญชนะไทย การคานวณจุดศูนย์กลาง ( XC , YC ) สามารถคานวณได้
จากสมการที่ (1) และ (2)

2.5 การคานวณหาขนาดและทิศทาง
การค านวณหาขนาดของแต่ ล ะส่ ว นย่ อ ย คื อ การค านวณ
ระยะทางจากตาแหน่งเริ่ มต้นไปยังตาแหน่งสิ้ นสุ ดของแต่ละส่ วน ดังรู ปที่
6 ซึ่ งสามารถค านวณได้จ าก การหาระยะทางแบบยุค ลิ ด (Euclidean
distance) ซึ่ งเป็ นการหาระยะทางระหว่างจุดสองจุดในระบบพิกดั คาร์ ที
เซียน ดังสมการที่ (3)

(1)
(2)
เมื่ อ (Xi, Yi) คื อค่ าตาแหน่ งของจุ ดภาพแต่ล ะจุ ด ในบริ เวณที่
สนใจ และ N คือจานวนจุดภาพทั้งหมดในบริ เวณที่สนใจ จากนั้นจะทา
การเก็บข้อมูลตาแหน่ งจุดศูนย์กลางทั้งหมดในทุกเฟรมภาพต่อกันเป็ น
ลาดับของตาแหน่ งปากกา (sequence of pen positions) จนกว่าจะสิ้ นสุ ด
การเขียนของผูใ้ ช้

(3)
จากสมการที่ (3)
px และ py คือ ตาแหน่ง x และ y ของจุดเริ่ มต้นของแต่ละส่ วน
qx และ qy คือ ตาแหน่ง x และ y ของจุดสิ้ นสุ ดของแต่ละส่ วน

รู ปที่ 6 การหาระยะทางแบบยุคลิดระหว่างจุดสองจุด

รูปที่ 4 จุดศูนย์กลางของแสงไฟอินฟราเรด

การหาทิ ศ ทางของแต่ ล ะส่ ว น คื อ การหามุ ม ที่ เ กิ ด จาก 2
เวกเตอร์ ที่จุดกาเนิ ด ดังรู ปที่ 6 ที่ลากจากจุดกาเนิ ดไปยังตาแหน่ งเริ่ มต้น
และตาแหน่ งสิ้ นสุ ดของแต่ละส่ วน โดยสามารถคานวณได้จากสมการ
ของการคู ณ เวกเตอร์ แ บบดอทโพรดัก ต์ ดัง สมการที่ (6) ซึ่ งจะต้อ ง
คานวณหาขนาดของเวกเตอร์ ท้ งั สองจากสมการที่ (4) และ (5) ก่อน เมื่อ
ได้ค่าตัวแปรมาครบแล้ว จึงจะสามารถคานวณหามุมของสองเวกเตอร์ ที่
จุดกาเนิ ดได้ ดังสมการที่ (7)

2.4 การแบ่ งส่ วนของพยัญชนะ
เมื่อได้บนั ทึกตาแหน่ งจุดศูนย์กลางของทุกเฟรมภาพลงเป็ น
ล าดับ ของต าแหน่ ง ปากกาแล้ว ต่ อ มาล าดับ ดัง กล่ า วจะถู ก แบ่ ง ส่ ว น
ออกเป็ นส่ วนย่อยดังแสดงในรู ปที่ 5 ที่เป็ นการแบ่งส่ วนย่อยออกเป็ น 15
ส่วน เมื่อจุดวงกลมสี แดงในรู ปคือตาแหน่ งของจุดศูนย์กลางบริ เวณที่เป็ น
ปลายปากกาในแต่ละเฟรมภาพ และเส้นประสี น้ าเงินคือตาแหน่ งที่ แ บ่ง
ออกเป็ นส่ วนย่อย ซึ่ งในการแบ่งส่ วนย่อยนั้น ในแต่ละส่ วนจะมีตาแหน่ง
เริ่ มต้นและตาแหน่ งสิ้ นสุ ด ซึ่ งเมื่ อเสร็ จสิ้ นการแบ่งส่ วนย่อยแล้วจะได้
ล าดั บ ของต าแหน่ ง เริ่ มต้ น และต าแหน่ ง สิ้ น สุ ด ส าหรั บ ใช้ ใ นการ
คานวณหาขนาดและทิศทางในขั้นตอนต่อไป

(4)
(5)
(6)
(7)

2.6 การจาแนกด้ วยตัวจาแนกทีเ่ รียนรู้ มาก่ อน
ในงานวิจยั นี้ ผวู้ ิจยั ได้ทาการจาแนกพยัญชนะไทย 44 ตัว โดย
ใช้ อ ัล กอริ ทึ ม แรนดอมฟอเรสต์ [4] เป็ นตัว จ าแนก โดยมี ก ารสกั ด

รูปที่ 5 การแบ่งส่ วนย่อยของลาดับของตาแหน่งปากกา
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คุณลักษณะขนาดและทิศทางของแต่ละส่ วนเพื่อใช้เป็ นข้อมูลสาหรับการ
จาแนก อัลกอริ ทึมแรนดอมฟอเรสทาการจาแนกข้อมูลโดยท าการสุ่ ม
คุณลักษณะและข้อมูลตัวอย่างเพื่อสร้างเป็ นโมเดลที่มีความหลากหลาย
ด้วยเทคนิ คต้นไม้ตดั สิ นใจ (decision tree) และจาแนกข้อมู ลใหม่ด้วย
โมเดลที่ถูกสร้างขึ้น

ว่า ผูใ้ ช้เขียนคาว่าอะไร หรื อประโยคอะไร เพื่อให้ระบบมีความฉลาดมาก
ยิ่งขึ้ น และสามารถนาไปประยุกต์ต่อให้สามารถใช้งานร่ วมกับอุปกรณ์
ต่างๆ ในอนาคตได้
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3. วิธีการทดลองและผลการทดลอง
ผูว้ ิจยั ได้พฒั นาซอฟต์แวร์ ดว้ ยไลบรารี่ โอเพ่นซี วี (OpenCV) [5]
และท าการเก็ บ ข้อ มู ล วี ดิ โ อการเขี ย นพยัญ ชนะไทย 10 วี ดิ โ อต่ อ 1
พยัญชนะ รวมทั้งหมด 440 วีดิโอและได้ทาการทดลองโดยการแบ่ ง
ส่ วนย่อยออกเป็ น 10 15 20 25 และ 30 ส่ วน ซึ่ งผลการทดลองโดยใช้
อัลกอริ ทึมแรนดอมฟอเรสในการจาแนกแสดงดังรู ปที่ 8
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รู ปที่ 8 กราฟผลการทดลอง
จากรู ปที่ 8 สรุ ปได้ว่า ขั้นตอนวิธีที่นาเสนอนี้ สามารถจาแนก
พยัญชนะไทยทั้ง 44 ตัว ได้ถูกต้องมากที่สุดเมื่อแบ่งส่ วนของพยัญชนะ
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สรุ ป ได้ว่า การแบ่ ง ส่ ว นของพยัญ ชนะมี ผ ลต่ อ ความถู ก ต้อ งของการ
จาแนกพยัญชนะ ซึ่ งถ้าแบ่งส่ วนน้อยเกิ นไปหรื อละเอียดเกิ นไป ก็ส่งผล
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แลกเปลีย่ นความร้ อน
Optimization of Magnetostrictive Transducers for Slag Stain Reducing in Heat Exchangers
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บทคัดย่ อ
1. บทนา

เนื่ องจากว่าในอุตสาหกรรมทั้งขนาดใหญ่และขนาดเล็กที่ มี
การใช้งานเครื่ องแลกเปลี่ ยนความร้ อนเป็ นส่ วนหนึ่ งของกระบวนการ
บางอย่างในอุตสาหกรรมนั้นๆ ก็มกั จะประสบปั ญหาหนึ่ งอยูเ่ สมอก็คือ
ปัญหาการเกิดคราบตะกรันในเครื่ องแลกเปลี่ ยนความร้ อน ซึ่ งเป็ นปั ญหา
ที่ทาให้กระบวนแลกเปลี่ ยนความร้ อนนั้นด้อยประสิ ทธิ ภาพลง จึงส่ งผล
ให้เกิดการสู ญเสี ยทางค่าใช้จ่ายเพิ่มเติ มที่ จะต้องมี การหยุดระบบเพื่อทา
การกาจัดคราบตะกรันให้หมดไป
งานวิจยั นี้จึงได้ทาการหาช่วงการทางานที่เหมาะสมของแมกนี
โตสตริ ค ทีฟทรานสดิ วเซอร์ เพื่อที่ จะนาไปประยุกต์ใ ช้ใ นการช่ วยลด
คราบตะกรันในเครื่ องแลกเปลี่ยนความร้อนในอุตสาหกรรม

แมกนี โ ตสตริ ค ที ฟ ทรานสดิ วเซอร์ เ ป็ นอุ ป กรณ์ ที่ ถู ก สร้ า ง
ขึ้นมาเพื่อใชในการสร้ างคลื่ นกลที่ มีความถี่ สูง [1-4] ซึ่ งจะมี ความต่าง
จากเพียโซอิเล็กทริ คทรานสดิวเซอร์ ที่สามารถสร้างคลื่นกลได้เหมือนกัน
แต่แมกนี โตสตริ คทีฟทรานสดิ วเซอร์ จะมี แ รงกระทาที่ สู งกว่าเพียโซอิ
เล็กทริ คทรานสดิวเซอร์ เพราะฉะนั้นเพียโซอิเล็กทริ คทรานสดิวเซอร์ จึง
เหมาะแก่ ก ารน าไปสร้ างคลื่ นกลได้ตวั กลางจาพวกน้ าหรื ออากาศ แต่
แมกนีโตสตริ คทีฟทรานสดิวเซอร์ จะเหมาะแก่การนาไปสร้ างคลื่ นกลใน
ตัว กลางประเภทของแข็ ง จ าพวกโลหะมากกว่ า และเนื่ อ งจากว่ า ใน
อุตสาหกรรมทั้งขนาดใหญ่และขนาดเล็กที่มีการใช้งานเครื่ องแลกเปลี่ยน
ความร้ อน มัก จะประสบปั ญหาหนึ่ งอยู่เ สมอก็ คื อปั ญหาการเกิ ด คราบ
ตะกรันในเครื่ องแลกเปลี่ ยนความร้ อน ซึ่ งเป็ นปั ญหาที่ทาให้ กระบวน
แลกเปลี่ ยนความร้ อนนั้นด้อยประสิ ทธิ ภาพลง ผูว้ ิจยั นี้ จึงได้ทาการสร้าง
วงจรขับแมกนี โตสตริ ค ทีฟทรานสดิ วเซอร์ และทาการทดลองหาช่ วง
ทางานที่เหมาะสมของแมกนี โตสตริ คทีฟทรานสดิวเซอร์ เพื่อที่จะนาไป
ประยุกต์ใช้ในการช่วยลดคราบตะกรันในเครื่ องแลกเปลี่ ยนความร้ อนใน
อุตสาหกรรม

คาสาคัญ: คราบตะกรัน,เครื่ องแลกเปลี่ยนความร้อน,แมกนี โตสตริ คทีฟ
ทรานสดิวเซอร์

Abstract
Because of that, in the industry, both large and small used
heat exchanger as part of some processes in a particular industry. It is
always one problem often apparent that is the problem of slag stain in
heat exchangers. This is a problem that the heat exchange process is less
effective. As a result, the loss of the additional costs that will have to be
stopped system to remove the slag stain.
This research, therefore, find the appropriate operating range
of magnetostrictive transducers in order to be applied to reduce the slag
stain of the heat exchanger industry.

2. วิธีดาเนินการ
2.1 การออกแบบวงจรขับ
ในงานวิ จยั นี้ ได้ทาการออกแบบวงจรสาหรั บใช้ใ นการขับ
แมกนีโตสตริ คทีฟทรานสดิวเซอร์ ให้สามารถทางานได้โดยวงจรทั้งหมด
ในระบบนั้นแสดงดังบล็อกไดอะแกรมรู ปที่ 1

Keywords: Slag stain, Heat exchangers, Magnetostrictive transducers
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รูปที่ 1 บล็อกไดอะแกรมของวงจรขับแมกนีโตสตริ คทีฟทรานสดิวเซอร์
จากบล็อกไดอะแกรมในรู ปที่ 1 จะเริ่ มจากด้านอินพุตซึ่ งจะใช้
ไฟฟ้ ากระแสสลับ 220 โวลต์ต่อเข้ากับหม้อแปลงปรั บค่าได้ต้ งั แต่ 0 ถึ ง
300 โวลต์ จากนั้นก็ส่งผ่านไปยังภาคของวงจรเรี ยงกระแสและวงจรกรอง
ความถี่ต่าผ่านและก็ส่งผ่านไปยังภาคของวงจรกาลังสู งที่จะทาการแปลง
ไฟฟ้ากระแสตรงไปเป็ นไฟฟ้ ากระแสสลับซึ่ งถูกควบคุมความถี่ด้วยไม
โครคอลโทรลเลอร์ ให้อยูใ่ นช่ วงความถี่ ตามการทดลองต่อไป จากภาค
ของวงจรแปลงไฟฟ้ ากระแสตรงเป็ นไฟฟ้ ากระแสสลับก็ ส่งต่ อไปขับ
แมกนีโตสตริ คทีฟทรานสดิวเซอร์ ดงั รู ปที่ 2

รู ปที่ 3 วงจรวัดค่าสัญญาณแอมพลิจูดของคลื่นกล

2.3 ผลการทดลอง
ในการทดลองนี้ ผูว้ ิจยั ได้ทาการบันทึ กค่าพารามิ เตอร์ หลักๆ
บางค่าเพื่อใช้ในการหาช่วงของการทางานที่เหมาะสมของแมกนี โตสตริ ค
ทีฟทรานสดิวเซอร์ เพื่อที่จะนาไปประยุกต์ใช้ในการช่ วยลดคราบตะกรัน
ในเครื่ องแลกเปลี่ ยนความร้อนในอุตสาหกรรม โดยค่าพารามิ เตอร์ ที่ได้
ทาการบันทึกนั้นมีดงั นี้ F1 คือความถี่ที่ 1 Duty1 คือค่า Duty cycle ของ
ความถี่ที่ 1 และ F2 คือความถี่ที่ 2 Duty2 คือค่า Duty cycle ของความถี่ที่
2 โดยได้ทาการมอดดูเลทความถี่ที่ 1 และ 2 เข้าด้วยกัน ซึ่ งในการทดลอง
นี้ ได้ทาการกาหนดค่า Duty1 เท่ากับ 45% แบบคงที่ พร้ อมกับทาการแปร
ผันค่าพารามิ เตอร์ F1, F2 และ Duty2 เพื่อหาช่ วงของการทางานที่
เหมาะสมและทาการบันทึก ค่าแอมพลิ จูดของสัญญาณดังตารางที่ 1 ถึ ง
ตารางที่ 3
โดยได้ทดลองใช้แท่งเหล็กที่มีคราบตะกรั นติดอยู่ ทาการจุ่ม
ลงในน้ า เพื่อทาการทดสอบการลดคราบตะกรัน จะเห็ นได้ว่าความถี่ F1
เท่ากับ 12 kHz, ความถี่ F2 เท่ากับ 10 Hz และค่า Duty2 เท่ากับ 5% ดังรู ป
ที่ 4 มี การหลุ ดของคราบตะกรันเกิ ดขึ้นอย่างเห็ นได้ชดั เจนตรงบริ เวณ
วงกลมสี แดง ส่ วนที่ความถี่ อื่นๆ จะมีการหลุดของตะกรันน้อย หรื อไม่มี
การหลุดของตะกรันออกจากแท่งเหล็ก
ตารางที่ 1 F2 เท่ากับ 5 Hz
F1/ Duty2
5%
10%
15%

รูปที่ 2 แมกนีโตสตริ คทีฟทรานสดิวเซอร์

2.2 การออกแบบวงจรสาหรับวัดค่ า
ผูว้ ิจยั ได้ทาการออกแบบวงจรสาหรับวัดค่าสัญญาณแอมพลิ
จูดของคลื่นกลที่ออกมาจากแมกนี โตสตริ คทีฟทรานสดิวเซอร์ ที่ส่งผ่าน
ออกมากับตัวถังเหล็กดังรู ปที่ 3 และได้ทาการติดตั้งตัววัดค่าสัญญาณแอม
พลิจูดไว้กบั ตัวถังเหล็กดังกล่าวในระยะที่คงที่เพื่อให้การวัดค่านั้นออกมา
ได้สมบูรณ์ที่สุดโดยไม่ผิดเพี้ยน จากรู ปที่ 3 X1-1 ต่อเข้ากับไฟเลี้ ยง 5
โวลต์ X1-2 ต่อเข้ากับกราวด์ X1-3 ต่อเข้ากับออสซิ ลโลสโคป X1-4 ต่อ
เข้ากับกราวด์ของออสซิ ลโลสโคป X1-5 และ X1-6 ต่อเข้ากับแผ่นเพีย
โซอิเล็กทริ คทรานสดิวเซอร์

8kHz

8.41

7.45

5.13

12kHz

5.17

4.66

4.91

16kHz

5.05

4.08

3.85

20kHz

4.73

4.85

4.46
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ตารางที่ 2 F2 เท่ากับ 10 Hz
F1/ Duty2
5%

10%

15%

8kHz

7.36

7.20

6.05

12kHz

22.2

4.43

4.95

16kHz

6.15

3.93

3.93

20kHz

6.27

5.30

4.22

ตารางที่ 3 F2 เท่ากับ 20 Hz
F1/ Duty2
5%

10%

15%

8kHz

8.56

7.88

5.01

12kHz

14.0

5.00

5.43

16kHz

5.50

4.78

4.63

20kHz

6.05

4.70

4.47

3. สรุป
จากผลการทดลองที่ได้จึงสรุ ปได้วา่ ค่าพารามิเตอร์ ที่เหมาะสม
ของแมกนีโตสตริ คทีฟทรานสดิวเซอร์ เพื่อที่จะนาไปประยุกต์ใช้ในการ
ช่วยลดคราบตะกรันในเครื่ องแลกเปลี่ยนความร้ อนในอุตสาหกรรม จะมี
ค่าเป็ นความถี่ F1 เท่ากับ 12 kHz ซึ่ งมีความถี่ F2 เท่ากับ 10 Hz และค่า
Duty2 เท่ากับ 5% เพราะมีแอมพลิ จูดสู งสุ ดเท่ากับ 22.2 ซึ่ งสู งที่สุดใน
ตารางการทดลอง และเมื่ อทาการทดลองการลดคราบตะกรั น ในแท่ ง
เหล็ก ยังพบว่ามีการหลุดของคราบตะกรันอย่างเห็นได้ชดั เจน

4. กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ที่ให้การสนับสนุน
อุปกรณ์และเครื่ องมือสาหรับใช้ในการทางานจนบรรลุผลและประสบ
ความสาเร็ จในการทดลองครั้งนี้
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บทคัดย่ อ
โครงการวิ จ ัย นี้ วัต ถุ ป ระสงค์เ พื่ อ ออกแบบระบบต้น แบบ
สาหรั บให้ผูพ้ ิก ารทางสายตาสามารถช่ วยเหลื อ ตัวเองได้ โดยวิ ธี ก าร
ประยุกต์กล้องคิเนค(Kinect) [2-3] ตรวจจับวัตถุและประมวลผลด้วย
คอมพิ วเตอร์ ซึ่ งระบบจะค านวณระยะห่ างระหว่า งตัว รั บ รู ้ ค วามลึ ก
(depth sensor)กับวัตถุ โดยการตรวจสอบด้วยแสงอินฟราเรด( Infrared)
ซ้ าหลายๆ รอบท าให้ ส ามารถระบุ ระยะห่ า งที่ แ น่ น อนได้โ ดยไม่ ต้อ ง
คานึงถึงสภาพแสงสว่าง แจ้งเตือนให้ผใู้ ช้งานด้วยเสี ยงผ่านทางหู ฟัง จาก
การทดสอบ ระบบมีค่าความถูกต้องเฉลี่ ย 72% สามารถตรวจจับวัตถุที่มี
ขนาดเล็กสุด 7x 23 เซนติเมตร ตรวจจับสิ่ งกีดขวางแล้วแจ้งเตือนในระยะ
ระหว่าง 1.50-2.00 เมตร

รู ปที่ 1 สถาปัตยกรรมกล้อง Kinect [1]
โดยกล้ อ งคิ เ นคเป็ นอุ ป กรณ์ รั บ รู้ ก ารเคลื่ อ นไหวที่ ใ ช้ ก ารท างาน
ผสมผสานกันระหว่างฮาร์ ดแวร์ และซอฟต์แวร์ ฟังก์ชนั หลักของ กล้องคิเนค มีสองฟั งก์ชนั คือ สร้ างภาพเคลื่ อนไหวสามมิติของวัตถุในมุมมองที่
กาหนด และแยกแยะมนุ ษย์ออกจากวัตถุ เหล่านั้นได้[4-5] ในปั จจุบนั
กล้องคิเนค มีความละเอียดของภาพอยู่ที่ 640x480 pixel และสามารถ
ทางานได้ที่ 30 frames ต่อวินาที สาหรับ Hardware ของกล้องคิเนค
สามารถแบ่งออกเป็ น 3 ส่ วนประกอบสาคัญ ได้แก่ Color VGA video
camera เป็ นกล้องถ่ายภาพเคลื่ อนไหวซึ่ งช่ วยในการจดจาใบหน้า (FaceRecognition) และการตรวจจับลักษณะเด่นอื่นๆ โดยใช้ความสามารถใน
การตรวจจับองค์ประกอบของสี ท้ งั สามสี อนั ได้แก่สีแดงสี เขียว และสี น้ าเงิน
Depth sensor [2-3] ประกอบด้วยการทางานร่ วมกันของต้น
กาเนิ ดแสงอินฟราเรด (Infrared Projector) และตัวรับรู้แบบ monochrome
CMOS (Complementary Metal-Oxide Semiconductor) ซึ่ งทาหน้าที่รับ
แสงอินฟราเรดที่ถูกสะท้อนกลับมาจากวัตถุ จากนั้นทาการวัดเวลาในการ
เดินทาง (Time of Flight) ระยะเวลาที่แสงอินฟราเรดใช้ในการเดินทางไป
กลับ ก็จะสามารถคานวณระยะห่ างระหว่างตัวรั บ รู ้ ค วามลึ ก กับ วัตถุ ได้
โดยการทางานด้วยความเร็ วแสงหลายๆ รอบทาให้สามารถระบุระยะห่ าง
ที่แน่นอนได้โดยไม่ตอ้ งคานึ งถึงสภาพแสงสว่าง

คาสาคัญ: กล้องคิเนค, อินฟราเรด, ผูพ้ ิการทางสายตา

Abstract
This project aims to design a prototype system for blind
people can help themselves. Applications from Kinect camera [2-3]
detection and processing from a computer. The system calculates the
distance between objects and the depth sensor. By detecting infrared
light repeated several times and it possible to identify the correct
distance without the uses of light. Then alert users with sounds through
headphones. From experiment The system has an average accuracy of
72%, Minimum size to detected the objects with 7x23cm ,Obstacle
detection and alert in the between 1.50 to 2.00 meters.
Keywords: Kinect, Infrared, blind people

1. บทนา
กล้อง คิเนค(Kinect) ถูกสร้างขึ้นตามสถาปั ตยกรรมที่นาเสนอ
โดยบริ ษทั Prime Sense[2-3] ซึ่งผูเ้ ป็ นผูน้ าในด้าน Natural User Interface
(NUI) รู ปที่ 1
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เมื่อ
รูปที่ 2 การทางานของตัวรับรู้ความลึกใน Kinect [1]
กล้องคิเนคจะใช้ระบบพิกดั สามมิ ติในการทางาน ค่าของตัว
เลขที่ ใ ช้ ใ นการอธิ บ ายต าแหน่ ง ของจุ ด บนระนาบ[6] โดยใช้วิ ธี ก าร
กาหนดอย่างเป็ นระบบด้วยการกาหนดค่าตัวเลขชุ ดอันดับสามตัว แทน
ตาแหน่งของแต่ละจุดบนระนาบ ชุดอันดับหนึ่ งชุดจะสื่ อถึงตาแหน่ งเพียง
หนึ่ งตาแหน่ง เท่านั้น เช่ น จุด P เป็ นจุดใดๆที่อยูร่ ะหว่างแกน X, Y และ
Z โดยเมื่อทาการระบุตาแหน่ง P จะได้ค่าตัวเลขออกมาหนึ่ งชุดเป็ นค่า (X,
Y, Z)
การแปลงทางเรขาคณิ ต (Geometric Transformation) ใน
งานวิจยั นี้ ศึกษาเฉพาะการย้าย (Translation) และการหมุน (Rotation)ใน
ระบบพิกดั สามมิติโดยนามาประยุกต์ใช้กรณี ที่การติดตั้งกล้องไม่ได้อยูใ่ น
ต าแหน่ ง ระนาบเดี ย วกัน กับ พื้ น รวมถึ ง การเคลื่ อ นย้า ยกล้อ งไปจาก
ตาแหน่ งเดิ มที่ ได้มีก ารตั้งค่ าไว้ ดังนั้น จะต้อ งมี ก ารย้า ยและการหมุ น
เพื่อให้ได้ตา2แหน่ง X, Y และ Z ที่ถูกต้องและรวดเร็ วในการค้นหา
ทิศทาง
การย้าย (Translation) หมายถึง การเคลื่อนตา2แหน่ งของวัตถุ
ในทุกๆจุดเป็ นระยะทางที่เท่ากัน และเคลื่ อนไปในทิศทางเดี ยวกัน โดย
การย้ายในระบบพิกดั สามมิติสามารถนาเสนอในรู ปแบบสมการได้ดงั นี้
=
=
=

=

(2.4)

=

(2.5)

=
(2.6)
คือ เมตริ กซ์การหมุนรอบแกน X ด้วยมุม
คือ เมตริ กซ์การหมุนรอบแกน Y ด้วยมุม
คือ เมตริ กซ์การหมุนรอบแกน Z ด้วยมุม

2. การออกแบบระบบ
2.1 ส่ วนประกอบทางด้ านHardware
รู ปที่ 3 สามารถอธิ บายส่ วนประกอบทางด้านฮาร์ ดแวร์ ซ่ ึ ง
ประกอบด้วยกล้องคิ เ นค ใช้เ ป็ นตัว ตรวจจับ วัต ถุ แ ละรั บ ภาพ ส่ ง เข้า
คอมพิ ว เตอร์ ซึ่ งจะท าหน้ า ที่ ป ระมวลผลภาพ อุ ป กรณ์ ใ ส่ หู ฟั ง
(headphone)ทาหน้าที่ส่งเสี ยงเป็ นภาษาไทยเตือนผูพ้ ิการทางสายตา

รู ปที่ 3 ระบบฮาร์ดแวร์

(2.1)
(2.2)
(2.3)

2.2 การออกแบบทางด้ านSoftware
การทางานจะเริ่ มจาก เมื่ อตรวจสอบว่ามี การต่อกล้องคิ เนค
แล้ว ระบบจะเรี ยกใช้งานเซ็นเซอร์ วดั ความลึก , วิดีโอของกล้องคิเนค
โดยกาหนดขนาดหน้าจอ 640x480Fps30 จากนั้นนาค่าที่ได้จากกล้อง มา
เก็ บ ไว้ใ นตัวแปล และท าการตรวจเช็ ค ขนาดของวัต ถุ มี ข นาดตามที่
ก าหนดหรื อ ไม่ จากนั้น ระบบจะท าภาพสี ที่ ไ ด้เ ป็ นภาพขาวด า และ
กาหนดพื้นที่ ในการตรวจสอบโดยวาดเส้น คานวณความกว้าง, ความ
ยาว, ความสูง, จุดศูนย์กลาง และพิกดั ทั้งหมดของ วัตถุ และเมื่อมีวตั ถุมา
อยูใ่ นพื้นที่ที่กาหนดจะแสดงการแจ้งเตือน

P คือ จุดใด ๆ ในระบบพิกดั สามมิติ
d คือ ระยะการเคลื่อนในแต่ละแกน
P’ คือ จุดใหม่ที่เกิดจากการเคลื่อนตาแหน่ง
การหมุน (Rotation) หมายถึ ง การเคลื่อ นตาแหน่ งทุก ๆ จุด
ของวัตถุ รอบจุดตรึ ง โดยการหมุนในระบบพิก ัดสามมิ ติจะพิจารณาถึ ง
แกนที่จะใช้ในการหมุน ได้แก่ การหมุนในแกน X แกน Y หรื อแกน Z
โดยเขียนเป็ นเมตริ กซ์การหมุนได้ดงั สมการที่ 2.4-2.6
เมื่อ
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การทดสอบหาขนาดและรู ปทรงที่กล้องสามารถตรวจจับได้ประกอบด้วย
รู ปทรงกระบอก ทรงกลม และ ทรงสี่ เ หลี่ ยม ที่ มีขนาดแตกต่างกัน ได้
ตามตาราง โดยขนาดเล็กที่สุดที่ตรวจจับได้เท่ากับ7x23เซนติเมตร ซึ่ งเป็ น
กระป๋ องสี ซึ่งสามารถตรวจจับได้ในระยะที่ปลอดภัย

3.2 ทดสอบการตอบสนองเมื่อจับวัตถุในระยะทางที่แตกต่ าง
กัน
การทดสอบการจับวัตถุในระยะทางที่แตกต่างกันด้วยการแบ่ง
ระยะในการทดสอบ ตั้งแต่ 0.03 ,0.06 ,0.09 ,1.50 เมตร และ 2.0 เมตร
ตามลาดับ ซึ่ งจากการทดลอง ระยะที่ ดีที่สุดจะเป็ น 1.50 ถึ ง 2.0เมตรที่
ระบบสามารถตรวจจับและแจ้งเตือนได้

รู ปที่ 5 การแบ่งระยะในการทดสอบ
ตารางที่ 2 หาระยะที่ดีที่สุด
ระยะ
Depth sensor
0.30-2.0m

ผลลัพธ์
No

0.9-2.0m

No

1.5-2.0m

Yes

รูปที่ 4 การทางานของระบบ

3. ผลการทดสอบ
3.1 ทดสอบการตรวจจับขนาดของวัตถุจากกล้ องคิเนค
ตารางที่ 1 ขนาดของวัตถุที่ตรวจจับ
ขนาด
ภาพปกติ
Depth sensor
7x23cm

3.3 ทดสอบการหลบหลีกวัตถุ

หมายเหตุ
กระป๋ องสี
Yes

20x20cm

ลูกบอล
Yes

55x42cm

ตะกร้า
Yes

รู ปที่ 6 การทดสอบการเดิน
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การทดสอบหาค่าคามถูกต้องของการเดินและไม่ชนวัตถุ จากการทดสอบ
จากผูท้ ดสอบ 10 คน ใช้ผา้ ติดตาให้สนิ ทและไม่ไห้เห็ นห้องทดสอบก่อน
เดิน สวมใส่ ชุดกล้องตามรู ปที่ 6 ได้ผลของความถูกต้องตั้งแต่ 60% ถึง
100 % (รู ปที่ 7) หาค่าเฉลี่ยความถูกต้องเท่ากับ 72%
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รูปที่ 7 เปอร์เซ็นต์ความถูกต้องจากการทดสอบ

4. สรุป
สรุ ปผลการทดสอบการใช้กล้องคิเนคในการช่วยหลบหลี กสิ่ ง
กีดขวางให้แก่ผพู้ ิการทางสายตาสามารถหลบหลีกสิ่ งกีดขวางได้ โดยมีค่า
ความถูกต้องเฉลี่ย 72% การทดสอบการตรวจจับวัตถุ สามารถตรวจจับ
วัตถุที่มีขนาดเล็กสุด 7x 23 เซนติเมตร ตรวจจับสิ่ งกี ดขวางแล้วแจ้งเตือน
ในระยะระหว่าง 1.50-2.00 เมตร และสามารถบอกทางให้เลี้ยวซ้ายและ
เลี้ยวขวา แจ้งเตือนเป็ นภาษาไทยได้

m x 2 cm
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บทคัดย่อ
1. บทนํา

บทความนี้ เป็ นการศึ ก ษาเบื้ อ งต้น เกี่ ย วกับ คุ ณ ลัก ษณะเด่ น
สํ า หรั บ จํา แนกท่ า ทางกิ จ กรรมตามปกติ โ ดยใช้ เ ซนเซอร์ ค วามเร่ ง
ADXL321 ที่ประยุกต์ให้เป็ น 3 แกนจํานวน 2 ชุดติดที่ลาํ ตัวและต้นขา
ของผูท้ ดสอบ ให้ผทู้ ดสอบแสดงท่าทางจํานวน 6 ท่าทางได้แก่ ก้มเก็บ
ของ นอน-นัง่ นัง่ -นอน นัง่ -ยืน ยืน-นัง่ และเดินทางราบโดยให้ทาํ ซํ้าท่า
ละ 4 ครั้ง ทําการศึกษาคุณลักษณะเด่นจากเซนเซอร์ท้งั 2 ตําแหน่งจํานวน
10 ค่า ได้แก่ แนวโน้มการเพิ่ม/ลดความเร่ งเมื่อเทียบกับค่าเริ่ มต้นของแต่
ละแกนแต่ละตําแหน่งรวม 6 ค่า และค่าสู ดสุ ดหรื อตํ่าสุ ดของความเร่ ง
ลัพธ์ที่แต่ละตําแหน่งอีก 4 ค่า ผลการทดสอบ พบว่า ใช้คุณลักษณะเด่น
ทั้ง 10 ค่าร่ วมกันจะสามารถจําแนกท่าทางกิจกรรมตามปกติท้ งั 6 ท่าทาง
ได้ท้งั หมด

การประเมินการเปลี่ยนแปลงทางร่ างกายที่เกิดขึ้นจากกิจกรรม
ตามปกติ ใ นชี วิ ต ประจํา วัน เป็ นสิ่ ง จํา เป็ นอย่ า งหนึ่ งสํา หรั บ บุ ค คลที่
ต้องการประเมินกิจกรรมที่ทาํ ในแต่ละวัน ความถี่ของกิจกรรมแต่ละอย่าง
ที่เกิ ดขึ้นเป็ นปั จจัยหนึ่ งที่สามารถแสดงสภาวะสุ ขภาพได้ อีกทั้งประวัติ
กิจกรรมตามปกติยงั เป็ นข้อมูลที่เป็ นประโยชน์ต่อการวินิจฉัยโรค การให้
คําแนะนํา และการวางแนวทางการรักษาของแพทย์ได้ ข้อมูลเหล่านี้ มี
ประโยชน์อย่างชัดเจนสําหรับผูท้ ี่เพิ่งได้รับการผ่าตัด กล่าวคือ การเพิ่มขึ้น
ของกิจกรรมหลังการผ่าตัดสามารถชี้วดั การฟื้ นฟูหลังการผ่าตัดได้
งานวิจยั เกี่ยวกับการรู ้จาํ การจําแนกหรื อตรวจจับท่าทางโดย
ใช้เซนเซอร์ พบว่า Jantaraprim[1] ได้ศึกษาการตรวจจับท่าล้มโดยใช้
Discrete Wavelet Transform ร่ วมกับ Autoregressive Model อย่างไรก็
ตามงานวิ จ ัย นี้ ศึ ก ษาเพี ย งการจํา แนกท่ า ล้ม ออกจากท่ า ทางกิ จ กรรม
ตามปกติ แต่ ไ ม่ ไ ด้ต รวจจับ ว่ า แต่ ล ะกิ จ กรรมตามปกติ เ ป็ นท่ า อะไร
Atallah[2] ศึกษาตําแหน่ งติดตั้งเซนเซนเพื่อตรวจจับท่าทาง โดยศึกษา
ความเร่ งที่ ตาํ แหน่ ง อก แขน ข้อมื อ เอว เข่า ข้อเท้า และหู กับกลุ่มผู ้
ทดสอบที่แสดงท่าทางกิ จกรรมตามปกติ ที่ระดับความเร็ วช้า ปานกลาง
และเร็ ว โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างตําแหน่งของเซน
เซนเซอร์ที่เหมาะสมกับกลุ่มผูท้ ดสอบ อย่างไรก็ตาม ด้วยคุณลักษณะเด่น
ที่ เ สนอจํา เป็ นต้อ งใช้เ ซนเซอร์ ติ ด หลายตํา แหน่ ง ซึ่ งเป็ นอุ ป สรรคต่ อ
ผูใ้ ช้งานที่ไม่ชอบติดเซนเซอร์ จาํ นวนมากตามร่ างกาย Chih-Yen Chiang
[3] ศึกษาการระบุปริ มาณการออกกําลังกายฟื้ นฟูที่บา้ นเพื่อเฝ้ าระวังความ
กระปรี้ กระเปร่ าของร่ างกายผูส้ ู งอายุ งานวิจยั นี้ ศึกษาเพียงท่าทางออก
กําลังกายที่ประกอบการยืนและนัง่ เท่านั้น Kurita[4] ศึกษาวิธีการตรวจจับ
กิจกรรมบนพื้นฐานเทคนิค Electrostatic Induction ต่อมาเขา [5] ได้ศึกษา
วิธีการประเมินกิ จกรรมของร่ างกายโดยใช้เซนเซอร์ ไร้ สายแบบพกพา
งานวิจยั เหล่านี้ [4],[5] ศึกษาเพียงท่าเดินเท่านั้น

คําสําคัญ: คุณลักษณะเด่น, การจําแนก, การรู ้จาํ , กิจกรรมตามปกติ

Abstract
This article describes a preliminary study of features for
Activity of Daily Living (ADL) classification. Two sets of ADXL 321,
applied to a tri-axial accelerometer, were mounted on the trunk and
thigh of a subject. The subject performed 6 scenarios of ADL, including
bend down, lie-sit, sit-lie, sit-stand, stand-sit, and walking. Each
scenario was repeated 4 times. Ten acceleration features from 2
positions were experimented. Results showed that there were 6
increasing/decreasing trends of resultant accelerations of each
axis/position. Moreover, 4 minimum/maximum resultant accelerations
at each position are observed. All scenarios of ADL could be classified
by using all 10 features together.
Keywords: feature, classification, recognition, Activity of Daily Living
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ถ้า Astr  Aend  0.5 แล้ว ให้ val  1
แทนแนวโน้มความเร่ งลดลงเมื่อเทียบกับค่าเริ่ มต้น
มิฉะนั้น ให้ val  0
แทนความเร่ งคงที่เมื่อเทียบกับค่าเริ่ มต้น
กําหนดให้ c แทนตําแหน่งลําตัว, t แทนตําแหน่งต้นขา และ
val_axe_position แทนคุ ณลักษณะแนวโน้มการเพิ่ม/ลดความเร่ งเมื่ อ
เทียบกับค่าเริ่ มต้นของแต่ละแกนแต่ละตําแหน่ง จะได้คุณลักษณะเด่นที่ 1
- 6 เป็ น val_y_c, val_x_c, val_z_c, val_y_t, val_x_t และ val_z_t แทน
คุณลักษณะแนวโน้มการเพิ่ม/ลดความเร่ งเมื่อเทียบกับค่าเริ่ มต้นของแกน
y ที่ลาํ ตัว, แกน x ที่ลาํ ตัว, แกน z ที่ลาํ ตัว, แกน y ที่ตน้ ขา, แกน x ที่ตน้ ขา
และแกน z ที่ตน้ ขา ตามลําดับ ส่ วนคุณลักษณะเด่นที่ 7 – 10 เกี่ยวข้องกับ
ค่าสูงสุ ดหรื อตํ่าสุ ดของความเร่ งลัพธ์ที่แต่ละตําแหน่ง โดยที่ val7 – val10
เป็ น max(A_c), min(A_c), max(A_t) และ min(A_t) แทนค่าสู งสุ ดของ
ความเร่ งลัพธ์ ที่ลาํ ตัว ค่ าตํ่า สุ ดของความเร่ งลัพธ์ ที่ลาํ ตัว ค่ าสู ง สุ ดของ
ความเร่ งลัพธ์ที่ตน้ ขา และค่าตํ่าสุ ดของความเร่ งลัพธ์ที่ตน้ ขา ตามลําดับ

บทความนี้ จึงศึกษาคุณลักษณะเด่นสําหรับการจําแนกท่าทาง
ทางกิ จ กรรมตามปกติ โ ดยใช้เ ซนเซอร์ ค วามเร่ ง ติ ด ไว้บ นร่ า งกาย 2
ตําแหน่ง คือ บริ เวณลําตัว (ระหว่างอกกับเอว) และต้นขา เพื่อพิจารณาค่า
ความเร่ งที่แต่ละตําแหน่ งว่าสอดคล้องกับแต่ละท่าทางอย่างไร เพื่อให้
สามารถจําแนกแต่ละกิจกรรมได้

2. อุปกรณ์ และวิธีการ
รู ปที่ 1 แสดงแผนภาพของระบบตรวจจับท่าทางกิ จกรรม
ตามปกติ ประกอบด้วยเซนเซอร์ ความเร่ ง ADXL321 2 ตัวตั้งฉากกัน 2
ชุด ชุดที่ 1 ติดที่ลาํ ตัว (ระหว่างอกกับเอว) ชุดที่ 2 ติดที่ตน้ ขา แรงดัน
เอาต์พุตที่ได้จากเซนเซอร์ จะผ่านการ์ ด A/D ของ NI USB-6009 เพื่อ
แปลงสั ญ ญาณอะนาลอกเป็ นดิ จิ ต อล แล้ว ประมวลผลต่ อ บนเครื่ อ ง
คอมพิวเตอร์ สัญญาณแรงดันที่ได้จะถูกสุ่ มด้วย sampling frequency ที่ 1
kHz แล้วผ่าน 2nd order Butterworth low pass filter ที่ cut off frequency
เท่ากับ 20 Hz สัญญาณแรงดันเอาต์พุตจากแต่ละแกนของเซนเซอร์ จะถูก
calibrate แล้วนําไปหาความเร่ งลัพธ์จากทั้งสามแกน ตามสมการที่ 1

3. การทดลอง
การศึกษาเบื้องต้นนี้ได้ทาํ การทดลองกับอาสาสมัครเพศชาย 1
คน โดยให้ทาํ การเปลี่ยนท่าทางกิจกรรมตามปกติ 6 ท่าทาง ได้แก่ ก้มเก็บ
ของ (BD: Bend down) แล้วกลับมายืนท่าเดิม นอน-นัง่ (LS: Lie-Sit) นัง่ นอน (SL: Sit-lie) นัง่ -ยืน (ST: Sit-stand) ยืน-นัง่ (TS: Stand-sit) และ
เดินทางราบ (WA: Walking) เป็ นระยะทาง 2 เมตร ดังตัวอย่างการแสดง
บางท่าทางในรู ปที่ 2 ทั้งนี้จะให้ทาํ ซํ้าท่าทางละ 4 ครั้ง ทําให้ได้ขอ้ มูลของ
กิจกรรมตามปกติท้ งั หมด 24 ข้อมูล

รู ปที่ 1 แผนภาพของระบบ
A 

เมื่อ

A

ax 2  a y 2  az 2

คือ ค่าความเร่ งลัพธ์ของทั้งสามแกน (g)

(1)
a x , a y , และ az

คือ ค่า

ความเร่ งในแนวแกน x, y และ z (g) ตามลําดับ
คุ ณ ลั ก ษณะเด่ น ที่ ใ ช้ จ ํา แนกสั ญ ญาณแต่ ล ะท่ า ทางมี 10
คุณลักษณะ (val1 – val10) คุณลักษณะเด่นที่ val1 – val6 คํานวณจากค่า
ความแตกต่างของความเร่ งเมื่อเริ่ มต้นและสิ้ นสุ ดของแกน y, x, และ z ทั้ง
ที่ตาํ แหน่งลําตัวและต้นขา ตามเงื่อนไขต่อไปนี้
กําหนดให้
Aend
ค่าความเร่ งที่ตาํ แหน่งสิ้ นสุ ด
Astr
ค่าความเร่ งที่ตาํ แหน่งเริ่ มต้น
สําหรับแต่ละแกน แต่ละตําแหน่ง
ถ้า Aend  Astr  0.5 แล้ว ให้ val  1
แทนแนวโน้มความเร่ งสูงขึ้นเมื่อเทียบกับค่าเริ่ มต้น

รู ปที่ 2 ตัวอย่างท่าทางกิจกรรมตามปกติ

4. ผลการทดลอง
รู ปที่ 3 แสดงตัวอย่างสัญญาณความเร่ ง 3 แกนที่ตาํ แหน่ ง
ลําตัว (a) และต้นขา (b) สําหรับท่าก้มเก็บของ โดยเริ่ มจากยืน ก้มเก็บของ
แล้วกลับมายืนท่าเดิม สัญญาณความเร่ งในแกน x, y และ z แสดงด้วยสี
แดง ดํา และนํ้าเงิน ตามลําดับ รู ปที่ 4 แสดงสัญญาณความเร่ งลัพธ์จากทั้ง
3 แกน ของท่าก้มเก็บของที่สอดคล้องกันกับรู ปที่ 3 กราฟแท่งแสดงค่า
คุณลักษณะเด่นทั้ง 10 ค่าของแต่ละท่าทางทั้ง 4 ครั้ง แสดงในรู ปที่ 5 เมื่อ
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1 – 10 ในแกนนอน แทน val1 – val10 ตามลําดับ
แทนครั้งที่ 2 แทนครั้งที่ 3 และ แทนครั้งที่ 4

แทนครั้งที่ 1

a)
a) ลําตัว

b)
b) ต้นขา
รูปที่ 3 สัญญาณความเร่ ง 3 แกน

c)
a) ลําตัว

d)

b) ต้นขา
รูปที่ 4 สัญญาณความเร่ งลัพธ์
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ทดสอบให้มากขึ้น หลากหลายเพศ และหลากหลายอายุเพื่อยืนยันผลการ
ทดลอง และคุณลักษณะเด่นที่เหมาะสมสําหรับผูท้ ดสอบทุกเพศและวัย
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ขอขอบคุณคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลศรี วิชัยที่สนับสนุ นงานวิจยั การรู ้ จาํ ท่ าทางกิ จกรรมตามปกติ ของ
ผูส้ ู งอายุ และศูนย์วิจยั เฉพาะทางวิศวกรรมฟื้ นฟู (NECTEC-PSU center
of excellence for rehabilitation engineering) ที่สนับสนุนอุปกรณ์การ
ทดลองสําหรับการศึกษาเบื้องต้น
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f)
รูปที่ 5 ค่าคุณลักษณะเด่นทั้ง 10 ค่าของแต่ละท่าทาง
a) ก้มเก็บของ (BD)
b) นอน-นัง่ (LS)
c) นัง่ -นอน (SL)
d) นัง่ -ยืน (ST)
e) ยืน-นัง่ (TS)
f) เดินทางราบ (WA)

5. วิเคราะห์ และสรุปผล
จากรู ปที่ 5 จะสังเกตเห็นว่าคุณลักษณะเด่ นสําหรั บแต่ละ
ท่าทางที่ได้จากการทดลองทั้ง 4 ครั้งมีค่าเท่ากับหรื อใกล้เคียงกันทุกครั้ง
แนวโน้ม การเพิ่ ม /ลดความเร่ ง เมื่ อ เที ย บกับ ค่ า เริ่ ม ต้น ของแต่ ล ะแกน
สําหรับลําตัว (val1 – 3) หรื อสําหรับต้นขา (val4 - 6) เพียงอย่างเดียว ไม่
สามารถใช้เป็ นคุณลักษณะเด่นสําหรับจําแนกท่าทางทั้ง 6 ท่าได้ เนื่องจาก
ไม่ ส ามารถให้ ก ราฟที่ แ ตกต่ า งกัน ได้ท้ ัง หมด แนวโน้ม การเพิ่ ม /ลด
ความเร่ งเมื่ อเที ยบกับค่าเริ่ มต้นของแต่ละแกนสําหรับลําตัวและต้นขา
(val1 - 6) ให้กราฟแตกต่างกันอย่างสิ้ นเชิ งสําหรับทุกท่าทางยกเว้นท่า
BD กับ WA ดังนั้นสามารถใช้เป็ นคุณลักษณะเด่นที่จาํ แนกทุกท่าทาง
ยกเว้นท่า BD กับ WA อย่างไรก็ตาม ท่า BD กับ WA สามารถแยกออก
จากกันได้ดว้ ย val7 -10 ซึ่ งเป็ นค่าสู ดสุ ดหรื อตํ่าสุ ดของความเร่ งลัพธ์ที่แต่
ละตําแหน่ง เมื่อใช้คุณลักษณะเด่นทั้ง 10 ค่าร่ วมกัน (val1 – 10) จะให้
กราฟที่มีความแตกต่างกันอย่างชัดเจนในทุกท่าทาง บ่งบอกว่าสามารถใช้
คุณลักษณะเด่นทั้ง 10 ค่าร่ วมกันเพื่อจําแนกหรื อรู ้จาํ ได้ท้ งั 6 ท่าทาง
อย่างไรก็ตาม งานวิจยั นี้ ยงั คงเป็ นการศึ กษาเบื้ องต้น ควรเพิ่มจํานวนผู ้
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The Evaluation for Sky Luminance Model Compared to the Actual Measurement
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บทคัดย่ อ

1. บทนา

บทความนี้ น าเสนอผลของการประเมิ น ความถู ก ต้อ งค่ า
ความสว่างจากแบบจาลองและค่าวัดจริ ง จากผลการทดสอบพบว่า ใน
กรณี ห น้าต่างหันหน้าไปทางทิ ศ เหนื อ มุม มอง 45 องศา ที่ อตั ราส่ วน
ท้องฟ้ า 0.30-0.40 พบว่าในกรณี ข องตาแหน่ งของการวัด ที่ อยู่ห่ างจาก
หน้าต่าง 1 เมตร ตั้งแต่เวลา 07.00-09.15 น.มีค่าความผิดพลาดอยูร่ ะหว่าง
ร้อยละ 2.89 ถึง 23.78 จากนั้นค่าความผิดพลาดจะมีค่าเพิ่มขึ้นจนถึ งเวลา
17.00 น. การที่ ผลจากแบบจาลองและการวัด จริ งมี ค่ าต่ างกันเช่ น นั้น
เนื่ องจากสภาพท้องฟ้ าจริ งอาจจะมี การแปรเปลี่ ยนสภาพ ทาให้ช่ วงค่ า
อัตราส่ วนของท้องฟ้ าเปลี่ ยนแปลงไปด้วย เป็ นผลให้ค่าจากการวัดและ
การคานวณแตกต่างกัน จึงเป็ นข้อจากัดของแบบจาลองที่ตอ้ งคานวณด้วย
แบบจาลองให้ตรงกับสภาพท้องฟ้ าจริ งในขณะนั้น

ความรู ้ เกี่ ยวกับความสว่างของแสงธรรมชาติ เป็ นสิ่ งที่จาเป็ น
ที่ใช้ประกอบในการคานวณเพื่อติดตั้งระบบไฟฟ้ าแสงสว่างภายในอาคาร
จากงานวิจยั ระบบไฟฟ้ าที่ใช้สาหรับแสงสว่างจะมีค่า 20-30 % ของการ
ใช้ไฟฟ้ ารวมของอาคาร การนาแสงธรรมชาติ มาใช้ในอาคารจึงมีผลต่อ
การอนุ รัก ษ์พลังงานไฟฟ้ าในอาคาร นอกจากนี้ ยงั ช่ วยลดภาระการท า
ความเย็น ของระบบปรับอากาศของอาคารด้วย
จากงานวิจยั ในปี 2557 เป็ นงานวิจยั ที่ได้นาเสนอเสนอการผล
ประเมิ น การทดสอบการการใช้ แ สงธรรมชาติ เ ข้า ด้า นข้า งของห้ อ ง
ร่ วมกับแสงประดิ ษฐ์ภายในอาคาร เพื่อวิเคราะห์ถึงศักยภาพในการนา
แสงธรรมชาติ เข้ามาใช้ภายในอาคาร สาหรับพื้นที่บริ เวณเส้นศูนย์สูตร
ทดลองในพื้นที่ บริ เวณศูนย์กลางของภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ จังหวัด
มหาสารคาม ประเทศไทย (ละติจูด 16o14' เหนื อ และลองติจูด 103o15 '
ตะวันออก) เพื่อการลดการใช้พลังงานไฟฟ้ าสาหรั บแสงสว่างภายใน
อาคาร และในปี 2558 ได้นาแบบจาลองที่ได้มาเปรี ยบเทียบกับฟั งก์ชนั่
ตามมาตรฐาน เพื่อยืนยันถึ งความสอดคล้องกับของแบบจาลองที่พฒั นา
กับฟังก์ชนั่ ตามมาตรฐาน

คาสาคัญ: แบบจาลอง,ความสว่าง,ท้องฟ้ า

Abstract
The purpose of this research is to presents the evaluation in
the case of sky modeling and and the actual measurement. The results
showed that, on north direction at a 45-degree, 0.30 to 0.40 sky ratio
measuring 1 meter away from the window, from 7:00 to 9:15 pm. The
error is 2.89% to 23.78%, and increased until 17.00. The results from
the sky model and the actual measurement values are different. The sky
ratio is effected to the calculation.

เมื่อแบบจาลองมีความสอดคล้องกับฟังก์ชนั่ ตามมาตรฐาน ใน
การนาเสนอครั้งนี้ จึงเป็ นการทดสอบความถู กต้องของแบบจาลอง โดย
ประเมิ นผลการทดสอบค่ า ที่ ไ ด้จ ริ ง จากการวัด ค่ าแสงธรรมชาติ และ
เปรี ยบเทียบผลการวัดกับการคานวณจากแบบจาลอง

2. สภาพท้ องฟ้าจังหวัดมหาสารคาม

Keywords: modeling, luminance,all sky

การแบ่งสภาพท้องฟ้ าตามข้อกาหนดของ CIE จะแบ่ง
ระดับของสภาพท้องฟ้ าจากการพิจารณา ค่าอัตราส่ วนของรังสี กระจาย

8th ECTI-CARD 2016 “การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอย่างชาญฉลาดเพื่อตอบสนองภาคอุตสาหกรรมสมัยใหม่อย่างยัง่ ยืน”
45

บทความวิจยั
การประชุมวิชาการ งานวิจยั และพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 8
8th ECTI-CARD 2016, Hua Hin, Thailand
ของท้อ งฟ้ าต่ อรั งสี รวมที่ ส่ อ งลงถึ งพื้ น ผิ วโลก ซึ่ งค่ าดัช นี น้ ี เ รี ย กว่ า
อัตราส่วนท้องฟ้ า (Sky Ratio; SR) มีค่าระหว่าง 0.0 ถึง 1.0 ดังสมการ (1)
การแบ่งสภาพของท้องฟ้ าตามมาตรฐานของ CIE และความถี่สะสมของ
สภาพท้องฟ้ าตามอัตราส่ วนของท้องฟ้ า ณ สถานี วดั ปริ มาณรังสี อาทิ ตย์
มหาสารคาม แสดงดังตารางที่ 2
SR = Eed / Eeg
เมื่อ

Eed คือ รังสี กระจาย ;

3.การสร้ างแบบจาลองของความส่ องสว่ างแสงจากท้ องฟ้า
ในการวิจยั ที่ ผ่านมา ใช้การหาสมการของความส่ องสว่าง
แสงจากท้องฟ้ า จากค่าคงที่ให้เป็ นฟั งก์ชนั ของดัชนี การแบ่งท้องฟ้ า โดย
รู ปแบบสมการของค่าคงที่ ที่เป็ นฟั งก์ชนั ของดัชนี การแบ่งสภาพท้องฟ้ า
มีรูปสมการที่เขียนได้ในรู ปของสมการพหุนามตามสมการ (2)

(1)

(2)

Eeg คือ รังสี รวม

เมื่อ

จากข้อ มู ล ที่ ไ ด้จ ากการบัน ทึ ก ของสถานี วดั ปริ ม าณรั ง สี
อาทิ ตย์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ระหว่างวัน ที่ 1 มกราคม-วันที่ 31
ธันวาคม พ.ศ. 2556 ปรากฏลักษณะท้องฟ้ าตามค่าความสว่าง ณ จุดยอด
ฟ้ า แสดงได้ดงั รู ปที่ 1-3

คือสมการพหุ นามของความสว่าง ณ จุดยอดฟ้ า(แคนเดลลา)
คือ มุมเงยดวงอาทิตย์ (องศา)
คือ ลาดับสัมประสิ ทธิ์ของสมการพหุนาม

ในการพิจารณาแบบจาลองที่ สร้ างขึ้นมีความสอดคล้องกับ
มาตรฐานงานวิจ ัยที่ ไ ด้เ คยมี ก ารนาเสนอ พิจารณาตามมาตรฐานของ
ท้องฟ้ าและคุ ณลัก ษณะของแสงธรรมชาติ ข อง Kittle และคณะ ใช้
สัดส่ วนของความสว่าง ณ จุดยอดฟ้ า แสงกระจาย และมุมเงยดวงอาทิตย์
เป็ นมาตรฐานในการแบ่งสภาพของท้องฟ้ า พิจารณาแบ่งสภาพท้องฟ้ า
ออกเป็ น 10 ส่ วนตามค่าของอัตราส่ วนท้องฟ้ าระหว่าง 0.00-1.00 ดังรู ปที่
4-6

รูปที่ 1 ความสว่าง ณ จุดยอดฟ้ า จังหวัดมหาสารคาม (0.0<SR≤0.1)

รู ปที่ 4 ค่าความส่ องสว่าง ณ จุดยอดฟ้ า แบ่งตามอัตราส่ วนท้องฟ้ า
กรณี ฟ้าใส (0.0<SR≤0.3)
รูปที่ 2 ความสว่าง ณ จุดยอดฟ้ า จังหวัดมหาสารคาม (0.5<SR≤0.6)

รู ปที่ 5 ค่าความส่ องสว่าง ณ จุดยอดฟ้ า แบ่งตามอัตราส่ วนท้องฟ้ า
กรณี ฟ้าเมฆบางส่ วน (0.3<SR≤0.8)

รูปที่ 3 ความสว่าง ณ จุดยอดฟ้ า จังหวัดมหาสารคาม (0.8<SR≤0.9)
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ตารางที่ 1 ความผิดพลาด วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2559 กรณี ทิศเหนือ
ระยะ(เมตร)
1
2
3
4
% ความ
2.19
14.71
6.19
ผิดพลาด

5
-

รูปที่ 6 ค่าความส่องสว่าง ณ จุดยอดฟ้ า แบ่งตามอัตราส่ วนท้องฟ้ า
กรณี ฟ้าครึ้ ม (0.8<SR≤1.0)

6.ผลการเปรียบเทียบค่ าความสว่ างจากแบบจาลองกับค่ าจริง
ของจากแสงธรรมชาติ

รู ปที่ 9 ค่าจริ งกับแบบจาลอง วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2559 ทิศตะวันออก

จากผลก ารทดสอบการค านวณค่ า ความสว่ า งจาก
แบบจาลอง ทาการทดสอบในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2559 กาหนดให้ห้องมี
ขนาดกว้าง 6 เมตรxยาว 6 เมตร มีหน้าต่างเปิ ดขนาดกว้าง 1 เมตรxยาว 1
เมตร ติ ดตั้งอยู่ท้ งั 4 ทิ ศ คือทิ ศเหนื อ ทิ ศใต้ ทิ ศตะวันออก และทิ ศ
ตะวันตก ที่ช่องเปิ ด 100% ของพื้นที่ หน้าต่าง ดังรู ปที่ 7 ภายใต้สภาพ
ท้องฟ้ าที่อตั ราส่ วนท้องฟ้ า 0.30-0.40 มุมการมอง 45 องศา เปรี ยบเทียบ
กับค่าที่ได้จากการวัดจริ ง ณ ตาแหน่ งและเวลาเดี ยวกัน ที่ ระยะห่ างจาก
หน้าต่าง 1 เมตร กรณี หน้าต่างหันไปทางทิศเหนื อ ทิศใต้ ทิศตะวันออก
และทิ ศตะวันตก จะได้ค่าดังรู ปที่ 8-11 ค่าความผิ ดพลาดแสดงได้ด ัง
ตารางที่ 1-4 ตามลาดับ

ตารางที่ 2 ความผิดพลาด วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2559 กรณี ทิศตะวันออก
ระยะ(เมตร)
1
2
3
4
5
% ความ
8.37
17.90
ผิดพลาด

รู ปที่ 10 ค่าจริ งกับแบบจาลอง วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2559 ทิศใต้
ตารางที่ 3 ความผิดพลาด วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2559 กรณี ทิศใต้
ระยะ(เมตร)
1
2
3
4
% ความ
25.68
7.54
ผิดพลาด

5
-

รูปที่ 7 จุดวัดแสงในห้องทดสอบ

รูปที่ 8 ค่าจริ งกับแบบจาลอง วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2559 ทิศเหนือ

รู ปที่ 11 ค่าจริ งกับแบบจาลอง วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2559 ทิศตะวันตก
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ตารางที่ 4 ความผิดพลาด วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2559 กรณี ทิศตะวันตก
ระยะ(เมตร)
1
2
3
4
5
% ความ
25.44
19.21
ผิดพลาด

[5] จักรกฤษณ์ จันทรศิริ และสิ งห์ทอง พัฒนเศรษฐานนท์,“แบบจาลอง
ความสว่าง ณ จุ ด ยอดฟ้ า ส าหรั บ ทุ ก สภาพท้องฟ้ า พื้น ที่ จ ังหวัด
มหาสารคาม ประเทศไทย” ECTI-CARD Proceedings 2014, Chiang
Mai, Thailand ,P171-174
[6] จัก รกฤษณ์ จัน ทรศิ ริ และสิ ง ห์ ท อง พัฒ นเศรษฐานนท์ ,“ความ
แม่นยาของแบบจาลองแสงสว่างจากท้องฟ้ าเพื่อการประยุกต์ใช้งาน
แสงธรรมชาติ ร่ ว มกับ แสงประดิ ษ ฐ์ พื้ น ที่ จ ัง หวัด มหาสารคาม
ประเทศไทย” ECTI-CARD Proceedings 2015, Trung, Thailand
,P144-147

6.สรุป
ผลประเมินความถูกต้องค่าความสว่างจากแบบจาลองและ
ค่าวัดจริ ง จากผลการทดสอบการคานวณค่าความสว่างจากแบบจาลอง
ในกรณี หน้าต่างหันหน้าไปทางทิศเหนื อ มุมมอง 45 องศา ที่อตั ราส่ วน
ท้องฟ้ า 0.30-0.40 สาหรั บการวัดที่ ตาแหน่ งต่างๆ กันพบว่าในกรณี ของ
ตาแหน่งของการวัดที่อยูห่ ่ างจากหน้าต่าง 1 เมตร ตั้งแต่เวลา 07.00-09.15
น.มีค่าความผิดพลาดอยูร่ ะหว่างร้ อยละ 2.89 ถึง 23.78 จากนั้นค่าความ
ผิดพลาดจะมีค่าเพิ่มขึ้นจนถึงเวลา 17.00 น. การที่ผลจากแบบจาลองและ
การวัดจริ งมี ค่าต่างกัน เช่ น นั้น เนื่ องจากสภาพท้องฟ้ าจริ งอาจจะมี ก าร
แปรเปลี่ยนสภาพ ทาให้ช่วงค่าอัตราส่ วนของท้องฟ้ าเปลี่ ยนแปลงไปด้วย
เป็ นผลให้ค่าจากการวัดและการคานวณแตกต่างกัน จึงเป็ นข้อจากัดของ
แบบจาลองที่ตอ้ งคานวณด้วยแบบจาลองให้ตรงกับสภาพท้องฟ้ าจริ งใน
ขณะนั้น

นายเนติวุฒิ บุ รี สาเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาตรี
สาขาวิศวกรรมอิเลคทรอนิ กส์ จากมหาวิทยาลัยภาค
ตะวั น ออกเฉี ยงเหนื อ และปริ ญญาโทสาขา
วิศวกรรมไฟฟ้ า จากมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีพระ
จอมเกล้า ธนบุ รี ปั จ จุ บ ัน ปฏิ บ ัติ ง านในต าแหน่ ง
อาจารย์ประจาสาขาเทคโนโลยีไฟฟ้ า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏมหาสารคาม มีความสนใจงานวิจยั ด้านอิเลคทรอนิ กส์กาลัง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จักรกฤษณ์ จันทรศิริ สาเร็ จ
การศึ ก ษาระดับ ปริ ญ ญาตรี ส าขาวิ ศ วกรรมไฟฟ้ า
และปริ ญญาโทสาขาวิ ศ วกรรมการวัด คุ ม จาก
สถาบัน เทคโนโลยี พ ระจอมเกล้ า เจ้า คุ ณ ทหาร
ลาดกระบัง ปี พ.ศ. 2556 สาเร็ จการศึ ก ษาระดับ
ปริ ญญาเอกสาขาวิศวกรรมไฟฟ้ าและคอมพิวเตอร์ จากมหาวิท ยาลัย
มหาสารคาม ปั จจุบนั ปฏิ บตั ิ งานในตาแหน่ งผูช้ ่ วยศาสตราจารย์ประจา
สาขาเทคโนโลยีไ ฟฟ้ า คณะวิ ศ วกรรมศาสตร์ มหาวิ ท ยาลัย ราชภัฏ
มหาสารคาม มี ค วามสนใจงานวิจ ัย ด้า นพลัง งานทดแทน พลังงาน
แสงอาทิตย์
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เอกสารอ้ างอิง
[1] Li DHW and Lam JC., “Measurement of solar radiation and
illuminance on vertical surfaces and daylighting applications,”
Renewable Energy Volume 20, 2000. pp. 389-404
[2] Hopkinson, R. G., P. Pethebridge and J. Longmore., “Daylight
and Sunlight in Tropical Regions. London,” Heinemann, 1966. pp.
516-528.
[3] Chirarattananon S and Limmechokchai B., “Daylighting potential
in Thailand”,Energy Sources 1996; Volume 18, 1996. pp. 875880.
[4] Kittle R, Darula S and Perez R. “A set of standard skies, characterizing

รองศาสตราจารย์ ดร. สิ งห์ ทอง พัฒนเศรษฐานนท์
สาเร็ จ การศึ ก ษาระดับ ปริ ญ ญาตรี ส าขาวิศ วกรรม
อิเลคทรอนิกส์ และปริ ญญาโทสาขาวิศวกรรมไฟฟ้ า
จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง สาเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาเอกสาขา
เทคโนโลยีพลังงาน จากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปั จจุบนั ปฏิบตั ิงานใน
ตาแหน่ งรองศาสตราจารย์ป ระจ าสาขาวิศ วกรรมอิ เ ลคทรอนิ ก ส์ แ ละ
โทรคมนาคม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ธัญ บุรี ปทุม ธานี มี ค วามสนใจและเชี่ ย วชาญด้า นพลัง งานทดแทน
พลังงานแสงอาทิตย์ อิเลคทรอนิ กส์กาลัง

daylight conditions for computer and energy conscious design,”
American–Slovak grant project US–SK 92 052, 1998.
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ระบบควบคุมแรงดันไฟฟ้าสาหรับกังหันนา้ ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กด้ วยไมโครคอนโทรลเลอร์
Voltage Control System for Pico Hydro Turbine by Microcontroller
กีรดิษ สายพัทลุง1, ธาตรี มามี2, อรรถการ จันทร์ ศศิธร2, อุสาห์ บุญบารุ ง2
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volts, 50 Hz which were accuracy and reliability in the used of
electricity generated from more hydropower. Also, they were reduced
the damage to the electrical appliances because of the excess voltage in
the system.
Keywords: Pico-Hydro Power, Induction Generator, Electrical Control
System, Dummy Load

บทคัดย่ อ
บทความนาเสนอระบบควบคุมแรงดันไฟฟ้ าสาหรับกังหันน้ า
ผลิตไฟฟ้ าขนาดเล็กด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ โดยใช้เทคนิ คการตัดมุม
เฟส เพื่อจัดการกาลังไฟฟ้ า ด้วยวิธีการเพิ่มหรื อลดมุมเฟส ที่ใช้ในการตัด
ลู ก คลื่ น ของไฟฟ้ า โดยใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ PIC18F252 ในการ
ประมวลผลและตรวจวัดระดับแรงดันไฟฟ้ า ด้วยหลักการแบ่งแรงดัน,
โหมด A/D ในการตรวจจับลูกคลื่นไฟฟ้ าผ่านวงจร Crossing Zero และ
ใช้ทรานซิ สเตอร์ ชนิ ดไอจีบีที ในการขับโหลดความต้านทานถ่ายเทผ่าน
ทางดัมมี่โหลด ผลการทดสอบระบบควบคุมแรงดันไฟฟ้ าสาหรับกังหัน
น้ าผลิตไฟฟ้ าขนาดเล็ก (300 วัตต์) ด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ สามารถ
รักษาระดับแรงดันไฟฟ้ าและความถี่ของระบบให้คงที่ ที่ 220 โวลต์, 50
เฮิร์ตได้ถูกต้อง แม่นยา ทาให้ความน่าเชื่ อถือในการใช้งานไฟฟ้ าที่ผลิ ตได้
จากพลั ง งานน้ ามากขึ้ น อี ก ทั้ง ยัง สามารถลดความเสี ยหายของ
เครื่ องใช้ไฟฟ้ า เนื่องจากแรงดันไฟฟ้ าเกินในระบบได้เป็ นอย่างดี
คาสาคัญ: กังหันน้ าผลิตไฟฟ้ า, เครื่ องกาเนิ ดไฟฟ้ าแบบเหนี่ ยวนา, ระบบ
ควบคุมแรงดันไฟฟ้ า, โหลดความต้านทานถ่ายเท

1. บทนา
กั ง หั น น้ าผลิ ต ไฟฟ้ าขนาดเล็ ก ปั จจุ บ ั น สามารถผลิ ต
กระแสไฟฟ้ าคิดเป็ นราคาต่อหน่ วยได้ต่ ามาก [1] เมื่ อเทียบกับพลังงาน
ทดแทนตัวอื่นๆ ดังนั้นการส่ งเสริ มให้ชุมชนขนาดเล็กที่มีศกั ยภาพด้าน
พลัง งานน้ า ให้ ส ามารถใช้พลัง งานไฟฟ้ าจากกัง หั น น้ า ผลิ ต ไฟฟ้ าได้
นอกจากจะเป็ นการใช้พ ลังงานหมุ นเวีย นที่ ไร้ มลพิษ แล้ว ยังเป็ นการ
ส่ งเสริ ม การรั ก ษาแหล่ ง น้ าและป่ าไม้ ท าให้ เ กิ ด การพัฒนาที่ ยง่ั ยืน ทั้ง
ทางด้านสิ่ งแวดล้อม เศรษฐกิจและสังคม
อุปสรรคของการใช้กงั หันน้ าผลิ ตไฟฟ้ า ส่ วนหนึ่ งที่สาคัญคือ
ความไม่เสถี ยรภาพทางไฟฟ้ าจากชุ ดกังหันน้ าผลิ ตไฟฟ้ า ตัวอย่างเช่ น
แรงดัน ความถี่ ที่ ม กั ผลิ ตได้ค่าสู งเกิ น ไปหรื อไม่ค งที่ ซึ่ งเป็ นผลท าให้
เครื่ องใช้ไฟฟ้ าไม่สามารถใช้งานได้และอาจเสี ยความเสี ยหายต่ออุปกรณ์
เครื่ องใช้ไฟฟ้ าชนิ ด นั้นๆ ได้ โดยเฉพาะอุปกรณ์ ไฟฟ้ าประเภทหลอด
ไฟฟ้ าจะมี อายุที่ส้ ันลง เนื่ องจากความถี่ และแรงดัน ไฟฟ้ าของระบบไม่
เป็ นไปตามมาตรฐานของผูผ้ ลิ ต อุ ป กรณ์ เครื่ อ งใช้ไ ฟฟ้ าดัง กล่ า ว [2]
ดังนั้นเสถียรภาพทางไฟฟ้ าของชุดกังหันน้ าผลิตไฟฟ้ า จึงจาเป็ นอย่างยิ่งที่
ต้ อ งพัฒ นาให้ ชุ ด กั ง หั น น้ าผลิ ต ไฟฟ้ าสามารถใช้ ง านได้ อ ย่ า งมี
ประสิ ทธิภาพ
ในปัจจุบนั ระบบควบคุมอัตโนมัติและการพัฒนาด้านอุปกรณ์
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ไ ด้ รั บ การพัฒ นาอย่า งรวดเร็ ว และกว้า งขวาง ดัง นั้น
งานวิจยั นี้ จึงได้นาเสนอระบบควบคุมแรงดันไฟฟ้ าสาหรับกังหันน้ าผลิ ต

Abstract
This paper provides the voltage control system for pico
hydro turbine by microcontroller, which applied the phase angle control
method for power management by increasing or decreasing the phase
angle that was used for cutting the wave of power. By using the
PIC18F252 microcontroller to process and monitor voltage levels with
the voltage divider, A/D mode detected the electric wave circuit through
the Crossing Zero Transistors and IGBTs to drive the load impedance
flow through the dummy load. The test result of voltage control system
for pico hydro turbine (300 watt) by microcontroller that was
maintained the voltage and frequency of the system to stabilize at 220
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ไฟฟ้ าขนาดเล็กด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ ซึ่ ง ระบบจะทาการควบคุ ม
แรงดันไฟฟ้ าด้วยการอาศัยหลักการถ่ ายเทภาระโหลด โดยทาการแบ่ ง
กาลังไฟฟ้ าที่เป็ นกาลังไฟฟ้ าเกิ นส่ งผ่านไปยังดัมมี่โหลดเพื่อถ่ายเทภาระ
โหลดออกจากระบบ ทาให้สามารถระดับแรงดันไฟฟ้ าและความถี่ของ
ระบบให้คงที่ที่ 220 โวลต์ 50 เฮิร์ตได้ถูกต้อง แม่นยา และยังสามารถลด
ความหายเสี ยหายที่อาจจะเกิดขึ้นกับอุปกรณ์ เครื่ องใช้ไฟฟ้ าได้อีกด้วย
รู ปที่ 2 รู ปคลื่นกระแสและมุม α ที่ใช้ในการควบคุมกาลังไฟฟ้ า

2. การควบคุมแรงดันไฟฟ้าในเครื่องกาเนิดไฟฟ้าแบบ
เหนี่ยวนา

การออกแบบวงจรควบคุ ม จะใช้ เ ทคนิ คการควบคุ ม
แรงดันไฟฟ้ า แบบมีก ารเปลี่ ยนแปลงภาระทางไฟฟ้ า (Variable load
systems) และใช้เทคนิ คการตัดมุมเฟส (Phase angle control) [4] ในการ
ควบคุมดัมมี่โหลด ซึ่งในการออกแบบ วงจรที่สาคัญของบอร์ดควบคุมจะ
ประกอบไปด้วย วงจรตรวจวัดแรงดันไฟฟ้ า และวงจรขับโหลดความ
ต้านทานดังรู ปที่ 3

เทคนิคการควบคุมแรงดันไฟฟ้ ามีอยูห่ ลายรู ปแบบ แต่รูปแบบ
ที่จะนามาใช้ในงานวิจยั นี้ คือเทคนิ คการควบคุมแรงดันไฟฟ้ าแบบมีการ
เปลี่ ย นแปลงภาระทางไฟฟ้ า (Variable load systems) จะท าให้
แรงดันไฟฟ้ าในระบบเกิ ด การเพิ่ ม ขึ้ น หรื อ ลดลงตามภาระทางไฟฟ้ า
เทคนิ คนี้ จะเป็ นเทคนิ คที่อาศัยการรักษาระดับกาลังไฟฟ้ าให้คงที่ โดยมี
การแบ่ง การก าลังไฟฟ้ าออกเป็ นสองส่ ว นคื อ ส่ ว นการใช้ ไฟฟ้ าหลัก
(Main Load) และส่ วนดัมมี่ภาระทางไฟฟ้ า (Dummy Load) ดังรู ปที่ 1
เพื่อรักษาระดับแรงดันไฟฟ้ าของส่ วนหลักให้คงที่ ดังนั้นหากมี เกิ ดการ
เปลี่ ยนแปลงภาระทางไฟฟ้ าของส่ วนการใช้ไฟฟ้ าหลัก (Main Load)
ระบบก็จะทาการปรับกาลังไฟฟ้ าในส่ วนดัมมี่โหลด ให้เพิม่ ขึ้นหรื อลดลง
เพื่อรักษาระดับกาลังไฟฟ้ าในส่ วนการใช้ไฟฟ้ าหลัก (Main Load) ให้
คงที่



วงจรตรวจวัด
แรงดันไฟฟ้ า

วงจรขับโหลดความต้านทาน



รู ปที่ 3 วงจรตรวจวัดแรงดันไฟฟ้ า และวงจรขับโหลดความต้านทาน

PID Control
PICO HYDRO CONTROLLER

รูปที่ 1 การควบคุมแรงดันไฟฟ้ าแบบมีการเปลี่ยนแปลงของภาระโหลด

3.การออกแบบและจาลองการทางานของระบบควบคุมกังหัน
นา้ ผลิตไฟฟ้า
ระบบควบคุมแรงดันไฟฟ้ าใช้เทคนิ คการควบคุมแบบการตัด
มุมเฟส (Phase angle control) ซึ่ งเป็ นการนาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิ กส์ กาลัง
เช่น ไตรแอกหรื อไทริ สเตอร์ สาหรับเป็ นอุปกรณ์ที่ใช้ในการตัดมุมเฟสที่
มุม α ซึ่ งสามารถปรับมุมได้ต้ งั แต่ 0-180 องศา ดังแสดงในรู ปที่ 2 การ
เพิ่ ม มุ ม เฟสจะท าให้ ก าลัง ไฟฟ้ าลดลง และการลดมุ ม เฟสจะท าให้
กาลังไฟฟ้ าเพิ่มขึ้น [3]

รู ปที่ 4 วงจรควบคุม PIC18F252
จากรู ป ที่ 4 เป็ นหน่ ว ยประมวลผลหลัก ของวงจร ซึ่ งใน
งานวิ จ ัย นี้ ใช้ เ ป็ น PIC18F252 เนื่ อ งจากเป็ นไมโครคอนโทรลเลอร์ ที่
ค่อนข้างพัฒนาง่าย และหาซื้อได้ง่าย
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บอร์ ดควบคุ มที่ พฒั นาขึ้น ประกอบไปด้วยวงจรที่ ใช้ในการ
ตรวจจับแรงดันไฟฟ้ า เพื่อการตรวจสอบแรงดันที่มีความรวดเร็ ว วงจร
ตรวจสอบการตัด แกนศู น ย์ข องรู ป คลื่ น ไฟฟ้ าเพื่ อ หาความถี่ แล้ว น า
แรงดันไฟฟ้ าและความถี่ของลูกคลื่น มาใช้ในการประมวลผลและทาการ
กาหนด Duty Cycle ให้วงจรขับทาการแบ่งกาลังไฟฟ้ า เพื่อทาการลด
แรงดันไฟฟ้ าให้เหมาะสมกับการใช้งานโหลดหลักที่ 220 โวลต์ 50 เฮิร์ต
ดังรู ปที่ 5

Start

ADC

Yes

ADC= Set
Point

No

Check ZeroCrossing

If (ADC>setpoint)

ADC

If(ADC<setpoint)

วงจรขับโหลดความต้านทาน
Duty Cycle ++

วงจรตรวจวัดแรงดัน

Duty Cycle--

Signal Drive
MosFet

รู ปที่ 7 ผังงานลาดับขั้นตอนการทางานของระบบควบคุม
4. ผลการทดสอบชุ ดควบคุมแรงดันไฟฟ้าสาหรับกังหันน้าขนาดเล็ก
การทดสอบลักษณะการทางานของชุ ดควบคุมกังหันน้ าโดย
เปรี ยบเที ยบค่าแรงดันไฟฟ้ า และความถี่ ระหว่างมี การใช้งานกังหันน้ า
ผลิ ตไฟฟ้ าโดยไม่ มีก ารควบคุมแรงดันด้วยชุ ดควบคุม และการใช้งาน
กังหันน้ าผลิตไฟฟ้ าโดยมีการควบคุมแรงดันไฟฟ้ าด้วยชุดควบคุม
การเปรี ยบเทียบแรงดันไฟฟ้ าที่ตกคร่ อมภาระทางไฟฟ้ า และ
แรงดัน ไฟฟ้ าที่ ตกคร่ อมดัม มี่ ระหว่างไม่ มี ก ารควบคุ มแรงดัน ด้วยชุ ด
ควบคุม และมีการควบคุมแรงดันด้วยชุดควบคุม แสดงให้เห็นว่าหากไม่มี
การมีการควบคุมแรงดันด้วยชุดควบคุม หากมีการเปิ ดจานวนหลอดไฟ
จานวนน้อยหลอด แรงดัน ไฟฟ้ าจะมี ค่ าที่ สู ง จึ ง จาเป็ นต้อ งมี ก ารเปิ ด
หลอดไฟฟ้ าเพิ่ ม เพื่ อ ท าให้ แ รงดัน ลดระดับ ลง แต่ ห ากมี ก ารควบคุ ม
แรงดันด้วยชุดควบคุม กาลังไฟฟ้ าจะถูกแบ่งไปใช้งานที่ดมั มี่โหลด ทาให้
ระดับแรงดันที่ตกคร่ อมภาระโหลด มี ค่าค่อนข้างคงที่อยูใ่ นช่ วงแรงดัน
อ้างอิงที่ตอ้ งการคือ 220 โวลต์ ดังรู ปที่ 8

หน่วยประมวลผล

รูปที่ 5 ชุดควบคุมแรงดันไฟฟ้ าต้นแบบสาหรับกังหันน้ าผลิตไฟฟ้ า
ขนาดเล็ก (300 วัตต์)
การประมวลผลจะมี ก ารอ่ านค่ า Analog to digital เพื่อ
เปรี ยบเทียบระดับค่าแรงดันกับค่าอ้างอิง (Set point) หากระดับแรงดันไม่
เป็ นไปตามค่ า ที่ อ้า งอิ ง ไว้จ ะท าการเช็ ค Zero-Crossing และท าการ
กาหนดค่า Duty Cycle เป็ นขนาดสัญญาณที่จะทาการไดร์ วงจรขับดัมมี่
ภาระทางไฟฟ้ า โดยจะทาการเช็ คว่าแรงดัน ในระบบมี ค่ามากกว่าหรื อ
น้อยกว่า ค่า อ้างอิ ง ที่ ต้ งั ไว้ จากนั้น จะทาการขยาย หรื อ ลดขนาด Duty
Cycle ของสัญญาณ เพื่อปรับขนาดของแรงดันในระบบให้มีค่าอยูใ่ นช่ วง
ระดับแรงดันอ้างอิงที่ต้ งั ไว้ และเมื่อประกอบชุดควบคุมกับต้นแบบกังหัน
น้ าผลิตไฟฟ้ าขนาดเล็ก 300 วัตต์ ดังรู ปที่ 6 ส่ วนรู ปที่ 7 เป็ นผังงานลาดับ
ขั้นตอนการทางานของระบบควบคุม

รู ปที่ 8 เปรี ยบเทียบแรงดันไฟฟ้ าระหว่างมีการควบคุม(With ELC),
ไม่มีการควบคุม(Without ELC) และแรงดันของดัมมี่โหลด

รูปที่ 6 ต้นแบบกังหันน้ าผลิตไฟฟ้ าขนาดเล็ก 300 วัตต์
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อีกทั้งชุ ดควบคุมยังสามารถรักษาระดับความถี่ ของระบบได้
ของระบบที่ 50 เฮิร์ตได้อีกด้วย ดังรู ปที่ 9

คณะผู้วจิ ยั

รูปที่ 9 เปรี ยบเทียบความถี่ระหว่างมีการควบคุมและไม่มีการควบคุม

กี รดิ ษ สายพั ท ลุ ง อาจารย์ ป ระ จ าสาข า
เทคโนโลยีอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ แ ละคอมพิว เตอร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร งานวิจยั ที่สนใจ
ระบบควบคุ ม อัตโนมัติ , การออกแบบวงจร
อิเล็กทรอนิกส์, ระบบสมองกลฝังตัว และระบบพลังงานทดแทน

5. สรุป
จากผลการทดสอบการควบคุ ม แรงดัน โดยวิ ธี ก ารใช้ดัม มี่
โหลดด้วยเทคนิ คการตัดมุ มเฟสนั้น สามารถรัก ษาระดับแรงดัน ไฟฟ้ า
และความถี่ ที่ตกคร่ อมภาระโหลดได้ที่ 220 โวลต์ 50 เฮิ ร์ต ได้อย่าง
ถูกต้องแม่นยา อีกทั้งวงจรที่ ใช้ควบคุมสามารถทาการขยายขนาดของ
กาลังไฟฟ้ าในการควบคุมได้อีกด้วย เพียงเปลี่ยนวงจรขับและเพิ่มขนาด
ก าลัง ไฟฟ้ าของดัม มี่ ใ ห้ ม ากขึ้ น ชุ ด ความคุ ม ก็ จ ะสามารถควบคุ ม
แรงดันไฟฟ้ าและความถี่ ที่เกิ ดจากการผลิ ตไฟฟ้ าจากพลังงานน้ าที่ใหญ่
ขึ้นได้ แต่การใช้เทคนิ คในการควบคุมแบบการตัดมุมเฟส (Phase angle
control) การถ่ายเทกาลังไฟฟ้ าไปที่ ดมั มี่ โหลดแบบตัดมุมเฟสจะทาให้
คลื่ นไฟฟ้ าที่ ได้เกิ ดการบิ ดเบี้ ยว อาจส่ งผลให้ เกิ ดปั ญหาที่ ทาให้เ ครื่ อง
กาเนิ ดไฟฟ้ าเกิ ดความร้ อนขึ้น ดังนั้นการเลื อกใช้เครื่ องกาเนิ ดไฟฟ้ าที่ มี
ขนาดกาลังไฟฟ้ ามากกว่ากาลังไฟฟ้ าที่จะผลิตเล็กน้อยเพื่อลดความร้ อนที่
จะเกิดขึ้นได้

ธาตรี มามี นัก วิจยั ห้ องปฏิ บตั ิ ก ารวิจยั บูรณา
การระบบพลัง งานสะอาด สถานบัน พัฒ นา
และฝึ กอบรมโรงงานต้น แบบ มหาวิ ทยาลัย
เทคโนโลยีพ ระจอมเกล้า ธนบุ รี วิ ท ยาเขต
บางขุนเทียน งานวิจยั ที่สนใจ ระบบควบคุมอัตโนมัติ, ระบบสมองกลฝัง
ตัว Artificial Neural Network และระบบพลังงานทดแทน
อรรถการ จันทร์ ศศิธร นักวิจยั ห้องปฏิ บตั ิการ
วิจยั บูรณาการระบบพลังงานสะอาด สถานบัน
พั ฒ น า แ ล ะ ฝึ ก อ บ ร ม โ ร ง ง า น ต้ น แ บ บ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
วิทยาเขตบางขุนเทียน งานวิจยั ที่สนใจ Pico-Hydro Power และระบบ
พลังงานทดแทน

6. กิตติกรรมประกาศ
งานวิ จ ัย นี้ เกิ ด จากความร่ ว มมื อ ระหว่ า งศู น ย์เ รี ย นรู้ ไ ฟฟ้ า
ชนบท สถานบัน พัฒ นาและฝึ กอบรมโรงงานต้น แบบ มหาวิ ท ยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี วิทยาเขตบางขุนเทียน กับ สาขาวิช า
เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

อุสาห์ บุญบารุ ง หัวหน้านักวิจยั ห้องปฏิบตั ิการ
วิจยั บูรณาการระบบพลังงานสะอาด สถานบัน
พั ฒ น า แ ล ะ ฝึ ก อ บ ร ม โ ร ง ง า น ต้ น แ บ บ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
วิทยาเขตบางขุนเทียน งานวิจยั ที่สนใจ Hybrid Power System Simulation
and Optimization, Microgrids
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บทคัดย่ อ

1. บทนา

บทความนี้ น าเสนอการศึ ก ษาและทดสอบ ปั จ จั ย ที่ ส่ ง ผลต่ อ
ประสิ ทธิ ภ าพการใช้ระบบเทอร์ โมอิ เ ล็ก ทริ ก (TEG) ที่ อาศัยพลังงาน
ความร้ อ นเหลื อ ใช้ จ ากระบบรางรวมรั ง สี อ าทิ ต ย์เ ป็ นต้น ก าลัง โดย
แบ่งเป็ น 3 ประเด็น คือ ความแปรปรวนของการใช้อุณหภูมิของรางรวม
แสงอาทิตย์ที่เปลี่ ยนแปลงตามเวลา การระบายความร้อนของอุณหภูมิที่
ผิวด้านเย็นของ TEG และรู ปแบบการต่อวงจรของ TEG พบว่า ความ
เสื่ อมถอยของการผลิตกระแสไฟฟ้ าด้วย TEG ที่มีการระบายความร้อน
ของผิ ว ด้า นเย็น ด้ว ยครี บ ร่ ว มกับ พัด ลม มี ค่ า ใกล้เ คี ย งกับ การใช้ ค รี บ
ร่ วมกับน้ า ซึ่งสามารถผลิตกาลังไฟฟ้ า 0.1 แอมแปร์ ภายใต้อุณหภูมิความ
ร้อนของผิวด้านร้อน 90 องศาเซลเซี ยส และพบว่าการระบายความร้อน
ด้วยครี บร่ วมกับน้ าสามารถใช้งานร่ วมกับเทอร์ โมอิเล็กทริ กที่มีการต่อ
วงจรแบบผสม S4-P2 ให้กาลังไฟฟ้ ามากกว่า P4-S2

ด้วยความต้องการใช้พลังงานของมนุ ษย์ที่เพิ่มขึ้นในขณะที่ แหล่ ง
พลังงานหลักจากเชื้ อเพลิ งฟอสซิ ลกาลังจะหมดลง จึงจาเป็ นต้องเร่ งการ
พัฒนาเทคโนโลยีพลังงานหมุนเวียนมาใช้ทดแทนเพื่อผลิตพลังงานไฟฟ้ า
เทอร์ โมอิ เ ล็ ก ทริ ก เป็ นเทคโนโลยีห นึ่ งที่ อ ยู่ใ นกระแสของการพัฒนา
เนื่ องจากเป็ นอุปกรณ์ ที่สามารถแปลงพลังงานความร้ อนเป็ นพลังงาน
ไฟฟ้ าได้โดยตรง ในปัจจุบนั มีแนวทางในการวิจยั แบ่งเป็ น 2 แนวทาง คือ
การเพิ่มกาลังการผลิ ตกระแสไฟฟ้ าโดยการกระตุน้ ให้ผิวของเทอร์ โมอิ เ ล็ ก ทริ กเกิ ด ความแตกต่ า งของอุ ณ หภู มิ ม ากที่ สุ ด [1-3] และการ
ประยุกต์ใช้เทอร์โมอิเล็กทริ กในการดักจับพลังงานความร้อนเหลือใช้ใน
ภาคอุตสาหกรรม [4-5]
พลังงานความร้อนเหลือใช้ในภาคอุตสาหกรรมสามารถแบ่งตามค่า
อุณหภูมิได้เป็ น 3 ช่วง [6] คือ ช่วงอุณหภูมิต่า (น้อยกว่า 100๐C) มักใช้ใน
การอบแห้งอาหารและผ้า และการชาระล้าง ช่ วงอุณหภูมิปานกลาง (100400๐C) และช่วงอุณหภูมิสูง (มากกว่า 400๐C) งานวิจยั นี้ มุ่งสนใจพลังงาน
ความร้ อ นช่ ว งอุ ณ หภู มิ ต่ า โดยต้น ก าเนิ ด ของพลัง งานความร้ อ น คื อ
ระบบรางพาราโบลิ กรวมรั งสี อาทิ ตย์ขนาดเล็ก ซึ่ งมี พ้ืนที่ รับแสงขนาด
6  1.2 ตารางเมตร สามารถผลิตพลังงานความร้อนอยูใ่ นช่ วง 60 - 110๐C
โดยมี การแปรปรวนตามรั งสี ตกกระทบจากดวงอาทิ ตย์ในบริ เวณพื้นที่
ภาคใต้ ซึ่งมักเกิดปั ญหาความไม่ต่อเนื่ องและความเสื่ อมถอยของการผลิต
กระแสไฟฟ้ าของเทอร์โมอิเล็กทริ ก เนื่ องจากผลต่างของอุณหภูมิระหว่าง
ผิวด้านร้อนและผิวด้านเย็นมีค่าไม่สูงมากพอ [2]
บทความนี้ จึ ง มุ่ งเน้ น การศึ ก ษาผลกระทบต่ อ ประสิ ท ธิ ภ าพของ
ระบบเทอร์โมอิเล็กทริ กภายใต้การกระตุน้ ด้วยพลังงานความร้อนเหลือใช้
ช่ ว งอุ ณ หภู มิ ต่ า ที่ ไ ด้ จ ากระบบรางรวมรั ง สี อ าทิ ต ย์ ที่ ม ัก เกิ ด ความ
แปรปรวนตามเวลา โดยนาวิธีการพัฒนาระบบเทอร์ โมอิเล็กทริ กที่มี การ
เชื่ อมต่อระบบเทอร์ โมอิเล็กทริ กแบบผสม [3] และรู ปแบบการระบาย
ความร้อนของผิวด้านเย็น [1-4] มาทาการทดสอบเพื่อระบุความสามารถ
และความเสื่ อมถอยของการผลิตกระแสไฟฟ้ าในเชิงเวลา

คาสาคัญ: เทอร์โมอิเล็กทริ ก ระบบรางรวมรังสี อาทิตย์ ความร้อนเหลือใช้

Abstract
This work presents the study and experiments of the factors that
affect the performance of thermoelectric modules (TEG) harvesting
waste heat from solar trough generator. The effects are divided into
three parts: the temperature variation depending on time of solar trough,
the heat extraction of low temperature side of TEG, and the
configuration of TEG. The results show that the deteriorate of current
generation of TEG exploiting heat sinks combined with fans in the heat
extractor are equal to those using heat sinks combined with water. The
power provided by both methods is 0.1 A in the condition which the
high temperature side of thermoelectric modules is 90 OC. Moreover, the
configuration S4-P2 of thermoelectric circuit provides power better than
the P4-S2 configuration.
Keywords: Thermoelectric, Solar trough, Waste heat
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2. ระบบการผลิตกระแสไฟฟ้าโดยใช้ TEG

2.3 การขยายระดับแรงดันไฟฟ้า

ระบบการผลิ ตพลัง งานไฟฟ้ าโดยใช้ TEG ส าหรั บ การดัก จับ
พลังงานความร้ อนเหลื อใช้ สามารถแบ่งกระบวนการทางานออกเป็ น 3
ส่วนดังรู ปที่ 1 คือ (1) การควบคุมผลต่างของอุณหภูมิบนผิวของ TEG (2)
รู ปแบบการเชื่ อมต่อ TEG เพื่อเพิ่มกาลังไฟฟ้ า และ (3) การขยายระดับ
แรงดันไฟฟ้ า

วงจรขยายระดับแรงดัน ไฟฟ้ าท าหน้าที่ เ พิ่มเสถี ยรภาพของระบบ
TEG โดยการทาให้แรงดันไฟฟ้ าคงที่ภายใต้ความแปรปรวนของพลังงาน
ความร้อนต้นกาลังของ TEG เช่น ไอซี TL 494 ถูกนามาใช้เพื่อสร้างวงจร
อัดประจุแบตเตอรี่ ขนาด 12 โวลต์ [3] และวงจรสาเร็ จรู ป MAX 761CPA
สาหรับการจ่ายพลังงานให้กบั หลอด LED ขนาด 12 โวลต์ [4] เป็ นต้น
ด้วยประสิ ทธิ ภาพของวงจรขยายระดับแรงดันในปั จจุบนั บทความนี้ จึง
เลือกใช้วงจรเพิ่มระดับแรงดันเป็ นไอซี สาเร็ จรู ป LM 2577

Waste Heat
TH

TEG

Vin

Boost Converter

Vout

3. การศึกษาและวิเคราะห์ ประสิทธิภาพ

Load

ด้วยผลการศึกษาที่ผ่านมาเกี่ ยวกับประสิ ทธิ ภาพของระบบ TEG ที่
ช่ วงอุ ณหภู มิต่ ามี น้อยและยากต่ อการออกแบบให้ เหมาะสมกับการใช้
ระบบรางรวมรังสี อาทิตย์เป็ นต้นกาลัง บทความนี้ จึงทาการทดสอบเพื่อ
ระบุขีดความสามารถที่หวังได้ในการผลิตพลังงานไฟฟ้ าด้วย TEG ภายใต้
การกระตุน้ ผิวด้านร้อนด้วยพลังงานความร้ อนในช่ วงอุณหภูมิ 60 – 90oC
โดยแบ่งการทดสอบออกเป็ น 2 ส่ วน คือ การทดสอบวิธีการระบายความ
ร้อนบนผิวด้านเย็นและการทดสอบรู ปแบบการเชื่ อมต่อวงจร TEG

TL

Cooling

รู ปที่ 1 กระบวนการทางานของระบบ TEG

2.1 การควบคุมผลต่ างของอุณหภูมบิ นผิวของ TEG
ความสามารถในการผลิ ต กระแสไฟฟ้ าของ TEG จะขึ้ น อยู่ก ับ
ผลต่างของอุณหภูมิบนผิวทั้งสองด้าน ซึ่ งสามารถบรรยายคุณสมบัติทาง
ไฟฟ้ าด้วยสมการ
I  T / ( R  R )
(1)
เมื่ อ I คื อ กระแสไฟฟ้ า  คื อ สัม ประสิ ทธิ์ ซี เ บ็ค (Seebeck) T คื อ
ผลต่างระหว่างอุณหภูมิดา้ นร้ อนและอุณหภูมิดา้ นเย็น (K) R คือ ความ
ต้านทานไฟฟ้ าของ TEG และ R คือ ความต้านทานโหลดไฟฟ้ า เช่ น
โมดูล TEC1-12708 โดยผูผ้ ลิ ตบริ ษทั Hebei I.T. (Shanghai) มีขนาด
40  40  3.5 mm และมี ค่า R เท่ากับ 1.8 โอห์ม ซึ่ งถูกนามาทดสอบ
โดยงานวิจยั [1] สามารถผลิตกาลังไฟฟ้ าได้ 0.57 วัตต์ ภายใต้การกระตุน้
ที่มีผลต่างของอุณหภูมิ 122๐C

3.1 วิธีการระบายความร้ อนผิวด้ านเย็นของ TEG

L

การระบายความร้อนบนผิวด้านเย็นที่นิยมใช้มีดว้ ยกัน 3 วิธี คือ การ
ใช้ครี บระบายความร้ อน การใช้ครี บระบายความร้ อนร่ วมกับพัดลม 12
โวลต์ และการใช้ครี บระบายความร้ อนร่ วมกับน้ านิ่ ง รู ปแบบเหล่านี้ จะ
ถูกนามาทดสอบกับระบบ TEG จานวน 1 โมดูล โดยกระตุน้ ผิวด้านร้อน
ให้อยูใ่ นช่ วง 60 – 70oC ซึ่ งเป็ นพลังงานความร้อนที่เหลือใช้จากระบบ
รางรวมรั ง สี แ สงอาทิ ต ย์ที่ มี อ ัต ราการไหลของตัว สะสมความร้ อ น
ประมาณ 0.5 ลิ ตรต่อนาที ซึ่ งจะทาการเปรี ยบเทียบประสิ ทธิ ภาพของแต่
ละวิธี ด้วยการวัดแรงดันไฟฟ้ า Voc และกระแสไฟฟ้ า isc ในเชิงเวลา
ผลการทดสอบดังแสดงในรู ปที่ 2 และ 3 แสดงให้เห็ นว่า รู ปแบบ
การระบายความร้อนด้วยครี บเพียงลาพัง จะทาให้แรงดันไฟฟ้ า Voc และ

L

3

2.2 รู ปแบบการเชื่อมต่ อ TEG เพือ่ เพิม่ กาลังไฟฟ้า
รู ปแบบการเชื่อมต่อ TEG ถูกเสนอขึ้น เพื่อตอบสนองความต้องการ
ใช้กาลังไฟฟ้ าที่สูงขึ้น เช่ น งานวิจยั [4] เสนอวิธีการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพ
ของระบบการดักจับความร้อนภายใต้ผลต่างอุณหภูมิเพียง 40oC โดยการ
เชื่ อม TEG โมดูล CP1-12726 แบบอนุกรมจานวน 4 โมดูล ซึ่ งสามารถ
ผลิ ตกาลังไฟฟ้ าได้ถึง 1 วัตต์ และงานวิจยั [2] พบว่าการเชื่ อมต่อแบบ
อนุกรมและแบบขนานจะเพิ่มเสถี ยรภาพของ TEG และยังพบอีกว่า การ
เชื่อมต่อแบบอนุกรมจะทาให้มีการเปลี่ ยนแปลงของกาลังไฟฟ้ าน้อยกว่า
เมื่ อเที ยบกับการเชื่ อมต่ อแบบขนาน ในบทความนี้ จะใช้แ นวทางการ
ออกแบบการเชื่อมต่อ TEG แบบผสมให้รองรับการดักจับพลังความร้อน
เหลือใช้ระดับต่าจากระบบรางรวมรังสี อาทิตย์ ซึ่ งอยูใ่ นช่ วง 60 – 90oC
โดยมี ก ารแปรปรวนตามอัต ราการไหลของน้ า ในระบบล าเลี ย งและ
ปริ มาณความเข้มของรังสี อาทิตย์ในแต่ละช่วงเวลา

รู ปที่ 2 ความเสื่ อมถอยของแรงดันไฟฟ้ า Voc จาก TEG ด้วยรู ปแบบการระบายความ
ร้อนที่แตกต่างกัน ( ครี บ  ครี บร่ วมกับพัดลม และ  ครี บร่ วมกับน้ า)
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กระแสไฟฟ้ า isc มีค่าลดลงอย่างรวดเร็ วหลังจากเวลาผ่านไป 10 นาที
ซึ่งทาให้เกิดอัตราการเสื่ อมถอยสู งมาก แต่รูปแบบที่มีการใช้ครี บระบาย
ความร้อนร่ วมกับน้ ามีอตั ราการเสื่ อมถอยใกล้เคียงกับรู ปแบบที่มีการใช้
ครี บระบายความร้อนร่ วมกับพัดลม ดังนั้น บทความนี้ จึงเลือกใช้รูปแบบ
การระบายความร้อนด้วยครี บร่ วมกับน้ า เพราะไม่จาเป็ นต้องใช้พลังงาน
ไฟฟ้ าในการระบายความร้อนให้กบั ผิวด้านเย็นของ TEG

เชื่ อมด้วยวงจรขนานจะเกิ ดผลกระทบจากพลังงานความร้อนบริ เวณผิว
ด้านร้อนของแต่ละโมดูลที่แตกต่างกันมากกว่าการเชื่ อมต่อแบบอนุกรม

รู ปที่ 4 ขีดความสามารถที่หวังได้ในการผลิตไฟฟ้ าจาก TEG ที่มีการเชื่อมต่อแบบผสม
โดยที่ Voc ของวงจร S4-P2 () และวงจร P4-S2 () และ isc ของวงจร S4-P2 ()
และวงจร P4-S2 ()

รู ปที่ 3 ความเสื่ อมถอยของกระแสไฟฟ้ า isc จาก TEG ด้วยรู ปแบบการระบายความ
ร้อนที่แตกต่างกัน ( ครี บ  ครี บร่ วมกับพัดลม และ  ครี บร่ วมกับน้ า)

3.2 รู ปแบบการเชื่อมต่ อ TEG
งานวิจยั [3] ซึ่ งได้เสนอรู ปแบบการเชื่ อมต่อ TEG ด้วยวงจรผสม
เพื่อเพิ่มกาลังผลิตกระแสไฟฟ้ าในการอัดประจุแบตเตอรี่ โดยกระตุน้ ผิว
ด้านร้อนด้วยอุณหภูมิ 90๐C และใช้รูปแบบการระบายความร้อนด้วยครี บ
ร่ วมกับพัดลม ซึ่ งได้กาลังไฟฟ้ า 4.05 วัตต์ แต่ระบบ TEG ยังคงต้องการ
ใช้พลังงานไฟฟ้ าจ่ายให้ แ ก่ พดั ลม บทความนี้ ได้ประยุก ต์การเชื่ อมต่ อ
TEG แบบผสมมาให้ร่วมกับวิธีการระบายความร้อนด้วยครี บร่ วมกับน้ า
รู ปแบบที่เป็ นไปได้ในการเชื่ อม TEG แบบผสมเพื่อรองรับการอัด
ประจุแบตเตอรี่ ขนาด 5 โวลต์ มีดว้ ยกัน 2 รู ปแบบ คือ รู ปแบบ S4-P2 ซึ่ ง
เป็ นการเชื่อมต่อของชุดวงจร TEG จานวน 2 ชุ ดมาขนานกัน โดยที่แต่ละ
ชุดเชื่อมต่อกันแบบอนุกรมจานวน 4 โมดูล อีกรู ปแบบคือ P4-S2 ซึ่ งเป็ น
การเชื่อมต่อของชุดวงจร TEG จานวน 2 ชุดมาอนุกรมกัน โดยที่แต่ละชุ ด
เชื่ อมต่อกันแบบขนานจานวน 4 โมดูล โดยกระตุน้ ผิวด้านร้ อนให้ มี
ลักษณะเดียวกับการทดสอบรู ปแบบการระบายความร้ อนผิวด้านเย็นของ
TEG ซึ่ งจะทาการเปรี ยบเทียบประสิ ทธิ ภาพของแต่ละรู ปแบบ โดยทา
การวัดแรงดันไฟฟ้ า Voc และกระแสไฟฟ้ า isc ในเชิงเวลา
ผลการทดสอบดังแสดงในรู ปที่ 4 แสดงให้ เห็ นว่า รู ปแบบการ
เชื่ อมต่อ TEG แบบ S4-P2 จะได้แรงดันไฟฟ้ า Voc เพิ่มขึ้นเป็ น 3.5 เท่า
และกระแสไฟฟ้ า isc เพิ่มขึ้นเป็ น 2.8 เท่าของ TEG จานวน 1 โมดูล
ในขณะที่รูปแบบ P4-S2 จะได้แรงดันไฟฟ้ า Voc เพิ่มขึ้นเป็ น 1.8 เท่า แต่
กระแสไฟฟ้ า isc ลดลงเป็ น 2.1 เท่าของ TEG จานวน 1 โมดูล ดังนั้น
รู ปแบบ S4-P2 จะมีประสิ ทธิ ภาพสู งกว่ารู ปแบบ P4-S2 เนื่ องจากการ

รู ปที่ 5 ระบบรางรวมรังสี อาทิตย์

รู ปที่ 6 อุณหภูมิของพลังงานความร้อนที่ผลิตได้จากระบบรางรวมรังสี อาทิตย์ ณ อัตรา
การไหลของน้ าที่แตกแตกกัน 0.3 () 0.5 () 0.8 () 1.0 () 1.3 () 2.0
() L min

4. การทดสอบระบบดักจับพลังงานความร้ อนเหลือใช้ จาก
รางรวมรังสีอาทิตย์
ระบบดักจับพลังงานความร้อนเหลือใช้จากรางรวมรั งสี อาทิตย์ ถูก
ออกแบบขึ้น ซึ่ งประกอบด้วย 3 ส่ วน คื อ ส่ วนแรก เป็ นการกระตุน้ ผิว
ด้านร้อนของ TEG โดยใช้พลังงานความร้อนเหลือใช้จากระบบรางรวม
รังสี อาทิตย์ ซึ่ งมีขนาดรับรังสี อาทิตย์ขนาด 1.2 x 6 ตารางเมตร แสดงใน
รู ปที่ 5 และให้ผลผลิ ตพลังงานความร้ อนที่มีอุณหภูมิในช่ วง 60 – 100๐C
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ลิตรต่อนาทีและอุณหภูมิของน้ าร้ อนเท่ากับ 60๐C จะไม่สามารถอัดประจุ
แบตเตอรี่ ได้

ดังแสดงในรู ปที่ 6 ส่ วนที่ สอง เป็ นการระบายความร้ อนจากผิวด้านเย็น
ของ TEG ซึ่ งใช้รูปแบบการระบายความร้ อ นด้วยครี บร่ วมกับน้ า และ
ส่ วนที่สาม เป็ นการเชื่ อมต่อวงจร TEG ซึ่ งใช้รูปแบบ S4-P2 ระบบนี้ จะ
ถูกทดสอบโดยการจ่ายพลังงานไฟฟ้ าให้แก่โหลด ซึ่ งเป็ นการอัดประจุแก่
แบตเตอรี่ ขนาด 5V ความจุ 30Ah

( 90

5. สรุปผล
ผลการศึก ษาและทดสอบเพื่อหาผลกระทบต่อประสิ ทธิ ภาพของ
ระบบ TEG ที่มีการกระตุน้ บนผิวด้านร้อนด้วยพลังงานความร้อนเหลื อ
ใช้ในช่ วงอุณหภูมิ ต่ าจากระบบรางรวมรั งสี อาทิ ตย์ และการใช้วิธีก าร
ระบายความร้ อ นด้ ว ยครี บร่ วมกับ น้ า โดยการทดสอบให้ อ ัด ประจุ
แบตเตอรี่ ขนาด 5 โวลต์ พบว่า การเชื่ อมต่อของ TEG ด้วยวงจรผสมแบบ
S4-P2 สามารถผลิ ตกระแสไฟฟ้ าต่อเนื่ อง 0.1 แอมแปร์ ณ อุณหภูมิของ
พลังงานความร้ อนที่ ผลิ ตได้จากรางรวมรังสี อาทิตย์ เท่ากับ 90๐C ซึ่ งเกิ ด
ความเสื่ อมถอยในการผลิตกระแสไฟฟ้ าต่า แต่จะเกิ ดความเสื่ อมถอยสู ง
เมื่ออุณหภูมิของผิวด้านร้อนของ TEG มีค่าต่ากว่า 60๐C และยังพบว่า แต่
ละโมดูลของระบบ TEG มี ประสิ ทธิ ภาพแตกต่างกันเนื่ องจากอุณหภูมิ
ของผิ ว ด้านร้ อ นของแต่ ล ะโมดู ล ได้รั บความร้ อ นที่ ไม่ ส ม่ า เสมอ โดย
อุ ณ หภู มิ ข องพลัง งานความร้ อ นจะลดลงตามระยะความยาวของท่ อ
ลาเลี ยงน้ าร้ อนและขึ้นอยู่กบั อัตราการไหลของน้ าภายในระบบรางรวม
รังสี อาทิตย์

รู ปที่ 7 กาลังไฟฟ้ าจากการอัดประจุแบตเตอรี่ ณ อุณหภูมิต่างๆ
C,0.3 L min  80 oC,0.5 L min  70 oC,1.0 L min  60 oC,1.3 L min )

o
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รู ปที่ 8 แรงดันไฟฟ้ าจากการอัดประจุแบตเตอรี่ ณ อุณหภูมิต่างๆ
( 90 oC,0.3 L min  80 oC,0.5 L min  70 oC,1.0 L min  60 oC,1.3 L min )

รู ปที่ 9 กระแสไฟฟ้ าจากการอัดประจุแบตเตอรี่ ณ อุณหภูมิต่างๆ
( 90 oC,0.3 L min  80 oC,0.5 L min  70 oC,1.0 L min  60 oC,1.3 L min )

ผลการทดสอบเพื่อระบุขีดความสามารถในการผลิ ตกระแสไฟฟ้ า
ภายใต้พ ลัง งานความร้ อ นเหลื อ ใช้จ ากระบบรางรวมแสงอาทิ ต ย์ ณ
อุณหภูมิใด ๆ ในแต่ละช่ วงเวลา โดยการใช้ปรับอัตราการไหลของน้ าใน
ระบบรางรวมรังสี อาทิตย์ให้ พลังงานความร้อนในช่ วง 60 70 80 และ
90oC ตามลาดับ พบว่า สามารถผลิ ตกาลังไฟฟ้ าได้ดงั แสดงในรู ปที่ 7 ซึ่ ง
ได้ขนาดสูงสุด 0.45 วัตต์ อัตราการไหลของน้ าร้ อน 0.3 ลิ ตรต่อนาทีและ
อุณหภูมิของน้ าร้อนเท่ากับ 90๐C และพบว่าอัตราการไหลของน้ าร้ อน 1.3
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การจาลองกังหันลมในเวลาจริงด้ วยโปรแกรมแลปวิว
Real time Simulation of Wind Turbine Using LabVIEW
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บทคัดย่ อ

1. บทนา

งานวิ จ ัย นี้ น าเสนอการจ าลองกั ง หั น ลมในเวลาจริ งด้ ว ย
โปรแกรมแลปวิว โดยมีตวั แปรความเร็ วลมจากเครื่ องมือวัดความเร็ วลม
ผ่านการ์ ดแปลงสัญญาณอนากล็อกเป็ นดิ จิตลั เชื่ อมโยงกับคอมพิวเตอร์
เพื่ อ ค านวณหาสัม ประสิ ท ธิ์ ก าลัง หลัง จากนั้น ก็ ค านวณหาก าลัง และ
แรงบิ ด ทางกลเพื่ อ น าไปใช้ข ับ โหลด การปรั บ ค่ า แรงบิ ด โหลดและ
แสดงผลตัวแปรต่างๆด้วยส่ วนติดต่อผูใ้ ช้กราฟิ ก(Graphic User Interface)
ทาให้สามารถศึกษาและเข้าใจพลวัตรของกังหันได้เป็ นอย่างดี ผลการ
จาลองแสดงการทางานสอดคล้องกับคุณลักษณะของกังหันลมได้ถูกต้อง
ซึ่ งสามารถนาโปรแกรมดังกล่ าวไปใช้เ พื่อการศึก ษาและงานวิจยั ด้าน
พลังงานทดแทนได้เป็ นอย่างดี

ประเทศไทยมีความต้องการใช้พลังงานไฟฟ้ าเพิ่มขึ้นในแต่ละ
ปี เราใช้แก๊สธรรมชาติ ถ่านหิ น น้ ามันเป็ นเชื้ อเพลิ งสาหรับผลิ ตไฟฟ้ า ทา
ให้เชื้ อเพลิงเหล่านี้ มีปริ มาณลดลง และหมดในอนาคตอันใกล้น้ ี จึงได้มี
การผลิ ตไฟฟ้ าจากแหล่ งพลังงานทดแทนที่ ส ะอาด ไม่ ก่ อมลพิ ษ และ
ยัง่ ยืน กว่าพลังงานไฟฟ้ าที่ ผลิ ตจากเชื้ อเพลิ ง เช่ นพลังงานลม พลังงาน
แสงอาทิตย์ เป็ นต้น สาหรับห้องปฏิ บตั ิการที่ตอ้ งการสร้ างกังหันลม เพื่อ
การศึ ก ษาคุ ณลักษณะกังหันลม จะมี ราคาแพงและใช้พ้ืนที่ มากในการ
ติดตั้งกังหันลม และจะต้องมีความเร็ วลมที่เพียงพอสาหรับการดาเนิ นงาน
ของกังหันลม และเกิดความยากลาบากที่จะไปศึกษากังหันลมของจริ งใน
สถานที่ จ ริ ง เพื่ อ แก้ ปั ญ หาเหล่ า นี้ ด้ ว ยการจ าลองกั ง หั น ลมโดยใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เลียนแบบคุณลักษณะกังหันลมจริ ง
งานวิจยั กังหันลมจาลองที่ผ่านมา[1]-[5]จะนามอเตอร์ ไฟตรง
แทนกังหันลมต่ อกับ เครื่ องก าเนิ ดไฟฟ้ า ใช้แ บบจาลองทางคณิ ตศาตร์
และมีคาสัง่ ผ่านชุดขับเคลื่อนมอเตอร์ ให้ทางานตามคุณลักษณะกังหันลม
โดยป้ อนค่าความเร็ วลม แต่[1],[4]มีการเปลี่ยนแปลงโหลดที่ต่อกับเครื่ อง
กาเนิ ด ใน[5]เป็ นการจาลองในคอมพิวเตอร์ ส่ วนงานวิจยั นี้ จะออกแบบ
การจ าลองกังหั น ลมให้ ส ามารถปรั บ แรงบิ ด โหลดได้เ พื่ อ สะดวกต่ อ
การศึกษาคุณลักษณะกังหันลม

คาสาคัญ: กังหันลมจาลอง, คุณลักษณะกังหันลม, แลปวิว

Abstract
This paper presents simulation of wind turbine in real time
using the LabVIEW. The wind speed is obtained from an anemometer.
It is converted to appropriate digital format by a data acquisition card,
that is interfaced to a PC. Available power and torque are calculated in
real time. The power coefficient Cp is repeatedly calculated in term of a
tip speed ratio. The load can be adjusted via graphic user interface, that
makes it easy to understand dynamic of a wind turbine. Simulation
results show the operation of a wind turbine, that corresponds with its
theoretical characteristics. The developed simulation is well suitable for
education lab and renewable energy research.

2. คุณลักษณะของกังหันลม
กาลังทางกลของกังหันลมแสดงดังสมการที่ 1
(1)
เมื่อ

Keywords: Wind turbine simulation, Characteristic of wind turbine,
LabVIEW

คือพื้นที่กวาดใบของกังหันลม = (
คือความหนาแน่นของอากาศ (=1.225
คือความเร็ วลม (m/s)
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คื อ ค่ า สั ม ประสิ ทธิ์ ก าลั ง ของกั ง หั น ลมซึ่ งอยู่ ใ น
ฟังก์ชนั่ ของค่ามุมพิช( )และค่าอัตราความเร็ วเสริ ม (Tip Speed Ratio
(TSR),
) ดังแสดงไว้ในสมการที่ 2 และ 3
(

)

(2)
(3)
รู ปที่ 3 กราฟคุณลักษณะแรงบิดของกังหันลม

เมื่อ คือความเร็ วรอบเชิงมุม(rad/s).
คือรัศมีของใบกังหันลม(m).
โดยความสัมพันธ์ระหว่างค่าสัมประสิ ทธิ์ กาลังของกันหันลมกับค่าอัตรา
ความเร็ วเสริ ม(TSR) แสดงในรู ปที่ 1

3. การจาลองกังหันลม
จากการศึ ก ษาคุ ณลัก ษณะของกังหั น ลมและวิ ธี ก ารใช้ งาน
โปรแกรมแลปวิว จึงดาเนินการออกแบบและเขียนโปรแกรมแสดงดังรู ป
ที่ 4 และ 5 โดยกังหันลมมีขนาดรัศมีของใบ 0.8 m, กาลังพิกดั 1 kW,
ความเร็ วลมพิกดั 12 m/s, ความเร็ วลมตัดเข้า 4 m/s, ความเร็ วลมตัดออก
25 m/s อัตราทดรอบ1:2 และ Moment of inertia 0.15 kgm2

รู ปที่ 1 กราฟคุณลักษณะ
ซึ่ งคานวณค่าแรงบิดของกังหันลมได้ดงั สมการที่ 4 และความสัมพัน ธ์
ระหว่างค่าแรงเฉื่ อย แรงเสี ยดทานจากความหนื ด ความเร็ วรอบ และ
แรงบิดแสดงได้ดงั สมการที่ 5
(4)
(5)
เมื่อ คือMoment of inertia (kgm2)
คือViscous friction coefficient (Nms)
คือแรงบิดโหลด (Nm)
โดยความสัมพันธ์ระหว่างค่ากาลังของกังหันลมกับค่าความเร็ วรอบที่
ความเร็ วลมต่างกันแสดงในรู ปที่ 2 และความสัมพันธ์ระหว่างค่าแรงบิด
ของกันหันลมกับค่าความเร็ วรอบที่ความเร็ วลมต่างกันแสดงในรู ปที่ 3

รู ปที่ 4 โปรแกรมของกังหันลมจาลอง
เมื่อมีความเร็ วลม12 m/s และยังไม่ ปรับแรงบิดโหลด( )และสตาร์ ท
โปรแกรมได้ผลการจาลองขณะเริ่ ม ทางาน เป็ นคุ ณลัก ษณะแรงบิ ด
ความเร็ วรอบ และสัมประสิ ทธิ์ กาลังดังรู ปที่ 6 เมื่อมีความเร็ วลม12, 10, 8,
และ6 m/s ตามลาดับและปรับค่าแรงบิดโหลดโหลดที่ค่าต่างๆ ได้ผลการ
จาลองคุณลักษณะกาลังของกังหันลมที่เปลี่ยนแปลงตามความเร็ วรอบ ดัง
รู ปที่ 7, ได้คุณลักษณะแรงบิดของกังหันลมที่เปลี่ ยนแปลงตามความเร็ ว
รอบ ดังรู ปที่ 8 และได้ค่ าสัมประสิ ท ธิ์ ก าลังของกังหัน ลมกับ ค่ าอัตรา
ความเร็ วเสริ ม(TSR) ที่มุมพิช 0, 3, 5 และ10 องศา ดังรู ปที่ 9

รู ปที่ 2 กราฟคุณลักษณะกาลังของกังหันลม
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รู ปที่ 5 หน้าปั ทม์ของกังหันลมจาลอง
หมายเลข 1 สาหรับปรับค่าความเร็ วลม
หมายเลข 2 สาหรับปรับแรงบิดโหลด
หมายเลข 3 สาหรับเลือกใช้ความเร็ วลมแบบเวลาจริ ง หรื อจากการปรับ
ความเร็ วลมในหมายเลข1
หมายเลข 4 สาหรับใส่ ค่ามุมพิช
หมายเลข 5 ปุ่ มหยุดการทางาน
หมายเลข 6 สาหรับแสดงค่ากาลังของกังหันลม
หมายเลข 7 สาหรับแสดงค่าแรงบิดของกังหันลม
หมายเลข 8 สาหรับแสดงค่าอัตราความเร็ วเสริ ม(TSR)
หมายเลข 9 สาหรับแสดงค่าความเร็ วรอบซึ่ งแสดงเป็ น rpm และ rad/s
หมายเลข 10 สาหรับแสดงค่าสัมประสิ ทธิ์กาลังของกังหันลม
หมายเลข 11 สาหรับแสดงค่าความเร็ วลมแบบเวลาจริ ง
หมายเลข 12 สาหรับแสดงค่าแรงบิด สัมประสิ ทธิ์กาลัง และความเร็ ว
รอบขณะที่กาลังเต็มพิกดั
หมายเลข 13 สาหรับแสดงค่ากาลัง สัมประสิ ทธิ์กาลัง และความเร็ ว
รอบขณะที่แรงบิดเต็มพิกดั
หมายเลข 14 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างแรงบิดกับความเร็ วรอบ
ของกังหันลม เมื่อความเร็ วลมเปลี่ยนแปลง
หมายเลข 15 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างสัมประสิ ทธิ์กาลัง กับ
อัตราความเร็ วเสริ ม(TSR) เมื่อมุมพิชเปลี่ยนแปลง
หมายเลข 16 สาหรับแสดงรู ปคลื่นสัญญาณแรงบิดของกังหันลม
หมายเลข 17 สาหรับแสดงรู ปคลื่นสัญญาณความเร็ วรอบของกังหันลม

หมายเลข 18 สาหรับแสดงรู ปคลื่นสัญญาณสัมประสิ ทธิ์ กาลัง

แรงบิดของกังหันลมขณะ
เริ่มทางาน

ความเร็วของกังหันลมขณะเริ่มทางาน

สัมประสิทธิ์กาลังขณะเริ่ม
ทางาน

รู ปที่ 6 แรงบิด ความเร็ วรอบ และสัมประสิ ทธิ์ กาลังเมื่อโปรแกรมเริ่ ม
ทางาน
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สัมประสิ ทธิ์ กาลังของกังหันลมกับอัตราความเร็ วเสริ ม(TSR)ซึ่ งผลการ
จาลองสามารถแสดงการทางานที่สอดคล้องกับคุณลักษณะของกังหันลม
จริ งได้ถูกต้องซึ่งสามารถนาโปรแกรมดังกล่าวไปใช้เพื่อการศึกษาได้เป็ น
อย่างดี
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รู ปที่ 7 กราฟความสัมพันธ์ระหว่างกาลังของกังหันลมกับความเร็ วรอบ

รู ปที่ 8 กราฟความสัมพันธ์ระหว่างแรงบิดของกังหันลมกับความเร็ วรอบ

พงษ์ ศิ ล ป แก้ ว รั ต นศรี โพธิ์ ได้รั บ ปริ ญญาตรี ครุ
ศาสตร์ อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้ า
สแกนรู ปถ่าย
จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนื อ
2 cm x 2 cm
ปริ ญ ญา ต รี วิ ศ ว ก รร ม ศ าส ต ร์ บั ณ ฑิ ต ส า ข า
วิ ศ วกรรมไฟฟ้ าจากสถาบัน เทคโนโลยี ป ทุ ม วัน
ปริ ญญาโทครุ ศาสตร์ อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาไฟฟ้ า จากสถาบัน
เทคโนโลยีพ ระจอมเกล้า พระนครเหนื อ มี ค วามสนใจงานเกี่ ย วกับ
พลังงาน เครื่ องกลไฟฟ้ า.

รู ปที่ 9 กราฟความสัมพันธ์ระหว่างสัมประสิ ทธิ์ กาลังของกังหันลมกับ
Tip Speed Ratio

4. สรุป
คุณลักษณะของกังหัน ลมคื อความสัมพันธ์ ระหว่างค่ าก าลัง
ของกังหันลมกับความเร็ วรอบ ความสัมพันธ์ระหว่างค่าแรงบิดของกังหัน
ลมกับความเร็ วรอบ ที่ ค วามเร็ วลมต่ างๆ และความสัม พัน ธ์ระหว่าง
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บทคัดย่ อ

1. บทนา

ระบบควบคุ ม การเคลื่ อ นไหวของหุ่ น ยนต์ด้ว ยวิธี ค วบคุ ม
ตาแหน่ งโดยใช้โพเทนชิ โอมิ เตอร์ ปั จจุบนั ถู กน ามาประยุกต์ในระบบ
ควบคุ ม ในโรงงานอุ ต สาหกรรม เช่ น การหามุ ม การเคลื่ อ นไหวของ
มอเตอร์ หรื อการตรวจวัดกระแสไฟฟ้ าให้เป็ นแรงดัน เบื้องต้นงานวิจยั นี้
ได้ใช้เทคนิ คโพเทนชิ โอมิ เตอร์ เพื่อประมาณค่ามุมการเคลื่ อนไหวของ
แขนมนุ ษย์เพื่อควบคุ ม แขนกลหุ่ นยนต์ โดยใช้เทคนิ คความเร็ วเชิ งมุ ม
ด้วยวิธีการนาเสนอพบว่าการเคลื่อนไหวในแต่ละข้อต่อของแขนมนุ ษย์มี
จุดหมุนในมุมที่ต่างกันสามารถควบคุมให้หุ่ นยนต์ทาท่าทางตามมนุ ษย์
ได้แ ละยัง สามารถเคลื่ อ นไหวในมุ ม ที่ 0 ถึ ง 180 องศา มี ค่ า ความ
คลาดเคลื่อนของระบบโดยกาหนดจุดที่ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 และ 8
ตามลาดับ มี่ค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของค่ามุมส่ วนแขนควบคุมที่
มีผลต่อการเคลื่อนไหวสาหรับมุมแขนหุ่ นยนต์อยูท่ ี่ 0.58, 0.74, 0.38,
2.05, 1.83, 1.17, 0.81 และ 0.86 องศา

ความก้ า วหน้ า ทางเทคโนโลยี หุ่ น ยนต์ มี ก ารพัฒ นาอย่ า ง
ต่อเนื่ องหุ่นยนต์ในแต่ละประเภทจะมีหน้าที่การทางานในด้านต่าง ๆตาม
การควบคุ มโดยตรงของมนุ ษย์ การควบคุ มระบบต่าง ๆ ในการควบคุม
การทางานระหว่างมนุษย์และและหุ่ นยนต์ ซึ่ งงานวิจยั ระบบควบคุมการ
เคลื่อนไหวของหุ่ นยนต์ดว้ ยวิธีควบคุมตาแหน่งโดยใช้โพเทนชิ โอมิเตอร์
มุ่ ง เน้ น ที่ จ ะพัฒ นาหุ่ น ยนต์ที่ ส ามารถเคลื่ อ นไหวเสมื อ นมนุ ษ ย์ และ
สามารถควบคุมการเคลื่อนไหวในพื้นที่ระยะไกล ระบบการควบคุมการ
ทางานจากการควบคุมหุ่ นยนต์ด้วย Joystick มาเป็ นการควบคุมด้วยชุ ด
ควบคุมการตรวจจับการเคลื่ อนไหวของแขนมนุ ษย์โดยมี เซนเซอร์ โพ
เทนชิโอมิเตอร์ ที่ทาหน้าที่ตรวจจับการเคลื่อนไหวของแขนมนุษย์ เพื่อให้
ง่ายต่อการบังคับการเคลื่ อนไหวของแขนหุ่ นยนต์ การควบคุ มหุ่ นยนต์
ต้องมีความแม่นยาในการเคลื่ อนไหว เพื่อให้หุ่ นยนต์มีความสามารถใน
การทางานได้อย่างมี ป ระสิ ท ธิ ภาพ และยังสามารถประยุก ต์ใ นงานที่
หุ่ นยนต์สามารถทางานแทนมนุ ษย์ในพื้นที่มีความเสี่ ยงสู ง หรื อสถานที่
ไม่เอื้ออานวยต่อการปฏิบตั ิงานของมนุษย์
ดังนั้น บทความนี้ ผู้วิจยั จึ งได้นาเสนอเรื่ องการควบคุ มการ
เคลื่อนไหวของหุ่นยนต์ดว้ ยวิธีควบคุมตาแหน่งการเคลื่อนไหวโดยใช้โพ
เทนชิ โอมิ เตอร์ ซึ่ งมีความสามารถในการตรวจจับการเคลื่ อนไหวของ
มนุษย์ เพื่อควบคุมการทางานของหุ่ นยนต์ให้มีประสิ ทธิ ภาพเคลื่ อนไหว
ในตาแหน่งที่แม่นยาและทาให้หุ่นยนต์มีการเคลื่อนไหวตามมนุษย์ได้

คาสาคัญ : โพเทนชิโอมิเตอร์ , ควบคุมการเคลื่อนไหว

Abstract
In this work, a control system of robot movement with the
potentiometer technique is proposed. Currently, this technique is often
applied to a control system in the manufactory. This technique also
helps to determine the degree of rotation and measure the voltage level.
Basically, we used the potentiometer to estimate the rotation degrees of
human arm for controlling a robotic arm, using the angular velocity.
The experimental results show that the movement of each node in the
robotic arm can control the rotation from 0 to 180 degrees The accuracy
of the system by the 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8 respectively, with standard
error of the angle of the control arm that affects movement for the robot
arm is. at 0.58, 0.74, 0.38, 2.05, 1.83, 1.17, 0.81 and 0.86 degrees.

2. ทฤษฎีทเี่ กีย่ วข้ อง
2.1 โพเทนชิโอมิเตอร์ (Potentiometer)
ทรานสดิ วเซอร์ วดั ตาแหน่ งและระยะทางชนิ ดเปลี่ ยนแปลง
ค่าความต้านทาน โดยอาศัยหลัก การแปลงแรงดัน ให้ อยู่ใ นรู ป ของค่ า
ความต้ า นทานไฟฟ้ า นิ ย มใช้ ใ นอุ ต สาหกรรม มี โ ครงสร้ า งที่ ง่ า ย
ประกอบด้ ว ยตัว ต้ า นทานและหน้ า สั ม ผัส (หรื อเรี ยกว่ า “ไวเปอร์
(wiper)”) ที่ ส ามารถเลื่ อนไปมาบนตัวต้า นทานได้ โดยหน้าสัม ผัส
สามารถเคลื่อนที่ในแนวเชิ งเส้น เชิ งมุม หรื อทั้งสองรู ปแบบซึ่งมีลกั ษณะ

Keywords: composition potentiometers, motion control
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หุ่ น ยนต์ ในส่ วนควบคุ ม ประกอบด้วยแขนควบคุ ม ทาหน้าที่ ตรวจจับ
องศาการเคลื่อนไหวของแขนมนุษย์โดยมีโพเทนชิ โอมิเตอร์ และส่ วนที่
สองคื อส่ วนหุ่ นยนต์แขนกลเป็ นส่ วนที่ รับคาสั่งการทางานมาจากส่ วน
ควบคุ ม โดยที่ ตวั หุ่ นยนต์ประกอบด้วยโพเทนชิ โอมิ เตอร์ จานวน 8 จุด
จุดที่ 1 ข้อมื อขวา จุ ดที่ 2 ข้อศอกขวา จุดที่ 3 ไหล่ ขวา จุ ดที่ 4 หัวไหล่
ด้านหลังขวา จุดที่ 5 ข้อมือซ้าย จุดที่ 6 ข้อศอกซ้าย จุดที่ 7 ไหล่ซ้าย จุดที่
8 หัวไหล่ดา้ นหลังซ้าย โดยทั้งสองส่ วนการทางาน จะทาการเปรี ยบเทียบ
ค่ามุมเพื่อทาการควบคุมการทางานการเคลื่อนไหวของหุ่ นยนต์

การเคลื่ อนที่เป็ นวงซ้อนหรื อเกลี ยว ค่าความต้านทานของขดลวดที่ พนั
บนแกนจะเพิ่มขึ้ นตามความยาวของแกน โดยค่าความต้านทานเพิ่มขึ้ น
ตามระยะการเคลื่อนที่ของของหน้าสัมผัสกับขดลวด

รูปที่ 1 โครงสร้างของโพเทนชิโอมิเตอร์

2.2 ทฤษฎีควบคุมการเคลือ่ นไหว
ลักษณะการเคลื่อนไหวแขนควบคุมประกอบด้วยโพเทนชิ โอ
มิเตอร์ 8 จุด และมีมุมองศาตามข้อต่อของแขนมนุ ษย์ จุดที่ 1 ข้อมือขวา
จุดที่ 2 ข้อศอกขวา จุ ดที่ 3 ไหล่ขวา จุดที่ 4 หัวไหล่ดา้ นหลังขวา จุดที่ 5
ข้อมือซ้าย จุดที่ 6 ข้อศอกซ้าย จุดที่ 7 ไหล่ซ้าย จุดที่ 8 หัวไหล่ ดา้ นหลัง
ซ้าย
รู ปที่ 3 ระบบประมวลผลคาสัง่ การทางานผูค้ วบคุมและหุ่ นยนต์
ตารางที่ 1 ขนาดความเร็ วรอบมอเตอร์ควบคุมแขนหุ่ นยนต์
จุด
ความเร็ วรอบ/วินาที กาลังไฟฟ้ า
มุม
เคลื่อนไหว
(rpm)
(โวลต์)
(องศา)
1, 5
100
12
90
2, 6
100
12
90
3, 7
110
12
180
4, 8
110
12
180

รูปที่ 2 มุมการเคลื่อนไหวของข้อต่อและ จุดหมุนของข้อต่อ

ตารางแสดงตาแหน่งจุดเคลื่อนไหวมอเตอร์ 8 จุด และขนาด
ความเร็ วมอเตอร์ จุดที่ 1, 2, 5 และ 6 มีความเร็ ว 100 รอบ/วินาที จุดที่ 3,
4, 7 และ 8 มีความเร็ ว 100 รอบ /วินาที กาลังไฟฟ้ ากระแสตรงของ
ระบบ 12 โวลต์

จุดที่ 1 แขนกลหุ่ นยนต์สามารถเคลื่ อนไหวในมุม 90 องศา
จุดที่ 2 สามารถเคลื่อนไหวในมุม 90 องศา จุดที่ 3 สามารถเคลื่อนไหวใน
มุม 180 องศา จุ ดที่ 4 สามารถเคลื่ อนไหวในมุม 180 องศา จุดที่ 5
สามารถเคลื่ อนไหวในมุม 90 องศา จุดที่ สามารถเคลื่อนไหวในมุม 90
องศา จุดที่ 7 สามารถเคลื่อนไหวในมุม 180 องศา และจุดที่ 8 สามารถ
เคลื่อนไหวในมุม 180 องศา

3.2 การเชื่อมโยงอุปกรณ์
วิธี ก ารเชื่ อมโยงอุป กรณ์ ค วบคุ ม หุ่ น ยนต์มีส องส่ วน ส่ วนที่
หนึ่ งคือแขนควบคุม ประกอบด้วยโพเทนชิ โอมิเตอร์ 8 ตัวเพื่อทาหน้าที่
ในการวัดมุม 8 มุม ค่ามุ มที่ ได้เป็ นสัญญาณแอนะล็อกจะถู กแปลงโดย
บอร์ ดอาดู โ น่ ใ ห้ เ ป็ นสั ญ ญาณดิ จิ ท ั ล แล้ ว ท าการส่ งค่ า มุ ม ไปยั ง
คอมพิวเตอร์ และทาการส่ งไปยังส่ วนควบคุ มหุ่ นยนต์ผ่านโมดู ลบลูทูธ

3. วิธีการดาเนินงาน
3.1 การทางานของระบบ
ระบบการทางานแบ่งออกเป็ นสองส่ วน สาหรับส่ วนที่ หนึ่ ง
ควบคุ มเป็ นส่ วนที่ ติด ต่ อกับ ผูใ้ ช้แ ละทาหน้าที่ ค วบคุ ม การท างานของ
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ส่วนที่สองการควบคุมหุ่นยนต์ทาหน้าที่เคลื่ อนไหวไปยังตาแหน่ งองศาที่
ได้รับจากส่วนแขนควบคุม

ระบบควบคุ ม การเคลื่ อ นไหวของหุ่ น ยนต์ด้ว ยวิ ธี ค วบคุ ม
ตาแหน่ งโดยใช้โพเทนชิ โอมิ เตอร์ วิธีการทดลองการประกอบชุ ดแขน
ควบคุ ม เข้ากับ ผูท้ ดลอง เพื่อควบคุม ให้ หุ่ นยนต์มีก ารเคลื่ อนไหวตาม
มนุษย์ และให้จุดหมุนข้อต่อแขนกลหุ่ นยนต์มีการเคลื่ อนไหวเพื่อทาการ
วัดมุมองศาโดยอุปกรณ์วดั มุม ทาการทดลองสองส่ วน ส่ วนที่หนึ่ ง แขน
ควบคุม คื อส่ วนควบคุ มการเคลื่ อนไหว เป็ นส่ วนทาหน้าที่ตรวจจับมุม
การเคลื่อนไหว โดยทีเซ็นเซอร์โพเทนชิโอมิเตอร์ ประกอบทั้งหมด 8 จุด
ทาการส่ งตาแหน่ งมุมการเคลื่ อนไหว ส่ วนที่ ส องคื อส่ วน หุ่ นยนต์ คื อ
ส่ วนการควบคุมการสัง่ งานให้กบั มอเตอร์ ทางานโดยควบคุมตาแหน่ งมุม
ในการหมุนด้วยเซนเซอร์โพเทนชิโอมิเตอร์จานวน 8 จุด

รูปที่ 4 การเชื่อมโยงอุปกรณ์ควบคุมของระบบ

3.3 วิธีการทดลอง
การทดสอบประสิ ทธิ ภาพความแม่นยาในการเคลื่ อนไหวของ
ระบบควบคุมการเคลื่อนไหวของหุ่นยนต์ดว้ ยวิธีควบคุมตาแหน่ งโดยใช้
โพเทนชิโอมิเตอร์ ทาการทดสอบด้วยการเปรี ยบเทียบมุมในขณะทางาน
โดยการเปรี ยบเทียบค่ามุมที่ได้จากแขนควบคุมกับค่ามุมที่ได้จากหุ่ นยนต์
แขนกล ทาการวัดมุมที่ ขอ้ ต่อแต่ ละจุด และทาการวัดค่ ามุ มครั้ งละ 10
องศา โดยวัดที่มุม 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120,
130, 140, 150, 160, 170 และ 180 องศา โดยจุดข้อต่อที่ 1, 2, 5 และ 6 มี
มุม 0 - 90 องศา และจุดข้อต่อที่ 3, 4, 7 และ 8 มีมุม 0 -180 องศา ด้วย
วิธีการวัดมุมข้างต้น ผูท้ ดสอบทาการวัดค่ามุมแต่ละจุดจานวน 10 รอบ
แล้วหาค่าเฉลี่ย

รู ปที่ 6 การทดลองการประกอบชุดแขนควบคุมเข้ากับผูท้ ดลอง
จากผลการทดลองหาค่าเปอร์ เ ซ็ น ต์มุม คลาดเคลื่ อน การ
ทดลองโดยสมการที่ (1) และค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของค่า x ที่
มีผลต่อการเคลื่อนไหว y แต่ละตัวในสมการถดถอย (2)

Relative error

(1)

Relative error คือ ค่าความคลาดเคลื่อนขององศาการทดลอง

(2)

n คือ จานวนมุมการทดลอง
x คือ มุมองศาการทดลอง

รูปที่ 5 การเปรี ยบเทียบการเคลื่อนไหวแขนควบคุม และหุ่นยนต์แขนกล
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y คือ มุมองศาที่ได้จากการทดลอง

2.5

มุมทีค่ ลาดเคลือ่ น ( องศา

คือ ค่าเฉลี่ยมุมมุมองศาการทดลอง
คือ ค่าเฉลี่ยมุมองศาที่ได้จากการทดลอง

4. ผลการทดลอง
การทดลองกาหนดมุมการเคลื่อนไหวมุม 0 ถึง 180 องศา โดย
ทาการแบ่งในช่วงระยะของมุม 10 องศา และได้ทาการทดลองหนึ่ งมุมต่อ
การทดลอง 10 ครั้ง ได้ทาการทดลองจุดเคลื่อนไหวทั้งหมด 8 จุดแต่ละจุด
คือจุดข้อต่อของแขนหุ่ นยนต์ ได้กราฟความคลาดเคลื่อนมาตรฐานจาก
สมการที่ (1) โดยทาการทดลองในส่ วนที่หนึ่ ง คือส่ วนแขนควบคุม การ
ตรวจจับการเคลื่ อนไหวของมุมโพเทนชิ โอมิเตอร์ ค่าความคลาดเคลื่อน
มาตรฐานของค่ามุมการทดลองที่ มีผลต่อการเคลื่ อนไหวสาหรับมุมของ
แขนควบคุมแต่ละจุดในสมการถดถอย
ส่ วนที่สอง คือส่ วนแขนหุ่ นยนต์ ด้วยวิธีการการตรวจจับการ
เคลื่ อนไหวของมุมโพเทนชิ โอมิเตอร์ ในการเคลื่ อนไหวของมอเตอร์ แต่
ละจุด กาหนดความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของค่ามุมการทดลองที่มีผลต่อ
การเคลื่อนไหวสาหรับมุมของแขนหุ่นยนต์ แต่ละจุดในการถดถอย
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จุดเคลือ่ นไหว
รู ปที่ 8 แผนภูมิเปรี ยบเทียบมุมของแขนควบคุมและมุมแขนกลหุ่นยนต์
5. สรุป
ระบบควบคุ ม การเคลื่ อนไหวของหุ่ น ยนต์ด้วยวิธี ค วบคุ ม
ตาแหน่ งโดยใช้โพเทนชิ โอมิเตอร์ พบว่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน
ของค่ามุมของส่ วนแขนควบคุ มที่ มีผลต่อการเคลื่ อนไหวสาหรั บมุ ม
แขนหุ่ นยนต์ จุดที่ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 และ 8 ตามลาดับ คลาดเคลื่อน
0.58, 0.74, 0.38, 2.05, 1.83, 1.17, 0.81 และ 0.86 องศา ซึ่ งแสดงให้
เห็ นว่าระบบดังกล่าวที่ผูพ้ ฒั นาได้จดั ทาขึ้นมานั้นสามารถช่ วยในการ
ควบคุ ม ความเคลื่ อนไหวของหุ่ น ยนต์ได้อย่างมี ป ระสิ ท ธิ ภาพ และ
สามารถควบคุมการทางานให้หุ่ นยนต์มีการเคลื่ อนไหวเสมือนมนุษย์
ได้อย่างแม่นยา

3

มุมทีค่ ลาดเคลือ่ น ( องศา
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รู ปที่ 7 กราฟความคลาดเคลื่อนส่วนแขนควบคุม และแขนกลหุ่นยนต์
จากการทดลองของมอเตอร์ ที่จุ ดหมุน ทั้ง หมดแปดจุด หา
ค่าเฉลี่ ยมุมทดลองการเคลื่ อนไหวส่ วนแขนควบคุม และค่าเฉลี่ ยมุม
ทดลองการเคลื่อนไหวแขนกลหุ่ นยนต์ จะได้กราฟเปรี ยบเทียบจากผล
การทดลองทาการหาค่า Error ความคลาดเคลื่ อนมาตรฐานของค่ามุม
ของส่วนแขนควบคุมที่มีผลต่อการเคลื่ อนไหวสาหรับมุมแขนหุ่ นยนต์
แต่ละมุมในสมการถดถอย ของส่ วนการควบคุมการทางานทั้งระบบ จะ
เห็ นได้จากกราฟเปรี ยบเทียบความคลาดเคลื่อนของระบบ ความคลาด
เคลื่อนคิดเป็ นองศาการหมุนของมอเตอร์ เริ่ มจาก 0 องศาถึง 180 องศา
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การออกแบบและสร้ างระบบแฮปติกส์ เพื่อควบคุมแขนกล
The Design and Construction of System to Haptic Control of the Robot Arm
ยุทธนา ปิ ติธีรภาพ1 นันทชัย ทองแป้ น 1 และ ชุตินันท์ เสาเงิน 1
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บทคัดย่อ
1. บทนา

งานวิจยั นี้ มีวตั ถุประสงค์ในการการศึกษาออกแบบและสร้ าง
ระบบแฮปติกส์เพื่อควบคุมแขนกล โดยใช้เซอร์ โวมอเตอร์ ในการควบคุม
การเคลื่อนไหว ผลการจัดทาโครงงานสามารถออกแบบและสร้ างระบบ
ควบคุ มป้ อนกลับ แบบสั มผัสเพื่อ ควบคุมแขนกล ที่ ประกอบด้วยส่ วน
สาคัญ 3 ส่ วน คือ 1) ภาคตรวจจับสัญญาณ ประกอบด้วยเซอร์ โวมอเตอร์
และ ตั ว ตรวจจั บ กระแสไฟฟ้ า 2) ภาคประมวลผลสั ญ ญาณใช้
ไมโครคอนโทรลเลอร์ โปรแกรม Simulink และ 3) แขนกลที่ออกแบบ
ด้วยโปรแกรม Cartia และสร้างโดยเครื่ องพิมพ์ 3 มิติ ผลการทดสอบการ
ทางานพบว่า โครงงานนี้ สามารถควบคุม การเคลื่อ นไหวของอุ ปกรณ์
มาสเตอร์ และอุปกรณ์ สเลฟโดยมีแรงป้ อนกลับ ให้สามารถทางานตาม
วัตถุประสงค์ของงานวิจยั

ระบบแฮปติกส์เป็ นระบบที่ใช้เทคโนโลยีการป้ อนกลับเพื่อให้
รู ้ สึกถึงการสัมผัส โดยใช้หลักการของแรง การสั่นและการเคลื่อนไหว
ของพื้นผิวสัมผัสโดยจะทาการติดต่ อระหว่างกันเป็ น ไปในสองทิศทาง
เสมอ ปั จจุบ ันเทคโนโลยีท างด้านนี้ ไ ด้ถูก พัฒนา และเข้ามามีบ ทบาท
สาคัญ เพื่อตอบสนองความต้องการในด้านการใช้งานในอุตสาหกรรม
ต่างๆ เช่น อุตสาหกรรมเกม เครื่ องใช้ไฟฟ้ า และในด้านการแพทย์ เช่น
ระบบฟื้ นฟู ส มรรถภาพ การผ่ า ตัด ทางไกล เป็ นต้น โดยเฉพาะทาง
การแพทย์มีงานวิจยั หลายๆชิ้นที่มีการพัฒนาหุ่ นยนต์ผ่าตัด หรื อหุ่ นยนต์
ที่ทาหน้ าที่ ตรวจคนไข้ในระยะไกล[1] โดยออกแบบแขนและมือ ของ
หุ่ น ยนต์ใ ห้ มี ล ัก ษณะคล้า ยมนุ ษ ย์ ใ ช้ร ะบบแฮปติ ก ส์ ท าให้ ผูค้ วบคุ ม
สามารถรู ้ความรู ้สึกสัมผัสที่ปลายนิ้ วทั้ง5 เพื่อนาไปประยุกต์ใช้ในกรณี ที่
แพทย์ตอ้ งตรวจคลาหาสิ่ งผิดปกติของผูป้ ่ วยที่อยู่ห่างไกลจากโรงพยาบาล
ทาให้แพทย์รับรู ้ถึงการสัมผัสเสมือนจริ ง ระบบแฮปติกส์ โดยทัว่ ไปจะมี
การใช้ง านอยู่ 2 ลัก ษณะคื อ การประยุ ก ต์ แ ฮปติ ก ส์ ส าหรั บ งานด้า น
คอมพิวเตอร์ กราฟิ กหรื อเทคโนโลยีเสมือนจริ ง (Virtual Reality) ดังรู ปที่
1 และการประยุ ก ต์ แฮปติ ก ส์ สาหรั บ การท างานในระยะไกล (Tele
Operation) ดังรู ป 2 ซึ่งการประยุกต์ใช้งานระบบแฮปติกส์ท้ งั สองลักษณะ
นี้ สามารถพบได้ใ นงานด้า นต่ า งๆ เช่ น การบัน เทิ ง การศึ ก ษาวิ จั ย
การทหารและทางการแพทย์

คาสาคัญ: ระบบแฮปติกส์ , เซอร์ โวมอเตอร์ , ตัวตรวจจับกระแสไฟฟ้ า,
เครื่ องพิมพ์ 3 มิติ

Abstract
The objective of this project was to study on the design and
construction of the haptic feedback control system for robotic arm. This
project has adopted servo motor to control movement of robotic arm.
The designed and constructed of the project composed of 3 main parts :
1) The signal detection consists of a control unit with servomotor and
current sensors 2) the signal processing part using Simulink program
and microcontroller with C-language program, 3) robot arms designed
with Catia program and 3-D printer. The results of functional testing of
the project showed that this system can control the movement of the
robotic arms and the force feedback to the master device complying
with the objectives of the research.

รู ปที่ 1 ระบบแฮปติกส์สาหรับสาหรับงานด้านคอมพิวเตอร์กราฟิ ก

Keywords: Haptic Control, servomotor, current sensors, 3D Printer
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รู ปที่ 2 ระบบแฮปติกส์สาหรับการทางานในระยะไกล
การประยุกต์ใช้ระบบแฮปติกส์สาหรับการทางานในระยะไกล
ในทางการแพทย์จะใช้กบั การผ่าตัดภายในขนาดเล็ก ทาให้ศลั ยแพทย์ทา
การผ่าตัดโดยควบคุมอุปกรณ์ แฮปติกส์ ดา้ นมาสเตอร์ และให้อุปกรณ์ แ ฮ
ปติกส์ ดา้ นสเลฟท างานแทนซึ่ งต้องการเปิ ดแผลในการผ่าตัดขนาดเล็ก
กว่าการผ่าตัดโดยตรง (Open Surgery) ดังนั้นจึงเป็ นการลดค่าใช้จ่ายและ
ระยะเวลาในการพักฟื้ นของผูป้ ่ วยหลังการผ่าตัด อย่ างไรก็ต ามในการ
พัฒนาระบบแฮปติกส์ อินเตอร์ เฟสเพื่อการใช้งานนั้นยังคงต้องการการ
พัฒนาอย่างต่อเนื่ อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการแก้ปัญหาเสถียรภาพที่เกิดจาก
ความไม่ แ น่ น อนของระบบด้ว ยสาเหตุ ต่ า งๆ ดัง นี้ เช่ น ความไม่ มี
คุ ณ สมบัติ แ บบ Passive ของสิ่ ง แวดล้อ ม ความไม่ แ น่ น อนที่ เ กิ ด จาก
คุณสมบัติ ความไม่ เป็ นเชิ งเส้น (Non-Linear) ของโครงสร้ างหุ่ น ยนต์
มาสเตอร์ และหุ่ นยนต์สเลฟ ความไม่แน่ นอนที่เ กิ ดจากการประวิงเวลา
(Time Delay) ของการส่ งสัญญาณควบคุมที่ เชื่ อมต่ อระหว่า งหุ่ น ยนต์
มาสเตอร์ และหุ่ นยนต์สเลฟ ความไม่แน่ นอนที่เกิ ดจากการนาไปใช้งาน
กับระบบเวลาไม่ต่อเนื่ อง ซึ่ งความไม่แน่ นอนต่ างๆเหล่านี้ ทาให้ระบบมี
สมรรถนะต่าและอาจขาดเสถียรภาพได้ ส่ วนมากในงานวิจยั จะอยู่ในช่วง
ที่กาลังพัฒนายังไม่สามารถนามาใช้งานได้จริ งอีก ทั้งในประเทศไทยมี
การวิจยั ในส่ วนนี้ น้อ ยมากทั้ง ๆที่เ ป็ นระบบที่ มีความสาคัญทั้งทางด้า น
การแพทย์,อุตสาหกรรมและอื่นๆ เนื้ อหาของบทความนี้ จะกล่าวถึงการ
ออกแบบและสร้ างระบบแฮปติ กส์ อย่างง่ายเพื่อเป็ นเครื่ องต้นแบบที่จะ
นาไปศึกษาและพัฒนาต่อในอนาคตโดยมีส่วนประกอบหลัก 2 ส่ วนคือ
ตัวมาสเตอร์ หรื ออุปกรณ์ แฮปติกส์ ( Haptic Devic) และส่ วนของ Slave
หรื อส่ วนที่ถูกควบคุม โดยตัวมาสเตอร์ คอยควบคุมส่ งสัญญาณไปยังแขน
กลที่มีการขับเคลื่อนด้วยเซอร์ โวมอเตอร์ เพื่อใช้สาหรั บหยิบจับสิ่ งของ
และมี แ รงป้ อนกลับ ไปสู่ อุ ป กรณ์ มาสเตอร์ ถ้า แรงป้ อนกลับ มี ข นาด
มากกว่าจุดเทรสโฮด์ (Threshold) ที่กาหนดก็จะทาการล็อกตาแหน่ ง ที่
อุปกรณ์มาสเตอร์ สร้างความรู ้สึกด้านการสัมผัสให้กบั ผูใ้ ช้งานรู ้ถึงสภาวะ
ของอุปกรณ์สเลฟว่ารับโหลดมากเกินไป

รู ปที่ 3 บล็อกไดอะแกรมแสดงหลักการออกแบบและสร้าง
ระบบแฮปติกส์ควบคุมแขนกล
แปลงของค่าความต้านทานที่ อยู่ภายในเซอร์ โวมอเตอร์ จะได้สัญญาณ
เอาต์พุตเป็ นค่าแรงดันไฟฟ้ า แล้วจากนั้นจะเข้าสู่ ภาคประมวลผลสัญญาณ
ซึ่ งใช้บอร์ ดไมโครคอนโทรลเลอร์ ArduinoMega 2560 แปลงสัญญาณ
อนาล็อกเป็ นสัญญาณดิจิตอลและทาการประมวลผลร่ วมกันกับโปรแกรม
Simulink ข้อมูลที่ถูกประมวลผลจะถูกส่ งกลับมาที่ไมโครคอนโทรลเลอร์
เพื่ อ ควบคุ ม ต าแหน่ ง ของเซอร์ โ วมอเตอร์ ที่ อุ ป กรณ์ สเลฟและมี ต ัว
ตรวจจับกระแสไฟฟ้ าคอยตรวจจับกระแสไฟฟ้ าของเซอร์ โวมอเตอร์ ใน
อุปกรณ์สเลฟ สัญญาณที่ตรวจจับได้จะถูกส่ งกลับ เข้าสู่ ภาคประมวลผล
ถ้าแรงป้ อนกลับมีขนาดมากกว่าจุดเทรสที่ต้ งั ค่ าไว้จะส่ งสัญญาณไปยัง
อุปกรณ์มาสเตอร์ เพื่อหยุดการทางานของเซอร์ โวมอเตอร์ และทาการล็อก
ตาแหน่ งให้รู้ถึงแรงป้ อนกลับ

3. การออกแบบและสร้ างอุปกรณ์มาสเตอร์ และอุปกรณ์สเลฟ
3.1 อุปกรณ์มาสเตอร์
อุ ป กรณ์ ม าสเตอร์ จ ะเป็ นตัว ควบคุ ม การเคลื่ อ นไหวของ
อุปกรณ์สเลฟกล่าว คือเมื่ออุปกรณ์ มาสเตอร์ เคลื่อนที่ไปที่ตาแหน่ งใดๆ
อุปกรณ์ สเลฟก็จะเคลื่อนที่ตามตาแหน่ งของอุปกรณ์ มาสเตอร์ ดังนั้นที่
อุปกรณ์มาสเตอร์ จะต้องมีตวั ตรวจจับตาแหน่ งในการเคลื่อนที่แล้วส่ งค่า
ตาแหน่ งที่ได้ไปควบคุมอุปกรณ์สเลฟโดยผ่านไมโครคอนโทรลเลอร์ เรา
สามารถแบ่งการออกแบบและสร้ างอุปกรณ์ มาสเตอร์ เป็ น 2 ส่ วนได้แก่
ส่ วนที่ใช้ตรวจจับตาแหน่ ง และส่ วนที่เราทาการออกแบบสร้าง
ส่ วนที่ใช้ตรวจจับตาแหน่ งของอุปกรณ์ มาสเตอร์ จากรู ปที่ 4
แสดงบล็อกไดอะแกรมการท างานของเซอร์ โ วมอเตอร์ ภ ายในจะมีต ัว
ตรวจจับตาแหน่ งเพื่อนาใช้การควบคุมแบบป้ อนกลับ เป็ นตัวเซ็นเซอร์

2. การออกแบบระบบ
จากรู ป ที่ 3 หลัก การออกแบบและสร้ า งระบบแฮปติ ก ส์
ควบคุ ม แขนกล ส่ วนแรกในภาคอิ น พุ ต จะเป็ นในส่ ว นของอุ ป กรณ์
มาสเตอร์ เป็ นการตรวจจับตาแหน่ งของเซอร์ โวมอเตอร์ โดยการเปลี่ยน

8th ECTI-CARD 2016 “การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอย่างชาญฉลาดเพื่อตอบสนองภาคอุตสาหกรรมสมัยใหม่อย่างยัง่ ยืน”
66

บทความวิจัย
การประชุมวิชาการ งานวิจยั และพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 8
8th ECTI-CARD 2016, Hua Hin, Thailand
คานวนและแปลงเป็ นหน่ วยแรงถ้า เกิ น ระดับ ที่ก าหนดตัวสเลฟจะส่ ง
สัญญาณไปล็อกตาแหน่ งของมาสเตอร์ ไม่ให้ทางาน

รู ปที่ 4 บล็อกไดอะแกรมการทางานของอุปกรณ์มาสเตอร์ และการ
ตรวจจับตาแหน่ ง

รู ปที่ 5 อุปกรณ์มาสเตอร์ ที่ออกแบบด้วยโปรแกรม CATIA
และสร้างโดยใช้เครื่ องพิมพ์ 3 มิติ

วัด ค่ า มุ ม มอเตอร์ ที่ ก าลัง หมุ น และส่ ง สั ญญาณป้ อนกลับ มาให้ ว งจร
ควบคุ มเปรี ยบเที ย บกับค่ าอิ นพุ ตเพื่ อควบคุมให้ ได้ต าแหน่ งที่ ตอ้ งการ
อย่างถูกต้องแม่นยา ตัวตรวจจับตาแหน่ งเป็ นสัญญาณอนาล็อกถูกส่ งเข้า
ไมโครคอนโทรลเลอร์ A/D 10 บิต แปลงเป็ นค่ามุมไปควบคุมตาแหน่ ง
ของมอเตอร์ ที่อุปกรณ์สเลฟซึ่งหาค่าแยกชัด (Resulution)ได้ดงั นี้
(1)
ระดับเลขดิจิตอลฐานสิ บ = 2 n (n คือ จานวนบิต)
=
หาค่าความแยกชัด

2

10

= 1024

5V

=

รู ปที่ 6 อุปกรณ์สเลฟที่ออกแบบด้วยโปรแกรม CATIA
และสร้างโดยใช้เครื่ องพิมพ์ 3 มิติ

 0.0048 V

1024

ค่าความละเอียดในการตรวจจับมุมจะได้
=

180

 4.8mV  0.17 องศา

5V

การออกแบบชิ้ น ส่ ว นต่ า งๆ ของอุ ป กรณ์ ม าสเตอร์ ใช้
โปรแกรม CATIA V5R18 ซึ่งมีท้ งั หมด 25 ชิ้นประกอบกันเป็ นอุปกรณ์
มาสเตอร์ มีไว้เพื่อควบคุมอุปกรณ์สเลฟ และสร้างโดยใช้เครื่ องพิมพ์ 3 มิติ
ใช้วสั ดุในการพิมพ์เป็ นพลาสติกชนิ ด PLA ขนาด 1.75 มิลลิเมตร ซึ่ งมี
คุณสมบัติแข็งแรง หาซื้อง่าย ราคาถูกและสามารถใช้งานได้ดี จากรู ปที่ 5
อุปกรณ์มาสเตอร์ ที่เราออกแบบและสร้าง

รู ปที่ 7 การทางานของอุปกรณ์สเลฟ

4. ผลการทดลอง
รู ปที่ 8 คื ออุป กรณ์ ต ้นแบบที่ เราออกแบบและสร้ างซึ่ ง มีผล
การทดทดลองดังนี้

3.1 อุปกรณ์สเลฟ
ลักษณะของอุ ปกรณ์ สเลฟ คื อหุ่ น ยนต์แ ขนกลแบบ 5 แกน
ประกอบด้วยแกนแบบ linear 3แกน และแกนแบบ Articulated Type 2
แกน รวมเป็ น 5 แกน เพื่อให้ทางานที่ตอ้ งการความซับซ้อน และมีความ
ยืดหยุ่นจึงเน้นการออกแบบให้มีลกั ษณะคล้ายกับสรี ระแขนของมนุ ษย์คอื
หัวไหล่ ข้อศอก ข้อมือ และใช้หยิบสิ่ งของออกแบบให้มีลกั ษณะเป็ นกริ ป
เปอร์ ดังรู ปที่ 6 ใช้เซอร์ โวมอเตอร์ 7 ตัว เป็ นตัวขับเคลื่อนดังรู ปที่6 ใช้
เซ็ น เซอร์ ก ระแสไฟฟ้ า ACS712 ตรวจจับ การใช้ง านของมอเตอร์ ใ ช้
หลักการของ Hall effect ในการวัดกระแสให้แรงดันเอาต์พุต แบบเชิง
เส้นมี ช่วงการวัดกระแส ±5A output sensitivity เท่า กับ 185 mV/A
เอาต์พุตที่ได้มีสัญญาณรบกวนค่อนข้างมากจึงต้องทาการกรองสัญญาณ
และขยายสัญญาณเพิ่ม ดังบล็อกไดอะแกรมรู ปที่ 7 สัญญาณที่ได้จะถูก

รู ปที่ 8 อุปกรณ์ตน้ แบบของระบบแฮปติกส์ควบคุมแขนกล
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รู ป ที่ 9 ก คื อ การทดสอบการควบคุ มต าแหน่ ง ของเซอร์ โ ว
เตอร์ ที่ตวั มาสเตอร์ และสเลฟ รู ป ข ใช้โปรแกรม Simulink แสดงค่ามุม
ของอุปกรณ์มาสเตอร์ เทียบกับข้อมูลที่อ่านได้จากตัวตรวจจับตาแหน่ ง ง.
จะเห็นว่าลักษณะกราฟของทั้งสองเหมือนกันซึ่งทาให้เราสามารถควบคุม
ตาแหน่ งได้อย่างถูกต้องแม่นยา

โปรแกรมควบคุมการทางานของอุปกรณ์ มาสเตอร์ และอุปกรณ์ สเลฟได้
โดยสั่งการด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ ซึ่ งผลการวิจยั สามารถออกแบบ
และสร้างระบบควบคุมป้ อนกลับแบบสัมผัสเพื่อควบคุมแขนกล สามารถ
ควบคุ มอุ ป กรณ์ ส เลฟโดยใช้อุ ป กรณ์ มาสเตอร์ ที่ อ อกแบบและมี แ รง
ป้ อนกลับ ไปยังอุ ป กรณ์ มาสเตอร์ เพื่ อท าการล็อ กตาแหน่ ง เมื่ อ ค่า แรง
ป้ อนกลับ เกิ นกว่าจุดที่ก าหนด อย่างไรก็ตามมอเตอร์ ที่ใช้ที่ต ัวหุ่ นยนต์
หรื ออุปกรณ์สเลฟมีอาการสัน่ ในการพัฒนาขั้นต่อไปอาจจะต้องเลือกใช้
มอเตอร์ ที่มีคุณภาพดีข้ นึ ซึ่งจะต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มมากขึ้นด้วย

เอกสารอ้างอิง
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[2] S. Scott, “Optimal feedback control and the neural basis of
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532–546, 2004.
[3] V. Gupta. “Working and analysis of the H - bridge motor driver
circuit designed for wheeled mobile robots.” in Proc. Advanced
Computer Control (ICACC), 2010 2nd International Conference,
pp. 441 – 444, ISBN: 978-1-4244-5845-5, 27-29 March 2010
[4] Talasaz, A., Patel, R.V., Naish, M.D.: Haptics-Enabled
Teleoperation for Robot-assistedTumor Localization. In: IEEE
International Conference on Robotics and Automation, pp.534-5345. IEEE Press, New York (2010).

(ก)

(ข)
รู ปที่ 9 ผลทดสอบการการตรวจจับตาแหน่ งของอุปกรณ์มาสเตอร์
เปรี ยบเทียบกับอุปกรณ์สเลฟที่ตาแหน่ งต่างๆ
ทดสอ บวั ด ค่ า แ รง ดั น ไ ฟฟ้ าที่ เ อาต์ พุ ตขอ งโ มดู ล วั ด
กระแสไฟฟ้ าเทียบกับแรงที่ได้จากตาชัง่ สปริ ง เพื่อหาความสัมพันธ์ ของ
แรงที่เซอร์ โวมอเตอร์ กระทากับวัตถุกบั แรงดันไฟฟ้ า แสดงกราฟรู ปที่ 10

ยุทธนา ปิ ติธีรภาพ ปริ ญญาโท อิเล็กทรอนิกส์ชีวการแพทย์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
อาจารย์ประจา สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิ ต
รศ.นันทชัย ทองแป้ น วท.บ.(ฟิ สิ กส์) (เกียรตินิยมอันดับ 2)
มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทรวิโรฒ วศ.ม. (นิ วเคลียร์ เทคโนโลยี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หัวหน้าภาควิชาฟิ สิกส์
และ หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิ ต

รู ปที่ 10 กราฟความสัมพันธ์ระหว่างแรงกับแรงดันเอาท์พุต
ของโมดูลวัดกระแสไฟฟ้ า

5. สรุป
งานวิจยั นี้ มีจุดประสงค์เพื่อออกแบบและสร้ างเครื่ องต้นแบบ
ของระบบควบคุมป้ อนกลับแบบสัมผัสเพื่อควบคุมแขนกลเพื่อให้ทางาน
ตามการเคลื่ อ นไหวของผู ้ใ ช้ ง าน และสามารถเขี ย นโปรแกรม

ชุตินันท์ เสาเงิน
วิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิ ต
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การวิเคราะห์ ความผิดพร่ องของขดลวดสเตเตอร์ ลัดวงจรในมอเตอร์ เหนี่ยวนา 3เฟส
Analysis of Stator Coils Short Circuit Electric Motor Failure in Three Phase Induction Motors
ภานี น้ อยยิ่ง
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บทคัดย่อ

1. บทนา

บทความนี้ นาเสนอการเปรี ยบเที ยบการท างานของมอเตอร์
เหนี่ ยวนา 3 เฟสในสภาวะปกติเทียบกับสภาวะที่เกิ ดความผิดพร่ องของ
มอเตอร์ ในกรณี ต่าง ๆ เช่น กรณี ไม่มีโหลด, และกรณี มีโหลดที่ 25, 50,
75 และ 100 เปอร์ เซ็ น ต์ โดยคุณ ลักษณะทางฮาร์ มอนิ ก ส์ ข องความผิด
พร่ องที่เกิ ดขึ้นในสเตเตอร์ ได้มาจากการนาข้อมูลของระดับแรงดันที่วดั
ได้ในแต่ ละเฟสไปวิเคราะห์ ห าสเปกตรั มของกระแสที่ไ ด้จากมอเตอร์
ด้ ว ย วิ ธี ก ารแ ป ล ง ฟู ริ เย ร์ แ บ บ เร็ ว (Fast Fourier Transform : FFT)
ผลการวิจยั พบว่าสามารถตรวจจับ ความผิด พร่ อ งของขดลวดสเตเตอร์
ลัดวงจรในมอเตอร์ เหนี่ ยวนา 3 เฟสได้ โดยการวิเคราะห์จากค่าความต่าง
ของกระแสในแต่ละเฟส ที่มีความแตกต่างกันเปรี ยบเทียบกับในสภาวะ
ปกติ ซึ่ งพบว่ากระแสไฟฟ้ าของในกรณี ที่ขดลวดสเตเตอร์ ลดั วงจร จะมี
ค่ามากกว่าในสภาวะปกติ ซึ่ งทาให้ประสิ ทธิ ภาพการทางานของมอเตอร์
ลดลง
คาสาคัญ: ความผิดพร่ องของมอเตอร์ ไฟฟ้ า, การแปลงฟูริเยร์ แบบเร็ ว

มอ เตอร์ เห นี่ ยวน า 3 เฟ ส มี ก ารใช้ ง าน แพ ร่ หล ายใน
อุตสาหกรรม เนื่ องจากมีความเชื่อถือสู ง แต่มกั พบปั ญหาที่เกิดขึ้นบ่อยได้
ได้แ ก่ 1. ความผิ ด พร่ อ งของสเตเตอร์ 2. ความผิ ด พร่ อ งของโรเตอร์
3. ความผิด พร่ อ งของรองลื่ น ซึ่ งหากผูใ้ ช้งานไม่ ท ราบถึ งสภาพความ
เสี ยหายที่เกิ ดขึ้นล่วงหน้า จะส่ งผลทาให้เสี ยเวลาและค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น
ในอนาคต ซึ่ งความเสี ย หายของมอเตอร์ มี สาเหตุมาจากการทางานเกิ น
กาลังที่ก าหนด เช่น การท างานเกิ นก าลังของมอเตอร์ เป็ นเวลานาน ๆ ,
การทางานเกินกว่าพิกดั กาลังที่ระบุไว้ , การปรับเปลี่ยนกาลังของมอเตอร์
อย่างกระทันหัน และการสัน่ สะเทือน ซึ่งความผิดพร่ องที่เกิ ดขึ้นสามารถ
ตรวจสอบได้โ ดยใช้แ รงดัน และกระแสสเตเตอร์ มาท าการวิเคราะห์
สั ญ ญาณกระแสมอเตอร์ (Motor Current Signature Analysis : MCSA)
โดยน าสั ญญาณกระแสของมอเตอร์ มาวิเคราะห์ สเปกตรั ม ด้วยวิธีก าร
แปลงฟูริเยร์ แบบเร็ ว (Fast Fourier Transform : FFT) แล้วนาความถี่มูล
ฐานและความถี่ขา้ งเคียง ของแอมพลิจูด ของสั ญญาณสเปกตรั มกระแส
มอเตอร์ มาเปรี ยบเทียบกัน
งานวิจัย นี้ ท าการวิเ คราะห์ ห าความผิ ด พร่ อ งของมอเตอร์
เหนี่ ย วน า 3 เฟสที่ เกิ ด ขึ้ น จากความผิดพร่ อ งของสเตเตอร์ โดยท าการ
เปรี ยบเทียบค่ากระแสของมอเตอร์ เหนี่ ยวนา 3 เฟส ในสภาวะปกติแบบ
ไม่มีโหลด และกรณี มีโหลด 25, 50, 75 และ 100 เปอร์ เซ็ นต์ต ามลาดับ
เพื่อเปรี ยบเทียบอัตราส่ วนของแอมพลิจูด ของกระแสในกรณี ที่มอเตอร์
เหนี่ ยวนา 3 เฟสทางานปกติและไม่ปกติ

Abstract
This article is represents to compare the operation of threephase induction motors in normal conditions with the motor failure. In
that case, if there is no load, and if there is a load of 25, 50, 75, and 100
percent. The characteristics of motor failure harmonic is occur in the
stator of motor. The voltage data that measure from each phase of motor
is to transform by Fast Fourier Transform: FFT. The results show that
system can be detect the stator coils short circuit Electric Motor Failure
in Three Phase Induction Motors. An analysis of the different current on
each phase compared to normal state. Which found that the power of
the State in the event of a short circuit coils. There will be greater than
in a normal condition, which causes the motor's performance decreased.
Keywords: Electric Motor Failure, Fast Fourier Transforms

2. ทฤษฎีทเี่ กีย่ วข้ อง
โดยทัว่ ไปแล้วความผิดพร่ องที่เกิ ดขึ้นในมอเตอร์ ไฟฟ้ าส่ วน
ใหญ่เกิ ดขึ้ นในแบริ่ ง หรื อขดลวดสเตเตอร์ โดยถ้า โฟกัสไปยังมอเตอร์
แบบอะซิงโครนัสที่มีโรเตอร์ แบบกรงกระรอก (Squirrel Cage Rotor) จะ
เกิดความผิดพร่ อง [1] ดังนี้
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เวลามาก กรณี ที่มีจานวนข้อมูลมากขึ้น ซึ่งการแปลงการแปลงฟูริเยร์ แบบ
เร็ ว มีรูปแบบสมการดังนี้

ความผิดพร่ องที่เกิดขึน้ ในมอเตอร์ ไฟฟ้ าชนิดเหนี่ยวนา
12%
10%
41%
37%

n

Y(k)   X( j)Wn ( j1)(k 1)

แบริ่ง

(1)

j1

ขดลวดสเตเตอร์
โรเตอร์

โดยที่

อื่น ๆ

X และ Y มีความยาวเท่ากับ n
Wn  e ( 2 i)/n เป็ นรากที่ n ของ 1 ตัวหลัก

3. ขั้นตอนการทดลอง

รู ปที่ 1 ความผิดพร่ องที่เกิดขึ้นในมอเตอร์ ไฟฟ้ าชนิ ดเหนี่ ยวนา

การตรวจจับกระแสที่จ่ายให้กับมอเตอร์ เหนี่ ยวนา 3 เฟส ใน
แต่ ละเฟสจะใช้ต ัวตรวจจับ กระแสแบบ Hall current effect sensor โดย
สัญญาณเอาต์พุตที่ได้จากตัวตรวจจับกระแสจะถูกส่ งต่อไปยังวงจรแปลง
สั ญ ญาณแอนะล็ อ กเป็ นดิ จิ ต อล เพื่ อ ตัด สั ญ ญาณรบกวนต่ า งๆ ออก
จากนั้ น น าสั ญ ญาณดิ จิต อล ที่ ไ ด้มาค านวณหาสเปกตรั มกระแสของ
มอเตอร์ ดว้ ยวิธีการแปลงฟูริเยร์ แบบเร็ ว หลังจากที่ได้สเปกตรั มกระแส
มอเตอร์ แล้วท าการวิเคราะห์ สเปกตรั มดังกล่ าว โดยเปรี ยบเที ยบกับค่ า
ของความถี่ แ ละแอมพลิ จูด ที่ ไ ด้จากการค านวณว่า เกิ ด ความผิด พร่ อ ง
เกิดขึ้น ดังรู ปที่ 3

จากรู ปที่ 1 จะเห็ นว่าความผิดพลาดที่เกิดขึ้นได้บ่อยที่สุด คือ
ความผิด พร่ อ งที่ เกิ ด ขึ้ น กั บ ขดลวดสเตเตอร์ ซึ่ ง มากถึ ง 37% ของการ
ผิดพลาดที่เกิ ดขึ้นทั้งหมด ซึ่ งในบทความ [2-5] ได้กล่าวเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
ความผิดพร่ องที่เกิดขึ้นมากที่สุดในมอเตอร์ ไฟฟ้ าชนิ ดเหนี่ ยวนา ได้แก่
 ความผิดพร่ องของตัวนาโรเตอร์ แตกหัก
 ความผิดพร่ องของขดลวดสเตเตอร์ ลดั วงจร
 ความผิดพร่ องของรองลื่น
ซึ่งความผิดพร่ องของขดลวดสเตเตอร์ ลดั วงจร พบว่าเกิ ดขึ้นมากที่สุดใน
มอเตอร์ ไฟฟ้ าเหนี่ ยวน าแบบ 3 เฟส อัน เกิ ด จากความเค้น ที่ ก ระท ากับ
ขดลวดสเตเตอร์ ในแบบต่ า ง ๆ [3] หรื อ อาจเกิ ด ขึ้ น จากการใช้ง าน
มอเตอร์ กับงานที่ไม่เหมาะสม หรื อการระบายความร้ อนของมอเตอร์ ที่
ขึ้นจากการออกแบบมอเตอร์ [1] ในการทดลองผูว้ จิ ยั ได้ทาการดัดแปลง
ขดลวดสเตเตอร์ เพื่อให้ เกิ ดการลัดวงจร โดยนาขดลวดสเตเตอร์ ไปพัน
ใหม่ และท าการแทปปลายขดลวดออกมาเพื่ อให้สามารถเปลี่ยนแปลง
จานวนรอบของการลัดวงจรได้ แสดงดังรู ปที่ 2

รู ปที่ 3 ไดอะแกรมการวิเคราะห์ความผิดพร่ องของขดลวดสเตเตอร์
ลัดวงจรในมอเตอร์ เหนี่ ยวนา 3 เฟส

4. ผลการทดลอง
ในการทดลองการตรวจจับ ความผิ ด พร่ อ งของมอเตอร์
เหนี่ ยวน า 3 เฟส เครื่ องมื อ และอุ ป กรณ์ ประกอบด้ ว ยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ สาหรั บการวิเคราะห์ ความผิดพร่ องของมอเตอร์ เหนี่ ยวนา 3
เฟส สาหรั บ ตัวตรวจจับ กระแสมอเตอร์ ใช้ Hall-Effect Current Sensor
รุ่ น LEM HY5-P และทาการตรวจจับความเร็ วรอบด้วย Tachogenerator
ที่ให้แรงดันเอาต์พุต 1V/1000 rpm โดยสัญญาณกระแสและความเร็ วรอบ
ของมอเตอร์ จะต่อกับการ์ ด รั บสั ญญาณ รุ่ น NI 9215 ซึ่ ง มีคุณ สมบัติใน
การรั บ สั ญญาณอิ น พุ ต  10 โวลต์ ความละเอี ยด 16 บิ ต โดยก าหนด
จานวนข้อมูลที่ 25000 ข้อมูล อัตราการสุ่ มสัญญาณ 6,250 เฮิรตซ์ จากนั้น

รู ปที่ 2 ขดลวดสเตเตอร์ ที่ดดั แปลงให้เกิดขดลวดสเตเตอร์ลดั วงจร

การแปลงฟูริเยร์ แบบเร็ว
การแปลงฟู ริ เยร์ แ บบเร็ ว เทคนิ ค ที่ ล ดเวลาในการแปลง
Discrete Fourier Transform ให้ลดลง เนื่ องจากการแปลงแบบ DFT จะใช้
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น ามอเตอร์ เหนี่ ย วน าที่ ด ัด แปลง มาต่ อ เข้ากับ ชุ ด เพนดู ล ั่ม (Pendulum)
แสดงในรู ปที่ 4

(ค) มอเตอร์ ที่เฟส C
รู ปที่ 5 สเปคตรัมเปรี ยบเทียบกระแสสเตเตอร์ กรณี Loadtest25%
จากรู ป ที่ 5 แกนนอนเป็ นแกนความถี่ มี ห น่ วยเป็ น เฮิ รตซ์
แกนตั้งเป็ นค่ากระแสสเตเตอร์ มีหน่ วยเป็ นแอมป์ โดยที่เส้นสี แดง แสดง
กระแสสเตเตอร์ ในสภาวะปกติ ส่ วนสี น้ าเงินแสดงกระแสสเตเตอร์ ที่ มี
การลัดวงจร 6% ของเฟส A, B และ C ตามลาดับ
รู ปที่ 4 ชุดทดลองในการการทดสอบมอเตอร์

ตารางที่ 1 ข้อ มู ล เปรี ย บเที ย บกรณี ปกติ และกรณี ขดลวดสเตเตอร์
ลัดวงจร 6% ของผลต่าง โดยทดสอบแบบไม่โหลด
การทดสอบ
Normal Fault %Error Difference
P1 0.8302 1.1290
35.99
44.54
ไม่ มีโหลด
P2 0.7615 0.8917
17.10
P3 0.7741 0.7144
7.71
P1 0.8529 1.1100
30.14
34.64
โหลด 25%
P2 0.7890 0.8600
9.00
P3 0.8156 0.8104
0.64
P1 1.0290 1.2170
18.27
18.27
โหลด 50%
P2 0.9607 0.9300
3.20
P3 0.9987 0.9467
5.21
P1 1.3350 1.4110
5.69
5.69
โหลด 75%
P2 1.2610 1.0920
13.40
P3 1.3150 1.1550
12.17
1.34
1.34
โหลด 100% P1 1.6470 1.6690
P2 1.5530 1.3380
13.84
P3 1.6180 1.4330
11.43

จากผลการทดลองประสิ ทธิ ภาพของมอเตอร์ เหนี่ ยวนา แบบ 3
เฟส โดยดูจากสเปคตรัมกระแสสเตเตอร์ เปรี ยบเทียบมอเตอร์ 3 เฟส กรณี
ไม่มีโหลด และกรณี ใส่ โหลด 25, 50, 75 และ 100 เปอร์ เซ็น ต์ โดยแยก
เป็ นอาการปกติ กับกรณี ขดลวดสเตเตอร์ ลดั วงจร แสดงดังรู ปที่ 5

(ก) มอเตอร์ ที่เฟส A

จากตารางที่ 1 พบว่าการทดสอบสภาวะไม่มีโหลด มีลกั ษณะ
อาการเสี ยที่แตกต่างจากอาการปกติ ประมาณ 44.54% แต่กรณี ใส่ โหลด
ที่ 100% พบว่าค่ากระแสสเตเตอร์ มีค่าใกล้เคียงกับกรณี ปกติ คือ ประมาณ
1.34%

(ข) มอเตอร์ ที่เฟส B
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ตารางที่ 2 สรุ ปผลการการวิเคราะห์ ความผิดพร่ องของขดลวดสเตเตอร์
ลัดวงจรในมอเตอร์ เหนี่ ยวนา 3 เฟส กรณี 12%
การทดสอบ
ไม่ มีโหลด

โหลด 25%

โหลด 50%

โหลด 75%

โหลด 100%

P1
P2
P3
P1
P2
P3
P1
P2
P3
P1
P2
P3
P1
P2
P3

Normal
0.8301
0.7615
0.7741
0.8532
0.7892
0.8285
1.029
0.9607
1.021
1.335
1.26
1.316
1.646
1.553
1.618

Fault
1.325
0.9884
0.6964
1.336
0.9467
0.7647
1.41
0.9551
0.7026
1.508
0.9998
1.001
1.666
1.09
1.178

%Error
-59.62
-29.80
10.04
-56.59
-19.96
7.70
-37.03
0.58
31.19
-12.96
20.65
23.94
-1.22
29.81
27.19

25% ถึงสามารถวิเคราะห์ ความผิดพร่ องของมอเตอร์ ของขดลวดสเตเตอร์
ลัดวงจรได้ดีที่สุด

5. กิตติกรรมประกาศ

Difference
74.52

ขอขอบคุณภาควิชาครุ ศาสตร์ ไฟฟ้ า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนื อ ที่ให้การสนับสนุนเครื่ องมือและอุปกรณ์ใน
การทดสอบมาใน ณ ที่น้ ี

84.88

เอกสารอ้างอิง
[1]

37.03
[2]
12.96
[3]
1.22
[4]

จากตารางที่ 2 พบว่าที่การทดสอบกรณี ใส่ โหลด 25% พบว่ามี
ลักษณะอาการ เสี ย ที่แตกต่างจากอาการปกติประมาณ 84.88% แต่กรณี
ใส่ โหลดที่ 100% พบว่าค่ากระแสสเตเตอร์ มีค่าใกล้เคียงกับกรณี ปกติ คือ
ประมาณ 1.22%

[5]

4. สรุปผล
การวิเคราะห์ ความผิดพร่ องของขดลวดสเตเตอร์ ลดั วงจรใน
มอเตอร์ เหนี่ ยวนา 3 เฟส กรณี 6% พบว่าความผิดพร่ องของขดลวดสเต
เตอร์ ลดั วงจรเปรี ยบเทียบอาการปกติ กระแสสเตเตอร์ แต่ละเฟส (Phase
A, Phase B , Phase C) ของมอเตอร์ 3 เฟส สภาวะที่ไม่มีโหลด (No Load)
ที่ความถี่ 50 Hz จะมีค่ากระแสสเตเตอร์ มากกว่าอาการปกติ ที่ Phase A
และ Phase B ประมาณ 0.299 A และ0.1297 A ซึ่ งคิ ด เป็ นค่ า ความ
ผิ ด พลาดเท่ า กั บ 44.54 % และในการวิ เคราะห์ ค วามผิ ด พร่ อ งของ
ขดลวดสเตเตอร์ ล ัดวงจรในมอเตอร์ เหนี่ ยวนา 3 เฟส กรณี 12% พบว่า
กระแสสเตเตอร์ แต่ละเฟส (Phase A, Phase B , Phase C) ของมอเตอร์ ใน
สภาวะที่ใส่ โหลด 25% ที่ความถี่ 50 Hz พบว่ามีค่ามากกว่าอาการปกติ ที่
Phase A และ Phase B ประมาณ 0.4828 A และ 0.1575 A ซึ่ งคิ ดเป็ นค่ า
ความผิดพลาดเท่ากับ 84.88% จากการทดสอบข้างต้นสรุ ปได้วา่ ในการ
ทดสอบเพื่ อหาความผิดพร่ องของขดลวดสเตเตอร์ ลดั วงจรในมอเตอร์
เหนี่ ยวนา 3 เฟส ต้องทาการทดสอบมอเตอร์ โดยไม่มีโหลดหรื อมีโหลด
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Detection of Broken Telephone Cable Location based on Capacitance Analysis
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This paper discusses the development, design and build tool
to detect a location of a broken telephone cable. The aim of this tool is
to solve the problem of lost signals in telephone line which difficult to
detect the exact location. The design used properties of telephone line
capacitance to locate the broken position of telephone lines. The
experiments used many lengths of telephone lines, a length of 10
meters, 20 meters, 30 meters, 40 meters and 50 meters. From the test
result, it showed the precision of 99.79 percent and accuracies of 95
percent.
Keywords: Capacitance, Microcontrollers, Telephone cable tester.

หมายได้ง่ า ยและบางช่ ว งเวลามี ก ารขัด ข้อ งของระบบสื่ อ สารไร้ ส าย
ดังนั้นสายโทรศัพท์ยงั คงมีความจาเป็ นในการใช้ งาน โดยประโยชน์ใน
ปั จจุบนั ที่ยงั มีการใช้งานอยูก่ ็อย่างเช่ น โทรสาร อินเตอร์ เน็ตความเร็ วสู ง
ADSL และสายโทรศัพ ท์ ย งั เป็ นระบบเครื อข่ า ยพื้ น ฐานที่ มี พ้ื น ที่
ครอบคลุมการใช้งานทัว่ ถึ ง ดังนั้นถ้าระบบสื่ อสารที่ถาวรเกิ ดปั ญหาย่อม
ต้องการการตรวจเช็ ค และซ่ อมโดยเร็ วเพื่อไม่ให้เกิ ดปั ญหาในวงกว้าง
ในปั ญหาที่ ม กั พบเจอบ่อยครั้งที่ เกิ ดขึ้น กับ สายโทรศัพท์คื อ
สายโทรศัพท์ขาดในสายเป็ นผลทาให้ระบบเกิ ดการเสี ยหายโดยในการที่
จะตรวจเช็ คหาตาแหน่ งขาดของสายมี เครื่ องมื อตรวจสอบแต่มีราคาสู ง
ดังนั้น ในบทความนี้ ได้นาหลักการจากคุณสมบัติของสายโทรศัพท์มาใช้
ในการค้นหาตาแหน่งที่มีปัญหากล่าวคือ ค่าความจุต่อของคู่สายโดยอาศัย
หลักการวัดค่าความจุ (คาปาซิ แตนซ์) ของสายโดยมีค่าแปรผันตรงกับ
ความยาวของสายไฟฟ้ า การที่สายในรู ปแบบคู่ขนานแบบโทรศัพท์มีการ
ขาดในจะทาให้คุณสมบัติความจุไฟฟ้ าสิ้ นสุ ดในตาแหน่งที่สายขาดดังนั้น
จึงทาให้สามารถคานวณตาแหน่งที่สายโทรศัพท์ขาดในขึ้นได้
ในสายโทรศัพ ท์มี คุ ณ สมบัติพ้ื น ฐานสามประการคื อความ
ต้านทาน ความเหนี่ ยวนา และความจุ ของสายโทรศัพท์ บทความนี้ นาค่า
ความจุ ข องสายโทรศัพท์ม าเพื่ อวิ เ คราะห์ ห าตาแหน่ งสายขาดโดยการ
ค านวณหาค่ า ความจุ ข องสาย และ เที ย บกั บ ความยาวของสาย มี
ไมโครคอนโทรลเลอร์ เ ป็ นเครื่ องมื อช่ วยในการหาค่ าความจุ และแปล
ความหมายที่ อ่ า นค่ า ได้เ ป็ นค่ า ความยาวของสายโทรศัพ ท์ที่ มี ค วาม
เสี ยหายอันเกิดมาจากสายขาดใน และ เครื่ องมือที่ได้ออกแบบสามารถหา
ค่าความยาวของสายโทรศัพท์ปกติได้

1. บทนา

2. เอกสารและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้ อง

บทคัดย่ อ
บทความนี้ กล่ าวถึ งการพัฒนา ออกแบบ และสร้ างเครื่ องมือ
เพื่ อ ตรวจหาต าแหน่ ง สายโทรศัพ ท์ข าด เพื่ อ แก้ปั ญ หาสายสั ญ ญาณ
โทรศัพท์ขาดหาย ซึ่งยากในการตรวจหาตาแหน่งที่แน่นอน การออกแบบ
โดยใช้คุณสมบัติความจุไฟฟ้ าของสายเป็ นตัวกาหนดตาแหน่ งของการ
ขาดของสายโทรศัพ ท์ การทดลองเพื่ อ หาตาแหน่ งที่ ส ายขาด โดยใช้
สายโทรศัพท์ที่มีความยาวขนาดต่าง ดังนี้ 10 เมตร 20 เมตร 30 เมตร 40
เมตร และ 50 เมตร จากการทดลอง ได้ผลความแม่นยา คิดเป็ นร้ อยละ
99.79 และ ความเที่ยงตรงร้อยละ 95
คาสาคัญ: ค่าความจุ, ไมโครคอนโทรลเลอร์ , เครื่ องวัดสายโทรศัพท์

Abstract

การตรวจสอบหาตาแหน่ งสายโทรศัพท์ข าดในนั้น เป็ นการ
ยากที่จะทาการตรวจสอบ ในกระบวนการที่นิยมนามาใช้มากที่สุดโดยไม่
ใช้เครื่ องมือก็จะเป็ นการใช้หลัก พิชิต และ เอาชนะ Divide and Conquer

สายโทรศัพท์มีการใช้งานอย่างแพร่ หลายทุกภูมิภาค ถึ งแม้ว่า
ปัจจุบนั มีเทคโนโลยีไร้สาย แต่ยงั มีความจาเป็ นในการใช้สายโทรศัพท์ใน
การติดต่อสื่ อสารแบบถาวร เนื่ องจากระบบไร้ สายมีการเปลี่ ยนแปลงเลข
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กล่าวคือแบ่งตัดเคเบิลทีละครึ่ งและเช็คสายขาดโดยมิ เตอร์ ทาได้กรณี ที่
สายถูกรื้ อถอนออกจากระบบ แต่กรณี ที่ยงั ติ ดตั้งอยู่กบั ระบบจาเป็ นต้อง
ใช้เครื่ องมือในการตรวจสอบโดยได้มีงานวิจยั ที่มีความเกี่ ยวข้องกับการ
ตรวจสอบสายเคเบิล โดยอาศัยหลักการวิเคราะห์ค วามต้านทานที่ แปล
เปลี่ ยนกับ ความยาวของสาย [1] ซึ่ งวิ ธีก ารนี้ ใ ช้ใ นการตรวจเช็ ค หา
ตาแหน่ งที่ สายเคเบิ ลเกิ ดการลัดวงจรโดยวิ ธีก ารดังกล่ าวจะใช้ก ฎของ
โอห์มเป็ นเครื่ องมือในการวิเคราะห์แต่ไม่สามารถหาตาแหน่ งสายขาดใน
ได้ นอกจากวิธีดังกล่ าวแล้วยังได้มีงานวิ จยั ที่ เ กี่ ยวของที่ ใ ช้วิธี ก ารที่ มี
ความแตกต่ า งในการหาต าแหน่ ง สายขาด และ ลัด วงจร โดยอาศัย
หลักการการสะท้อนของคลื่น [2] และได้เปรี ยบเทียบวิธีการโดยในการ
ทดลองแบ่งออกเป็ นสองวิธีการคือโดเมนเวลา กับ โดเมนความถี่ โดยใน
การทดลองเป็ นการใช้แบบจาลองซึ่งโมเดลทางคณิ ตศาสตร์ มีพารามิเตอร์
บางประเภทที่ มีกระบวนการได้มาซึ่ งคาตอบซับ ซ้อนไม่ เหมาะกับการ
นามาใช้งานในทางปฏิ บตั ิ และ มีบทความวิชาการที่เกี่ ยวข้องได้กล่าวถึ ง
วิ ธี ก ารหาต าแหน่ งที่ ส ายน าสั ญ ญาณมี ปั ญ หา [3]โดยใช้ห ลัก การทาง
ไฟฟ้ าโดยใช้กฎของโอห์ม และ หาค่าโดยใช้เคอร์ ชอฟฟ์ ในการแก้ปัญหา
ส่ วนการทดสอบเป็ นผลลัพธ์ที่ได้จากการจาลองการทางานโปรแกรม
ดังกล่าว

แรงดันคงที่ที่มาจากแบตเตอร์ รี่เนื่ องจากสามารถจ่ายแรงดัน Vref คงที่และ
ไม่มีผลที่เกิ ดจากแรงดันกระเพื่อมจากภาคจ่ายไฟที่เป็ นแบบเรี ยงกระแส
หลั ง จากนั้ นน าผลแรงดั น ที่ เ กิ ด ขึ้ นไปค านวณหาค่ า โดยใช้ ว งจร
เปรี ยบเทียบแรงดันดังแสดงในรู ปที่ 2
Vc  Vref (1  et / RC )

(1)

รู ปที่ 2 วงจรเปรี ยบเทียบหาค่าความจุของสาย
โดยหลักการทางานของวงจรจะมีการโปรแกรมแรงดันที่เป็ น
แรงดันอ้างอิงจากไมโครคอนโทรลเลอร์ ส่ งไปยังจุดตรวจเช็คสายส่ งและ
เครื่ องวัดจะนาค่าที่ ได้จากการอ่านค่าแรงดันตกคร่ อมสายหรื อค่าความจุ
ไฟฟ้ าเสมือนในสาย ที่เกิดจากการเก็บประจุของสายนาสัญญาณเข้าสู่ การ
เปรี ยบเทียบกับแรงดันอ้างอิงและเมื่อค่าเทียบแล้วเท่ากับค่าที่ต้ งั กาหนดก็
จะส่ งสัญญาณออกจากวงจรเปรี ยบเที ยบเพื่ อหยุด การนับ เวลาใน C/T
converter และนาค่าที่ ได้ไปคานวณระยะทาง โดยมี แผนผังภาพรวมทั้ง
ระบบดังแสดงในรู ปที่ 3

3. วิธีดาเนินงาน
นาคุณสมบัติของสายส่ งที่มีคุณสมบัติทางไฟฟ้ าประกอบด้วย
ตัวต้านทาน ตัวเหนี่ ยวนา และ ตัวเก็บ ประจุ [4] โดยสายโทรศัพท์ก็ มี
คุ ณ สมบัติ เ หมื อนกับ สายส่ ง ต่ างๆ เช่ น กัน ซึ่ ง มี ค่ าความจุ แ ปรผัน ตาม
ระยะทางของสายดังนั้นหากต้องการทราบตาแหน่ งที่สายขาดภายในโดย
คานวณค่าความจุโดยมีวิธีการหาค่าแสดงดังภาพที่ 1

รู ปที่ 3 ผังระบบงานเครื่ องวัดสายโทรศัพท์
นาหลักการที่นามาใช้ออกแบบโปรแกรมควบคุมการทางาน
ไมโครคอนโทรลเลอร์ โดยมี การก าหนด การใช้งานวงจรเปรี ยบเที ยบ
แรงดันที่มีอยูใ่ นตัวไมโครคอนโทรลเลอร์ ซ่ ึงรับค่ามาจากการเชื่ อมต่อกับ
สายโทรศัพท์ และสัง่ ให้ไมโครคอนโทรลเลอร์ กระตุน้ โดยการส่ งแรงดัน
ไปยังสายโทรศัพท์ และทาการอ่านค่าความจุของสายโทรศัพท์ เก็บค่าที่

รู ปที่ 1 วงจร RC time constant
จากภาพวงจรเป็ นวงจรแบ่งแรงดันซึ่ งสามารถนามาหาค่าการ
สะสมพลังงานของตัวเก็บประจุ [5] ได้ดงั สมการที่ (1) และ เพื่อให้เกิ ด
ความแม่ น ย าในการค านวณผลที่ ว ดั ได้ ในงานวิ จ ัย นี้ จะใช้ แ หล่ ง จ่ า ย
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ได้นามาประมวลผลเพื่อหาระยะทางที่ สิ้นสุ ดปลายสาย หรื อตาแหน่ งที่
สายมีปัญหาโดยมีผงั งานดังรู ปที่ 4
การออกแบบการทดลองในวิจยั ทาโดยการแบ่งสายโทรศัพท์
เป็ น 5 กลุ่มความยาว เริ่ มจากความยาว 10 20 30 40 และ 50 เมตร
ทดสอบเครื่ องมือเพื่อหาความแม่นยาโดยการวัดสายโทรศัพท์ในแต่ละ
ชุด ชุดละ 50 ครั้ง และคานวณหาค่าความแม่นยาในการวัดโดยหน่วยวัดที่
ใช้งานคือหน่วยเมตร โดยแสดงวิธีการวัด ดังรู ปที่ 5

4. ผลการทดลอง
ในการทดลองได้เปลี่ยนความยาวของสายโทรศัพท์ท้ งั หมด 5
ขนาดความยาว จากค่ าน้อยสุ ด ไปค่ามากสุ ด ทดลองท าการวัด ทั้งหมด
250 ครั้ง ได้ผลของความเที่ยงตรง ดังแสดงในตารางที่ 1 ซึ่ งจากผลการ
ทดลองที่ได้ ในการวัดค่าความยาวสายทั้งหมดนั้นมีการแสดงค่าผิดพลาด
ทั้งหมด 10 ครั้ งโดยผลที่ ได้คิดเป็ นค่าความเที่ยงตรง ร้ อยละ 99.79 มี
ความผิดพลาดร้อยละ 5 แสดงผลในรู ปแบบกราฟดังแสดงในรู ปที่ 6
ในทางทฤษฎีเครื่ องวัดดังกล่าวสามารถวัดได้ความยาวสายสู งสุ ดตามการ
คานวณ ได้ที่ ความยาว 14,284 เมตร สาหรับเครื่ องมือแสดงค่าการวัด
สู งสุ ดเพียง 9,999 เมตร แต่ สายโทรศัพท์ที่มีในท้องตลาด มี ความยาว
เพียง 100 เมตร จึงมีความเพียงพอกับการใช้งาน

START

Port & Constant Declaration &
Parameter Assigned Value

Enable Interrupts
& A/D

ตารางที่ 1 ผลการวัดและค่าความเที่ยงตรง
ความยาวสาย
ความเที่ยงตรง(%)
10 เมตร
20 เมตร
30 เมตร
40 เมตร
50 เมตร

N
Triger Start
Y
Timer/counter Run &
Approximation Distance

Display
“Distance Value”

Y

N
Over Rang

100
95
95
95
95

วัดผิดพลาด
(ครั้ง)
0
2
2
3
3

Display
“Over Range”

END

รู ปที่ 4 ผังการทางานโปรแกรมควบคุม

รู ปที่ 6 กราฟความเที่ยงตรงและความแม่นยาของเครื่ องมือวัด

5. สรุป
การทดสอบระบบวัด ระยะสายขาดในสายโทรศัพ ท์ ของ
ระบบที่ออกแบบ สามารถตรวจสอบได้ผลความเที่ยงตรงสู ง และ ง่ายต่อ
การนาไปใช้งาน เป็ นผลมาจากการออกแบบวิธีการวัดที่ไม่ซบั ซ้อน และ
รู ปที่ 5 การตรวจวัดทดสอบโดยเครื่ องวัดสายโทรศัพท์
8th ECTI-CARD 2016 “การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอย่างชาญฉลาดเพื่อตอบสนองภาคอุตสาหกรรมสมัยใหม่อย่างยัง่ ยืน”
75

บทความวิจยั
การประชุมวิชาการ งานวิจยั และพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 8
8th ECTI-CARD 2016, Hua Hin, Thailand
จากการทดลองได้แ สดงให้ เ ห็ น ว่าเครื่ องมื อดังกล่ าวสามารถประมาณ
ตาแหน่งที่สายโทรศัพท์ขาดใน ได้โดยมีความเที่ยงตรงสู งถึ งร้ อยละ 95
จากผลการทดลองสังเกตได้ว่า ระบบมี แม่นยาสู งร้ อยละ 99.79 ในช่ วง
ความยาวสายไม่เกิน 10 เมตร และเมื่อความยาวเพิ่มขึ้นค่าความแม่นยา
ลดลง ซึ่งสันนิฐานว่าสาเหตุอาจเกิ ดจาก การหาพารามิเตอร์ ต่างๆซึ่ งเป็ น
คุณสมบัติของสายส่ งที่สามารถนามาประกอบการวิเคราะห์ แต่อย่างไรก็
ดีน้ ัน ผลที่ปรากฏอยูใ่ นพิสัยที่ความผิดพลาดต่าในการนาไปใช้งานจริ ง
ในทางปฏิบตั ิโดยเครื่ องมีความสามารถวัดสายที่มีความยาวทัว่ ไปไม่เกิ น
100 เมตร ในท้องตลาด
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การทดสอบน้ามันฉนวนหม้อแปลงไฟฟ้าก้าลังเปรียบเทียบระหว่างกระบวนการตามมาตรฐาน IEC 60156
กับ ASTM D3487
COMPARISONS DIELECTRIC STRENGTH OF TRANSFORMER OIL TESTER ACCORDIY TO
IEC 60156 and ASTM 3487 Standard
วิเชษฐ ทิพย์ประเสริฐ* อรรถชัย อะทะถ้า และ ปฏิทิน ประทีปสุวรรณ
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย
99 หมู่ 10 ต.ทรายขาว อ.พาน จ.เชียงราย 57120 โทรศัพท์ 088-233-1677 E-mail: t_wichet@hotmail.co.th

บทคัดย่อ

1. บทน้า

บทความนี้น้าเสนอผลการการทดสอบน้้ามันฉนวนหม้อแปลง
ไฟฟ้าก้าลังซึ่งเปรียบเทียบระหว่างกระบวนการตามมาตรฐาน IEC 60156
กับ ASTM D3487 วิเคราะห์หาค่าแฟกเตอร์ สนามไฟฟ้าของอิเล็กโตรด
แบบครึ่งทรงกลม ที่ระยะแกป 2.5 มิลลิเมตร ที่ความถี่ 50 เฮิรตซ์ ซึ่ง
น้้ามันฉนวนหม้อแปลงไฟฟ้าก้าลังเป็นอุปกรณ์เพื่อระบายความร้อน ดับ
อารค์ ท างไฟฟ้ า ได้ อี ก ทั้ ง ใช้ ใ นการออกแบบและสร้ า งอุ ป กรณ์ ก าร
ทดสอบอย่างแพร่หลาย ในการทดสอบการเกิดเบรกดาวน์ของมาตรฐาน
IEC 60156 สูง สุดอยู่ที่ 42.4 กิโลโวลต์ ส่วนมาตรฐาน ASTM D877
สูงสุดอยู่ที่ 41.5 กิโลโวลต์ ค่าแฟกเตอร์ สนามไฟฟ้าของอิเล็กโทรดแบบ
ทรงกลมบางส่วนมีค่าอยู่ในช่วง 0.955

น้้ามันหม้อแปลงเป็นฉนวนเหลวที่เป็นทั้ง ฉนวน หลักและ
เป็นตัวกลางในการถ่ายเทความร้อนในหม้อแปลง ไฟฟ้าก้าลัง รวมถึงใช้
ในด้านการเรียนการสอนและการวิจัย[1] มีคุณสมบัติพื้นฐานที่ส้าคัญคือ
คุ ณ สมบั ติ ท างไฟฟ้ า และคุ ณ สมบั ติ ท างการระบายความร้ อ น[2]
คุณสมบัติทางไฟฟ้าของน้้ามันหม้อแปลงที่ส้าคัญมีดังนี้ มีค่าความคงทน
ต่ อ ความเครี ย ดสนามไฟฟ้ า เบรกดาวน์ ป ระมาณ 25 กิ โ ลโวลต์ ต่ อ
มิลลิเมตร ที่ความถี่ 50 เฮิรตซ์ [3] สามารถ แทรกซึมในช่องว่างต่าง ๆ
ของอุปกรณ์เพื่อระบายความ ร้อนได้ดีไม่ติดไฟง่าย ดับอารค์ทางไฟฟ้าได้
และมีความสามารถ ในการคืนตั วเป็นฉนวนได้อีกครั้งหลังจากเกิดการ
เบรกดาวน์ อี ก ทั้ ง ใช้ ใ นการออกแบบสร้ า งอุ ป กรณ์ ก ารทดสอบและ
งานวิ จั ย ทางด้ า นวิ ศ วกรรมไฟฟ้ า แรงสู ง อย่ า งแพร่ ห ลาย ในการ
ตรวจสอบความเป็น ฉนวนของน้้ า มั น หม้ อ แปลงมี อ ยู่ ห ลากหลายวิ ธี
ด้วยกัน แล้วยังมีพัฒนาหม้อแปลงที่ดีและมีประสิทธิภาพมากขึ้นทุกปี แต่
ทุกอย่างจะต้องมีการอ้างอิง ตามมาตรฐานที่ได้ก้าหนดไว้ ในส่วนของ
โครงงานนี้เราได้น้ามาตรฐาน IEC 60156 เปรียบเทียบกับ ASTM 3487
ซึ่งมาตรฐานเหล่านี้ส่วนใหญ่จะบ่งบอกถึงคุณสมบัติของความหนืดความ
คงทนต่อแรงดันไฟฟ้าและคุณสมบัติของการต้านทานการเกิดปฏิกิริยา
ออกซิเดชันคล้ายๆกัน ดั่งนั้นทางคณะผู้จัดท้าจึงได้จัดท้างานวิจัยเกี่ยวกับ
การทดสอบน้้ ามั นฉนวนหม้ อแปลงไฟฟ้ าก้ าลั ง เปรีย บเทีย บระหว่ า ง
กระบวนการตามมาตรฐาน IEC 60156 กับ ASTM D3487

ค้าส้าคัญ: ฉนวนเหลว, อิเล็กโตรดแรงสูง,เบรกดาวน์

Abstract
This paper to present the results of oil dielectric strength test
that compare the difference between standard IEC 60156 and ASTM
3487. The analysis of the electric factor of the spherical electrode, the
gap was set at 2.5 mm. with the frequency of 50 Hz. The transformer oil
is a heat extractor that not only strike electrical fire but also used to
design and build the test equipment extensively. To test the standard
breakdown IEC 60156, the highest scale was set at 42.4 kV. Moreover,
the highest standard ASTM D877 was set at 41.5 kV and the factor of
the spherical electrode ranged at 0.955.
Keywords: Liquid Insulation, High Voltage Electrode, Breakdown

8th ECTI-CARD 2016 “การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอย่างชาญฉลาดเพื่อตอบสนองภาคอุตสาหกรรมสมัยใหม่อย่างยั่งยืน”
77

บทความวิจัย
การประชุมวิชาการ งานวิจัยและพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 8
8th ECTI-CARD 2016, Hua Hin, Thailand
วิเคราะห์ค่าแฟกเตอรส์นามไฟฟ้าของอิเล็กโทรด แบบ Partial
Spherical จากแรงดันไฟฟ้าเบรกดาวน์ของฉนวนน้้ามันหม้อแปลง ระยะ
แกป และค่าความเครียดสนามไฟฟ้าสูงสุดจากการวิเคราะห์ที่ระยะแกป
เท่ากัน แต่ค่าแรงดัน เบรกดาวน์และค่าความเครียดสนามไฟฟ้าสูงสุดจะ
ไม่เท่ากัน ซึ่งรูปลักษณะอิเล็กโตรดที่ใช้ในการทดสอบ ซึ่งจะสามารถ
ค้านวณหาค่าแฟกเตอร์สนามไฟฟ้าของ อิเล็กโตรดที่ใช้ในการทดสอบได้
จากสมการที่ (1)[7]

2. วัสดุและอุปกรณ์
2.1 ขัวอิเล็กโตรด[4]
ขั้วอิเล็กโตรดกลึงขึ้นรูปจากทองเหลือง ในส่วน ของเกลียว
ส้าหรับจับยึดขั้วอิเล็กโตรดเข้ากับชุดปรับ ระยะแกป เป็นเกลียวขนาด
มิล ลิเ มตร เพื่อความละเอี ยด ของการปรับ ระยะแกป อิเ ล็ ก โตรดตาม
มาตรฐาน IEC 60156 แบบ Partial Spherical ในดังรูปที่ 1

* 
รูปที่ 1 อิเล็กโตรดแบบ Partial Spherical

Ub
d  Eb max

(1)

3.2 มาตรฐานการทดสอบ
3.2.1 มาตรฐาน IEC 60156[8]
ในมาตรฐานได้ก้าหนดแรงดันแบรกดาวน์ของฉนวนไฟฟ้า
ชนิดฉนวนเหลวที่ความถี่ก้าลัง (Power frequency) ในการทดสอบโดย
การจ่ายสนามไฟฟ้ากระแสสลับเพิ่มขึ้นด้วยอัตราคงที่จนเกิดการเบรก
ดาวน์
เงื่อนไขการทดลอง ในการทดสอบอุณหภูมิของเหลวทดสอบ
และอากาศภายนอกจะต้องไม่ต่างกันเกิน 5 องศาเซลเซียส ซึ่งอุณหภูมิ
ของเหลวที่ ทดสอบจะต้องอยู่ระหว่าง 20 องศาเซลเซียส ± 5 องศา
เซลเซียส
กระบวนการทดสอบ การเติมน้้ามันต้องค่อยๆ เติมลงอย่างช้า
ๆ โดยการดูดน้้ามันลงในอุปกรณ์ทดสอบด้านฝาบนเพื่ อหลีกเลี่ยงไม่ให้
เกิดฟองอากาศ
3.2.2 มาตรฐาน ASTM D 3487[9]
มาตรฐานการทดสอบฉนวนน้้ า มั น หม้ อ แปลงมี ห ลาย
มาตรฐาน เช่น IEC และ ASTM เป็นต้น ในที่นี้ กล่าวถึงเฉพาะการ
ทดสอบน้้ามันหม้อแปลงเชิงการค้าอ้างอิงตามมาตรฐาน ASTM เป็นหลัก
จากมาตรฐาน ASTM D3487-08 ได้แบ่งหัวข้อการทดสอบฉนวนน้้ามัน
หม้อแปลงออกเป็น 3หัวข้อหลัก ได้แก่
-การทดสอบคุณสมบัติทางฟิสิกส์,
-การทดสอบคุณสมบัติทางไฟฟ้า
-การทดสอบคุณสมบัติทางเคมี
ในมาตรฐานยั ง ได้ ก้ า หนดเกณฑ์ ดั ช นี ชี้ วั ด ค่ า ของผลการ
ทดสอบที่ยอมรับได้ของแต่ล่ะหัวข้อการทดสอบไว้ด้วย

2.2 น้ามันหม้อแปลง
น้้ามันหม้อแปลงเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้มาจากการกลั่นปิโตเลียม
ที่ประกอบด้วย ไฮโดรคาร์บอนหลายชนิด สามารถจ้าแนกตามโครงสร้าง
โมเลกุลได้ 3 ประเภท คือ พาราฟินิก(Parafinic), แนฟทีนิก(Napthenic),
และอโรมาติก(Aromatic) โดยพาราฟินิกและแนฟทีนิกเป็นประเภทที่ที
เสถียรภาพเนื่องจากเป็นไฮโดรคาร์บอนไม่อิ่มตัว[5]
และในการใช้งานจริงจะพยายามให้อัตราส่วนของอโรมาติก
น้อยสุดเพราะเป็นสาเหตุส้าคัญของการเสียสภาพทางไฟฟ้าของน้้ามัน
หม้อแปลง โดยส่วนใหญ่นิยมให้มีอัตราส่วนแนฟทีนิกมากเพราะจะไม่
เกิดขี้ผึ้ง ซึ่งมีผลท้าน้้ามันหม้อแปลงมีความหนืดสูงขึ้นที่อุณหภูมิต่้าท้าให้
มีปัญหาเรื่องระบายความร้อน[6] ทั้งนี้ลักษณะสมบัติที่ต้องการของน้้ามัน
หม้ อ แปลงส้ า หรั บ การฉนวนอุ ป กรณ์ ไ ฟฟ้ า แรงสู ง จะก้ า หนดด้ ว ย
คุณสมบัติทางฟิสิกส์, เคมีและไฟฟ้า ซึ่งใช้ให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์
การใช้

3. วิธีการทดสอบ
3.1 ระเบียบวิธีการทดสอบ
ระเบียบวิธีการการทดสอบหาแรงดันไฟฟ้าเบรกดาวน์ ฉนวน
น้้ามันหม้อแปลง อ้างอิงตามมาตรฐาน IEC 60156 ก้าหนด โดยมีหัวข้อ
การทดสอบและวิเคราะห์ผล การทดสอบ ดังนี้
- ทดสอบหาค่าความคงทนต่อแรงดันไฟฟ้าเบรกดาวน์ของ
ฉนวนเหลวตามมาตรฐาน
- เปรียบเทียบแรงดันไฟฟ้าเบรกดาวน์ในฉนวน น้้ามันหม้อ
แปลง ของอิเล็กโตรดตามมาตรฐาน ที่ระยะแกประหว่าง อิเล็กโตรด 2.5
มิลลิเมตร
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อิ เ ล็ ก โทรดแบบครึ่ ง ทรงกลมการวั ด แรงดั น กระแสสลั บ ที่ ส ภาวะ
ความชื้นสมบูรณ์ที่ 17 g/m3 และ ASTM D877 ที่ระยะแกป 2.5 mm
อิ เ ล็ ก โทรดแบบครึ่ ง ทรงกลมการวั ด แรงดั น กระแสสลั บ ที่ ส ภาวะ
ความชื้นสมบูรณ์ที่ 20 g/m3

3.3 ข้อมูลน้ามันหม้อแปลง
น้้ามันหม้อแปลงที่ได้น้ามาท้าการทดสอบในครั้ง นี้จ ะแบ่ง
ออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ น้้ามันหม้อแปลงที่ยังไม่ผ่านการใช้งาน และ
น้้ามันหม้อแปลงที่ผ่านการใช้งานมาแล้ว ซึ่ง มีทั้งหมด 3 ชนิดดังนี้
3.3.1 หม้อแปลงขนาด 100 kVA ระยะเวลาใช้งาน 4 ปี การจ่ายโหลด
69.51 kVA ข้อมูลตามตารางที่ 1 สาเหตุที่ปลดเนื่องจาก ถูกฟ้าฝ่า
3.3.2 หม้อแปลงขนาด 250 kVAระยะเวลาใช้งาน 5 ปี การจ่ายโหลด
165.94 kVA ข้อมูลตามตารางที่ 2 สาเหตุที่ปลดเนื่องจาก ถูกฟ้าฝ่า
3.3.3 หม้อแปลงขนาด 100 kVAระยะเวลาใช้งาน 3 ปี การจ่ายโหลด
73.76 kVA ข้อมูลตามตารางที่ 3 สาเหตุที่ปลดเนื่องจาก ไฟไหม้
หม้อแปลง

ตารางที่ 3 ข้อมูล หม้อแปลงขนาด 100 kVAระยะเวลาใช้งาน 3 ปี การ
จ่ายโหลด 73.76 kVA
THREE PHASE
ACCORDING TO IEC 60076
FREQUENCY 50 Hz.
TYPE OF COOLING ONAN
RATE kVA 100
VECTOR GROUP Dyn 11
H.V. VOLT. 22000
LV.VOLT. 400/230
H.V.AMP. 2.62
LV.AMP. 144.34
๐
%IMPED.AT 75 C
AMBIENT TEMP. 40 ๐C
TEMP.RISE: WINDING 65 K
TOP OIL 60 K
OIL 165 l.
TOTAL WT. 605 kg
DATE 2012

ตารางที่ 1 ข้อมูลหม้อแปลงขนาด 100 kVA ระยะเวลาใช้งาน 4 ปี การ
จ่ายโหลด 69.51 kVA
THREE PHASE
ACCORDING TO IEC 60076
FREQUENCY 50 Hz.
TYPE OF COOLING ONAN
RATE kVA 100
VECTOR GROUP Dyn 11
H.V. VOLT. 22000
LV.VOLT. 400/230
H.V.AMP. 6.56
LV.AMP. 360.85
๐
IMPED.AT 75 C
AMBIENT TEMP. 40 ๐C
TEMP.RISE: WINDING 65 K
TOP OIL 60 K
OIL 260 .
TOTAL WT. 1165 kg.
DATE 2003

ตารางที่ 4 การเกิดเบรกดาวน์น้ามันหม้อแปลงตามมาตรฐาน IEC 60156
แรงดันที่อ่านได้จากโวลท์เตจดิไวเดอร์ (kV)
ประเภท
ค่าเฉลี่ย
1
2
3
4
5
น้้ามันใหม่ 42.1 43.4 41.3 42.3 43.1
42.4
ชนิด 1
24.5 23.3 21.8 23.7 25.2
23.7
ชนิด 2
32.3 31.7 32.8 33.0 31.2
32.2
ชนิด 3
18.3 19.1 18.5 18.7 18.4
18.6

ตารางที่ 2 ข้อมูลหม้อแปลงขนาด 250 kVAระยะเวลาใช้งาน 5 ปี การจ่าย
โหลด 165.94 kVA
THREE PHASE
ACCORDING TO IEC 60076
FREQUENCY 50 Hz.
TYPE OF COOLING ONAN
RATE kVA 100
VECTOR GROUP Dyn 11
H.V. VOLT. 22000
LV.VOLT. 400/230
H.V.AMP. 6.56
LV.AMP. 360.85
๐
IMPED.AT 75 C
AMBIENT TEMP. 40 ๐C
TEMP.RISE: WINDING 65 K
TOP OIL 60 K
OIL 260 .
TOTAL WT. 1165 kg.
DATE 2003

ตารางที่ 5 การเกิดเบรกดาวน์น้ามันหม้อแปลงตามมาตรฐาน ASTM D877
แรงดันที่อ่านได้จากโวลท์เตจดิไวเดอร์ (kV)
ประเภท
ค่าเฉลี่ย
1
2
3
4
5
น้้ามันใหม่ 41.2 41.5 42.1 41.7 41.3
41.5
ชนิด 1
23.7 22.6 22.5 23.2 22.4
22.8
ชนิด 2
34.5 33.2 34.6 34.2 33.7
34
ชนิด 3
18.9 19.2 18.1 18.7 18.5
18.6
จากผลการทดสอบแสดงในรูปที่ 2 เป็นการเปรียบเทียบค่ า
ความเครียดสนามไฟฟ้าของมาตรฐาน IEC 60156 กับ มาตรฐาน ASTM
D877 ซึ่งผลที่ออกมามีค่าใกล้เคียงกัน แต่ล่ะมาตรฐานเพื่อให้ทราบถึ ง
แฟกเตอร์หรือรูปลักษณะอิเล็กโทรดที่ใช้ในการทดสอบ ซึ่งจะสามารถ
ค้านวณหาค่าแฟกเตอร์สนามไฟฟ้าของอิเล็กโทรดที่ใช้ในการทดสอบได้
เพื่อที่จะได้ทราบถึงค่าความคงทนของ ฉนวนทางไฟฟ้าของฉนวนน้้ามัน
หม้อแปลงที่ใช้ในการทดสอบ

4. ผลการทดลอง
ข้ อ มู ล หม้ อ แปลงก้ า ลั ง ที่ น้ า น้้า มั น หม้ อ แปลงมาใช้ ใ นการ
ทดสอบและผลการทดสอบมาตรฐาน IEC 60156 ที่ระยะแกป 2.5 mm
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พบว่า น้้ามันฉนวนชนิดที่ 3 มีค่าประมาณ 18.6 กิโลโวลต์ ซึ่งมีค่าต่้ากว่า
มาตรฐาน เนื่องจากเป็นน้้ามันหม้อแปลง ที่ผ่านการใช้งานมาแล้วระยะ
หนึ่ง โดยฉนวนน้้ามัน หม้อแปลงตามมาตรฐานจะสามารถมีความคงทน
ของฉนวนทางไฟฟ้าได้ประมาณ 25 กิโลโวลต์ต่อมิลลิเมตร

ตารางที่ 6 ค่าความเครียดสนามไฟฟ้าสูงสุดขณะเบรกดาวน์ (kV) ที่ระยะ
แกป 2.5 mm
ค่าความเครียดสนามไฟฟ้าสูงสุดขณะเบรก
ดาวน์ (kV)
มาตรฐานที่ใช้ในการ
ทดสอบ
น้้ามัน
ชนิดที่ 1 ชนิดที่ 2 ชนิดที่ 3
ใหม่
IEC 60156
7.10
3.97
5.49
3.12
ASTM D877
6.97
3.83
5.71
3.13

5. สรุป
การทดสอบหาค่ าแรงดันไฟฟ้าเบรกดาวน์ ในฉนวนน้้ามัน
หม้อแปลง ตามระเบียบวิธีที่มาตรฐาน ก้าหนด โดยทดสอบเปรียบเทียบ
ระหว่างอิเล็กโตรด ที่ระยะแกป 2.5 มิลลิเมตรโดยใช้ชุดควบคุมอัตราการ
เพิ่มแรงดันจาก แหล่งจ่ายแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับปรับค่าได้ ที่ ระยะ
แกปเท่ากัน ค่าเฉลี่ยแรงดันไฟฟ้าเบรกดาวน์ของฉนวน น้้ามั นหม้อแปลง
มีลักษณะของ สนามไฟฟ้าไม่สม่้าเสมอสูง ตลอดช่วงระยะแกป อันเป็น
ผลมาจากรูป ลักษณะของอิเล็กโตรด โดยฉนวน น้้ามันหม้อแปลงที่ใช้ใน
การทดสอบนี้ เป็นฉนวนที่ ผ่านการใช้งานมาแล้วและมีความชื้นสูงซึ่งจะ
ท้าให้มี ค่าแรงดันไฟฟ้าเบรกดาวน์ที่ต่้ากว่าที่มาตรฐานค่าแฟกเตอรส์นาม
ไฟฟ้ า ของอิ เ ล็ ก โตรดสามารถน้ าไปใช้ วิเ คราะห์ ห าค่ า ความคงทนต่ อ
ความเครียดสนามไฟฟ้าเบรกดาวน์ของฉนวน น้้ามันหม้อแปลง หรือค่า
ความคงทนต่อความเครียดสนามไฟฟ้าเบรกดาวน์ของ ฉนวนน้้ามันหม้อ
แปลงในสนามไฟฟ้าแบบไม่สม่้าเสมอสูง หรือภายใต้อิเล็กโตรดรูปทรง
อื่น ๆ ส้าหรับการออกแบบ วัสดุฉนวนโดยใช้ฉนวนน้้ามันหม้อแปลงได้
อย่างเหมาะสม ต่อไปในอนาคต

รูปที่ 2 เทียบค่าความเครียดสนามไฟฟ้าสูงสุดขณะเบรกดาวน์ระหว่าง
มาตรฐาน IEC 60156 กับ ASTM D877
4.1 วิเคราะห์ผลการทดลอง
จากผลการทดสอบหาค่ าแรงดันเบรกดาวน์แ ละ การหาค่ า
ความเครียดสนามไฟฟ้าสูงสุด โดยใช้ อิเล็กโตรดแบบ Partial Spherical
ที่ระยะแกป 2.5 มิล ลิเมตร ท้าการทดสอบ ในห้ องปฏิบัติก ารที่ มีก าร
ควบคุมอุณหภูมิด้วยเครื่องปรับอากาศ ซึ่งจะพบว่าในการทดสอบของ
มาตรฐาน IEC 60156 ที่สภาวะ บรรยากาศเดียวกัน ดังนี้ อุณหภูมิ 24
องศาเซลเซี ย ส ความดั น บรรยากาศ 737 มิ ล ลิ เ มตรปรอท ความชื้ น
สัมพัทธ์ 55 เปอร์เซ็นต์ ความชื้นสัมบูรณ์ 17 g/m3 และของมาตรฐาน
ASTM D877 ที่สภาวะ บรรยากาศเดียวกัน ดัง นี้ อุณหภูมิ 26 องศา
เซลเซียส ความดันบรรยากาศ 738 มิลลิเมตรปรอท ความชื้นสัมพัทธ์ 50
เปอร์เซ็นต์ ความชื้นสัมบูรณ์ 20 g/m3
จากผลการการทดสอบหาค่ า แรงดั นไฟฟ้ าเบรกดาวน์ ของ
มาตรฐานIEC 60156 ดังตารางที่ 3 และ มาตรฐาน ASTM D87 2 ผลการ
ค้านวณหาค่าความเครียดสนามไฟฟ้าสูงสุดที่ผิวอิเล็ กโทรด แบบ Partial
Spherical และจาก (1) จะสามารถแสดงผลการค้านวณ หาค่าแฟกเตอร์
สนามไฟฟ้ า ของอิ เ ล็ก โทรด ได้ และการเปรี ย บเที ย บค่ าความเครี ย ด
สนามไฟฟ้าสูงสุดขณะเบรกดาวน์ระหว่างมาตรฐาน IEC 60156 กับ
ASTM D877 ดังรูปที่ 2
และจากผลการค้านวณจะพบว่า ความคงทนของ การฉนวน
ทางไฟฟ้าของฉนวนน้้ามันหม้อแปลงที่ใช้ ในการทดสอบที่ระยะแกป
2.5 มิล ลิเ มตรตามมาตรฐานก้าหนด ซึ่ง น้้ามันฉนวนที่น้ามาทดสอบ
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บทคัดย่ อ
บทความวิจยั นี้ นาเสนอกระบวนสร้างวัสดุอจั ฉริ ยะอิเล็กโทร
โครมิ ค ที่ เ ป็ นแบบฟิ ล์ ม บางด้ว ยการระเหยเป็ นไอของสารทัง สเตน
ออกไซด์ในสภาวะสู ญญากาศ ด้วยการใช้แรงดันไฟฟ้ าในการควบคุม
การเกิดปฎิกิริยาเคมีไฟฟ้ าเป็ นการปรับความเข้มสี ดว้ ยการให้แรงดันตรง
และไบอัสย้อนกลับกับสารอิเล็กโทรโครมิกที่เคลื อบอยูบ่ นกระจกโปร่ ง
แสง การทดสอบด้วยสัญญาณที่ เปลี่ ยนแปลงกับ คาบเวลาเพื่อเป็ นการ
ยืนยันผลการทดสอบด้วยแรงดันกระแสตรงในการเกิ ดสี และการจางของ
สี ซึ่ งในที่ น้ ี จากการทดสอบพบว่ า การให้ แ รงดัน ไบอัส ที่ เ ป็ นสั ญ ญา
กระแสสลับที่ระดับแรงดัน 3Vp-p ความถี่ 10Hz และ 100Hz พบว่าการ
ตอบสนองของสัญญามีการเปลี่ ยนสถานะที่ต่า จึงเหมาะต่อการพัฒนาใช้
เป็ นกระจกที่สามารถปรั บความเข้มของสี เพื่อใช้ในการควบคุมการผ่าน
ของความเข้ม แสงจากดวงอาทิ ต ย์ และการใช้ เ ป็ นจอแสดงผลหรื อ
อุปกรณ์การกรองของแสงได้

1. บทนา
ในปั จจุบนั นี้ วสั ดุอิเล็กโทรโครมิค (Electrochromic material)
เป็ นวัส ดุ ที่ มี ค วามสามารถในการเปลี่ ย นสี และการให้ แ สงผ่ า น จาก
สนามไฟฟ้ า ซึ่งมีความสามารถตอบสนอง ต่อการปรับแสง ซึ่ งเป็ นสมบัติ
ของวัสดุ อจั ฉริ ยะ “Smart material” ในการปรั บความเข้มสี และการ
สะท้อนคลื่ นพลังงานความร้ อนจากแสงอาทิ ตย์ซ่ ึ งทาให้ ล ดอัตราการ
ขยายตัวทางความร้อนได้ดี [1 ] โดยมี สารอิเล็กโทรไลท์ ทั้งที่ เป็ นแบบ
ของแข็งและแบบที่เป็ นของเหลวที่มีความหนืดสูง สามารถเป็ นตัวนาและ
ตัวจ่ายเพื่อให้ประจุอิออนเคลื่อนที่เข้าไปหรื อออกจากชั้นสารดังแสดงใน
รู ปที่ 1. ที่ เกิ ดปฏิ กิริยาไฟฟ้ าเคมี ให้เปล่ งสี หรื อสี จางหายไป ดังนั้นสาร
อิเล็กโทรไลท์ที่มีความเข้มข้นที่เหมาะสมกับการแลกเปลี่ ยนประจุอิออน
ในกระบวนการทางไฟฟ้ าเคมี ท้ ังออกซิ เ ดชั่น (Oxidation)และรี ดัก ชั่น
(Reduction)เป็ นสิ่ งที่สาคัญทั้งการดูดกลืนแสงและการส่ งผ่านของแสง

คาสาคัญ: อัจฉริ ยะอิเล็กโทรโครมิค, ทังสเตนออกไซด์, การระเหย

Abstract
This paper presents the procedure to create smart materials
electrochromic with a thin-film evaporation of tungsten oxide material
under vacuum. By applying a voltage to control the electrochemical
reaction to adjust the color intensity with a forward and reverse bias
voltage with electrochromic material coating on the glass transparency.
The test signal by changing the period of time to confirm the result with
DC voltage in the coloring and bleaching of color. In this test showed
that the bias voltage is the AC at 10Hz and 100Hz frequency voltage
3Vp-p found that the response of the agreement, a transition to low. It is
suitable for the development of a mirror can adjust the intensity of the
colors to be used to control the passage of light from the sun. And a
display device or filtered light.

รู ปที่1. โครงสร้างของชั้นสารเคมีอิเล็กโทรโครมิคที่เคลือบลงบนกระจก
ที่เคลือบขั้วโลหะโปร่ งแสงเป็ นการเรี ยงตัวซ้อนทับกันตามแนวตั้ง
จากการได้รับแรงดันไบอัสตรงและแรงดันไบอัสย้อนกลับ
ให้กบั สารประกอบทังสเตนออกไซด์ลงบนกระจกที่มีข้ วั ไฟฟ้ าโปร่ งแสง
ที่เป็ นวัสดุอจั ฉริ ยะอิเล็กโทรโครมิค จาเป็ นต้องศึ กษาคุ ณสมบัติพ้ืนฐาน
ทางไฟฟ้ า โดยมี ช่ วงเวลา (Delay time) และความเร็ วของการเปลี่ ยน
สถานะความเข้มสี (Switching time) [2 ] ที่จาเป็ นต่อปฏิ กิริยาเคมีในการ
แทนที่ของประจุอิออนจากสมการรี ด็อกซ์สามารถแสดงได้ดงั นี้

Keywords: , electrochromic tungsten oxide, evaporation
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ครอบกระจกด้า นบน ทาการดู ด อากาศและสารประกอบที่ เ จื อปนอยู่
ภายในออกจนความดันภายในลดต่ าลงที่ 0.4 Pa จากนั้นให้ เ ริ่ ม ปรั บ
แรงดันที่อุปกรณ์ ควบคุ มกระแสที่ ให้ก ับไส้ค วามร้ อนทังสเตนที่ระดับ
กระแส 150 แอมป์ ต่อจากนั้นให้ปิดวาล์วที่ ต่อเชื่ อมกับปั๊ มสุ ญญากาศ
เมื่ อ กระแสที่ เ พิ่ ม สู งถึ ง 150 แอมป์ จะท าให้ สารประกอบทัง สเตน
ออกไซด์เกิดการระเหย ในระยะแรกให้รอประมาณ 30 วินาที จากนั้นให้
เปิ ด shutter ที่ก้ นั ระหว่างแผ่นกระจกกับไส้ความร้อนไอระเหยก็จะระเหย
ขึ้ น ไปติ ด ยังส่ ว นของกระจก ITO โดยในขั้น ตอนนี้ ต้องรั ก ษาระดับ
กระแสให้คงที่ที่ 150 A จนกระทัง่ สารประกอบทังสเตนออกไซด์ได้
ระเหยจนหมด จึงค่อยๆลดระดับกระแสลงอย่างช้าจนเป็ นศูนย์แอมป์ ดัง
แสดงในรู ปที่ 3

WO3 + xM+ + xe– ↔ MxWO3
ซึ่ งประกอบด้วย M+ = H+, Li+, Na+ หรื อ K+ และ อิออนลบ (e- ) เข้าไป
แทนที่อิเล็กตรอน โดยในแต่ละธาตุของสารเคมีที่เป็ นอิ นเล็กโทรโคมิ ค
กับ สารอิ เ ล็ ก โทรไลท์ที่ เ ป็ นชั้น ของสารละลายเพื่ อ การแลกเปลี่ ย น
อิเล็กตรอนกับประจุอิออนของธาตุที่ข้ วั โลหะโปร่ งแสงที่ เคลื อบอยู่บน
กระจก หรื อชั้นของเนื้ อวัสดุอิเล็กโทรโครมิคที่เคลื อบอยู่ ณ ที่น้ ี เมื่อหยุด
การให้แรงดันไบอัส พบว่าวัสดุ อจั ฉริ ยะจะยังคงสภาพของสี ไว้ได้เป็ น
เวลานาน

2. การเคลือบฟิ ล์ มบางทังสเตนออกไซด์ WO3
2.1 การเตรียมแผ่นกระจก ITO
การเตรี ยมกระจกเพื่อการเคลือบฟิ ล์มของทังสเตนออกไซด์จะ
ใช้ก ระจกที่ มี ก ารเคลื อ บโลหะออกไซด์ โ ปร่ ง แสงของสารประกอบ
อินเดียมทินออกไซด์เรี ยกว่ากระจก (ITO Glass) ด้วยการตัดแผ่นกระจก
ITO ออกให้มีข นาด 3.33  2.5 cm 2 ทาความสะอาดชิ้ น กระจกด้วย
acetone และน้ ายาเช็ดกระจก Isopropyl Alcohol จากนั้นทาให้แห้ง ดัง
แสดงในรู ปที่ 2 ภายหลังจากการตัดกระจก ITO แล้วให้ทาความสะอาด
อีกครั้ งแล้ววัดค่าความต้านทานของกระจกโดยด้านที่ เคลื อบสาร ITO มี
ความต้านทานประมาณ 22-25 โอห์ม ส่ วนด้านที่เป็ นกระจกจะมีความ
ต้านทานสูงมาก

รู ปที่3. อุปกรณ์การควบคุมกระแส และระบบสุญญากาศการ(ก) และการ
ระเหยผงทังเสตนออกไซด์เป็ นไอจับที่กระจก ITO(ข)
จากนั้นนาไปอบภายใต้บรรยากาศก๊าซไนโตรเจน ในปริ มาณ 0.5 ลิ ตรต่อ
นาที ทิ้งไว้ป ระมาณ 10 นาที จึงเริ่ มท าการอบ (ปล่ อยก๊าซไนโตรเจน
ตลอดเวลาที่ อ บ)ที่ อุ ณ หภู มิ 100 องศาเซลเซี ย ส เป็ นเวลา 1 ชั่ว โมง
ต่ อ จากนั้น เพิ่ ม อุ ณ หภู มิ เ ป็ น 150 องศาเซลเซี ยสเป็ นเวลา 1 ชั่วโมง
หลังจากนั้นค่อยๆลดอุณหภูมิลง 50 องศาเซลเซี ยส ทุกๆ 1 ชัว่ โมงจนเข้า
สู่ อุณหภูมิปกติ เพื่อเพิ่มการยึดเกาะของฟิ ล์มบาง

3. การทดสอบสมบัตทิ างไฟฟ้า
การเคลื อบฟิ ล์มบางของสารโลหะออกไซด์ที่เป็ นอิเล็กโทร
โครมิค ซึ่ งมีประจุอิออนบวกเพื่อใช้ในการแลกเปลี่ยนอิเล็กตรอน และ
สารอิเล็กโทรไลท์ที่ใช้ในการนาประจุอิออนที่เป็ นสารละลายของเหลว
เมื่อตัวเซลล์ของกระจกอิเล็กโทรโครมิคได้รับการจ่ ายแรงดันจะทาให้
ประจุอิออน และอิเล็กตรอน (e- )นั้นถูกฉี ดเข้าไปยังสารประกอบโลหะ
ออกไซด์ที่เป็ นส่ วนของชั้นอิเล็กโทรโครมิค เช่ นทังสเตนออกไซด์ ก็จะ
เปลี่ยนความเข้มสี ในชั้นของอิเล็กโทรโครมิคที่เคลือบบนกระจกที่ ช้ นั นา
ไฟฟ้ าโปร่ งแสงด้วยแรงดันไบอัสตรงและย้อนกลับ

(ก)
(ข)
รูปที่2. การทดสอบกระจกด้านที่เป็ นกระจก(ก )และเคลือบสาร ITO(ข)

2.2 การเคลือบทังสเตนออกไซด์ (WO ) บนแผ่นกระจก ITO
3

ทาความสะอาดภายในภาชนะเครื่ องเคลือบสุญญากาศ และทา
การติดตั้งส่วนของไส้ทงั สเตนที่มีความต้านทาน 2 โอห์ม ที่เป็ นแบบหลุม
เพื่อใส่ สารประกอบทังสเตนออกไซด์ปริ มาณ 0.1 กรัม ในหลุมของไส้
ความร้อนทังสเตน และจัดวางแผ่นตะแกรงโลหะที่ ตดั เป็ นช่ องสาหรั บ
วางกระจก ITO ให้ห่างจากไส้ทงั สเตนประมาณ 4 cm จากนั้นปิ ดฝา

3.1การทดสอบสมบัติทางไฟฟ้ากระแสตรง
สมบัติทางไฟฟ้ าด้านกระแสตรงเป็ นการศึกษากระบวนการ
ของการเกิดปฏิกิริยาเคมีไฟฟ้ ากับชิ้ นงานที่ทาการสร้ างส่ วนของชั้นอิเล็ก
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แรงดันเพิ่มขึ้น แต่เมื่อลดแรงดันลงสี ของกระจกก็ยงั อยู่เหมื อนเดิ มกับที่
จ่ายแรงดันเพิ่มขึ้น เนื่ องจากสารอิ เล็กโทรโครมิ คนั้นมีความสามารถใน
การจาของประจุอิออนที่เกิ ดการเปลี่ ยนสี ยงั คงสภาพเดิ มโดยไม่ได้ถูกนา
ออกจากชั้น สะสมประจุ อิออนซึ่ งเปรี ยบเสมือนการอัดประจุข องแบต
เตอร์ รี ซึ่ งหมายถึ งปฏิ กิริยารี ดอกซ์ทาให้เกิ ดกลุ่มของโมเลกุลของสาร
MxWO3 (blue) ที่ได้จากอิออน M+ คือ H+ ที่เป็ นผลของ Hysteresis ของ
สภาพการจาระหว่างประจุอิออนและอิเล็กตรอน[3]ดังแสดงในรู ปที่ 5

โทรโครมิค ที่มีค วามต้านทาน 2-6k เมื่ อได้รับการให้แ รงดันไบอัส
ตรงและย้อนกลับซึ่งเป็ นการควบคุมการกระตุน้ ของการฉี ด และการแยก
ของอิ เ ล็ ก ตรอนและอิ อ อนโลหะเข้า สู่ ช้ ัน ของออกไซด์ ข องทัง สเตน
ออกไซด์ ด้ ว ยสารละลายอิ เ ล็ ก โทรไลติ ก ของ HCl ที่ ค วามเข้ม ข้น
0.1M,0.01M และ 0.001M ด้วยการปรับแรงดัน จาก 0 ถึง 1.5 โวลต์
A
Amp meter
DC Supply
Electrochromic
Glass
Metal
Electrode

3.2 การทดสอบสมบัติทางไฟฟ้าทางด้ านไบอัสตรงและไบอัส
ย้ อนกลับ
การทดสอบด้วยแรงดันไบอัสตรงและไบอัสย้อนกลับจะใช้
วงจรเดียวดังรู ปที่4(ก) โดยที่แหล่งจ่ายไฟฟ้ ากระแสตรง(DC Supply)01.5 โวลต์ โดยการให้ข้ วั + ต่อที่กระจก และขั้ว - ต่อที่ข้ วั โลหะ จากนั้นทา
การสลับขั้วแหล่งจ่ายไฟฟ้ า บันทึกค่ากระแส และสังเกตการเปลี่ยนแปลง
ของสี ที่กระจกเคลือบสารทังเสตนออกไซด์

Electrolyte
solution HCl

(ก)
(ข)
(ค)
รู ปที่4. (ก)ชุ ด การทดลองการตอบสนองแรงดันกระแสตรง (ข) การ
เปลี่ยนสี ที่แรงดัน 0.5 Vและ(ค)ที่แรงดัน 0.8V
การทดลองการไบอัสแรงดันกระแสตรงและไบอัสย้อนกลับ
ด้วยขั้วโลหะเพื่อสังเกตการเปลี่ ยนแปลงของกระจก โดยการจ่ายแรงดัน
จาก DC Supply ให้ข้ วั + ต่อเข้าที่ข้ วั โลหะ ขั้ว - ต่อกระจกอิเล็กโทรโคร
มิค นากระจกและขั้วโลหะจุ่ม ในสารละลายอิ เ ล็กโทรไลท์ ของกรด”
ไฮโดรคลอลิค HCl ดังแสดงในรู ปที่ 4 และทาการปรับแรงดัน จาก 0 ถึง
1.5 โวลต์ และลดแรงดัน ไบอัสจาก1.5โวลต์ ถึ ง 0 โวลต์ สัง เกตการ
เปลี่ยนแปลงของกระจกและกระแสที่ไหลผ่าน

รู ปที่6. ความสัมพันธ์ของกระแสกับแรงดันขณะให้แรงดันไบอัสตรงกับ
และแรงดันไบอัสย้อนกลับที่ข้ วั คาโทดของแผ่นกระจกอิเล็กโทรโครมิค

3.3 ผลกระทบความเข้ มข้ นของสารละลายอิล็กโทรไลท์ HCl
ในโมล่ าทีต่ ่ างกันทีแ่ รงดันไบอัสกระแสตรงและย้ อนกลับ
การควบคุ มความเข้มข้นสารละลายอิ เ ล็ กโทไลท์น้ ี ตอ้ งการ
ศึกษาการเปลี่ยนแปลงของสี ที่ระดับแรงดันไบอัสต่างๆโดยใช้สารละลาย
HCl ขนาดความเข้มข้น 0.1 โมล, 0.01 โมล และ 0.001 โมล กับชุดการ
ทดลองตามรู ป ที่ 4 (ก) ทดลองการเพิ่ ม แรงดั น 0-1.5 โวลต์ บัน ทึ ก
ค่ากระแส และสังเกตการทดลอง และทาการสลับขั้วแหล่งจ่ายไฟฟ้ า

รูปที่ 5. ความสัมพันธ์ของกระแสกับแรงดันขณะที่เพิ่มแรงดันไบอัส และ
ลดแรงดันไบอัส
เมื่อกระจกอิเล็กโทรโครมิคได้รับแรงดัน จะเริ่ มเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ
เปลี่ยนสี เป็ นสี ฟ้า ดังแสดงดัง รู ปที่ 4 (ข)-(ค) เนื่ องจาก ประจุที่เก็บอยู่ที่
ชั้นเก็บประจุถูกผลักให้เข้าไปในชั้นอิเล็กโตรไลท์และนาพาไปรวมตัว
กับสารที่จะเกิ ดปฏิ กิริยา ที่ มีการแลกเปลี่ ยนอิ เล็ กตรอนของปฏิ กิริยารี
ดอกซ์ที่อยูใ่ นชั้นอิเล็กโทรโครมิค เกิ ดการดูดกลื นแสงหรื อสะท้อนแสง
ทาให้ฟิล์มชั้นนี้ เปลี่ ยนสี เป็ นสี เข้มขึ้น และจะมี สีฟ้าเข้มมากขึ้นเมื่ อจ่าย

รู ปที่7.ความสัมพันธ์ของกระแสและความเข้มข้นของสารละลายอิเล็ก
โทรไลต์ที่ระดับแรงดันไบอัสต่างๆขณะให้แรงดันไบอัสตรง
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รู ปที่10 สัญญาณเอาท์พทุ ที่สารละลาย HCl ความเข้มข้น 1.0โมล ระหว่าง
กระจกอิเล็กโทรโครมิค กับ ขั้วโลหะความถี่ 10 Hz และ100Hz
รูปที่8. ความสัมพันธ์ของกระแสและความเข้มข้นของสารละลายอิเล็ก
โทรไลต์ที่ระดับแรงดันไบอัสต่างๆขณะให้แรงดันไบอัสย้อนกลับ

ผลของสัญญาณกระแสสลับนั้นเป็ นการให้แรงดันไบอัสตรง
และย้อนกลับ ระหว่างกระจกอิ เล็กโทรโครมิ คกับขั้วโลหะทังสเตนใน
สารละลาย HCl ที่ความเข้มข้น 0.25โมลและ 1.0 โมล ความถี่10Hz และ
100Hzพบว่าสัญญาณเอาท์พุทมีการเปลี่ยนแปลงแบบเอ็กซ์โพแนนเชี ยล
นั่นคื อขณะที เกิ ดปฎิ กิริยารี ดอกซ์ประจุมีการถ่ ายเทเช่ นเดี ยวกับการอัด
ประจุและคายประจุไฟฟ้ าแล้วสี ของกระจกจะค่อยๆเปลี่ ยนสี เข้มขั้น และ
จางลงโดยมี ก ารตอบสนองที่ ค วามถี่ ต่ าได้ดี ก ว่ าที่ ค วามถี่ สู ง เนื่ อ งจาก
switching time ที่ต่า

จากการทดสอบพบว่าที่ความเข้มข้นสารละลายอิเล็กโทรไลท์ 0.1 โมล
นั้นมีความเข้มข้นมากสุ ดเมื่ อจ่ายแรงดันให้ กบั วงจร สี ของกระจกจะมี
ความเข้มมากขึ้น จะเปลี่ ยนจากสี ข่นุ เป็ นสี ฟ้าและมีความเข้มมากขึ้นเมื่อ
เพิ่มแรงดัน และเมื่อทาการสลับขั้นแหล่งจ่ายไฟ กระจกจากสี ที่เข้มอยูจ่ ะ
เริ่ มกลับ มาเป็ นสี ขุ่น ดัง เดิ ม เนื่ อ งจากประจุ ที่ อ ยู่ใ นชั้น นี้ ก็ จ ะถู ก ผลัก
กลับไปเก็บไว้ที่ช้ นั ฟิ ล์มเก็บประจุเหมือนเดิ มซึ่ งจะเป็ นการลดความเข้ม
ของสี ที่ช้ นั ของ Electrochromic ดังแสดงดังรู ปที่ 7-8

4. สรุป
ฟิ ล์มบางทังสเตนออกไซด์ที่สร้ างขึ้นเมื่ อทาการทดสอบทาง
ไฟฟ้ ากั บ สารละลายอิ เ ล็ ก ทรอไลท์ พ บว่ า มี ค วามสามารถในการ
เปลี่ ยนเป็ นสี น้ าเงิ น เมื่ อให้แ รงดัน ไบอัสตรง และเมื่ อให้แ รงดัน ไบอัส
ย้อนกลับก็จะเป็ นทาให้เกิ ดการเปลี่ ยนของสี จางลง อีกทั้งไม่จ่ายแรงดัน
ไบอัสพบว่าสภาพของสี ไม่มีการเปลี่ ยนแปลงจากสภาพการจาของสี การ
ทดสอบด้วยสัญญาณกระแสสลับเป็ นการควบคุมการเปลี่ยนจังหวะของ
การเกิดสี และการจางของสี ที่ความถี่ต่าได้ดี

3.4 การตอบสนองของสั ญญาณกระแสสลับ (Frequency
Response)
การทดสอบสัญญาณกระแสไฟฟ้ าสลับ เป็ นการให้ แ รงดัน
ไบอัสตรงและย้อนกลับสลับกันที่ความถี่ ต่ าๆ เพื่อเป็ นการยืนยันผลการ
ทดลองทางด้านกระแสตรง ด้วยการกาหนดแผ่นกระจกที่ เคลื อบสารอิ
เล็ โ ทรโครมิ ค สองแผ่ น โดยเป็ นแผ่ น คาโทดและแอโนด ซึ่ งการ
ตอบสนองของกระจกอิ เ ล็ ก โทรโครมิ ค ต่ อ สั ญ ญาณกระแสสลับ ใน
สารละลาย HCl (ไฮโดรคลอริ ก) ที่ความเข้มข้นขนาด 0.2 5แสดงตามรู ป
ที่ 9 และ 1โมล ดังแสดงตามรู ปที่ 10 ที่แรงดันอินพุท 3Vpp ความถี่ 10
Hz, 100 Hz และ 200 Hz ตามลาดับ
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บทคัดย่อ

1. บทนา

บทความนี้ นาเสนอการวิเคราะห์ ผลของระห่ างระหว่า งเสา
ไฟฟ้ าต่ออัตราการเกิดวาบไฟตามผิวย้อนกลับ กรณี เกิดฟ้ าผ่าที่หวั เสาใน
ระบบจาหน่าย 115 กิโลโวลต์ บนเสาเหล็กหรื อเสาโมโนโพล ในรู ปแบบ
การจัดเรี ยงของเฟสอยูใ่ นแนวดิ่ง โดยใช้โปรแกรม Alternative Transient
Program-Electromagnetic Transient Program (ATP-EMTP) สาหรับ
รู ปคลื่นกระแสฟ้ าผ่า 10/350 ไมโครวินาที พบว่า ระยะห่ างระหว่างเสา
40, 80, 100 และ 160 เมตร ที่มีความต้านทานพัลส์เดียวกัน เมื่อระยะห่ าง
ระหว่างเสาห่างมากขึ้น จะทาให้ค่ากระแสฟ้าผ่าวิกฤตน้อยลง ส่ งผลให้มี
อัตราการเกิดวาบไฟตามผิวย้อนกลับมีค่ามากขึ้น

การเกิดฟ้าผ่าเป็ นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ โดยเริ่ ม
จากการรวมตัวของก้อนเมฆฟ้ าผ่า ที่ มีท้ งั ประจุบวกและลบ เมื่ อ สะสม
ประจุมากขึ้นก็ทาให้ศกั ย์ไฟฟ้ าระหว่างก้อนเมฆกับพื้นดินที่เพิ่มมากขึ้น
จนถึ ง จุ ด สู ง สุ ด จนท าให้ เ กิ ด การถ่ า ยเทประจุ ไ ฟฟ้ า ปริ ม าณมหาศาล
ระหว่างก้อนเมฆกับพื้นดิน
ในปั จจุบนั ประเทศไทยมีระบบจาหน่าย 115 กิโลโวลต์ มีการ
ใช้งานอยู่ในหลายพื้นที่ จึงทาให้ตอ้ งระมัดระวังในการออกแบบระบบ
จาหน่ายให้มีความน่าเชื่อถือ และมีความผิดพลาดให้นอ้ ยที่สุด เพราะการ
เกิดฟ้ าผ่าเป็ นเรื่ องที่เกิดตามธรรมชาติที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ จะส่ งผล
กระทบกับระบบจาหน่ าย ทาให้ระบบจาหน่ ายล้มเหลว และเกิ ดความ
เสี ย หายเป็ นบริ เ วณกว้า งทั้ง ต่ อ มนุ ษย์และสิ่ ง มี ชี วิตอื่ น ๆ จึ งทาให้ต้อ ง
ออกแบบเสาไฟฟ้ าให้มีประสิ ทธิ ภาพต่อการทนต่อกระแสฟ้ าผ่าที่เกิดขึ้น
โดยบทความนี้ จะน าเสนอรู ป แบบเสาโมโนโพล (เสาเหล็ก ) เพื่ อ หา
ค่ากระแสฟ้าผ่าที่เกิดขึ้นดังรู ปที่ 1

คาสาคัญ : กระแสไฟฟ้ าวิกฤต, อัตราการเกิ ดวาบไฟตามผิว ย้อนกลับ,
ค่าความต้านอิมพัลส์

Abstract
This paper presents the analysis of the span length pole
with Back flashover rate (BFOR) for lightning strike directly to
the top of the monopole of overhead ground wire in a 115 kV
distribution system. The analysis is carried out using Alternative
Transient Program Electromagnetic Transient Program (ATP-EMTP).
With the waveform of lightning 10/350 microsecond, we found
that for the distance between the pole at 40, 80, 100, 120 m at the
same of impulse resistance point, the more distance between the
poles, the less lightning critical current, causing the higher Back
Flashover rate.
Keywords: Critical Current, Back Flashover Rate, Impulse Resistance

รู ปที่ 1 แบบโครงสร้างของโมโนโพล ที่ระบบ 115 กิโลโวลต์

8th ECTI-CARD 2016 “การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอย่างชาญฉลาดเพื่อตอบสนองภาคอุตสาหกรรมสมัยใหม่อย่างยัง่ ยืน”
85

บทความวิจัย
การประชุมวิชาการ งานวิจยั และพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 8
8th ECTI-CARD 2016, Hua Hin, Thailand
เมื่อเกิ ดเหตุการณ์ ฟ้าผ่าที่ หัวเสาของระบบจาหน่ าย จะทาให้
เกิดแรงดันไฟฟ้ าเหนี่ ยวนาเกิ ดขึ้น ทาให้ค่ากระแสฟ้ าผ่าวิกฤต ส่ งผลให้
เกิดความเสี ยหายเนื่ องจากอัตราการเกิ ดวาบไฟตามผิวย้อนกลับ โดยใช้
โปรแกรม Alternative Transient Program-Electromagnetic Transient
Program (ATP-EMTP) ในการวิ เ คราะห์ ห าค่ า กระแสฟ้ า ผ่ า วิ ก ฤต เพื่ อ
นาไปคานวณหาอัตราการเกิดวาบไฟตามผิวไฟย้อนกลับ เมื่อเกิดฟ้ าผ่าที่
หัวเสาของระบบจาหน่าย 115 กิโลโวลต์ โดยกาหนดรู ปคลื่นกระแสฟ้ าผ่า
10/350 ไมโครวินาที ในลักษณะเสาโมโนโพล ที่มีการจัดเรี ยงของเฟสอยู่
ในแนวดิ่ง

L

l
Ri

C

d

รู ปที่ 2 วงจรสมมูลของแท่งหลักดินเมื่อมีกระแสฟ้าผ่าไหลผ่าน [3]
R0 =

ρ  8l 
ln -1
2πl  d 

(2)

R i = αR 0

2. ลักษณะการเกิดฟ้ าผ่า

C=

ลักษณะการเกิดฟ้าผ่าสามารถแบ่งออกเป็ น 3 ลักษณะ โดยจะขึ้นอยู่
กับแต่ละพื้นที่การเกิดฟ้าผ่า [1-2]
1. ฟ้ าผ่าโดยตรงไปที่ ส ายจาหน่ า ย เมื่ อ แรงดันไฟฟ้ า ที่ เ กิ ด ขึ้ น ที่
ฉนวนมีค่ามากกว่าแรงดันไฟฟ้ าวิกฤต (Critical Flashover Voltage หรื อ
CFO) ที่จะเกิดการวาบไฟตามผิวฉนวน โดยในกรณี น้ ีเกิดจากการป้ องกัน
ที่ลม้ เหลว หรื อเรี ยกได้วา่ การวาบไฟตามผิวฉนวนเนื่ องจากการป้ องกัน
ที่ลม้ เหลว
2. ฟ้ าผ่าโดยตรงไปที่ สายดิ น และทาให้เกิ ดการเหนี่ ยวนาในสายเฟส
(Overhead Ground Wire หรื อ OHGW) เป็ นการผ่าลงสายดิน จะทาให้มีคลื่น
เคลื่อนที่จากหัวเสาผ่านเส้นตัวนาในเสาลงสู่ พ้ืนดิน โดยคลื่นกระแสฟ้ าผ่าจะ
มองโครงสร้ างเสาเป็ นเสิ ร์จอิ มพี แดนซ์ ค่ าหนึ่ ง และถ้าหลักดิ นมี ค่ าความ
ต้านทานรากสายดิ นสู งกว่าเสิ ร์จอิ มพีแดนซ์ ของเสา จะทาให้เกิ ดคลื่ น
สะท้อนกลับเป็ นทางบวก เพราะความต้านทานหลักดินสู ง และเมื่อเกิ ด
คลื่นสะท้อนกลับเป็ นทางลบได้หากมีค่าต่ากว่าเสิ ร์จอิมพีแดนซ์ของเสา
จะมี การรวมกันของคลื่ นสะท้อนมารวมกันท าให้โครงสร้ างเสามี แรงดัน
สู งขึ้ นมากกว่าค่า CFO เกิ ดวาบไฟตามผิวเรี ยกว่าวาบไฟตามผิวย้อนกลับ
(Back Flash Over)
3. ฟ้าผ่าไปยังจุดบริ เวณใกล้เคียงระบบจาหน่าย หรื อบนพื้นดินใน
กรณี น้ ี จะทาให้เ กิ ดแรงดันไฟฟ้ าเหนี่ ยวนาขึ้ น ที่ สายเฟส โดยที่ หากค่ า
แรงดันไฟฟ้ าเหนี่ ยวนานี้ มีค่าเกินกว่าแรงดันไฟฟ้ าวิกฤตที่จะเกิดวาบไฟ
ตามผิวของฉนวน การวาบไฟตามผิวก็จะเกิ ดขึ้นที่ ฉนวน แรงดันไฟฟ้ า
เกินจากกรณี น้ ีสามารถพบเกิดได้บ่อยกว่า 2 ลักษณะ ที่กล่าวไว้ขา้ งต้น
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ความต้านทานดินอิมพัลส์ (โอห์ม)
ความต้านทานดินที่ความถี่กาลัง (โอห์ม)
สัมประสิ ทธิ์อิมพัลส์ของความต้านทานดิน
คาปาซิแตนซ์ของรากสายดิน (ฟารัด)
อินดักแตนซ์ของรากสายดิน (เฮนรี่ )
ความยาวของแท่งหลักดิน (เมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลางของแท่งหลักดิน (เมตร)
Relative Permittivity ของดิน ( ε r =10)

2.2 ค่ าความถี่สาหรับจาลองสาย
สายส่ ง ถู กจ าลองด้ว ยแบบแปรผัน กับ ความถี่ ในแต่ ล ะช่ ว ง
ความยาวสายสามารถหาได้จากสมการที่ 5 [2]

f =

3×10

8

4lline

เมื่อ

f
l line

คือ
คือ

(5)

ความถี่สาหรับการจาลองสาย (เฮิรตซ์)
ความยาวสาย (เมตร)

2.1 ค่ าอิมพีแดนซ์ ของแท่ งหลักดิน
2.3 อัตราการเกิดวาบไฟตามผิวย้อนกลับ

เสาไฟฟ้ าของระบบส่ ง มี การปั กแท่ ง หลักดิ น ของเสาไว้ใน
ส่ ว นฐานเสา โดยวงจรสมมู ล ของแท่ ง หลัก ดิ น ของเสาไฟฟ้ า ซึ่ งมี
องค์ ป ระกอบ คื อ ค่ า ความต้ า นทาน ค่ า ความเก็ บ ประจุ และค่ า
ความเหนี่ ย วน าของแท่ ง หลั ก ดิ น ดั ง รู ปที่ 2 สามารถค านวณได้
ดังสมการที่ 1, 2, 3 และ 4 [3-4]

เมื่อเกิดฟ้าผ่าลงสายดินที่หวั เสาไฟฟ้า กระแสฟ้าผ่าจะกระจายลง
สู่ ดิน และจะไหลไปตามสายล่ อฟ้ าไปยังบริ เวณเสาข้างเคี ยง ในลักษณะ
ของคลื่น และเกิดการสะท้อนกลับ ซึ่งทาให้เกิดการหักล้าง หรื อเสริ มกันกับ
แรงดันอิมพัลส์ ที่เกิ ดขึ้นบนยอดเสา ทาให้เกิ ดแรงดันในสายดิ น และเกิ ด
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เหนี่ ยวนาในสายเฟส จะมีค่าประมาณ 20-30 % ของแรงดันเกินในสายดิน
ทาให้มีแรงดันคร่ อมฉนวนลูกถ้วยเกิดขึ้น โดยแรงดันคร่ อมฉนวนขึ้นอยูก่ บั
แรงดันเกิ นในสายดิ น ซึ่ งมี ผลมาจากเสิ ร์จอิ มพี แดนซ์ ของสายดิ น เสิ ร์จ
อิมพีแดนซ์ของเสา และค่ากระแสฟ้าผ่า
ถ้าแรงดันเกิ นในสายดิ นและแรงดันเหนี่ ยวนาที่เกิ ดขึ้ นในสาย
เฟสมีค่าแตกต่างกันมากกว่าค่า CFO ของฉนวนลูกถ้วยจะทาให้เกิดวาบไฟ
ตามผิวย้อนกลับ (Back Flashover) ของฉนวนลูกถ้วยและอาจเป็ นสาเหตุทา
ให้เกิดไฟฟ้าดับต่อมา ซึ่ งในทางปฏิบตั ิแรงดันเกินที่เกิดขึ้นมีผลมาจากความ
ต้านทานดิน และระยะห่ างระหว่างเสาด้วยสาหรับสมการที่ใช้คานวณหาค่า
อัตราการเกิดวาบไฟตามผิวย้อนกลับ (Back Flashover Rate : BFOR) ได้จาก
สมการที่ 6, 7 และ 8 [5-6]

เมื่อ

BFOR = P(I  Ic )×N l

(6)

 28h 0.6 + b 
Nl = Ng 
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(7)

Ng = 0.0133Td1.25

(8)

BFOR

คือ

P(I  Ic )

คือ

h

คือ
คือ

Nl

คือ
คือ

b

Td

คือ

Ng

เมื่อ

P(I)

คือ

คือ

กระแสฟ้าผ่าค่ามัธยฐานเท่ากับ 34.4 kA

B

คือ

ค่าคงที่สาหรับประเทศไทยเท่ากับ 2.5

Ri
(Ω)
5
10
25
50
75
100
125

ค่ากระแสฟ้าผ่าวิกฤต (กิโลแอมแปร์ )
40m
214.50
159.00
113.50
99.40
96.80
96.10
95.90

80m
166.20
115.50
72.7
56.10
51.10
49.20
48.40

120m
148.00
99.50
59.50
43.15
37.55
34.95
33.65

160m
136.50
90.80
52.50
36.65
30.90
28.05
26.45

จากผลการศึ ก ษาในตารางที่ 1 เมื่ อ เกิ ด ฟ้ า ผ่ า ที่ หัว เสาของ
รู ปคลื่นกระแสฟ้ าผ่า 10/350 ไมโครวินาที พบว่าระยะห่ างระหว่างเสา
มี ค่ า ความคงทนของฉนวนลู ก ถ้ว ย ในขณะที่ เ กิ ด กระแสผ่ า ฟ้ า วิ ก ฤต
ของค่าความต้านทานอิมพัลส์ ต่างกันออกไป ซึ่ งระยะห่ างระหว่างเสาที่
40 เมตร มีค่าความคงทนของฉนวนลูกถ้วยสามารทนกระแสผ่าฟ้ าวิกฤต
อยูท่ ี่ 95.90 ถึง 214.50 กิโลแอมแปร์ และที่ระยะห่ างระหว่างเสา 80 เมตร
มี ค วามคงทนของฉนวนลู ก ถ้ว ยต่ อ กระแสฟ้ า ผ่ า วิ ก ฤตอยู่ที่ 48.40 ถึ ง
166.20 กิโลแอมแปร์ ระยะห่ างที่ 120 เมตร มีความคงทนของฉนวนลูก
ถ้ว ยต่ อ กระแสฟ้ า ผ่ า วิ ก ฤตอยู่ ที่ 33.60 ถึ ง 148.00 กิ โ ลแอมแปร์ และ
ระยะห่ าง 160 เมตร ฉนวนลูกถ้วยสามารถทนต่ อ กระแสฟ้ าผ่าวิกฤต
อยูท่ ี่ 26.45 ถึง 136.50 กิโลแอมแปร์ เมื่อทราบค่าของกระแสฟ้ าผ่าวิกฤต
ของแต่ละกรณี นาไปคานวณหาอัตราการเกิดวาบไฟตามผิวย้อนกลับได้
ดังตารางที่ 2

1

  

M

ตารางที่ 1 ค่ า กระแสฟ้ าผ่ า วิ ก ฤตที่ แ รงดั น หั ว เสา ของรู ปคลื่ น
10/350 ไมโครวินาที

ความน่ าจะเป็ นที่กระแสฟ้ าผ่าสู งกว่า หรื อเท่ากับกระแสค่ายอด
โดยข้อ มูล เหล่า นี้ ค ่า ที ่ไ ด้เ ป็ นไปตามพื้ น ที ่แ ละวิธี ก ารตรวจวัด แต่
สามารถแสดงในรู ป สมการของขนาดกระแสฟ้ า ผ่า โดยสามารถ
คานวณความน่ าจะเป็ นจากสมการที่ 9 [6]

B

กระแสฟ้าผ่าค่ายอด

ในการวิเคราะห์พิจารณาหาค่ากระแสวิกฤตฟ้ าผ่า สาหรับนา
ไปหาอัตราการเกิดวาบไฟตามผิวย้อนกลับ ที่เป็ นสาเหตุทาให้เกิ ดความ
เสี ยหายของระบบจาหน่าย 115 กิโลโวลต์ โดยจะทาการศึกษากรณี เกิด
ฟ้ าผ่าที่หัวเสาในรู ปแบบเสาโมโนโพล ที่ระบบจาหน่ าย 115 กิ โลโวลต์
ที่มีระยะห่ างระหว่างเสา 40, 80, 120 และ 160 เมตร และมีความทาน
ต้านอิมพัลส์ที่ต่างกัน 5, 10, 25, 50, 75, 100 และ 125 โอห์ม โดยกาหนด
รู ปคลื่นกระแสฟ้าผ่า 10/350 ไมโครวินาที มีผลการศึกษาดังตารางที่ 1

ความหนาแน่ นของจานวนลาฟ้ าผ่าลงสู่
ดิน (flashes/km2/yr)


I
 1+
M


คือ

3. กรณีศึกษา

อัตราการเกิดวาบไฟตามผิวย้อนกลับ
(ครั้ง/100 วงจร-กม./ปี )
ความน่าจะเป็ นสะสมที่กระแสฟ้าผ่า I สู ง
กว่าหรื อเท่ากับกระแสวิกฤต (%)
ความสู งเฉลี่ยของสายดินป้องกัน (เมตร)
จานวนครั้งที่ฟ้าผ่าจะผ่าลงสายดิน
ป้องกัน (ครั้ง/100 วงจร-กม./ปี )
ระยะห่างระหว่างสายดิน (เมตร)
จานวนวันพายุฟ้าคะนองต่อปี (วัน/ปี )

P(I) =

I

(9)

ความน่าจะเป็ นที่กระแสฟ้าผ่าสู งกว่า หรื อ
เท่ากับกระแสค่ายอด (%)
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เทียบกับค่าความต้านทานที่ค่าต่างๆ พบว่าเป็ นค่าที่ทาให้เกิดอัตราการเกิด
วาบไฟตามผิวย้อนกลับน้อยที่สุด ซึ่ งระยะห่ างระหว่างเสามีผลต่อกระแส
ฟ้ าผ่าวิกฤต เมื่ อเกิ ด การฟ้ า ผ่าบริ เ วณหัวเสาที่ ระยะห่ างของเสาและค่ า
ความต้านทานอิมพัลส์ ที่มากขึ้น จะส่ งผลให้ความคงทนของฉนวนต่ อ
ค่ากระแสฟ้ าผ่าวิกฤตมีค่าน้อยลง จึงทาให้มีการเกิดอัตราการวาบไฟตาม
ผิวย้อนกลับที่มากขึ้น แต่สามารถเพิ่มความทนของฉนวนต่อกระแสไฟ
ผ่าวิกฤต ได้โดยการเพิ่มจานวนของแท่งหลักดินหรื อลดค่าความต้านอิม
พัลส์ให้ต่าลง

ตารางที่ 2 อัตราการเกิ ดวาบไฟตามผิว ย้อนกลับ กรณี เวลาหน้าคลื่ น
10/350 ไมโครวินาที

Ri
(Ω)
5
10
25
50
75
100
125

อัตราการเกิดวาบไฟตามผิวย้อนกลับ
(ครั้ง/100 วงจร-กม./ปี )
40m
80m
120m
160m
1.00
1.88
2.49
3.04
2.09
4.54
6.45
7.98
4.73
13.11
19.91
25.34
6.47
22.35
35.57
45.24
6.88
26.63
43.77
55.68
7.00
28.51
48.15
61.39
7.03
29.35
50.48
64.71
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ค่าที่ได้จากตารางที่ 1 สามารถนามาคานวณหาอัตราการเกิ ด
วาบไฟตามผิว ย้อ นกลับ ที่ ระยะห่ า งระหว่า งเสาในตารางที่ 2 พบว่า ที่
ระยะห่ างระหว่างเสา 40 เมตร มีอตั ราเกิดวาบไฟตามผิวย้อนกลับอยูท่ ี่
1 ถึง 7.03 ครั้ง/100 วงจร-กม./ปี และที่ระยะห่ างเสา 80 เมตร มีอตั ราการ
เกิ ดวาบไฟตามผิวย้อนกลับอยู่ที่ 1.88 ถึง 29.35 ครั้ง/100 วงจร-กม./ปี
ที่ ร ะยะห่ า งเสา 120 เมตร มี อ ัต ราการเกิ ด วาบไฟตามผิ ว ย้อ นกลับ
อยู่ที่ 2.49 ถึ ง 50.48 ครั้ ง/100 วงจร-กม./ปี และที่ ร ะยะห่ า งระหว่ า ง
เสา 160 เมตร มี อ ัต ราการเกิ ด วาบไฟตามผิ ว ย้อ นกลับ อยู่ ที่ 3.04 ถึ ง
64.71 ครั้ ง/100 วงจร-กม./ปี ซึ่ งจะพบว่าเมื่ อระยะห่ างเสามี ค่ามากขึ้ น
จะท าให้ ค่ า ของอัต ราการเกิ ด วาบไฟตามผิ ว ย้อ นกลับ มี ค่ า มากขึ้ น
เนื่ อ งจากระยะทางที่ ม ากขึ้ น จะทาให้คลื่ นสะท้อนใช้เ วลาเดิ นทางมา
หักล้างนานกว่า

4. สรุ ป
จากผลการศึ ก ษา พบว่ า เมื่ อ เกิ ด ฟ้ า ผ่ า หั ว เสาที่ ร ะยะห่ า ง
ระหว่างเสาที่มีความต้านทานอิมพัลส์เท่ากัน ที่ระยะห่ างระหว่างเสา 40,
80, 120, 160 เมตร เมื่อเทียบกับความต้านทานอิมพัลส์ 5 โอห์ม ระยะห่ าง
ระหว่างเสา 40 เมตร มีค่ากระแสฟ้ าผ่าวิกฤตได้ถึง 214.5 กิ โลแอมแปร์
ก่อนที่จะเกิ ดอัตราการวาบไฟตามผิวย้อนกลับ และในทางกลับกันเมื่ อ
เกิดฟ้าผ่าที่หวั เสาเทียบกับค่าความต้านทานอิมพัลส์ที่ 5, 10, 25, 50, 75
,100 และ 125 โอห์ม ที่ ระยะห่ างระหว่างเสา พบว่าค่าความต้านทาน
อิมพัลส์ที่ 5 โอห์ม มีค่ากระแสวิกฤตฟ้าผ่าได้มากที่สุด
เมื่ อ ทราบค่ า กระแสวิ ก ฤตฟ้ า ผ่ า ของแต่ ล ะกรณี น ามา
คานวณหาค่าอัตราการเกิ ดวาบไฟตามผิวย้อนกลับ ซึ่ งพบว่าที่ระยะห่ าง
ระหว่างเสา 40 เมตร มีอตั ราการเกิดวาบไฟตามผิวย้อนกลับน้อยที่สุดอยู่
ที่ 1 ครั้ง/100 วงจร-กม./ปี และที่ค่าความต้านทานอิมพัลส์ที่ 5 โอห์ม เมื่อ

ประวัติผ้ ูเขียน
นคร อัมระนันท์ ปั จจุบ นั ศึ กษาในระดับปริ ญญา

โ ทภาควิ ช าวิ ศ วกรรมไฟฟ้ า และคอมพิ ว เตอร์
คณะวิศ วกรรมศาสตร์ มหาวิท ยาลัย เทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ
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การวิเคราะห์ ของการป้องกันฟ้าผ่าภายนอกอาคาร
โดยเสาล่อฟ้าแบบแท่งแฟรงคลิน ด้ วยวิธีทรงกลมกลิง้
Analysis of Effective External of Lightning Protection
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such a relationship in terms of geometry and mathematical models.
In order to be useful for practical applications in engineering
Keywords: lightning protection

บทคัดย่ อ
บทความฉบับ นี้ กล่ า วถึ ง การป้ องกั น ฟ้ าผ่ า ภายนอกอาคาร
ของเสาล่อฟ้ าแบบแท่งแฟลงคลินด้วยวิธีทรงกลมกลิ้ง เนื่ องจากการติดตั้ง
เสาล่ อ ฟ้ าแบบแท่ ง แฟลงคลิ น เป็ นวิ ธี ก ารที่ มี ค วามน่ า เชื่ อ ถื อ ในการ
ป้ องกันฟ้ าผ่า และได้ถูกนามาประยุกต์ใช้งานทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้ า
มาอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั โดยวิธีการป้ องกันฟ้ าผ่าแบบ
เสาแท่งแฟลงคลินมักถูกใช้งานร่ วมกับเทคนิ คการวิเคราะห์ป้องกันฟ้ าผ่า
ด้วยวิธีทรงกลมกลิ้ง เนื่องจากมีความสัมพันธ์ทางคณิ ตศาสตร์ ที่เกี่ ยวข้อง
กันโดยตรงกับพารามิเตอร์ ดงั ต่อไปนี้ คือ ความสู งของเสาแท่งแฟลงคลิ น
ขนาดของกระแสฟ้ าผ่า และระยะรัศมี ฟ้าผ่า ตามลาดับ ซึ่ งวิธีทรงกลม
กลิ้งดังกล่าวเป็ นเทคนิ คการป้ องกันฟ้ าผ่าที่วิศวกรรมสถานแห่ งประเทศ
ไทยให้การยอมรับ ดังนั้นบทความฉบับนี้จะทาการวิเคราะห์และศึกษาถึง
การป้ องกันฟ้ าผ่า ที่มีผลต่อความสู งของเสาแท่งแฟลงคลิ น ตลอดจนมีผล
ต่ อ ระยะรั ศ มี ฟ้ าผ่ า ของวิ ธี ท รงกลมกลิ้ ง ตามล าดับ โดยจะแสดงผล
ประสิ ทธิ ภาพของการป้ องกันฟ้ าผ่าในรู ป ของพื้น ที่ ปลอดภัย ตลอดจน
แสดงความสัมพันธ์ดงั กล่าวในรู ปของเรขาคณิ ตวิเคราะห์และโมเดลทาง
คณิ ตศาสตร์ เพื่อให้เป็ นประโยชน์สาหรับการนาไปประยุกต์ใช้งานได้
จริ งในทางวิศวกรรมต่อไป

1. บทนา
ฟ้ าผ่ า คื อ ปรากฏการณ์ ท างธรรมชาติ ที่ เ ป็ นการถ่ า ยเทประจุ
ระหว่ า งก้อ นเมฆกับ พื้ น ดิ น ซึ่ งฟ้ าผ่ า สามารถสร้ า งผลกระทบที่ เ ป็ น
อันตรายต่อชี วิต ทรัพย์สิน สิ่ งปลูกสร้ าง ตลอดจนวัตถุที่มีความสู งจาก
ระดับ พื้ น ดิ น ตามล าดับ โดยจากรู ปที่ 1 แสดงให้ เ ห็ น ถึ ง ตัว อย่า งของ
อันตรายจากปรากฏการณ์ฟ้าผ่าคือ กรณี หอไอเฟลในประเทศฝรั่งเศสที่มี
ความสูงประมาณ 300 เมตร ได้รับผลกระทบจากฟ้ าผ่า เป็ นต้น

คาสาคัญ: ย่านป้ องกันฟ้ าผ่า, แท่งแฟลงคลิน, วิธีทรงกลมกลิ้ง
รู ปที่ 1 ไอเฟลในประเทศฝรั่งเศสถูกฟ้ าผ่า

Abstract

ด้วยพระราชบัญญัติการความคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ได้มีการกาหนดนิ ยาม
ของคาว่า อาคารสู ง คื อ อาคารที่ มีระดับ ความสู งตั้งแต่ 23 เมตรขึ้นไป
และอาคารสู งดังกล่ าวจะต้องมีระบบป้ องกันอันตรายจากฟ้ าผ่าภายนอก
ซึ่ งประ กอบด้ ว ย องค์ ป ระ กอบส าคั ญ 3 ส่ วนคื อ ตั ว น าล่ อฟ้ า
(Air Terminal) ตัวนาลงดิน (Down Conductor) และระบบรากสายดิ น
(Earth Electrode) ตามลาดับ โดยตัวอย่างระบบป้ องกันฟ้ าผ่าสามารถให้
เห็นได้ดงั รู ปที่ 2

This paper mentions about the External lightning protection
using The Rolling Sphere Method of Franklin's Rod. External lightning
protection is a mathematical relationship directly related to the Rolling
Sphere parameters, It below the height of Franklin's Rod and radius of,

respectively. Therefore, this article will analyze and study of lightning
protection. Affecting the height of Franklin's Rod. It affects to the
lightning radius and rolling spherical respectively. It shows the
performance of a lightning protection in a protection area. The show
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ภาพวงกลมเส้ น ประในรู ป ที่ 4 จึ ง เป็ นทรงกลมกลิ้ ง ของระยะฟ้ าผ่ า
ตามล าดับ นอกจากนี้ พื้ น ที่ ใ นส่ ว นที่ แ รเงา ซึ่ งขนาบข้า งกับ เสาแท่ ง
แฟรงคลินจะเป็ นย่านป้ องกันฟ้ าผ่าหรื อพื้นที่ปลอดภัยจากฟ้ าผ่า โดยย่าน
ดังกล่ าวจะนามาถูกวิเคราะห์และพิจารณาในการออกแบบการป้ องกัน
ฟ้ าผ่าภายนอกอาคาร จึ งเป็ นที่ ม าและความส าคัญของบทความฉบับ นี้
ที่จะวิเคราะห์การป้ องกันฟ้ าผ่าของเสาแท่งแฟรงคลิ น ที่มีผลต่อความสู ง
ของเสาแท่งแฟรงคลิน ตลอดจนแสดงความสัมพันธ์ทางคณิ ตศาสตร์ ที่จะ
เป็ นประโยชน์ในงานทางด้านวิศวกรรมต่อไป

รู ปที่ 2 ตัวอย่างระบบป้ องกันฟ้ าผ่า
จากรู ปที่ 2 แสดงให้ เ ห็ น ว่ า ตัว น าล่ อ ฟ้ าเป็ นอุ ป กรณ์ ที่ ถู ก ติ ด ตั้ง อยู่
ด้านบนสุดของระบบป้ องกันฟ้ าผ่า ดังนั้นตัวนาล่อฟ้ าจึงจะได้รับปริ มาณ
กระแสฟ้ าผ่าเป็ นอันดับแรกเมื่อมีปรากฏการณ์ฟ้าผ่าเกิ ดขึ้น ซึ่ งอุปกรณ์ที่
ถูกเลือกนามาใช้ประยุกต์ใช้งานเป็ นตัวนาล่อฟ้ า คือแท่งโลหะที่สามารถ
นากระแสไฟฟ้ า และมักจะถู กเรี ยกว่าในทางเทคนิ ค ว่า แท่งแฟรงคลิ น
(Franklin's Rod) ดังแสดงให้เห็นดังรู ปที่ 3

2. ระยะรัศมีของทรงกลมกลิง้ และกระแสฟ้าผ่า
ดังที่กล่าวไปแล้วว่าระยะรัศมีทรงกลมกลิ้งคือระยะการกระโดด
ของหัวนาฟ้ าผ่าหรื อระยะฟ้ าผ่า ซึ่ งระยะดังกล่าวมีความสัมพันธ์โดยตรง
กับ ขนาดของกระแสฟ้ าผ่ า ทั้ง ขนาดกระแสฟ้ าผ่ า ขั้ว ลบและขั้ว บวก
ดังแสดงให้เห็ นความสัมพันธ์ทางคณิ ตศาสตร์ ในสมการที่ (1) และ (2)
ตามลาดับ [1] โดยความสัมพันธ์ดงั กล่าวสามารถแสดงให้เห็ นในรู ปของ
กราฟได้ดงั รู ปที่ 5




S  I   15(1  e (0.15I  ) )




S  I   20(1  e (0.15I  ) )

รู ปที่ 3 ตัวอย่างแท่งแฟรงคลินที่มีการใช้งานในทางวิศวกรรม
เมื่อ

สาหรั บในทางปฏิ บตั ิ เ สาแท่ งแฟรงคลิ น ในระบบป้ องกัน ฟ้ าผ่า จะท า
หน้าที่เป็ นตัวนาล่อฟ้ าและเป็ นทั้งตัวนาล่อฟ้ าและตัวนาลงดิน ตลอดจน
สามารถใช้งานร่ วมกับเทคนิ คการวิเคราะห์ยา่ นป้ องกันฟ้ าผ่า (Protection
Zone) ด้วยวิธีทรงกลมกลิ้ง (Rolling Sphere) ดังแสดงให้เห็นในรู ปที่ 4
โดยวิ ธี ท รงกลมกลิ้ ง เป็ นเทคนิ ค การวิ เ คราะห์ ย่ า นป้ องกั น ฟ้ าผ่ า ที่
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยให้การยอมรับ



(1)
(2)

S  คือระยะฟ้ าผ่าขั้วลบ, S  คือระยะฟ้ าผ่าขั้วบวก


I  คือ ค่ายอดกระแสฟ้ าผ่าขั้วลบ, I  คือค่ายอดกระแสฟ้ าผ่าขั้วบวก

รู ปที่ 5 ความสัมพันธ์ระหว่างระยะฟ้ าผ่าและกระแสฟ้ าผ่าทั้งสองขั้ว
จากรู ปที่ 5 แสดงให้เ ห็ นว่ากระแสฟ้ าผ่าขั้วลบมี ขนาดน้อยกว่ากระแส
ฟ้ าผ่าขั้วบวก ดังนั้น ระยะฟ้ าผ่าของกระแสฟ้ าผ่าขั้วลบจึ งมี ค่าน้อยกว่า
ระยะฟ้ าผ่าของกระแสขั้วบวกตามไปด้วย อย่างไรก็ตามจากข้อมูล ใน
งานวิจยั ได้มีการบันทึกเป็ นสถิติไว้ว่าจานวนฟ้ าผ่า 80-85% เป็ นกระแส
ฟ้ าผ่าขั้วลบ [2] โดยระยะฟ้ าผ่าเป็ นพารามิ เ ตอร์ ส าคัญที่ ใ ช้ใ นการ
วิเคราะห์ เส้นแนวทางกลิ้ งของทรงกลม ซึ่ งเป็ นแนวทางที่ หัวนาฟ้ าผ่ามี
โอกาสจะวิ่งเข้าหา ตลอดจนสามารถใช้วิเคราะห์ ย่านการป้ องกันฟ้ าผ่า
ตามลาดับ ดังแสดงให้เห็นในรู ปที่ 6

รู ปที่ 4 ตัวอย่างแท่งแฟรงคลินที่มีการใช้งานในทางวิศวกรรม
จากรู ปที่ 4 สามารถอธิ บ ายได้ว่า เมื่ อหัวน าฟ้ าผ่า (Lightning Leader)
วิ่งเข้าหาตัวนาล่ อฟ้ าที่ เ ป็ นเสาแท่งแฟรงคลิ นซึ่ งมี ค วามสู งจากพื้น ดิ น
(h, Height of Franklin's Rod) จนกระทัง่ มาถึงในระยะกระโดดหรื อระยะ
ฟ้ าผ่า (S, Striking Distance) หัวนาฟ้ าผ่าดังกล่าวจะมีโอกาสกระโดดเข้า
หายอดเสาของแท่งแฟรงคลิ นหรื ออาจกระโดดเข้าหาพื้นดิ น (Ground)
ก็ได้ ซึ่ งระยะฟ้ าผ่าจะสามารถแทนได้ดว้ ยระยะรัศมีของทรงกลม ดังนั้น
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หัวน าฟ้ าผ่าเคลื่ อนตัว ลงมา ก็ จะเกิ ด การกระโดดของหัวน าฟ้ าผ่าหรื อ
ระยะฟ้ าผ่า โดยหัวนาฟ้ าผ่าดังกล่ าวจะสามารถกระโดดเข้าหาที่บริ เวณ
เสาหรื อบริ เ วณพื้ น ดิ น ก็ ไ ด้ ดัง แสดงให้ เ ห็ น ในรู ป ที่ 8 ตามล าดับ
ซึ่งในบริ เวณที่ไม่สมั ผัสกับระยะฟ้ าผ่าหรื อบริ เวณที่ไม่สัมผัสกับรัศมีทรง
กลมกลิ้ง จะถูกเรี ยกว่าย่านการป้ องกันฟ้ าผ่า โดยย่านการป้ องกันฟ้ าผ่าจะ
มีขนาดลดลงตามขนาดของระยะฟ้ าผ่า
รู ปที่ 6 การวิเคราะห์ยา่ นการป้ องกันฟ้ าผ่าและเส้นแนวทางกลิ้งทรงกลม
แต่ อ ย่า งไรก็ ต าม ระยะฟ้ าผ่ า และกระแสฟ้ าผ่ า เป็ นพารามิ เ ตอร์ ที่ ไ ม่
สามารถควบคุมได้ในทางปฏิบตั ิ ดังนั้นการวิเคราะห์ยา่ นป้ องกันฟ้ าผ่าจึง
ให้ความสาคัญกับระยะความสู งของเสาแท่งแฟรงคลิ นเป็ นพารามิ เตอร์
หลักในการออกแบบป้ องกันฟ้ าผ่าภายนอกอาคาร
รู ปที่ 8 รู ปแบบของย่านการป้ องกันฟ้ าผ่าในกรณี ( S  h )
นอกจากนี้ เมื่ อ พิ จ ารณาถึ ง ประสิ ท ธิ ภ าพของย่ า นป้ องกัน ฟ้ าผ่ า ของ
เสาแท่งแฟรงคลิ น จะพิจารณาในรู ปของพื้นที่และปริ มาตรย่านป้ องกัน
ฟ้ าผ่ า ในกรณี ที่ ร ะยะฟ้ าผ่ า มี ค่ า ไม่ เ กิ น ความสู ง ของเสา ( S  h )
สามารถแสดงให้เห็นดังรู ปที่ 9 ตลอดจนสมการที่ (3) และ (4) ตามลาดับ

3. กรณีศึกษาย่ านป้ องกันฟ้าผ่าทีม่ ผี ลต่ อความสู งของเสาล่ อฟ้า
เมื่อฟ้ าผ่าเกิดขึ้นที่เสาล่อฟ้ าแบบแท่งแฟรงคลิ น ขนาดของระยะ
ฟ้ าผ่ามีโอกาสจะเกิ ดได้สองกรณี ดงั นี้ คือ กรณี แรกที่ ระยะฟ้ าผ่ามี ขนาด
น้อยกว่าหรื อเท่ากับระยะความสู งของเสาแท่งแฟรงคลิ น (S ≤ h) และใน
กรณี ที่ ส องระยะฟ้ าผ่ า มี ข นาดมากกว่ า ระยะความสู ง ของเสาแท่ ง
แฟรงคลิ น (S > h) ตามลาดับ โดยสามารถแสดงเส้นแนวทางกลิ้งของ
ทรงกลมให้เห็นได้ดงั รู ปที่ 7

รู ปที่ 9 การวิเคราะห์ยา่ นการป้ องกันฟ้ าผ่าในกรณี S  h
S

Area   (( S 2  ( x  S )2 )  S )dx
0

2

S

Volume    (( S 2  ( y  S )2 )  S ) dy ……(4)

รู ปที่ 7 เส้นแนวทางกลิ้งของทรงกลมของระยะฟ้ าผ่าที่มีโอกาสเกิดขึ้น

0

จากสมการที่ (3) และ (4) เมื่ อน ามาค านวณด้วยระเบี ยบวิ ธีเ ชิ ง เลข
(Numerical Method) จะสามารถประมาณค่าได้ดงั สมการที่ (5) และ (6)
(5)
Area  (0.4292)  S 2

จากรู ปที่ 7 แสดงให้เห็นว่า เมื่อระยะฟ้ าผ่ามีขนาดเพิ่มขึ้นจะมีผลเส้นแนว
ทางกลิ้งของทรงกลมมีขนาดที่สูงขึ้นจากพื้นดิ นตามลาดับ ซึ่ งหมายถึ งว่า
ในกรณี ที่แ ท่งแฟรงคลิ น มี ความสู งอยู่ภายเส้น แนวทางดังกล่ าว ก็จะมี
โอกาศที่จะได้รับผลกระทบของฟ้ าผ่าได้เสมอ อย่างไรก็ตามจะสามารถ
ใช้ประโยชน์จากเส้นแนวทางกลิ้งของทรงกลมดังกล่าว ในการพิจารณา
พื้นที่การป้ องกันฟ้ าผ่าได้เป็ นกรณี ต่างๆ ดังต่อไปนี้คือ

Volume 

3.1 กรณีที่ S  h
(S

≤

(3)

(6)

ในกรณี ที่ระยะฟ้ าผ่ามี ค่าไม่เกิ นความสู งของเสาแท่งแฟรงคลิ น
h) จะสามารถแสดงความสัมพันธ์ ได้ด ังรู ปที่ 8 กล่ าวคื อเมื่ อ

เมื่อ

2

Area = พื้นที่ยา่ นป้ องกันฟ้ าผ่า (m ), S = ระยะฟ้ าผ่า (m)
Volume = ปริ มาตรย่านป้ องกันฟ้ าผ่า (m3)
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จากสมการที่ (3) (4) (5) และ (6) แสดงให้เห็ นว่าพื้นที่ยา่ นป้ องกันฟ้ าผ่า
จะแปรผันตรงกับขนาดยกกาลังสองของระยะฟ้ าผ่า ซึ่ งจากความสัมพันธ์
ของสมการที่ (1) และ (2) ดังที่ ก ล่ าวมาแล้ว เมื่ อนามาแทนค่ าลงใน
สมการที่ (5) จะสามารถแสดงผลลัพธ์จากการประมวลผลด้วยโปรแกรม
สาเร็ จรู ปได้ดงั รู ปที่ 10

ในตาแหน่งด้านข้างเสาแท่งแฟรงคลิ น แต่สาหรับกรณี น้ ี มีโอกาสเกิ ดขึ้น
เพียง 2-3 เปอร์ เซ็นต์ เท่านั้น [3] โดยจากกรณี ฟ้าผ่าข้างดังกล่าว สามารถ
ใช้อธิบายในกรณี ดา้ นข้างของหอไอเฟลได้รับผลกระทบจากการถูกฟ้ าผ่า
ดังแสดงให้เห็นในรู ปที่ 11

3.2 กรณีที่ S  h
สาหรับกรณี น้ ี การกระโดดของหัวนาฟ้ าผ่าจะสามารถเข้าหา
ที่ บ ริ เวณยอดเสาหรื อบริ เวณพื้ น ดิ น เท่ า นั้น โดยสามารถแสดงการ
ประยุกต์เป็ นกรณี ศึกษาได้ดงั รู ปที่ 12 กล่ าวคือ สิ่ งปลูกสร้ างชนิ ด (A)
จะถู ก ป้ องกัน จากฟ้ าผ่ า ด้ ว ยเสาแท่ ง แฟรงคลิ น ถ้า ขนาดระยะฟ้ าผ่ า
มีมากกว่าความสู งของเสาแท่งแฟรงคลิ นตามลาดับ นอกจากนี้ ในกรณี
ที่ มีสิ่ งปลู ก สร้ างเช่ น ตึ ก สู ง (B) หรื อ (C) ซึ่ งมี ค วามสู งขนาดหลาย
สิ บเมตรรายล้อมสิ่ งปลูกสร้ างชนิ ด (A) ก็สามารถพิจารณาให้อาคารสู ง
ดังกล่าวเป็ นแท่งแฟรงคลินสาหรับป้ องกันฟ้ าผ่าให้สิ่งปลูกสร้ างชนิ ด (A)
ได้ ท ัน ที เช่ น กรณี ต ัว อย่ า งการเกิ ด ฟ้ าผ่ า อาคารสู ง Space needle
รัฐซีแอตเทิล สหรัฐอเมริ กา แต่อย่างไรก็ตามจะต้องคานึ งถึ งระยะห่ างสิ่ ง
ปลูกสร้างที่จะทาการป้ องกันฟ้ าผ่าด้วย

รู ปที่ 10
ความสั ม พัน ธ์ ข องระยะฟ้ าผ่ า กระแสฟ้ าผ่ า ขั้ วลบ
กระแสฟ้ าผ่าขั้วบวก และพื้นที่ป้องกันฟ้ าผ่าของเสาแท่งแฟรงคลิน
นอกจากนี้ ในกรณี ที่ พิ จ ารณาถึ ง ขอบเขตของย่ า นการป้ องกัน ฟ้ าผ่ า
ในแนวระดับและแนวดิ่ง (Limit of Protection Zone (xi , yi)) จะสามารถ
แสดงให้เห็ นดังรู ปที่ 11 ซึ่ งแสดงความสัมพันธ์ดงั สมการที่ (7) และ (8)
ตามล าดับ โดยขนาดความสู งของเสาแท่งแฟรงคลิ นที่ ติดตั้ง ควรจะมี
ขนาดความสูงไม่เกิน 60 เมตร (ตามมาตรฐาน IEC 62305)

รู ปที่ 12 การป้ องกันฟ้ าผ่า ในกรณี S  h

4. สรุปผล
รู ปที่ 11 ขอบเขตของย่านการป้ องกันฟ้ าผ่า ในกรณี S  h
( x  S )2  ( y  S )2  S 2

(7)

xi  ( S 2  ( yi  S )2 )  S

(8)

การติ ด ตั้ง ระบบป้ องกั น ฟ้ าผ่ า จะต้ อ งค าถึ ง กระแสฟ้ าผ่ า
ระยะฟ้ าผ่า และความสู งของเสาแท่ งแฟรงคลิ นล่ อฟ้ า ตามล าดับ โดย
ค่ า พ ารา มิ เ ตอร์ ต่ า ง ๆ ข องก ระ แ สฟ้ าผ่ า มี ค วา มซั บ ซ้ อ น แ ล ะ
มีรายละเอียดที่มาก ซึ่ งสามารถทาความเข้าใจเพิ่มเติ มได้จากมาตรฐาน
ป้ องกันฟ้ าผ่าของ วสท. หรื อมาตรฐานในระดับนานาชาติ

5. กิตติกรรมประกาศ

เมื่อกาหนดให้
xi = ระยะห่างในแนวระดับจากเสาแท่งแฟรงคลิน(m)
yi= ระยะความสูงใดๆในแนวดิ่งของเสาแท่งแฟรงคลิน(m)
จากความสัมพันธ์ของสมการที่ (7) และ (8) แสดงให้เห็ นว่าระยะห่ างใน
แนวระดับจากเสาแท่งแฟรงคลิ น ซึ่ งเป็ นขอบเขตของย่านป้ องกันฟ้ าผ่า
จะแปรผัน ตรงกับ ความสู ง ของเสาแท่ ง แฟรงคลิ น แต่ อ ย่ า งไรก็ ต าม
ถ้า กระแสฟ้ าผ่ามี ค่ าต่ า จะมี ผ ลทาให้ รั ศ มี ท รงกลมมี ค่ า ต่ า ตามไปด้ว ย
(ในทางปฏิ บ ัติ มี ก ระแสฟ้ าผ่ า ขั้ว ลบมี ค่ า ต่ า สุ ด ที่ เ ป็ นไปได้คื อ 3kA)
ดังนั้นแม้จะติ ดตั้งเสาแท่ งแฟรงคลิ นส าหรั บ ล่ อฟ้ าให้มีค วามสู งมากๆ
แต่ถ้ารัศมีทรงกลมมีค่าต่า ก็จะมี ผลให้พ้ืนที่ป้องกันฟ้ าผ่ามีค่าต่ าเช่ นกัน
ซึ่ งกรณี ดงั กล่าวจะทาให้เกิ ด ฟ้ าผ่าด้านข้าง (Side Flash) เนื่ องจากฟ้ าผ่า

ขอขอบคุ ณ อาจารย์อ านนท์ สิ ง เสถี ย ร อาจารย์ป ระจ าสาขา
วิช าวิศ วกรรมไฟฟ้ า มทร.พระนคร ที่ ใ ห้ ค วามอนุ เ คราะห์ ใ นการให้
คาปรึ กษาที่เป็ นประโยชน์ต่อบทความฉบับบนี้

6.เอกสารอ้ างอิง
[1] ดร.สารวย สังข์สะอาด "วิศวกรรมไฟฟ้ าแรงสูง”
[2] Surbir Ray "An Introduction to High Voltage Engineering" Prentice
Hall of India Private Limited.
[3] คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมไฟฟ้ า “มาตรฐานการป้ องกันฟ้ าผ่า
สาหรั บ สิ่ งปลู ก สร้ าง เล่ ม 1-4” วิศ วกรรมสถานแห่ งประเทศไทย
(วสท.)
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บทคัดย่ อ

1. บทนา

บทความนี้กล่าวเกี่ ยวกับการออกแบบโปรแกรมจาลองเครื่ อง
ดนตรี ไทย ประกอบไปด้วย ระนาดเอก ระนาดทุ ้ม ฆ้องวง โหม่ ง ฉิ่ ง
โทน-รามะนา ภายในโปรแกรมผูใ้ ช้ ส ามารถเล่ น เครื่ องดนตรี ไทยได้
เสมื อนเล่นกับเครื่ องดนตรี จริ ง อี ก ทั้งยังมี ประวัติข องดนตรี ไทย และ
ตัวอย่างโน้ตเพลงไทยให้ ได้ศึก ษา สามารถบัน ทึ ก เพลงที่ เ ล่ น เพื่ อฟั ง
ย้อนหลังได้ โปรแกรมพัฒนาโดย Adobe Flash CS6 และใช้งานบน
ระบบปฏิ บ ัติ ก ารแอนดรอยด์ จากการอัพ โหลดลงใน Play Store
ระยะเวลา 1 ปี มีผสู้ นใจดาวน์โหลดมากกว่า 10,000 คน ผูเ้ ข้ามาประเมิน
การใช้งาน 799 คน ได้คะแนน 4.3 จากคะแนนเต็ม 5.0 และวัดผลความ
พึงพอใจจากผูเ้ คยเล่น ดนตรี ไทยจานวน 50 คน พบว่าได้คะแนน 4.11
จากคะแนนเต็ม 5.00

ดนตรี ไทย เป็ นสิ่ ง ที่ มี ข้ ึ น พร้ อ มกับ คนไทย ถื อ ได้ ว่ า เป็ น
เครื่ องมือสาหรับวัดความรุ่ งเรื องของชาติไทยอย่างหนึ่ ง ซึ่ งเป็ นชาติที่มี
อารยธรรมอันสู งส่ ง เพราะมีดนตรี และศิลปะที่เจริ ญถึ งขั้นเป็ นแบบฉบับ
สามารถดารงอยูใ่ นสังคมจนถึงปั จจุบนั ได้ ด้วยกระบวนการการถ่ายทอด
จากรุ่ นหนึ่งไปสู่ อีกรุ่ นหนึ่ง [1]
ในสั ง คมยุ ค ปั จ จุ บ ัน เป็ นยุ ค ของสั ง คมออนไลน์ สิ่ ง ที่ อ ยู่
รอบตัวก็มีการเปลี่ยนแปลงไปเป็ นระดับสากล ทาให้วฒั นธรรมไทยอย่าง
ดนตรี ไทย มีการให้ความสาคัญน้อยลง บุคคลส่ วนใหญ่ยงั ขาดความรู ้
ความเข้าใจในเรื่ องดนตรี ไทย และเครื่ องดนตรี ไทยในปั จจุบ ันมีตน้ ทุน
ในการผลิ ต การซื้ อ ขายที่ สู ง ขึ้ น ท าให้ ผู ้ที่ ส นใจแต่ ข าดทุ น ทรั พ ย์ไ ม่
สามารถซื้ อเครื่ องดนตรี มาเล่นได้
การพัฒนาสื่ อ เสมื อนจริ ง (Virtual Reality) โปรแกรมใน
ลักษณะนี้ จะช่ วยในเรื่ องของการพัฒนาการเรี ยนรู ้ อีกทั้งเป็ นการสร้ าง
จิ น ตนาการ ท าให้ เ กิ ดประสบการณ์ ส ามารถพั ฒ นาศั ก ยภาพ
ความสามารถของผูใ้ ช้ได้ดา้ นการปฏิบตั ิเสมือนจริ ง [2] ผูว้ ิจยั จึงเล็งเห็น
ถึงการศึกษาและเรี ยนรู้เครื่ องดนตรี ไทยของผูใ้ ช้ให้ได้ประโยชน์ที่สูงสุ ด
จากการได้ทดลองเล่นโปรแกรมจาลองบนระบบปฏิบตั ิการแอนดรอยด์
ณัช ชา กอศรี สกุ ล (2558) ได้ทางานวิจ ัย การพัฒ นา
แอพพลิ เคชั น สื่ อการเรี ยนรู้ ภาษาเกาหลี ส า ห รั บ ผู ้ เ ริ่ มต้ น บ น
ระบบปฏิบตั ิการแอนดรอยด์ [3] โดยเป็ นการสร้ างโปรแกรมช่ วยในการ
เรี ยนรู้ภาษาเกาหลี พัฒนาโปรแกรมใช้ Adobe Flash CS6 ร่ วมกับภาษา
Action Script 3.0 ช่วยในการออกแบบ
นัทรี ยา สงใย (2558) ได้ทางานวิจยั การพัฒนาสื่ อการเรี ยนรู้
เรื่ องการจราจรทางบกบนระบบปฏิ บตั ิ ก ารแอนดรอยด์ [4] พัฒนา
โปรแกรมใช้ Adobe Flash CS6 ร่ วมกับภาษา Action Script 3.0 มี
จุดประสงค์ เป็ นสื่ อการเรี ยนรู้การจราจรทางบกให้แก่ผทู ้ ี่สนใจ และมีผล
การประเมินความพึงพอใจในระดับดีมากที่สุด
สุ ภ าณี ศรี อุ ท ธา (2558) ได้ ท าวิ จ ัย การพัฒ นาเกม
แอพพลิ เ คชั่น เพื่ อการเรี ยนรู ้ บ นแท็บ เล็ ต เรื่ อง ฮาร์ ด แวร์ ค อมพิ วเตอร์

คาสาคัญ: แอนดรอยด์, ดนตรี ไทย, Adobe Flash CS6

Abstract
This paper describes about the design of The simulation of
Thai musical. The design comprise of Alto Xylophone, Alto Bamboo
Xylophone, Cycle Gong, Mong, Cymbal, Tone – Rummana. The users
can play Thai musical like the real instruments, Learning history of
Thai musical, Learning example of Thai song notes and record the
music for rerun again. The program developed by Adobe Flash CS6
based on Android operating system. After upload program to Play Store
1 year ago. More than 10,000 downloader. The rating point is 4.3 point
from 5.0 point by 799 visitor rating. The satisfaction of 50 persons who
ever played Thai musical instruments is 4.11 point from 5.0 point.
Keywords: Android Operating System, Thai Musical Instruments,
Adobe Flash CS6.
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สาหรับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 [5] พัฒนาโปรแกรมใช้ Adobe Flash CC มี
วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาโปรแกรมสาหรับสนับสนุนการเรี ยนรู้ ฮาร์ ดแวร์
คอมพิวเตอร์ และส่ งเสริ ม ให้ผูใ้ ช้ได้เ รี ยนรู ้ ในรู ปของเกม ช่ วยให้ เพิ่ม
ความน่าสนใจให้แก่การใช้โปรแกรม
โปรแกรมจาลองเครื่ องดนตรี ไทย มีประวัติความเป็ นมาของ
เครื่ องดนตรี ให้ผใู้ ช้ได้ทาการศึกษาก่ อนเล่น ภายในโปรแกรมเลื อกเล่ น
เครื่ องดนตรี ไทยได้ 6 ชนิ ด คือ ระนาดเอก ระนาดทุม้ ฆ้องวง โหม่ง
ฉิ่ ง และโทน-รามะนา สามารถเลือกอัดเสี ยงในขณะที่ผใู ้ ช้เล่นดนตรี ได้
และกลับมาฟังเสี ยงที่อดั ไว้ ทาให้ผใู้ ช้ได้สนุกและเพลิดเพลิน กับการได้
ฟังเพลงที่ตนเองได้เล่น
ผู้วิ จ ัย จึ ง พัฒ นาโปรแกรมจ าลองเครื่ องดนตรี ไทยบน
ระบบปฏิบตั ิการ Android โดยใช้โปรแกรม Adobe Flash CS6 ในการ
ออกแบบโปรแกรม สร้างเครื่ องดนตรี และโปรแกรม Adobe Photoshop
เพื่ อ ตกแต่ งรู ปภาพที่ ใ ช้ใ นโปรแกรม ในบทความนี้ รายละเอี ยดของ
โปรแกรมที่ ใ ช้พฒ
ั นาจะกล่ า วในหั วข้อที่ 2 การออกแบบและพัฒ นา
ระบบจะกล่ าวในหัวข้อที่ 3 ผลการทดลองของโปรแกรมจะกล่ าวใน
หัวข้อที่ 4 และสรุ ปผลการทดลองจะกล่าวในหัวข้อที่ 5

2.3 โปรแกรม Play Store
เป็ นโปรแกรมที่เปรี ยบเสมือนคลังโปรแกรม ที่เก็บโปรแกรมทุก
ประเภทที่ใช้บนระบบปฏิ บตั ิการแอนดรอยด์ ผูใ้ ช้สามารถดาวน์โหลด
และค้นหาได้จากชื่อของโปรแกรม หรื อเลือกดูรายการของโปรแกรมใน
แต่ ละกลุ่ มที่ จดั แบ่งไว้ ซึ่ งนักพัฒนาโปรแกรมสามารถอัพโหลดไฟล์
โปรแกรม ลงใน Play Store เพื่อให้ผใู้ ช้คน้ หาและดาวน์โหลดมาใช้งาน
โปรแกรม Play Store ได้ทาข้อมูลเชิ งสถิ ติเกี่ ยวกับจานวนผู ้
ดาวน์โหลด และการให้คะแนนความพึงพอใจ โดยแบ่งออกเป็ น 5 ระดับ
อีกทั้งยังสามารถเขียนข้อเสนอแนะให้แก่นกั พัฒนา เพื่อใช้ประกอบการ
พัฒนาโปรแกรมต่อไปในอนาคต ผูว้ ิจยั ได้ใช้ช่องทางนี้ เป็ นหนึ่ งวิธีการ
ในการวัดผลและรับข้อเสนอแนะจากผูท้ ดลองใช้งานโปรแกรม

3. การออกแบบและพัฒนาระบบ
การออกแบบและพัฒ นาโปรแกรมผู ้วิ จ ั ย ได้ มุ่ ง เน้ น ถึ ง
ประโยชน์ที่ได้รับของผูใ้ ช้โปรแกรมให้ได้รับประโยชน์สูงสุ ด สามารถ
ได้ท้ งั ความรู ้ ประวัติศาสตร์ ของดนตรี ไทย และความสนุ กเพลิ ดเพลิ น
ผูว้ ิจยั ได้ออกแบบโครงสร้างการทางานของโปรแกรม ดังแสดงรู ปที่ 1


2. โปรแกรมทีใ่ ช้ พฒ
ั นา
2.1 ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ (Android OS)
เป็ นระบบปฏิบตั ิการสาหรับอุปกรณ์สื่อสารอัจฉริ ยะแบบพกพา
(Smartphone) ถู ก พัฒนาโดยใช้ kernel ของระบบปฏิ บตั ิ ก ารลิ นุก ส์
(Linux) มีวตั ถุประสงค์เพื่อสร้างแพลตฟอร์ ม (Platform) ภายในอุปกรณ์
สื่ อสารแบบพกพา เป็ นระบบปฏิบตั ิการแบบโอเพ่นซอร์ส(Open Source)
พัฒนาโดยภาษาจาวา (Java) โปรแกรมที่ใช้ในการพัฒนาในปั จจุบนั มี
หลากหลาย อาทิเช่ น Android Studio, App Inventor เป็ นต้น แต่ใน
งานวิจยั นี้ ใช้โปรแกรม Adobe Flash CS6 ในการพัฒนาซึ่ งเป็ นอี ก
เครื่ องมือที่น่าสนใจโดยเฉพาะงานที่เกี่ ยวข้องกับการออกแบบโปรแกรม
ที่เน้นความสวยงาม ไม่มีความซับซ้อนของการเขียนโปรแกรมมาก [6]
2.2 โปรแกรม Adobe Flash CS6
เป็ นโปรแกรมที่มีความสามารถหลากหลาย นิ ยมใช้ในงานการ
สร้ า งภาพเคลื่ อ นไหวแบบ 2 มิ ติ (2D Animation) หรื อสร้ า งเป็ น
โปรแกรมสาหรั บใช้ใ นงานต่ างๆ มี ภาษา Action Script 3.0 และ
Java Script เข้ามาช่วยในการพัฒนาโปรแกรม และยังทาการรันโปรแกรม
บนระบบปฏิบตั ิการแอนดรอยด์ โดยใช้เทคโนโลยี Adobe AIR (Adobe
Integrated Runtime) นัน่ คือ เทคโนโลยีการทา Runtime Environment
บนระบบปฏิ บ ัติ ก าร ท าให้ ส ามารถน าโปรแกรมที่ ส ร้ า งโดย Adobe
สามารถท างานบนระบบปฏิ บตั ิ ก ารได้ทุ ก รู ป แบบ โดยไม่ ต้อ งแก้ไ ข
ปรั บปรุ งใ ห้ รองรั บกั บ แ ต่ ล ะ ระ บบปฏิ บั ติ ก าร ซึ่ งรวมไปถึ ง
ระบบปฏิบตั ิการแอนดรอยด์ดว้ ย [7]

Thai Musical


รู ปที่ 1 แผนผังโครงสร้างการทางานของโปรแกรม
จากรู ปที่ 1 การออกแบบโครงสร้างการทางานของโปรแกรม
ผูว้ ิจยั ได้ออกแบบการทางานแบ่งออกเป็ น 2 ส่ วนหลัก คื อ ประวัติของ
ดนตรี ไทย และการเล่นดนตรี ไทย
ในส่ วนของประวัติดนตรี ไทยประกอบไปด้วย ประวัติศาสตร์
ในอดีตของดนตรี ไทยซึ่ งจะกล่าวถึ งแหล่งกาเนิ ดที่มาของดนตรี ไทยและ
ประวัติ ข องดนตรี ไทยแต่ ล ะประเภท ที่ มี ใ ห้ เ ล่ น ในโปรแกรม คื อ
ระนาดเอก ระนาดทุม้ ฆ้องวง โหม่ง ฉิ่ ง และโทน-รามะนา
ในส่ วนของการเล่นดนตรี ไทยจะมี 2 ส่ วนย่อย คือ การศึกษา
โน้ตเพลง โดยจะมีตวั อย่างเพลงไทยให้ฟังและมีตวั โน้ต ให้ได้ศึกษาเพื่อ
นามาทดลองเล่ นตาม อี กส่ วนนั่นคื อ การเล่ นดนตรี โปรแกรมจะมี การ
จาลองเครื่ องดนตรี ใ ห้ได้เล่ น เสมื อนได้เล่ นของจริ ง สามารถเลื อกเล่ น
เครื่ องดนตรี ได้ 6 แบบ ดังที่ กล่ าวไว้ข ้างต้น ในขณะเล่ น หากต้องการ
บันทึกเสี ยงการเล่นก็สามารถบันทึกและนากลับมาฟั งซ้ าได้ เป็ นการเพิ่ม
ความสนุกสนานและเพลิดเพลินให้แก่การเล่นอีกด้วย
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จากรู ปที่ 2 ถึ ง รู ป ที่ 4 แสดงการทดลองการท างานของ
โปรแกรมโดยสามารถใช้ ง านโปรแกรมในส่ ว นต่ า งๆ ได้ต รงตามที่
ออกแบบซึ่ งประกอบไปด้ว ย ส่ ว นของหน้ า หลัก ประวัติ ด นตรี ไ ทย
การศึกษาตัวอย่างโน้ตเพลง การเลือกเล่นดนตรี ไทยซึ่ งสามารถเลื อกเล่น
ได้ท้ งั 6 แบบ คื อ ระนาดเอก ระนาดทุ ้ม ฆ้อ งวง โหม่ ง ฉิ่ ง และ
โทน-รามะนา
4.2 วัดผลการใช้ ด้วยการอัพโหลดลง Play Store
หลังจากทาการออกแบบ พัฒนา และทดสอบการใช้งานของ
โปรแกรมจาลองเครื่ องดนตรี ไทย ผูว้ ิจยั ได้วดั ผลการใช้งานด้วยวิธีการ
อัพโหลดโปรแกรมลงใน Play Store ซึ่ งเป็ นเสมือนคลังของโปรแกรม
ของระบบปฏิ บ ัติก ารแอนดรอยด์ เพื่อทดสอบความพึ งพอใจและรั บ
ข้อ เสนอแนะ เป็ นระยะเวลา 1 ปี ผลการทดลองพบว่ า มี ผู ้ส นใจ
ดาวน์ โ หลดโปรแกรมใช้ง านมากกว่ า 10,000 คน ได้ค ะแนนความ
พึงพอใจ 4.3 จากคะแนนเต็ม 5.0 จากผูใ้ ห้คะแนนทั้งหมด 799 คน ดัง
แสดงในรู ปที่ 5

4. ผลการทดลอง
การทดลองการท างานของโปรแกรมจะแบ่ ง ออกเป็ น
3 ขั้นตอน คือ การทดสอบการทางานของโปรแกรม วัดผลการใช้ด้วย
การอัพโหลดลง Play Store และวัดผลการใช้งานด้วยแบบสอบถามจากผู้
ที่เคยเล่นดนตรี ไทย ซึ่ งมีรายละเอียดดังนี้
4.1 การทดสอบการทางานของโปรแกรม
จาการทดสอบการท างานของโปรแกรม จาเป็ นต้อ งติ ด ตั้ง
โปรแกรม Adobe AIR ก่ อ นใช้ง านโปรแกรมที่ ไ ด้ท าการพัฒ นา
เนื่ องจากการพัฒนาโปรแกรมได้ใช้ Adobe Flash CS6 ซึ่ งจะต้องใช้
เทคโนโลยี Runtime Environment โดยสามารถดาวน์ โหลดได้จาก
โปรแกรม Play Store
หลังจากติดตั้งโปรแกรม Adobe AIR ผูว้ ิจยั ได้ทดลองติดตั้ง
โปรแกรมจาลองเครื่ องดนตรี ไทยที่ ได้พฒ
ั นา สามารถทางานได้ตรง
ตามที่ได้ออกแบบไว้ ดังแสดงรู ปที่ 2 ถึงรู ปที่ 4

รู ปที่ 2 หน้าหลักของโปรแกรม

รู ปที่ 5 ผลการวัดผลความพึงพอใจด้วย Play Store
4.3 วัดผลการใช้ ด้วยแบบสอบถามผู้ที่เคยเล่ นดนตรีไทย
จากการวัดผลความพึงพอใจการใช้งานโปรแกรมจากผูท้ ี่เคย
เล่นดนตรี ไทย จานวน 50 คน ได้ผลการวัดผลแสดงดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ผลการประเมินความพึงพอใจของผูท้ ี่เคยเล่นดนตรี ไทย
หัวข้ อประเมิน
คะแนน
1. ความสวยงาม
4.14
2. ความสะดวกในการใช้งาน
4.00
3. ความถูกต้องของเสี ยงที่เล่น
4.05
4. ความสนุกสนาน
4.14
5. ประโยชน์ที่ได้รับ
4.19
6. ประสิ ทธิภาพโดยรวม
4.14

รู ปที่ 3 เลือกเล่นเครื่ องดนตรี ไทย

เฉลีย่

รู ปที่ 4 ตัวอย่างเครื่ องเล่นจาลองระนาดเอก

4.11
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จากตารางที่ 1 ผลการประเมิ นความพึงพอใจของผูท้ ี่ เคยเล่ น
ดนตรี ไทย จานวน 50 คน พบว่า จากคะแนนเต็ม 5.00 ความสวยงามได้
คะแนน 4.14 ความสะดวกในการใช้งานได้คะแนน 4.00 ความถูกต้อง
ของเสี ย งที่ เ ล่ น ได้ค ะแนน 4.05 ความสนุ ก สนานได้ค ะแนน 4.14
ประโยชน์ที่ได้รับได้ค ะแนน 4.19 ประสิ ทธิ ภาพโดยรวมได้ค ะแนน
4.14 และคะแนนเฉลี่ ยทั้งหมดของผูท้ ี่เคยได้เล่ นดนตรี ไทยได้คะแนน
เท่ากับ 4.11

[4] นัทรี ยา สงใย และ วงกต ศรี อุไร , “การพัฒนาสื่ อการเรี ยนรู้ เรื่ อง
การจราจรทางบกบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ ”, The Tenth
National Conference on Computing and Information Technology
(NCCIT2014), 413-118 , พฤษภาคม 2557
[5] สุ ภาณี ศรี อุทธา และ สวียา สุ รมณี , “การพัฒนาเกมแอพพลิเคชั่ น
เพื่อการเรียนรู้ บนแท็บเล็ต เรื่ อง ฮาร์ ดแวร์ คอมพิวเตอร์ สาหรับชั้น
มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 4”, การประชุ ม วิ ช าการระดับ ชาติ ก ารจัด การ
เทคโนโลยีและนวัตกรรมครั้งที่ 1. พฤษภาคม 2558
[6] พร้ อมเลิ ศ หล่ อวิ จิตร, “คู่ มือเขียนแอพ Android ด้ วย Android
Studio”, กรุ งเทพ : โปรวิชนั่ , 2558.
[7] Barbara M. Waxer, “Adobe Flash Professional CS6 Illustrated”,
USA : Course Technology , 2013.

5. สรุปผลการทดลอง
ผลของการออกแบบและพัฒนาโปรแกรม สรุ ปได้วา่ สามารถ
ใช้โปรแกรม Adobe Flash CS6 ร่ วมกับภาษา Action Script 3.0 ในการ
ออ ก แ บ บ แ ล ะ พั ฒ น า โ ป ร แ ก ร มจ า ล อ ง เ ค รื่ อ ง ด น ต รี ไ ท ย บ น
ระบบปฏิบตั ิการแอนดรอยด์ได้ เหมาะสมที่จะใช้เป็ นสื่ อในการเรี ยนรู้
และทดลองเล่นดนตรี ไทยแบบเสมื อนจริ ง ผลการวัดผลความพึงพอใจ
โดยโปรแกรม Play Store ระยะเวลา 1 ปี มีผสู ้ นใจดาวน์โหลดมากกว่า
10,000 คน ผูใ้ ช้สนใจให้คะแนน 799 คน ได้คะแนน 4.3 จากคะแนนเต็ม
5.0 และวัดผลจากแบบสอบถามผูท้ ี่ เ คยเล่ น ดนตรี ไทยจ านวน 50 คน
พบว่าได้คะแนนเฉลี่ย 4.11 จากคะแนนเต็ม 5.00

ประวัตผิ ้เู ขียนบทความ
นายนเรศ ขวัญทอง
อาจารย์สาขาวิชา วิศวกรรมสารสนเทศและการสื่ อสาร
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งานวิจยั ที่สนใจ : Embedded System,
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6. กิตติกรรมประกาศ
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บทคัดย่ อ
1. บทนา

งานวิ จ ัย นี้ เป็ นน าเสนอเทคนิ ค 2 เทคนิ ค คื อ ตัว จัด การ
NPC(Non Player Character) หรื อ NPC Manager และตัวค้นหาข้อมูล
(Object Viewer) เพื่อนามาใช้ในพัฒนาเกมคอมพิวเตอร์ 3 มิติ โดยตัว
จัดการ NPC นี้ จะช่วยให้ผพู้ ฒั นาลดระยะเวลา และความซับซ้อนในการ
สร้ าง NPC ลง อี ก ทั้งในงานวิ จยั นี้ ไ ด้พฒ
ั นาตัวค้น หาข้อ มูล (Object
Viewer) เพื่อช่ วยให้ ผูพ้ ฒั นาสามารถค้นหาข้อมูล จากคลาสที่ผูพ้ ฒั นา
สร้างขึ้นเอง (Custom Class) ได้สะดวก และรวดเร็ วมากยิ่งขึ้น และเพื่อ
เป็ นการทดสอบจึงได้นา 2 เทคนิค ที่กล่าวมาแล้วข้างต้นไปใช้พฒั นาเกม
คาเชิ ญชวนแห่ งโชคชะตา (Invitation to the king) ซึ่ งเนื้ อหาของเกมเป็ น
แนวผจญภัยเก็บสิ่ งของ ทาภารกิ จ และรวบรวมตัวอักษรให้ครบ 26 ตัว
(A-Z) เพื่อที่จะชนะเกม โดยใช้เวลาในการพัฒนาเกมลดลง

ปั จจุบนั เกมได้เข้ามามีบทบาทต่อสังคม และเยาวชนไทยมาก
ขึ้น อี ก ทั้งรู ป แบบเกมเน้น เรื่ องการต่ อสู ้ เ อาชนะ โดยเกมสามารถเป็ น
เครื่ องมื อที่ ช่ วยพัฒนาระบบวิธีการคิ ดวิเคราะห์ สร้ างจิ นตนาการ หรื อ
แม้กระทัง่ ขัดเกลาจิตใจของผูเ้ ล่น เกมคาเชิ ญชวนแห่ งโชคชะตาเป็ นเกม
แนวผจญภัย[1] เล่ นบนคอมพิวเตอร์ โดยมีวตั ถุ ประสงค์เพื่อนาเสนอ
รู ปแบบเกมที่มีความแปลกใหม่ และความสนุกสนานเพลิดเพลิน เพื่อให้
เหมาะสมกับผูเ้ ล่นทุกเพศทุกวัย การพัฒนาเกมคาเชิ ญชวนแห่ งโชคชะตา
ได้เลือกใช้โปรแกรม Unity Engine[2] ในการพัฒนา พร้ อมทั้งใช้เทคนิ ค
การ Serialization และ Deserialization ในการบันทึกเกม(เซฟเกม) และ
เทคนิ ค Collision Detection เพื่อตรวจสอบระยะในการสนทนากับ NPC

คาสาคัญ: เกมผจญภัย, เกมทาภารกิจ, ตัวจัดการ NPC, ตัวค้นหาข้อมูล

รวมไปถึงการปรับปรุ งคุณภาพของวัตถุ 3 มิติ[3]
การพัฒนาเกมต้องใช้ระยะเวลาในการพัฒนานานพอสมควร

Abstract

ดังนั้น การคิ ดค้นเทคนิ ค หรื อวิ ธีก ารต่างๆ มาช่ วยลดระยะเวลาในการ

This research focus is twofold: a technique to make

พัฒนาเกมลง จะช่วยให้ผพู ้ ฒั นาสามารถสร้างเกม โดยใช้ระยะเวลาสั้นลง

NPC(Non Player Character) called NPC Manage and Object Viewer

แต่ได้เกมที่ มี คุณสมบัติตามที่ วางไว้ ในงานวิจยั นี้ ได้นาเสนอเทคนิ ค 2

for 3D computer games development. The NPC Manager uses Unity

เทคนิ คในการลดระยะเวลาในการพัฒนาเกมลง คือ ตัวจัดการ NPC เพื่อ

Editor, which is special features of the Unity Engine, which will allow

ช่วยให้สร้าง NPC ได้สะดวก และรวดเร็ วมากยิ่งขึ้น และตัวค้นหาข้อมูล

developers to reduce time and complexity of creating NPC. Object

เพื่อใช้ในการค้นหาข้อมูลจากคลาสที่ผพู ้ ฒั นาสร้างขึ้นเองได้ง่ายยิง่ ขึ้น

Viewer uses to help developers search the object from the custom class
easily. and more This research has led two techniques mentioned above

2. ทฤษฏีและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้ อง

to develop a game called Invitation to the king, the content of the

2.1 Collision Detection

game's adventure, keeping missions and collect all the 26 letters(A-Z).

การตรวจสอบการชน[4] คือวิธีการตรวจสอบวัตถุทุกชิ้ นว่ามี

In order to win the game. The result is reduce time to develop game.

โอกาสเกิ ดการชนกันหรื อชนกันแล้วหรื อไม่ หลักการทางคณิ ตศาสตร์
ใช้เป็ นเพื่อสร้างความเสมือนจริ งให้กบั โปรแกรมหรื อเกม โดยสิ่ งที่ตอ้ ง

Keywords: Serialization, Deserialization, Adventure, NPC Manager,
Object Viewer

คานึงถึงในเรื่ องในทฤษฎีของการตรวจสอบการชนมี 2 ประเภทคือ
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2.1.1 Performance เป็ นการคานึ งถึงประสิ ทธิ ภาพและความ

คอมพิวเตอร์แอนิเมชัน, เร็ นเดอร์ , พาทิเคิล, การจาลองด้วยคอมพิวเตอร์

ต่อเนื่ องของเกม ซึ่ งเงื่ อนไขนี้ จะมุ่งเน้นในเรื่ องของการตรวจสอบการ

อื่นๆ, การตัดต่อและตกแต่งวีดีทศั น์และภาพผ่านระบบคอมโพสิ ต, และ

ชน ที่สามารถทางานได้อย่างรวดเร็ ว

ยังใช้สร้างแอปพลิเคชันแบบสามมิติได้อีกด้วย

2.1.2 Reality เป็ นการคานึ งถึ งความสมจริ งในการคานวณ

2.5 งานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้ อง

ตามความถูกต้องของข้อมูลภายในเกม วิธีน้ ี จะไม่คานึ งถึ งความเร็ วใน

การพัฒนาเกม Escape the Lost Island[7] ในส่ วนของเนื้ อ

การใช้งานแต่จะเน้นที่ ความถูกต้องตามหลักการคานวณของระบบซึ่ ง

เรื่ อง ผูเ้ ล่ นจะเป็ นผูช้ ่ วยเหลื อแพของคนที่ ติดเกาะไปหาเรื อให้ได้อย่าง

เหมาะกับงานที่ตอ้ งการความสมจริ งมาก หรื อเกมที่เน้นความสมจริ ง

ปลอดภัย ด้วยการใช้ลมในการนาแพหลบอุปสรรคที่มาขัดขวาง หากผู้

เป็ นหลัก

เล่นสามารถผ่านในแต่ละด่านได้จะได้รับความสามารถพิเศษ เช่ น ความ

2.2 Serialization and Deserialization

แรงในการพัด เกมนี้ ได้ใช้หลักการตรวจสอบการชนวิธีการตรวจสอบ

วิธีการ Serialization and Deserialization [5] เป็ นการนาเอา
object หรื อ object graph (object ที่มีการอ้างอิงซึ่ งกันและกัน) ที่อยูใ่ น
หน่วยความจามายุบแล้วเก็บมันไว้ใน stream ที่ อยูใ่ นรู ปแบบของ byte
เราสามารถนา byte เหล่านี้ ที่อยูใ่ น stream มาเขียนเป็ นไฟล์ xml เพื่อเก็บ
ข้อมูลเกี่ ยวกับ object ลงไปในไฟล์ ส่ วนการ Deserialization จะเป็ น
ขั้นตอนกลับกัน ของ Serialization คื อ จะนาข้อมูลที่อยูใ่ น stream มา
สร้าง object หรื อ object graph ขึ้นมาในหน่ วยความจาใหม่ แสดงดังรู ป
ที่ 1

วัตถุ ทุก ชิ้ น ว่ามีเ กิ ด การชนกัน หรื อไม่ งานวิ จยั นี้ ได้ให้ ความรู ้ เ กี่ ยวกับ
หลักการการตรวจสอบการชนของวัตถุ และหลักการนาคณิ ตศาสตร์ มา
ประยุกต์ใช้เพื่อความเสมือนจริ งของเกม และการคานึ งถึงประสิ ทธิ ภาพ
และความต่ อ เนื่ อ งของเกม ซึ่ ง เงื่ อ นไขนี้ จะมุ่ ง เน้ น ในเรื่ องของการ
ตรวจสอบการชน โดยที่ไ ม่ใช้ทรั พยากรของเครื่ องมากเกิ นไป เพื่อให้
โปรแกรมหรื อเกมสามารถทางานได้อย่างรวดเร็ วขึ้น

3. รายละเอียดการพัฒนา
เกมคาเชิ ญชวนแห่ งโชคชะตาเป็ นเกมแนวผจญภัย 3 มิติโดย
ใช้ มุ ม มองบุ ค คลที่ 3 ผู ้เ ล่ น สามารถมองเห็ น ตัว ละครทั้ง ตัว ได้ จ าก

รูปที่ 1 ภาพรวมการทางาน Serialization

ด้านหลัง ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

2.3 Unity Engine

3.1 แนวคิดการออกแบบ

เป็ นเครื่ องมือช่ วยสร้ างเกม 3 มิติ และ 2 มิติมีความสามารถ
ในการวาง Object 3 มิติ หรื อ Game Object มี API (Application
Programming Interface) ซึ่ งรวบรวมคุ ณสมบัติทางด้านฟิ สิ ก ส์ แ ละ
ฟั งก์ชันต่างๆ ที่ใ ช้ในการพัฒนาเกมโดยการเขี ยนสคริ ปต์ควบคุ มการ
ทางาน ภาษาที่ใช้ในการเขียนสคริ ปต์ จะมีอยู่ 2 ภาษา คือ C# เขียนภาษา
เชิ งวัตถุ และ JavaScript ในการควบคุ มการทางานส่ วนประกอบต่างๆ
นอกจากนี้ Unity สามารถสร้างเกมแบบ Cross-Platform ได้ไม่ว่าจะเป็ น
ระบบเดสท็ อ ป เกมคอลโซล รวมถึ ง ระบบปฏิ บ ัติ ก ารบนมื อ ถื อ

รู ปที่ 2 ภาพรวมระบบ

นอกจากนี้ ยงั สามารถส่ งออกเป็ น Web Player (รวมทั้ง Facebook ),

3.2 การออกแบบตัวจัดการ NPC (NPC Manager)

Adobe Flash ได้อีกด้วย

เนื่ อ งจากในเกมมี NPC อยู่ห ลายตัว การที่ จะจัดการเขี ย น
สคริ ปต์ใ ห้ NPC แต่ ล ะตัวนั้น มี ค วามยุ่งยากอย่างมาก แทนที่ จะสร้ าง
สคริ ป ต์เ ดี ยวแล้วน าไปใช้ก ับ NPC ทุก ๆ ตัว นั้น จึ งเป็ นที่ ม าของการ
พัฒนาตัวจัดการ NPC เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายในการสร้ าง NPC โดย
แบ่งการทางานเป็ น

2.4 Blender
โปรแกรมเบลนเดอร์ [6] สาหรับงานคอมพิวเตอร์ กราฟิ ก 3
มิติ สามารถใช้สร้างโมเดลสามมิติ, คลี่ UV , ทาพื้นผิว (Texture), จัดการ
การเคลื่อนไหวแบบใช้กระดูก , จาลองการไหลของน้ า, จาลองผิวหนัง,
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3.2.1 สร้างสคริ ปต์เพื่อใช้ในการแก้ไขรายละเอียดของ NPC
โดยใช้คุณสมบัติของ Unity ที่เรี ยกว่า Unity Editorโดยแบ่งการทางาน
ออกแบ่งส่วนย่อยๆ ได้แก่
3.2.1.1 NPC Manager Window เป็ นสคริ ปต์ในการจัด
ข้อมูลเบื้องต้นของ NPC อาทิเช่น ชื่ อ บทสนทนา ตัวอักษร เป็ นต้น
3.2.1.2 Dialogue Window เป็ นสคริ ปต์ใช้จดั การบท
สนทนาของ NPC ร่ วมทั้งภารกิจที่จะให้กบั ผูเ้ ล่น
3.2.1.3 Quest Database Editor เป็ นสคริ ปต์ที่ใช้สร้าง
รายละเอียดของภารกิจเพื่อสร้างภารกิจที่ให้ผเู ้ ล่นได้
3.2.2 สร้างสคริ ปต์เพื่อนาข้อมูลจากข้อที่ 3.2.1 มาใช้ เรี ยกว่า

รู ปที่ 4 หน้าจอเริ่ มเล่นเกม
เกมย่อยขับรถส่ งของ ผูเ้ ล่ นต้องน ารถบรรทุ ก ไปส่ งของให้ บ ้านต่างๆ
ตามที่ เกมก าหนดเมื่ อส่ งครบแล้วต้องน ารถไปจอดในตาแหน่ งที่ เ กม
กาหนดโดยผูเ้ ล่นต้องเลือกเส้นทางการเดินรถด้วยตัวเอง แสดงดังรู ปที่ 5

NPC Controller สคริ ปต์น้ ี จะนาข้อมูล ที่ ได้มาจัดการโดยวิธีการต่างๆ
เพื่อสร้ างเป็ น NPC โดยการสร้ าง NPC 1 ตัวจะทาการสร้ างไฟล์ที่มี
นามสกุล .asset ออกมา โดยสามารถนาไฟล์ที่สร้ างขึ้นมาไปใส่ ในฉาก
(scene) อื่นได้

รู ปที่ 5 เกมย่อยขับรถส่ งของ
เกมย่อยคณิ ตคิ ดเร็ ว ผูเ้ ล่ น ต้องเลื อกเครื่ องหมายให้ ถูก ต้อง
3.3 การออกแบบตัวค้นหาข้ อมูลจากคลาสทีส่ ร้ างขึน้ เอง (Object
ตามสมการที่เกมกาหนดมาให้ แสดงดังรู ปที่ 6

Viewer)

เนื่ องจากข้อมูลที่ เก็บอยู่ในเกมนั้นมี มากมาย เพื่อให้ง่ายต่อ
การนาข้อมูลเหล่ านั้นมาใช้จึงจาเป็ นต้องพัฒนาตัวค้นหาข้อมูล ขึ้นมา
ถึงแม้วา่ ใน Unity มีตวั ค้นหาข้อมูลให้อยูแ่ ล้ว แต่ยงั ขาดคุณสมบัติในการ
สนับสนุนคลาสที่สร้างขึ้นเอง ฉะนั้นในงานวิจยั นี้ จึงได้พฒั นาตัวค้นหา
ข้อมูลจากคลาสที่สร้างขึ้นเองเพื่อสร้างตัวค้นหาข้อมูลที่สนับสนุนคลาส
ของตัวเองโดยมีหลักการทางานคล้ายๆ กับตัวค้นหาของ Unity

รู ปที่ 6 เกมย่อยคณิ ตคิดเร็ ว
หน้าต่ า งที่ ใ ช้ ก าหนดคุ ณลัก ษณะของ NPC โดยที่ หัวข้อ
Profile คือ รายละเอียดของ NPC ส่ วนหัวข้อ Manager Dialog คื อ

4. ผลการดาเนินงาน

เหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นของข้อความต่างๆ ในตัว NPC แสดงดังรู ปที่ 7

4.1 ผลการพัฒนาระบบ
การพัฒนาระบบเกมค าเชิ ญชวนแห่ งโชคชะตาได้ผลลัพธ์
ดังต่อไปนี้ การแสดงการทางานของหน้าจอหลัก ที่ ผเู ้ ล่นสามารถเลื อก
เริ่ มเกมใหม่หรื อโหลดเกมเดิ มมาเล่น และสามารถตั้งค่าเกมก่อนเล่นได้
เช่น การตั้งค่าเสี ยงพื้นหลัง เสี ยงเอฟเฟ็ ค เป็ นต้น แสดงดังรู ปที่ 3

รู ปที่ 7 หน้าต่าง NPC Manager
หน้าต่างจัดการข้อความแต่ละเหตุ การณ์ ของ NPC ใช้ใ นการสร้ างบท
สนทนาให้กบั NPC แสดงดังรู ปที่ 8

รู ปที่ 3 หน้าจอหลัก
การแสดงการทางานของหน้าจอขณะเล่ นเกม ผูเ้ ล่ นสามารถควบคุ มตัว
ละคร เดินหน้า ถอยหลัง เลี้ยวซ้าย เลี้ยวขวา แสดงดังรู ปที่ 4
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5. สรุปผลและข้ อเสนอแนะ
จากการทดสอบใช้ตวั จัดการ NPC และ ตัวค้นหาข้อมูลในการ
พัฒนาเกมคาเชิ ญชวนแห่ งโชคชะตา ปรากฏว่าใช้ระยะเวลาในการพัฒนา
ลดลงถึง 2 เท่า ซึ่งเป็ นผลมาจากการใช้ตวั จัดการ NPC ในการสร้ าง แก้ไข
และจัดการข้อมูลต่างๆ ของ NPC โดยที่ไม่ตอ้ งเขียนสคริ ปต์ใหม่ รวมถึง
ตัวค้นหาข้อมูลจากคลาสที่สร้ างขึ้นเอง ช่ วยในการอานวยความสะดวก
ในการเลือกวัตถุต่างๆ ที่มีอยูใ่ นเกมได้รวดเร็ วมากยิ่งขึ้น แต่จะเห็ นได้ว่า
ตัวจัดการ NPC ยังไม่ครอบคลุมถึงเหตุการณ์ต่างๆ ที่มีความซับซ้อน และ
ถูกออกแบบมาให้ใช้ได้เฉพาะเกมนี้ เท่านั้น เพราะฉะนั้นในโอกาสต่อไป
จะมี ก ารพัฒ นาตัวจัดการให้ ค รอบคลุ มถึ งเหตุ ก ารณ์ แ ละรองรั บความ
ซับซ้อนต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น พร้อมทั้งสามารถนาตัวจัดการ NPC ไปใช้
ต่อในงานวิจยั อื่นๆต่อไป

รูปที่ 8 หน้าต่าง Dialogue Window
หน้าต่างจัดการรายละเอียดภารกิจที่กาหนดให้กบั NPCแสดงดังรู ปที่ 9
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รูปที่ 11 หน้าต่าง Object Viewer
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บทคัดย่อ
บทความนี้เป็ นการนาเสนอการนาของเล่ นโบราณที่ กาลังจะ
สูญหายไปจากสังคมไทย มาใช้ในการเรี ยนรู้ พลวัตของระบบ ซึ่ งพลวัต
ของระบบต่างๆมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา แต่ มนุ ษย์เข้าใจเรื่ องนี้ น้อย
การจะท าความเข้า ใจมัก จะเป็ นแนวคิ ด และวิ ธี ก ารของต่ า งประเทศ
งานวิจัยนี้ จึงได้พฒ
ั นาของเล่ นโดยใส่ เทคโนโลยีให้กบั ของเล่ น ท าให้
ของเล่นโบราณในที่น้ ีคือเครื่ องบินเป็ นของเล่ นที่ สามารถทาความเข้าใจ
พลวัตของระบบได้ สาหรับพลวัตที่แฝงอยู่ เมื่อทดสอบกับผูใ้ ช้งานพบว่า
สามารถเรี ยนรู้ พลวัตของระบบ ความเปลี่ ยนแปลงต่ างๆ ในระบบของ
เครื่ องบินได้ นอกจากนั้นผูใ้ ช้งานสามารถเรี ยนรู้และเข้าใจระบบการเอียง
ของเครื่ องบินในแนวแกนต่างๆได้

1. บทนา
ปั จจุบนั โลกที่มีการแข่งขันกันสู ง กระแสของสังคมโลกที่เป็ น
พลวัตเป็ นสิ่ งที่สาคัญที่เด็กจะต้องเรี ยนรู้และเข้าใจ เด็กสามารถเรี ยนรู้
และเข้าใจปริ มาณ ตัวเลขและการนับ ปั จจุบนั โลกที่มีการแข่งขันกันสู ง
กระแสของสังคมโลกที่เป็ นพลวัตเป็ นสิ่ งที่สาคัญที่เด็กจะต้องเรี ยนรู้และ
เข้าใจ เด็กสามารถเรี ยนรู้และเข้าใจปริ มาณ ตัวเลข การนับ เข้าใจปริ มาณ
น้ าในแก้วว่า น้ ามีปริ มาณมากหรื อน้อยในแก้ว เด็กในระดับอนุบาลและ
ประถมศึกษาสามารถเข้าใจและเรี ยนรู้ปริ มาณน้ าในแก้วได้ไม่ยาก
อย่างไรก็ตามเด็กเรี ยนรู้และเข้าใจเกีย่ วกับระบบได้ยากเมื่อเขาเหล่ านั้น
เปิ ดน้ าจากก๊อกใส่ แก้วดังรูปที่ 1 การเปิ ดน้ าจากก๊อกใส่ แก้วเป็ นระบบ
หนึ่งซึ่ งเด็กหรื อแม้แต่ผใู้ หญ่กเ็ ข้าใจยาก เด็กไม่สามารถเข้าใจระบบการ
เปิ ดน้ า ซึ่ งในความเป็ นจริ งระบบของสิ่งต่าง ๆ มีการเปลี่ยนแปลงและมี
ความเป็ นพลวัตอย่างเป็ นระบบเหมือนการเปิ ดน้ าจากก๊อก จากรูปที่ 1
พบว่าจะมีตวั แปรถึง 5 ตัวแปรที่อธิบายโครงสร้างของระบบพลวัตนี้
ได้แก่ 1) ระดับน้ าที่เราต้องการ 2) ระดับน้ าปั จจุบนั ในแก้ว 3) ช่องว่าง
ระหว่างระดับน้ าปั จจุบนั และระดับที่ตอ้ งการ 4) ต่าแหน่งการหมุนก๊อก
น้ า และ 5) อัตราน้ าไหล จะเห็นว่าสิ่ งเหล่านี้มีความยากบราสาหรับเด็ก
หรื อแม้แต่ผใู้ หญ่ที่จะเข้าใจ [1]

คาสาคัญ: นวัตกรรม , อัจฉริ ยะ, พลวัตของระบบ

Abstract
This article presents and introduction of flok toys which that
are lost form thai social for use learning the system dynamics. The
system dynamics is changing all the time but few people understand
this. The people understand the concept often method and idea foreign.
This research has developed flok toy which enter technology in toys
made in this toy can understand the system dynamics. The underlying
system dynamics when test users found that learner understand the
system dynamics of the system changes in the plane. In addition, users
can learn and understand the inclination of the axis of the plane.
Keywords: innovation, smart , system dynamics

รู ปที่ 1 แสดงการเปิ ดน้ าจากก๊อกใส่ แก้วซึ่ งเข้าใจระบบได้ยาก
ที่มา: Senge, 1990
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มีคนจานวนน้อยที่เข้าใจความจริ งที่ว่าระบบมีอยู่ในทุกๆที่ การ
กระทาสิ่ งต่าง ๆ ไม่ได้กระทาอยู่เดี่ ยว ๆ สิ่ งต่ าง ๆ หรื อการกระทาต่ างๆมี
ความเกีย่ วข้องกับสิ่ งอื่ น ๆ รอบ ๆ ตัว พลวัตของระบบมี อิทธิ พลต่ อการ
กระทาของคนเราในทุ ก ๆ สิ่ ง ซึ่ งที่ ผ่ านมาผลการวิจัยแสดงให้เห็ นว่ า
มนุษย์มีความเข้าใจน้อยเกีย่ วกับระบบซึ่ งมีความซับซ้อนและเปลี่ ยนแปลง
ตลอดเวลา[2]
ความพยามที่ผ่านมาในการทาความเข้าใจและศึกษาพลวัตของ
ระบบ Norbert Weiner (1948) ได้นาเสนอเครื่ องมือในการเข้าถึงและทา
ความเข้ า ใจเกี่ย วกับ พลวัต ของระบบบ[3] โดยใช้ ห ลั ก การทาง
คณิ ตศาสตร์ ที่เรี ยกว่า สมการดิ ฟเฟอเรนเชี ยล (differential) จากวิธีการ
ศึกษาและทาความเข้าใจแนวคิ ดพลวัต ของระบบ 2 วิธีการ โดยวิธีแรก
แนวคิ ดของ Norbert Weiner ใช้ สมการดิ ฟเฟอเรนเชี ยล (differential)
เป็ นวิธีการที่ยากมากสาหรับเด็กๆเพราะเป็ นคณิ ตศาสตร์ระดับสูง วิธีที่ 2
เป็ นการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ จาลองความเป็ นพลวัตของระบบใน
การอธิ บายความเป็ นพลวัต ของระบบ ทาให้สามารถเข้าใจเรี ยนรู้ พลวัต
ของระบบได้ แต่ ยงั เป็ นเรื่ อ งยากสาหรั บ เด็ ก เนื่ องจากเป็ นการเขี ย น
โปรแกรมจาลองการทางานพลวัตรของระบบเด็กจะต้องทราบเกีย่ วกับ
หลักไวยากรณ์ของภาษานั้น ๆ งานวิจัย นี้ ได้นาเสนอ การเรี ยนรู้ พลวัต
ของระบบแนวทางใหม่ เป็ นการเรี ยนรู้ ส่ิ งใหม่ ด้วยวิธีการใหม่ ด้วยการ
สร้างนวัตกรรมของเล่นพื้นบ้านอัจฉริ ยะ ซึ่ งปั จจุบนั ของเล่นพื้นบ้านไทย
กาลัง จะสู ญ หายไปจากสังคมไทย เพราะสั งคมมี การเปลี่ ย นแปลงจาก
สังคมชนบทเป็ นสังคมเมือง เด็กไทยหันไปเล่นเกมส์ เล่นอินเตอร์เน็ต ติ ด
โทรศัพท์มือถือ ทาให้ของเล่นพื้นบ้านไทยบางอย่างเกือบสูญหายไป

3.รายละเอียดการพัฒนา
3.1 ภาพรวมของระบบ
ระบบประกอบไปด้วย 2 ส่ วนคือ ระบบกาเนิดกระแสลม และ
ระบบตรวจจับพฤติกรรมของเครื่ องบิน ระบบกาเนิ ดลมจะใช้ชุด speed
control และมอเตอร์เครื่ องบินบังคับวิทยุ โดยมีการควบคุ มความเร็ วด้วย
บอร์ด arduino ที่สามารถปรับความเร็ วของกระแสลมได้ สาหรั บระบบ
ตรวจจับพฤติกรรมระบบเครื่ องบิน จะใช้บอร์ด arduino และตัวตรวจจับ
MPU 6050 เพื่อตรวจจับการเอียงในแนวแกนต่างๆ ระบบแสดงดังรู ปที่ 2
เครื่ องบิน
ระบบกาเนิดลม

รู ปที่ 2 ภาพรวมของระบบ

3.2 การออกแบบและพัฒนาระบบ
3.2.1 การออกแบบโครงสร้ าง
การออกแบบของเล่ นโบราณเพื่อ จะสร้ างความรู้ ด้วยตนเอง
เกีย่ วกับ พลวัตของระบบงานวิจยั นี้จะสร้างของเล่นเป็ นรู ปเครื่ องบิน โดย
จะใช้ไม้ตาลที่ หาได้ในท้องถิ่ นในการออกแบบสร้ างเป็ นรู ปเครื่ องบิ น
แสดงดังรู ปที่ 3

2. งานและทฤษฎีที่เกี่ยวข้ อง
พลวัตของระบบจะหมายถึง คุณลักษณะ(chraracteristic) และ
พฤติกรรม(behavior) ที่แสดงออกมาของระบบใดระบบหนึ่ง โดย
คุณลักษณะ (chraracteristic) ประกอบด้วย 1) การตระหนักถึงปั ญหา ที่มี
ลักษณะเป็ นพลวัต โดยพิจารณา 2 ปั จจัยคือ 1.1 ตัวแปรปั ญหานั้นต้อง
เปลี่ยนแปลงตามเงื่อนไขของเวลา 1.2. ตัวแปรนั้นต้องเน้นความสาคัญ
เกีย่ วกับระบบป้ อนกลับ (feedback) 2) พฤติกรรมจะพิจารณาการ
แสดงออกของพฤติกรรม โดยใช้เครื่ องที่ทาความเข้าใจด้วยการเขียนด้วย
มือและคอมพิวเตอร์ได้แก่ Casual Loop Diagram , Stock and Flow
Diagram , Feedback แลโปรแกรมจาลองพลวัต ของระบบ ส่ วนการ
จาลองสถานการณ์จะใช้กราฟในการแสดงได้แก่ Exponential Growth ,
Exponential Decay , Goal –Seeking , S-Shaped, Oscillation [4 ]

รู ปที่ 3 ของเล่นเครื่ องบินทาจากไม้ตาล
ส่ วนการออกแบบแรงยกที่ ปีกจะใช้เครื่ องพิมพ์ 3 มิ ติในการ
พิมพ์ในส่ วนของปี กเพิ่มขึ้นแล้วนาไปติดไว้ที่ปีกด้านบนแสดงดังรู ปที่ 4
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จากรู ปที่ 6 จะพบว่าการมองของเราไม่มีความสัมพันธ์กนั เป็ นวงกลม ซึ่ ง
ในธรรมชาติระบบมีการเปลี่ยนแปลงต่อเนื่องตลอดเวลา
ส่ วนปี กเพิ่มเติม

รู ปที่ 4 ปี กเครื่ องบินที่ทาเพิ่ม

3.2.2 การออกแบบฮาร์ ดแวร์
การออกแบบฮาร์ ดแวร์ จะออกแบบ 2 ส่ วนคื อ ระบบกาเนิ ด
กระแสลม จะใช้บอร์ ด arduino ในการควบคุ มการหมุ น ของมอเตอร์
สาหรั บ บนตัว เครื่ องบิ น จะติ ด ตั้งบอร์ ด arduino ที่ มีบ อร์ ด MCU6050
ติ ด ตั้ง อยู่ ซึ่ งบอร์ ดนี้ จะใช้ใ นการวิเ คราะห์พ ลวัต ของปี กเครื่ องบิ น ใน
สภาวะที่ เ ครื่ องบิ น ก าลังยกตัว ขึ้ น โดยสามารถทราบค่ า การเอี ย งใน
แนวแกนต่างๆได้ดงั รู ปที่ 5

รู ปที่ 7 การมองระบบแบบวงกลม
จากรู ปที่ 7 การมองระบบจะต่างออกไป ในการมองระบบ
ของแรงที่จะยกเครื่ องบินขึ้นถ้าเรามองระบบแบบวงกลมเราจะสามารถ
วิเคราะห์ความเป็ นพลวัตของระบบได้ ถึง 5 ตัวแปร เริ่ มต้นจาก การปรับ
ความเร็ วของมอเตอร์(สาเหตุ) จะมีอิทธิ พลทาให้กระแสลมมีความเร็ ว
เพิ่มขึ้น(ผลลัพธ์) ความเร็ วของกระแสลม(สาเหตุ) จะมีอิทธิ พลต่อระดับ
เครื่ องบิน(ผลลัพธ์)ในปั จจุบนั ระดับเครื่ องบินปั จจุบนั (สาเหตุ) มี
อิทธิ พลต่อ ช่องว่างระหว่างตาแหน่งปั จจุบนั กับตาแหน่งที่ตอ้ งการ
(ผลลัพธ์) ช่องว่างระหว่างตาแหน่งปัจจุบนั กับตาแหน่งที่ตอ้ งการ(สาเหตุ)
มีอิทธิ พลต่อตาแหน่งการปรับความเร็ วมอเตอร์ (ผลลัพธ์) และระดับ
เครื่ องบินที่ตอ้ งการ (สาเหตุ) มีอิทธิ พลต่อ ช่องว่างระหว่างตาแหน่ง
ปั จจุบนั กับตาแหน่งที่ตอ้ งการ(ผลลัพธ์) วงจรการทางานจะวนต่อเนื่องจน
งานสาเร็ จ

รู ปที่ 5 ฮาร์ดแวร์ของระบบ

4. การทดสอบการใช้ งาน
4.1 กรณีศึกษา ของเล่ นเครื่องบิน
โดยทัว่ ไปแล้วเครื่ องบิ นจะบิ นได้มีปัจจัยโดยทั่วไปแล้วมี 4
แรงที่ทาให้เครื่ องบินสามารถบินได้ คือ แรงยก แรงโน้มถ่ วง แรงขับดัน
และแรงต้าน ในการทดลองเราจะสนใจความเป็ นพลวัตของเครื่ องบิ นใน
ขณะที่เราใช้กระแสลมผ่านไปที่ปีก ซึ่ งทาให้เครื่ องบินเกิดแรงยก ปกติเรา
จะมองตัวแปรต่างๆในลักษณะเป็ นเส้นตรง แสดงดังรู ปที่ 6

4.2 ผลการทดสอบกับผู้ใช้ งาน
จากระบบที่เรามองเป็ นวงกลมสามารถที่ จะเข้าใจพลวัตของ
ระบบที่อธิ บายโดยทัว่ ไปว่า ในระบบพลวัต ระบบป้ อนกลับ (feedback)มี
ความสาคัญต่อระบบทุกระบบ จากรู ปที่ 7 สามารถมองเห็นกระบวนการ
ป้ อนกลับ ของระบบจากจุ ด เริ่ ม ต้น ต าแหน่ ง ความเร็ ว มอเตอร์ ไปสู่
ความเร็ ว ของกระแสลม ไปสู่ ระดั บ เครื่ อ งบิ น ปั จ จุ บัน ซึ่ งเป็ นการ
ป้ อนกลับ ของระบบนี้ ส่ ว นกระบวนการของระบบเริ่ มต้นจาก ระดับ
เครื่ องบินปั จจุบนั ไปสู่ ช่ องว่า งระหว่า งต าแหน่ งปั จจุ บัน กับ ตาแหน่ ง ที่
ต้อ งการ ไปสู่ ต าแหน่ ง การปรั บ ความเร็ ว ของมอเตอร์ โ ดย ระดั บ
เครื่ องบินที่ตอ้ งการคือเป้ าหมาย

รู ปที่ 6 การมองระบบแบบเส้นตรง
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จากการทดสอบกับ ผู้ใ ช้ ง านเป็ นเด็ ก นัก เรี ย นมัธ ยมศึ ก ษา
ตอนต้น พบว่า สามารถอธิ บายพลวัตของระบบได้ นอกจากนั้นผูใ้ ช้งาน
ยังสามารถเข้าใจการเอียงในแนวแกนต่ างๆขณะทาการทดสอบโดยอ่ าน
ค่าการเอียงจากระบบผ่านหน้าจอคอมพิวเตอร์

[4] Analytical VersusSimulated Solutions
http://www.systemdynamics.org/DL-IntroSysDyn/start.htm สื บค้น
20 ธันวาคม พ.ศ. 2558.

เที่ ย ง เหมี ย ดไธสง ส าเร็ จ การศึ กษา
หลั ก สู ต รศิ ล ปศาสตรดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต สาขา
อาชี ว ศึ ก ษา มหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร์
ปั จ จุ บั น ด ารงต าแหน่ ง ประธานสาขาวิ ช า
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ อิเล็กทรอนิ กส์ คณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุ รี ง านวิ จั ย ที่ ส นใจ หุ่ นยนต์ เ พื่ อ
การศึกษา เกษตรอัจฉริ ยะ

5. บทสรุป
การวิจยั และพัฒนา นวัตกรรมของเล่นพื้นบ้านอัจฉริ ยะ เพื่อ
สร้างความรู้ดว้ ยตนเองเกีย่ วกับพลวัตของระบบ เป็ นการนาเสนอวิธีการ
ในการนาของเล่นโบราณที่กาลังจะสูญหายไปจากสังคมไทย มาใช้
ประโยชน์อีกครั้งเพื่อการอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทย โดยได้ออกแบบของเล่น
เป็ นรู ปเครื่ องบิน ทาจากไม้ตาลซึ่ งหาได้ในท้องถิ่นจังหวัดเพชรบุรี โดย
ได้เพิ่มความเป็ นอัจฉริ ยะให้กบั ของเล่นเพื่อศึกษาความเป็ นพลวัตของ
ระบบได้แก่ ระบบป้ อน ระบบการเอียงของเครื่ องบิน เทคโนโลยีที่ใช้จะ
ใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ arduino เป็ นหลัก ผลการวิจยั พบว่า ผูใ้ ช้งาน
สามารถศึกษาและเรี ยนรู้ระบบพลวัตได้นอกจากนั้นยังเข้าใจการเอียงใน
แนวแกนต่างๆด้วย

หลักสูตร

6. แนวทางพัฒนาต่ อ
ระบบนี้ยงั ไม่สมบูรณ์ในการศึกษาความเป็ นพลวัตของระบบ
กับการควบคุมการบินของเครื่ องบินซึ่งได้แก่ แกนการหมุน Roll , Pitch
และ Yaw ในอนาคตจะพัฒนาให้สามารถศึกษาแกนการหมุนกับพลวัต
ของทั้ง 3 แกน ว่ามีการเปลียนแปลงเป็ นพลวัตอย่างไร แสดงพฤติกรรม
ด้วยกราฟ

ศิ ว าพร เหมี ย ดไธสง ส าเร็ จ การศึ ก ษา
หลักสูตรครุ ศาสตรอุตสาหกรรมมหาบัณฑิต
สา ข า ค อ ม พิ ว เ ต อ ร์ แ ล ะ เ ท ค โ น โ ล ยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพ ระจอม
เกล้าธนบุ รี ปั จจุ บัน ดารงตาแหน่ ง ประธาน
สาข าวิ ช าค อ มพิ ว เตอ ร์ ป ระ ยุ ก ต์ ค ณ ะ
เทคโนโลยีส ารสนเทศ มหาวิท ยาลัยราชภัฏ
เพชรบุ รี งานวิจัยที่ สนใจ เครื อข่ ายเซ็ นเซอร์
ไร้สาย เกษตรอัจฉริ ยะ
สราวุ ฒิ เชาวสกู ส าเร็ จ การศึ กษา
หลักสูตรครุ ศาสตรอุตสาหกรรมมหาบัณฑิต
ส า ข า ค อ ม พิ ว เ ต อ ร์ แ ล ะ เ ท ค โ น โ ล ยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เก ล้ า ธนบุ รี ปั จ จุ บั น อ าจ ารย์ ส าข าวิ ช า
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ อิเล็กทรอนิ กส์ คณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุ รี งานวิจัยที่ สนใจ หุ่ นยนต์ ระบบ
อัตโนมัติ เกษตรอัจฉริ ยะ
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Automated Decision Support System of Grouping Students Admission by k-means clustering
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classroom. The study found that The group found that Data from the
test stick 500 Grade 1 was divided into 10 groups, each group has an
average respectively 55.83, 53.79, 54.37, 57.47, 50.74, 56.16, 54, 56.66,
58.20, 56.66, and in the class grade 4 student plans at first divided into
four groups, each group has an average respectively 56.96, 59.78,
61.17, 54.64 plan 2 is divided into two groups on average respectively
52.02, 52.49 plan 3. divided into two groups, each group has an average
respectively 51.77, 56.22 and a lesson plan 4 into two groups on
average respectively 59.54, 50.91 and satisfaction evaluation system.

บทคัดย่ อ
งานวิจัยนี ม้ ีวัตถุประสงค์ เพื่ อพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสิ นใจการจัด
กลุ่มนักเรี ยนศึ กษาต่ อแบบอัตโนมัติด้วยวิธีเคมี น (K-means Clustering)
กรณี ศึก ษาโรงเรี ยนบ้ านดุงวิ ทยา ระบบประกอบด้ วยส่ วนของการรั บ
สมัครและจัดการข้ อมูลการสอบเข้ าศึ กษาต่ อ การจัดกลุ่มห้ องเรี ยนแบบ
อัตโนมัติ โดยนาคะแนนวิชาที่ ใช้ สอบมาจัดกลุ่ม ได้ แก่ วิชาคณิ ตศาสตร์
วิ ชาภาษาไทย วิ ชาสั งคมศึ กษา วิ ชาภาษาอังกฤษ วิ ช าวิ ทยาศาสตร์ มี 2
ระดับ คื อ ระดับมัธยมศึ กษาปี ที่ 1 และ ระดับมัธยมศึ กษาปี ที่ 4 กาหนด
กลุ่มของแต่ ล ะระดับตามจานวนห้ องเรี ยน ผลการศึ ก ษาพบว่ า ในการ
แบ่ งกลุ่ม จากข้ อมูลผู้สอบได้ ชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 1 จานวน 500 คน แบ่ ง
ออกเป็ น 10 กลุ่ม แต่ ละกลุ่มได้ ค่าเฉลี่ ยตามลาดับดังนี ้ 55.83, 53.79,
54.37, 57.47, 50.74, 56.16, 54, 56.66, 58.20, 56.66 และในระดับชั้ น
มัธยมศึกษาปี ที่ 4 แผนการเรี ยนที่ 1 แบ่ งเป็ น 4 กลุ่ม แต่ ละกลุ่มมีค่าเฉลี่ย
แต่ ละกลุ่มคื อ 56.96, 59.78, 61.17, 54.64 แผนการเรี ยนที่ 2 แบ่ งเป็ น 2
กลุ่ม แต่ ละกลุ่มมีค่าเฉลี่ย 52.02, 52.49 แผนการเรี ยนที่ 3 แบ่ งเป็ น 2 กลุ่ม
แต่ ละกลุ่มมีค่าเฉลี่ย 51.77, 56.22 และแผนการเรี ยนที่ 4 แบ่ งเป็ น 2 กลุ่ม
แต่ ละกลุ่มมีค่าเฉลี่ยตามลาดับดังนี ้ 59.54, 50.91 และประเมิ นความพึ ง
พอใจต่ อการใช้ ระบบพบว่ าอยู่ใ นระดับ ดี สามารถนาไปจั ดกลุ่มแบบ
อัตโนมัติของการสอบเข้ าศึกษาต่ อของโรงเรี ยนได้

Keywords: Clustering, K-means, Decision Support, Automated

1. บทนา
ปั จจุบนั เป็ นยุคของเทคโนโลยีที่มีการติดต่อสื่ อสารในลักษณะของสื่ อ
ออนไลน์ เพื่อเป็ นประโยชน์ต่อการรับสมัครเข้าศึกษาต่อจึงพัฒนาระบบ
สมัครเรี ยนออนไลน์ข้ ึน เนื่ องจากในทุกปี โรงเรี ยนขนาดใหญ่ตอ้ งมีการ
รับนักเรี ยนเข้าเรี ยนต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษา
ปี ที่ 4 ซึ่ ง ในทุก ปี นัก เรี ย นมาสมัค รเป็ นจ านวนมาก เพื่ ออ านวยความ
สะดวกแก่ ผูท้ ี่ เ ข้ามาสมัค ร จึ งมี แ นวคิ ด ในการพัฒนาระบบเพื่ อ แก้ไ ข
ปั ญ หาที่ มี อยู่ปั จจุ บ ัน โดยได้มี ก ารรั บ สมัค รผ่ า นเว็บ ไซต์ที่ พ ฒ
ั นาขึ้ น
รวมทั้งการจัด กลุ่ ม นัก เรี ยนตามห้ องเรี ยนด้วยเทคนิ ค เคมี น (K-means
Clustering) เป็ นขั้น ตอนวิ ธี ก ารจัด กลุ่ ม โดยวิ ธี แ บ่ งกั้น (Partitioning)
ระเบียนข้อมูลถูกแบ่งกั้นเป็ นกลุ่มที่ไม่มีสมาชิ กร่ วมกันเลย โดยใช้การกั้น
ระหว่างกลุ่มด้วยระยะทาง วิธีการแบ่งกั้นนั้น กาหนดให้ขอ้ มูล n ระเบียน
แบ่งเป็ น K กลุ่มที่ ไม่มีสมาชิ กร่ วมกัน[1] ซึ่ งนามาใช้ในการจัดกลุ่ ม
ห้ อ งเรี ย นให้ นั ก นัก เรี ยนที่ ส อบติ ด ในแต่ ล ะระดับ ชั้น โดยใช้ ข ้อ มู ล
คะแนนแต่ละวิชามาเป็ นข้อมูลหลักในการแบ่งกลุ่ม
ผูใ้ ช้สามารถทาการสมัครผ่านเว็บไซต์และติดตามรายละเอียดการ
สมัครต่างๆ ไม่ ว่าจะเป็ นระเบี ยบก าหนดการสมัคร การเตรี ยมเอกสาร

คาสาคัญ: การแบ่งกลุ่ม, เคมีน, สนับสนุนการตัดสิ นใจ,อัตโนมัติ

Abstract
This research aims to develop a decision support system for the
students to study an automated method K-means Clustering. Case
studyis Ban Dung Wittaya School. The system consists of the
recruitment and management of the study. Grouping classroom
unattended by the use of the subjects using the group to include
mathematics, Thai ,social studies English and Science. This system has
two levels: Grade 1 and Grade 4 determined by the level of the
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การเตรี ยมหลักฐานประกอบการสมัครและเข้าสอบ และส่ วนที่สาคัญผูใ้ ช้
สามารถดูประกาศผลการสอบจากระบบได้ทนั ที

ขั้นที่ 2 คานวณหาจุดกึ่งกลางกลุ่มของแต่ละกลุ่ม เช่น จุดกลางกลุ่ม
ของกลุ่มที่ C คือ
ขั้นที่ 3 มีวิธีการพิจารณา 2 แบบ โดยจะคานวณ.
แบบที่ 1 คานวณหาระยะห่ างจากแต่ละหน่ วยไปยังจุดกลาง
กลุ่มของทุกกลุ่มและจะพิจารณาย้ายหน่วยไปยังกลุ่มที่มีระยะห่ างต่าสุ ด
แบบที่ 2 คานวณระยะห่ างกาลังสองของแต่ละหน่ วยไปยังจุด
กลางกลุ่มที่ หน่ วยนั้นอยู่ โดยให้ ESSZ (Error Sum Square) เท่ากับ
ระยะห่ างกาลังสองของแต่ละหน่วยไปยังจุดกลางกลุ่ม
(1)

2. ทฤษฎีและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้ อง
2.1 การจัดกลุ่ม (Clustering Method) การจัด กลุ่ ม ข้อมู ล คื อการ
รวมกลุ่ ม ของข้อ มู ล ที่ มี ล ัก ษณะเหมื อ นกัน รู ป แบบและแนวโน้ ม ที่
เหมื อ นกั น โดยเริ่ มจากการหาตั ว แทนของกลุ่ ม จากนั้ น ท าการ
เปรี ยบเทียบข้อมูลกับตัวแทนของแต่วิธี[1] โดยข้อมูลแต่ละกลุ่มจะถูก
เรี ยกว่า คลัสเตอร์ (Cluster) การวิ เ คราะห์ ห รื อจาแนกกลุ่ ม ข้อมู ล นั้น
สามารถแบ่ ง ออกได้เ ป็ น 2 ประเภท ได้ แ ก่ วิ ธี ก ารแบบล าดั บ ชั้ น

โดยที่ C ( i ) หมายถึง กลุ่มของหน่วยที่ i
ESS = ผลบวกของระยะห่ างจากแต่ละหน่ วยในกลุ่มไป
ยังจุดกลางกลุ่มรวมทุกกลุ่ม กลุ่มใดที่มีค่า ESS ต่า แสดงว่าหน่ วยที่อยูใ่ น
กลุ่มนั้นมีความคล้ายคลึงกัน
ขั้นที่ 4 การพิจารณาย้ายกลุ่ม จะใช้เกณฑ์การย้ายตามค่าที่คานวณได้
ในขั้นที่ 3
แบบที่ 1 จะทาการย้ายหน่ วยที่ i ไปยังกลุ่มที่ทาให้ระยะห่ าง
จากหน่วยที่ i ไปยังจุดกลางกลุ่มมีค่าต่าสุ ด
แบบที่ 2 จะทาการย้ายหน่ วยที่ i ไปยังกลุ่มที่ทาให้ค่า ESS มี
ค่าต่าสุ ดถ้าขั้นที่ 4 ไม่มีการย้ายกลุ่มอีกแล้ว แสดงว่ากลุ่มที่แบ่งได้น้ ัน
เหมาะสมแล้ว แต่ถา้ ในนั้นที่ 4 มีการย้ายกลุ่ม กลุ่มที่มาหน่ วยย้ายเข้าหรื อ
ย้ายออกจะต้องทาการคานวณหาจุดกลางกลุ่มใหม่นั่นคือต้องกลับไปทา
ขั้นที่ 2

(Hierarchical algorithms) และ วิธีการแบบไม่เป็ นลาดับชั้น (Nonhierarchical algorithms) (Jain et al., 1999) ) [6]
2.2 การจัดกลุ่มแบบ K-means Clustering Analysis
K-means คือ อัลกอริ ทึมเทคนิ คการเรี ยนรู ้ โดยไม่มีผสู ้ อนที่ง่ายที่สุด
(Unsupervised learning technique) ซึ่ งมีเป้ าหมายเพื่อการจาแนกกลุ่ม
ข้อมูลที่มีคุณลักษณะคล้ายกันให้อยู่ในกลุ่มเดี ยวกัน [4] เพราะเป็ นการ
แก้ปัญหาการจัดกลุ่มที่รู้จกั กันทัว่ ไป โดยอัลกอริ ทึม K-Means จะตัดแบ่ง
(Partition) วัตถุออกเป็ น K กลุ่ม โดยแทนแต่ละกลุ่มด้วยค่าเฉลี่ ยของกลุ่ม
ซึ่งใช้เป็ นจุดศูนย์กลาง (centroid) ของกลุ่มในการวัดระยะห่ างของข้อมูล
ในกลุ่มเดี ยวกัน ในขั้นแรกของการจัดกลุ่มโดยการหาค่าเฉลี่ ยแบบเคย์
ต้องกาหนดจานวนกลุ่ม (K) ที่ตอ้ งการ และกาหนดจุดศูนย์กลางเริ่ มต้น
จานวน K จุด สิ่ งสาคัญในการกาหนดจุดศูนย์กลางเริ่ มต้นของแต่ละกลุ่ม
ควรจะถูกกาหนดด้วยวิธีที่เหมาะสม เพราะตาแหน่งจุดศูนย์กลางเริ่ มต้นที่
แตกต่างกันทาให้ได้ผลลัพธ์สุดท้ายแตกต่างกัน ดังนั้นในทางที่ดีควรจะ
กาหนดจุดศูนย์กลางนี้ ให้ ห่างจากจุด ศูน ย์กลางอื่ นๆ ขั้น ตอนต่ อไปคื อ
สร้างกลุ่มข้อมูลและความสัมพันธ์กบั จุดศูนย์กลางที่ใกล้มากที่สุด โดยแต่
ละจุดจะถูกกาหนดไปยังจุดศูนย์กลางที่ใกล้เคียงที่สุดจนครบหมดทุกจุด
และค านวณจุดศูนย์กลางใหม่ โดยการหาค่ าเฉลี่ ยทุ กวัตถุ ที่อยู่ใ นกลุ่ ม
หากจุ ด ศู น ย์ ก ลางในแต่ ล ะกลุ่ ม ถู ก เปลี่ ยนต าแหน่ ง จะได้ จุ ด มี
ความสัมพันธ์กบั กลุ่มใหม่และใกล้กบั จุดศูนย์กลางใหม่ ทาซ้ าแบบนี้ ไป
เรื่ อย ๆ จะสังเกตเห็ นว่าผลลัพธ์จากการทาซ้ าแบบนี้ ทาให้จุดศูนย์กลาง
เปลี่ยนตาแหน่ งทุกรอบ จนกระทัง่ จุดศูนย์กลางจานวน K จุด ไม่มีการ
เปลี่ยนแปลงจึงจะสิ้นสุ ดกระบวนการ [5]
2.3 ขั้นตอนการวิเคราะห์ของวิธี K-Means
การวิเคราะห์จาแนกกลุ่มด้วยเทคนิ ควิธี K-Means Clustering
สามารถสรุ ป ขั้นตอนของการวิเคราะห์ได้ 4 ขั้นตอนดังนี้ [1]
ขั้นที่ 1 จัดกลุ่มข้อมูลเป็ น k กลุ่ม ซึ่ งมีการแบ่งได้หลายวิธีดงั นี้ แบ่ง
อย่างสุ่มและ แบ่งด้วยผูศ้ ึกษาเอง

3. วิธีการดาเนินการ
การดาเนินงานในระบบแสดงภาพรวมระบบดังรู ปที่ 1

รู ปที่ 1 ภาพรวมการทางานของระบบ
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3.1 ศึ ก ษาปั ญ หาและความต้ อ งการของผู ้ ใ ช้ ที่ มี ต่ อ ระบบ
ทาการศึกษาอัลกอลิทึมเคมีนที่ใช้ในการจัดกลุ่มข้อมูล ทาการศึกษาข้อมูล
ที่ตอ้ งการนามาใช้ในการพัฒนาเว็บด้วยภาษา PHP และข้อมูลจานวนวิชา
ที่ใช้ในการสอบเพื่อเป็ นเกณฑ์คะแนนในการจัดกลุ่มข้อมูล มี วิชาดังนี้
วิชาภาษาไทย วิชาภาษาอังกฤษ วิชาวิทยาศาสตร์ วิชาคณิ ตศาสตร์ และ
วิชาสังคมศึกษา กาหนดเกณฑ์ในการจัดกลุ่ม
3.2 ท าการก าหนดกลุ่ ม ให้ แ ก่ ผู ้ที่ ส อบติ ด โดยมี 2 ระดับ ระดับ
มัธยมศึกษาปี่ ที่ 1 และ ระดับมัธยมศึกษาปี่ ที่ 4 ให้เป็ น K กลุ่มตามจานวน
ห้องเรี ยน ในการจัดกลุ่ ม เคมี น จะมี ก ารหาระยะห่ า งระหว่างกลุ่ ม ของ
คะแนนสอบแต่ละคนกับจานวนกลุ่ม การหาระยะห่ างระหว่างข้อมูลจาก
จุดศูนย์กลางของแต่ละ cluster ทั้งหมด ด้วยสมการยูคลีเดียน [2] และจาก
การคานวณที่ได้ขอ้ มูลจะถูกบันทึกไว้ในฐานข้อมูล
ทาการคานวณหาค่ากลางกลุ่ม (Centroid) จากสูตร
=

รู ปที่ 3 หน้าจอการสมัคร
จากรู ปที่ 3 แสดงการทางานของฟอร์ มการสมัคร โดยที่ผสู้ มัครต้อง
ทาการกรอกแบบฟอร์ ม การสมัครผ่านเว็บ ไซต์ แล้วกดยืน การจากนั้น
ผูส้ มัครจะได้รับข้อมูล username และ password เพื่อเป็ นข้อมูลยืนยัน
สิ ทธิ์ การใช้งานในระบบ จากนั้นผูส้ มัครสามารถเข้าใช้งานในส่ วนของ
การ ดู ผลสอบหรื อเข้าแก้ไขข้อมูล ส่ วนตัวได้จากการยืนยัน username
และ password นั้น

(2)

= คะแนนวิชาที่สอบ โดยประกอบด้วย 5 วิชา ได้แก่
ภาษาไทย (
(

), ภาษาอังกฤษ (

), สังคมศึกษา (

), วิทยาศาสตร์ (

), คณิ ตศาสตร์

)
= แทนตาแหน่งคนที่เท่าไหร่

= แทนจานวนคนในแต่ละกลุ่ม
ทาการคานวณระยะห่างระหว่างกลุ่ม (Distance) จากสูตร
Distance =

รู ปที่ 4 หน้าจอข้อมูลการจัดห้องเรี ยน
(3)

จากรู ปที่ 4 ผลจากการทางานของการจัดห้องเรี ยน ซึ่ งขั้นตอนนี้ เป็ น
ขั้น ตอนการท างานในส่ วนของ K-Mean Clustering เป็ นการนาเอา
คะแนนสอบของแต่ละวิชามาเป็ นปั จจัยหลักที่นาไปเข้าสู ตรสมการของ
ส่ วนการจัดกลุ่มแล้วแสดงผลลัพธ์ดงั รู ปที่ 5

4. ผลการดาเนินงาน
4.1 ผลการพั ฒ นาระบบ การพัฒ นาระบบเข้า ศึ ก ษาต่ อ ระดับ
มัธยมศึกษา: กรณี ศึกษาโรงเรี ยนบ้านดุงวิทยา ได้ผลลัพธ์ดงั นี้

รู ปที่ 2 หน้าจอหลัก
จากรู ปที่ 2 แสดงการทางานของหน้าจอหลัก เพื่อให้นกั เรี ยนหรื อผู้
ทัว่ ไป ได้สามารถดูรายระเอียดและข้อมูลการสมัคร
รู ปที่ 5 กลุ่มห้องเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1
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จากรู ปที่ 5 สรุ ปจากการจัดกลุ่มห้องเรี ยนของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษา
ปี ที่ 1 แบ่งเป็ น 5 วิชา มีผสู้ อบจานวน 500 คน แบ่งออกเป็ น 10 กลุ่มได้
คะแนนเฉลี่ยแต่ละกลุ่มตามลาดับดังนี้ 55.83, 53.79, 54.37, 57.47, 50.74,
56.16, 54, 56.66, 58.20, 56.66

สมัคร จัดห้องสอบ จัดกลุ่มห้องเรี ยน และออกรายงานประเภทต่างๆจาก
ระบบได้ ซึ่ งได้ทาการประเมิ น ความพึง พอใจของผู้ใ ช้ที่ มี ต่อระบบที่
พัฒนาขึ้น ความพึงพอใจอยูใ่ นระดับดี ลดขั้นตอนการแบ่งกลุ่มโดยใช้คน
จัด กลุ่ ม ได้เ ป็ นอย่างดี วิ จ ัยนี้ จึ ง เป็ นประโยชน์ ต่อ ผูใ้ ช้ง านระบบ และ
สามารถทางานได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ

6. เอกสารอ้ างอิง
[1]

[2]
รูปที่ 6 กลุ่มห้องเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4
[3]

สรุ ปจากการจัดกลุ่มห้องเรี ยนของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4
แบ่งเป็ น 5 วิชา มีผูส้ อบจานวน 400 คน โดยมี การแบ่งกลุ่ม ออกตาม
แผนการเรี ยน ซึ่ งอยู่ท้ งั หมด 4 แผนการเรี ยน แต่ละแผนการเรี ยนมี การ
แบ่งกลุ่มดังนี้ ดังนี้ แผนการเรี ยนที่ 1 แบ่งเป็ น 4 กลุ่ม จานวน 200 คนมี
ค่าเฉลี่ย คือ 56.96, 59.78, 61.17, 54.64 แผนการเรี ยนที่ 2 แบ่งเป็ น 2
กลุ่ม จานวน 100 คน ค่าเฉลี่ ย 52.02, 52.49 แผนการเรี ยนที่ 3 แบ่งเป็ น 2
กลุ่ม จานวน 100 คน มีค่าเฉลี่ ย 51.77, 56.22 มีค่าเฉลี่ ย 51.77, 56.22
แผนการเรี ยนที่ 4 แบ่งเป็ น 2 กลุ่ม จานวน 100 คน มีค่าเฉลี่ ยตามลาดับ
ดังนี้ 59.54, 50.91
4.2 ความพึงพอใจของผู้ใช้
ผลการประเมินความพึงพอใจของผูใ้ ช้ที่มีต่อระบบในการใช้งาน
ระบบเข้าศึ กษาต่อระดับมัธยมศึ กษากรณี ศึก ษา:โรงเรี ยนบ้านดุงวิทยา
โดยใช้เทคนิคการจัดกลุ่มด้วยอัลกิ ริทึมเคมีน การประเมินความพึงพอใจ
โดยผูใ้ ช้จานวน 15 คน พบว่ าระบบสามารถทางานได้ตามต้องการ
แบ่งกลุ่มตามคะแนนวิ ช าที่ สอบได้อย่างอัตโนมัติ มี ค วามพึงพอใจใน
ระดับดี

[4]

[5]

[6]
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การเปรี ยบเที ย บ
ประสิ ทธิ ภาพการจัดกลุ่มข้อมูล โดย วิธีการเลื อกลักษณะสาคัญ
แบบพลวัต เพื่ อเพิ่ม ประสิ ท ธิ ภาพของอัล กอริ ทึม การจัด กลุ่ ม บน
ปริ ภู มิ ย่ อ ย. ครั้ งที่ พิ ม พ์ 2.
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5. สรุปผลและข้ อเสนอแนะ
งานวิจยั นี้เสนอการพัฒนาเว็บไซต์ระบบเข้าศึกษาระดับมัธยมศึกษา
กรณี ศึกษา: โรงเรี ยนบ้านดุงวิทยา ซึ่ งได้นาเอาเทคนิ คการจัดกลุ่มด้วย
K- means มาทาการจัดกลุ่มห้องเรี ยนให้แก่ ผทู ้ ี่สอบเข้าเรี ยนต่อได้ จาก
การทางานพบว่าระบบสามารถทางานได้ตามความต้องการของผูใ้ ช้งาน
โดยนักเรี ยนสามารถทาการสมัครสอบและตรวจสอบข้อมูลการสอบผ่าน
ระบบได้ ส่ วนฝ่ ายวิ ช าการสามารถจัด การข้อ มู ล พื้ น ฐานเกี่ ย วกับ การ
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การนําสื อคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน เรืองพืนฐานคอมพิวเตอร์ เบืองต้ น
มาใช้ เป็ นสื อเสริมในการเรียนการสอน
Using Computer Assisted Instruction on Computer Basic used as supplement to learn.
ศิวพร ถาวรวงศา
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรี ธรรมราช
1 ม.4 ต.ท่างิว อ.เมือง จ.นครศรี ธรรมราช 80280 โทรศัพท์ 075-392040 E-mail: siwaporn.nstru@gmail.com
1

บทคัดย่ อ

Abstract

งานวิ จ ัย ครั งนี เป็ นการนํา สื อคอมพิ ว เตอร์ ช่ ว ยสอน เรื อง
พืนฐานคอมพิวเตอร์ เบืองต้น มาใช้เป็ นสื อเสริ มในการเรี ยนการสอน ใน
รายวิ ช าระบบสารสนเทศเพื อการจัด การ ของนั ก ศึ ก ษาสาขาวิ ช า
คอมพิ ว เตอร์ ธุ ร กิ จ คณะวิ ท ยาการจั ด การ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
นครศรี ธรรมราช ซึ งมี วตั ถุ ประสงค์เพือ 1) พัฒนาสื อคอมพิวเตอร์ ช่วย
สอน เรื องพื นฐานคอมพิ วเตอร์ เ บื องต้น 2) เปรี ยบเที ยบผลสัม ฤทธิ_
ทางการเรี ยนก่ อนเรี ยนและหลังเรี ยนด้วยสื อคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน 3)
ศึกษาความพึงพอใจของผูเ้ รี ยนทีมีต่อสื อคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน เครื องมือ
ทีใช้ในการวิจยั ประกอบด้วย 1) สื อคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน เรื องพืนฐาน
คอมพิวเตอร์ เบื องต้น 2) แบบประเมินคุ ณภาพของสื อคอมพิวเตอร์ ช่วย
สอน แบ่ ง ออกเป็ น 2 ด้า น คื อ ด้า นเนื อหา และด้า นมัล ติ มี เ ดี ย 3)
แบบทดสอบก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน 4) แบบสอบถามความพึงพอใจของ
ผูเ้ รี ยนทีมีต่อสื อคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน โดยใช้กลุ่มตัวอย่างจํานวน 30 คน
ที ลงทะเบี ยนในรายวิช านี ผลการวิจยั พบว่าสื อคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนมี
ประสิ ทธิ ภาพได้ตามเกณฑ์มาตรฐานของเมกุยแกนส์ โดยค่าทีคํานวณได้
มี ค่ า เท่ า กั บ 1.60 ผลการประเมิ น คุ ณ ภาพของสื อด้ า นเนื อหา จาก

This research is the computer assisted instruction on
Computer Basic used as supplement to learn in courses Management
Information System used to student in Business Computer, Faculty of
Management Science, Nakhon Si Thammarat Rajabhat University. And
aim to 1) develop computer assisted instruction on Computer Basic 2)
compare the result of pre-test and post-test 3) study satisfaction of
students with computer assisted instruction. The research tools used to
1) the computer assisted instruction on Computer Basic. 2) the
evaluation form is divide into two field; content and multimedia 3) the
pre-test and the post-test 4) the satisfaction of students with computer
assisted instruction. Using a sample for this study were 30 students. The
result of this research have revealed that computer assisted instruction
on Computer Basic has effective was 1.60 according to Meguigans’s
standard. The result of this quality in the content is good level ( =
4.46, S.D. = 0.53) and this quality in the multimedia is good level ( =
4.17, S.D. = 0.60). The students have achievement of post-test higher
than pre-test at the level 0.05. And the result the satisfaction of students

ผูเ้ ชี ยวชาญอยูใ่ นเกณฑ์ดี ( = 4.46, S.D. = 0.53) และคุณภาพของสื อ
ด้านมัลติ มีเดี ย จากผูเ้ ชี ยวชาญอยูใ่ นเกณฑ์ดี ( = 4.17, S.D. = 0.60)
ผู้เ รี ยนมี ผ ลสั ม ฤทธิ_ ทางการเรี ยนหลัง เรี ยนสู ง กว่ า ก่ อ นเรี ยนอย่ า งมี
นัยสําคัญทางสถิติทีระดับ 0.05 และผลการวัดความพึงพอใจของผูเ้ รี ยนที
มีต่อการเรี ยนด้วยสื อคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน พบว่าผูเ้ รี ยนมีความพึงพอใจ

with computer assisted instruction is good level ( = 4.30, S.D. = 0.71).
In conclusion, computer assisted instruction on Computer Basic can be
used for self-leaning effectively.

อยูใ่ นเกณฑ์ดี ( = 4.30, S.D. = 0.71) สรุ ปได้ว่าสื อคอมพิวเตอร์ ช่วย
สอนที ผูว้ ิจยั พัฒนาสามารถนําไปใช้ในการเรี ยนรู ้ ด้วยตนเองได้อย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพ

Keywords: Computer Assisted Instruction, Computer Basic

1. บทนํา
ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศทีได้เข้ามามีบทบาทต่อการศึ กษา
ในระดับ อุ ด มศึ ก ษา ทํา ให้ สั ง คมในยุ ค ปั จ จุ บ ัน เป็ นสั ง คมแห่ ง ข้อ มู ล
ข่าวสาร ข้อมูลและองค์ความรู ้ ต่างๆได้ขยายตัวออกไปอย่างกว้างขวาง
ส่ งผลให้ผูเ้ รี ยนสามารถรับส่ งข้อมูลข่าวสารรู ปแบบต่างๆ ถึ งกันได้ดว้ ย

คําสําคัญ: สื อคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน, พืนฐานคอมพิวเตอร์ เบืองต้น
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ความสะดวกและรวดเร็ ว ปั จจุบนั จึงได้มีการพัฒนาการเรี ยนการสอนทีมี
รู ปแบบการเรี ยนการสอนทีอิสระมากขึน โดยผูเ้ รี ยนไม่จาํ เป็ นต้องเข้ามา
เรี ยนในห้องเรี ยน ทําให้ผูเ้ รี ยนสามารถเรี ยนรู้ ได้ดว้ ยตนเองโดยไม่จาํ กัด
เวลา และสถานที อีกทังยังเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นศูนย์กลางอีกด้วย
ดังนันผูว้ ิจยั จึ งได้นาํ สื อคอมพิวเตอร์ ช่ วยสอน เรื องพืนฐาน
คอมพิวเตอร์ เบื องต้น ที มีการรวบรวมข้อมูลรู ปแบบต่างๆเข้าไว้ดว้ ยกัน
มาใช้ เ ป็ นสื อเสริ มในการเรี ยนการสอน โดยมี ก ารทํา เป็ นบทเรี ยน
แบบทดสอบก่อนเรี ยน และแบบทดสอบหลังเรี ยน เพือแก้ปัญหาในการ
เรี ยนรู้ และทําให้ผลสัมฤทธิ_ ของผูเ้ รี ยนพัฒนาขึน อี กทังยังเป็ นเครื องมื อ
ประกอบการจัดกิ จกรรมการเรี ยนการสอนซึ งผูเ้ รี ยนสามารถเรี ยนรู้ ได้
ด้วยตนเอง
รู ปที 1 เมนูสือคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน

2. งานวิจยั ทีเกียวข้ อง
ขวัญชนก บัวทรัพย์ [1] วิจยั เรื องการพัฒนาบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่ ว ยสอน เรื องการใช้ โ ปรแกรมการพิ ม พ์ สํา หรั บ นัก เรี ยนชั น
ประถมศึ ก ษาปี ที 3 โรงเรี ยนเทศบาล 2 วัด เสนหา (สมัค รพลผดุ ง )
ผลการศึกษาพบว่าผลการพัฒนาบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนจากการ
ประเมินคุณภาพมีประสิ ทธิ ภาพเป็ นไปตามเกณฑ์ เท่ากับ 83.00/88.83 ซึ ง
เกณฑ์ทีตังไว้คือ 80/80 ผลการเปรี ยบเที ยบผลสัมฤทธิ_ ทางการเรี ยนหลัง
เรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สําคัญทางสถิ ติทีระดับ .01 และความพึง
พอใจของผูเ้ รี ยนที มี ต่อบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่ วยสอนมี ค่าเฉลี ยเท่ากับ
4.24 และค่าส่ วนเบียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.43 โดยแปลผลอยูใ่ นระดับ
มาก
จันทนา ปั ญญาวราภรณ์ [2] วิจยั เรื องบทเรี ยนคอมพิวเตอร์
ช่ วยสอน เรื องการวิเคราะห์ สัญญาณโดยใช้อนุ กรมฟูริเยร์ ขันตอนการ
การวิจยั มีดงั นี คือ 1) ทําข้อสอบปรนัยก่อนเรี ยน จํานวน 10 ข้อ 2) ศึกษา
บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนทางเว็บไซต์ 3) ทําข้อสอบปรนัยหลังเรี ยน
จํานวน 10 ข้อ จากการทดสอบพบว่าผลสัมฤทธิ_ ทางการเรี ยนหลังเรี ยนสู ง
กว่าก่อนเรี ยน
ณัฐภณ สุ เมธอธิ คม [3] วิจยั เรื องการพัฒนาสื อคอมพิวเตอร์
มัลติ มีเดี ยบนเครื อข่ายอิ นเทอร์ เน็ ต วิชาการจัดแสงเพืองานออกอากาศ
ระดั บ ชั นปริ ญญาตรี มหาวิ ท ยาลัย เทคโนโลยี ร าชมงคลพระนคร
ผลการวิจยั พบว่าได้สือคอมพิวเตอร์ ทีมีคุณภาพด้านเนื อหาอยูใ่ นระดับดี
มาก มีคุณภาพด้านมัลติ มีเดี ยอยู่ในระดับดี มาก และมีประสิ ทธิ ภาพของ
สื ออยูใ่ นระดับ 94.80/96.60 ซึ งสู งกว่าเกณฑ์ทีกําหนดไว้ 90/90

รู ปที 2 เนื อหาเรื องความรู้เบืองต้นเกียวกับคอมพิวเตอร์

3. วิธีดาํ เนินการวิจยั
3.1 ออกแบบและพัฒนาสื อคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน ซึ งมี เนื อหา 3 เรื อง
คื อ ความรู้ เ บื องต้ น เกี ยวกั บ คอมพิ ว เตอร์ องค์ ป ระกอบของ
คอมพิวเตอร์ และการทํางานของคอมพิวเตอร์

รู ปที 3 เนื อหาเรื ององค์ประกอบของคอมพิวเตอร์
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รู ปที 4 เนื อหาเรื องการทํางานของคอมพิวเตอร์

รู ปที 6 แบบทดสอบก่อนเรี ยนเรื ององค์ประกอบของคอมพิวเตอร์

3.2 สร้างแบบประเมินคุณภาพของสื อ โดยแบ่งออกเป็ น 2 ด้าน คือ ด้าน
เนื อหาและด้านมัลติ มีเดี ย แล้วนําสื อคอมพิวเตอร์ ทีสร้ างเสร็ จแล้ว
ให้ผเู้ ชี ยวชาญด้านเนื อหาและด้านมัลติมีเดี ย จํานวน 3 ท่าน ประเมิน
คุณภาพ
3.3 สร้ างข้อสอบ เป็ นแบบถู กผิด จํานวน 30 ข้อ แบ่งออกเป็ น 3 เรื อง
เรื องละ 10 ข้อ โดยแบบทดสอบก่ อนเรี ยนและแบบทดสอบหลัง
เรี ยน จะเป็ นข้อสอบชุดเดียวกัน

รู ปที 7 แบบทดสอบก่อนเรี ยนเรื องการทํางานของคอมพิวเตอร์
3.4 ดําเนิ นการทดสอบวัดผลการเรี ยนรู้ โดยให้ผูเ้ รี ยนทําแบบทดสอบ
ก่อนเรี ยน
3.5 ให้ผเู้ รี ยนเข้าไปเรี ยนสื อคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน
3.6 ให้ ผูเ้ รี ยนทําแบบทดสอบหลังเรี ยน ซึ งข้อสอบจะเป็ นข้อสอบชุ ด
เดียวกันกับแบบทดสอบก่อนเรี ยน
3.7 ให้ผูเ้ รี ยนทําแบบประเมิ นความพึงพอใจของผูเ้ รี ยนที มี ต่อการเรี ยน
ด้วยสื อคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน
3.8 ผูว้ ิจยั เก็บรวบรวมข้อมูลทังหมดไปวิเคราะห์ขอ้ มูลทางสถิติ

รู ปที 5 แบบทดสอบก่อนเรี ยนเรื องความรู้เบืองต้นเกียวกับคอมพิวเตอร์
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Journal, ฉบับภาษาไทย สาขามนุ ษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และ
ศิลปะ, ปี ที 8, ฉบับที 1, มกราคม-เมษายน 2558. หน้า 153-167.
[2] จันทนา ปั ญญาวราภรณ์, “บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน เรื องการ
วิเคราะห์สัญญาณโดยใช้อนุ กรมฟูริเยร์ ” บทความสิ งประดิ ษฐ์และ
นวัตกรรม การประชุมวิชาการ งานวิจยั และพัฒนาเชิ งประยุกต์ ครัง
ที 7, หน้า 730-733, 2558.
[3] ณัฐ ภณ สุ เ มธอธิ ค ม, “การพัฒนาสื อคอมพิวเตอร์ มลั ติ มี เ ดี ยบน
เครื อข่ายอินเตอร์ เน็ต วิชา การจัดแสงเพืองานออกอากาศ ระดับชัน
ปริ ญญาตรี มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลพระนคร”
วารสารวิ ช าการและวิ จยั มทร.พระนคร ฉบับ พิ เ ศษ การประชุ ม
วิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที 5. หน้า 58-66.

4. ผลการวิจยั
4.1 ผลการวิเคราะห์ ประสิ ทธิภาพสื อคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนที
พัฒนาขึน
จากการนําสื อคอมพิ ว เตอร์ ช่ ว ยสอนไปทดลองใช้ก ับ กลุ่ ม
ตัวอย่าง แล้วจึงนําผลทีได้มาวิเคราะห์หาประสิ ทธิ ภาพของบทเรี ยน โดย
ใช้สูตรของเมกุยแกนส์ ค่าทีคํานวณได้มีค่าเท่ากับ 1.60 ซึ งมีค่ามากกว่า
1.00 สรุ ปได้ว่าสื อคอมพิ วเตอร์ ช่วยสอนมี ประสิ ท ธิ ภาพได้ตามเกณฑ์
มาตรฐานของเมกุยแกนส์

4.2 ผลการประเมิ น คุ ณ ภาพของสื อด้ า นเนื อหา และด้ า น
มัลติมเี ดีย
ผลการประเมินคุณภาพของสื อด้านเนื อหา และด้านมัลติมีเดี ย
จากผูเ้ ชี ยวชาญ จํานวน 3 ท่ าน พบว่าคุ ณภาพของสื อด้านเนื อหาอยู่ใ น

สแกนรู ปถ่าย
2 cm x 2 cm

เกณฑ์ดี ( = 4.46, S.D. = 0.53) และคุณภาพของสื อด้านมัลติมีเดี ยอยูใ่ น
เกณฑ์ดี ( = 4.17, S.D. = 0.60)

4.3 ผลการเปรี ย บเที ย บผลสั มฤทธิP ทางการเรี ยนด้ วย
สือคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน
จากการเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ_ ทางการเรี ยนของกลุ่มตัวอย่าง
ก่อนเรี ยนและหลังเรี ยนโดยใช้สือคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน พบว่าคะแนน
ผลสัม ฤทธิ_ ทางการเรี ยนก่ อนเรี ยนด้วยสื อคอมพิ วเตอร์ ช่ วยสอน มี ค่ า
= 16.83, S.D. = 2.77 และคะแนนผลสัมฤทธิ_ ทางการเรี ยนหลังเรี ยน

ประวัติผู้เขียนบทความ
ชือ-สกุล : นางสาวศิวพร ถาวรวงศา
วุฒิการศึกษา : ปริ ญญาโท
สาขาวิชา : การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ตําแหน่ งหน้ าที : อาจารย์
สถานทีทํางาน : สาขาคอมพิวเตอร์ ธุรกิจ
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครศรี ธรรมราช
งานวิจัยทีสนใจ : คอมพิวเตอร์ ช่วยสอน

ด้วยสื อคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน มีค่า = 26.90, S.D. = 1.86 แสดงให้เห็ น
ว่าหลังการเรี ยนด้วยสื อคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน ผูเ้ รี ยนมีผลสัมฤทธิ_ ทางการ
เรี ยนหลังเรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ 0.05

4.4 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนทีมีต่อการเรียน
ด้ วยสือคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน
ผลการวัด ความพึ ง พอใจของผู้เ รี ยนที มี ต่ อ การเรี ยนด้ ว ย
สื อคอมพิ วเตอร์ ช่ วยสอน พบว่า ผูเ้ รี ยนมี ค วามพึ งพอใจอยู่ใ นเกณฑ์ดี
( = 4.30, SD=0.71)

เอกสารอ้ างอิง
[1] ขวัญชนก บัวทรั พย์, “การพัฒนาบทเรี ยนคอมพิ วเตอร์ ช่วยสอน
เรื องการใช้โปรแกรมการพิมพ์ สําหรับนักเรี ยนชันประถมศึกษาปี ที
3 โรงเรี ยนเทศบาล 2 วัด เสนหา (สมัค รพลผดุ ง)” Verdian E-
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การพัฒนาสื่ อแอนิเมชั น 2 มิติ สาหรับนักศึกษาสาขาวิชาพืชศาสตร์ : เรื่องการเพาะปลูกยางพาราและการผลิตยาง
แผ่นดิบ
The Development of 2D Animation for Students of Plant Science: The Story of Para Rubber Planting and
Raw Rubber Sheet Production.
สุ มนา ปาธะรัตน์ 1 ศวรรณรัศม์ อภัยพงค์ 2 และ ศิรินันทร์ นาพอ 3
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animation. Evaluation by experts of content were at very high (average
value = 4.51, Standard Deviation = 0.12) and media professional were
at very high (average value = 4.62, Standard Deviation = 0.14). The
sample had academic achievement was at higher level of statistically
significance at .05 level. The satisfaction of samples with 2D animation
were at a high level (average value = 4.14, Standard Deviation = 0.56).
In conclusion that 2D animation for Students of Plant Science: The
Story of Para Rubber Planting and Raw Rubber Sheet Production made
the students learning by themselves.

บทคัดย่ อ
งานวิ จ ัย นี้ มี ว ัต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ พัฒ นาสื่ อ แอนิ เ มชั น 2 มิ ติ
สาหรับนักศึกษาสาขาวิชาพืชศาสตร์: เรื่ องการเพาะปลูกยางพาราและการ
ผลิตยางแผ่นดิบ กลุ่มตัวอย่างในการวิจยั ในครั้งนี้ เป็ นนักศึกษาสาขาวิชา
พืชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วิชัย วิทยาเขตทุ่งใหญ่
จานวน 20 คน ได้มาจากการสุ่ มแบบเฉพาะเจาะจง เครื่ องมือที่ใช้ในการ
วิจยั ในครั้ งนี้ คือ สื่ อแอนิ เมชัน 2 มิ ติ แบบประเมิ นคุ ณภาพด้านเนื้ อหา
และด้านสื่ อเทคโนโลยีก ารศึ ก ษา ข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน
แบบประเมินความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อสื่ อ จากการวิจยั พบว่า
การประเมินคุณภาพของบทเรี ยนโดยผูเ้ ชี่ ยวชาญด้านเนื้ อหา อยูใ่ นเกณฑ์
คุณภาพดีมาก (ค่าเฉลี่ ย = 4.51 ส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน = 0.12) คุณภาพ
ด้านเทคโนโลยีทางการศึกษา อยูใ่ นเกณฑ์คุณภาพดี มาก (ค่าเฉลี่ ย = 4.62
ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.14) กลุ่มตัวอย่างมี ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน
สู งขึ้นที่ระดับนัยสาคัญทางสถิ ติที่ระดับ .05 กลุ่มตัวอย่างมีระดับความ
พึงพอใจต่อสื่ อ อยูใ่ นระดับมาก (ค่าเฉลี่ ย = 4.14 ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
= 0.56) สรุ ป ได้ว่ า การพัฒ นาสื่ อ แอนิ เ มชั น 2 มิ ติ ส าหรั บ นัก ศึ ก ษา
สาขาวิชาพืชศาสตร์: เรื่ องการเพาะปลูกยางพาราและการผลิ ตยางแผ่นดิ บ
ที่สร้างขึ้นทาให้ผเู้ รี ยนเกิดการเรี ยนรู ้ได้ดว้ ยตนเอง

Keywords: Animation, Multimedia, 2D

1. บทนา
การวิจัยนี้ มุ่งเน้นการวิจัยเพื่อพัฒนาคุ ณภาพการศึ กษา ระบบการ
เรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง ปัจจุบนั สื่ อสารสนเทศมีหลากหลายรู ปแบบ มีประโยชน์อย่าง
มากสาหรับการถ่ายทอดองค์ความรู ้ต่างๆ และเป็ นประโยชน์ทางด้านการบันเทิง
ซึ่ งสื่ อที่ ใช้สาหรับการเรี ยนรู ้ที่มีอยู่หลากหลายรู ปแบบนั้น สามารถนามาสร้าง
หรื อประยุกต์ใช้เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู ้ต่างๆ ทางวิชาการได้ เช่ น สื่ อการ์ ตูน
แอนิ เ มชัน 2 มิ ติ ซ่ ึ ง เป็ นเทคโนโลยี ที่สามารถจ าลองวัต ถุ แ ละ กระบวนการ
ทางานที่มีความซับซ้อนให้เข้าใจได้ง่ายขึ้นโดยการเสนอในรู ปแบบสื่ อการ์ ตูน
ให้มีความหลากหลายของความคิดสร้างสรรค์ผลงาน โดยนามาใช้ในการศึกษา
ของเนื้ อหาที่ยากต่อการนาเสนอ จะทาให้ผเู ้ รี ยนได้เข้าใจถึงเนื้ อหาที่มีลกั ษณะ
เป็ นนามธรรมให้เห็นเป็ นรู ปธรรมได้เป็ นอย่างดี
จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้นผูว้ ิจยั จึ งมีแนวคิดในการใช้สื่อแอนิ เมชัน
2 มิติ มาพัฒนาสื่ อบทเรี ยนเพื่อเสริ มสร้ างความเข้าใจให้กบั นักศึ กษาสาขาวิชา
พื ช ศาสตร์ : เรื่ อ งการเพาะปลู ก ยางพาราและการผลิ ต ยางแผ่ น ดิ บ เพื่ อ สื่ อ
ความหมายขั้นตอนของกระบวนการปลูกและแปรรู ปยางพาราให้มีความเข้าใจ
ง่าย มีแรงดึงดูดและความน่าสนใจ ต่อการเรี ยนรู ้ โดยผูว้ ิจยั จะนาสื่ อดังกล่าวไป
ถ่ายทอดให้กบั นักศึกษาในสาขาวิชาพืชศาสตร์ เพื่อหาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนรู ้
หาคุณภาพของสื่ อ และความพึงพอใจของผูเ้ รี ยนที่มีต่อสื่ อ

คาสาคัญ: แอนิเมชัน, สื่ อมัลติมีเดีย, 2มิติ

Abstract
This research aims to develop 2D animation for Students of
Plant Science: The Story of Para Rubber Planting and Raw Rubber
Sheet Production. The sample in this research is the students of Plant
Science, Rajamangala University of Technology Srivijaya Thung Yai
Campus 20 people derived from Purposive sampling. The tools used in
this research are 2D Animation, Quality test in Content and technology
education, satisfaction with 2D animation. Research indicated that 2D
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เซิ ร์ฟเวอร์ เพื่อนาไปประมวลผลและบันทึกไว้ได้ นอกจากนี้ โปรแกรม
Adobe Flash Professional CS6 ยังมีเครื่ องมือที่อานวยความสะดวกใน
การสร้ างภาพเคลื่ อนไหวและงานมัล ติ มี เดี ยได้เป็ นอย่างดี และมี ภาษา
สาหรั บใช้ควบคุ มการท างานของชิ้ นงานได้ นอกจากนี้ งานที่ สร้ างโดย
โปรแกรม Adobe Flash Professional CS6 จะได้ไฟล์ชิ้นงานที่มีขนาดเล็ก
ทาให้สามารถนามาเผยแร่ บนอินเตอร์ เน็ตได้เป็ นอย่างดี [4]

2. ทฤษฏีและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้ อง
2.1 ความรู้ เกีย่ วกับยางพารา
ปั จจุบนั การปลูกยางพาราในประเทศไทยได้ขยายออกไปใน
ทุกภาค แต่จากข้อมูลของสถาบัน วิจยั ยาง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
พบว่า ผลผลิตยางโดยเฉลี่ยที่ได้จากแต่ละภาคแตกต่างกัน ทั้งนี้ เพราะการ
ให้ผลผลิตของต้นยาง ไม่วา่ ผลผลิตน้ ายางและหรื อเนื้อไม้ ขึ้นอยูก่ บั ปั จจัย
3 ประการ คือ พันธุ์ยาง ความเหมาะสมของพื้นที่ และการจัดการสวนยาง
ดังนั้น ในการปลูกสร้างสวนยางนอกจากพิจารณาเลื อกพันธุ์ยางและการ
จัดการสวนยางที่ถูกต้องแล้ว ยังต้องพิจารณาความเหมาะสมของพื้น ที่
สาหรั บปลู ก ยาง โดยมี ปัจจัยทางดิ นและปั จจัยทางภูมิอากาศ ต้นยางที่
ปลูกในพื้นที่ไม่เหมาะสม จะมีผลทาให้เจริ ญเติบโตช้า ไม่ตา้ นทานโรค
และผลผลิตต่าและยังอาจมีผลกระทบตามมาจากภัยธรรมชาติได้อีกด้วย
ดัง นั้ น ในการตัด สิ น ใจปลู ก ยางพารา เกษตรกรควรพิ จ ารณาตาม
หลักเกณฑ์สาหรับการปลูกยางพาราให้เหมาะสม เช่น การเลือกพื้นที่ปลูก
พันธุ์ยางที่เหมาะสมกับพื้นที่และการจัดการสวนยางที่ถูกต้อง เพื่อช่ วยให้
ต้นยางสมบูรณ์ แข็งแรง สามารถทนต่อภาวะที่เกิ ดขึ้นจากความแห้งแล้ง

2.4 การตรวจสอบคุณภาพด้ านมัลติมเี ดีย
เป็ นการตรวจสอบคุณภาพด้านมัลติมีเดียของบทเรี ยนที่สร้าง
เสร็ จแล้ว โดยให้ผูเ้ ชี่ ยวชาญด้านมัล ติมีเ ดี ยเป็ นผูต้ รวจสอบ ซึ่ งอาจจะ
ตรวจสอบสื่ อต่างๆ เช่ น สี ของอักษร และสี พ้ืนหลังว่ามี ความเหมาะสม
หรื อไม่ คุ ณภาพของเสี ยงดี หรื อไม่ ภาพที่ นามาใช้มีความชัดเจน และมี
ขนาดภาพที่เหมาะสมหรื อไม่ การออกแบบหน้าจอ รวมทั้งการเชื่ อมโยง
ของกรอบการสอนในแต่ ล ะกรอบภายหลัง จากตรวจสอบคุ ณ ภาพ
เรี ยบร้อยแล้ว นามาปรับปรุ งให้สมบูรณ์ก็จะได้บทเรี ยนที่พร้ อมจะนาไป
ทดลองหาประสิ ทธิ ภาพต่อไป

2.5 การหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

และภัยธรรมชาติอื่นๆได้ [1]

ภัทรา นิคมานนท์ [5] ได้ให้ความหมายไว้ว่า แบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธิ์ หมายถึ ง แบบทดสอบที่ ใช้ วดั ความรู้ ความสามารถ ทักษะ
เกี่ ย วกับ ด้ า นวิ ช าการที่ ไ ด้ เ รี ยนรู ้ ใ นอดี ต ว่ า รั บ รู ้ ไ ด้ ม ากน้ อ ยเพี ย งใด
โดยทัว่ ไปแล้วมักใช้วดั หลังทากิ จกรรมเสร็ จเรี ยบร้ อยแล้ว เพื่อประเมิ น
กาเรี ยนการสอนว่าได้ผลเพียงใด

2.2 สื่อการสอน
อัจฉรา ธนะมัย [2] ให้ความหมายบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วย
สอน ว่าเป็ นสื่ อการเรี ยนการสอนทางคอมพิ วเตอร์ รูป แบบหนึ่ ง ซึ่ งใช้
ความสามารถของคอมพิวเตอร์ ในการนาเสนอสื่ อประสม เช่ น ข้อความ
ภาพนิ่ ง กราฟิ ก แผนภู มิ กราฟ ภาพเคลื่ อนไว วี ดิทศั น์ แ ละเสี ยง เพื่ อ
ถ่ายทอดเนื้ อหาบทเรี ยนในลักษณะที่ใกล้เคี ยงกับการสอนในห้องเรี ยน
มากที่สุด
ถนอมพร (ตันติพฒั น์) เลาหจรัสแสง [3] ให้ความหมายของ
คอมพิวเตอร์ ช่วยสอนว่า คอมพิวเตอร์ ช่วยสอน (CAI) หมายถึง สื่ อการ
สอนคอมพิวเตอร์ รูปแบบหนึ่ ง ซึ่ งใช้ความสามารถของคอมพิวเตอร์ ใน
การน าเสนอสื่ อ ผสม อัน ได้ แ ก่ ข้ อ ความ ภาพนิ่ ง กราฟิ ก แผนภู มิ
ภาพเคลื่อนไหว วีดิทศั น์ และเสี ยงเพื่อถ่ายทอดเนื้ อหาบทเรี ยน หรื อองค์
ความรู้ในลักษณะที่ใกล้เคียงกับการสอนจริ งในห้องเรี ยนมากที่สุด โดยที่
คอมพิวเตอร์ ช่ ว ยสอนจะได้รับ การถ่ ายทอดในลัก ษณะที่ แ ตกต่ า งกัน
ออกไป ทั้งนี้ ตอ้ งขึ้นอยูก่ บั ธรรมชาติ และโครงสร้างของเนื้อหา

2.6 การสร้ างแบบวัดความพึงพอใจ
พวงรัตน์ ทวีรัตน์ [6] ได้กล่ าวถึ ง แบบวัดความพึงพอใจตาม
วิธีของลิเคิร์ท ไว้ดงั นี้
ตั้งจุดมุ่งหมายของการศึ กษาว่าต้องการวัดความพึงพอใจของ
ใครที่ มีต่อสิ่ งใดโดยให้ความหมายของการวัดความพึ งพอใจต่อสิ่ งที่ จะ
ศึกษานั้นให้ชดั เจน เพื่อให้ทราบว่าสิ่ งที่ เป็ นประเด็นหรื อเรื่ องที่จะสร้ าง
แบบวัด นั้น ประกอบด้วยคุ ณลัก ษณะใดบ้าง โดยพิจารณาในเรื่ องของ
ความครบถ้วนของคุ ณลัก ษณะของสิ่ งที่ ศึ กษาและความเหมาะสมของ
ภาษาที่ ใช้ ตลอดจนลักษณะการตอบข้อความที่ ส ร้ าง ว่าสอดคล้องกัน
หรื อไม่เพียงไรพิจารณาว่าควรจะให้ตอบว่า “เห็ นด้วยอย่างยิ่ง, เห็นด้วย,
เฉยๆ, ไม่เห็ นด้วย, ไม่เห็ นด้วยอย่างยิ่ง” หรื อ“ชอบมากที่สุด, ชอบมาก,
ปานกลาง, ชอบน้อย, ชอบน้อยที่สุด” เป็ นต้น การกาหนดการให้คะแนน
การตอบของแต่ละตัวเลื อก โดยทัว่ ไปที่นิยมใช้ คือ กาหนดคะแนนเป็ น
5 4 3 2 1 หรื อ 4 3 2 1 0 สาหรับข้อความทางบวก และ 1 2 3 4 5
หรื อ 0 1 2 3 4 สาหรับข้อความทางลบ ซึ่ งเป็ นวิธีที่สะดวกมากในการ
ปฏิบตั ิ

2.3 โปรแกรม Adobe Flash Professional CS6
เป็ นโปรแกรมสาหรับสร้างภาพกราฟิ ก ภาพเคลื่อนไหว และ
มัลติมีเดียบนเว็บที่สามารถนามาใช้สร้างงานได้หลากหลายรู ปแบบ อาทิ
ภาพเคลื่อนไหว ตัวอักษร ภาพ และโลโก้กราฟิ ก พร้อมเสี ยงและเทคนิ ค
พิเ ศษ ประกอบ เช่ น ภาพหลัก ของหน้ าเว็บ แบนเนอร์ โฆษณา การ
นาเสนอข้อมูลในรู ปแบบของสไลด์โชว์ เกมส์และโปรแกรมที่โต้ตอบกับ
ผูใ้ ช้ ไปจนถึงฟอร์มที่ให้ผใู ้ ช้กรอกข้อมูลและส่ งข้อมูลที่กรอกไปที่เครื่ อง

2.7 งานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้ อง

ศุภพักตร์ จารุ เศรณี (2552) [7] ได้ศึกษาประสิ ทธิ ผลของสื่ อ
ภาพยนตร์ แ อนิ เ มชั น ต่ อ การรั บ รู ้ แ ละความพึ ง พอใจของนั ก เรี ยน
th
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ประถมศึ ก ษาช่ ว งชั้น ที่ 1 ผลจากการศึ ก ษาพบว่ า ผลประเมิ น จาก
กลุ่ ม เป้ าหมายส่ วนใหญ่ มี ก ารรั บ รู ้ ใ นเนื้ อหาที่ ต้องการน าเสนออยู่ใ น
เกณฑ์ที่ดี และมีความพึงพอใจต่อสื่ ออยู่ในระดับที่ มีความพึงพอใจมาก
ซึ่ งหมายถึ ง สื่ อมี ป ระสิ ท ธิ ผ ลต่ อ การรั บ รู ้ แ ละความพึ ง พอใจของ
กลุ่มเป้ าหมาย
เฉลิ มชัย ตาระกา [8] ได้พฒั นาบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ บน
เครื อข่ายแบบปรับเปลี่ยนเนื้อหาโดยสาเสนอในรู ปแบบการ์ ตูน 2 มิติ วิชา
คณิ ตศาสตร์คอมพิวเตอร์ ผลการวิจยั พบว่าบทเรี ยนดังกล่าวมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ย นของผู้เ รี ยนหลังเรี ย น ค่ าเฉลี่ ย 64.05 สู งกว่า ก่ อ นเรี ย น
ค่าเฉลี่ย 29.52 ด้วยบทเรี ยน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ผูเ้ รี ยนมี
ความพึงพอใจต่อการเรี ยนด้วยบทเรี ยนอยู่ใ นระดับ มาก ค่ าเฉลี่ ย 3.62
ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.82 ประสิ ทธิ ผลทางการเรี ยนของผูเ้ รี ยน หลัง
เรี ยนบทเรี ยนสู งขึ้นโดยเฉลี่ ย 43.16% ส่ งกว่าเกณฑ์ที่ต้ งั ไว้ 10 % ซึ่ งจาก
การวิจยั สรุ ปได้วา่ บทเรี ยนสามารถนาไปใช้งานในการเรี ยนการสอนได้

รู ปที่ 2 หน่วยที่ 1

รู ปที่ 3 หน่วยที่ 2

รู ปที่ 4 หน่วยที่ 3

รู ปที่ 5 หน่วยที่ 4

รู ปที่ 6 หน่วยที่ 5

รู ปที่ 7 หน่วยที่ 6

3. วิธีการดาเนินงาน
3.1 ศึกษาและรวบรวมเนือ้ หา
คณะผูว้ ิจยั ได้ศึกษาเนื้ อหาเกี่ ยวกับการเพาะปลูกยางพาราและ
การผลิตยางแผ่นดิบโดยมีเนื้อหาที่นามาทาเป็ นบทเรี ยน ดังนี้
1) การเลือกพื้นที่ การเตรี ยมพื้นที่
2) วัสดุปลูก วิธีการปลูก
3) การบารุ งรักษา การใช้ปุ๋ยในส่ วนยาง
4) โรคของยางพารา
5) การปฏิบตั ิระยะต้นยางให้ผลผลิต
6) การแปรรู ปผลผลิต

3.4 ทาการทดลอง
นาสื่ อที่ ผ่านการประเมินจากผูเ้ ชี่ ยวชาญ ทางด้านเนื้ อหาและ
ด้า นสื่ อ เทคโนโลยีส ารสนเทศทางการศึ ก ษา ไปทดสอบผลสัม ฤทธิ์
ทางการเรี ยนรู ้ และความพึงพอใจกับนักศึกษาสาขาพืชศาสตร์

3.2 เขียนบทดาเนินเรื่อง

4. ผลการทดลอง

เมื่อได้เนื้ อหาครบถ้วน ได้นาเนื้ อหามาออกแบบการนาเสนอ
ให้ออกมาในรู ปแบบที่ มีความเข้าใจง่ายโดยการเขี ยนลง Story board
(บทดาเนินเรื่ อง) เพื่อให้เห็นเป็ นขั้นตอน

การประเมินคุณภาพของสื่ อแอนิ เมชัน 2 มิติ โดยผูเ้ ชี่ ยวชาญ
ด้านเนื้ อหาจานวน 1 ท่าน และผูเ้ ชี่ ยวชาญด้านสื่ อเทคโนโลยีจานวน 2
ท่าน ผลการประเมินคุณภาพดังแสดงไว้ในตารางที่ 4.1
ตารางที่ 4.1 สรุ ปผลการประเมิ นคุณภาพของสื่ อแอนิ เมชัน 2 มิติ จาก
ผูเ้ ชี่ ยวชาญด้านเนื้อหา และผูเ้ ชี่ยวชาญด้านสื่ อเทคโนโลยีการศึกษา

3.3 สร้ างชิ้นงาน
ดาเนิ นการสร้ างชิ้ นงานโดยใช้โปรแกรม Flash CS6 ตัดต่อ
ด้วยโปรแกรม Adobe Premiere Pro CS6 ตัดต่อเสี ยงบรรยายและเสี ยง
บรรเลงโดยโปรแกรม Adobe Audition CS6 โดยออกมาเป็ นชิ้นงานดังนี้

หัวข้ อการประเมิน

̅

S.D

ระดับคุณภาพ

ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านเนื้อหา
ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านสื่ อเทคโนโลยีทางการศึกษา

4.51
4.62

0.12
0.14

คุณภาพดีมาก
คุณภาพดีมาก

ผลการประเมิ น ความพึง พอใจโดย นัก ศึ ก ษาสาขาวิช าพื ช
ศาสตร์ มหาวิ ท ยาลัย เทคโนโลยีร าชมงคลศรี วิ ชัย วิ ท ยาเขตทุ่ ง ใหญ่
จานวน 20 คน ดังแสดงในตารางที่ 4.2
ตารางที่ 4.2 สรุ ปผลการประเมินความพึงพอใจที่มีต่อสื่ อแอนิเมชัน 2 มิติ
โดย นักศึกษาสาขาวิชาพืชศาสตร์

รู ปที่ 1 หน้าหลัก
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หัวข้ อการประเมิน
การนาเข้าสู่ บทเรี ยน
รู ปแบบการนาเสนอ
การเสริ มความเข้าใจ
การประเมินคุณค่าบทเรี ยน
รวมทุกด้ าน

̅

S.D

ระดับความพึงพอใจ

4.08
4.18
4.25
4.07
4.14

0.58
0.66
0.49
0.52
0.56

พึงพอใจมาก
พึงพอใจมาก
พึงพอใจมาก
พึงพอใจมาก
พึงพอใจมาก

มาตรฐานเฉลี่ยเท่ากับ 0.56 เมื่อนามาเปรี ยบเทียบกับเกณฑ์ที่ได้กาหนดไว้
พบว่าผูเ้ รี ยนเกิดความพึงพอใจมาก
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[8] เฉลิมชัย ตาระกา, 2551, การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ บนเครือข่ าย
แบบปรั บเปลี่ยนเนื้อหา โดยน าเสนอในรู ปแบบการ์ ตู น 2 มิ ติ วิชา
คณิ ต ศาสตร์ คอมพิ ว เตอร์ , หลั ก สู ต รประกาศนี ย บัต รวิ ช าชี พ
สานักงานคณะกรรมการการอาชี วศึกษา /เฉลิมชัย ตาระกา, กรุ งเทพฯ,
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนื อ.

ตารางที่ 4.3 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของผูเ้ รี ยน
ผลการทดสอบ
Pre-test
Post-test

n

̅

S.D

20
20

6.60
17.95

1.67
1.57

∑

227

∑

2667

t
23.25

มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (df = 19 ; tตาราง = 2.0930)
จากตาราง 4.3 แสดงว่าผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของผูเ้ รี ยนที่เรี ยนจากสื่ อ
แอนิเมชัน 2 มิติ สาหรับนักศึกษาสาขาวิชาพืชศาสตร์ : เรื่ องการเพาะปลูก
ยางพาราและการผลิตยางแผ่นดิบ มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 จึงสรุ ปได้วา่ ผูเ้ รี ยนมีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนหลังเรี ยน
สูงกว่าก่อนเรี ยน

5. ผลการสร้ างการพัฒนาสื่อแอนิเมชัน 2 มิติ สาหรับนักศึกษา
สาขาวิชาพืชศาสตร์ : เรื่องการเพาะปลูกยางพาราและการผลิต
ยางแผ่นดิบ
5.1 คุณภาพด้ านเนือ้ หา
คุณภาพด้านเนื้ อหาโดยประเมินจากผูเ้ ชี่ ยวชาญด้านเนื้ อหา ผล
ที่ได้คือ มีค่าเฉลี่ยรวม เท่ากับ 4.51 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.12 เมื่อ
นามาเปรี ย บเที ย บกับ เกณฑ์ที่ ก าหนดพบว่า อยู่ใ นเกณฑ์เ ครื่ อ งมื อ ที่ มี
คุณภาพด้านเนื้อหาดีมาก

5.2 คุณภาพด้ านสื่อเทคโนโลยีทางการศึกษา
คุณภาพด้านสื่ อเทคโนโลยีทางการศึ ก ษา โดยประเมิ นจาก
ผูเ้ ชี่ ยวชาญด้า นสื่ อเทคโนโลยีทางการศึ ก ษา ผลที่ ได้คื อ การประเมิ น
คุณภาพทางด้านสื่ อเทคโนโลยีทางการศึกษา มีค่าเฉลี่ ยรวม เท่ากับ 4.62
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.14 เมื่อนามาเปรี ยบเทียบกับเกณฑ์ที่
กาหนดไว้พบว่าอยูใ่ นเกณฑ์คุณภาพที่ดีมาก

อาจารย์สุ มนา ปาธะรั ต น์ สาเร็ จ การศึ กษาระดับ ปริ ญญาโท
สาขาวิชาครุ ศาสตร์ เทคโนโลยี มหาวิท ยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าธนบุรีปัจจุบนั เป็ นอาจารย์ประจาสาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วิชยั วิทยาเขต
ตรัง

5.3 ผลจากการหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุ่มตัวอย่ าง
คะแนนที่ได้จากก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่
เรี ยนผ่านสื่ อแอนิ เมชัน 2 มิติ สาหรับนักศึกษาสาขาวิชาพืชศาสตร์ : เรื่ อง
การเพาะปลูกยางพาราและการผลิตยางแผ่นดิบ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน
หลังเรี ยนสูงกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

อาจารย์ศวรรณรัศม์ อภัยพงค์ สาเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาโท
สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย สงขลานคริ นทร์
ปั จ จุ บนั เป็ นอาจารย์ป ระจาสาขาวิช าเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วชิ ยั วิทยาเขตตรัง

5.4 ผลจากการประเมินความพึงพอใจ

อาจารย์ศิริ นัน ทร์ นาพอ ส าเร็ จ การศึ ก ษาระดับ ปริ ญ ญาโท
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าพระนครเหนื อ ปั จจุ บนั เป็ นอาจารย์ประจาสาขาวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี
วิชยั วิทยาเขตตรัง

จากกลุ่มตัวอย่างเมื่อใช้สื่อแอนิ เมชัน 2 มิติ สาหรับนักศึกษา
สาขาวิชาพืชศาสตร์: เรื่ องการเพาะปลูกยางพาราและการผลิ ตยางแผ่นดิ บ
ผลที่ ไ ด้คื อ ค่ า ความพึ งพอใจ มี ค่ าเฉลี่ ย รวมเท่ า กับ 4.14 ค่ า เบี่ ย งเบน
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บทคัดย่ อ

1. บทนา

บ ท ค ว า ม นี้ ก ล่ า ว ถึ ง ก า ร ส ร้ า ง แ ล ะ พั ฒ น า หุ่ น ย น ต์
ประชาสัมพันธ์โดยมีห น้าที่ในการสร้ างจุดสนใจและดึ งดู ดผูท้ ี่พ บเห็ น
และสร้างความบันเทิงให้กบั การควบคุมหุ่ นยนต์ซ่ ึ งจะเป็ นการพัฒนาใน
รู ปแบบของการควบคุ มหุ่ นยนต์ โดยผูค้ วบคุ มหุ่ นยนต์จะมี ปฏิ สัมพัน ธ์
ร่ วมกับหุ่ นยนต์เ พื่อเพิ่ ม ความน่ าสนใจและสร้ า งความบัน เทิ งให้ ก ับ ผู ้
สัง่ งานควบคุมหุ่นยนต์ โดยจะใช้งานกล้องตรวจจับ 3 มิติ ในการตรวจจับ
การเคลื่อนไหวอย่างง่ายของแขนและนิ้วมือของผูค้ วบคุมหุ่ นยนต์ เพื่อใช้
สั่งงานควบคุมแขนและนิ้ วมื อของหุ่ นยนต์ให้เคลื่ อนไหวเลี ยนแบบตาม
การเคลื่อนไหวของผูค้ วบคุมหุ่ นยนต์ และมีการติดตั้งอุปกรณ์วดั ระยะทาง
ด้วยเลเซอร์เพื่อสร้างความปลอดภัยให้แก่หุ่นยนต์และความแม่นยาในการ
ตรวจจับ ท่ า ทางซึ่ งโดยจะมี ก ารใช้ง านภาษา C# ในการพัฒ นาภายใต้
โปรแกรม Unity 4 และโปรแกรม Visual Studio C# 2015

หุ่ นยนต์ประชาสัมพันธ์คือ หุ่ นยนต์ที่ทาหน้าที่ในการต้อนรับหรื อ
นาเสนอสิ่ งต่างๆตามเป้ าหมาย โดยวัตถุประสงค์ในการสร้างนอกจากจะ
สามารถแสดงท่าทางได้แล้วยังสามารถตอบโต้กบั มนุ ษย์ได้อีกด้วย เช่น
การตอบค าถามด้วยเสี ยงการเลี ยนแบบท่ าทางแบบอัตโนมัติ ซึ่ งทาง
ผูพ้ ฒั นาอยากให้หุ่นยนต์มีลกั ษณะใกล้เคียงกับมนุษย์มากที่สุดแต่ยงั คงมี
ความเป็ นหุ่ นยนต์อยูแ่ ละ ต้องสามารถแสดงท่าทางต่าง ๆ ให้ใกล้เคียง
กับมนุ ษย์มากที่สุด ซึ่ งในการที่จะทาให้หุ่นยนต์สามารถเคลื่ อนไหวได้
ใกล้เคี ยงกับมนุ ษย์น้ นั จะต้องอาศัยการเคลื่อนไหวในรู ปแบบของการ
เคลื่อนไหวองศาอิสระ (DOF : Degrees of Freedom) ที่มากใกล้เคียงกับ
การเคลื่ อ นไหวของมนุ ษ ย์ เพื่ อ เป็ นการสร้ า งจุ ด สนใจในการ
ประชาสัมพันธ์ และ สามารถเลี ยบแบบท่าทางมนุ ษย์ได้ใกล้เคียงความ
เป็ นจริ งที่สุด

2. โครงสร้ างของหุ่นยนต์

คาสาคัญ: ภาษา C#, Unity 4, โปรแกรมสัง่ งานควบคุมหุ่ นยนต์

โครงสร้างของหุ่ นยนต์มีการใช้งานอะลูมิเนียมเป็ นโครงสร้างหลัก
เพื่อให้หุ่นยนต์มีน้ าหนักเบาและไม่เกิดสนิ ม จะมีแค่บางส่ วนของหุ่ นยนต์
เท่านั้นที่ ใช้งานสแตนเลส โครงสร้ างทั้งหมดของหุ่ นยนต์มีน้ าหนักตัว
รวมประมาณ 70 กิโลกรัม และมีส่วนสู งรวม 135 เซนติเมตร ในส่ วนของ
การควบคุมการเคลื่อนไหวของหุ่ นยนต์มีการใช้งานเซอร์ โวมอเตอร์ และ
มอเตอร์ กระแสตรงที่ต่อใช้งานร่ วมกับบอร์ ดขับมอเตอร์ กระแสตรงแบบ
H-Bridge และใช้งานเซนเซอร์ โพเทนชิ โอมิเตอร์ ในการวัดค่าการหมุน
ของมอเตอร์ แ ละส่ ง ข้อ มู ล ไปยัง บอร์ ด ไมโครคอนโทรลเลอร์ ยี่ ห้ อ
Arduino Ethernet[1] เพื่อควบคุมการหมุนของมอเตอร์ กระแสตรง โดยที่
บอร์ ดไมโครคอนโทรลเลอร์ แต่ละบอร์ ดจะติ ดต่อสื่ อสารและรับคาสั่ง
ควบคุมจากคอมพิวเตอร์ Surface Pro[2] ผ่านทางซ็อกเก็ต TCP/IP ซึ่ งจะ
ส่ งผลให้บอร์ ดแต่ละบอร์ ดทางานแยกออกจากกัน อย่างอิสระ ในส่ วน
ของการควบคุมการเคลื่อนไหวในตาแหน่งที่ตอ้ งการความแม่นยาสู ง จะ
มีการใช้งานเซอร์ โวมอเตอร์ อยูด่ ้วยกัน 2 ประเภท คือ อนาล็อกเซอร์ โว

Abstract
This article is about robot development for public relation.
The aim is to attract the people and make robot controlling entertaining.
The robot controller will interact with robot by using 3D camera to detect
body movement of the controller and robot will imitate that movement.
The laser encoder is equipped to create robot safety and provide detection
accuracy by using C# under Unity 4 and
Visual Studio C# 2015
Keywords: C# language, Unity 4 ,Program Control robot
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มอเตอร์ และดิจิตอลเซอร์โวมอเตอร์ ยหี่ ้อ Dynamixel[3] โดยในส่ วนของ
เซอร์โวมอเตอร์ ประเภทอนาล็อกเซอร์โวมอเตอร์ จะมีการเชื่อมต่อใช้งาน
ร่ วมกับบอร์ ดไมโครคอนโทรลเลอร์ โดยตรง และมีการรับคาสั่งควบคุม
การทางานเช่ นเดี ยวกับบอร์ ดไมโครคอนโทรลเลอร์ ที่ค วบคุม มอเตอร์
กระแสตรง ส่ วนของดิจิตอลเซอร์ โวมอเตอร์ มีการต่อใช้งานโดยตรงกับ
คอมพิวเตอร์ เพื่อรั บ ค าสั่งควบคุ มการทางาน ซึ่ ง ในตาแหน่ งส่ วนหัว
หุ่ นยนต์มีการใช้งานคอมพิวเตอร์ ทาหน้าที่เป็ นส่ วนแสดงใบหน้าที่เป็ น
แอนิ เ มชัน และใช้ ป ระมวลผลการท างานทั้ง หมดของหุ่ น ยนต์ ส่ ว น
ตาแหน่ งคอหุ่ นยนต์สามารถเคลื่ อนไหวด้วยองศาอิ สระจานวน 2 จุด
เนื่ องจากตาแหน่ งคอต้องรับโหลดในการทางานสู งและต้องการความ
แม่นยามากในการควบคุม จึงใช้มอเตอร์ ประเภทดิ จิตอลเซอร์ โวมอเตอร์
เป็ นตัวควบคุมการเคลื่อนไหว ส่ งผลให้ตาแหน่ งหัวของหุ่ นยนต์สามารถ
หมุนและพยักหน้าได้ ส่ วนตาแหน่งท่อนแขนของหุ่ นยนต์ 1 ข้างสามารถ
เคลื่ อนไหวด้วยองศาอิสระจานวน 6 จุด ซึ่ งท่อนแขนของหุ่ นยนต์ท้ งั 2
ข้า งออกแบบมาให้ มี ค วามสมมาตรกัน มอเตอร์ ที่ ใ ช้ง านจึ ง ใช้ แ บบ
เดียวกันและมีจานวนเท่ากันทั้ง 2 ข้าง รู ปแบบการเคลื่อนไหวของท่ อน
แขนจะมี ก ารเคลื่ อ นไหวที่ ซับ ซ้ อ นและต้อ งการความแม่ น ย าในการ
ควบคุ มสู ง รวมถึ งจะต้องรั บโหลดในการทางานที่ สูง ดิ จิตอลเซอร์ โว
มอเตอร์ จึงเหมาะสมที่จะนาไปใช้สาหรับควบคุมการเคลื่ อนไหวในส่ วน
ข้อต่อต่าง ๆ ของท่อนแขนซึ่ งจะมีเฉพาะตาแหน่ งของหัวไหล่เท่านั้นที่ใช้
งานมอเตอร์ กระแสตรงเพียงจุดเดี ยว เพราะดิ จิตอลเซอร์ โวมอเตอร์ รุ่น
ปกติ มีแรงบิดไม่สูงมากพอที่ จะรองรั บโหลดในตาแหน่ งนี้ ได้ ส่ วนใน
ตาแหน่ งมือของหุ่ นยนต์ใ น 1 ข้างสามารถเคลื่ อนไหวด้วยองศาอิ ส ระ
จานวน 5 จุด โดยที่ได้ออกแบบให้มือทั้ง 2 ข้าง มีความสมมาตรกันจึงใช้
งานมอเตอร์ ดว้ ยจานวนเท่ากันและแบบเดี ยวกันทั้ง 2 ข้าง มอเตอร์ แต่ละ
ตัวในส่ วนมือมี หน้าที่ควบคุมการเคลื่ อนไหวของนิ้ วมื อทั้ง 5 นิ้ ว ซึ่ งใน
ตาแหน่ งนี้ จาเป็ นต้องใช้งานมอเตอร์ ที่มีขนาดเล็ก และไม่ตอ้ งการความ
แม่นยามาก อนาล็อกเซอร์โวมอเตอร์ จึงเหมาะสมกับการทาหน้าที่ควบคุม
การเคลื่อนไหวในตาแหน่ งนี้ มือของหุ่ นยนต์ท้ งั 2 ข้าง สามารถหยิบจับ
หรื อ ยกของที่ มี น้ าหนัก เบา ๆ ได้ ในส่ ว นหลัง ของหุ่ น ยนต์ส ามารถ
เคลื่อนไหวด้วยองศาอิสระจานวน 1 จุด ซึ่ งใช้งานมอเตอร์ กระแสตรงใน
การทาหน้าที่ควบคุมการก้มเงยหลังของหุ่ นยนต์ เนื่ องจากในตาแหน่ งนี้
มอเตอร์ ตอ้ งรับโหลดในการทางานสู งแต่ไม่ตอ้ งการความแม่นยาในการ
ควบคุมมากนัก นอกจากนี้ ในส่ วนของฐานหุ่ นยนต์ที่ใช้ทาหน้าที่ในการ
ขับเคลื่อน ซึ่งเป็ นตาแหน่งที่ใช้วางแบตเตอรี่ และวงจรควบคุมทั้งหมด จะ
มี ก ารออกแบบให้ ส ามารถเคลื่ อ นที่ ด้ว ยองศาอิ ส ระจ านวน 2 จุ ด ใน
ตาแหน่งนี้ ได้เลือกใช้งานมอเตอร์กระแสตรง เนื่ องจากเป็ นส่ วนที่ตอ้ งรับ
น้ าหนักหุ่ นยนต์ท้ งั ตัวจึงมีการรับโหลดในการทางานสู ง โดยมีการต่อใช้
งานร่ วมกับ เซนเซอร์ โ รตารี่ เอ็ น โคดเดอร์ 2 ตัว เพื่ อ ช่ ว ยในการวัด
ระยะทางของล้อทั้งคู่ว่ามี ความเร็ วและระยะทางเท่าไร และยังมี ลอ้ ช่ วย

ปรั บการทรงตัวอี ก 2 ล้อที่ เ ป็ นอิ สระต่ อกัน โดยเป็ นล้อที่ ไม่ ได้ใช้งาน
มอเตอร์ ในการควบคุม ซึ่ งทาให้ตวั ฐานสามารถทรงตัว อยู่ได้ในสภาพ
พื้นผิวที่ หลากหลายแต่ตอ้ งไม่เป็ นพื้นที่ ที่ต่างระดับมากนัก ซึ่ งหุ่ นยนต์
สามารถวิ่งด้วยความเร็ ว 0.3 เมตรต่อวินาที โดยที่โครงสร้ างของหุ่ นยนต์
ในส่ วนหัวและลาตัว ได้มีการออกแบบสกินมาครอบโครงสร้างภายในไว้
เพื่อป้ องกันอันตรายและช่ วยให้ หุ่ น ยนต์มี รูป ร่ างสวยงามคล้ายมนุ ษย์
โดยสกิ นที่ ออกแบบให้กบั หุ่ นยนต์สามารถรองรั บการถอดและสวมใส่
เสื้ อผ้าได้ดงั รู ปที่ 1

รู ปที่ 1 หุ่ นยนต์ประชาสัมพันธ์

3. อุปกรณ์ ตรวจจับ(Sensor)
หุ่ นยนต์จะสามารถรับรู ้และตอบสนองสิ่ งที่อยูร่ อบตัวได้จะต้อง
มี ก ารใช้ ง านอุ ป กรณ์ เ ซนเซอร์ เข้า มาติ ด ตั้ง ให้ ก ับ หุ่ น ยนต์ เ พื่ อ เพิ่ ม
ความสามารถในการรั บรู้ ใ ห้ ก ับ หุ่ น ยนต์ โดยได้ท าการติ ด ตั้งอุ ป กรณ์
ประเภทเซนเซอร์ ท้ งั หมด 3 ประเภท คือ กล้อง, เลเซอร์ วดั ระยะทาง และ
ไมโครโฟน โดยกล้องที่ นามาติ ดตั้งให้กบั หุ่ นยนต์คือ กล้องตรวจจับ 3
มิ ติ จานวน 2 ตัว โดยกล้องตัวที่ 1 จะใช้งานกล้อง Prime sense[4] ทา
หน้าที่ ในการตรวจจับแขนของผูค้ วบคุ มหุ่ นยนต์ ซึ่ งคุณสมบัติเด่ นของ
กล้องตรวจจับ 3 มิติตวั นี้ คือมีการใช้ระยะในการตรวจจับ แขนที่ใกล้กว่า
กล้อ งตรวจจับ 3 มิ ติ ข องบริ ษ ัท อื่ น ๆ ซึ่ งท าให้ ผู ้ค วบคุ ม หุ่ น ยนต์ ไ ม่
จาเป็ นต้องออกไปยืนไกลจากตัวกล้องมากนัก ส่ วนกล้องตัวที่ 2 จะใช้
งานกล้อง RealSense[5] ซึ่ งกล้องตัวนี้ จะทาหน้าที่ในการตรวจจับนิ้ วมือ
ของผูค้ วบคุ มหุ่ นยนต์ โดยที่ตวั กล้องได้ถูกออกแบบมาให้มี คุ ณสมบัติ
เด่นในเรื่ องของการตรวจจับการเคลื่อนไหวที่ มีความซับซ้อนโดยเฉพาะ
ในส่ วนของนิ้ วมือ จึงได้ติดตั้งกล้องตรวจจับ 3 มิติตวั นี้ เพื่อตรวจจับนิ้ ว
มื อ โดยเฉพาะ ต่ อ ไปในส่ ว นของอุ ป กรณ์ ว ัด ระยะทางด้ ว ยเลเซอร์
(Laser Range Finder ) ยี่ห้อ Hokuyo[6] เป็ นเทคโนโลยีการวัดระยะจาก
อุปกรณ์ ถึงวัตถุ ด้วยการปล่ อยลาแสงเลเซอร์ ขนาดเรี ยวเล็กออกไปเป็ น
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จังหวะสั้น ๆ และวัดพลังงานที่วตั ถุสะท้อนกลับมา ด้วยระยะสแกนใน
รู ปแบบของแนวระนาบ มีความละเอียดในการสแกนค่อนข้างสู ง ซึ่ งนา
ข้อดี ตรงนี้ ของอุปกรณ์ ม าใช้ใ นการตรวจจับ สิ่ งกี ด ขวางเพื่ อเพิ่ม ความ
ปลอดภัยให้กบั หุ่ นยนต์อีกทั้งยังนาไปพัฒนาต่อยอดในการช่ วยจับระยะ
การยืนของผูค้ วบคุมหุ่ นยนต์ หรื อผูท้ ี่ตอ้ งการปฏิสมั พันธ์กบั หุ่ นยนต์ เพื่อ
กาหนดตาแหน่งระยะการยืนที่แน่ นอน เพื่อให้กล้องตรวจจับ 3 มิติ ทั้ง 2
ตัว สามารถตรวจจับผูค้ วบคุ มหุ่ นยนต์ได้ด้วยระยะที่เหมาะสม และใน
ส่วนของไมโครโฟนจะใช้ทาหน้าที่ในการรับคาสัง่ เสี ยง ซึ่งการได้ระยะที่
เหมาะสมนั้นจะส่ งผลให้การทาท่าท่าเลี ยบแบบผูท้ ดลองมีความแม่น ยา
มากขึ้น

4.

การพัฒนาโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์

การพัฒนาโปรแกรมควบคุ ม หุ่ น ยนต์ได้ออกแบบ และแบ่ งการ
ควบคุมออกเป็ น 2 โหมด คือ โหมดควบคุมด้วยมือ และโหมดควบคุม
อัตโนมัติ โดยโหมดควบคุมด้วยมื อ จะเป็ นลักษณะการกดสั่งงานผ่าน
อุปกรณ์ โดยใช้งานอุปกรณ์ เช่ น จอยสติ๊กแบบไร้ สายและอุปกรณ์ที่ใช้
งานระบบปฏิบตั ิการแอนดรอยด์ เช่ น โทรศัพท์เคลื่อนที่ , แท็บเล็ต หรื อ
อุปกรณ์สวมใส่ โดยที่อุปกรณ์ทุกตัวจะส่ งคาสั่งควบคุมผ่านทางสัญญาณ
การเชื่ อมต่อไร้ สายได้ 2 ช่ องทาง คื อ ไวไฟ และบลู ทูธ โดยสามารถ
สัง่ งานควบคุมหุ่นยนต์ให้ทาตามคาสัง่ ที่ได้โปรแกรมไว้ เช่น สวัสดี, โบก
มือลา, จับมือ หรื อการแสดงสัญลักษณ์การสื่ อสารด้วยนิ้วมือ เป็ นต้น โดย
ท่าทางที่หุ่ นยนต์แสดงจะมีเสี ยงคาพูดที่ใช้ประกอบกับท่าทางนั้น ๆ ด้วย
และยัง สามารถสั่ ง งานเปลี่ ย นหน้ า ตาของหุ่ น ยนต์ ที่ แ สดงในหน้ า
จอคอมพิวเตอร์ ให้เปลี่ ยนหน้าตาพร้ อมกับคาพูดที่เปลี่ ยนแปลงไปตาม
รู ปแบบของหน้ า ได้ เพื่ อ ให้ หุ่ น ยนต์ ส ามารถเข้ า กั บ งานที่ ต้ อ งใช้
ประชาสัมพันธ์ตามที่เจ้าของงานกาหนด ส่ วนโหมดควบคุมอัตโนมัติ จะ
เป็ นโหมดที่หุ่นยนต์สามารถทางานตามคาสั่งที่ได้โปรแกรมไว้ได้เองโดย
อัตโนมัติตามข้อมูลที่ ได้รับจากเซนเซอร์ โดยในโหมดนี้ หุ่น ยนต์จะมี
ความสามารถในการเลี ยนแบบท่าทางการเคลื่อนไหวของแขนและนิ้ วมือ
อย่างง่าย ๆ ของผูค้ วบคุมหุ่ นยนต์รวมถึงสามารถทาความเข้าใจภาษามือ
และตอบโต้ด้วยค าพูด หรื อท่ าทางตามที่ ได้โปรแกรมไว้อีกด้วย
นอกจากนี้ ยงั สามารถรับคาสั่งด้วยเสี ยงและแสดงท่าทางหรื อคาพูดตอบ
โต้กบั มนุษย์ และยังสามารถส่ งเสี ยงแจ้งเตือนได้เองอัตโนมัติ ในกรณี ที่มี
สิ่ ง กี ด ขวาง เข้า มาตัด หน้ า ขณะที่ หุ่ น ยนต์ก าลัง เคลื่ อ นที่ เพื่ อ ป้ อ งกัน
อันตราย โดยที่โปรแกรมในแต่ละส่ วนจะติดต่อสื่ อสารกันผ่านทางซ็ อก
เก็ต TCP/IP ซึ่ งในแต่ละส่ วนจะแยกกันทางานอย่างอิ สระโดยมีแผนผัง
การทางานของโปรแกรมดังรู ปที่ 2

รู ปที่ 2 ภาพรวมการทางานของหุ่ นยนต์ประชาสัมพันธ์
ส่ ว นโปรแกรมที่ ใ ช้ ใ นการพัฒ นาส่ ว นควบคุ ม หุ่ น ยนต์ จะแบ่ ง
ออกเป็ น 2 โปรแกรม คื อ Unity 4[7] และโปรแกรม Visual Studio C#
2015[8] โดยที่ โปรแกรม Unity 4 จะใช้ภาษา C# ในการออกแบบและ
พัฒนาระบบประมวลภาพที่ ใช้งานร่ วมกับกล้อง Primesense เนื่ องจาก
กล้องตัวนี้ ใช้ทาหน้าที่ ในการตรวจจับการเคลื่ อนไหวแขนและควบคุม
มอเตอร์ ซึ่ งส่ ว นต่ อ ประสานโปรแกรมประยุ ก ต์ (API : Application
programming interface) ของกล้องไม่มีฟังก์ชนั ในการแปลงตาแหน่ งการ
เคลื่อนที่ตามแนวแกน X, Y และ Z ไปเป็ นองศาการหมุนของมอเตอร์ จึง
เลื อ กใช้ง านโปรแกรม Unity 4 เข้า มาช่ ว ยในการแปลงต าแหน่ ง การ
เคลื่ อ นที่ ต ามแนวแกน X, Y และ Z ไปเป็ นองศาการหมุ น เนื่ อ งจาก
โปรแกรม Unity 4 เป็ นเครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้พ ฒ
ั นาเกม (Game engine) จึ ง มี
ความสามารถในการใช้ค านวณทางคณิ ต ศาสตร์ ที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ การ
เคลื่อนที่ของวัตถุได้ง่าย ส่ วนโปรแกรม Visual Studio C# 2015 ใช้ในการ
ออกแบบและพัฒ นาระบบดัง นี้ ระบบเซิ ฟ เวอร์ ค วบคุ ม ทั้ง หมดของ
หุ่ น ยนต์, ระบบฐานข้อ มู ล , ระบบควบคุ ม เสี ย ง, ระบบแสดงใบหน้า
แอนิ เ มชัน , ระบบตรวจจับ สิ่ ง กี ด ขวางและแจ้ง เตื อ นด้ว ยเลเซอร์ ว ัด
ระยะทาง และระบบประมวลภาพสาหรับการใช้งานกับกล้อง RealSense
เนื่ อ งจากกล้อ ง RealSense ใช้ ท าหน้ า ที่ ต รวจจับ นิ้ ว มื อ ซึ่ งไม่ มี ค วาม
จาเป็ นต้องใช้งานฟังก์ชนั ในการแปลงตาแหน่งการเคลื่อนที่ตามแนวแกน
X, Y และ Z ไปเป็ นองศาการหมุนของมอเตอร์ โดยโปรแกรมในแต่ละ
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ได้มีการสร้ างสกิ นเพื่อปกป้ องโครงสร้ างภายในหุ่ นยนต์ และโปรแกรม
ตรวจจับสิ่ งกี ดขวางเพื่อแจ้งเตื อนผูค้ วบคุ มหากมี สิ่งกี ดขวางเข้ามาใกล้
หุ่ นยนต์ภายในระยะที่กาหนด เพื่อเพิ่มความปลอดภัยและความแม่น ยา
ในการใช้ ง านซึ่ งถื อ เป็ นสิ่ งที่ ต้ อ งค านึ ง เพราะบุ ค คลที่ ม าท าการ
ปฏิ สั ม พัน ธ์ ก ับ หุ่ น ยนต์ น้ ัน มี ห ลายช่ ว งอายุ จึ ง ต้อ งค านึ ง เรื่ องความ
ปลอดภัย และความแม่ น ย าเป็ นอัน ดับ ต้น ๆ แต่ ท้ งั นี้ ทั้ง นั้น ก็ อ าจจะมี
ข้อ ผิ ด พลาดที่ ไ ม่ ค าดคิ ด ที่ เ กิ ด จากความบกพร่ อ งสะสมของอุ ป กรณ์
ฮาร์ ดแวร์ ทาให้ตอ้ งมี การมี เสี ยงแจ้งเตื อนเมื่ อเกิ ดข้อผิดพลาดในการวัด
ระยะนับ เป็ นการเพิ่ม ความปลอดภัยให้ก ับ หุ่ น ยนต์ป ระชาสัม พันธ์อีก
ขั้นนึ ง

ระบบจะติ ดต่อสื่ อสารข้อมู ล กัน แบบซ็ อกเก็ ต TCP/IP ซึ่ งมี ระบบการ
ทางานเซิ ฟเวอร์ ข องหุ่ น ยนต์เ ป็ นศู น ย์ก ลางของระบบ ที่ ใ ช้ใ นการรั บ
ข้อมูลและส่งคาสัง่ ไปยังระบบต่าง ๆ ภายในตัวหุ่ นยนต์ โดยมีแผนผังการ
ทางานของแต่ละระบบดังรู ปที่ 3

รู ปที่ 4 ท่าทางของหุ่ นยนต์
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รู ปที่ 3 แผนผังการทางานของโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์

5.สรุป
การสร้างพัฒนาหุ่ นยนต์เพื่อใช้ประชาสัมพันธ์น้ นั จุดเด่นแรก
ของหุ่ นยนต์ตวั นี้ คือมีการเคลื่อนไหวในรู ปแบบขององศาอิสระเป็ นส่ วน
ใหญ่ ซึ่ งทาให้หุ่นยนต์สามารถเคลื่อนไหวได้ละเอียดมีความใกล้เคียงกับ
มนุ ษย์มากขึ้ น มีระบบรับรู ้ ส่ิ งรอบตัว โดยใช้งานอุปกรณ์เซนเซอร์ ซ่ ึ ง
อุปกรณ์เซนเซอร์ จะทาหน้าที่ เปรี ยบเสมือนดวงตา ใบหน้า สัมผัสของ
มนุ ษย์ ให้ก ับหุ่ นยนต์ทาให้หุ่ นยนต์มีค วามสมจริ งมากยิ่งขึ้ น สามารถ
ควบคุมให้หุ่ นยนต์ปรับเปลี่ ยนเสี ยงพูดและหน้าตาได้ตามความต้องการ
ในส่ วนของโปรแกรมควบคุ ม หุ่ น ยนต์ หุ่ น ยนต์ส ามารถตอบโต้ก ับ ผู ้
ควบคุมได้โดยการรับคาสั่งในโหมดอัตโนมัติ หรื อ โหมดควบคุมด้วยมือ
ผ่านอุปกรณ์ ดังรู ปที่ 4 มีการใช้กล้อง3มิติในการช่ วยจับท่าทางระหว่าง
หุ่ นยนต์และผูค้ วบคุมอีกด้วย ในส่ วนของความปลอดภัยสาหรับหุ่นยนต์
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บทคัดย่ อ

1. บทนา

บทความนี้ กล่าวเกี่ ยวกับการพัฒนาแอพพลิ เคชันเพื่อควบคุ ม
และแสดงผลหุ่ น ยนต์ไ ดมอนด์ เพื่ อ ใช้ป ระชาสัม พัน ธ์ ม หาวิ ท ยาลัย
กรุ งเทพ และคณะวิศ วกรรมศาสตร์ โดยอุ ป กรณ์ ที่รองรั บ การสั่ง งาน
หุ่ นยนต์ ส ามารถใช้ ไ ด้ ท้ ั ง สมาร์ ทโฟน, แท็ บ เล็ ต และนาฬิ ก า
แอนดรอยด์แวร์ เพื่อให้ส่ังงานหุ่ นยนต์ได้สะดวก โดยสามารถเชื่ อมต่อ
เพื่อควบคุมผ่านทางไวไฟ หรื อบลูทูธ แอพพลิ เคชัน่ ที่ได้พฒั นาขึ้นมานั้น
ยังมีการรองรับการเพิ่มความง่ายในการควบคุมหุ่ นยนต์หลายๆตัวโดยมี
การเข้ารหัสเพื่อควบคุมหุ่ นยนต์ผ่านทาง รหัสคิวอาร์ ,เอ็นเอฟซี หรื อ การ
ป้อนค่าไอพีที่หุ่นยนต์แต่ละตัวที่การเชื่ อมต่ออยู่ นอกจากนั้นยังได้พฒั นา
แอพพลิเคชันให้รองรับทั้งการสั่งงานด้วยการกดปุ่ มและการสั่งงานด้วย
เสี ยงเพื่อให้สะดวกและทันสมัยตอบสนองความต้องการของผูใ้ ช้ และ
สามารถเปลี่ ยนภาษาภายในแอพให้ รองรั บการท างานได้ห ลายภาษา
กล่าวคือ ไทย,อังกฤษ และจี น เป็ นต้นเพื่อรองรั บบุ คคลชาวต่ างชาติ ที่
ต้อ งการทดลองควบคุ ม หุ่ น ยนต์ โดยจะใช้ภ าษาจาวาในการพัฒ นา
ภายใต้โปรแกรมแอนดรอยด์สตูดิโอ(Android Studio) [1][6]
คาสาคัญ: ภาษาจาวา[5], แอนดรอยด์ สตูดโิ อ, การควบคุมหุ่นยนต์

ในการพัฒนาแอพพลิเคชันเพื่อควบคุมและแสดงผลหุ่ น ยนต์
ไดมอนด์น้ นั ผูพ้ ฒั นาได้น าโปรแกรมแอนดรอยด์สตู ดิโอมาใช้ พฒ
ั นา
เพื่อให้สะดวก และง่ายกับผูพ้ ฒั นาแอพพลิ เคชัน และระบบปฏิ บตั ิการ
แอนดรอยด์[2][3][4]ยังเป็ นระบบปฏิบตั ิการแบบเปิ ดเผยที่เปิ ดโอกาสให้
นักพัฒนาแอพพลิ เคชันเข้าไปมี ส่วนร่ วมในการพัฒนาแอพพลิ เคชันได้
หลากหลายรู ปแบบ
ดังนั้นจึ งมี แนวคิ ดที่ จะพัฒนาแอพพลิ เคชันควบคุ มหุ่ น ยนต์
ไดมอนด์ใ ห้ ร องรั บ การสั่ง งานด้ว ยเสี ย ง และการสั่ง งานผ่ า นนาฬิ ก า
แอนดรอยด์ แ วร์ โ ดยแอพพลิ เ คชัน จะเชื่ อ มต่ อ หุ่ น ยนต์ ไ ดมอนด์ ก ับ
สมาร์ ท โฟนผ่านทางการเชื่ อ มต่ อไวไฟ(WiFi) และบูล ทูธ (Bluetooth)
จะส่ งข้อมูลผ่านโปรโตคอล TCP/IP, รหัสคิวอาร์โค้ด(QR Code) และเอ็น
เอฟซี ( NFC) โดยสมาร์ ทโฟนหรื อแท็บเล็ตหรื อ แอนดรอยด์แวร์ จะทา
หน้าที่เป็ นไคลแอนต์(Client) เพื่อเชื่ อมต่อไปยังคอมพิวเตอร์ ภายในตัว
หุ่ นยนต์ซ่ ึงทาหน้าที่เป็ นเซิร์ฟเวอร์ (Server) ของหุ่ นยนต์ไดมอนด์ โดย
หุ่ นยนต์ไดมอนด์จะมีลกั ษณะดังรู ปที่ 1.1

Abstract
This article is about application development for controlling
“Diamond” robot for public relation of School of engineering, Bangkok
University. The devices that support this application are smartphone,
tablet, and Android wear. We use Wi- Fi and Bluetooth for the
connection. The application is developed to be able to control several
robots at the same time by using QR code, NFC, or enter IP to each
Robot. Apart from general press button command, this application also
provide voice control function for easier control and end user
convenience. Foreigners will also be able to test this robot control
because many languages are stored in this application such as Thai,
English, and Chinese. This application is developed by using Java
languages under Android Studio.

รู ปที่ 1.1 หน้าตาของหุ่ นยนต์ไดมอนด์

Keywords: Java language, Android Studio, application for control robot
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2. อุปกรณ์ ควบคุมหุ่นยนต์ ไดมอนด์

3. การออกแบบแอพพลิเคชันควบคุมหุ่นยนต์

ในปั จุ บ ัน ได้มี เ ทคโนโลยีก ารสื่ อ สารไร้ ส ายผ่ า นเครื่ อ งมื อ
สื่ อ สารแบบพกพา(Wireless communication through portable devices)
ได้แ ก่ สมาร์ ทโฟน และ แท็บ เล็ ต มี พฒ
ั นาการอย่างรวดเร็ วและได้รับ
ความนิ ย มมากท าให้ ผู้ใ ช้ส ามารถท าการสื่ อ สารไร้ ส ายที่ มี คุ ณสมบัติ
โดดเด่นไม่ว่าจะเป็ นการใช้งานกล้องเพื่อสแกนรหัสคิวอาร์ โค้ด และการ
แตะเอ็นเอฟซี ที่ทาให้ผใู้ ช้สามารถส่ งข้อมูลผ่านการเชื่ อมต่อแบบไร้ สาย
ได้ห ลากหลายช่ องทางเพื่ อ รองรั บ สมาร์ ท โฟนหรื อ แท๊บ เลต ที่ ไม่ มี
เทคโนโลยีบางอย่างภายในตัวเครื่ องกล่ าวคื อ ในบางเครื่ องอาจจะไม่มี
เอ็น เอฟซี แต่ มี ก ล้อ งก็ จ ะสามารถใช้ ร หั ว คิ ว อาร์ ใ นการเชื่ อ มต่ อ เพื่ อ
ควบคุมหุ่ นยนต์ได้สะดวกและรวดเร็ วขึ้น แต่ถึงแม้ว่าสมาร์ ทโฟน และ
แท็บเล็ตจะเก่ามากจนไม่มีกล้องหรื อระบบเอ็นเอฟซี ก็ ตาม ก็ได้มีก าร
พัฒนาแอพพลิเคชันให้สามารถป้ านค่าไอพีเพื่อทาการควบคุมหุ่นยนต์ตวั
นั้น ๆได้เ พี ย งแค่ เ ชื่ อ ต่ อ โครงข่ า ยได้เ ท่ า นั้น โดยสามารถยกตัว อย่ า ง
อุปกรณ์ที่ใช้ในการพัฒนาได้ดงั รู ปที่ 2.1

แอพพลิเคชันควบคุมหุ่ นยนต์ไดมอนด์น้ นั ได้ทากาออกแบบ
ให้มีการทางานที่ เข้าใจง่ายแก่ ผูใ้ ช้งาน ซึ่ งการทางานของแอพพลิ เคชัน
ควบคุมหุ่ นยนต์ไดมอนด์น้ นั จะมีลกั ษณะการทางานดังรู ปแสดงภาพรวม
การทางานของ แอพพลิเคชันควบคุมหุ่ นยนต์ไดมอนด์ได้ดงั รู ปที่ 3.1 และ
แสดงขั้นตอนการทางานได้ดงั แผนภูมิการทางาน(Flow Chart) รู ปที่
3.2 กล่ าวคื อทางแอพพลิ เ คชั่น ที่ ได้มี ก ารออกแบบนั้น จะมี การรองรั บ
ภาษาในการทางาน 6 ภาษา และสามารถเลือกชนิ ดของการเชื่ อมต่อได้ 3
รู ปแบบ คือ รหัสคิวอาร์,เอ็นเอฟซี และ การป้อนรหัสไอพี

รู ปที่ 3.1 แผนภูมิการทางานของแอพพลิเคชันควบคุมหุ่ นยนต์ไดมอนด์

รูปที่ 2.1 สมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตที่ใช้ในการพัฒนา
ในส่ วนของนาฬิ กาแอนดรอยด์แวร์ [5] ผูพ้ ฒั นาแอพพลิเคชัน
ควบคุมหุ่ นยนต์ไดมอนด์ ได้นาเอานาฬิกาแอนดรอยด์แวร์ เข้ามาพัฒนา
แอพพลิเคชันควบคุมหุ่ นยนต์ไดมอนด์ เพราะเล็งเห็นว่านาฬิกา
แอน
ดรอยด์แวร์ เป็ นเทคโนโลยีที่มีการพัฒนาขึ้นมาใหม่โดยบริ ษทั กูเกิ ล จึง
เป็ นที่สนใจของผูพ้ ฒั นาแอพพลิเคชันในเมืองไทย ทาให้ผพู้ ฒั นา แอพ
พลิ เคชันควบคุมหุ่ นยนต์ไดมอนด์ ศึกษาพัฒนา เพื่อให้เป็ นกรณี ศึกษา
ของผูท้ ี่สนใจในนาฬิ กาแอนดรอยด์แวร์ เพราะด้วยคุณสมบัติของแอน
ดรอยด์แวร์ คือ เป็ นการเสริ มการทางานกับสมาร์ ทโฟนให้มีประสิ ทธิ ภาพ
และสะดวกสบายกับผูใ้ ช้งาน โดยผูใ้ ช้สามารถรับส่ งข้อมูลผ่านนาฬิ กาได้
ทันที การใช้งานนาฬิ กาแอนดรอยด์แวร์ ควบคุมหุ่ นยนต์ไดมอนด์น้ นั จะ
ใช้นาฬิกาของผูผ้ ลิต LG รุ่ น G Watch Urbane นาฬิกา แอนดรอยด์แวร์
จะมีลกั ษณะดังรู ปที่ 2.2

รู ปที่ 3.2 ภาพรวมการทางานของแอพพลิเคชันควบคุมหุ่ นยนต์ไดมอนด์

รูปที่ 2.2 นาฬิกาแอนดรอยด์แวร์

ในการออกแบบแอพพลิ เคชันควบคุมหุ่ นยนต์ไดมอนด์ได้มี
การเชื่ อมต่ อแบ่ งออกเป็ น 2 แบบ ก็ คื อแบบไวไฟ และบลู ทูธ เพื่อใช้
เชื่ อมต่อระหว่างแอพพลิ เคชันกับหุ่ นยนต์ไดมอนด์ ถ้าหากแอพพลิเคชัน
ไม่ มี ก ารเชื่ อ มต่ อ ก็ จ ะมี ก ารแจ้ง เตื อ นขึ้ น มาให้ ท ราบ เพื่ อ ให้ ท าการ
เชื่ อมต่อก่ อนเสมอ โดยจะมี ลกั ษณะการเชื่ อมต่อหุ่ นยนต์ไดมอนด์แบบ
ไวไฟ และการเชื่ อมต่อหุ่ นยนค์ไดมอนด์แบบบลูทูธดังรู ปที่3.3
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3.2 เอ็นเอฟซี
เทคโนโลยีเอ็นเอฟซี นอกจากจะมีไว้สาหรับแลกเปลี่ยนข้อมูล
ระหว่างอุปกรณ์ ที่รองรั บแล้ว ยังพัฒนาให้สามารถอานวยความสะดวก
ด้านอื่นๆด้วย เช่นการนามาใช้งานเข้าควบคุมหุ่ นยนต์ไดมอนด์ หลักการ
ทางานก็เพียงแค่นาสมาร์ ทโฟนหรื ออุปกรณ์พกพาที่รองรับมาแตะเข้าที่
เครื่ องอ่านเอ็นเอฟซี [4] ซึ่ งลักษณะการทางานจะคล้ายๆกับบลูทูธมาก
เพียงแต่ไม่ตอ้ งทาการหาอุปกรณ์ท้ งั สองก่อนการใช้งาน แต่แค่แตะกันก็
เป็ นอันเชื่ อมต่อข้อมูลหากันเป็ นที่เรี ยบร้ อย จะมีลกั ษณะการทางานแตะ
เอ็นเอฟซี แบบผิดพลาดดังรู ปที่3.6 และการแตะเอ็นเอฟซี แบบถูกต้องดัง
รู ปที่3.7 อีกทั้งนี้ เอ็นเอฟซี ยงั สามารถนาไปใช้งานอย่างอื่นอีกมากมายถ้า
น ามาต่ อยอด ก็ ส ามารถที่ จะต่ อยอดให้เ อ็นเอฟซี น้ ี สามารถใช้งานเช่ น
เวลาออกจากโรงหนัง ก็เอามือถื อแตะที่เครื่ องเพื่อตอบแบบสอบถาม จะ
ดูตวั อย่างหนังที่กาลังจะเข้าโรงก็ได้ หรื อถ้าไปคอนเสิ ร์ต ก็หาตาแหน่งที่
นั่งของคุ ณได้จากมื อถื อทันที ที่เดิ นผ่านประตูหรื อ ถ้าขึ้นรถเมล์พอแตะ
สมาร์ ทโฟนจ่ายค่าตัว๋ รถเมล์ ก็จะเปิ ดแอพพลิ เคชันให้คุณทราบตาแหน่ง
เส้นทางของรถ และสามารถเตือนเมื่อใกล้ถึงจุดหมายได้อีกด้วย

รูปที่ 3.3 เชื่อมต่อหุ่ นยนต์ไดมอนด์แบบไวไฟและแบบบลูทูธ

3.1 รหัสคิวอาร์
เป็ นโค้ด 2 มิติ ที่สมาร์ทโฟนรุ่ นใหม่ๆสามารถใช้กล้อง สแกน
อ่ า น และเก็ บ ไว้เ ป็ นข้อ มู ล ตัว อัก ษรเราจึ ง สามารถน าคิ ว อาร์ โ ค้ ด มา
ประยุก ต์ใ ช้ได้ห ลากหลายรู ปแบบปั จจุ บนั รหัส คิ วอาร์ ถู ก นาไปใช้ใ น
หลายๆ ด้านเนื่ องจากใช้งานง่าย ประโยชน์ของรหัสคิ วอาร์ ที่ได้นามา
พัฒนาในส่ วนของแอพพลิ เคชันนั้นเพื่อที่ ทาให้ผูใ้ ช้งานมี ความสะดวก
รวดเร็ วมากขึ้น ซึ่ งโดยปกติแล้วข้อมูลที่ ผูพ้ ฒั นาใช้น้ นั จะจดจาค่อนข้าง
ยากเพราะต้องการพัฒนาแอพพลิ เ คชั่น เพื่ อใช้ใ นการควบคุ ม หุ่ น ยนต์
หลายตัว ทาให้ไม่สะดวกในการจดจาเลขไอพีในการเชื่ อมตอหุ่นยนต์แต่
ละตัว แต่เมื่อนารหัสคิวอาร์ มาช่ วยในการเข้าใช้งานเพียงยกสมาร์ ทโฟน
ขึ้นมาสแกนรหัสคิวอาร์ แล้ว ถ้าพบรหัสคิวอาร์ ถูกต้อง สมาร์ ทโฟนจะ
ส่งข้อมูลที่อยูใ่ นรหัสคิวอาร์ น้ นั ไปยังหน้าที่กาหนดไว้โดยอัตโนมัติ รหัส
คิวอาร์ จึงเป็ นช่องทางหนึ่ งที่สะดวกและรวดเร็ วไม่ยงุ่ ยากในกรณี ที่ผใู้ ช้มี
หุ่ นยนต์จานวนมาก โดยวิธีการใช้คือนารหัสคิวอาร์ ที่ได้ทาการสร้ างขึ้น
ไปติดไว้บนหุ่ นยนต์แต่ละตัว และถ้าต้องการจะเข้าไปควบคุมหุ่ นตัวใดก็
ให้ทาการเปิ ดแอพพลิ เ คชั่น เลื อกการเข้าถึ งแบบรหัส คิ วอาร์ โดยการ
ทางานของแอพพลิ เคชัน จะมี ลกั ษณะการทางานสแกนรหัสคิวอาร์ โค้ด
แบบผิ ด พลาดดัง รู ป ที่ 3 .4 ถ้า หากสแกนรหัส คิ ว อาร์ โ ค้ ด ที่ ไ ม่ ต รงกับ
หุ่นยนต์ตวั นั้นๆก็จะไม่สามารถใช้งานได้ และการสแกนรหัสคิวอาร์ โค้ด
แบบถูกต้องดังรู ปที่3.5

รู ปที่ 3.6 ขั้นตอนการแตะเอ็นเอฟซี แบบผิดพลาด

รู ปที่ 3.7 ขั้นตอนการแตะเอ็นเอฟซี แบบถูกต้อง

3.3 ไอพีแอดเดรส
คื อ หมายเลขไอพี ที่ ต้อ งก าหนดประจ าเครื่ อ งให้ ก ับ เครื่ อง
คอมพิ ว เตอร์ ทุ ก เครื่ อ ง โดยมี ข ้อ แม้ว่ า หมายเลข ไอพี แ อดเดรส ที่ จ ะ
กาหนดให้กบั คอมพิวเตอร์ ทุกเครื่ อง หรื ออุปกรณ์ต่างๆจะต้องไม่ ซ้ ากัน
แอพพลิ เ คชัน ควบคุ ม หุ่ น ยนต์ไ ดมอนด์ ที่ มี ก ารกรอกหมายเลขไอพี
แอดเดรสเนื่ องจากถ้าอุ ปกรณ์ ที่ ใช้น้ นั ไม่รองรั บทั้งเอ็น เอฟซี และไม่มี
กล้องก็จะต้องทพการกรอกหมายเลขไอพีที่มีการกาหนดไว้ในหุ่ นยนต์
แต่ละตัว และเมื่อกรอก ถูกตัวต้องทาการกรอกรหัสผูใ้ ช้และรหัสผ่านอีก
ครั้ งโดยถ้ารหัส ผ่านการตรวจสอบก็จะเข้าสู่ ห น้าควบคุ ม หุ่ น ยนต์ซ่ ึ งมี
ลักษณะดังรู ปที่3.8

รูปที่ 3.4 ขั้นตอนการสแกนรหัสคิวอาร์ โค้ดแบบผิดพลาด

รูปที่ 3.5 ขั้นตอนการสแกนรหัสคิวอาร์ โค้ดแบบถูกต้อง
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ลา2, หล่อ, รัก, โค้งคานับ, ปฏิญาณ และเอามือลง โดยจะมีหน้าต่างการ
ออกแบบแอพพลิเคชันแอนดรอยด์แวร์ ดงั รู ปที่3.10

รูปที่ 3.8 การทางานควบคุมหุ่ นยนต์และการสัง่ งานด้วยเสี ยง
แอพพลิ เคชันมีการออกแบบให้มีการรองรั บการสั่งงานด้วย
เสี ยงโดยมีการการนาไลบรารี่ การรู้ จาเสี ยง(Speech Recognition) มาใช้
งาน การรู้จาเสี ยงนั้น คือ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ที่นาคาพูดของผูใ้ ช้งาน
มาแปลงเป็ นข้อความตัวอักษรเพื่อนาข้อความนั้นมาใช้งาน จะเป็ นการใช้
ไลบรารี่ ของ Google Speech ซึ่งไลบรารี่ Google Speech ต้องการอุปกรณ์
ที่มีระบบปฏิ บตั ิการแอนดรอยด์เวอร์ ช่นั 4.1 ขึ้นไป จะทาการรับข้อมูล
จากผูใ้ ช้งาน และส่ งข้อมู ล ที่ ไปยังคอมพิวเตอร์ ที่ทางานเป็ นเซิ ฟเวอร์
หลังจากนั้น จะมี ก ารประมวลผลและแสดงผลออกมาเป็ นค าพูด หรื อ
ท่าทางต่างๆที่ได้ต้ งั ค่าในโปรแกรม ซึ่งมีการกาหนดคาสั่งเสี ยงที่สามารถ
สั่งงานได้ดงั นี้ เดินหน้า, ถอยหลัง, เลี้ ยวซ้าย, เลี้ ยวขวา มีการกาหนดให้

รู ปที่ 3.10 หน้าต่างออกแบบแอพพลิเคชันควบคุมหุ่ นยนต์บนนาฬิกา

6. สรุป
การพัฒนาแอพพลิ เคชันควบคุมหุ่นยนต์ไดมอนด์น้ นั เป็ นการ
พัฒนาแอพพลิ เคชันเพื่อสามารถควบคุมหุ่ นยนต์ไดมอนด์ และหุ่ นยนต์
ตัวอื่นๆได้ง่ายขึ้นโดยมีการนาเทคนิ คต่างๆ มาช่ วยในเรื่ องการเข้าใช้งาน
และมีความสะดวกขึ้นในการต้องการจะควบคุมหุ่ นยนต์หลายๆตัว โดย
ใช้อุปกรณ์ควบคุมด้วยสมาร์ ทโฟนเพียง 1 เครื่ อง ซึ่ งการใช้เทคนิ คต่างๆ
ไม่วา่ จะเป็ นรหัสคิวอาร์ ,เอ็นเอฟซี เป็ นการลดขั้นตอนการเข้าถึ งซึ่ งทาให้
สามารถใช้ ง านง่ า ยกว่ า การป้ อ นไอพี แ ละรหั ส ผ่ า นโดยตรงและลด
ขั้นตอนการเข้าถึ งหน้าตาแอพพลิ เคชันในการควบคุ มหุ่ นยนต์และยังมี
การเพิ่มช่ องทางการเชื่ อมต่อเพื่อให้หุ่ นยนต์ที่มีการเชื่ อมต่อแบบบลูทูธ
หรื อไวไฟก็ ส ามารถใช้ แ อพพลิ เ คชั น ที่ ไ ด้ มี ก ารพัฒ นาขึ้ นได้ ท้ ัง คู่
นอกจากนี้ ยงั มีการเพิ่มลูกเล่นเกี่ ยวกับการเปลี่ ยนแปลงภาษษทั้งหน้าแต่
แอพพลิ เคชั่นและเสี ยงที่ ได้แสดงออกมาเพื่อตอบรั บการเปิ ดประชาคม
อาเซี ยน และการนานาฬิ กาแอนดรอยด์แวร์ มาเพิ่มลูกเล่นการทางานให้
สามารถควบคุ ม ฟั ง ก์ชั่น พื้ น ฐานได้ที่ ข ้อ มู ล โดยไม่ ต้อ งหยิ บ โ?รศัพท์
ขึ้นมาทาการควบคุม และยังสามารถสั่งงานด้วยเสี ยงได้เพื่อให้หุ่นยนต์มี
การตอบโต้ได้ใกล้เคียงกับการปฎิสมั พันธ์กบั มนุษย์

สามารถเพิ่มความเร็ ว, ลดความเร็ ว, และมี ท่าทาง เช่ น สวัสดี , จับมือ,
โบกมือลา1, โบกมือลา2, หล่ อ, รัก, โค้งคานับ, ปฏิ ญาณ และเอามือลง
นอกจากนี้ ได้มีการพัฒนาให้แอพพลิเคชันมีการรองรับขนาดหน้าจอทุก
ขนาดดังรู ปที่ 3.9 และสามารถเปลี่ยนหน้าตาหุ่นยนต์ที่หน้าจอส่ วนศรี ษะ
ของหุ่ น ยนต์ใ ห้ เ ปลี่ ย นลัก ษณะโครงสร้ า งเป็ น ผู ้ช าย,ผู ้ห ญิ ง หรื อ ตัว
การ์ตูนที่ได้มีการออกแบบไว้เป็ นต้น
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รูปที่ 3.9 หน้าต่างแอพลิเคชันควบคุมหุ่นยนต์ในขนาดหน้าจอต่างๆ
สมาร์ ทโฟนยังสามารถใช้งานร่ วมกับนาฬิ กาแอนดรอยด์แวร์
ได้อีก ด้วย ในส่ วนของการออกแบบแอพพลิ เคชันควบคุ มหุ่ น ยนต์บน
นาฬิกาแอนดรอยด์แวร์ ได้ออกแบบให้มีหน้าต่างควบคุมแยกออกมาเป็ น
2 หน้าต่าง คือ หน้าควบคุมทิศทาง และหน้าควบคุมท่าทางของหุ่ นยนต์
โดยจะมีลกั ษณะการออกแบบหน้ าแอพพลิเคชันแอนดรอยแวร์ ให้มีการ
ควบคุมหุ่นยนต์ไดมอนด์ได้ 4 ทิศทาง ดังนี้ เดินหน้า, ถอยหลัง, เลี้ยวซ้าย,
เลี้ ยวขวา มีการกาหนดให้สามารถเพิ่มความเร็ ว, ลดความเร็ ว, การเปลี่ยน
ภาษาของหุ่ นยนต์ไดมอนด์ที่รองรับภาษาไทย และภาษาอังกฤษ มี การ
ออกแบบให้ควบคุมท่าทางของหุ่ นยนต์ไดมอนด์โดยที่เมื่อกดปุ่ มท่าทาง
แล้วจะเข้าสู่ หน้าควบคุมท่าทาง เช่ น สวัสดี , จับมือ, โบกมือลา1, โบกมือ
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แอนิเมชันกับโลกคณิตศาสตร์
Animation to the World of Mathematics
พรศิลป์ บัวงาม1
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สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรี ธรรมราช
1 หมู่ 4 ตาบลท่างิว้ อาเภอเมือง จังหวัดนครศรี ธรรมราช 80280 โทรศัพท์ 091-8262827 E-mail: pornsin.b@gmail.com

บทคัดย่ อ

1. บทนา

บทความนี้ กล่าวถึ ง สื่ อการเรี ยนการสอนรายวิชาคณิ ตศาสตร์
เบื้องต้น ระดับชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1 โดยแอนิ เมชันที่ ครอบคลุมเนื้ อหา
ของรายวิชาคณิ ตศาสตร์ เบื้องต้น เรื่ องการนับเลข 1-10 การบวกเลข การ
ลบเลข การนับเลข 11-20 และการบวกและลบเลขที่ มีตวั ตั้งไม่เกิ น 20
รวมไปจนถึ งแบบทดสอบก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน เพื่อวัดประสิ ทธิ ภาพ
ของแอนิ เ มชัน และประสิ ท ธิ ผ ลของผู ้เ รี ย น ซึ่ งงานวิ จ ัย นี้ พัฒ นาด้ว ย
โปรแกรม Adobe Captivate 6.0 พัฒนาในรู ปของแอนิเมชันโดยเน้นสี สัน
สดใสเพื่อ ดึ งดู ด ความสนใจจากนัก เรี ยน โดยเก็ บ ข้อ มู ล จากนัก เรี ย น
จ านวน 89 คน และครู ผู้ส อน จ านวน 6 คน ซึ่ งมี ร ะดับ คะแนนการ
วิเคราะห์ ดังนี้ 1] สื่ อแอนิ เมชันทาให้นกั เรี ยนมีคะแนนการทดสอบหลัง
การใช้สื่อแอนิ เมชันเพิ่มขึ้นคิ ดเป็ นร้ อยละ 43.60 2] ผลความพึงพอใจ
จากครู ผสู้ อนส่ วนใหญ่มีความพึงพอใจใกล้เคียงกันคืออยูใ่ นระดับดีมาก
3] ผลความพึงพอใจการใช้งานสื่ อแอนิ เมชันในการเรี ยนรู้ เ นื้ อหาทาง
คณิ ตศาสตร์ จากนักเรี ยนส่ วนใหญ่มีความพึงพอใจใกล้เคียงกันคืออยูใ่ น
ระดับดีมาก

คณิ ตศาสตร์ เป็ นวิชาที่ ช่วยพัฒนาการทางด้านการคิ ด ฝึ กการ
ใช้เหตุและผล เพื่อประกอบการตัดสิ นใจส่ งผลให้เกิ ดกระบวนการคิ ด
และปฏิ บตั ิ อย่างถู ก ต้องและแม่ นยา ซึ่ งเป็ นการเรี ยนรู้ พ้ื น ฐานในการ
ค านวณตั ว เลขและเป็ นพื้ น ฐานส าหรั บ การใช้ ค านวณต่ า งๆ ใน
ชี วิตประจาวัน ดังนั้น จึ งมี ค วามจาเป็ นที่ จะให้ นัก เรี ยนเรี ยนรู้ ด้านการ
คานวณ โดยมีเนื้ อหาตรงตามหลักสู ตรแกนกลางการศึ กษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551 ซึ่ งนักเรี ยนในระดับชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1 ส่ วนใหญ่
ยัง ไม่ ส ามารถบวก ลบตัว เลขได้ เพราะมี ปั จ จัยหลายๆ อย่า งที่ ท าให้
นักเรี ยนไม่เข้าใจบทเรี ยน ไม่สนใจในวิชาคณิ ตศาสตร์ และเกิ ดความเบื่อ
หน่ายในการเรี ยน ส่ งผลให้พฒั นาการของเด็กทางด้านการคานวณช้ากว่า
ปกติ
ปั จ จุ บ ัน คอมพิ ว เตอร์ เ ข้า มามี บ ทบาทในการศึ ก ษาเรี ยนรู้
อานวยความสะดวกแก่ นัก เรี ยนและมี ก ารพัฒนาอย่างต่ อเนื่ อง รวมถึ ง
หน่วยงาน องค์กร ล้วนแล้วแต่นาเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการทางานแทบ
ทั้งสิ้ น ดังนั้นเพื่อกระตุน้ ให้นกั เรี ยนเกิ ดความสนใจในการเรี ยนมากขึ้ น
การนาแอนิเมชันมาใช้ในการเรี ยนการสอนนับว่ามีบทบาทสาคัญในการ
ส่ งเสริ มพัฒนาการเรี ยนรู ้ ของนักเรี ยน ดังนั้นผูว้ ิจยั จึ งเกิ ดแนวคิ ดที่ จะ
พัฒนาสื่ อการเรี ยนการสอนสาหรับวิชาคณิ ตศาสตร์ เบื้องต้นขึ้น โดยใช้
โปรแกรม Adobe Captivate 6.0 สาหรับพัฒนาและสร้างสื่ อการเรี ยนการ
สอนในรู ป แบบแอนิ เ มชั น โดยสื่ อ ชุ ด นี้ มี เ นื้ อหา ประกอบด้ ว ย 1]
แบบทดสอบก่อนเรี ยน 2] การนับเลข 1-10 3] การบวกเลข 4] การลบเลข
5] การนับเลข 11-20 6] การบวกและลบเลขที่มีตวั ตั้งไม่เกิ น 20 7]
แบบทดสอบหลังเรี ยน

คาสาคัญ: สื่ อการเรี ยนการสอน คณิ ตศาสตร์ เบื้องต้น แอนิเมชัน

Abstract
This article discusses learning basic mathematics for and
applied animation for elementary 1 comprehensive basic mathematics
such as counting No. 1-10, positive numbers, negative numbers,
counting No. 11-20, addition and subtraction are set to 20. Use the
method test by using pretest and posttest of performance. Development
animations with adobe captivate 6.0. Respond information feedback
from student 89 person and teacher 6 people. Analysis result 1] 43.60
percent posttest more than pretest 2] teacher are satisfaction levels is a
very good 3] students are satisfaction levels is a very good.

2. ทฤษฏีและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้ อง
2.1 ทฤษฎีพฒ
ั นาการทางสติปัญญาของเพียเจต์
พั ฒ นาการทางด้ า นความคิ ด ของเด็ ก มี ข้ ั นตอนหรื อ
กระบวนการอย่างไร ทฤษฎี ของเพียเจต์ (อ้อมเดือน สดมณี และฐาศุกร์
จันประเสริ ฐ, 17) ตั้งอยูบ่ นรากฐานของทั้งองค์ประกอบที่เป็ นพันธุกรรม
และสิ่ งแวดล้อม การเรี ยนรู้ของเด็กเป็ นไปตามพัฒนาการทางสติปัญญา
ซึ่งจะมีพฒั นาการไปตามวัยต่าง ๆ เป็ นลาดับขั้น

Keywords: Teaching Materials, Animations, Mathematics
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พัฒนาการทางสติปัญญาของบุคคลเป็ นไปตามวัยต่าง ๆ เป็ น
ลาดับขั้น ดังนี้
1. ขั้น ประสาทรั บ รู ้ แ ละการเคลื่ อ นไหว (Sensori-Motor
Stage) เริ่ มตั้งแต่แรกเกิดจนถึง 2 ปี พฤติกรรมของเด็กในวัยนี้ข้ ึนอยูก่ บั
การเคลื่อนไหวเป็ นส่วนใหญ่
2. ขั้นก่อนปฏิ บตั ิการคิด (Preoperational Stage) เริ่ มตั้งแต่
อายุ 2-7 ปี
3. ขั้นปฏิบตั ิการคิดด้านรู ปธรรม (Concrete Operation Stage)
เริ่ มจากอายุ 7-11 ปี พัฒนาการทางด้านสติปัญญาและความคิดสามารถ
สร้างกฎเกณฑ์และตั้งเกณฑ์ในการแบ่งสิ่ งแวดล้อมออกเป็ นหมวดหมู่ได้
4. ขั้น ปฏิ บ ัติ ก ารคิ ด ด้ว ยนามธรรม (Formal Operational
Stage)
เริ่ มจากอายุ 11-15 ปี ในขั้นนี้ พฒั นาการทางสติ ปัญญาและ
ความคิดเป็ นขั้นสุ ดยอด คื อจะเริ่ ม คิ ด แบบผูใ้ หญ่ ความคิ ดแบบเด็ก จะ
สิ้นสุดลง เด็กจะสามารถที่จะคิดหาเหตุผลนอกเหนื อไปจากข้อมูลที่มีอยู่
2.2 ทฤษฎีโครงสร้ างความรู้ (Schema Theory)
ทฤษฎีสกีมา (สุ นนั ทา มัน่ เศรษฐวิทย์, 5)เป็ นทฤษฎี ที่มุ่งการ
เชื่ อ มโยงระหว่างความรู ้ เ ดิ ม กับ ความรู ้ ใ หม่ ที่ ได้จากการเรี ย นในชั้น
ความรู้ เดิ มหมายถึ ง ประสบการณ์ที่นักเรี ยนได้รับจากทางบ้าน ชุ มชน
รวมทั้งจากการเรี ยนในโรงเรี ยน ประสบการณ์ ที่เก็บสะสมไว้ล้วนเป็ น
ความรู้ท้งั สิ้น เพื่อนาไปใช้เป็ นสื่ อการอ่านจะเป็ นความรู ้ใหม่
2.3 เนื้อหาวิชาคณิตศาสตร์ เบื้องต้ น
เนื้ อหาตามหลั ก สู ตรแกนกลางการศึ ก ษาขั้ นพื้ น ฐาน
พุทธศัก ราช 2551 วิช าคณิ ตศาสตร์ เ บื้ องต้น ระดับ ประถมศึ กษาปี ที่ 1
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2551)
1) หน่วยการเรี ยนรู ้ที่ 1 การนับจานวนตั้งแต่ 1-10
2) หน่วยการเรี ยนรู ้ ที่ 2 การบวกเลขจานวนสองจานวนที่มี
ผลไม่เกิน 9
3) หน่วยการเรี ยนรู ้ ที่ 3 การลบจานวนสองจานวนที่มีตวั ตั้ง
ไม่เกิน 9
4) หน่วยการเรี ยนรู ้ที่ 4 การนับจานวนตั้งแต่ 11-20
5) หน่ ว ยการเรี ย นรู ้ ที่ 5 การบวกและการลบจ านวนที่ มี
ผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 20

3. รายละเอียดการพัฒนาสื่ อการเรียนรู้
3.1 การออกแบบสื่ อการเรียนรู้
ขั้น ตอนการพัฒ นาแอนิ เ มชัน เริ่ ม ต้น จากการศึ ก ษาเนื้ อ หา
รายวิชาคณิ ตศาสตร์ เบื้องต้น สาหรับนักเรี ยนระดับชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1
และออกแบบเนื้ อเรื่ อง ออกแบบตัวละครเพื่อดึ งดู ด สร้ างความน่ าสนใจ
ให้กบั สื่ อแอนิ เมชันและครอบคลุมเนื้ อหา เมื่อออกแบบเนื้ อเรื่ องและวาด
สตอรี่ บอร์ ด เพื่ อ วางโครงร่ า งของแอนิ เ มชัน แล้ว จึ ง พัฒ นาออกเป็ น
แอนิ เ มชัน และทดสอบผลการใช้งานของแอนิ เ มชั น ซึ่ งมี ข้ นั ตอนการ
พัฒนาแอนิเมชันดังแสดงในรู ปที่ 1
เริ่ มต้น
1. ศึกษาเนื้อหาวิชาคณิ ตศาสตร์ เบื้องต้น
2. ออกแบบเนื้อเรื่ อง
3. ออกแบบตัวละคร
4. ออกแบบทดสอบก่อนเรี ยน-หลังเรี ยน
5. วาดสตอรี่ บอร์ ด
6. สร้างสื่ อแอนิเมชัน
7. พัฒนาโค้ด
ไม่ผา่ น
8. ทดสอบการ
แสดงผล

9. ประเมินและสรุ ปผล
จบ

รู ปที่ 1 กระบวนการไหลของแอนิเมชัน

2.4 โปรแกรม Adobe Captivate 6.0
เป็ นโปรแกรม (บัณฑิต พฤฒเศรณี , 2551) ซึ่ งพัฒนาขึ้นเพื่อ
สนับสนุนการสร้าง Movie ในรู ปแบบสื่ อเรี ยนรู้หรื อสื่ อการนาเสนอแบบ
แอนิเมชัน เช่น การนาเสนอผลงานการจับหน้าจอเพื่อสร้ างสื่ อการเรี ยนรู ้
การสร้างสื่ อจากข้อมูลต่างๆ การสร้ างแบบทดสอบ รวมไปถึ งการตัดต่อ
วีดีโอเพื่อใช้สาหรับงานนาเสนอ

3.2 ภาพรวมของระบบ
แอนิ เ มชัน ประกอบด้วยเนื้ อหา จานวน 5 บทของรายวิช า
คณิ ตศาสตร์ เบื้องต้น เมื่อนักเรี ยนเปิ ดแอนิ เมชันขึ้นมาจะมีเมนูหลัก ซึ่ ง
เป็ นการบังคับเรี ยนโดยให้ทาแบบทดสอบก่อนเรี ยนให้เสร็ จก่อนจึงเข้าสู่
บทที่ 1, 2, 3, 4 และ 5 ตามลาดับ เมื่อเรี ยนครบทั้ง 5 บท ดังแสดงในรู ปที่
2 – 4 จึงสามารถทาแบบทาแบบทดสอบหลังเรี ยนเพื่อวัดระดับความรู้อีก
ครั้ง แล้วทาการเปรี ยบเทียบผล
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รู ปที่ 2 เมนูหลัก

รู ปที่ 5 การบวกเลขมีจานวนไม่เกิน 9

3.2.1 แบบทดสอบก่ อนเรี ยน มี จานวน 10 ข้อ ทาก่ อนเข้าสู่
บทเรี ยน ดังรู ปที่ 3

รู ปที่ 6 การลบเลขมีจานวนไม่เกิน 9

รู ปที่ 3 แบบทดสอบก่อนเรี ยน
3.2.2 หน่วยการเรี ยนรู ้ที่ 1 การนับจานวนตั้งแต่ 1-10

รู ปที่ 7 การนับจานวนตั้งแต่ 11-20

รู ปที่ 4 การนับจานวนตัวเลข
3.2.3 นักเรี ยนสามารถบวกตัวเลข ลบตัวเลขไปพร้อมกับ
แอนิเมชัน โดยตัวละครจะนับเลขพร้อมกับพูดออกมาเป็ นเสี ยงตาม
จานวนที่นบั ดังรู ปที่ 5 – 8

รู ปที่ 8 การบวกและการลบจานวนที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 20
3.3 ข้ อจากัดของระบบ
3.3.1 เครื่ องคอมพิวเตอร์ ที่ใช้ในการแสดงสื่ อแอนิ เมชันต้อง
ติดตั้งโปรแกรม Adobe flash player
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3.3.2 เนื้ อหาสื่ อแอนิ เมชันยังไม่ครอบคลุ มหน่ วยการเรี ยนรู ้
ทั้งหมดในรายวิชาคณิ ตศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1

5. สรุป
การพัฒนาสื่ อแอนิ เมชัน สอนเกี่ ยวกับ คณิ ตศาสตร์ ระดับชั้น
ประถมศึ ก ษาปี ที่ 1 พบว่ า สื่ อ แอนิ เ มชัน ท าให้ นัก เรี ย นมี ค ะแนนการ
ทดสอบหลังการใช้สื่อแอนิ เมชันเพิ่มขึ้นคิ ดเป็ นร้ อยละ 43.60 ส่ วนผล
ความพึงพอใจจากครู ผูส้ อนมี ค่าระหว่าง 0.41 ถึ ง 0.55 มี การแสดงการ
กระจายน้อยจึงสรุ ปได้วา่ ครู ผสู ้ อนส่ วนใหญ่มีความพึงพอใจใกล้เคียงกัน
คืออยู่ในระดับดี มาก และผลความพึงพอใจการใช้งานสื่ อแอนิ เมชันใน
การเรี ยนรู ้ เนื้ อหาทางคณิ ตศาสตร์ จากนักเรี ยนมีค่าระหว่าง 0.32 ถึง 0.52
มี ก ารกระจายน้ อ ยจึ ง สรุ ป ได้ ว่ า นั ก เรี ยนส่ ว นใหญ่ มี ค วามพึ ง พอใจ
ใกล้เคียงกันคืออยูใ่ นระดับดีมาก

4. ผลการวิจยั และความพึงพอใจของผู้ใช้ สื่อแอนิเมชัน
ผูว้ ิจยั ได้นาสื่ อแอนิเมชันสอนเกี่ยวกับ การนับจานวนตั้งแต่ 110 การบวกเลขจานวนสองจานวนที่ มีผลไม่ เกิ น 9 การลบจานวนสอง
จานวนที่มีตวั ตั้งไม่เกิ น 9 การนับจานวนตั้งแต่ 11-20 และ การบวกและ
การลบจ านวนที่ มี ผ ลลัพ ธ์ แ ละตัว ตั้งไม่ เ กิ น 20 ให้ นัก เรี ยนระดับ ชั้น
ประถมศึกษาปี ที่ 1 จานวน 89 คน 6 โรงเรี ยน ครู ผสู้ อน จานวน 6 คนได้
ทดสอบการใช้งานโดยวัดจากการเปรี ยบเทียบระดับคะแนนแบบทดสอบ
ก่อนเรี ยน-แบบทดสอบหลังเรี ยน ดังตารางที่ 1 วัดความพึงพอใจของ
ครู ผสู้ อน ดังตารางที่ 2 และความพึงพอใจของนักเรี ยน ดังตารางที่ 3 โดย
มี 5 ระดับ ดังนี้ มากที่ สุด (5) มาก (4) ปานกลาง (3) น้อย (2) และน้อย
ที่สุด (1)

6. กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบพระคุ ณ คุ ณ ครู และนั ก เรี ยนโรงเรี ยนในจัง หวัด
นครศรี ธรรมราชที่ให้ความร่ วมมือในการจัดทางานวิจยั นี้

ตารางที่ 1 สรุ ปคะแนนทดสอบก่อนเรี ยน – หลังเรี ยน
ประเภทแบบทดสอบ
คะแนนทดสอบก่อนเรี ยน
คะแนนทดสอบหลังเรี ยน
คะแนนเพิม่ ขึน้
คะแนนเพิม่ ขึน้ คิดเป็ นร้ อยละ

7. เอกสารอ้ างอิง

คะแนนเฉลีย่
3.08
7.44
4.36
43.60

กระทรวงศึกษาธิการ. (2551). หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
พุทธศักราช 2551. กรุ งเทพฯ: กระทรวงศึกษาธิการ.
บัณฑิต พฤฒเศรณี . (2551). คู่มือ Adobe Captivate 6.0. กรุ งเทพฯ: โป
รวิชนั่ .
สุ นนั ทา มัน่ เศรษฐวิทย์. (5). การพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนโดย
ใช้วิธีอ่านเขียนเรื่ องของตนเอง. วารสารศึกษาศาสตร์ , 3.
อ้อมเดือน สดมณี และฐาศุกร์ จันประเสริ ฐ. (17). การพัฒนาคุณธรรม
จริ ยธรรม : จากแนวคิดสู่ แนวทางการปฏิบตั ิ. วารสาร
พฤติกรรมศาสตร์ , 22.

ตารางที่ 2 ผลการประเมินความพึงพอใจ (ครู ผสู้ อน)
ประเภทความพึงพอใจ
ด้านเนื้อหาของสื่ อ
ด้านประโยชน์ของสื่ อ
ด้านสื่ อการเรี ยนการสอน
ด้านพัฒนาการเรี ยนของผูเ้ รี ยน
ด้านเจตคติต่อสื่ อ
คะแนนเฉลีย่ รวม

ค่าเฉลีย่
4.67
4.83
4.83
4.67
4.50
4.70

ตารางที่ 3 ผลการประเมินความพอใจการใช้งาน (นักเรี ยน)
ประเภทความพึงพอใจ
ค่าเฉลีย่
ความสนุก
4.66
สี สนั
4.89
ตัวละคร
4.69
ฉาก
4.74
การใช้งาน
4.67
ภาพรวม
4.82
คะแนนเฉลีย่ รวม
4.75

SD
0.52
0.41
0.41
0.52
0.55
0.48

8. ประวัตผิ ้เู ขียนบทความ
นางสาวพรศิลป์ บัวงาม
สถานที่ ท างาน หลัก สู ต รบริ ห ารธุ ร กิ จบัณ ฑิ ต
สาขาวิ ช าคอมพิ ว เตอร์ ธุ ร กิ จ คณะวิ ท ยาการ จัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรี ธรรมราช
ตาแหน่ง อาจารย์
งานวิจยั ที่สนใจ แอนิเมชัน GIS และ Data Mining

SD
0.52
0.32
0.49
0.44
0.49
0.39
0.44
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การพัฒนาสื่ อการ์ ตูนแอนิเมชั่ น วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1
A Development of Animation Cartoon Media on Information Techology
For Mathayomsuksa 1 Students.
ศิริพนั ธ์ เทพมาก1
1
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรี ธรรมราช
1 หมู่ 4 ตาบล ท่างิ้ว อาเภอเมือง จังหวัด นครศรี ธรรมราช 80280 E-mail: duan791@gmail.com

ผูว้ ิจ ัยจึ งมี แ นวคิ ดในการพัฒ นาสื่ อ การ์ ตู น แอนิ เมชั่น เพื่ อ ให้
นักเรี ยนเข้าใจ เห็นภาพชัดเจน และเป็ นการสนับสนุนการเรี ยนการสอน
ให้มีประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิ ผลมากยิง่ ขึ้น

บทคัดย่ อ
งานวิจยั ครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อพัฒนาสื่ อ การ์ ตูนแอนิ เมชั่น วิช า
เทคโนโลยีสารสนเทศ สาหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 โดยมีเนื้ อหา
4 เรื่ อง คื อ 1) คอมพิวเตอร์ ใ นชี วิตประจาวัน 2) การทางานของเครื่ อง
คอมพิวเตอร์ 3) การจัดการสารสนเทศ 4) เทคโนโลยีสารสนเทศ โดย
นาเสนอผ่านการ์ตูนแอนิ เมชัน่ ผลการทดสอบจากผูเ้ รี ยน จานวน 23 คน
พบว่าผู้เรี ยนมี ค วามพึ งพอใจต่ อสื่ อการ์ ตูน แอนิ เมชั่น วิช าเทคโนโลยี
สารสนเทศ ภาพรวมอยูใ่ นระดับดีมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.52
คาสาคัญ: การ์ตูน, แอนิ เมชัน่

2. ทีม่ าและแรงจูงใจของปัญหา
วิช าเทคโนโลยีส ารสนเทศ ของนัก เรี ยนชั้น มัธ ยมศึ ก ษาชั้น ปี ที่ 1
โรงเรี ยนชะอวดวิทยาคาร จังหวัดนครศรี ธรรมราช ซึ่ งทางโรงเรี ยนเปิ ด
ให้เป็ นวิชาเลือกเสรี เพื่อให้นัก เรี ยนที่มีความสนใจทางด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ เข้ามาเรี ยน ซึ่ งเนื้ อหาในรายวิชานี้ ค่อนข้างเยอะและยากใน
การจดจาสาหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 และด้วยทางโรงเรี ยนที่ยงั
มีการเรี ยนการสอนแบบเดิม คือใช้หนังสื อ และกระดานเป็ นสื่ อกลางใน
การเรี ย นการสอน ท าให้ ก ารเรี ยนการสอนนั้ น ยังไม่ มี ค วามน่ าสนใจ
ส่ งผลให้เด็กเกิ ดอาการง่วงนอน และไม่กระตื อรื อร้ นในการเรี ยน ทาให้
ผู้วิ จ ัย มี แ นวคิ ด ในการพัฒ นาสื่ อการ์ ตู น แอนิ เมชั่น วิ ช าเทคโนโลยี
สารสนเทศ สาหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 ซึ่ งการ์ ตูนที่สร้างขึ้นมา
จะมี เนื้ อหา 4 เรื่ อง คือ 1) คอมพิวเตอร์ ในชี วิตประจาวัน 2) การทางาน
ของเครื่ องคอมพิ ว เตอร์ 3) การจัด การสารสนเทศ 4) เทคโนโลยี
สารสนเทศ ซึ่ งเนื้ อหาในแต่ละเรื่ องจะมี เรื่ องราวที่ แตกต่างกันออกไป
เพื่อดึ งดูดให้นักเรี ยนสนใจในการเรี ยนการสอนให้มากขึ้น ซึ่ งส่ งผลให้
นัก เรี ย นมี โอกาสเรี ยนรู ้ ได้อย่างหลากหลายรู ป แบบและเรี ยนรู ้ ได้ด้วย
ตนเอง เข้าใจเนื้อหาที่เรี ยนได้ดียงิ่ ขึ้น

Abstract
The purposes of this research were to develop cartoon
animation on information technology for Mathayomsuksa 1 including
computer on daily basic, computer processing, information
management, information technology presented by cartoon animation.
The test result from 23 students found that the students’ satisfaction
toward the cartoon animation on information technology was at the
highest level (x̄ = 4.52 )
Keywords: Cartoon, Animation

1. บทนา
เนื่ องจากการเรี ยนการสอนในชั้นเรี ยนปกติ เพียงอย่างเดี ยวอาจ
ทาให้ผูเ้ รี ยนขาดความสนใจและขาดความคิดสร้ างสรรค์ จึงมีการใช้ สื่อ
ในการเสริ มสร้ างประสบการณ์ ที่ได้รับ นอกเหนื อจากในชั้ นเรี ยน เพื่อ
ช่ ว ยเพิ่ ม ทัก ษะทางด้ า นต่ า งๆ และดึ ง ดู ด ความสนใจได้ ม ากยิ่ ง ขึ้ น
โดยเฉพาะสื่ อการ์ ตูน แอนิ เมชัน่ (Cartoon Animation) การ์ ตูนถือเป็ นสื่ อ
ประเภทหนึ่ งที่ ได้รับความนิ ยมจากผูร้ ับสารทุกเพศทุก วัยโดยเฉพาะจาก
ผูร้ ับสารที่ เป็ นเด็กและเยาวชน ไม่ว่าจะเป็ นการ์ ตูนแอนิ เมชั่น (Cartoon
Animation) ที่ฉายทางโทรทัศน์หรื อหนังสื อการ์ ตูน ด้วยเหตุผลที่มีเนื้ อหา
สนุกสนาน คลายเครี ยด เข้าใจง่าย รวมถึงมี ภาพประกอบที่สวยงาม [1]

3. งานและทฤษฎีทเี่ กีย่ วข้ อง
แอนิเมชั่น (Animation) หมายถึง "การสร้างภาพเคลื่อนไหว"
ด้ ว ยการน าภาพนิ่ งมาเรี ยงล าดั บ กั น และแสดงผลอย่ า งต่ อ เนื่ อง
ท าให้ ดวงตาเห็ นภาพ ที่ มี ก ารเคลื่ อ นไห วในลั ก ษณะภาพติ ด ตา
(Persistence of Vision) เมื่อตามนุ ษย์มองเห็ นภาพที่ ฉาย อย่างต่อเนื่ อง เร
ติ น าระรั กษาภาพนี้ ไว้ในระยะสั้น ๆ ประมาณ 1/3 วินาที หากมีภาพอื่ น
แทรกเข้ามาในระยะเวลาดังกล่ าว สมองของมนุ ษย์จะเชื่ อมโยงภาพทั้ง
สองเข้าด้วยกันทาให้เห็ นเป็ นภาพเคลื่ อนไหวที่มีความต่อเนื่ องกัน แม้ว่า
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แอนิ เมชั่นจะใช้ห ลัก การเดี ยว กับ วิ ดิโอ แต่ แ อนิ เมชั่น สามารถน าไป
ป ระยุ ก ต์ ใ ช้ ก ั บ งานต่ า งๆ ได้ ม าก มาย เช่ น งาน ภาพ ยนตร์ งาน
โทรทั ศ น์ งานพั ฒ นาเกมส์ งานสถาปั ตย์ งานก่ อ สร้ า ง งานด้ า น
วิทยาศาสตร์ หรื องานพัฒนาเว็บไซต์ เป็ นต้น [2]
ชนิดของแอนิเมชั่น [3]
1. Drawn Animation คื อแอนิ เมชั่น ที่ เกิ ด จากการวาดภาพหลายๆ
พัน ภาพ แต่ ก ารฉายภาพเหล่ า นั้ นผ่ า นกล้ อ งอาจใช้ เ วลาไม่ กี่ น าที
ข้อดี ข องการทาแอนิ เมชั่น ชนิ ด นี้ คื อ มี ค วามเป็ นศิ ล ปะ สวยงาม น่ าดู
ชม แต่ ข ้อ เสี ย คื อ ต้อ งใช้ เวลาในการผลิ ต มาก ต้อ งใช้ แ อนิ เมเตอร์
จานวนมากและต้นทุนก็สูงตามไปด้วย
2. Stop Motion หรื อเรี ยกว่า Model Animation เป็ นการถ่ายภาพแต่
ล ะ ข ณ ะ ข อ ง หุ่ น จ าล อ ง ที่ ค่ อ ย ๆ ข ยั บ อ า จ จ ะ เป็ น ข อ ง เล่ น
หรื ออาจจะสร้ างตัวละครจาก Plasticine วัส ดุ ที่ค ล้ายกับ ดิ น น้ ามัน โดย
โมเดลที่ สร้ างขึ้นมาสามารถใช้ได้อีก หลายครั้งและยังสามารถผลิ ตได้
หลายตัว ทาให้สามารถถ่ ายทาได้หลายฉากในเวลาเดี ยวกัน แต่การท า
Stop Motmotion นั้น ต้องอาศัยเวลาและความทุ่ ม เทมาก เช่ น การผลิ ต
ภาพยนตร์ เรื่ อ ง James and the Giant Peach สามารถผลิ ต ได้ 10 วิ น าที
ต่อวันเท่านั้น วิธีน้ ีเป็ นงานที่ตอ้ งอาศัยความอดทนมาก
3. Computer Animation ปั จจุบนั มี ซอฟท์ที่ส ามารถช่ วยให้การท า
แอนิ เมชั่น ง่ ายขึ้ น เช่ น โปรแกรม Maya, Macromedia และ 3D Studio
Max เป็ นต้น วิธีน้ ีเป็ นวิธีที่ประหยัดเวลาการผลิตและประหยัดต้นทุนเป็ น
อย่างมาก เช่ น ภาพยนตร์ เรื่ อ งToy Story ใช้แ อนิ เมเตอร์ เพี ยง 110 คน
เท่านั้น

4.2 ภาพรวมของระบบ
การ์ ตูนแอนิ เมชัน่ ประกอบไปด้วย 2 ส่ วนด้วยกันคือ
4.2.1 เนื้ อหา ทั้งหมด 4 เรื่ องคือ 1) คอมพิวเตอร์ ในชี วิตประจาวัน
2) การท างานของเครื่ องคอมพิ ว เตอร์ 3)การจัด การสารสนเทศ 4)
เทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่ งแต่ละเรื่ องจะมีวิธีการเล่าเรื่ องราวที่แตกต่างกัน
ออกไปเพื่อใกระตุน้ ให้ผเู ้ รี ยนเกิดความสนใจดังรู ปที่ 1-5
4.2.2 เกมส์ จ ับ คู่ เพื่ อ ให้ ผู ้เรี ยนมี ค วามผ่ อ นคลายในการเรี ยน
ผูจ้ ดั ทาจึงได้พฒั นาเกมส์ ข้ ึนมา ซึ่ งเป็ นเกมส์จบั คู่ โดยให้ผูเ้ รี ยนคลิกเปิ ด
ภาพเพื่อทาการจับคู่ให้ถูกต้อง ดังรู ปที่ 6

รู ปที่ 1 เนื้ อเรื่ องบทคอมพิวเตอร์ในชีวิตประจาวัน

4. รายละะเอียดการพัฒนา
4.1 ขั้นตอนการดาเนินการ
1. ศึกษาเนื้ อหาบทเรี ยนวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นมัธยมศึกษา
ปี ที่ 1
2. ปรึ กษาผูเ้ ชี่ยวชาญ
3. ออกแบบการ์ ตูนแอนิ เมชัน่ และเขียนแบบร่ าง (Story Board)
4. สร้างแบบร่ าง ของการ์ ตูนแอนิ เมชัน่ ซึ่งได้มีการจัดลาดับเนื้ อหา
มีท้ งั หมด 4 เรื่ อง คือ 1) คอมพิวเตอร์ ในชี วิตประจาวัน 2) การทางานของ
เครื่ องคอมพิวเตอร์ 3) การจัดการสารสนเทศ 4) เทคโนโลยีสารสนเทศ
5. นาการ์ ตูนแอนิ เมชัน่ ที่เขียนเป็ นแบบร่ าง นาเสนอต่อผูเ้ ชี่ ยวชาญ
เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในการนาเสนอ และนาแบบร่ างไปแก้ไขตาม
คาแนะนา
6. พัฒนาการ์ตูนแอนิ เมชัน่ โดยใช้โปรแกรม Adobe Flash [4]
7. ทดสอบการใช้งานกับ กลุ่ ม เป้ าหมายเพื่ อปรั บ ปรุ งให้ มี ค วาม
สมบูรณ์มากขึ้น
8. ประเมินและสรุ ปผล

รู ปที่ 2 เนื้ อเรื่ องบทการทางานของคอมพิวเตอร์

รู ปที่ 3 เนื้ อเรื่ องบทการจัดการสารสนเทศ
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เป็ นการประเมิ น ความพึ ง พอใจของนั ก เรี ย นที่ มี ต่ อ การเรี ย นโดยใช้
บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน โดยมีระดับคะแนนดังต่อไปนี้ มากที่ สุด
(5), มาก (4), ปานกลาง (3), น้อย (2), และน้อยที่สุด (1) ตามหลัก
Likert Scaling [5]

ตารางที่ 1 ผลการประเมินความพึงพอด้ านการ์ ตูนแอนมิชั่น
รายการประเมิน
1. การออกแบบตัวละคร
2. การออกแบบฉาก
3. ขนาดของภาพและสี ที่ใช้
4. การใช้ภาพเคลื่อนไหวและเสี ยงภาคก์ประกอบ
5. ความเหมาะสมของเวลาที่ใช้ในการนาเสนอ
6. การนาการ์ตูนไปใช้ในชีวิตประจาวัน
7. การนาเสนอ ดึงดูดความสนใจ
8. นักเรี ยนรู้สึกสนุกกับการเรี ยน
รวมเฉลีย่

รูปที่ 4 เนื้ อเรื่ องบทเทคโนโลยีสารสนเทศ

x̄
4.61
4.57
4.52
4.34
4.40
4.72
4.32
4.65
4.52

S.D.
0.52
0.60
0.53
0.48
0.49
0.72
0.47
0.59
0.55

6. บทสรุป
การ์ ตู น แอนิ เมชั่ น วิ ช าเทคโนโลยี ส ารสนเทศ ส าหรั บ นั ก เรี ยนชั้ น
มัธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 1 มี เนื้ อ เรื่ อ งทั้ง หมด 4 เรื่ อ ง คื อ 1) คอมพิ ว เตอร์ ใ น
ชี วิ ต ประจ าวัน 2) การท างานของเครื่ องคอมพิ ว เตอร์ 3) การจัด การ
สารสนเทศ 4) เทคโนโลยีสารสนเทศ เนื้ อหานาเสนอด้วยการ์ตูนแอนนิ
เมชั่น กลุ่ มเป้ าหมายคื อ นักเรี ยนชั้น มัธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 1 โรงเรี ยนชะอวด
วิท ยาคาร จังหวัด นครศรี ธ รรมราช โดยผลการทดสอบพบว่า ค่ าเฉลี่ ย
ความถึงพอใจอยูใ่ นระดับดี มาก โดยนักเรี ยนมีความพึงพอใจในเรื่ องการ
การนาการ์ตูนไปใช้ในชีวิตประจาวันมากที่สุด

รูปที่ 5 เนื้ อเรื่ องบทเทคโนโลยีสารสนเทศ

6.1 แนวทางการพัฒนาต่ อ
การวิจยั ครั้งนี้ มุ่งเน้น เพื่ อพัฒนาเป็ นสื่ อการ์ ตูน แอนิ เมชั่น และ
ศึกษาความพึงพอใจของผูเ้ รี ยนต่อสื่ อการ์ ตูนแอนิ เมชั่น วิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศ ซึ่ งในการพัฒนาในครั้งนี้ ยังไม่ มีก ารท าแบบทดสอบก่ อน
เรี ยน – หลังเรี ยน ดังนั้น งานวิจยั ครั้ งต่ อไป ผูว้ ิ จยั จะพัฒนาเพิ่ม เติ มใน
ส่ วนของแบบทดสอบก่อนเรี ยน – หลังเรี ยน จากนั้นทาการเปรี ยบเทียบ
หาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน และหาประสิ ทธิ ภาพของบทเรี ยน รวมถึงการ
พัฒนาบทเรี ยนให้สามารถดูผา่ นสมาร์ทโฟนได้

รู ปที่ 6 เกมส์จบั คู่

5. การทดสอบการใช้ งาน
สื่ อการ์ตูนแอนิ เมชัน่ วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ถูกทดสอบการใช้งาน
โดยนั ก เรี ยนชั้ นมั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 1 โรงเรี ยนชะอวดวิ ท ยาคาร จ.
นครศรี ธรรมราช ในรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่ งเป็ นวิชาเลือกเสรี
จานวน 23 คน หลังจากนั้นให้นกั เรี ยนทาแบบประเมินผ่านแบบสอบถาม

เอกสารอ้ างอิง

5.1 ผลการประเมินความพึงพอใจต่ อการใช้ งาน
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พระนครเหนื อ ปั จ จุ บ ั น ด ารงต าแหน่ ง อาจารย์
ประจ าหลัก สู ต รบริ ห ารธุ ร กิ จ บัณ ฑิ ต สาขาวิ ช า
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรี ธรรมราช งานวิจยั ที่สนใจ
ดาต้าไมนิ่ง ระบบสนับสนุนการตัดสิ นใจ
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การออกแบบและพัฒนามือหุ่นยนต์ โดยใช้ ระบบควบคุมผ่านเซนเซอร์ วดั ความโค้ ง
Designing and Developing Robot Hand via Flex Sensor Controller System
จักรกฤษ อ่อนชื่นจิตร1 วิเชียร อูปแก้ ว2 และ จักรี ศรีนนท์ ฉัตร*3
1,2,3
ห้องปฏิบตั ิการและวิจยั ทางด้านการประมวลผลสัญญาณ
ภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
39 หมู่ 1 ถนนรังสิ ต-นครนายก ตาบลคลองหก อาเภอธัญบุรี ปทุมธานี 12110 โทรศัพท์ 02-549-4600 E-mail: jakkree_s@rmutt.ac.th

การแพทย์และอุตสาหกรรมปิ โตรเคมี ทั้งนี้ อุตสาหกรรมดังกล่าวมุ่งเน้นที่
จะพัฒนาแขนกลหรื อมือหุ่ นยนต์เพื่อใช้ทดแทนมนุ ษย์ ในการออกแบบ
มือหุ่ นยนต์สาหรับเทคโนโลยีทางการแพทย์และอุตสาหกรรมปิ โตรเคมี
นั้นได้มีก ารพัฒนาโดยงานวิจยั ของ [1] ได้นาเสนอการออกแบบและ
พัฒนามือหุ่ นยนต์โดยอาศัยการควบคุมแบบมีสายและได้ออกแบบให้มือ
หุ่ นยนต์มีลกั ษณะคล้ายมือของมนุ ษย์แต่เนื่ องจากการทางานของระบบมี
ความยุง่ ยากในการประมวลผลและมีขอ้ จากัดในการส่ งข้อมูลระยะไกล
มันจึงไม่สะดวกในการประยุกต์ใช้กบั งานเสี่ ยงภัยหรื อการหยิบสารเคมี
ต่างๆ ในงานวิจยั ของ [2] ได้นาเสนอการออกแบบมือหุ่ นยนต์ให้ติดกับ
มือของมนุ ษย์เพื่อช่ วยในเรื่ องของกายภาพบาบัด งานวิจยั นี้ มีขอ้ ดี คือมื อ
หุ่ นยนต์ถูก ออกแบบให้มีค วามสามารถใกล้เคี ยงกับโครงสร้ างของมื อ
มนุ ษย์ม ากแต่ มี ขอ้ จากัดของการเคลื่ อนไหวที่ จะต้องอาศัยแรงจากมื อ
มนุษย์ช่วย ในงานวิจยั ของ [3] ได้นาเสนอมือหุ่ นยนต์ที่ใช้เทคนิ ค multimanipulation สาหรั บทางการแพทย์ซ่ ึ งมื อ หุ่ น ยนต์ด ัง กล่ าวสามารถ
ทางานได้ดีกบั การหยิบขิงที่มีน้ าหนักเบา ทั้งนี้ ระบบยังคงติดอยูก่ บั ระบบ
การ wire สาย ซึ่ งจะยุ่งยากในการเคลื่ อนย้าย ในงานวิจยั ของ [4] ได้
นาเสนอมื อหุ่ น ยนต์ที่ สามารถบังคับ ผ่านกล้องโดยใช้เทคนิ ค multiple
joint reference ซึ่ งผลการวิจยั พบว่าสามารถทางานได้ดีแต่มีขอ้ จากัดที่
ต้อ งอาศัย computer ทั้ง สองฝ่ ายคื อ ฝ่ ายส่ งข้อ มู ล และรั บ ข้อ มู ล จาก
งานวิจยั ข้างต้นนี้ ผวู ้ ิจยั ได้เล็งเห็ นทั้งข้อดี ข้อเด่นและข้อจากัดที่ สามารถ
นามาปรั บปรุ ง วิจยั และพัฒนาขึ้น โดยผูว้ ิ จยั จะออกแบบมื อหุ่ น ยนต์ใ ห้
สามารถหยิบของที่มีน้ าหนักมากได้และควบคุมผ่านระบบไร้ สายโดยใช้
ระบบสมองกลฝั ง ตัว ไม่ ต้อ งใช้ ค อมพิ ว เตอร์ ซ่ ึ งจะเป็ นการประหยัด
ทรั พ ยากร และสามารถต่ อ ยอดเป็ นนวัต กรรมได้โ ดยงาน อี ก ทั้ง มื อ
หุ่ นยนต์น้ ี จะติดกล้องเพื่อสามารถมองเห็นการทางานจากระยะไกลได้ ใน
ส่ วนของการควบคุ มมื อหุ่ นยนต์น้ นั ผูว้ ิจยั จะออกแบบถุงมื อเสมือนจริ ง
เพื่ อ ใช้ ใ นการบัง คับ หุ่ น ยนต์ โดยถุ ง มื อเสมื อ นจริ ง ได้ไ ด้มีง านวิ จ ัย ที่
เกิ ด ขึ้ น บ้า งแล้ว แต่ ไ ม่ ม ากนัก เช่ น ในงานวิ จ ัย [5] ได้น าเสนอถุ ง มื อ
เสมื อนจริ งควบคุ มมื อหุ่ นยนต์โดยใช้เทคนิ ค Dual Petri Net ซึ่ งจาก
ผลการวิจยั พบว่าสามารถทางานได้ดีแต่ผลการตอบสนองต่อการสั่งการ

บทคัดย่ อ
ในปั จจุบนั งานวิจยั ทางด้านการออกแบบมื อหุ่ นยนต์สาหรั บ
เทคโนโลยีทางการแพทย์แ ละอุ ตสาหกรรมปิ โตรเคมี เ ป็ นที่ น่ าสนใจ
สาหรับการนามาใช้งานแทนที่ มนุ ษย์ บทความนี้ นาเสนอการออกแบบ
และพัฒนามือหุ่นยนต์โดยใช้ระบบควบคุมผ่านเซนเซอร์ วดั ความโค้ง ใน
การทดสอบได้ออกแบบมือหุ่ นยนต์ และถุงมือควบคุม servo motor ผ่าน
เซนเซอร์ วดั ความโค้ง จากผลการทดสอบพบว่าการควบคุมมือหุ่ นยนต์
สามารถทางานได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพและสามารถหยิบจับวัตถุที่มีขนาด
และน้ าหนักที่ต่างกันได้ ดังนั้นการออกแบบมือหุ่ นยนต์ขา้ งต้นสามารถ
นาไปประยุกต์ใช้กบั เทคโนโลยีทางการแพทย์และอุตสาหกรรมปิ โตรเคมี
ต่อไป
คาสาคัญ: มือหุ่นยนต์, ระบบควบคุม, แฟลกเซนเซอร์

Abstract
Research of robot hand for surgery technology and
petrochemical industrial is recently interested to replace the human
work. This article presents a designing and developing robot hand using
the controller via flex sensors. The robot hand and glove controller are
designed and tested to control servo motor via flex sensor. The
experiment results show that the robot hand provides the good
efficiency and can pick up the many objects in different weight and
size. Therefore the designing of robot hand can apply to the surgery
technology and petrochemical industrial.
Keywords: robot hand, control system, flex sensor

1. บทนา
ในยุคปั จจุบนั ได้มีการพัฒนาเทคโนโลยีทางด้านหุ่ นยนต์ข้ ึน
อย่า งหลากหลายเพื่ อ ใช้ ใ นงานด้า นต่ า งๆโดยเฉพาะเทคโนโลยีท าง
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ค่อนข้างช้า เนื่ องจากระบบต้องรอการประมวลผล ในงานวิจยั [6] ได้
นาเสนอการควบคุมมื อหุ่ นยนต์โดยใช้เทคนิ ค Supervisory Control ซึ่ ง
ผลการวิ จยั พบว่าการทางานสามารถทาได้ต้องใช้ก ารลงทุน ทางด้า น
ทรัพยากรที่สูง รวมถึงระบบยังคงตอบสนองต่อการสั่งการที่ช้าเนื่ องจาก
ผูว้ ิจยั ยังคงใช้คอมพิวเตอร์ เข้ามาช่ วยสั่งการ ดังนั้น บทความนี้ ได้ศึกษา
และพัฒนาการออกแบบมื อหุ่ นยนต์โดยใช้ระบบควบคุ มผ่าน เซนเซอร์
วัดความโค้ง ซึ่งมีผลการตอบสนองต่อคาสัง่ การเคลื่ อนไหวและการโค้ง
งอของนิ้วได้ดีกว่า

2. ทฤษฎี
2.1 เซนเซอร์ วดั ความโค้ ง
เซนเซอร์ วดั ความโค้งเป็ นเซนเซอร์ ที่มีการเปลี่ยนแปลงทาง
ต้านความต้านทานโดยขึ้นอยูก่ บั ปริ มาณของการโค้งงอบนเซนเซอร์ ยิ่ง
โค้ง ค่าความต้านทานยิ่งมาก ทั้งนี้ เซนเซอร์ วดั ความโค้งจะมีโลหะแผ่น
บางอยู่ด้า นหน้า โดยมี ค วามยาวที่ แ ตกต่ า งกัน ทั้ง นี้ ขึ้ น อยู่ก ับ ค่ า ความ
ต้านทาน ในงานวิจยั นี้ จะใช้ เซนเซอร์ วดั ความโค้งในการวัดความโค้งงอ
ของนิ้วมือ โดยจะใช้งานควบคุมร่ วมกับถุงมือ

รู ปที่ 1 หลักการของการใช้มือหุ่ นยนต์ [1]

2.3 Servo Motor
การควบคุ มเซอร์ โวมอเตอร์ ด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ ใน
ปั จจุ บ นั มี ด้วยกัน อยู่ห ลายแบบในงานวิ จยั นี้ จะใช้ก ารควบคุ มเซอร์ โว
มอเตอร์ดว้ ยไมโครคอนโทรลเลอร์ตระกูล PIC

2.2 หลักการของการใช้ มอื หุ่นยนต์
จากรู ปที่ 1 แสดงถึ งหลักการใช้มือหุ่ นยนต์ในสภาวะการใช้
งานที่แตกต่างกันรวมถึงการออกแบบระบบควบคุมที่แตกต่างกันด้วย ซึ่ ง
สามารถสังเกตเห็ นได้ว่าตัวแปรต่ างๆมี ผลต่อการออกแบบมื อหุ่ นยนต์
และระบบควบคุ ม หุ่ น ยนต์โ ดยตรง ดัง นั้น โครงการวิ จ ัย นี้ มุ่ ง เน้น ใน
การศึกษา ออกแบบ และพัฒนามือหุ่ นยนต์และระบบควบคุมด้วยถุ งมื อ
เสมือนจริ งสาหรับเทคโนโลยีทางการแพทย์และอุตสาหกรรมปิ โตรเคมี
โดยมีการออกแบบให้นิ้วทั้ง 5 นิ้ วให้ทางานแยกอิ สระต่อกัน มีขอ้ ต่อ 3
ข้อต่อเสมือนนิ้วจริ ง และใช้เซนเซอร์ วดั ความโค้งซึ่ งเป็ นเซนเซอร์ ที่ความ
ต้านทานเปลี่ยนไปตามความโค้งของตัวเซนเซอร์ โดยเราจะใช้เซนเซอร์
วัดความโค้งนี้ เป็ นตัววัดการโค้งงอของนิ้ ว เมื่อนิ้ วของเรางอเซนเซอร์ น้ ี
จะมีการเปลี่ ยนค่าความต้านทานจากค่าหนึ่ งไปยังอี กค่าหนึ่ ง และจะทา
การแปลงค่าจากอนาล็อกที่ได้ไปเป็ นดิ จิตอลโดยใช้ระบบสมองกลฝังตัว
จากนั้นสัญญาณที่ได้จะถูกส่ งออกโดยผ่านระบบส่ งข้อมูลเข้าไปยังระบบ
สมองกลฝังตัวเพื่อนาไปควบคุมเซอร์ โวมอเตอร์ โดยที่เซอร์ โวมอเตอร์
จะเป็ นตัวควบคุมนิ้วแต่ละนิ้วต่อไป

รู ปที่ 2 การต่อใช้ของเซอร์ โวมอเตอร์ กบั โครคอนโทรลเลอร์ [2]
วิธีการควบคุมให้มอเตอร์ หมุนการควบคุมให้มอเตอร์ หมุนทางด้านซ้าย
จะต้องป้ อนสัญญาณพัลส์ที่มีขนาดความกว้างพัลส์ 1 ms หรื อ ให้น้อย
กว่า 1.5 ms โดยจะป้ อนสัญญาณพัล ส์ น้ ี ทุ ก ๆ 20 ms (หรื อ ในช่ ว ง
ประมาณ 20 ms) ดังรู ปที่ 3
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รู ปที่ 3 การป้ อนสัญญาณพัลส์ให้มอเตอร์หมุนทางด้านซ้าย [2]
การควบคุมให้มอเตอร์ หมุนทางด้านขวาจะต้องป้ อนสัญญาณพัล ส์ที่มี
ขนาดความกว้างพัลส์ 2 ms หรื อมีขนาดความกว้างของพัลส์ไม่ต่ากว่า 1.5
ms และจะป้ อนสัญญาณพัลส์น้ ี ทุกๆ 20 ms (หรื อในช่ วงประมาณ 20 ms
- 30 ms ) เช่นกัน ดังรู ปที่ 4
1.0 ms หรื อ < 1.5 ms

VDD 5 V

รู ปที่ 6 ลักษณะข้อนิ้วมือข้อที่หนึ่ง มีขนาด 4.5 cm.

VSS 0 V

Period 20 ms

รู ปที่ 4 การป้ อนสัญญาณพัลส์ให้มอเตอร์หมุนทางด้านขวา [2]

3. การทดลอง
3.1 การออกแบบมือหุ่นยนต์
จากลั ก ษณะการท างานของมื อ หุ่ น ยนต์ ข ้ า งต้ น น ามา
ออกแบบโครงสร้ างของมือหุ่ นยนต์ได้ โดยใช้อะลูมิเนี ยมตันขนาดเส้น
ผ่านศูนย์กลางขนาด 19 mm.ในการทามือหุ่ นยนต์ จะใช้สลิ งเป็ นเอ็นใน
แต่ละข้อโดยในการออกแบบแต่ละนิ้ วจะออกแบบทั้งหมด 3 ข้อพร้ อม
กับตัวยึดนิ้วกับฝ่ ามือและนิ้ วโป้ งจะทาเหมือนนิ้ วอื่นแต่จะติดเยื้องติดให้
เฉี ยงกับฝ่ ามือและจะใช้สปริ งติ ดไว้ดึงแต่ละข้อเพื่อให้มือหุ่ นยนต์ที่เรา
ออกแบบไว้ค งสภาวะเดิ มได้ ในการดึ งเอ็น (ลวดสลิ ง) จะใช้เ ซอร์ โว
มอเตอร์ เป็ นตัวดึ งลวดสลิ งจะใช้ท้ งั หมด 5 ตัว แยกอิ สระต่อกันโดยจะ
ออกแบบข้อนิ้วมือแต่ละนิ้วได้ดงั รู ปที่ 5 - 7

รู ปที่ 7 มือที่ติดลวดสลิงและสปริ งเรี ยบร้อยแล้ว

3.3.2 วงจรไมโครคอนโทรลเลอร์ ด้านเซนเซอร์ วดั ความโค้ ง
วงจรไมโครคอนโทรเลอร์ สาหรับควบคุมเซนเซอร์ วดั ความโค้ง
สามารถออกแบบได้ดงั รู ป 8

รู ปที่ 8 บอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ดา้ นเซนเซอร์วดั ความโค้ง

รู ปที่ 5 ลักษณะของมือหุ่ นยนต์ที่ออกแบบไว้
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5. สรุปผลการทดลอง
บทความนี้ ได้ศึกษาและพัฒนาการออกแบบมื อหุ่ นยนต์โดย
ใช้ ร ะบบควบคุ ม ผ่ า นเซนเซอร์ ว ัด ความโค้ ง ในการทดสอบ
ไมโครคอนโทรลเลอร์ เป็ นตัวควบคุมการทางาน ซึ่ งถื อว่ามีประสิ ทธิ ภาพ
และมีความสามารถในการทางานสู ง ตัวเซนเซอร์ เป็ นอินพุตส่ งแรงดันไป
ให้ไมโครคอนโทรลเลอร์ ส่งั งานไปยังมื อหุ่ นยนต์ทางานซึ่ งในแต่ละนิ้ ว
จะให้การคอบสนองในค่าระดับแรงดันที่แตกต่างกันทั้งนี้ ข้ ึนอยูก่ บั ความ
โค้งงอ อีกทั้งมือหุ่ นยนต์ดงั กล่าวสามารถหยิบวัตถุได้หลากหลายชนิ ดที่มี
ขนดและน้ าหนักต่างกันโดยการควบคุมผ่านเซนเซอร์ วดั ความโค้ง

รู ปที่ 9 บอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ดา้ นเซนเซอร์วดั ความโค้งที่ลง
อุปกรณ์เรี ยบร้อยแล้ว
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รู ปที่ 10 ติดเซนเซอร์ ของข้อนิ้ วทั้ง 5 นิ้ว

4. ผลการทดลอง
ตารางที่ 1 การทดสอบวัดค่าแรงดันที่ตกคร่ อมเซนเซอร์วดั ความโค้งที่
ตาแหน่งนิ้วชี้ ขนาด 4.5 นิ้ว
องศาความ
จานวนครั้งที่วดั (โวลต์)
โค้ง(องศา) ครั้งที่ 1
ครั้งที่ 2
ครั้งที่ 3
ค่าเฉลี่ย
0
2.64
2.74
2.72
2.70
45
2.92
2.81
2.94
2.89
90
3.66
3.73
3.45
3.61
ตารางที่ 2 การทดสอบวัดค่าแรงดันที่ตกคร่ อมเซนเซอร์วดั ความโค้งที่
ตาแหน่งนิ้วกลาง ขนาด 4.5 นิ้ว
องศาความ
จานวนครั้งที่วดั (โวลต์)
โค้ง(องศา) ครั้งที่ 1
ครั้งที่ 2
ครั้งที่ 3
ค่าเฉลี่ย
0
2.57
2.59
2.63
2.59
45
2.88
2.69
2.92
2.83
90
3.68
3.45
3.57
3.57
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Google. It is a speech to text service and return the text that application
need to control the device. The text of user’s speech will send the state
to a mini server for forwarding it to the equipment that installed on the
appliance. The device used NodeMCU which commanded by the mini
server via IEEE802.11n at 2.4 GHz. to operated appliances through
relay switch module. On this research we developed Raspberry Pi 2
Model B to be a mini server for storage users, the device information,
states of the device, and the time of states change to keep data logger.
The accuracy of this system is 80.83% which six difference electrical
appliances. The response time to active command in average is 3.12
second.

บทคัดย่ อ
งานวิ จ ัย “อุ ป กรณ์ ค วบคุ ม เครื่ องใช้ ไ ฟฟ้ าด้ ว ยเสี ย ง ผ่ า น
โปรแกรมบนเครื่ องมือสื่ อสารแอนดรอยด์” มีวตั ถุประสงค์เพื่อออกแบบ
และสร้างอุปกรณ์สาหรับควบคุมการเปิ ด – ปิ ดเครื่ องใช้ไฟฟ้ าผ่านการสั่ง
การด้วยเสี ยง ผ่านอุปกรณ์เครื่ องมือสื่ อสาร โปรแกรมนั้นถูกสร้ างขึ้นมา
เพื่อท าหน้า ที่ รับค าสั่ง เสี ยงจากผู ้ใ ช้ง าน ด้วยการส่ ง ผ่านข้อมู ล เสี ยงที่
รั บ เข้า ด้ ว ยการติ ด ต่ อ ผ่ า นทางช่ อ งทางเชื่ อ มต่ อ กั บ เว็ บ ไซต์ (API:
Application Programming Interface) กับ Google ชื่ อ WebSpeechAPI ซึ่ ง
จะประมวลผลเสี ยงที่ได้และส่ งผ่านกลับมาในรู ปแบบข้อความ (Speech
to Text) จากนั้น โปรแกรมที่ ถูกพัฒนาขึ้นจะรั บช่ วงต่อเพื่อทาการส่ ง
ต่อไปยัง ระบบฐานข้อมูลที่ เครื่ องแม่ข่ายขนาดเล็กภายในบ้าน และส่ ง
ต่อไปยังตัวอุปกรณ์ที่ติดตั้งอยู่กบั เครื่ องใช้ไฟฟ้ า ซึ่ งอุปกรณ์ ดงั กล่ าวจะ
ใช้ NodeMCU ในการรับคาสัง่ จากแม่ข่ายขนาดเล็ก ผ่านสัญญาณ Wi-Fi
(IEE802.11n) ที่ ค วามถี่ 2.4 Ghz. และสามารถสั่ ง งานควบคุ ม
เครื่ องใช้ไฟฟ้ าในบ้านได้ งานวิจยั นี้ ทีมผูว้ ิจยั นา Raspberry Pi 2 Model B
มาพัฒนาต่อยอดเป็ นเครื่ องแม่ข่ายขนาดเล็ก สาหรับเก็บข้อมูลผูใ้ ช้งาน
ข้อมูลอุปกรณ์ สถานะของอุปกรณ์ และข้อมูลวัน เวลาในการเปิ ด – ปิ ด
อุปกรณ์ เครื่ องใช้ไฟฟ้ า ซึ่ งสามารถนามาเรี ยกดูในภายหลัง โดยผลการ
ควบคุมมีความถูกต้อง 80.83 % จากอุปกรณ์ที่ควบคุมทั้งหมด 6 ชนิ ดที่
แตกต่างกัน และมีความเร็ วในการตอบสนองเฉลี่ยอยูท่ ี่ 3.12 วินาที

Keywords: Speech, Google, NodeMCU, Raspberry pi, Relay, MySQL

1. บทนา
ตั้ง แต่ อ ดี ต จนกระทั่ง ก้ า วเข้ า สู่ ยุ ค โลกาภิ ว ัฒ น์ ส่ิ ง ต่ า ง ๆ
รอบตัวถูกคิดค้นและประดิ ษฐ์ข้ ึนมาภายใต้เงื่อนไขที่สามารถตอบสนอง
ต่อความสะดวกสบายของมนุษย์เป็ นหลัก เป็ นสังคมที่ระบบคอมพิวเตอร์
มี บ ทบาทมากที่ สุ ด ส่ ง ผลให้ เ ทคโนโลยี ที่ ก ลายมาเป็ นส่ ว นหนึ่ งใน
ชี วิตประจาวัน ของมนุ ษย์ถู กคิ ดค้น พัฒนา และเพิ่มศักยภาพที่ สามารถ
ตอบสนองต่อการใช้ชีวิตให้ได้รับความสะดวกสบาย รวดเร็ ว ปลอดภัย
ทั้ง ในด้ า นของความบัน เทิ ง การแพทย์ และเพื่ อ การศึ ก ษาอย่ า งเกิ ด
ประโยชน์ม ากที่ สุ ดทั้งสิ่ งที่ เป็ นรู ปธรรมและนามธรรม อาทิ โทรทัศ น์
วิทยุ คอมพิวเตอร์ การติด ต่อสื่ อสารกันผ่านจดหมายอิเล็กทรอนิ กส์ (EMail) การทาธุรกรรมการเงินบนโลกออนไลน์ ระบบการเรี ยนการสอน
แบบ e-learning เป็ นต้น
จากตัวอย่างของเทคโนโลยีข ้างต้น มี บ างกรณี ที่ยงั ถู กจากัด
วงการใช้ ง านเพี ย งเพื่ อคนบางกลุ่ ม เท่ า นั้น จึ งเป็ นที่ มาของการระดม
ความคิดที่ตอ้ งการสร้างสรรค์ ต่อยอดองค์ความรู ้เดิม และพัฒนาศักยภาพ

คาสาคัญ: เสี ยง, กูเกิ้ล, โหนดเอ็มซีย,ู ราสเบอร์รี่พาย, รี เลย์, ฐานข้อมูล

Abstract
The Research "Electrical Appliances Control Device via
Android Application" aims to design and build a device for controlling
the on – off state of appliances via speech recognition on the Android
Application. This application that using WebSpeechAPI is provided by
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คอมพิวเตอร์กลาง เพื่อจะวิเคราะห์การใช้ไฟฟ้ า โดยจะเก็บข้อมูลที่ได้จาก
เซนเซอร์ เพื่อนาผลมาคานวณและวิเคราะห์อย่างชาญฉลาด เพื่อควบคุม
อุปกรณ์ให้สามารถประหยัดพลังงานไฟฟ้ า ตามลักษณะสภาพแวดล้อม
อี กทั้งระบบยังสามารถควบคุ มผ่านอิ นเตอร์ เฟซ เบราว์เซอร์ หรื อดาวน์
โหลดซอฟแวร์ ซ่ ึ งสามารถตรวจสอบสถานะ และควบคุมอุปกรณ์ได้ใน
ระยะทางไกล ระบบนี้ ยงั ควบคุมการใช้ไฟฟ้ าของตนเองเพื่ อคงสถานนะ
การทางานให้ประหยัดพลังงานอีกด้วย
Marco Casini [4] ได้ประยุกต์ใช้งานอุปกรณ์ IoT เพื่อสร้าง
ระบบการลดใช้พลังงานและเพิ่มความสะดวกสบายภายในอาคาร โดย
แยกส่ วนเป็ นส่ วนการแสดงสถานะของสภาพแวดล้อมในอาคารแบบ
ทันเวลา (Real Time) เพือ่ นาข้อมูลมาคานวณและวิเคราะห์ส่วนการแสดง
สถานะและการควบคุ มอุปกรณ์ เครื่ องใช้ไฟฟ้ าได้ท้ งั แบบควบคุมด้วย
ตนเองและแบบอัตโนมัติ ส่ วนควบคุมเครื่ องปรับอากาศและไฟฟ้ าภายใน
อาคารอ้า งอิ ง จากอุ ป กรณ์ ต รวจวัด ต่ า ง ๆ ที่ ติ ด ตั้ง ในอาคารเพื่ อ เพิ่ ม
ประสิ ทธิภาพการใช้พลังงานดีที่สุด
ปั จจุบนั ประเทศไทยมีกลุ่มบริ ษทั True [5] ได้สร้างผลิตภัณฑ์
ในการใช้งานอุปกรณ์ ค วบคุ มเครื่ องใช้ไฟฟ้ าภายในบ้านในตลาดเชิ ง
พานิ ช ควบคู่ไปกับบริ การอื่นของบริ ษทั

ของเทคโนโลยีที่เป็ นสิ่ งเล็ก ๆ แต่จะสามารถครอบคลุมไปยังผูใ้ ช้ทุกเพศ
ทุกวัย โดยคานึ งถึ งประโยชน์ ความสะดวก ความปลอดภัย และการใช้
งานที่ ง่ า ย จึ ง ส่ ง ผลให้ เ กิ ด เป็ นงานวิ จ ัย “อุ ป กรณ์ ค วบคุ มการเปิ ด-ปิ ด
เครื่ องใช้ไฟฟ้ าด้วยเสี ยง ผ่านโปรแกรมบนเครื่ องมือสื่ อสารแอนดรอยด์ ”
ขึ้นมา เพื่ออานวยความสะดวกแก่บุคคลในสังคมทุกเพศ ทุกวัย อีกทั้งง่าย
ต่อการใช้งาน ระบบไฟฟ้ าภายในบ้านที่พกั อาศัยจะถูกควบคุมและสัง่ การ
ได้ด้วยเสี ยงผ่านโปรแกรมบนเครื่ องมือสื่ อสารแอนดรอยด์ไม่เพี ยงแต่
อานวยความสะดวกแก่ บรรดาผูใ้ ช้ หรื อเด็กเท่านั้น โดยยังรวมไปถึ ง ผู้
พิการ-ทุพพลภาพก็สามารถใช้ชีวิตได้ง่ายและสะดวกขึ้นกว่าเดิ ม กล่าวได้
ว่าโครงงาน "อุปกรณ์ควบคุมเครื่ องใช้ไฟฟ้ าด้วยเสี ยง ผ่านโปรแกรมบน
เครื่ อ งมื อ สื่ อ สารแอนดรอยด์ " ในครั้ งนี้ สามารถตอบโจทย์ค วาม
สะดวกสบาย ความรวดเร็ ว และความทันสมัยให้แก่ผคู ้ นในสังคมได้มาก
ยิง่ ขึ้น

2. Speech Recognition
[1] Speech Recognition คื อระบบรู้ จาเสี ยง เป็ นระบบที่
สามารถระบุ ค าพูด ของแต่ ล ะบุ ค คลให้ เ ป็ นข้อ ความที่ ค อมพิ ว เตอร์
สามารถเข้าใจได้ โดยสามารถแจกแจงคาพูดต่างๆ ที่มนุ ษย์สามารถพูดใส่
ไมโครโฟน โทรศัพท์หรื ออุปกรณ์อื่น ๆ ซึ่ งถูกพัฒนามาเรื่ อยจากอดี ต
จนถึ งปั จจุบนั โดยสามารถเข้าใจคาศัพท์ทุกคาอย่างถู กต้องเกื อบ 100%
ซึ่ งตัวแปรที่มีผลต่อการรู ้ จาคาหรื อข้อความเหล่ านี้ มาจาก ความดังของ
เสี ยงและลักษณะการออกเสี ยงของผูพ้ ูด โดยระบบจะรับฟังเสี ยงพูดและ
ตัดสิ นใจคาศัพท์น้ นั ออกมา
ในปั จจุบนั ระบบรู ้ จาเสี ยงสามารถแสดงผลและส่ งข้อความ
กลับหาผูใ้ ช้ในลักษณะของเสี ยงเป็ นข้อความ (Speech to text) ซึ่ งอยูใ่ น
ระบบของเว็บ ให้ ใ ช้ ง านมากมาย เช่ น WebSpeechAPI ของบริ ษ ัท
Google[2] ซึ่ งมีความถูกต้องสู งมากในภาษาอังกฤษ และมี ส่วนของ
ผูพ้ ฒั นาให้สามารถนามาใช้งานต่อยอดได้

4.1 การทางานของส่ วนควบคุมและโปรแกรมแอนดรอยด์
4.1 การออกแบบระบบ
การออกแบบระบบงานวิจยั “อุปกรณ์ควบคุมเครื่ องใช้ไฟฟ้ า
ด้วยเสี ยง ผ่านโปรแกรมบนเครื่ องมือสื่ อสารแอนดรอยด์” ทางทีมผูว้ ิจยั
ได้ทาการเลือกอุปกรณ์มาใช้งานดังนี้ Raspberry Pi 2 Model B เชื่ อมต่อ
กับ Router สาหรับการทางานเป็ นเครื อข่ายขนาดเล็ก, และ NodeMCU
สาหรับการรั บคาสั่งเพื่อควบคุมเครื่ องใช้ไฟฟ้ า , Relay Switch Module
สาหรั บการสั่งงานเครื่ องใช้ไฟฟ้ า และเลื อกใช้ WebSpeechAPI ของ
Google ซึ่ งมีประสิ ทธิ ภาพ และความถูกต้องสู ง สาหรับการประมวลค่า
เสี ยง และเปลี่ ยนเสี ยงเป็ นตัวอักษร อี กทั้งยังได้พฒ
ั นาตัวอุปกรณ์ซ่ ึ งต้อง
นาไปติ ดตั้งกับเครื่ องใช้ไฟฟ้ า โดยภายในอุ ปกรณ์ ดงั กล่ าวประกอบไป
ด้วย NodeMCU , Relay Switch Module , ฟิ วส์ , ระบบจ่ายพลังงาน และ
เต้ารับ ดังรู ปที่ 1.

3. Internet of Things
ในปั จจุบนั ระบบเครื อข่ ายอิ น เตอร์ เ น็ ตได้ก้าวหน้าไปอย่าง
รวดเร็ ว ซึ่งแนวโน้มในอนาคตอินเตอร์ เน็ตจะเข้าไปอยูใ่ นทุกสิ่ งทุกอย่าง
ที่สามารถใช้งานในชี วิตประจาวันเราได้ โดยขณะนี้ มีให้เห็ นในอุปกรณ์
เครื่ องใช้ไฟฟ้ าหลายอย่างเช่ น เครื่ องปรับอากาศ ตูเ้ ย็น หลอดไฟ เป็ นต้น
ส่ งผลให้การตลาดปั จจุ บนั มุ่งเน้นไปทางความสามารถในการควบคุ ม
อุปกรณ์ต่าง ๆ ผ่านทางเครื อข่ายมากขึ้น
G. Zhang et al., 2014 [3] ได้พฒั นาระบบการใช้งานอุปกรณ์
ไฟฟ้ าผ่านการควบคุมด้วยอุปกรณ์เครื อข่าย (IoT) ประกอบไปด้วยโมดูล
สภา พแ ว ด ล้ อ ม โม ดู ล ก ารปิ ด -เ ปิ ดไ ฟฟ้ า โ มดู ล ก า รค ว บคุ ม
เครื่ องปรั บ อากาศ ฯลฯ โดยโมดู ล แต่ ล ะชนิ ด จะส่ ง ข้ อ มู ล เข้ า สู่

รู ปที่ 1. ภายในอุปกรณ์ตน้ แบบซึ่งต้องนาไปติดตั้งกับเครื่ องใช้ไฟฟ้ า
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ใ น ก า ร อ อ ก แ บ บ อุ ป ก ร ณ์ เ พื่ อ ค ว า ม ป ล อ ด ภั ย ข อ ง
เครื่ องใช้ไ ฟฟ้ าแล้ว จึ ง ได้มี ก ารเพิ่ ม เติ ม ส่ ว นตัด ระบบหากเมื่ อ มี ก าร
ลัดวงจรของไฟฟ้ าที่สามารถเกิดขึ้นได้ ทาให้มีการเพิ่มฟิ วส์เพื่อเพิ่มความ
ปลอดภัยทั้งชีวิตและทรัพย์สิน
ในส่ วนของการพัฒนาโปรแกรมควบคุ มผ่านอุปกรณ์สื่อสาร
ด้วยอุปกรณ์แอนดรอยด์ จะเป็ นลักษณะของการเรี ยกใช้งานเว็บไซต์ โดย
พัฒนาด้วยโปรแกรม Android Studio. โดยมุ่งเน้นไปที่ระบบปฏิ บตั ิการ
Android 5.0 ขึ้นไป ซึ่งมีหน้าตาดังรู ปที่ 2. โดยสามารถสัง่ การทางานได้ 2
รู ป แบบ คื อ การสั่ง การท างานผ่ า นเว็ บ เบราว์เ ซอร์ รู ป ที่ 2(ก) และ
โปรแกรมบนแอนดรอยด์ รู ปที่ 2(ข)

โปรโตคอล http ด้วยฟั งก์ชนั่ get จากนั้นส่ วนควบคุม NodeMCU ที่เป็ น
อุปกรณ์ ติ ด ตั้งอยู่ก ับ เครื่ องใช้ไฟฟ้ าจะร้ องขอค าสั่งด้วย http ผ่า นทาง
สัญญาณ Wi-Fi เพื่อไปสั่งการ Relay Switch Module ให้เปิ ดหรื อปิ ด
เครื่ องใช้ไฟฟ้ านั้น ๆ ตามคาสัง่ ที่ได้รับ ดังแผนผังการทางานรู ปที่ 4.

รู ปที่ 4. แผนผังการทางานของอุปกรณ์ควบคุมเครื่ องใช้ไฟฟ้ าด้วยเสี ยง
ผ่านโปรแกรมบนเครื่ องมือสื่ อสารแอนดรอยด์

(ก).
(ข).
รูปที่ 2. หน้าต่างการสั่งเครื่ องใช้ไฟฟ้ าด้วยเสี ยง
โปรแกรมที่ ถู ก พัฒนานี้ จะมี ระบบรั ก ษาความปลอดภัย ดัง
ปรากกฎในรู ปที่ 3. โดยการยืนยันตัวตนด้วยชื่ อผูใ้ ช้และรหัสผ่าน อีกทั้ง
ยังเข้ารหัสข้อมูลรหัสผ่านด้วย MD5 เพื่อป้ องกันการเข้าควบคุมอุปกรณ์
ภายในบ้านจากผูไ้ ม่ประสงค์ดี และเพื่อเป็ นการป้ องกันข้อมูลภายในบ้าน
จากบุคคลภายนอกอีกด้วย แต่หากไม่สามารถระบุหรื อจารหัสผ่านไม่ได้
ระบบจะมีฟังก์ชนั่ ในการยืนยันผูใ้ ช้ผา่ นทาง Email อีกทางหนึ่ง

5. ผลการทดลอง
จากการทดสอบอุปกรณ์สาหรับนาไปติดตั้งกับเครื่ องใช้ไฟฟ้ า
จานวน 6 ตัว โดยการทดลองป้ อนคาสั่งให้อุปกรณ์โดยการสั่งงานเปิ ด
และปิ ดเครื่ องอุปกรณ์ เป็ นจานวน 20 รอบ/อุ ปกรณ์ ซึ่ งมี ผลลัพธ์ ก าร
ทางาน เป็ นไปตามตารางที่ 1.
ตารางที่ 1. ผลการทดลองความถูกต้องของคาสัง่ ควบคุมอุปกรณ์
อุปกรณ์
อุปกรณ์ที่ 1
อุปกรณ์ที่ 2
อุปกรณ์ที่ 3
อุปกรณ์ที่ 4
อุปกรณ์ที่ 5
อุปกรณ์ที่ 6

(ก).
(ข).
รูปที่ 3. หน้าต่างการยืนยันตัวตนเพื่อเข้าควบคุมอุปกรณ์ภายในบ้าน

4.2 การทางานของอุปกรณ์

ทางานถูกต้ อง
(ครั้ง)
เปิ ด
ปิ ด
20
20
19
12
15
13
20
18
17
16
20
18

ทางานผิดพลาด
(ครั้ง)
เปิ ด
ปิ ด
0
0
1
8
5
7
0
2
3
4
0
2

ตารางที่ 2. ผลของเวลาในการตอบสนองต่อชุดคาสัง่ ต่างๆ

การทางานของระบบ จะทางานโดย ผูใ้ ช้งานจะต้องทาการ
login ผ่านโปรแกรมบนเครื่ องมื อ สื่ อสารแอนดรอยด์ จากนั้น ภายใน
โปรแกรม จะเข้าสู่ หน้า Control เมื่อผูใ้ ช้งานต้องการป้ อนคาสัง่ จะต้อง
ทาการกดปุ่ มเพื่อพูดหนึ่ งครั้ง แล้วพูดคาสัง่ เสี ยงเข้าสู่ ระบบ โดยการป้ อน
คาสัง่ จะอยูใ่ นลักษณะ “พูดชื่ออุปกรณ์ + สถานะ(On/Off)” จากนั้น จะส่ ง
ค าสั่ ง เสี ยงให้ WebSpeechAPI ท าการแปลงค าสั่ ง เสี ย งที่ ไ ด้ รั บ เป็ น
ตัว อัก ษรและน าส่ ง ไปไว้ บ นเครื่ องแม่ ข่ า ยขนาดเล็ ก โดยส่ ง ผ่ า น

ครั้งที่
1
2
3
4
5

เวลาตอบสนอง (วินาที)
เปิ ด
ปิ ด
3.82
3.65
3.11
4.02
2.83
4.04
2.89
2.36
3.31
2.12

ครั้งที่
6
7
8
9
10

เวลาตอบสนอง (วินาที)
เปิ ด
ปิ ด
3.06
2.13
2.97
3.55
3.97
2.43
2.44
3.87
3.68
2.32
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ผลการทดลองมีความสามารถสัง่ การเปิ ด – ปิ ดเครื่ องใช้ไฟฟ้ า
ได้ถูกต้องเฉลี่ยที่ 80.83 % แต่ยงั มีความผิดพลาดที่ไม่สามารถสั่งการเปิ ด
– ปิ ดเครื่ องใช้ไฟฟ้ า 19.17 % ซึ่ งประกอบไปด้วยสาเหตุ สาเนี ยงการพูด
และคาพูด 14.17 % การขาดการเชื่ อมต่อระหว่างอุ ปกรณ์ กบั เครื อข่าย
5% และมีค่าตอบสนองทางเวลาโดยเริ่ มนับเวลาตั้งแต่สิ้นสุ ดคาสัง่ พูด
จนถึงเครื่ องใช้ไฟฟ้ าทางานได้อย่างถูกต้องตามคาสัง่ อยูท่ ี่ประมาณ 3.12
วินาที
จากการทดลองดังกล่ าวพบว่ากว่า 80 % อุปกรณ์สามารถ
ทางานได้อย่างถูกต้อง ในส่ วนของการที่ไม่สามารถสั่งการได้น้ นั เกิ ดมา
จากตัวผูใ้ ช้เองซึ่งมีสาเนี ยงในการออกเสี ยงที่แตกต่างกัน ทาให้คาสั่งเสี ยง
ที่ได้รับการแปลงเป็ นตัวอักษรนั้นไม่ตรงตามคาสั่งที่ผูใ้ ช้ตอ้ งการ ทาให้
จาเป็ นจะต้องมีการดาเนิ นการใหม่ซ้ าอีกครั้ง และยังพบว่ามีการขาดการ
เชื่อมต่อของสัญญาณ Wi-Fi กับตัวอุปกรณ์ ซึ่ งในกรณี ดงั กล่าวนี้ อาจมีได้
หลายสาเหตุดว้ ยกัน เช่ น Router รับ Client มากเกิ นไปจึงทาให้อุปกรณ์
บางตัวขาดการเชื่ อมต่อ ในระหว่างการขาดการเชื่ อมต่อกับเครื อข่าย
ระบบจะสามารถกลับเข้าสู่ เครื อข่ายได้เอง
ในส่ วนความปลอดภัย ของการเข้า ควบคุ ม การท างานของ
ระบบนั้นจาเป็ นจะต้องระบุตวั ตนด้วยชื่ อผูใ้ ช้และรหัสผ่านจึงจะสามารถ
เข้าใช้งานระบบได้ ซึ่งสามารถกรองการเข้าใช้งานจากบุคคลภายนอกได้

6. สรุป
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บทคัดย่ อ

1. บทนำ

งานวิจยั ฉบับนี้ มีวตั ถุประสงค์ เพื่อสร้างอุปกรณ์การทางานการ
ควบคุมอุปกรณ์ ระยะไกลเพื่อความสะดวก และลดบุคลากรในการ
ดู แ ลและควบคุ ม เครื่ องจัก รต่ า งๆ โดยจะแสดงผลให้ ท ราบถึ ง
สถานะการทางานหรื อหากเกิ ด ความผิ ด พร่ องของตัวอุ ป กรณ์ ห รื อ
เครื่ องจักรนั้นๆได้ชุดจาลอง การทางานควบคุ มอุปกรณ์ ระยะไกลมี
การท างานโดยเมื่ อ เราสั่ ง การ การท างานของเครื่ อ งจัก รผ่ า นทาง
คอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรม Visual basic แล้วจะส่ งสัญญาณเป็ น
สัญญาณ Wireless ไปยังชุดรับสัญญาณ เพื่อให้ เครื่ องจักรทางานตาม
การสั่งการ ซึ่ งตัวรับสัญญาณนี้ จะทาการส่ งข้อมูลกลับ ไปยังชุ ด ส่ ง
สัญญาณซึ่ งจะเปลี่ยนมารับสัญญาณแทนแล้วจะแสดงผลให้เห็ นทาง
จอคอมพิวเตอร์ ไม่ว่าจะเป็ นสถานะการทางานของเครื่ องจักร หรื อ
หากเกิดความผิดพร่ องต่อเครื่ องจักร โดยจะมีตวั Sensor คอยตรวจจับ
อยูต่ ลอดเวลาผลที่ได้จากการทดลองชุ ดจาลองการทางานการควบคุม
อุ ป กรณ์ ร ะยะไกล จะสามารถสั่ ง การและส่ ง สั ญ ญาณไปยัง ชุ ด รั บ
สัญญาณแล้วแสดงผลให้ทราบทางจอคอมพิวเตอร์ ได้ โดยจะสั่งใน
ระยะ ขั้นต่าที่ 20 เมตร ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ

ในปั จ จุ บ ัน นั บ ว่ า การใช้ ค อมพิ ว เตอร์ มี บ ทบาทมากในการ
ทางานในแต่ละวันของมนุ ษย์เราและสาหรับในโรงงานอุตสาหกรรม
คอมพิวเตอร์ เองก็มีบทบาทมากทั้งในด้านการติดต่อสื่ อสาร การดูแล
ระบบต่างๆในโรงงานอุตสาหกรรมล้วนแล้วแต่ใช้คอมพิวเตอร์ แทบ
ทั้งสิ้ น เพราะคอมพิ วเตอร์ สามารถตอบสนองความต้องการในการ
ทางานด้านต่างๆได้อย่างเต็มที่ และยังสามารถใช้ควบคุ มโปรแกรม
เพื่อสัง่ การทางานต่างๆได้อีกด้วย

2.หลักกำรกำรทำงำน

Abstract
This project aims to create a simulation remote control device
in order to facilitate the work and decrease the workers for maintaining
and operating the machines. The output will show the work status and
defects of the machines or devices. The simulation remote control
device was worked by inputting the machine operation commands into
the computer which used Visual basic program. Then, the wireless
signal was sent to the receiver to operate the machine. This receiver
sent the data back to the sender that became to be the receiver, and
then the output showed on the monitor. There was a sensor to detect
the work status and the defects of the machines or devices all the time.
The testing result showed that this device could effectively command
and send the signal to the receiver, and show the output on the screen
in 20 meters.

ET-RF24G V1.0

รู ปที่ 1 แผนผังการทางานของการควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้า
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จากแผนผังในรู ปที่ 1 สามารถบอกได้ว่าการควบคุ ม อุปกรณ์
ไฟฟ้ าโดยใช้การควบคุ มและแสดงผลผ่านทางหน้าจอคอมพิ วเตอร์
โดยใช้โปรแกรม Visual Basic เป็ นโปรแกรมควบคุมและสัง่ การซึ่ งจะ
ทาให้สามารถมองเห็นการทางานทั้งระบบได้ภายในจุดเดียว เนื่ องจาก
จะมี ก ารส่ ง สถานการณ์ ท างานในแต่ ล ะจุ ด กลับ มาแสดงผลที่ บ น
หน้าจอคอมพิวเตอร์โดยผ่าน Serial Port และยังควบคุมการทางานโดย
ผ่ า นไมโครคอนโทรลเลอร์ แ ละไม่ จ าเป็ นต้อ งเปิ ดคอมพิ ว เตอร์
ตลอดเวลา เนื่ อ งจากโปรแกรมการควบคุ ม จะถู ก ส่ ง ผ่ า นไปที่
ไมโครคอนโทรลเลอร์ ซ่ ึ งสามารถทางานตามโปรแกรมที่ป้อนจนกว่า
จะมีการเปลี่ยนแปลงที่คอมพิวเตอร์ และแก้ไขปั ญหาเรื่ องของการส่ ง
สัญญาณแบบมีสายสัญญาณซึ่ งอาจมี ความยุ่งยากในการส่ งสัญญาณ
เนื่ องจากมี ภาระทางด้านสายส่ งสัญญาณและการแก้ไขการท างาน
สามารถแก้ไขระบบโดย Software ซึ่ งสะดวกรวดเร็ วและสามารถ
กาหนดรู ปแบบการทางานได้ง่ายและมีความหลากหลายกว่า อีกทั้งยัง
ประหยัดค่าใช้จ่ายมากขึ้นกว่าการส่ งสัญญาณแบบมีสายส่ งสัญญาณ

สาหรับยุติการเชื่ อมต่อส่ วนที่ สองเป็ นส่ วนของ Switch Control โดย
จะแบ่งการควบคุมการทางานของบอร์ ดไมโครคอนโทรลเลอร์ แยก
เป็ นแต่ละตัว โดยจะมีตาแหน่ งของปุ่ มเรี ยงตามลาดับตามแนวตั้ง คือ
Switch 1 Switch 2 Switch 3 และ Switch 4 จะเป็ นการเลื อก เปิ ด ปิ ด
สวิ ตช์ ข องอุ ป กรณ์ แต่ละตัว รู ป ที่ 3 จะแสดงตัวอย่างการท างานบน
หน้าจอเมื่อทาการสัง่ ให้ไมโครคอนโทรลเลอร์ ทางาน

2.กำรออกแบบในส่ วนของโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ในส่ ว นของการออกแบบหน้ า จอส าหรั บ ควบคุ ม การท างานผ่ า น
คอมพิวเตอร์ น้ ัน จะใช้โปรแกรม Visual Basic 6 เป็ นตัวสั่งงานและ
แสดงผลกลับมาที่หน้าจอคอมพิวเตอร์ โดยจะออกแบบหน้าจอ ดังรู ป
ที่ 2

รู ปที่ 3 การทดสอบการทางาน
จากรู ปที่ 3 จะเป็ นตัวอย่างในการแสดงของการควบคุมการ
ทางานของบอร์ ดไมโครคอนโทรลเลอร์ โดยในที่น้ ี เลื อกใช้ Comport
ในการเชื่ อ มต่ อ (ส าหรั บ PC) จากรู ป แสดงการเปิ ดการควบคุ มที่
Switch ของบอร์ ดไมโครคอนโทรลเลอร์ โดยเมื่อเลื อกการทางานที่
หน้าจอคอมพิวเตอร์ เพื่อเลือกอุปกรณ์ที่ตอ้ งการควบคุมหลังจากนั้นกด
ปุ่ มบนหน้าจอก็จะแสดงดังรู ปที่ 3

3. กำรออกแบบในส่ วนของอุปกรณ์ ฮำร์ ดแวร์

รูปที่ 2 หน้าจอสาหรับควบคุมการทางานของอุปกรณ์

การออกแบบบอร์ ดไมโครคอนโทรลเลอร์ ในส่ วนของ
อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ ประกอบด้วย อุปกรณ์ติดต่อข้อมูลระหว่าง
ไมโครคอนโทรลเลอร์และคอมพิวเตอร์
ไมโครคอนโทรลเลอร์ที่
เลือกใช้เป็ นไมโครคอนโทรลเลอร์ตระกูล MCS-1 ดังรู ป 4

โดยหลักการออกแบบจะแบ่งการทางานเป็ นส่ วนๆ ส่ วน
แ ร ก คื อ ส่ ว น ส า ห รั บ เ ลื อ ก ก า ร เ ชื่ อ ม ต่ อ ร ะ ห ว่ า ง บ อ ร์ ด
ไมโครคอนโทรลเลอร์ ก ับ เครื่ อ ง PC โดยในการออกแบบจะมี ปุ่ม
สาหรั บสั่งให้มีก ารเชื่ อมต่ อและปุ่ ม
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4. ผลกำรทดลอง

การทดสอบการท างานของโปรแกรมควบคุ ม กั บ บอร์ ด
ไ ม โ ค ร ค อ น โ ท ร ล เ ล อ ร์ โ ด ย ก า ร ท ด ส อ บ นี้ จ ะ ต่ อ บ อ ร์ ด
ไมโครคอนโทรลเลอร์ เ ข้า กับ เครื่ อ ง PC แล้ว ทดลองส่ ง ข้อ มู ล การ
ควบคุ ม ม า ย ั ง บ อ ร์ ด ไ ม โ ค ร ค อ น โ ท ร ล เ ล อ ร์ โ ด ย ผ่ า น
S erial P ort ข อ ง เ ค รื ่ อ ง ค อ ม พิ ว เ ต อ ร์ ม า ยั ง S erial P ort
ข อ ง บ อ ร์ ด ไมโครคอนโทรลเลอร์ โดยการทดสอบจะท าการต่ อ
อุปกรณ์ดงั รู ปที่ 6

รูปที่ 4 การออกแบบวงจรบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์

การออกแบบชุดจาลองการควบคุมอุปกรณ์แบบไร้สาย การออกแบบ

ชุ ด จ าลองการควบคุ ม อุ ป กรณ์ แ บบไร้ ส ายนั้ นเมื่ อ น ามาต่ อ เข้ า

ไมโครคอนโทรลเลอร์ และชุ ดส่ งสัญญาณแบบไร้ สายนั้นจะเป็ นดังรู ป

ที่ 5
รู ปที่ 6 การต่ออุปกรณ์สาหรับการทดสอบ

ก า ร ท ด ส อ บ ก า ร ส่ ง สั ญ ญ า ณ ร ะ ห ว่ า ง ร ะ บ บ ค ว บ คุ ม
ไมโครคอนโทรลเลอร์ การทดสอบนี้ ตอ้ งการที่จะรับส่ งข้อมูลระหว่าง
เครื่ อง PC และบอร์ ดไมโครคอนโทรลเลอร์ โดยจะใช้การส่ งสัญญาณ
ไร้ สายจากเครื่ อง PC มายังบอร์ ดไมโครคอนโทรลเลอร์ แล้วทาการ
ควบคุ มโดยใช้โปรแกรมบนหน้าจอคอมพิวเตอร์ ส่ังการควบคุ มการ
ท างานของบอร์ ด ไมโครคอนโทรลเลอร์ โดยการทดสอบจะต่ อ
อุปกรณ์
ดังรู ปที่ 7

รูปที่ 5 การออกแบบชุดจาลองการควบคุมอุปกรณ์แบบไร้สาย

รู ปที่ 7 อุปกรณ์ส่งสัญญาณควบคุม
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ในการทดสอบจะใช้ชุดควบคุ มสวิตช์ท้ งั หมด 4 ชุ ด และ
เซ็นเซอร์ ท้ งั 4 ชุ ดเพื่อทดสอบการส่ งสัญญาณระหว่างคอมพิ วเตอร์
และคอนโทรลเลอร์ โดยมีการจาลองการทางานดังรู ปที่ 8

5. สรุ ป
จากการทดสอบ ส่ งสัญญาณจากคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรม
visual basic สั่งการไปยังชุ ดรับคาสั่งที่เป็ นชุ ด sensor ต่างๆ ตามระยะ
เพื่ อ ทดสอบประสิ ท ธิ ภ าพในการส่ ง และรั บ สั ญ ญาณ การทดสอบ
ส่ งผลให้สามารถควบคุมการสั่งเปิ ดปิ ดอุปกรณ์ ได้ดร และ เมื่อสั่งให้
อุปกรณ์มีสถานการณ์ทางานจะแสดงสถานให้ทราบตลอดการทางาน

6. กิตติกรรมประกำศ
การจัดทาวิจยั ฉบับนี้ คณะผูจ้ ดั ทาขอกราบขอบคุณคณะอาจารย์
คณะวิศวกรรมศาสตร์สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า นาย สุทธพงษ์ สุววรณ
วงศ์ นาย วรพงษ์ สถิตย์วงศ์ นางสาว นาริ นทร์ ศรี รักษา โดยเฉพาะ
ท่าน ดร.พนา ดุสิตากร ซึ่งกรุ ณาให้คาปรึ กษาและคาแนะนาในการ
แก้ไขปรับปรุ งโครงงานจนสาเร็ จลุล่วงไปด้วยดีและรวมถึงเพื่อนๆที่
ให้กาลังใจและช่วยกันแก้ปัญหาตลอดมา

7. เอกสำรอ้ ำงอิง

รูปที่ 8 การต่ออุปกรณ์สาหรับการทดสอบ

4.1 ผลกำรทดลอง
การทดสอบการทางานของอุปกรณ์ควบคุม จะทดสอบโดยติด
ตั้งอยูห่ ่ างจากอุปกรณ์ควบคุมที่ระยะประมาณ 20 เมตร จานวน 5 ครั้ง
พบว่าสามารถทางานได้อย่างสมบรู ณ์โดยไม่มีขอ้ ผิดพลาดตลอดช่ วง
การทดสอบ ดังตารางที่ 1
ตำรำงที่ 1 การทดสอบการทางานที่ระยะ 20 เมตร

กำรทดสอบกำรทำงำนระยะ 20 m
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1. บทนา

บทความฉบับ นี้ น าเสนอการพัฒ นาและออกแบบวงจรวัด
พลังงานไฟฟ้ า เพื่อเป็ นแนวทางไปสู่ การติดตั้งในเครื อข่ายไฟฟ้ าอัจฉริ ยะ
โดยวงจรวัด พลัง งานไฟฟ้ าสามารถบัน ทึ ก ข้อ มู ล ค่ า แรงดั น ไฟฟ้ า
กระแสไฟฟ้ า ก าลัง ไฟฟ้ าจริ ง และหน่ ว ยไฟฟ้ ารวมที่ ใ ช้ ไ ปลงใน
หน่ วยความจา SD Card ในการออกแบบบอร์ ดไมโครคอนโทรลเลอร์
PIC 32 เบอร์ 32MX460F512L ถูกนามาใช้ร่วมกับไอซี วดั พลังงานเบอร์
CS5490 เพื่ อ น าข้อ มู ล การใช้พ ลัง งานมาวิ เ คราะห์ ถึ ง พฤติ ก รรมการ
บริ โภคพลังงานของผูใ้ ช้ไฟฟ้ าและลดส่ วนที่ ใช้ไฟฟ้ าสิ้ นเปลื องได้ ผล
จากการทดลองพบว่ า วงจรวัดพลังงานไฟฟ้ าสามารถวัด ปริ มาณทาง
ไฟฟ้ าและบันทึกผลได้โดยการต่อโหลดแบบหลากหลาย วงจรนี้ แสดงค่า
การใช้พลังงานได้สัมพันธ์กบั โหลดที่ต่อในแต่ละช่ วงเวลา และสามารถ
นาไปประยุกต์ติดตั้งในเครื อข่ายไฟฟ้ าอัจฉริ ยะได้จริ ง

สมาร์ ทกริ ด (Smart grid) หรื อโครงข่ายไฟฟ้ าอัจฉริ ยะ เป็ น
การบูรณาวิทยาการทางด้านระบบไฟฟ้ า โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมา
บริ ห ารจัด การพลัง งาน ควบคุ ม การผลิ ต ส่ ง และจ่ า ยพลัง งานไฟฟ้ า
สามารถรองรั บ การเชื่ อมต่ อระบบไฟฟ้ าจากแหล่ งพลังงานทางเลื อกที่
กระจายอยู่ท ั่วไป ซึ่ งเทคโนโลยี น้ ี จะมี เ สถี ยรภาพมากขึ้ น เมื่ อท างาน
ร่ วมกับสมาร์ ทมิเตอร์ (Smart meter) หรื อมิเตอร์ อจั ฉริ ยะ ซึ่ งกาลังเป็ นที่
สนใจอย่ า งมาก เนื่ อ งจากสามารถรองรั บ การเชื่ อ มต่ อ กลับ ไปยัง ผู ้
ให้บริ การสาธารณูปโภคได้ และผูใ้ ช้ไฟฟ้ าเองสามารถรู้ ปริ มาณการใช้
ไฟฟ้ า หรื อเรี ยกดูปริ มาณการใช้ไฟฟ้ าย้อนหลัง เพื่อผูใ้ ช้ไฟฟ้ าสามารถ
ตรวจสอบได้วา่ อุปกรณ์ใดมีการใช้ไฟฟ้ ามากเกิ นไป แล้วทาการปรับปรุ ง
ปริ ม าณการใช้ไฟฟ้ าเพื่ อให้เ กิ ดประสิ ท ธิ ภาพสู งสุ ด ซึ่ งจะช่ วยให้ ผูใ้ ช้
ไฟฟ้ าสามารถลดค่ า ใช้ จ่ า ยลงได้ นัก วิ จ ัย จ านวนมากจึ ง สนใจพัฒ นา
เครื่ องมือวัดพลังงานเพื่อประยุกต์ใช้เป็ นสมาร์ ทมิเตอร์ ที่มีประสิ ทธิ ภาพ
มากขึ้นเช่ น ในงานวิจยั [1] เป็ นการวิเคราะห์ประสิ ทธิ ภาพของระบบ
ZigBee บนพื้นฐานของ HAS ซึ่ งเป็ นงานวิจยั ที่ใช้ควบคุมจากระยะไกล
และสามารถใช้ตรวจสอบโหลดของเครื่ องใช้ไฟฟ้ าเพื่อประเมินการใช้
พลังงานโดยรวมโดยใช้การวัดพลังงานจาก IC CS5490 ซึ่งให้ค่าที่แม่นยา
และน าค่ า ที่ ไ ด้ม าวิ เ คราะห์ ต ัว ชี้ วัด ประสิ ท ธิ ภ าพที่ ต่ า งกัน ต่ อ ไป ใน
งานวิจยั ที่ [2] เป็ นงานวิ จยั ที่ มุ่งเน้น การบริ ห ารจัด การภายในบ้านใช้
สมาร์ ทมิ เตอร์ เป็ นตัวช่ วยตรวจสอบโดยประยุก ต์ใช้ก ับ การควบคุ ม
แหล่งจ่ายไฟโดยตรงกับ SMPT ซึ่งจะทางานเป็ นตัวให้ขอ้ มูลสาคัญๆของ
เครื่ องใช้ไฟฟ้ าภายในบ้าน อย่างไรก็ ตาม SMPT ยังไม่ ส ามารถระบุ
ตาแหน่งได้ดีที่สุด ในงานวิจยั ที่ [3] ได้พฒั นาการตรวจสอบและระบุการ
ใช้สมาร์ทมิเตอร์ ใน AMI ตามลาดับการอ่านสมาร์ ทเมตร ที่ปลอดภัยโดย
ใช้น้ าหนักเบา สังเกตได้จากผลการจาลองโครงสร้างสามารถระบุการใช้
งานได้ถูกต้องและมี ความแม่นยาแต่ยงั มีขอ้ ผิดพลาดอยูบ่ า้ งซึ่ งจะนาไป
ปรับปรุ งแก้ไขในอนาคต

ค าส าคั ญ :
สมาร์ ทมิ เ ตอร์ , เ ครื่ องมื อวั ด พลั ง งานไฟฟ้ า ,
ไมโครคอนโทรลเลอร์ PIC 32

Abstract
This paper presents the development and design energy
meter circuit for exploiting in smart grid system. This circuit can record
the energy consumption parameter such as voltage, current, power and
total energy into SD card. To design this circuit, the PIC 32
microcontroller board is used with the CS5490 energy measurement IC
for analyzing the energy data consumption and saving energy cost. The
experiment results show that this circuit can measure and record energy
parameter with connecting various load. This circuit provides the
energy data consumption relate to the using load in each time. It also
can apply to the real smart grid system.
Keywords: smart meter, energy measurement, microcontroller PIC32
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บทความฉบับ นี้ น าเสนอวงจรวัด พลังงานไฟฟ้ าที่ ส ามารถ
บัน ทึ ก ปริ มาณไฟฟ้ าต่ า งๆ ได้ เช่ น ค่ า แรงดัน ไฟฟ้ า กระแสไฟฟ้ า
กาลังไฟฟ้ า และหน่วยไฟฟ้ ารวม ที่ใช้โดยไอซีวดั พลังงาน CS5490 ซึ่ งให้
ค่าแม่นยา ใช้แรงดัน ไฟต่ า ส่ งข้อมูล ผ่านระบบ RS232 ต่ อใช้งานกับ
หน่วยประมวลผลได้หลากหลายและใช้สายสัญญาณในการส่ งข้อมูลน้อย
โดยต่อร่ วมกับหน่วยประมวลผลไมโครคอนโทรลเลอร์ PIC32 ซึ่ งเป็ น
ไมโครคอนโทรลเลอร์ 32 บิต ที่ มีการประมวลผลรวดเร็ วเมื่อเที ยบกับ
ไมโครคอนโทรลเลอร์ ทว่ั ไป ทาให้ ส ามารถประยุก ต์เ พื่ อ พัฒ นาเป็ น
สมาร์ทมิเตอร์แบบตรวจสอบปริ มาณการใช้ไฟฟ้ าได้ตามเวลาจริ ง (Real time)

รู ปที่ 1 โครงสร้างภายในของ CS 5490

2. ทฤษฎี
2.1 มิเตอร์ อจั ฉริยะ

2.3 ไมโครคอนโทรลเลอร์ PIC32
ไมโครคอนโทรลเลอร์ PIC32 เป็ นไมโครคอนโทรลเลอร์ จาก
บริ ษทั Microchip Technology Inc. ซึ่ง PIC32 เป็ นไมโครคอนโทรลเลอร์
32 บิต มีความเร็ วสู งสุ ดในหน่วยประมวลผลไมโครคอนโทรลเลอร์ โดย
ในบทความนี้ ใ ช้หน่ วยประมวลผลเบอร์ 32MX460F512L เนื่ องจากมี
ความเร็ วในการประมวลผลสู ง เหมาะแก่การพัฒนาวงจรวัดพลังงานเป็ น
มิเตอร์ อจั ฉริ ยะที่สามารถตรวจสอบปริ มาณการใช้ไฟฟ้ าได้ตามเวลาจริ ง
(Real time)

มิเ ตอร์ อจั ฉริ ยะ ทาหน้าที่ อ่านค่ าพลังงาน ประมวลผลและ
แสดงข้อมูลการใช้พลังงานแก่ผใู ้ ช้ไฟฟ้ ามิเตอร์ อจั ฉริ ยะแบ่งตามลักษณะ
การต่อใช้ได้ 2 แบบ คือ มิเตอร์แบบวัดพลังงานรวมที่จุดเดียว และมิเตอร์
แบบวัดพลังงานหลายจุด โดยแต่ละแบบมีขอ้ ดี ขอ้ เสี ยแตกต่างกัน แต่การ
พัฒนามิเตอร์ แบบวัดพลังงานรวมที่จุดเดี ยวมีความยากกว่า หากต้องการ
ระบุวา่ ช่วงเวลา อุปกรณ์ไฟฟ้ าใดทางาน เพราะต้องวิเคราะห์จากปริ มาณ
การใช้ไฟฟ้ ารวม ส่วนการติดต่อสื่ อสารของมิเตอร์ อจั ฉริ ยะกับผูใ้ ช้ไฟฟ้ า
โดยทัว่ ไปจะใช้ PLC หรื อ GSM/GPRS หรื อ Zigbee เป็ นต้น ทาให้ผใู้ ช้
ไฟฟ้ าสามารถดูการใช้ไฟฟ้ าย้อนหลังหรื อตามเวลาจริ งได้

2.2 ไอซีวดั พลังงาน
เป็ นไอซี ที่ออกแบบสาหรับการตรวจวัดปริ มาณการใช้ไฟฟ้ า
ซึ่ งวงจรภายในประกอบไปด้วยตัวแปลงอนาล็อกเป็ นดิ จิตอล (ADC)
โดยทัว่ ไปจะสามารถอ่านค่า กาลังไฟฟ้ ารี แอคทีฟ กาลังไฟฟ้ าปรากฎ ค่า
แรงดันและกระแส RMS ค่าตัวประกอบกาลังไฟฟ้ า ความถี่ สายกาลัง
เป็ นต้น โดยผู้พ ฒ
ั นาสามารถเลื อ กใช้ ต ามความเหมาะสม ทั้ง วิ ธี ก าร
อิ น เตอร์ เ ฟสไปยัง หน่ ว ยประมวลผล, ค่ า ความผิ ด พลาด, การกิ น
กระแสไฟ และงบประมาณ เป็ นต้น โดยบทความนี้ ใช้ไอซี วดั พลังงาน
CS5490 มี ค วามผิ ด พลาด 0.1% โดยส่ ง ข้อ มู ล ผ่ า นอิ น เตอร์ เ ฟสแบบ
UART ใช้แ หล่ ง จ่า ยไฟ 3.3 โวลต์ และต้น ทุ น ไม่ สู ง เหมาะกับ การ
ออกแบบเพื่อพัฒนาเป็ นมิเตอร์อจั ฉริ ยะ
รู ปที่ 2 โครงสร้างภายในของไมโครคอนโทรลเลอร์ PIC32
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3. การออกแบบ
3.1 การออกแบบฮาร์ ดแวร์

3.2 การออกแบบซอร์ ฟแวร์
การออกแบบซอร์ ฟแวร์ เป็ นการออกแบบโปรแกรมสาหรับ
หน่ วยประมวลผล โดยเริ่ มต้นจากทาการเช็ คสถานะ ว่า SD card และ
อุ ป ก ร ณ์ ส า ห รั บ ก า ร บั น ทึ ก ข้ อ มู ล นั้ น ถู ก ติ ด ตั้ ง อ ยู่ บ น บ อ ร์ ด
ไมโครคอนโทรลเลอร์ PIC32 ซึ่งหาก SD card ทาการติดตั้งอยูโ่ ปรแกรม
จะรับค่าจากไอซี วดั พลังงาน CS5490 แล้วทาการบันทึกปริ มาณทางไฟฟ้ า
ต่างๆ ลงใน SD card ซึ่ งสามารถส่ งค่าข้อมูล ไปแสดงเป็ นตารางใน
Microsoft office excel โดยทดลองทาการบันทึกค่าปริ มาณทางไฟฟ้ าทุก
10 วิน าที ซึ่ ง ความถี่ ใ นการบันทึ ก สามารถปรั บ เปลี่ ย นได้ตามความ
เหมาะสมในการประยุกต์ใช้งานจริ ง

ในบทความนี้ ใ ช้ไอซี CS5490 เป็ นเครื่ องมื อใช้วดั พลังงาน
ไฟฟ้ า และประมวลผลด้ ว ยไมโครคอนโทรลเลอร์ PIC32 เบอร์
32MX460F512L และบันทึกค่าการใช้ไฟฟ้ าลง SD Card เพื่อนาข้อมูลมา
วิเคราะห์ ซึ่ งออกแบบฮาร์ ดแวร์ ดงั รู ปที่ 3 โดยสามารถแบ่งการออกแบบ
ได้เป็ น 6 ส่วน ดังนี้

AC

Voltage
Divide Sensor

Cap.Drop +
Buck Supply

Load

4. ผลการทดลอง

Current Sensor

Voltage input

CS5490

Tx
Rx
Reset

Isolation

Current input

+3.3 V

PIC32

SD CARD

รู ปที่ 3 การออกแบบ
- Power supply: ทาหน้าที่ แปลงสัญญาณไฟกระแสสลับ
220Vac เป็ นสัญญาณไฟกระแสตรง และรักษาระดับคงเหลือ 3.3Vdc เพื่อ
ใช้เป็ นแหล่งจ่ายไฟให้กบั ไอซีวดั พลังงาน CS5490
- Voltage divide sensor: เป็ นวงจรส่ ว นที่ ใ ช้ ว ดั ค่ า
แรงดันไฟฟ้ าจากโหลด โดยการแบ่งแรงดัน โดยเอาท์พุทของวงจรส่ วนนี้
คือ VIN+ และ VIN- ต่อเข้าไปยังไอซี วดั พลังงาน
- Current sensor: เป็ นวงจรส่ วนที่ใช้วดั ค่ากระแสไฟฟ้ าจาก
โหลด CT โดยเอาท์พุทของวงจรส่ วนนี้ คือ IIN+ และ IIN- ต่อเข้าไปยัง
ไอซีวดั พลังงาน
- Energy measurement IC: ไอซี ที่ใช้คือ CS5490 โดยส่ ง
ข้อมูลการใช้พลังงานผ่าน UART สื่ อสารข้อมูลผ่านขา Tx และ Rx ไปยัง
หน่ ว ยประมวลผลไมโครคอนโทรลเลอร์ PIC32 ผ่ า นวงจรเชื่ อ มต่ อ
Isolation
- PIC32 Microcontroller: ไมโครคอนโทรลเลอร์ ที่ใช้ เบอร์
32MX460F512L
ซึ่ งมี ค วามเร็ วสู งสุ ดในหน่ วยประมวลผล
ไมโครคอนโทรลเลอร์ และใช้พ ลัง งานต่ า เพราะที่ จ ะพัฒ นามิ เ ตอร์
อัจฉริ ยะแบบต้องการเห็ นการใช้พลังงานไฟฟ้ าได้ตามเวลาจริ ง โดยทา
การโปรแกรมข้อมูลและดีบกั ผ่านโปรแกรม Maplab
- Isolation: เป็ นวงจรส่ วนเชื่ อมต่อระหว่าง ไอซี วดั พลังงาน
CS5490 และหน่ วยประมวลผลไมโครคอนโทรลเลอร์ PIC32 โดย
ออกแบบส่งสัญญาณผ่านออปโต้คปั เปลอร์ เพื่อป้ องกันสัญญาณรบกวน

ขั้นตอนการทดลองวัดการใช้พลังงานจากไอซี CS5490 ผ่าน
หน่ วยประมวลผล PIC32 โดยโหลดเป็ นเครื่ องปรับอากาศจานวน 2 ตัว
โดยช่ วงแรกของการทดลอง ทาการเปิ ดแอร์ 1 ตัว ส่ วนช่ วงที่สองทาการ
เปิ ดแอร์ 2 ตัวพร้ อมกัน จากนั้น นาผลการใช้พลังงานที่ ถูกบันทึ กลงใน
SD Card มาวิเคราะห์ผล แสดงดังรู ปที่ 4

(a)

(b)
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(c)
รู ปที่ 4 ผลการวัดพลังงาน
(a) ค่ากาลังไฟฟ้ าจริ งโหลดหลากหลายประเภท
(b) ค่าพลังงานไฟฟ้ ารวมจากโหลดหลากหลายประเภท
(c) Raw energy data and information extraction
ผลการทดลองแบ่งออกเป็ น 2 ส่ วน คื อ ปริ มาณกาลังไฟฟ้ าที่
ใช้ดังรู ปที่ 4 (a) และ (b) สัง เกตได้ว่า กราฟในช่ วงแรกที่ เ ปิ ด
เครื่ องปรั บอากาศหนึ่ ง ตัว ลัก ษณะก าลังวัตต์จะขึ้ น ลงสลับ กัน ไปเป็ น
ลัก ษณะของพัล ส์ เนื่ องจากการทางานของเครื่ องปรั บอากาศจะมี ก าร
ทางานเป็ นช่ วงๆ ตามการทางานเป็ นช่ วงๆ ของคอนแดนเซอร์ จากนั้น
เ มื่ อเ ปิ ดเ ค รื่ องปรั บอาก าศตั ว ที่ สอง เ มื่ อค อนแ ดนเ ซอร์ ข อ ง
เครื่ องปรับอากาศทั้งสองทางานพร้ อมกัน กาลังวัตต์สูงสุ ดที่ วดั ได้มีค่ า
สู งขึ้นไปอีก และต่าลงมากเมื่อคอนเแดนเซอร์ หยุดทางานพร้อมกัน
เมื่อพิจารณาผลการทดลองรู ปที่ 4 (c) เป็ นกาลังไฟฟ้ ารวม จะ
เห็ นได้ว่า เมื่อเปิ ดเครื่ องปรั บ อากาศเครื่ องแรก ผลกาลังไฟฟ้ ารวมเป็ น
ลัก ษณะเชิ ง เส้ น จากนั้น เมื่ อ เปิ ดเครื่ องปรั บ อากาศเครื่ องที่ ส อง ผล
กาลังไฟฟ้ ารวมเป็ นเชิงเส้นที่มีความชันมากขึ้น

5. สรุปผลการทดลอง
งานวิจยั นี้นาเสนอวงจรวัดพลังงานไฟฟ้ า
เพื่อพัฒนาเป็ น
มิเตอร์อจั ฉริ ยะสาหรับติดตั้งในเครื อข่ายอัจฉริ ยะในอนาคต โดยวงจรวัด
พลังงานไฟฟ้ าสามารถบันทึก และแสดงค่าประมาณทางไฟฟ้ า โดยใช้
ไอซีวดั พลังงาน CS5490 ต่อกับหน่วยประมวลผล PIC32 เบอร์
32MX460F512L ซึ่งเป็ นไมโครคอนโทรลเลอร์ 32 บิต โดยการส่ งข้อมูล
ระหว่างไอซีวดั พลังงานกับหน่วยประมวลผลด้วย UART
ผลการทดลองจากการต่อโหลดด้วยเครื่ องปรับอากาศ แล้วดู
ผลการวัดปริ มาณไฟฟ้ าทั้งส่ วนของกาลังวัตต์ และกาลังไฟฟ้ ารวม กราฟ
ที่ได้มีความสัมพันธ์กบั โหลดที่ต่อใช้ จึงสามารถนาวงจรวัดพลังงานนี้
สามารถประยุกต์ใช้ในมิเตอร์อจั ฉริ ยะได้
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การประยุกต์ ซิกบีเพือ่ รับส่ งข้ อมูลไร้ สายสาหรับดิจิตอลกิโลวัตต์ ฮาวมิเตอร์
Application of Zigbee to Digital Kilowatt Hour Meter Wireless Data Transmission
วุฒิชัย สง่ างาม ประจวบ อินระวงศ์ วัชระ ตุ่นกระโทก และ ศักดิ์ชัย แผ่นกระโทก
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Module. The last part, Visual Studio 2010 program had developed to
control operations of the whole system, including, calculation of electric
bill, record data in Access and Text files and plot a graph of electricity
in each month.
The test results showed that single Zigbee Module can be
connected up to 16 digital Kilowatts Hour Meters through extension
multiplexer and can display information within the developed program.
Distances of wireless communications between Zigbee Module and
computer in the open area is 60 meters, through concrete wall with a
thickness of 10 centimeter is 25 meters and glass wall with a thickness
of 1 centimeter is 8 meters.

บทคัดย่ อ
บทความนี้ น าเสนอ การสื่ อ สารข้อ มู ล แบบไร้ ส ายโดย
ประยุกต์ใช้งานซิ กบี (Zigbee) สาหรับดิ จิตอลกิ โลวัตต์ฮาวมิเตอร์ หลายๆ
ตัว เพื่อส่งข้อมูลไปเก็บที่เครื่ องคอมพิวเตอร์ โดยมีองค์ประกอบของการ
ทางานคื อ ส่ วนแรกเป็ นส่ วนของอุป กรณ์ วดั พลังงานไฟฟ้ าด้วยระบบ
ดิจิตอลที่มีการแสดงผลแบบหลอด 7 ส่ วน ส่ วนที่สองเป็ นส่ วนของโมดูล
ซิกบีที่จะทาหน้าที่สื่อสารข้อมูลแบบไร้ สายผ่านคลื่ นวิทยุยา่ นความถี่ 2.4
กิกะเฮิร์ทซ์ พร้อมด้วยส่ วนวงจรขยายการเชื่ อมต่อแบบมัลติเพล็กซ์เซอร์
สาหรับกรณี ที่ตอ้ งการเชื่ อมต่อกับดิจิตอลกิโลวัตต์ฮาวมิเตอร์ หลายๆ ตัวที่
อยูใ่ นบริ เวณเดียวกัน โดยใช้โมดูลซิ กบีในการรั บส่ งข้อมูลเพียงตัวเดี ยว
และส่ วนสุ ดท้ายป็ นโปรแกรม เพื่อใช้ควบคุมการทางานของระบบ รวม
ไปถึงการคานวณค่าพลังงานไฟฟ้ า และแสดงกราฟพลังงานไฟฟ้ าในแต่
ละเดือน
จากผลการทดสอบการสื่ อสารข้อมูล โดยใช้โมดู ล ซิ ก บี จานวน
หนึ่ งตัวสามารถติดต่อสื่ อสารกับดิ จิตอลกิ โลวัตต์ฮาวมิเตอร์ ได้สูงสุ ด 16
ตัวต่อจุด พร้อมทั้งกาหนดรู ปแบบและระยะทาง ในการทดสอบจานวน
3 รู ปแบบ คือ ในที่โล่ง ที่ระยะทาง 60 เมตร ผ่านผนังปูนที่มีความหนา
10 เซนติเมตร ที่ระยะทาง 25 เมตร และผ่านผนังกระจกที่มีความหนา 1
เซนติเมตร ที่ระยะทาง 8 เมตร ผลคือสามารถทาการสื่ อสารได้ท้ งั หมด

Keywords: wireless data communication , Zigbee

1. บทนา
ระบบการรับส่ งสัญญาณแบบไร้สาย คือระบบการสื่ อสารข้อมูล
โดยอาศัยการส่ งคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ า ย่านความถี่ วิทยุ (RF) ในการรับและ
ส่ ง ข้อ มู ล ระหว่ า งอุ ป กรณ์ โดยปราศจากความต้อ งการของการเดิ น
สายสัญญาณ ทาให้เกิดการเคลื่อนย้ายอุปกรณ์การทางานได้สะดวก
ในทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้ าได้นาระบบการรับส่ งสัญญาณแบบ
ไร้ สาย มาช่ วยเก็บข้อมูลการใช้พลังงานไฟฟ้ า จากดิ จิตอลกิ โลวัตต์ฮาว
มิเตอร์ (Digital kilowatt-hour meter) ตามสถานที่ต่างๆ โดยใช้อุปกรณ์
รับส่ งข้อมูลแบบไร้สายชุดแรก เป็ นตัวรับข้อมูลจากดิ จิตอลกิ โลวัตต์ฮาว
มิเตอร์ แล้วส่ งข้อมูลผ่านคลื่ นความถี่ ไปยังอุปกรณ์ รับส่ งข้อมูลแบบไร้
สายอีกชุ ดหนึ่ งที่ต่ออยูก่ บั คอมพิวเตอร์ เพื่อทาการเก็บค่าเหล่านั้น ทาให้
ง่าย สะดวก และรวดเร็ ว

คาสาคัญ : การสื่ อสารข้อมูลแบบไร้สาย โมดูลซิกบี

Abstract
This paper proposes wireless data communication for Digital
Kilowatts Hour Meters. Zigbee Modules were used for transferring data
from Digital Kilowatts Hour Meters to computer. The system consists
of three parts. First part is a power Digital Kilowatts Hour Meters with
7 Segment displayed (Model Tronics T 10A). The second part, the
Zigbee Module was used for communicating data wirelessly via a radio
frequency of 2.4 GHz. An extension multiplexer was used in order to
link nearby Kilowatts Hour Meters together by using only single Zigbee

2. โมดูลซิกบี (ZigBee Module)
ซิกบีเป็ นอุปกรณ์การสื่ อสารไร้สายประเภทหนึ่ งที่มีการกาหนด
มาตรฐานโดย ซิ ก บี อ ลิ อ านซ์ (Zigbee Alliance) โดยจะอ้า งอิ ง ตาม
มาตรฐาน IEEE 802.15.4 ซึ่ งเป็ นมาตราฐานการทางานของระบบ
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เมื่อซิ กบีลูกข่ายส่ งข้อมูลกลับมายังซิ กบีแม่ข่าย ซิ กบีแม่ขา่ ยก็จะ
ทาการเปิ ดช่องทางการสื่ อสารกับคอมพิวเตอร์ ผา่ นทางพอร์ ทอนุกรม เพื่อ
ท าการส่ ง ค่ า ข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ จ ากตัว ดิ จิ ต อลกิ โ ลวัต ต์ ฮ าวมิ เ ตอร์ ไปยัง
คอมพิวเตอร์ โดยจะมีโปรแกรมจัดเก็บข้อมูลและแสดงผลอีกที่หนึ่ง

เครื อข่ายไร้ สาย โดยข้อดี ของตัวซิ กบี น้ นั จะใช้พลังงานน้อย อุปกรณ์มี
ขนาดเล็ ก ในปั จ จุบนั นิ ย มนาเอาซิ ก บี มาใช้ใ นระบบเครื อข่ า ยไวเรส
เซนเซอร์ เนตเวิร์ค (Wireless Sensor Network) เนื่ องจากใช้พลังงานน้อย
ทาให้ เอื้ อประโยชน์ต่อพื้น ที่ ทางานได้อย่างสะดวก ไม่ ต้องกังวลเรื่ อง
พลังงาน ทาให้ ใ ช้งานได้เป็ นระยะเวลานาน ๆ เหมาะอย่างยิ่งส าหรั บ
ระบบตรวจจับ หรื อระบบตรวจวัดต่าง ๆที่ตอ้ งเฝ้ าดู ค่าการเปลี่ ยนแปลง
ของระบบที่ใช้ระยะเวลาต่อเนื่ อง
ซิ กบี เป็ นอุปกรณ์ ที่มี ไมโครคอนโทรเลอร์ และอาร์ เ อฟไอซี
(RFIC) อยูภ่ ายใน ทาหน้าที่เป็ นทั้งอุปกรณ์รับ-ส่ งสัญญาณ (Transceiver
device) แบบกึ่งสองทิศทาง (Half Duplex) ในการใช้งานตัวซิ กบีมีการ
กาหนดย่านความถี่ใช้งานตามมาตรฐานไว้ 3 ย่านความถี่ คือ ย่าน 2.4 กิ กะ
เฮริ์ ท ย่าน 915 เมกะเฮริ์ ท และย่าน 868 เมกะเฮริ์ ท โดยแต่ละย่านจะมี
ช่องสัญญาณ 16 ช่อง 10 ช่ อง และ 1 ช่ อง ตามลาดับ ส่ วน อัตรารับส่ ง
ข้อมูลจะอยูท่ ี่ 250 กิ โลบิตต่อวินาที 40 กิ โลบิตต่อวินาที และ 20
กิโลบิตต่อวินาที ตามลาดับ

3.2 การทางานของซิกบีลูกข่ ายกับดิจิตอลกิโลวัตต์ ฮาวมิเตอร์
ในการทางานของของซิ กบีลูกข่ายนั้นจะต้องมีไมโครคอนเลอร์
เข้ามาเกี่ยวข้องเพื่อทาหน้าที่กาหนดช่ องทางในการสื่ อสารกับตัวดิจิตอล
กิโลวัตต์ฮาวมิเตอร์ ให้ได้จานวนหลายๆตัว
การสื่ อสารข้อมู ล ระหว่างซิ ก บี ลู ก ข่ ายและไมโครคอนโทรล
เลอร์ มีการเชื่ อมต่อกันแบบอนุ กรมยูอาร์ ท (UART) โดยใช้ขาสาหรับ
ส่ งสัญญาณร้องขอไปให้อุปกรณ์ปลายทางส่ งข้อมูลกลับมา โดยขา RX ที่
ตัวซิ กบีลูกข่ายจะรับสัญญาณจากขา TX ของไมโครคอนโทรล เลอร์ ใน
ขณะเดี ยวกันที่ ขา RX ของไมโครคอนโทรลเลอร์ ก็จะคอยรับสัญญาณ
จากขา TX ของซิกบีลูกข่ายเช่นกัน ดังแสดงได้ดงั รู ปที่ 2

รู ปที่ 2 แสดงรู ปแบบของการสื่ อสารข้อมูลระหว่างซิ กบีและ
ไมโครคอนโทรลเลอร์
การสื่ อสารข้อมูลระหว่างวงจรขยายแบบมัลติเพล็กซ์เซอร์ กบั ซิ ก
บี ลู ก ข่ าย จะใช้ก ารสื่ อสารแบบอนุ ก รมยูอาร์ ท เช่ น กัน ขาส าหรั บ ส่ ง
สัญญาณร้ องขอจากขา TX ของซิ ก บี ต่อให้กบั ขา RX ของวงจรขยาย
มัล ติ เ พล็ ก ซ์ เ ซอร์ และสัญ ญาณที่ ไ ด้จ ากอุ ป กรณ์ ป ลายทางส่ ง ข้อ มู ล
กลับมาที่วงจรขายายมัลติเพล็กซ์เซอร์ ที่ขา TX โดยจะส่ งสัญญาณมายัง
ขา RX ของซิกบี

รู ปที่ 1 แสดงการทางานของระบบ

3. ขั้นตอนและวิธีการดาเนินงาน
ในการออกแบบเบื้ อ งต้น ได้ ท าการออกแบบการติ ด ต่ อ สื่ อ สาร
ระหว่างตัวคอมพิวเตอร์ กบั ซิ กบีแม่ข่าย และการสื่ อสารระหว่างตัวซิ กบี
ลูกข่ายกับตัวคอนโทรลเลอร์ ดังรายละเอียดต่อไปนี้
3.1 การสื่อสารระหว่ างคอมพิวเตอร์ กบั ซิกบีแม่ ข่าย
ในส่ วนของคอมพิวเตอร์ ที่ทาหน้าที่รับข้อมูล เมื่อเริ่ มทางานตัว
โปรแกรมจะส่ งชุ ดคาสัง่ ไปยังซิ กบี แม่ข่ายที่ ต่อร่ วมกับคอมพิวเตอร์ ผ่าน
ทางสายสัญญาณ RS232 โดยชุ ด รหัส ค าสั่งที่ ส่ งออกไปจะมี ห มายเลข
รหัสประจาตัวของซิ กบีลูกข่ายประกอบอยูด่ ้วย หมายเลขรหัสดังกล่าว
จะเป็ นการระบุกลุ่มของมิเตอร์ ที่ตอ้ งการส่ งค่าพลังงานที่วดั ได้กลับมา

รู ปที่ 3 แสดงรู ปแบบของการสื่ อสารภายในบอร์ดมัลติเพล็กซ์เซอร์
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การสื่ อ สารข้อ มู ล ระหว่างวงจรขยายามัล ติ เ พล็ก ซ์ เ ซอร์ ก ับ
ไมโครคอนโทรลเลอร์ ใช้การเชื่ อมต่อกันโดยใช้การสื่ อสารแบบขนาน
ผ่านดาต้าบัส (Data Bus) ไมโครคอนโทรลเลอร์ จะส่ งสัญญาณลอจิ ก
ขนาด 4 บิตให้กบั วงจรขยายมัลติเพล็กซ์เซอร์ ท้ งั 2 ตัว เพื่อให้ตอบสนอง
การเลือกช่องสัญญาณการรับส่ งข้อมูล ดังรู ปที่ 3
3.3 การออกแบบโปรแกรมการทางานของระบบ
ในการออกแบบตัว โปรแกรมใช้ ง านจะพัฒ นาขึ้ นมาจาก
โปรแกรม Microsoft Visual Studio 2010 โดยต้องการที่เก็บค่าต่างๆลง
ในฐานข้อมูล คือ ค่ารหัสไอดีของตัวซิกบี แอดเดรสของตัวซิ กบี จานวน
ช่องสัญญาณ ค่าเอฟที (Ft) ฐานข้อมูลของผูใ้ ช้ตวั ดิ จิตอลกิ โลวัตต์ฮาว
มิเตอร์ และค่าการใช้พลังงานไฟฟ้ าจากดิ จิตอลกิ โลวัตต์ฮาวมิ เตอร์ ดัง
แสดงดังรู ปที่ 4

รู ปที่ 4 การเชื่ อมต่อมิเตอร์ เข้ากับบอร์ ด มัลติเพล็กซ์เซอร์

ตารางที่ 1 แสดงระยะทางในการทดสอบ การสื่ อสารของโมดูลซิกบี
ระยะทาง
อุณหภูมิขณะ
ลาดับ
สภาพพื้นที่
สูงสุด (เมตร) ทดสอบ ( °C )
1
ในที่โล่ง
60
37.5
2
ผนังปูน หนา 10 ซม.
25
35.5
3
ผนังกระจก หนา 1 ซม.
8
43.5
5. สรุ ปผลการทดสอบ
การใช้ ง านโมดู ล ซิ ก บี ห นึ่ งตัว สามารถต่ อ ร่ วมกั บ ดิ จิ ต อล
กิ โลวัตต์ฮาวมิ เตอร์ ได้สูงสุ ด 16 ตัว ต่อหนึ่ งจุด โดยต้องต่อวงจรขยาย
มัล ติ เ พล็ ก ซ์เ ซอร์ ร่วมด้วย และระยะทางในการสื่ อสารข้อมู ล แบบไร้
สายในที่โล่งมีระยะทางสู งสุ ดคือ 60 เมตร ผ่านผนังปูนที่มีความหนา 10
เซนติเมตร มีระยะทางทางสู งสุ ดคือ 25 เมตร และผ่านผนังกระจกที่ มี
ความหนา 1 เซนติเมตรมีระยะทางสูงสุ ด คือ 8 เมตร
ส่ วนการเก็บ ข้อมู ลค่ าพลังงานไฟฟ้ ามี หน่ วยเป็ น กิ โลวัตต์ต่อ
ชัว่ โมง ข้อมูลที่ได้สามารถนาไปใช้ในการคิ ดค่าไฟฟ้ าที่ ใช้ไปต่อเดื อน
โดยจะแสดงเป็ นใบแจ้งค่าไฟฟ้ า พร้อมด้วยทั้งแสดงกราฟการใช้พลังงาน
12 เดื อนย้อนหลัง ซึ่ งจะทาให้ทราบถึงพฤติกรรมการใช้พลังงานไฟฟ้ า
ของผูใ้ ช้ไฟฟ้ าอีกทางหนึ่ง

รู ปที่ 4 หน้าต่างโปรแกรมแสดงผลการเก็บค่าพลังงานไฟฟ้ า
4. ผลการทดสอบ
ในขั้นตอนของการทดสอบการส่ งข้อมูลจะมีการทดสอบอยู่ 3
รู ปแบบคือ ในที่โล่ง มีส่ิ งกี ดขวางคือผนังปูน และผนังกระจก โดยทั้ง 3
รู ปแบบจะต้องต่อดิ จิตอลกิ โ ลวัต ต์ฮาวมิ เ ตอร์ จานวน 16 ตัว ร่ วมกับ
วงจรขยายการรับข้อมูลแบบมัล ติเ พล็ก ซ์เ ซอร์ เพื่อให้ ได้ข ้อมูล การใช้
พลังงานจากดิจิตอลกิโลวัตต์ฮาวมิเตอร์ มาเก็บไว้ที่ตวั คอมพิวเตอร์ ดังรู ป
ที่ 4 และในขณะที่ทาการทดสอบได้ทาการวัดอุณหภูมิที่ตวั ซิ กบี ดัง
แสดงในตารางที่ 1
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Intelligent Light System for Android Operating System
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บทคัดย่ อ

sending and receiving data between smartphone and the electrical

โครงการนี้ จดั ทาขึ้นเพื่อสร้างระบบไฟอัจฉริ ยะบนระบบ
ปฏิบตั ิการแอนดรอยด์ร่วมกับไมโครคอนโทรลเลอร์ ซึ่ งทางานโดยผ่าน
แอพพลิเคชัน่ บนสมาร์ ทโฟนระบบปฏิบตั ิการแอนดรอยด์ ส่ งคาสัง่
ควบคุมไปยังไมโครคอนโทรลเลอร์ ผา่ นเครื อข่ายท้องถิ่นไร้สาย เพื่อให้
ไมโครคอนโทรลเลอร์ควบคุมการเปิ ด – ปิ ด อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ตอ้ งการ
โครงการวิจยั นี้ มีวตั ถุประสงค์หลัก คือ 1.) ศึกษาและพัฒนา
แอพพลิเคชัน่ แอนดรอยด์บนสมาร์ ทโฟน 2.) ประยุกต์ใช้ไมโครคอน
โทรลเลอร์ เพื่อเป็ นชุดควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้า และ 3.) ศึกษาและใช้งาน
เครื อข่ายท้องถิ่นไร้สาย เพื่อเป็ นตัวกลางในการรับส่ ง ข้อมูลระหว่าง
สมาร์ทโฟน และชุดควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้า จากการทดลองใช้งานระบบ
ผูใ้ ช้สามารถสัง่ งานอุปกรณ์ทาการเปิ ดปิ ดไฟฟ้ าได้ ระบบยังสามารถ
รายงานสถานะการใช้งานของอุปกรณ์ในเวลานั้นและแสดงประวัติการ
ใช้งานของอุปกรณ์ไฟฟ้า โดยเก็บบันทึกข้อมูลระยะเวลาการทางานและ
กาลังวัตต์ของอุปกรณ์แต่ละชิ้น เพื่อนามาคานวณปริ มาณการใช้พลังงาน
ไฟฟ้าของแต่ละอุปกรณ์ และรายงานผลนั้นแก่ผใู ้ ช้งาน นอกจากนี้ ยงั มี
รายงานสรุ ป ข้อมูลรายวันรายเดือน และยังสามารถเลือกระยะเวลาที่
ต้องการให้ระบบสรุ ปข้อมูลได้
คาสาคัญ: ระบบปฏิบตั ิการแอนดรอยด์,ไมโครคอนโทรลเลอร์ ,สมาร์ท
โฟน

equipment.
The result of the research is found that the system users
could switch on-off the electrical equipment. Timely, the system could
report the equipment’s status and the using records. It keeps and record
the data in the part of work periods and wattages in each equipment. It
takes the data to calculate the power consumption of the equipment and
report the data to the users. Moreover, the system could summarize the
data in daily, monthly and could select the period of data summarizing.
Keywords: android operating system, microcontroller, smart phone

1. บทนา
ปั จ จุ บ ัน การใช้ ง านอุ ป กรณ์ ไ ฟฟ้ า ของบ้า นหลัง หนึ่ งต้อ ง
เดินทางไปหลายตาแหน่งเพื่อเปิ ดปิ ดไฟฟ้า และการตรวจสอบสถานะการ
ใช้งานเพื่อไม่ให้หลงลื มเปิ ดอุปกรณ์ไฟฟ้ าทิ้งไว้โดยไม่ได้ใช้ อันจะเป็ น
การสิ้ นเปลื องพลังงานไฟฟ้ าโดยเปล่าประโยชน์ ทั้งยังอาจก่อให้เกิ ดเหตุ
เพลิ ง หม้ โดยเฉพาะหากเป็ นบ้ า นเรื อนที่ พ ัก อาศั ย หรื อโรงงาน
อุตสาหกรรมที่ มีพ้ืนที่ ขนาดใหญ่ยิ่งจะเห็ นได้อย่างชัดเจน ปั จจุบนั นี้ ใน
ชี วิตประจาวัน เทคโนโลยีสมาร์ ทโฟน มี การพัฒนาไปอย่างมากและมี
ส่ วนเกี่ ยวข้องกับชี วิตประจาวันของมนุ ษย์มากขึ้น ซึ่ งในอุปกรณ์สมาร์ ท
โฟนมี ระบบปฏิ บ ตั ิ ก ารที่ เ รี ยกว่า ระบบปฏิ บ ตั ิ ก ารแอนดรอย์โดยเป็ น
ระบบปฏิบตั ิการแบบเปิ ดเผยรหัส คือกลุ่มซอฟต์แวร์ ที่เปิ ดเผยรหัสของ
โปรแกรมทาให้สามารถดัดแปลง ได้ท้ งั หมด จึ งเป็ นการให้สิทธิ เสรี แก่
ผูน้ าไปใช้เพื่อพัฒนาซอฟต์แวร์ ทาให้โปรแกรมมีประสิ ทธิ ภาพสู ง ซึ่งทา
ให้ประหยัดค่าใช้จ่าย นอกจากนี้ ตวั อุปกรณ์ ที่รองรับระบบปฏิ บตั ิ ก าร
แอนดรอยด์ ก็มีให้เลือกหลายยีห่ ้อจึงทาให้มีทางเลือกมากขึ้น[1][2]
จึงทาให้ผูพ้ ฒั นามองเห็ น ช่ องทางที่ จะประหยัดเวลาและลด
การสู ญเสี ยพลังงานได้โดยใช้สมาร์ ทโฟนที่ทางานด้วยระบบปฏิบตั ิการ
แอนดรอยด์ในการควบคุมสั่งงานและตรวจสอบการทางานของอุปกรณ์

Abstract
This project is created to manufacture the intelligent light
system for android operating system with micro controller. The system
is ran through application on android smartphone. The smartphone is
sent the control orders to micro controller in wireless ran. The micro
controller is controlled the on-off switch of electrical equipment.
The purposes of this research were to; 1) study and develop
application for android smart phone. 2) apply and use micro controller
controlling the electrical equipment 3) study and use wireless lan for
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ผ่ า นแอพพลิ เ คชั่ น โดยใช้ ร ะบบปฏิ บ ัติ ก ารแอนดรอยด์ ร่ วมกั บ
ไมโครคอนโทรลเลอร์ และการพัฒนาโปรแกรมเพื่อควบคุมการทางาน
ของอุปกรณ์ไฟฟ้ าภายในบ้าน หรื ออาคารให้สามารถเปิ ดปิ ด และแสดง
สถานะการทางานของอุปกรณ์ เพื่ออานวยความสะดวกในการใช้งานใน
ชีวิตประจาวันและลดต้นทุนการผลิต [3]

2. ทฤษฏีและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้ อง
2.1 ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์
แอนดรอยด์ เป็ นระบบปฏิบตั ิการสาหรับอุปกรณ์พกพาเช่น
โทรศัพท์มือถือ เริ่ มพัฒนาโดย บริ ษทั แอนดรอยด์ (Android Inc.) จากนั้น
บริ ษทั แอนดรอยด์ถูกซื้ อโดยกูเกิล และนาแอนดรอยด์ไป พัฒนาต่อ
ภายหลังถูกพัฒนาในนามของ Open Handset Alliance ระบบปฏิบตั ิแอน
ดรอยด์แบบเปิ ดเผยแหล่งที่มาซึ่ ง กูเกิลได้เปิ ดให้นกั พัฒนาสามารถแก้ไข
โค้ดต่างๆ ด้วยภาษาจาวา และควบคุมอุปกรณ์ผา่ นทางชุด Java libraries
ที่กูเกิลพัฒนาขึ้น [3]
2.3 Arduino Microcontroller
Arduino เป็ นแพลตฟอร์ มเปิ ดแหล่งที่มาใช้สาหรับการสร้าง
โครงการอิเล็กทรอนิกส์ Arduino ประกอบด้วยทั้งแผงวงจรโปรแกรม
ทางกายภาพ และส่วนของซอฟแวร์ หรื อ IDE (Integrated Development
Environment) ที่ทางานบนเครื่ องคอมพิวเตอร์ ใช้ในการเขียนและอัพ
โหลดรหัสคอมพิวเตอร์ แพลตฟอร์ม Arduinoเป็ นที่นิยมสาหรับผูเ้ ริ่ มต้น
ด้วยการอานวยความสะดวกแก่ผใู ้ ช้งานแผงวงจรของ Arduinoไม่
จาเป็ นต้องแยกชิ้นของฮาร์ ดแวร์ เพื่อที่จะโหลดรหัสใหม่ ผูใ้ ช้สามารถใช้
สาย USB อัพโหลดได้ทนั ที นอกจากนี้ ยงั ใช้ภาษา C++ ทาให้ง่ายต่อการ
เรี ยนรู้ในการเขียนโปรแกรม [4]
2.4 งานวิจัยที่เกีย่ วข้ อง
การควบคุมอุปกรณ์ ไฟฟ้ าผ่านสมาร์ ทโฟนมีการใช้งานอย่าง
แพร่ หลายเนื่ องจากได้อานวยนวยความสะดวกแก่ผใู ้ ช้งานและยังง่ายต่อ
พัฒนาระบบ ทรงรัฐ เมฆฉิ ม และ จอมณรงค์ วาที ได้สร้ างชุ ดควบคุม
การเปิ ดปิ ดอุ ป กรณ์ ไ ฟฟ้ า ผ่ า นเครื อข่ า ย อิ น เทอร์ เ น็ ต โดยใช้ Wi-Fi
Module และไมโครคอนโทรลเลอร์ ควบคุม[1] ซึ่ งรวมทั้งเข้าถึ งอุปกรณ์
ผ่านอินเทอร์ เน็ตด้วยเว็บแอพพลิ เคชัน่ [7] นอกจากนี้ การควบคุ มสั่งการ
เปิ ดไฟฟ้าผ่านเครื อข่าย Bluetooth ก็เป็ นอีกวิธีการหนึ่ งที่ถูกนามาใช้งาน
ด้วย

รู ปที่ 1 Use Case Diagram
จากรู ปที่ 1 คือ ภาพรวมขอบเขตของระบบงาน จะพิจารณาถึง
รู ปแบบการใช้ระบบงานที่ สามารถเกิ ดขึ้นได้โดยอธิ บายเป็ นลาดับของ
เหตุ ก ารณ์ เช่ น ระบบไฟอัจ ฉริ ยะบนระบบปฏิ บ ัติ ก ารแอนดรอยด์
สามารถใช้งานระบบนั้นได้อย่างไร
3.2 ภาพรวมการทางานของระบบ

รู ปที่ 2 การทางานของระบบ
ภาพที่ 2 คือ ภาพรวมการทางาน มีข้ นั ตอนดังนี้
1) ผูใ้ ช้สงั่ เปิ ด-ปิ ดไฟ ผ่านแอพลิเคชัน่
2) ผลการสัง่ งานจะถูกส่ งไปยังตัว Arduino Ethernet Shield ส่ งคาสัง่ เปิ ด-

3. รายละเอียดการพัฒนาระบบ
3.1 แนวคิดการออกแบบ

ปิ ดไปยัง Arduino UNO R3 และส่ งคาสั่งเปิ ด-ปิ ดไปยัง Relay 4 channel
เพื่อสัง่ ปิ ด/เปิ ดหลอดไฟ
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ของกลุ่มผูใ้ ช้งานระบบ และผลการประเมินประสิ ทธิ ภาพของระบบปิ ด-

3) ระบบส่ งผลการทางานมายังแอพลิ เคชั่นให้ผูใ้ ช้ดูผลการท างานและ
สามารถสัง่ งานได้ ดังนี้
3.1) ควบคุมการเปิ ด-ปิ ดไฟ
3.2) การจัดการตั้งเวลาปิ ดเปิ ดไฟแต่หลอด
3.3) กาหนดกาลังวัตต์ของไฟแต่ละหลอด
3.4) ดูรายงานข้อมูลการใช้ไฟแต่ละหลอด

เปิ ดไฟอัจฉริ ยะบนระบบปฏิบตั ิการแอนดรอยด์ในแต่ละด้าน แสดง
̅ และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D)
ค่าเฉลี่ย 𝒙
ตารางที่ 1 ความพึงพอใจด้านการตรงตามความต้องการของผูใ้ ช้ระบบ
(Functional Requirement Test)

4. การพัฒนาและทดสอบแอพพลิเคชันต้ นแบบ

หัวข้อในการประเมิน
1. ความสามารถของระบบในด้านการ
จัดการเปิ ดปิ ดไฟ
2. ความสามารถของระบบในด้านการ
จัดการกาหนดกาลังวัตต์
3. ความสามารถของระบบในด้านการ
จัดการตั้งเวลาเปิ ดปิ ดไฟ
4. ความสามารถของระบบในด้านการ
จัดการแสดงสถานะการทางานของไฟ
5. ความสามารถของระบบในด้านการ
จัดการประมวลผลการทางานของหลอดไฟ
แต่ละหลอด
6. ความสามารถของระบบในด้านการ
จัดการเก็บข้อมูล
7. ความสามารถของระบบในด้านการ
จัดการรายงานสรุ ปยอด
ภาพรวม

ผลการพัฒ นาระบบนั้น ประกอบไปด้ ว ย ส่ ว นติ ด ต่ อ ผู ้ใ ช้
สาหรับ ควบคุมการเปิ ด-ปิ ดไฟ, การจัดการตั้งเวลาปิ ดเปิ ด, กาหนดกาลัง
วัตต์ของอุปกรณ์ , การตรวจสอบการเชื่ อมต่ออุปกรณ์,การอ่านค่าสถานะ
ไฟฟ้าของอุปกรณ์,การคานวณเวลาที่ใช้ไฟและบันทึกข้อมูลการใช้ไฟฟ้า
ดังรู ปตัวอย่างของแอพพลิเคชัน่ ต้นแบบ ต่อไปนี้

รูปที่ 3 หน้าจอเข้าใช้งานและหน้าจอหลัก

X
3.67

SD
0.58

แปลผล
มาก

ลาดับ
4

4.00

0.00

มาก

3

3.00

0.00

5

4.33

0.58

ปาน
กลาง
มาก

3.67

0.58

มาก

4

4.33

0.58

มาก

2

4.67

0.58

1

3.95

0.28

มาก
ที่สุด
มาก

2

จาก ตารางที่.1 สรุ ปได้ว่า ความพึงพอใจด้านการตรงตามความต้องการ
ของผูใ้ ช้ระบบภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก (x = 3.95, SD = 0.28) โดยความ
พึงพอใจสู งสุ ด 3 อันดับแรกได้แก่ ความสามารถของระบบในด้านการ
จัด การรายงานสรุ ป ยอด (x = 4.67, SD = 0.58), อัน ดับ ที่ 2 มี 2 หัว ข้อ
ได้แ ก่ 2. ความสามารถของระบบในด้านการจัดการแสดงสถานะการ
ทางานของไฟ และความสามารถของระบบในด้านการจัดการเก็บข้อมูล
(x = 4.33, SD = 0.58) อันดับที่ 3 ได้แก่ ความสามารถของระบบในด้าน
การจัดการกาหนดกาลังวัตต์ (x = 4.00, SD = 0.00)
โดยผลการประเมินขอบเขตการใช้งานของระบบตามขอบเขต
ที่มีท้ งั หมดโดยได้ทาการสุ่ มเลือกกลุ่มใช้งานทัว่ ไปที่มีความเกี่ยวข้องกับ
การใช้งานไฟฟ้าหรื อใช้งานอุปกรณ์ต่างๆที่มีสวิตต์เปิ ดปิ ดได้และบุคคล
สูงอายุที่เคลื่อนไหวร่ างกายไม่สะดวกจานวนทั้งหมด 50 คนเป็ นผูท้ ดลอง
ใช้งานระบบ
ตารางที่ 2 ความพึงพอใจด้านการท างานได้ตามฟั งก์ชัน งานของระบบ
(Function Test)

รูปที่ 4 รายงานสรุ ปปริ มาณการใช้ไฟฟ้ารายวัน รายเดือน

5. บทสรุป
เมื่อได้นาโปรแกรมระบบปิ ด-เปิ ดไฟอัจฉริ ยะบน
ระบบปฏิบตั ิการแอนดรอยด์ที่ได้พฒั นานี้ไปทดสอบกับกลุ่มผูใ้ ช้งาน

หัวข้อในการประเมิน
1. ความถูกต้องในการเปิ ดปิ ดไฟ
2. ความถู กต้องในการแสดงสถานะไฟในแต่ละ
หลอด

ทัว่ ไปและนักศึกษาผูท้ าการทดลอง เพื่อประเมินประสิ ทธิ ภาพของระบบ
ว่ามีความตรงตามความต้องการและพึ่งพอใจในระบบงานในระดับใด

X
4.33
4.67

SD
0.58
0.58
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2
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3. ความถูกต้องในการตั้งเวลาเปิ ดปิ ดไฟ
4. ความถูกต้องในการกาหนดกาลังวัตต์ที่ใช้
5. ความถู กต้องในการแสดงสถานะการท างาน
ของอุปกรณ์
6. ความถู กต้ อ งของผลลั พ ธ์ ที่ ไ ด้ จ า ก ก า ร
ประมวลผลในโปรแกรม
7. ความถู ก ต้ อ งของการผลลั พ ธ์ ใ นรู ปแบบ
รายงาน
8. ความรวดเร็ วในการประมวลผลของระบบ
9. ความน่าเชื่อถือได้ของระบบ
10. ความครอบคลุ ม ของโปรแกรมที่ พ ัฒ นากับ
ระบบงานจริ ง
11. การป้องกันข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น
ภาพรวม

4.33
3.67
4.67

0.58
0.58
0.58

มาก
มาก
มากที่สุด

2
4
1

4.33

0.58

มาก

4.33

0.58

มาก

4.00
4.33
4.33

0.00
0.58
0.58

มาก
มาก
มาก

3
2
2

3.00
4.18

0.00
0.23

ปานกลาง
มาก

5

ภาพรวม

0.32

ระดับ
มาก

จากตารางที่ 3 สรุ ป ได้ว่า ความพึ งพอใจด้า นความง่ ายต่ อการใช้ ง าน
ระบบอยู่ในระดับมาก (x = 3.97, SD = 0.32) โดยความพึงพอใจสู งสุ ด
2
อันดับแรก ได้แก่ ความเหมาะสมในการเลื อกใช้ขนาดของตัวอักษรบน
2 จอภาพ (x = 4.67, SD = 0.58)
ผลจากการทดลองใช้งานระบบ ผูใ้ ช้สามารถสัง่ งานอุปกรณ์ที่
ต่อเข้ากับระบบให้ทาการเปิ ดปิ ดได้โดยไม่ตอ้ งเข้าใกล้อุปกรณ์ ระบบยัง
สามารถรายงานสถานะการใช้งานของอุปกรณ์ในเวลานั้นและประวัติการ
ใช้ของอุปกรณ์ไฟฟ้า โดยเก็บบันทึกข้อมูลระยะเวลาการทางานและกาลัง
วัตต์ของอุปกรณ์ไฟฟ้ าแต่ละชิ้น เพื่อนามาคานวณปริ มาณการใช้พลังงาน
ไฟฟ้ าของแต่ ล ะอุ ป กรณ์ และรายงานผลนั้น แก่ ผูใ้ ช้ ง าน โดยรายงาน
ปริ มาณการใช้ไฟฟ้ ารวมถึ งระยะเวลาที่อุปกรณ์ทางาน และจากข้อมูลนี้

จากตารางที่ 2 สรุ ปได้ว่า ความพึงพอใจด้านการทางานได้ตามฟั งก์ชัน
งานของระบบอยูใ่ นระดับมาก (x = 4.18, SD = 0.23) โดยความพึงพอใจ
สูงสุดอันดับแรกมี 2 หัวข้อ ได้แก่ ความถูกต้องในการแสดงสถานะไฟใน
แต่ละหลอด และความถูกต้องในการแสดงสถานะการทางานของอุปกรณ์
(x = 4.67, SD = 0.58)
ตาราง ที่ 3 ค วาม พึ ง พอใ จด้ า นความง่ า ยต่ อ การใช้ ง านระบบ

จะน าไปใช้พ ฒ
ั นาความสามารถของระบบให้ ส่ัง การเปิ ดปิ ดอุ ป กรณ์
อัตโนมัติได้โดยไม่มีผสู ้ งั่ งาน ในงานวิจยั ลาดับต่อไป

6. เอกสารอ้ างอิง
[1]

(Usability Test)
หัวข้อในการประเมิน

3.97

[2]

X

SD

แปลผล

ลาดับ

1. ความง่ายต่อการใช้งานของระบบ

4.33

0.58

มาก

2

2. ความเหมาะสมในการเลื อ กใช้ ช นิ ดตั ว
อักษรบนจอภาพ
3. ความเหมาะสมในการเลื อกใช้ขนาดของตัว
อักษรบนจอภาพ
4. ความเหมาะสมในการใช้สีของตัวอักษรและ
รู ปภาพ
5. ความเหมาะสมในการใช้ขอ้ ความเพื่ออธิ บาย
สื่ อความหมาย
6. ความเหมาะสมในการใช้ สั ญ ลั ก ษณ์ ห รื อ
รู ปภาพในการสื่ อความหมาย
7. ความเป็ นมาตรฐานเดี ยวกันในการออกแบบ
หน้าจอภาพ
8. ความเหมาะสมในการปฏิสัมพันธ์โต้ตอบกับ
ผูใ้ ช้
9. ความเหมาะสมในการวางต าแหน่ ง ของ
ส่ วนประกอบบนจอภาพ
10. คาศัพท์ที่ใช้ผูใ้ ช้มีความคุ น้ เคยและสามารถ
ปฏิบตั ิตามได้โดยง่าย
11. ก า ร ก า ห น ด ร หั ส IP แ ล ะ Postใ น ก า ร
ตรวจสอบผูเ้ ข้าใช้ระบบ

4.00

1.00

มาก

3

4.67

0.58

มากที่สุด

1

[3]

4.33

0.58

มาก

2

[4]

3.67

0.58

มาก

4

3.67

0.58

มาก

4

4.00

0.00

มาก

3

4.00

1.00

มาก

3

4.00

0.00

มาก

3

3.33

0.58

ปานกลาง

5

3.67

0.58

มาก

4

[5]

[6]

[7]

Arduino IDE.,จาก
http://www.arduitronics.com/article/arduino -ide-กับการ
เริ่ มต้นครั้งแรก,ค้นเมื่อ 20 สิ งหาคม 2558
Arduino IDE ในการเขียน Arduino UNO,จาก
http://www.arduitronics.com/article/เริ่ มต้นใช้งาน-arduinoบอร์ด-ตอนที่-3-โปรแกรมแรกของฉัน.ค้นเมื่อ 20 สิ งหาคม
2558
ทรงรัฐ เมฆฉิ มและจอมณรงค์วาที. Android-Based
Controller. โครงงานวิจยั . มหาวิทยาลัยขอนแก่น. (2556).
ปรี ชา สมสอน โสวัตร์บุญยศ และ ประสิ ทธิ์นครราช
การควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าผ่านบลูทูธด้วยโทรศัพท์เคลื่อนที่
. โครงงานวิจยั . สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ระบบปฏิการแอนดรอย. ,จาก
https://beerkung.wordpress.com/ระบบปฏิบตั ิการรุ่ นล่าสุ ด/
ระบบปฏิบตั ิการ-android/ .ค้นเมื่อ 20 สิ งหาคม 2558
สายใจ การะศรี และสุกญั ญา นามบัญฑิตย์. ระบบควบคุม
บ้านผ่านแอนดรอยด์. โครงงานวิจยั . มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
(2555)
ระบบควบคุมเครื่ องใช้ไฟฟ้ าผ่านแอนดรอยด์และเว็บแอพ
พลิเคชัน.โครงานวิจยั . มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต
กาแพงแสน(2558)
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ระบบรายงานปริมาณการใช้ กระแสไฟฟ้าและปริมาณการใช้ นา้ ภายในอพาร์ ทเม้ นท์
(The Monitoring Consumption of Electricity and Water System in Apartment.)
จีรวัฒน์ เตวิน1 , นวคุณ พอใจ 2 , สุ กฤษฎิ์ ไชยติ๊บ 3 , อนุสรณ์ ใจแก้ ว 4, อธิคม ศิริ 5 , ธนาวุฒิ ธนวาณิชย์ 6 และ กมล บุญล้ อม 7
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สานักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
80 หมู่ 9 ถนนพหลโยธิน ตาบลบ้านดู่ อาเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100 โทรศัพท์ 053-776395 E-mail: jeerawattawin@gmail.com

room can be monitored via the Web. The system will measure the
amount of water used by a sensor measuring the flow rate of the water.
Measure electricity consumption used by electric current sensor. And
recording data onto the database. The experimental find accurately
measure water usage and electricity consumption was found. Part of the
error averaging 0.58 % and an accuracy of 99.42 % of the error
averaging 1.22 % and 98.78 % Finding speed of record water bills of
dormitory administrator an average total of 60.365 second. And
measure the flow rate of the water, read a total average 0.76 second.
Speed up the work of dormitory administrator electricity bills recorded
a total average of 60.412 second. And measuring device electric power
to an average total of 0.75 second. Accuracy shows. Measuring water
consumption and electricity consumption of the developer was
prepared. Effective in actually works.

บทคัดย่ อ
การบริ หารจัดการอพาร์ ทเม้นท์จาเป็ นต้องมีการจดบันทึกค่า
น้ า ค่าไฟฟ้ าของแต่ละห้อง ซึ่ งต้องใช้บุคลากรในการจดบันทึก อาจทาให้
เกิ ด การผิ ด พลาดของข้อ มู ล เกิ ด ความล่ าช้ า จากปั ญ หาดังกล่ าว จึ ง มี
แนวคิดในการพัฒนาระบบที่ จะช่ วยในการบัน ทึ กข้อมูลการใช้น้ าและ
ไฟฟ้ าของห้องพัก เมื่อต้องการทราบปริ มาณการใช้น้ าและปริ มาณการใช้
ไฟฟ้ าของแต่ละห้องสามารถตรวจสอบได้ผ่านเว็บแอพพลิ เคชัน่ ระบบจะ
ทาการวัดปริ มาณการใช้น้ าโดยใช้เซนเซอร์ วดั อัตราการไหลของน้ า วัด
ปริ มาณการใช้ไฟฟ้ าโดยใช้เซนเซอร์ วดั กระแสไฟฟ้ า และส่ งข้อมูลไปยัง
ระบบฐานข้อมูลของเครื่ องแม่ข่าย จากการทดลองหาความแม่นยาในการ
วัดปริ มาณการใช้น้ าและปริ มาณการใช้ไฟฟ้ าพบว่า ส่ วนของน้ ามีค่าความ
คลาดเคลื่อนเฉลี่ย 0.58 % และมีค่าความถูกต้อง 99.42 % ส่ วนของไฟฟ้ า
มีค่าความคลาดเคลื่อนเฉลี่ย 1.22 % และมี ค่าความถูกต้อง 98.78 % การ
หาความเร็ วในการจดบันทึ กค่าน้ าของผูด้ ูแลหอพัก มีค่าเฉลี่ ยรวมเท่ากับ
60.365 วินาที แ ละอุป กรณ์ วดั อัตราการไหลของน้ าอ่านค่ าได้มีค่าเฉลี่ ย
รวมเท่ากับ 0.76 วินาที ความเร็ วในการทางานของผูด้ ูแลหอพักในการจด
บัน ทึ ก ค่ าไฟฟ้ ามี ค่ าเฉลี่ ย รวมเท่ า กับ 60.412 วิ น าที แ ละอุ ป กรณ์ ว ัด
กาลังไฟฟ้ าอ่านค่าได้มี ค่าเฉลี่ ยรวมเท่ากับ 0.75 วิ นาที แสดงให้ เห็ น ว่า
การวัดปริ มาณการใช้น้ าและปริ มาณการใช้ไฟฟ้ าของระบบที่ผพู้ ฒั นาได้
จัดทาขึ้นมีประสิ ทธิภาพในการใช้งานได้จริ ง

Keywords: Apartment, Flow Sensor, Hall Effect Sensor

1. บทนา
ที่ อยู่อาศัยเป็ นหนึ่ งในปั จจัยสี่ ที่ จาเป็ นในการด ารงชี วิตของ
มนุษย์นอกเหนื อจากอาหาร เครื่ องนุ่งห่ ม และยารักษาโรค ซึ่ งที่อยูอ่ าศัย
ของมนุ ษ ย์จะมี ค วามแตกต่ างกัน ไปตาม สภาพสั งคม เศรษฐกิ จสภาพ
ความเป็ นอยู่ ในปั จจุบ นั สภาพสังคมและเศรษฐกิ จของประเทศไทยที่
เปลี่ยนแปลงไป ประชาชนต้องใช้เวลาในการประกอบอาชี พของตนเอง
มากขึ้น การก่ อสร้ างที่อยู่อาศัยด้วยตนเองกระทาได้ไม่สะดวกจึงได้เกิ ด
ธุรกิจด้านที่อยูอ่ าศัยขึ้นที่เรี ยกว่าอพาร์ ทเม้นท์
ในธุ รกิ จอพาร์ ท เม้น ท์ห รื อหอพัก ต้อ งมี ส่ วนในการบริ ห าร
จัดการและสาธารณูปโภค ซึ่ งการบริ หารจัดการต้องมี การจดบันทึกค่าน้ า
ค่ า ไฟฟ้ า ของแต่ ล ะห้ อ งเพื่ อ ค านวณในแต่ ล ะเดื อ น ซึ่ งจะต้ อ งใช้
แรงงานคนและเวลา

คาสาคัญ: อพาร์ ทเม้นท์, เซนเซอร์ วดั อัตราการไหลของน้ า, เซนเซอร์ วดั
กระแสไฟฟ้ าแบบฮอลล์

Abstract
Management of the apartment is required to record water
bills electricity of each room, which required personnel to take notes,
may cause data errors Delays. Of such problems the concept to develop
a system that will help to save water and electricity in each room.to see
the required the consumption of water and electricity usage of each
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จากปั ญหาดั ง กล่ า วผู ้วิ จ ัย จึ ง มี แ นวคิ ด ใช้ เ ทคโนโลยี ก าร
ประยุกต์ใช้งานสาหรั บสื่ อสารระหว่างสรรพสิ่ ง (Internet of Thing) ใน
การทาระบบรายงานปริ มาณการใช้กระแสไฟฟ้ าและปริ มาณการใช้น้ า
ภายในอพาร์ ทเม้นท์ โดยระบบจะทาการส่ งค่าน้ า ค่าไฟฟ้ า ของแต่ละห้อง
เก็บไว้ในฐานข้อมูล ซึ่ งสามารถตรวจสอบข้อมูลค่าน้ า ค่าไฟฟ้ าของแต่ละ
เดือนได้สะดวกและรวดเร็ วมากยิง่ ขึ้น
โดยโครงการนี้ ใช้เซนเซอร์ วดั อัตราการไหลของน้ าเพื่ออ่าน
ค่าน้ าและใช้เซนเซอร์ วดั กระแสไฟฟ้ าแบบฮอลล์ (Hall Effect Sensor)
เพื่ ออ่านค่ าไฟฟ้ า น าข้อมู ล ที่ อ่ านได้เก็ บ ไว้ใ นฐานข้อมู ล ที่ สร้ างไว้ใ น
เครื่ อง แม่ข่าย ผูด้ ูแลอพาร์ ทเม้นท์สามารถดูขอ้ มูลค่าน้ า ค่าไฟฟ้ าของแต่
ละห้องได้ เจ้าของห้องพักสามารถดูขอ้ มูลค่าน้ า ค่าไฟฟ้ าของห้องตนเอง
ผ่านเว็บแอพพลิเคชัน่

จะใช้เป็ น Instrument สาหรับความแม่นยาสู ง สามารถวัดสัญญาณที่มี DC
และ Harmonics ปะปนมากได้หรื อกระแสมีความซับซ้อนของสัญญาณ
ปะปนสูง

3. วิธีการดาเนินการ
3.1 ระบบการทางาน
ระบบรายงานปริ มาณการใช้กระแสไฟฟ้ าและปริ มาณการใช้
น้ าภายในอพาร์ ทเม้นท์ มีอุปกรณ์วดั อัตราการไหลของน้ าและอุปกรณ์วดั
กระแสไฟฟ้ าแต่ละห้อง ทาการส่ งค่าผ่านเครื อข่ายและเก็บข้อมูลในระบบ
ฐานข้อมูลของเครื่ องแม่ข่ายซึ่ งสามารถตรวจสอบปริ มาณการใช้น้ าและ
ไฟฟ้ าได้ผ่านเว็บ แอพพลิ เคชั่น ส่ วนของการใช้งานระบบมี อยู่ 2 ส่ วน
1) ผูด้ ูแลอพาร์ทเม้นท์จะสามารถดูขอ้ มูลค่าน้ า ค่าไฟฟ้ าของแต่ละห้องได้
2) เจ้าของห้ อ งพัก จะสามารถดู ข ้อ มู ล ค่ าน้ าและค่ าไฟฟ้ าของห้ อ งพัก
ตนเอง ดังรู ปที่ 2

2. ทฤษฏีทเี่ กีย่ วข้ อง
ระบบรายงานปริ มาณการใช้กระแสไฟฟ้ าและปริ มาณการใช้
น้ าภายในอพาร์ทเม้นท์ มีทฤษฎีและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องดังนี้
2.1 Internet of Thing เทคโนโลยีอินเทอร์ เน็ตที่ทาให้อุปกรณ์
และเครื่ องมื อ ต่ างๆ สามารถเชื่ อ มต่ อ กัน ได้ ผ่ านช่ อ งทางการสื่ อ สาร
อินเทอร์ เน็ตทั้งแบบใช้สายและไร้สาย โดยอุปกรณ์ และเครื่ องมือต่างๆ มี
วิ ธี ก ารระบุ ต ัว ตน สามารถรั บ รู้ บ ริ บ ทของสภาพแวดล้อ มได้ และมี
ปฏิ สัม พัน ธ์ โ ต้ต อบและท างานร่ วมกัน ซึ่ งจะน าไปสู่ น วัต กรรมและ
บริ การใหม่ๆ อีกมากมาย ดังรู ปที่ 1

รู ปที่ 2 ไดอะแกรมระบบรายงานปริ มาณการใช้กระแสไฟฟ้ าและปริ มาณ
การใช้น้ าภายในอพาร์ ทเม้นท์
รู ปที่ 1 รู ปแบบการเชื่ อมต่อของ Internet of Thing

3.2 วิธีการทดลอง

2.2 Flow Sensor คื อ อุ ป กรณ์ ที่ ใช้ส าหรั บ ตรวจจับ การไหล
ของของเหลวในท่อ มีท้ งั ของเหลวไหลวงจรเปิ ด ของเหลวหยุดไหลวงจร
ปิ ด (NC) และทางานกลับกันของเหลวไหลวงจรปิ ด ของเหลวหยุดไหล
วงจรเปิ ด (NO) โดยนาสัญญาณที่ได้จากการปิ ดหรื อเปิ ดวงจร ไปควบคุม
อุปกรณ์อื่นๆ
2.3 Hall Effect Sensor สามารถวัดค่ากระแสโดยการวัดคล้อง
สายของกระแสที่ไหล และให้เอาท์พุตออกมาเป็ นแรงดัน hall ส่ วนใหญ่

การทดลองของระบบรายงานปริ มาณการใช้กระแสไฟฟ้ าและ
ปริ มาณการใช้น้ าภายในอพาร์ ทเม้นท์ มีอยู่ 4 ส่ วน
ส่ ว นที่ 1 การทดลองเพื่ อ หาความแม่ น ย าของการอ่ า นค่ า
เซนเซอร์ วดั อัตราการไหลของน้ าเที ยบกับปริ มาณน้ าที่ แตกต่างกันและ
มิ เตอร์ น้ า โดยทาการทดลองกับน้ า 30 ลิ ตรจานวน 10 ครั้ง, น้ า 40 ลิ ตร
จานวน 10 ครั้ ง และน้ า 50 ลิ ต รจ านวน 10 ครั้ ง บัน ทึ ก ค่ าปริ ม าณน้ า
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จานวน 10 ครั้ง ได้ค่าเฉลี่ ย 3030.7 วัตต์และกาลังไฟฟ้ า 5000 วัตต์ทาการ
ทดลองจานวน 10 ครั้ง ได้ค่าเฉลี่ย 5031.8 วัตต์ดงั รู ปที่ 4

ที่เซนเซอร์ วดั อัตราการไหลของน้ าวัดค่าได้ เพื่อหาค่าความคลาดเคลื่ อน
ของค่าที่อ่านได้
ส่ ว นที่ 2 การทดลองเพื่ อ หาความแม่ น ย าของการอ่ า นค่ า
เซนเซอร์ วดั กระแสไฟฟ้ าเที ยบกับ มิ เตอร์ ไฟฟ้ า โดยทาการทดลองใช้
ไฟฟ้ า 1000 วัตต์จานวน 10 ครั้ ง, 3000 วัตต์จานวน 10 ครั้ ง, 5000 วัต ต์
จานวน 10 ครั้ง บันทึกค่ากาลังไฟฟ้ าที่ เซนเซอร์ วดั กระแสไฟฟ้ าวัดค่าได้
เพื่อหาค่าความคลาดเคลื่อนของค่าที่อ่านได้
ส่วนที่ 3 การทดลองเพื่อหาประสิ ทธิภาพและความเร็ วในการ
ทางานของผูด้ ูแลหอพักและอุปกรณ์วดั อัตราการไหลของน้ า โดยทาการ
ทดลองให้ผดู้ ูแลหอพักเดินจดแบบปกติเทียบกับอุปกรณ์วดั อัตราการไหล
ของน้ า ทาการทดลอง 10 ห้ องจานวน 10 ครั้ ง บัน ทึ ก เวลาที่ ใช้ในการ
ทางานเพื่อหาค่าเฉลี่ยของเวลาและความเร็ วที่ใช้ในการทางาน
ส่วนที่ 4 การทดลองเพื่อหาประสิ ทธิภาพและความเร็ วในการ
ทางานของผูด้ ูแลหอพักและอุปกรณ์วดั กระแสไฟฟ้ า โดยทาการทดลอง
ให้ผดู้ ูแลหอพักเดินจดแบบปกติเทียบกับอุปกรณ์วดั กระแสไฟฟ้ า ทาการ
ทดลอง 10 ห้ อ งจานวน 10 ครั้ ง บัน ทึ ก เวลาที่ ใ ช้ใ นการท างานเพื่อ หา
ค่าเฉลี่ยของเวลาและความเร็ วที่ใช้ในการทางาน

รู ปที่ 4 กราฟค่าความแม่นยาของการวัดกาลังไฟฟ้ า
จากการวิเคราะห์การหาเปอร์ เซ็นต์ความคลาดเคลื่อนของการ
หาค่าความแม่นยาของการวัดปริ มาณน้ าและกาลังไฟฟ้ าโดยสูตร
| (ค่าที่ทดลองได้ – ค่าที่แท้จริ ง) x 100 |
ค่าที่แท้จริ ง

(1)

จะได้ค่าความคลาดเคลื่ อนของการวัดปริ มาณน้ า คือน้ าปริ มาณ 30 ลิ ตร
ได้ค่ าความคลาดเคลื่ อนเฉลี่ ย 0.73 %, น้ าปริ ม าณ 40 ลิ ตร ได้ค่ าความ
คลาดเคลื่อนเฉลี่ย 0.6 % และน้ าปริ มาณ 50 ลิตรได้ค่าความคลาดเคลื่อน
เฉลี่ย 0.4 % จากกราฟแสดงให้เห็ นว่าเมื่ อใช้น้ าในปริ มาณที่มากขึ้นจะมี
ค่าความคลาดเคลื่อนน้อยลง ดังรู ปที่ 5

4. ผลการทดลอง
การทดลองที่ 1 การทดลองหาค่ าความแม่ น ย าของการวัด
ปริ มาณน้ า โดยใช้น้ าในปริ มาณที่ แตกต่างกันผ่านเซนเซอร์ วดั อัตราการ
ไหลของน้ าพบว่าปริ มาณน้ าที่ไหลผ่านเซนเซอร์ วดั อัตราการไหลของน้ า
และค่าที่อ่านได้จากมิเตอร์ น้ าได้ผล คือ ปริ มาณน้ า 30 ลิตร ทาการทดลอง
จานวน 10 ครั้ง ได้ค่าเฉลี่ ย 29.78 ลิตร, ปริ มาณน้ า 40 ลิตร ทาการทดลอง
จานวน 10 ครั้ ง ได้ค่าเฉลี่ ย 39.76 ลิ ต ร และปริ ม าณน้ า 50 ลิ ตร ทาการ
ทดลองจานวน 10 ครั้ง ได้ค่าเฉลี่ย 49.8 ลิตร ดังรู ปที่ 3

รู ปที่ 5 กราฟค่าความคลาดเคลื่อนของการวัดปริ มาณน้ า
จากสู ตรการหาค่ าความคลาดเคลื่ อนของการวัด กาลังไฟฟ้ าได้ค่ าความ
คลาดเคลื่ อ นคื อ ก าลังไฟฟ้ า 1 kWh/H ได้ค่ าความคลาดเคลื่ อ นเฉลี่ ย
2.01 %, กาลังไฟฟ้ า 3 kWh/H ได้ค่าความคลาดเคลื่อนเฉลี่ย 1.02 % และ
ก าลังไฟฟ้ า 5 kWh/H ได้ค่ าความคลาดเคลื่ อนเฉลี่ ย 0.64 % จากกราฟ
แสดงให้เห็นว่าเมื่อใช้กาลังไฟฟ้ ามากขึ้นจะมีค่าความคลาดเคลื่อนน้อยลง
ดังรู ปที่ 6

รู ปที่ 3 กราฟค่าความแม่นยาของการวัดปริ มาณน้ า
การทดลองที่ 2 การหาค่าความแม่นยาของกาลังไฟฟ้ าโดยใช้
เครื่ องใช้ไฟฟ้ าที่มีกาลังวัตต์แ ตกต่ างกัน ผ่านเซนเซอร์ วดั กระแสไฟฟ้ า
พบว่ากาลังไฟฟ้ าที่ไหลผ่านเซนเซอร์วดั กระแสไฟฟ้ าและค่าที่อ่านได้จาก
มิ เตอร์ ไ ฟฟ้ าได้ผ ล คื อ ก าลัง ไฟฟ้ า 1000 วัต ต์ท าการทดลองจ านวน
10 ครั้ ง ได้ค่าเฉลี่ ย 1020.1 วัต ต์, ก าลังไฟฟ้ า 3000 วัตต์ท าการทดลอง

8th ECTI-CARD 2016 “การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอย่างชาญฉลาดเพื่อตอบสนองภาคอุตสาหกรรมสมัยใหม่อย่างยัง่ ยืน”
159

บทความวิจยั
การประชุมวิชาการ งานวิจยั และพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 8
8th ECTI-CARD 2016, Hua Hin, Thailand

5. สรุปและอภิปรายผลการทดลอง
ระบบรายงานปริ มาณการใช้กระแสไฟฟ้ าและปริ มาณการใช้
น้ าภายในอพาร์ ท เม้น ท์ มี ค่ าความถู ก ต้อ งในการตรวจวัด ปริ ม าณน้ า
เท่ า กับ 99.42 % ค่ า ความคลาดเคลื่ อ นเท่ า กับ 0.58 % และมี ค่ าความ
ถู ก ต้ อ งในการตรวจวัด ก าลั ง ไฟฟ้ าเท่ า กั บ 98.78 % ค่ า ความความ
คลาดเคลื่อนเท่ากับ 1.22 % การหาประสิ ทธิ ภาพและความเร็ วในการจด
บัน ทึ ก ค่ าน้ าของผูด้ ู แ ลหอพัก มี ค่ าเฉลี่ ยรวมเท่ ากับ 60.365 วิน าที แ ละ
อุ ป กรณ์ วัด อั ต ราการไหลของน้ าอ่ า นค่ า ได้ มี ค่ า เฉลี่ ย รวมเท่ า กั บ
0.76 วินาที ประสิ ทธิ ภาพและความเร็ วในการทางานของผูด้ ูแลหอพัก ใน
การจดบันทึกค่าไฟฟ้ ามีค่าเฉลี่ ยรวมเท่ากับ 60.412 วินาทีและอุปกรณ์วดั
กาลังไฟฟ้ าอ่านค่าได้มีค่าเฉลี่ ยรวมเท่ากับ 0.75 วินาที จากผลการทดลอง
สรุ ปได้วา่ ระบบรายงานปริ มาณการใช้กระแสไฟฟ้ าและปริ มาณการใช้น้ า
ภายในอพาร์ ทเม้นท์ สามารถช่ วยในการบริ หารจัดการการบันทึ กค่าน้ า
ค่าไฟฟ้ าของห้ องพักทาให้ ลดเวลาในการจดบันทึก และมีค วามสะดวก
มากยิง่ ขึ้น

รู ปที่ 6 กราฟค่าความคลาดเคลื่อนของการวัดกาลังไฟฟ้ า
การทดลองที่ 3 การทดลองเพื่อหาประสิ ทธิ ภาพและความเร็ ว
ในการท างานของผู้ดู แ ลหอพัก และอุ ป กรณ์ วดั อัต ราการไหลของน้ า
พบว่าระยะเวลาในการทางานของผูด้ ูแลหอพักใช้เวลาในการทางานโดยมี
ค่าเฉลี่ ยรวมอยู่ที่ 60.365 วินาที อุปกรณ์ วดั อัตราการไหลของน้ าใช้เวลา
ในการทางานโดยมีค่าเฉลี่ยรวมอยูท่ ี่ 0.76 วินาที ดังรู ปที่ 7
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รู ปที่ 7 กราฟแสดงค่าเฉลี่ยเวลาในการอ่านค่าของอุปกรณ์วดั
อัตราการไหลของน้ า
การทดลองที่ 4 การทดลองเพื่อหาประสิ ทธิ ภาพและความเร็ ว
ในการท างานของผู้ดู แ ลหอพัก และอุ ป กรณ์ ว ดั กระแสไฟฟ้ า พบว่ า
ระยะเวลาในการท างานของผูด้ ู แ ลหอพัก ใช้เวลาในการท างานโดยมี
ค่าเฉลี่ ยรวมอยู่ที่ 60.412 วินาที อุปกรณ์ วดั กระแสไฟฟ้ าใช้เวลาในการ
ทางานโดยมีค่าเฉลี่ยรวมอยูท่ ี่ 0.75 วินาที ดังรู ปที่ 8

รู ปที่ 8 กราฟแสดงค่าเฉลี่ยเวลาในการอ่านค่าของอุปกรณ์วดั
กระแสไฟฟ้ า
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การประเมินประสิ ทธิภาพของมอเตอร์ เหนี�ยวนํา 3 เฟสขณะมีโหลดที�สภาวะทํางาน
โดยการวิเคราะห์ ถดถอยค่ ากําลังงานกลจากสั ดส่ วนค่ ากระแสและค่ าไถล
On-Service Three-Phase Induction Motor Efficiency Estimation Using Power Output
Regression Analysis From Current and Slip Ratios
วีระ สุ ทธิสิงห์ และ กีรติ ชยะกุลคีรี
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม
2410/2 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจกั ร กรุ งเทพฯ 10900 โทรศัพท์ 02-579-1111 ต่อ 2147 E-mail: keerati.ch@spu.ac.th

of motor can be estimated without transporting motor to the laboratory.
In this research, the test laboratory test result of nine motors is used as
reference. The relation between current and power output and between
slip and power output had been investigated. The accuracy of the
proposed method was compared to the conventional on-service threephase induction motor efficiency estimations. The results shown that
the proposed method provides the lower error in three-phase induction
motor efficiency estimation than those of estimated by conventional
methods, without interrupting motor operation.
Keywords:Three-phase induction motor, efficiency, current method,
slip method, regression
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บทความวิจยั นี้ น ําเสนอผลลัพธ์การวิเคราะห์ ค วามสัม พัน ธ์
ของค่ากระแสและค่าไถลของมอเตอร์ในการประมาณค่ากําลังงานกลด้วย
การวิเคราะห์ถดถอยทางสถิ ติเพื่อใช้ในการประเมิ นประสิ ทธิ ภาพของ
มอเตอร์ เหนี่ ยวนําแบบ 3 เฟส ที่สภาวะทํางานโดยไม่ตอ้ งปลดโหลด ซึ่ ง
จะเป็ นประโยชน์ในการวิเคราะห์มาตรการอนุรักษ์พลังงานที่เกี่ยวข้องกับ
ประสิ ทธิภาพของมอเตอร์ เหนี่ ยวนําได้โดยไม่ตอ้ งยกมอเตอร์ ไปทดสอบ
ในห้องปฏิบตั ิการ ทั้งนี้ ในการศึกษาวิจยั ได้ใช้ขอ้ มูลการทดสอบมอเตอร์
จํานวน 9 ตัว จากนั้นทําการวิเคราะห์ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสัดส่ วน
ของกระแสที่มอเตอร์ ใช้กบั กระแสพิกดั ที่มีต่อค่ากําลังงานกลที่มอเตอร์
จ่ายออก และความเร็ วรอบที่มอเตอร์ ใช้กบั ความเร็ วรอบพิกดั ที่ มีต่อค่า
กําลังงานกลที่มอเตอร์จ่ายออก โดยวิธีการที่นาํ เสนอได้เปรี ยบเทียบความ
แม่นยํากับวิธีด้ งั เดิมในการประเมินประสิ ทธิ ภาพของมอเตอร์ เหนี่ ยวนํา
แบบ 3 เฟสที่ ส ภาวะทํา งาน โดยใช้ก ารอ้า งอิ ง กับ ผลการทดสอบใน
ห้องปฏิ บตั ิ การ ซึ่ งพบว่าวิธีการที่ นาํ เสนอนี้ ให้ผลลัพธ์ในการประเมิ น
ประสิ ทธิ ภ าพของมอเตอร์ เ หนี่ ย วนํ า แบบ 3 เฟส ได้ โ ดยมี ค วาม
คลาดเคลื่อนน้อยกว่าวิธีการแบบดั้งเดิม และใช้การคํานวณที่ไม่ซบั ซ้อน
โดยยัง คงใช้ ต ัว แปรในการวิ เ คราะห์ พ้ื น ฐานที่ ไ ม่ จ ํา เป็ นต้ อ งหยุ ด
เดินเครื่ องมอเตอร์
คําสํ าคัญ: มอเตอร์ เหนี่ ยวนําแบบ 3 เฟส ประสิ ทธิภาพ วิธีกระแส วิธีค่า
ไถล การวิเคราะห์ถดถอย

1. บทนํา
ในปั จจุบนั นี้ โรงงานอุตสาหกรรมและอาคารขนาดใหญ่ได้มี
จํานวนมากขึ้นทั้งใหม่และเก่าต่างได้มีการนําเอามอเตอร์ เหนี่ ยวนํามาใช้
งานในหลากหลายรู ปแบบ ดังนั้นการประเมินประสิ ทธิภาพของมอเตอร์
จึ ง สํา คัญมาก เนื่ อ งจากเป็ นตัว ต้น กํา ลัง โดยแปลงพลัง งานไฟฟ้ า เป็ น
พลังงานกลเพื่อขับโหลดต่างๆ อย่างไรก็ตาม เมื่อติดตั้งมอเตอร์ ไปแล้ว
การตรวจสอบตรวจวัด จึ ง มี ค วามยุ่ง ยากมาก ต้อ งมี ก ารถอดมอเตอร์
ออกมาเพื่ อ วัด ซึ่ งโดยมากไม่ ส ามารถที่ จ ะทํา ได้ เ นื่ อ งจากโรงงาน
อุ ตสาหกรรมต้องเดิ นเครื่ องการผลิ ตตลอดเวลา ในปั จ จุ บนั ยังไม่ ได้มี
การศึกษาข้อมูลผลประหยัดจากการปรับปรุ งประสิ ทธิ ภาพของมอเตอร์
เหนี่ ยวนําที่ชดั เจน อย่างไรก็ตามมาตรการในการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพของ
มอเตอร์ เหนี่ ยวนําเป็ นมาตรการที่ สามารถช่ วยประหยัดพลังงานได้สูง
และภาครั ฐ ได้ใ ห้ค วามสํา คัญ และสนับ สนุ น ซึ่ ง หากสามารถประเมิ น
ประสิ ทธิ ภาพของมอเตอร์ เหนี่ ย วนําแบบ 3 เฟสที่ หน้า งานจริ งโดยใช้
เครื่ องมือวัดพื้นฐาน ก็จะเป็ นประโยชน์ในการจัดทํามาตรการอนุ รักษ์
พลังงานที่เกี่ยวข้องกับมอเตอร์ ให้มีความชัดเจน ทั้งนี้ หากต้องการตรวจ

Abstract
This research paper presents the relation analysis of current
and slip to induction motor power output using regression for threephase induction motor efficiency estimation, without interrupting the
motor operation. The method is benefit to the energy conservation
program related to the motor efficiency analysis, due to the efficiency
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วิธีการใช้ค่าตามแผ่นป้ าย
วิธีการประเมินประสิ ทธิ ภาพด้วยวิธีขอ้ มูลจากแผ่นป้ ายนี้ เป็ น
วิธีที่งายที่สุ ดสะดวกที่สุ ดจะใช้ค่าที่ ทางผูผ้ ลิตได้กาํ หนดมาในแผ่นป้ าย
เพื่อหาประสิ ทธิภาพของมอเตอร์ไ ด้ [5] แต่วธิ ีน้ ีจะมีความคลาดเคลื่อนสู ง
ในกรณี ที่มอเตอร์ไ ม่ไ ด้ทาํ งานตามพิกดั มอเตอร์ ที่ใ ช้งานมาเป็ นเวลานาน
และมอเตอร์ที่ถูกพันขดลวดใหม่
วิธีการค่ าไถล
วิธีการประเมินประสิ ทธิ ภาพจากค่าไถลของมอเตอร์ จะเป็ น
การเปรี ยบเที ยบสั ด ส่ ว นกํา ลัง งานขาออกของมอเตอร์ จากค่ า ไถลที่
สามารถคํานวณได้จากความเร็ วรอบที่ตรวจวัด เทียบกับค่าไถลในขณะที่
มอเตอร์ทาํ งานที่พิกดั [3-4] ซึ่ งวิธีน้ ีจะสามารถประเมินประสิ ทธิ ภาพของ
มอเตอร์จากการวัดความเร็วรอบได้โ ดยไม่ตอ้ งหยุดเดินเครื่ องมอเตอร์ แต่
จะมีความคลาดเคลื่อนที่ค่อนข้างสู ง
วิธีการหาค่ ากระแส
วิธีก ารประเมิ นประสิ ทธิ ภาพจากค่ ากระแสของมอเตอร์ จะ
เป็ นวิธีการประเมินกําลังงานขาออกของมอเตอร์ โ ดยใช้หลักว่ากําลังงาน
ขาออกของมอเตอร์ จะแปรผันตรงกับค่าของกระแสที่ มอเตอร์ ใ ช้ [3-4]
ซึ่ งวิธีการนี้จะมีค่าคาดเคลื่อนสู งเช่นกัน
วิธีการวงจรสมมูล
วิ ธี ก ารวงจรสมมู ล สามารถหาค่ า จากการทดสอบ คื อ การ
ทดสอบแบบไม่มีโ หลด การทดสอบแบบยึดโ รเตอร์ หรื ออาจใช้การหา
ค่าตัวแปรในวงจรสมมูลจากการวิเคราะห์ทางปั ญญาประดิ ษฐ์ไ ด้ [5-8]
ซึ่ งในการทดสอบที่ ห น้า งานนั้น จะไม่ มีความสะดวก ส่ วนวิธีก ารทาง
ปั ญ ญาประดิ ษ ฐ์ จ ะใ ช้ ก ารคํา นวณที่ ซับ ซ้ อ นและต้อ งใ ช้ โ ปรแกรม
คอมพิวเตอร์ใ นการคํานวณ
วิธีการแรงบิดทีช่ ่ องอากาศ
วิธีการนี้ อาศัยการตรวจวัดค่าแรงดันและกระแสเป็ นช่วงเวลา
รวมถึ งจําเป็ นต้อ งทราบค่าความต้านทานของขดลวดสเตเตอร์ แล้วจึ ง
นํามาคํานวณหาค่าแรงบิดที่ช่องว่างอากาศ [9] ซึ่ งจะต้องใช้เครื่ องบันทึก
ค่ า ทางไฟฟ้ า แบบต่ อ เนื่ อ งและต้อ งทํา การวัด ค่ า ความต้า นทานของ
ขดลวดสเตเตอร์ซ่ ึ งทําให้ตอ้ งทําการหยุดเดินเครื่ องมอเตอร์
จากวิธีก ารที่ ก ล่ าวมาแล้วนั้น ในโ ครงการวิจยั นี้ จึงได้เสนอ
การศึกษาวิธีการประเมินประสิ ทธิ ภาพของมอเตอร์ ที่ส ภาวะทํางานโ ดย
ไม่จาํ เป็ นต้องหยุดเดิ นเครื่ องมอเตอร์ จากความสัมพันธ์ของกําลังงานขา
ออกกับกระแสที่มอเตอร์ ใ ช้และความสัมพันธ์ของกําลังงานขาออกกับค่า
ไถลของมอเตอร์

วิเคราะห์ประสิ ทธิ ภาพของมอเตอร์ ให้มีความแม่ นยําสู งจะต้องทําการ
ทดสอบในห้ อ งปฏิ บ ั ติ ก าร [1-2] ซึ่ งจะมี ค วามยุ่ ง ยากมากในการ
เคลื่ อนย้ายมอเตอร์ ไ ปทดสอบ ส่ วนการทดสอบมอเตอร์ ที่สภาวะการ
ทํางานที่หน้างานได้มีวธิ ีการที่ใช้หลายรู ปแบบ [3-9] ซึ่ งจะมีความสะดวก
และความแม่นยําที่แตกต่างกันในแต่ละวิธี ทั้งนี้ วิธีการที่มีความสะดวก
มากจะมีความคลาดเคลื่อนที่ ค่อนข้างสู ง ส่ วนวิธีการที่ มีความแม่นยําที่
สู งขึ้นจะมีความยุง่ ยากและซับซ้อนในการตรวจวิเคราะห์ที่มากขึ้น
งานวิ จ ัย นี้ จึ ง ได้เ สนอวิ ธี ก ารประเมิ น ประสิ ท ธิ ภ าพของ
มอเตอร์ เ หนี่ ย วนํา ที่ ส ภาวะการทํา งานจริ ง โดยใช้ค วามสั ม พัน ธ์ ข อง
กระแสและไถลที่ มีต่อกํา ลังไฟฟ้ าขาออกของมอเตอร์ ในการประเมิ น
ประสิ ทธิ ภาพของมอเตอร์ ที่สภาวะการทํางานจริ ง ทั้งนี้ ในการวิจยั ได้
ศึกษาวิธีการหาค่าประสิ ทธิ ภาพมอเตอร์ ดว้ ยวิธีค่ากระแสและวิธีค่าไถล
และศึกษาความสัมพันธ์ของกระแสและค่าไถลกับกําลังไฟฟ้ าขาออกของ
มอเตอร์ ที่ประกอบด้วยมอเตอร์ ขนาด 1.5 kW 11 kW 30 kW ที่เป็ น
มอเตอร์ใหม่ มอเตอร์เก่า และมอเตอร์ที่ผา่ นการพันขดลวด รวมจํานวน 9
ตัว นํามาวิเคราะห์ ความสัม พันธ์ โดยใช้การวิเคราะห์ ถดถอยทางสถิ ติ
ระหว่างกําลังไฟฟ้ าขาออกและสัดส่ วนกระแสของมอเตอร์ กบั กระแส
พิกดั และระหว่างกําลังไฟฟ้ าขาออกและสัดส่ วนของค่าไถลกับค่าไถลที่
พิกดั
ทั้งนี้ บทความนี้ ได้รวบรวมและแสดงแนวทางการประเมิ น
ประสิ ทธิ ภาพของมอเตอร์ เหนี่ ยวนําแบบ 3 เฟสไว้ในหัวข้อที่ 2 และได้
นํา เสนอวิธี ก ารประเมิ น ประสิ ท ธิ ภ าพจากการวิ เ คราะห์ ถ ดถอยไว้ใ น
หัวข้อที่ 3 โดยผลการทดสอบและการวิเคราะห์ดว้ ยวิธีการที่นาํ เสนอได้
แสดงไว้ในหัวข้อที่ 4 ตามด้วยการสรุ ปผลการศึกษาวิจยั ไว้ในหัวข้อที่ 5

2. การประเมินประสิ ทธิภาพของมอเตอร์ เหนี่ยวนําแบบ 3 เฟส
ใ นปั จ จุ บ ั น วิ ธี ก ารประเมิ น ประสิ ทธิ ภ าพของมอเตอร์
เหนี่ ยวนําที่ ใ ช้ใ นทางปฏิ บ ตั ิ แ ละที่ มีผูเ้ สนอไว้ป ระกอบด้วย วิธีก ารวัด
แรงบิดที่เพลา (Shaft Power Output) วิธีการตามแผ่นป้ าย (Name Plat)
วิธีการค่าไถล (Slip Method) วิธีการค่ากระแส (Current Method) วิธีการ
วงจรสมมูล (Equivalent Circuit Method) วิธีการแยกความสู ญเสี ย วิธีการ
แรงบิดที่ช่องอากาศ (Air gap torque) [3-9]
วิธีการวัดแรงบิดทีเ่ พลา
การหาค่าประสิ ทธิภาพด้วยวิธีการวัดแรงบิดที่เพลานี้ เป็ นวิธีที่
มีความถูกต้องและแม่นยําที่สุด [1-2] เพราะได้ค่ากําลังงานที่เพลาจากการ
วัดโ ดยตรงและการหาประสิ ทธิ ภาพวิธีน้ ี จาํ เป็ นต้องวัดความเร็ วรอบมา
ด้วย วิธีน้ ีจะต้องทําการทดสอบในห้องปฏิบตั ิการเนื่ องจากต้องใช้เครื่ อง
ทดสอบที่ ส ามารถปรั บ ค่ า และวัด แรงบิ ด รวมทั้ง ความเร็ ว รอบของ
มอเตอร์ไ ด้

3. วิธีการประเมินประสิ ทธิภาพจากการวิเคราะห์ ถดถอย
ในการวิเคราะห์ถดถอยเพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างสัดส่ วน
กระแสและกําลังงานขาออก และระหว่างสัดส่ วนค่าไถลและกําลังงานขา

8th ECTI-CARD 2016 “การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอย่างชาญฉลาดเพื่อตอบสนองภาคอุตสาหกรรมสมัยใหม่อย่างยัง่ ยืน”
162

บทความวิจัย
การประชุมวิชาการ งานวิจัยและพัฒนาเชิงประยุกต์ คร้งั ที่ 8
8th ECTI-CARD 2016, Hua Hin, Thailand
ออกของมอเตอร์จะใช้ขอ้ มูลผลการทดสอบเป็ นกลุ่มตัวอย่างทางสถิติ ซึ่ ง
จะสามารถแสดงวิธีการวิเคราะห์ได้ดงั รู ปที่ 1

[4] ซึ่ งนําผลการทดสอบมาหาความสัมพันธ์ของมอเตอร์ แต่ละขนาดได้
ดังรู ปที่ 2 และ 3

ข้อมูลการทดสอบประสิ ทธิ ภาพจากห้องปฏิบตั ิการของมอเตอร์กลุ่มตัวอย่าง
ใช้การวิเคราะห์ถดถอยทางสถิติในการหาความสัมพันธ์ระหว่างสัดส่วนกระแสและ
กําลังงานขาออกและระหว่างสัดส่วนค่าไถลและกําลังงานขาออก
ได้สมการแสดงความสัมพันธ์ระหว่างสัดส่ วนกระแสและกําลังงานขาออก
และระหว่างสัดส่วนค่าไถลและกําลังงานขาออก
นําสมการไปให้ประเมินค่ากําลังงานขาออกและประเมินประสิ ทธิ ภาพของมอเตอร์
จากค่ากําลังงานขาออกที่ประเมินได้

รู ปที่ 1 ขั้นตอนการหาความสัมพันธ์สาํ หรับวิธีการประเมินประสิ ทธิภาพ
ของมอเตอร์เหนี่ยวนําด้วยการวิเคราะห์ถดถอย

รู ปที่ 2 ความสัมพันธ์และผลการวิเคราะห์ถดถอยระหว่างสัดส่ วนกระแส
และกําลังงานขาออกของมอเตอร์

ทั้งนี้สมการที่ใช้ในการศึกษาวิจยั นี้ จะใช้สมการความสัมพันธ์
แบบเชิงเส้น ที่อยูใ่ นรู ปของ
Pout
I
(1)
A
B
Prated

I

I rated

I

และ
Pout
S
 AS
 BS
Prated
S rated

(2)

โดยที่
คือค่ากําลังงานขาออกของมอเตอร์ (W)
คือค่ากําลังงานพิกดั ของมอเตอร์ (W)
Prated
คือค่ากระแสที่มอเตอร์ใช้ (A)
I
คือค่ากระแสพิกดั มอเตอร์ใช้ (A)
I rated
คือค่าไถลของมอเตอร์
S
คือค่าไถลของมอเตอร์ที่พิกดั
S rated
AI , B I , AS , B S คือค่าตัวแปรที่ได้จากการวิเคราะห์ถดถอยทางสถิติ
จากนั้น สามารถประเมิ นประสิ ทธิ ภ าพของมอเตอร์ ไ ด้จ าก
สมการ
P
(3)
% Eff  out  100
Pout

รู ปที่ 3 ความสัมพันธ์และผลการวิเคราะห์ถดถอยระหว่างสัดส่ วนค่าไถล
และกําลังงานขาออกของมอเตอร์
จากรู ปที่ 2 และ 3 จะเห็นได้ว่าความสัมพันธ์ระหว่างสัดส่ วน
กระแสและกําลังงานขาออกของมอเตอร์ จะมี ความคลาดเคลื่ อนสู งใน
กรณี ที่มอเตอร์ทาํ งานตํ่ากว่าพิกดั มาก ส่ วนความสัมพันธ์ระหว่างสัดส่ วน
ค่าไถลและกําลังงานขาออกของมอเตอร์ จะมี ความคลาดเคลื่ อนสู งใน
กรณี ที่ ม อเตอร์ ท าํ งานที่ ใ กล้พิ กัด อย่า งไรก็ ต าม ค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ การ
ตัดสิ นใจ (Coefficient of Determination: R2) ของทั้ง 2 วิธีมีค่าที่สูงถึง
0.9141 และ 0.9431 ซึ่ งมากพอที่จะใช้ในการประเมินค่ากําลังงานขาออก
ของมอเตอร์จากการวิเคราะห์ถดถอยทั้ง 2 วิธี
ทั้งนี้ เมื่ อนํา ผลการวิเคราะห์ ถดถอยที่ ได้ไ ปประเมิ นโดยใช้
กรณี ศึกษามอเตอร์ ขนาด 1.5 kW ที่เป็ นมอเตอร์ ใหม่ สามารถแสดงผล
การประเมิ น ประสิ ท ธิ ภ าพด้ว ยวิ ธี ก ารค่ า กระแสเปรี ย บเที ย บกับ วิ ธี
ประเมินประสิ ทธิ ภาพจากการวิเคราะห์ถดถอยค่ากําลังงานขาออกจากค่า
สั ด ส่ ว นกระแส (ตามสมการในรู ป ที่ 2) ได้ด ัง รู ป ที่ 4 และ สามารถ
แสดงผลการประเมินประสิ ทธิ ภาพด้วยวิธีการค่าไถลเปรี ยบเทียบกับวิธี
ประเมินประสิ ทธิ ภาพจากการวิเคราะห์ถดถอยค่ากําลังงานขาออกจากค่า
สัดส่ วนค่าไถล (ตามสมการในรู ปที่ 3) ได้ดงั รู ปที่ 5

Pin

โดยที่
% Eff

Pin

คือค่าประสิ ทธิภาพของมอเตอร์ (%)
คือค่ากําลังงานไฟฟ้าที่จ่ายให้แก่มอเตอร์ (kW)

4. ผลการทดสอบและวิเคราะห์ ความสั มพันธ์
จากผลการทดสอบมอเตอร์ จ ํา นวน 9 ตัว ประกอบด้ว ย
มอเตอร์ขนาด 1.5 kW 11 kW และ 30 kW ที่เป็ นมอเตอร์ใหม่ มอเตอร์ ที่มี
อายุการใช้งานมามากกว่า 5 ปี และมอเตอร์ ที่ผ่านการซ่ อมบํารุ งโดยพัน
ขดลวดใหม่ โดยมีการทดสอบที่สภาวะทํางาน 10 ตําแหน่ งคือที่การจ่าย
โหลด 10%, 20%, 30%, 40%, 50%, 60%, 70%, 80%, 90%, และ 100%
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มีความแม่นยํากว่าวิธีการค่ากระแสและวิธีการค่าไถลแบบดั้งเดิม ซึ่ งจะ
เป็ นแนวทางที่ ส ามารถต่ อ ยอดศึ ก ษาเพิ่ ม เติ ม ให้ เ กิ ด การพัฒ นาเพื่ อ
นําไปใช้ในการประเมินประสิ ทธิ ภาพของมอเตอร์ เหนี่ ยวนําแบบ 3 เฟส
โดยไม่ตอ้ งหยุดเดินเครื่ องมอเตอร์ ได้สะดวกและมีความแม่นยําที่ยอมรับ
ได้
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รู ปที่ 4 การประเมินประสิ ทธิภาพด้วยวิธีการวิเคราะห์ถดถอยค่ากําลังงาน
ขาออกจากค่าสัดส่ วนกระแสของมอเตอร์ใหม่ขนาด 1.5 kW
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รู ปที่ 5 การประเมินประสิ ทธิภาพด้วยวิเคราะห์ถดถอยค่ากําลังงานขาออก
จากค่าสัดส่ วนค่าไถลของมอเตอร์ใหม่ขนาด 1.5 kW
จากผลการศึ กษาพบว่าการวิเคราะห์ ถดถอยค่ากํา ลังงานขา
ออกจากความสั ม พัน ธ์ กับ สั ด ส่ ว นกระแสให้ ผ ลลัพ ธ์ ใ นการคํา นวณ
ใกล้เ คี ยงความจริ งกว่าวิธี การกระแสแบบดั้งเดิ ม ในขณะเดี ยวกันการ
วิเคราะห์ถดถอยค่ากําลังงานขาออกจากความสัมพันธ์กบั สัดส่ วนค่าไถล
ให้ผลลัพธ์ในการคํานวณใกล้เคียงความจริ งกว่าวิธีการค่าไถลแบบดั้งเดิม
ทั้งนี้ พบว่าวิธีการที่วิเคราะห์จากค่าไถลจะให้ผลลัพธ์ที่ใกล้
ความเป็ นจริ งกว่าการวิเคราะห์จากกระแสในกรณี ที่มอเตอร์ ทาํ งานที่ต่าํ
กว่าพิกดั มากคือตํ่ากว่า 50% ของพิกดั ซึ่ งในการใช้งานวิธีการวิเคราะห์
ถดถอยสามารถเลือกใช้วา่ จะใช้ตวั แปรค่าสัดส่ วนกระแสหรื อสัดส่ วนค่า
ไถลได้จากเงื่อนไขการทํางานของมอเตอร์ดงั กล่าวได้

5. สรุ ป
การศึ กษาวิจยั นี้ ได้ทาํ การทดสอบวิธีการวิเคราะห์ถดถอยใน
การหาความสัมพันธ์ระหว่างกําลังงานขาออกกับค่าสัดส่ วนกระแสและ
กํา ลัง งานขาออกกั บ สั ด ส่ ว นค่ า ไถล เพื่ อ นํา มาใช้ ใ นการประเมิ น
ประสิ ทธิภาพของมอเตอร์เหนี่ยวนําแบบ 3 เฟส ในขณะทํางาน ซึ่ งพบว่า
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การประจุแบตเตอรีตะกัวกรดทีมีพลั ส์ ลบสํ าหรับระบบพลังงานแสงอาทิตย์
Lead-Acid Battery Burp Charge for Photovoltaic System
อุดม เครื อเทพ และสันติภาพ โคตทะเล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตาก ต.ไม้งาม อ.เมือง จ.ตาก 63000 Email: Santipab@Yahoo.com

บทคัดย่ อ
บทความนี ! นําเสนอการประจุ แ บตเตอรี. ตะกั. วกรดที. มีพัล ส์ ล บจาก
ระบบพลังงานแสงอาทิ ตย์ ผ่านคอนเวอร์ เตอร์ แบบฟลายแบ็คด้ วยหลักการ
เกาะจุ ดกําลังสู งสุ ด แบบสั งเกตุแ ละรบกวน ใช้ ตัวประมวลผลสั ญญาณ
ดิ จิตอลสร้ างสั ญญาณควบคุมแบบพี ดับบลิ วเอ็มให้ กับวงจรกําลัง ผลการ
ทดสอบการทํางานของเครื. องต้ นแบบกับระบบพลังงานแสงอาทิ ตย์ ขนาด
480 วัตต์ 48 โวลต์ พบว่ าแบตเตอรี. ตะกั. วกรดมี การประจุที.สูงกว่ าการ
ประจุ แ บบแรงดั น คงที. ที. ไ ม่ มี ก ารเกาะจุ ด กํา ลั ง สู งสุ ด ประมาณ 11
เปอร์ เซ็นต์ และมีอุณหภูมิตาํ. กว่ าประมาณ 2 องศาเซนเซี ยส
คําสําคัญ : การประจุแบตเตอรี ทีมีพลั ส์ลบ คอนเวอร์ เตอร์ แบบฟลายแบ็ค
การเกาะจุดกําลังสู งสุ ดแบบสังเกตุและรบกวน

Abstract
This paper presents a lead-acid battery burp charge from the
photovoltaic system through a flyback converter, with the maximum
power transfer (MPPT), perturb and observe (P&O) algorithm. Using
digital signal processer to create the PWM control signals to the power
circuit. The results of testing of prototype systems with the 480 watts 48
volts photovoltaic system found that lead-acid batteries are fully charged
higher than a constant voltage charger (without MPPT) are up about 11
percent and the temperature less than about 2 C° .
Keywords: Burp Charge, Flyback converter, P&O MPPT

;. บทนํา
ระบบกํา เนิ ด ไฟฟ้ าพลัง งานแสงอาทิ ต ย์ไ ด้ ถู ก พัฒ นาใช้ ง านอย่า ง
แพร่ หลายทังในภาคอุตสาหกรรมการผลิต และในบ้านพักอาศัย รวมทังใน
พืนที ทุรกันดารที ไม่มีระบบจําหน่ ายไฟฟ้ า แบตเตอรี แบบตะกัวกรดเป็ น
อุปกรณ์เก็บพลังงานสําหรับระบบพลังงานแสงอาทิตย์โดยเฉพาะในระบบ
ชนิ ดอิ สระ แบตเตอรี ชนิ ดนี จะมี ความน่ าเชื อถื อในการทํางานสู ง และมี
ต้นทุนที ตํากว่าแบตเตอรี ชนิ ดอืน การประจุพลังงานโดยส่ วนใหญ่จะใช้
หลักการประจุแบบพัลส์ เพือให้แบตเตอรี สามารถเก็บพลังงานได้สูง แต่
อย่างไรก็ดีในกระบวนการประจุจะเกิ ดความร้ อนที ค่อนข้างสู ง และเกิ ด
การสะสมซัลเฟตที แผ่นธาตุ จึ งได้มี การวิจยั เกี ยวกับ การประจุพลังงาน
แบบพัลส์ ทีมี พลั ส์ ลบแคบๆ ช่ วยในการคายประจุ อยู่ในวงรอบของการ
th

ประจุ ที จะส่ ง ผลให้ แ บตเตอรี เก็ บ สะสมพลัง งานได้ ม ากขึ น ช่ ว ยลด
อุ ณ หภู มิ ร ะหว่ า งการประจุ ล ง ทํา ให้ ส ามารถยื ด อายุ ก ารใช้ ง านของ
แบตเตอรี ให้นานขึน ในงานวิจยั นี จึ งมี ความสนใจที จะทําการสร้ างและ
ทดสอบการประจุ พ ลังงานแบบพัล ส์ ที มี พลั ส์ ล บให้ ก ับ แบตเตอรี แบบ
ตะกัวกรดทีรั บพลังงานจากระบบพลังงานแสงอาทิตย์ ใช้ตวั ประมวลผล
สัญญาณดิ จิตอลเบอร์ ADMCF326BR สร้ างสัญญาณควบคุมการทํางาน
ของภาคกํา ลัง รวมทังมี ก ารนํา ระบบการเกาะจุ ด พลัง งานสู ง สุ ด ที ใช้
หลักการสังเกตุและรบกวนร่ วมอยู่ในระบบ เครื องต้นแบบจะถู กทําการ
ทดสอบกับระบบพลังงานแสงอาทิ ตย์ขนาดเล็ก โดยมี เป้ าหมายเพือการ
พัฒนาระบบไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิตย์ในถินทุรกันดารทีไม่มีไฟฟ้ าใช้

2. ระบบการประจุพลังงานแบตเตอรีตะกัวกรดทีมีพลั ส์ ลบ
การประจุและคายประจุของแบตเตอรี แบบตะกัวกรด [1] จะมี
กระบวนการทางเคมีตามสมการที 1 และสมการที 2 ตามลําดับ ระหว่าง
กระบวนการประจุจะเกิ ดซัลเฟตขึนทีแผ่นธาตุ ส่ วนการคายประจุจะเกิ ด
การสลายของซัลเฟต
Positive:
Negative:
Positive:
Negative:

Pb SO4 + 2H 2O ⇔ PbO2 + HSO4− + 3H + + 2e −
Pb SO4 + H + + 2e − ⇔ Pb + HSO4−

(1)

Pb O 2 + 4 H + + 2e − ⇔ Pb 2 + + 2 H 2 O

Pb ⇔ Pb 2+ + 2e −

(2)

การคายประจุระหว่างคาบของการประจุดงั รู ปที 1 แผ่นธาตุของแบตเตอรี
จะมี พืนผิวในการเก็บประจุสูงขึนจากการลดลงซัลเฟต ช่ วยลดอุณหภูมิ
ของแบตเตอรี ซึ งจะมีผลมากในกรณี ของการประจุแบบเร็ ว นอกจากนี ยัง
สามารถช่วยยืดอายุการใช้งานของแบตเตอรี

รู ปที 1 แรงดันไฟฟ้ าของการประจุทีมีพลั ส์ลบ
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โดยทัวไปการประจุแบตเตอรี แบบพัลส์ (Pulse charge) จะใช้หลักการ
แรงดันคงที และกระแสคงที (CC/CV) [2] โดยทําการควบคุมแรงดัน
หรื อกระแสไฟฟ้ าที บัสไฟฟ้ ากระแสตรงด้วยการปรั บค่าความกว้างของ
พัลส์ ส่ วนการประจุแบบทีมีพลั ส์ลบนี ถ้าใช้คอนเวอร์ เตอร์ แบบทบทอน
ดังรู ปที 2 จะพบว่าไม่สามารถตอบสนองให้เกิ ดกําลังไฟฟ้ าสู งสุ ดได้ใน
ช่ วงเวลาของการคายประจุจึงจําเป็ นต้องมี บสั ไฟฟ้ ากระแสตรงช่ วยโดย
การใช้ตวั เก็บประจุช่วยเก็บพลังงานในไซเคิลของการคายประจุ อีกทังใน
การตรวจจับแรงดัน หรื อกระแสจะเกิ ดความผิดพลาดจากผลของตัวเก็บ
ประจุ ในบทความนี จะนําเสนอการประจุแบตเตอรี ตะกัวกรดจากระบบ
ไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิ ตย์ผ่านคอนเวอร์ เ ตอร์ แ บบฟลายแบ็ค โดยแบ่ ง
แบตเตอรี เป็ น 2 ชุ ด เพือให้มีการส่ งผ่านกําลังงานจากแผงโซลาร์ เซลล์
ตลอดเวลาซึ งจะทําให้เกิ ดการส่ งผ่านกําลังงานสู งสุ ดได้ และทําการคาย
ประจุ ใ นช่ ว งพัล ส์ ล บจากแบตเตอรี หลั ก ผ่ า นคอนเวอร์ เ ตอร์ ใ ห้ ก ั บ
แบตเตอรี ชุดที 1 แสดงเป็ นแผนผังบล็อกได้ดงั รู ปที 3
+ DC bus
Vgs
Q1

MPPT
PV
module

วิเคราะห์คอนเวอร์ เตอร์ แบบฟลายแบ็คร่ วมกับโมเดลของระบบพลังงาน
แสงอาทิตย์ภายใต้การส่ งผ่านกําลังสู งสุ ด [3] จะมีวงจรอย่างง่ายดังรู ปที 4
ip

is
N 1 : N2

Vpv

+

+
Lm

Vp

-

จากรู ปที 4 ที แสดงวงจรอย่างง่ายของการประจุแบตเตอรี จากแผงเซลล์
แสงอาทิ ต ย์ผ่า นคอนเวอร์ เ ตอร์ แ บบฟลายแบ็ค เมื อทําการละทิ งความ
ต้านทานภายในของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ และแบตเตอรี ถ้า i p คือกระแส
จากแผงเซลล์แสงอาทิตย์ i s คือกระแสประจุแบตเตอรี กระแสสู งสุ ดของ
แผงเซลล์แสงอาทิตย์ จะมีค่าดังสมการที 3
iˆp =

Ib
Battery
module

รู ปที 2 ระบบการประจุพลังงานทีใช้คอนเวอร์ เตอร์ แบบทบทอน
เมือ

PV
module

Flyback
Converter-1

fs
Flyback
Converter-2

Battery-1
MPPT

รู ปที 3 แผนผังบล็อกของการประจุพลังงานแบตเตอรี ทีนําเสนอ
แบตเตอรี หลั ก จะถู ก ประจุ ด้ ว ยพัล ส์ บ วกจากระบบไฟฟ้ าพลั ง งาน
แสงอาทิ ต ย์ผ่า นคอนเวอร์ เ ตอร์ แ บบฟลายแบ็ค ที ชุ ด ที 1 ซึ งทํางานที
ค่าความถีสู ง โดยมีอุปกรณ์สวิตช์ทีทํางานทีค่าความถีตําๆ และในช่ วงของ
พัลส์ ลบที แบตเตอรี หลักทําการคายประจุผ่านคอนเวอร์ เ ตอร์ แบบฟลาย
แบ็คที ชุ ดที 2 อุปกรณ์สวิตช์อีกชุ ดหนึ งจะทําต่อวงจรการประจุพลังงาน
ผ่านคอนเวอร์ เตอร์ แบบฟลายแบ็คทีชุ ดที 1 ให้แบตเตอรี ชุ ดที 1 ร่ วมกัน
เพื อให้ ได้ค่ าพลังงานสู งสุ ด จากระบบไฟฟ้ าพลัง งานแสงอาทิ ต ย์ โดย
แบตเตอรี หลัก จะมี ค่ า พิ ก ัด กําลัง ไฟฟ้ าสู งกว่าแบตเตอรี ชุ ด ที 1 ในการ
th

d

Lm
Main
Battery

V pv
Lm

t on

(3)

กระแสเฉลียจากแผงเซลล์แสงอาทิตย์จะมีค่าดังสมการที 4
Ip =

Low-freq.
switch

VB

รู ปที 4 วงจรอย่างง่ายของการประจุดว้ ยคอนเวอร์ เตอร์ แบบฟลายแบ็ค

L

Q2

+

Qf

C1
Vgs

Vs

V pv d 2
2 Lm f s

(4)

คือ ค่าดิวตีไซเคิล
คือ ค่าตัวเหนี ยวนําทีเกิดจากการกระตุน้ ของหม้อแปลง
คือ ความถีของการสวิตช์

ถ้าทําการพิจารณาถึ งค่าประสิ ทธิ ภาพ (η ) ความสัมพันธ์ของกําลังไฟฟ้ า
เอาท์พตุ จากคอนเวอร์ เตอร์ ทีทําการประจุแบตเตอรี และกําลังไฟฟ้ าอินพุต
จากแผงเซลล์แสงอาทิตย์ จะมีค่าดังสมการที 5
ηV pv I p = I sV B

(5)

กระแสประจุ และกําลังไฟฟ้ าเอาท์พตุ จะมีค่าดังสมการที 6 และสมการที
7 ตามลําดับ
Is =

Po =

η (V pv d ) 2
V B Lm f s

η (V pv d ) 2
Lm f s
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ดังนันจึงเขียนเป็ นโมเดลของการประจุแบตเตอรี จากแผงเซลล์แสงอาทิตย์
ผ่านคอนเวอร์ เตอร์ แบบฟลายแบ็คได้ดงั รู ปที 5

P&O MPPT Subroutine
Start
Program initial

s

A

d(n)=d(n+1)

+

pv

Zpv

(dVpv )
VB Lm fs

Vpv ZFC

2

+

Sampling v(n), i(n)

VB
p(n)=v(n)*i(n)

PV module

B

yes
p(n+1)>p(n)

Flyback converter

d(n+1)=d(n)+1

no
yes

รู ปที 5 โมเดลของการประจุดว้ ยคอนเวอร์ เตอร์ แบบฟลายแบ็ค

p(n+1)=p(n)

d(n+1)=d(n)

no
yes

no

เมือ

p(n+1)<p(n)

d(n+1)=d(n)-1

(8)

Z FC = j 2πf s Lm

รู ปที 6 โฟลวชาร์ ตการเกาะจุดกําลังสู งสุ ดแบบสังเกตุและรบกวน
Z pv

1
=
j 2πf s C pv

(9)

4. การออกแบบระบบการประจุแบตเตอรี
การประจุ แ บตเตอรี ชนิ ดตะกั วกรดด้ ว ยระบบไฟฟ้ าพลั ง งาน
แสงอาทิตย์ผา่ นคอนเวอร์ เตอร์ แบบฟลายแบ็คทีนําเสนอจะมีโครงสร้ างดัง
รู ปที 7 โดยใช้ตวั ประมวลผลสัญญาณดิจิตอลสร้างสัญญาณควบคุมแบบพี
ดับบลิวเอ็มให้กบั อุปกรณ์สวิตช์ Q1 ของคอนเวอร์ เตอร์ ทีค่าความถี 5 kHZ
ใช้ ห ลัก การเกาะจุ ด กํา ลัง สู ง สุ ด แบบสั ง เกตุ แ ละรบกวนที คํา นวณค่ า
กํา ลัง ไฟฟ้ าจากการตรวจจับ แรงดัน และกระแสไฟฟ้ าของแผงเซลล์
แสงอาทิ ตย์ โดยอุปกรณ์ สวิตช์ Qs1 และ Qs2 จะถู กควบคุ มจากการสร้ าง
รู ปแบบการประจุ (Charge pattern) ทีค่าความถี 50 HZ

3. การเกาะจุดกําลังสู งสุ ดแบบสังเกตุและรบกวน
การเกาะจุ ด กําลังสู ง สุ ด แบบสังเกตและรบกวน [4] จะอาศัยการ
เปรี ยบเทียบค่ากําลังไฟฟ้ าทีได้จากการคํานวณในรอบปั จจุบนั กับในรอบ
ทีผ่านมา ถ้าในรอบปั จุบนั มีค่ามากกว่าจะทําการเพิมค่าดิ วตีไซเคิล ถ้าใน
รอบปั จุ บ นั มี ค่ าเท่ า กับ ในรอบที ผ่า นมาจะคงค่ าดิ วตี ไซเคิ ล และถ้าใน
รอบปั จุบนั มีค่าน้อยกว่าจะทําการลดค่าดิ วตีไซเคิล ของอุปกรณ์สวิตช์ ที
ควบคุ ม การทํา งานของคอนเวอร์ เ ตอร์ โดยมี ล ํา ดับ ของการทํา งานดัง
โฟลว์ชาร์ ตในรู ปที 6

D3
D1

ip

V
pv

D2

Q s2

D4

is

Tx1
+
L m1

Q

-

PV
module

Tx2

s1

Bm

Q f1

is1

+
L m2
-

B1

Q f2

Qs1 Qs2
P&O MPPT
controller

Charge
controller

Negative pulse
controller

Controlled by DSP
ADMCF326BR

รู ปที 7 โครงสร้างของระบบการประจุแบตเตอรี ตะกัวกรดจากระบบไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิตย์ทีมีพลั ส์ลบทีนําเสนอ
ระบบไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิตย์ทีใช้จะมีขนาด 480 W ทีค่าแรงดันบัส
12 โวลต์ แบตเตอรี หลักจะมีพิกดั 4x130AH 12 V แบตเตอรี รองจะมี
พิกดั 4x24AH 12 V อุปกรณ์สวิตช์กาํ ลังใช้ IGBT เบอร์ IRPH40KD
อัตราส่ วนหม้อแปลงมีค่า 1:1 ไดโอดเป็ นชนิ ดทีสามารถหยุดนํากระแส
th

อย่ า งรวดเร็ วเบอร์ FR40 ตั ว ประมวลสั ญ ญาณดิ จิ ต อลใช้ เ บอร์
ADMCF326BR ส่ ว นตรวจจับ กระแสและแรงดั น ใช้ ไ อซี เ บอร์
HCPL788J ทีสามารถแยกภาคอินพุตและเอ้าท์พตุ ออกจากกัน การแปลง
สัญญาณแอนะลอกเป็ นดิจิตอลใช้ไอซี เบอร์ MAX196
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5. การทดสอบการทํางาน

6. สรุป

การทดสอบการทํางานของเครื องต้นแบบกับระบบพลังแสงอาทิตย์
แบบอิสระขนาด 480 W ณ โรงเรี ยนตํารวจตระเวนชายแดนบ้านกามาผา
โด้ อ.ท่าสองยาง จ.ตาก ในช่ วงเดื อนธันวาคม 2558 ที มี ค่าความเข้ม
พลังงานประมาณ 600 W/m2 มี ผลการทดสอบ ดังตารางที 1 และมี
แรงดัน และอุณหภูมิของแบตเตอรี ดังรู ปที 8 และ รู ปที 9 ตามลําดับ ซึ ง
จะเห็ นว่ามีแรงดันที สู งกว่าประมาณ 0.4 V และแผงมี อุณหภูมิตากว่
ํ า
ประมาณ 2 องศาเซนเซี ยสในช่วงการเริ มประจุพลังงาน

การประจุ แ บตเตอรี ตะกัวกรดแบบมี พ ัล ส์ ล บของระบบไฟฟ้ า
พลังงานแสงอาทิตย์ผ่านคอนเวอร์ เตอร์ แบบฟลายแบ็ค ที มีการเกาะจุด
กําลังสู งสุ ด แบบสังเกตุแ ละรบกวน โดยใช้แบตเตอรี 2 ชุ ด จากการ
ทดสอบพบว่าช่ วยให้มีการเก็บสะสมพลังงานได้สูงกว่าการประจุแบบ
กระแสหรื อแรงดันคงที และช่ วยลดอุณหภูมิของแบตเตอรี จึ งมี ความ
เป็ นไปได้ว่าแบตเตอรี จะมี อายุการใช้งานที ยาวนานขึน แต่อย่างไรก็ดี
ระบบทีนําเสนอนี อาจมี ตน้ ทุนของแบตเตอรี ทีสู งขึน ในอนาคตการใช้
งานระบบพลังงานแสงอาทิ ตย์ในพืนที ทุรกันดารอาจนําแบตเตอรี ของ
ชาวบ้านมาร่ วมประจุเป็ นแบตเตอรี รองได้

ตารางที 1 ผลการทดสอบการประจุแบตเตอรี จากแผงเซลล์แสงอาทิตย์
Peak
Average Charging Net
charging charging
time
charge
Charge status
current current
(min.)
stored
(A)
(A)
(AH)
Burp
BP
4.1
5.47
charge to PBP
6.3
5.2
6.67
Bm
NBP
6.8
1.1
-1.47
80
From
6.4
1.3
1.73
CV
PV
charge
From
to B1
5.5
1.1
1.47
Bm
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ประวัตผิ ู้เขียนบทความ

รู ปที 8 แรงดันทีขัวแบตเตอรี ขณะทําการประจุ

อุ ด ม เครื อ เทพ สําเร็ จการศึ ก ษาปริ ญญาตรี แ ละ
ปริ ญญาโทสาขาวิศวกรรมไฟฟ้ าจาก รม. และ มช.
ตามลํา ดับ มี ค วามสนใจการป้ องกัน ระบบไฟฟ้ า
การแปลงผันกําลังงาน และพลังงานทดแทน
สันติ ภาพ โคตทะเล สําเร็ จการศึ กษาปริ ญญาตรี
และปริ ญญาโทสาขาวิ ศ วกรรมไฟฟ้ าจาก สจพ.
และ สจล. ตามลําดับ มี ค วามสนใจการแปลงผัน
กําลังงาน ระบบควบคุม และพลังงานทดแทน
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Development of An Algorithm to Control Energy Consumption for Energy Management System (EMS)
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บทคัดย่ อ
บทความนี้ เสนอการพัฒ นาอั ล กอริ ทึ ม เพื่อ ควบคุ ม การใช้
พลังงานไฟฟ้ าส าหรั บ ระบบจั ด การพลั ง งาน ภายในระบบได้ ส ร้ า ง
อัลกอริทึมเพือ่ จาลองควบคุมการใช้พ ลั ง งานไฟฟ้ า โดยจะใช้ข ้อ มู ลค่ า
พลังงานจาก บริษัทไทยโซล่ า ร์ เอ็ น เนอร์ ย ี่ จ ากั ด (มหาชน)โดยใช้ค่ า
พลังงานจากอุปกรณ์ ไฟฟ้ าจริงในแต่ละช่วงเวลา เพือ่ ใช้ทดสอบอั ล กอริ ทึ ม
ที่คดิ ขึ้นมาผ่า นอุ ป กรณ์ Programmable Logic Controller (PLC) S7-1200
และใช้โปรแกรม NetBeans สร้า งในส่ วน Webpage เพื่อ แสดงผล ผลที่
ได้รับจากการควบคุมด้วยอัลกอริทึม คือ การควบคุ ม การใช้ไ ฟฟ้ าในช่ ว ง
พีคได้รวมถึงการใช้พลังงานที่น้ อ ยลง และมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพเพิ่ม มากขึ้น
ประโยชน์ที่ได้รับจากบทความนี้ คือ การนาอัล กอริ ทึ ม มาประยุ ก ต์ใ ช้ใ น
การประหยัดพลังงานในโรงงานอุตสาหกรรมได้สร้างการรั บ รู้ และความ
เข้าใจเกี่ย วกับการจัดการพลังงานรวมถึงแนวทางในการแก้ ไ ขด้ ว ยวิ ธี น้ ี
ให้แก่ บุคคลทั่วไปได้รับรู้ และสร้างความเข้าใจถึงขั้นตอนการท างานของ
อั ล กอริ ทึ ม เพื่อ เป็ นแนวทางส าหรั บ น าไปพัฒ นาต่ อ ยอดสู่ ระบบจั ด
การพลังงานภายในโรงงานอุตสาหกรรมอย่ างเต็มรูปแบบในอนาคต
คาสาคัญ: ระบบจัดการพลังงาน, อัลกอริทึม, ช่วงพีค

Abstract
This study proposes an algorithm development to control
energy consumption for Energy Management System (EMS). This
algorithm has been developed to control energy usage. Actual energy
consumption data for each period in the day obtained from Thai Solar
Energy Public Company Limited, was used to test the algorithm ability
via Programmable Logic Controller (PLC). Moreover, NetBeans program
was used to create the display screen. The result of using algorithm to
control energy consumption is that electricity usage during peak time is
decreased. This study will help the public raise awareness and understand
about energy management, including the solution by using this algorithm

and how it works. This will help improve and develop capabilities in
industry’s energy management system.
Keywords: energy management system, algorithm, period peak

1. บทนา
พลังงานเป็ นสิ่งจาเป็ นต่อสิ่งมีชวี ิต ซึ่งในปัจจุบั น ประเทศไทย
กาลังประสบปัญหาด้านพลังงานเป็ นอย่ างมาก เนื่องจากประเทศไทยตั้ง อยู่
ใน เข ตร้ อ นท าใ ห้ มี ค วา มค ว าม ต้อ ง กา รพลั ง ง าน ไฟฟ้ า ส าหรั บ
เครื่องปรับอากาศจากภาคครั ว เรื อ นเพิ่ม มากขึ้น และตามปริ ม าณการ
ขยายตัวของอุตสาหกรรม รัฐบาลซึ่ง เป็ นฝ่ ายบริ ห ารมี ห น้ า ที่ ดู แ ล และ
วางแผนการใช้พลังงานของชาติ จึงมีนโยบายส่ งเสริมให้มีการใช้พ ลั ง งาน
อย่ างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุด ถึงแม้ว่ารัฐบาลพยายามที่จ ะ
มีการรณรงค์ การสร้างจิตส านึ ก ในการใช้พ ลั ง งานให้ เ กิ ด ขึ้น กั บ คนใน
ประเทศ รวมถึงการหาวิธีนาพลังงานทดแทนต่างๆ มาใช้ง านแทนพร้ อ ม
กับหาวิธีนาเอาทรัพยากรที่มีอยู่ มาใช้เพือ่ เพิม่ ก าลั ง ในการผลิ ต พลั ง งาน
ไฟฟ้ าให้เพีย งพอต่อความต้องการ อย่ างไรก็ตามความต้อ งการในการใช้
พลังงานไฟฟ้ ามีความต้องการเพิม่ สูงขึ้นทุกปี จากรายงานสถิ ต ิพ ลั ง งาน
ของประเทศไทย [1] ปี 2558 พบว่ า สาขาที่มีสัดส่ วนการใช้พลั ง งานสู ง สุ ด
คิดเป็ นร้อยละ 44 ของการใช้ไ ฟฟ้ าทั้งประเทศ คือ ภาคอุ ต สาหกรรม และ
จากปริมาณการใช้ไ ฟฟ้ ามีมากกว่ าปริมาณการผลิต ระบบจั ด การพลั ง งาน
และการปรับเปลี่ย นพฤติกรรมการใช้ไ ฟฟ้ าจึงเป็ นอีกแนวทางหนึ่งที่จ ะช่ ว ย
ในการประหยัดพลังงานในโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่ง การน าอั ล กอริ ทึ ม ที่
คิดค้นขึ้นมา เพือ่ จาลองการลดพลังงานจะเป็ นแนวทางสาหรับนาไปพัฒ นา
ต่อยอดสู่ระบบจัดการพลั ง งานภายในโรงงานอุ ต สาหกรรมอย่ างเต็ม
รูปแบบต่อไปในอนาคต
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2. ทฤษฎีข้อ มูล และอุปกรณ์ที่เกีย่ วข้ อ ง
2.1 ทฤษฎีพ ื้นฐาน
2.1.1 Energy Conservation & Efficiency คือวิธีการปรับเปลี่ ย น
อุปกรณ์ ไฟฟ้ าให้มีประสิทธิภาพ เช่ น ใช้ห ลอดไฟฟลู อ อเรสเซนต์แ ทน
หลอดไฟปกติ เป็ นต้น หรืออาจจะปรับเปลี่ย นพฤติกรรมการใช้ง านว่ าควร
ใช้งานอย่ างไรให้ประหยัด เช่น การปรั บ อุ ณ หภู มิ เ ครื่ อ งปรั บ อากา ศให้
ทางานที่ 26๐ C (หรือ 27๐ C) แทนที่จะเปิ ด 24 ๐ C เพือ่ ให้ ค อมเพรสเซอร์
ของเครื่องปรับอากาศทางานน้อยลงประหยัดพลังงานมากขึ้น [2]
2.1.2 Peak Clipping (รูปที่1) วิธีการนี้จ ะท าให้ ค วามต้อ งการ
ไฟฟ้ าในช่วงพีคลดลง (Reduction of Peak Load) โดยวิธีการทั่วไป คือ การ
ควบคุมเวลา และปริมาณการใช้ไ ฟฟ้ าของผูใ้ ช้ไ ฟฟ้ าโดยตรง โดยควบคุ ม ที่
อุปกรณ์ เช่น ในช่วงพีคให้ปิดเครื่องปรับอากาศ หรือหลอดไฟที่ ไ ม่ จ าเป็ น
[3]

รู ปที่ 3 อัตราตามช่วงเวลาของการใช้ TOU ของ กฟภ.
ค่าไฟตามอัตราช่วงเวลาของการใช้ของ กฟภ. ในรูป ที่ 3 โดยที่
ช่วง Off - Peak คือ เวลา 22.00 - 09.00 น. วันจันทร์ – วันศุกร์ และ ช่วง On
Peak คือ เวลา 09.00 - 22.00 น. วันจันทร์ – วันศุกร์

2.3 Programmable Logic Controller (PLC)

กาลังไฟฟ้ า

บ ท ค ว า ม นี้ น า Programmable Logic Controller (PLC)
S7-1200 มาใช้เนื่องจากเป็ นอุปกรณ์ ที่มี Webserver ในตัวจึงทาให้ ไ ม่ ต้อ ง
ซือ้ อุปกรณ์ หรือโปรแกรมอื่นเสริม ซึ่งสามารถรองรั บ ภาษา พื้น ฐานที่ ใ ช้
สร้างส่ วนแสดงผลทาง Webpage ได้ และยั ง มี ห น่ วยความจ า มี พ อร์ ต
อินพุ ต/พอร์ตเอาต์พุต (I/O Port) รองรั บ ระบบแอนะล็ อ ก และมี ข้ ัว ต่ อ
อินเทอร์เน็ตสาหรับเชือ่ มต่อคอมพิวเตอร์ [5]

เวลา
รู ปที่ 1 Peak Clipping
2.1.3 Load Shifting (รูปที่2) วิธีการนี้จะเลื่อนการใช้ไ ฟฟ้ าจาก
ช่วงพีคไปสู่ช่วงอื่นๆ (Off - Peak) ซึ่งจะทาให้กราฟโหลดเตี้ย และเรีย บขึ้น
โดยการเลื่อน อาจเลื่อนเวลาการใช้ไ ฟฟ้ าโดยผูใ้ ช้เ อง เช่ น เครื่ อ งมื อ บาง
ชนิดที่ไม่ มีความสาคัญมากก็หยุดหรือเลื่อนไปเปิ ดเวลาอื่นที่ไ ม่ ใช่ช่วงพีค

3. ขั้นตอนการออกแบบ และพัฒนาระบบ
3.1 ศึกษาข้อมู ลที่เกี่ย วข้องกับการทางานวิจั ย ยกตัว อย่ างเช่ น
เรื่องการด าเนิ น การด้ า นพลั ง งานไฟฟ้ าของไทยด้ า น Demand - Side
Management เรื่องการเขีย น Flow Chart เป็ นต้น

กาลังไฟฟ้ า

3.2 เก็บข้อมู ลที่จาเป็ นสาหรับการพัฒนาอัลกอริทึมเพื่อ ควบคุ ม
การใช้พลังงานไฟฟ้ าสาหรับระบบจัดการพลั ง งาน การเก็ บ ข้อ มู ลใช้วิ ธี
สารวจ สอบถาม และวัดด้วยเครื่องมือ โดยข้อมู ลดังกล่ าวประกอบไปด้วย

เวลา
รู ปที่ 2 Load shifting

2.2 อัตราค่ าไฟ
บริษัทไทยโซล่ าร์เอ็นเนอร์ย ี่ จากัด (มหาชน) เป็ นบริ ษั ท ผลิ ต
ไฟฟ้ าด้วยพลังงานความร้อนขนาด 5 MW จัดอยู่ในกิจการขนาดกลาง ใช้
แรงดันไฟฟ้ าขนาด 22 kV
รับไฟจากการไฟฟ้ าส่ วนภู มิภาค (กฟภ.) ซึ่งมีอัตราค่าไฟดังต่อไปนี้
2.2.1 อัตราตามช่วงเวลาของการใช้ (Time of Use Tariff:
TOU Tariff) [4]

3.2.1 การใช้พลังงาน และกาลังไฟฟ้ าของอุปกรณ์ ไ ฟฟ้ าใน
บริษัทไทยโซล่ าร์เอ็นเนอร์ย ี่ จากัด (มหาชน)
3.2.2 ข้อมู ลพฤติกรรมการใช้อุ ป กรณ์ ไฟฟ้ า ว่ าเปิ ด - ปิ ด
ในช่วงเวลาใด
3.2.3 ข้อมู ลกราฟโหลดของอาคาร Work Shop บริ ษั ท ไทย
โซล่ าร์เอ็นเนอร์ย ี่ จากัด (มหาชน) ในช่วงเวลา 5 วัน
3.3 ออกแบบอัล กอริ ทึ ม เพื่อ ควบคุ ม การใช้พ ลั ง งานไฟฟ้ า
สาหรับระบบจัดการพลังงาน
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3.4 การเขีย นโปรแกรมจากอัลกอริทึมเขีย นโดยใช้ภาษา Ladder
เขีย นในโปรแกรม TIA Portal และใช้ โปรแกรม NetBeans IDE เขีย นส่ วน
ของการแสดงผลใน Webpage เพือ่ แสดงกราฟโหลดในแต่ ล ะวั น และคิด
ค่าไฟในช่วงหนึ่งเดือน (ช่วงหนึ่งเดือนมาจากการสมมติว่ าพฤติก รรม ใน
การใช้ไฟช่วงเวลาหนึ่งสัปดาห์เท่ ากัน โดยหนึ่งสัปดาห์หมายถึงเวลา 5 วั น
จากวันจันทร์ - วันศุกร์ นาค่าที่ไ ด้ น้ ี มาคู ณ สี่ โดยคิด จากหนึ่ งเดื อ นมี 4
สัปดาห์)
3.5 ทดสอบโปรแกรมจ าลองกราฟโหลดของ บริ ษั ท ไทย
โซล่ าร์เอ็นเนอร์ย ี่ จากัด (มหาชน) ที่ผ่านการควบคุมโดยอัลกอริ ทึ ม น าไป
เปรีย บเทีย บกับกราฟโหลดที่ไ ด้จากการวัด
3.6 สรุปบทความการพัฒนาอัลกอริทึมควบคุม การใช้พ ลั ง งาน
ไฟฟ้ าสาหรับระบบจัดการพลังงาน

การออกแบบอั ล กอริ ทึ ม กระท าโดยการก าหนดอุ ป กรณ์ ที่
ต้องการเปลี่ย นพฤติกรรมการใช้ไ ฟ จากการวิเคราะห์มีอุปกรณ์ ดังนี้
 เครื่องปรับอากาศในห้อง MDB
 เครื่องปรับอากาศในห้องสานักงาน
 เครื่องปรับอากาศในห้องประชุม
 หลอดไฟในห้อง MDB
 หลอดไฟในออฟฟิ ศ
สามารถเขีย นอัลกอริทึมออกมาเป็ น Flow Chart โดยใช้อั ล กอริ ทึ ม นี้
ตรวจสอบระบบทุกๆ 15 นาที (รูปที่5)
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4. การทดสอบ
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ผลของการเก็บข้อมู ล คือ ข้อมู ลกาลังไฟฟ้ าซึ่งเก็บทุกๆ
15 นาที โดยเก็บในระยะเวลา 08.00 – 17.00 น. เป็ นระยะเวลา 5 วั น และ
ในช่วงเวลาระหว่ างวัน จดบันทึกพฤติกรรมการใช้อุ ป กรณ์ ไฟฟ้ าที่ ส นใจ
ในการปรับเปลี่ย นช่วงเวลาการใช้ ตัวอย่ าง เช่น การวัดในวันจันทร์
(รูปที่ 4)
 เครื่องปรับอากาศในห้อง MDB เปิ ดเวลา 08.00 – 12.00 น. และ
13.00 – 17.00 น. โดยตัง้ อุณหภู มิไ ว้ที่ 24 ๐ C
 เครื่องปรับอากาศในออฟฟิ ศ เปิ ดเวลา 08.00 – 12.00 น. และ
13.00 – 17.00 น. โดยตั้งอุณหภู มิไ ว้ที่ 24 ๐C
 เครื่องปรับอากาศในห้องประชุม (เปิ ดเครื่องปรับอากาศเฉพาะ
ตอนที่มีประชุม)
 หลอดไฟห้อง MDB (ด้านหลังตู้ MDB) เปิ ด 08.00-17.00 น.
 หลอดไฟในออฟฟิ ศ (ตูเ้ ก็บเอกสาร) เปิ ดเวลา 08.00-12.00 น.
และ 13.00 – 17.00 น.
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รูปที่ 5 อัลกอริทึมควบคุมการใช้พลังงานไฟฟ้ า
การเขีย นโปรแกรมจากอัลกอริ ทึ ม เขีย นโดยใช้ภ าษา Ladder
ด้วยโปรแกรม TIA Portal โดยก าหนดให้ ค่ า ควบคุ ม ก าลั ง ไฟฟ้ าอยู่ ที่
5 kW ซึ่งผูใ้ ช้สามารถปรับค่า kW ได้ ต ามที่ โ ปรแกรมได้ ก าหนดไว้ คือ
1 – 10 kW ดั ง ตัว อย่ างในรู ป ที่ 6 และในส่ วนของการแสดงผลทาง
Webpage เขีย นโดยใช้ภาษา Java ด้วยโปรแกรม NetBeans IDE ผลลั พ ธ์
ของการใส่ พฤติกรรมการใช้อุปกรณ์ ไ ฟฟ้ า และการใช้พ ลั ง งานไฟฟ้ าของ
วันจันทร์ลงในโปรแกรมดังตัวอย่ างในรูปที่ 4 ซึ่งผูใ้ ช้สามารถแก้ ไ ขค่ า kW

รู ปที่ 4 กราฟโหลดของวันจันทร์ โดยเฉลี่ย ทุกๆ 15 นาที
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ควบคุมได้ทาง Webpage และสามารถควบคุมการทางานของอุปกรณ์ ไ ฟฟ้ า
เช่น เครื่องปรับ อากาศได้ ท าง Webpage ดั ง ตัว อย่ างในรู ป ที่ 8 รวมถึ ง
Webpage ยังสามารถบันทึกค่าเป็ นไฟล์ Excel ดังตัวอย่ างในรูปที่ 9 เพื่อ ให้
ผูใ้ ช้สามารถนาค่าเก็บไว้เป็ นข้อมู ล และให้คาแนะนาการใช้อุป กรณ์ ไฟฟ้ า
ควรจะเปิ ด – ปิ ด หรือเลื่อนการใช้อุปกรณ์ ไ ปช่วงเวลาใด ดังตัวอย่ างในรู ป
ที่ 7
รู ปที่ 10 กราฟเปรีย บเทีย บค่า kW ของวันจันทร์
จะเห็นได้จากรูปที่ 10 ว่ าหากนาโปรแกรมนี้ม าควบคุ ม การใช้
พลังงานจะจะช่วยลดปริมาณการใช้ไ ฟฟ้ าได้ 3.63 หน่ วยใน 1 วัน

5. สรุ ป
ระบบที่ พ ัฒ นาสามารถควบคุ ม การใช้พ ลั ง งานไฟฟ้ าด้ ว ย
อัลกอริทึมโดยกาหนดให้ค่าควบคุมอยู่ที่ 5 kW พบว่ าระบบสามารถช่ว ยลด
ปริมาณการใช้ไ ฟฟ้ าได้ 76.23 หน่ วยใน 1 เดื อ น ประโยชน์ ที่ ไ ด้ จ าก
บทความนี้ คือ การแสดงถึงแนวทางที่จ ะช่ ว ยประหยั ด พลั ง งาน เพื่อ ลด
ภาระในการผลิตไฟฟ้ าของชาติ และแสดงให้เห็นว่ า การกระท าดั ง กล่ าวยั ง
ช่วยให้ผใู ้ ช้ระบบควบคุ ม ได้ ผ ลประโยชน์ ค ือ จ่ ายค่ า ไฟน้ อ ยลง โดย
บทความนี้สามารถทาได้จริงโดยติดตั้งอุปกรณ์ เพิม่ เติม

รู ปที่ 6 ส่ วนแสดงผล Plant Status

เอกสารอ้ างอิง

รู ปที่ 7 ส่ วนแสดงผลข้อมู ลทางไฟฟ้ าและคาแนะนา

[1] สานักงานนโยบายและแผนพลังงาน. [ออนไลน์ ] . เข้า ถึ ง ได้ จ าก:
http://www.eppo.go.th/info/cd-2015/pdf/info5.pdf สื บ ค้น วั น ที่ 15
มกราคม พ.ศ. 2559.
[2] มานพ แจ่ มกระจ่ าง ศึกษาทางเลือกการตั้งอุณหภู มิเครื่องปรั บ อากาศ
ที่เหมาะสมเพือ่ ปรับพลังงาน วารสารศึกษาศาสตร์ ปี ที่ 18 ฉบั บ ที่ 1
เดือนมิถุนายน 2549 – ตุลาคม 2549 หน้า 75
[3] Demand-Side Management. [ออนไลน์] เข้าถึงได้จาก:
http://www.dsm.egat.co.th/index.php?option=com_content&view=articl
e&id=26&Itemid=165 สืบค้นวันที่ 5 เมษายน 2558.
[4] อัตราค่าไฟฟ้ า.[ออนไลน์] เข้าถึงได้จาก:
https://www.pea.co.th/Documents/Rate2012.pdf
สืบค้นวันที่ 7 สิงหาคม 2558.
[5] Siemens S7-1200 webserver. [ออนไลน์] เข้าถึงได้จาก:
https://www.dmcinfo.com/latest-thinking/blog/id/8567/siemens-s71200-web-server-tutorial--from-getting-started-to-html5-user-definedpages สืบค้นวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2558.

รู ปที่ 8 ส่ วนแสดงผลส่ วน Manual

รู ปที่ 9 ส่ วนแสดงผลค่า Excel
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บทคัดย่อ

1. บทนํา

บทความนี้ นาํ เสนอการประยุกต์ใช้ข้ นั ตอนวิธีควบคุ มฟั ซซี่
ลอจิกสําหรับชุดสาธิ ตการควบคุมความเร็ วมอเตอร์ กระแสตรงเพื่อใช้ใน
ห้ อ งปฏิ บ ั ติ ก ารวิ ช าระบบควบคุ ม โดยใช้ โ ปรแกรมแลปวิ ว บน
คอมพิวเตอร์เพื่อควบคุมความเร็วรอบมอเตอร์ที่มีข้ นั ตอนวิธีควบคุมฟั ซซี่
ลอจิ ก โดยการวัดความเร็ วรอบมอเตอร์ ใช้ทาโคเจเนอเรเตอร์ เ ป็ น
เซนเซอร์ ซึ่ งมีหน้าต่างแผงหน้าปั ดของโปรแกรมแลปวิวสามารถแสดง
สัญญาณค่า อิ นพุตความเร็ วกับสัญญาณเอาต์พุตความเร็ วของมอเตอร์
กระแสตรงได้
ผลทดสอบมีเวลาเข้าสู่ สภาวะคงตัวไม่เกิน 1 วินาทีเมื่ออินพุต
ความเร็ วมีค่าเท่ากับ 1600 รอบต่อนาทีและผลตอบสนองการพุ่งเกินไม่
เกิน 12.5%

ปั จจุบนั ภาคอุตสาหกรรมกลุ่มผูผ้ ลิตเครื่ องใช้ไฟฟ้ ามีการใช้
ขั้นตอนวิธีฟัซซี่ ลอจิกสําหรับควบคุมเครื่ องใช้ไฟฟ้ าออกสู่ ตลาดมากขึ้น
เ นื่ อ ง จ า ก ขั้ น ต อ น วิ ธี ฟั ซ ซี่ ล อ จิ ก เ ป็ น ก า ร ค ว บ คุ ม แ น ว ใ ห ม่ ที่
ผูพ้ ัฒ นาโปรแกรมไม่ ต้อ งใช้วิ ธี ก ารควบคุ ม ที่ มี ก ารคํา นวณที่ ยุ่ ง ยาก
ซับซ้อน และขั้นตอนวิธีฟัซซี่ ลอจิกยังเป็ นการควบคุมที่ใช้ขอ้ มูลเชิงภาษา
มนุษย์ทาํ ให้เข้าใจง่ายกว่า เพื่อเป็ นการเพิ่มทักษะของผูเ้ รี ยนรู ้การควบคุม
ระบบด้วยขั้นตอนวิธีฟัซซี่ ลอจิกจึงนําเสนอชุดสาธิ ตการควบคุมความเร็ ว
มอเตอร์กระแสตรงด้วยขั้นตอนวิธีควบคุมฟั ซซี่ ลอจิกนี้

2. โครงสร้ างระบบทีน่ ําเสนอ
โครงสร้ างระบบประกอบด้วยโปรแกรมแลปวิวที่ มีข้ นั ตอน
วิธี ฟั ซ ซี่ ล อจิ ก ควบคุ ม ความเร็ ว ของมอเตอร์ ก ระแสตรงโดยใช้ม อดู ล
DAQ (NI-USB6008) [1] ช่องสัญญาณเอาต์พุตแอนะล็อก (AO: analog
output) ไปยังวงจรสร้างสัญญาณพีดบั บลิวเอ็ม (PWM circuit) เพื่อไป
ควบคุมการทํางานของวงจรขับ (driver circuit) เพื่อขับมอเตอร์ กระแส
ตรงที่มีแกนมอเตอร์ เชื่ อมต่อกับแกนทาโคเจนเนอเรเตอร์ ซึ่ งทาโคเจน
เนอเรเตอร์ ท ํา หน้ า ที่ แ ปลงพลัง งานกลเป็ นพลัง งานไฟฟ้ าผ่ า นวงจร
ปรับแต่งสัญญาณ (signal condition circuit) เพื่อให้แรงดันไฟฟ้ า
เหมาะสมกับมอดูลอินพุตแอนะล็อก (AI: analog input) ที่ตอ้ งการ
แรงดันไฟฟ้ าไม่เกิน 10 โวลต์เพื่อให้คอมพิวเตอร์ประมวลผลดังรู ปที่ 1

คํา สํา คัญ : การควบคุ ม ความเร็ ว มอเตอร์ , ขั้น ตอนวิ ธี ฟั ซ ซี่ ล อจิ ก ,
โปรแกรมแลปวิว

Abstract

USB
AI
AO

This paper presents an application of fuzzy logic control
algorithm for demonstration set of DC motor speed control used in the
control systems laboratory. The computer is used for controlling speed
of DC motor and a LabVIEW program is used to implement a fuzzy
logic control algorithm. The sensor, a DC tachogenerator is used for
measuring the motor speed. The front panel window of LabVIEW
program is used to display the signal of speed input and the signal of
speed output of DC motor.
The experimental results, the settling time less than a second
of speed input is 1600 rpm and the overshoot response less than 12.5%.
Keywords: motor speed control, fuzzy logic algorithm, LabVIEW

รู ปที่ 1 โครงสร้างของระบบควบคุมความเร็ วมอเตอร์กระแสตรง
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2.1 วงจรสร้ างสั ญญาณพีดบั บลิวเอ็ม

3. การออกแบบขั้นตอนวิธีควบคุมฟัซซี่ลอจิก

การออกแบบวงจรสร้างสัญญาณพีดบั บลิวเอ็ม (PWM: pulse
width modulation) โดยเลือกใช้ไอซี TL494 รับสัญญาณไฟฟ้ าขนาด 0 ถึง
5 โวลต์จากช่องสัญญาณเอาต์พุตแอนะล็อกที่ขา 3 ซึ่ งสามารถปรับ
ความถี่ของสัญญาณที่ขา 5 กับขา 6 ได้สัญญาณพีดบั บลิวเอ็มตั้งแต่ 100%
ถึง 0% ที่ขา 9 เพื่อไปความคุบวงจรขับดังรู ปที่ 2

การออกแบบขั้นตอนวิธีควบคุมฟั ซซี่ [2-4] ในส่ วนการแปลง
ค่าอินพุตทัว่ ไปเป็ นค่าฟั ซซี่ หรื อเรี ยกว่า “fuzzification” โดยการออกแบบ
ฟั งก์ชนั่ ความเป็ นสมาชิ ก (membership function) โดยออกแบบอินพุต
ของฟั ซซี่ ลอจิกจํานวน 2 ตัวแปรได้แก่ตวั แปรแรกคือค่าผิดพลาด (e:
error) คํานวณได้จากผลต่างระหว่างอินพุตของความเร็ วรอบกับเอาต์พุต
ของความเร็ วรอบ ซึ่ งตัวแปรที่ 2 คือค่าความเปลี่ ยนแปลงของความ
ผิดพลาด (ce: change of error) คํานวณได้จากผลต่างระหว่างค่าผิดพลาด
ปั จจุ บนั กับค่าผิดพลาดอดี ต โดยทั้งสองตัวแปรอิ นพุตมีขนาดตํ่าสุ ดถึ ง
สู งสุ ดตั้งแต่ -3200 ถึง 3200 รอบต่อนาทีดงั รู ปที่ 4 และการออกแบบ
ฟั ง ก์ ช่ั น ความเป็ นสมาชิ ก ของตัว แปรเอาต์ พุ ต คื อ ตัว แปรปรั บ แต่ ง
กระบวนการ (MV: manipulated variable) มีขนาดสู งสุ ดถึงตํ่าสุ ดตั้งแต่ 25
ถึง -25 แสดงดังรู ปที่ 5 ซึ่ งสามารถหาค่าฟั งก์ชนั่ ความเป็ นสมาชิกของตัว
แปรทั้ง หมดโดยใช้ฟั ง ก์ ช่ัน ความเป็ นสมาชิ ก สามเหลี ย ม (f(x;a,b,c):
triangular membership function) ดังสมการที่ 1 เมื่อ x คือจํานวนจริ งใน
ฟั งก์ชนั่ สามเหลี่ยม a คือจุดเริ่ มหักมุมสามเหลี่ยม b คือจุดหักมุมของยอด
สามเหลี่ยมและ c คือจุดปลายหักมุมสามเหลี่ยม
การออกแบบขั้นตอนวิธีควบคุมฟั ซซี่ ในส่ วนการรวมค่าฟั ซซี่
จากส่ ว นข้อ สมมุ ติฐ าน (combining) โดยเลื อ กใช้ตวั ดํา เนิ นการคื อ
“และ/and” เพื่อการออกแบบกฎ ซึ่ งกฎที่ออกแบบต้องมีความเป็ นจริ ง
และมีความสัมพันธ์ระหว่างอินพุตกับเอาต์พตุ ของระบบตามตารางที่ 1
การออกแบบขั้นตอนวิธีควบคุมฟั ซซี่ ในส่ วนการทําค่าฟั ซซี่
เป็ นค่าเอาต์พุตทัว่ ไปหรื อเรี ยกว่า “defuzzification” โดยการรวมผลของ
การอนุมาน (inference) จากกฎใช้รูปแบบแมมดานิ (Mamdani) ด้วยวิธี
เฉลี่ยถ่วงนํ้าหนัก (w: weighted average method) เมื่อค่า μ(zi) คือค่า
เอาต์พตุ ฟั ซซี่ ในเซตฟัซซี่ ตาํ แหน่งที่ i ค่า zi คือจํานวนจริ งภายใต้กราฟฟั ซ
ซี่ ตาํ แหน่งที่ i ค่า N คือจํานวนจุดที่ตอ้ งการถ่วงนํ้าหนัก i คือตัวชี้ตาํ แหน่ง
ดังสมการที่ 2

รูปที่ 2 วงจรสร้างสัญญาณพีดบั บลิวเอ็ม

2.2 วงจรขับมอเตอร์ กระแสตรง
การออกแบบวงจรขับมอเตอร์กระแสตรงเลือกใช้ไอซี L298N
ที่สามารถให้แรงดันไฟฟ้ าสู งสุ ดมีขนาด 46 โวลต์และขับมอเตอร์ ที่
ต้องการกระแสได้สูงสุ ดขนาด 4 แอมป์ เมื่อใช้ช่องสัญญาณเอาต์พุต 2 คู่
โดยขา 5 กับขา 12 รับสัญญาณอินพุตแบบพีดบั บลิวเอ็ม และขาคู่ 2 กับ 3
ร่ วมกับขาคู่ 13 กับ 14 ใช้ขบั มอเตอร์ กระแสตรงที่มีไดโอด FR303 ต่อกับ
วงจรเพื่อป้ องกันกระแสไหลย้อนกลับดังรู ปที่ 3

0,
xa

x  a b  a , a  x  b
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รูปที่ 3 วงจรขับมอเตอร์กระแสตรง
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ตารางที่ 1 กฎของฟัซซี่ลอจิกที่ใช้ในการควบคุมระบบ
กฎที่
กฎความสัมพันธ์ระหว่างอินพุตกับเอาต์พตุ
1
If e is low and ce is low then MV is low
2
If e is medium and ce is low then MV is low
3
If e is high and ce is low then MV is medium
4
If e is low and ce is medium then MV is medium
5
If e is medium and ce is medium then MV is medium
6
If e is high and ce is medium then MV is medium
7
If e is low and ce is high then MV is medium
8
If e is medium and ce is high then MV is high
9
If e is high and ce is high then MV is high

3.1 การออกแบบขั้นตอนวิธีฟัซซี่ลอจิกด้ วยโปรแกรมแลปวิว
การออกแบบโปรแกรมแลปวิว [2, 5] แบ่งออกเป็ น 2 ส่ วน
ได้แก่ส่วนที่ 1 คือการออกแบบหน้าต่าง front panel ของโปรแกรมแลป
วิวประกอบด้วยอุปกรณ์ รับค่าเป้ าหมาย (Setpoint) อุปกรณ์แสดงผล
ตอบสนองแบบกราฟ อุปกรณ์เกจวัดแรงดันไฟฟ้ า (Vout) อุปกรณ์แสดง
ตัวเลขค่าผิดพลาด (Error) และปุ่ มหยุด (STOP) สําหรับหยุดการควบคุม
ระบบดังรู ปที่ 6 ส่ วนที่ 2 คือการออกแบบหน้าต่าง block diagram ของ
โปรแกรมแลปวิวประกอบด้วยบล็อกไดอะแกรม DAQ Assistant2 ทํา
หน้าที่อินพุตแอนะล็อก (analog input) โดยรับค่าแรงดันไฟฟ้ าจาก
เซนเซอร์คือทาโคเจเนอเรเตอร์เป็ นตัวแปร PV ซึ่ งตัวแปร SV เป็ นการรับ
ค่าเป้ าหมายจากส่ วนคําสั่ง front panel ของโปรแกรมแลปวิวให้กบั
บล็อกไดอะแกรมสู ตรที่ เขี ยนคําสั่งขั้นตอนวิธีควบคุ มฟั ซซี่ ลอจิ กตาม
หัวข้อที่ 3 การออกแบบขั้นตอนวิธีควบคุมฟั ซซี่ ลอจิกเพื่อประมวลผลหา
ค่ า ตัว แปร Vout
เป็ นแรงดัน ไฟฟ้ าเอาต์ พุ ต เพื่ อ ส่ ง ออกไปยัง
บล็อกไดอะแกรม DAQ Assistant ทําหน้าที่เอาต์พุตแอนะล็อก (analog
output) ไปยังวงจรสร้างสัญญาณพีดบั บลิวเอ็มดังรู ปที่ 7

4. ผลการทดสอบ
การทดสอบโดยการใส่ โ หลดในระบบด้ ว ยวิ ธี ใ ส่ ลู ก ตุ ้ม
นํ้าหนัก 2 กิโลกรัมบนแกนเชื่อมต่อระหว่างแกนมอเตอร์ กระแสตรงกับ
แกนทาโคเจนเนอเรเตอร์ เมื่อปรับแต่งค่าเป้ าหมายที่ 500, 1600, 2500
รอบต่อนาที ตามลําดับ ซึ่ งกรณี กาํ หนดค่าเป้ าหมายที่ 500 รอบต่ อนาที
ได้ผ ลการทดสอบมี เ วลาเข้า สู่ ส ภาวะคงตัว ไม่ เ กิ น 1 วิ น าที แ ละมี
เปอร์ เซ็นต์การพุ่งเกินไม่เกิน 80% ดังรู ปที่ 8 กรณี กาํ หนดค่าเป้ าหมายที่
1600 รอบต่ อนาที ไ ด้ผลการทดสอบมี เวลาเข้า สู่ สภาวะคงตัว ไม่เ กิ น 1
วิน าที แ ละมี เ ปอร์ เ ซ็ น ต์ก ารพุ่ ง เกิ น ไม่ เ กิ น 12.5% ดัง รู ป ที่ 9 กรณี
กําหนดค่าเป้ าหมายที่ 2500 รอบต่อนาทีได้ผลการทดสอบมีเวลาเข้าสู่
สภาวะคงตัวไม่ เกิ น 2 วินาที และไม่ มีเปอร์ เซ็ นต์การพุ่งเกิ นแต่มีค่ า
ผิดพลาดประมาณ 1000 รอบต่อนาทีดงั รู ปที่ 10

e , ce

e, ce

รูปที่ 4 ฟังก์ชน่ั ความเป็ นสมาชิกของตัวแปรอินพุต
 MV

5. สรุป
ชุ ดสาธิ ตการควบคุมมอเตอร์ กระแสตรงนี้ เหมาะสําหรับผูท้ ี่
ต้องการเรี ยนรู ้การประยุกต์ใช้ข้ นั ตอนวิธีฟัซซี่ ลอจิกสําหรับงานควบคุม
ความเร็ ว โดยสามารถศึกษาผลตอบสนองของระบบด้วยการปรับแต่งค่า
เป้ าหมายที่หน้าต่าง front panel ของโปรแกรมแลปวิวได้อย่างง่าย

MV

รูปที่ 5 ฟังก์ชน่ั ความเป็ นสมาชิกของตัวแปรเอาต์พตุ
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ขอขอบคุณนายอนุชา ไชยวังเทพ ที่ช่วยประกอบอุปกรณ์และ
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บทคัดย่ อ

1. บทนา

งานวิจยั นี้ ได้จดั ทาขึ้นเพื่ อหาผลตอบสนองของการบริ โภค
พลังงานต่อการออกตัวของรถไฟฟ้ า ของสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสี มา ซึ่ งพบว่ามี การใช้
พลังงานไฟฟ้ าในช่ วงของการออกตัว มากกว่ าพลังงานที่ ใ ช้ใ นระดับ
ความเร็ วที่ตอ้ งการ ดังนั้นงานวิจยั นี้ จึงได้เสนอวิธีการเพิ่มระดับความเร็ ว
เข้าสู่ ความเร็ วที่ตอ้ งการอย่างช้า โดยการทดลองเพิ่มระดับความเร็ วเข้าสู่
เป้ าหมาย ด้วยรู ปแบบเชิงเส้น และรู ปแบบฟั งก์ชนั การแจกแจงสะสม ซึ่ ง
เป็ นรู ปแบบที่ดีที่สุดในการทดลอง ผลลัพธ์ที่ได้ทาให้ใช้ พลังงานไฟฟ้ า
ลดลงโดยเฉลี่ ยร้ อยละ 10.454 ในกรอบเวลาการทดลอง 25 วินาทีหลัง
การออกตัว ส่ งผลทาให้ประสิ ทธิ ภาพการใช้พลังงานของรถไฟฟ้ าดี ข้ ึน
โดยไม่ตอ้ งปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผูข้ บั ขี่

ณ ปั จจุบนั มี งานวิจยั เกี่ ยวกับยานพาหนะที่ใช้พลังงานไฟฟ้ า
มากขึ้น ทั้งนี้ เพื่อทดแทนการใช้พลังงานเชื้ อเพลิ งที่ปล่อยไอเสี ยออกมา
ซึ่งทาให้เกิดมลพิษในอากาศจนทาให้เกิ ดสภาวะโลกร้ อนดังเช่ นปั จจุบนั
โดยหนึ่งในกลุ่มงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับรถไฟฟ้ า เป็ นงานวิจยั ที่มุ่งเน้นการ
พัฒนาเพื่อเพิ่มประสิ ทธิภาพของการควบคุมมอเตอร์ ไฟฟ้ า ที่มีการพัฒนา
วงจรควบคุ ม แบบต่ า ง ๆ เพื่ อ ช่ ว ยเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการขับ เคลื่ อ น
รถไฟฟ้ าให้ดีข้ ึน ดังเช่ นงานวิจยั “รถพลังไฟฟ้ าขับเคลื่อนด้วยตัวควบคุม
แบบชอปเปอร์ ” [1] ซึ่ งได้นาหลักการชอปเปอร์ มาควบคุมมอเตอร์ ไฟฟ้ า
กระแสตรง เนื่ องจากมี ป ระสิ ท ธิ ภาพสู ง มี น้ าหนัก เบาขนาดเล็ ก และ
ตอบสนองได้รวดเร็ ว และยังสามารถคืนพลังงานกลับได้ และนอกจากนี้
ยังมีกลุ่มงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับมอเตอร์ ไฟฟ้ า เช่ น “การศึกษาการควบคุม
แรงบิดของมอเตอร์เหนี่ยวนาหนึ่งเฟสโดยใช้ ตัวเก็บประจุอิเล็กทรอนิ กส์
และการควบคุมแรงดันเพื่อปรับปรุ งประสิ ทธิ ภาพ” [2] ซึ่ งจะแก้ปัญหา
การออกตัวของมอเตอร์ ที่มกั จะมีภาระทางกลสู ง นอกจากนี้ ในการใช้ตวั
เก็บประจุกระแสตรงเพียงตัวเดียวที่สามารถปรับค่าการควบคุมแรงบิดให้
เหมาะสมกับภาระทางกลที่เปลี่ยนไป
จากงานวิ จยั ที่ ผ่านมาเป็ นการพัฒนาชุ ดควบคุ ม และศึ ก ษา
แรงบิดของมอเตอร์ไฟฟ้ า เป็ นงานวิจยั ที่สามารถนามาพัฒนารถไฟฟ้ าให้
มีประสิ ทธิภาพมากขึ้นได้ แต่ในการใช้งานรถไฟฟ้ าจะพบว่าการควบคุม
มอเตอร์ มีการทางานที่ ไม่ได้เป็ นไปตามรู ปแบบเหมือนในอุดมคติ ทั้งนี้
ขึ้นอยู่กบั พฤติ กรรมของผูใ้ ช้งานหรื อผูข้ บั ขี่รถไฟฟ้ า โดยเฉพาะในช่ วง
ของการเริ่ มขับเคลื่อนจะมีอตั ราเร่ งที่ไม่เท่ากัน ซึ่งอัตราเร่ งมีผลต่อแรงบิด
ของมอเตอร์ ไฟฟ้ า และมี ผลต่อการบริ โภคพลังงานของมอเตอร์ ดังนั้น
งานวิจยั ชิ้นนี้ จึงได้มีวตั ถุประสงค์เพื่อทาการศึกษา พฤติกรรมการบริ โภค
พลังงานในช่ วงของการเริ่ ม ต้น ขับ เคลื่ อนรถไฟฟ้ า และค้นหาวิ ธีก าร
ปรับปรุ งประสิ ทธิ ภาพการควบคุมมอเตอร์ ไฟฟ้ า เพื่อลดการใช้พลังงาน
โดยไม่ตอ้ งปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผูใ้ ช้งานหรื อผูข้ บั ขี่รถไฟฟ้ า

คาสาคัญ: การใช้พลังงาน, รถไฟฟ้ า, เริ่ มต้นการขับเคลื่อน

Abstract
This research was conducted to find out the response of the
energy consumption of the propelling speed of electric-powered
vehicle, the field of computer engineering Rajamangala University of
Technology Isan, Nakhon Ratchasima. It is found that the power
consumption during propelling speed was spending more energy in the
desired speed. This research thus proposed the way to increase the
speed to the desired speed slowly. It was done by trying to increase the
propelling speed toward the goal in the form of linear and cumulative
distribution function, which were the best form in the experiment. The
results make energy consumption fell by an average of 10.454 in the
trial time 25 seconds after launching. This affected the efficiency of
energy consumption of the vehicle without having to modify the
behavior of motorists.
Keywords: energy consumption, electric-powered vehicle, propelling
speed
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เพราะเนื่ อ งจากช่ ว งของการเริ่ ม ต้น การเคลื่ อนที่ รถไฟฟ้ าจะมี ค วาม
ต้องการแรงบิดของมอเตอร์ที่สูง โดยเฉพาะถ้าต้องการความเร็ วเป้ าหมาย
ที่ สู ง ยิ่ง ต้องการแรงบิ ดของมอเตอร์ และพลัง งานในช่ ว งเริ่ ม ต้นการ
เคลื่อนที่สูงเช่นกัน

2. การบริโภคพลังงานของรถไฟฟ้าในช่ วงเริ่มต้ นขับเคลือ่ น
ในการศึ ก ษาการบริ โภคพลัง งานรถไฟฟ้ าในช่ ว งเริ่ ม ต้น
ขับเคลื่ อน ได้ทาการทดลองการโดยใช้รถไฟฟ้ าดังแสดงในรู ปที่ 1 ซึ่ ง
เป็ นรถไฟฟ้ าของสาขาวิ ช าวิ ศ วกรรมคอมพิ ว เตอร์ มหาวิ ท ยาลั ย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสี มา ซึ่ งโครงสร้างรถไฟฟ้ าเป็ นการ
นาส่ วนประกอบของรถไฟฟ้ าขนาดเล็กมาดัดแปลงใหม่ โดยใช้ชุดขับ
เคลื่อนที่ได้จากเพลาของมอเตอร์ ขนาด 4.5KW ที่แรงดัน 45V ส่ งไปยัง
ชุดเฟื องโดยตรง ซึ่ งสามารถขับเคลื่ อนได้ดว้ ยความเร็ วไม่เกิ น 40Km/Hr
โดยใช้แ บตเตอรี่ ขนาด 12V 75Ah จานวน 4 ลู ก เป็ นตัวจ่ ายแรงดัน ไฟ
ให้กบั มอเตอร์ ผ่านการความคุมความเร็ วของมอเตอร์ ดว้ ยเทคนิ คการทา
Pulse WidthกModulation หรื อ PWM น้ าหนักของรถไฟฟ้ าที่ใช้ในการ
ทดลองประมาณ 428Kg รวมน้ าหนักผูข้ บั ขี่ทดลอง การตรวจวัดการใช้
พลั ง งานของรถไฟฟ้ าจะวั ด ค่ า กระแสไฟฟ้ า โดยใช้ ไ อซี เบอร์
ACS754SCB-200 ในการตรวจวัด ค่ า กระแสไฟฟ้ า ส่ ว นการตรวจวัด
ความเร็ ว ใช้การตรวจจับตาแหน่ งวงรอบของล้อด้วยวิธีการวัดค่าความ
เข้มของเส้นแรงแม่เหล็กจากแม่เหล็กที่ติดตั้งไว้โดยใช้ไอซี เบอร์ A3144
และในส่ วนของการวัดค่าแรงดันไฟฟ้ า ใช้บอร์ ด NI MyRIO ของบริ ษทั
National Instruments ตรวจวัดค่าแรงดันไฟฟ้ าพร้ อมควบคุมการทางาน
และการแสดงผล โดยใช้โปรแกรม LabVIEW ในการจัดการการทดลอง
การทดลองเพื่อวัดค่าพลังงานที่ใช้ไป และความเร็ วของการ
เคลื่ อนที่ ภายใน 25 วิ น าที บ นถนนพื้น ผิ วเรี ย บมี ร ะยะทาง 200m โดย
เริ่ มต้นจากรถหยุดนิ่ งไปจนถึงความเร็ วเป้ าหมายที่กาหนด คือ 2, 6 และ
10Km/Hr ผลการวัดค่าพลังงานแสดงในรู ปที่ 2 และค่าความเร็ วแสดงผล
ดังรู ปที่ 3

รู ปที่ 2 ค่าพลังงานในสภาวะการทางานปกติ

รู ปที่ 3 ค่าความเร็ วในสภาวะการทางานปกติ

3. การเพิม่ ระดับความเร็วรู ปแบบเส้ นตรง
จากการทดลองขั้น ต้น จะพบว่ า ในช่ ว งเริ่ มต้น ขับ เคลื่ อ น
รถไฟฟ้ าเป็ นการเพิ่มระดับความเร็ วเข้าสู่ ความเร็ วเป้ าหมายอย่างรวดเร็ ว
ซึ่ งจะทาเกิ ดความต้องการแรงบิดของมอเตอร์ และพลังงานที่สูง ดังนั้น
เพื่อปรับการใช้พลังงานในช่วงเริ่ มต้นขับเคลื่อนรถไฟฟ้ า การทดลองนี้ จึง
ใช้ วิ ธี ก ารเพิ่ ม ระดับ ความเร็ ว เข้า สู่ ค วามเร็ ว เป้ าหมายโดยใช้ ส มการ
เส้นตรงดังสมการที่ (1) ในการเพิ่มระดับ ความเร็ วตามความชันต่าง ๆ
สามระดับดังรู ปที่ 4 ซึ่ งใช้วิธีการความคุมความเร็ วด้วยแรงดันไฟฟ้ าผ่าน
ทางวงจร PWM เพื่ อ ควบคุ ม การจ่ า ยพลัง งานให้ ก ับ มอเตอร์ โดยมี
ความเร็ วเป้ าหมายในการทดลองที่ 10Km/Hr ผลการทดลองที่ได้จะนามา
เปรี ยบเทียบกับการใช้พลังงานในช่วงเริ่ มต้นขับเคลื่อนในรู ปที่ 5 และการ
เพิ่มระดับความเร็ วจนถึง 10Km/Hr ในรู ปที่ 6 ในสภาวะการทางานปกติ

รูปที่ 1 รถไฟฟ้ าสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสี มา
จากการทดลองจะพบว่ า ในช่ ว งเริ่ มต้น การเคลื่ อ นที่ ข อง
รถไฟฟ้ า มี ก ารใช้พลังงานสู งกว่า พลัง งานที่ ใ ช้ใ นความเร็ วเป้ าหมาย
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รู ปที่ 7 ค่าพลังงานในการปรับตามรู ปแบบเส้นตรง

รูปที่ 4 แรงดันควบคุมความเร็ วผ่านทางวงจร PWM เข้าสู่ ความเร็ ว
เป้ าหมายโดยใช้สมการเส้นตรงความชันสามระดับ
ผลการทดลองพลังงานไฟฟ้ าที่ใช้ในการเพิ่มระดับความเร็ ว
ตามความชันสามระดับในรู ปที่ 7 พบว่าในช่ วง 5 วินาทีแรกมีการใช้
พลัง งานที่ ล ดลงอย่ า งชั ด เจน แต่ ผ ลการเพิ่ ม ระดั บ ความเร็ ว จนถึ ง
10Km/Hr ในรู ปที่ 8 พบว่ามีการใช้ระยะเวลาเข้าสู่ ความเร็ วที่ตอ้ งการมาก
ขึ้นกว่าเดิม และพลังงานที่ใช้ในช่วงเริ่ มต้นขับเคลื่ อนรถไฟฟ้ า จะมีค่าสู ง
กว่ า พลัง งานที่ ใ ช้ ใ นความเร็ ว ที่ ต้อ งการไปอี ก ระยะหนึ่ ง เนื่ อ งจาก
รถไฟฟ้ าสูญเสี ยแรงเฉื่ อยในระหว่างการออกตัว

รู ปที่ 8 ค่าความเร็ วในการปรับตามรู ปแบบเส้นตรง

4. การเพิม่ ระดับความเร็วรู ปแบบฟังก์ ชันการแจกแจงสะสม
รู ปแบบฟั งก์ชนั การแจกแจงสะสม (Cumulative Distribution
Function) เป็ นการเพิ่ ม ระดับ ความเร็ วในรู ป แบบธรรมชาติ ข องเอกซ์
โพเนนเชี ย ลดัง สมการที่ (2) ในการทดลองจะใช้ ค่ า แรงดัน ควบคุ ม
ความเร็ วผ่านทางวงจร PWM เข้าสู่ ความเร็ วเป้ าหมายในรู ปแบบฟั งก์ชัน
การแจกแจงสะสมด้วยการกระจายในสามระดับแสดงในรู ปที่ 9
รูปที่ 5 ค่าพลังงานในสภาวะการทางานปกติที่ความเร็ ว 10Km/Hr

รู ปที่ 9 การควบคุมพลังงานตามรู ปแบบฟังก์ชนั การแจกแจงสะสม

รูปที่ 6 ค่าความเร็ วในสภาวะการทางานปกติที่ความเร็ ว 10Km/Hr
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y  (1  e at )

5. สรุป

(2)

จากผลการทดลองในการวิจยั นี้ จะพบว่า การปรั บเพิ่มระดับ
ความเร็ วในรู ปแบบฟั งก์ชนั การแจกแจงสะสมด้วยค่าการกระจายเท่ากับ
20 มีความเหมาะสมกับรถไฟฟ้ าของสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสี มา มากที่สุด ถึงแม้ผล
การทดลองนี้ จะทาให้สูญเสี ยอัตราเร่ งจากรู ปแบบการเพิ่มระดับความเร็ ว
ปกติ แต่ทาให้มีการใช้พลังงานลดลงตามภาพส่ วนต่างพลังงานดังแสดง
ในรู ปที่ 12 และเมื่อเปรี ยบเทียบโดยคิดจากค่าการประหยัดพลังงานโดย
เฉลี่ ย ดัง ตารางที่ 1 อยู่ ที่ ร้ อ ยละ 10.454 จากการใช้ พ ลัง งานปกติ ใ น
ช่ ว งเวลา 25 วิ น าที ห ลัง เริ่ ม ต้น การขับ เคลื่ อ นรถไฟฟ้ า ซึ่ ง มี ค่ า การ
ประหยัดพลังงานสู งกว่าการปรับเพิม่ ระดับความเร็ วในรู ปแบบอื่น

ผลการทดลองพลังงานไฟฟ้ าที่ใช้ในการเพิ่มระดับความเร็ ว
ตามการกระจายสามระดับในรู ปที่ 10 และความเร็ วในรู ปที่ 11 มีลกั ษณะ
การใช้พลังงานคล้ายคลึงกับการเพิ่มระดับความเร็ วแบบปกติ ซึ่ งสามารถ
รักษาแรงเฉื่ อยในระหว่างการออกตัว ทาให้เวลาที่ใ ช้ในการเพิ่มระดับ
ความเร็ วสู่ความเร็ วเป้ าหมายน้อยลงกว่ารู ปแบบสมการเส้นตรง

ตารางที่ 1 ค่าการประหยัดพลังงานโดยเฉลี่ยในช่วงเวลา 25 วินาที
การปรับเพิ่มระดับความเร็ ว
ค่าการประหยัดพลังงาน (%)

รูปที่ 10 ค่าพลังงานในการปรับตามรู ปแบบฟังก์ชนั การแจกแจงสะสม

สมการเส้นตรง m = 4

1.900

สมการเส้นตรง m = 6

4.220

สมการเส้นตรง m = 8

4.711

ฟังก์ชนั การแจกแจงสะสม a = 8

6.938

ฟังก์ชนั การแจกแจงสะสม a = 16

9.638

ฟังก์ชนั การแจกแจงสะสม a = 20

10.454

ทั้งนี้ ผลการทดลองที่ ได้จะสามารถนาไปพัฒนาเป็ นอุปกรณ์
เพื่อควบคุมการเพิ่มระดับความเร็ วแทนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้
ขับขี่รถไฟฟ้ า อีกทั้งยังสามารถยืดระยะเวลาใช้พลังงานของรถไฟฟ้ าต่อ
การประจุแบตเตอรี่ ห นึ่ งครั้ งได้มากขึ้น รวมไปถึ งการรั ก ษาอายุการใช้
งานของแบตเตอรี่ เนื่ องจากการลดความต้องการพลังงานที่สูงในชัว่ ขณะ
ในช่วงเวลาการเพิ่มอัตราเร่ งอย่างทันทีทนั ใด

รูปที่ 11 ค่าความเร็ วในการปรับตามรู ปแบบฟังก์ชนั การแจกแจงสะสม
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รูปที่ 12 ส่วนต่างพลังงานเมื่อปรับตามรู ปแบบฟังก์ชนั การแจกแจงสะสม
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บทคัดย่อ

รวมถึ งสภาพอากาศที่ เปลี่ ยนแปลงมี อุณ หภูมิสู งขึ้ น ในบางครั้ ง เมื่ อ มี
ความต้องการใช้พลังงานไฟฟ้ ามากเกินความสามารถในการจ่ าย ทําให้
เกิด การตัด ออกจากระบบของโรงไฟฟ้ า เป็ นผลให้เกิด ไฟฟ้ าดับ เป็ น
บริ เวณกว้าง เหตุ การณ์ดังกล่ าวเรี ย กว่า blackout ซึ่ งทําให้ผู้ใช้ไฟฟ้ ามี
ผลกระทบเป็ นจํานวนมาก และทําให้เกิดความเสี ยหายในเชิ งธุ รกิจอย่าง
มหาศาล ดังนั้นรัฐบาล และหน่วยงานที่เกีย่ วข้องจึ งจําเป็ นต้องเพิ่มกาํ ลัง
การผลิ ต เพื่ อ ให้เ พี ย งพอต่ อ ความต้อ งการ แต่ เ นื่ อ งจากการก่อ สร้ า ง
โรงไฟฟ้ าใหม่ ต้องใช้เงิ นทุ น ในการก่อสร้ างจํา นวนมาก อี ก ทั้ง พบว่ า
ระยะเวลาการใช้ไฟฟ้ าในช่ ว งสู งวิกฤติ (Critical Peak) มี สัดส่ วนเพีย ง
เล็ ก น้อยเท่ า นั้น เมื่ อ เที ย บกับ เวลาในหนึ่ งปี ดังนั้น จึ ง ไม่ คุ้ม ค่ าในทาง
เศรษฐกิจในการก่อสร้ า งโรงไฟฟ้ าสําหรั บ จ่ ายให้ช่วงดังกล่ าว วิธีการ
Demand Response ได้ถู ก นํา มาใช้แ ก้ปั ญ หาดัง กล่ า วเพื่ อตัดลดความ
ต้องการบางส่ วนของลูกค้า ซึ่ งมีผลต่อราคาและความเชื่ อถื อได้ในระบบ
ไฟฟ้ าโดยรวม
ปั จ จุ บ ั น การเพิ่ ม แหล่ ง ผลิ ต พลั ง งานใหม่ น้ ั น อาจจะ
ดํา เนิ น การด้ว ยความยากลํา บาก เนื่ อ งจากด้ว ยเหตุ ผ ลหลายประการ
ประการแรกคือ การก่อสร้างโรงไฟฟ้ าต้องใช้เงิ นลงทุ นสู งและระยะการ
ก่อสร้ างที่ ยาวนาน เช่ นโรงไฟฟ้ าพลังถ่ านหิ น ต้องเสี ยค่ าใช้จ่ายในการ
ก่อสร้ างสู ง และต้องใช้ระยะเวลาก่อสร้ างนาน 30 ถึ ง 36 เดื อน ดังนั้น
ความเสี่ ยงในการก่อสร้างที่ใช้เวลานานเกินไป ทําให้เกิดความยุ่งยากใน
การบริ หารการเงิ นสําหรั บ โครงการขนาดใหญ่ ที่ มีการลงทุ นสู ง เหตุ ผล
ประการที่สองคือ ความกังวลด้านสิ่ งแวดล้อม ปั จจุ บ ันมี ความตระหนัก
ต่อภาวะโลกร้ อนและมลพิษที่ เป็ นภัยคุ กคามต่ อสิ่ งแวดล้อม ทําให้การ
ตัด สิ น ใจในโครงการก่อ สร้ า งโรงไฟฟ้ าพลั ง งานที่ ใ ช้ ฟ อสซิ ล เป็ น
เชื้อเพลิงเกิดได้ยากขึ้น จะเห็นได้ว่ารั ฐบาลของหลายประเทศมี กฎหมาย
และมาตรการในการส่ งเสริ มการสร้ างโรงไฟฟ้ าจากพลังงานใหม่ ที่ ใ ช้
เชื้อเพลิงที่สะอาดเป็ นมิตรต่อสิ่ งแวดล้อมมากขึ้ น เหตุ ผลอี กประการคื อ
ความเสี่ ยงต่อการคัดค้าน เนื่องจากการลุงทุนก่อสร้ างโรงไฟฟ้ าใหม่ อาจ
มีปัจจัยหรื อผลกระทบหลายประการ ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่ งแวดล้อม ดังนั้นต้องใช้เวลาในการศึ กษาความเป็ นไปได้ และศึ กษา
ผลกระทบของโครงการ ทําให้การตัดสิ นใจในการลงทุ นจึ งอาจมี ความ
ล่าช้า สุ ดท้าย ราคาเชื้ อเพลิ งที่ สูงขึ้ นและผันผวน ทําให้ผผู้ ลิ ตไฟฟ้ าต้อง

บทความนี้เป็ นการประเมินศักยภาพในการลดค่ าพลังไฟฟ้ า
สูงสุ ดด้วยมาตรการตอบสนองด้านโหลด(demand response) ในช่วงเวลา
วิกฤตของผูใ้ ช้ไฟภาคอุตสาหกรรมประเภทโลหะขั้นมูลฐาน(เหล็ก) และ
แร่ อโลหะ(ซี เมนต์โม่หิน) ซึ่ งเป็ นโรงงานประเภทที่มีการใช้ค่าพลังไฟฟ้ า
สูงสุ ดค่อนข้างสูง เพื่อภาครัฐได้นาํ ผลการประเมิ นไปใช้เป็ นแนวทางใน
การก ําหนดนโยบายในการส่ งเสริ มภาคอุตสาหกรรมให้ดาํ เนิ นการลดค่ า
พลังไฟฟ้ าสู ง สุ ด และเพื่อ นํา ไปวางแผนการบริ ห ารการใช้ไ ฟฟ้ าของ
ประเทศ จากผลการวิเคราะห์พบว่ากลุ่ มอุ ตสาหกรรมประเภทโลหะขั้น
มูลฐาน(เหล็ก) และ แร่ อโลหะ(ซี เมนต์โม่ หิน) สามารถลดค่ าพลังไฟฟ้ า
สูงสุ ดของประเทศในช่วงเวลาวิกฤตได้เท่ากับ 154.4 MW และ 95.7 MW
ตามลําดับ
คําสําคัญ: การตอบสนองด้านโหลด, พลังไฟฟ้ าสูงสุ ด, ภาคอุตสาหกรรม

Abstract

This article describes the potential evaluation of peak
demand reduction by using demand response measures in critical time.
This case study used survey data of the industry sector customer. That is
metal (iron and steel) industry and non-metal element (cement
limestone mill) type. This two types industry used peak demand more
high. The useful of this study will use for planning and management
electricity of Thailand. As the result shown that metal (iron and steel)
industry and non-metal element (cement limestone mill) type could
reduce peak demand of Thailand’s in critical time were 154.4 MW and
95.7 MW respectively.

Keywords: demand response, peak demand, industry sector.

1. บทนํา

ความต้ อ งการการใช้ ไ ฟฟ้ าของประเทศต่ า งๆ ทั่ ว โลกมี
แนวโน้มสู งขึ้ น อย่างต่ อเนื่ อง เป็ นผลมาจากความเติ บโตทางเศรษฐกิจ
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2. แผนงานใช้ราคาเป็ นหลัก (Price-Based Programs, PBP)
แผนงานแบบนี้ เป็ นการกาํ หนดราคาแบบไดนามิ กส์ ซึ่ งราคาไม่ เท่ ากัน
ตลอด จะขึ้นหรื อลงตามค่าใช้จ่ายตามเวลาจริ งของการไฟฟ้ า จุ ดประสงค์
ของแผนงานนี้คือต้องการเส้นโค้งความต้องการ (Demand curve) เรี ยบ
ที่สุด โดยกาํ หนดราคาสู งในช่ วงเวลาที่ ความต้องการใช้ไฟฟ้ าสู ง (Peak
period) และราคาตํ่าในช่ ว งเวลาความต้อ งการใช้ไ ฟฟ้ าตํ่า (Off-peak
period) เช่นอัตราค่าไฟฟ้ าแบบ Time of use หรื อ TOU เป็ นต้น
บทความนี้ได้ทาํ การศึกษาพฤติกรรมการใช้ไฟฟ้ าของผูใ้ ช้ไฟ
ในกลุ่มอุตสาหกรรมประเภทโลหะขั้นมูลฐาน(เหล็ก) และกลุ่มแร่ อโลหะ
(ซี เมนต์โม่ หิน) ซึ่ งเป็ น 2 กลุ่ มอุ ตสาหกรรมที่ มีการใช้ค่า Peak demand
สูงที่สุด เพื่อนําผลการวิเคราะห์ไปหาแนวทางหรื อมาตรการในการลดค่ า
ความต้องการไฟฟ้ าสู งสุ ด ของผู้ใ ช้ไ ฟในกลุ่ มอุ ต สาหกรรม โดยการ
สํารวจและติดตั้งเครื่ องมือเพื่อตรวจวัดค่าทางไฟฟ้ าของโรงงานตัวอย่าง
ในกลุ่ มโลหะขั้นมูลฐาน(เหล็ก) จํานวน 4 โรงงาน และกลุ่ มแร่ อโลหะ
(ซี เ มนต์โม่ หิ น ) จํา นวน 3 โรงงาน เพื่ อ หาแนวทางหรื อ มาตรการที่
เหมาะสมให้กบั โรงงานในการลดความต้องการไฟฟ้ าสูงสุ ด โดยพิจารณา
แยกเป็ น 2 แนวทางหลักๆ คือมาตรการการเดินเครื่ องกาํ เนิ ดไฟฟ้ าสํารอง
เพื่อจ่ายโหลดภายในโรงงาน และมาตรการการปรับกระบวนการผลิต ผล
ที่ได้นาํ ไปใช้เป็ นแนวทางในการประเมินศักยภาพในการลดค่าพลังไฟฟ้ า
สู งสุ ดของกลุ่ มอุ ต สาหกรรมอื่ นๆ ต่ อไป ทํา ให้สามารถควบคุ มการใช้
ไฟฟ้ าในช่ ว งเวลาที่ มี การใช้ไฟฟ้ าสู ง สุ ดของประเทศได้ด้ว ยมาตรการ
Demand response ทั้งนี้เพื่อให้การผลิ ตไฟฟ้ าเพียงพอและมี ต้นทุ นตํ่าลง
เพื่อนําไปวางแผนการบริ หารการใช้ไฟฟ้ า และเพื่อใช้เป็ นส่ วนหนึ่ งใน
การกาํ หนดแผนพัฒนากาํ ลังการผลิตไฟฟ้ าของประเทศต่อไป

กระจายความเสี่ ยง โดยการผลิตไฟฟ้ าจากเชื้ อเพลิ งหลายรู ปแบบ เพื่อให้
รักษาการจ่ายพลังงานไฟฟ้ าให้มีประสิ ทธิ ภาพมากที่ สุด เนื่ องจากสภาพ
อากาศในโลกเกิดการเปลี่ ยนแปลง โดยมี สภาพอากาศที่ ร้อนขึ้ นทําให้มี
การขยายตัวของการใช้งานเครื่ องปรั บ อากาศเพิ่มมากขึ้ นด้วย ดังนั้นใน
วันที่อากาศร้อนมากในช่ วงฤดูร้อนการใช้พลังงานไฟฟ้ ามี ค่าสู งเพิ่มขึ้ น
หลายเท่าจากวันธรรมดา ทําให้ต้องเดิ นเครื่ องผลิ ตกระแสไฟฟ้ าเพิ่มขึ้ น
อีกหลายโรงเพื่อจ่ าย และให้มีพลังงานไฟฟ้ าสํารองที่ เพียงพอ การผลิ ต
ไฟฟ้ าในช่วงที่อากาศร้อนนี้ อาจต้องใช้ค่าใช้จ่ายสู งมาก เพราะค่ าไฟต่ อ
หน่วยที่ตอ้ งผลิตเพิ่มมีค่ามากกว่าการผลิตไฟฟ้ าฐาน

รู ปที่ 1 บทบาทของมาตรการตอบสนองด้านโหลด(Demand Response)
เมื่อนําค่าการใช้พลังไฟฟ้ าสูงสุ ดของประเทศที่เกิดขึ้นในแต่
ละชัว่ โมงมาเขียน Load duration curve พบว่ามีเพียงไม่กชี่ วั่ โมงเท่ านั้นที่
มีการใช้ค่าพลังไฟฟ้ าสูงมากๆ และในช่วงเวลาวิกฤตหรื อช่วงที่ประเทศมี
การใช้พลังไฟฟ้ าสู งซึ่ งมัก เกิดขึ้ นในช่ ว งเวลา 13.00-16.00 น. ของวัน
ทํางานในช่วงฤดูร้อน(กุมภาพันธ์-พฤษภาคม) ดังนั้นหากผูใ้ ช้ไฟสามารถ
ปรับพฤติกรรมการใช้ไฟฟ้ าในช่ วงเวลาวิกฤตที่ เกิดค่ าสู งๆขึ้ นนี้ ได้ ก็ไม่
จําเป็ นต้อ งสร้ า งโรงไฟฟ้ าเพื่ อรองรั บความต้องการหรื อ จ่ า ยไฟฟ้ าใน
ช่ วงเวลาสั้ นๆที่ เกิดค่ า พลังไฟฟ้ าสู งนี้ ซึ่ งไม่ คุ้มค่ าในแง่ ข องการลงทุ น
แผนงานหรื อมาตรการ Demand response สามารถแบ่ งออกเป็ นสอง
ประเภทใหญ่ๆ คือ
1. แผนงานที่ ใ ช้ แ รงจู ง ใจเป็ นหลั ก (Incentive-Based
Programs, IBP) ลูกค้าที่ เข้าร่ วมโครงการจะได้รับ เงิ นตอบแทน อาจจะ
เป็ นรู ปแบบของส่ ว นลดค่ า ไฟฟ้ า ซึ่ งแบ่ งออกเป็ น 2 แบบ คื อ แบบ
ควบคุมโดยตรง (Direct control) การไฟฟ้ าจะสามารถปิ ดเครื่ องใช้ไฟฟ้ า
ของผูเ้ ข้าร่ วมจากระยะไกลโดยแจ้งให้ทราบในระยะสั้น และแบบหยุด
หรื อตัดออกบางส่ วนได้ (Interruptible/Curtail able Program) แผนงานนี้
มีลกั ษณะเช่นเดียวกับการควบคุมโหลดโดยตรง คือลูกค้าที่เข้าร่ วมในการ
หยุดหรื อตัดออกบางส่ วนจะได้รับค่ าตอบแทน หรื อส่ วนลดในการเข้า
ร่ วม แต่หากผูเ้ ข้าร่ วมรายใดไม่ตอบสนองจะได้รับบทลงโทษ

รู ปที่ 2 เครื่ องมือวัดการใช้ไฟฟ้ า

2. วิธีการเก็บข้ อมูล

ข้อ มู ล ที่ ใช้ใ นการวิ เ คราะห์ศ ักยภาพประกอบด้ว ย ข้อ มู ล
อุปกรณ์ไฟฟ้ าเป้ าหมายทั้งหมดที่มีศกั ยภาพในการดําเนินมาตรการ ข้อมูล
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การใช้งานเครื่ องก ําเนิดไฟฟ้ าสํารอง พิกดั สมรรถนะ ข้อมูลกระบวนการ
ขั้นตอนการผลิต ระยะเวลา ปริ มาณการผลิตในแต่ ละช่ วงเวลา มาตรการ
ในการลดการใช้ไฟฟ้ าที่โรงงานเคยดําเนินการในอดีต กราฟค่าพลังไฟฟ้ า
รวมของโรงงาน กราฟของโหลดในระบบต่ างๆ หรื อส่ วนต่ างๆ ของ
โรงงานที่สามารถดําเนิ นมาตรการลดค่ าพลังไฟฟ้ าในช่ วงเวลาวิกฤตได้
โดยในส่ วนของการบันทึ กค่ าพลังไฟฟ้ าจะใช้ Elite Logger รุ่ น ElitePro
ในการบัน ทึ ก ข้ อ มู ล การใช้ ไ ฟฟ้ าของผู้ใ ช้ ไ ฟ ซึ่ งเครื่ อ งมื อ ดัง กล่ า ว
ประกอบด้วย 3 ส่ วน คื อ 1) Recording power meter 2) Voltage clip 3)
Current Transformer (CT) ดังแสดงในรู ปที่ 2

โดยที่

Potential of Demand Response = TD x PP x RD

(1)

TD คือ Total Demand of Customer ความต้องการการใช้พลัง
ไฟฟ้ ารวม
PP คือ Program Participate Rates หมายถึง อัตราการเข้าร่ วม
โครงการของผูใ้ ช้ไฟแต่ละรายในกลุ่มที่พิจารณา
RD คือ Reduction Demand per Participate หมายถึง อัตรา
การลดการใช้พลังไฟฟ้ าต่อหนึ่งโรงงาน หรื อกลุ่มโรงงาน

4. ผลการสํ ารวจข้ อมูล
ข้อมูลด้านไฟฟ้ าของโรงงานตัวอย่างที่ได้จากแบบสํารวจ
เช่น ค่าพลังไฟฟ้ าสูงสุ ดของปี ที่แต่ละโรงงานใช้ ขนาดพิกดั หม้อแปลง
และขนาดพิกดั เครื่ องกาํ เนิดไฟฟ้ าสํารองของแต่ละโรงงาน
เพื่อเป็ น
ข้อมูลเบื้องต้นในการวิเคราะห์หาศักยภาพในการลดค่าพลังไฟฟ้ าสูงสุ ด
ของโรงงาน แสดงในตารางที่ 1

3. การวิเคราะห์ ศักยภาพ
การวิเ คราะห์หาศัก ยภาพของโรงงานตัวอย่า งในการลดค่ า
พลังไฟฟ้ าสูงสุ ดด้วยมาตรการ Demand response เป็ นศักยภาพที่ เกิดจาก
ความคิดเห็นของโรงงาน ที่สามารถดําเนิ นการได้เมื่ อภาครั ฐร้ องขอโดย
ไม่เกิดผลกระทบกับธุ รกิจมากนัก ทั้งในด้านปริ มาณและคุ ณภาพสิ นค้า
พิจารณาแยกตามมาตรการที่ใช้ดาํ เนินการลดค่าพลังไฟฟ้ าสู งสุ ด สําหรั บ
มาตรการที่ มีผลต่ อการลดค่ าพลังไฟฟ้ าสู งสุ ดในโรงงานอุ ต สาหกรรม
แยกเป็ น 2 แนวทางหลักๆคือ
1) การเดิ นเครื่ องก าํ เนิ ดไฟฟ้ าเพื่อจ่ ายโหลดภายในโรงงาน
และการเชื่อมต่อเครื่ องกาํ เนิดไฟฟ้ าเข้ากับระบบของการไฟฟ้ า
2) การปรับกระบวนการผลิต อาจเป็ นการลดปริ มาณการผลิ ต
หรื อการหยุดผลิตในช่วงเวลาวิกฤต โดยหยุดเครื่ องจักรบางส่ วน
ส่ วนมาตรการอื่นๆ เช่นระบบแสงสว่างหรื อระบบปรับอากาศ
ในสํานักงาน เป็ นมาตรการที่มีผลน้อยมากในการลดค่ าพลังไฟฟ้ าสู งสุ ด
สําหรับภาคอุ ตสาหกรรม และในการวิเคราะห์หาศักยภาพในการลดค่ า
พลังไฟฟ้ าของโรงงานอุ ตสาหกรรมพิ จารณาเที ยบกับ เส้ นฐาน (Base
line) ซึ่ งหาจาก Load profile เฉลี่ ยของวันทํางาน (10 วัน) ก่อนดําเนิ น
มาตรการ สําหรับประเมิ นหาค่ าพลังไฟฟ้ าเฉลี่ ยที่ โรงงานสามารถลดลง
ได้ในช่ วงเวลาที่ เข้าร่ วมโครงการ Demand Response สําหรั บ ประเมิ น
ค่ า ตอบแทน หรื อเงิ น สนับ สนุ น ที่ จ ะได้ จ ากภาครั ฐ ในกรณี เข้า ร่ วม
โครงการ และโรงงานสามารถนําไปใช้ป ระโยชน์ในการพิจารณาเรื่ อง
ความคุม้ ทุนได้
จากเอกสารรายงานของ บ. Brattle group ชื่ อ เรื่ อง An
Assessment of PGE’s Demand Response Potential ปี 2013 และจาก
BERKELEY NATIONAL LABORATORY ชื่ อเรื่ อง Estimating
Demand Response Market Potential among Large Commercial and
Industrial Customers: A Scoping Study ปี 2007 สามารถนํามาสรุ ป เป็ น
แนวทางในการหาศักยภาพของมาตรการ Demand response ในการลดค่ า
พลัง ไฟฟ้ าสู ง สุ ด ในภาพรวมของกลุ่ ม อุ ต สาหกรรมจากศักยภาพราย
โรงงานที่ได้ ดังนี้

ตารางที่ 1 ข้อมูลด้านไฟฟ้ าของโรงงานตัวอย่าง
ประเภท
โรงงาน
เหล็ก
ซีเมนต์ โม่หิน

จํานวน
4
3

Peak demand
รวม [kW]
202,040
92,644

Standby
Gen [kW]
4,780
14,433

หม้อแปลง
[kVA]
467,200
191,000

รู ปที่ 3 รู ปแบบการใช้ไฟฟ้ าเฉลี่ยในวันทํางานของโรงงานตัวอย่างจาก
การตรวจวัด
จากข้อมูลการใช้ไฟฟ้ าตลอดทั้งปี 2558 พบว่าโรงงานแร่
อโลหะ(ซี เมนต์ โม่หิน) ทั้ง 3 โรงงานมีค่า peak demand เฉลี่ยต่อโรงงาน
เท่ากับ 30.9 MW ในขณะที่โรงงานประเภทโลหะขั้นมูลฐาน(เหล็ก) ทั้ง 4
โรงงานมีการใช้ peak demand เฉลี่ยต่อโรงงานสูงถึง 50.5 MW และจาก
การสํารวจพบว่า สัดส่ วนการใช้พลังงานไฟฟ้ าเพื่อการผลิตมีค่าเฉลี่ยเกิน
กว่าร้อยละ 60 หากรวมระบบทําความเย็นและ ระบบอัดอากาศ เป็ นส่ วน
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จากศักยภาพของกลุ่มโรงงานตัวอย่างสามารถนํามาประเมิ น
ศักยภาพของโรงงานอุตสาหกรรมประเภทโลหะขั้นมูลฐาน (เหล็ก) และ
แร่ อ โลหะ (ซี เ มนต์ โม่ หิ น) ทั้งประเทศได้ ซึ่ งเป็ นโรงงานควบคุ มอยู่
ทั้งสิ้ น 203 และ 140 โรงงาน ตามลําดับ หากทุ กโรงงานให้ความร่ วมมื อ
ในการดําเนิ น การลดค่ าพลัง ไฟฟ้ าสงสุ ด ในช่ ว งที่ ภาครั ฐต้องการตาม
มาตรการ Demand response โรงงานอุ ตสาหกรรมประเภทโลหะขั้นมูล
ฐาน (เหล็ก) จะสามารถช่วยลด peak ของประเทศได้ 154.4 MW คิ ดเป็ น
ร้ อยละ 8 ของ peak demand รวมที่ อุตสาหกรรมประเภทนี้ ใช้ และแร่
อโลหะ (ซี เมนต์ โม่ หิน) จะสามารถช่ วยลด peak ลงได้ 95.7 MW หรื อ
ร้อยละ 5 ของ peak demand รวมที่อุตสาหกรรมประเภทนี้ใช้

หนึ่งของการผลิตด้วย ก็จะมีการใช้พลังงานในส่ วนของกระบวนการผลิต
เกินกว่าร้อยละ 80 โดยที่สัดส่ วนของพิกดั เครื่ องกาํ เนิดไฟฟ้ าสํารองใน
กลุ่มโรงงานแร่ อโลหะ(ซี เมนต์โม่หิน) มีปริ มาณสูงกว่าโรงงานประเภท
โลหะขั้นมูลฐาน(เหล็ก) ค่อนข้างมาก

5. ผลการวิเคราะห์ ศักยภาพของโรงงานตัวอย่ าง
5.1 โรงงานประเภทโลหะขั้นมูลฐาน (เหล็ก)

โรงงานประเภทนี้เป็ นโรงงานที่ผลิต เหล็กลวดรี ดร้ อน เหล็ก
แท่ง เหล็กเส้นเสริ มคอนกรี ต และเหล็กแผ่นอาบสังกะสี เป็ นต้น ผลการ
สํารวจพบว่าโรงงานประเภทโลหะขั้นมูลฐาน (เหล็ก) มี ศ ักยภาพในการ
เข้าร่ วมโครงการ Demand response ในเวลาที่วิกฤตภาครัฐร้องขอ เพื่อลด
ค่าพลังไฟฟ้ าสู งสุ ด รวมทั้ง 4 โรงงาน ได้ท้ งั สิ้ น 18,986.7 kW แบ่ งเป็ น
ศักยภาพจากการเดินเครื่ องกาํ เนิดไฟฟ้ าสํารองเท่ ากับ 2,775 kW และจาก
การปรับกระบวนการผลิตเท่ากับ 16,211 kW

7. สรุป
โรงงานประเภทโลหะมูลฐาน (เหล็ก) และโรงงานประเภท
แรอโลหะ (ซี เมนต์ โม่หิน) เป็ นโรงงานที่ มีความสามารถในการเข้าร่ วม
โครงการได้สู ง และค่ า Peak demand ต่ อ โรงงานก็มี ค่ า สู ง มากเมื่ อ
เปรี ยบเทียบกับโรงงานประเภทอื่ นๆ ดังนั้นหากได้รับ ความร่ วมมื อจาก
อุ ต สาหกรรมประเภทนี้ ก็จ ะช่ ว ยลด Peak demand ของประเทศได้
ค่อนข้างมาก โดยไม่ตอ้ งมีจาํ นวนโรงงานร่ วมโครงการมากนัก ประกอบ
กับโรงงานประเภทนี้มกั มีแผนการผลิตเพื่อควบคุม Peak demand อยู่แล้ว
ดังนั้นหากเข้าร่ วมโครงการ Demand response ก็สามารถดําเนิ นการได้
ทันที

5.2 โรงงานประเภทแร่ อโลหะ (ซีเมนต์ โม่ หิน)

โรงงานประเภทนี้เป็ นโรงงานที่ ผลิ ตปูนซี เมนต์ กระเบื้ องปู
พื้น และปูผนัง เป็ นต้น ผลการสํารวจพบว่าโรงงานประเภทแร่ อโลหะ
(ซี เมนต์ โม่หิน) มีศกั ยภาพในการเข้าร่ วมโครงการ Demand response ใน
เวลาวิกฤตที่ภาครัฐร้องขอ เพื่อลดค่าพลังไฟฟ้ าสู งสุ ด รวมทั้ง 3 โรงงาน
ได้ท้ งั สิ้ น 4,436 kW แบ่ งเป็ นศักยภาพจากการเดิ นเครื่ องกาํ เนิ ดไฟฟ้ า
สํารองเท่ากับ 2,214 kW และจากการปรับกระบวนการผลิตเท่ ากับ 2,222
kW

8. กิตติกรรมประกาศ

6. ผลการวิเคราะห์ ศักยภาพกลุ่มอุตสาหกรรม

ขอขอบคุณการไฟฟ้ าฝ่ ายผลิ ตแห่ งประเทศไทย ที่ สนับ สนุ น
ทุนในการวิจยั และขอขอบคุ ณกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุ รักษ์
พลังงาน การไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาค การไฟฟ้ านครหลวง และโรงงานตัวอย่าง
ทั้ง 7 โรงงาน สําหรับข้อมูลประกอบการทําวิจยั

การหาศักยภาพของกลุ่มอุตสาหกรรมในการลดค่ าพลังไฟฟ้ า
สู งสุ ดของประเทศ หาได้จ ากข้อ มูลต่ างๆที่ ได้จากการสํา รวจโรงงาน
อุตสาหกรรมทั้ง โรงงาน มีแนวทางการวิเคราะห์ดังแผนภาพที่ แสดงใน
รู ปที่ 4

เอกสารอ้ างอิง
[1]
[2]

[3]
รู ปที่ 4 ขั้นตอนการวิเคราะห์หาศักยภาพของกลุ่มอุตสาหกรรมในการลด
ค่าพลังไฟฟ้ าสูงสุ ดของประเทศ
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. บทนํา

บทคัดย่อ
โพรโทคอลสื อสารเสี ยงผ่ า นเครื อข่ า ยอิ นเทอร์ เ น็ ต ถู ก
ออกแบบสํา หรั บ วีโ อไอพี ได้มี การพัฒ นาชุ ดซอฟต์ แวร์ ทีรองรั บ การ
ทํางานของโพรโทคอลดังกล่ าว ทังซอฟต์แวร์ เชิ งพาณิ ชย์และโอเพน
ซอร์ ซ เช่น แอสเทอร์ ริกนาว ทริ กซ์บอ็ ก อีลาสติก และบลูบอ็ ก อย่างไรก็
ตาม โอเพนซอร์ ซดังกล่ าวยังไม่ สามารถประเมินคุ ณภาพเสี ยงได้ ทังนี
การสื อสารดัง กล่ า วอาศัย แบนด์วิด ท์ที เหมาะสม ดัง นั นงานวิ จัย นี จึ ง
ออกแบบและพัฒนาระบบตรวจสอบคุ ณ ภาพเสี ย งให้ก บั โอเพนซอร์
ซซอฟต์ แ วร์ สํา หรั บ การสื อสารเสี ย งผ่า นอิ น เทอร์ เ น็ ต แบบเรี ยลไทม์
พร้อมทังพัฒนาโปรแกรมต้นแบบ และแสดงให้เห็นถึงประสิทธิ ผล

ปั จ จุ บนั อิ น เทอร์ เ น็ ต เข้า มามี บ ทบาทสํา คัญ ต่ อ การดํา เนิ น
กิจกรรมต่างๆ ในชีวิตประจําวันมากขึน เป็ นทังเครื องมือทีช่วยทําให้เรา
สามารถติดต่ อสื อสารกับบุคคลอื นได้ อิ นเทอร์ เน็ตจึงถูกพัฒนาศักยภาพ
หรื อความสามารถให้รองรั บการสือสารข้อ มูล ประเภทต่างๆ หลากหลาย
ประเภท โดยเฉพาะอย่ า งยิ งข้อมู ล ประเภทมัล ติ มีเ ดี ย มี ก ารออกแบบ
มาตรฐานทีใช้ในการสือสารเครื อ ข่ายอินเทอร์ เน็ตเพือรองรั บการสื อสาร
ประเภทดังกล่าว
ระบบการสื อสารเสี ย งผ่านอิ น เทอร์ เ น็ ต โพรโทคอล เป็ น
ทางเลื อ กหนึ งทีนํามาใช้กบั หน่ วยงานทีมี เครื อ ข่า ยอิ นเทอร์ เ น็ตอยู่ แ ล้ ว
เช่น หน่ วยงานธุ รกิจขนาดย่อม หรื อผูใ้ ห้บริ การอินเทอร์ เน็ตต่ างๆ ระบบ
การสื อสารเสี ยงผ่านอิ นเทอร์ เ น็ต โพรโทคอล ถู กนํามาใช้เพือช่ ว ยลด
ค่ าใช้จ่ายให้กบั องค์กรเมื อเทียบกับการสือสารโทรศัพท์แบบเดิม ระบบ
การสื อสารอินเทอร์ เน็ตมีทงเชิ
ั งพาณิ ชย์และโอเพนซอร์ ซซอฟต์แวร์ โดย
จะนําระบบมาใช้กบั องค์ กร ขึ นอยู่ทีศักยภาพขององค์ก รว่าจะเลื อ กใช้
แบบซอฟต์ แวร์ เ ชิ งพาณิ ชย์ หรื อ ซอฟต์ แวร์ ทางเลื อกเช่ นโอเพนซอร์
ซซอฟต์แวร์ ซึงซอฟต์แวร์ เชิงพาณิ ชย์มีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสู ง โอเพนซอร์
ซซอฟต์แวร์ เป็ นทางเลือกให้กบั องค์กรธุ รกิจขนาดย่อมทีมีตน้ ทุนตํา และ
มีชุดซอฟต์แวร์ทีนิยมและถูกนํามาใช้งานมากมาย เช่น Asterisk Now [1]
, Trixbox [2], Bluebox [3]
การติดตังและใช้งานโอเพนซอร์ ซซอฟต์แวร์ตอ้ งอาศัยผูท้ ี
เชียวชาญทางด้านนัน และจากการศึกษาพบว่าโอเพนซอร์ ซซอฟต์แวร์ ยงั
ขาดในเรื องของการประเมินคุ ณภาพการสื อสารเสี ยง ดังนันงานวิจยั นี จึ ง
มี แนวคิ ดทีจะพัฒนาการประเมิ นคุ ณ ภาพของเสี ยงแบบเรี ยลไทม์ให้กบั
โอเพนซอร์ซซอฟต์แวร์

คําสําคัญ: ระบบการสื อสารเสี ยงผ่านอินเทอร์เน็ตโพรโทคอล, แอสเทอร์
ริ กนาว, ทริ กซ์บอ็ ก, บลูบอ็ ก

Abstract
Voice protocols communication over the internet were
designed for Voice over Internet Protocol (VoIP) technology. Both
commercial software and open source software have been developed for
VoIP such as Asterisk Now, Trixbox and Bluebox. However, some
drawback of open source software are quality evaluation that have not
been implemented. In general, VoIP needs a certain amount of
bandwidth. So, we propose in this paper a design and development of
open source VoIP quality evaluation system. In addition, we have
developed an application to demonstrate the efficiency of the proposed
techniques.
Keywords: VoIP, Asterisk Now, Trixbox, Bluebox

th

ECTI-CARD 201 “การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอย่างชาญฉลาดเพือตอบสนองภาคอุตสาหกรรมสมัยใหม่อย่างยังยืน”

185

บทความวิจัย
การประชุมวิชาการ งานวิจยั และพัฒนาเชิงประยุกต์ ครังที
th
ECTI-CARD 201 , Hua Hin, Thailand
RTP Packet Format รายละเอี ยดเพิมเติม [4] ทํา งานร่ วมกับ Real Time
Transport Control Protocol (RTCP) ใช้สํา หรั บ การรายงานผลเกียวกับ
คุ ณ ภาพการบริ การ (Quality of Service : QoS) ของ RTP ประกอบด้ว ย
จํานวนแพ็กเกจทีสู ญหาย (Packet loss) , delay และ jitter ดังรู ป ที 3 โดย
งานวิจยั นีได้พฒั นาโปรแกรมเพือวิเคราะห์ผ ลทีได้จาก RTCP ทีแสดงถึ ง
คุ ณ ภาพ RTP เพือนําไปสู่ การหาคุณภาพของเสียง โดยมี ต ัวอย่าง Packet
format ดังรู ปที 2

. ทฤษฎีและงานวิจัยทีเกียวข้ อง
. Voice over Internet Protocol (VoIP)
VoIP [4] เป็ นเทคโนโลยี สื อสารเสี ยงผ่า นระบบเครื อ ข่ า ย
อินเทอร์เน็ต ทีถูกนํามาแทนทีโทรศัพท์แบบเดิมเพราะว่าในองค์กรต่ างๆ
มี เครื อ ข่ ายอิ นเทอร์เ น็ตเป็ นของตัวเองอยู่แล้ว ดังนันจึง ช่วยให้ประหยัด
ค่าใช้จ่าย ไม่ตอ้ งติดตังเครื อข่ายโทรศัพท์แยก ก็สามารถใช้โทรศัพ ท์ผ่าน
VoIP แทน โดยมีโพรโทคอลทีเกียวข้องดังนี
2.1.1 Session Initiation Protocol (SIP) [5]
SIP เป็ นโพรโทคอลที ถู กพัฒ นาโดย Internet Engineering
Task Force (IETF RFC 3550) เพือใช้สาํ หรั บควบคุมการเริ มต้นเชือมต่อ
และการยกเลิกการเชือมต่อของการสื อสาร มีการทํางานลักษณะเดี ยวกับ
HTTP อยู่ใน Application layer มีรูปแบบการ Request และ Response โดย
ทํางานร่ วมกับ Session Description Protocol (SDP) เพือใช้ระบุมีเดียทีจะ
สื อสาร [6] มีการสือสารระหว่าง Client กับ SIP Proxy ดังรู ปที
Caller

Invite (callee)

SIP Proxy

RC

Type
Length
SSRC of packet sender
SSRC of first source
Fraction lost Cumulative number of packets lost
Interarrival jitter
Last SR
Delay since last SR
รูปที 2 RTCP Packet

. .3 การประเมินคุณ ภาพเสียงสื อสารผ่านอินเทอร์ เน็ต

Callee

วิธีการประเมินคุ ณภาพการสื อสารเสียงผ่านอิ นเทอร์ เน็ ตนัน
จะแบ่งออกเป็ น 2 ประเภท คือ การวัดเชิงจิตวิสยั เป็ นการประเมินคุณภาพ
เ สี ยงที ใช้ ค นเ ป็ นผู ้ป ระเมิ น และ E-Model [8] ถู กออกแบบโดย
International Telecommunications Union (ITU-T) เพือเป็ นมาตรฐานตาม
Recommendation G.107 เป็ นแบบจําลองหรื อ เครื องมื อ ในการประเมิ น
คุ ณ ภาพเสี ยง ซึ งผลการคํานวณของการคํานวณแสดงอยู่ในรู ป R-factor
(R-value) โดยได้จากการคํานวณผลลัพธ์ปัจจัยสภาพแวดล้อมต่ างๆ ทีมี
ผลต่อคุ ณ ภาพเครื อ ข่ าย ได้แก่ Delay, Packet loss และ Jitter ซึ งมีวิธีการ
คํานวณหา R-factor จะกล่าวต่อไปในหัวข้อที

Invite (callee)
180 Ringing

100 Trying
180 Ringing

200 ok

200 ok
ACK
RTP
Bye
200 ok

รูปที ตัวอย่างการทํางานของ SIP Protocol
จากรู ปที เป็ นตัว อย่างการทํางานของ SIP โดยมี การสื อสาร
จาก Caller ไป Callee โดย Caller ส่ งข้อความ INVITE ไปยัง SIP Proxy
จากนัน SIP Proxy จะทําการตอบรั บโดยส่ ง Trying กลับไปที Caller
เพื อให้ ท ราบว่า กํา ลังพยายามติ ดต่ อเครื องของ Callee อยู่ จากนั น SIP
Proxy ส่ ง ข้อ ความ INVITE ไปยัง เครื องของ Callee เพือชวนให้ ร่ วม
สนทนากับ Caller เมื อ Callee ได้รับ ก็จะตอบรั บด้วย Ringing เพือ
บอกให้ SIP Proxy ทราบว่าก ําลังรอการติดต่ อจาก Caller และ SIP Proxy
ส่ ง Ringing ให้ Caller ทราบอีกที จากนัน Callee ทําการส่ ง OK
มายัง SIP Proxy เพือให้ทราบว่าการติดต่อสําเร็ จและ SIP Proxy ส่ ง
OK กลับ ไปยัง Caller เพื อให้ ทราบอี ก ที จากนั นเริ มต้นการสนทนา
ระหว่าง Caller กับ Callee เมื อต้อ งการวางสายฝังใดฝังหนึ งทําการส่ ง
BYE เพือสิ นสุ ดการสนทนา
. . Real Time Transport Protocol (RTP) [7]
RTP เป็ นโพรโทคอลที ใช้ ใ นการสื อสารมั ล ติ มี เ ดี ย ผ่ า น
เครื อ ข่ ายอินเทอร์ เน็ ต ซึ งถู กใช้อย่างแพร่ หลายในระบบการสื อสารและ
ความบันเทิงทีเกียวกับการถ่ายทอดผ่านสื อ เช่น โทรศัพท์ผา่ นโพรโทคอ
ลอิ นเทอร์ เน็ต การประชุ ม วิดีโอ (Video Conference) หรื ออื นๆ โดยมี
th

. งานวิจัยทีเกียวข้ อง
ในงานวิ จั ย [ ] ความจุ ร ะบบการใช้ ง านโทรศัพ ท์ ผ่ า น
อิ นเทอร์ เ น็ตบนโครงข่ายไร้ สายแบบเมชประเภทกริ ด เพือศึกษาวิธีการ
ประเ มิ นคุ ณภาพเสี ยงโดยการใช้ ค่ า R-Factor แล้ ว นํ า ค่ าที ได้ ม า
เปรี ยบเทียบกับค่ า MOS พร้อมทังยังบอกถึงความหมายทีเกียวข้องกับค่ า
Delay , Packet loss และ Jitter ซึ งจะนํามาใช้ในการประเมินคุณภาพของ
VoIP ในงานวิจยั [ ] การศึกษาเปรี ยบเทียบคุณภาพเสี ยง VoIP ระหว่าง
LINE และ Facebook ด้วยการประเมิน จากผูร้ ่ วมทดสอบจํานวน คน
ซึ งจะใช้ผทู ้ ดสอบให้โทรศัพท์พูดคุยกัน ให้ผทู ้ ดสอบระบุคะแนนคุณภาพ
เสี ยงทีได้ยิน จากนันนําผลรวมมาหา ซึ งค่าเรี ยกว่า Mean Opinion Score
(MOS) พบว่า คุ ณภาพเสี ยงทีได้จ ากแอพพลิ เคชัน LINE ดี กว่าคุณ ภาพ
เสี ย งที ได้จ าก Facebook ไม่ ว่ า เชื อมต่ อ ผ่า นเครื อข่ า ยแบบ LAN หรื อ
WLAN นอกจากนี ยัง พบว่ า ทัง LINE และ Facebook ที เชื อมต่ อ ผ่า น
เครื อข่ายแบบ LAN ต่างก็ให้คุณภาพเสียงดีกว่าการเชือมต่อ ผ่านเครื อข่ าย
แบบ WLAN ซึ งผลที ได้ จ ากการศึ ก ษาครั งนี สามารถนํ า ไปใช้เ ป็ น
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เป็ นค่ าทีคํานวณได้หรื อ ค่ าทีประเมิ นได้ยากหรื อ ซับซ้อ น ดังนัน ITU-T
G.109 จึงกําหนดค่าคงที − + ให้เป็ นดังสมการ (2)
= . − −
(2)
โดยที

ข้อ เสนอแนะให้ผูใ้ ช้เ ลื อ กใช้เ ครื อ ข่ า ยและบริ ก าร VoIP ที เหมาะสม
เพือให้ได้คุณภาพเสี ยงทีดี ทีสุ ด อย่า งไรก็ตามงานวิจ ัยข้างต้นเป็ นวิธีการ
ประเมิ นโดยผูใ้ ช้ซึงไม่สามารถวัดคุณภาพเสียงได้ทนั ที หรื อ ตามสภาวะ
ของเครื อข่ายในขณะนัน ในงานวิจยั [ , ] ได้ประเมินปัญ หาด้านความ
มันคงของชุ ดซอฟต์แ วร์ โอเพนซอร์ ซสํา หรั บ โทรศัพท์ผ ่านเครื อ ข่ าย
อิ นเทอร์ เน็ต เพือศึกษาการประเมินปั ญหาความมันคง และคุ ณภาพการ
สื อส าร ร ะห ว่ าง ISANBox แล ะ FreeSWITCH พบว่ าการ จํ า กัด
Bandwidth มี ผลต่ อ คุณ ภาพเสี ยง ทํา การทดสอบโดยใช้ Commview เพือ
ประเมิ น คุ ณ ภาพตาม E-model อย่ า งไรก็ต ามซอฟต์ แวร์ ที ใช้ ใ นการ
ประเมินดังกล่าวเป็ นซอฟต์แวร์เชิงพาณิ ชย์ทมีี ค่าใช้จ่ายสู ง [ ]

()

+

−

+

()

+

()
(6)

=
=

+ (

− )×

โดยที
= ค่าความน่าจะเป็ นทีจะเกิดการสู ญเสี ยของ Packet
= ค่าความล่าช้า ทางเดียวระหว่างผูส้ ่ งถึงผูร้ ับ (one-way delay)
= ค่าความบกพร่ องของอุปกรณ์ (Equipment Impairment Factor)

การสื อสารโทรศัพท์บนเครื อข่ ายอิ นเทอร์เน็ตเป็ นการสื อสาร
เสี ยงลั ก ษณะข้ อ มู ล แบบ Real time ซึ งเครื อข่ า ยต้อ งมี Bandwidth ที
เหมาะสม ดังนันงานวิจัยนี จึ งได้ออกแบบและพัฒนาระบบตรวจสอบ
คุณภาพเสี ยงแบบเรี ยลไทม์ โดยพัฒนาโปรแกรมวิเคราะห์ โพรโทคอลที
เกียวข้อ ง (VoIP protocol analyzer) ได้แก่ SIP/SDP, RTP/RTCP ติ ดตังที
เครื อง VoIP Server เพือนําไปประเมินคุณภาพเสี ยงโดยใช้วิธีการประเมิน
คุณภาพตามมาตรฐาน E-Model โดยผลทีได้จะแสดงในรู ป R value หรื อ
R-factor

. การพัฒนาและทดสอบโปรแกรมต้ นแบบ
การพัฒนาโปรแกรมต้น แบบจากการออกแบบโดยใช้ ภาษา
Java และ library jnetpcap-1.4 [14] เพือจัดการด้า นเครื อ ข่ าย ตัว อย่าง
ได้จ าก
การคํานวณ R-factor ทีได้พฒั นาดังรู ปที 4 โดยที และ
ค่ าทีเกียวข้องกับ Codec ของ RTP จากทดลองงานวิจัยนี เลือกใช้ G.711
= . , = 0 ดังแสดงใน [6] ส่วน
ซึ งมี
และ ได้มาจาก
มี ค่า เป็ น เมื อ ≤ 100 และ
การวิ เ คราะห์ RTCP โดยที
คํานวณ ดังสัมการที ( ) เมือ > 100

CentOS 7

VoIP Server
(Asterisk 13.7)

≤
>
×

=

. แนวคิดการออกแบบ

VoIP Protocol
Analyzer
(jNetPcap)

∶
∶

=

Database

VoIP Monitor

รูปที 4 ตัวอย่างโค้ดโปรแกรมในการคํานวณ R-factor

4.1 สภาพแวดล้ อมในการทดสอบ
Sip Server

รู ปที 3 ภาพรวมระบบ
สภาพแวดล้อมต่างๆ ทีมีผลต่อคุณภาพเครื อข่าย ได้แก่ Delay,
Packet loss และ Jitter ซึ งมีวิธีการคํานวณหา R-factor ดังสมการที (1)
− − −
+
=
(1)
โดยที = อัตราส่วนระหว่างสัญญาณต่อเสียงรบกวน
= ค่ าความบกพร่ อ งทังหมดทีเกิดขึ นมากหรื อ น้อยทีเกิดขึ นพร้ อ มกัน
กับสัญ ญาณเสี ยง
= ค่าความบกพร่ องทีเกิดจากความล้าช้า (Delay)
= ค่ า การสู ญ เสี ย Packet (Packet Loss) ทีมี ผ ลขึ นอยู่ ก บั ความ
บกพร่ องของอุปกรณ์
= ค่าปัจจัยความได้เปรี ยบการเข้าถึงการเชือมต่อของอุปกรณ์
เนื องจากพารามิเตอร์ ทีเกียวข้อ งในการคํานวณ ความล่ าช้า
ทังหมดเกียวข้อ งกับความบกพร่ องของอุ ปกรณ์ ทีใช้ในการสื อสาร ซึ ง
th

User A

User B

SIP/SDP
RTP/RTCP

UDP packets generate by iperf
Traffic generator (iperf)

รูปที 5 สภาพแวดล้อมในการทดสอบ
จากรู ปที 5 สภาพแวดล้อมการจําลองเครื อ ข่ายทดสอบ (Testbed) เครื อง VoIP Server ระบบปฏิบตั ิการ CentOS 7, PC Intel Core i7 1.9
GHz, RAM 4 GB, 10/100 Mbps NIC ติ ดตัง Asterisk 13.7 เพือให้บริ การ
VoIP และ iperf เพือรั บ Packet จําลอง สําหรับเครื องลูกข่ายทัง 2 เครื อง
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เอกสารอ้ างอิง

ร่ วมถึงเครื องจําลอง Traffic ระบบปฏิ บตั ิ การ PC Windows 8, Intel Core
i7 2.6 GHz, RAM 4 GB, 10/100 Mbps NIC ติ ดตั ง X-lite [15] เพื อทํา
หน้ า ที เป็ นโปรแกรมโทรศัพ ท์ (Softphone) และ iperf สํ า หรั บ สร้ า ง
Packet จําลอง โดยแบ่ง เป็ น สภาพแวดล้อ มเครื อ ข่ า ยปกติ (100 Mbps)
และจําลอง Bandwidth เพือทดสอบความคับคังของเครื อข่ายที 20, 40, 60,
80 และ 90 Mbps การสื อสาร VoIP ระหว่าง User A และ User B ทีมีการ
เข้ า รหั ส (Codec) เสี ยงส่ งผ่ า น VoIP Server แบบ G.711 เก็บ ผลการ
ทดลองในแต่ละกรณี 100 ครัง ทําการประมาณค่าในระดับความเชื อมันที
95% (95% Confidence Interval)
ตารางที ผลการทดลองวิเ คราะห์คุณภาพเสียง
bandwidth
generates
by iperf
(Mbps)

Network Traffic Measurement

[1]
[2]
[3]
[4]
[5]

VoIP Quality
Measurement

Packet
loss (%)

Delay (ms)

Jitter

R-factor

MOS
[8]

90

0.5 ± 0.02

186.8 ± 24.8

122.9 ±
11.9

75 ± 0.4

3.6

80

0.2 ± 0.02

147.6 ± 15.2

116.9 ±
7.8

78 ± 0.6

3.6

60

0.2 ±0.01

146.4 ± 12

114.6 ±
8.8

80.4 ± 0.5

4.03

40

0.2 ± 0.02

135.1 ± 10.1

112.5 ±
7.7

81.4 ± 0.7

4.03

20

0.15 ±
0.02

80.5 ± 8.2

90.4 ± 5

86.6 ± 0.7

4.03

X

0.0 ± 0

3.7 ± 1.3

11.5 ± 1.4

93 ± 0.04

4.34

[6]
[7]

[8]

ผลการทดลองในส่ ว นโปรแกรมวิ เ คราะห์ VoIP สามารถ
วิเคราะห์ โพรโทคอล SIP/SDP, RTP/RTCP ได้อ ย่า งมี ประสิ ทธิ ผ ล ซึ ง
ได้ผลสอดคล้อ งกับ Wireshark [ ] การทดลองวิเคราะห์คุณ ภาพเสี ย ง
โดยใช้ผล QoS ทีได้จาก RTCP มาคํานวณ ได้ผลดัง ตารางที 1 พบว่าใน
สภาวะปกติ โปรแกรมสามารถวิเ คราะห์ R-factor ได้ ± . ซึ งค่ า
MOS 4.34 อยู่ในเกณฑ์น่าพึงพอใจมาก (Very satisfied) ผลการทดสอบ
ความคับคังของเครื อข่ายที 20, 40, 60 Mbps พบว่า MOS 4.03 อยู่ในเกณฑ์
พึงพอใจ และผลการทดสอบความคับคังของเครื อข่ายที 80 และ 90 Mbps
พบว่า MOS 3.6 อยู่ในเกณฑ์ผใู ้ ช้บางคนไม่พึงพอใจ

[9]

[10]

5. สรุป

[11]

เทคโนโลยี VoIP ถู ก นํา มาใช้งานในเชิ งพาณิ ช ย์ และได้มี
โอเพนซอร์ ซซอฟต์แวร์ ทีรองรั บเทคโนโลยีดังกล่ าว แต่ ยงั ไม่ สามารถ
ประเมิ นคุ ณภาพเสี ยงได้ มี ซอฟต์แวร์ เ ชิงพาณิ ชย์ทีใช้สํา หรั บ ประเมิ น
คุ ณ ภาพเสี ย งแต่ มี ค่ า ใช้จ่ า ยสู ง ดัง นั นงานวิ จัย นี จึ ง พัฒ นาซอฟต์ แวร์
ประเมินคุณภาพเสียง โดยวิเคราะห์โพรโทคอลสือสารทีแสดงถึงคุ ณภาพ
ของเครื อข่าย เพือนํามาคํา นวณประเมินคุณภาพเสี ยงในรู ปแบบความพึง
พอใจของผูใ้ ช้ตาม E-model ผลการทดสอบโปรแกรมพบว่า ทํางานได้
อย่างมีประสิ ทธิ ผลดังผลการทดลองในข้างต้น

[12]

[13]
[14]
[15]
[16]

th
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Security design for Voice over Internet Protocol (VoIP) Systems
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ถนนทหาร ตําบลหมากแข้ง อําเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

ข้อ มูล ที สื อสารผ่า นเครื อข่ าย ดัง นั นการสื อสารเสี ย งทีผ่านเครื อข่ า ย
อิ น เทอร์ เ น็ ต ก็สามารถถู ก ดักฟั งได้ ซึ งมี ซอฟต์ แ วรทีใช้ใ นการดัก จับ
ข้อ มูลหรื อ ทําการแทรกกลางการสื อสารจํานวนมาก เช่น Wireshark[2],
Ettercap NG[3], Cain & Abel[4], Kali Linux[5] ถ้าหากไม่มีกระบวนการ
เข้ารหัสเสี ยงทีใช้สือสารแล้ว ก็จ ะสามารถถู กดักฟั งการสนทนาได้อ ย่าง
ง่ายดาย หรื อ ในกรณี ทีมีการเข้ารหัสเสี ยงแล้วก็ยงั มีความเสี ยงในการถูก
ดักฟังการสนทนา ถ้ามี วิธีการจัดการและแลกเปลียนกุญ แจทีไม่มี ความ
มันคงในการใช้งาน ทําให้ถูกดักจับกุญแจทีใช้เข้าและถอดรหัสเสี ยงได้
งานวิจัยและโอเพนซอร์ ซซอฟต์แวร์ ทีเสนอการแก้ปัญ หาที
เกิดขึ น เช่ น Asterisk Now [6], SwitchVox [7], TrixboxPro [8] เป็ น ต้น
แต่ จ ากการศึ ก ษาพบว่ า ยัง มี ข้อ บกพร่ องหรื อยัง ไม่ เหมาะสมกับ การ
นําไปใช้งาน ดังนั นงานวิจัยนี จึ งได้เสนอแนวคิด และวิธีก ารเพือสร้ าง
ความมันคงสําหรับการสื อสารเสียงผ่านอิ นเทอร์ เน็ตโพรโทคอล โดยการ
ออกแบบวิธีการสร้างและแลกเปลียนกุญ แจในการเข้ารหัสโพรโทคอล
RTP[ ] ทีใช้สือสารเสี ยงระหว่างต้นทางและปลายทางทีมีค วามมันคง
และเหมาะสมในการใช้งานจริ ง ซึ งพัฒ นาเป็ นแอพลิ เคชันแบบ ClientServer
ส่ วนที จะกล่าวถึงทฤษฎีและงานวิจยั ทีเกียวข้องได้แก่ การ
สื อสารเสียงผ่านอิน เทอร์ เน็ ตโพรโทคอล (VoIP) [9] ปัญ หาการถูกดักฟั ง
การสนทนา และแนวทางแก้ปัญ หาที นํา เสนอก่อ นหน้ า นี ส่ วนที
กล่ าวถึง แนวทางการออกแบบแก้ไขปัญ หาทีนําเสนอใหม่ และส่ วนที
การพัฒนาโปรแกรมทีได้ทาํ การออกแบบและทดสอบการใช้งาน

บทคัดย่อ
การสื อสารเสี ยงผ่านอิ นเทอร์ เน็ ตโพรโทคอล (Voice over
Internet Protocol : VoIP) สามารถถูกดักฟังการสนทนาทีเกิดขึ นหรื อถูก
ดักจับกุญ แจทีใช้สาํ หรับเข้ารหัสเสี ยงในการสื อสารได้ ทําให้ไ ม่ มีความ
มันคงในการใช้งาน จากงานวิจัยและโอเพนซอร์ ซซอฟต์แวร์ ทีผ่านมาได้
มี ก ารนํา เสนอแนวคิ ด และวิ ธีก ารแก้ปั ญ หาหลายแนวทาง แต่ ย ัง มี
ข้อ บกพร่ อง เช่ น กระบวนการแลกเปลียนกุญ แจทีใช้เข้ารหัสยังไม่ ดีพอ
หรื อ การนําไปใช้งานได้ยาก งานวิจัยนีจึงได้นาํ เสนอการออกแบบในการ
สร้ างความมันคงสํา หรั บการสื อสารเสี ยงผ่านอิ นเทอร์ เน็ต โพรโทคอล
(VoIP) โดยเฉพาะการออกแบบการสร้ างและวิธีแลกเปลี ยนกุญ แจทีใช้
เข้ารหัสเสี ยงทีมีความมันคงและเหมาะสมกับการใช้งาน
คําสําคัญ: : การเข้าและถอดรหัสข้อมูลเสี ยง, วิธีการแลกเปลียนกุญแจ

Abstract
Voice over Internet Protocol (VoIP) can be eavesdropped by
man-in-the-middle attack. SRTP has been designed for protecting
against voice stream eavesdropping. The key management protocol is
needed to provide SRTP. Several previous studies have proposed
solutions, but all of them have still some drawback. So, the purpose of
this paper is a method to enhance key management protocol for SRTP
to be secure. In addition, we have developed an application to
demonstrate the efficiency of the proposed method.

. ทฤษฎีและงานวิจัยทีเกียวข้ อง
. การสื อสารเสี ยงผ่านอินเทอร์ เน็ตโพรโทคอล (VoIP)

Keywords: VoIP, SRTP, key management protocol

มี โพรโทคอลที เกี ยวข้ อ งแบ่ ง ออกเป็ น ส่ วน ได้ แ ก่
โพรโทคอลในการรั บ ส่ ง และควบคุ ม สัญ ญาณ คื อ SIP [10] (Session
Initiation Protocol : RFC
) และโพรโทคอลใช้ส่งสัญญาณเสียง คื อ
RTP [11] (Real-time Transport Protocol : RFC
) โดยมี SIP-Server
ทําหน้าทีรั บส่ งสัญ ญาณการเชือมต่ อ ระหว่ างต้นทางและปลายทางเพื อ

. บทนํา
ในการสื อสารผ่า นเครื อ ข่ายใดๆ ข้อ มู ล ทีสือสารนันสามารถ
ถูกดักจับเพืออ่านข้อมูลได้ โดยการถู กแทรกกลางการสื อสาร MITM [1]
(Man in The middle Attack) ซึ งเป็ นวิ ธีก ารทีถู กนํามาใช้สําหรั บดักจับ
th
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ได้ แ ก่ Trixbox, Elastix, AsteriskNow, Ezy IP-PBX และ ISANBox.A
พบว่าโอเพนซอร์ ซซอฟต์แวร์ ดงั กล่าว ยังมีปัญ หาเรื องความมันคงในการ
สื อสารเสียงสามารถถูกจู่โจมโดยสมบูรณ์
2.2.3 งานวิจัย [ ] นําเสนอกระบวนการแลกเปลี ยนกุญ แจ
โดยการใช้ User Agent Client ‘s password ร่ วมกับกระบวนการ HMAC
(Hash Message Authentication) แล้ว จึ งส่ งไปกับ โพรโทคอล SIP/SDP
พบว่าสามารถป้องกันการถูกดักจับกุญแจได้ แต่ความมันคงในการใช้งาน
นันจะขึ นอยู่ก บั การทีผูใ้ ช้ตงรหั
ั สผ่านที มีความเหมาะสมเพียงพอ เช่ น
การใช้รหัสผ่านทีมีตัวอัก ษรพิม พ์เล็ก พิมพ์ใหญ่ ตัวเลข และสัญ ลัก ษณ์
พิเศษร่ วมกัน
ดังนันงานวิจยั นีจึ งได้นําเสนอกระบวนการแบบใหม่ สําหรับ
การจัด การและแลกเปลี ยนกุญ แจสําหรั บเข้าและถอดรหัสโพรโทคอล
SRTP ระหว่างต้นทางและปลายทาง โดยการจํากัดให้ผใู ้ ช้ไม่ ต้องทําการ
ตังรหัสผ่านหรื อสร้างกุญ แจสําหรับใช้เข้าและถอดรหัสเอง เพือป้ องกัน
จุดอ่อนจากการทีผูใ้ ช้ตงรหั
ั สทีไม่มีค วามแข็งแกร่ งเพีย งพอสําหรับใช้งาน
โดยการใช้ Configuration File เข้ามาเกียวข้องในการใช้งาน

สร้ างเส้ นทางการสื อสารเสี ย ง จากนั นจึ ง ทําการสื อสารเสี ย งในลําดับ
ต่อไป ดังรู ปที 1

รู ปที การทํางานเบืองต้นของโพรโตคอล SIP
SIP โพรโทคอลจะทํา งานร่ วมกับ โพรโทคอล SDP [12]
(Session Description Protocol : RFC
) ซึ งใช้ส ร้ า งคําอธิ บ ายหรื อ
กําหนดข้อ ตกลงประเภทมัล ติ มี เ ดี ยที ใช้ใ นการสื อสาร คล้า ยคลึ งกับ
HTTP ซึงอยู่ในรู ปของข้อความทีสามารถอ่านได้ ปัญ หาทีเกิดขึ นในการ
สื อสารเสียงผ่านอินเทอร์เน็ตโพรโทคอลคือการถูกดังจับ Packet ทีรับส่ ง
ข้อมูลเสียงใน RTP ซึ งไม่มีการเข้ารหัสทําให้สามารถฟังการสนทนาได้

3. รายละเอียดการพัฒนา
3.1 แนวคิดการออกแบบ

. วิธแี ก้ปัญหาในปั จจุบัน
. . SRTP[13] (Secure Real-time Transport Protocol : RFC
) เกิดจากการนําโพรโทคอล RTP มาเข้าและถอดรหัสในส่วน RTP
Payload โดยใช้กญ
ุ แจ ชนิด คือ Session Key และ Master Key แต่พบว่า
กระบวนการนี ยัง สามารถถู กดักฟังการสื อสารได้ โดยการส่ งกุญ แจทีใช้
เข้ารหัส RTP ยังไม่มีความมันคงเนืองจากการใช้กระบวนการ SDES [12]
(Session Description Protocol Security Descriptions : RFC 4568) โดย
การส่ งกุญ แจนันจะทําการแทรกไปกับโพรโทคอล SDP ซึ งเป็ นข้อความ
ที สามารถอ่ านได้ไ ม่ มีก ารเข้า รหั ส เมื อถู กแทรกกลางการสื อสารจึ ง
สามารถถูกดักจับเอา packet ของโพรโทคอล SDP แล้วอ่านค่ ากุญ แจนัน
มาใช้ในการถอดรหัสเสียงเพือฟังการสนทนาได้ ดังรู ปที 2

User A

Register
Call
Stop
OK
Cancel

Session Initiation Protocol (SIP)
Session Description Protocol (SDP)

SIP Client

Secure Real-Time Transport Pro toco(SRTP)

SIP Server

User B

Register
Call
Stop
OK
Cancel

SIP/SDP

SIP Client

รูปที 3 ภาพรวมระบบ
จากรู ปที 3ในภาพรวมของการออกแบบระบบนันจะประกอบ
ด้วยซอฟต์แวร์ 2 ส่ วน คือ เครื อง SIP-Server และเครื อง SIP-Client ซึ งใน
การทํางานนัน สามารถใช้งานได้ตามมาตรฐานโพรโทคอล SIP และ
SRTP
รูปที 2 การแทรกกุญแจในโพรโทคอล SDP
. .2 งานวิจยั [ ] ทําการทดสอบและประเมิ นความมันคง
ของโอเพนซอร์ ซซอฟต์แวร์ สาํ หรับระบบ VoIP ทีมีการใช้งานในปัจจุบนั
th
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จากรู ปที 5 ข้อมูลใน Configuration File ของ SIP Server นัน
จะประกอบไปด้วยข้อมูล Username, Password, และ TokenKey ของ SIP
Client ที ลง ทะเบี ย นทังหมด ส่ ว น Configuration File ของ Client จะ
ประกอบด้วยข้อมูลคล้ายกับ Configuration File ของ Server แต่มีเฉพาะ
ข้อมูลของตนเองเท่านัน

3.2 การออกแบบด้ านความมันคง
User A

1 Configuration File

2 TK = getTokenKey
from Configuration File

Configuration File
SIP Server

User B

TK = getTokenKey
from Configuration File

SK1 = HMAC(TK,URI)
masterKey = Generate(128 bit)
masterSalt = Generate(112 bit)
3 E(masterKey,SK1)
E(masterSalt,SK1)
4 SK1 = HMAC(User A’s TK,URI)
SK2 = HMAC(User B’s TK,URI)

4. การพัฒนาและทดสอบโปรแกรมต้ นแบบ
งานวิจัยนี ได้พัฒนาซอฟต์แวร์ จากการออกแบบในส่ วนที 3
โดยใช้ภาษาจาวา (JDK 1.8) เพือให้รองรับกับทุกระบบปฏิ บตั ิ การ แบ่ ง
การพั ฒ นาเป็ น 2 ส่ วน คื อ ซอฟต์ แ วร์ SIP-Client และ SIP-Server
ตัวอย่างซอฟต์แวร์ SIP-Client ดังรู ปที 6

masterKey = D(masterKey,SK1)
masterSalt = D(masterSalt,SK1)
E(masterKey,SK2)
E(masterSalt,SK2)
5 SK2 = HMAC(TK,URI)
masterKey = D(masterKey,SK2)
masterSalt = D(masterSalt,SK2)

รูปที 4 การออกแบบการจัดการแลกเปลียนกุญแจ
จากรู ปที 4 ขันตอนในการจัดการแลกเปลียนกุญ แจนันเริ มจาก
1. User A และ User B ทําการลงทะเบียนเพื อขอใช้ง านกับ
ผูด้ ูแลระบบโดยจะได้รับ Configuration File เพือนํามาใช้กบั ซอฟต์แวร์
2. ในขันตอนการโทรนั น User A นํา ค่ าของ TokenKey มา
ผ่า นกระบวนการ HMAC ร่ วมกับ URI จะได้ ค่า SK1 จากนั นสร้ า ง
masterKey และ masterSalt โดยการสุ่ ม ค่ า masterKey มี ขนาด 128 บิ ต
และ masterSalt มี ขนาด 112 บิต masterKey และ masterSalt จะทําการ
สร้างใหม่ทุกครังทีทําการโทร
3. เข้ารหัส masterKey และ masterSalt ด้วยค่า SK1 แล้วจึงส่ง
ค่า cipher ของ masterKey และ masterSalt ทีได้ไปยัง SIP-Server
4. SIP-Server ค้นหา TokenKey ของ User A และ User B จาก
Configuration File แล้ว นํา มาผ่ านกระบวนการ HMAC จะได้ค่ า SK1
และ SK2 แล้วถอดรหัส cipher ของ masterKey และ masterSalt ทีได้รับ
จาก User A ด้ ว ย SK1 และเข้ า รหั ส ค่ า masterKey และ masterSalt ที
ถอดรหัสได้ ด้วย SK2 แล้วจึงส่งต่อไปยัง User B
5. User B นํ า ค่ า TokenKey มาผ่ า นกระบวนการ HMAC
ร่ วมกับ URI จะได้ ค่ า SK2 แล้ ว นํา ค่ า SK2 มาถอดรหั ส ซึ งจะได้ว่ า
User B และ User A จะมี กุญ แจ masterKey และ masterSalt ที ตรงกัน
เพือนําไปใช้ในการเข้าและถอดรหัสเสี ยงในลําดับต่อไป

รูปที 6 ซอฟต์แวร์ SIP-Client

4.1 สภาพแวดล้ อมในการทดสอบ

รูปที 7 สภาพแวดล้อมในการทดสอบ
จากรู ปที 7 ทดสอบการทํางานโดยใช้งานบนระบบปฏิบตั ิการ
Windows 7 เครื องที ทดสอบใช้ CPU core i5 2.4 GHz Ram 4 GB และ
เชือมต่อ เครื อ ข่า ยในวงแลนเดียวกันทัง User A, User B และ SIP Server
รวมถึ งเครื องของ Attacker ทีทดสอบทําการดัก อ่ านข้อมู ล ในเครื อ ข่ าย
โดยทําการทดลองจู่โจมดังนี
4.1.1 ทดลองดัก ฟังเสี ยงสนทนาระหว่าง SIP-Client โดยดัก
จับ Packet โพรโทคอล RTP ทีสือสารบนเครื อข่าย โดยใช้ Kali Linux
4.1.2 ทดลองดักจับ Packet โพรโทคอล SIP/SDP เพื อค้นหา
กุญ แจที ใช้เข้ารหัส เสี ยงสนทนา และทดลองถอดรหัสเสี ยงเพือฟั งการ
สนทนาทีเกิดขึน

รูปที 5 Configuration File
th
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[3]

4.2 ผลการทดสอบและวิจารณ์ผล
4.2.1 Attacker ทดลองดัก ฟั งการสนทนาโดยใช้ Kali Linux
ทํา การแทรกกลางการสื อสารเพือดัก จับ Packet โพรโทคอล RTP ที
สื อสารระหว่างเครื อง User A และ User B พบว่าเมื อไม่ มี การเข้า รหั ส
โพรโทคอล RTP ทําให้ Attacker สามารถฟังการสนทนาทีเกิดขึนได้ แต่
เมื อมี การเข้ารหัสโพรโทคอล RTP แล้วทดสอบดักจับ Packet ทีสือสาร
เสี ยงระหว่างเครื อง User A และ User B พบว่า Attacker ไม่ สามารถดัก
ฟังการสนทนาทีเกิดขึนได้
4.2.2 Attacker ทดลองดักจับ Packet โพรโทคอล SIP/SDP ที
ใช้ในการระบุกุญ แจสําหรับใช้เข้าและถอดรหัสโพรโทคอล SRTP พบว่ า
โดยการแลกเปลียนกุญแจด้วยวิธีการ SDES นันสามารถดักจับและอ่ า น
ค่ากุญ แจทีส่ งระหว่ าง User A และ User B และสามารถนําไปถอดรหัส
เพื อฟั งเสี ย งการสนทนาที เกิด ขึ นได้ แต่ เ มื อทดลองใช้ก ระบวนการ
สําหรับการสร้ างและแลกเปลี ยนกุญ แจทีได้มีการออกแบบไว้ในส่ วนที 3
พบว่ า เมื อ Attacker ดั ก จั บ ค่ ากุ ญ แจที ใช้ ใ นการเข้ า และถอดรหั ส
โพรโทคอล SRTP ได้แล้ว ไม่ สามารถนํ าไปใช้ถ อดรหัส เพื อฟั ง การ
สื อสารเสียงทีเกิดขึนระหว่าง User A และ User B ได้ เนืองจากการใช้ค่า
TokenKey จ าก Configuration File ใน ก าร เข้ าแ ล ะ ถ อ ด ร หั ส ค่ า
masterKey, masterSalt ก่อ นส่ งไปยัง SIP-Server ก่อ นที SIP-Server จะ
ทํา การถอดรหั ส แล้ ว จึ ง นํ า masterKey, masterSalt มาเข้ า รหั ส ด้ว ย
TokenKey ของ User B ก่อนทีจะส่งต่อไปยัง User B
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5. บทสรุป
งานวิ จัยนี ได้นําเสนอวิธี การ และพัฒ นาซอฟต์แ วร์ ใ นการ
แก้ปัญ หาการถู กดักฟั งการสนทนาบนระบบ VoIP โดยใช้วิธีก ารแบบ
ใหม่ ที ได้ มี ก ารออกแบบไว้ โดยซอฟต์ แ วร์ ที พัฒ นาขึ นนั นสามารถ
นํ า ไปใช้ง านได้ จ ริ ง สามารถป้ องกัน การถู ก ดั ก ฟั งการสนทนาได้
นอกจากนี ยังเป็ นซอฟต์แวร์ ทีไม่มีค่าใช้งายในการใช้งาน และอาจนําไป
ประยุก ต์ใช้กบั โอเพนซอร์ ซ ซอฟต์แวร์ ทีมีให้ เลื อ กใช้ในตลาดได้ เช่ น
Freeswitch, AsteriskNow, Easy IP-PBX, Trixbox เป็ นต้น และสามารถ
นําไปใช้ได้กบั ทุกระบบปฏิบตั ิการ
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ระบบตรวจสอบการเชื่ อมต่ ออินเตอร์ เน็ตของกล้องวงจรปิ ด
และแจ้ งเตือนผ่านระบบสั งคมออนไลน์
The Monitoring System of CCTV Connection to Internet
And Alert with Social Network
ณัฐิธัช เลิศจารัสพงศ์ 1 และ ธัชชัย เอ้งฉ้ วน 2
1
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sending message to inform the user. Results from the customer
feedback assessment show that the test group was satisfied in the
system, and that is functions properly in accordance with expectations.

บทคัดย่ อ
บทความนี้ นาเสนอการพัฒนาระบบตรวจสอบการเชื่ อมต่ อ
อินเตอร์ เน็ตของกล้องวงจรปิ ด และแจ้งเตือนผ่านระบบสังคมออนไลน์
โดยผูด้ ูแลระบบใช้แอพพลิเคชันที่พฒั นาบนระบบปฏิบตั ิการ iOS เพื่อดู
สถานะการท างานของเครื่ องบั น ทึ ก วงจรปิ ดที่ อ ยู่ ใ นระบบ ซึ่ งจะ
ประมวลผลผ่ า น Server โดย Server จะใช้ โ ปรโตคอล ICMP และ
โปรโตคอล HTTP ส าหรั บ ตรวจสอบสถานะการเชื่ อมต่ ออิ น เตอร์ เน็ ต
ของเครื่ องบั น ทึ ก วงจรปิ ด (DVR) และใช้ วิ ธี ก ารอ่ า น Email ที่ แ จ้ง
ข้อผิ ดพลาดการท างานของฮาร์ ด ดิ ส ก์ จากเครื่ อ งบัน ทึ ก วงจรปิ ด เพื่ อ
ประเมิ น ผลและแจ้งเตื อ นไปยังผู้ใ ช้ งาน นอกจากนี้ ผู้วิ จ ัยได้เลื อ กใช้
Facebook Messenger เป็ นสื่ อ สั ง คมออนไลน์ ส าหรั บ ส่ ง ข้อ ความแจ้ง
เตือนไปยังผูใ้ ช้งานหากระบบทางานผิดพลาด จากผลการประเมินพบว่า
กลุ่ ม ตัว อย่าง มี ค วามพึ งพอใจต่ อประสิ ท ธิ ภ าพการท างานของระบบ
ได้รับการยอมรับว่ามีความสามารถในการใช้งาน และมีประสิ ทธิภาพตรง
ความต้องการ อยูใ่ นระดับดีมาก

Keywords: CCTV, DVR, Alert, Facebook Messenger, Protocol

1. บทนา
เทคโนโลยีด้านกล้อ งวงจรปิ ดได้รับ ความนิ ยมมากขึ้ น จาก
ประชาชน หรื อหน่ วยงานภาครัฐ ในด้านการดูแลความปลอดภัยในชี วิต
และทรัพย์สิน จากสถิ ติการจับกุมคดี ประทุษร้ ายต่อทรัพย์ (คดี ลกั ทรัพย์)
ของจังหวัดสงขลา จากสานักงานสถิ ติแห่ งชาติ [1] พบว่า ปี พ.ศ. 2555 ผู้
ถูกจับกุมมีจานวน 611 ราย ปี พ.ศ. 2556 ผูถ้ ู กจับกุมมี จานวน 663 ราย
และปี พ.ศ. 2557 ผูถ้ ูกจับกุมมีจานวน 796 ราย จะเห็ นได้ว่าปี พ.ศ. 2557
ได้มีการจับกุมเพิ่มจากปี ก่อนหน้าถึง 20.5% ทาให้การนาเทคโนโลยีดา้ น
กล้องวงจรปิ ดเข้ามาใช้สาหรับการเฝ้าระวังเป็ นอีกทางเลือกหนึ่งที่จะช่วย
ลดปั ญหาที่อาจจะเกิดขึ้น และสร้างความมัน่ ใจให้กบั ประชาชน
ผูว้ ิจยั ประกอบธุ รกิ จเกี่ ยวกับกล้องวงจรปิ ดในจังหวัดสงขลา
ได้ทาการวิเคราะห์ กลุ่ มลู กค้าได้ว่า ผูใ้ ช้งานส่ วนใหญ่ ยงั คงติ ดตั้งกล้อง
วงจรปิ ดแบบอนาล็อก (Analog) และนิ ยมดูภาพจากกล้องวงจรปิ ดแบบ
Real-Time ผ่านระบบอินเตอร์ เน็ตไร้ สายด้วยสมาร์ ทโฟน (Smart Phone)
หรื อแท็บเล็ต (Tablet) แต่ในบางครั้งอาจเกิ ด ปั ญหา ท าให้ไม่ สามารถดู
ภาพแบบ Real-Time ได้ เนื่ องจากหลากหลายสาเหตุ เช่ น ไฟฟ้ าดับ หรื อ
Router ค้างเพราะเปิ ดติ ด ต่ อกัน เป็ นเวลานาน เป็ นต้น ซึ่ งปั ญหาเหล่ านี้
ผูใ้ ช้งานจะทราบได้ก็ ต่อเมื่ อเปิ ดโปรแกรมเพื่ อจะดู ภาพกล้องวงจรปิ ด
เท่ านั้ น แต่ อ าจจะสายเกิ น ไปที่ จ ะแก้ ปั ญ หา ซึ่ งท าให้ อ าจจะสู ญ เสี ย
ทรัพย์สิน หรื อเกิดอันตรายถึงแก่ชีวิตได้
ท าให้ ผูว้ ิ จยั มี ค วามต้องการที่ จ ะศึ ก ษา ค้น คว้า และพัฒ นา
เกี่ ยวกับระบบตรวจสอบการเชื่ อมต่ออินเตอร์ เน็ตของกล้องวงจรปิ ดและ

ค าส าคัญ : เครื่ อ งบัน ทึ ก วงจรปิ ด, ระบบแจ้งเตื อ นวงจรปิ ด, เชื่ อ มต่ อ
อินเตอร์เน็ตของเครื่ องบันทึกวงจรปิ ด, แจ้งเตือนฮาร์ ดดิสก์

Abstract
Researcher has developed system that monitors the internet
connection of the DVR, and would alert the user through social media
of connection issues. This system administrator has used the application
on the iOS platform operated by server which will use the ICMP and
HTTP protocols in order to monitor the status of the internet connection
of the DVR machine. If there is a problem about internet connection,
the alert function will be operated through the Facebook Messenger,
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แจ้ง เตื อ นผ่ านระบบสั งคมออนไลน์ โดยหากระบบพบว่ าเกิ ด ความ
ผิ ด พลาดในการเชื่ อมต่ อ ระหว่ า งเครื่ องบั น ทึ ก วงจรปิ ดกั บ ระบบ
อินเตอร์เน็ต หรื อพบข้อผิดพลาดของฮาร์ ดดิ สก์ ระบบจะทาการแจ้งเตือน
ผูใ้ ช้งานผ่านระบบสังคมออนไลน์ ทาให้ ผูใ้ ช้งานสามารถรั บ ทราบถึ ง
ปั ญหา และสามารถป้ องกันความสู ญเสี ยที่อาจจะเกิ ดขึ้นได้ทนั ท่วงที ซึ่ ง
สาเหตุ ที่ ผู้ วิ จ ัย ท าการศึ ก ษา ค้ น คว้า และพั ฒ น าระบบนี้ เพื่ อ ลด
ข้อบกพร่ องของระบบ อีกทั้งยังเป็ นการเพิ่มศักยภาพในการให้บริ การแก่
ผูใ้ ช้บริ การอีกด้วย

2. ระเบียบวิธีวจิ ยั
2.1 ศึกษาปัญหาและรวบรวมข้ อมูล
จากการศึกษาปั ญหาที่ เกิ ดขึ้นกับผูใ้ ช้บริ การดู ภาพจากกล้อง
วงจรปิ ดแบบ Real-Time พบว่ า บางครั้ ง ผู ้ใ ช้ บ ริ การไม่ ไ ด้ อ ยู่ดู ภ าพ
ตลอดเวลา และจะรู้วา่ เกิ ดปั ญหาขึ้นกับระบบก็ต่อเมื่อ เปิ ดโปรแกรมเพื่อ
ดูภาพแล้วเท่านั้น ซึ่ งอาจจะเป็ นเวลานานเกิ นไปกว่าที่ จะรับรู ้ ปัญหา จน
ไม่สามารถแก้ไขปั ญหาได้ทนั ผูว้ ิจยั จึ งทาการศึ กษาถึ งระบบของกล้อง
วงจรปิ ดและการดูภาพจากกล้องวงจรปิ ดแบบ Real-Time เพื่อค้นหาถึ ง
วิ ธี ก ารตรวจสอบข้อ ผิ ด พลาดที่ เกิ ด ขึ้ น กับ ระบบ และสามารถน าส่ ง
ข้อผิดพลาดนี้ ไปถึ งผูใ้ ช้ งานได้อย่างทัน ที ทนั ใด เพื่ อช่ วยลดปั ญ หาที่
อาจจะเกิดขึ้นจากการที่ผใู ้ ช้งานไม่สามารถดูภาพจากกล้องวงจรปิ ดได้

รู ปที่ 1 แผนภาพบริ บทของระบบตรวจสอบการเชื่ อมต่ออินเตอร์ เน็ต
จากรู ป ที่ 1 การท างานของระบบตรวจสอบการเชื่ อ มต่ อ
อินเตอร์ เน็ต โดย Server จะใช้คาสั่ง Ping ในการตรวจสอบการเชื่ อมต่อ
กับ เครื อข่ายไปที่ DDNS และ Port ของเครื่ องบัน ทึ ก ของผูใ้ ช้งานนั้น ๆ
หาก Server ได้รับ ข้อความตอบกลับ มาจากเครื่ องบัน ทึ ก ก็แ สดงว่าการ
เชื่ อมต่อเครื อข่ายอินเตอร์ เน็ตยังเป็ นปกติ แต่หากไม่มีการตอบกลับแสดง
ว่าเครื่ องบันทึกของผูใ้ ช้งานนั้นๆ ไม่ได้เชื่ อมต่อกับระบบอินเตอร์ เน็ต

2.2 การวิเคราะห์ ระบบ
2.2.1 จากการศึ ก ษาระบบของกล้องวงจรปิ ดและการดู ภาพ
จากกล้องวงจรปิ ดแบบ Real-Time
ผู้วิ จ ัย จึ ง มี แ นวคิ ด ในการน าคุ ณ สมบัติ ข องเครื่ องบัน ทึ ก
(DVR) และเทคโนโลยีต่างๆ เช่ น โปรโตคอล ICMP เป็ นต้น มาใช้เพื่อ
ตรวจสอบสถานะการออนไลน์ ข องเครื่ องบัน ทึ ก และส่ งข้อความแจ้ง
เตื อ นไปยังผู้ใ ช้งาน โดยผูว้ ิ จยั ได้มี ก ารแบ่ งส่ ว นผู ้เกี่ ยวข้อ งกับ ระบบ
ออกเป็ น 2 กลุ่ม ดังแสดงในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ความต้องการของระบบ
กลุ่มผูใ้ ช้
ความต้องการ
1.ผูด้ ูแลระบบ -เพิ่ม ลบ แก้ไข ดูขอ้ มูลฟังก์ชน่ั การทางานของระบบ
-เพิ่ม ลบ แก้ไข ดูขอ้ มูลของผูใ้ ช้งาน
2.ผูใ้ ช้งาน
-รับข้อความแจ้งเตือนจากระบบสังคมออนไลน์

รู ปที่ 2 แผนภาพบริ บทของระบบตรวจสอบการทางานของฮาร์ ดดิสก์
จากรู ปที่ 2 กระบวนการทางานของระบบตรวจสอบการ
ทางานของฮาร์ ดดิสก์ หากเครื่ องบันทึกพบว่าฮาร์ ดดิสก์เกิดความผิดปกติ
ในการทางาน เครื่ องบันทึกจะส่ งอีเมล์ไปให้ผดู ้ ูแลระบบ และทาง Server
จะทาการอ่านอีเมล์ วิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้น หลังจากนั้น Server จะส่ ง
ข้อความแจ้งเตือนไปยังผูใ้ ช้งานผ่านสังคมออนไลน์ได้ทนั ที

2.2.2 ผูว้ ิจยั ได้ทาการออกแบบกิจกรรมของผูใ้ ช้งาน (Activity
Diagram) สามารถแสดงการทางานของระบบด้วยแบบจาลองแผนภาพ
บริ บท ดังในรู ปที่ 1 และรู ปที่ 2
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ภาษา Objective-C โดยโปรแกรมที่ พ ัฒ นาสามารถอธิ บ ายตามล าดับ
ขั้นตอนได้ 6 ขั้นตอนดังนี้
1.พัฒ นา Mobile Application ให้ ส ามารถมี สิ ท ธิ เข้าถึ งบัญ ชี
ผูใ้ ช้ Facebook ของผูด้ ูแลระบบได้
2.พัฒ นา Mobile Application เพื่ อตรวจสอบว่าผู ้ดู แ ลระบบ
เป็ นผูด้ ูแลระบบของ Facebook Page ใดบ้าง
3.พัฒ นา Mobile Application ให้ ส ามารถเพิ่ ม เครื่ อ งบัน ทึ ก
หรื อดูการเปลี่ยนแปลงสถานะของเครื่ องบันทึกแต่ละเครื่ องได้
4.พั ฒ น า Mobile Application ใ น ส่ ว น ข อ งห น้ าแ ส ด ง
รายละเอียดเครื่ องบันทึก ให้สามารถเลือกผูไ้ ด้รับแจ้งเตือนได้
5.พัฒนา Mobile Application ให้เลือก Facebook ของผูใ้ ช้งาน
เพื่อแจ้งเตือนเมื่อระบบทางานผิดพลาดได้
6. แอพพลิ เคชัน สามารถแสดงชื่ อผูส้ ่ งและผูร้ ั บ Email และ
วิธีการตั้งค่าต่างๆของโปรโตคอล SMTP เพื่อนาไปกรอกที่เครื่ องบันทึ ก
ของผูท้ ี่ใช้งานได้อย่างถูกต้อง

2.3 ออกแบบระบบ
ผูว้ ิจยั ได้ออกแบบระบบไว้ดงั นี้ จะใช้ Server เป็ นตัวกลางใน
การสื่ อสารระหว่าง ฐานข้อมูล (Databases) แอพพลิเคชันสาหรับมือถื อ
(Mobile Application) เครื่ องบัน ทึ ก วงจรปิ ด (DVR) อี เมล์ (Email) และ
การส่งข้อความด้วย Facebook Messenger ดังรู ปที่ 3

2.5 การประเมินประสิทธิภาพของระบบ
ผู ้วิ จ ัย ได้ ใ ช้ แ บบประเมิ น ความพึ งพอใจทั้ง 2 ด้ าน ได้ แ ก่
ประเมิ น ความพึ ง พอใจด้ า นการท างานได้ ต ามฟั ง ก์ ชั่ น ของระบบ
(Function Test) และประเมินความพึงพอใจด้านความง่ายต่อการใช้งาน
ระบบ (Usability Test) ทั้งนี้ แบบประเมินนี้ ประยุกต์มาจากแบบประเมิน
ความพึงพอใจจากงานวิจยั ของชลทิศ โพธิประภา [2] มีเกณฑ์ในการแปล
ความหมายจากการวิเคราะห์แบบประเมินประสิ ทธิ ภาพของระบบไว้ดงั
แสดงในตารางที่ 2

รูปที่ 3 แผนภาพเครื่ องมือที่ใช้ในการพัฒนาระบบ

2.4 พัฒนาระบบ
การพัฒนาระบบตรวจสอบการเชื่ อมต่ออินเตอร์ เน็ตของกล้อง
วงจรปิ ดและแจ้งเตือนผ่านระบบสังคมออนไลน์ ผูว้ ิจยั ได้แบ่งออกเป็ น 2
ส่วนหลัก ดังนี้
2.4.1 การพัฒนา Server
ในส่ วนของ Server ใช้ภาษา JavaScript ในการพัฒนาและใช้
เทคโนโลยีข อง Node.js ซึ่ ง Node.js จะทางานแบบ event-driven ทาให้
รองรับการเชื่ อมต่อได้หลายๆ Connections โดยสามารถอธิบายตามลาดับ
ขั้นตอนได้ 5 ขั้นตอนดังนี้
1.พัฒนา Server ให้เชื่ อมต่อกับฐานข้อมูลได้
2.พัฒ นา Server ให้ ส ามารถตรวจสอบความผิ ด ปกติ ข อง
เครื่ องบันทึกได้
3.พัฒนา Server ให้สามารถอัพเดทฐานข้อมูลได้
4.พัฒ นา Server ให้ สามารถค้นหา วิเคราะห์ เครื่ องบันทึ ก ที่
ทางานผิดพลาดจาก Email ที่ได้รับได้
5.พัฒ นา Server ให้ ส ามารถส่ ง ข้อ ความแจ้งเตื อ นของการ
ทางานที่ผิดพลาดผ่าน Facebook Messenger ได้
2.4.2 การพัฒนา Mobile Application
ส่วนของ Mobile Application พัฒนาบนระบบปฏิบตั ิการ iOS
โดยใช้โปรแกรม Xcode เป็ นเครื่ องมือสาหรับ การพัฒนา ซึ่ งพัฒนาด้วย

ตารางที่ 2 เกณฑ์การให้คะแนนประเมิน
ระดับเกณฑ์ การให้ คะแนน
ความหมาย
เชิงคุณภาพ เชิงปริมาณ
ระบบแจ้งเตือนมีประสิ ทธิภาพการ
ดีมาก
4.50 - 5.00
ทางานในระดับดีมาก
ระบบแจ้งเตือนมีประสิ ทธิภาพการ
ดี
3.50 - 4.49
ทางานในระดับดี
ระบบแจ้งเตือนมีประสิ ทธิภาพการ
พอใช้
2.50 - 3.49
ทางานในระดับพอใช้
ระบบแจ้งเตือนมีประสิ ทธิภาพการ
ปรับปรุ ง
1.50 - 2.49
ทางานในระดับปรับปรุ ง
ระบบแจ้งเตือนมีประสิ ทธิภาพการ
ไม่เหมาะสม 1.00 - 1.49
ทางานในระดับไม่เหมาะสม
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สามารถทางานได้ตามปรกติ โดยผูใ้ ช้งานไม่สามารถรับรู ้ ปัญหาที่เกิ ดได้
แบบทันที ซึ่ งทาให้ ข าดประสิ ทธิ ภาพในการใช้งาน ท าให้ ผูว้ ิจยั จึ งน า
ระบบสารสนเทศและนาปั ญหามาพัฒนาระบบในรู ปแบบของแอพพลิเค
ชันบนระบบปฏิ บตั ิก าร iOS เชื่ อมต่ อกับ เซิ ร์ฟเวอร์ เพื่ อให้ ผูด้ ู แลระบบ
สามารถรั บ รู้ ส ถานะของเครื่ อ งบัน ทึ ก วงจรปิ ดของผู้ใ ช้งานได้ ท าให้
ผูด้ ู แ ลระบบสามารถแก้ไขปั ญ หาที่ เกิ ด ขึ้ น ได้อย่างทัน ท่ ว งที และลด
ระยะเวลา ค่าใช้จ่าย ในการตรวจสอบการทางานของอุปกรณ์ ที่เกิ ดความ
ผิดพลาด เพื่ อให้ เกิ ด ประสิ ท ธิ ภาพสู งสุ ด ในการให้ บ ริ ก ารกับ ผูใ้ ช้งาน
เครื่ องบันทึกวงจรปิ ดได้

2.6 ผลการวิจยั
ระบบที่พฒั นาขึ้นสามารถทาการแจ้งเตือนไปยังผูใ้ ช้งานหาก
พบความผิดพลาดต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับระบบ โดยแยกประเภทการแจ้งเตือน
ได้ดงั นี้
2.6.1 เค รื่ องบั น ทึ ก วงจรปิ ดไม่ ได้ เ ชื่ อม ต่ อ กั บ ระบ บ
อิ น เตอร์ เ น็ ต หากระบบพบว่ า เครื่ องบั น ทึ ก วงจรปิ ดที่ ไ ด้ ท าการ
ลงทะเบียนไว้ ไม่ได้เชื่ อมต่อกับระบบอินเตอร์ เน็ต ระบบจะส่ งข้อความ
ไปยังผูใ้ ช้งาน
2.6.2 ฮาร์ ด ดิ ส ก์ เสี ย หรื อ ท างานผิ ด พลาด หากระบบพบว่ า
ฮาร์ดดิสก์ ที่ใช้งานร่ วมกับเครื่ องบันทึกวงจรปิ ดเสี ยหรื อทางานผิดพลาด
ระบบจะส่งข้อความไปยังผูใ้ ช้งาน
2.6.3 กรอกชื่ อ ผู ้ใ ช้ งานหรื อ รหั ส ผ่ านผิ ด หากระบบพบว่ า
ผูใ้ ช้งานกรอกชื่ อผูใ้ ช้งานหรื อรหั ส ผ่ านของเครื่ อ งบัน ทึ ก วงจรปิ ดผิ ด
ระบบจะแจ้งเตือนให้ผใู ้ ช้งานทราบ เพื่อป้ องกันบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาต
พยายามเข้าสู่ระบบ
2.6.4 การบัน ทึ ก ผิ ด พลาดที่ ช่ อ งสั ญ ญาณต่ างๆ หากระบบ
พบว่าเครื่ องบันทึกวงจรปิ ดเกิดภาพสัญญาณภาพหาย หรื อข้อผิดพลาดใน
การบัน ทึ ก ระบบจะแจ้ง เตื อ นให้ ผู ้ใ ช้ งานทราบว่ า เกิ ด ปั ญ หาขึ้ น กับ
ช่องสัญญาณภาพช่องใด

4. กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณ อาจารย์ธชั ชัย เอ้งฉ้วน ที่กรุ ณาสละเวลา ให้
คาปรึ กษา และข้อเสนอแนะ รวมทั้งแนวทางในการแก้ไขปั ญหาต่าง ๆ
ตลอดจนตรวจทานสารนิ พนธ์ให้แก่ผจู้ ดั ทามาโดยตลอด จนสารนิ พนธ์น้ ี
สาเร็ จได้อย่างสมบูรณ์
ขอขอบคุณบิดา และมารดาของข้าพเจ้า และเพื่อนๆที่คอยเป็ น
กาลังใจ คอยให้การสนับสนุนในทุก ๆ ด้านเสมอมา หากมีขอ้ ผิดพลาด
ประการใดผูว้ ิจยั ขอรับไว้แต่เพียงผูเ้ ดียว

เอกสารอ้ างอิง

2.7 อภิปรายผลการวิจยั

[1] คดีอาญาที่สาคัญ. สื บค้นเมื่อ 24 พฤศจิกายน 2558, จาก
http://service.nso.go.th/nso/web/statseries/statseries13.html.
[2] ชลธิศ โพธิประภา. (2549). ระบบการจัดการใช้ งานเครื อข่ ายไร้ สาย
กรณีศึกษา: มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง. สารนิ พนธ์ วิทยา
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การประเมินความพึงพอใจด้านการทางานได้ตามฟั งก์ชนั ของ
ระบบ (Function Test) พบว่าระบบมี ค วามถู ก ต้องของข้อความที่ ได้รับ
จากการประมวลผลของเซิ ร์ฟ เวอร์ ความถู ก ต้อ งของผู้ใช้งานที่ ได้รับ
ข้อความ ความรวดเร็ วในการประมวลผลของระบบ ความน่ าเชื่ อถื อได้
ของระบบ สามารถป้ อ งกัน ปั ญ หาที่ จ ะเกิ ด ขึ้ น ได้อ ย่า งรวดเร็ ว และ
ความถูกต้องของการแจ้งเตือนของระบบในภาพรวม มีประสิ ทธิ ภาพอยู่
ในระดับดีมาก
การประเมินความพึงพอใจด้านความง่ายต่อการใช้งานระบบ
(Usability Test) พบว่าระบบมีความง่ายในการติ ดตั้ง ความง่ายในการใช้
งานระบบ ความเหมาะสมในการใช้ขอ้ ความเพื่ออธิ บาย สื่ อความหมาย
และความเหมาะสมในการใช้สีอกั ษร และขนาดตัวอักษร มีประสิ ทธิภาพ
อยูใ่ นระดับดีมาก

ประวัติผ้ เู ขียนบทความ
ชื่อ-สกุล: ณัฐิธชั เลิศจารัสพงศ์
วุฒิการศึกษา: วศ.บ.(วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)
มหาวิทยาลัยสงขลานคริ ทร์ ปี การศึกษา 2553
ตาแหน่งและสถานที่ทางาน:
ผูบ้ ริ หารฝ่ ายการตลาด บริ ษทั ดี -เอ็กซเซลเลนท์ จากัด
ที่อยู:่ 171 ซ.23 ถ.นิพทั ธ์สงเคราะห์1 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
การตีพิมพ์เผยแพร่ ผลงาน:
ณัฐิธชั เลิศจารัสพงศ์ และดร.วัชรวลี ตั้งคุปตานนท์. 2556. การพัฒนา
ระบบแจ้ งเตือนพฤติกรรมการขับขี่รถยนต์ ของเยาวชน. การประชุม
วิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ครั้งที่ 8 ประจาปี การศึกษา 2556
"ผลงานวิจยั และนวัตกรรมสู่ การพัฒนาที่ยงั่ ยืน", 24 ธันวาคม 2556
สแกนรู ปถ่าย
2 cm x 2 cm

3. สรุปผลการวิจยั
ผลจากการวิ จยั พบว่าจากเดิ ม กว่าผูใ้ ช้ งานจะรู ้ ว่ าระบบเกิ ด
ความผิดพลาด ไม่ว่าจะเป็ นการเชื่ อมต่ ออิ น เตอร์ เน็ ตของเครื่ องบัน ทึ ก
วงจรปิ ด หรื อการทางานของฮาร์ ดดิ สก์ ก็ต่อเมื่อผูใ้ ช้งานต้องการดูกล้อง
วงจรปิ ดผ่ านระบบอิ น เตอร์ เน็ ต หรื อ ต้อ งการดู ภ าพย้อ นหลัง แต่ ไ ม่
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ชุ ดควบคุมระบบแสงสว่ าง ระบบปรับอากาศและระบบรักษาความปลอดภัย
Lighting, Air Conditioning and Security Control System
ณัฐพงษ์ เชื้อเมืองพาน อานนท์ ไชยธิมา กฤษดา ยิง่ ขยัน และปุณยสิ ริ บุญเป็ ง 1
1
สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้ า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่
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E-mail: chuan.natcha@gmail.com, tok_chaithima@hotmail.com, krisdacm@hotmail.com and punyasiri@hotmail.com

to turn on and turn off lighting and air conditioning via the internet at
any time.

บทคัดย่อ
โครงการนี้ นําเสนอการออกแบบและสร้ างชุ ด ควบคุ ม การ
ประหยัดพลังงานสําหรับระบบแสงสว่างและระบบปรับอากาศร่ วมกับ
การรักษาความปลอดภัยภายในห้องเรี ยนหรื อห้องปฏิ บตั ิ การ ด้วยการ
ป ร ะ ยุ ก ต์ ใช้ อุ ป ก ร ณ์ ที่ ค ว บ คุ ม แ ล ะ ส่ งค่ าส ถ าน ะ ล อ จิ ก ด้ ว ย
ไมโครคอนโทรลเลอร์เชื่อมต่อกันผ่านระบบเครื อข่ายท้องถิ่นแบบไร้สาย
และได้มีการนําแพลทฟอร์ มเน็ ตพายมาใช้งานสําหรับการเชื่ อมต่อผ่าน
อินเทอร์เน็ตไปยังส่ วนควบคุมบนเว็บไซต์ ซึ่ งโครงการนี้ได้ทดลองติดตั้ง
ที่ ห้ อ งปฏิ บ ัติ ก ารคอมพิ ว เตอร์ อาคารอิ เล็ก ทรอนิ ก ส์ 2 มหาวิท ยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชี ยงใหม่ สามารถสั่งงานเพื่อปิ ดหลอดไฟ
และเครื่ องปรับอากาศในขณะที่ไม่มีบุคคลอยูภ่ ายในห้องอย่างอัตโนมัติ
เพื่อประหยัดพลังงานได้ ในขณะที่หอ้ งปิ ดล็อกแล้วสามารถเฝ้ าระวังผูบ้ ุก
รุ กและแจ้งเตือนไปยังโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผูด้ ูแลห้องเมื่อพบผูบ้ ุกรุ กได้
และสามารถควบคุมการเปิ ดและการปิ ดผ่านอินเทอร์เน็ตได้ตลอดเวลา

Keywords: power saving, security system, internet of things, mqtt,
netpie platform

1. บทนํา
ในปัจจุบนั มีการให้ความสําคัญต่อการประหยัดพลังงานไฟฟ้ า
โดยเฉพาะในหน่วยงานสาธารณะทั้งหน่วยงานราชการและเอกชน ซึ่ งถูก
ละเลยเรื่ องการประหยัดพลังงาน ส่ งผลต่อค่าไฟฟ้ าโดยรวมขององค์กรที่
เพิ่มขึ้ นโดยเปล่าประโยชน์ กลุ่มผูจ้ ดั ทําจึงมีแนวคิดในการออกแบบชุ ด
ประหยัด พลัง งานและได้ผ นวกความสามารถเพิ่ ม เติ ม ในด้า นความ
ปลอดภัยและความสะดวกสบายสําหรับผูใ้ ช้งาน โดยการออกแบบและ
สร้างชุดควบคุมระบบแสงสว่าง ระบบปรับอากาศและระบบรักษาความ
ปลอดภัยสําหรับติดตั้งภายในห้องเรี ยน ห้องปฏิบตั ิการหรื อห้องทํางานที่
ตอบโจทย์การประหยัดพลังงานไฟฟ้ า มี ความสามารถในการเฝ้ าระวัง
การบุกรุ กในขณะปิ ดล็อกแล้วและสามารถควบคุมการเปิ ดและการปิ ด
การใช้งานทางเว็บไซต์ผา่ นอินเทอร์เน็ตได้ตลอดเวลา

คํา สํ า คั ญ : ประหยัด พลั ง งาน, รั ก ษาความปลอดภั ย , ควบคุ ม ผ่ า น
อินเทอร์เน็ต

Abstract
This project proposed design and implementation of power
saving for lighting and air conditioning systems with security control.
Microcontrollers are applied to control and transmit each logic which
communicated on wireless LAN network. The NETPIE platform was
implemented for communicating with website throughout the internet.
This project has been installed in the computer laboratory room at
electronic building 2 of Rajamagala University of Technology Lanna
Chiang Mai. It’s able to saving power automatically when nobody is in
the room. When detected a thief in the room, the system will send a
notification message via sms to administrator’s mobile phone and able

2. การออกแบบและผลการทดสอบ
ชุ ดควบคุ มระบบแสงสว่าง ระบบปรับอากาศและระบบ
รักษาความปลอดภัยถู กออกแบบโดยใช้บ อร์ ด ไมโครคอนโทรลเลอร์
Arduino รุ่ น ATMega2560 ทํางานร่ วมกับ ไมโครคอนโทรลเลอร์ เบอร์
ESP8266 เชื่อมต่อแบบผสมผสานระหว่างแบบมีสายกับแบบไร้สาย ผ่าน
ระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรโตคอล MQTT (Message Queue
Telemetry Transport) สําหรับสื่ อสารระหว่างกันภายใน และใช้ชุดคําสั่ง
NETPIE ซึ่ งพัฒ นาโดยศู น ย์ค อมพิ ว เตอร์ แ ละเทคโนโลยี แ ห่ งชาติ
(NECTEC) สําหรับ สื่ อสารระหว่างไมโครคอนโทรลเลอร์ กับ เว็บไซต์
ผ่ า น อิ น เท อร์ เน็ ต ใช้ โ มดู ล SIM900 เพื่ อส่ งข้ อ ความผ่ า น ระบ บ
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โทรศัพ ท์ เคลื่ อ นที่ แ ละใช้ ต ัว ตรวจจับ ความเคลื่ อ นไหวสํ า หรั บ การ
ตรวจสอบบุคคลภายในห้อง
2.1 หลักการทํางานโดยรวม
แบ่ งหลัก การทํางานโดยรวมออกเป็ น 2 ภาคส่ ว น คื อ ภาค
สื่ อสารภายในและภาคสื่ อสารภายนอก
2.1.1 ภาคสื่ อสารภายใน
ภาคสื่ อสารภายในประกอบด้วยชุ ดควบคุ มเชื่ อมต่อกัน ผ่าน
ระบ บ เครื อข่ ายค อม พิ วเตอร์ แบ บ ไร้ ส ายม าตรฐาน WIFI ด้ ว ย
ไมโครคอนโทรลเลอร์ เบอร์ ESP8266 รุ่ น 12E โดยอาศัยโปรโตคอล
MQTT ในการสื่ อสารข้ อ มู ล ผ่ า นอุ ป กรณ์ Wireless Router ที่ ติ ด ตั้ ง
โปรแกรมให้รองรับบริ การแม่ข่ายของโปรโตคอล MQTT ดังนี้
1. ชุ ด ควบคุ ม และแสดงสถานะการเปิ ดใช้งานเครื่ อ งปรั บ อากาศ 1 เครื่ อง โดยใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ ESP8266 จํานวน 1 ตัว
2. ชุดควบคุ มและแสดงสถานะการเปิ ดใช้งานหลอดไฟแสง
สว่าง 3 ชุด โดยใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ ESP8266 จํานวน 1 ตัว
3. ชุดแสดงสถานะการตรวจจับความเคลื่อนไหว 3 จุด โดยใช้
ไมโครคอนโทรลเลอร์ ESP8266 จํานวน 3 ตัว
4. ชุ ดส่ งผ่านข้อมูล โดยใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ ESP8266
จํานวน 1 ตัว
โดยชุ ดควบคุ มและแสดงสถานะทั้งหมดทําหน้าที่ ส่งข้อมูล
สถานะไปที่ชุดส่ งผ่านข้อมูลและรับข้อมูลคําสั่งจากชุดส่ งผ่านข้อมูลเพื่อ
ควบคุมการเปิ ดและปิ ดเครื่ องปรับอากาศและหลอดไฟ และชุ ดส่ งผ่าน
ข้อมูลทําหน้าที่สื่อสารข้อมูลสถานะและข้อมูลคําสั่งกับชุ ดประมวลผล
หลักในภาคสื่ อสารภายนอกผ่านพอร์ตอนุ กรม ตามแผนผังการทํางานใน
รู ปที่ 1

3. ชุ ด เชื่ อ มต่ อ ระบบอิ น เทอร์ เน็ ต โดยใช้ บ อร์ ด Ethernet
Module
โดยชุ ด ประมวลผลหลัก ทําหน้าที่ รับ ข้อ มู ล สถานะจากชุ ด
ส่ ง ผ่ า นข้อ มู ล ในภาคสื่ อสารภายในเพื่ อ ประมวลผลตามเงื่ อ นไขที่
ออกแบบและส่ งข้อมูลคําสั่งกลับไปที่ชุดส่ งผ่านข้อมูลผ่านพอร์ ตอนุกรม
เพื่อควบคุมอุปกรณ์ปลายทาง สําหรับชุดเชื่อมต่อระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่
ทํา หน้ า ที่ เชื่ อ มต่ อ กับ โครงข่ า ยของระบบโทรศัพ ท์ เคลื่ อ นที่ เพื่ อ ส่ ง
ข้อความ (SMS) ในกรณี ที่ระบบตรวจพบผูบ้ ุกรุ ก
และชุ ดเชื่ อมต่ อระบบอิ นเทอร์ เน็ ตทําหน้าที่ เชื่ อมต่อเพื่อส่ ง
ข้อมูลสถานะและรับข้อมูลคําสัง่ จากเว็บไซต์ โดยอาศัยชุดคําสัง่ NETPIE
เป็ นช่ อ งทางในการสื่ อ สารข้อ มู ล ระหว่ างไมโครคอนโทรลเลอร์ กับ
เว็บไซต์ ตามแผนผังการทํางานในรู ปที่ 2

รู ปที่ 2 แผนผังการทํางานของภาคสื่ อสารภายนอก
2.2 วงจรและการทํางานส่ วนย่ อย
2.2.1 ชุดควบคุมและแสดงสถานะ
ชุดควบคุมและแสดงสถานะทําหน้าที่ส่งข้อมูลสถานะและรับ
ข้อมูลคําสัง่ เพื่อควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้ า ซึ่งถูกติดตั้งควบคู่กบั อุปกรณ์ไฟฟ้ า
นั้น โดยมีไมโครคอนโทรลเลอร์ ESP8266 ถูกเขียนคําสั่งเพื่อควบคุมการ
ทํางานเชื่ อมต่อกับวงจรแสดงสถานะการเปิ ดใช้งานดังรู ปที่ 3 และวงจร
ควบคุ ม การเปิ ดใช้ง านดัง รู ป ที่ 4 ประกอบด้ว ยชุ ด ควบคุ ม และแสดง
สถานะการเปิ ดใช้งานเครื่ องปรับอากาศ ชุดควบคุมและแสดงสถานะการ
เปิ ดใช้งานหลอดไฟและชุ ดแสดงสถานะการตรวจจับความเคลื่ อนไหว
โดยชุ ด ควบคุ ม ฯเหล่ านี้ มี ห ลัก การทํางานที่ ค ล้ายคลึ งกัน แต่ มี ก ารต่ อ
ร่ วมกับวงจรที่แตกต่างกันตามชนิดอุปกรณ์และความเหมาะสม

รูปที่ 1 แผนผังการทํางานของภาคสื่ อสารภายใน
2.1.2 ภาคสื่ อสารภายนอก
ภาคสื่ อสารภายนอกประกอบด้วย
1. ชุ ดประมวลผลหลัก โดยใช้บอร์ ดไมโครคอนโทรลเลอร์
เบอร์ ATMega2560 1 ตัว
2. ชุ ด เชื่ อ มต่ อ ระบบโทรศัพ ท์เคลื่ อ นที่ โดยใช้บ อร์ ด GSM
Module

รู ปที่ 3 วงจรแสดงสถานะการเปิ ดใช้งาน
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2.2.2 ชุดส่ งผ่านข้อมูล
ชุดส่ งผ่านข้อมูลถูกติดตั้งในกล่องควบคุมหลักดังรู ปที่ 7 ทํา
หน้าที่เป็ นตัวกลางในการรวบรวมข้อมูลสถานะที่เชื่อมต่อโดยชุดควบคุม
และแสดงสถานะต่างๆเพื่อส่ งผ่านไปยังชุดประมวลผลหลักและรับข้อมูล
คําสั่งจากชุดประมวลผลหลักส่ งกลับผ่านไปยังชุดควบคุมปลายทาง โดย
ใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ ESP8266 เชื่ อ มต่ อ กับ ชุ ด ควบคุ ม และแสดง
สถานะผ่านระบบเครื อข่ายไร้สายด้วยโปรโตคอล MQTT และเชื่ อมต่อ
กับชุดประมวลผลหลักผ่านพอร์ตอนุกรม
การทํางานของชุดส่ งผ่านข้อมูลเริ่ มต้นด้วยการเชื่ อมต่อไปยัง
อุ ป กรณ์ เครื อ ข่ า ยไร้ ส ายและเชื่ อ มต่ อ เข้า กับ แม่ ข่ า ยของโปรโตคอล
MQTT แล้วรอรับข้อมูลจากชุ ดควบคุ มและแสดงสถานะเพื่อเก็บข้อมูล
สถานะล่ าสุ ดไว้ในหน่ วยความจํา แล้วทําการส่ งข้อมู ลสถานะทั้งหมด
พร้อมสร้างรหัสตรวจสอบความถูกต้องส่ งไปยังชุดประมวลผลหลักผ่าน
พอร์ ตอนุกรม โดยกระทําทุกๆ 2 วินาที หลักจากนั้นจะตรวจสอบการรับ
ข้อมูลของพอร์ ตอนุ กรมที่ ถูกส่ งมาจากชุ ดประมวลผลหลัก โดยทําการ
แยกส่ วนของข้อมูลคําสั่งและรหัสตรวจสอบความถูกต้องออกจากกัน
จากนั้น จะนําข้อ มู ล คําสั่ ง เข้ากระบวนการเที ย บรหั ส ตรวจสอบความ
ถูกต้อง หากไม่ตรงกันระบบจะทําการปฏิเสธข้อมูล แต่หากตรงกันระบบ
จะดําเนิ น การแปลความหมายและส่ งไปยังอุ ป กรณ์ ป ลายทาง และใน
ตอนท้ายของทุกวงรอบระบบจะทําการตรวจสอบและรักษาการเชื่อมต่อ
กับแม่ข่ายของโปรโตคอล MQTT
2.2.3 ชุดประมวลผลหลัก
ชุดประมวลผลหลักถูกติ ดตั้งในกล่องควบคุ มหลักดังรู ปที่ 7
ทํา หน้ า ที่ รั บ ข้อ มู ล จากชุ ด ควบคุ ม ที่ ส่ ง ผ่ า นโดยชุ ด ส่ ง ผ่ า นข้อ มู ล มา
ประมวลผลเพื่ อ ควบคุ ม และสั่ งงานชุ ด ควบคุ ม ฯ การส่ งข้อ ความผ่าน
ระบบโทรศัพ ท์เคลื่ อนที่ และการสื่ อสารเพื่ อควบคุ มและแสดงผลผ่าน
เว็บไซต์ มีโหมดการทํางานแบ่งออกเป็ น 2 โหมดได้แก่ โหมดประหยัด
พลัง งานและโหลดรั ก ษาความปลอดภัย โดยการสวิ ท ซ์ ค วบคุ ม การ
เลือกใช้งานโหมด
การทํางานของโหมดประหยัด พลังงานเริ่ ม ต้น ด้วยการเฝ้ า
ติ ด ตามสถานะการตรวจจับ ความเคลื่ อ นไหว เมื่ อ ระบบไม่ พ บการ
เคลื่ อ นไหวติ ด ต่ อ กัน เป็ นเวลาตามที่ ต้ ัง ค่ า ไว้ ระบบจะทํา การสั่ ง ปิ ด
เครื่ องปรับอากาศและหลอดไฟทั้งหมด โดยควบคุมไปยังรี เลย์ประหยัด
พลังงานให้ทาํ งาน หลักจากนั้นหากมีบุคคลกลับเข้ามาในห้อง ระบบจะ
พบความเคลื่ อ นไหวและสั่ งงานยกเลิ ก การปิ ดเครื่ อ งปรั บ อากาศและ
หลอดไฟทั้งหมด
การทํางานของโหมดรักษาความปลอดภัยเริ่ มต้นด้วยการเฝ้ า
ติ ด ตามสถานะการตรวจจับ ความเคลื่ อ นไหวในขณะที่ ปิ ดล็ อ กห้ อ ง
เรี ยบร้อยแล้ว หากพบความเคลื่อนไหวระบบจะทําการสัง่ งานชุดเชื่อมต่อ
ระบบโทรศัพ ท์เคลื่ อ นที่ ให้ ท าํ การส่ ง ข้อ ความ (SMS) แจ้งเตื อ นไปยัง

รูปที่ 4 วงจรควบคุมการเปิ ดใช้งาน
การทํางานของชุ ดควบคุ มและแสดงสถานะเริ่ มต้น ด้วยการ
เชื่ อ มต่ อ ไปยังอุ ป กรณ์ เครื อ ข่ ายไร้ ส ายและเชื่ อ มต่ อ เข้ากับ แม่ ข่ ายของ
โปรโตคอล MQTT หลักจากนั้นจะเข้าสู่ การทํางานแบบวงรอบโดยทํา
การอ่านค่าสถานะจากวงจรแสดงสถานะการเปิ ดใช้งานและส่ งไปยังชุ ด
ส่ ง ผ่า นข้อ มู ล โดยกระทํา การทุ ก ๆ 1 วิ น าที และในตอนท้า ยของทุ ก
วงรอบจะทํา การตรวจสอบและรั ก ษาการเชื่ อ มต่ อ กั บ แม่ ข่ า ยของ
โปรโตคอล MQTT โดยระหว่างนั้นหากมี ข ้อมู ลคําสั่งถูกส่ งมาจากชุ ด
ส่ งผ่านข้อมูล ชุ ดควบคุมฯจะรับข้อมูลคําสั่งแล้วนําไปประมวลผลเพื่อ
สั่งงานวงจรควบคุ มการเปิ ดใช้งาน ซึ่ งประกอบด้วยรี เลย์ 2 ตัว คือรี เลย์
ควบคุ มใช้ขาแบบปกติเปิ ด (Normally Opened) ต่อขนานกับสวิทซ์ เพื่อ
สามารถสั่งงานโดยผูใ้ ช้ไ ด้ รี เลย์ป ระหยัด พลังงานใช้ข าแบบปกติ ปิ ด
(Normally Closed) ต่ออนุกรมกับสวิทซ์เพื่อสามารถควบคุมเพื่อประหยัด
พลังงานได้
ส่ วนชุดแสดงสถานการณ์ตรวจจับความเคลื่อนไหวในรู ปที่ 5
ใช้ตวั ตรวจจับความเคลื่อนไหวรุ่ น HC-SR501

รูปที่ 5 ชุดแสดงสถานะการตรวจจับความเคลื่อนไหว

รูปที่ 6 ชุดควบคุมและแสดงสถานะเครื่ องปรับอากาศ
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ผูด้ ูแลห้องในทันทีและสั่งเปิ ดหลอดไฟแสงสว่างทั้งหมด เพื่อให้ผบู ้ ุกรุ ก
เกรงกลัวและหนี ออกจากพื้นที่ เมื่อระบบไม่พบความเคลื่อนไหวแล้วจะ
ส่ งข้อความแจ้งเตือนอีกครั้งแล้วทําการปิ ดหลอดไฟแสงสว่างและกลับ
เข้าสู่สภาวะเฝ้ าติดตาม

ตําแหน่ งในการนั่งที่ หลากหลายตามตัวอย่างรู ปที่ 9 แล้วบัน ทึ กผลการ
ทดสอบตามสภาวะการทํางานต่างๆของระบบจํานวน 5 ครั้ง ได้ผลการ
ทดสอบโดยเฉลี่ยตามตารางที่ 1 โดยตั้งค่าเวลาสําหรับการไม่พบผูใ้ ช้งาน
ติ ดต่อกันเป็ น 60 วินาที และค่าเวลาในการพบผูบ้ ุกรุ กติ ดต่อกันเป็ น 10
วินาที ทั้งนี้ค่าเวลาสามารถปรับได้ตามความเหมาะสมในการใช้งานจริ ง

รู ปที่ 7 กล่องควบคุมหลัก
2.2.4 การควบคุมผ่านเว็บไซต์
ชุดควบคุมฯเชื่อมต่อกับเว็บไซต์ดว้ ยแพลทฟอร์มเน็ตพาย ซึ่ ง
เป็ นตัวกลางในการสื่ อสารข้อมูลคําสั่งระหว่างไมโครคอนโทรเลอร์ และ
เว็บไซต์ควบคุ ม โดยทางเว็บไซต์ได้ใช้ภาษาจาวาสคริ ป ต์ (Javascript)
เพื่อเขียนคําสั่งควบคุ มการแสดงสถานะและประมวลผลคําสั่งจากการ
สัง่ งานโดยผูใ้ ช้งาน เว็บไซต์ควบคุมดังรู ปที่ 8

รู ปที่ 9 ตัวอย่างของตําแหน่งการทดสอบโหมดประหยัดพลังงาน
ตารางที่ 1 ผลการทดสอบในโหมดประหยัดพลังงานโดยเฉลี่ย 5 ครั้ง
สภาวะการทํางาน
1
เมื่อผูใ้ ช้งาน
อยูใ่ นห้อง
สภาวะ
เฝ้ า
ติดตาม

รูปที่ 8 เว็บไซต์ควบคุม
2.3 ผลการทดสอบ
การทดสอบได้แบ่ งตามการทํางานของระบบ คื อ ส่ วนการ
ทํางานแบบอัตโนมัติและส่ วนการควบคุมจากผูใ้ ช้งาน
2.3.1 ส่ วนการทํางานอัตโนมัติ
ส่ วนการทํางานอัตโนมัติได้แบ่งการทดสอบออกเป็ น 2 โหมด
คือ โหมดประหยัดพลังงานและโหมดรักษาความปลอดภัย
โหมดประหยัดพลังงานทดสอบโดยการจําลองเป็ นผูใ้ ช้งาน
ในห้องเรี ยนนั่งตามอิ ริยาบถปกติ ซึ่ งใช้ผูใ้ ช้งานจํานวนที่ แตกต่ างและ

สภาวะ
กําลัง
ประหยัด
พลังงาน

เมื่อผูใ้ ช้งาน
ออกจากห้อง
แล้ว
เมื่อผูใ้ ช้งาน
อยูน่ อกห้อง
เมื่อผูใ้ ช้งาน
กลับเข้า
ภายในห้อง

เปอร์เซ็นต์ความ
ถูกต้องในการ
ทํางาน
เปอร์เซ็นต์ความ
ถูกต้องในการ
ทํางาน
ระยะเวลาในการ
ทํางาน (วินาที)
เปอร์เซ็นต์ความ
ถูกต้องในการ
ทํางาน
เปอร์เซ็นต์ความ
ถูกต้องในการ
ทํางาน
ระยะเวลาในการ
ทํางาน (วินาที)

จํานวนผู้ทดสอบ (คน)
3
6
10

80
%

100
%

100
%

100
%

100
%

100
%

100
%

100
%

72

75

72

72

100
%

100
%

100
%

100
%

100
%

100
%

100
%

100
%

12

11

12

12
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โหมดรักษาความปลอดภัยทดสอบโดยการจําลองเป็ นผูบ้ ุกรุ ก
เข้าตามจุดเสี่ ยงที่สามารถงัดแงะเข้ามายังภายในห้องได้ รวม 4 จุดตามรู ป
ที่ 10 แล้วบันทึ กผลการทดสอบตามสภาวะการทํางานต่างๆของระบบ
จํานวน 5 ครั้งได้ผลการทดสอบโดยเฉลี่ยตามตารางที่ 2 โดยตั้งค่าเวลา
สําหรับการพบผูบ้ ุกรุ กติดต่อกันเป็ น 10 วินาที และค่าเวลาในการไม่พบผู ้
บุ ก รุ ก ติ ด ต่ อ กัน เป็ น 10 วิ น าที ทั้ง นี้ ค่ าเวลาสามารถปรั บ ได้ต ามความ
เหมาะสมในการใช้งานจริ ง

สภาวะการทํางาน
สภาวะ
พบ
ผูบ้ ุกรุ ก

เมื่อผูบ้ ุกรุ ก
ออกจาก
ห้องแล้ว

ระยะเวลาใน
การทํางาน
(วินาที)

1

ตําแหน่ งที่
2
3

4

20

21

23

21

2.3.2 ส่ วนการควบคุมจากผูใ้ ช้งาน
ส่ ว นการควบคุ ม จากผูใ้ ช้ง านทดสอบโดยการสั่ งงานผ่ า น
เว็บ ไซต์ควบคุ มในทุ กสภาวะการทํางานของระบบ แล้วบัน ทึ กผลการ
ทดสอบตามตารางที่ 3
ตารางที่ 3 ผลการทดสอบในส่ วนควบคุมจากเว็บไซต์

รี เลย์ควบคุม (NO)

รี เลย์ประหยัดพลังงาน (NC)

สถานะของอุปกรณ์

0
0
1
1
0
0
1
1
0
0
1
1
0
0
1
1
0
1
0
1

0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
0
0
0

ปิ ด
ปิ ด
เปิ ด
ปิ ด
เปิ ด
ปิ ด
เปิ ด
ปิ ด
ปิ ด
ปิ ด
เปิ ด
ปิ ด
เปิ ด
ปิ ด
เปิ ด
ปิ ด
ปิ ด
เปิ ด
ปิ ด
เปิ ด

สภาวะ
เฝ้ าติดตาม

รู ปที่ 10 ตําแหน่งที่ทาํ การทดสอบโหมดรักษาความปลอดภัย
โหมด
ประหยัด
พลังงาน

ตารางที่ 2 ผลการทดสอบในโหมดรักษาความปลอดภัยโดยเฉลี่ย 5 ครั้ง
สภาวะการทํางาน
เมื่อผูบ้ ุกรุ ก
ยังไม่เข้า
ภายในห้อง
สภาวะ
เฝ้ า
ติดตาม

สภาวะ
พบ
ผูบ้ ุกรุ ก

เมื่อผูบ้ ุกรุ ก
เข้าภายใน
ห้องแล้ว
เมื่อผูบ้ ุกรุ ก
ยังอยูใ่ น
ห้อง
เมื่อผูบ้ ุกรุ ก
ออกจาก
ห้องแล้ว
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3. สรุ ป

ผศ.ดร.กฤษดา ยิง่ ขยัน
อาจารย์ประจําสาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
สนใจการประยุกต์ใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ใน
งานอุตสาหกรรม

จากผลการทดสอบชุ ด ควบคุ ม ระบบแสงสว่าง ระบบปรั บ
อากาศและระบบรักษาความปลอดภัยสามารถให้การทํางานได้ตรงตาม
เงื่อนไขที่ออกแบบไว้ โดยในภายส่ วนการทํางานอัตโนมัติถูกกําหนดโดย
การทํางานของตัวตรวจจับความเคลื่อนไหวรุ่ น HC-SR501 มี ระยะการ
ตรวจจับสู งสุ ดประมาณ 6 เมตร ซึ่ งผลการทดสอบติดตั้ง 3 จุดกระจายทัว่
ห้ อ งทดสอบที่ มี พ้ื น ที่ 96 ตารางเมตร พบว่ า มี จุ ด บอดที่ ไ ม่ ส ามารถ
ตรวจจับความเคลื่อนไหวได้ส่วนหนึ่ ง แต่จากผลการทดสอบนั้นแสดงให้
เห็นว่าเพียงพอต่อการใช้งานโดยทัว่ ไป ในส่ วนการควบคุมจากผูใ้ ช้งาน
ระบบสามารถทํางานได้ตามคําสั่งของผูใ้ ช้งานผ่านเว็บไซต์โดยสามารถ
เปิ ดและปิ ดเครื่ องปรับอากาศและหลอดไฟได้ในทุกสภาวะการทํางาน
ของระบบและอุปกรณ์ไฟฟ้ านั้น สําหรับโครงการนี้ ได้มีการประยุกต์ใช้
การงานไมโครคอนโทรลเลอร์หลายตัวทํางานร่ วมกันเป็ นระบบเดียวกัน
การใช้ง านแพลทฟอร์ ม NETPIE ที่ พ ัฒ นาโดยศู น ย์ค อมพิ ว เตอร์ แ ละ
เทคโนโลยีแ ห่ ง ชาติ (NECTEC) การใช้ง านโปรโตคอล MQTT โดย
ทั้ง หมดล้ว นเป็ นเทคโนโลยี ที่ ไ ด้รั บ ความนิ ย มและกํา ลัง กลายเป็ น
แนวโน้มสําหรับเทคโนโลยีในอนาคต ซึ่ งเป็ นการนําเสนอแนวคิดและ
การออกแบบระบบที่ ส ามารถเป็ นแบบอย่า งและพัฒ นาต่ อ ยอดเพื่ อ
ตอบสนองยุคแห่งเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่ยงั่ ยืน

ดร.ปุณยสิ ริ บุญเป็ ง
อาจารย์ประจําสาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
สนใจการประยุกต์ใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ใน
งานอุตสาหกรรม
ณัฐพงษ์ เชื้อเมืองพาน
นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
สนใจการประยุกต์ใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์
ในงานอุตสาหกรรม
อานนท์ ไชยธิมา
นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
สนใจการประยุกต์ใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์
ในงานอุตสาหกรรม

เอกสารอ้ างอิง
[1] Wikipedia. (2016, Mar 5). MQTT [Online]. Available:
https://en.wikipedia.org/wiki/MQTT
[2] OpenWrt. (2016, Mar 5). TP-Link TL-WR841ND [Online].
Available: https://wikidevi.com/wiki/TP-LINK_TLWR841ND
[3] Netpie. (2016, Mar 5). Microgear-html5 [Online]. Available:
https://github.com/netpieio/microgear-html5

8th ECTI-CARD 2016 “การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอย่างชาญฉลาดเพื่อตอบสนองภาคอุตสาหกรรมสมัยใหม่อย่างยัง่ ยืน”
202

บทความวิจัย
การประชุมวิชาการ งานวิจยั และพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 8
8th ECTI-CARD 2016, Hua Hin, Thailand

การประยุกต์ใช้ TACACS+ เพื่อการรักษาความปลอดภัยระบบเครื อข่ ายภายในมหาวิทยาลัยนครพนม
Application of TACACS+ to enhance network security system in Nakhon Phanom University
วชิรนันท์ ปุ้ม1 และ ณรงค์ศักดิ์ สุ ขมา2
1

คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ธุรกิจ มหาวิทยาลัยนครพนม
167 ม.8 บ.เนินสะอาด ต.นาราชควาย อ.เมือง จ.นครพนม 48000 โทร. 042-587-288-9 E-mail:wachiranun@npu.ac.th
2
คณะวิทยาการเเละเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื อข่ ายและความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร แขวงกระทุ่มราย เขตหนองจอก กรุงเทพ 10530 E-mail : narongsak.sukma@outlook.com

บทคัดย่อ
1. บทนา

บท ความนี้ ก ล่ า วเกี่ ย วกับ การน าระบบ TACACS+ ที่ มี
ความสามารถในด้าน Authentication หรื อการตรวจสอบ Authorization
หรื อการอนุมตั ิ และ Accounting and Auditing หรื อ การตรวจสอบข้อมู ล
ผูใ้ ช้งาน มาติ ดตั้งใช้ง านในระบบเครื อข่ ายของมหาวิทยาลัยนครพนม
เพื่อให้อุปกรณ์ ที่ติดตั้งในระบบเครื อข่ ายของมหาวิท ยาลัย มี ระบบการ
รั ก ษาความปลอดภัยที่ ม ากขึ้ น เริ่ ม ตั่งแต่ มี ก ารก าหนดสิ ท ธิ ผู ้ใช้งานที่
สามารถเข้าถึงอุปกรณ์ กาหนดคาสั่งที่อนุ ญาตให้ใช้งานได้อย่างปลอดภัย
บนอุปกรณ์ รวมไปถึงมีการบันทึกทุ กคาสั่งและการเปลี่ยนแปลงทั้งหมด
ของอุ ป กรณ์ เครื อ ข่ า ยทั้ งหมด โดยงานวิ จัยนี้ สามารถน าไปเป็ นแนว
ทางการในการปรั บปรุ งรวมถึ งวางมาตรฐานระบบรักษาความปลอดภัย
ทั้งแบบป้ องกัน และเพื่อรองรับ การติดตามเหตุ การณ์ของระบบเครื อข่าย
ได้เป็ นอย่างดี

เพื่อให้ม่นั ใจและรั บ ประกัน ได้ว่าข้อมู ลและบริ การทางด้าน
เทคโนโลยี สารสนเทศที่ ท างานอยู่ ในหน่ ว ยงานสามารถให้บ ริ ก ารได้
อย่ างปกติ รวมถึ งปลอดภัย จากการบุ ก รุ ก จากผู ้ไม่ ป ระสงค์ดี รวมถึ ง
ป้ อ งกัน ข้ อ ผิ ด ผลาดอัน สามารถเกิด ได้ จ ากการความผิ ด ผลาดของ
บุ ค คลาการภายในหน่ ว ยงานเอง จึ ง ต้อ งมี ห น่ ว ยงานที่ ม ารั บ ผิ ด ชอบ
โดยเฉพาะในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ แต่ อย่างไรก็ตามบุคคลกรในที ม
ดังกล่ าวนี้กต็ อ้ งอาศัยความสามารถของเทคโนโลยีด้วยกันมาตรวจสอบ
และควบคุ มเพื่อให้มน่ั ใจได้ว่าระบบที่ได้รับมอบหมายให้บริ หารจัดการ
นั้นมีความปลอดภัย รวมถึงสามารถตรวจสอบข้อผิดปกติ ได้อย่างรวดเร็ ว
หากระบบโดนโจมตี ในรู ปแบบต่างๆ[1] ซึ่ งระบบเครื อข่ ายที่ เกิดจากการ
เชื่อมต่อของอุ ปกรณ์ทางเครื อข่ าย เช่ น switching ,router นั้น นับ ว่าเป็ น
พื้นฐานของทุกระบบสารสนเทศก็ว่าได้ที่ จะท าการเชื่ อมต่ อระบบต่ างๆ
เข้าด้วยกัน การเปลี่ ยนแปลงใดๆที่ เกิดขึ้ นบนอุ ป กรณ์ เหล่ านี้ ส ามมารถ
ส่ งผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมสู่ บ ริ การต่ างๆในระบบ ซึ่ งโดย
พื้นฐานของผูด้ ู แลระบบเครื อข่ายจะสนใจในส่ วนของการใช้งานได้ของ
ระบบหรื อ Network Availability [2] เป็ นหลัก หากแต่ ว่าในด้านความ
ปลอดภัยเครื อข่ าย หรื อ Network security จะให้ความสาคัญ เป็ นลาดับ
รองลงมา ซึ่ งในทางตรงกันข้ามการที่ระบบเครื อข่ายมี การออกแบบระบบ
รักษาความปลอดภัย Network security ตั้งแต่ต้น รวมถึงมี การตรวจสอบ
อยู่สม่าเสมอจะทาให้ระบบมี Network Availability ที่ ดีมากกว่าการตาม
แก้ไขเมื่อระบบเครื อข่ายมีปัญหาเกิดขึ้นแล้ว
ดังนั้นทางผูว้ ิจยั จึงได้คน้ คว้าศึกษาหาระบบที่จะมาช่วยงานใน
ด้านบริ หารจัด การระบบรั กษาความปลอดภัยของระบบเครื อข่ ายเพื่ อ
ช่ วยงานผู ้ดูแลระบบ รวมถึ งยังสามารถติ ดตามการเปลี่ ยนแปลงแก้ไ ข
ต่ างๆย้อนหลังได้ท้ ังหมด ซึ่ งพบว่าระบบที่ ชื่อว่ า TACACS+ สามารถ
ตอบโจทย์ความต้องการทั้งหมดได้ อี กทั้งยังเป็ นมาตรฐานที่ ได้รับ การ
ยอบรับโดยทัว่ ไปอีกด้วย [3]

คาสาคัญ: การตรวจสอบ,การอนุมตั ิ,การตรวจสอบข้อมูล ,ระบบเครื อข่าย

Abstract
This paper describes a way to enhance network security in
Nakhon Phanom university by added TACACS+ services. TACACS
has the AAA feature of Authentication, Authorization Accounting and
Auditing that can control and manage rule or policies’ network security.
Also can keep all command line each network device that included all
configuration was changed. By this research has provided guideline for
readiness network security both of preventive and reactive in standard
for protection of state secrets, meanwhile AAA security management
could provide safer account, more traceable log, and less timeconsuming operation and audit that can apply on operation as well.
Keywords: Authentication, Authorization, Auditing, Network security,
TACACS
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2. ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
2.1 โครงสร้ างระบบเครื อข่ าย และการปรับปรุงระบบ

2.2 การทางานของโปรโตคอล TACACS+
การท างานของโปรโตคอล TACACS+ เป็ นโปรโตคอลที่
ได้รับการปรับปรุ งล่าสุ ดจาก TACACS ที่ เดิมทางานด้วยการสื่ อสารแบบ
UDP ซึ่ งพัฒ นาโดย BBN เพื่ อ ท าให้ ก บั MILNET เท่ า นั้ น ต่ อ มาทาง
CISCO ได้นามาพัฒนาต่อยอดโดยยังคงอยู่บ นพื้นฐานเดิมของ TACACS
จะพบว่ า ในปั จ จุ บ ัน มี ท้ ั ง XTACACS ,TACACS และ TACACS+ โดย
สามารถอธิ บายได้ดงั นี้
 TACACS รวมในส่ วนของกระบวนการ authentication และ
authorization เข้าด้วยกัน
 XTACACS จะแยกการทางานในแต่ ละส่ ว นของกระบวนการ
authentication, authorization, และ accounting ออกจากกัน
 TACACS+ ท างานเหมื อ น XTACACS แต่ จ ะมี ก ารเพิ่ ม ใน
ส่ ว นของกระบวนการควบคุ ม ความถู ก ต้อ งของ attribute
control และ accounting
โดยที่ ส าคัญ คื อ TACACS+ ใช้โ ปรโตคอล TCP ทดแทนเดิ ม ที่
TACACS ใช้ UDP เพื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพและความถู ก ต้ อ งของการ
สื่ อสาร โดยระบบ TACAS และ TACACS+ นี้ ได้ลงทะเบี ยนหมายเลข
พอร์ ตสาหรับใช้งานไว้กบั หน่วยงานสากล RFC แล้วทั้ง TCP และ UDP
ที่พอร์ตหมายเลข 49 TCP/UDP

ระบบเครื อข่ายเดิ มไม่ มีระบบตรวจสอบและกาหนดสิ ทธ์การ
เข้าถึ งอุ ปกรณ์ทางเครื อข่ายไว้ต้ งั แต่ ต้น จึงทาให้ทีมงานผูด้ ู แลระบบพบ
ปั ญ หาในระบบเครื อ ข่ ายอัน เกิดจากความผิ ดปกติ ข องอุ ป กรณ์ ที่ มีก าร
เปลี่ ย นแปลงค่ าการติ ดตั้งในอุ ป กรณ์ ไปโดยไม่ ท ราบว่าเกิดขึ้ นเมื่ อไร
รวมถึ งไม่ทราบว่าใครเข้าไปแก้ไขเนื่องจากมีการกาหนดค่ารหัสผ่านใน
ระดับพื้นฐานที่ เหมือนกันในทุ กอุปกรณ์ โดยที่ สาคัญไม่ ทราบว่าเกิดจาก
คาสั่งอะไรที่ ทาให้ระบบเครื อข่ ายมี ปัญหาจึ งส่ งผลต่ อความยากและใช้
เวลานานในการแก้ไ ขปั ญ หาซึ่ งระบบเครื อ ข่ า ยเดิ ม ออกแบบมาเพื่ อ
Network Availability แต่ไม่มีระบบที่ จะมาทาหน้าที่ ตรวจสอบสิ ทธิ การ
เข้าถึงอุปกรณ์ คาสั่งที่ อนุญาตให้ใช้งานได้ ทางทีมวิจยั จึงออกแบบให้มี
ระบบ TACACS+ ตามรู ปที่ 1
WAN Link

WAN_1

WAN_2

WAN_3

WAN_4

CORE Switch

TACACS+ Server
Distribute Switch

Keyword

Access Switch

TACACS
TACACS

RADIUS Server

รู ปที่ 1 ระบบเครื อข่ายเดิมที่เพิ่ม TACACS+

Decimal

Description

49/tcp
49/udp

Login Host Protocal (TACACS)
Login Host Protocal (TACACS)

ตารางที่ 1 หมายเลขพอร์ต TACACS

งานวิจัยนี้ ทาการเพิ่มระบบ TACACS เข้าไปในระบบเพื่อทา
หน้าที่ Authentication หรื อการตรวจสอบ Authorization หรื อการอนุ มัติ
และ Accounting and Auditing หรื อ การตรวจสอบข้อ มู ล ผูใ้ ช้งานโดย
ท างานร่ ว มกับ Radius server เพื่ อ ให้ ส ามารถใช้ ฐ านข้อ มู ล ผู ้ใ ช้ง าน
ปั จจุบันของอาจารย์ รวมถึ งนักศึ กษาของมหาวิทยาลัยฯ ได้อย่างสะดวก
และปลอดภัย

2.3 กระบวนการทางานของ TACACS+
2.3.1 กระบวนการ Authentication มี 3 กระบวนการคือ
1. START 2. CONTINUE 3. REPLY โดยกระบวนการ Authentication
จะเริ่ มจากที่ อุปกรณ์ส่งคาร้ อง START ไปที่ TACACS+ server ซึ่ งในคา
ร้องขอนั้นจะประกอบไปด้วย ชื่อผูใ้ ช้งาน และข้อมูลสาหรับพิสูจน์ตวั ตน
ต่อมาเมื่ อ TACACS+ server ได้รับการร้ องขอแล้วจะท าการตอบกลับมา
ด้วยกระบวนการที่ ชื่อว่า REPLY ซึ่ งทั้งสองกระบวนนี้ จะเกิดขึ้ น อย่าง
ต่ อ เนื่ อ งจนกว่ าจะถู กต้อ ง TACACS+ จึ งจะส่ งการตอบกลับ เพื่ อ เข้า สู่
กระบวนการ CONTINUE ต่อไป
2.3.2 กระบวนการ Authorization เมื่ อ ผ่ า นกระบวนการ
Authentication มาแล้วอุปกรณ์จะเริ่ มส่ งคาร้องขอมาที่ TACACS+ server
เพื่ อขอตรวจสอบชื่ อ ผูใ้ ช้งาน เมื่ อ คาร้ อ งร้ องชื่ อผูใ้ ช้งานและรหัสผ่ าน
ได้รั บ การอนุ มัต แล้ว ระบบ TACACS+ จะส่ ง REQUEST กลั บ ไปที่

รู ปที่ 2 ลาดับกระบวนการทางานของ TACACS+ [4]
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อุ ป กรณ์ ที่ ร้ อ งขอตรวจสอบสิ ทธ์ เ พื่ อ ให้ เ ริ่ มกระบวนตรวจสอบ
Accounting ของผูใ้ ช้งานต่อไป
2.3.3 กระบวนการ Accounting เป็ นกระบวนที่ ส ามต่ อ จาก
authentication และ authorization เป็ นกนะบวนการที่ เริ่ ม บั น ทึ ก การ
ทางานต่างๆของผูใ้ ช้งาน โดยกระบวนนี้มีวตั ถุประสงค์อยู่ 2 อย่างคือ
1. เพื่ อ การจัด การบริ ก ารค่ า ใช้จ่ า ยหากตามชื่ อ ผู ้ใ ช้ ง าน 2. เพื่ อ เป็ น
เครื่ องมือที่ใช้ในการตรวจสอบทางระบบการรักษาความปลอดภัย [4]

accounting file = /var/log/tac_plus.acct
default authentication = file /etc/passwd
3.2.3 สร้ างชื่ อกลุ่มและสมาชิก ที่อนุญาตให้สามารถเข้าถึง
อุปกรณ์ได้ตามที่ได้ออกแบบไว้

Item
Password Length
Pasword complexity
Lock threshold
Unlock rigth
Audit items

2.4 รายการซอฟต์ แวร์
รายการซอฟต์แ วร์ แ สดงในตารางที่ 1 ทางนั ก วิจัย เลื อ กใช้
ซอฟต์แ วร์ โอเพนซอร์ ส คื อ ซอฟต์แ วร์ ที่ เผยแพร่ ด้ว ยสั ญ ญาอนุ ญ าต
(license) ที่ ป ระกัน สิ ทธิ ในการศึ ก ษา เผยแพร่ แก้ไ ข และใช้ ง าน
ซอฟต์แวร์ได้อย่างอิสระ [5]

Server

OS /License type

Software

TACACS+
RADIUS

UBUNTU 14.04 /GPLv2
UBUNTU 14.04 /GPLv2

TACACS+ daemon v 4.0.4.2
FreeRADIUS 2.2.9 /GPLv2

System configuration
enable/disable config
Security configuration
Account configuration
Check syslog

Value

>10
Enable
5 failed
Security admin
Successful and Failed
System Admin
YES
NO
NO
NO
NO

Security Admin
NO
YES
YES
YES
YES

Security Auditor
NO
NO
NO
NO
NO

ตารางที่ 3 ชื่อกลุ่มและสมาชิกที่อนุญาตให้สามารถเข้าถึ งอุปกรณ์ [8]
3.2.4 แก้ไขค่า configuration บนอุปกรณ์ router และ Switching
เพื่อเปิ ดใช้งานการตรวจสอบ และการอนุมตั ิ รวมถึงให้ส่งบันทึกคาสั่ง
ทั้งหมดมาที่ TACACS+ server

ตารางที่ 2 รายการซอฟต์แวร์

3. การทดลอง
3.1 การออกแบบการทดลอง



ตัวอย่างคาสั่งที่ใช้บนอุปกรณ์ Router

การทดลองนี้กระทาในสภาพแวดล้อมเครื อข่ายจาลองโดยการเลือก
เลื อกใช้ hypervisors สร้ างเครื่ องแม่ ข่ายจาลอง 2 เครื่ องเพื่อสร้ างเครื่ อ ง
TACACS+ และเครื่ อง RADIUS server ด้วย vSphere ESXi 6.0 โดยเลือก
จากการเปรี ย บเที ย บประสิ ท ธิ ภ าพของ Total compile workloads ที่ ใ ช้
เวลาน้อยที่สุด[6]

3.3 ความสามารถในการตรวจสอบสิ ทธิ์ และการบันทึกคาสั่ ง
3.3.1 ทดลองTelnet เข้าอุปกรณ์เพื่อทดสอบการทางานของ
ระบบTACACS+ โดยใช้ชื่อผุง้ านและรหัสที่อยู่บน Radius server พบว่า
ใช้งานได้ตามที่ได้ออกแบบไว้อย่างถูกต้อง

รู ปที่ 3 Total compile workloads ที่ใช้เวลาน้อยที่สุด[6]

3.2 ติดตั้งระบบ
เริ่ มจากการจัดทากลุ่ มผูใ้ ช้งานและสิ ท ธิ์ ให้เหมาะสมสาหรั บ
ใช้งานของแต่ละกลุ่ม ตลอดจนกาหนดค่าที่สาคัญต่างๆที่ตอ้ งการควบคุม
3.2.1 ติดตั้งโปรแกรมTACACS+ บนเครื่ องแม่ข่าย [7]
#sudo apt-get install tacacs+
3.2.2 แก้ไขไฟล์ tac_plus.config เพื่อระบุ ค่าต่างๆที่จาเป็ นใน
การทางานของ TACACS+

3.3.2 ต รวจส อ บ บั น ทึ ก authentication บ น TACACS+
server พบว่ามีการบันทึกอย่างถูกต้อง
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[5]
[6]
3.3.3 ตรวจสอบบันทึก Command log บน TACACS+ server
พบว่ามีการบันทึกอย่างถูกต้อง

[7]

Available:http://wwwin.cisco.com/cpress/cc/td/cpress/internl/dns/
ch02.htm.
NECTEC, “โครงการโอเพนซอร์ส.” [Online]. Available:
http://www.nectec.or.th/rd/rd-opensource-th.html.
J. Hwang, S. Zeng, and T. Wood, “A component-based
performance comparison of four hypervisors,” Integr. Netw.
Manag. …, pp. 269–276, 2013.
www.ipBalance.com, “How to install free TACACS+ on
Ubuntu,” 2009.[Online].Available:
http://www.ipbalance.com/security/tacacs/149-tacacs-plusinstallation.html.

[8] Y. Lv and B. Du, “Application of AAA security management in
classified network,” in Proceedings of the IEEE International
Conference on Software Engineering and Service Sciences,
ICSESS, 2013, pp. 660–663.

4. สรุป
จากการทดลองพบว่าอุปกรณ์ทุกตัวในงานวิจยั สามารถใช้งาน
ระบบ TACACS+ ที่ ติดตั้งเพิ่มเข้าไปในระบบได้อย่างถู กต้อง ส่ งผลให้
ทีมงานผูด้ ูแลระบบมีระบบที่สามารถป้ องกันความผิดผลาดจากการเข้าถึง
อุ ป กรณ์ โดยไม่ ไ ด้ รั บ อนุ ญ าต อี ก ทั้ งยัง เพิ่ ม ความสามารถในการ
ตรวจสอบประวัติยอ้ นหลังของการเข้าถึงอุ ปกรณ์และทุกคาสั่งที่ มีการใช้
งานบนระบบเครื อข่ ายได้ท้ ังหมด ดังนั้น ทางที มงานผู ้วิจัยแนะน าเป็ น
อย่างยิง่ ให้ทุกระบบเครื อข่ ายควรติดตั้งระบบ TACACS หรื อ TACACS+
เพื่อทาให้ระบบเครื อข่ายมีความปลอดภัยและมัน่ คงมากยิง่ ขึ้น
ในอนาคตด้องการศึ กษาผลกระทบจากบัจจัยเกีย่ วข้อ งด้าน
ประสิ ทธิ ภ าพเช่ น ความเร็ ว ของระบบเครื อข่ า ย ชนิ ด ของหน่ ว ย
ประมวลผล ขนาดหน่ วยความจ า ชนิ ด ของหน่ ว ยเก็บ ข้อ มู ล รวมถึ ง
ความเร็ วในการเขี ยนอ่านข้อมู ลด้วย เพื่อให้ครอบคลุมความด้องการของ
ผูด้ ูแลระบบต่อไป

วชิรนันท์ ปุ้ม สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทวิทยาศาสตร์ มหาบัณฑิต
(เทคโนโลยีสารสนเทศ)วท.ม.(เทคโนโลยีสารสนเทศ)
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
งานวิจยั ที่สนใจ : Computer Network , Web services , Big data
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โปรแกรมตรวจจับการงีบหลับโดยวิธีประมวลผลภาพ
A Snooze Detection Program Using Image Processing Method
อาภากรแพ่งสภา1 และดวงอาทิตย์ ศรีมูล2
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is not enough or the angle between the face and the camera is not
appropriate.
Keywords: snooze, accident, eye detection, image processing, visual
studio C++ 2013

บทคัดย่ อ
บทความนี้ นาเสนอโปรแกรมตรวจจับการงี บหลับ โดยวิ ธี
ประมวลผลภาพเริ่ มจากใช้กล้องดิจิทลั จับภาพผูท้ ดสอบบริ เวณใบหน้า
เพื่ อ แปลงเป็ นข้อ มู ล ภาพดิ จิ ท ัล แล้ว น ามาประมวลผลตามหลัก การ
ประมวลผลภาพเพื่ อ ค้น หาดวงตา แล้ ว น าเข้า สู่ ข บวนการวิ เ คราะห์
ลักษณะการหลับ นั่นคื อ เมื่ อเจอดวงตาแสดงว่าไม่หลับ แต่เมื่ อไม่เ จอ
ดวงตาแสดงว่าเริ่ มมีการหลับ และถ้าตรวจจับต่อเนื่ องไปแล้ว พบว่ายัง
หลับอยู่ ก็จะทาการแจ้งเตือนผูท้ ี่กาลังหลับอยูน่ ้ นั ให้ทราบจนกว่าจะลื มตา
งานวิจยั นี้ ได้ใช้โปรแกรมภาษา Visual Studio C++ 2013ในการพัฒนาทั้ง
หน้าต่างแสดงผลติดต่อกับผูใ้ ช้และอัลกอริ ทึมการประมวลผลภาพจาก
การทดสอบโปรแกรมที่ได้พฒั นาขึ้นพบว่า สามารถตรวจจับดวงตาเพื่อ
บ่งบอกการหลับได้ อย่างไรก็ตาม บางครั้งอาจเกิ ดความผิดพลาดในการ
ตรวจจับบ้าง เช่ น เกิ ดจากความสว่างของแสงที่ไม่เพียงพอหรื อเกิ ดจาก
ใบหน้าที่เอียงทามุมกับกล้อง เป็ นต้น

1.บทนา
ปั จจุบนั มี อุบตั ิ เหตุจากการขับขี่รถยนต์เป็ นจานวนมาก ส่ วน
หนึ่ งเกิ ด จากความง่ ว งนอนและเผลอหลับ ไปของผูข้ บั รถเอง หากจะ
กล่ าวถึ งอุ ป กรณ์ ห รื อเทคโนโลยีที่ เกี่ ยวข้องกับ การแก้ปั ญหาการหลับ
ขณะขับขี่ รถนั้นยังมี จานวนอยู่น้อย ดังนั้น การมี เทคโนโลยีเพื่อช่ วยใน
การตรวจจับการหลับและแจ้งเตือนผูข้ บั ขี่รถให้ทราบขณะขับขี่ อาจช่ วย
ลดจานวนอุบตั ิเหตุที่เกิดขึ้นได้ ทาให้ไม่ตอ้ งสู ญเสี ยทรัพยากรบุคคลและ
ทรัพย์สินต่าง ๆ มากมาย
ความง่ วงมี ผลต่ อสมรรถภาพในการขับ รถ ท าให้ ป ระสาท
สัมผัสทุกอย่างช้าลง การรับรู ้ชา้ ลง การตัดสิ นใจผิดพลาด การสัง่ การของ
สมองไปยังกล้ามเนื้ อช้าลง เมื่ออยูใ่ นสภาวะคับขันจึงอาจเหยียบเบรกได้
ช้ากว่าปกติ หรื อหักรถหลบหลี กได้ช้ากว่าปกติ และถ้าหากเกิ ดการหลับ
ขึ้ น คนขับ จะไม่ ส ามารถควบคุ ม การขับ รถได้เ ลย เช่ น เมื่ อ ขับ รถไป
ทางตรงผูข้ บั นั้น จะขับ รถเร็ วขึ้น จนไปชนคันที่ อยู่ขา้ งหน้าโดยไม่รู้ตวั
กรณี รถติดไฟแดง คนขับที่ง่วงจะชนท้ายรถคันที่อยูด่ า้ นหน้า หรื อในบาง
กรณี อาจขับรถตกถนน เป็ นต้น การที่จะตรวจว่าผูข้ บั ง่วงผิดปกติน้ นั เป็ น
เรื่ องที่ กระทาได้ค่อนข้างยาก ต้องอาศัยการทดสอบในห้องปฏิ บ ัติก าร
นอนหลับ หรื อจะต้องใช้เครื่ องมือเฉพาะที่ใช้วดั คุณภาพการหลับเท่านั้น
ซึ่งไม่สะดวกในการนามาใช้งานกับผูท้ ี่กาลังขับขี่รถอยู่
โปรแกรมตรวจจับการงีบหลับของผูข้ บั รถโดยวิธีประมวลผล
ภาพ เป็ นการใช้ขอ้ มูลภาพดิ จิทลั จากกล้องดิ จิทลั มาทาการประมวลผล
ภาพ โดยจะสุ่ มเลื อกภาพครั้งละ 1 เฟรมจากเฟรมภาพเคลื่อนไหวออกมา
ประมวลผลอย่างสม่ าเสมอและต่ อเนื่ อง ด้วยการตรวจจับ และติ ดตาม
ดวงตา เมื่อเจอดวงตาแสดงว่าไม่หลับ แต่เมื่อไม่เจอดวงตาแสดงว่าเริ่ มมี
การหลับ และถ้าตรวจจับต่อเนื่ องไปแล้วถ้ายังพบว่าหลับอยู่ ก็จะทาการ
แจ้งเตื อนผูท้ ี่ ก าลังหลับอยู่น้ นั ด้วยเสี ยงให้ทราบ และเพิ่มความดังของ
เสี ยงเตือนให้มากขึ้นตามลาดับ จนกว่าจะลืมตา

คาสาคัญ: การงีบหลับ, อุบตั ิเหตุ, การตรวจจับดวงตา, การประมวลผล
ภาพ, วิชวล สตูดิโอC++ 2013

Abstract
This paper proposes a snooze detection program using image
processing method. At first, the digital camera is used to capture the face
of the testerfor translating to the digital image data, and then process it
with the image processing method to detect the eyes that is occurring.
Next, the image will be analyzed to consider the snooze characteristics,
i.e. when the eyes are found, the program will indicate that the tester is
waking up while the eyes are not found, the program will indicate that
the tester is starting snooze. If the snooze is continuous for a time, alarm
signaling will start alarm to the tester to stop snoozing until open the eyes.
This work use Visual Studio C++ 2013to develop the program both user
interface and image processing algorithm. From testing the developed
program, it can detect the eyes and indicate the snooze as designed.
However, there are some errors to detect the eyes such as the brightness
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ความแตกต่างของข้อมูลโดยใช้วิธี Laplace Operator เพื่อหาเส้นขอบบน
ใบหน้าและท าการแยกส่ วนที่ เ ป็ นบริ เ วณใบหน้ าและพื้ น หลัง ค้นหา
รู ปทรงที่เป็ นดวงตาและนัยน์ตาบนใบหน้าและเก็บตาแหน่ งไว้ โดยจะ
ปรากฏเป็ นจุดภาพสี ดาในบริ เวณที่เป็ นดวงตา โดยส่ วนที่เป็ นดวงตาจะมี
ลักษณะพิเศษคือ จะประกอบด้วยส่ วนของจุดภาพที่มีความสว่างซึ่ งเป็ น
ส่ วนของตาขาวและส่ วนของจุดภาพสี เข้มซึ่งเป็ นส่ วนของตาดาปรากฏอยู่
ใช้ลกั ษณะของการค้นหากลุ่มจุดภาพสี ดาที่มีพ้ืนที่ติดกันบนใบหน้า โดย
ถ้าค้นพบดวงตาแสดงว่าผูข้ บั ขี่ ยงั ลื มตาอยู่ แต่ถา้ ภาพที่ได้ไม่มีกลุ่ม จุดสี
ดาแสดงว่าผูข้ บั ขี่เกิดการหลับ
รู ปที่ 1แสดงขั้น ตอนการใช้งานโปรแกรมตรวจจับการงี บ
หลับ จากขั้น ตอนการท างานของโปรแกรม เริ่ ม ต้น จากสร้ า งตัว แปร
Count ขึ้นมา แล้วกาหนดค่าเริ่ มต้นให้มีค่าเท่ากับ 0 โดยตัวแปร Count จะ
ทาหน้าที่ควบคุมระยะเวลาของการแจ้งเตือนให้เป็ นไปตามช่ วงที่กาหนด
ไว้หลังจากที่การหลับได้เริ่ มขึ้น ดังรู ปที่ 2นัน่ คือ
ช่ วงมิลลิ วินาทีที่ 0 – 30 เป็ นช่ วงของการเฝ้ าระวัง หลังจากที่
การหลับได้เริ่ มขึ้น
ช่ ว งมิ ล ลิ วิ น าที ที่ 30 < xx เป็ นช่ ว งของการส่ ง เสี ย งเตื อ น
หลังจากที่มีการหลับต่อเนื่ องมาและทาการเตือนจนกว่าผูใ้ ช้จะลืมตา
โดยจากการทดสอบการประมวลผลแต่ละรอบตั้งแต่ ขั้นตอน
การรั บข้อมูลภาพจากกล้องไปจนถึ งการค้นหาดวงตา พบว่าจะใช้เวลา
น้อยกว่า 1วินาที(ประมาณ0.2154 มิลลิวินาที) ค่าของตัวแปร Count ขึ้น 1
หน่วยจะเป็ นมิลิวินาที โดยเริ่ มจับเวลาตั้งแต่การค้นหาบุคคลในกล้องทา
การแยกใบหน้าออกจากพื้น หลังและท าการค้น หาดวงตาเพื่ อ ติ ด ตาม
ดวงตาในเวลาจริ งมีความรวดเร็ วจึงทาการประมวลผลแค่ขอบเขตดวงตา
เท่านั้น โดยในการส่ งเสี ยงจะสร้ างเงื่ อนไขให้การค้นหานัยน์ตาไม่ เ จอ
เป็ นเวลา 30 มิลลิ วินาที และจาเป็ นต้องเจอโครงหน้าเพื่อให้โปรแกรม
ทราบว่ามีบุคคลอยูใ่ นกล้อง สามารถกาหนดช่ วงระยะเวลาได้ดงั รู ปที่ 2
โดยช่ วง 30 มิ ล ลิ วิน าที แรก จากเมื่ อเริ่ ม หลับตา โปรแกรมก็ จะเริ่ มนับ
และถื อเป็ นช่ วงของการเฝ้ าระวังถ้าลื ม ตาตอนนี้ จะเริ่ ม ที่ 0 ใหม่ ท นั ที
จากนั้นในช่ วงอีก 30 มิลลิ วินาทีถดั มา ถ้ายังหลับตาอยู่ (โปรแกรมไม่เจอ
นัย น์ ต าแต่ เ จอใบหน้ า ) จะถื อ ว่ า ผู ้ข ับ ถี่ ห ลับ ตานานพอสมควรแล้ ว
โปรแกรมก็ จะเริ่ ม ส่ งเสี ยงเตื อนออกมา เป็ นเสี ยงจนกว่าโปรแกรมจะ
ตรวจพบดวงตาระบบเสี ยงจึงจะหยุดทางานและทางานค้นหาดวงตาใหม่
อีกครั้ง
โดยโปรแกรมจะเป็ นระบบออโตเมติ ค คื อ เปิ ดใช้ ง าน
โปรแกรมก็ จ ะเข้า สู่ ข้ ัน ตอนการประมวลผลภาพ ประกอบด้ว ย“รั บ
ข้อมูลภาพจากกล้องดิจิทลั ” ต่อด้วยขั้นตอน “การแปลงภาพเป็ นระดับเทา
256 ระดับ” จากนั้นเมื่ อเจอพื้นที่บริ เวณที่เป็ นเส้นขอบของใบหน้า แล้ว
โปรแกรมก็จะกาหนดพื้นที่ที่เจอใบหน้าตามขั้นตอน “กาหนดพื้นที่ส่วน
ที่เป็ นใบหน้า”เพื่อแบ่งขอบเขตการประมวลผล หลังจากเจอบริ เวณที่เป็ น

2. งานและทฤษฎีทเี่ กีย่ วข้ อง
การตรวจจับลักษณะทางกายภาพภายนอกโดยใช้การรับภาพ
จากกล้องนั้นเป็ นวิธีการหนึ่ งที่ ถูกนามาใช้ในการตรวจจับลักษณะของ
ผูค้ นข้อดีของการใช้กล้องตรวจจับคื อ ไม่มีส่วนที่ไปสัมผัสกับร่ างกายผู้
ทดสอบอันจะก่อให้เกิ ดการรบกวนวิธีการตรวจจับการงีบหลับนี้ จะนา
ภาพจากกล้องดิจิทลั มาทาการประมวลผลด้วยวิธีการทางการประมวลผล
ภาพเพื่อให้ภาพนั้นอยูใ่ นลักษณะที่สามารถนามาวิเคราะห์ได้ จากนั้นทา
การวิเ คราะห์ ห าผลลัพธ์ จ ากภาพนั้น และเนื่ องจากว่ าการรั บ ภาพนั้น
จะต้องเป็ นภาพที่รับมาจากเวลาจริ งการประมวลผลภาพจะต้องใช้ความ
รวดเร็ วในการประมวลผลเพื่อให้ทนั ต่อเหตุการณ์ที่มีการเปลี่ ยนแปลงไป
ตามเวลานั้นจึงต้องให้ความสนใจขบวนการในการรับภาพและขั้น ตอน
การประมวลผลภาพให้สอดคล้องกับเหตุการณ์มากที่สุดขั้นตอนการรั บ
ภาพและการประมวลผลจะต้องใช้เวลาสั้นที่สุดเท่าที่จะเป็ นไปได้เพื่อให้
ทันต่อเหตุการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
เทคนิ ควิธีที่ใช้ในการติ ด ตามรู ปใบหน้าเพื่ อค้นหาตาแหน่ ง
ดวงตาเป็ นขั้นตอนหลักที่สาคัญในงานนี้ การติดตามรู ปใบหน้าแบบตาม
เวลาจริ งด้วยการจับภาพจากกล้องดิ จิทลั นั้น สัญญาณภาพที่จบั ได้จะเป็ น
ภาพระดับเทา256 ระดับ เพื่อนามาหาความแตกต่างของสี ผิวบุคคลกับพื้น
หลังอื่น ๆ ของภาพเพื่อกาหนดเส้นขอบเขตของใบหน้าและทาการหา
รู ปทรงของดวงตาที่ปรากฏอยูบ่ นใบหน้า
การประมวลผลภาพนั้น จะเริ่ ม ตั้งแต่ ก ารรั บ ข้อมู ล ภาพจาก
กล้อ งดิ จิ ท ัล แล้ว ท าการเก็ บ ข้อ มู ล จุ ด ภาพ(Pixel)เป็ นข้อ มู ล ประเภท
เมตทริ กซ์ 1 มิติเป็ นลาดับ ( Sequence) โดยเก็บข้อมูลที่ เป็ นพื้นผิวหลัง
(Background) ใบหน้า (Foreground)และต่ า แหน่ ง (Position)ทั้ง หมดที่
เกิ ดขึ้ น เมื่ อมี บุค คลเข้ามาในกล้องซึ่ งจะเป็ นการหาค่าความแตกต่าง
ระหว่างจุดภาพ (Pixel) แต่ละจุดบนรู ปภาพเมื่อเทียบกับภาพอ้างอิง
หลังจากนั้นจะทาการหาสี ของผิวหน้าโดยการสร้างรู ปแบบสี
ผิวหน้าจากกราฟแสดงค่าสถิ ติความถี่ (Histogram) ของระดับสี เทาซึ่ งจะ
นามาเปรี ยบเทียบกับรู ปภาพเพื่อแยกส่ วนที่เป็ นเส้นขอบผิวหน้าและส่ วน
ที่เป็ นพื้นหลัง การค้นหาตาแหน่งของดวงตาที่ปรากฏอยูบ่ นใบหน้าจะใช้
วิธี PCA (Principle component analysis) [1] ซึ่ งมีวตั ถุประสงค์เพื่อค้นหา
ลักษณะของดวงตาที่ปรากฏบนใบหน้าจากภาพที่นามาเป็ นฐานข้อมูล
โ ด ย จ ะ น า ม า ห า ค่ า ส ม ก า ร ต า ม รู ป แ บ บ ข อ ง Karhunen- Loève
transformation (KLT) [2] การติ ด ตามต าแหน่ ง ของดวงตาจะใช้ วิ ธี
Luminance-adapted block matching เพื่อเปรี ยบเทียบหาความคล้ายคลึ ง
ระหว่างรู ปภาพที่รับเข้ามากับรู ปภาพที่มีอยูใ่ นฐานข้อมูลซึ่ งเป็ นการหาค่า
ความแตกต่างแบบน้อยที่สุด
หลักการวิเคราะห์หาการงีบหลับของผูข้ บั ขี่ จะกาหนดว่าการ
หลับตาคื อการงี บหลับของผูข้ บั ขี่ กล้องจะจับภาพใบหน้าของผู้ข ับ ขี่
คานวณหาความแตกต่างของข้อมูล Pixel ทาการวิเคราะห์หาลักษณะ
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ใบหน้าโปรแกรมจะทาการค้นหาพื้นที่ ที่เป็ นกลุ่ม จุด ภาพที่ เ ป็ นดวงตา
โปรแกรมจะค้นหาดวงตาในขั้นตอน “ค้นหาดวงตา” ใช้เวลาประมาณ
0.2154 มิลิวินาที ดังที่ได้กล่าวไปแล้ว

จากรู ป ที่ 1 ณ เวลาจริ ง “ค้น หาดวงตา” จะมี เ งื่ อ นไขว่ า
จาเป็ นต้องหลับตาติดต่อกัน 30 มิลลิวินาที จากนั้นก็จะถูกตรวจสอบว่ามี
ค่าอยู่ 0 <= 30 หรื อไม่ ถ้า “ใช่ ” จะส่ งเสี ยงเตือน จึงส่ งเสี ยงเตือน ออกมา
แล้วกลับไปเริ่ มรับข้อมูลภาพจากกล้องดิ จิทลั ใหม่ ถ้า “ไม่ใช่” จะส่ งเสี ยง
เตือนต่อไป จนกว่าโปรแกรมจะค้นหาดวงตาของผูใ้ ช้งานเจอ โปรแกรม
ถึ งจะทาการหยุดเสี ยงเตื อนและเริ่ ม ค้นหาและติ ดตามดวงตาใหม่ การ
ทางานของโปรแกรมจะดาเนิ นการเช่นนี้ ไปจนกว่าผูใ้ ช้จะหยุดการทางาน
ของโปรแกรม

1

3.ผลการทดสอบ

Grayscale Image
Histogram 256 level

งานวิจยั นี้ ได้ใช้ภาษา Visual Studio C++ 2013ในการพัฒนา
ทั้งหน้าต่างแสดงผลติดต่อกับผูใ้ ช้และอัลกอริ ทึมการประมวลผลภาพต่าง
ๆ ทั้งหมด โดยหน้าต่างแสดงผลติดต่อกับผูใ้ ช้แสดงดังรู ปที่ 3(ก)โดยให้
ผูใ้ ช้สามารถใช้งานโปรแกรมได้โดยง่าย โดยกดเปิ ดโปรแกรมก็จะทาการ
ค้นหาและติดตามดวงตาของผูใ้ ช้งานได้เลย โดยเมื่อ ผูใ้ ช้ตอ้ งการเลิ กใช้
งานเพียงแค่กดปิ ดโปรแกรม เพื่อหยุดการทางาน แสดงตัวอย่างหน้าต่าง
โปรแกรมที่กาลังใช้งานอยู่ จากรู ปโปรแกรมสามารถค้นเจอดวงตาของผู้
ทดสอบได้ท้ งั สองข้างพร้อมกัน

Edge detection whit Sobel

Haar-like,Contour,HCT,

1,2

?

Count
Reset Count = 0

Count >= 30

รู ปที่ 1 ขั้นตอน
การใช้งานโปรแกรม

(Count = 0)

0

5

(Count = 30 ms)

10

15

20

25

30

(ก)
(ข)
รู ปที่ 3 (ก) หน้าต่างแสดงผลติดต่อกับผูใ้ ช้ (ข) หน้าต่างของโปรแกรมที่
กาลังทางานอยู่

(millisec)

สาหรับการทดสอบโปรแกรมได้แบ่งการทดสอบออกเป็ น 2
การทดสอบ ที่ประกอบด้วย1) การทดสอบความถูกต้องการทางานของ
โปรแกรม2) การทดสอบความถูกต้องของการจับภาพขณะลืมตาโดยได้
เซตการทดลองดังนี้
- สถานที่ทดสอบเป็ นภายในห้องพัก ทาให้พ้นื หลังของภาพที่
จะทาการทดสอบเป็ นสี ข องผนังห้ อง ซึ่ งจะเป็ นสี ข าวหรื อเทา และผู้
ทดสอบได้เปิ ดไฟแสงสว่างภายในห้องให้มีความสว่างพอสมควร
- ได้จดั วางกล้องดิ จิทลั ที่ ต่อพ่วงกับคอมพิวเตอร์ ให้จ ับ ภาพ
ห่ างจากผูท้ ดสอบเป็ นระยะ 1 เมตร โดยหลอดไฟส่ องสว่างเป็ นหลอดฟู
ออเรสเซนท์ 60 วัต ต์ ต าแหน่ ง อยู่บ นเพดาน เยื้อ งมาด้า นหน้ า ของผู ้
ทดสอบเล็กน้อย
- ผูท้ ดสอบสวมเสื้ อเชิ๊ ตสี ฟ้าอ่ อน เพื่อให้สีของเสื้ อแตกต่ าง
จากสี พ้ืนหลังที่เป็ นสี ขาวและแตกต่างจากสี ผิวใบหน้า

รู ปที่2 ระยะเวลาการแจ้งเตือน
หลังจากผ่านขั้นตอน “ค้นหาดวงตา” ตามเงื่อนไขแล้วจะได้
ค าตอบ 2 สถานะคื อ “เจอ” กับ “ไม่ เ จอ” ถ้า “เจอ” โปรแกรมจะวน
กลับไปรับข้อมูลภาพจากกล้องดิ จิทลั โดยจะทาการค้นหาในขอบเขตที่
กาหนดคือที่ดวงตา เมื่อ “เจอ” จะทาการหยุดเสี ยงเตื อน และกาหนดค่า
Count ให้เป็ น 0 และโปรแกรมจะตรวจค้นหาการหลับต่อไป
- กรณี ที่ ย งั ไม่ เ คยหลับ หรื ออยู่ใ นช่ ว งมิ ลิ วิ น าที ที่ 0 – 30
โปรแกรมก็จะกาหนดตัวแปร Count ให้เท่ากับ 0 เสมือนเป็ นการเริ่ มต้น
ใหม่ถา้ Count มีค่าระหว่าง 1 – 29 นอกจากนี้ ในบางครั้งพบว่าภาพที่ จบั
มาได้เ ป็ นจัง หวะที่ ต รงกับ การกระพริ บ ตาแม้โปรแกรมจะอ่ า นค่ าว่า
หลับตาแต่เมื่อลืมตาโปรแกรมจะตรวจหาการหลับตาต่อไป
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การทดสอบความถูกต้องการทางานของโปรแกรม คื อการ
ทดสอบการทางานและความต่อเนื่ องของโปรแกรมถูกต้องตามที่ได้เขียน
โปรแกรมไว้ห รื อไม่ โ ดยในการทดสอบแต่ ล ะครั้ งจะเริ่ มจาก เปิ ด
โปรแกรม แล้วให้ผทู้ ดสอบทาการลื มตาสักพักพักหนึ่ ง หลังจากนั้น จึง
ให้หลับตาลง เมื่อเริ่ มหลับตาโปรแกรมก็จะเริ่ มจับเวลาพร้อมกัน โดยการ
หลับตาจะใช้เวลาประมาณ 30 มิลลิ วินาที เพื่อให้ครอบคลุมช่ วงการเฝ้ า
ระวัง และการส่งเสี ยงเตือน ผลที่ได้เป็ นดังตารางที่ 1
จากตารางที่ 1 แสดงผลการทดสอบความถูกต้องการทางาน
และความต่อเนื่ องของโปรแกรม โดยได้แบ่งการทดสอบออกเป็ น 3 ครั้ง
เพื่อหาความแม่นยา จากตาราง ในแถวของ “มิลลิ วินาทีที่” ก่อนจับเวลา
จะแทนเป็ น 0 และเมื่อเริ่ มจับเวลาจะแทนด้วย “เริ่ ม” เป็ นการเริ่ มหลับตา
จากที่กาลังลืมตาอยู่ จากนั้นโปรแกรมก็จะเริ่ มนับไปเรื่ อย ๆ ขณะที่แถว
ของ “การปฏิบตั ิจริ ง” คือ การลื มตาหรื อหลับตาจริ งของผูท้ ดสอบ ส่ วน
แถวของ “ผลจากโปรแกรม” คือ การแสดงผลของโปรแกรม ว่าถูกต้อง
หรื อไม่จากผลลัพธ์ที่ได้ พบว่า โปรแกรมมีความถูกต้อง นัน่ คือ ในช่ วงที่
มีการหลับตา โปรแกรมแสดงผลว่า “หลับตา (-)” ติดต่อกันเป็ นช่ วงเวลา
มิลลิวินาที
ตารางที่ 1 ผลการทดสอบความถู ก ต้อ งของโปรแกรมขณะหลับ ตา
กาหนดให้ (O) แทนการลืมตา และ (-) แทนการหลับตา
มิลลิวินาที 0

0 เริ่ ม 2

4

6

ปฏิบตั ิจริ ง O
ผลจาก
โปรแกรม O

O O -

-

-

-

8 10 12 14 16
ทดสอบครั้งที่ 1
- - - - - - - - -

ปฏิบตั ิจริ ง O
ผลจาก
โปรแกรม O

O O -

-

-

-

ทดสอบครั้งที่ 2
- - - - - - -

-

ทดสอบครั้งที่ 3
- - - - - - -

ปฏิบตั ิจริ ง O
ผลจาก
โปรแกรม O

O O -

-

-

ครั้งที่ 1 O O O O O O O O O O O O O O O
ครั้งที่ 2 O O O O O O - O O O O O O O O
ครั้งที่ 3 O O - O O O O O O O O O O O O

ตารางที่ 2 คื อผลการทดสอบความถู ก ต้องของการจับ ภาพ
ขณะลื มตา โดยได้แบ่งการทดสอบออกเป็ น 3 ครั้ ง เพื่อหาความแม่นยา
จากผลที่ได้พบว่า โปรแกรมสามารถตรวจจับการกระพริ บตาได้ โดยใน
การทดสอบครั้งที่ 2 สามารถตรวจเจอ ณ มิลลิ วินาทีที่ 14 จานวน 1 ครั้ง
ส่ วนครั้ งที่ 3 สามารถตรวจเจอ ณ มิ ล ลิ วินาที ที่ 6 ได้อีก จานวน 1 ครั้ ง
เช่นกัน

4. สรุป
บทความนี้ ได้นาเสนอโปรแกรมการตรวจจับการงีบหลับโดย
ใช้กล้องดิจิทลั จับภาพผูข้ บั ขี่รถยนต์เพื่อแปลงเป็ นข้อมูลภาพดิจิทลั แล้ว
นามาประมวลผลตามหลักการประมวลผลภาพเพื่อค้นหาดวงตา แล้ว
นาเข้าสู่ ขบวนการวิเคราะห์ลกั ษณะการหลับ นัน่ คือ เมื่อเจอดวงตาแสดง
ว่าไม่หลับ แต่เมื่ อไม่เจอดวงตาแสดงว่าเริ่ มมีการหลับ และถ้าตรวจจับ
ต่อเนื่ องไปแล้ว พบว่ายังหลับอยู่ ก็จะทาการแจ้งเตือนแก่ผทู ้ ี่กาลังขับรถ
อยู่น้ นั ให้ทราบทัน ที จนกว่าจะลื ม ตา โครงงานนี้ ได้ใช้โปรแกรมภาษา
Visual Studio C++ 2013และ Open CV ในการพัฒนาและอัลกอริ ทึมการ
ประมวลผลภาพจากการทดสอบโปรแกรมที่ได้พฒั นาขึ้นพบว่า สามารถ
ตรวจจับดวงตาเพื่อบ่ งบอกการหลับได้ อย่างไรก็ตาม บางครั้งอาจเกิ ด
ความผิดพลาดในการตรวจจับบ้าง เช่ น เกิ ดจากความสว่างของแสงที่ ไม่
เพียงพอหรื อเกิดจากใบหน้าที่เอียงทามุมกับกล้อง
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การทดสอบความถูกต้องของการจับภาพขณะลื มตา คือการ
ทดสอบความถู ก ต้อ งและความต่ อ เนื่ อ งของโปรแกรม เนื่ อ งจาก
โปรแกรมต้องค้นหาดวงตาจากัดขอบเขตที่ สนใจและติ ดตามตาแหน่ ง
ดวงตา ณ เวลาจริ ง คือเมื่อกระพริ บโปรแกรมจะตรวจพบว่าหลับตาแต่
จะไม่ส่งผลกับ เสี ย งเตื อนเพราะการกระพริ บ ตามี ช่ ว งเวลาไม่ เ กิ น 30
มิลลิวินาที โดยในการทดสอบแต่ละครั้งจะเริ่ มจาก เปิ ดโปรแกรม แล้ว
ให้ผูท้ ดสอบทาการลืมตาตลอดเวลา ซึ่ งโดยปกติผทู้ ดสอบจะต้องมีการ
กระพริ บตาบ้าง หลังจากนั้น จึ งเริ่ ม การจับ เวลา เป็ นเวลาทั้งหมด 30
มิลลิวินาที ผลที่ได้เป็ นดังตารางที่ 2

อาภากร แพ่งสภา เกิดเมื่อ 12 กันยายน 2526 จบการศึกษาระดับ
ปริ ญญาตรี วท.บ วิทยาการคอมพิวเตอร์ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏ
จันทรเกษม งานวิจยั ที่สนใจคือการประมวลผลภาพ

ดวงอาทิ ต ย์ ศรี มู ล เกิ ด ที่ เ ชี ย งรายเมื่ อ 15 สิ ง หาคม 2516 จบ
การศึ ก ษาปริ ญ ญาตรี จ ากมจธ. ปริ ญ ญาโทและเอกจากสจล. ปี
การศึ ก ษา 2539, 2544 และ 2548 ตามล าดับ ปั จ จุ บ ัน เป็ นอาจารย์
ประจา ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยรังสิ ต งานวิจยั ที่
สนใจคือ เทคโนโลยีสายอากาศ ไมโครเวฟ อาร์ เอฟไอดี โครงข่าย
โทรคมนาคมสัญญาณและระบบ

ตารางที่ 2 ผลการทดสอบความถู ก ต้อ งของการจับ ภาพขณะลื ม ตา
กาหนดให้ (O) แทนการลืมตา และ (-) แทนการหลับตา
มิลลิวินาที 2
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บทคัดย่ อ
1. บทนา

โครงการนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อสร้างเครื่ องกระตุน้ ทักษะ
และพัฒนากล้ามเนื้อส่ วนขาสาหรับผูพ้ ิการออทิสติก
เครื่ องกระตุน้ ทักษะและพัฒนากล้ามเนื้ อส่ วนขาสาหรับ
ผูพ้ ิการออทิสติก ประกอบไปด้วย ไมโครคอนโทรลเลอร์ สวิตซ์ความดัน
กลุ่ มหลอดแอลอี ดี และชุ ด โมดู ล เอ็ ม พี 3 โดยเครื่ องที่ ส ร้ างขึ้ น ใช้เพื่ อ
กระตุ้นในประสาทสัมผัส ทั้ง 3 ได้แ ก่ การใช้อวัยวะส่ วนขา การได้ยิน
เสี ยง และด้านการมองเห็ น จะช่ วยให้ผพู ้ ิการออทิสติ กได้เกิ ดการเรี ยนรู ้
อีกรู ปแบบหนึ่ง
ผ ล จ าก แ บ บ ป ร ะ เมิ น ค ว าม ส าม าร ถ ใน ก าร ใ ช้
เครื่ องกระตุน้ ทักษะและพัฒนากล้ามเนื้ อส่ วนขาสาหรับผูพ้ ิการออทิสติก
โดยใช้ก บั เด็ก ผูพ้ ิก ารออทิส ติก จานวน 20 คน ก่ อนการใช้เครื่ องด้าน
พฤติ ก รรม ด้ า นการสั่ ง งานอวัย วะส่ วนขา ด้ า นทั ก ษะในการใช้
ชี วิตประจาวันอยู่ในระดับ เกณฑ์น้อย และหลังการใช้เครื่ องแล้วอยู่ใน
เกณฑ์ระดับมาก

โรคออทิ สติ ก เป็ นความผิดปกติ ของพัฒนาการเด็ก รู ปแบบ
หนึ่ ง มี ลกั ษณะเฉพาะตัวโดยเด็กไม่สามารถพัฒนาทักษะทางสังคมและ
การสื่ อความหมายได้เหมาะสมตามวัยมีลกั ษณะพฤติกรรม กิ จกรรม และ
ความสนใจ เป็ นแบบซ้ าๆ จากัดเฉพาะบางเรื่ องและไม่ยืด หยุ่น ปั ญ หา
ดังกล่าวเป็ นตั้งแต่เล็กส่ งผลให้เกิ ดข้อจากัดในการดารงชี วิต [1] ในการ
บาบัดเด็กออทิสติกนักกิจกรรมบาบัดใช้กรอบการรักษาที่เรี ยกว่า Sensory
Integration (S.I.)เนื่ อ งจากว่าเด็ ก ออทิ ส ติ ก มี พ ฤติ ก รรมไม่ พึ งประสงค์
แสดงออกให้เห็ นหลายรู ปแบบทั้งพฤติกรรม ดู ของหมุน เล่ นของหมุน
โยกตัว ส่ ายศี รษะ ชอบดม เลี ยของ เดิ นเขย่ง ตบมือ กระโดด เล่ นมื อ ไว
ต่ อ เสี ยงหรื อแสงบางอย่ า ง หรื อชอบเสี ย ง [11] ชอบแสงบางอย่ า ง
[6]เลื อกรับประทานอาหารพฤติกรรมต่างๆเหล่านี้ บอกได้ถึงภาวะความ
บกพร่ องของการรับและแปลผลข้อมูลความรู ้สึก [4] โดยในเด็กแต่ละคน
จะมี ลกั ษณะที่ไวต่อการรับความรู ้ สึกแต่ละประเภทไม่เท่ากัน ดังนั้นเด็ก
แต่ละคนจึงมีความผิดปกติที่แตกต่างกันออกไป [2]
ปั จจุบนั ได้มีการรักษาผูป้ ่ วยออทิสติกหลากหลายวิธี ซึ่ งแต่ละ
วิธีก็รักษาตามอาการที่บกพร่ องก็แตกต่างไปในแต่ละบุคคล นักศึกษาชั้น
ปี ที่ 4 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุรี [3] ได้ร่วมกันสร้ างเกมเสริ ม สร้ างพัฒนาการการเรี ยนรู ้ เด็ กออทิ
สติ ก ขึ้น เพื่อเสริ มสร้ างการเรี ยนรู ้ ของเด็กออทิ ส ติ ก ที่ มี ศกั ยภาพสู งและ
ปานกลางอายุระหว่าง 3-10 ปี โดยแบ่ งการเรี ยนรู ้ ออกเป็ น 3 หมวดคื อ
หมวดที่เกี่ยวกับชี วิตประจาวัน หมวดสังคม และหมวดร่ างกาย
อี ก งานวิ จ ัย ของนายธงชั ย ลาน้ าเที่ ย ง และนายฉั ต รชั ย
มาวรรณ า [6] นั ก ศึ ก ษาชั้ น ปี ที่ 5 คณ ะครุ ศาสตร์ อุ ต สาห กรรม
มหาวิท ยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอี ส าน วิท ยาเขตขอนแก่ น ได้ส ร้ าง
เครื่ องกระตุน้ ระบบประสาทแบบมือสัมผัสสาหรับผูพ้ ิการออทิสติก โดย
ได้นาเซ็ นเซอร์ อินฟาเรดมาใช้ในการตรวจจับการเคลื่ อนที่ ของอวัยวะ
ที่ ม าสัม ผัส โดยเซ็ น เซอร์ อิน ฟาเรดแต่ ล ะตาแหน่ งจะมี พ้ื น ผิ วสั ม ผัส ที่

Abstract
This project aims to build a stimulation of legs muscle
development machine for autistic people. This machine contains of the
microcontroller, pressure switches, LEDs and MP3 module. Three main
parts of sensation that are leg muscles, auditory system and visual
system will be trained by this machine. To verify the effectiveness, the
machine has been applied for twenty autistic children by using legs
training part in diary. The assessment result shows that before the
children used this machine, they had a lower skill than after using.
Therefore, the autistic children have a skill developed by using this
machine.
Keywords: Autistic , Stimulation of legs
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Logic 0 ของ RS232 จะอยูใ่ นช่วง 3 ถึง 15V
Logic 1 ของ RS232 จะอยูใ่ นช่วง -3 ถึง -15V
2.2.2 ก ารเชื่ อ ม ต่ อ อุ ป ก รณ์ อุ ป ก รณ์ ภ ายน อก เข้ า กั บ
คอมพิวเตอร์ดว้ ยสาย DB9

แตกต่างกันออกไป เพื่ อให้ บุคคลออทิ สติ ก ได้สัม ผัสในแต่ละตาแหน่ ง
พร้ อมกับมี แสงและเสี ยงมากระตุน้ ทัก ษะ บุ ค คลออทิ ส ติ ก จะได้ฝึกใช้
กล้ามเนื้ อในส่ วนของแขนในการสัมผัสไปตามตาแหน่ งต่างๆ แทนการ
สัมผัสจอทัชสกรี นหรื อคียบ์ อร์ ด เมาส์เป็ นการฝึ กกล้ามเนื้อ
ทั้งนี้ ผจู้ ดั ทาโครงการได้เล็งเห็ นความสาคัญในการฝึ กทักษะ
ในส่วนขาเพื่อให้บุคคลออทิสติกได้มีพฒั นาการที่สมบูรณ์มากขึ้น

2. หลักการทางานของวงจร
2.1 พืน้ ฐานภาษาซี

รู ปที่ 2 การเชื่ อมต่ออุปกรณ์

พื้นฐานโปรแกรมภาษา C (Introduction to C Programming)
[7] พื้นฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ กนั ซักนิ ด ก่อนที่จะเริ่ มเรี ยนรู ้ ภาษา C กัน
หน่วยสาคัญที่สุดของคอมพิวเตอร์ คือ หน่ วยประมวลผลหรื อที่เรี ยกกันว่า
CPU โดยปกติ CPU จะมีภาษาของตัวเองที่ เรี ยกว่าภาษาเครื่ อง (Machine
Language) ซึ่ งจะเป็ นภาษาที่ ประกอบไปด้วยเลขฐานสองมากมาย ดังนั้น
การที่ จะเขี ยนโปรแกรมควบคุ ม การท างานของคอมพิ ว เตอร์ โดยใช้
ภาษาเครื่ องโดยตรงนั้นจึงทาได้ยาก จึงได้มีการพัฒนาตัวแปรภาษาเครื่ อง
ที่ เรี ยกว่ า โปรแกรมภาษาระดับ สู ง ขึ้ น มา หรื อที่ เรี ยกว่ า High Level
Languages โดยภาษาในระดับสู งเหล่ านี้ จะมี ล ักษณะรู ป แบบการเขี ยน
(Syntax) ที่ทาให้เข้าใจได้ง่ายต่อการสื่ อสารกับผูพ้ ฒั นา และถูกออกแบบ
มาให้ง่ายต่อการใช้งาน

2.3 หลักการทางานของอาร์ ดูโน
อาร์ ดูโน อู โน่ อาร์ สาม [5] เป็ น Microcontroller board ที่ ใช้
ATmega328 (datasheet) เป็ น MCU หลัก ซึ่ งตัว นี้ จะมี ข า Digital 14 ขา
อิ น พุต /เอาต์พุต (สามารถท าเป็ น PWM ได้ถึ ง 6 ขา) และมี ข า Analog
อินพุตได้อีก 6 ขา, รันที่ค วามถี่ 16 MHz มี USB Connector และ Power
Jack DC ซึ่ ง Concept ของ Arduino Board นี้ ท ามาเพื่ อความสะดวกง่าย
ในการเชื่ อมต่ อเข้ากับ คอมพิ วเตอร์ สามารถต่ อ USB เข้ากับ ช่ องคอม
พอร์ ตก็สามารถ Run โปรแกรมที่ Board

2.2 การสื่อสารผ่านพอร์ ตอนุกรม
พอร์ ตอนุกรม [8] เป็ นพอร์ ตสาหรับต่อกับอุปกรณ์อินพุตและ
เอาต์พตุ โดยส่ วนใหญ่เราจะใช้ สาหรับต่อกับเมาส์ในกรณี ที่คอมพิวเตอร์
เครื่ องนั้นไม่มีพอร์ ต PS/2 หรื อเป็ น เคสแบบ AT นอกจากนั้นเรายังใช้
สาหรับเป็ นช่องทางการติดต่อโมเด็มด้วย ในคอมพิวเตอร์หนึ่งเครื่ องจะมี
พอร์ ตอนุ ก รมให้อยู่ส องพอร์ ต เรี ยกว่าพอร์ ต คอม 1 และพอร์ ตคอม 2
นอกจากนั้นอาจจะมีฮาร์ ดแวร์ บางตัว
2.2.1 มาตรฐานการเชื่ อ มต่ อ ข้อ มู ล แบบ Serial ใช้ เพื่ อ เพิ่ ม
ระยะทางในการส่ งข้อมูล แบบ Serial ให้สามารถส่ งได้ระยะทางที่ มาก
ขึ้น โดยมีการเปลี่ยนระดับแรงดัน ของ Logic จากเดิมที่จะอยูใ่ นช่ วง 0-5
V หรื อ 0-3.3 V เป็ นช่วง -15 ถึง 15 V โดยมีรายละเอียดดังนี้

รู ปที่ 3 ตาแหน่งขาใช้งานของไมโครคอนโทรลเลอร์ ATmega328
บ อ ร์ ด อ า ร์ ดู โ น รุ่ น Arduino328 [9] เ ป็ น บ อ ร์ ด
ไมโครคอนโทรเลอร์ในตระกูล AVR เบอร์ Atmega328P ของ Atmel ซึ่ ง
เป็ นไมโครคอนโทรเลอร์ 8 bit

2.4 หลักการทางานของสวิตซ์ ความดัน
วาล์ ว สวิ ต ซ์ ค วามดั น (Pressure Switch) จะใช้ ใ นงาน ที่
ต้องการควบคุ มความดัน ตามต้องการเช่ นอุปกรณ์ ที่ทางานด้วยลมหรื อ
น้ ามันได้แก่ เครื่ องมื องานช่ างเชื่ อม เครื่ องมื องานกล ระบบการหล่ อลื่ น
ที่ใช้ความดันสู งและมอเตอร์ ขบั ปั๊ มน้ าการทางานของสวิตช์ความดันจะ
ใช้หลักการของไดอะเฟรมควบคุมการทางานของสวิตช์เช่นถ้ามีความดัน
สู ง เกิ น ก ว่ าที่ ตั้ ง ไ ว้ ส วิ ต ซ์ จ ะ ตั ด ว ง จ ร ห รื อ ถ้ า ค ว าม ดั น ต่ า
สวิตซ์ ก็จะต่อวงจร

รูปที่ 1 ระดับสัญญาณระหว่างTTLและRS232
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3.2 ผลการประเมินก่ อนและหลังใช้ เครื่อง

2.5 กิจกรรมบาบัดผู้พกิ าร (Occupational Therapy)

ตารางที่ 1 ผลรวมของแบบประเมินความสามารถในการใช้ เครื่ องกระตุน้
ระบบประสาทส่ วนขาสัมผัสสาหรับผูพ้ ิการออทิสติก จานวน 20 คน
(ก่อนการใช้เครื่ อง)

เป็ นการประยุกต์ กิ จวัตร [12] หรื อกิ จกรรม มาใช้ในการตรวจประเมิ น
วินิจฉัย ส่ งเสริ ม ดู แลรั ก ษา และฟื้ นฟูส มรรถภาพ ให้ ส ามารถกลับ ไป
ด ารงชี วิ ต ในสั ง คมได้ ช่ ว ยเสริ มสร้ า งสมาธิ ทั ก ษะการคิ ด พั ฒ นา
กล้ามเนื้ อมัดเล็ก และการทางานประสานกันของกล้ามเนื้ อ ผ่านกิ จกรรม
การเรี ยนรู้ นัก กิ จกรรมบ าบัด (Occupational Therapist) [14] จะเป็ นผู้ที่
ประยุกต์ใช้กิจกรรมต่างๆ มาช่ วยในการบาบัดเด็ก ตามสภาพปั ญหาของ
แต่ละคน
1. การสอนและฝึ กให้เด็กสามารถทากิ จวัตรประจาวันได้ดว้ ย
ตนเองในด้านต่างๆ เช่น การทานอาหาร การใส่ เสื้ อผ้า เป็ นต้น
2. กิจกรรมเพื่อเพิ่มความสามารถในการควบคุมตนเองในเด็ก
ที่มีพฤติกรรมไม่อยูน่ ิ่ง ก้าวร้าว ไม่สบตา
3. กิจกรรมกระตุน้ การดูด การเคี้ยว และการกลืน
4. กิ จกรรมเตรี ยมความพร้ อมของทักษะต่างๆ ที่ เป็ นพื้นฐาน
ทางการศึ ก ษา เช่ น ฝึ กทัก ษะการเขี ยน ฝึ กทัก ษะการอ่ าน เป็ นต้น เพื่ อ
ส่งเสริ มการรับรู้และเรี ยนรู ้
5. กิ จกรรมฝึ กทักษะการเคลื่ อนไหว กระตุน้ การชัน คอ การ
คลาน การเดิน [13]

ตารางที่ 2 ผลรวมของแบบประเมินความสามารถในการใช้ เครื่ องกระตุน้
ระบบประสาทส่ วนขาสัมผัสสาหรับผูพ้ ิการออทิสติก จานวน 20 คน
(หลังการใช้เครื่ อง)

3. ผลการดาเนินงาน
เมื่ อ ท าการออกแบบและสร้ า งเครื่ องกระตุ้ น ระบบ
ประสาทส่ วนขาสัมผัสสาหรับผูพ้ ิการออทิสติก เรี ยบร้ อยในลาดับต่อไป
เป็ นขั้นตอนการทดสอบใช้งานและหาประสิ ทธิภาพ

3.1 แบบจาลองการใช้ งาน

ผลการประเมินผลจาก ตารางที่ 1 กับตารางที่ 2 สังเกตได้ว่า
พฤติ กรรมในแต่ล ะด้านของการทดสอบก่ อนใช้เครื่ องและหลังจากใช้
เครื่ องมีความแตกต่างกัน จากเกณฑ์การประเมินและมีพฒั นาการดีข้ ึน

4. สรุป

รู ปที่ 4 แบบจาลองการใช้งาน
โดยจะมี อยู่ 2 ส่ วน คื อ เบาะสี สัน ทาหน้าที่ รับ ค่ าต่ างๆ จาก
การกดสวิตซ์ความดันภายในเบาะ และกล่องไฟทาหน้าที่แสดงผลพร้ อม
เสี ยงเพลงเอ็มพี3 ตามแต่ละตาแหน่งนั้นๆ เช่น กดสี น้ าเงิน ไฟติดสี น้ าเงิน
มีเสี ยงลิง เป็ นตัน

บทความนี่ ไ ด้ น าเสนอ เครื่ องกระตุ้ น ทัก ษะและพัฒ น า
กล้ามเนื้ อส่ วนขาสาหรับผูพ้ ิการออทิสติก โดยใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์
ตระกูล AVR โดยใช้ IC Atmega328 เป็ นตัวประมวลผล รั บ -ส่ งข้อ มู ล
โดยรับ-ส่ งข้อมูลผ่านพอร์ ตอนุ กรมRS232 เป็ นตัวรับ-ส่ งข้อมูลจะใช้ขา
Tx และ Rx ในการรับส่ งข้อมูลถึ งกัน ผลการทดลองกับผูพ้ ิการออทิสติก
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ระบบการเข้ ารหัสข้ อความสาหรับรหัสคิวอาร์
Character-based Encryption System for Quick Response Code
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customers who request a test sample. The study result shows that the
QR code is encrypted secured more than the QR code is not encrypted.

บทคัดย่ อ
ข้อมูลเป็ นหนึ่ งในปั จจัยหลักในการดาเนิ นธุ รกิ จ การมี ขอ้ มูลทาให้มี
ข้อได้เปรี ยบสาหรับการวางแผนงาน และการรักษาความปลอดภัยของ
ข้อมูลนั้นก็จาเป็ นเช่ นกัน ข้อมูลถูกนาเสนอในหลากหลายรู ปแบบ เพื่อ
สะดวกต่อการใช้งาน หนึ่ งในรู ปแบบนั้นคือ รหัสคิวอาร์ โดยรหัสคิวอาร์
สามารถอ่านได้ผา่ นทางกล้องของอุปกรณ์สื่อสารเคลื่ อนที่ หรื อ อุปกรณ์
สาหรับอ่านรหัสคิวอาร์ อย่างไรก็ตาม ข้อมูลในรหัสคิ วอาร์ ไม่สามารถ
อ่ า นได้ ด้ว ยตาเปล่ า ซึ่ งท าให้ ผู ้ไ ม่ ห วังดี ส ามารถแก้ ไ ขดัด แปลงเพื่ อ
น าไปใช้ ป ระโยชน์ ใ นทางไม่ ดี เช่ น การ phishing URL ที่ มี ก ารท า
ธุรกรรมทางการเงิน เพื่อหลอกเอาข้อมูลส่ วนตัวของผูใ้ ช้ ดังนั้นบทความ
วิจยั นี้ จึงเสนอ ขั้นตอนวิธีการเข้ารหัสข้อความก่อนจะทาการสร้างรหัสคิว
อาร์ โดยมี ก รณี ศึ ก ษาคื อ การเพิ่ ม ความปลอดภัย ให้ ก ับ ระบบจัด การ
สารสนเทศห้ องปฏิ บตั ิการ (QR-LIMS) ของหน่ วยเครื่ องมื อกลาง คณะ
วิ ท ยาศาสตร์ มหาวิ ท ยาลัย สงขลานคริ นทร์ โดยท าการเก็ บ ผลการ
วิเคราะห์ตวั อย่างไว้ในรหัสคิวอาร์ และทาการแจกจ่ายให้ผทู ้ ี่ขอใช้บริ การ
ทดสอบตัวอย่าง จากการศึกษา พบว่ารหัสคิวอาร์ ที่ถูกเข้ารหัสนั้นมีความ
ปลอดภัยในการใช้งานมากกว่ารหัสคิวอาร์ ที่ไม่ถูกเข้ารหัส

Keywords: bar code, mobile device, QR Code, Security

1. บทนา
รหัสคิวอาร์ เป็ นหนึ่ งในรู ปแบบการนาเสนอข้อมูลระหว่างผูร้ ับและผู้
ส่ งสารในรู ปแบบบาร์ โค้ดสองมิติเพื่อให้เกิ ดความถูกต้องแม่นยาในการ
รับส่ งข้อมูลและลดขนาดพื้นที่ในแสดง เช่ นที่อยูข่ องเว็บไซต์ (URL) แต่
การใช้รหัส คิ วอาร์ น้ ัน มนุ ษย์ไม่ ส ามารถอ่ านด้วยตาเปล่ าได้ อาจมี ผูไ้ ม่
หวังอาศัยช่ องโหว่น้ ี ในการแก้ไขดัดแปลงรหัสคิวอาร์ เพื่อนาผูใ้ ช้ไปเข้าสู่
เว็บไซต์ที่ถูกสร้างมาเพื่อการหลอกลวง โดยในปี ค.ศ. 2012, Narayanan
ได้ น าเสนอเกี่ ย วกับ ปั ญ หาที่ เกิ ด ขึ้ น จากการใช้ ง านรหั ส คิ ว อาร์ แ ละ
น าเสนอวิ ธี ก ารใช้ ง านในชี วิ ต ประจ าวัน ได้ อ ย่างปลอดภัย [1] ต่ อ มา
Krombholz และคณะ ได้สรุ ปงานวิจยั เกี่ ยวกับ ความปลอดภัยในการใช้
งานรหัสคิวอาร์ [2] ซึ่ งกล่าวถึงภาพรวมของความปลอดภัยในการใช้งาน
รหัสคิวอาร์ รู ปแบบการโจมตีที่เกิ ดขึ้นโดยการแก้ไขข้อมูลที่อยูใ่ นรหัส
คิ ว อาร์ และการออกแบบรหั ส คิ ว อาร์ เพื่ อ การใช้ ง านอย่า งปลอดภัย
นอกจากนี้ Bani-Hani และคณะ ได้ เ สนอการสร้ า งระบบเพื่ อ ความ
ปลอดภัยของรหัสคิวอาร์ [3] โดยการเข้ารหัสข้อความก่ อนที่ จะทาการ
สร้างรหัสคิวอาร์ดว้ ยวิธีการเข้ารหัสแบบกุญแจอสมมาตรอีกทั้งยังทาการ
ตรวจสอบความน่ าเชื่ อถื อของข้อความเพื่อป้ องกันภัยคุกคาม เช่ น ฟิ ชชิ ง
(Phishing) ฟาร์ มมิ่ง (Pharming) และคาสัง่ ที่สามารถสัง่ ให้อุปกรณ์ทางาน
สาหรับงานวิจยั ที่เกี่ ยวกับความปลอดภัยของการส่ งข้อมูล Sen และคณะ
ได้เสนอกล่ าวถึ งการส่ งข้อมูลระหว่างผูใ้ ช้งานอุปกรณ์ สื่อสารเคลื่ อนที่
[4] โดยจะทาการเข้ารหัสข้อความด้วยวิธีการแบบกุญแจสมมาตร ซึ่งผูใ้ ช้
สามารถเลือกอัลกอริ ทึม AES หรื อ RC4 และใส่ กุญแจได้ดว้ ยตนเองด้วย
แล้วทาการสร้ างเป็ นรหัสคิวอาร์ เพื่ อส่ งให้ผูใ้ ช้อีก คน ส่ วนผูใ้ ช้ที่ได้รับ
รหัสคิวอาร์เมื่อต้องการถอดรหัสข้อความต้องใส่ กุญแจด้วยตัวเอง
นอกจากนี้ รหัสคิวอาร์ ยงั ได้ถูกนามาประยุกต์ใช้อย่างแพร่ หลายดังจะ
เห็ นได้จากการประยุกต์ใช้ รหัสคิวอาร์ กบั ระบบการจัดการสารสนเทศ

คาสาคัญ: ความปลอดภัย, บาร์โค้ด, รหัสคิวอาร์ , อุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่

Abstract
Information is one of the main factors in the business. The
advantage of having data for planning and information security is
needed as well. Information is presented in various formats, a QR code
is one of the themes. QR code can be read via the camera of a mobile
device or any other device supported them. However, the message in
the QR code can be modified. Therefore, this paper proposes algorithm
to encrypt the message before creating the QR code. The QR-LIMS of
Central Equipment Division, Faculty of Science, Prince of Songkla
University is applied to be our case study to increase the security. Stores
the results of the sample analysis in the QR code and reports to the
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ห้องปฏิ บตั ิก ารวิทยาศาสตร์ [5] คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ซึ่ งเป็ นระบบที่ เก็บ URL ของระบบไว้ใน
รหัสคิวอาร์ และทาการแจกจ่ายให้ผเู ้ กี่ ยวข้องกับการทดสอบตัวอย่างเพื่อ
ลดความผิดพลาดจากการกรอก URL เพื่อเข้าใช้งานระบบ
จากงานวิจยั ที่ก ล่าวมาข้างต้น พบว่าได้มีการประยุกต์ใช้งานรหัสคิ ว
อาร์ และการวิจยั เพื่อความปลอดภัย อย่างไรก็ตามยังไม่มีการประยุกต์ใช้
การเข้ารหัสแบบกุญแจสมมาตรและถอดรหัสข้อความโดยผูใ้ ช้ไม่มีส่วน
เกี่ ยวข้องกับการจดจากุ ญแจเพื่ อเข้าหรื อถอดรหัส ผ่านอุ ป กรณ์ สื่อสาร
เคลื่ อ นที่ ดัง นั้ น งานวิ จ ัย นี้ จึ ง น าเสนอ ระบบเข้ารหั ส ข้อ ความชนิ ด
ตัว อัก ษรส าหรั บ รหั ส คิ ว อาร์ (Character-based Encryption System for
Quick Response Code หรื อ CES4QR)

RC4 และBlowfish และการเข้ารหัสด้วยวิธีแบบกุญ แจอสมมาตร เป็ น
การใช้กุญแจสองดอกในการเข้าและถอดรหัสข้อความตัวอย่างขั้นตอนวิธี
เช่น RSA DSA และECDH
สาหรับขั้นตอนการเข้ารหัสแบบ AES จะทาการเข้ารหัสข้อความเป็ น
บล็อค ขนาดบล็อคละ 128 บิต ใช้กุญแจขนาด 128 192 และ 256 บิต ใน
การเข้ารหัสและถอดรหัสข้อความโดยมีการทางานวนซ้ าขึ้นอยูก่ บั ขนาด
ของกุญแจที่ใช้ในการเข้าและถอดรหัส [6]
ส่ วนการเข้ารหัสด้วยกุญแจแบบอสมมาตรที่ใช้กนั อย่างแพร่ หลายคือ
RSA ซึ่ งพัฒนาโดย Ron Rivest Adi Shamir และ Leonard Adleman โดย
เป็ นการเข้ารหัสที่ใช้ความรู ้ทางคณิ ตศาสตร์ มอดุลาร์ เข้ามาเกี่ ยวข้อง โดย
กุญแจจะถูกสุ่ มขึ้นมาด้วยจานวนเฉพาะขนาดที่ใหญ่มากซึ่ งถูกแบ่งเป็ น
สองชุด: กุญแจส่ วนตัว (Private Key) และกุญแจสาธารณะ (Public Key)
แล้วทาการเข้ารหัสโดยใช้กุญแจส่ วนตัวหรื อกุญแจสาธารณะ [7]

2. ทฤษฎีทเี่ กีย่ วข้ อง
2.1 รหัสคิวอาร์

3. ระบบการเข้ ารหัสและถอดรหัสข้ อความสาหรับรหัสคิวอาร์

รหั ส คิ ว อาร์ หรื อ QR Code (Quick Responsible Code) คื อ บาร์ โค้ด
สองมิ ติ สามารถอ่ า นข้อ มู ล ที่ ถู ก บรรจุ อ ยู่ด้ ว ยอุ ป กรณ์ ที่ ร องรั บ เช่ น
อุปกรณ์สื่อสารเคลื่ อนที่ ที่ ติดตั้งโปรแกรมอ่านรหัสคิวอาร์ รหัสคิวอาร์
สามารถบรรจุขอ้ มูล ตัวอักษร (Alphanumeric) ไบนารี (Binary) และ คัน
จิ (Kanji)ได้มีการนารหัสคิ วอาร์ มาทาการเก็บข้อมูล URL ซึ่ งเป็ นข้อมูล
ชนิ ดตัวอักษรชนิ ดหนึ่ งเพื่อลดความผิดพลาดในการกรอก URLโดยผูใ้ ช้
และช่ ว ยลดเวลาในการพิ ม พ์ รหั ส คิ วอาร์ ส ามารถอ่ านข้อ มู ล ได้แ ม้มี
บางส่ วนเสี ยหาย โดยมี โครงสร้ างดังภาพ Finder pattern ทาหน้าที่ ระบุ
ตาแหน่ งและพิกดั เพื่อถอดรหัส ส่ วนสี เทา Format information คื อส่ วน
เก็บข้อมูลสาหรับตรวจสอบและแก้ไขข้อผิดพลาดของข้อมูล ส่วนที่เหลือ
คือ Encode data ส่วนสาหรับเก็บข้อมูล

3.1 ระบบ CES4QR
ในการออกแบบโมดูลการเข้ารหัสและถอดรหัสข้อความสาหรับรหัส
คิวอาร์ จะค านึ งถึ ง ความปลอดภัยและความถูกต้องสมบูรณ์ ของข้อมูล
เป็ นหลัก ซึ่งในที่น้ ี ข้อมูลที่ถูกเข้ารหัสแล้วเมื่อถูกถอดรหัสก็จะได้ขอ้ มูล
ที่มีค วามสมบูรณ์ ดังเดิ ม ระบบ CES4QR มี การท างานหลัก 2 ส่ วน คื อ
GenQR และ ScanQR ดังรู ปที่ 2 และอธิบายการทางานได้ดงั นี้
GenQR คื อ ขั้น ตอนการสร้ างรหั ส คิ วอาร์ โดยการเข้ารหั ส ข้อ ความ
(plaintext) ด้ว ยวิ ธี ก ารแบบกุ ญ แจสมมาตรด้ว ยอัล กอริ ทึ ม AES ด้ว ย
กุญแจขนาด 128 บิต ก่อนจะทาการสร้างรหัสคิวอาร์ กระบวนการในการ
สร้างรหัสคิวอาร์ ดงั รู ปที่ 3 และขั้นตอนการทางานอธิ บายได้ดงั นี้
1) ผูใ้ ช้ส่งข้อความต้นฉบับไปยังเซิร์ฟเวอร์เพื่อสร้างรหัสคิวอาร์
2) เซิร์ฟเวอร์ทาการสร้างกุญแจ (AES Key) สาหรับการเข้ารหัส
3) เซิ ร์ฟเวอร์ ทาการเก็บกุญแจไว้ในฐานข้อมูล
4) เซิร์ฟเวอร์ทาการเข้ารหัสข้อความด้วยอัลกอริ ทึม AES
5) เซิร์ฟเวอร์ทาการสร้างรหัสคิวอาร์ดว้ ยข้อความที่ถูกเข้ารหัส
6) เซิ ร์ฟเวอร์ ส่งรหัสคิวอาร์ ที่สร้างให้แก่ผใู ้ ช้
ScanQR คือขั้นตอนการอ่านรหัสคิวอาร์ โดยการอ่านรหัสคิวอาร์ แล้ว
ทาการถอดรหัสเพื่อให้ได้ข ้อความด้วยวิธีการแบบกุญแจสมมาตรด้วย
อัลกอริ ทึม AES ด้วยกุญแจขนาด 128 บิต กระบวนการในการอ่านรหัส
คิวอาร์ ดังรู ปที่ 4 และขั้นตอนการทางานอธิ บายได้ดงั นี้
1) ผูใ้ ช้ทาการติดตั้งโปรแกรม CES4QR Reader
2) ผูใ้ ช้ทาการสแกนรหัสคิวอาร์ แล้วโดยใช้อุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่
และอุป กรณ์ สื่ อ สารเคลื่ อนที่ จ ะท าการส่ งข้อความของรหั ส คิ ว
อาร์ (QR-Message)ไปยังเซิร์ฟเวอร์เพื่อร้องขอกุญแจ

รู ปที่ 1 โครงสร้างรหัสคิวอาร์

2.2 วิทยาการเข้ ารหัสลับ (Cryptography)
วิทยาการการเข้ารหัสลับ คื อศาสตร์ ที่ว่าด้วยการอาพรางข้อมูล โดย
การเข้ารหัสเพื่อไม่ให้ผอู ้ ื่นสามารถอ่านได้โดยง่ายโดยการดาเนิ นการเข้า
และถอดรหัสนั้น จาเป็ นต้องมีกุญแจ (Key) ซึ่ งแบ่งออกเป็ น 2 ประเภท
คือการเข้ารหัสด้วยวิธีการแบบกุญแจสมมาตร โดยใช้กุญแจเพียงดอก
เดียวในการเข้าและถอดรหัสข้อความตัวอย่างขั้นตอนวิธี เช่ น AES DES
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3) เซิร์ฟเวอร์ทาการดึงกุญแจมาจากฐานข้อมูล
4) เซิ ร์ฟเวอร์ เข้ารหัสกุญแจ(AES Key) ด้วยอัลกอริ ทึม RSA โดยใช้
กุญแจส่วนตัว
5) เซิร์ฟเวอร์ ส่งกุญแจที่ถูกเข้ารหัสไปยังอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่
6) อุป กรณ์ สื่ อสารเคลื่ อนที่ ท าการถอดรหัส กุญ แจด้วยอัล กอริ ทึ ม
RSA โดยใช้กุญแจสาธารณะของเซิร์ฟเวอร์
อุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่นากุญแจที่ได้มาทาการถอดรหัสข้อความของ
รหั ส คิ ว อาร์ ข ้อ ความต้น ฉบับ ด้ว ยอัล กอริ ทึ ม AES เพื่ อ ให้ ไ ด้ ม าซึ่ ง
ข้อความต้นฉบับ

GenQR
QR Code
Database
3 AES Key

2

Generate Key
AES Key

PC

Request for GenQR
QR Code

CES4QR
Server

1
Plaintext

PC

Plaintext

4

Encrypt With AES
GenQR

Use QR Code

7 for any purpose

CES4QR
Server

5

QR Code 6

Encode QR Code

Cipher

ScanQR

รู ปที่ 3 ขั้นตอน GenQR

Request for Key
Key

Mobile
Device

ScanQR

รู ปที่ 2 ระบบหลักของ CES4QR

1 Install application

4. การพัฒนาระบบ
4.1 สภาพแวดล้ อมการพัฒนาและทดสอบระบบ

Database

CRS4QR Reader

ระบบ CES4QR พัฒนาขึ้นด้วยภาษาจาวา โดยรับส่ งข้อมูลผ่าน socket
การสร้างและอ่านรหัสคิวอาร์ ใช้ไลบรารี ของ com.google.zxing ส่ วนการ
เข้ารหัสข้อมูลใช้ไลบรารี ของ javax.cryptoโดยมีข้ นั ตอนวิธีในการสร้ าง
และอ่านรหัสคิวอาร์ดงั รู ปที่ 5 และ 6 ตามลาดับ

Decrypt with RSA

3 AES Key

6
KeyCipher
Mobile
Device

QR-Message
AES Key 7

2

QR-Message

5 KeyCipher

CES4QR
Server

4 AES Key

Decrypt with RSA
8

4.2 ตัวอย่ างการทางานของระบบ CES4QR

Display Plaintext
On Screen

การใช้ระบบ CES4QR ได้ทาการทดสอบกับ ระบบจัดการสารสนเทศ
ห้ องปฏิ บ ัติ ก ารหน่ วยเครื่ อ งมื อกลาง คณะวิ ท ยาศาสตร์ มหาวิ ท ยาลัย
สงขลานคริ นทร์ โดยน าข้อมู ลผลการวิเคราะห์ ตวั อย่างทาการเข้ารหั ส
แล้วสร้างเป็ นรหัสคิวอาร์ เพื่อส่ งให้ลูกค้าผูร้ ้ องขอการวิเคราะห์ผลโดยมี
ขั้นตอนการทางานดังนี้
1)ขั้นตอนการสร้ างรหัสคิวอาร์ เมื่อเจ้าหน้าที่ทาการบันทึกผลการทดลอง
ลงในฐานข้อมูลแล้ว ระบบจะนาข้อมูลผลการทดสอบมาทาการเข้ารหัส
แล้วบัน ทึ ก ไว้ใ นฐานข้อมู ล โดยมี ตวั อย่างข้อ มู ล ดังตารางที่ 1 ในการ
เข้ารหัสข้อความต้นฉบับโดยใช้กุญแจที่สุ่มขึ้น ดังตารางที่ 1.ก
2)ขั้นตอนการส่ งอีเมล์ ได้ทาการเข้ารหัสข้อความต้นฉบับแล้วระบบจะ
ทาการนาข้อความไซเฟอร์ มาทาการสร้างรหัสคิวอาร์ ผลลัพธ์ดงั ตารางที่
1.ข แล้วส่งอีเมลล์ไปยังผูข้ อรับบริ การวิเคราะห์ตวั อย่างรับทราบ
3)ขั้นตอนการถอดรหัส เมื่อผูใ้ ช้ทาการใช้อุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่สแกน
ร หั ส คิ ว อ าร์ ผ่ าน โ ป ร แ ก ร ม CES4QR Reader (QR-LIMS version)
โปรแกรมจะร้ องขอกุญแจจากเซิ ร์ฟเวอร์ เพื่ อทาการถอดรหัสข้อความ
ผลลัพธ์ดงั ตารางที่ 1.ค

Encrypt with RSA

Plain text

รู ปที่ 4 ขั้นตอน ScanQR
Algorithm createQR(plain_text, key_lenght)
1: key = GenerateKey(key_lenght)
2: cipher_text = EncryptAES(plain_text, key)
3: StoreCipherAndKey(cipher_text, key) //store to database
4: qr_message = CreateQRMessage(cipher_text)
5: qr_code = Encode(qr_message)
รู ปที่ 5 ขั้นตอนวิธีการสร้างรหัสคิวอาร์
Algorithm scanQR (qr_code, user_id)
1: CheckUserAndQR(user_id, qr_code)
2: qr_message = Decode(qr_code)
3: cipher_text = getCipher(qr_message)
4: key = DecryptRSA(getKey(CES4QR_Server), public_key)
5: plain_text = DecryptAES(cipher_text, key)
รู ปที่ 6 ขั้นตอนวิธีการอ่านรหัสคิวอาร์
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ตารางที่ 1 ตัวอย่างข้อมูล
ก.ข้อความต้นฉบับ
เรี ยน : บริ ษทั กรี นรี เวอร์ พาเนล (ประเทศไทย) จากัด
แบบฟอร์มขอรับบริ การเลขที่ : 530001
รหัสปฏิบตั ิการ : 53-0001
รายการวิเคราะห์ : ค่ามาตรฐาน : ปริ มาณ
สี : ≤ 5 Pt-Co : 1
ซัลเฟต : ≤ 200 mg/L : 1
ความเป็ นกรด-ด่าง (pH) : 7.0-8.5 : 1
เหล็ก : ≤ 0.5 mg/L : 1
ความขุ่น : ≤ 5 NTU : 1
คลอไรด์ : ≤ 250 mg/L : 1
ปริ มาณมวลสารที่ละลายในน้ า (TDS) : ≤ 600 mg/L : 1
สารพิษอื่นๆ เช่น สารหนู สารตะกัว่ : ต้องไม่มี : 1
ความกระด้าง (CaCO3) : ≤ 300 mg/L : 1
ไนเตรต : ≤ 45 mg/L : 1
ข.รหัสคิวอาร์ QR Code ค.ผลลัพธ์การอ่านรหัสคิวอาร์ ฝั่งผูใ้ ช้บริ การ

อย่างไรก็ตาม เนื่ องจากข้อมูลที่ใช้ในการทดสอบเป็ นข้อมูลเฉพาะสาหรับ
ผูข้ อรับบริ การวิเคราะห์ตวั อย่างเท่านั้นไม่สามารถเผยแพร่ ให้ผไู ้ ม่มีส่วน
เกี่ ยวข้อ ง เมื่ อ ต้องแลกกับ การที่ ข ้อมู ล ไม่ ถู ก ดัด แปลงเห็ น ได้ว่าความ
ปลอดภัยของข้อมูลสาคัญกว่าดังนั้นการที่ใช้เวลาอ่านรหัสคิวอาร์ เพิ่มขึ้น
เพื่อแลกกับความปลอดภัยของข้อมูลถื อได้ว่าเหมาะสม การประยุกต์ใช้
กับระบบ QR-LIMS สามารถป้ องกันการถูกปลอมแปลงรหัสคิวอาร์ ได้ดี
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รู ปที่ 7 ระยะเวลาการแปลรหัสคิวอาร์
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คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์
งานวิจยั ที่สนใจเกี่ยวกับ Information Security
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ลัดดา ปรี ชาวีรกุล
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5. ผลการศึกษาและบทสรุป
จากการศึกษาระบบการเข้ารหัสข้อความสาหรับรหัสคิ วอาร์ โดยสุ่ ม
ตัวอย่างข้อมูล 20 ชุ ดทาการทดลองชุ ดละ 5 ครั้ง พบว่าเวลาที่ใช้ในการ
แปลรหัสคิวอาร์ ซ่ ึ งข้อมูลไม่ถูกเข้ารหัสและรหัสคิ วอาร์ ซ่ ึ งข้อมูลได้ถูก
เข้ารหัสนั้นไม่แตกต่าง แต่การอ่านรหัสคิวอาร์ ซ่ ึ งข้อมูลถูกเข้ารหัสนั้นใช้
เวลามากขึ้นประมาณ 75% เมื่ อเทียบกับการอ่านรหัสคิ วอาร์ ซ่ ึ งข้อมูลไม่
ถูกเข้ารหัส เวลาที่เพิ่มขึ้นคือเวลาที่ใช้ในการถอดรหัสข้อความดังรู ปที่ 7
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บทคัดย่ อ

1. บทนา

บทความนี้ เกี่ยวกับการออกแบบและประยุกต์ใช้งานเซ็นเซอร์
สัมผัส แบบเมตริ ก เพื่ อใช้ ในการตรวจจับ ตาแหน่ งของวัตถุ บ นพื้ น ซึ่ ง
สามารถนาไปใช้ในงานหลายด้าน เช่ น การตรวจจับความเคลื่ อนไหวใน
พื้นที่หวงห้ามสาหรับงานด้านการรักษาความปลอดภัย การนาไปใช้แจ้ง
เตือนผูส้ ู งอายุห กล้มในอาคารสู งสาหรั บงานด้านสุ ขภาพ การนาไปใช้
ตรวจสอบความถูกต้องในการวางเท้าของนักกี ฬาเทควันโด้สาหรับงาน
ด้านกีฬา เป็ นต้น โดยในปั จจุบนั เทคโนโลยีที่ใช้ในการตรวจจับตาแหน่ ง
ของวัตถุ บนพื้นได้มีก ารพัฒนาไปอย่างมาก ซึ่ งงานวิจยั ชิ้ น นี้ ได้ทาการ
ออกแบบและประยุกต์ใช้เซ็นเซอร์สัมผัสมาใช้เป็ นอุปกรณ์ตรวจจับ โดย
สามารถขยายการติดตั้งได้ตามพื้นที่จริ งและมี ความละเอียดของส่ วนรั บ
สัม ผัส อยู่ที่ 400 จุดต่ อตารางเมตรซึ่ งละเอี ยดเพี ยงพอในการตรวจจับ
ตาแหน่งรวมไปถึงรู ปทรงของพื้นผิววัตถุที่มาสัมผัสอุปกรณ์ได้

เทคโนโลยีในการตรวจจับตาแหน่ งของวัตถุ บนพื้นได้มีการ
พัฒ นามาเป็ นอย่างมาก[13][14] โดยมี เป้ าหมายในการพัฒ นาเทคนิ ค
วิ ธี ก ารวัด เครื่ อ งมื อ เซ็ น เซอร์ ใ หม่ ๆ เพื่ อ ให้ มี ค วามแม่ น ยาและความ
ละเอียดในการตรวจจับมากยิง่ ขึ้น อีกทั้งยังมีความต้องการในการใช้ค่าที่
ได้จากการตรวจจับไปประมวลผลทางด้านอื่นด้วย[3] เช่ น การจาแนก
แยกประเภทวัต ถุ ที่ ม าสั ม ผัส การหามุ ม ของแรงที่ ม ากระท า การหา
น้ าหนักของและมวลของวัตถุ การประมวลผลภาพจากข้อมูลเซ็ นเซอร์
เป็ นต้น
งานวิจยั นี้ จึงได้มีการพัฒนาการตรวจจับตาแหน่ งของวัตถุบน
พื้ น ด้ ว ยเครื อข่ า ยเซ็ น เซอร์ สั ม ผัส โดยใช้ โ ฟมน าไฟฟ้ าในการสร้ า ง
สัญญาณการตรวจวัดซึ่งง่ายต่อการพัฒนาและติดตั้ง อีกทั้งมีความละเอียด
ของส่ วนรับสัมผัสอยูท่ ี่ 400 จุดต่อตารางเมตรซึ่งเพียงพอในการแยกความ
แตกต่ างของวัตถุ ที่ มาสัม ผัส การสื่ อสารจะใช้ก ารสื่ อสารแบบอนุ กรม
RS-485 ซึ่ งทาให้สามารถขยายการติดตั้งอุปกรณ์ไปตามพื้นผิวจริ งได้ ใน
ส่ วนของต้น ทุ น ในการผลิ ตจะถู ก กว่าเมื่ อเที ยบกับ ประเภทอื่ น ที่ ค วาม
ละเอียดเท่ากัน[11]

คาสาคัญ: เซ็นเซอร์สมั ผัส, การตรวจจับตาแหน่ง

Abstract
This article is about the design and application of metrics
tactile sensors for detect the position of objects on the ground which can
be used in many applications such as movement detect in restricted
areas for security. Notify falls in elderly high-buildings for health.
Check The athlete's stride of Taekwondo sport. The current technology
used to detect the location of objects on the ground has improved so
much. This research has designed and applied a detector using tactile
sensor that can extend according actual space. The resolution of the
exposure is 400 points per square meter which has sufficient resolution
to detect the position and shape of the surface.

2. ทฤษฎีและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้ อง
2.1 เซ็นเซอร์ สัมผัส
เซ็นเซอร์สัมผัสหรื อแทคไทด์เซ็นเซอร์ [1][9] คือ เซ็นเซอร์ ที่
ใช้ในการตรวจจับการสัมผัสนิ ยมใช้เป็ นผิวหนังเที ยมของหุ่ นยนต์ ส่ วน
ใหญ่มกั จะนามาใช้ประกอบกับการควบคุมวัตถุ เช่ น การยกและการจับ
วัตถุที่มีพ้นื ผิวแตกต่างกัน การตรวจหาตาแหน่งและการเคลื่อนที่ของวัตถุ
ที่ สัม ผัส เป็ นต้น นอกจากนี้ ยงั สามารถประยุก ต์ใช้งานได้หลากหลาย
ขึ้น อยูก่ บั ลักษณะงานและชนิ ดของอุปกรณ์ที่นามาใช้ทาเซ็นเซอร์ โดย
สามารถจาแนกได้เป็ นหลายประเภทตามเทคนิ ค ในการสร้ างสัญญาณ

Keywords: Tactile Sensor, Position Detection
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สาหรับการตรวจวัด เช่ น เพียโซอิเล็คทรอนิ ค แสตนเกต อุณหภูมิ อัลตรา
โซนิค สนามแม่เหล็กไฟฟ้า คาปาซิ ทีฟ รี ซิสทีป แสง เป็ นต้น
[1] งานวิจยั ที่ เกี่ ยวกับ การพัฒ นาเซ็ น เซอร์ สัม ผัส มัก มี อยู่ 3
ส่ วน ส่ วนแรกจะเป็ นการพัฒนาตัวเซ็ นเซอร์ ให้ตอบสนองอย่างรวดเร็ ว
ต่ อ แรงที่ ก ระท าจากภายนอกซึ่ งจะเป็ นการน าวัส ดุ ที่ คุ ณ สมบัติ ท าง
กายภาพที่ เหมาะสมมาใช้ทาตัวเซ็ น เซอร์ ส่ วนที่ ส องจะเป็ นการพัฒ นา
เทคนิ ค หรื อวิธีในการทาให้ เซ็ น เซอร์ มีสัญญาณสาหรับการตรวจวัดที่
เสถี ยร สามารถทาซ้ าเซ็ นเซอร์ และขยายได้ตามพื้นผิวที่ จะติดตั้ง อีกทั้ง
ต้องมีบริ เวณไร้ การตอบสนองต่ าเมื่ อเที ยบกับพื้นที่ ท้ งั หมด [8] ส่ วนที่
สามจะเป็ นการพัฒนาเซ็นเซอร์ ให้มีความคงทน ติดตั้งและบารุ งรักษาได้
ง่าย

ในปั จจุบนั ได้มีการวิธีการที่หลากหลายในการพัฒนาอุปกรณ์
ให้สามารถตรวจจับตาแหน่ งของวัตถุได้แม่นยาพร้อมทั้งมี การเพิ่มความ
ละเอียดและการตอบสนองที่รวดเร็ วของอุปกรณ์เพื่อนาไปประมวลผล
ด้านอื่ นด้วย เช่ น การหาทิ ศทางการเคลื่ อนที่ ของวัตถุดงั รู ปที่ 2(ซ้าย)[5]
การคัด แยกและหาโครงร่ างวัต ถุ ที่ ม าสั ม ผัส กับ อุ ป กรณ์ จากลัก ษณะ
สั ญ ญาณต่ างๆดังรู ป ที่ 2(ขวา)[13] เป็ นต้น ซึ่ งสามารถน าไปต่ อ ยอด
พัฒนาเป็ นแอพพลิเคชันอื่นได้อย่างมากมาย

3. การดาเนินการเพื่อการตรวจจับตาแหน่ งของวัตถุ
3.1 การออกแบบบอร์ ดเซ็นเซอร์ สัมผัส

รู ปที่ 3 : ส่ วนรับสัมผัส
รู ปที่ 1 : ส่ วนการทางานต่างๆของเซ็นเซอร์สมั ผัส

ส่ วนรับสัมผัสจะออกแบบให้เป็ นวงกลม[7] โดยอิเล็กโทรดมี
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 เซนติเมตรดังรู ปที่ 3(ซ้าย) ล้อมรอบไปด้วย
กราวเพลน ในส่ วนของชั้นวัสดุต่างๆจะแสดงดังรู ปที่ 3(ขวา)

รู ป ที่ 1 แสดงส่ ว นประกอบพื้ น ฐานของเซ็ น เซอร์ สั ม ผัส
[1]ประกอบไปด้วยส่วนรับการสัมผัสทาหน้าที่ในการสร้างสัญญาณเมื่อมี
วัตถุมาสัมผัสโดยสัญญาณจะเป็ นอนาล็อกหรื อดิ จิตอลจะขึ้นอยูก่ บั วัสดุ
อุปกรณ์ที่เลือกใช้ในการทาตัวเซ็นเซอร์ ส่ วนมัลติเพลกซ์สัญญาณจะทา
หน้าที่ในการแสกนสัญญาณของส่ วนรั บ สัมผัส เข้าไปแปลงสัญญาณที่
ไมโครคอนโทรลเลอร์ ซ่ ึ งจะแปลงเป็ นเป็ นข้อมูลดิจิตอลเก็บไว้ที่ส่วนเก็บ
ข้อ มู ล ส่ ว นสื่ อสารจะท าการส่ ง ข้ อ มู ล ไปยัง อุ ป กรณ์ เป้ า หมาย เช่ น
คอมพิวเตอร์ประมวลผล เป็ นต้น

รู ปที่ 4 : บอร์ดเซ็นเซอร์สมั ผัส

2.2 การตรวจจับตาแหน่ งของวัตถุ
จากรู ป ที่ 1 จะท าการออกแบบบอร์ ด เซ็ น เซอร์ สัม ผัส โดย
กาหนดขนาดของบอร์ ดที่ 20x20 ตารางเซนติเมตร ความหนาของบอร์ด 2
มิ ล ลิ เมตร ประกอบไปด้วยส่ วนตรวจจับ การสัมผัส 16 เรี ยงกัน เมตริ ก
ขนาด 4x4 ดังรู ปที่ 4(ซ้าย)
ในส่ วนมัล ติ เพลกซ์ สัญญาณจะใช้แบบอนาล็อก 16:1 ส่ วน
การสื่ อสารจะใช้ ก ารสื่ อสารแบบอนุ ก รม RS-485 ซึ่ งสนั บ สนุ น
โปรโตคอลมาตรฐานเช่ น ModbusRTU, Feildbus Network เป็ นต้น โดย
ไมโครคอนโทรลเลอร์ และวงจรอิ เล็ค ทรอนิ ค ต่างๆจะอยู่ด้านหลังของ
บอร์ ดและทาการทากาวเพื่อประกบแผ่นโฟมนาไฟฟ้ าหนา 1 เซนติเมตร
ที่ดา้ นหน้าของบอร์ดดังรู ปที่ 4(ขวา)

เทคโนโลยี ที่ ใ ช้ ส าหรั บ การตรวจจับ ต าแหน่ ง ของวัต ถุ ไ ด้
พัฒนาไปอย่างมาก เช่ น การระบุตาแหน่ งบนพื้นผิวโลกด้วยจี พีเอส การ
ตรวจจับตาแหน่ งและการเคลื่ อนที่ ของมนุ ษย์ด้วยการประมวลผลภาพ
การตรวจจับตาแหน่ งของวัตถุดว้ ยการประมวลผลคลื่ นสัญญาณอาร์ เอฟ
ไอดี [12] เป็ นต้น โดยงานวิจยั นี้ จะมุ่งเน้นไปที่การตรวจจับตาแหน่ งของ
วัตถุบนพื้น

รู ปที่ 2 : ตัวอย่างการตรวจจับตาแหน่งของวัตถุบนพื้น
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3.2 การติดตั้งและการทางานของระบบ

4.2 ผลการทดลอง
4.2.1 ทดลองโดยใช้ วตั ถุทรี่ ู ปทรงต่ างกัน

รู ปที่ 5 : ภาพรวมระบบ
การติ ด ตั้ งบอร์ ด เซ็ น เซอร์ สั ม ผัส เพื่ อ ใช้ ใ นการตรวจจับ
ตาแหน่งของวัตถุจะต้องมีการวางโครงเหล็กที่พ้นื เพื่อป้ องกันการเสี ยหาย
ของวงจรอิ เล็ ก ทรอนิ ค ด้ า นล่ างของบอร์ ด จากนั้ นท าการติ ด ตั้ง สาย
สาหรับจ่ายไฟและสายสัญญาณ RS-485 เป็ นอนุกรมไปจนสิ้ นสุ ดที่บอร์ ด
สุดท้ายดังรู ปที่ 5
บอร์ ดบอร์ ดเซ็นเซอร์ สัมผัสแต่ละบอร์ ดจะมี เลขไอดี ที่ไม่ซ้ า
กันเพื่อใช้กาหนดตาแหน่ งบนพื้น โดยเมื่อเริ่ มการทางานบอร์ ดเซ็นเซอร์
สัมผัส จะท าการวนแสกนข้อมู ล จากส่ วนตรวจจับ การสัม ผัส มาเก็ บ ไว้
ภายในส่ วนเก็บข้อมูลของไมโครคอนโทรลเลอร์ เมื่อผูใ้ ช้ตอ้ งการข้อมูล
จะต้องการส่ งคาสั่งจากคอมพิวเตอร์ มาข้อข้อมูลผ่านการสื่ อสาร RS-485
เพื่อไปทาการประมวลผลโดยค่ าที่ อ่านได้จากเซ็ น เซอร์ จะมี ขนาด 256
ระดับในการแบ่งแยกความแตกต่างของสัญญาณ

รู ปที่ 6 : ทดลองตรวจจับโดยใช้วตั ถุสี่เหลี่ยมหนาด 20x20 เซนติเมตร

รู ปที่ 7 : ทดลองตรวจจับโดยใช้วตั ถุที่มีหน้าสัมผัสกลมเส้นผ่าศูนย์กลาง
ขนาด 20 เซนติเมตร

4. การทดลอง
4.1 การตั้งค่ าการทดลอง
ในส่ วนการติ ด ตตั้ง อุ ป กรณ์ ส าหรั บ ทดลองจะให้ บ อร์ ด
เซ็นเซอร์ สัมผัสจานวน 25 บอร์ ดมาเชื่ อมต่อกันให้มีขนาดพื้นที่ 1 ตาราง
เมตรและทาการเชื่ อมต่อกับคอมพิวเตอร์ โดยสื่ อสารแบบ RS-485 ดังรู ป
ที่ 5
การทดลองแรกจะทาโดยการนาวัตถุรูปทรงต่างกันมาวางบน
บนอุปกรณ์ ส่ วนการทดลองสองจะให้ ม นุ ษย์ทาการยืน และคุ ก เข่ าบน
อุ ป กรณ์ จากนนั้ นจะวัด ค่ าจากเซ็ น เซอร์ เพื่ อ หาความแตกต่ างโดยมี
สมมติ ฐ านว่าข้อมูลจากเซ็ น เซอร์ ที่ อ่านมี ค วามละเอี ยดเพี ยงพอในการ
นามาใช้แยกความแตกต่างของวัตถุ ที่มีหน้าสัมผัส ต่างกันและแสดงให้
เห็นถึงรู ปทรงของพื้นผิววัตถุที่มาสัมผัสอุปกรณ์ได้

4.2.2 ทดลองโดยให้ มนุษย์ ยืนและนั่งคุกเข่ า

รู ปที่ 8 : ทดลองตรวจจับโดยการยืน
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รู ปที่ 9 : ทดลองตรวจจับโดยการคุกเข่า

5. สรุป
จากการออกแบบและประยุก ต์ใ ช้ เซ็ น เซอร์ สัม ผัส ในการ
ตรวจจับตาแหน่ งของวัตถุ โดยใช้โฟมนาไฟฟ้าในการสร้างสัญญาณการ
ตรวจวัดซึ่ งมุ่งหวังว่าอุป กรณ์ ที่ได้ทาการออกแบบสามารถเชื่ อมต่อเพื่ อ
ขยายพื้นที่ในการตรวจจับ พร้ อมทั้งมีความละเอียดที่เพียงพอในการระบุ
ตาแหน่งและลักษณะรู ปทรงของวัตถุที่สมั ผัสกับอุปกรณ์ โดยผลการวิจยั
ในครั้ งนี้ โดยการทดลองจับ ตาแหน่ งและรู ป ทรงโดยใช้วตั ถุ ที่ รูป ทรง
ต่างกันสามารถแสดงตาแหน่ งและลักษณะรู ปทรงของวัตถุ ที่สัมผัสกับ
อุปกรณ์ที่แตกต่างกันได้ อี กทั้งยังสามารถระบุตาแหน่ งของมนุ ษย์และ
แสดงให้ เห็ น ถึ งความแตกต่ างของท่ าทางที่ ต่างกัน ระหว่างการยืน กับ
คุกเข่าบนอุปกรณ์ได้ และการใช้การสื่ อสารแบบอนุกรมแบบ RS-485 จะ
ช่วยให้สามารถเชื่ อมต่อเพื่อขยายพื้นที่ ในการตรวจจับได้ ทั้งนี้ แสดงให้
เห็นว่าเซ็นเซอร์ สัมผัสสามารถนามาใช้ในการการตรวจจับตาแหน่ งของ
วัตถุ โดยมีความละเอียดเพียงพอในการตรวจจับและจาแนกรู ปทรงวัตถุ
ที่มาสัมผัสอย่างคร่ าวๆได้ ซึ่ งในอนาคตต้องพัฒนาให้มีความละเอียดมาก
ขึ้นและทดลองหาวัสดุที่จะนามาใช้ทาส่ วนรับสัมผัสให้หลากหลาย รวม
ไปถึงการประมวลผลข้อมูลที่ได้จากเซ็นเซอร์เพื่อใช้งานในด้านอื่นๆ
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A Comparison of Leg distance between of Running and Walking
กัญญาภัค ศรีสุข1 ฆอยรอน อีซอ2 รุ สดี ดอเล๊ าะ2 และ ปภังกร ศรีสุข
1
สาขาวิศวกรรม โครงการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วิชยั วิทยาเขตตรัง
179 หมู่ 3 ตาบลไม้ฝาด อาเภอสิ เกา จังหวัดตรัง 92150 E-mail: kanyaphak.s@rmutsv.ac.th
2
สาขาเทคโนโลยี โครงการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วิชยั วิทยาเขตตรัง
179 หมู่ 3 ตาบลไม้ฝาด อาเภอสิ เกา จังหวัดตรัง 92150

บทคัดย่ อ

1. บทนา

บทความนี้นาเสนอการเปรี ยบเทียบการตรวจสอบลักษณะการ
เดินและการวิ่งของแต่ละบุคคล ลาดับแรกนาลักษณะเด่นคือระยะการก้าว
เท้าที่ได้จากภาพเงามนุษย์ที่ได้จากการคานวณมาขยายเข้าสู่ อนุ กรมฟูริเยร์
เพื่อที่จะลดความเบี่ยงเบนของลักษณะการก้าวเท้าของการเดิ นและการวิ่ง
จากนั้ นข้อ มู ล ที่ ไ ด้รั บ จากการค านวณถู ก น ามาใช้ใ นการตรวจสอบ
ลักษณะการเดินของแต่ละบุคคล ซึ่ งในงานวิจยั ฉบับนี้ ได้ทาการทดสอบ
คุณสมบัติการเดิ น และการวิ่ง โดยใช้ชุดข้อมูลที่สร้ างขึ้น ประกอบด้วย
ข้อมูลของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วิชยั วิทยาเขต
ตรัง จานวน/50/คน การเดินและการวิ่งเหล่านี้ ได้ถูกบันทึกเป็ นไฟล์วีดีโอ
ในมุม 90◦ ผลที่ได้แสดงเป็ นเปอร์ เซ็นค่าความผิดพลาดและความถูกต้อง
ซึ่งมีค่าเท่ากับ 5.43% และ 94.57% ตามลาดับ

ไบโอเมตริ ก (Biometric) เป็ นเทคโนโลยีชี วมาตรที่ มีก าร
ผสมผสานเทคโนโลยีระหว่างเทคโนโลยีทางด้านชี วภาพทางการแพทย์
กับเทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์ เข้าด้วยกัน โดยตรวจวัดคุณลักษณะทาง
กายภาพ (Physical Characteristics) และลัก ษณะทางพฤติ ก รรม
(Behaviors Characteristics) ที่ เ ป็ นลัก ษณะเฉพาะของแต่ ล ะบุ ค คล
นามาใช้ในการระบุตวั บุคคลนั้นๆ แล้วนาสิ่ งเหล่านั้นมาเปรี ยบเทียบกับ
คุณลักษณะที่ได้มีการบันทึกไว้ในฐานข้อมูลก่อนหน้านี้ เพื่อใช้แยกแยะ
บุคคลนั้นจากบุคคลอื่นๆ จากการศึกษางานวิจยั ที่ผา่ นมาได้มีการนาเสนอ
วิธีการตรวจสอบลักษณะการเดินไว้หลายวิธีดว้ ยกันดังที่ได้มีการนาเสนอ
ไว้ในรายงานฉบับที่ [1], [2], [3], [4] จากวิธีการดังกล่าวผูว้ ิจยั ได้เล็งเห็น
และนาลักษณะของการเดิ น (Human Walking) และการวิ่ง (Human
Running) ซึ่ งเป็ นคุณลักษณะทางพฤติกรรมของเทคโนโลยี ชีวมาตรใน
การหาคุ ณลักษณะเด่นจากการเดิ นและการวิ่งของแต่ละบุคคลมาใช้ใน
การวิเคราะห์หาความแตกต่างระหว่างทั้งสองพฤติกรรม
วิธีการที่ นาเสนอนี้ ได้นาภาพที่ ได้รับจากไฟล์วิดีโอมาใช้ดึ ง
คุณลักษณะเด่นในการตรวจสอบลักษณะการเดินและการวิง่ โดยพิจารณา
ถึงลักษณะเด่นของการเดิ นและการวิ่งของแต่ละบุคคลนั้นสามารถแสดง
ได้ด้วยระบบการตรวจสอบลัก ษณะการเดิ น และการวิ่ง ล าดับ แรกน า
ลัก ษณะเด่ น คื อระยะการก้าวเท้า ซึ่ งค านวณจากภาพเงามนุ ษย์ ทาการ
กาหนดมาตรฐานของช่วงเวลาที่ใช้ในการเดินและการวิ่งของแต่ละบุคคล
โดยใช้ Piecewise-linear functions และนาข้อมูลที่ได้จากการคานวณมา
ขยายเข้าสู่ อนุ กรมฟูริเยร์ เพื่อที่ จะลดความเบี่ยงเบนของลักษณะการก้าว
เท้าของการเดิ น และการวิ่ง จากนั้น ข้อ มู ล ที่ ไ ด้รั บ จากการค านวณถู ก
นามาใช้ในการตรวจสอบลักษณะการเดิ นของแต่ละบุคคล งานวิจยั ฉบับ
นี้ ใช้ชุดฐานข้อมูลที่สร้างขึ้น ประกอบด้วยชุดข้อมูลการเดินของนักศึกษา
จานวน/50/คน ซึ่งแต่ละคนมีการเดินแบบปกติ 6 รอบ และวิ่งแบบปกติ 6
รอบ การเดิ นและการวิ่งเหล่านี้ ได้ถูกบันทึกเป็ นไฟล์วีดีโอในมุม 90◦ ซึ่ ง
เป็ นการเดิ น และการวิ่ งผ่ านกล้อ งวี ดี โ อมาใช้สาหรั บทดสอบดังที่ ไ ด้
นาเสนอในงานวิจยั ฉบับนี้

คาสาคัญ: ลักษณะท่าทางการเดิน, ลักษณะท่าทางการวิ่ง, การเปรี ยบเทียบ

Abstract
This paper presents a comparison of leg distance between of
running and walking. First, leg distance feature are calculated from the
human silhouette image. Then they are expanded into Fourier series to
reduce the fluctuation of human running and walking. The Fourier
coefficients of the leg distance of running and walking are used as the
individual feature for identification. The experiments were performed
on a set of data generated by the retention of students, Rajamangala
University of Technology Srivijaya, Trang Campus, which contain
running and walking data from 50 persons. Walking and running are
saved as video files in 90◦ results were expressed as percentage of the
errors and the accuracy of which is equal to 5.43% and 94.57%
respectively.
Keywords: running, walking, comparison
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โดยที่ S (D) คือภาพเงาหลังจากผ่านกระบวนการแปลงภาพ
ด้วยด้วยหลัก การโครงกระดูก D คื อภาพหลังจากผ่านกระบวนการ
กร่ อนภาพและกระบวนการขยายภาพ B คือองค์ประกอบของโครงสร้าง
K คือค่ามากที่สุดของการกร่ อนภาพก่อนที่จะทาการกร่ อนภาพแล้วมีค่า
เป็ นเซตว่าง และ  คื อกระบวนการเปิ ดเป็ นการใช้กระบวนกร่ อนภาพ
แล้วตามด้วยกระบวนการขยายภาพ

2. กระบวนการเตรียมข้ อมูล
ผู้วิ จ ัย ตั้ง สมมติ ฐ านว่ า คุ ณ ลัก ษณะเด่ น ของการตรวจสอบ
ลักษณะการเดินและการวิ่งสามารถจาแนกได้จากภาพเงามนุษย์ [5] ซึ่ งได้
รับมาจากไฟล์วีดิโอ กระบวนการกร่ อนภาพและกระบวนการขยายภาพ
ได้ถูกนามาใช้เพื่อกาจัดสิ่ งรบกวนบนภาพเงามนุษย์ มีกระบวนการดังนี้

2.1 กระบวนการกร่ อนภาพ
การลดขอบของวัตถุภายในภาพให้มีขนาดที่บางลงใช้ในการ
ก าจัด สิ่ ง รบกวนของภาพเงามนุ ษ ย์ใ นส่ ว นของเงาใต้เ ท้า และจุ ด สี ที่
เกิ ดขึ้ นในภาพซึ่ งไม่ใช่ องค์ประกอบของภาพเงา แสดงดังรู ปที่ 1 และ
สามารถคานวณได้จากสมการที่ (1)
E  AB  { x, y | Bx, y  A}

(ก)

(1)

รู ปที่ 2 (ก) ภาพต้นฉบับ (ข) ภาพหลังจากทากระบวนการแปลงภาพโดย
ใช้หลักการโครงกระดูก

โดยที่ A คือภาพต้นฉบับ E คือผลลัพธ์ของภาพเงาหลังทากระบวนการ
กร่ อนภาพ และ B คือองค์ประกอบของโครงสร้าง

3. การดึงคุณลักษณะเด่ น

2.2 กระบวนการขยายภาพ

การกาหนดสัดส่ วนเฉพาะส่ วนของร่ างกายเพื่อที่จะทาการหา
คุณลักษณะเด่นที่เป็ นเอกลักษณ์เฉพาะตัวนั้น ร่ างกายของมนุ ษย์ช่วงล่าง
(Lower/limb/:/รยางค์ล่าง)/เป็ นส่ วนที่ ผวู้ ิจยั ได้เลื อกมาใช้ในประมวลผล
เพื่อหาคุณลักษณะเด่นคือ ระยะของการก้าวเท้า

การเพิ่มขอบของวัตถุ ใ นภาพ แสดงดังรู ปที่ 1 และสามารถ
คานวณได้จากสมการที่ (2)
D  E  B  {x, y | B x, y  E  }

(ข)

(2)

3.1 ระยะการก้ าวเท้ า
ระยะการก้าวเท้านั้นเป็ นการคานวณจากจุดปลายเท้าด้านหน้า
x ไปยังจุดส้นเท้าด้านหลัง y ดังรู ปที่ 3 และระยะการก้าวเท้าสามารถ
คานวณได้ดงั สมการที่ (4)

โดยที่ D คือผลลัพธ์ของภาพเงาหลังทากระบวนการขยายภาพ E คือ
ภาพเงาหลังจากการทากระบวนการกร่ อนภาพ และ B คือองค์ประกอบ
ของโครงสร้างแบบ Disk

f (t )  (( xmaxleg  xmin leg ) 2  ( y max leg  y min leg ) 2 )
i

(ก)

(ข)

(4)

โดยที่ xmin leg คือจุดของปลายเท้าด้านหน้าในแนวแกน x

(ค)

y min leg คือจุดของปลายเท้าด้านหน้าในแนวแกน y

รูปที่ 1 (ก) ภาพต้นฉบับ (ข) ภาพต้นฉบับหลังทากระบวนการกร่ อนภาพ
(ค) ภาพหลังทากระบวนการกร่ อนภาพแลกระบวนการขยายภาพ

x max leg

คือจุดของส้นเท้าด้านหลังในแนวแกน x

y max leg

คือจุดของส้นเท้าด้านหลังในแนวแกน y

2.3 กระบวนการแปลงภาพโดยใช้ หลักการโครงกระดูก
หลักการนี้ ได้ถูกนามาใช้หลังจากการทากระบวนการกร่ อน
ภาพและกระบวนการขยายภาพถูกนามาใช้สาหรับการสร้ างโครงสร้ าง
หลักของภาพ เพื่อให้ง่ายต่อการกาหนดจุดของปลายเท้าและจุดของส้น
เท้า ดังรู ปที่ 2 และคานวณได้จากสมการที่ (3)
K

S ( D)   (( D  kB )  ( D  kB )  B)
k 0

(ก)

(ข)

รู ปที่/3//(ก) ระยะการก้าวเท้าของการเดิ น (ข) ระยะการก้าวเท้าของการวิ่ง

(3)
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3.2 กาหนดมาตรฐานจานวนช่ วงเวลา

3.3 การกระจายคุณลักษณะเฉพาะของลักษณะการเดินและการ
วิง่ ลงในอนุกรมฟูริเยร์

เพื่อที่จะทาให้ข ้อมูลที่แ สดงคุณลัก ษณะเฉพาะของลัก ษณะ
การเดิ น และการวิ่ ง ให้ มี ช่ ว งเวลาที่ ใ ช้ ใ นการเดิ น และการวิ่ ง ที่ เ ป็ น
มาตรฐานเดียวกัน (Normalization of duration time) ซึ่ งเป็ นการลดค่า
ความเบี่ ย งเบนที่ เ กิ ด จากจ านวนของช่ ว งเวลาและเพื่ อ ที่ จ ะก าหนด
มาตรฐานของช่วงเวลาที่ใช้ในการเดิ นและการวิ่งของแต่ละบุคคลจึ งใช้
สมการ Piecewise-linear functions (PLFs) ของการเดิ น และการวิ่ง
fi (t n ) สมการ Piecewise-linear functions กาหนดได้ดงั สมการที่ (5)
N

q(t )   q(t n )n (t ), (t  T ),

หลัง จากข้อ มู ล คุ ณ ลัก ษณะเด่ น ผ่ า นกระบวนการก าหนด
มาตรฐานของช่ วงเวลา เพื่อเป็ นการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพของการตรวจสอบ
เพื่อที่จะลดค่าความเบี่ยงเบนและดึ งคุณลักษณะเด่นของการเดิ นและการ
วิ่งคือ ระยะของการก้าวเท้า ผูว้ ิจยั ได้นาแต่ละคุณลักษณะเด่นดังกล่าวมา
กระจายลงสู่ อนุกรมฟูริเยร์ (Fourier series) ซึ่งแสดงดังสมการที่ (7)
a (0) N
fˆr (t )  r
  ar (n) cos(not ),
2
n 1

(5)

n0

ดังนั้นจากสมการ การที่จะคานวณหาคุณลักษณะเด่นโดยการ
หาค่าสัมประสิ ทธิ์ ของอนุ กรมฟูริเยร์ (Fourier coefficients) ของฟั งก์ชนั
สามารถคานวณได้ดงั สมการที่ (8)

(q  fi (t n )),

จาก n (t ) สามารถกาหนดเงื่อนไขที่แสดงได้ดงั สมการที่ (6)
 t  t ( n 1)
, t  [t ( n 1) , t n ]

 t n  t ( n 1)
t
 ( n 1)  t
 n (t )  
, t  [t n , t ( n 1) ] , .
 t ( n 1)  t n

0,
t  [t ( n 1) , t ( n 1) ]



T

4 2
ar (n) 
 f r (t ) cos(not )dt
T 0

i n

ค่าสัมประสิ ทธิ์ ฟูริเยร์ ar(n) ของคุณลักษณะเด่นระยะการก้าว
เท้าของทั้งการวิ่งและการเดิ น จากค่าของคุณลักษณะเด่นจะเห็ นได้ว่าค่า
สัมประสิ ทธิ์ ฟูริเยร์ ที่คานวณได้จากบุคคลเดี ยวกันมี ความคล้ายคลึ งกัน
และมี ความแตกต่างกันเมื่อเปรี ยบเที ยบกับบุคคลอื่นในแต่งละส่ วนของ
การเดินและการวิ่ง ตามลาดับ ดังรู ปที่ 5
PERSON A
a (n)

t
a (n)

PERSON C

a (n)

q (t n )

RUN

t

t

t
q (t n )

t

t

t

t

a (n)

t

t

รู ปที่/5//ค่าสัมประสิ ทธิ์ ฟูริเยร์ ของคุณลักษณะเด่นการก้าวเท้าของการวิ่ง
และการเดิน

t
q (t n )

WALK

q (t n )

PERSON C
a (n)

WALK

PERSON B
q (t n )

PERSON B
a (n)

RUN

สมการที่ (5) ถูกนามาใช้ในการกาหนดมาตรฐานของช่วงเวลา
ในขณะที่ T = Tn ซึ่ ง Tn สามารถกาหนดได้จากการวิ่งและการเดิ นของ
บุคคลที่นามาใช้เป็ นข้อมูลอ้างอิง ดังรู ปที่/4
PERSON A

(8)

โดย ar(n) คื อค่าสัมประสิ ทธิ์ ฟูริเยร์ N คื อจานวนของค่า
สัมประสิ ทธิ์ฟรู ิ เยร์ (o  2 / T), ( r  f (t ) ), ( n  0,1,2,...,N)

(6)

โดยที่ q (tn) คือคุณลักษณะเด่นของการเดินและการวิ่งของแต่ละ
บุคคล ณ เวลาที่ T = Tn, n (t ) คือค่าเงื่อนไขทางเวลา T คือช่วงเวลาที่ใช้
ในการเดินและการวิ่ง q(t) คือคุณลักษณะเด่นของการเดิน การวิ่ง หลัง
การกาหนดมาตรฐานของช่วงเวลาใหม่

q (t n )

(7)

4. การตรวจสอบท่ าทางการเดิน

t

ขั้นตอนนี้ ค่าสัมประสิ ทธิ์ ฟรู ิ เยร์ ของคุณลักษณะเด่นที่ได้รับใน
ขั้นตอนที่ผา่ นมาถูกนามาใช้ในการตรวจสอบคุณลักษณะการเดิ นของแต่
ละบุคคล โดยมีข้ นั ตอนดังนี้

รูปที่/4//กาหนดคุณลักษณะเด่นของคุณลักษณะของการวิ่งและการเดินให้
อยูใ่ นมาตรฐานเดียวกัน
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ขั้นตอนที่ 1 กาหนดเวกเตอร์ ที่แสดงคุณลักษณะเด่นดังนี้
h1  [h1 (0), h1 (1),...,h1 (M )],
h2  [h2 (0), h2 (1),...,h2 (M )],

6. สรุป
ผูว้ ิจยั ได้นาเสนอการเปรี ยบเที ยบลักษณะการเดิ นและการวิ่ง
ของแต่ละบุคคล ใช้ขอ้ มูลลักษณะการเดิ นและการวิ่งของบุคคล 50 คน
ข้อมูลการเดินและการวิ่งของแต่ละคนถูกเก็บรวบรวมโดยกล้องเว็บแคม
ซึ่งตั้งในตาแหน่งมุม 90◦ ลักษณะการเดิ นและการวิ่งของแต่ละบุคคลนั้น
มีเ อกลัก ษณ์ ที่เ ป็ นคุ ณสมบัติ เ ฉพาะตัว ไม่ ว่าจะเป็ นจังหวะการก้าวเท้า
ระยะของการก้า วเท้า ซึ่ งเป็ นคุ ณ ลัก ษณะที่ ผู้วิ จ ัย น ามาใช้ ใ นการหา
คุณลักษณะเด่น ทั้งนี้ คุณลักษณะเด่นดังกล่าวได้ผ่านกระบวนการเตรี ยม
ข้อ มู ล เพื่ อ ให้ ข ้อ มู ล อยู่ใ นมาตรฐานเดี ย วกัน ผู ้วิ จ ัย ได้ท าการก าหนด
มาตรฐานของช่วงเวลาที่ใช้ในการเดิ นและการวิ่งของแต่ละบุคคลโดยใช้
Piecewise-linear functions และนาการประมาณค่าสัมประสิ ทธิ์ ฟูริเยร์ มา
ใช้เพื่อเป็ นการลดความเบี่ยงเบนของข้อมูล ดึ งคุณลักษณะเด่นของข้อมูล
จึงทาให้สามารถเห็ นได้ชดั ว่า การเดิ นกับการวิ่งมี ความแตกต่างกัน จาก
ผลการทดลองแสดงให้เห็ นว่าวิธีน้ ี เป็ นการตรวจสอบความแตกต่างของ
ลักษณะการเดินและการวิ่งอีกวิธีการหนึ่ง

(9)
(10)

ขั้นตอนที่ 2 รวมเวกเตอร์ ที่แสดงคุณลักษณะเด่นดังที่กล่าวไว้
ในขั้นตอนที่ 1 ดังนี้
h   [h  h  ],
1

2

(11)

ขั้นตอนที่ 3 ตรวจสอบลักษณะการเดินและการวิง่
ผลการตรวจสอบเป็ นจริ งเมื่อ h (ref )  h   ,

(12)

นอกนั้นจะพิจารณาว่าเป็ นตัวปลอม
โดยที่



คือค่าระยะทางแบบยูคลิด (Euclidean Norm)

คือค่าสัมประสิ ทธิ์ฟรู ิ เยร์ อา้ งอิง
h
คือค่าสัมประสิ ทธิ์ฟรู ิ เยร์ ที่นามาทดสอบ
คือค่าขีดแบ่ง (Threshold value) ซึ่งพิจารณาได้จากการ

เดินและการวิ่งอ้างอิงของแต่ละบุคคล
h

(ref )
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5. ผลการทดลอง
ในงานวิจยั ฉบับนี้ ชุ ดฐานข้อมูลการเดิ นและการวิ่งที่นามาใช้
เป็ นชุดฐานข้อมูลที่สร้ างขึ้น โดยเป็ นข้อมูลการเดิ นและวิ่งของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วิชยั วิทยาเขตตรัง จานวน/50/คน ตั้ง
เดินในมุม 90◦ มีลกั ษณะการเดิ นและวิ่งผ่านกล้องแบบปกติ จานวนการ
เดิ นทั้งหมด 6 รอบ และการวิ่ง 6 รอบ จากการทดลองผูว้ ิจยั ได้เลื อก 1
รอบของการเดิ นและวิ่ งปกติ เ ป็ นแบบอ้างอิ งของแต่ ล ะคน ซึ่ งผลการ
ทดลองแสดงถึงค่าความผิดพลาดและค่าความถูกต้องที่คานวณได้จากการ
เปรี ยบเทียบระหว่างการเดินและการวิ่งดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ค่าความผิดพลาดและค่าความถูกต้องเมื่อทาการเปรี ยบเทียบ
ระหว่างการวิง่ และการเดิน
Error Rate (%)
Accuracy Rate (%)
5.43
94.57
จากตารางที่ 1 แสดงถึงค่าความผิดพลาดและค่าความถูกต้องที่
ค านวณได้จากการเปรี ยบเที ยบระหว่างการเดิ น และการวิ่ งของแต่ ล ะ
บุคคลว่ามีความแตกต่างกันในเชิ งเส้นข้อมูลซึ่ งมีค่าความผิดพลาดในการ
เปรี ยบเทียบความแตกต่างเท่ ากับ 5.43% และมี ค่ าความถู ก ต้องเท่ ากับ
94.57%
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การปรับปรุ งคุณภาพของภาพด้ วยการแบ่ งส่ วนของภาพ วิธีวอเตอร์ เฉดและปรับเรียบฮิสโตแกรม
Improved Watershed Image Segmentation Algorithm with Histogram Enhancements
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image as close to the original image was another way. This can be
applied in the medical, industry and other relevant research.

บทคัดย่ อ
งานวิจยั นี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อปรับปรุ งคุณภาพของภาพดิจิตอล
ด้วยการแบ่งส่ วนของภาพด้วยวิธีวอเตอร์เฉด และการปรับเรี ยบฮิสโตแก
รม เพื่อที่จะพยายามรักษาค่าเฉลี่ยความสว่างผิดพลาดต่าสุ ด (Absolute
Mean Brightness Error หรื อ AMBE) ให้ยงั คงมีความสว่างใกล้เคียงกับ
ภาพต้นฉบับและปรับปรุ งให้ภาพมีความคมชัด ประกอบด้วยวิธีการของ
การแปลงวอเตอร์เฉด (Watershed Image Segmentation) โดยแบ่งแยก
ขอบเขตพื้นที่ของภาพสร้างเส้นวอเตอร์เฉด (Watershed line) จากนั้น
ปรับเรี ยบฮิสโตแกรม (Histogram Enhancements) ใช้วิธีแบ่งฮิสโตแกรม
ออกเป็ นสองส่ วน (Brightness preserving bi-histogram equalization
หรื อ BBHE) โดยผลลัพธ์ที่ได้ พบว่าค่าเฉลี่ยความสว่างผิดพลาดมีค่า
ต่าสุดและให้รายละเอียดของภาพที่คมชัดยิง่ ขึ้น เป็ นวิธีการที่ยงั คงรักษา
ค่าระดับความสว่างของภาพ ให้ใกล้เคียงกับภาพต้นฉบับได้ดีอีกวิธีการ
หนึ่ง ซึ่งสามารถนาวิธีการไปประยุกต์ใช้ในงานด้านการแพทย์ ในด้าน
อุตสาหกรรม และงานวิจยั ด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

Keywords: Histogram, Absolute Mean Brightness Error, Equalization,
Image Segmentation, Watershed

1. บทนา
ภาพถ่ายจากดาวเทียม สถานที่ สิ่ งของ และเหตุการณ์สาคัญ
ต่างๆ เป็ นสิ่ งที่บ่งบอกถึงคุณลักษณะเฉพาะของข้อมูลของภาพนั้นๆเพื่อ
นามาใช้เป็ นหลักฐาน
ในการเปรี ยบเทียบหรื ออ้างอิงกับเหตุการณ์ที่
เกิดขึ้นจริ ง การถ่ายภาพด้วยกล้องดิ จิตอล การสแกนภาพผ่านเครื่ อง
สแกนหรื อ
การที่ตอ้ งปรับปรุ งเปลี่ยนแปลงคุณภาพเพื่อต้องการ
รายละเอียดที่ชดั เจนยิง่ ขึ้น ของภาพดิจิตอล สิ่ งที่ตอ้ งพบเห็นอยูเ่ ป็ น
ประจาคือ ฮิสโตแกรม เพียงแต่ปรับเลื่อนเครื่ องหมายหรื อขีดต่างๆ บน
ซอฟแวร์ จน สังเกตว่าภาพ ที่ตนเองเห็นบนจอนั้นมีการเปลี่ยนแปลงไป
ดังที่ตนต้องการถือว่าได้ภาพที่ดีแล้ว แต่แท้จริ งคุณภาพของภาพถ่ายที่
ได้มายังไม่มีคุณภาพดีพอ อาจจะมีความเข้มของแสงมากเกินไป หรื อแสง
น้อยเกินไป ที่ให้ภาพที่ได้เกิดค่าความสว่างผิดพลาดและเกิดค่าเออเร่ อที่
สู ง ไม่ใกล้เคียงกับภาพต้นฉบับ จึงต้องมีการปรับปรุ งคุณภาพของ
ภาพถ่ายด้วยวิธีการ แบ่งฮิสโตแกรม โดยมีวิธีการและเทคนิคมากมายใน
แบ่งฮิสโตแกรมและปรับปรุ งคุณภาพของภาพ
ดังนั้นในงานวิจยั นี้
จะทาการเอาข้อมูลภาพดิจิตอลมา
ปรับปรุ งความคมชัดของภาพถ่ายให้มีความคมชัดมากขึ้น และยังคงรักษา
ระดับความสว่างของภาพ ให้ใกล้เคียงกับภาพต้นฉบับมากที่สุด ด้วย
วิธีการแบ่งส่ วนของภาพโดยใช้หลักการแปลงวอเตอร์ เฉด และใช้เทคนิ ค
การปรับเรี ยบฮิสโตแกรมบนโปรแกรมแมทแลป โปรแกรมแมทแลป
เป็ นโปรแกรมทางวิศวกรรมศาสตร์ที่สามารถคานวณและวิเคราะห์ผล
ทางคณิ ตศาสตร์ แจกแจงความถี่ กราฟิ ก มาทาการเขียนโปรแกรมแบ่ง
ส่ วนของภาพโดยใช้หลักการแปลงวอเตอร์ เฉด และปรับเรี ยบฮิสโตแกรม
ที่เกิดจากภาพถ่าย และทาการเปรี ยบเทียบ ปรับปรุ งคุณภาพของภาพถ่าย

คาสาคัญ: ฮีสโตแกรม, ค่าเฉลี่ยความสว่างผิดพลาด, การปรับเรี ยบ,การ
แบ่งส่วนภาพ, วิธีวอเตอร์เฉด

Abstract
This research aims to improve the quality of digital images
by image segmentation (the method of water shade) and smoothing the
histogram. In order to maintain average brightness value with the lowest
error (Absolute Mean Brightness Error or AMBE), there are still close
to the brightness of the original image and the image adjustment
sharpness. Contains the methods of Watershed Image Segmentation
dividing boundary area of the image created by the Water shade line
and then adjusted the histogram using the split method (Histogram
Enhancements) histogram into two parts (Brightness preserving bihistogram equalization or BBHE) By the results, It is found that the
average brightness value with minimum error and provide details of the
sharper image. As a means of maintaining the brightness level of the
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กาหนดให้
เชื่ อมต่อจุด Q1 และจุด

2.ทฤษฏีการปรับปรุงคุณภาพของภาพ
2.1 การแยกส่ วนในภาพด้วยวิธีวอเตอร์ เฉด (Watershed Image
Segmentation)
หลักการแปลงวอเตอร์เฉดกาหนดให้วา่ วัตถุซ่ ึ งมีภาพลักษณะ
คล้ายแผนภูมิประเทศดังแสดงในรู ปที่ 2.1

 

d A (Q1 Q 2 )  min l( P )

เมื่อเซต
iz A ( Bi )

M3

M1

เป็ นจานวนรู ปแบบเส้นทางที่เกิดขึ้นจากการ
Q2 ในพื้นที่ A
P

A

มีเซตย่อยอยู่ k เซตคือ

คือบริ เวณที่มีอิทธิ พลของจีออเดซิก (Geodesic influence zone)

กระบวนการทาให้จมเริ่ มพิจารณาที่ระดับค่าสี เทาที่ต่าที่สุดก่อนคือ hmin
เมื่อวิเคราะห์และพิจารณาที่ hmin เรี ยบร้อยแล้วก็จะพิจารณาระดับสี เทาที่
hmin  1 เป็ นลาดับต่อไปกระบวนการวิเคราะห์ พิจารณาจะดาเนิ นการ
ต่อไปเรื่ อยๆจนถึง hmax ซึ่งเป็ นค่าระดับสี เท่าที่สูงที่สุด หลังจากนั้น

i
M2

กาหนดให้เซต

คือจุดภาพใน I คือ

Xh

min

Xh

รูปที่ 1 ภาพตัวอย่างแผนภูมิประเทศ

min

 Th

min

(3)

(I )

เมื่อพิจารณาที่ระดับความสู ง

โดยนาวัตถุน้ ีไปเจาะรู เล็กๆในบริ เวณ M1 M2 และ M3 โดยรู
ทีเ่ จาะนั้นต้องทะลุถึงด้านล่างสุดของวัตถุ จากนั้นจึงนาเอาวัตถุทไี่ ด้เจาะรู
แล้ววางลงไปในบ่อน้ า จากนั้นวัตถุค่อยๆจมลงด้วยความเร็ วคงที่ น้ าใน
บ่อก็จะไหลผ่านเข้ามาในรู ที่เจาะไว้ โดยไหลเข้าบริ เวณพื้นที่ๆต่าที่สุด
M2 ก่อน เมื่อระดับน้ าถึงระดับ I จะมีน้ าจากพื้นที่ M1 M2 M3 ล้นข้ามถึง
กัน ซึ่งต้องหลีกเลี่ยง โดยวิธีการสร้างเขื่อนมากั้นน้ าไม่ให้ลน้ ถึงกัน
ขบวนการทาให้จมจะยังดาเนิ นต่อไปเรื่ อยๆ ผลสุดท้ายของขบวนการที่
เกิดขึ้นคือ จะสามารถแยกพื้นที่ออกได้เป็ นสามส่ วนโดยมีเขื่อนเป็ นตัว
แบ่งแยกขอบเขตของพื้นที่ ซึ่ งจะเรี ยกเส้นแบ่งเขตที่สร้างจากเขื่อนว่าเส้น
วอเตอร์เฉด (Watershed Line)
2.1.1 หลักการทาให้วตั ถุจมน้ า
กาหนดให้ I เป็ นภาพระดับสี เทา p คือตาแหน่งจุดภาพ h
คือระดับสี เทา ให้ Th (I) คือตาแหน่งเซตของตาแหน่งในจุดภาพที่มีค่า
ระดับสี เทาน้อยกว่าหรื อเท่ากับ h จะได้

hmin  1

และกาหนดให้ Y  Thmin 1 ( I ) เป็ น

รู ปแบบของเซต Y ที่เกิดขึ้นที่ระดับความสู งต่างระดับนี้ เมื่อกาหนดให้
X h 1 คือเซตของพื้นที่ระดับต่าที่ความถี่ สูง hmin  1 จะได้ว่า
min
Xh

 y1  Ch

Xh

 y1  iz y ( x1 )  iz y ( x2 )  iz y ( x3 )

(5)

Xh

 y1  IZ y ( X h

(6)

min 1

min 1

min 1

( x1 )  Ch

min 1

3

( x2 )  Ch

3

min 1

3

( x3 )

(4)

min

)

จะได้ว่าที่ระดับความสู ง hmin  1 จะประกอบไปด้วยเซตอยู่
2 ส่ วนด้วยกันคือเซต X hmin 1 และเซต Y ที่คอมพลีเมนต์กบั เซต X hmin 1

(1)

Xh

min  2

เพื่อที่จะนา

เซตส่ วนนี้ ไปพิจารณาที่ระดับความสู งถัดไป ลักษณะการวิเคราะห์และ
Y เมื่อทาการวิเคราะห์
พิจารณาเป็ นเช่นเดียวกันกับการพิจารณาเซต
ระดับความสู งของภาพไปจนถึงระดับความสู งเท่ากับ hmax ซึ่งจะเป็ น
ลาดับสุ ดท้ายของการวิเคราะห์ และพิจารณาโดยที่ระดับความสู งนี้ จะ
ประกอบไปด้วยเซต X hmax และ I ที่คอมพลีเมนต์กบั เซต X hmax นี้ ก็จะ

เมื่อกาหนดให้ C ( M ) คือบริ เวณพื้นที่ลุ่มน้ า ซึ่ งมีความสู ง
เป็ น M กาหนดให้ Ch ( M ) เป็ นซับเซตพื้นที่ล่มุ น้ า
Ch ( M )   p  C ( M ) I ( p )  h  C ( M )  Th ( I )

min 1

หรื อ

โดยกาหนดให้เซตส่ วนที่สองนี้ มีระดับสี เทาเท่ากับ
Th ( I )   p I ( p)  h

กาหนดให้

B1 , B2 , ....., Bk

(2)

เป็ นเซตของเส้นวอเตอร์ เฉด หลังจากนั้นก็ทาการปรับเรี ยบฮิสโตแกรมที่
ได้ตามเทคนิค BBHE ต่อไป
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2.2 วิธีการแบ่ งฮีสโตแกรมออกเป็ น 2 ส่ วน (Bi-Histogram
Equalization, BBHE)
วิธีการ BBHE เริ่ มด้วยการแบ่งฮีสโตแกรมภาพต้นฉบับ
ออกเป็ นสองส่ วนหรื อเรี ยกว่าสองภาพย่อยโดยอาศัยค่าเฉลี่ยความสว่าง
ของภาต้นฉบับเป็ นเกณฑ์ในการแบ่ง X m เป็ นค่าเฉลี่ยความสว่างของ
ภาพต้นฉบับ X โดยที่ X m{ X 0 , X1 ,....., X L1} ทาการแบ่งฮีสโตแกรม
ของภาพออกเป็ นสองฮีสโตแกรมย่อยคือ X L และ XU
X  X L  XU

(7)

X L  { X (i , j )| X (i , j ) X m , X (i , j )X }

(8)

XU  { X (i , j )| X (i , j )  X m , X ( i , j )X }

(9)

fU ( x )  X m1  ( X L 1  X m 1 ) cU ( x )

การปรับเท่าฮีสโตแกรมของแต่ละภาพย่อยจะแยกกันทาอย่าง
อิสระ
จากนั้นนาผลลัพธ์ของฮีสโตแกรมที่ถูกปรับเท่าของแต่ละภาพ
ย่อยรวมกลับเข้าด้วยกัน จะได้ภาพเอาต์พตุ Y จากกระบวนการ BBHE
คือ
Y  {Y ( i , j )}

เมื่อ

Y  f L ( X L ) fU ( XU )

เมื่อ k 0 , 1 ,....., m

(10)

เมื่อ k m1 , m 2 ,....., L1

(11)

และ nU

=

L 1 k
 nU
k  m 1

ซึ่ งจานวนจุดภาพทั้งหมดคือ nnL nU

กาหนดPDFของภาพย่อยทั้งสอง
(12)

L 1
cU ( x )   pU ( X j )
j  m 1

(13)

fU ( XU )  { fU ( X ( i , j ))|X ( i , j )XU }

(19)

ตารางที่ 1 ผลการเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยความสว่างผิดพลาด
ค่าเฉลี่ยความสว่างผิดพลาด (AMBE)
GHE
BBHE
Watershed& BBHE
Airplane1
98.817 3.07618
3.0002
Airplane2
63.881
5.185
5.0132
Baboon
14.842 0.20838
0.0014
F16
35.215 6.47762
6.2421
girl
14.45 2.70451
2.3251

ในทานองเดียวกันกับการปรับเท่าฮีสโตแกรมทีเดียวทั้งภาพ
จะถูก
นามาใช้เป็ นฟังก์ชนั ในการแปลงภาพ ดังนั้นภาพย่อยทั้งสองหลังการ
แปลงจะให้ค่าระดับสี เทาใหม่เป็ น
f L ( x )  X 0  ( X m  X 0 ) cL ( x )

(18)

จากการทดลองนาภาพตัวอย่างจานวน 5 ภาพ คือ Airplane1,
Airplane2, Baboon, F16 และ girl มาทาการทดสอบด้วยวิธีต่างๆ 3 วิธี
ตามตารางที่ 1 พบว่าวิธีการ GHE ซึ่งเป็ นวิธีการปรับเรี ยบฮีสโตแกรม
แบบทั้งภาพ สามารถปรับปรุ งภาพให้มีคอนแทรสต์สูง และค่าเฉลี่ยความ
สว่างผิดพลาด (AMBE) สู งสุ ดด้วยเช่นกัน แต่วิธีที่ทาให้ AMBE ต่าสุด
คือ BBHE โดยจากภาพที่นามาทดสอบทั้ง 5 ภาพ จะเป็ นไปในทิศทาง
เดียวกันทั้งหมด และยังมีวิธีที่ยงั คงรักษาระดับค่าความสว่างผิดพลาดให้
ใกล้เคียงกับต้นฉบับมากที่สุดคือ การใช้หลักการวอเตอร์ เฉดทาการแยก
ส่ วนภาพและทาการ BBHE ทาให้คา่ เฉลี่ยความสว่างผิดพลาดที่ได้มีค่า
ต่าสุด
เนื่ องมาจากการแบ่งภาพออกเป็ นส่ วนๆและแบ่งฮีสโตแกรม
ออกเป็ นสองส่ วน แล้วทาการปรับเรี ยบอย่างอิสระจากกันจะให้ผลลัพธ์ที่
ดีที่สุด

m k
nL =  nL
k 0

m
cL ( x )   p L ( X j )
j 0

f L ( X L )  { f L ( X ( i , j ))|X ( i , j )X L }

3. สรุปผลการทดลอง

โดยที่ nLk และ nUk แทนจานวนจุดภาพของระดับสี เทา X k ในภาพย่อย
ของ X L และ XU ตามลาดับส่ วน nL และ nU จะแทนจานวนจุดภาพ
ทั้งหมดของแต่ละภาพย่อย X L และ XU เมื่อ

(17)

และ

และ
nk
pU ( X k )  U
nU

(16)

เมื่อ

กาหนดฟังก์ชนั ความหนาแน่นของความน่าจะเป็ นสาหรับภาพย่อยทั้ง
สอง
nk
pL ( X k )  L
nL

(15)

(14)
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การปรับปรุ งความคมชั ดของภาพด้ วยการปรับเท่ าฮีสโตแกรมด้ วยการแปลงเว็ปเลตสองมิติ
Contrast Image Enhancement Using Histogram Equalization with 2-D Wavelet
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บทคัดย่ อ

adjusting the contrast using equalized histogram. By using the two-

การตีความหมายจากภาพถ่ ายที่ ใช้ในทางทหารในปั จจุบนั มี
ความจาเป็ นอย่างมาก เนื่ องจากต้องการปรั บใช้ในระบบสอดแนมของ
ทางกองทัพ หากข้อมูลภาพที่ ไม่มีความคมชัด จะทาให้ทางกองทัพไม่
สามารถแยกแยะหรื อจาแนก จานวนหรื อที่ต้ งั ของศัตรู ได้ ทาให้รูปแบบ
ในการทาสงครามไม่มีประสิ ทธิ ภาพเท่ าที่ ควร งานวิจยั นี้ จึงได้เล็ งเห็ น
ความสาคัญในวิธีการแก้ไขปั ญหาของความไม่ชดั เจนในรายละเอียดของ
ภาพ ด้วยการปรับปรุ งคุณภาพของข้อมูลภาพ โดยการปรับความคมชัด
และปรับเท่าฮีสโตแกรมอย่างเหมาะสม ด้วยวิธีการแปลงผ่านเว็บเลตสอง
มิติ โดยสามารถแยกสัญญาณข้อมูลภาพจากภาพต้นฉบับได้เป็ น 4 แบนด์
ย่อย จากนั้น ทาการปรับเท่าฮีสโตแกรมจากข้อมูลภาพในแบนที่ 1 เท่านั้น
โดยให้ แ บ่ ง ฮี ส โตแกรมเป็ นส่ ว นๆ ตามค่ า กลางของฟั ง ก์ ชั น ความ
หนาแน่นสะสมบนเนื้ อภาพระดับที่ 1 (Approximation Band) จากนั้นทา
การปรับเท่าฮีสโตแกรมอย่างอิสระซึ่ งกันและกัน ภาพผลลัพธ์ที่ได้ที่เกิ ด
จากการรวมภาพโดยใช้การแปลงเวพเล็ตสองมิติผกผัน ผลการประเมิน
ภาพพบว่าวิธีที่นาเสนอสามารถรักษาค่าเฉลี่ยความสว่างของภาพผลลัพธ์
มี ค่ า ต่ า ลงมาก และยัง คงรั ก ษารายละเอี ย ดของภาพผลลัพ ธ์ ไ ด้ อ ย่ า ง
ครบถ้วน

dimensional discrete wavelet Transform technique by compost to four
sub band, then equalized histogram for the approximation band by
divided as cumulative density. The resulting histogram will be
decomposed by inverse discrete wavelet transform. The assessment of
image result, this solution has low the absolute mean brightness error and
image display more contrast by still keep the image information by
completely.
Keywords: Histogram Equalization, Discrete wavelet transform,
Absolute mean brightness error

1. บทนา
เมื่ อพิจารณาภาพถ่ ายที่ ใช้ในทางทหาร ความคมชัดเพื่อจาแนก
รายละเอียดของภาพจึ งมีความสาคัญอย่างมาก เทคนิ คในการปรับความ
คมชัดของภาพนั้นมี หลายวิธี การปรั บเท่าฮี สโตแกรมก็เป็ นอี ก เทคนิ ค
หนึ่งที่ซ่ ึงเป็ นวิธีการปรับเท่าฮี สโตแกรมต้นฉบับ โดยภาพผลลัพธ์ที่ได้จะ
ส่ งผลให้ภาพมีความคมชัดมากขึ้นกว่าภาพต้นฉบับ ดังนั้นเทคนิ คในการ
เพิ่มความคมชัดจึงเป็ นหัวข้อสาคัญที่น่าศึกษา อย่างไรก็ตามภาพผลลัพธ์
ที่ ได้ต้องยังรั ก ษาค่ าความผิ ด พลาดสั ม บู ร ณ์ ข องภาพผลลัพธ์ใ ห้ ดี ด้ว ย
เช่ นกัน ในปั จจุบนั นี้ เทคนิ คในการปรับเท่าฮี สโตแกรมของภาพต้นฉบับ
ได้มีการพัฒนา ซึ่ งสามารถจาแนกเทคนิ คต่างๆได้เป็ น 4 เทคนิ คดังตาราง
ที่ 1
จากตารางที่ 1 เทคนิ คในการปรับเท่าฮีสโตแกรมของภาพต้นฉบับ
เป็ นเทคนิ คที่สนใจวิธีในการปรับเท่าฮี สโตแกรมเท่านั้น ซึ่ งสามารถเพิ่ม
ความคมชัดของภาพมากขึ้นกว่าภาพต้นฉบับได้ ดังนั้นในงานวิจยั ฉบับนี้
จะนาวิธีก ารแปลงเวฟเลตเข้ามาใช้ โดยจะนาสับแบน LL มาปรั บ เท่ า
ฮีสโตแกรมแยกอิสระจากกัน โดยการคานวณหาตาแหน่ งที่เหมาะสมจาก
ค่าฟั งก์ชันความหนาแน่ นสะสม 0.25 , 0.5 , 0.75 และ 1 แล้วจึงทาการ

คาสาคัญ : การปรั บเท่ าฮี ส โตแกรม, การแปลงเวฟเล็ต , ค่ าเฉลี่ ยความ
ผิดพลาดสัมบูรณ์

Abstract
The interpretation of the photographs used in the military
today is greatly needed due to the deployment of surveillance systems in
the military. But if we have information that there is no clarity in the army
will not be able to identify /classify or unknown a number of enemies
then lead into a war are not effective. This research recognizes that this
topic is importance to find solution to solve the problem of the unclear
picture information. By improve the quality of the image data by
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แปลงเวฟเลตผกผันโดยนา LL ที่ ผ่านการปรั บเท่าฮี สโตแกรมดังกล่ าว
แทนที่ตาแหน่งสับแบน LL เดิม แล้วจึงทาการประเมินผลภาพ
งานวิจยั ฉบับนี้ มีวตั ถุประสงค์ในการเพิ่มความคมชัดของภาพโดย
พิจารณาการรักษาข้อมูลต่างๆภายในภาพ ซึ่ งใช้การประเมินผลภาพด้วย
พิจารณาค่าความสว่างผิ ด พลาดสัม บู รณ์ ค่ าอัตราส่ วนของสัญญาณต่ อ
สัญญาณรบกวนสูงสุด ระหว่างภาพต้นฉบับและภาพผลลัพธ์

cU x  

WBHE
MMHE

Y  Y i, j 
Y  f L  X L   fU  X U 
f L  X L   f L  X i, j  X i, j  X L 

2. ผลงานวิจยั และทฤษฏีทเี่ กีย่ วข้ อง
2.1 หลักการปรับเท่ าฮีสโตแกรม [1]
ก า ห น ด ใ ห้ ค่ า X = X i, j แ ส ด ง ว่ า ค่ า ที่ ก า ห น ด
ประกอบด้วยL ระดับสี เทาแยกเป็ นค่า X 0 , X 1 ,...X L1
ที่
X i, j  แสดงให้เห็นถึงความเข้มของภาพในสถานที่เชิ งพื้นที่ i, j  และ
ค่ า X i, j  X 0 , X 1 ,...X L1 .ให้ ฟั ง ก์ ช่ัน ความหนาแน่ น ของความ
น่าจะเป็ นค่า p X k  ถูกกาหนดให้เป็ นสมการดังนี้
p Xk  

nk
N

j

f U  X U   f U  X i, j  X i, j  X U 

(5)
(6)
(7)

2.2 กระบวนการแปลงเวฟเล็ต
เปรี ยบเหมือนการแตกสัญญาณโดยข้อมูลที่ได้จากการแปลง
เวฟเล็ตจะถูกแบ่งออกเป็ น 4 สับแบนด์ยอ่ ย
LL: คือ ได้จากการผ่านตัวกรองความถี่ต่า 2ครั้ง รายละเอียด
ของข้อมูลภาพส่ วนใหญ่จะอยูบ่ ริ เวณนี้
LH: คือ ได้จากการผ่านตัวกรองความถี่ ต่าในแนวตั้งแล้วนา
ผลที่ได้ไปผ่านตัวกรองความถี่สูงในแนวนอนส่ วนนี้ จะทาการเก็บข้อมูล
ในแนวตั้ง เรี ยกว่าส่ วนของขอบภาพแนวตั้ง
HL: คือ ได้จากการผ่านตัวกรองความถี่ สูงในแนวตั้งแล้วนา
ผลไปผ่านตัวกรองความถี่ต่าในแนวนอส่ วนนี้ จะทาการเก็บข้อมูลใน
แนวนอนแนวตั้ง เรี ยกว่าส่ วนของขอบภาพแนวนอน
HH: คือได้จากการผ่านตัวกรองความถี่ สูงสองครั้งในส่ วนนี้
จะเก็บข้อมูลในแนวทแยงมุม และส่ วนนี้ จะมีความสาคัญน้อยสุ ด เรี ยกว่า
ส่ วนของสัญญาณรบกวน

ภาพที่ ใ ช้ ศึ ก ษาในงานวิ จ ัย นี้ ได้ แ ก่ Pentagon , U2 ,Airport , Man
ตามลาดับ

ตัวอย่าง ผลลัพธ์ขอ้ มูลนาเข้า แสดงค่า p X k  เป็ นค่าเชื่ อมโยงกับฮิ สโต
แกรม ในการนาผลลัพธ์จากภาพที่ ได้เสนอเป็ นจานวนพิกเซลล์ เป็ นค่า
เฉพาะความหนาแน่น แสดงเป็ นค่า X k . สามารถเขียนสมการเพื่อคานวณ
ค่าความหนาแน่นสะสม (Cumulative Density Function: CDF)จากสมการ
ที่ 2 และ 3ตามลาดับ
m

(4)

3. กระบวนการปรับปรุงความคมชัดของภาพ
3.1 รับค่ าภาพอินพุท

(1)

สาหรั บค่า k = 0, 1, …, L – 1, เมื่ อค่ าnkแสดงจานวนครั้ ง ที่
ระดับค่า Xkปรากฏว่า ได้ค่าข้อมูลนาเข้าสู่ ค่า Xและค่า N เป็ นจานวนรวม

cL x    tv pL X j 

(3)

การปรับเท่าฮีสโตแกรมจะถูกการปรับเท่าอย่างอิสระซึ่งกันและกัน ดัง
อธิบายได้จากสมการที่ 4, 5,6และ 7 ตามลาดับ

การปรับเท่าฮีสโตแกรมโดยกระจายความ
สว่างภาพประมาณให้เท่าเทียมกัน
การปรับเท่าฮีสโตแกรมโดยแบ่งออกเป็ น
2 ส่วนเท่าๆกัน โดยอิสระกัน
การปรับเท่าฮีสโตแกรมโดยใช้ตวั ถ่วง
น้ าหนักเป็ นกาหนดตาแหน่งการแบ่ง
การปรับเท่าฮีสโตแกรมโดยแบ่งออกเป็ น
หลายๆส่วน อิสระกัน

BBHE

U

j  m 1

ตารางที่ 1 เทคนิคต่างๆสาหรับการปรับเท่าฮีสโตแกรม
เทคนิคการปรับเท่ าฮีสโตแกรม
คาอธิบาย
HE

L 1

 p X 

รู ปที่ 1 ภาพต้นฉบับ

(2)

j 0
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รู ปที่ 1 ภาพต้นฉบับ (ต่อ)
จากรู ปที่ 1 ภาพต้นฉบับที่ใช้ทดสอบเป็ นภาพมาตรฐาน เป็ นภาพที่
มีใช้แพร่ หลายสาหรับงานประเภท Image Processing

ง.สับแบนด์ยอ่ ยของภาพ MAN

รู ปที่ 2 สี่ สบั แบนด์จากการแปลงเวฟเล็ตแบบเต็มหน่วย

3.2 การแปลงเวฟเล็ต (DWT: Discrete Wavelet Transform)

3.3 การปรับเท่ าฮีสโตแกรมที่ สับแบนด์ LL แบบอิสระกัน

ผลที่ได้จากการแปลง จะได้ 4 สับแบนด์ยอ่ ย ได้แก่ LL, LH, HL
และ HH ดังแสดงในรู ปที่ 2

โดยพิจารณาที่ค่าฟังก์ชนั ความหนาแน่นสะสมเป็ น 0.25 , 0.5 ,
0.75 และ 1 ฮีสโตแกรมหลังจากการปรับปรุ งดังรู ปที่ 3
จากสับแบนด์ LL จะแบ่งส่ วนฮีสโตแกรมออกเป็ น 4 กลุ่ม นั้นคือ XT1,
XT2, XT3 และ XT4 และจะได้ค่า X , X , X 3 และ X 4 ซึ่งเป็ นค่าเฉลี่ยของ
แต่ละกลุ่ม จะได้
1

XT 

2

(8)

X 1 N1  X 2 N 2  X 3 N 3  X 4 N 4
N1  N 2  N 3  N 4

จะได้ว่า
N1

 figi 

ก.สับแบนด์ยอ่ ยของภาพ Pentagon

i 0

N2

 figi 

i  N1 1

N3

 figi 

i  N 2 1

NT

 figi  N

i  N 3 1

T

X original

(9)

ต้องการแบ่ง Histogram ออกเป็ น 4 กลุ่ม จะได้
N1

N2

N3

NT

i 0

i  N1 1

i  N 2 1

i  N 3 1

1

 figi   figi   figi   figi  4 N

T

X original

(10)

และน ากลุ่ ม ของฮี ส โตแกรมที่ แ บ่ งแล้วมาท าการปรั บ เรี ยบ
อย่างอิสระจากกัน ดังสมการที่ (1)-(7)
ข.สับแบนด์ยอ่ ยของภาพ U2

ก.ผลลัพธ์ของภาพ Pentagon หลังปรับเรี ยบและฮีสโตแกรม

ข.ผลลัพธ์ของภาพ U2 หลังปรับเรี ยบและฮีสโตแกรม

ค.สับแบนด์ยอ่ ยของภาพ Airport
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ตารางที่ 2 ความสว่างผิดพลาดสัมบูรณ์เฉลี่ยเปรี ยบเทียบ (AMBE) และ
อัตราส่ วนของสัญญาณต่อสัญญาณรบกวนสู งสุ ด(PSNR)
AMBE
TEN
ค.ผลลัพธ์ของภาพ Airport หลังปรับเรี ยบและฮีสโตแกรม

Pentagon
U2
Airport
Man

ง.ผลลัพธ์ของภาพ MAN หลังปรับเรี ยบและฮีสโตแกรม
รู ปที่ 3 ภาพต้นฉบับและฮีสโตแกรมของสับแบนด์ LL หลังปรับปรุ ง

GHE

BBHE

WBHE DWHE

96.7
98.817
63.4
99.5

3.67
41.471
0.88
16.8

13.56
25.861
2.34
29.23

0.747
5.846
0.9646
4.771

ภาพต้นฉบับ

ภาพผลลัพธ์

102.417
69.546
69.546
69.454

105.945
63.312
71.452
73.782

3. ผลและการวิเคราะห์ ผล
ผลการศึกษาพบว่าการปรับปรุ งคุณภาพโดยการปรับเท่า
ฮีสโตแกรมที่แบนด์ LL หลังจากผ่านการทาเวฟเล็ตโดยการปรับเท่า
ฮีสโตแกรมแบ่งเป็ นสี่ ส่วนที่ความหนาแน่นสะสมของข้อมูล ตาแหน่ง
CDF 0,0.25,0.5,0.75 ผลลัพธ์ภาพที่ได้พบว่าภาพมีความคมชัดสู ง ซึ่ ง
หลังจากที่ได้คานวณหาค่าเฉลี่ยความผิดพลาดสัมบูรณ์ ( AMBE) และค่า
อัตราส่ วนของสัญญาณต่อสัญญาณรบกวนสู งสุ ด (PSNR) ระหว่างภาพ
ต้นฉบับและภาพผลลัพธ์ พบว่าค่าเฉลี่ยความผิดพลาดสัมบูรณ์มีค่าต่า
และความคมชัดของภาพดีกว่าภาพต้นฉบับ

3.4 การแปลงเวฟเลตผกผัน
แปลงกลับเวฟเล็ตแบบเต็มหน่วย (Inverse Discrete Wavelet
Transform) เพื่อการสร้ างสัญญาณขึ้นมาใหม่จากองค์ประกอบย่อยของ
ซับแบนด์ต่างๆ จะได้ภาพผลลัพธ์ดงั ภาพที่ 4

4. กิตติกรรมประกาศ
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ค.ภาพผลลัพธ์ของ Airport หลังทา IDWT และฮีสโตแกรม

ง.ภาพผลลัพธ์ของ Man หลังทา IDWT และฮีสโตแกรม
รู ปที่ 4 ภาพผลลัพธ์
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การหลอมภาพให้ มีความคมชั ดสู งแบบพีซีเอด้ วยเทคนิคการแปลงเวฟเล็ต
High Resolution Sharpening in Wavelet Base Image Fusion on PCA Transform Technique
พัชยา คีรินทร์ 1 และ ณัฐพงศ์ พันธุนะ2
1,2
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1381 ถ.ประชาราษฎร์ สาย1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื อ กรุ งเทพฯ โทรศัพท์02-836-3000 ต่อ 4150
E-mail: pk_patchaya@hotmail.co.th , nattapong.p@rmutp.ac.th

blending images to compare the quality of the image obtained by the
theoretical conversion web Paulette (Wavelet Transform) to
demonstrate how to mix the new image it can provide the sharpness of
the image , the better.
The assessment found that the proposed method can
increase the contrast of the image. And maintaining data within the
output video in its entirety.

บทคัดย่ อ
ปั จจุบนั การหาขอบภาพถือได้วา่ มีความสําคัญในกระบวนการ
ประมวลผลภาพทางดิจิตอล เพราะเนื องจากในงานด้านการประมวลผล
ภาพในบางสาขาจําเป็ นต้องอาศัยลายเส้นหรื อขอบภาพทีมีความสมบูรณ์
ของรายละเอียดของภาพในภาพถ่ายนันๆ เนื องจากกํารวินิจฉัยโรคบาง
โรคต้องอาศัยความถูกต้องแม่นยําจากภาพ อีกทังยังจําเป็ นต่องานด้าน
วิศวกรรม โดยส่ วนใหญ่จะนิ ยมนําไปใช้ในการคํานวณทีแตกต่างกัน
ออกไป เช่น คํานวณเพือหําพืนทีระหว่างจุดจุดหนึ งไปยังอีกจุดหนึ งมา
ประยุกต์ใช้เพือเลือกคําสัมประสิ ทธิa ทีจะใช้ในการผสมเป็ นขอบภาพใหม่
ทีมีความชัดเจนของขอบภาพทีมากขึนและในงานวิจยั นี จะนําขอบภาพที
ได้จากการผสมขอบภาพใหม่นาํ ไปเปรี ยบเทียบคุณภาพของขอบภาพที
ได้จากทฤษฎีการแปลงเว็บเลต (Wavelet Transform) เพือแสดงให้เห็นว่า
วิธีการผสมขอบภาพใหม่นนสามารถให้
ั
ความคมชัดของขอบภาพทีดีกว่า
ผลการประเมินภาพพบว่าวิธีทีนําเสนอสามารถเพิมความ
คมชัดของภาพ และยังคงรักษาข้อมูลต่าง ๆ ภายในภาพผลลัพธ์ได้อย่าง
ครบถ้วน

Keywords: Principal components analysis, discrete wavelet transform,
Standard deviation, Correlation, PSNR

1. บทนํา
เมื อพิจารณาภาพดิ จิตอลทัวไป ภาพยังไม่ชัดเจนซึ งมี ผลต่ อ
การอธิ บายและการตี ความของภาพได้ เช่ นภาพถ่ ายทางดาวเที ยม ความ
คมชัดเพือจําแนกรายละเอียดของภาพจึ งมี ความสําคัญอย่างมาก เทคนิ ค
ในการปรั บความคมชัด ของภาพนันมี ห ลายวิธี ทีถู กนําไปใช้ป ระโยชน์
สําหรั บภาพถ่ ายเพิมความคมชัด ให้ภาพถ่ ายทางดาวเที ยมได้แ ก่ เทคนิ ค
ดังต่อไปนี [1]
1.1 IHS Transformความเข้มขององค์ประกอบจะถูกแทนทีด้วย
ภาพทีมีรายละเอียดสู ง ซึ งสี ทีได้ของภาพผลลัพธ์อาจจะเพียนและไม่เป็ น
ทีพอใจมากนัก สมการทีใช้แปลง ดังนี

คําสําคัญ: พีซีเอ,การแปลงเวฟเล็ต, ค่าเบี ยงเบนมาตรฐาน, สหสัมพันธ์,
อัตราส่ วนของสัญญาณต่อสัญญาณรบกวนสู งสุ ด

Abstract
Currently, the edge image is regarded as important in the
process of digital image processing. Because in the field of image
processing in certain fields require lines or the edges of a complete
description of the image in the photo itself. The statements diagnose
certain diseases requires accurate picture. It is also essential to
engineering. Most commonly used to calculate the difference, like
testicle to calculate the area between the point-to -point.Applied to
select the coefficients to be used in combination with a new edge image
clarity of the picture more. In this research will be trimming the edge

(1)

(2)
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กระบวนการวิเคราะห์องค์ประกอบหลักเป็ นหนึ งในเทคนิ ค
การวิเคราะห์ขอ้ มูลหลายตัวแปรโดยไม่มีการแบ่งกลุ่มตัวแปรว่าตัวแปร
ใดเป็ นตัวแปรตามและตัวแปรอิสระ สนใจเพียงต้องการหาความสัมพันธ์
ของตัวแปรต่างๆเหล่านันโดยจะสร้ างตัวแปรใหม่ขึนด้วยความแปรผัน
หรื อความแปรปรวนของตัวแปรเดิมจึงนิ ยมใช้การวิเคราะห์ดว้ ยเทคนิ คนี
เพือลดขนาดเมตริ กซ์ของตัวแปรให้เล็กลงหรื อใช้หาความสัมพันธ์ของ
ข้อมูล องค์ประกอบหลักข้อแรกคือที นําไปเป็ นทิศทางทีมีค่าความ
แปรปรวนแปรปรวนสู งสุ ด องค์ประกอบหลักทีสองเป็ นข้อจํากัด ทีจะอยู่
ในสเปซตังฉากแรก ส่ วนนี ชี ทิศทางของความแปรปรวนสู งสุ ดภายใน
สเปซนี
องค์ประกอบหลักข้อทีสามถูกนําตัวไปในทิศทางทีมีความ
แปรปรวนสู งสุ ดในสเปซตังฉากกับสองคนแรก PCA ไม่ได้มีชุดเวกเตอร์
พืนฐานแน่นอน อาธิ เช่น FFT, DCT และเวฟเทท เป็ นต้น เวกเตอร์
พืนฐานขึนอยูช่ ุดของข้อมูล PCA ยังเป็ นการแปลงเชิ งเส้นซึ งง่ายในการ
นําไปใช้งานในการวิเคราะห์ขอ้ มูลทีมีจาํ นวนมาก PCA ถูกนํามาใช้กนั
อย่างแพร่ หลายในการบีบอัดข้อมูลและการจับคู่รูปแบบโดยการแสดง
ข้อมูลทีจะเน้นความเหมือนและความแตกต่าง โดยมไม่สูญเสี ยข้อมูลมาก

(3)

(4)
1.2 Bovey Transform ภาพข้อมู ลดาวเที ยมที มี ระดับ ความ
แตกต่างของความคมชัดสู งนัน มีประโยชน์ต่อการตรวจสอบ ติดตามการ
เปลี ยนแปลงเทคนิ คนี อาศัยหลักการของระดับความแตกต่างของความ
คมชัดมาช่วยทําให้ภาพข้อมูลดาวเทียมในระบบหลายช่วงคลืนนันมีความ
คมชัด หรื อมีรายละเอียดเชิ งพืนทีเพิมมากขึน โดยในวิธีการนี ภาพข้อมูล
ในระบบหลายช่วงคลืนได้ถูกนอร์ แมลไลซ์ และค่าดิจิตอลนัมเบอร์ ในแต่
ละช่ วงคลื นในระบบหลายช่ วงคลื นที ได้จากการผสานข้อมูลนัน ได้มา
จากการคู ณค่ าดิ จิตอลนัม เบอร์ ข องช่ วงคลื นที ถู กนอร์ แมลไลซ์ด้วยค่ า
ดิ จิตอลนัมเบอร์ ของภาพข้อมูลในระบบขาวดําแม้ว่าเทคนิ คนี จะช่ วยให้
ภาพมีความคมชัด สามารถมองเห็ นขอบเขตของวัตถุต่างๆ ได้ชดั เจน จน
สามารถแยกแยะได้ แต่กลับมีผลกระทบต่อคุณลักษณะเชิ งคลื นของภาพ
ข้อมูลดาวเที ยมอย่างมาก ดังนันการทําความคมชัดของภาพด้วยวิธีนีนัน
จึงไม่เหมาะในการนําไปประยุกต์ใช้ต่อในการจําแนกประเภทข้อมูลแบบ
เนื องจากค่าของข้อมูลในแต่ละพิกเซลจะถูกเปลียนแปลงไปอย่างมาก

2.2กระบวนการแปลงเวฟเล็ต
เปรี ยบเหมื อนการแตกสัญญาณโดยข้อมูลทีได้จากการแปลง
เวฟเล็ตจะถูกแบ่งออกเป็ น 4 สับแบนด์ยอ่ ยๆ
LL:คือ ได้จากการผ่านตัวกรองความถี ตํา 2ครัง รายละเอียด
ของข้อมูลภาพส่ วนใหญ่จะอยูบ่ ริ เวณนี
LH: คือ ได้จากการผ่านตัวกรองความถี ตําในแนวตังแล้วนํา
ผลทีได้ไปผ่านตัวกรองความถีสู งในแนวนอนส่ วนนี จะทําการเก็บข้อมูล
ในแนวตัง เรี ยกว่าส่ วนของขอบภาพแนวตัง
HL: คือ ได้จากการผ่านตัวกรองความถี สู งในแนวตังแล้วนํา
ผลไปผ่านตัวกรองความถีตําในแนวนอส่ วนนี จะทําการเก็บข้อมูลใน
แนวนอนแนวตัง เรี ยกว่าส่ วนของขอบภาพแนวนอน
HH: คือได้จากการผ่านตัวกรองความถี สู งสองครังในส่ วนนี
จะเก็บข้อมูลในแนวทแยงมุม และส่ วนนี จะมีความสําคัญน้อยสุ ด เรี ยกว่า
ส่ วนของสัญญาณรบกวน

1.3พีซีเอ (PCA: Principal Components Analysis)การวิเคราะห์อยู่
บนพืนฐานความแปรปรวน โดยองค์ประกอบแรกจะมี รายละเอียดมาก
ทีสุ ด โดยทัวไปแล้วผลของ PCA จะให้ผลลัพธ์ดีกว่าผลจาก HIS
1.4 การแปลงเวฟเล็ต (Wavelet Transform) อยูบ่ นพืนฐานเรื อง
ของความถี เพิมความถี สู งจาก PAN ไปสู่ ความถี ตําโดยปราศจากการ
เปลียนสี
การปรั บปรุ งภาพโดยผ่านขบวนการทางเวฟเล็ ตแยกสัญญาณ
และการปรั บ ปรุ งจากภาพ Panchromaticเป็ นอี ก เทคนิ ค หนึ ง โดยภาพ
ผลลัพธ์ทีได้จะส่ งผลให้ภาพมีความคมชัดมากขึนกว่าภาพต้นฉบับ ดังนัน
เทคนิ ค ในการเพิมความคมชัดจึ งเป็ นหัวข้อสําคัญที น่ าศึ กษา อย่างไรก็
ตามภาพผลลัพธ์ทีได้ตอ้ งยังรั กษาค่าเบียงเบนมาตรฐานและสหสัมพันธ์
ของภาพต้นฉบับและภาพผลลัพธ์ให้ใกล้เคียงด้วยเช่นกัน

3. เครืSองมือและวิธีการวิจยั
3.1ภาพต้ นฉบับ Panchromatic
ภาพทีใช้ในการศึกษากับงานวิจยั นี เป็ นภาพถ่ายดาวเทียมชื อ
PAN.tiff ทีมีความละเอียดสู ง และมีขอ้ มูลทีอยูใ่ นภาพมาก โดยภาพนี มี
ขนาด 2449 x 613 พิกเซล

2. ทฤษฏีพนืR ฐานทีเS กียS วข้ อง
2.1กระบวนการวิ เ คราะห์ องค์ ประกอบหลั ก
(PCA:Principal Component Analysis)
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3.3 เทคนิคการหลอมภาพด้ วยวิธีทนีS ําเสนอ
PAN

R

B

G

รู ปที 1 ภาพต้นฉบับ Panchromatic ขนาด 2449x613 พิกเซล
Smooth
PC

รู ปที 2 ภาพต้นฉบับ R ขนาด 613x154 พิกเซล

D
Edge

รู ปที 3 ภาพต้นฉบับ G ขนาด 613x154 พิกเซล

LL

LH

HL

HH

Inverse

รู ปที 4 ภาพต้นฉบับ B ขนาด 613x154 พิกเซล

PC

3.2ขัRนตอนการวิเคราะห์ PCAอัลกอริทมึ
RGB

จากข้อมูลภาพ ซึ งเป็ นเมตริ กซ์มีขนาด M x N ขันตอนในการทํา
PCA ดังนี
1. จัดข้อมูลลงใน คอลัมน์ เมทริ กซ์ กําหนดใหม่เป็ น เมทริ กซ์Z ซึ ง
มีขนาดเมตริ กซ์ 2 x n
2.คํานวณ ค่าเฉลียของแต่ละคอลัมน์กาํ หนดให้เป็ น M
3.ลบค่าเฉลียเวกเตอร์ M กับแต่ละคอลัมน์เป็ น เมทริ กซ์Z ผลลัพธ์
กําหนดให้เป็ นเมทริ กซ์X ซึ งมีขนาด 2 x n เป็ นต้น
4.หาค่าความแปรปรวนเมตริ กซ์ C
5.คํานวณหาค่า Eigenvectors V และ Eigenvalue D ของ C แล้ว
จัดเรี ยงข้อมูล Eigenvalue น้อยสุ ดของ V และ D ซึ งเป็ นเมตริ กซ์
ขนาด 2 x 2

รู ปที 5 ขันตอนการหลอมภาพด้วยวิธี PCA ร่ วมกับการแปลงเวฟเล็ต
จากแผนภูมิรูปที 5 เป็ นการนําเสนอวิธีการหลอมภาพให้มี
ความคมชัดสู งด้วยวิธีพีซีเอร่ วมกับการแปลงเวฟเล็ต ด้วยการนําเอาภาพ
Panchromatic ต้นฉบับทีมีความละเอียดสู ง มาผ่านขบวนการสมูทแล้วหา
ขอบภาพ ในขณะเดียวกันนําภาพ Multispectral ทีมีรายละเอียดของภาพ
และความยาวช่วงคลืนสู งมาเข้าขบวนการ PCA และนําอัลกอริ ทึมแปลง
เวฟเล็ต
แล้วนําขอบภาพทีได้จากการทําสมูทดึงเข้ามาแทนในข้อมูล
เฉพาะในสับแบนด์LL
และแปลงเวฟเล็ตกลับจะได้ภาพผลลัพธ์ทีมี
รายละเอียดและความคมชัดทีสู งขึน

6.พิจารณา คอลัมน์แรกของ V ซึ งสอดคล้องกับ ค่า Eigenvalue
ขนาดใหญ่สุด เพือการคํานวณเป็ น P1 และ P2 ดังนี

และ

(5)
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3.4การแปลงเวฟเล็ต(DWT: Discrete Wavelet Transform)

4.ผลลัพธ์ และการวิเคราะห์
ผลการศึกษาพบว่าการปรับปรุ งคุณภาพความคมชัดของภาพ
โดยด้วยวิธีการแบบพีซีเอด้วยเทคนิ คการแปลงเวฟเล็ต โดยทีมี นาํ ภาพ
PAN มาแทนที แบนด์LLในเวฟเล็ตผลลัพธ์ภาพที ได้พบว่าภาพมี ความ
คมชัดสู งซึ งหลังจากที ได้คาํ นวณเปรี ยบเทียบค่าเบี ยงเบนมาตรฐานและ
สหสัมพันธ์ของภาพ ต้นฉบับกับภาพผลลัพธ์ พบว่าค่าใกล้เคี ยงกันมาก
และค่าอัตราส่ วนของสัญญาณต่อสัญญาณรบกวนสู งสุ ด(PSNR)ระหว่าง
ภาพต้น ฉบับ และภาพผลลัพธ์ พบว่าค่ าความคมชัด ของภาพดี ก ว่าภาพ
ต้นฉบับ โดยยังคงรักษารายละเอียดของภาพได้ดีมาก
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เทคนิคการปรับปรุ งภาพถ่ ายจากกล้ องดิจิตอลด้ วยวิธีการปรับปรุ งฮีสโตแกรมแบบหลากหลายเว้ าโค้ ง
Digital Image Improvement by Shape Histogram Equalization Technique
ดลรวี วุ่นแม่ สอด 1 ณัฐพงศ์ พันธุนะ2
1,2
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้ า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
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heat histogram. The part of this histogram is equal to n+1 and then
smooth each other heap histogram independently. The result showed
that the Tennengrade or contrast of the image is higher than the original
one. However, it can retain brightness errors (AMBE) as well.

บทคัดย่ อ
ปัจจุบนั การแข่งขันในเรื่ องของความละเอียดและความคมชัด
ของภาพถ่ายจากกล้องดิจิตอลเป็ นไปอย่างกว้างขวาง ยิ่งภาพถ่ายที่มีความ
ละเอียดสู งจะสามารถเก็บรายละเอียดของภาพได้มากขึ้น ซึ่ งทาให้ขนาด
ของภาพถ่ายที่ได้น้ ันมี ข นาดความจุของข้อมูลที่ สูงมากขึ้นด้วย จนเป็ น
สาเหตุให้ตอ้ งปรับปรุ งหรื อเปลี่ยนอุปกรณ์สื่ออิเล็กทรอนิ กส์ให้ทนั สมัย
อยู่ตลอดเวลา ทาให้อุปกรณ์ ตวั เก่ าล้าสมัยไปในที่ สุด ในงานวิ จยั นี้ จะ
พัฒนาและประยุก ต์วิธี ก ารปรั บ ปรุ ง ภาพถ่ ายดิ จิต อลให้ มีค วามคมชัด
สู งขึ้น แต่ได้พยายามรั กษาค่าเฉลี่ ยความผิดพลาดของภาพผลลัพธ์ต่าสุ ด
ด้วยการปรับปรุ งฮี สโตแกรมแบบหลากหลายเว้าโค้ง โดยจะแบ่งฮี สโต
แกรมของภาพต้นฉบับออกเป็ น n ส่ วนตามจุดเว้าหงายของฮีสโตแกรม
ต้นฉบับ จะได้ส่วนของฮีสโตแกรมเท่ากับ n+1 ส่ วน และปรับเรี ยบฮี สโต
แกรมอย่างอิสระจากกัน ผลลัพธ์ที่ได้พบว่าค่า Tennengrade หรื อ ความ
คมชัด ของภาพจะสู ง ขึ้ น กว่ า ภาพต้น ฉบับ แต่ ย งั คงรั ก ษาความสว่ า ง
ผิดพลาด (AMBE) ไว้ได้

Keywords: Histogram Equalization, Digital Image, Shape, Absolute
mean brightness error

1. บทนา
ปั ญหาในเรื่ องของภาพที่ นามาใช้งานคื อความไม่ชดั เจนของ
ภาพที่มีความแตกต่างของระดับสี เทาในภาพต่า หรื อมี สัญญาณรบกวน
ในภาพสู งอาจจะทาให้การตี ความหมายของภาพผิดเพี้ยนไป ดังนั้นการ
ปรับปรุ งภาพด้วยวิธีปรับปรุ ง Histogram เป็ นวิธีที่ใช้กนั อย่างแพร่ หลาย
และถูกนามาประยุกต์ในงานวิจยั ฉบับนี้ เทคนิ คในการปรับเท่าฮี สโตแก
รมของภาพต้นฉบับเป็ นเทคนิ คที่ ถูกสนใจ ซึ่ งสามารถเพิ่มความคมชัด
ของภาพมากขึ้นกว่าภาพต้นฉบับได้ โดยในงานวิจยั ฉบับนี้ จะนาวิธีการ
ปรับเท่าฮีสโตแกรม ณ ตาแหน่งการเกิดพีคของฮี สโตแกรม โดยแบ่งเป็ น
3 กรณี ได้แก่ ณ ตาแหน่งการเกิดพีคสู ง, ณ ตาแหน่งการเกิดพีคต่า และ ณ
ตาแหน่งการเกิดพีคสู ง-ต่า
งานวิจยั ฉบับนี้ มีวตั ถุประสงค์ในการเพิ่มความคมชัดของภาพ
โดยพิจารณาการรักษาข้อมูลต่างๆภายในภาพ ซึ่ งใช้การประเมิณผลภาพ
ด้ ว ยพิ จ ารณาค่ า ความสว่ า งผิ ด พลาดสั ม บู ร ณ์ แ ละค่ า อัต ราส่ ว นของ
สัญญาณต่อสัญญาณรบกวนสู งสุ ด ระหว่างภาพต้นฉบับและภาพผลลัพธ์

คาสาคัญ: การปรับเท่าฮีสโตแกรม, ภาพดิจิตอล, เว้าโค้ง , ค่าเฉลี่ ยความ
ผิดพลาดสัมบูรณ์

Abstract
Currently competition in terms of resolution and contrast of
photos from digital cameras are widely mentioned. The higher
resolution the photos contain, the more details the picture has. This fact
enables the more details of pictures which also hold much more
capacity of data. This also causes the electronic devices to be updated
all the time to cope with those problems. Therefore, the conventional
devices are obsolete. This research has been developed and applied to
improve digital photos with high contrast. The researcher has solved the
problems by keeping the average error of the lowest results and
improving heat histogram of various curves. The heat will break the
histogram of the original image into n part by the concave side of the

2. ผลงานวิจยั และงานเขียนอืน่ ๆทีเ่ กีย่ วข้ อง
2.1 หลักการปรับเท่ าฮีสโตแกรม [1]
ก าหนดให้ ค่ า X = X i, j แสดงว่ า ค่ า ที่ ก าหนด

ประกอบด้ ว ยL
ระดั บ สี เทาแยกเป็ นค่ า X 0 , X 1 ,...X L1
ที่ X i, j  แสดงให้เห็ นถึ งความเข้มของภาพในสถานที่ เชิ งพื้น ที่ i, j 
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และค่ า X i, j  X 0 , X 1 ,...X L1 .ให้ ฟั ง ก์ ช่ัน ความหนาแน่ น ของ
ความน่าจะเป็ นค่า p X k  ถูกกาหนดให้เป็ นสู ตรดังนี้
p Xk  

nk
N

2. การหาค่ า เฉลี่ ย ความน่ า จะเป็ นของค่ า ความสว่ า งหรื อ
ระดับสี เทาที่ใกล้เคียงกัน
3. การเปลี่ยนเครื่ องหมายความแตกต่างระหว่างค่าความน่ าจะ
เป็ นของสองระดับสี เทาที่อยูใ่ กล้เคียงกัน
4. การหาตาแหน่ งค่ าระดับ สี เ ทาที่ แ บ่ งพีค ฮี ส โตแกรมหรื อ
เทรชโฮล (Threshold)

(1)

สาหรับค่า k = 0, 1, …, L – 1, เมื่อค่าnkแสดงจานวนครั้ง ที่
ระดับค่า Xk ปรากฏว่า ได้ค่าข้อมู ลนาเข้าสู่ ค่า Xและค่า N เป็ นจานวน
รวมตัวอย่าง ผลลัพธ์ขอ้ มูลนาเข้า แสดงค่า p X k  เป็ นค่าเชื่ อมโยงกับฮิส

p ( X k 1 )

p( X k )
p ( X k 1 )

p( X k  N )
p( X k  2 )
p( X k  N 1 )
p ( X k 1 )
p( X k )
p( X k 1 )
p( X k )
p ( X k 1 )
p( X k 1 )

โตแกรม ในการนาผลลัพธ์จากภาพที่ได้เสนอเป็ นจานวนพิกเซลล์ เป็ นค่า
เฉพาะความหนาแน่น แสดงเป็ นค่า X k . สามารถเขียนสมการเพื่อคานวณ
ค่าความหนาแน่ นสะสม (Cumulative Density Function: CDF)จาก
สมการที่ 2 และ 3ตามลาดับ

รู ปที่ 1 การสอดแทรกแท่งกราฟฮีสโตแกรมที่ขาดหายไป

cL x    tv pL X j 
m

j 0

(2)
cU x  

L 1

 p X 
U

j

j  m 1

การปรับเท่าฮีสโตแกรมจะถูกการปรับเท่าอย่างอิสระซึ่ งกันและกัน ดัง
อธิบายได้จากสมการที่ 4, 5,6และ 7 ตามลาดับ
Y  Y i, j 

(4)

Y  f L  X L   fU  X U 

(5)

f L  X L   f L  X i, j  X i, j  X L 

(6)

f U  X U   f U  X i, j  X i, j  X U 

(7)

รู ปที่ 2 การแบ่งฮีสโตแกรม ณ ตาแหน่งพีคสู ง
จากนั้นกลุ่มฮี สโตแกรมย่อยจะถูกทาการปรับเท่าฮี สโตแกรม
แยกกันอย่างอิสระดังนั้นถ้าภาพต้นฉบับเดิ ม X จะถูกแบ่งออกเป็ นภาพ
ย่อยจะแต่ล ะพี คมี จานวนจุ ดภาพเป็ น ค่าความน่ าจะเป็ นหรื อ PDFของ
ระดับสี เทาในแต่ละพีค

3. กระบวนการปรับเท่ าฮีสโตแกรม ณ ตาแหน่ งพีคต่ างๆ
3.1 ภาพต้ นฉบับทีใ่ ช้ ศึกษา
ภาพที่ ใ ช้ศึ กษาได้แ ก่ Aerial, Baboon , Barbara, Boat,
Couple, F16, Fingerprint, Hill, House, Lena, Man, Peppers, Splash,
Tank, Cameraman, Clock, Girl, Jelly Beans และ Airplane2

2.2 ขั้นตอนการตรวจจับหาตาแหน่ งพีคของฮีสโตแกรม
การแบ่ ง พี ค ฮี ส โตแกรมไม่ ส ามารถกระท าได้ โ ดยง่ า ย
เนื่องจากค่าความน่าจะเป็ นในการเกิดจุดภาพของแต่ละค่าระดับสี เทาจะมี
การแกว่งขึ้ นลงไปมาอย่างไม่ แ น่ น อนและค่ าความน่ าจะเป็ นของบาง
ระดับค่าระดับสี เทาอาจไม่มีค่าข้อมูลเลยดังนั้นต้องปรับปรุ งฮีสโตแกรม
ก่อนเพื่อทาให้เห็นรู ปร่ างฮีสโตแกรมโดยมีลาดับขั้นตอนในการปรับปรุ ง
ฮีสโตแกรม
1. การสอดแทรกความน่ า จะเป็ นแบบเชิ ง เส้ น (Linear
Interpolation Probability Density)

a.ภาพ Aerial.png และฮีสโตแกรมต้นฉบับ
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b.ภาพ Baboon.png และฮีสโตแกรมต้นฉบับ

c.ภาพ Barbara.png และฮีสโตแกรมต้นฉบับ
รู ปที่ 3 ภาพต้นฉบับและฮีสโตแกรมที่สอดคล้อง

3.2 การตรวจจับหาตาแหน่ งพีคของฮีสโตแกรม
การพิจารณาตาแหน่งการเกิดจุดพีคฮีสโตแกรมได้ผา่ นการทา Filter
เพื่อได้เห็นตาแหน่งการเกิดจุดพีคแท้จริ ง ดังแสดงในรู ปที่ 2

รู ปที่ 5 การปรับเท่าฮีสโตแกรม ณ ตาแหน่งสูง-ต่า

4.2 ปรับเท่ าฮีสโตแกรมที่ ณ ตาแหน่ งการเกิดพีคสู ง
โดยตาแหน่งการปรับเท่าฮีสโต ณ ตาแหน่งการเกิดพีคสู งได้
จะได้ภาพผลลัพธ์ดงั ภาพที่ 4

รู ปที่ 4 ฮีสโตแกรมหลังจากผ่านการทา Filter ในการพิจารณาจุดพีค

4.1 ปรับเท่ าฮีสโตแกรมที่ ณ ตาแหน่ งการเกิดพีคสู ง-ตา่
โดยตาแหน่ งการปรับเท่าฮี สโต ณ ตาแหน่ งการเกิ ดพีคสู ง-ต่า
ได้ภาพผลลัพธ์ ดังรู ปที่ 3

รู ปที่ 6 การปรับเท่าฮีสโตแกรม ณ ตาแหน่งสูง
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73.887 69.308 66.243
74.431 68.980 65.738

4.3 ปรับเท่ าฮีสโตแกรมที่ ณ ตาแหน่ งการเกิดพีคตา่

Peppers

0.02

1.231

8.902

โดยตาแหน่งการปรับเท่าฮีสโต ณ ตาแหน่งการเกิดพีคสู งได้
จะได้ภาพผลลัพธ์ดงั ภาพที่ 4

Splash

3.605

9.6

12.593

Tank

0.823

1.4

7.162

House

0.7469

1.238

4.090

Cameraman

1.364

1.509

11.925

Clock

1.732

3.466

14.756

Girl

0.739

1.289

20.999

Jelly Beans

0.593

5.464

14.168

71.685 75.303 65.429
80.322 68.376 66.438

Airplane2

0.017

1.438

12.679

69.773 64.513 61.855

71.796 74.775 64.8901
71.768 72.013 66.423
72.963 73.773 68.740
71.325 64.936 61.141

5. ผลและการวิเคราะห์ ผล
ผลการศึกษาพบว่าการปรับปรุ งคุณภาพโดยการปรับเท่าฮี สโต
แกรม ณ ตาแหน่ ง การเกิ ดพีคได้แก่ พีคสู ง-ต่า ,พีคต่าและพีคสู ง ผลลัพธ์
ภาพที่ ได้พบว่าภาพมี ความคมชัดสู ง ซึ่ งหลังจากที่ ได้คานวณหาค่าเฉลี่ ย
ความผิ ดพลาดสัมบู ร ณ์ ( AMBE) และค่ า อัตราส่ ว นของสัญ ญาณต่ อ
สัญญาณรบกวนสู งสุ ด (PSNR) ระหว่างภาพต้นฉบับและภาพผลลัพธ์
พบว่าค่าเฉลี่ยความผิดพลาดสัมบูรณ์มีค่าต่าและความคมชัดของภาพดี กว่า
ภาพต้นฉบับ ซึ่ งเมื่อเทียบผลจาก 3 ตาแหน่ งในการปรั บเท่าฮี สโตแกรม
พบว่า ณ ต่าแหน่งพีคสู ง-ต่า ให้ผลลัพธ์ดีที่สุด

รู ปที่ 7 การปรับเท่าฮีสโตแกรม ณ ตาแหน่งต่า

4. กิตติกรรมประกาศ

ตารางที่ 2 ความสว่างผิดพลาดสัมบูรณ์เฉลี่ยเปรี ยบเทียบ (AMBE) และ
อัตราส่ วนของสัญญาณต่อสัญญาณรบกวนสูงสุด(PSNR)
ภาพ
Aerial

ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

เอกสารอ้ างอิง

AMBE
PSNR
พีคสูง-ต่า พีคสูง พีคต่า พีคสูง-ต่า พีคสูง พีคต่า
4.484 12.222 20.508 77.391 66.627 63.189

Baboon

4.5

8.32

17.367

Barbara

1.062

4.965

9.340

Boat

0.832

1.21

5.321

Couple

0.935

1.328

10.448

F16

4.583

6.520

13.168

Fingerprint

0.322

0.582

3.658

Hill

2.569

5.936

6.251

House

0.5

2.643

9.132

Lena

0.813

3.086

15.693

Man

2.813

3.7

13.405
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74.823 70.916 64.132
73.053 70.926 66.657
72.851 70.371 67.098
70.457 68.762 65.085
78.020 67.324 64.756
74.373 73.707 67.137
72.031 69.739 64.557
74.765 71.954 66.59
71.603 69.491 64.408
72.723 70.806 65.297
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บทคัดย่ อ

1. บทนา

ในบทความนี้ เราจะตรวจสอบประสิ ท ธิ ภาพของการกรอง
แบบสลับสองด้าน (SBF) เมื่อได้รับอิทธิ พลจากสองพารามิเตอร์ คือ ค่ า
ความแปรปรวนเชิ งพิสยั (  R ) และค่าความแปรปรวนเชิ งพื้นที่ (  S ) ซึ่ ง
เป็ น 2 ปัจจัยที่สาคัญที่มีผลต่อการเพิ่ม/ลดประสิ ทธิ ภาพการทางานของตัว
กรอง SBF และสามารถใช้ก รองสัญ ญาณรบกวนแบบเกาส์ เซี ยนและ
แบบอิมพัลส์ได้ในเวลาเดียวกัน จากนั้นเราจะตรวจสอบอิทธิ พลของสอง
พารามิ เตอร์ ใ นช่ วง 1-100 และประเมิ น ผลการกรองสัญ ญาณรบกวน
สาหรั บ ภาพทั้ง 5 ชนิ ด ภายใต้สัญ ญาณรบกวนอิ มพัล ส์ ผลการจาลอง
แสดงให้ เห็ น ว่าค่ าที่ ดี ที่ สุ ด ของ  R และ  S ขึ้ น อยู่ก ับ ชนิ ด ของภาพ
ดังนั้นเราจึงนาเสนอค่ากลางที่ดีที่สุดของ  R และ  S ที่ใช้กบั ภาพทุกชนิ ด

ปัจจุบนั การสื่ อสารโดยใช้ขอ้ มูลดิจิตอลมีการเติบโตเป็ นอย่าง
มาก โดยเฉพาะการใช้ขอ้ มูลภาพ (image) ในการประยุกต์ใช้ขอ้ มูล นี้ มี
ความจาเป็ นที่ ต้องการคุณ ภาพของข้อมูล สู งมากโดยเฉพาะข้อมูล ภาพ
เช่ นในระบบการรักษาพยาบาล ระบบรักษาความปลอดภัย เป็ นต้น สิ่ งที่
ทาให้คุณภาพของข้อมูลต่าลงคือ การมีสัญญาณรบกวน (noise) เพิ่มเข้า
ไปในข้อ มู ล [1] สั ญ ญาณรบกวนที่ รู้จกั กัน ดี สามารถแบ่ งออกเป็ น 2
ประเภทคื อ สัญ ญาณรบกวนแบบเชิ งเส้ น (linear noise) เช่ น สั ญ ญาณ
รบกวนแบบเกาส์ เซี ยน (Gaussian noise) และสัญ ญาณรบกวนแบบไม่
เป็ นเชิ ง เส้ น (non-linear noise) เช่ น สั ญ ญาณรบกวนแบบอิ ม พั ล ส์
(impulse noise) การกาจัดสัญญาณรบกวนออกจากข้อมูลภาพโดยใช้ตวั
กรอง (filter) เป็ นหนึ่ งในเทคนิ คที่ใช้ในการประมวลผลสัญญาณ [1] การ
ใช้ตวั กรองนั้นมี 2 วัตถุ ป ระสงค์หลักคื อ การแยกสัญญาณรบกวนและ
การกูค้ ืนสัญญาณที่ถูกรบกวนในกลับเป็ นสัญญาณที่ถูกต้อง
เทคนิ คการกรองสัญญาณรบกวนโดยทัว่ ไปแบ่งตามชนิ ดของ
สัญ ญาณรบกวน คื อการกรองแบบเชิ งเส้น (linear filter) เช่ น การกรอง
แบบเกาส์เซี ยน (Gaussian filter) [2] ซึ่ งสามารถปรับผิวของภาพให้เรี ยบ
แต่ภาพที่ได้หลังจากการปรับเรี ยบผิวภาพจะมีความพร่ ามัวที่ขอบ(edge)
ของวัตถุ และการกรองอีกประเภทคือ การกรองแบบไม่เป็ นเชิ งเส้น (nonlinear filter) เช่ น การกรองโดยใช้ค่ ามัธ ยฐาน (median filter) [3] ซึ่ งให้
ประสิ ท ธิ ภ าพสู ง ในการก าจัด สั ญ ญาณรบกวนแบบอิ ม พัล ส์ แต่ ใ ห้
ประสิ ทธิ ภาพต่าในการกาจัดสัญญาณรบกวนแบบเกาส์เซี ยน
การกรองแบบสองด้าน (bilateral filter) เป็ นการกรองแบบไม่
เป็ นเชิ งเส้น[4] ซึ่ งเป็ นการนาการกรองแบบพิสัย (range filter) และการ
กรองแบบโดเมนเชิ งพื้นที่ (spatial domain filter) มารวมกันโดยสามารถ
ปรับเรี ยบพื้นผิวของภาพและยังคงรักษาขอบภาพไว้ได้ ซึ่ งเหมาะสมกับ
สั ญ ญาณรบกวนแบบเกาส์ เซี ยน แต่ ใ ห้ ป ระสิ ท ธิ ภ าพต่ ากับ การก าจัด
สัญญาณรบกวนแบบอิมพัลส์ ต่อมาได้มี การน าเสนอเทคนิ ค การกรอง
แบบสลับสองด้าน (switching bilateral filter : SBF) [5] ซึ่ งสามารถกรอง
สั ญ ญาณรบกวนทั้งสองแบบได้ โดยใช้ ค่ าเรี ย งเวกเตอร์ เฉลี่ ย (sorted

คาสาคัญ : ตัวกรองแบบสลับ สองด้าน, การกรองแบบไม่ เป็ นเชิ งเส้ น ,
ความแปรปรวนเชิงพิสยั , ความแปรปรวนเชิ งพื้นที่

Abstract
In this paper, we investigate the performance of switching
bilateral filter (SBF) influenced by two parameters — radiometric
variance (  R ) and spatial variance (  S ). For SBF,  R and  S are the
two most important factors that affect increasing/decreasing the
performance of SBF. The SBF can be used to filter Gaussian noise and
impulse noise. Then, we investigate the influence of two parameters by
varying their values from 1 to 100 and evaluate the performance of the
denoising for seven types of image under impulse noise environment.
The simulation results show that the optimal values of  R and  S are
depend on image type. Therefore, we propose the proportional of  R
and  S that can be applied for all image type.
Keywords: switching bilateral filter, non-linear filter, range parameter,
spatial parameter.
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quadrant median vector : SQMV) [5]ในการตรวจสอบจุด (pixel) ที่ เป็ น
สัญญาณรบกวนและเลื อกชนิ ดของสัญญาณรบกวนอีกด้วย โดยอ้างอิง
กับ ค่ า มัธ ยฐานอ้า งอิ ง (reference median) [5] เพื่ อ ที่ จ ะหาค่ า มัธ ยฐาน
อ้า งอิ ง ที่ เหมาะสม จากคุ ณ สมบัติ ข องขอบและพื้ น ผิ ว ในบริ เวณที่
ประมวลผล แม้ว่า SBF จะมี ป ระสิ ท ธิ ถ าพมากในการกรองสัญ ญาณ
รบกวนหลายชนิดได้ แต่ประสิ ทธิ ภาพก็ข้ ึนอยูก่ บั การปรับค่าพารามิเตอร์
2 ตัว หลั ก จากหลายตัว แปร คื อ ค่ า ความแปรปรวนเชิ ง พิ สั ย (range
variance) และ ค่าความแปรปรวนเชิ งพื้นที่ (spatial variance) เป็ นสาคัญ
ดังนั้นในการวิจยั นี้ จะเน้น การค านวณหาค่ ากลางของพารามิ เตอร์ ท้ งั 2
เพื่อ ที่ จะสามารถใช้ได้ก ับ ภาพทุ ก ชนิ ด โดยแบ่ งตามระดับ ค่ าของการ
รบกวน

2.1 ค่ าเรียงเวกเตอร์ เฉลีย่
ค่าเรี ยงเวกเตอร์เฉลี่ย (sorted quadrant median vector :
SQMV) ใช้สาหรับการตรวจจับสัญญาณรบกวน โดยจะพิจารณาค่าความ
แตกต่างระหว่างค่าพิกเซลกับค่ามัธยฐาน ในบริ เวณที่ประมวลผล (W)
เพื่อดาเนินการกรอง SQMV จะแบ่งบริ เวณที่ประมวลผล (2N+1)x(2N+1)
ออกเป็ น 4 ส่ วนย่อย ขนาด (N+1)x(N+1) โดยมีพิกเซล xi , j เป็ นจุด
ศูนย์กลางของบริ เวณที่ประมวลผลในตาแหน่ง (i, j) ของภาพ ชุดของ
องค์ประกอบในบริ เวณที่ประมวลผลอธิ บายได้ดงั นี้
(4)
W   xi  s , j t ;  N  s  N ,  N  t  N 
ค่าพิกเซลใน 4 ส่ วนย่อยขนาด
w1   xi  s , j t ;

w2   xi  s , j t ;

2. การกรองแบบสลับสองด้ าน
การกรองแบบสลับสองด้าน (SBF) [5] สามารถใช้กรอง
สัญญาณรบกวนแบบเกาส์เซียน และสัญญาณรบกวนแบบอิมพัลส์ได้
โดยการประมาณค่าพิกเซล ในแต่ละจุดในภาพว่าเป็ นสัญญาณรบกวน
หรื อไม่ และเลือกวิธีการกรองให้เหมาะสมกับชนิ ดของสัญญาณรบกวน
คุณสมบัติหลักของ SBF คือการรักษาขอบภาพ และการปรับรายละเอียด
ของภาพ รู ปที่ 1 แสดงบล็อกไดอะแกรมของ SBF เมื่อ xi , j และ yi , j
คือตาแหน่งพิกเซลของภาพที่เสี ยหายและผลจากการกรอง
s1 และ s2 เป็ นตัวควบคุมสัญญาณ
Edge/Texture
Detector

Noise
Detector

w3   xi  s , j t

w4   xi  s , j t

-N

ตามลาดับ

N





s  N

N

𝑦𝑖,𝑗

W ( s, t ) WSR ( s, t ) xi  s , j t

G
t  N
N



WG ( s, t )  exp 

t  N

WSR ( s, t )  exp 

( I  xi  s , j t )2
2 R2

 0 ) และ RM

xij,

xij,

m2

m1
xij,

4

xij,

m3

(b)

m4
(c)

เมื่อ m1 , m2 , m3 และ m4 คือค่ามัธยมฐานเรี ยงจาก บนขวา, บนซ้าย,

(1)

ล่างซ้าย และล่างขวาตามลาดับ ซึ่งค่าเหล่านี้ ( mk ) จะนามาเรี ยงลาดับจาก
ค่าน้อยไปมากและกาหนดให้เป็ นค่า SQMV ดังสมการที่ 7

(2)

SQMV  [ SQM 1, SQM 2, SQM 3, SQM 4]

(3)

(7)

2.2 ค่ ามัธยฐานอ้ างอิง
โดยค่ามัธยมฐานอ้างอิง (RM) คานวณมาจากค่าเรี ยงเวกเตอร์
เฉลี่ย( SQM 1, SQM 2, SQM 3 and SQM 4 ) อธิบายได้ดงั สมการที่ 8

เมื่อ N คือขนาดของบริ เวณที่ประมวลผล, I  RM สาหรับสัญญาณ
รบกวนแบบอิมพัลส์ ( s1  1 และ s2  1 ), I  xi , j สาหรับสัญญาณ
รบกวนแบบเกาส์เซียน ( s1  1 และ s2
อ้างอิง

1

เมื่อกาหนดให้ N=2 ในรู ปที่ 2 แสดงบริ เวณประมวลผลขนาด
5x5 ซึ่ งถู กแบ่งออกเป็ น 4 ส่ วนย่อยขนาด 3x3 และค่ามัธยฐานในแต่ละ
บล็อกสามารถอธิ บายได้ดงั นี้
(6)
m  median {w }, k = 1 to 4
k
k

WG ( s, t ) WSR ( s, t )

(i  s)2  ( j  t ) 2
2 S2

2

รู ปที่ 2 (a) บริ เวณประมวลผลขนาด 5x5. (b) 4 ส่ วนย่อย และ
(c) ค่ามัธยฐานของแต่ละส่ วนย่อย

𝑆1

ผลจากการกรองแบบสลับสองด้านสามารถอธิ บายได้ดงั นี้
s  N
N

N

(5)

-N

รู ปที่ 1 บล็อกไดอะแกรมของการกรองแบบสลับสองด้าน




;  N  s  0,  N  t  0
; 0  s  N ,  N  t  0

(a)

Filter



จะถูกกาหนดโดย

 N  s  0, 0  t  N

3

Switching
Bilateral

yi , j 

0  s  N, 0  t  N

t

𝑆2

𝑥𝑖,𝑗

s

N

( N  1)  ( N  1)

 ( SQM 3  SQM 2) / 2, SQMDC  P

RM   SQM 3, SQMDC  P  avg  ( SQM 3, SQM 4)
 SQM 2, SQMD  P  avg  ( SQM 1, SQM 2)
C


คือค่ามัธยฐาน
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เมื่อกาหนดให้

SQMD  SQM 3  SQM 2
C

(9)

เมื่อ m คือจานวนคอลัมน์, n คือจานวนแถว, x( i , j ) คือบริ เวณที่ไม่มี

และ avg  ( SQM 1  SQM 2  SQM 3  SQM 4) / 4 (10)
เราจะกาหนดให้ P  40 ซึ่งเป็ นค่าที่เหมาะสมที่สุด
ดังที่ ก ล่ าวมาข้างต้น SBF มี พารามิ เตอร์ ที่ใช้ใ นการก าหนด
เกณฑ์ในการประมวลผลหลายตัว แต่ตวั พารามิเตอร์ ที่มีผลโดยตรงใน
การกรองสั ญ ญาณรบกวนคื อ ค่ า ความแปรปรวนเชิ ง พิ สั ย (range
variance:  R ) ในฟังก์ชนั ของ WSR (s, t ) และ ค่าความแปรปรวนเชิ งพื้นที่
(spatial variance :  S ) ในฟั งก์ชนั ของ WG (s, t ) โดยทั้งหมดจะถูกตั้งค่า
ในฟั งก์ชัน ของ xi , j เมื่ อ xi , j เป็ นต าแหน่ งของสั ญ ญาณที่ ถู ก กรอง

สัญญาณรบกวน, x (i , j ) คือบริ เวณที่ได้จากการกรอง, i คือตาแหน่ งทาง
คอลัมน์, j คือตาแหน่งทางแถว และ 𝐈𝑴𝑨𝑿 คือค่าระดับความเข้มสู งสุ ดมี
ค่าเท่ากับ 255 ที่ระดับความเข้มเทา

3.2 ผลกระทบต่อประสิทธิภาพของ SBF โดยค่ าความแปร
ปรวนเชิงพิสัย และ ค่ าความแปรปรวนเชิงพื้นที่
ในการศึกษาผลกระทบของค่าความแปรปรวนเชิ งพิสยั (  R )
โดยจะตั้งค่าความแปรปรวนเชิ งพื้นที่ (  S ) [6] เท่ากับ 3 และปรับค่า  R
ในช่ วง 1-100 ในระหว่างการจาลองประมวลผลการกรองเพื่ อให้ ได้ค่ า
PSNR สู งสุ ดของระดับสัญญาณรบกวนทั้ง 5 ระดับ โดยทดสอบภาพทั้ง
5 ชนิ ดประกอบด้วย Lena, Girl (Tiffany), Baboon, House และ Sailboat
ที่ระดับของสัญญาณรบกวนแบบอิมพัล ส์ ขนาด 10%, 20%, 30%, 40%
และ 50% เพื่อให้แน่ ใจว่า ถ้าค่าความแปรปรวนเชิ งพื้นที่ (  S ) เท่ากับ 3
ผลการกรองแบบสลับสองด้าน (SBF) จะให้ค่า PSNR สู งสุ ด ในส่ วนนี้
เราจะตรวจสอบผลการกรอง SBF โดยปรับค่า  S ในช่ วง 1-100 โดยตั้ง
ค่ า  R เท่ ากับ 40 ในการกรอง SBF [6] ของระดับ สั ญ ญาณรบกวน
แบบอิมพัลส์ ท้ งั 5 ระดับ โดยทดสอบกับภาพทั้ง 5 ชนิ ดและบันทึกผลที่
ได้ดงั แสดงในตารางที่ 1

ดังนั้นการตั้งค่าของพารามิเตอร์  R และ  S เป็ นปั จจัยที่สาคัญมากใน
การกรองเพื่อให้ได้ประสิ ทธิภาพที่สูงสุดของ SBF
แ

3. วิธีการดาเนินการวิจยั
ในส่ วนนี้ เราทดสอบหาประสิ ท ธิ ภาพ SBF โดยทดสอบกับ
ชนิ ดของภาพที่แตกต่างกัน ประกอบด้วย Lena(256x256), Girl (Tiffany)
(256x256), Baboon(256x256), House(128x128) และ Sailboat(256x256)
แสดงในรู ป ที่ 3 ตามล าดับ ภาพเหล่ านี้ ได้ท าการเพิ่ ม สั ญ ญาณรบกวน
แ บ บ อิ ม พั ล ส์ ข น าด 10%, 20%, 30%, 40% แ ล ะ 50% ท าก ารตั้ ง
พารามิ เ ตอร์ เ ชิ งพิ สั ย (  R ) และเชิ งพื้ นที่ (  S ) เพื่ อ ตรวจสอบห า
ประสิ ทธิภาพสูงสุดของตัวกรอง SBF และทาการจาลองโดย Matlab

ตารางที่ 1 ค่า  R และ  S ที่ดีที่สุดของภาพทั้ง 5 ชนิ ดและสัญญาณรบกวน
ทั้ง 5 ระดับ


20

30

40

50
 R , S

ภาพ

 R , S

 R , S

 R , S

 R , S

Lena
Baboon
Girl
House
Sailboat

44, 98
78, 96
100, 98
46, 98
92, 58
72, 90

38, 76
48, 100
100, 96
46, 46
44, 80
55, 80

36, 100
36, 82
100, 98
40, 100
36, 78
50, 92

32, 80
28, 98
32, 98
30, 100
100, 100 100, 84
34, 68
34, 48
32, 64
30, 94
46, 82
45, 85

รู ปที่ 3 ภาพต้นฉบับมาตรฐาน 5 ชนิ ดที่ใช้ทดสอบ (a)Lena,
(b)Girl(Tiffany), (c)Baboon, (d)House และ (e)Sailboat.

Mean

ตารางที่ 1 แสดงค่า  R และ  S ที่ดีที่สุดในการกรอง เพื่อจะได้
ค่า PSNR สู งสุ ด ในแต่ ล ะชนิ ดภาพภายใต้สั ญญาณรบกวนทั้ง 5 ระดับ
และค่า PSNR สู งสุ ดจากการกรองโดยใช้ค่า  R และ  S ที่ดีที่สุดดังแสดง
ในตารางที่ 2 จากผลที่แสดงวิเคราะห์ได้ว่า ภาพที่มีโครงสร้ างชัดเจนเช่ น
Lena, Girl และ House การกรองด้วย SBF จะได้ PSNR สู งมาก ในทาง
กลับกัน ภาพที่มีโครงสร้างไม่ชดั เจน เช่น Baboon จะได้ค่า PSNR ต่ากว่า
เราสามารถสรุ ปได้ว่า เมื่อระดับของสัญญาณรบกวนมีค่าต่า ควรกาหนด
 R ให้มีค่าสู ง ในทางกลับกันถ้ามีสัญญาณรบกวนมากควรกาหนดค่า  R

3.1 การวัดประสิทธิภาพ
การวัดประสิ ทธิภาพในการกรองสัญญาณรบกวนสามารถใช้
ค่าอัตราส่ วนของสัญญาณต่อสัญญาณรบกวนสู งสุ ด (PSNR: Peak signalto-noise)[7] ในการวัดสัญญาณรบกวนในภาพที่ได้จากการกรอง ซึ่งเป็ น
วิธีที่นิยมเป็ นอย่างแพร่ หลาย ค่า PSNR สามารถหาได้ดงั สมการ
(11)
I 2
PSNR( x)  10 log

10

MAX

1 m
 x(i, j ) )2
(x

n
mn i  0 j  1 (i, j )
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ให้ต่าลง นอกจากนี้ เราพบว่า ค่าพารามิเตอร์ ที่ดีที่สุดของแต่ละชนิ ดภาพ
ในการกรองเพื่อที่จะได้ป ระสิ ท ธิ ภาพสู งสุ ดนั้น ไม่ส ามารถระบุเป็ นค่ า
ตายตัวได้ เราจึงนาเสนอค่ากลางของพารามิเตอร์  R และ  S ที่ สามารถ
คงประสิ ท ธิ ภ าพที่ สู งมากของการกรอง SBF ของทุก ชนิ ดภาพ ได้ ค่ า
กลางของพารามิเตอร์  R และ  S แสดงในตารางที่ 1
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ตารางที่ 2 PSNR ของภาพทั้ง 5 ชนิ ดโดยค่า  R และ  S ที่เหมาะสม


ภาพ
Lena
Baboon
Girl
House
Sailboat

10

20

30

40

50

36.1343
28.9995
33.9370
33.1457
30.8873

33.6399
26.6791
30.5726
30.8500
28.8773

30.8163
24.4161
27.3605
27.5378
26.5467

26.6109
21.7049
21.5358
23.7874
23.3740

21.4950
17.9186
16.2972
19.3811
18.9019

ตารางที่ 3 แสดงค่ า PSNR ของภาพทั้งหมด เมื่ อใช้ค่ ากลาง
ของ  R และ  S ที่นาเสนอ ผลการจาลองแสดงให้เห็ นว่าค่าพารามิเตอร์ ที่
นาเสนอสามารถให้ค่า PSNR ที่สูงมากใกล้เคียงกับการใช้ค่าพารามิเตอร์
ที่ดีที่สุดของแต่ละชนิ ดภาพ ดังนั้นเราจึงสามารถสรุ ปได้ว่า ค่ากลางของ
 R และ  S ที่นาเสนอสามารถนาไปใช้กรองสัญญาณรบกวนของภาพทุก
ชนิด ตามระดับของสัญญาณรบกวน

เกรียงไกร เหลืองอาพล สาเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญา
ตรี สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สถาบันเทคโนโลยี
ราชมงคล และ ปริ ญญาโท สาขาวิศวกรรม
อิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ปัจจุบนั กาลังศึกษาในระดับปริ ญญาเอกสาขา
วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
งานวิจยั ที่สนใจคือ Digital Signal Processing

ตารางที่ 3 PSNR ของภาพทั้ง 5 ชนิ ดโดยค่ากลางของ  R และ  S


ภาพ
Lena
Baboon
Girl
House
Sailboat

10

20

30

40

50

36.0224
28.9989
33.7939
33.2219
30.8822

32.5608
26.6687
30.3964
30.8459
28.8415

29.9348
24.3676
27.1690
27.5085
26.4785

25.9254
21.6417
21.3659
23.7481
23.3084

21.0220
17.8654
16.1013
19.3462
18.8436

วัลภา ภุมมะระ สาเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาตรี สาขา
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
ปั จจุบนั กาลังศึกษาในระดับปริ ญญาโท
สาขา
วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ งานวิจยั ที่สนใจคือ Digital Image Processing

4. สรุป
ในบทความนี้ เราเริ่ มจากการหาค่าพารามิเตอร์ ที่ดีที่สุดของค่า
ความแปรปรวนเชิ งพิ สัย (  R ) และค่ าความแปรปรวนเชิ งพื้ น ที่ (  S )
สาหรับภาพทั้ง 5 ชนิ ดภายใต้สัญญาณรบกวนแบบอิมพัลส์ ท้ งั 5 ระดับ
ผลการจาลองแสดงให้เห็นว่าค่าค่าพารามิเตอร์ ที่ดีที่สุดของ  R และ  S ไม่
สามารถตั้ง เป็ นค่ า คงที่ ไ ด้ เพราะค่ า เหล่ า นี้ มี ค วามแตกต่ า งกั น ตาม
รายละเอียดของภาพแต่ละชนิ ด และเป็ นเรื่ องยากในทางปฎิบตั ิ ดังนั้นเรา
จึงได้นาเสนอค่ากลางที่ดีที่สุดของ  R และ  S ภายใต้ระดับของสัญญาณ
รบกวนและการหาประสิ ทธิ ภาพของ SBF เพื่อจะได้ค่า PSNR สู งสาหรับ
ภาพทุกชนิด

วรพจน์ พัฒนวิจิตร สาเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาตรี
ระดับปริ ญญาโท และระดับปริ ญญาเอก สาขา
วิศวกรรมไฟฟ้า (โทรคมนาคม) จากจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย งานวิจยั ที่สนใจคือ Digital Signal
Processing, Compressive Sensing, Enhancement, Fusion, Denoising,
Inverse Problems, Motion Estimation and Registration.
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การใช้ ท่าทางควบคุมอากาศยานปี กหมุนไร้ คนขับแบบสี่ ใบพัดด้ วยเทคนิคการประมวลผลภาพ
Gesture-Based Quadcopter Control Using Image Processing Techniques
รัฐภูมิ วรานุสาสน์ สิทธิศักดิ์ ทิโน และ ศราวุธ เทียนคา
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ภาควิชาไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
99 หมู่ที่ 9 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 โทรศัพท์ 0559-6437
e-mail: rattapoomw@nu.ac.th, sitthisakt54@email.nu.ac.th, sarawutht54@email.nu.ac.th

labeled to be used as regions for the user's hands and face. Commands
for controlling the quadcopter are derived from the relative positions of
the hands and the face. The computer sends the recognized commands
back to the quadcopter via the Wi-Fi wireless network. This system
provides 7 different commands; hovering, flying upward, flying
downward, flying left, flying right, flying forward, and flying backward.
The experimental results showed that the distance between the user and
the drone which gave the best accuracy was 1.5 to 3 m.

บทคัดย่ อ
บทความนี้ นาเสนอการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการประมวลผล
ภาพดิจิทลั เพื่อพัฒนาขั้นตอนวิธีการควบคุมอากาศยานปี กหมุนไร้คนขับ
แบบสี่ ใ บพัดด้วยท่าทางการเคลื่ อนไหวของร่ างกาย กล้องที่ ติด อยู่ก ับ
อากาศยานปี กหมุนจะทาหน้าที่รับ ภาพท่ าทางการเคลื่ อนไหวของผูใ้ ช้
และส่งภาพให้กบั คอมพิวเตอร์ ผ่านสัญญาณเครื อข่ายไร้สาย คอมพิวเตอร์
จะทาการประมวลผลภาพโดยใช้เทคนิ ค ตัวจาแนกแบบฮาร์ แคสเคสเพื่อ
ตรวจจับร่ างกายท่อนบนของผูใ้ ช้ ทาการกาจัดสัญญาณรบกวนส่ วนเกิ น
ในภาพที่ไม่ตอ้ งการออกและแปลงภาพเป็ นภาพไบนารี จากนั้นหากลุ่ ม
พื้นที่ ที่ติดกันเพื่อจะใช้ใ นการค านวณหาตาแหน่ งของใบหน้าและมื อ
คาสั่งควบคุมจะถูกแปลความจากตาแหน่ งของมื อทั้งสองข้างเที ยบกับ
ตาแหน่ งใบหน้า สุ ดท้ายคอมพิวเตอร์ ส่งคาสั่งควบคุมกลับไปยังอากาศ
ยานเพื่อให้เคลื่ อนที่ตามคาสั่งผ่านระบบเครื อข่ายไร้ สายไวไฟ ระบบนี้
สามารถควบคุมอากาศยานปี กหมุนได้ 7 ลักษณะ คือ การบินอยูก่ บั ที่ การ
บินขึ้ นแนวดิ่ง การบินลงแนวดิ่ ง การบินไปทางซ้าย การบินไปทางขวา
การบินไปด้านหน้า และการบินไปด้านหลัง ผลการทดลองแสดงให้เห็น
ว่าระยะที่สามารถใช้งานได้ถูกต้องที่สุดคือระยะห่ างของผูใ้ ช้จากอากาศ
ยาน 1.5 ถึง 3 เมตร

Keywords: Gesture recognition, image processing, quadcopter

1. บทนา
อากาศยานปี กหมุน ไร้ คนขับแบบสี่ ใบพัด (quadcopter) หรื อ
โดรน (drone) กาลังได้รับความนิ ยมและถูกนามาใช้ประโยชน์ดา้ นต่างๆ
เช่น การถ่ายภาพมุมสู ง การสารวจพื้นที่ และการใช้เพื่อความบันเทิง เป็ น
ต้น วิธีการควบคุ มอากาศยานปี กหมุนแบบสี่ ใบพัดในปั จจุบนั นั้นมักใช้
การควบคุมโดยรี โมทคอนโทรล หรื อ ควบคุมผ่านสมาร์ ทโฟน ซึ่ งการ
ควบคุ ม ด้วยอุ ป กรณ์ ด ังกล่ าวขาดความเป็ นธรรมชาติ ในการควบคุ ม ผู้
ควบคุ ม จ าเป็ นต้อ งถื อ อุ ป กรณ์ ค วบคุ ม ไว้ต ลอดเวลา ผู้วิ จ ัย จึ ง พัฒ นา
ขั้นตอนวิธีสาหรับการควบคุมอากาศยานปี กหมุน ไร้คนขับแบบสี่ ใบพัด
โดยใช้เทคโนโลยีก ารเชื่ อมต่ อกับ ผูใ้ ช้งานแบบเป็ นธรรมชาติ (natural
user interface) แบบหนึ่งคือการรู้จาท่าทาง (gesture recognition) จากภาพ
วิดีโอของผูใ้ ช้มาใช้ควบคุมอากาศยานปี กหมุน โดยมีหลักการทางานคือ
กล้อ งที่ ติ ด อยู่ก ับ อากาศยานปี กหมุ น จะท าหน้ า ที่ รั บ ภาพท่ า ทางการ
เคลื่อนไหวของร่ างกาย จากนั้นภาพที่ได้จะถูกส่ งไปที่เครื่ องคอมพิวเตอร์
ส่ วนบุคคลเพื่อทาการประมวลผลภาพ (image processing) เพื่อรู้จาท่าทาง
เมื่อประมวลผลภาพเสร็ จจะได้คาสั่งซึ่ งเป็ นคาสั่งที่ใช้ในการควบคุมการ
เคลื่อนที่ของอากาศยานปี กหมุนซึ่ งจะแตกต่างกันไปตามลักษณะท่าทาง
ของผูใ้ ช้ ในอนาคตขั้นตอนวิธีและแนวคิ ดของงานวิ จยั นี้ อาจน าไปต่ อ
ยอดสร้ างเป็ นอุปกรณ์ที่ใช้เพิ่มความสะดวกสบายในชี วิตประจาวันของ

คาสาคัญ: การรู้จาท่าทาง, การประมวลผลภาพ, อากาศยานปี กหมุนแบบ
สี่ ใบพัด

Abstract
This paper presents an application of digital image processing
techniques in developing methods for controlling quadcopter drone using
users' gestures. The onboard camera acquires the user's gestures image
and the onboard microcontroller transmits the image to a computer via a
wireless network. The computer processes the image using Haar cascade
classifiers to detect upper torso of the user. Then the noise in the image
is suppressed and the image is binarized. Connected components are
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มนุษย์ เช่น หุ่ นยนต์เอนกประสงค์ภายในบ้านที่สามารถสั่งงานด้วยเสี ยง
หรื อท่าทางการเคลื่อนไหวของร่ างกาย เป็ นต้น
มี งานวิจยั หลายงานที่ ศึก ษาเกี่ ยวกับ เทคโนโลยีก ารโต้ตอบ
ระหว่างมนุ ษย์และหุ่ นยนต์ [1] พบว่าผูใ้ ช้รู้สึกใช้งานได้สะดวกเมื่ อใช้
การโต้ตอบที่หลากหลายและเป็ นธรรมชาติ เช่ น ในงานที่ศึกษาการตอบ
โต้ระหว่างผูใ้ ช้และหุ่ นยนต์สุนขั [2] พบว่าผูใ้ ช้ใช้อุปกรณ์ควบคุมด้วยวี
รี โมต (Wii remote controller) ได้สะดวกกว่าการใช้คียแ์ พด สาหรับการ
โต้ตอบระหว่างมนุ ษย์และอากาศยานปี กหมุนแบบไร้ คนขับหรื อโดรน
นั้น มีการประยุกต์ไปใช้ในหลายงาน เช่น การถ่ายภาพยนตร์ [3] และเป็ น
ผูช้ ่วยในการวิ่งออกกาลังกาย [4] แต่การโต้ตอบระหว่างมนุษยและโดรน
นั้นมีขอ้ จากัดที่แตกต่างจากหุ่ นยนต์บนพื้นตรงที่โดรนนั้นสามารถบิ นได้
อย่างอิสระไม่จากัดอยู่ที่การเคลื่ อนที่ บนพื้น และผูใ้ ช้มีขอ้ จากัดในการ
สัมผัสตัวโดรนโดยตรงเนื่องจากอันตรายจากใบพัดของโดรน ดังนั้นการ
โต้ต อบระหว่า งมนุ ษ ย์แ ละโดรนนั้น จึ ง ต้อ งใช้ เ ทคนิ ค ที่ แ ตกต่ า งจาก
หุ่ นยนต์ทวั่ ไป เช่ น การใช้ท่าทางของใบหน้าและตาแหน่ งมื อ [5] หรื อ
ท่าทางของร่ างกายท่อนบน [6] เป็ นต้น

Wi-Fi network) เ พื่ อ ใ ช้ ใ นก ารรั บ -ส่ งข้ อ มู ล ระห ว่ า งโดรนและ
คอมพิวเตอร์ จากนั้นกล้องที่ ติดตั้งที่ ด้านหน้าของโดรนจะส่ งภาพที่ ได้
กลับไปที่คอมพิวเตอร์ เพื่อให้คอมพิวเตอร์ ประมวลผลต่อไป โดรนที่ใช้
ในงานวิ จ ัย นี้ คื อ Parrot AR Drone 2.0 [7] ซึ่ งใช้ก ารสื่ อ สารไร้ ส ายแบบ
ไวไฟความถี่ 2.4 กิกะเฮิรตซ์ในมาตรฐาน IEEE 802.11

2.2 การตรวจจับภาพผู้ใช้
เมื่ อคอมพิวเตอร์ ได้รับ ภาพที่ ส่งผ่านเครื อข่ ายไร้ ส ายมาจาก
อากาศยานแล้ว ระบบจะทาการตรวจจับร่ างกายท่อนบนของผูใ้ ช้ โดยใช้
เทคนิ คการตัวจาแนกแบบฮาร์ แคสเคด (Haar cascade classifier) ซึ่ งวิธีน้ ี
เป็ นที่นิยมในการตรวจจับวัตถุต่างๆ เช่น ใบหน้า ดวงตา เป็ นต้น เนื่ องจาก
วิ ธี น้ ี มี ค วามรวดเร็ ว ในการตรวจจับ วัต ถุ ให้ ค วามถู ก ต้อ งสู ง และทน
(robust) ต่อการเปลี่ ยนแปลงของแสงพอสมควร สาหรับคุณลักษณะที่ใช้
แต่ ล ะคุ ณลัก ษณะจะประกอบไปด้วยรู ป ทรงซึ่ งก าหนดด้วยเทมเพลต
(template) ตาแหน่ งที่ สัมพัทธ์กบั จุดกาเนิ ดของหน้าต่างที่ใช้คน้ หา และ
ขนาดของคุ ณลักษณะ ค่าคุ ณลักษณะสามารถคานวณได้จากอัตราส่ วน
ของผลรวมแบบถ่วงน้ าหนักของเทมเพลต แต่เนื่ องจากการคานวณด้วย
วิธีดงั กล่าวใช้เวลาในการคานวณมากและไม่เหมาะกับงานแบบเวลาจริ ง
Viola และ Jones [8] จึ ง เสนอเทคนิ ค การใช้ ภ าพอิ น ทิ ก รั ล (integral
image) เพื่อทาให้การคานวณเร็ วขึ้น ตัวจาแนกสามารถสร้างได้โดยการ
วิเคราะห์ กลุ่มของภาพที่ ใช้สาหรั บการเรี ยนรู้ (training images) โดยจะ
สอนตัวจาแนกด้วยภาพตัวอย่างโพสิ ทีฟ (positive sample image) ซึ่ งเป็ น
ภาพล าตัว ท่ อ นบนของมนุ ษ ย์ และสอนด้ ว ยภาพตัว อย่ า งเนกาที ฟ
(negative sample image) ซึ่งเป็ นภาพที่ไม่ใช่ภาพลาตัวท่อนบนของมนุ ษย์
รู ปที่ 2 (ก) แสดงภาพที่ได้จากการตรวจจับภาพร่ างกายท่อนบนของผูใ้ ช้
โดยกรอบสี่ เหลี่ยมคือบริ เวณที่เป็ นร่ างกายท่อนบนของผูใ้ ช้

2. ขั้นตอนและวิธีการ
เมื่อกล้องที่ ติด ตั้งอยู่บนอากาศยานปี กหมุนไร้ คนขับแบบสี่
ใบพัดหรื อโดรนรับภาพมาแล้วจะส่ งภาพที่ได้ในแต่ละเฟรมผ่านเครื อข่าย
ไร้ สายไปยังคอมพิวเตอร์ ส่วนบุ ค คล ในคอมพิ วเตอร์ ระบบจะทาการ
ตรวจสอบว่ า ตรวจจับ พบภาพร่ างกายท่ อ นบนของผู ้ใ ช้ ห รื อไม่ ถ้า
ตรวจจับพบจะทาการตรวจจับสี ของผิวของผูใ้ ช้ และเมื่อพบบริ เวณที่คาด
ว่าเป็ นหน้า และมือของผูใ้ ช้ ระบบจะใช้ตาแหน่งดังกล่าวในการวิเคราะห์
ว่าผูใ้ ช้ทาท่าทางใด ถ้ามีลกั ษณะตรงตามเงื่อนไขของการใช้คาสัง่ ควบคุม
แบบใด ค าสั่ ง ควบคุ ม นั้น ก็ จ ะถู ก ส่ ง กลับ ไปควบคุ ม โดรนผ่ า นทาง
เครื อข่ายไร้สายเพื่อบังคับให้โดรนนั้นเคลื่อนไหวตามคาสั่งที่ผใู ้ ช้ส่งั รู ป
ที่ 1 แสดงภาพรวมของการทางานของระบบที่นาเสนอ
ถ่ายภาพ

ผูใ้ ช้

2.3 การหาตาแหน่ งใบหน้ า และมือของผู้ใช้
เนื่ องจากผูใ้ ช้ ค วบคุ ม โดรนด้วยท่ างทางของมื อ ระบบนี้ จึ ง
จ าเป็ นต้อ งมี ก ารระบุ ตาแหน่ ง ของใบหน้ า และมื อ ของผู ้ใ ช้เ พื่ อ นาไป
วิเคราะห์และแปลความหมายของคาสั่งว่าผูใ้ ช้แสดงท่าทางใด ดังนั้นเมื่อ
ตรวจพบร่ างกายท่อนบนของผูใ้ ช้ในภาพจากขั้นตอนที่ เ สนอในหัวข้อ
ย่อยที่ แล้วสาเร็ จแล้ว ภาพที่ได้รับมาซึ่ งเป็ นภาพในระบบสี RGB จะถูก
เปลี่ ยนเป็ นระบบสี HSV เพื่อให้เพิ่มความสะดวกในการจะแยกจุดสี ที่
คาดว่าเป็ นสี ผิวของผูใ้ ช้ออกมาด้วยวิธีการทาเทรชโฮลด์ (thresholding)
กับ ค่ า สี (hue) และความอิ่ ม ของสี (saturation) รู ป ที่ 2 (ข) แสดงภาพ
ไบนารี ซ่ ึงเป็ นผลลัพท์ที่ได้จากการทาเทรชโฮลด์ภาพในระบบสี HSV

คาสัง่ ควบคุม
อากาศยานปี กหมุนฯ

คอมพิวเตอร์

รูปที่ 1 ภาพรวมของระบบที่นาเสนอ

2.1 การเชื่ อมต่ อและการรับภาพ
ขั้น ตอนแรกต้อ งมี ก ารเชื่ อ มต่ อ ระหว่ า งโดรนและเครื่ อง
คอมพิ ว เตอร์ ผ่า นระบบเครื อ ข่ า ยไร้ ส ายไวไฟแบบเฉพาะกิ จ (ad-hoc

8th ECTI-CARD 2016 “การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอย่างชาญฉลาดเพื่อตอบสนองภาคอุตสาหกรรมสมัยใหม่อย่างยัง่ ยืน”
248

บทความวิจยั
การประชุมวิชาการ งานวิจยั และพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 8
8th ECTI-CARD 2016, Hua Hin, Thailand
ใดเพื่ อที่ จะสามารถค านวณคุ ณสมบัติข องแต่ ล ะกลุ่ ม พื้ น ที่ ได้ กลุ่ ม
พื้นที่ ที่มี 1) ขนาดจานวนจุดภาพ และ 2) อัตราส่ วนลักษณะ (aspect
ratio) อยูใ่ นพิสัยที่กาหนดจะถูกเลื อกไว้เป็ นตัวแทน (candidate) ที่จะ
เป็ นกลุ่มพื้นที่ ใบหน้า และกลุ่มพื้นที่มือทั้งสองข้างต่อไป รู ปที่ 2 (ค)
แสดงภาพที่ผ่านการกาจัดสัญญาณรบกวน จากนั้นกลุ่มพื้นที่ที่มีขนาด
ใหญ่ที่สุดและอยูร่ ะหว่างกลุ่มพื้นที่ขนาดเล็กจะถูกระบุว่าเป็ นบริ เวณ
ใบหน้า ในขณะที่กลุ่มพื้นที่ที่เล็กกว่าที่อยูท่ ้ งั สองข้างจะถูกระบุว่าเป็ น
บริ เวณมือ รู ปที่ 2 (ง) แสดงภาพผลลัพธ์ที่ได้จากการเลือกตัวแทนที่จะ
เป็ นใบหน้าและมือทั้งสองข้าง

(ก)

(ข)

2.3 การแปลความหมายคาสั่งควบคุม
เมื่อได้ตาแหน่ งของบริ เวณใบหน้า และมือทั้งสองข้างแล้ว
จะเป็ นขั้น ตอนการแปลความหมายว่าผูใ้ ช้ทาท่ าเพื่ อสั่งการควบคุ ม
อากาศยานด้วยคาสั่งใดโดยการกาหนดกรอบพื้นที่ 2 ข้างอ้างอิงจาก
ตาแหน่ งและขนาดของกรอบใบหน้าที่ ตรวจจับได้ โดยขนาดของ
กรอบที่ได้น้ นั มีความกว้างเป็ นสองเท่าและมีความสู งเป็ นสามเท่าของ
ความกว้างและความสู งของกรอบใบหน้าตามลาดับ ซึ่ งกรอบแต่ละ
ข้างจะถูกแบ่งเป็ นกรอบละ 6 ช่ อง ซึ่ งช่ องทั้ง 12 ช่ องนี้ จะถูกนามาใช้
เป็ นเงื่อนไขในการสร้ างคาสั่งการควบคุมโดรน รู ปที่ 3 แสดงตัวอย่าง
ของการกาหนดกรอบเพื่อแปลความหมายท่าทาง
ท่าทางของผูใ้ ช้จะถูกแปลความเป็ นคาสั่งควบคุมดังแสดง
ตัวอย่างในรู ปที่ 4 โดยรายละเอียดการแปลความหมายท่าทางแสดงใน
ตารางที่ 1 เมื่ อมื อซ้ายหมายถึ งมื อฝั่ งด้านซ้ายที่ ปรากฏในภาพ และ
หมายเลขช่องคือหมายเลขช่องที่แสดงในรู ปที่ 3 ซึ่งหลังจากแปลคาสั่ง
ควบคุมแล้วคอมพิวเตอร์ จะส่ งคาสั่งผ่านเครื อข่ายไร้สายไวไฟกลับไป
ยังอากาศยานเพื่อควบคุมให้บินตามคาสัง่

(ค)

(ง)

รูปที่ 2 ผลลัพธ์จากขั้นตอนการประมวลผลภาพ ก) ภาพผูใ้ ช้ที่ผา่ น
การตรวจจับร่ างกายท่อนบน ข) ภาพการแยกส่ วนภาพจากภาพ
ระบบสี HSV ค) ภาพไบนารี ที่ผา่ นการกาจัดสัญญาณรบกวน
ง) ภาพบริ เวณใบหน้าและมือที่ตรวจจับได้
1

2

2

1

3

4

4

3

5

6

6

5

รูปที่ 3 การกาหนดกรอบสาหรับแปลความหมายของคาสั่งควบคุม
จากรู ปตัวอย่างในรู ปที่ 2 (ข) พบว่าภาพที่แยกออกมายังมี
สัญ ญาณรบกวนเป็ นต าแหน่ ง จุ ด อื่ น ที่ สี ค ล้า ยกับ สี ผิ ว ของผู ้ใ ช้ จึ ง
จาเป็ นต้องมีการกาจัดสัญญาณรบกวนดังกล่าวด้วยวิธีมอร์ ฟอโลจี คลั
โอเพนนิ่ง (morphological opening) และหาขอบเขตกลุ่มพื้นที่ที่ติดกัน
(connected component labelling) เพื่อระบุวา่ จุดภาพใดอยูใ่ นกลุ่มพื้นที่

ก

ข

ง

จ

ช

ค ก.บินอยูก่ บั ที่ ฉ.บินไปทางขวา
ข.บินขึ้น
ช.บินไปข้างหน้า
ฉ
ค.บินลง
ช.บินถอยหลัง
ง.บินไปทางซ้าย

รู ปที่ 4 การแปลความหมายคาสั่งควบคุมการบิน
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ตารางที่ 1 การแปลคาสัง่ ควบคุมการบินจากตาแหน่งมือของผูใ้ ช้
คาสัง่ ควบคุมการบิน
มือซ้ายที่ช่อง มือขวาที่ช่อง
บินอยูก่ บั ที่ (รู ปที่ 4 ก)
4
4
บินขึ้นตามแนวดิ่ง (รู ปที่ 4 ข)
2
2
บินลงตามแนวดิ่ง (รู ปที่ 4 ค)
6
6
บินไปทางซ้าย (รู ปที่ 4 ง)
3
4
บินไปทางขวา (รู ปที่ 4 จ)
4
3
บินไปข้างหน้า (รู ปที่ 4 ฉ)
1
1
บินถอยหลัง (รู ปที่ 4 ช)
5
5

[2]

[3]

[4]

3. การทดลอง
ผูว้ ิจยั ทาการทดสอบการควบคุมโดรนด้วยท่าทางทั้งหมด 6
ท่า (ไม่รวมท่าบินอยูก่ บั ที่) โดยใช้ผทู้ ดสอบ 5 คน แต่ละคนทาท่าทาง
ท่าทางละ 5 ครั้ง ด้วยระยะห่ างระหว่างผูท้ ดสอบและโดรนตั้งแต่ 0.5
เมตร ถึง 3.5 เมตร การทดสอบดังกล่าวกระทาในห้องปิ ดภายในอาคาร
ไม่มีลม ผนังห้องทดลองเป็ นสี ขาว โดยที่ ผูค้ วบคุ มสวมเสื้ อแขนยาว
และกางเกงขายาว ได้ร้อยละความถูกต้องดังตารางที่ 2 ซึ่ งแสดงให้
เห็นว่าระบบที่นาเสนอให้ความถูกต้องสู งที่สุดเมื่อผูใ้ ช้อยูห่ ่ างจากโด
รนในระยะ 1.5 – 3.0 เมตร

[5]

[6]

[7]

ตารางที่ 2 ผลการทดลองความถูกต้องที่ระยะทางระหว่างผูค้ วบคุมและ
โดรนต่างกัน
ระยะทาง (เมตร)
0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5
ความ
ถูกต้อง 10% 73% 97% 93% 97% 93% 57%

[8]

for a tour-guide robot,” J. Vis. Commun. Image Represent., vol. 25,
no. 2, pp. 499–509, Feb. 2014.
C. Guo and E. Sharlin, “Exploring the use of tangible user interfaces
for human-robot interaction,” in Proceeding of the twenty-sixth
annual CHI conference on Human factors in computing systems CHI ’08, 2008, p. 121.
K. Higuchi, Y. Ishiguro, and J. Rekimoto, “Flying eyes: free-space
content creation using autonomous aerial vehicles,” in Proceedings
of the 2011 annual conference extended abstracts on Human factors
in computing systems - CHI EA ’11, 2011, p. 561.
F. Mueller, E. Graether, and C. Toprak, “Joggobot: jogging with a
flying robot,” in CHI ’13 Extended Abstracts on Human Factors in
Computing Systems on - CHI EA '13, 2013, p. 2845.
J. Nagi, A. Giusti, G. A. Di Caro, and L. M. Gambardella, “Human
Control of UAVs using Face Pose Estimates and Hand Gestures,” in
Proceedings of the 2014 ACM/IEEE international conference on
Human-robot interaction - HRI ’14, 2014, pp. 252–253.
K. Pfeil, S. L. Koh, and J. LaViola, “Exploring 3d gesture metaphors
for interaction with unmanned aerial vehicles,” in Proceedings of the
2013 international conference on Intelligent user interfaces - IUI
’13, 2013, p. 257.
Parrot, “AR.Drone 2.0.” [Online]. Available:
http://ardrone2.parrot.com/. [Accessed: 01-Apr-2016].
P. Viola and M. J. Jones, “Robust Real-Time Face Detection,” Int. J.
Comput. Vis., vol. 57, no. 2, pp. 137–154, May 2004.
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การสกัดเสี ยงจากการเคลื่อนไหวของวัตถุในวิดีโอเงียบ
Voice Extraction from Object Movement in Silent Video
ภัทราวุธ คุณวิภูษติ 1, อมร มิสรา1, กฤษฎิ์ เจริญสาธิต1 และ ธนัสนี เพียรตระกูล2
1
วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิ ดล
999 ถ.พุทธมณฑลสาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
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มักมีการตกลงวางแผนกันล่ วงหน้า หรื อบ้างครั้งมีการนัดหมายจ้างวาน
ให้ผูอ้ ื่ นช่ วยลงมื อดาเนิ นการ ทาให้เมื่ อเกิ ดเหตุการณ์ ความไม่สงบขึ้น
การติ ดตามผูก้ ระทาความผิดมาลงโทษจึ งทาได้ยาก และไม่สามารถหา
หลักฐานที่ ชดั เจนได้ แต่ในปั จจุบนั กล้อง CCTV ได้รับความนิ ยมมาก
ขึ้ น มี ก ารติ ด ตั้งกล้องตามสถานที่ ส าคัญ เพื่ อสอดส่ องดู แ ลความสงบ
เรี ยบร้ อย หรื อในร้ านค้า ร้ านอาหาร สถานที่ ส าธารณะทัว่ ไป ก็ มี ก าร
ติดตั้งกล้องกันมากขึ้น เพื่อที่จะใช้บนั ทึกภาพและตรวจสอบย้อนหลังได้
เมื่อต้องการ ด้วยเหตุน้ ี เมื่อเกิดเหตุความไม่สงบขึ้น ภาพของผูก้ ่อเหตุจึง
มักถูกบันทึกไว้ได้ท้ งั ก่อนและหลังเหตุการณ์ความไม่สงบ
อย่างไรก็ตาม การจะนาภาพของผูก้ ่อความไม่สงบ ไปขยายผล
เพื่ อหาผูส้ มรู ้ ร่วมคิ ด หรื อผูร้ ่ วมก่ อการ อาจจะยังท าได้ไม่ ส ะดวกนัก
เนื่ องจากกล้องส่ วนใหญ่จะไม่สามารถบันทึ กเสี ยงสนทนาที่ เกิ ดขึ้ นใน
ระยะไกลได้ หรื อ หากบันทึ กได้ก็จะมี สัญญาณรบกวนทาให้ ได้ยิน ไม่
ชัดเจน จึงเป็ นเหตุให้ผตู้ อ้ งสงสัยสามารถปฏิเสธความผิดได้ หรื อหาก
ต้องการขยายผลเพื่อสื บหาผูจ้ า้ งวานหรื อผูเ้ กี่ ยวข้อง ก็อาจจะทาให้ไม่มี
หลักฐานที่จะนามายืนยันได้ว่าบุคคลนั้นเป็ นผูจ้ า้ งวานจริ ง ด้วยเหตุน้ ี จึง
เกิ ด แนวความคิ ด ที่ ว่ า หากเราสามารถได้ยิน เสี ย งสนทนาเหล่ านั้น ก็
อาจจะทาให้มีหลักฐานที่ชัดเจนขึ้น ว่าใครเป็ นผูจ้ า้ งวาน หรื อมีใครบ้าง
เป็ นผู ้ร่ ว มก่ อ เหตุ การสั ง เคราะห์ เ สี ย งจากภาพเคลื่ อ นไหวที่ บนั ทึ ก
เหตุการณ์น้ นั ไว้ หรื อ ภาพเหตุการณ์ก่อนและหลังก่อเหตุที่ผตู ้ อ้ งสงสัยมี
การติ ด ต่ อ พู ด คุ ย กับ บุ ค คลอื่ น อาจท าให้ ไ ด้ข ้อ เท็ จ จริ ง ที่ ม ากขึ้ น และ
สามารถนาไปขยายผลเพื่อติดตามจับกุมผูร้ ่ วมกระทาความผิดทั้งหมดมา
ลงโทษได้
ในงานวิจยั นี้ จึงมี แนวความคิ ดที่ จะนาเสนอกระบวนการใน
การสังเคราะห์ เสี ยงจากภาพเคลื่ อนไหวที่มีการสั่นสะเทื อนของวัตถุใน
ภาพ ในการใช้งานจริ งภาพจากกล้อง CCTV ที่มีความละเอียดเหมาะสม
จะถู ก นามาประมวลผลเพื่อหาวัตถุ ใ นภาพที่ มีก ารเคลื่ อนที่ ห รื อ มี ก าร
สั่นสะเทื อน จากนั้นจะทาการแปลงการสั่นสะเทื อนเหล่านั้นให้ออกมา
เป็ นเสี ยง เพื่อใช้ประกอบเป็ นหลักฐานร่ วมกับภาพเหตุการณ์ที่ได้บนั ทึก

บทคัดย่ อ
งานวิจยั นี้ ได้นาเสนอกระบวนการในการสังเคราะห์เสี ยงจาก
ภาพเคลื่ อนไหวที่มีการสั่นของวัตถุในภาพ โดยจะนาภาพจากกล้องที่มี
ความละเอี ย ดเหมาะสม มาประมวลผลเพี่ อ หาวัต ถุ ใ นภาพที่ มี ก าร
เคลื่อนไหว จากนั้นจะทาการขยายสัญญาณ แล้วนาตาแหน่ งที่เปลี่ ยนไป
ของวัตถุ ใ นแต่ล ะเฟรมมาแปลงให้ ออกมาเป็ นเสี ยง จากการทดสอบ
เบื้องต้นพบว่า การสั่นสะเทือนของวัตถุในภาพสามารถนามาแปลงเป็ น
เสี ยงที่มีความถี่ใกล้เคียงกับความถี่ของเสี ยงต้นฉบับ ดังนั้นการสกัดเสี ยง
จากการสัน่ ของวัตถุ จะช่วยทาให้สามารถได้ยนิ เสี ยง ซึ่งสามารถนาไปใช้
ช่วยในการสื บสวนสอบสวนต่อไปได้
คาสาคัญ: การประมวลผลวิดีโอ, การสกัดเสี ยง, การขยายสัญญาณ

Abstract
This research proposed the steps of voice synthesis from
video which has the object movement. Video images with the suitable
resolution are processed to find the vibrating object. Then, the signals
are magnified, the movement positions of the object in each frame are
converted to sound. The elementary testing shows that the vibration of
object in a video can be can be converted to sound which the frequency
close to the frequency of the source. Thus, this process can extract sound
that can be used to assist in the investigation of the situation.
Keywords: video processing, voice extraction, signal magnification

1. บทนา
จากเหตุการณ์ความไม่สงบที่เกิ ดขึ้นบ่อยครั้งในประเทศ อาทิ
เช่ น การลอบวางระเบิ ดทั้งใน กทม. และต่างจังหวัด การจรารจล การ
ชุมนุมประท้วง การโจรกรรม หรื อ การลอบวางเพลิง เหตุการณ์เหล่านี้
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ไว้ แต่ในการทดสอบแนวความคิดนี้ เราจะเริ่ มจากการนาภาพเคลื่อนไหว
ที่ไม่มีเสี ยง ซึ่ งถูกบันทึกไว้ในสภาวะควบคุม มาใช้ในการทดสอบ โดย
จะเป็ นภาพของวัตถุที่เป็ นแหล่งกาเนิ ดเสี ยง และ เป็ นวัตถุที่เสี ยงตกไป
กระทบ บันทึกด้วยความละเอี ยด และความเร็ วสู ง เพื่อแสดงให้เห็ นว่า
แนวความคิดดังกล่าวมีความเป็ นไปได้

2. ความแรงในการสัน่ สะเทือนของวัตถุแหล่งกาเนิ ดเสี ยง
3. ชนิ ดของตัวกลางที่คลื่ นเสี ยงเคลื่ อนที่ผ่านไป เช่ น ถ้าคลื่ น
เสี ยงเคลื่อนที่ไปในน้ าจะมีความดังของเสี ยงมากกว่าคลื่นเสี ยงที่เคลื่ อนที่
ไปในอากาศ
4. ขนาดและรู ปร่ างของวั ต ถุ ที่ เ ป็ นแหล่ ง ก าเนิ ด เสี ยง
สัน่ สะเทือน
ด้วยเหตุ น้ ี หากเราอยู่ไกลจากแหล่ งก าเนิ ด เสี ยง หรื อมี ก าร
รบกวนจากเสี ยงอื่นๆ เช่ น มีลมพัด มีวตั ถุมากั้นทางเดิ นของเสี ยง ก็จะทา
ให้ ไ ม่ ส ามารถได้ ยิ น เสี ย งชั ด เจน แต่ ห ากเราสามารถสั ง เกตการ
สั่นสะเทื อนของวัตถุ ที่ อยู่ใกล้กบั แหล่ งกาเนิ ดเสี ยงมากกว่า แล้วนามา
แปลงให้เป็ นคลื่นเสี ยงได้ ก็น่าจะทาให้ได้ยนิ เสี ยงที่ชดั เจนมากยิง่ ขึ้น

2. ทฤษฎีและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้ อง
2.1 เสียงกับการได้ ยนิ
อย่างที่ ทราบกัน ดี ว่า เสี ยงเกิ ด จากการสั่นสะเทื อนของวัตถุ
เมื่อวัตถุมีการสั่นสะเทื อน จะทาให้เกิ ดการอัดตัวและขยายตัวของคลื่น
เสี ยง และถูกส่ งผ่านตัวกลางไปยังหู ทาให้ได้ยินเสี ยงขึ้น [1] จะเห็ นได้
ว่าการเคลื่อนที่ของเสี ยงจาเป็ นต้องอาศัยตัวกลาง ซึ่ งอาจจะเป็ นของแข็ง
ของเหลว หรื อ ก๊ า ซ หากไม่ มี ต ัว กลางเหล่ า นี้ เสี ย งก็ จ ะไม่ ส ามารถ
เดินทางมาจนถึงหูของเราได้
เมื่ อวัตถุ ห รื อแหล่ งก าเนิ ด เสี ย งมี ก ารสั่น สะเทื อ น จะท าให้
โมเลกุ ล ของอากาศที่ อ ยู่ร อบๆ มี ก ารเคลื่ อ นที่ โมเลกุ ล ของอากาศ
เหล่านั้นจะเคลื่อนที่จากแหล่งกาเนิ ดเสี ยงไปชนกับโมเลกุลของอากาศที่
อยูถ่ ดั ออกไป และเกิดการถ่ายโอนโมเมนตัม [1] จากนั้นโมเลกุลที่ชน
กันก็จะแยกออกจากกัน โดยโมเลกุลของอากาศที่เคลื่อนที่มาชนจะถูกดึง
กลับไปยังตาแหน่งเดิมด้วยแรงปฎิกิริยา และโมเลกุลที่ได้รับการถ่ายโอน
พลังงาน ก็จะเคลื่อนที่ต่อไปและไปชนกับโมเลกุลของอากาศที่อยูถ่ ดั ไป
เป็ นเช่นนี้ ไปเรื่ อยๆ ทาให้เกิดเป็ นคลื่นเสี ยง ดังแสดงในรู ปที่ 1

2.2 งานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้ องกับการสังเคราะห์ เสียงจากระยะไกล
จากการค้นคว้างานวิจยั ที่เกี่ ยวข้อง เราได้ศึกษาการใช้เลเซอร์
วัดแรงสั่นสะเทื อนบนพื้นผิวที่มีความเรี ยบสู งและสามารถสะท้อนแสง
กลับมาได้ งานวิจยั นี้ เป็ นของ James M. Moses และเพื่อนของเขา K.P.
Trout [2] ใ นงานวิ จ ั ย ก ล่ า วถึ งก าร ข ย า ยสั ญ ญ า ณแ ล ะ แ ป ล ค่ า
แรงสั่นสะเทือนให้เป็ นเสี ยง โดยใช้คุณสมบัติของเลเซอร์ ซึ่ งเป็ นการบีบ
อัด ของแสง ท าให้ แ สงที่ ได้น้ ัน นอกจากจะมี ค วามเข้ม ข้น สู ง แล้ว ยัง
กระเจิงได้ยากกว่าอีกด้วย สัญญาณที่ได้รับจึ งค่อนข้างชัดเจนและไม่มี
สัญญาณรบกวนมากนัก พวกเขาได้ยิงเลเซอร์ ไปที่กระจกและใช้แผง
โซลาเซลล์เ ป็ นตัวรั บ สัญญาณ จากนั้น จึ งใช้เ ครื่ องช่ วยขยายสั ญ ญาณ
ก่ อ นที่ จ ะปล่ อ ยเสี ย งออกทางล าโพง วิ ธี น้ ี ถึ ง แม้จ ะท าให้ ไ ด้เ สี ย งที่
ค่อนข้างชัดเจน แต่ก็ยงั มีขอ้ จากัดอยูม่ าก เช่ นในกรณี ที่ไม่มีกระจก และ
ยังไม่สามารถใช้ได้จริ งในการสื บสวนสอบสวน เนื่ องจากต้องใช้งานใน
ขณะที่อยูใ่ นที่เกิดเหตุเท่านั้น จึงไม่สามารถนามาใช้กบั สถานการณ์ที่ผ่าน
ไปแล้วได้
งานวิจยั เรื่ องถัดมาเป็ นของ Michael Rubinstein และทีมงาน
[3] ซึ่ งงานวิจยั นี้ ได้รับ ความสนใจและงบสนับสนุ น จากบริ ษทั ชื่ อ ดัง
อาทิเช่ น Microsoft, Adobe และแน่ นอน มหาวิทยาลัยที่พวกเขาสังกัดอยู่
MIT นั่นเอง พวกเขาได้ใช้ประโยชน์จากคุณสมบัติของเสี ยงที่เกิ ดจาก
การเคลื่ อนไหว และก่ อให้ เ กิ ด แรงสั่น สะเทื อน ทดลองวิ เ คราะห์ จ าก
แรงสั่ น สะเทื อ นของสิ่ ง ของรอบข้า งที่ ส ามารถหาได้ โ ดยใช้ Video
Processing ซึ่ งมีพ้ืนฐานมาจากการประมวลผลภาพ พวกเขาใช้ตวั อย่างที่
ได้จากกล้องที่มีความไวและความละเอียดสู ง (Ultra-speed Camera) โดย
ความถี่ ของการถ่ายทีละเฟรมของกล้องประเภทนี้ สูงกว่าความถี่ ที่มนุ ษย์
สามารถรับฟังได้มาก ซึ่งถ้าสามารถสังเคราะห์เสี ยงได้ 100% จะส่ งผลให้
ได้เสี ยงที่ค่อนข้างคมชัดในระดับที่น้อยคนจะแยกออกได้ แต่ขอ้ เสี ยของ
งานวิ จยั นี้ คื อไม่ ส ามารถใช้จริ งกับ กล้องทั่วไปได้ และหากจะเปลี่ ยน
กล้อง CCTV ทั้งประเทศให้เป็ นกล้องชนิ ดนี้ ตอ้ งใช้งบประมาณที่สูงมาก

รูปที่ 1 การเคลื่อนที่ของเสี ยง [1]
ส่ วนของความดังของเสี ยง คื อปริ มาตรของพลังงานเสี ย งที่
มาถึงหูของเรา [1] ปัจจัยที่มีผลทาให้เสี ยงดังหรื อเสี ยงค่อย ได้แก่
1. ระยะทาง ถ้าระยะทางใกล้ๆ จะได้ยนิ เสี ยงดังมาก และจะได้
ยินเสี ยงค่อยลงไปเมื่อระยะห่ างออกไป
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จนแทบจะเป็ นไปไม่ได้เลย เราจึงได้คน้ คว้าต่อเพื่อหาวิธีที่จะสังเคราะห์
เสี ยงให้ได้ใกล้เคียงที่สุดด้วยงบประมาณที่ ต่ าลงมาและสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ได้จริ งในสถานการณ์จริ ง

3. แปลงข้อมู ล จากตาแหน่ งของวัตถุ ที่ ได้ใ ห้ เ ป็ นคลื่ น เสี ย ง
ภายหลังจากได้ตาแหน่ งของวัตถุในแต่ละเฟรมของภาพเคลื่ อนไหวแล้ว
สัญญาณที่ ได้จะถู กนามาขยายเพื่อให้เห็ นการเปลี่ ยนแปลงที่ ชัดเจนขึ้ น
และสามารถนาไปแปลงเป็ นเสี ยงที่ มีความดังเหมาะสมได้ นัน่ คือเราจะ
ได้เสี ยงที่สกัดออกมาจากภาพเคลื่อนไหว ดังแสดงในรู ปที่ 4

3. การแปลงการสั่นสะเทือนเป็ นเสียง
ขั้นตอนในการแปลงการสั่นของวัตถุ ในภาพเคลื่ อนไหวให้
เป็ นเสี ยงนั้น ผูพ้ ฒั นาได้ทาการแบ่งอย่างคร่ าวๆ ออกเป็ น 4 ขั้นตอน คือ
1. ตรวจหาวัตถุ ที่ อยู่ใ กล้ก ับ แหล่ งก าเนิ ด เสี ย งที่ ส นใจและ
สามารถตรวจจับความการสั่น สะเทื อนได้ โดยการใช้วิธีก ารของการ
ประมวลผลภาพเคลื่อนไหว เพื่อตรวจหาวัตถุที่ตอ้ งการ เช่ น แก้วน้ า ถุง
ขนม ต้นไม้ ใบไม้ กระดาษ ฯลฯ ที่สามารถตรวจวัดการสั่นสะเทือนและ
แปลงเป็ นเสี ยงได้ ดังแสดงในรู ปที่ 2 จากนั้นทาการระบุตาแหน่ งของ
วัตถุเหล่านั้นบนภาพ เพื่อจะนาไปใช้ศึกษาการสัน่ ของวัตถุน้ นั ในขั้นตอน
ถัดไป

รู ปที่ 4 ได้เสี ยงที่สกัดมาจากวัตถุที่มีการสัน่ สะเทือนในภาพ
4. ท าการรวมสัญญาณเสี ยงที่ ได้จากแต่ ละวัตถุ ให้เ ป็ นเสี ยง
เดียวที่มีความชัดเจนมากขึ้น หากการตรวจหาวัตถุในขั้นตอนแรก พบว่า
มีวตั ถุที่สนใจมากกว่า 1 ชิ้น ในขั้นตอนนี้ เราจะทาการรวมสัญญาณเสี ยงที่
ได้จากแต่ละวัตถุที่เราสนใจ ดังแสดงในรู ปที่ 5 ในการรวมสัญญาณเสี ยง
นั้นเราพิจารณาระยะห่ างจากแหล่ งก าเนิ ดเสี ยงของแต่ละวัตถุ ร่วมด้วย
วัตถุ ที่ อยู่ไกลจากแหล่ งก าเนิ ด เสี ยงมากกว่า อาจจะมี เ วลาที่ ห น่ วงกว่า
(Delay Time) สาหรั บการที่ เสี ยงเดิ นทางไปถึ ง นอกจากนั้นยังอาจจะมี
สัญญาณรบกวนอื่นๆ ที่ไม่ใช้เสี ยงหลักที่เราสนใจ สัญญาเหล่านั้นจะถูก
กรองออกไปในขั้นตอนนี้ ดว้ ย

รูปที่ 2 ตรวจหาวัตถุที่มีการสัน่ และอยูใ่ กล้กบั แหล่งกาเนิ ดเสี ยง
2. วิเคราะห์การสั่นสะเทือนของวัตถุน้ นั และสร้ างเป็ นกราฟที่
แสดงตาแหน่งของวัตถุที่มีการสั่น ในขั้นตอนนี้จะทาการบันทึกตาแหน่ ง
ที่เปลี่ยนไปของวัตถุที่สนใจ โดยพิจารณาจากตาแหน่ งของวัตถุในแต่ละ
เฟรมจากภาพเคลื่ อนไหวที่ นามาพิจารณา แล้วนามาแสดงในรู ปแบบ
กราฟเพื่อให้เห็นการเปลี่ยนแปลงได้ง่ายขึ้น ดังแสดงในรู ปที่ 3

รูปที่ 3 พิจารณาตาแหน่งของวัตถุในแต่ละเฟรมและแสดงผลเป็ นกราฟ
ระหว่างตาแหน่งและเวลา

รู ปที่ 5 สัญญาณเสี ยงจากหลายๆ วัตถุจะถูกรวมเข้าด้วยกันเพื่อสังเคราะห์
เป็ นเสี ยงที่ตอ้ งการ
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4. ผลการวิจยั

5. สรุป

ผู้พ ัฒ นาได้ท าการทดสอบวิ ธี ก ารที่ น าเสนอ โดยการน า
ภาพเคลื่อนไหวของวัตถุ มาหาตาแหน่ งที่เปลี่ ยนแปลงไปในแต่ละเฟรม
ตัวอย่างที่นามาทดสอบในรู ปที่ 6 เป็ นภาพของสายเปี ยโน ผูพ้ ฒั นาทาการ
กาหนดจุดที่ตอ้ งการพิ จารณา บันทึ กการเปลี่ ยนแปลงตาแหน่ งของจุ ด
ดังกล่าว และนามาสร้างเป็ นกราฟดังแสดงในรู ปที่ 7

วิธีการที่นาเสนอ หรื อ การสกัดเสี ยงจากการสั่นของวัตถุ จะ
ช่ วยทาให้เราสามารถได้ยินเสี ยงที่ ไม่สามารถได้ยินอย่างชัดเจนเมื่ อท า
การบันทึกภาพเคลื่อนไหว ซึ่งเมื่อนาไปใช้ในการสื บสวนสอบสวน ก็จะ
ช่ วยให้ เ จ้าหน้าที่ มี ข ้อมู ล มากขึ้ น ข้อมู ล เหล่ านี้ อาจน ามาประกอบกับ
ภาพเคลื่ อนไหว เพื่อใช้เป็ นหลักฐานในการพิจารณาคดี หรื ออาจมี ส่วน
ช่ วยให้ ก ารติ ด ตามผูต้ อ้ งสงสัยหรื อผูร้ ่ วมดาเนิ น การ มาด าเนิ น คดี ตาม
กฎหมายเป็ นไปได้รวดเร็ วยิง่ ขึ้น
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รูปที่ 6 ภาพตัวอย่างสายเปี ยโนที่มีการสัน่

ภัทราวุธ คุ ณวิภูษิต , อมร มิ สรา, และ กฤษฎิ์ เจริ ญ
สาธิ ต ปั จ จุ บ ัน เป็ นนั ก ศึ ก ษาชั้ นปี ที่ 4 สาขาวิ ช า
วิ ศ ว ก ร ร ม ค อ มพิ ว เ ต อ ร์ วิ ท ย า ลั ย น า นาช าติ
มหาวิทยาลัยมหิ ดล มีความสนใจในนวัตกรรมใหม่ๆ
ทางด้านคอมพิวเตอร์ การประมวลผลสัญญาณ และ
ภาพประมวลผลภาพ
ธนัส นี เพี ย รตระกู ล ปั จ จุ บ ัน ด ารงต าแหน่ ง ผู ้ช่ ว ย
ศาสตราจารย์ ประจาภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
คณะวิ ศ วกรรมศาสตร์ มหาวิ ท ยาลัย มหิ ด ล ส าเร็ จ
การศึ ก ษาระดับ ปริ ญญาเอก สาขาวิ ช าวิ ศ วกรรม
คอมพิ ว เตอร์ จากจุ ฬ าลงกรณ์ ม หาวิ ท ยาลัย สนใจ
งานวิจยั ด้านปั ญญาประดิ ษฐ์ การเรี ยนรู้ ข องเครื่ อง
การทาเหมืองข้อมูล และการรู้จารู ปแบบ

รูปที่ 7 นาตาแหน่งของจุดที่สนใจมาสร้างเป็ นกราฟ
หลังจากได้กราฟแล้วผูพ้ ฒั นาได้ลองนาไปแปลงเป็ นเสี ยงซึ่ ง
สามารถเล่นเสี ยงดังกล่าวได้ แต่อาจจะยังขาดความชัดเจน ซึ่ งผูพ้ ฒั นาวาง
ดาเนิ นการต่อโดยการขยายสัญญาณเสี ยง และจะทาการกรองสัญญาณ
รบกวนออก หลังจากที่ได้เสี ยงที่มีความชัดเจนมากขึ้นแล้ว จะทาการรวม
สัญญาณเสี ยงจากวัตถุหลายๆ ชิ้นเพื่อเพิ่มความถูกต้องแม่นยาต่อไป
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การพิสูจน์ลายมือเขี ยนเป็ นแนวทางหนึ่ ง ในการระบุตวั ตน
ของเจ้าของเอกสาร หรื อใช้ยนื ยันความเป็ นเจ้าของเอกสารได้ งานวิจยั นี้
จึงได้อออกแบบขั้นตอนวิธีที่จะช่ วยในการระบุ ตวั ตนจากลายมื อเขี ยน
และพัฒนาเครื่ องมือเพื่อใช้ระบุตวั ตนของผูเ้ ขียนเอกสารจากลายมือเขียน
บนเอกสารได้อย่างสะดวกรวดเร็ ว โดยทาการสกัดคุณลักษณะสาคัญของ
ลายมือเขียนจานวน 31 คุณลักษณะ และนามาจาแนกเจ้าของลายมือเขียน
โดยใช้วิธีการเพื่ อนบ้านใกล้สุด K ตัว จากการทดสอบบนลายมือเขียน
ของ 5 คน พบว่าได้ค่าความถูกต้องอยูท่ ี่ 96% ซึ่ งแสดงให้เห็ นว่าวิธีการที่
นาเสนอมีความแม่นยา สามารถตรวจสอบความเป็ นเจ้าของเอกสารได้
สะดวก และสามารถทราบผลได้ในทันที

1. บทนา
ปั ญหาอาชญากรรมทางเศรษฐกิจและสังคมในปั จจุบนั เกิดขึ้น
ในรู ป แบบที่ ห ลากหลายและมี ค วามซั บ ซ้ อ นมากขึ้ น การสื บ สวน
สอบสวนจึ ง ต้อ งอาศัย ข้อ มู ล และพยานหลัก ฐานจากหลายแหล่ ง มา
ประกอบกัน การพิสูจน์ลายมื อเขี ยนเป็ นอี กแนวทางหนึ่ ง ในการระบุ
ตัวตนของเจ้าของเอกสาร หรื อใช้ยืนยันความเป็ นเจ้าของเอกสารได้ ซึ่ ง
หากสามารถระบุ ต ัว ตนจากลายมื อ เขี ย นได้อ ย่า งแม่ น ย า จะสามารถ
นาไปใช้ช่วยในการสื บสวนสอบสวนคดี ช่ วยระบุตวั ผูต้ อ้ งสงสัย หรื อ
ยืนยันการกระทาความผิด โดยเฉพาะคดี อาชญากรรมทางเศรษฐกิ จ [1]
ที่อาจจะไม่มีหลักฐานเป็ นรู ปธรรม แต่สามารถส่ งผลเสี ยหายต่อบุคคล
ประเทศชาติ และสังคมโดยรวม ทาลายความน่ าเชื่ อถื อและความมัน่ คง
ทางเศรษฐกิจได้
ตัวอย่างของปั ญหาอาชญากรรมทางเศรษฐกิ จเช่ น การปลอม
แปลงเอกสารทางการเงิน ความผิดเกี่ ยวกับภาษีอากร โกงใบกากับภาษี
การปล่ อยสิ น เชื่ อในธุ ร กิ จบ้า นจัด สรรหรื อสถาบัน การเงิ น ความผิ ด
เกี่ ยวกับทรัพย์สินทางปั ญญา การฉ้อโกงในการซื้ อขายผลผลิ ตล่ วงหน้า
ความผิดเกี่ ยวกับเงิ นนอกระบบ เช่ น แชร์ หรื อ ทรั สต์เถื่ อน การค้าเงิ น
เถื่อน การเก็งกาไรเงินตราต่างประเทศ การผูกขาดหรื อกักตุนสิ นค้า การ
รับสิ นบน ฉ้อโกง ยักยอก การสร้ างข้อมูลเท็จ การฉ้อโกงธนาคาร การ
ฉ้อโกงประกันภัย ความผิดเกี่ยวกับการฟอกเงิน และ อื่นๆ อีกมากมาย
ปั ญหาเหล่านี้ โดยส่ วนมากมักเกี่ ยวข้องกับการยืนยันตัวตนใน
เอกสาร หรื อระบุตวั ผูก้ ระทาความผิดจากเอกสารหลักฐานที่มีอยู่ ซึ่ งอา
ชกรทางเศรษฐกิ จมักเป็ นบุคคลที่มีบุคลิ กภาพดี มีสติปัญญา มีการศึกษา

คาสาคัญ: การระบุตวั ตนจากลายมือเขียน, การสกัดคุณลักษณะ, วิธีการ
เพือ่ นบ้านใกล้สุด K ตัว

Abstract
Handwriting identification is a method to identify the
document owner. It can be used to confirm the document ownership.
This research presents a design and development of handwriting
identification system. This system is convenient to check the owners of
document from their handwriting. In this system, 31 features will be
extracted from the handwriting images. These features will be used for
identifying the ownership by K-nearest neighbor. The experimental
results on 5 persons show that the accuracy of handwriting
identification is 96%. This result illustrates that the proposed system is
precise. This system can be used for easily checking the document
ownership and the results can be showed immediately.
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แบ่ ง แยกบรรทัด แบ่ ง แยกค า ก่ อ นน าไปรู ้ จ า ในส่ ว นของโปรแกรม
ประยุกต์บน iOS ทาเพื่อยืนยันว่าขั้นตอนเหล่านั้นสามารถนามาใช้งาน
ได้จริ งเท่านั้น
สาหรับงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับการระบุตวั ตนหรื อยืนยันตัวตน
จากลายมือเขียน ประเด็นสาคัญที่ถูกนามาพิจารณาคือ การหาคุณลักษณะ
ที่ ส าคัญ บนลายมื อเพื่ อ ที่ จ ะน ามาใช้ใ นการแยกแยะหรื อ ระบุ เ จ้า ของ
ลายมื อนั้น เช่ นงานวิ จยั เรื่ อง Feature Extraction and Selection for
Handwriting Identification: A review โดย Khaled Mohammed Bin
Abdl, Siti Zaiton Mohd Hashim, และ Azah Kamiiah Muda [5] พวกเขา
ทาการสกัดคุณลักษณะที่สาคัญเพื่อใช้ระบุความเป็ นเจ้าของเอกสาร โดย
คุณลักษณะที่ใช้เกี่ยวข้องกับ ตัวอักษร คา แนวบรรทัด และ ย่อหน้า เช่ น
การตัดกันของเส้นในตัวอักษร การวนเป็ นวง ระดับหรื อตาแหน่ งของคา
ระดับบรรทัด และการวิเคราะห์พ้นื ผิวของเส้น
ในงานวิจยั เรื่ อง Document Examiner Feature Extraction:
Thinned vs. Skeletonised Handwriting Images ซึ่ งเสนอโดย V.
Pervouchine และ G. Leedham [6] เขาได้เสนอแนวทางในการระบุ
เจ้าของลายมื อเขียนโดยดู จากการลงน้ าหนัก โดยได้นาเสนอ 2 แนวทาง
ในการตรวจสอบ แบบแรกทาโดยการทาให้เส้นบางลง (Thining) และ
เก็บโครงสร้ างของตัวอักษรในรู ปแบบราสเตอร์ (Raster Skeleton) ส่ วน
อีกแนวทางหนึ่ งคือเก็บโครงสร้ างในรู ปแบบเวกเตอร์ (Vector Skeleton)
ผลการทดสอบของเขาพบว่า การเก็บโครงสร้างแบบเวกเตอร์ ให้ค่าความ
คลาดเคลื่ อนในการสกัดคุณลักษณะที่ ต่ากว่า และสามารถช่ วยเพิ่มความ
ถูกต้องในการระบุตวั บุคคลได้ถึง 98% เมื่อทาการทดสอบโดยใช้ภาพที่
เขียน “th” 100 ครั้ง จากคน 20 คน
จากการศึ ก ษาทฤษฎี และงานวิ จ ัย ที่ เ กี่ ย วข้อ ง ท าให้ เ กิ ด
แนวความคิ ดที่ จะพัฒนาโปรแกรมประยุก ต์ ซึ่ งสามารถนามาใช้ระบุ
ตัวตนของเจ้าของลายมือเขียน โดยใช้การประมวลผลจากภาพถ่ายดิ จิตอล
ทาการหาคุ ณ ลัก ษณะที่ ส าคัญ เพื่ อ ใช้ใ นการจ าแนก โดยโปรแกรม
ประยุกต์ที่ พฒ
ั นาขึ้ น ควรจะสามารถใช้งานได้ส ะดวก มี ค วามแม่ น ยา
และ ให้ผลการตรวจสอบได้ในเวลาไม่มาก ผูว้ ิจยั จึงตัดสิ นใจที่จะพัฒนา
โปรแกรมประยุก ต์ใ ห้ ส ามารถรั บ และแสดงผลข้อ มู ล ได้บนอุ ปกรณ์
สื่ อสารเคลื่ อนที่ ส่ วนของการประมวลผลภาพซึ่ งต้องการความแม่นยา
จ าเป็ นต้อ งได้ รั บ การสกัด คุ ณ ลัก ษณะที่ เ หมาะสม ซึ่ งอาจต้ อ งการ
ทรั พยากรส าหรั บ การประมวลผลที่ ม ากกว่าจะแยกไว้เป็ นอี ก ส่ วน ดัง
รายละเอียดที่จะกล่าวถึงในหัวข้อถัดไป

และ ฐานะทางเศรษฐกิ จที่ ดี รวมถึ งมี อิทธิ พล [1] บ่อยครั้งที่ ผูก้ ระท า
ความผิดไม่ใช่ การกระทาโดยบุ คคลคนเดี ยว ทาให้ คดี มีค วามซับซ้อน
และการระบุผกู้ ระทาความผิด หรื อ พิสูจน์ ความผิดทาได้ยาก หลักฐาน
เพียงเล็กน้อยจึงมีความสาคัญอย่างมาก อาจนามาใช้ช่วยในการกาหนด
แนวทางในการสื บสวน หรื อ นาไปใช้ขยายผลเพื่อหาพยานหลักฐานอื่น
ต่ อ ไปได้ บางครั้ งหลัก ฐานเหล่ า นั้น อาจมาในรู ป ของเอกสารที่ ไ ม่
สามารถระบุเจ้าของหรื อเป็ นบันทึกข้อความสั้นๆ เพื่อเตือนความจาหรื อ
มอบหมายงาน ดังนั้นหากเราสามารถยืนยันความเป็ นเจ้าของเอกสาร
หรื อ พิสูจน์ค วามเป็ นเจ้าของลายมื อที่ อยู่บ นเอกสารได้ จะช่ วยให้ การ
ติดตามสื บสวนหรื อดาเนิ นคดีทางกฎหมายทาได้ง่ายและสะดวกขึ้น
ในงานวิจยั นี้ จึงได้ทาการออกแบบขั้นตอนวิธีที่จะช่ วยในการ
ระบุตวั ตนจากลายมือเขียน และพัฒนาเครื่ องมือเพื่อใช้ระบุตวั ตนของ
ผูเ้ ขี ยนเอกสารจากจากลายมื อเขี ยนบนเอกสารได้อย่างสะดวกรวดเร็ ว
โดยออกแบบให้เป็ นแอพพลิ เคชันบนสมาร์ ทโฟนที่สามารถถ่ายภาพได้
สะดวก หรื อสามารถเลื อกภาพลายมือเขียนที่ตอ้ งการตรวจสอบ และส่ ง
มาประมวลผลเพื่อให้ได้ขอ้ มูลของผูต้ อ้ งสงสัยกลับไป

2. ทบทวนวรรณกรรม
จากการศึกษางานวิจยั ที่ เกี่ ยวข้อง พบว่างานวิ จยั ส่ วนใหญ่ ที่
เกี่ ยวข้องกับลายมือเขี ยน มักเป็ นเรื่ องของการรู ้ จาตัวอักษร เพื่ อให้สื่อ
ความหมายได้ว่าเป็ นอักขระใด อาทิเช่ น ในงานของ Hull และคณะ [2]
ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1990 ที่กล่าวถึ งการรู ้ จาตัวอักษรที่เป็ นลายมือเขียนบนหน้า
ซองไปรษณี ย ์ เขาใช้ข้ นั ตอนวิ ธี ที่เ รี ยกว่า การจับ คู่ แ ม่ แ บบ (Template
Matching) เพื่อรู้ จาตัวอักษรภาษาอังกฤษและตัวเลขที่ อยู่บนหน้าซอง
จดหมาย ตัวอักษรจะถูกปรับขนาดให้อยูท่ ี่ 16 16 ช่อง และเปรี ยบเทียบ
กับ แม่ แ บบโดยใช้ ก ารวัด ระยะแบบแฮมมิ่ ง (Hamming Distance)
นอกจากนี้ ยงั เพิ่มเติมในส่ วนของการวิเคราะห์เส้นแสดงรู ปร่ าง (Contour)
เพื่อเพิ่มความแม่นยาในการรู ้ จา หรื องานของ Matan และคณะ [3] ในปี
เดี ยวกัน ที่ ใ ช้เ ครื อ ข่ ายประสาทเที ยม (Neural Network) ช่ ว ยเพิ่ ม
ประสิ ทธิภาพในการรู้จาตัวอักษร
หลัง จากนั้น การรู ้ จ าตัว อัก ษรจากลายมื อ เขี ย นก็ ไ ด้รั บ การ
พัฒนาอย่างต่ อเนื่ อ งในหลายภาษา ได้รับ การพัฒ นาในรู ป แบบที่ เ ป็ น
โปรแกรมประยุกต์เพื่อให้ใช้งานได้สะดวกยิ่งขึ้น และเป็ นที่แพร่ หลาย
อย่า งมากเมื่ อ มี ก ารน ามาประยุก ต์ใ ช้ ใ นสมาร์ ท โฟน ท าให้ ผู ้ใ ช้ ง าน
สามารถจดบันทึ ก หรื อทดแทนการพิ ม พ์ข ้อความได้ ตัวอย่างเช่ น ใน
การศึกษาเรื่ อง Segmentation and Beautification of Handwriting using
Mobile Devices” โดย Jesper Durebrandt [4] ได้กล่าวถึ ง การแบ่งถึ ง
ตัว อัก ษรที่ เ ขี ย นติ ด กั น การปรั บ ปรุ งภาพ และการแปลงรู ปภาพ
ลายมื อ เขี ย นเป็ นรู ป แบบข้อ ความดิ จิ ต อล และน าไปประยุก ต์ใ ช้ ก ับ
อุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่ ในการศึ กษานี้ เขามุ่งเน้นไปที่ข้ นั ตอนของการ

3. ระบบระบุตวั ตนจากลายมือเขียน
ในการพัฒนาระบบระบุตวั ตนจากลายมือเขี ยนนี้ ผูพ้ ฒั นาได้
แบ่งขั้นตอนในการทางานของระบบออกเป็ น 5 ขั้น ดังแสดงในรู ปที่ 1
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(17) - (21) รู ปแบบของเส้นในลักษณะทางแยกแบบต่างๆ ที่
ปรากฎในตัวอักษร
(22) - (26) รู ป แบบของเส้ น โค้ง แบบต่ า งๆ ที่ ป รากฎใน
ตัวอักษร
(27) - (31) รู ปแบบของเส้นมุม แหลมแบบต่างๆ ที่ปรากฎใน
ตัวอักษร
คุณลักษณะในข้อ (7) - (31) จะใช้การจับคู่แม่แบบ (Template
Matching) เพื่อหาจานวนของรู ปแบบเหล่านั้นที่ปรากฎอยูใ่ นลายมือเขียน
และนามาใช้เป็ นคุณสมบัติหนึ่งในการจาแนกหรื อระบุตวั ตนของเจ้าของ
ลายมือเขียนนั้น ตัวอย่างของรู ปแบบวงกลมทั้ง 5 รู ปแบบของเส้นตัดกัน
และ รู ปแบบของเส้นทางแยกแสดงในรู ปที่ 2-4 ตามลาดับ

รูปที่ 1 ระบบระบุตวั ตนจากลายมือเขียน
ขั้นตอนที่ 1 รับภาพลายมือเขียน (Input) ในขั้นตอนนี้ ภาพจะ
ถูก ส่ งจากโปรแกรมประยุก ต์บนอุ ป กรณ์ สื่ อสารเคลื่ อนที่ มายังหน่ วย
ประมวลผล ผู้ พ ัฒ นาเลื อ กที่ จ ะพัฒ นาโปรแกรมประยุ ก ต์ บ น
ระบบปฏิบตั ิการแอนดรอยด์ โดยใช้ภาษา Java และโปรแกรมประยุกต์
จะเชื่ อ มต่ อกับระบบฐานข้อมู ล ทั้ง ที่ อ ยู่ต ัวอุ ป กรณ์ เ อง และบนหน่ ว ย
ประมวลผล
ขั้นตอนที่ 2 เตรี ยมข้อมูลภาพเบื้องต้น (Preprocessing) ภาพที่
ได้รับมาจะถูกนามาประมวลผลเบื้องต้น โดยโปรแกรมจะเลื อกตัดเฉพาะ
บริ เวณที่ มีข ้อ ความออกมา ปรั บ ความคมชัด ของภาพ ก าจัด สัญ ญาณ
รบกวนต่างๆ และส่วนของพื้นหลังที่ไม่ได้ใช้ในการวิเคราะห์ จากนั้นจะ
ท าการหาต าแหน่ ง ของตัว อัก ษรต่ า งๆ ที่ อ ยู่ ใ นภาพ เพื่ อ น าไปใช้ ใ น
ขั้นตอนถัดไป
ขั้นตอนที่ 3 สกัดคุณลักษณะที่สาคัญ (Feature Extraction) ใน
ส่ วนของการสกัดคุณลัก ษณะ ถื อเป็ นขั้นตอนที่ มีความสาคัญเป็ นอย่าง
มาก ในงานวิ จ ัย นี้ เสนอที่ จ ะใช้ ข ้อ มู ล พื้ น ฐานเกี่ ย วกับ ลัก ษณะของ
ตัวอักษรและคาเพื่อความรวดเร็ วในการประมวลผล โดยคุณลักษณะที่จะ
นามาใช้ได้แก่
(1) ความกว้างของตัวอักษรโดยเฉลี่ย
(2) ความสูงของตัวอักษรโดยเฉลี่ย
(3) อัต ราส่ ว นระหว่ า งความกว้า งและความสู ง ของแต่ ล ะ
ตัวอักษรโดยเฉลี่ย
(4) ระยะห่ างระหว่างตัวอักษรเฉลี่ย
(5) ระยะห่ างระหว่างคาโดยเฉลี่ย
(6) ความเอียงของแต่ละตัวอักษรโดยเฉลี่ย
(7) - (11) รู ป แบบของวงกลมลัก ษณะต่ า งๆ ที่ ป รากฎใน
ตัวอักษร
(12) - (16) รู ป แบบของเส้ น ตัด กัน แบบต่ างๆ ที่ ป รากฎใน
ตัวอักษร

รู ปที่ 2 ตัวอย่างแม่แบบวงกลมทั้ง 5 แบบ

รู ปที่ 3 ตัวอย่างแม่แบบของเส้นตัดกันทั้ง 5 แบบ

รู ปที่ 4 ตัวอย่างแม่แบบของเส้นทางแยกทั้ง 5 แบบ
ขั้น ตอนที่ 4 จ าแนกเจ้ า ของลายมื อ เขี ย น (Handwriting
Identification) ภายหลังจากได้คุณลักษณะที่ สาคัญทั้งหมดออกมาแล้ว
คุณลักษณะเหล่านั้นจะถูกนามาใช้ในการจาแนกเจ้าของลายมือเขียน โดย
ในงานวิจยั นี้ เลือกที่จะใช้ K-Nearest Neighbor ซึ่งเป็ นขั้นตอนวิธีที่ใช้การ
เปรี ยบเทียบกับตัวอย่างใกล้เคียงเพื่อจาแนกข้อมูล เหตุที่เลื อกใช้ข้ นั ตอน
วิธี น้ ี เพราะเป็ นวิ ธี ที่ ส ามารถให้ ค าอธิ บ ายเกี่ ยวกับ การสรุ ป ผลได้ง่ า ย
ตีความได้เข้าใจไม่ยาก จึงเหมาะสมที่จะนามาใช้สาหรับการประกอบการ
สื บสวนหรื อพิจารณาคดี
ขั้นตอนที่ 5 แสดงผลการจาแนก (Output) หลังจากจาแนก
เจ้าของลายมื อเขี ยนในขั้น ตอนก่ อนหน้าได้แ ล้ว ผลการจาแนกจะถู ก
นาไปค้นหาข้อมูลจากฐานข้อมูล เพื่อนารายละเอียดและข้อมูลของผูต้ อ้ ง
สงสัยส่ งกลับไปแสดงผลบนโปรแกรมประยุกต์อีกครั้ ง จึงเป็ นอันเสร็ จ
สิ้ นขั้นตอนในการทางานของระบบ

8th ECTI-CARD 2016 “การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอย่างชาญฉลาดเพื่อตอบสนองภาคอุตสาหกรรมสมัยใหม่อย่างยัง่ ยืน”
257

บทความวิจยั
การประชุมวิชาการ งานวิจยั และพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 8
8th ECTI-CARD 2016, Hua Hin, Thailand
แตกต่างกันออกไป นอกจากนั้นจะทดสอบกับวิธีการเรี ยนรู้ รูปแบบอื่น
เพื่อเปรี ยบเทียบประสิ ทธิภาพ และหาวิธีการที่เหมาะสมที่สุดต่อไป

4. ผลการวิจยั
ผูว้ ิจยั ได้ทาการออกแบบขั้น ตอนวิ ธีส าหรั บ การตรวจสอบ
ลายมือเขี ยน และ ทาการสกัดคุ ณลักษณะที่ จาเป็ นต้องใช้ในการยืนยัน
เจ้าของลายมือเขียน จานวน 31 คุณลักษณะ เพื่อยืนยันประสิ ทธิ ภาพของ
วิ ธี ก ารที่ น าเสนอ ผู้วิ จ ัย ได้ท าการเก็ บ รวบรวมตัว อย่ า งลายมื อ เขี ย น
จานวน 100 ข้อความ จากผูเ้ ขียน 5 คน และทาการทดสอบเพื่อจาแนก
เจ้าของลายมือเขียน โดยใช้ K-Nearest Neighbor และกาหนดให้ K=1 ทา
การทดสอบโดยใช้ 10-Fold Cross Validation ผลการทดสอบแสดงค่า
ความถูกต้องอยูท่ ี่ 96% ซึ่ งเป็ นที่น่าพึงพอใจ และจะดาเนิ นการปรับปรุ ง
ให้ดีข้ ึนอีก
ในส่ วนของการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์สื่อสาร
เคลื่อนที่ ได้ทาการออกแบบและพัฒนาความสามารถต่างๆที่จาเป็ นต้องมี
ในระบบ เช่น การถ่ายภาพ การส่ งข้อมูลภาพเพื่อนาไปประมวลผล การ
รับและแสดงผลการวิเคราห์ภาพ ดังแสดงตัวอย่างในรู ปที่ 5
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รูปที่ 5 ตัวอย่างการประมวลผลภาพเพื่อใช้ระบุตวั ตนจากลายมือเขียน

5. สรุป
นวัตกรรมนี้ ได้รับ การพัฒนาขึ้น เพื่ อลดความยุ่งยากในการ
ตรวจสอบความเป็ นเจ้าของลายมือ ผูใ้ ช้งานสามารถตรวจสอบความเป็ น
เจ้าของเอกสารจากลายมื อเขียนบนเอกสารเหล่ านั้นได้โดยสะดวก และ
สามารถทราบผลได้ใ นทันที ตัวระบบมี ความแม่น ยา มี ข้ นั ตอนวิ ธี ที่
ชัดเจน สามารถนาไปอธิ บายประกอบสานวนคดี ได้ สามารถนาไปใช้
ช่วยในกระบวนการสื บสวนเพื่อติ ดตามผูต้ อ้ งสงสัย และสามารถใช้ใน
การพิ สูจน์ ห ลัก ฐานหรื อในการดาเนิ นคดี ทางกฎหมาย นอกจากนี้ ย งั
สามารถนาไปประยุกต์ใช้ในการระบุเจ้าของลายเซ็นบนเอกสารได้ดว้ ย
เพื่อจะเพิ่ม ความเชื่ อมัน่ ของผลการทดสอบ ผูพ้ ฒ
ั นาจะเพิ่ม
กลุ่ ม ตัว อย่า ง และ ทดสอบกับ ลายมื อ ที่ ถู ก เขี ย นในสภาวะอารมณ์ ที่

ธนพงศ์ สุ ทิ น และ สิ ต างศุ์ สายดาราสมุ ท ร ส าเร็ จ
การศึกษาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม
คอมพิวเตอร์ วิทยาลัยนานาชาติมหาวิทยาลัยมหิ ดล มี
ความสนใจในด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์ และการนา
ระบบคอมพิวเตอร์ ไปใช้ในภาคธุรกิจ
ธนั ส นี เพี ย รตระกู ล ปั จ จุ บ ัน ด ารงต าแหน่ ง ผู ้ช่ ว ย
ศาสตราจารย์ ประจาภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
ค ณ ะ วิ ศ ว ก ร ร ม ศ า ส ต ร์ ส น ใ จ ง า น วิ จั ย ด้ า น
ปั ญญาประดิ ษฐ์ การเรี ยนรู้ ของเครื่ อง การทาเหมือง
ข้อมูล และการรู้จารู ปแบบ
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การวิเคราะห์ ข้อมูลทางด้ านนิติวทิ ยาศาสตร์ บนสื่ อสั งคมออนไลน์ โดยใช้ เทคนิค NLP และ Naive Bayes
A Forensic Analysis on Social Media using NLP and Naive Bayes
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on the negative side that may be a lawbreaker on Computer related
crime. On this which beneficial about investigation for legal proceeding
and it facilitate for the police or people who take a part in the
operation on law. It also contributes in the community at large to
peacefulness. The effective Naïve-Bayes classifier is used in order to
classify these two user groups. It significantly shows that analyzing
social media data by using Naïve Bayes model presented sharing
positive and negative views accurately as well as reflects satisfied
results.

บทคัดย่ อ
ในปั จจุ บ ั น สื่ อสั ง คมออนไลน์ ได้ เ ข้ า มามี บ ทบาทใน
ชี วิตประจาวันมากขึ้น ในการติ ด ต่อสื่ อสาร การแสดงความคิ ดเห็ น ซึ่ ง
แสดงออกถึงอัตลักษณ์ของแต่ละบุคคลทั้งในเชิ งบวก และในเชิ งลบ โดย
ในงานวิจยั ชิ้นนี้ ผูว้ ิจยั ทาการนาข้อมูลจาก Social Media (Facebook) มา
ทาการวิเคราะห์สืบหาผูใ้ ช้งานที่มีการแสดงความคิดเห็นในด้านบวก และ
ผูใ้ ช้งานที่มีการแสดงความคิดเห็ นในด้านลบ ที่อาจจะส่ งผลกระทบและ
ก่อให้เกิดความเสี ยหายต่อผูอ้ ื่น ทั้งในลักษณะส่ วนบุคคล และภาพรวมใน
ระดับสังคม ประเทศชาติ โดยการใช้วิธีการ Naïve-Bayes ซึ่ งเป็ นเทคนิ ค
ในการแก้ปัญหาแบบ Classification ในการจัดแบ่งกลุ่มคนเป็ น 2 กลุ่ม
คื อ กลุ่ ม ผูใ้ ช้ง านที่ เ ป็ นผู ้ที่ มี แ นวโน้ ม ปฏิ บ ัติ ต ามกฎหมาย และกลุ่ ม
ผูใ้ ช้งานที่เป็ นผูท้ ี่มีแนวโน้มกระทาผิดกฎหมาย ซึ่ งจะเป็ นข้อมูลที่เป็ น
ประโยชน์ในการสื บสวน สอบสวน ต่อเจ้าหน้าที่ผมู ้ ีส่วนเกี่ ยวข้องในการ
ด าเนิ น การตามกฎหมาย ซึ่ งจากการทดลอง ผู ้วิ จ ัย พบว่ า วิ ธี ก าร
Naïve-Bayes สามารถทาการจัดแบ่งกลุ่มผูใ้ ช้งาน Social media ที่มีการ
แสดงความคิดเห็นในด้านบวก และด้านลบ ได้ผลลัพธ์อยูใ่ นเกณฑ์ที่ดี มี
ความแม่นยาในการพยากรณ์ขอ้ มูล

Keywords: Forensic Analysis, Social Media, Facebook, Naïve Bayes

1. บทนา
ความก้ า วหน้ า ในยุ ค ดิ จิ ท ัล ในสั ง คมปั จ จุ บ ัน การใช้ ง าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ ส่ งผลต่อการดาเนิ นชี วิตประจาวันของผูค้ น โดย
ในปั จจุบนั สื่ อสังคมออนไลน์ (Social media) ได้เข้ามามีบทบาทในชี วิต
ของคน ทุ ก เพศ ทุ ก วัย ในการติ ด ต่ อ สื่ อ สาร รวมถึ ง มี ก ารใช้ ง านใน
การแสดงออกถึ งความเป็ นอัตลักษณ์ ของแต่ละบุคคล ผ่านมุม มองการ
แสดงความคิดเห็นต่างๆ บนสื่ อสังคมออนไลน์ ทั้งในการใช้งานอย่างเกิ ด
ประโยชน์ สร้ างสรรค์ และการใช้งานในด้านลบ ที่ อาจก่ อให้เกิ ดปั ญหา
และความเสี ยหาย ทั้งในลักษณะของส่ วนบุคคล หรื อวงกว้าง ในระดับ
สังคม และประเทศชาติ โดยการใช้ง านสื่ อสังคมออนไลน์ในด้านลบที่
ส่ งผลกระทบสาคัญ ได้แก่ การโพสต์ขอ้ ความหมิ่นพระบรมเดชานุ ภาพ
การค้าขายยาเสพติ ดผ่านสื่ อสังคมออนไลน์ ซึ่ งนับเป็ นภัยคุกคามที่ ตอ้ ง
เร่ งดาเนิ นการเพื่อความสงบโดยรวมของประเทศชาติและคนในสังคม
นิ ติ วิ ท ยาศาสตร์ เป็ นการประยุ ก ต์ ใ ช้ ค วามรู้ ท างด้ าน
วิทยาศาสตร์ ทุกสาขา มาใช้กบั การบังคับใช้กฎหมาย เพื่อประโยชน์ใน
การสื บสวน พิสูจน์หลักฐาน และดาเนิ นคดีตามกฎหมาย เพื่อนาไปสู่ การ
นาตัวผูก้ ระทาความผิดมาลงโทษ เพราะหากปราศจากหลักฐานทางนิ ติ

ค าสาคัญ : การวิเ คราะห์ ข ้อมู ล ทางด้านนิ ติวิท ยาศาสตร์ , สื่ อสังคม
ออนไลน์, Facebook, Naïve Bayes

Abstract
These days, social media has played a significant role in
daily life of all people and ages in order to communicate as well as
express their thoughts and feelings. In this paper, the authors have
studied user data from social media (Facebook) whose shared posts are
positive, and also the negative side posts that may lead to negative
affect personally or can be further extended to the community and
nation level. The purposes are to identify users who have commented
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วิทยาศาสตร์ คดีสาคัญๆ ที่สลับซับซ้อนหลายคดี คงจะไม่สามารถนาตัว
ผูก้ ระทาความผิดมาลงโทษได้ ทาให้ส่งผลร้ ายต่อสังคม เพราะมีโอกาสที่
ผูน้ ้ นั จะกระทาความผิดซ้ าอีก
หากเราสามารถนาเทคโนโลยีสารสนเทศ กระบวนการต่างๆ
มาใช้ ใ นการบริ หารจัด การข้อ มู ล บนสื่ อ สั ง คมออนไลน์ แล้ว น ามา
ประยุกต์ใช้กบั งานทางด้านนิ ติวิทยาศาสตร์ จะก่อให้เกิ ดประโยชน์อย่าง
มากทั้งในกระบวนการทางานทางด้านนิ ติวิทยาศาสตร์ การรักษาไว้ซ่ ึ ง
สิ ทธิ ความเป็ นธรรม ตลอดจนการรัก ษาความสงบเรี ยบร้ อยในสังคม
โดยจากการใช้งานสื่ อสังคมออนไลน์ในประเทศไทยในปั จจุบนั พบว่า
ข้อมูลการแสดงความคิดเห็นของผูใ้ ช้งานสื่ อสังคมออนไลน์ในรู ปแบบ
ข้อ ความเป็ นที่ นิ ยมอย่า งมากประกอบกับ การใช้ ง านเครื อ ข่ า ยสั ง คม
ออนไลน์เ ฟซบุ๊ก (Facebook) ในประเทศไทยนั้น มี อตั ราการเติ บ โตที่
สูงขึ้นแบบทวีคูณ และได้รับความนิ ยมอย่างสู ง
ทางผู้วิ จ ัย จึ ง มี แ นวคิ ด ที่ จ ะท าการน าข้อ มู ล จากสื่ อ สั ง คม
ออนไลน์เฟซบุ๊ก(Facebook) ในรู ปแบบข้อความ มาประยุกต์ใช้ในงาน
ทางด้านนิ ติวิทยาศาสตร์ ในการจัดกลุ่มข้อมูลผูใ้ ช้งาน ผ่านการโพสต์
ข้อความแสดงความคิดเห็นเป็ น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มผูใ้ ช้งานที่มีแนวโน้มเป็ น
ผูท้ ี่ปฏิบตั ิตามกฎหมาย และกลุ่มผูใ้ ช้งานที่เป็ นผูท้ ี่มีแนวโน้มกระทาผิด
กฎหมาย (การกระท าความผิ ด ตามพระราชบัญ ญัติว่ าด้ว ยการกระท า
ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550)

ออนไลน์ Twitter ภายในประเทศนั้น ว่ามีแนวความคิดในการสนับสนุ น
หรื อต่อต้านรัฐบาล
Chris Howden และคณะ.[2] นาเสนอข้อมูลทางด้านนิ ติ
วิทยาศาสตร์ ในช่ วงเวลาหนึ่ งผ่านมุมมอง Twitter (Moments in Time: A
Forensic View of Twitter) เป็ นการนาข้อมูลจาก Twitter มาดาเนิ นการ
ผ่าน Python IDLE client ใช้ฐานข้อมูล MySQL และนาข้อมูลจาก
Twitter ออกมาแสดงผลข้อมูลผ่านคาสัง่ SQL Statement
Suhyung Jo และคณะ.[3] นาเสนอข้อมูล ทางด้า นนิ ติ
วิทยาศาสตร์ ในช่ วงเวลาหนึ่ งผ่านมุมมอง Twitter (The Study of Text
Extraction for Forensic Data) ในการท าการสกั ด ข้ อ มู ล
Zhaochun Ren และคณะ.[4] น าเสนอการเชื่ อ มโยง
ความสั ม พัน ธ์ แ ละบริ บทส าหรั บ การวิ เ คราะห์ ข ้อ ความทางด้า นนิ ติ
วิทยาศาสตร์ (Semantic Linking and Contextualization for Social
Forensic Text Analysis)
Noora Al Mutawa และคณะ.[5] นาเสนอการวิเ คราะห์
ข้อความทางด้านนิ ติวิทยาศาสตร์ ผ่าน Facebook Chat (Forensic artifacts
of Facebook’s instant messaging service)
Reza Soltani และคณะ.[6] นาเสนอการจับคู่ความสัมพันธ์ใน
Social Media (Identity Matching In Social Media Platforms) เป็ น
งานวิ จ ัย ที่ มี ก ารวิ เ คราะห์ ค วามสั ม พัน ธ์ ข องข้อ มู ล ผู้ใ ช้ ง านในสั ง คม
ออนไลน์ Facebook, Twitter และ Linkedin
Aniello Castiglione และคณะ.[7] นาเสนอการวิเคราะห์ขอ้ มูล
ทางด้านนิ ติวิทยาศาสตร์ โดยการใช้ภาพในสังคมออนไลน์ (A Forensic
Analysis of Images on Online Social Networks) เป็ นงานวิจยั ที่ศึกษา
เกี่ ย วกับ ข้อ มู ล ภาพที่ อ าจละเมิ ด ลิ ข สิ ท ธิ์ หรื อผิ ด กฎหมาย ในสั ง คม
ออนไลน์
Norulzahrah Mohd Zainudin และคณะ.[8] นาเสนอข้อมูล
เครื อ ข่ า ยสั ง คมออนไลน์ ใ นการสนับ สนุ น การหาข้อ มู ล หลัก ฐานใน
รู ปแบบดิจิตอล และการนามาประยุกต์ใช้งาน (Online Social Networks
As Supporting Evidence A Digital Forensic Investigation Model and Its
Application Design)

2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อพัฒนาระบบในการวิเคราะห์ขอ้ มูล
ทางด้านนิติวิทยาศาสตร์
2.2 เพื่อสื บหาผูก้ ระทาความผิดบนสื่ อสังคมออนไลน์

3. การทบทวนงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้ อง
ปั จจุบนั มีงานวิ จยั ที่ เ กี่ ยวข้องกับ การน าข้อมู ล จากสื่ อสังคม
ออนไลน์ มาทาการวิเคราะห์ ขอ้ มูลในด้านต่างๆ เพื่อนาไปใช้ประโยชน์
ในการวิเคราะห์ ขอ้ มูลในงานทางด้านนิ ติวิทยาศาสตร์ [1-8] จากความ
สนใจของผูว้ ิจยั ในงานทางด้านนิ ติวิทยาศาสตร์ พบว่าการวิเคราะห์ขอ้ มูล
ทางด้านนิ ติวิทยาศาสตร์ บนสื่ อสังคมออนไลน์(Social media) นั้นมีอยู่
หลายงานวิจยั ซึ่งงานวิจยั ที่น่าสนใจนั้นสามารถลาดับความได้ดงั นี้
Uraz Yavanoglu และคณะ.[1] นาเสนอการวิเคราะห์ขอ้ มูล
มุมมองทางการเมืองผ่านสื่ อสังคมออนไลน์ (Intelligent Approach for
Identifying Political Views over Social Networks) โดยใช้ ANN model
และ Data mining ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ซึ่ งข้อมูลที่นามาใช้ในการวิจยั
เป็ นข้อมูลที่นามาจาก Twitter ในรู ปแบบ Public data โดยจากงานวิจยั นี้
สามารถช่ วยในการวิเ คราะห์ มุม มองของประชาชน ที่ ใช้งานสื่ อสังคม

4. วิธีการพัฒนา และเทคนิคทีน่ ามาใช้
ส าหรั บ วิ ธี ก ารพัฒ นาจะน าหลัก การของการประมวลผล
ภาษาธรรมชาติ (Natural Language Processing) และ วิธีการ Naïve Bayes
เข้ามาใช้ในการดาเนิ นการ โดยแบ่งขั้นตอนในการดาเนิ นการออกเป็ น 6
ขั้นตอนหลัก ดังนี้ 1) เตรี ยมข้อมูลจากสื่ อสังคมออนไลน์ 2) เตรี ยมข้อมูล
คาหลัก(Forensic Keyword) ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล 3) กาหนดค่าดัชนี
ให้กบั คาหลัก 4) ทาการหาความสัมพันธ์ของข้อมูลคาหลักกับข้อมูลจาก
สื่ อสังคมออนไลน์ที่เตรี ยมไว้ 5) ทาการวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยวิธีการ Naïve
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Bayes 6) ทาการวิ เ คราะห์ ผลที่ ได้รับ โดยหลัก การทางานของทั้ง
6 ขั้นตอน จะสอดคล้องกันดังภาพที่ 1 ซึ่ งจะอธิ บายรายละเอียดในแต่ละ
ขั้นตอนการทางานในลาดับต่อไป

ตารางที่ 1 ข้อมูลตัวอย่างของคาหลัก(Forensic Keyword) และ
การกาหนดดัชนี ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล
คาหลัก

ค่าดัชนี

ความรัก
คิดถึง
ขอบคุณ
กาลังใจ
ความสุข

1
2
3
4
5

คาหลัก

ค่าดัชนี

ขายกัญ
ยากัญ
บ้องกัญ
กัญชาพร้อมส่ ง
ขายปื นเถื่อน

51
52
53
54
55

4.4 ทาการหาความสัมพันธ์ของข้อมูลคาหลักกับข้อมูลจากสื่ อ
สังคมออนไลน์ที่เตรี ยมไว้ จะใช้หลักการ String matching ระหว่าง
คาหลักและข้อความแสดงความคิดเห็น เพื่อเป็ นการเตรี ยมข้อมูลสาหรับ
การวิเคราะห์ขอ้ มูลในขั้นตอนถัดไป

รูปที่ 1 แผนภาพการวิเคราะห์ขอ้ มูล
4.1 เตรี ยมข้อมูลจากสื่ อสังคมออนไลน์ ในขั้นตอนแรกนี้ ทาง
ผูว้ ิจยั จะทาการเตรี ยมข้อมูลที่จะนามาใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล โดยจะนา
ข้อมูลมาจากสื่ อสังคมออนไลน์ Facebook ผ่าน Facebook Graph API เข้า
มาใช้ในการวิเคราะห์

ตารางที่ 2 ตัวอย่างชุดข้อมูลสาหรับ Naïve Bayes Training
ชุดข้อมูล (Data Set) ดัชนีที่ 1 ดัชนีที่ 2 ดัชนีที่ … ดัชนีที่ 100

รูปที่ 2 การนาข้อมูลมาใช้งาน ผ่าน Facebook Graph API

4.5 ท าการวิ เ คราะห์ ข ้อ มู ล ด้ว ยวิ ธี ก าร Naïve Bayes
จากการวิจยั ในครั้งนี้ จะมีการแบ่งคลาสเป็ น 2 คลาส ดังนี้
1. Class Positive: ผูใ้ ช้งานสื่ อสังคมออนไลน์ที่ มีแนวโน้มในการปฏิบตั ิ
ตามกฎหมาย
2. Class Negative: ผูใ้ ช้งานสื่ อสังคมออนไลน์ที่มีแนวโน้มในการกระทา
ผิดกฎหมาย
4.6 ทาการวิเคราะห์ผลที่ได้รับ ในขั้นตอนนี้ จะเป็ นขั้นตอนใน
การวิเคราะห์ผลที่ได้รับ
จากการวิเคราะห์ขอ้ มูล (Data analysis)
ด้วยวิธี Naïve Bayes ในการวิเคราะห์ผูใ้ ช้งานสื่ อสังคมออนไลน์ ท่าน
นั้นๆ ว่าเป็ นผูท้ ี่ มีแนวโน้มปฏิ บตั ิตามกฎหมาย หรื อเป็ นผูท้ ี่ มีแนวโน้ม
กระทาผิดกฎหมาย

1. ผู้ใช้งาน 1: ความคิดเห็น
2. ผู้ใช้งาน 2: ความคิดเห็น
3. ผู้ใช้งาน 3: ความคิดเห็น
4. ผู้ใช้งาน 4: ความคิดเห็น
5. ผู้ใช้งาน 5: ความคิดเห็น
6. ผู้ใช้งาน 6: ความคิดเห็น
7. ผู้ใช้งาน 7: ความคิดเห็น
8. ผู้ใช้งาน 8: ความคิดเห็น
………………………..
100.ผู้ใช้งาน 100: ความคิดเห็น

4.2 เตรี ยมข้อมูลคาหลัก(Forensic Keyword) ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล
ทาการเตรี ยมคาหลัก(Forensic Keyword) จานวน 100 คา โดย 50 คาแรก
เป็ นคาหลัก (Forensic keyword) ที่พบในกลุ่มผูใ้ ช้งานที่ปฏิบตั ิตาม
กฎหมาย และอีก 50 คา เป็ นคาหลัก (Forensic Keyword) ที่พบในกลุ่ม
ผูใ้ ช้งานที่เป็ นผูก้ ระทาผิดกฎหมาย
4.3 กาหนดค่าดัชนี ให้ กบั คาหลัก ข้อมูลชุ ดที่ 1 จะเป็ นการนา
คาหลัก(Forensic Keyword) ซึ่ งเป็ นคาที่พบในกลุ่มผูใ้ ช้งานที่ปฏิ บตั ิตาม
กฎหมาย มาจานวน 50 คา และกาหนดค่าดัชนี ให้เป็ นค่า 1 ถึง 50 และ
ข้อมูลชุดที่ 2 จะเป็ นการนาคาหลัก(Forensic Keyword) ซึ่ งเป็ นคาที่พบ
ในกลุ่ มผูใ้ ช้ง านที่ เ ป็ นผูท้ ี่ ก ระทาผิดกฎหมาย มาจานวน 50 ค า และ
กาหนดค่าดัชนี ให้เป็ นค่า 51 ถึง 100

1
0
1
0
1
0
0
1
1

0
2
0
2
0
0
2
0
-

-

8th ECTI-CARD 2016 “การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอย่างชาญฉลาดเพื่อตอบสนองภาคอุตสาหกรรมสมัยใหม่อย่างยัง่ ยืน”
261

0
100
0
0
100
0
0
100
100

บทความวิจยั
การประชุมวิชาการ งานวิจยั และพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 8
8th ECTI-CARD 2016, Hua Hin, Thailand
[2] Chris Howden, Lu Liu, Zhijun Ding, Yongzhao Zhan, and
KP Lam, “Moments in Time: A Forensic View of Twitter”,
IEEE 2013.
[3] Shankar Setty, Rajendra Jadit, Sabya Shaikh, Chandan
Mattikalli and Vma Mudenagudi, “Classification of
Facebook News Feeds and Sentiment Analysis”, IEEE 2014.
[4] Zhaochun Ren, David van Dijk, David Graus, Nina van der
Knaap, Hans Henseler, and Maarten de Rijke, “Semantic
Linking and Contextualization for Social Forensic Text
Analysis”, IEEE 2013.
[5] Noora Al Mutawa, Ibtesam Al Awadhi, Ibrahim Baggili, and
Andrew Marrington, “Forensic artifacts of Facebook’s
instant messaging service”, IEEE 2011.
[6] Reza Soltani, and Abdolreza Abhari, “Identity Matching In
Social Media Platforms”, IEEE 2013.
[7] Aniello Castiglione, Giuseppe Cattaneo, and Alfredo De
Santis, “A Forensic Analysis of Images on Online Social
Networks”, IEEE 2011.
[8] Norulzahrah Mohd Zainudin, and Madjid Merabti, “Online
Social Networks As Supporting Evidence A Digital Forensic
Investigation Model and Its Application Design”, IEEE
2011.

5. จุดเด่ นของงาน และประโยชน์ ในการนาไปใช้
จุดเด่นและประโยชน์การนาไปใช้งานจากงานวิจยั นี้ สามารถ
ท าการวิ เ คราะห์ ข ้อ มู ล การแสดงความคิ ด เห็ น ของผู้ใ ช้ง านสื่ อ สัง คม
ออนไลน์ ว่ า บุ ค คลท่ า นนั้น ๆ เป็ นผู ้ที่ มี แ นวโน้ ม ในการปฏิ บ ัติ ต าม
กฎหมาย หรื อเป็ นผูท้ ี่มีแนวโน้มในการกระทาผิดกฎหมาย ที่เข้าข่ายการ
ดาเนิ นการการกระทาความผิ ด ตามพระราชบัญญัติว่า ด้วยการกระท า
ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 ซึ่ งงานวิจยั นี้ จะเป็ นเครื่ องมือที่
เป็ นประโยชน์อย่างมากในงานทางด้านนิ ติวิ ท ยาศาสตร์ การสื บสวน
วิเคราะห์ข ้อมูล รวมถึ งการอานวยความสะดวกให้กบั เจ้าหน้าที่ ตารวจ
และผูท้ ี่มีส่วนเกี่ ยวข้องกับงานทางด้านการรั กษากฎหมาย ให้เกิ ดความ
คล่ องตัว ในการด าเนิ น การมากยิ่ งขึ้ น ทั้ง นี้ ก็ เ พื่ อ ประโยชน์ใ นการอยู่
ร่ วมกันของคนในสังคมและการลดปั ญหาอาชญากรรมที่อาจเกิดขึ้นได้

6. สรุป
ในการดาเนิ น การวิ จยั ในครั้ งนี้ ท างผูว้ ิ จยั ได้ทาการทดลอง
การวิเคราะห์ขอ้ มูลทางด้านนิติวิทยาศาสตร์ บนสื่ อสังคมออนไลน์โดยใช้
เทคนิคการประมวลผลภาษาธรรมชาติ (NLP) และ Naive Bayes โดยมีค่า
ความถู ก ต้องในการวิ เ คราะห์ ข ้อ มูล สู ง ถึ ง 73% ในการจัด กลุ่ ม บุ ค คล
ที่ มีแ นวโน้ม ในการปฏิ บตั ิ ตามกฎหมาย และกลุ่ ม บุ ค คลที่ มีแ นวโน้ม
กระทาผิดกฎหมาย ซึ่งเป็ นประโยชน์ในการนาข้อมูลจากการวิเคราะห์
มาช่ วยในการสื บหาตัวผูก้ ระทาความผิ ด เพื่อดาเนิ นการตามกฎหมาย
ต่อไป
ทางผูว้ ิจยั มีความเชื่ อมัน่ ว่างานวิจยั ชิ้ นนี้ สามารถที่ จะต่อยอด
และพัฒนาให้เกิ ดประโยชน์ ต่อกระบวนการทางนิ ติวิทยาศาสตร์ และ
รักษาไว้ซ่ ึงสัมพันธภาพในการอยูร่ ่ วมกันของคนในสังคมได้เป็ นอย่างดี

ชื่อ : นางสาวศศิประภา บานศิลป์
งานวิจยั ที่สนใจ: งานวิจยั ด้าน Data mining และงานวิจยั
ทางด้านนิติวิทยาศาสตร์
การศึกษา:
- ปัจจุบนั : กาลังศึกษาระดับปริ ญญาโท สาขาวิชา
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
- ปี การศึกษา 2548 สาเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาตรี
สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา
การทางาน:
- ปัจจุบนั : พนักงานระบบงานคอมพิวเตอร์
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

7. กิตติกรรมประกาศ
ผู้วิ จ ัย ขอบพระคุ ณ พระเจ้า ครอบครั ว อาจารย์ที่ ป รึ กษา
อาจารย์ทุ ก ท่ า นที่ ค อยให้ ค าแนะน า ความรู ้ พี่ ๆ เพื่ อ นๆ น้อ งๆ และ
ผูเ้ ชี่ ยวชาญในการใช้คาในภาษาไทย (อ. ดารง ญาณจันทร์ ) ผูเ้ ชี่ ยวชาญ
ในงานทางด้านนิ ติวิทยาศาสตร์ (พ.ต.ต. พีรพล เสลารัตน์) ที่คอยชี้ แนะ
ให้คาแนะนา เป็ นกาลังใจ ให้งานวิจยั นี้ สาเร็ จลุล่วงเป็ นอย่างดี
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บทคัดย่ อ

1. บทนา

บทความนี้ น าเสนอสายอากาศไมโครสตริ ปแบบสิ บเหลี่ ยม
สาหรับความถี่ 2.4 GHz และการประยุกต์ใช้งานความถี่แถบกว้างซึ่ งทา
การออกแบบโดยประยุกต์ใช้รูปแบบวงกลมรวมการประยุกต์สมการหา
รัศมีจากหลักการของตรี โกณมิติ ซึ่ งค่าที่ได้จากการคานวณมีค่าใกล้เคียง
กับ การจ าลอง การเพิ่ ม เหลี่ ย มของแพทช์ ส ายอากาศมี ผ ลท าให้ ก าร
ตอบสนองความถี่ ที่ต่าลง จากการสร้ างชิ้ นจริ งมี ขนาดโดยรวมเท่ากับ
60×60 ตารางมิลลิเมตร จากผลการวัดทดสอบค่าสัมประสิ ทธิ์ การสะท้อน
มีแถบความถี่ร้อยละ 33.96 มี อตั ราขยายสู งสุ ดเท่ากับ 2.1 dBi มีแบบ
รู ปการแผ่กระจายคลื่นแบบรอบตัวในระนาบเดี ยวที่ระนาบ XZ จากผล
การวัดทดสอบนั้นสายอากาศมีการตอบสนองครอบคลุมย่านการใช้งาน
เครื อข่ายไร้สายท้องถิ่นที่ความถี่ 2.4 GHz

ในยุคที่การสื่ อสารได้รับการพัฒนาไปอย่างรวดเร็ วนั้น ได้มี
การค้ น คว้า และวิ จ ั ย ในด้ า นต่ า งๆ เพื่ อ ให้ ร ะบบใช้ ง านได้ อ ย่ า งมี
ประสิ ทธิ ภาพ สามารถตอบสนองต่อความต้องการของผูใช้งาน ทาให้ใน
ปั จจุบนั นั้นมี ระบบที่ ได้รับการพัฒนาไปอย่างกว้างไกลโดยเฉพาะการ
สื่ อ สารแบบไร้ ส ายได้รั บ ความสนใจเป็ นพิ เ ศษ เนื่ อ งตอบสนองต่ อ
ผูใ้ ช้งานในแง่ ของความสะดวกสบายในการใช้งาน เช่ น เครื อข่ายแบบ
แถบความถี่แบบกว้างมาก บลูทูธ เครื อข่ายไร้ สายท้องถิ่ น เป็ นต้น ซึ่ งใน
ปั จจุบนั เครื อข่ายไร้สายท้องถิ่น ได้รับความสนใจในการทาวิจยั เป็ นอย่าง
มาก [1] รวมไปถึ งได้มีการพัฒนาให้สามารถใช้งานในช่ วงความถี่ แถบ
กว้าง [2]
การพัฒนาระบบการสื่ อสารในปั จจุ บ นั นี้ มุ่งเน้น พัฒนาทั้ง
ส่ วนของโปรแกรมและตัวอุปกรณ์ควบคู่กนั ไป ในส่ วนของอุปกรณ์ใน
ระบบการสื่ อสารไร้สายที่ได้รับความสนใจเป็ นอย่างมาก ก็คือสายอากาศ
เพราะเป็ นส่ วนสาคัญในการแพร่ กระจายคลื่น ได้มีความพยายามพัฒนา
ในส่ วนของสายอากาศให้มีรูปแบบและประสิ ทธิ ภาพที่ดีข้ ึน ซึ่งส่ วนใหญ่
จะใช้รูปทรงเลขาคณิ ตมาช่ วยในการออกแบบแพทช์ของสายอากาศให้
เป็ นรู ปสามเหลี่ ยม [3] ที่ตอบสนองย่านความถี่ เครื อข่ายไร้ สายท้องถิ่ น
การออกแบบแพทช์ รู ป สี่ เ หลี่ ย มพื้ นผ้า เพื่ อให้ ส ายอากาศตอบสนอง
ความถี่ที่มากขึ้น [4] จนถึงมีการออกแบบแพทช์รูปห้าเหลี่ยมในการปรับ
การตอบสนองย่านความถี่ คู่ [5-6] และมีการออกแบบสายอากาศโดยใช้
รู ปหกเหลี่ยมเพื่อปรับแบนด์วิดธ์ของสายอากาศให้กว้างมากยิง่ ขึ้น [7-9]
การปรับปรุ งคุณสมบัติของสายอากาศหลายๆ ด้านนั้นโครงสร้ างที่ นิยม
ใช้มากก็คือ รู ปแปดเหลี่ยม ที่สามารถเพิ่มการตอบสนองความถี่ ที่เพิ่มขึ้น
การเพิ่มอิมพีแดนซ์แบนด์วิดธ์ของสายอากาศ [10-14] เมื่อไม่นานมานี้ ได้
มีการใช้รูปสิ บเหลี่ยมในการออกแบบสายอากาศในรู ปแบบของการทาซ้ า
ของโครงสร้ างหรื อแฟร็ กทัลรู ปสิ บเหลี่ ยม [15-16] จะเห็ นได้ว่ามี การ
พัฒนาการออกแบบแพทช์ ข องสายอากาศโดยการเพิ่ม เหลี่ ยมมากขึ้ น
เรื่ อยๆ เพิ่มทาการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพด้านต่างๆ ของสายอากาศ
จากที่ ก ล่ าวมาข้างต้น ในบทความนี้ จะน าเสนอการวิเ คระห์
และการออกแบบสายอากาศแบบแพทช์ โดยประยุกต์สมการตรี โกณมิติ
ในการคานวณหาขนาดของแพทช์ รวมไปถึงผลกระทบด้านความถี่ ของ
เพิ่มเหลี่ยมของแพทช์ของสายอากาศ

คาสาคัญ: สิ บเหลี่ยม, ไมโครสตริ ป, แถบกว้าง

Abstract
This paper presents decagon microstrip antenna for 2.4 GHz
and wide band application, which were designed by using a circular
pattern, including the application of the principles of trigonometry
equation radius. This value is calculated from a similar simulation.
Increasing the aspects of the patch antenna resulted in a lower
frequency response. The antenna prototype has overall dimension size
of 60 × 60 mm.2, from the measurement results the reflection coefficient
bandwidth are 33.96%, the maximum gain is 2.1 dBi. The radiation
patterns of the antenna are omi-directional pattern in the plane XZ. The
results of the measurement covering the operating band local wireless
network at 2.4 GHz.
Keywords: decagon, microstrip, wide band
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รูปที่ 1 โครงสร้างสายอากาศที่นาเสนอ

รู ปที่ 3 ความสัมพันธ์ระหว่างความถี่และมุมภายในของแพทช์แต่ละแบบ

รูปที่ 2 แพทช์ของสายอากาศแต่ละแบบที่ทาการจาลอง

2. การออกแบบและวิเคราะห์ ผล

รู ปที่ 4 ค่าสัมประสิ ทธิ์ การสะท้อนของแพทช์แต่ละแบบ
ที่ได้จากการจาลอง

สายอากาศที่ น าเสนอมี โ ครงสร้ า งดัง รู ป ที่ 1 ซึ่ งท าการ
ออกแบบบนแผ่น FR4 ที่มีค่าคงที่ไดอิเล็กตริ ก  r = 4.4 มีความหนา
ของวัสดุฐานรอง (Substrate) h = 1.6 มิลลิ เมตรและมีค่าประกอบการ
สู ญเสี ย tan  = 0.019 มี ความหนาแผ่นโลหะทองแดงเท่ากับ 0.035
มิลลิ เมตร ประกอบไปด้วยระนาบกราวด์ สายนาสัญญาณแบบไมโครส
ตริ ป และแพทซ์รูปสิ บเหลี่ยม การออกแบบจะทาการกาหนดขนาดของ
สายอากาศให้มีขนาดเท่ากับ 60×60 ตารางมิลลิเมตร (λ0/2 ที่ความถี่ 2.4
GHz) จากรู ปที่ 2 เป็ นแพทช์แต่ละแบบที่ทาการศึกษาโดยมีรูปสามเหลี่ยม
จนถึ งสิ บเหลี่ ยม กระบวนการในการออกแบบและพัฒนาเริ่ ม จากการ
ออกแบบมาจากการสร้ างโดยใช้รูปวงกลม และสมการตรี โกณมิติ รวม
กับสมการจาก[17] จะได้ดงั นี้

จากการประมาณ [18] ของแผ่น FR4 ที่มีค่าคงที่ไดอิเล็กตริ ก  r = 4.4 มี
ความหนาของวัสดุฐานรอง (Substrate) h = 1.6 มิ ลลิ เมตรและมี ค่า
ประกอบการสู ญเสี ย tan  = 0.019 ค่า R = 1.5 เซนติเมตร(ใช้หน่ วยเป็ น
เซนติเมตร) โดยทาการเปลี่ยนค่ามุม ไปตามค่ามุมภายในของรู ปแพทช์
แต่ละแบบได้ผลดังแสดงในรู ปที่ 3 จะเห็ นได้ว่าค่ ามุม ที่ เพิ่ มจะทาให้
ความถี่ลดต่าลง หรื อก็คือจานวนเหลี่ยมที่เพิม่ ขึ้นให้ความถี่ลดลง จากการ
คานวณที่ ได้น้ นั นาขนาดที่ ได้มาทาการจาลองโดยกาหนดค่าต่างๆ คงที่
ดังนี้ Wf = 3 มิลลิเมตร, Lg = 15.5 มิลลิเมตร (ที่ λ0/4 ณ ความถี่ 2.4 GHz ),
W = L= 60 มิลลิเมตร(ที่ λ0/2 ณ ความถี่ 2.4 GHz ) ค่า S = 0 มิลลิเมตร
ค่า R = 15 มิ ล ลิ เ มตร แล้วทาการเพิ่มจานวนเหลี่ ยมของแพทช์ ต้ งั
สามเหลี่ ยมจนถึงสิ บเหลี่ยม ซึ่ งได้ผลการจาลองดังรู ปที่ 4 จะเห็ นได้ว่า
จานวนเหลี่ ยมที่เพิ่มขึ้น ผลการตอบสนองความถี่จะต่าลง จากนั้นทาการ
เลือกแพทช์สิบเหลี่ยมไปทาการปรับหาค่าพารามิเตอร์ ที่ดีที่สุด

(1)
จากสมการ (1) ทาการคานวณหา fC โดยการกาหนดค่า S= 0
เซนติเมตร (ใช้หน่วยเป็ นเซนติเมตร) ใช้ค่า k = 1.15 ซึ่ งเป็ นค่าคงที่ได้มา
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(ก)
(ข)
รูปที่ 5 สายอากาศต้นแบบที่ทาการสร้าง (ก) ด้านหน้า (ข) ด้านหลัง

3. การสร้ างและทดสอบ
จากผลการจาลองและทาการปรั บค่ าพารามิ เ ตอร์ ต่างๆของ
สายอากาศที่ได้ทาการออกแบบจนได้ค่าที่เหมาะสมที่สุดจึงนาขนาดที่ได้
จากการจาลองไปทาการสร้ างชิ้ นงานจริ งได้ดงั รู ปที่ 5 มีขนาดโดยรวม
ทั้งหมดของสายอากาศเท่ากับ 60×60 ตารางมิลลิเมตร ซึ่ งเมื่อนาไปวัดค่า
สัมประสิ ทธิ์ การสะท้อนโดยใช้ เ ครื่ องวิ เ คราะห์ โครงข่ าย Agilent รุ่ น
8719ES จากรู ป ที่ 6 แสดงผลการวัดค่ าสัมประสิ ทธิ์ การสะท้อนของ
สายอากาศระหว่างผลจากการจาลองการทางานและผลจากการวัดจริ ง พบว่า
ผลจากการจาลองการทางานได้ความถี่ เรโซแนนซ์มีค่าเท่ากับ 2.45 GHz
ซึ่ งมีค่าสัมประสิ ทธิ์ การสะท้อน -27.5 dB และมีแถบความถี่ร้อยละ46.15
ส่วนผลการวัดชิ้นงานจริ งความถี่ เรโซแนนซ์มีการเลื่อนไปที่ 2.6 GHz ซึ่ ง
มีค่าสัมประสิ ทธิ์ การสะท้อนเท่ากับ -30 dB และมีแถบความถี่ ร้อยละ
33.96 จากผลการวัดทดสอบนั้นจะเห็ นได้ว่ามีการเลื่ อนของความถี่ ไป
ประมาณ 150 MHz และมีแถบความถี่ร้อยละน้อยกว่าผลการจาลองอยู่
ประมาณร้อยละ 12 ซึ่ งเป็ นผลมาจากกระบวนการสร้ างชิ้ นจริ งเนื่ องด้วย
ชิ้นเป็ นแบบสองด้านจึงมีการผิดของการวางขนาดชิ้ นระหว่างด้านหน้า
และด้านหลัง รวมไปถึงผลการพอร์ ต SMA ที่ใช้น้ นั มีการตอบสนองต่อ
ความถี่ สูงได้ไม่ค่อยดี เท่าที่ ควร จากผลการจาลองมี ค่าอัตราขยายสู งสุ ด
เท่ากับ 2.25 dBi จากการวัดทดสอบได้ค่าอัตราขยายสู งสุ ดของสายอากาศ
ที่ความถี่ 2.40 GHz มีอตั ราขยายสู งสุ ดเท่ากับ 2.1 dBi ซึ่ งมีต่างจากผลการ
จาลองเล็ก น้อย ซึ่ งจากผลการวัด ทดสอบโดยรวมนั้นสายอากาศมี การ
ทางานที่ครอบคลุมการใช้ที่ยา่ นความถี่ 2.4 GHz อยู่
จากรู ปที่ 7-8 แสดงแบบรู ปการแผ่กระจายพลังงานที่ ได้จาก
การวัดทดสอบแบบ 2 มิติ ที่ความถี่ 2.40 GHz ทั้งในระนาบ XZ และ
ระนาบ YZ ภายในห้ อ งปิ ดกลั้น คลื่ น แม่ เ หล็ ก ไฟฟ้ า (RF/Anechoic
Chamber) แบบ Hybrid Absorber และใช้สายอากาศมาตรฐานแบบฮอร์ น
(Standard Horn Antenna) รุ่ น HF907 ของบริ ษทั ROHDF&SCHWARZ
เป็ นสายอากาศตัวส่ ง จากการวัดทดสอบนั้น สายอากาศมีแบบรู ปการแผ่
กระจายพลังงานแบบรอบตัวในระนาบ XZ และเป็ นระนาบที่อตั ราขยาย
สูงสุด ส่วนในระนาบ YZ มีลกั ษณะการแผ่แบบสองทิศทาง

รู ปที่ 6 ค่าสัมประสิ ทธิ์ การสะท้อนระหว่างผลวัดทดสอบและการจาลอง

รู ปที่ 7 แบบรู ปการแผ่กระจายพลังงานที่ความถี่ 2.40 GHz ในระนาบ XZ

รู ปที่ 8 แบบรู ปการแผ่กระจายพลังงานที่ความถี่ 2.40 GHz ในระนาบ YZ
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[11] S. Basu, A. Srivastava, and A. Goswami, “Dual Frequency
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2013.
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4. สรุป
บทความนี้ น าเสนอสายอากาศไมโครสตริ ปแบบสิ บเหลี่ ยม
สาหรับความถี่ 2.4 GHz และการประยุกต์ใช้งานความถี่แถบกว้างซึ่ งจาก
การออกแบบโดยสมการนั้นได้ค่าคานวณที่ใกล้เคียงและการเพิ่มเหลี่ ยม
ของแพทช์สายอากาศมีผลทาให้การตอบสนองความถี่ที่ต่าลง จากผลการ
วัดทดสอบจากชิ้นงานจริ ง แสดงให้เห็นว่าสายอากาศที่ออกแบบมีผลการ
ตอบสนองครอบคลุมความถี่ ใช้งาน รวมทั้งมี อตั ราขยายที่ ดี และมีแบบ
รู ปการแผ่ก ระจายพลัง งานแบบรอบตัว และแบนด์วิ ดธิ์ ที่ ก ว้าง ดังนั้น
สายอากาศที่ อ อกแบบจึ ง มี ค วามเหมาะสมที่ จะน าไปประยุก ต์ใ ช้งาน
กับเครื่ อไร้สายท้องถิ่นที่ 2.4 GHz และความถี่แถบกว้าง
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เทคนิคการขยายแบนด์ วดิ ท์ สายอากาศไมโครสตริปรูปคล้ ายยากิในย่ านความถี่ 2.45 GHz
Bandwidth Enhancement Technique in Yagi-Like Printed Microstrip Antennas in 2.45 GHz bands
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สายอากาศชนิดนี้คือมีน้ าํ หนักเบา และสามารถออกแบบให้ได้อตั ราขยาย
สายอากาศที่มากขึ้นได้เมื่อเพิ่มองค์ประกอบกําหนดทิศมากขึ้น [1],[2] แต่
สายอากาศประเภทนี้ มี ขอ้ ด้อยตรงที่ มีอิมพีแดนซ์ แบนด์วิทช์ค่อนข้าง
แคบ มีเปอร์ เซ็นต์แบนด์วิดท์ประมาณ 13-17% เหตุผลก็อนั เนื่ องมาจาก
ข้อ จํา กัด องค์ ป ระกอบส่ ว นขับ ที่ ส่ ว นใหญ่ ใ ช้ส ายอากาศไดโพล ซึ่ ง
สายอากาศไดโพลนี้จะมีคุณสมบัติอิมพีแดนซ์แบนด์วดิ ท์ที่แคบนัน่ เอง
ถ้า หากได้ มี ก ารปรั บ ปรุ งให้ ส่ ว นสายอากาศไดโพลใน
องค์ประกอบส่ วนขับนี้ ให้สามารถตอบสนองต่ออิมพีแดนซ์แบนด์วิดท์
ให้กว้างมากขึ้น ด้วยการนําส่ วนประกอบพาราซิ ติกไปวางไว้ดา้ นหลัง
ใกล้ๆ กับสายอากาศไดโพล [3] หรื อเปลี่ยนโครงสร้างที่ส่วนไดโพลด้วย
การโค้งงอเล็กน้อย [4] ซึ่ งทั้ง 2 วิธีการนี้จะทําให้สายอากาศมีอิมพีแดนซ์
แบนด์วดิ ท์เพิ่มมากขึ้นถึง 40%

บทคัดย่อ
บทความนี้ นาํ เสนอเทคนิ คการขยายแบนด์วิดท์สายอากาศไม-โค
รสตริ ปรู ปคล้ายยากิในย่านความถี่ 2.45GHz ด้วยเทคนิคการปรับเปลี่ยน
โครงสร้ างไดโพลในองค์ประกอบขับ จากตัวนําเส้นตรงเดี่ ยว ไปเป็ น
เส้นตรง 3 เส้นรู ปร่ างคล้ายส้อม อีกทั้งยังได้เพิ่มส่ วนพาราซิ ติกแพทช์เข้า
ไปในสายอากาศ จนทําให้มีอิมพีแดนซ์แบนด์วิทช์ที่กว้างมากขึ้ น โดย
สายอากาศที่ นํา เสนอนี้ มี เ ปอร์ เ ซ็ น ต์ แ บนด์ วิ ด ท์ 39.44% และยัง คง
คุณลักษณะต่อแบบรู ปการแผ่กระจายคลื่นและอัตราขยายของสายอากาศ
ที่เทียบเคียงได้กบั สายอากาศไมโครสตริ ปยากิแบบดั้งเดิม
คําสํ าคัญ: ขยายแบนด์วดิ ท์, สายอากาศไมโครสตริ ปรู ปคล้ายยากิ,
พาราซิติกแพทช์

Abstract
This article presents the bandwidth enhancement of YagiLike Printed Antenna, which operates in the frequency band of 2.45
GHz. By modifying the structure of the dipole section from a single line
to triple lines (fork-shaped), and add a piece of parasitic element to the
original antenna, the impedance bandwidth becomes better. This
proposed antenna has 39.44% of bandwidth and still remains the same
radiation pattern characteristic and the gain, as the original Yaki-Like
Printed Antenna.
Keywords: Bandwidth Enhancement, Yagi-Like Printed Microstrip
Antennas, Parasitic Patch.

2. โครงสร้ างและผลการจําลองการทํางานของสายอากาศ
2.1 โครงสร้ างของสายอากาศ

สายอากาศไมโครสตริ ปรู ปคล้ายยากิ ซึ่ งถูกกําหนดให้เป็ น
สายอากาศต้น แบบที่ น ํา เสนอนี้ โดยจะใช้ส ายอากาศยากิ ที่ มี เ ฉพาะ
ส่ วนตัวขับและส่ วนตัวสะท้อนจะไม่มีส่วนของไดเร็ คเตอร์ โครงสร้าง
ของสายอากาศต้นแบบที่นาํ เสนอนี้ ในส่ วนขององค์ประกอบตัวขับจะใช้
สายอากาศไดโพลที่มีความยาวเท่ากับ Ldiv สําหรับส่ วนของตัวสะท้อน จะ
ใช้ส่วนของระนาบกราวด์ที่มีความยาวเท่ากับ Wg ซึ่ งความยาวของ ตัว
สะท้อนนี้ จะกําหนดให้มีความยาวมากกว่าความยาวกว่าตัวขับเสมอ
สายอากาศต้นแบบนี้ มี 2 ส่ วนที่สาํ คัญคือ ส่ วนป้ อนสัญญาณ
และส่ วนของสายอากาศรู ปคล้ายยากิ ดังแสดงในรู ปที่ 1 (ก) ซึ่ งภายใน
ส่ วนป้ อนสัญญาณสามารถแยกย่อยออกเป็ น 3 ส่ วน ได้แก่ ส่ วนสายนํา
สัญญาณ 50 โอห์ม โดยมีพารามิเตอร์ความกว้าง WF เป็ นตัวกําหนดให้ได้
สายนําสัญญาณ 50 โอห์ม ถัดมาส่ วนแมทซ์ช่ิง ทรานฟอร์ เมอร์ ที่ทาํ
หน้าที่ แมทซ์ชิ่งระหว่างสายนําสัญญาณ 50 โอห์มกับชุ ดเลื่ อนเฟส 180
องศาโดยมี พารามิ เตอร์ ความกว้าง Wm และความยาว Lm เป็ นตัว
กําหนดให้ได้ค่าแมทซ์ช่ิงที่ดีที่สุดคือ 35.35 โอห์มและสุ ดท้ายชุดเลื่อน
เฟส 180 องศา ในส่ วนนี้ สัญญาณที่ ป้อนผ่านเข้ามาจะถูกแยกออกเป็ น
สองเส้นทาง โดยเส้นทางที่หนึ่ งจะมีผลรวมความยาวทางไฟฟ้ า ยาวกว่า
ผลรวมความยาวทางไฟฟ้ า เส้นทางที่สองอยู่ 180 องศาทางไฟฟ้ า ทั้งสอง
เส้นทางจะมีพารามิเตอร์ แสดงความยาว Lp1 Lp2 และ Lp3 เป็ นตัวกําหนด

1. บทนํา
สายอากาศยากิ-อูดะหรื อสายอากาศยากิเป็ นสายอากาศเจาะจง
ทิศทาง (Directional antenna) ซึ่ งประกอบด้วยอาเรย์ของไดโพล ซึ่ งมี
สามองค์ ป ระกอบหลัก ๆ คื อ องค์ ป ระกอบตัว สะท้ อ น (Reflector
element) ถัดมาองค์ประกอบขับ (Driven element) เป็ นส่ วนที่ตอ้ งมีการ
ป้ อนสัญญาณเพื่อที่ขบั สัญญาณส่ งผ่านออกไป โดยตัวองค์ประกอบขับนี้
นิ ยมใช้สายอากาศแบบไดโพลหรื อโฟลเด็ดไดโพล วางอยู่ในตําแหน่ ง
ด้า นหน้า องค์ป ระกอบประกอบตัว สะท้อ น สุ ด ท้า ยคื อ องค์ป ระกอบ
กําหนดทิศ (Director element) อยูใ่ นตําแหน่งด้านหน้าขององค์ประกอบ
ขับทําหน้าที่ช่วยปรับทิศทางในการแพร่ กระจายคลื่นให้มีทิศไปด้านหน้า
ตามทิ ศ ทางที่ ต้อ งการ
สายอากาศยากิ น้ ี เมื่ อ นํา มาสร้ า งลงบน
แผ่นวงจรพิมพ์จะได้สายอากาศไมโครสตริ ปรู ปคล้ายยากิ โดยข้อดีของ
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ความยาวเส้นทางที่หนึ่ งและพารามิเตอร์ แสดงความยาว Lp1 Lp2 และ Lp4
เป็ นตัวกําหนดความยาวเส้นทางที่สองที่มีความต่างเฟสอยู่ 180 องศาเมื่อ
เปรี ยบเทียบกับเส้นทางที่หนึ่ ง สําหรับค่าอิมพีแดนซ์ของชุดเลื่อนเฟสจะ
มีพารามิเตอร์ความกว้าง WP เป็ นตัวกําหนดให้ได้อิมพีแดนซ์ 50 โอห์ม ที่
ปลายทางทั้ง 2 เส้นทางของชุดเลื่อนเฟส (พารามิเตอร์ Lp1 ) จะมีลกั ษณะ
เป็ นสายนําสัญญาณคู่ขนาน (Coplanar Strip : CPS) [1], [2] ในส่ วน
ปลายทางของ CPS นี้ จะป้ อนสัญญาณให้แก่สายอากาศไดโพลต่อไป ซึ่ ง
ส่ วนป้ อนสัญญาณทั้งหมดนี้ จะอยูเ่ หนื อแผ่นระนาบกราวด์ที่มีความกว้าง
เท่ากับและความยาวเท่ากับ Wg และ Lg ตามลําดับ สําหรับในส่ วนที่ 2
คือส่ วนของสายอากาศรู ปคล้ายยากิ สามารถแยกออกเป็ น 2 ส่ วนย่อย
ได้แก่ส่วนสายนําสัญญาณคู่ขนาน CPS ทําหน้าที่เป็ นส่ วนป้ อนสัญญาณ
โดยจะมีพารามิเตอร์ความกว้าง WCPS และมีความยาว Sdiv1 สุ ดท้ายคือส่ วน
ของสายอากาศไดโพล ที่ทาํ หน้าที่แพร่ กระจายคลื่นออกสู่ อากาศโดยจะมี
พารามิเตอร์ความกว้าง WCPS และมีความยาว Ldiv1 ซึ่ งทัว่ ไปแล้วค่าความ
ยาว Ldiv1 จะถูกกําหนดให้มีค่าประมาณ ที่ค่าความถี่ 2.45 GHz ในการ
คํานวณหาขนาดต่างๆ จะใช้หลักการเดียวกับการคํานวณสายนําสัญญาณ
ไมโครสตริ ป [5], [6]
การปรับปรุ งสายอากาศในขั้นแรกนั้น จะทําการปรับแต่งส่ วน
ของไดโพลจากเส้นตัวนําเดี่ ยว เพิ่มเป็ นเส้นตัวนํา 3 เส้นลักษณะคล้าย
ส้อม 3 แฉกในแต่ละด้าน ซึ่ งแสดงโครงสร้างสายอากาศได้ดงั ในรู ปที่ 1
(ข) มีระยะห่ างในแต่ละเส้นตัวนําคื อพารามิ เตอร์ s โดยมี ความกว้าง
เท่ากับ WCPS การปรับแต่งความยาว Ldiv2 ระยะห่ าง s และ Sdiv2 นี้ จะส่ งผล
ต่อแถบความถี่ตอบสนองของสายอากาศ
ในขั้น ตอนต่ อ ไปทํา การปรั บ แต่ ง เฉพาะที่ ส่ ว นของตัว ขับ
เช่นกันในแต่ละแฉก โดยมีความกว้างและความยาวในแต่ละแฉกคือ W1
W2 W3 และ L1 L2 L3 ตามลําดับ มีระยะห่ างระหว่างแฉกคือ S1 และ S2
ส่ ว นของตัว ขับ ทั้ง 3 แฉกที่ ป รั บ ปรุ ง ขึ้ น นี้ ซึ่ งการปรั บ เปลี่ ย นขนาด
พารามิ เตอร์ เหล่านี้ จะส่ งผลต่ อแถบความถี่ ตอบสนองของสายอากาศ
สําหรับการปรับเปลี่ยนแมทช์ช่ิงอิมพีแดนซ์ของสายอากาศ จะมีชุดแมทซ์
ชิ่งเพิ่มขึ้นมาก็คือส่ วนสตริ ปที่มีความกว้าง W4 ความยาว L4 และระยะห่ าง
Sdiv3 ซึ่งแสดงโครงสร้างสายอากาศในแบบที่ 3 นี้ได้ดงั ในรู ปที่ 1 (ค)

สํ า หรั บ การปรั บ แต่ ง สายอากาศในขั้ น ตอนสุ ด ท้ า ย คื อ
สายอากาศที่นาํ เสนอในแบบที่ 4 แสดงโครงสร้างสายอากาศได้ดงั ในรู ป
ที่ 1 (ง) ด้วยการเพิ่มส่ วนพาราซิ ติกแพทซ์สี่เหลี่ ยมผืนผ้าที่ มีความกว้าง
WP และความยาว LP ตามลําดับ มาวางให้มีระยะห่ างจากส่ วนของตัวขับ
ให้ได้ระยะห่างเท่ากับ SP
ผลสรุ ปค่าพารามิเตอร์ ขนาดความกว้าง และขนาดความยาว
ต่างๆ ของสายอากาศทั้ง 4 แบบแสดงได้ในตารางที่ 1

(ก) สายอากาศแบบที่ 1 หรื อสายอากาศแบบดั้งเดิม

(ข) สายอากาศแบบที่ 2 ที่ได้จากการปรับแต่งในขั้นแรก

(ค) สายอากาศแบบที่ 3 ที่ได้จากการปรับแต่งในขั้นที่สอง

ตารางที่ 1 ค่าพารามิเตอร์และขนาดต่างๆ ของสายอากาศ

(ง) สายอากาศแบบที่ 4 ที่ได้เพิ่มส่ วนพาราซิ ติกแพทช์สี่เหลี่ยม
รู ปที่ 1 โครงสร้างและพารามิเตอร์ของสายอากาศไมโครสตริ ป
รู ปคล้ายยากิท้ งั 4 แบบ
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เสี ยต่อแมทช์ชิ่งอิมพีแดนซ์ในช่วงแถบความถี่ 1.70-2.10GHz บ้างก็ตาม
ผลการปรับแต่งขนาดจนได้สายอากาศที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมที่สุดแล้ว
พบว่าสายอากาศในแบบที่ 4 นี้ มีค่าอิมพีแดนซ์แบนด์วิดท์ที่ | | น้อย
กว่า -10dB ในช่วงความถี่ต้ งั แต่ 1.73-2.64GHz มีค่าแบนด์วิทช์เท่ากับ
910MHz และมี เ ปอร์ เ ซ็ น ต์ แ บนด์ วิ ท ช์ เ ท่ า กับ 41.64% ดัง แสดงด้ ว ย
เส้นกราฟ Antenna 4 (เส้นกราฟสี แดง) ในรู ปที่ 2

2.2 ผลการจําลองการทํางานของสายอากาศ
วัส ดุ ที่ ใ ช้ใ นการออกแบบสายอากาศทั้ง 4 แบบนี้ คื อ วัส ดุ
แผ่นวงจรพิมพ์ 2 หน้าชนิ ด FR4 ซึ่ งมีค่าคงที่ของไดอิเล็กตริ ก (r) 4.4
ความสู งของวัสดุฐานรองไดอิเล็กตริ ก (h) 1.6 mm ความบางของทองแดง
(Tk) 0.035 mm และค่าการสู ญเสี ยแทนเจนท์ (Loss Tangent :  ) 0.019
ใช้ความถี่กลาง 2.45 GHz ในการออกแบบส่ วนสายอากาศ กําหนดให้มี
ค่ า อิ ม พี แ ดนซ์ ท างอิ น พุ ต 50  และจํา ลองการทํา งานทํา งานของ
สายอากาศโดยใช้โปรแกรมจําลองการทํางาน IE3D
ผลการออกแบบและจํา ลองการทํา งานสายอากาศด้ ว ย
โปรแกรมจําลองการทํางาน เพื่อนํามาวิเคราะห์ หาค่าสัมประสิ ทธิ การ
สะท้อนกลับ | | ของสายอากาศในแบบที่ 1 หรื อสายอากาศต้นแบบนั้น
พบว่าสายอากาศมีผลการตอบสนองต่อค่าอิมพีแดนซ์แบนด์วิดท์ที่ | |
น้อยกว่า -10dB ในช่วงความถี่ ต้ งั แต่ 2.29-2.62GHz มี ค่าแบนด์วิทช์
เท่ากับ 330MHz และมีเปอร์ เซ็นต์แบนด์วิทช์เท่ากับ 13.44% สายอากาศ
ตั้งต้นนี้มีแมทช์ช่ิงอิมพีแดนซ์ -30dB ที่ความถี่ 2.45GHz ซึ่ งเป็ นความถี่ที่
ใช้สาํ หรับการออกแบบ ดังที่แสดงด้วยเส้นกราฟ Antenna 1 (เส้นกราฟสี
ดํา) ในรู ปที่ 2 จากนั้นทําการปรั บปรุ งสายอากาศตั้งต้นด้วยการใน
ปรับเปลี่ยนส่ วนของ Driven จากเส้นตัวนําเดี่ยว เพิ่มเป็ นเส้นตัวนํา 3 เส้น
ลักษณะคล้ายส้อม 3 แฉกในแต่ละด้านและทําการปรับแต่งระยะห่ างใน
แต่ละเส้นตัวนําพารามิเตอร์ s แล้วพบว่าสายอากาศมีผลการตอบสนอง
ต่อค่าอิมพีแดนซ์แบนด์วดิ ท์ที่เพิ่มขึ้นถึงจากเดิม 20% โดยสายอากาศหลัง
การปรั บแต่ งในขั้นตอนนี้ มีค่ า อิ ม พี แดนซ์ แบนด์วิด ท์ที่ | | น้อ ยกว่า
-10dB ในช่ วงความถี่ ต้ งั แต่ 1.80-2.62GHz มี ค่าแบนด์วิทช์เท่ ากับ
820MHz และมี เ ปอร์ เ ซ็ น ต์ แ บนด์ วิ ท ช์ เ ท่ า กับ 37.10% ดัง แสดงด้ ว ย
เส้นกราฟ Antenna 2 (เส้นกราฟสี น้ าํ เงิน) ในรู ปที่ 2 จากเส้นกราฟที่
แสดงนี้ ถึงแม้จะมีอิมพีแดนซ์แบนด์วิดท์ที่กว้างขึ้นแต่สายอากาศนี้ กลับ
มี แมทช์ช่ิ งอิ มพีแดนซ์ ที่ไ ม่ดีนัก ดัง นั้นจึ ง ต้องทําการปรับแต่ งเพิ่มเติ ม
ด้วยการเพิ่มขนาดความกว้าง W1 W2 W3 และ ความยาว L1 L2 L3 ในแต่
ละแฉก และปรับขนาดความกว้าง W4 และความยาว L4 ที่ชุดแมทซ์ชิ่งให้
เพิ่มขึ้นจนได้ค่าที่เหมาะสมแล้ว พบว่าสายอากาศในแบบที่ 3 นี้ มีผลการ
ตอบสนองต่ อ ค่ า อิ ม พี แ ดนซ์ แ บนด์ วิ ด ท์ ข องที่ เ พิ่ ม ขึ้ นถึ ง อี ก 4%
สายอากาศมีค่าอิมพีแดนซ์แบนด์วิดท์ที่ | | น้อยกว่า -10dB ในช่ วง
ความถี่ ต้ งั แต่ 1.70-2.58GHz มี ค่ าแบนด์วิทช์เ ท่ า กับ 880MHz และมี
เปอร์ เซ็นต์แบนด์วิทช์เท่ากับ 41.12% ดังแสดงด้วยเส้นกราฟ Antenna 3
(เส้นกราฟสี เขี ย ว) ในรู ปที่ 2 หลังการปรั บแต่งในสายอากาศแบบที่ 3
พบว่า มี แ มทช์ช่ิ ง อิ ม พี แดนซ์ ที่ดี เ ฉพาะในช่ ว งแถบความถี่ ต้ งั แต่ 1.702.10GHz ส่ วนในช่ วงแถบความถี่ ต้ งั แต่ 2.10-2.58GHz กลับมี แมทช์ชิ่ง
อิมพีแดนซ์ที่ไม่ดีนกั จึงต้องทําการเพิ่มพาราซิ ติกแพทซ์สี่เหลี่ยมผืนผ้าที่มี
ความกว้าง WP และความยาว LP ตามลําดับ และทําการปรับระยะห่ าง SP
ได้อย่างเหมาะสมแล้ว พบว่าสามารถช่ วยปรับแก้แมทช์ชิ่งอิ มพีแดนซ์
ในช่ วงแถบความถี่ต้ งั แต่ 2.10-2.58GHz นี้ ได้ดียิ่งขึ้ นได้ ถึ งแม้จะส่ งผล

รู ปที่ 2 เปรี ยบเทียบผลการจําลองค่าอิมพีแดนซ์แบนด์วดิ ท์ที่
น้อยกว่า -10dB ของสายอากาศทั้ง 4 แบบ

|

|

ตารางที่ 2 ผลการจํา ลองค่ า อิ ม พี แ ดนซ์ แ บนด์ วิ ด ท์ , แบนด์ วิ ด ท์ แ ละ
เปอร์เซ็นต์แบนด์วดิ ท์ของสายอากาศทั้ง 4 แบบ

3. การสร้ างและทดสอบ

(ก) ด้านบน
(ข) ด้านล่าง
รูปที่ 3 รู ปชิ้นงานสายอากาศที่นาํ เสนอ
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เมื่อนําสายอากาศที่นาํ เสนอหรื อสายอากาศในแบบที่ 4 ไปทํา
การสร้ า งลงบนแผ่น วงจรพิ ม พ์ช นิ ด FR4 ชนิ ด 2 หน้า จากนั้น นํา
สายอากาศไปวัดทดสอบเพื่อหาค่าอิ มพีแดนซ์แบนด์วิดท์ที่ | | น้อย
กว่า -10dB ด้วยเครื่ องวิเคราะห์ข่ายงาน Agilent รุ่ น 8719ES ซึ่ งผลที่ได้
จากการวัดแสดงได้ดงั ในรู ปที่ 4 ซึ่ งผลการวัดค่าอิมพีแดนซ์แบนด์วิดท์ที่
| | น้อยกว่า -10dB ตลอดช่ วงแถบความถี่ ของสายอากาศที่นาํ เสนอ
พบว่าสายอากาศมี อิมพีแดนซ์ แบนด์วิดท์ครอบคลุมแถบความถี่ ต้ งั แต่
1.73-2.58GHz สายอากาศมี ค่ า แบนด์ วิ ท ช์ เ ท่ า กับ 850MHz และมี
เปอร์ เ ซ็ นต์แบนด์วิท ช์เ ท่ า กับ 39.44% ซึ่ ง ผลการจําลองและผลการวัด
ชิ้นงานจริ งมีค่าอิมพีแดนซ์แบนด์วดิ ท์นอ้ ยกว่า -10 dB ต่างกันเล็กน้อยซึ่ ง
อาจจะเป็ นผลเนื่ อ งจากการความละเอี ย ดในการสร้ า งชิ้ น งานบน
แผ่นวงจรพิมพ์และความไม่สมบูรณ์ในการบัดกรี เข้าหัวต่อ SMA เข้ากับ
สายอากาศ
รู ปที่ 5 แสดงผลการจําลองและผลการวัดแบบรู ปการแผ่กระจาย
คลื่ น ของสายอากาศที่ น ํา เสนอ ในระนาบสนามแม่ เ หล็ก และระนาบ
สนามไฟฟ้ า ที่ความถี่ 1.8GHz และ 2.45 GHz ซึ่ งพบว่าสายอากาศที่
นําเสนอ มี ทิศทางการแผ่กระจายคลื่นแบบทั้ง 2 ระนาบ เป็ นแบบชี้
ทิศทางเดียว (Directional) ซึ่ งสอดคล้องกับสายอากาศยากิที่มีทิศทางการ
แผ่กระจายคลื่นแบบชี้ ทิศทางเดียวเช่นกัน สําหรับผลการจําลองและผล
วัดค่าอัตราการขยาย (Gain) ของสายอากาศที่ความถี่ทดสอบ 1.8GHz
และ 2.45 GHz ได้แสดงในตารางที่ 3

รู ปที่ 4 ผลการจําลองและผลวัดค่าอิมพีแดนซ์แบนด์วดิ ท์ที่
น้อยกว่า -10dB ของสายอากาศที่นาํ เสนอ

|

|

(ก) ผลจําลองระนาบสนามแม่เหล็ก (ข) ผลจําลองระนาบสนามไฟฟ้ า

(ค) ผลวัดระนาบสนามแม่เหล็ก

4. บทสรุป

(ง) ผลวัดระนาบสนามไฟฟ้ า

รู ปที่ 5 แบบรู ปการแผ่กระจายคลื่นของสายอากาศที่นาํ เสนอ
ที่ความถี่ 1.8 GHz และ 2.45GHz

การขยายแบนด์วิดท์สายอากาศไมโครสตริ ปรู ปคล้ายยากิดว้ ย
เทคนิคปรับเปลี่ยนโครงสร้างที่นาํ เสนอนี้ โดยใช้เทคนิคการเพิ่มส่ วนของ
ไดโพลจากตัวนําเส้นเดี่ยวให้เพิ่มเป็ นตัวนํา 3 เส้นวางในลักษณะขนาน
กัน ในแต่ละด้านจะมีรูปร่ างคล้ายส้อม ร่ วมกับเทคนิ คเพิ่มส่ วนพาราซิ ติก
แพทช์สี่เหลี่ยมผืนผ้าที่มีขนาดเล็กกว่าขนาดของไดโพลและมีการจัดวาง
ตํา แหน่ ง อยู่เ หนื อ ส่ ว นไดโพลในระยะห่ า งที่ เ หมาะสมนี้ จะทํา ให้ไ ด้
สายอากาศที่มีเปอร์เซ็นต์แบนด์วิดท์ที่กว้างขึ้นถึง 39.44% (%Bandwidth)
เมื่อเปรี ยบเทียบกับสายอากาศไมโครสตริ ปรู ปคล้ายยากิ แบบดั้งเดิ มที่ มี
เปอร์เซ็นต์แบนด์วิดท์เพียง 13.44% สายอากาศที่นาํ เสนอนี้ มีแถบความถี่
การตอบสนองตั้งแต่ 1.73-2.58GHz อีกทั้งสายอากาศที่นาํ เสนอนี้ ยังคง
คุ ณ ลัก ษณะในการแผ่ ก ระจายคลื่ น ของสายอากาศเที ย บเคี ย งได้กับ
สายอากาศไมโครสตริ ปรู ปคล้ายยากิแบบดั้งเดิม

ตารางที่ 3 ผลการจําลองและผลวัดอัตราขยายกําลังงานของสายอากาศ
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บทความนี้ นาเสนอการออกแบบและสร้างสายอากาศไมโคร
สตริ ปเฟสอาร์ เรย์แบบปรับเลือกลาคลื่นสาหรับระบบสื่ อสารไร้สาย ที่มี
แบนด์วิดท์อยูใ่ นช่วงความถี่ 2.5-2.7 GHz (IMT-Extension 2.6 GHz) โดย
ใช้แผ่นวัสดุฐานรอง FR4 ความหนา 1.6 มิลลิเมตรในการสร้าง สายอากาศ
ต้นแบบประกอบด้วยสายอากาศไมโครสตริ ปอาร์ เรย์ 1×4 องค์ประกอบ
และวงจรเลื่ อนเฟสสาหรับป้ อนสัญญาณ โดยใช้ซอฟแวร์ จาลองการ
ทางาน IE3D และไมโครคอนโทรลเลอร์ PIC เชื่ อมต่อกับคอมพิวเตอร์
ทางานในส่ วนควบคุมสัญญาณดิ จิตอลให้กบั วงจรเลื่ อนเฟสในชุ ดของ
สายอากาศต้นแบบเพื่ อควบคุ ม ทิ ศทางการปรั บเลื อกล าคลื่ น ผลการ
ทดสอบสายอากาศกับเครื่ องวิเคราะห์ วงจรข่าย (Network analyzer) ใน
ทุก สถานะการทางานของสายอากาศได้ค่ าแบนด์วิด ท์ค รอบคลุ ม ย่า น
ความถี่ 2.5 – 2.7 GHz ค่ าอัตราส่ วนแรงดัน คลื่ น นิ่ ง (Voltage Standing
Wave Ratio: VSWR) เท่ากับ 1.5 : 1 และอัตราการขยายสู งสุ ด 5.83 dBi
รวมทั้งสามารถปรับเลือกลาคลื่นหลักได้ 8 ทิศทาง

1. บทนา
ในระบบการสื่ อ สารปั จ จุ บ ัน ที่ มี ค วามก้ า วหน้ า และมี ค วาม
ต้องการใช้งานที่ เพิ่มขึ้นอย่างมาก จึ งทาให้ช่องสัญญาณที่ มีอยู่จากัดไม่
เพี ย งพอต่ อ ความต้ อ งการใช้ ง านดั ง กล่ า ว ดั ง นั้ นการเพิ่ ม ความจุ
ช่องสัญญาณและการเพิ่มขอบเขตการรับสัญญาณ โดยสายอากาศที่ถูกใช้
ในการสื่ อ สารยุค ใหม่ จ ะต้อ งสามารถปรั บ ล าคลื่ น หลัก (Main beam)
เพื่อให้สามารถปรับเปลี่ยนทิศทางการแผ่กระจายคลื่นที่ใช้ในการสื่ อสาร
ได้ โดยช่ วงแรกของเทคโนโลยีสายอากาศปรั บลาคลื่ น (Switched beam
antenna) ใช้ต ัว สายอากาศหมุ น ไปรอบ ๆ ด้ว ยวิ ธี ท างกลที่ ต้อ งอาศัย
มอเตอร์ ไฟฟ้าเข้ามาช่วยในการหมุนที่นิยมใช้ในการสื่ อสารดาวเทียมและ
ระบบเรดาร์ [1] ซึ่ งต่อมาได้มีการเริ่ มใช้การปรั บลาคลื่ นด้วยวิธีการทาง
ไฟฟ้ าซึ่ งมี ความรวดเร็ วกว่าการหมุนทางกล ซึ่ งการปรั บลาคลื่ นด้วยวิธี
ทางไฟฟ้าสามารถแบ่งได้ 3 แบบ คือ การใช้วงจรหน่วงเวลา (Time delay
scanning) การปรับความถี่ ร่วมกับท่อนาคลื่ น (Frequency scanning) และ
การใช้วงจรปรับเฟส (Phase scanning) โดยวิวฒั นาการของเทคโนโลยี
ดัง กล่ า ว ได้ น ามาพัฒ นาเป็ นสายอากาศเฟสอาร์ เ รย์ม าใช้ ก ับ ระบบ
สายอากาศ ซึ่ งถู กนามาใช้ประโยชน์อย่างมากมาย เช่ น ใช้ในระบบการ
ค้นหาติดตามตาแหน่ งของดาวเทียม ระบบตรวจหาวัตถุระเบิดในกิจการ
ทหาร ใช้ระบบเรดาร์ ใ นเทคโนโลยีเ รื อ รบ ระบบเรดาร์ ท างด้า นการ
ประมงและในระบบอากาศยานที่ใช้อยูใ่ นปั จจุบนั เป็ นต้น [2]
สายอากาศไมโครสตริ ปได้มีการพัฒนาและวิจยั อย่างแพร่ หลาย
ในช่ ว งสิ บ ปี ที่ ผ่ า นมา ซึ่ งมี ข ้อ ดี คื อ มี ข นาดเล็ ก บางเรี ยบและราคา
เหมาะสม [4] ยิ่งไปกว่านั้น สายอากาศไมโครสตริ ป มี แ บบรู ป การแผ่
กระจายคลื่ น แบบชี้ ทิ ศ ทาง (Directional radiation pattern) ซึ่ งเป็ น
คุ ณ สมบั ติ ที่ จ าเป็ นส าหรั บ สายอากาศแบบปรั บ เลื อ กล าคลื่ น แต่
สายอากาศไมโครสตริ ปมีขอ้ เสี ยคือมีอ ัตราขยายต่า โดยที่กระบวนการ
เพิ่มอัตราขยายสาหรับสายอากาศไมโครสตริ ปนั้นสามารถทาได้หลายวิธี
แต่ วิ ธี ที่ ไ ด้ รั บ ความนิ ย มวิ ธี ห นึ่ งคื อ การท าสายอากาศอาร์ เ รย์ เ ป็ น
สายอากาศที่มีหลายองค์ประกอบ (Element) [3] ซึ่งได้มีการนาสายอากาศ

คาสาคัญ: สายอากาศไมโครสตริ ปเฟสอาร์ เรย์, การปรับเลื อกลาคลื่ น ,
วงจรเลื่อนเฟส

Abstract
This paper presents a design and fabrication of switched beam
microstrip phase array antenna for wireless communication systems. This
proposed antenna is used for bandwidth 2.5 - 2.7 GHz (IMT-Extension
2.6 GHz) and fabricated by using FR4 substrate which its thickness is 1.6
mm. The proposed antenna compose of 1×4 microstrip array antenna
and phase shifters for feeding signal by using IE3D software for
simulation. Moreover, PIC microcontroller connects with computer to
work as phase shifter’s digital signal controller for proposed antenna to
control switched beam directions. Finally, all working status of antenna,
measurement results from network analyzer show that bandwidth cover
the frequency range of 2. 5 – 2. 7 GHz, VSWR equals 1. 5 : 1 and
maximum gain is 5.83 dBi. Also, the main beam can be switched on 8
directions.
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อาร์เรย์มาทาการออกแบบร่ วมกับวงจรเลื่อนเฟสเพื่อให้สายอากาศอาร์ เรย์
มีการปรับเลื อกลาคลื่ นได้โดยการป้ อนสัญญาณทางไฟฟ้ าควบคุ มการ
ปรับเลือกทิศทางของลาคลื่น [4]
ส่ วนของวงจรเลื่ อนเฟสทาหน้าที่เลื่อนเฟสของสัญญาณที่ป้อน
ให้กบั แต่ละองค์ประกอบ โดยแต่ละองค์ประกอบจะต้องมี เฟสที่ต่างกัน
ซึ่ งอุ ป กรณ์ ที่ ถู ก ใช้ใ นวงจรเลื่ อ นเฟสคื อ พิ น ไดโอด (PIN diode) ซึ่ ง
สามารถควบคุ ม ก าลัง งานความถี่ วิ ท ยุ (RF Power) ที่ สู ง ด้ ว ยระดับ
สัญญาณไฟฟ้ากระแสตรง (DC) ต่า ๆ ได้ โดยได้มีนกั วิจยั นาวงจรเลื่ อน
เฟสที่ควบคุมด้วยสัญญาณดิจิตอลมาควบคุมเฟสให้กบั องค์ประกอบของ
สายอากาศอาร์เรย์เพื่อปรับเลือกลาคลื่น [5]
แนวคิดสาหรับบทความนี้ นาเสนอสายอากาศไมโครสตริ ปเฟส
อาร์ เรย์ที่ควบคุมเฟสแต่ละองค์ประกอบด้วยวงจรเลื่ อนเฟสที่ถูกควบคุม
ด้ว ยสัญ ญาณดิ จิ ต อลผ่ า นไมโครคอนโทรลเลอร์ PIC เพื่ อ ปรั บ เลื อ ก
ทิศทางของลาคลื่ น สายอากาศต้นแบบประกอบด้วยสายอากาศอาร์ เรย์
1×4 องค์ประกอบควบคู่กบั การป้ อนสัญญาณผ่านวงจรเลื่ อนเฟสแบบ 3
บิ ต ที่ ใ ช้พินไดโอด [6] เป็ นตัวควบคุ ม เฟสของกระแสที่ ป้อนให้แต่ละ
องค์ประกอบของสายอากาศอาร์ เรย์ ซึ่ งถูกออกแบบให้มีความต่างเฟส 3
ค่า คือ 45, 90 และ 180 องศา เพื่อปรับเปลี่ ยนเฟสของกระแสจานวน 8
สถานะ จะทาให้สายอากาศต้นแบบสามารถปรับเลื อกลาคลื่ นหลักได้ 8
ทิศทางเช่นกัน

รู ปที่ 1 สายอากาศไมโครสตริ ปแบบอาร์เรย์ 1×4 องค์ประกอบ

(ก)
(ข)
รู ปที่ 2 ผลการจาลองการทางานของสายอากาศไมโครสตริ ปอาร์เรย์
(ก) ค่าอัตราการสู ญเสี ยย้อนกลับและ (ข) อัตราขยาย

2. องค์ ประกอบและผลการจาลองการทางาน
2.1 สายอากาศไมโครสตริปอาร์ เรย์ 1×4 องค์ ประกอบ
สายอากาศไมโครสตริ ปอาร์ เ รย์ประกอบด้วยระบบการป้ อน
สั ญ ญาณแบบขนานป้ อนสั ญ ญาณไปให้ ไ มโครสตริ ปแพทช์ 4
องค์ประกอบ [5] โดยประกอบด้วยแพทช์สี่เหลี่ยมผืนผ้าจานวน 3 แพทช์
แพทช์สี่เหลี่ยมผืนผ้าแบบเจาะร่ องการป้ อนสัญญาณเข้าไปในแพทช์ อีก
หนึ่งองค์ประกอบ ซึ่งมีขนาดและการจัดวางขององค์ประกอบและสายนา
สั ญ ญาณดัง รู ปที่ 1 จากรู ปที่ 1 จะเห็ น ได้ ว่ า สายอากาศอาร์ เ รย์ จ ะ
องค์ประกอบที่ไม่เหมือนกันอยูห่ นึ่ งองค์ประกอบเพราะเมื่อได้ทาการวาง
องค์ป ระกอบที่ เ หมื อ นกัน 4 องค์ป ระกอบ จะได้ช่ ว งแบนด์ วิ ด ท์ ไ ม่
ครอบคลุ มกับช่ วงแบนด์วิดท์ที่ต้องการ จึ งได้ทาการปรั บรู ปแบบของ
องค์ประกอบหนึ่ งตัวโดยการเจาะร่ องเข้าไปในแพทช์เพื่อให้ได้ค่าแบนด์
วิดท์ครอบคลุม 2.5 – 2.7 GHz ที่ ระดับค่าอัตราการสู ญเสี ยสะท้อนกลับ
(Return loss) ต่ากว่า -10 dB ดังผลการจาลองการทางานรู ปที่ 2(ก) ส่ วน
การวางตาแหน่งขององค์ประกอบอาร์ เรย์จะทาการวางเป็ นระยะห่ างกัน
60.5 มิ ล ลิ เ มตร (0.525λg) เพื่ อ ให้ ไ ม่ เ กิ ด การรบกวนกั น ระหว่ า ง
องค์ประกอบเมื่อมีการปรับลาคลื่ นของสายกาศ อัตราขยายเฉลี่ ยตลอด
ช่วงความถี่ใช้งานประมาณ 5 dBi อัตราขยายสู งสุ ด 6 dBi ที่ความถี่กลาง
2.6 GHz ดังรู ปที่ 2(ข) โดยสร้างบนวัสดุฐานรอง FR4 หนา 1.6 มิลลิเมตร
มีค่าคงที่ไดอิเล็กตริ ก (r) เท่ากับ 4.5

180o
o

45

90o

(ก)

(ข)
รู ปที่ 3 วงจรเลื่อนเฟสโดยใช้พินไดโอดขนาด 3 บิต (ก) โครงสร้างรวม
และ (ข) ขนาดและโครงสร้างแต่ละส่ วน
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2.2 วงจรเลื่อนเฟสโดยใช้ พนิ ไดโอดขนาด 3 บิต
รู ปที่ 3(ก) แสดงวงจรเลื่อนเฟสขนาด 3 บิตประกอบไปด้วยวงจร
เลื่ อนเฟสที่ความต่างเฟสกัน 45, 90 และ 180 องศา นามาต่ออนุ กรมกัน
โดยสามารถคานวณความยาวของสายนาสัญญาณจากค่าความต่างเฟสที่
ต้อ งการโดยใช้ส มการที่ 1 จะได้ค่ า ความยาว 7.06, 14.12 และ 28.24
มิลลิเมตร สาหรับความต่างเฟส 45, 90 และ 180 องศา ตามลาดับ
L2  L1  L 

รูปที่ 4 สายอากาศไมโครสตริ ปเฟสอาร์เรย์ตน้ แบบ

g
2π



(1)

และรู ปที่ 3(ข) แสดงขนาดสายนาสัญญาณไมโครสติปในแต่ละส่ วนของ
วงจรเลื่ อนเฟสและตาแหน่ งการวางของพินไดโอด [8] ซึ่ งประกอบด้วย
ความยาวสายนาสัญญาณในส่ วน เท่ากับ 10 มิลลิ เมตร ในส่ วนดี เลย์ไลน์
(Delay line) มีสองส่ วนคือ ส่ วนโค้งมีความยาวเท่ากับ L1 และความยาว
ส่ วนตรง L จะมีความยาวเท่ากับครึ่ งหนึ่ งของความยาวของค่าความต่ าง
เฟส จากสมการที่ 1 ซึ่ งจะมี ค่ าเท่ ากับ 3.53, 7.35 และ 14.12 มิ ล ลิ เมตร
จากนั้นได้นาวงจรเลื่ อนเฟสขนาด 3 บิ ตรวมกับสายอากาศอาร์ เ รย์เ พื่ อ
ควบคุ มเฟสของกระแสของแต่ละองค์ป ระกอบเป็ นสายอากาศไมโคร
สตริ ปเฟสอาร์ เ รย์ต้น แบบดัง รู ปที่ 4 ต่ อ รวมกั บ แผงวงจรควบคุ ม
ไมโครคอนโทรลเลอร์ เพื่อควบคุ มการไบอัสให้กบั พินไดโอดที่ ควยคุม
เฟสการป้ อ นสั ญ ญาณให้ แ ต่ ล ะองค์ป ระกอบของอาร์ เ รย์ โดยที่ ก าร
ควบคุมการป้ อนสัญญาณดิจิตอล 3 บิต ประกอบไปด้วย บิตที่ 2 ควบคุม
การไบอัสของวงจรเลื่อนเฟส 45 องศา ส่ วนวงจรเลื่ อนเฟส 90 และ 180
องศา จะ ควบคุมโดยใช้บิตที่ 1 และ บิตที่ 0 ตามลาดับ

(ก)

3. ผลการวัดทดสอบ
รู ปที่ 4 แสดงสายอากาศต้นแบบและวงจรเลื่อนเฟสโดยใช้พิน
ไดโอดแบบ 3 บิต ด้วยการให้ไบอัสแก่พินไดโอดด้วยสัญญาณดิ จิตอล 8
สถานะ ดังตารางที่ 1 ด้วยสัญญาณลอจิ ก (logic) 0 และ 1 ซึ่ งเป็ นการ
ไบอัสตรงและไบอัสกลับแก่ พิน ไดโอดตามลาดับ โดยถู ก ควบคุมการ
ป้ อนสถานะผ่านไมโครคอนโทรลเลอร์ ที่ต่อกับคอมพิวเตอร์ จากผลการ
วัดทดสอบค่าการสู ญเสี ยย้อนกลับ (Return loss) ด้วยเครื่ องวิเคราะห์วงจร
ข่ายแสดงรู ปที่ 5 จะเห็ นได้ว่าการเปลี่ ยนสถานะของการป้ อนสัญญาณ
ให้ ก ั บ สายอากาศต้ น แบบจะท าให้ ค่ า การสู ญ เสี ย ย้อ นกลั บ มี ก าร
เปลี่ ยนแปลง แต่อย่างไรก็ดีในทุกสถานะมีค่าการสู ญเสี ยย้อนกลับต่ากว่า
-10 dB ในช่วงความถี่ 2.5 – 2.7 GHz ซึ่งแสดงว่าสายอากาศไมโครสตริ ป
เฟสอาร์ เรย์สามารถใช้งานในช่วงความถี่ดงั กล่าวได้ท้ งั 8 สถานะ
ส่ วนแบบรู ปการแผ่กระจายคลื่ นของสายอากาศต้นแบบได้ถูก
วัด ทดสอบทั้ง 8 สถานะ ถู ก แสดงในรู ปที่ 6 ซึ่ งผลที่ ได้เ ป็ นบรรลุ ตาม
จุ ด ประสงค์ที่ ส ามารถปรั บ เลื อ กล าคลื่ น ของสายอากาศได้ 8 ทิ ศ ทาง
กล่าวคือจากรู ปที่ 6(ก) เป็ นแบบรู ปการแผ่กระจายคลื่นของสายอากาศ

(ข)

(ค)
รูปที่ 5 ผลการวัดค่าการสู ญเสี ยย้อนกลับที่ (ก) สถานะ 1 – 3
(ข) สถานะ 4 – 6 และ (ค) สถานะ 7 – 8
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(ก)

(จ)

(ข)

(ค)

(ง)

(ฉ)

(ช)

(ซ)

รูปที่ 6 ผลการวัดแบบรู ปการแผ่กระจายคลื่นของสายอากาศต้นแบบในระนาบ xz ที่ความถี่ 2.6 GHz โดยการป้อน (ก) สถานะ 1
(ข) สถานะ 2 (ค) สถานะ 3 (ง) สถานะ 4 (จ) สถานะ 5 (ฉ) สถานะ 6 (ช) สถานะ 7 และ (ซ) สถานะ 8
การสื่ อสารไร้สาย โดยใช้วงเลื่อนเฟสพินไดโอดเป็ นตัวปรับเปลี่ยนเฟส
กระแสของแต่ละองค์ประกอบ ผลการทดสอบแสดงให้เห็ นว่าลาคลื่ น
หลักสามารถปรับเลือกได้ 8 ทิศทาง แบบชี้ เฉพาะเจาะจงทิศทาง ขึ้ นอยู่
กับ การป้ อนสัญญาณไบอัสให้กบั พิ นไดโอดเพื่ อควบคุ มเฟสการป้ อน
สัญญาณให้กบั องค์ประกอบอาร์ เ รย์ รวมทั้งมี แบนด์วิด ท์ท้ งั 8 สถานะ
ครอบคลุ ม ความถี่ 2.5 – 2.7 GHz และมี อ ัต ราขยายเฉลี่ ย 5 จึ ง ท าให้
งานวิจยั นี้ เหมาะสาหรับการนาไปแนวคิดและสามารถนาไปประยุกต์ใช้
งานกับระบบสื่ อสารไร้สายในยุคปั จจุบนั ได้อย่างดี

ตารางที่ 1 สถานะของการให้ไบอัสให้แก่พินไดโอดในวงจรเลื่อนเฟส
เพื่อปรับเปลี่ยนเฟสของกระแส 8 สถานะและผลการวัดอัตราขยาย
สถานะ A2A1A0 B2B1B0 C2C1C0 D2D1D0
1
001
110
011
011
2
000
000
010
010
3
111
110
101
100
4
000
101
010
111
5
100
101
110
110
6
110
001
100
111
7
000
110
100
010
8
000
000
000
000

อัตราขยาย
3.29 dBi
4.35 dBi
5.24 dBi
5.20 dBi
5.24 dBi
3.48 dBi
5.83 dBi
2.68 dBi
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โดยการป้ อนสัญญาณสถานะ 1 จะทาให้ลาคลื่นหลักมีทิศทางทามุม 70
องศากับทิ ศทางแนวตั้งฉากกับ ระนาบสายอากาศ สาหรั บสถานะ 2 –
สถานะ 8 ล าคลื่ นหลัก มี ก ารปรั บเปลี่ ยนไปตามสัญญาณและเฟสของ
สัญญาณที่ถูกป้อนเข้ามาให้กบั องค์ประกอบแต่ละอันดังรู ปที่ 6(ข) ถึง รู ป
ที่ 6(ซ) ผลที่ ได้ลาคลื่นหลักสถานะ 2 ทามุม 35 องศา สถานะ 3 ถึ ง 8 มี
มุมอยูท่ ี่ 30 องศา 20 องศา 0 องศา – 10 องศา – 40 องศา และ – 80 องศา
ตามล าดับ นอกจากนี้ ส ายอากาศต้น แบบมี อตั ราขยายในแต่ละสถานะ
เฉลี่ยอยูป่ ระมาณ 5 dBi ดังตารางที่ 1

4. สรุป
บทความนี้ ทาการออกแบบและวัดทดสอบสายอากาศไมโคร
สตริ ปเฟสอาร์เรย์แบบปรับเลือกลาคลื่นหลักได้ 8 ทิศทางสาหรับระบบ
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บทคัดย่อ

กระจายแหล่ง และชนิ ด ของเชื้ อ เพลิง เพื่ อ ลดความเสี่ ย งจากการพึ่ ง พา
เชื้อเพลิงจากแหล่งหรื อชนิ ดเดียว 3. ต้องเป็ นเชื้อเพลิงที่มีราคาเหมาะสม
และมีเสถียรภาพ 4. ต้องเป็ นเชื้อเพลิงที่เมื่อน ามาผลิตไฟฟ้ าแล้วสามารถ
ควบคุมมลพิษให้อยู่ในระดับมาตรฐานคุณรู ปที่สะอาดยอมรั บได้ 5. ต้อง
ใช้ทรัพยากรพลังงานภายในประเทศที่มีอยู่อย่างจากัดให้เกิ ดประโยชน์
สู งสุ ด [1]
ในระบบสื่ อสารแบบไร้ ส ายเช่ น Wi-Fi สถานี ฐาน
โทรศัพท์มือถือและอุปกรณ์พกพาไร้ สาย ซึ่ งจากการศึกษาพบว่ามีความ
เป็ นไปได้ ที่ จ ะใช้ ร ะบบการเก็ บ เกี่ ย วพลั ง งานคลื่ น วิ ท ยุ (Radio
Frequency) ในการชาร์ จแบตเตอรี่ ของอุปกรณ์ ที่ ใช้พ ลังงานต่า โดยใช้
วงจรเรี ยงกระแสที่ทางานในย่านความถี่สูงร่ วมกับสายอากาศรับที่มีอตั รา
การขยายสู ง (High gain antenna) สายอากาศความถี่สูงจะถูกใช้ในการ
เก็บรวบรวมพลังงานคลื่นวิทยุ จากอากาศและจากนั้นส่ งไปยังวงจรเรี ยง
กระแสที่ทางานในย่านความถี่สูง ในงานวิจยั นี้ ใช้วงจรเรี ยงกระแสแบบ
ทวีแรงดัน (Double Voltage Rectifier) จากงานวิจยั [2] และ[3] แต่ทาการ
ปรับปรุ งให้ทางานที่ความถี่สูงขึ้นที่ความถี่ 5.8 GHz

บทความนี้ น าเสนอวงจรเรี ยงกระแสแบบทวีแรงดันความถี่
5.8 GHz ส าหรั บ ระบบการเก็ บ เกี่ ย วพลั ง งานไฟฟ้ าจากคลื่ น
แม่เหล็กไฟฟ้ า โดยทางานร่ วมกับซุ ปเปอร์ คาปาซิ เตอร์ วงจรที่น าเสนอ
ถูกออกแบบมาเพื่อการทางานในย่านความถี่ Wi-Fi 5.8 GHz โดยใช้
ไดโอดความถี่สูงเบอร์ SMS7630-061 ต่อ ร่ วมกับซุ ปเปอร์ คาปาซิ เตอร์
5V / 1 F เพื่อใช้เก็บรวบรวมพลังงานก่อนจะส่ งไปเก็บในแบตเตอรี่ ขนาด
เล็กต่อไป จากผลการทดสอบพบว่าเมื่อกาหนดกาลัง ไฟฟ้ าขาเข้าเท่ากับ
10 dBm แรงดันที่เอาท์พุทที่ได้มีค่ามากกว่าที่ 2.8 V ที่ช่วงกว้างความถี่ที่
สนใจที่ 5.5-6.1 GHz

Abstract
This paper presents the 5.8 GHz double voltage rectifier
circuit for electromagnetic energy harvesting system. The double
voltage rectifier together with the super capacitor are employed to
harvest the electromagnetic energy. The proposed circuit is designed to
operate at 5.8 GHz in Wi-Fi frequency band. The Schottky diode
SMS7630-061 is employed to implement the proposed rectifier circuit.
The super capacitor 5V with capacity of 1 F is employed to collect the
electromagnetic energy. It is found that when the input power is
10dBm, the output voltage is greater than 2.8 Vdc at frequency
bandwidth of 5.5-6.1 GHz.

2. ทฤษฎี
ระบบการเก็ บ เกี่ ย วพลัง งานไฟฟ้ าจากพลัง งานคลื่ น วิ ท ยุ
สื่ อสาร (Radio Frequency Energy) และระบบการเก็บเกี่ยวพลังงานไฟฟ้ า
จากสนามแม่เหล็กไฟฟ้ าระยะใกล้ (Near Field Electromagnetic Energy)
จะมีความแตกต่างกันทั้งในสู ตรการคานวณอุปกรณ์ที่ใช้ย่านความถี่
2.1 ระบบการเก็บเกี่ ยวพลังงานไฟฟ้ าจากพลังงานคลื่นวิทยุ
สื่ อ สาร (Radio Frequency Energy) [4][5] และ[6] ในระบบนี้ แหล่ ง
พลังงานจะอยู่ในรู ปของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ าเดินทางตามขวางในรู ปแบบ
คลื่นจร (Traveling transverse electromagnetic wave mode: TEM wave
mode) ดังแสดงการทางานของระบบในรู ปที่ 1 (ก) และแสดงการเดินทาง
ของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ าในรู ปที่ 1 (ข)

Keywords: Rectifier, Energy harvesting system.

1. บทน า
ในปั จจุบ ัน ประเทศไทยมี การใช้พ ลังงานไฟฟ้ าเพิ่ มขึ้ นเป็ น
อย่างมาก ทั้งภาคอุตสาหกรรมและภาคครั วเรื อน แหล่งพลังงานไฟฟ้ า
หลักของประเทศไทยในปั จจุ บนั มาจาก ก๊ าซธรรมชาติ (70%) ถ่านหิ น
(20%) น้ ามัน พลังงานหมุนเวียน และพลังน้ า (5%) ซึ่งการเลือกเชื้อเพลิง
เพื่ อใช้ผลิ ต ไฟฟ้ าจะต้อ งค านึ ง ถึ ง 1. ต้องมี แหล่ งสารองเชื้ อเพลิง ที่ มี
ปริ มาณเพียงพอและแน่ นอน เพื่อความมัน่ คงในการจัดหา 2. ต้องมีการ
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รู ปที่ 3 ในการออกแบบจะทาการออกแบบสายอากาศภาครั บและวงจร
แมตช์ช่งิ ให้มีค่าอิมพีแดนซ์ทเี่ ข้ากัน เพื่อให้สามารถรับกาลังงานไฟฟ้ าได้
ดีที่ สุด สาหรั บ วงจรเรี ยงกระแสแบบทวีแ รงดัน จะต้อ งออกแบบให้ มี
ประสิ ท ธิ ภาพการเปลี่ยนก าลังงานไฟฟ้ ากระแสสลับความถี่สูง ไปเป็ น
ไฟฟ้ ากระแสตรงสู งสุ ด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในงานวิจยั นี้ ได้ปรั บปรุ งวงจร
เรี ยงกระแสแบบทวีแรงดัน จากงานวิจยั [2] และ[3] โดยทาการปรั บปรุ ง
ให้ทางานที่ความถี่สูงขึ้นที่ความถี่ 5.8 GHz และในงานวิจยั นี้ ได้เพิ่มตัว
เก็บประจุแบบซุปเปอร์ คาปาซิเตอร์ เพื่อเป็ นตัวสะสมกาลัง ไฟฟ้ าก่ อนส่ ง
ต่อไปยังวงจรชาร์ จแบตเตอรี่ เนื่ อ งจากภาคชาร์ จแบตเตอรี่ จะท างานที่
แรงดัน 1.25 โวลต์เป็ นต้นไปซึ่งในสภาวะแรงดันขาเข้าต่าจะไม่สามารถ
ชาร์ จแบตเตอรี่ ไ ด้ด ังนั้ นตัวเก็บ ประจุ แบบซุ ปเปอร์ ค าปาซิ เตอร์ จึ งถู ก
นามาใช้เก็บสะสมกาลังไฟฟ้ าในขณะแรงดันขาเข้าต่า

Rectenna Element

RF Signal

Rectifier
Circuit

VDC

Device
to Power

(ก)
ความยาวคลื่น

(ข)
รู ปที่ 1 (ก) ระบบการเก็บเกี่ ยวพลังงานไฟฟ้ าจากคลื่นวิทยุ
สื่ อสาร (Radio Frequency Energy) (ข) คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ าเดินทางตาม
ขวางในรู ปแบบคลื่น จร (Traveling transverse electromagnetic wave
mode: TEM wave mode)
2.2 ระบบการเก็บเกี่ยวพลังงานไฟฟ้ าจากสนามแม่เหล็กไฟฟ้ า
ระยะใกล้ (Near Field Electromagnetic Energy) [7] ชุดรั บกาลังไฟฟ้ า
(Receiver) ประกอบด้ว ยสายอากาศชุ ด รั บ ก าลัง ไฟฟ้ า (Receiving
antenna) ซึ่งออกแบบลักษณะขดลวดตัวนาทางานที่ความถี่ต่ามากในย่าน
kHz ถึง MHz โดยใช้หลักการเหนี่ ยวน าสนามแม่เหล็กที่เก็บเกี่ ยวมาจาก
เครื่ องใช้ไฟฟ้ า มอเตอร์ ไฟฟ้ า หม้อแปลงไฟฟ้ าดังแสดงในรู ปที่ 2 (ก)
ร่ วมกับวงจรเข้า คู่ทางอิมพีแ ดนซ์ ด ังแสดงในรู ปที่ 2 (ข) และอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิ กส์สาหรับเปลี่ยนไฟฟ้ ากระแสสลับจากสายอากาศในชุดรั บ
กาลังไฟฟ้ าให้เป็ นไฟฟ้ ากระแสตรงสาหรับชาร์ จ แบตเตอรี่ หรื อส่ งต่อไป
ยังโหลดดังแสดงในรู ปที่ 2 สาหรับงานวิจยั นี้ จะใช้ทฤษฎีที่ 2.1 ระบบการ
เก็บเกี่ยวพลังงานไฟฟ้ าจากพลังงานคลื่นวิทยุสื่อสาร (Radio Frequency
Energy) โดยออกแบบวงจรเรี ยงกระแสที่ทางานที่ย่านความถี่สูง

รู ป ที่ 3 บล็อ คไดอะแกรมของระบบการเก็ บ เกี่ ยวพลัง งาน
ไฟฟ้ าจากคลื่นวิทยุสื่อสาร (Radio Frequency Energy)
รู ปที่ 4 แสดงแผนภาพวงจรแมตช์ช่ิง และวงจรเรี ย งกระแส
แบบทวีแรงดัน โดยขั้วที่ 1 เชื่อมต่อกับสายอากาศรั บกาลังงาน การปรั บ
วงจรแมตช์ช่ิงจะสัมพันธ์ กับค่า W1 W2 W3 L1 L2 L3 L4 และ R1 โดยมีตวั
เก็บประจุ C1 และ C2 เป็ นตัวเก็บประจุทาหน้าที่ทวีแรงดันขาเข้าให้สูงขึ้น
เมื่อทางานร่ วมกับ Schottky diode (D1) และ (D2) ซึ่งทาหน้าที่เรี ยงกระแส
ให้เป็ นไฟกระแสตรง โดยขั้วขาออก ต่อกับโหลดตัวต้านทาน 10 kΩ
ลายวงจรแสดงในรู ปที่ 5 ค่าพารามิเตอร์ ที่เหมาะสมแสดงในตารางที่ 1
โดยที่ต ัวแปร W1 W2 W3 L1 L2 L3 L4 และ R1 มีผลต่ อการแมตช์ช่ิ ง
ระหว่า งสายอากาศรั บ และวงจรเรี ย งกระแสแบบทวีแ รงดัน ที่ ค วามถี่
5.8GHz การหาค่าพารามิเตอร์ ที่เหมาะสมกระทาโดยใช้โปรแกรม CST
Microwave Studio ในการจาลอง

(ก)
(ข)
รู ปที่ 2 ระบบการเก็บเกี่ ยวพลังงานไฟฟ้ าจากสนามแม่เหล็ก
ไฟฟ้ าระยะใกล้ (Near Field Electromagnetic Energy) (ก) ขดลวด
สายอากาศ ตัวเก็ บประจุ ส าหรั บท าให้เกิ ดเรโซแนนซ์ และวงจรเรี ย ง
กระแส (ข) ระบบเข้าคู่ทางอิมพีแดนซ์

C1
Port 1
(Antenna Port)

Matching
Network

D2

D1

C2

D3

C4

C3

Port 2

DC Load (Output Port)

D4

รู ปที่ 4 แผนภาพวงจรและการจ าลองการท างานของ
สายอากาศ วงจร Matching และวงจร Double Voltage Rectifier

3. การออกแบบ
ระบบเก็ บ เกี่ ย วพลัง งานไฟฟ้ าจากคลื่ น แม่เ หล็ก ไฟฟ้ าหรื อ
คลื่นวิทยุสื่อสาร ประกอบไปด้วย สายอากาศภาครับ วงจรแมตช์ชิ่ง วงจร
เรี ยงกระแสแบบทวีแรงดัน และแบตเตอรี่ ในการเก็บพลังงาน ดังแสดงใน

ลายวงจรแมตช์ช่ิง ลายวงจรเรี ยงกระแสแบบทวีแรงดัน และ
ตัว แปรต่ า งๆแสดงในรู ป ที่ 5 จากผลการจ าลองที่ ดี ที่ สุ ด จึ ง ท าการ
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ออกแบบลายวงจรดังแสดงในรู ปที่ 6 โดยใช้โปรแกรม Altium Designer
Summer 09 สาหรับออกแบบลายวงจร

รู ปที่ 7 ผลการจาลองการทางานของวงจร Matching และวงจร
Double Voltage Rectifier
รู ป ที่ 5 ลายวงจรแมตช์ช่ิ ง และวงจรเรี ย งกระแสแบบทวี
แรงดัน
ตารางที่ 1 ค่าพารามิเตอร์ ต่างๆที่เหมาะสมที่ใช้ในการออกแบบวงจร
name
value units
C1 และ C4
15
µF
C2
0.1
µF
C3
10
µF
Ω
อิมพีแดนซ์ของวงจร
50
L1 และ L3
4.3434 mm.
L2
1.4478 mm.
L4
1
mm.
R1
1.8288 mm.
W1
2.5
mm.
W2
0.381 mm.
W3
1.960488 mm.
ความหนาของทองแดง 1.7425 mm.

4.ผลการทดลองเบือ้ งต้น
วงจรต้นแบบถูกสร้างโดยใช้แผ่นปริ้ น FR4 ขนาด 15x16 mm.
ด้านหน้ าเป็ น ลายวงจรตามขนาดต่า งๆในตารางที่ 1 ส่ วนด้านหลังเป็ น
ระนาบกราวด์ท้ งั หมด ดังแสดงในรู ปที่ 8 คอนเนคเตอร์ SMA ถูกใช้โดย
ต่อเข้ากับขั้วขาเข้าของวงจร (Port 1) การทดสอบการทางานของวงจร
แบ่งออกเป็ น 3 กรณี คือ
1. กรณี ไม่มีโหลด
2. กรณี มีโหลด 10 kΩ
3. กรณี มีโหลด 10 kΩ และ ตัวเก็บประจุแบบซุ ปเปอร์ คาปา
ซิเตอร์
กรณี ไม่มีโหลดแสดงวงจรต้นแบบในรู ปที่ 8 กรณี มีโหลด 10
kΩ แสดงวงจรต้นแบบในรู ปที่ 9 (ก) กรณี มีโหลด 10 kΩ และ ตัวเก็บ
ประจุ แ บบซุ ป เปอร์ ค าปาซิ เ ตอร์ แสดงวงจรต้น แบบในรู ป ที่ 9 (ข)
เครื่ อ งมื อ ทดสอบประกอบไปด้ว ยเครื่ อ งก าเนิ ด สั ญ ญาณความถี่ สู ง
(Signal generator) ทดสอบที่ย่านความถี่ 1 ถึง 7 GHz กาลังไฟฟ้ าขาเข้า
เท่ากับ 10 dBm ตลอดย่านความถี่ และใช้มิ เตอร์ แบบดิจิตอลในการวัด
แรงดันขาออก ดังแสดงในรู ปที่ 10

รู ปที่ 8 แผ่น PCB ที่กดั ลายวงจรพร้อมลงอุปกรณ์แล้ว

รู ปที่ 6 การวาดลายวงจรโดยใช้โปรแกรม Altium Designer
Summer 09

ตัวต้านทาน 10kΩ วงจรเรี ยงกระแสแบบทวีแรงดัน ซุปเปอร์ คาปาซิ เตอร์

ในรู ปที่ 7 แสดงผลการจาลองการทางานของวงจรเรี ยงกระแส
แบบทวีแรงดัน จากรู ปที่ 4 โดยที่ข้ วั ขาเข้า (Port 1) ป้ อนสัญญาณขาเข้า
ความถี่ 5.8 GHz แรงดัน 2 โวลต์พีค พบว่ามีแรงดันไฟฟ้ ากระแสตรง 3.2
โวลต์ ที่ข้ วั ขาออก (Port 2) ซึ่งวงจรเรี ยงกระแสแบบทวีแรงดัน ที่น าเสนอ
สามารถทางานได้โดยสภาวะคงตัวของวงจร (Steady state) เท่ากับ 10 ns

(ก)
(ข)
รู ปที่ 9 การวัดผลของวงจรต้นแบบ (ก) วัด VOut กรณี มีโหลด
(ข) วัด VC (เมื่อต่อซุปเปอร์ คาปาซิเตอร์)
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(ก) เครื่ องกาเนิดสัญญาณความถี่สูง (ข) มัลติมิเตอร์ แบบดิจิตอล
รู ปที่ 10 ผลการทดสอบแรงดัน ไฟฟ้ ากระแสตรงขาออก
เมื่อกาหนดกาลังงานไฟฟ้ าขาเข้าเท่ากับ 10 dBm

รู ปที่ 13 แรงดันขาออกสู งสุ ดที่ 5.3 GHz เปลี่ยนแปลงตาม
เวลาการเก็บประจุ

กรณี ที่ 1 กรณี ไม่มีโหลดแสดงวงจรต้นแบบในรู ปที่ 8 พบว่า
วงจรมีแรงดันขาออกสู งสุ ดที่ 6 GHz มีค่าเท่ากับ 3.6 โวลต์ ดังแสดงในรู ป
ที่ 11 แรงดันที่เอาท์พุทมีค่ามากกว่าที่ 3.2 V ที่ช่วงกว้างความถี่ที่สนใจที่
5.5-6.1 GHz
กรณี ที่ 2 กรณี มีโ หลด 10 kΩ แสดงการวัด ผลของวงจร
ต้นแบบในรู ปที่ 9 (ก) พบว่าวงจรมีแรงดันขาออกสู งสุ ดที่ 5.3 GHz มีค่า
เท่ากับ 3 โวลต์ ดังแสดงในรู ปที่ 12 แรงดันที่เอาท์พุทมีค่ามากกว่า 2.8
โวลต์ ที่ช่วงความถี่ 5.5-6.1 GHz
กรณี ที่ 3 กรณี มีโหลด 10 kΩ และตัวเก็บประจุแบบซุ ปเปอร์
คาปาซิ เตอร์ แสดงการวัดผลของวงจรต้นแบบในรู ปที่ 9 (ข) ทดสอบที่
ความถี่ที่มีแรงดันขาออกสู งสุ ดที่ 5.3 GHz โดยจับเวลาการเก็บประจุของ
ซุ ปเปอร์ คาปาซิ เตอร์ ดงั แสดงในรู ปที่ 13 พบว่าได้แรงดันสู งสุ ดเท่ากับ
2.5 โวลต์ เมื่อเวลาผ่านไป 1 ชัว่ โมงทั้งนี้ เวลาในการเก็บประจุจะขึ้นอยู่
กับแรงดันขาเข้าและค่าความจุของซุปเปอร์ คาปาซิเตอร์ ดว้ ย

5.สรุปผล
การออกแบบวงจรเรี ย งกระแสแบบทวีแ รงดัน ความถี่ 5.8
GHz ส าหรั บระบบการเก็บเกี่ ยวพลังงานไฟฟ้ าจากคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ า
โดยวงจรเรี ยงกระแสแบบทวีแรงดันได้เพิ่มตัวเก็บประจุแบบซุ ปเปอร์ คา
ปาซิ เตอร์ เพื่อเป็ นตัวสะสมกาลังงานไฟฟ้ าก่ อ นส่ งต่อไปยัง วงจรชาร์ จ
แบตเตอรี่ ผลการทดสอบแรงดันไฟฟ้ ากระแสตรงขาออกพบมีค่าสู งสุ ดที่
ความถี่ 5.5-6.1 GHz ดังนั้ นจากผลการออกแบบและทดสอบเบื้องต้น
พบว่าระบบการเก็บเกี่ยวพลังงานไฟฟ้ าจากคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ าที่นาเสนอ
สามารถเก็บเกี่ยวพลังงานไฟฟ้ าจากคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ าไว้ในตัวเก็บประจุ
แบบซุปเปอร์ คาปาซิเตอร์ เพื่อเป็ นตัวสะสมกาลังงานไฟฟ้ าก่ อ นส่ งต่อไป
ยังวงจรชาร์ จแบตเตอรี่ ได้
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รู ปที่ 11 แรงดันไฟฟ้ ากระแสตรงขาออกเมื่อกาหนดกาลังงาน
ไฟฟ้ าขาเข้าเท่ากับ 10 dBm กรณี ที่ 1 กรณี ไม่มีโหลด

รู ปที่ 12 แรงดันไฟฟ้ ากระแสตรงขาออกเมื่อกาหนดกาลังงาน
ไฟฟ้ าขาเข้าเท่ากับ 10 dBm กรณี ที่ 2 กรณี มีโหลด
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สายอากาศทวนกาลังไฟฟ้าสาหรับเครื่องอ่านอาร์ เอฟไอดีย่านความถี่สูง
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บทคัดย่ อ
1. บทนา

บทความนี้ นาเสนอการออกแบบสายอากาศทวนกาลังไฟฟ้ า
(Repeater antenna) ส าหรั บ เครื่ องอ่ า น RFID ย่ า นความถี่ สู ง (HF) มี
จุดมุ่งหมายเพื่อเพิ่มพื้น ที่ ก ารอ่ านของสายอากาศเครื่ องอ่ าน HF RFID
Reader ที่ ข ายในท้อ งตลาด โดยการใช้ ส ายอากาศทวนก าลัง ไฟฟ้ าที่
น าเสนอ ไม่ มี ก ารดั ด แปลงสายอากาศของเครื่ องอ่ า นแต่ อ ย่ า งใด
สายอากาศทวนกาลังไฟฟ้ าที่ นาเสนอนี้ ถูกออกแบบมาเพื่อใช้งานที่ย่าน
ความถี่ 13.56 MHz ซึ่ งจะติ ดตั้งอยูเ่ หนื อสายอากาศของเครื่ องอ่านแบบ
ดั้งเดิ ม และไม่ตอ้ งเชื่ อมต่อโดยตรงกับสายอากาศของเครื่ องอ่ านแบบ
ดั้ง เดิ ม กับ วงจรส่ ง ขั้น ตอนการออกแบบและระยะห่ า งที่ เ หมาะสม
ระหว่างสายอากาศทวนกาลังไฟฟ้ าและสายอากาศของเครื่ องอ่านแบบ
ดั้งเดิ มจะถูก อธิ บายในบทความนี้ ซ่ ึ งพบว่าสายอากาศทวนก าลังไฟฟ้ า
สามารถเพิ่มพื้นที่การอ่านได้สูงสุ ดถึง 159.25 ตารางเซนติเมตร จากเดิ ม
12.25 ตารางเซนติเมตร

ปั จ จุบ ัน ความก้าวหน้ า ของเทคโนโลยีอ าร์ เ อฟไอดี (Radio
Frequency Identification: RFID) มีบทบาทกับชี วิตประจาวันมากขึ้น เช่ น
การใช้ แ ทนกุ ญ แจเข้า หอพัก ใช้ เ ป็ นตั๋ว เดิ น ทางรถไฟฟ้ า เป็ นต้น ซึ่ ง
เทคโนโลยีอาร์ เอฟไอดีเป็ นระบบที่ใช้สัญญาณวิทยุในการตรวจสอบและ
ระบุตวั ตน ในธุ รกิจอุตสาหกรรมแป้ งมันสาประหลังนา [1] นาระบบอาร์
เอฟไอดี ในย่านความถี่ ยเู ฮชเอฟ (UHF) มาใช้ในการจัดการระบบขนส่ ง
แป้ งมันสาปะหลังซึ่งระบบมีราคาที่สูงมากด้วยสาเหตุที่เป็ นอุตสาหกรรม
ขนาดใหญ่ ต่างจากย่านความถี่ สูง (High Frequency :HF) มีราคาที่ต่ากว่า
มากและจากข่าวสาร [2] มีแนวโน้มว่าเทคโนโลยีอาร์ เอฟไอดี จะมีราคาที่
ถูกลง
เทคโนโลยีอาร์ เอฟไอดี จึงเป็ นอีกทางเลื อกหนึ่ งที่ เข้ามาช่ วย
ในการบริ หารจัดการ สาหรับระบบอาร์ เอฟไอดี ในย่านความถี่ สูง (HFRFID) มีราคาเหมาะสม ต้นทุนต่า หาซื้ อง่ายมีขายทัว่ ไปอยูใ่ นท้องตลาด
และมีใช้งานทัว่ ไป อย่างไรก็ตามมีขอ้ จากัดในการอ่านแท็กอาร์ เอฟไอดี
เช่ น 1. พื้นที่การอ่านแท็กจากัด 2. ความสามารถในการอ่านแท็กที่วางตัว
หลากหลายทิศทางจากัด จากข้อจากัด ดังที่ ก ล่ าวมานั้น ผูว้ ิจยั จึ งศึ ก ษา
ค้น คว้าวิ ธี ก ารเพิ่ม ความสามารถในการอ่ านแท็ก ที่ วางตัวหลากหลาย
ทิ ศ ทาง และการเพิ่ ม พื้ น ที่ ก ารอ่ า นแท็ ก ซึ่ งพบว่ า จากงานวิ จ ัย [3]
สายอากาศทวนกาลังไฟฟ้ าโดยอาศัยการเชื่ อมต่อเหนี่ ยวนารี โซแนนซ์
(Resonant inductive coupling) หรื อ Magnetic resonance เพื่อที่จะส่ งผ่าน
กาลังไฟฟ้ าไปยังอุปกรณ์ขนาดเล็ก งานวิจยั [4] ได้ออกสายอากาศทวน
กาลังไฟฟ้ าสามารถเพิ่มพื้นที่การชาร์ ตอุปกรณ์ขนาดเล็กได้ ซึ่ งก็สามารถ
นามาเป็ นแนวทางในการเพิ่มพื้นที่การอ่านแท็กอาร์ เอฟไอดี ให้กบั ระบบ
อาร์เอฟไอดี
บทความนี้ นาเสนอการออกแบบและสร้ างสายอากาศทวน
กาลังไฟฟ้ าเพื่อขยายพื้นที่การอ่านแท็กอาร์ เอฟไอดี ให้กบั เครื่ องอ่านอาร์
เอฟไอดี โดยอาศัยหลักการเชื่ อมต่อเหนี่ ยวนารี โซแนนซ์ ที่ความถี่ 13.56
MHz เพื่อนาไปขยายความสามารถในการใช้งานเครื่ องอ่านอาร์ เอฟไอดี
ความถี่สูงในท้องตลาด

คาสาคัญ: สายอากาศอาร์เอฟไอดี, สายอากาศทวนกาลังไฟฟ้ าความถี่สูง

Abstract
This paper presents a power repeater antenna design for the
High Frequency (HF) RFID Reader. This work aims to increase the
reading area of the conventional HF RFID reader antenna by using the
proposed power repeater antenna without modification of the reader
antenna. The proposed antenna is designed to operate at 13.56 MHz and
located over the conventional HF RFID reader antenna without the direct
connection to the reader antenna and transmitting circuit. The antenna
configuration and its proper spacing between reader antenna and
proposed repeater antenna are investigated. It is found that the reading
area is increased. Moreover, the reading performances in the term of
arbitrary tag orientation are improved. The reading area improvement of
RFID reader with the proposed repeater antenna is around 159.95 cm2
compared with the conventional HF-RFID reader antenna of 12.25cm2
Keywords: RFID Antenna, High Frequency RFID Repeater
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ต้านทานที่ เกิ ด ขึ้น จากการเหนี่ ยวน าระหว่างขดลวด (Proximity effect)
ต่าลงทาให้ได้ค่าตัวประกอบคุณภาพที่สูงขึ้น

2. ทฤษฎีทเี่ กีย่ วข้ อง
เทคโนโลยี อ าร์ เ อฟไอดี (Radio Frequency Identification:
RFID) มีการใช้งานอยู่ 4 ย่านคื อ 1. ย่านความถี่ ต่า (Low Frequency: LF)
ใช้ความถี่ 13.56 kHz 2. ย่านความถี่ สูง (High Frequency: HF) ใช้ความถี่
13.56 MHz 3. ย่านความถี่สูงยิง่ (Ultra-High Frequency: UHF) ใช้ความถี่
433 MHz หรื อ 920 MHz และ 4. ย่ า นความถี่ ไ มโครเวฟ (Microwave
Frequency) ใช้ ค วามถี่ 2.45/5.8 GHz ส าหรั บ ระบบอาร์ เ อฟไอดี ย่ า น
ความถี่ สู ง จะใช้ ห ลัก การของวงจรรี โซแนนซ์ (Resonant circuit) ซึ่ ง
ประกอบด้วยเครื่ องอ่านข้อมูล สายอากาศเครื่ องอ่าน สายอากาศแท็กอาร์
เอฟไอดี และไอซี แท็กอาร์ เอฟไอดี เครื่ องอ่านจะส่ งพลังงานคลื่นความถี่
วิทยุ ไปยังสายอากาศแท็กอาร์ เอฟไอดี และส่ งต่อไปยังไอซี แท็กอาร์ เอฟ
ไอดี เพื่อให้ไอซี แท็กอาร์ เอฟไอดี ทางาน และจะส่ งข้อมูลไอดี ของแท็ก
กลับไปยังเครื่ องอ่านข้อมูลในภาพที่ 1 อย่างไรก็ตาม เนื่องจากวงจรเครื่ อง
อ่านอาร์ เอฟไอดีและสายอากาศมีขนาดเล็กจึงทาให้ประสิ ทธิ ภาพในการ
ส่ ง พลัง งานคลื่ น ความถี่ วิ ท ยุต่ า ดัง นั้น บทความนี้ จึ ง ขอน าเสนอการ
ออกแบบและสร้ างสายอากาศทวนกาลังไฟฟ้ ามาประยุกต์ใช้กบั เครื่ อง
อ่านอาร์ เอฟไอดีเพื่อขยายพื้นที่การอ่านแท็กอาร์ เอฟไอดี โดยใช้หลักการ
เชื่ อมต่อเหนี่ ยวนารี โซแนนซ์ ที่ความถี่ 13.56 MHz โดยสายอากาศทวน
กาลังไฟฟ้ าจะทาหน้าที่ทวนกาลังไฟฟ้ าจากเครื่ องอ่านและส่ งไปยังแท็ก
อาร์ เ อฟไอดี เ พื่ อ ให้ ไ ด้ร ะยะทางเพิ่ ม ขึ้ น โดยอาศัย หลัก การเชื่ อ มต่ อ
เหนี่ ยวน ารี โซแนนซ์ (Resonant inductive coupling) หรื อ Magnetic
resonance [5]
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ภาพที่ 2 พารามิเตอร์สายอากาศแบบลูป

ภาพที่ 3 ค่าความต้านทานที่เกิดขึ้นจากผลของการเหนี่ยวนาระหว่างขดลวด [6]
การวัดหาความถี่รีโซแนนซ์ของสายอากาศทวนกาลังไฟฟ้ า
โดยการอาศัยการส่ งผ่านพลังงานจากภาพที่ 4 การเหนี่ยวนาของขดลวด
ซึ่งพิจารณาจากค่า S พารามิเตอร์ ที่มีอตั ราการส่ งผ่านสู งที่สุดจาก S21 ที่
สามารถวัดได้จากเครื่ องวิเคราะห์โครงข่าย เพื่อใช้ในการปรับค่าของตัว
เก็บประจุให้เกิดการรี โซแนนซ์ที่ความถี่ที่ตอ้ งการ
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𝑄 = 𝑅 √𝐶 =

Tag

Repeator

ภาพที่ 1 หลักการถ่ายโอนกาลังไฟฟ้ าแบบใช้คลื่นความถี่วิทยุ
การออกแบบสายอากาศขดลวดในภาพที่ 2 สนามแม่เหล็กถูกสร้าง
ขึ้นจากขดลวดของเครื่ องอ่านอาร์ เอฟไอดี ดังนั้นค่าตัวประกอบคุณภาพ
(Quality factor: Q) ของวงจรรี โซแนนซ์ จึ งเป็ นตัวแปรที่ สาคัญในการ
ออกแบบ โดยค่ า ตัว ประกอบคุ ณ ภาพควรมี ค่ า สู ง เพื่ อ ให้ มี ค วามเข้ม
สนามแม่เ หล็กไฟฟ้ าสู ง ซึ่ งมีผลโดยตรงต่อประสิ ทธิ ภาพการถ่ ายโอน
กาลังงานไฟฟ้ าระหว่างเครื่ องอ่านและแท็กอาร์ เอฟไอดี ค่าตัวประกอบ
ประสิ ทธิ ภาพสามารถคานวณได้ตามสมการที่ (1) โดยค่า XL คือค่ารี แอก
แตนของขดลวดและ R ค่าความความต้านทานขดลวด ค่า R ควรมีค่าน้อย
จะส่ งผลให้ ตวั ประกอบคุ ณ ภาพมี ค่ าสู ง และระยะห่ า งของขดลวดยัง
ส่ งผลต่อค่าความต้านทานของขดลวด [6] ดังภาพที่ 3 เพื่อให้ ค่ าความ

Port 2

Port 1

Repeater Antenna

ภาพที่ 4 หลักการวัดการส่ งพลังงานที่ความถี่รีโซแนนซ์
การวางตัวของสายอากาศเครื่ องอ่านและแท็กอาร์ เอฟไอดี ที่
ให้ ก ารส่ ง ก าลัง ไฟฟ้ าสู ง สุ ด ในทางอุ ด มคติ น้ ัน ควรจะต้อ งวางตัว ให้
ตรงกันและมีขนาดเท่ากัน [6-7] ดังภาพที่ 5 ในกรณี สายอากาศเครื่ องอ่าน
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และแท็กอาร์เอฟไอดี มีขนาดเท่ากัน (D1=D2) ก็จะเกิดประสิ ทธิภาพสูงสุด
แต่ในกรณี ที่สายอากาศเครื่ องอ่านและแท็กอาร์ เอฟไอดี มีขนาดไม่เท่ากัน
(D2 /D1 > 1) ประสิ ทธิ ภาพจะลดลง

z
y

x

ภาพที่ 6 โครงสร้างการออกแบบสายอากาศทวนกาลังไฟฟ้ า
การจาลองสายอากาศทวนกาลังไฟฟ้ าที่ใช้กบั โมดูลเครื่ องอ่าน
อาร์ เอฟไอดี โดยกาหนดตาแหน่ งที่ ดี ที่สุด ตรงกัน กาหนดให้ระยะห่ าง
ของสายอากาศทวนกาลังไฟฟ้ าสู งขึ้นมาจากโมดูลเครื่ องอ่านอาร์เอฟไอดี
เป็ นระยะ 30 มิล ลิ เมตรดังภาพที่ 6 ได้ค่าตัวเก็บประจุที่รีโซแนนซ์ของ
ขดลวดวงกลม 81.12 pF และแบบสี่ เหลี่ยม 22.19 pF ซึ่งสามารถหาซื้ อได้
ตามท้องตลาดที่ มี ค่ าใกล้เ คี ยงคื อตัวเก็ บ ประจุ แ บบปรั บ ค่ า ได้ ผลการ
จาลองการออกแบบสายอากาศทวนกาลังไฟฟ้ าในภาพที่ 7 การส่ งผ่าน
สนามแม่ เ หล็ ก ของจากเครื่ องอ่ า นถ่ า ยโอนไปยัง สายอากาศทวน
กาลังไฟฟ้ าซึ่ งจะเห็ นได้ว่ามี ส นามแม่ เหล็กสี แดงถู ก ถ่ ายโอนจะเครื่ อง
อ่านได้เต็มพื้นที่สายอากาศทวนกาลังไฟฟ้ า

ภาพที่ 5 พารามิเตอร์ การถ่ายโอนกาลังไฟฟ้ า [7]

3. การออกแบบ
ขั้นตอนการออกแบบสายอากาศทวนกาลังไฟฟ้ า
1. ค านวณหาเส้ น ผ่านศู น ย์ก ลางของสายอากาศทวนก าลัง ไฟฟ้ าที่ ย งั
สามารถยอมรั บ ค่ า ประสิ ท ธิ ภ าพการท างานได้จ ากการพิ จ ารณาจาก
[7]โดยการออกแบบเลื อกอัตราส่ วนที่ 𝐷2 ⁄𝐷1 = 0.34 และจากภาพที่ 2
เส้นผ่านศูนย์กลาง 𝐷1 = 2𝑎 (a คือรัศมีของสายอากาศทวนกาลังไฟฟ้ า)
2. ขนาดของเส้นลวดที่ออกแบบใช้ขนาดรัศมี 𝑏 = 1 มิลลิ เมตร ซึ่ งเป็ น
ขนาดที่ มี ข ายอยู่ใ นท้อ งตลาด ก าหนดให้ จานวนรอบของสายอากาศ
𝑁 = 4 รอบ ต่ อ มาพิ จ ารณากราฟจากภาพที่ 3 เลื อ กจุ ด ที่ มี ค่ า ความ
𝑅

ต้า นทานต่า 𝑅 = 𝑝⁄𝑅𝑜 เพื่ อ ให้ ค่ า ตัว ประกอบคุ ณ ภาพมี ค่ า สู ง ตาม
สมการที่ (1) จึ งได้ค่ า 𝑠𝑝𝑎𝑐𝑖𝑛𝑔 = 𝑐/𝑏 = 3 ที่ 𝑁 = 4 ดัง นั้น จะได้ 𝑐 =
3𝑏 = 3 มิลลิเมตร
ตารางที่ 1 ค่าพารามิเตอร์ ในการออกแบบ
ตัวแปร
พารามิเตอร์
𝑎
𝑁
𝑏
𝑠𝑝𝑎𝑐𝑖𝑛𝑔
𝑐

รัศมีสายอากาศทวนกาลังไฟฟ้ า
จานวนรอบ
รัศมีเส้นลวด
อัตราส่ วนระยะห่ าง
ระยะห่ างระห่ างขดลวด

(ก)
(ข)
ภาพที่ 7 ผลการจาลองสนามแม่เหล็กจากสายอากาศแบบลูป (ก) วงกลม
(ข) สี่ เหลี่ยมจัตุรัส โดยมีระยะห่ างจากเครื่ องอ่านสู งขึ้นมา 30 มิลลิเมตร

ขนาด

4. ผลการทดสอบ

76.47 มิลลิเมตร
4 รอบ
1 มิลลิเมตร
3
3 มิลลิเมตร

เพื่อเป็ นการยืนยันผลการจาลองจึงทาการสร้างและทดสอบหา
ค่าตัวประกอบคุณภาพของสายอากาศทวนกาลังไฟฟ้ า ตัวเก็บปรับจุที่ใช้
งานได้ใช้เป็ นแบบปรับค่าได้เพื่อให้การปรับหาความถี่ ที่รีโซแนนซ์โดย
การสังเกตุจากค่าอัตราการส่ งผ่าน S21 ซึ่ งจะใช้เครื่ องวิเคราะห์ โครงข่าย
ดัง ภาพที่ 8 สาธิ ต วิ ธี ก ารวัด อัต ราการส่ ง ผ่ า น S21 เพื่ อ ให้ ไ ด้ค วามถี่ รี
โซแนนซ์และได้นาผลจากการวัดและการจาลองมาเปรี ยบเทียบในภาพที่
9 ว่ามีความสอดคล้องกัน งานวิจยั นี้ ทาการวัดเปรี ยบเทียบ 2 รู ปแบบ ทั้ง
แบบวงกลมและสี่ เหลี่ยม

ข้อจากัดความยาวของเส้นลวดต้องยาวไม่เกิ น 𝜆/4 เพราะจะส่ งผลให้
ค่าตัวประกอบคุณภาพค่าต่าลงอันเนื่ องมาจากค่าความต้านทานที่เพิ่มขึ้น
ในงานวิจยั นี้ ยงั สนใจที่จะออกแบบสายอากาศแบบลูปทรงสี่ เหลี่ยมจัตุรัส
โดยอาศัยหลักการเดียวกันกับสายอากาศแบบลูปวงกลม
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กาลังไฟฟ้ านั้นมี ความถี่ รีโซแนนซ์ที่ใกล้เคียงกับ 13.56 MHz มากที่สุด
ซึ่งจะนาผลที่ได้ไปคานวณหาค่าตัวประกอบคุณภาพสรุ ปไว้ในตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ตารางสรุ ปการเปรี ยบเทียบผลการจาลองและผลการวัด
การวัดค่ า

ตัวเก็บประจุ

จากการคานวณ
วงกลม
ผลวัดจริ ง
จากการคานวณ
สี่ เหลี่ ย ม
ผลวัดจริ ง

ตัวเก็บประจุ

แบบสี่ เหลี่ยม
แบบวงกลม
ภาพที่ 8 การวัดอัตราการส่ งผ่านด้วยเครื่ องวิเคราะห์โครงข่าย

จากนั้นการทดสอบสายอากาศทวนกาลังไฟฟ้ าโดยติ ดตั้งสายอากาศไว้
ทางด้านบนของเครื่ องอ่ านซึ่ งมี ระยะความสู ง 3 เซนติ เมตรเป็ นระยะที่
กาหนด ทาการทดสอบการอ่ านแท็ก อาร์ เ อฟไอดี ด้วยแท็ก ตัวอย่างที่ มี
ลักษณะเป็ นขดลวดดังภาพที่ 10 (ก) ตามมาตรฐาน ISO14443A

0

ขยายดังภาพ (ข)

Magnitude (dB)

-5

z

-10

y

-15
x

-20

-30
13

(ก)

Simulation Circular
Simulation Rectangular
Measurement Circular
Measurement Rectangular

-25

13.2

13.4
13.6
Frequency (MHz)

13.8

(ข)

ภาพที่ 10 (ก) แท็กตัวอย่าง ISO14443A Mifare 1K (ข) Reader SL025B Mifare
และในการทดสอบการอ่านใช้เครื่ องอ่านดังภาพที่ 11(ข) ในรุ่ น SL025B
Mifare หาซื้ อได้จากร้านขายอุปกรณ์อิล็กทรอนิ กส์ ในการทาการทดสอบ
ท าโดยตี ต ารางไว้เ ป็ นสี่ เ หลี่ ย มจัตุ รั ส กว้า งด้ า นละ 3.5 เซนติ เ มตร
กาหนดให้เป็ นระนาบ XY ซึ่งมีสายอากาศทวนกาลังไฟฟ้ าและเครื่ องอ่าน
วางอยู่บ นระนาบ XY แบ่ ง กรณี ก ารทดสอบ (ก) ไม่ มี ส ายอากาศทวน
กาลังไฟฟ้ า (ข) มีสายอากาศทวนกาลังไฟฟ้ าแบบวงกลม (ค) มีสายอากาศ
ทวนกาลังไฟฟ้ าแบบสี่ เหลี่ยม ดังภาพที่ 11

14

(ก)
0
-0.5
Magnitude (dB)

BW (kHz) Quality factor: Q Relative Error(%)
24.9
306.2427
5.6180
46.8
289.9532
17.9
273.9256
3.5176
51.2
264.6175

-1
-1.5
-2
-2.5

Simulation Circular
Simulation Rectangular
Measurement Circular
Measurement Rectangular

-3
-3.5
13.53

13.54

13.55 13.56 13.57
Frequency (MHz)

13.58

(ก)
(ข)
(ค)
ภาพที่ 11 (ก)ไม่มีสายอากาศทวนกาลังไฟฟ้ า(ข) มีสายอากาศทวน
กาลังไฟฟ้ าแบบวงกลม (ค) มีสายอากาศทวนกาลังไฟฟ้ าแบบสี่ เหลี่ยม

13.59

(ข)
ภาพที่ 9 (ก) ผลการวัด S21 จากเครื่ องวิเคราะห์โครงข่าย
เปรี ยบเทียบกับผลการจาลอง (ข) ขยายส่ วนยอดของ S21

และในการทดสอบในแต่ละกรณี น้ นั จะแบ่งไปอีก 3 ทิศทางของแท็กอาร์
เอฟไอดี ดังภาพที่ 12 โดยกาหนดแท็กไปตามแกน X Yและ Z

การเปรี ยบเทียบกราฟดังภาพที่ 9 นั้นจะเห็นได้วา่ ทั้งผลการจาลองและผล
การวัดทดสอบทับกัน ในภาพที่ 9 เพื่ อแสดงให้ เห็ น ว่าสายอากาศทวน
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z

ตารางที่ 3 สรุ ปพื้นที่การอ่านที่เพิ่มขึ้น

z

z
Tag

Tag

Tag

แบบการทดสอบ

y

y

y

x

x

ไม่มสี ายอากาศทวน
มีส ายอากาศทวนแบบวงกลม

x

ทิศ 𝑥

ทิศ 𝑦

ทิศ 𝑧

มีส ายอากาศทวนแบบสี่ เหลี่ ยม

ภาพที่ 12 การกาหนดทิศทางของแท็ก
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ทิศ Z
12.25
110.25
159.25

สายอากาศทวนกาลังไฟฟ้ า (Repeater antenna) สาหรับเครื่ อง
อ่านอาร์ เอฟไอดี ย่านความถี่ สูง (HF) ใช้งานที่ ย่านความถี่ 13.56MHz
โดยติดตั้งอยูเ่ หนื อสายอากาศของเครื่ องอ่านแบบดั้งเดิ ม ไม่ตอ้ งเชื่ อมต่อ
โดยตรงกับ สายอากาศของเครื่ องอ่านแบบดั้งเดิ มและวงจรส่ ง จากการ
ออกแบบที่เหมาะสมที่สุดตามเงื่อนไขที่กาหนดพบว่าพื้นที่การอ่านแท็ก
เพิ่มขึ้น โดยทดสอบในทาง X Y และ Z เก็บผลการทดสอบสายอากาศทั้ง
สองแบบ คือแบบวงกลมและแบบสี่ เหลี่ยม ในทิศทาง X และ Y ทั้งสอง
แบบแท็กสามารถอ่านได้มีพ้ืนที่ที่จากเดิ มเพิ่มขึ้น 73.5 ตารางเซนติเมตร
และในทิ ศทาง Z ส าหรั บแบบวงกลมเพิ่ม ขึ้น 110.25 ตารางเซนติ เมตร
แบบสี่ เหลี่ยม 159.25 ตารางเซนติเมตร ดังนั้นแสดงให้เห็ นว่าสายอากาศ
ที่นาเสนอสามารถติดตั้งอยู่เหนื อสายอากาศของเครื่ องอ่านสามารถเพิ่ม
พื้นที่ การอ่านได้แบบไม่ตอ้ งเชื่ อมต่ อโดยตรงกับสายอากาศของเครื่ อง
อ่ านและวงจรส่ ง ซึ่ ง ง่ ายไม่ ต้องออกแบบในส่ ว นของสายอากาศของ
เครื่ องอ่านแบบดั้งเดิมเพิ่มเติมแต่อย่างใด

(ข) ผลการทดสอบแบบมีสายอากาศทวนกาลังไฟฟ้ าแบบวงกลม
x
x
O
O
O
x
x

ทิศ Y
อ่ านไม่ได้
73.5
73.5

5. บทสรุป

(ก) ผลการทดสอบแบบไม่มีสายอากาศทวนกาลังไฟฟ้ า
x
x
x
x
x
x
x

ทิศ X
อ่ านไม่ได้
73.5
73.5

เมื่อเปรี ยบเทียบระหว่างแบบวงกลมและแบบสี่ เหลี่ยม ในทิศทาง X และ
Y ทั้งสองแบบแท็กสามารถอ่านได้มีพ้ืนที่ที่จากเดิ มที่ไม่สามารถอ่านได้
เพิ่ ม ขึ้ น 73.5 ตารางเซนติ เ มตร และในทิ ศ ทาง Z ส าหรั บ แบบวงกลม
เพิ่มขึ้น 110.25 ตารางเซนติเมตร แบบสี่ เหลี่ยม 159.25 ตารางเซนติเมตร
การที่สายอากาศทวนกาลังไฟฟ้ าแบบสี่ เหลี่ ยมนั้นได้ผลการทดสอบการ
อ่านมากกว่านั้นเป็ นเพราะลักษณะการหักโค้งที่แตกต่างกันจึงทาให้แบบ
สี่ เหลี่ยมมีพ้นื ที่มากกว่าแบบวงกลมจึงได้ผลการทดสอบการอ่านแท็กได้
พื้นที่ที่มากกว่า และทั้งนี้ การเลือกสายอากาศทวนกาลังไฟฟ้ าที่เหมาะสม
นั้นควรพิจารณารู ปทรงของเครื่ องอ่านประกอบด้วยเพราะจะทาให้ได้
ประสิ ทธิ ภาพการทางานที่ดียงิ่ ขึ้น

การทดสอบการอ่านของแท็กก็จะได้ท้ งั หมด 9 กรณี เก็บผลการอ่านแท็ก
โดยนาแท็กไปวางบนขดลวดตามช่องที่ตีตารางไว้ สังเกตไฟสถานะ LED
บนเครื่ องอ่าน พร้อมบันทึกค่าลงตาราง ซึ่ งได้ผลดังภาพที่ 13 กาหนดให้
O คืออ่านได้ และ X คืออ่านไม่ได้
x

พืน้ ที่ที่สามารถอ่ านได้(ตารางเซนติเมตร)

x
x
x
x
x
x
x

(ค) ผลการทดสอบแบบมีสายอากาศทวนกาลังไฟฟ้ าแบบสี่ เหลี่ยม
ภาพที่ 13 ผลการทดสอบการอ่านแท็กอาร์ เอฟไอดี
ผลการทดสอบการอ่านจากภาพที่ 13 สามารถนามาสรุ ปเป็ นตัวเลขพื้นที่
ที่อ่านได้เพื่อเปรี ยบเทียบทั้ง 9 กรณี การทดสอบได้ในตารางที่ 3

กิตติกรรมประกาศ
งานวิจยั นี้ ได้รับอุดหนุ นจากสานักงานกองทุนสนับสนุ นการ
วิจยั (สกว.) และบริ ษทั เซอร์ บ็อกซ์ จากัด ภายใต้โครงการพัฒนานักวิจยั
และงานวิจยั เพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.) ระดับปริ ญญาโท สัญญาเลขที่
MSD57I0034
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เอกสารอ้ างอิง
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บทคัดย่ อ

1. บทนา

บทความนี้นาเสนอสายอากาศวงแหวนสี่ เหลี่ ยมป้ อนสัญญาณ
ด้วยโมโนโพลแผ่นบางสี่ เหลี่ยมที่ 2 มุมด้านล่างของโมโนโพลถูกตัดออก
ทามุม 45 องศา เพื่อให้สายอากาศมีแถบความถี่ กว้างขึ้นและการแมตช์ดี
ขึ้น เป็ นสายอากาศที่แผ่คลื่ นแบบสองทิศทาง สร้ างจากทองเหลื อง จาก
การทดสอบพบว่า สายอากาศมีแถบความถี่ กว้าง 73.08% ระหว่าง 1.65 –
3.55 GHz มีอตั ราขยาย 4.5, 5, 6.5 dBi และมีความกว้างลาครึ่ งกาลังใน
ระนาบแนวระดับที่ 82, 69, 42 องศา แนวตั้งที่ 80, 72, 65 องศา ณ ความถี่
ต่า กลาง และสูง ตามลาดับ เมื่อสายอากาศมีขนาดกว้าง 65 mm ความยาว
126 mm และความหนา 26 mm ข้อดี ของสายอากาศนี้ คือ แถบความถี่
กว้าง ขนาดกะทัดรัด โครงสร้างไม่ซบั ซ้อนและสร้างได้ดว้ ยวัสดุราคาถูก
ทาให้เป็ นสายอากาศต้นทุนต่า เหมาะสาหรับเป็ นสายอากาศสถานีฐาน

สายอากาศ (antenna) มีความจาเป็ นในทุกระบบการสื่ อสารไร้
สาย เนื่องจากสายอากาศทาหน้าที่ในการเป็ นตัวกระจายคลื่นวิทยุออกไป
ทางด้านฝั่งส่ งหรื อใช้ดกั จับเอาคลื่ นวิทยุเข้ามาทางด้านฝั่งรับ สายอากาศ
ถูกพัฒนาในหลายรู ปแบบและมีคุณสมบัติหลากหลายขึ้นอยูก่ บั ลักษณะ
การนาไปใช้งาน ถ้าจะแบ่งประเภทของสายอากาศตามแบบรู ปการแผ่
พลัง งาน (radiation pattern) สามารถแบ่ ง ได้เ ป็ น ทิ ศ ทางเดี ย ว (unidirectional) สองทิศทาง (bi-directional) และโดยรอบ (omni-directional)
ปัจจุบนั สายอากาศแบบแถบความถี่ กว้าง (wideband antenna)
ถู กพัฒนาและนามาใช้งานมากขึ้น เนื่ องจากระบบการสื่ อสารยุคใหม่
ต้องการช่ วงความถี่ ในการสื่ อสารที่ กว้าง เช่ น ระบบโทรทัศน์ดิจิตอล
DVB-T2 มีช่วงความถี่การใช้งานระหว่าง 470–860 MHz สามารถคานวณ
เป็ นเปอร์ เซ็นต์ความถี่ได้ถึง 58.65% ระบบ CDMA2000 หรื อ 3G (Third
Generation Mobile Phone) ดาเนิ นการช่ วงความถี่ 1.92–2.17 GHz หรื อ
12.25% เป็ นต้น นอกจากนี้ เทคโนโลยีการสื่ อสารปั จจุบนั ยังสามารถแยก
สัญญาณความถี่ที่ได้รับจากสายอากาศเดียวกันออกจากกันได้อย่างชัดเจน
สายอากาศเพียงตัวเดียวจึงสามารถดาเนิ นการในหลายระบบพร้ อม ๆ กัน
ทาให้ ประหยัดทรั พยากรลงได้ สายอากาศแถบความถี่ ก ว้างนี้ มี ท้ งั แผ่
สัญญาณทิศทางเดียว [1] สองทิศทาง [2] และโดยรอบ [3]
การสื่ อสารไร้ สายย่อมพบเจอพื้นที่ให้บริ การที่เป็ นพื้นที่แคบ
และยาว เช่ น ตามแนวของถนน ตามเส้ น ทางของรถไฟฟ้ า ระเบี ย ง
ทางเดิ นของอาคาร เป็ นต้น ปกติแ ล้วผูใ้ ห้ บริ การจะใช้สายอากาศที่ แ ผ่
สัญ ญาณแบบทิ ศ ทางเดี ย วส่ ง สั ญ ญาณไปตามแนวยาวของพื้ น ที่ น้ ั น
อย่างไรก็ตาม สายอากาศที่แผ่คลื่ นแบบสองทิ ศทางสามารถนามาใช้กบั
พื้นที่ให้บริ การแบบนี้ ได้เช่ นกัน ซึ่ งมีขอ้ ดี คือตาแหน่ งการวางสายอากาศ
จะอยู่ตรงกลางของพื้นที่ สัญญาณจะแผ่ออกทั้งด้านหน้าและด้านหลัง
ของสายอากาศ ทาให้ครอบคลุมพื้นที่ได้ดีกว่า ซึ่ งถ้าเป็ นสายอากาศแบบ
ทิศทางเดี ยวผูใ้ ช้ที่อยู่ด้านหลังสายอากาศจะไม่ได้รับสัญญาณเลยหรื อ
ได้รับแต่เบาบางมาก ขณะที่การใช้สายอากาศที่แผ่สัญญาณแบบทิศทาง
เดี ยว 2 ตัว ประกบกันเพื่อให้แผ่คลื่ นออกไป 2 ทิศทาง จะสิ้ นเปลื อง
ทรัพยากรมาก โดยจะต้องออกแบบระบบการป้ อนสัญญาณเพิม่ เติม

คาสาคัญ: สายอากาศวงแหวนสี่ เหลี่ยม, โมโนโพลแผ่นบาง, สายอากาศ
แถบกว้าง, แผ่คลื่น 2 ทิศทาง

Abstract
This paper presents a rectangular ring that fed by a
rectangular flat monopole which 2 corners near the feeding point are 45
degree chamfered by depth of c for extending the bandwidth and good
impedance matching. The proposed antenna radiates in bi-directional. It
is contributed from bass sheet. From experimental, we found that the
antenna has the bandwidth of 73.08% between 1.65 – 3.55 GHz, has the
antenna gains of 4.5, 5, 6.5 dBi, and the half power beam-width at the
low, central, and high of the band of 82, 69, 42 degree in the horizontal
plane and 80, 72, 65 degree in the vertical plane, respectively. The
antenna has the width of 65 mm, the length of 126 mm, and the depth of
26 mm. Advantages of the antenna are wide bandwidth, compact, noncomplex structure, and able to fabricate by low cost materials makes it
is the low cost antenna. It is suitable to use as a base station antenna.
Keywords: rectangular ring antenna, flat monopole, wideband antenna,
bi-directional radiation
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สาหรับผูผ้ ลิตสายอากาศ สิ่ งที่ตอ้ งการคือ สร้างง่าย โครงสร้ าง
ไม่ซบั ซ้อน สามารถเลื อกใช้วสั ดุราคาต่าสร้ างได้เพื่อทาให้ตน้ ทุนในการ
ผลิตไม่สูง สายอากาศที่นาเสนอในบทความนี้ สามารถตอบสนองความ
ต้องการดังกล่าวได้

z

y
x

a

t
d

2. งานและทฤษฎีทเี่ กีย่ วข้ อง
งานวิ จ ัย [4] น าเสนอสายอากาศวงแหวนวงกลมที่ ป้ อน
สัญญาณด้วยโมโนโพลทรงกระบอก เป็ นสายอากาศที่ แผ่สัญญาณแบบ
สองทิศทาง พบว่าสายอากาศดังกล่าวให้แถบความถี่กว้าง 10% ซึ่ งเป็ นผล
โดยตรงจากโมโนโพลทรงกระบอกที่ใช้ป้อนสัญญาณ ขณะที่ [3] คือ
สายอากาศโมโนโพลแพตช์สี่เหลี่ยมเหนือระนาบกราวนด์เป็ นสายอากาศ
ที่ให้แถบความถี่กว้างมาก แต่การแมตช์อิมพีแดนซ์ทาได้ยากไม่สามารถ
ทาให้ค่าการสูญเสี ยย้อนกลับ (return loss) น้อยกว่า -15 dB ได้ตลอดช่ วง
ความถี่ การใช้งาน และแม้ว่าแถบความถี่ จะกว้างมาก แต่ ณ ความถี่ สู ง
แบบรู ปการแผ่สัญญาณจะผิดรู ป ไม่สามารถนามาใช้งานกับบางระบบ
การสื่ อสารที่ตอ้ งการแบบรู ปการแผ่สญ
ั ญาณที่ชดั เจนได้
การนาสายอากาศ [3] และ [4] มารวมกัน จึ งเป็ นที่ มาของ
สายอากาศวงแหวนสี่ เหลี่ ยมป้ อนสัญญาณด้วยโมโนโพลสี่ เหลี่ ยมแผ่น
บางซึ่งได้นาเสนอไว้ใน [5] โดยได้เปลี่ยนจากวงแหวนวงกลมที่นาเสนอ
ใน [4] เป็ นวงแหวนสี่ เหลี่ ยม จากการศึ กษาเพิ่มเติมพบว่าสายอากาศที่
นาเสนอไว้ใน [5] สามารถขยายแถบความถี่ เพิ่มได้อีกและสามารถแมตช์
อิมพีแดนซ์ได้มากกว่า แม้ว่าจะเป็ นสายอากาศที่มีแถบความถี่กว้างและ
อิมพีแดนซ์แมตช์ดีอยูแ่ ล้ว งานวิจยั ที่น่าสนใจที่ใกล้เคียงกัน เช่ น [2] เป็ น
สายอากาศวงแหวนสี่ เ หลี่ ย มป้ อนสั ญ ญาณด้ว ยโมโนโพลแบบขั้น
สามเหลี่ยม เป็ นสายอากาศที่ให้แถบความถี่กว้างระหว่าง 3-11 GHz แต่
การแมตช์อิมพีแดนซ์ไม่สามารถทาให้ค่าการสู ญเสี ยย้อนกลับน้อยกว่า 15 dB ตลอดช่วงความถี่การใช้งานได้
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รู ปที่ 1 โครงสร้างสายอากาศนาเสนอ
สายอากาศถู ก ออกแบบโดยการจาลองด้ว ยโปรแกรมทาง
คอมพิ วเตอร์ (simulation) เพื่ อหาคุ ณสมบัติ ต่า ง ๆ ประกอบด้วย การ
สู ญเสี ยย้อนกลับ ความกว้างแถบ แบบรู ปการแผ่พลังงาน ความกว้างลา
ครึ่ งก าลัง อัต ราขยายสายอากาศ เป็ นต้น จากการจ าลองสายอากาศ
สามารถสรุ ปหลักเกณฑ์การออกแบบสายอากาศได้ดงั นี้
b มีขนาดประมาณ 1/2 ของ a, d มีขนาดประมาณ 2/5 ของ b
h มีขนาดประมาณ 3/4 ของ b, w มีขนาดประมาณ 3/4 ของ h
g มีขนาดประมาณ 1/10 ของ h, c มีขนาดประมาณ 1/5 ของ w
a และ b มีผลต่อความถี่การใช้งานและความกว้างลาครึ่ งกาลัง
เช่ น เดี ยวกับ d ที่ มีอิทธิ พลต่ อความกว้างล าครึ่ งกาลังและอัตราขยาย
สายอากาศ นัน่ คือ ถ้า d แคบ จะทาให้ความกว้างลาครึ่ งกาลังกว้างและ
อัตราขยายสายอากาศต่า ตรงกันข้ามถ้า d กว้างจะทาให้ความกว้างลาครึ่ ง
กาลังแคบและอัตราขยายสายอากาศสู ง แต่ d ไม่ควรมีขนาดที่มากเกิ นไป
(d > b) เพราะมีผลกับอิมพีแดนซ์ทาให้ไม่แมตช์และแถบความถี่แคบลง
การปรั บจูนอิ มพีแดนซ์สายอากาศให้กระทากับ ระยะห่ าง g
และขนาดของโมโนโพลแผ่นบางพารามิเตอร์ h, w, และ c ส่ วนการเลื่ อน
ความถี่ให้ปรับขนาดของวงแหวน a และ b

4. การวิเคราะห์ สายอากาศ

3. โครงสร้ างสายอากาศนาเสนอ

โดยใช้หลักการออกแบบตามหัวข้อที่ 3 การจาลองสายอากาศ
จากซอฟต์แวร์ จะได้ค่าพารามิ เตอร์ ต่าง ๆ ดังแสดงไว้ในตารางที่ 1 โดย
โลหะที่นามาใช้สร้างสายอากาศคือ ทองเหลือง

โครงสร้ า งสายอากาศน าเสนอแสดงดัง รู ป ที่ 1 ส่ ว นของ
สายอากาศที่เป็ นวงแหวนสี่ เหลี่ยม สร้างจากแผ่นโลหะหนา t กว้าง d พับ
เป็ นวงแหวนสี่ เหลี่ยมสูง b และยาว a ดังรู ป แล้วเชื่ อมประสานให้ติดกัน
ตลอดแนว กลายเป็ นวงแหวนหน้าตัดสี่ เหลี่ ยมผืนผ้า จากนั้น ณ ตาแหน่ ง
กึ่งกลางของ a และกึ่งกลางของ d ด้านล่างของวงแหวนจะถูกกาหนดให้
เป็ นตาแหน่ งการป้ อนสัญญาณด้วยโมโนโพลแผ่น บางสี่ เหลี่ ยมหนา t
กว้าง w และสูง h มีระยะห่ างจากวงแหวนสี่ เหลี่ยม g วางขนานกับระนาบ
xz สองมุมของโมโนโพลสี่ เหลี่ ยมใกล้กบั ตาแหน่ งการป้ อนถูกตัดทามุม
45o ขนาดกว้าง c เพื่ อการแมตช์ที่ดีแ ละแถบความถี่ ที่ก ว้างขึ้ น สิ่ งที่
เชื่อมต่อระหว่างวงแหวนสี่ เหลี่ยม (กราวนด์) กับโมโนโพลแผ่นบาง (ตัว
แผ่สัญญาณ) คือ แกนกลางของหัวเชื่ อมต่อ (connector) ซึ่ งอาจเป็ นชนิ ด
SMA หรื อ N-type ก็ได้ มีอิมพีแดนซ์ 50 โอห์ม

ตารางที่ 1 ขนาดสายอากาศ
พารามิเตอร์ a b
ขนาด (mm) 126 65

d
26

w
36

h
44

c
7

g
4

t
0.4

เพื่อยืนยันการเปลี่ยนแปลงอิมพีแดนซ์สายอากาศในรู ปของค่า
การสู ญ เสี ย ย้อ นกลับ ที่ ข้ ึ น อยู่ก ับ พารามิ เ ตอร์ ต่ า ง ๆ จึ ง ได้แ สดงการ
ปรับเปลี่ ยนค่าพารามิเตอร์ ในบางพารามิเตอร์ เพื่อพิจารณาค่าการสู ญเสี ย
ย้อนกลับและจะนาไปสู่ การวิเ คราะห์ สายอากาศต่ อไป โดยเมื่ อท าการ
ปรับเปลี่ยนพารามิเตอร์ ใด พารามิเตอร์ อื่น ๆ จะถูกคงค่าไว้ตามตารางที่ 1
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รู ปที่ 3 การสูญเสี ยย้อนกลับเมื่อปรับเปลี่ยนพารามิเตอร์ h
ในกรณี ที่ตอ้ งการความกว้างแถบที่มาก จะต้องพิจารณาว่าค่า
การสู ญเสี ยย้อนกลับที่ตอ้ งการคื อเท่าไรถึ งจะเพียงพอ ซึ่ งในทางปฏิ บตั ิ
แล้ว ค่าการสู ญเสี ยย้อนกลับจะอยูท่ ี่ <-13.8 dB หรื อ VSWR ที่ < 1.5 : 1
ตลอดทั้งแถบความถี่ แต่ในสายอากาศบางชนิ ด เช่ น ไมโครสตริ ปแพตช์
หรื อในบางระบบการสื่ อสาร การแมตช์เพียง <-10 dB ก็เพียงพอแล้ว

4.1 การปรับเปลีย่ นพารามิเตอร์ b
ผลการปรับเปลี่ ยนค่าพารามิเตอร์ b แสดงดังรู ปที่ 2 เมื่อ b
เปลี่ยนจาก 55 mm เป็ น 65 mm และ 75 mm ตามลาดับ จากรู ปพบว่าเมื่อ
b มีความสู งเพิ่มขึ้น จะทาให้แมตช์ดีข้ ึน และแถบความถี่ กว้างขึ้น โดย
สามารถสังเกตได้ว่ามี ก ารเปลี่ ยนแปลง ณ ความถี่ ต่ าอย่างชัดเจน เมื่ อ
ตาแหน่งความถี่ลดลงจาก 1.75 GHz เป็ น 1.6 GHz และ 1.4 GHz ที่ระดับ
-15 dB แต่ที่ความถี่สูง มีการเปลี่ ยนแปลงตาแหน่ งความถี่ ณ -15 dB นี้
น้อยมาก ทาให้ทราบว่ากราวนด์วงแหวนสี่ เหลี่ยมมีอิทธิ พลต่อความถี่ การ
ใช้ง าน ณ บริ เ วณความถี่ ต่ านี้ มากที่ สุด หรื อ ขนาดของวงแหวนคื อเร
โซแนนซ์ ณ ความถี่ต่า
(dB)

0

4.3 การปรับเปลีย่ นพารามิเตอร์ c
ผลการปรับเปลี่ยนค่าพารามิเตอร์ c แสดงดังรู ปที่ 4 เมื่อ c ถูก
เปลี่ยนจาก 0 mm เป็ น 3 mm 7 mm และ 11 mm ตามลาดับ จากรู ปพบว่า
เมื่อ c = 0 mm หรื อเมื่ อยังมิ ได้ทาการตัดมุ ม พบว่าการแมตช์ของ
สายอากาศดี พอสมควรดังเช่ นใน [5] อย่างไรก็ตาม สามารถทาให้การ
แมตช์ ดี ข้ ึ น และขยายความกว้า งแถบให้ ม ากขึ้ น ได้โ ดยการปรั บ ปรุ ง
โครงสร้างของสายอากาศ ด้วยการตัดมุมโมโนโพลสี่ เหลี่ยมออก 2 มุมที่
ใกล้กบั ตาแหน่ งการป้ อนสัญญาณ ดังนั้นเมื่อทาการตัดมุมมากขึ้นจาก 0
mm เป็ น 3 mm และ 7 mm ทาให้แมตช์ดีข้ ึนและความกว้างแถบเพิ่มขึ้ น
อย่างไรก็ ตาม ขนาดของมุ ม ที่ ตดั ออกจะต้องไม่ ม ากจนเกิ น ไป เพราะ
ถึ งแม้ความกว้างแถบจะเพิ่มขึ้น แต่การแมตช์ ณ ตาแหน่ งกลางของแถบ
ความถี่เริ่ มไม่ดี ดังเช่น c เปลี่ยนจาก 7 mm เป็ น 11 mm เป็ นต้น

b = 75 mm
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b = 55 mm
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รูปที่ 2 การสูญเสี ยย้อนกลับเมื่อเปลี่ยนแปลงพารามิเตอร์ b

0

(dB)

การปรับเปลี่ยนพารามิเตอร์ a ผลลัพธ์ที่ได้จะเหมือนกับการ
ปรับเปลี่ ยนพารามิเตอร์ b เนื่ องจากเป็ นการปรั บเปลี่ ยนขนาดของวง
แหวนเช่นกัน

-20

-40

ผลการปรับเปลี่ยนค่าพารามิเตอร์ h แสดงดังรู ปที่ 3 เมื่อ h ถูก
เปลี่ยนจาก 39 mm เป็ น 44 mm และ 49 mm ตามลาดับ จากรู ปพบว่าเมื่อ
h มีความสู งเพิ่มขึ้ น การแมตช์จะดี ข้ ึ น แต่ความกว้างแถบจะลดลง ซึ่ ง
สังเกตได้อย่างชัดเจนว่ามีการเปลี่ ยนแปลง ณ ความถี่ สูงที่ค่อย ๆ ลดลง
จาก 3.6 GHz เป็ น 3.3 GHz และ 3.1 GHz ที่ระดับ -15 dB แต่ที่ความถี่ ต่า
มีการเปลี่ยนแปลงค่าความถี่นอ้ ยมาก ทาให้ทราบว่าโมโนโพลแผ่นบางมี
ผลต่ อ แถบความถี่ ณ ความถี่ สู ง นี้ หรื อขนาดของโมโนโพลคื อ เร
โซแนนซ์ ณ ความถี่สูง
(dB)
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5. ผลการทดสอบ
หลังจากการวิเคราะห์ จึงได้สร้ างสายอากาศต้นแบบดังรู ปที่
6(ก) เพื่อทดสอบและเปรี ยบเทียบผล โดยส่ วนประกอบของสายอากาศที่
เป็ นโลหะสร้างจากแผ่นทองเหลื องหนา 0.4 mm อย่างไรก็ตาม วงแหวน
สี่ เหลี่ ยมสามารถสร้ างจากท่อโลหะที่มีหน้าตัดสี่ เหลี่ ยมได้เช่ นกัน แม้ว่า
ความหนาของท่อจะมากกว่า 0.4 mm ก็ตาม เพราะมี ผลกับคุ ณสมบัติที่
สาคัญของสายอากาศเพียงเล็กน้อย เมื่อสร้างสายอากาศเสร็ จแล้วจึงได้ทา
การทดสอบคุณสมบัติต่าง ๆ โดยได้ทาการวัดในพื้นที่โล่งแจ้ง
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5.1 ค่ าการสู ญเสียย้ อนกลับและความกว้ างแถบ
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รู ปที่ 4 การสูญเสี ยย้อนกลับเมื่อปรับเปลี่ยนพารามิเตอร์ c

h = 39 mm
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4.2 การปรับเปลีย่ นพารามิเตอร์ h

0

c = 0 mm
c = 3 mm

-10

ค่าการสู ญเสี ยย้อนกลับ ที่ ได้จากการวัด เปรี ยบเที ยบกับการ
จาลองแสดงดังรู ปที่ 6(ข) วัดความกว้างแถบได้ถึ ง 73.08% ระหว่าง
ความถี่ 1.65 – 3.55 GHz ที่ค่าการสู ญเสี ยย้อนกลับ <-15 dB แถบความถี่

h = 49 mm
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แถบความถี่กว้าง โครงสร้างทาจากทองเหลืองมีขนาดกะทัดรัด จากการ
ทดสอบพบว่า สายอากาศมี แถบความถี่ กว้าง 73.08% ระหว่าง 1.65 –
3.55 GHz ที่ค่าการสู ญเสี ยย้อนกลับ <-15 dB มีอตั ราขยาย 4.5, 5, 6.5 dBi
และมีความกว้างลาครึ่ งกาลังในระนาบแนวระดับที่ 82°, 69°, 42° แนวตั้ง
ที่ 80°, 72°, 65° ณ ความถี่ ต่ า กลาง และสู ง ตามล าดับ ข้อ ดี ข อง
สายอากาศคือ โครงสร้ างไม่ซบั ซ้อน สามารถเลือกวัสดุราคาถูกสร้างได้
ทาให้เป็ นสายอากาศต้นทุนต่า เหมาะสาหรับใช้เป็ นสายอากาศสถานีฐาน

จากการวัดจะเลื่อนต่ากว่าและแมตช์นอ้ ยกว่าผลการจาลองสายอากาศด้วย
ซอฟต์แวร์ แต่แนวโน้มของกราฟเป็ นไปในแนวทางเดียวกัน
(dB)
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(ก)
(ข)
รูปที่ 6 (ก) สายอากาศต้นแบบ (ข) การสู ญเสี ยย้อนกลับ ที่ได้จากการ
จาลองและการวัด

6. กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุ ณสาขาวิช าวิศวกรรมโทรคมนาคม มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี ที่อานวยการให้ใช้ซอฟต์แวร์ CST

5.2 แบบรู ปการแผ่สัญญาณ

7. เอกสารอ้ างอิง

แบบรู ปการแผ่สญ
ั ญาณของสายอากาศที่ได้จากการจาลองและ
การวัด ณ ความถี่ต่า กลางและสู งของแถบความถี่การใช้งานหรื อ ณ 1.6,
2.3 และ 3.0 GHz แสดงดังรู ปที่ 8 เมื่อด้านซ้ายคือโพลาไรซ์ร่วมระนาบ E
หรื อในระนาบ yz ตามพิก ัดในรู ปที่ 1 และด้านขวาคือโพลาไรซ์ร่วม
ระนาบ H หรื อระนาบ xz พบว่า ความกว้างลาครึ่ งกาลังระนาบ E มีค่า
82°, 69°, 42° ส่วนระนาบ H มีค่า 80°, 72°, 65° ตามลาดับ แบบรู ปการแผ่
พลังงานดังกล่าวมีความสมมาตรดี สายอากาศนี้ มีอตั ราขยายที่ 4.5, 5, 6.5
dBi ณ ความถี่ ต่า กลางและสูง ตามลาดับ อย่างไรก็ตาม เมื่อความถี่ สูงขึ้น
องศาการชี้ ท้ งั สองทางในระนาบ H จะเพิ่มขึ้ นเรื่ อย ๆ หรื อการชี้ ทิศทาง
ของลาคลื่นสายอากาศจะเงยมากขึ้นเรื่ อย ๆ ตามพิกดั ในรู ปที่ 1
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ชานนท์ ปรางขา เกิดที่ จ.เพชรบูรณ์เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน
2527 จบการศึกษาปริ ญญาตรี จาก ม.รังสิ ต ปัจจุบนั ศึกษา
ปริ ญญาโท ปี การศึกษา 2549, 2558 ตามลาดับ งานวิจยั ที่
สนใจคือ เทคโนโลยีสายอากาศ ไมโครเวฟ อาร์เอฟไอดี
โครงข่ายโทรคมนาคม สัญญาณและระบบ

135°
180°

(ข)
รูปที่ 8 แบบรู ปการแผ่พลังงานโพลาไรซ์ร่วม (ก) ระนาบ E และ (ข)
ระนาบ H ณ ความถี่ 1.6, 2.3 และ 3.0 GHz เมื่อเส้นทึบคือผลการ
จาลองและจุดคือผลการวัดที่ห่างกันจุดละ 10 องศา

ดวงอาทิตย์ ศรี มูล เกิดที่เชี ยงรายเมื่อ 15 สิ งหาคม 2516 จบ
การศึกษาปริ ญญาตรี จาก มจธ. ปริ ญญาโทและเอกจาก สจล.
ปี การศึกษา 2539, 2544 และ 2548 ตามลาดับ ปัจจุบนั เป็ น
อาจารย์ประจา ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัย
รังสิ ต งานวิจยั ที่สนใจคือ เทคโนโลยีสายอากาศ ไมโครเวฟ
อาร์เอฟไอดี โครงข่ายโทรคมนาคม สัญญาณและระบบ

5. สรุป
บทความนี้ ได้น าเสนอสายอากาศวงแหวนสี่ เ หลี่ ย มป้ อน
สัญญาณด้วยโมโนโพลแผ่นบางสี่ เหลี่ ยมที่ แผ่คลื่ นแบบสองทิศทางและ
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สายอากาศไดโพลบนแผ่นวงจรพิมพ์แถบความถี่กว้าง
A Wideband Printed Dipole Antenna
กัญญ์ พชิ ญา ตั้งสกุลเดิม 1 และ ดวงอาทิตย์ ศรีมูล 2
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return loss less than -15 dB across the band. Gains of the antenna are
2.3 dBi, 2.35 dBi, and 2.4 dBi, while the HPBWs are 79 degree, 72.5
degree, and 68 degree in the vertical plane at the frequencies of 1.8
GHz, 2.4 GHz, and 3.0 GHz or at the low, central and high of the band,
respectively. This antenna has the dimensions of 90.0 mm x 6.0 mm x
4.6 mm. Advantages of this antenna are wideband, pure linear
polarization, low profile structure, and can be fabricated by inexpensive
material make it low-cost. The antenna is suitable for using as a base
station antenna.

บทคัดย่ อ
บทความนี้นาเสนอสายอากาศไดโพลบนแผ่นวงจรพิมพ์แถบ
ความถี่ กว้าง เมื่ อไดโพลสร้ างจากโลหะตัวนาบนแผ่นวัสดุ FR4 แต่ล ะ
โพลมีรูปร่ างเป็ นสี่ เหลี่ ยมผืนผ้าที่ 2 มุมใกล้ตาแหน่ งป้ อนสัญญาณถูกตัด
ออกทามุม 45 องศา อย่างเท่ากันทั้งสองมุม เพื่อให้สายอากาศมีแถบ
ความถี่ ก ว้า งและแมตช์ อิ ม พีแ ดนซ์ ดี สายอากาศได้จ าลองขึ้ น โดยใช้
โปรแกรม CST ก่อนทาการสร้ างสายอากาศต้นแบบ โดยพัฒนาจาก
สายอากาศไดโพลแผ่น พิ ม พ์ที่ส ร้ า งจากทองแดงบน FR4 ทัว่ ไปแต่
ปรับปรุ งให้มีแถบความถี่ กว้างขึ้น สายอากาศนี้ แผ่คลื่ นแบบรอบทิศทาง
แถบความถี่ กว้าง 69.39% ระหว่าง 1.6 – 3.3 GHz ที่ค่าการสู ญเสี ย
ย้อนกลับน้อยกว่า -15 dB ตลอดทั้งย่าน มีอตั ราขยาย 2.3 dBi, 2.35 dBi,
และ 2.4 dBi ความกว้างลาครึ่ งกาลังในระนาบแนวตั้งที่ 79 องศา, 72.5
องศา, และ 68 องศา ณ ความถี่ 1.8 GHz, 2.4 GHz, และ 3.0 GHz หรื อคือ
ความถี่ต่า กลาง และสู ง ตามลาดับ สายอากาศมีขนาด 90.0 mm x 60.0
mm x 4.6 mm ข้อดีของสายอากาศนี้ คือ แถบความถี่ กว้าง โพลาไรซ์เชิ ง
เส้นชัดเจน โครงสร้างไม่ซบั ซ้อนและสร้างได้ดว้ ยวัสดุราคาถูกทาให้เป็ น
สายอากาศต้นทุนต่า สามารถใช้เป็ นสายอากาศสถานี ฐานได้เป็ นอย่างดี

Keywords: printed dipole
wideband, FR4

antenna,

omni-directional radiation,

1. บทนา
เป็ นที่ทราบกันดี ว่าสายอากาศมีความจาเป็ นในทุกระบบการ
สื่ อสารไร้สายทั้งภาคส่ งและภาครับ เช่ น ระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ ระบบ
เครื อข่ า ยท้อ งถิ่ น ไร้ ส าย (Wireless LAN) ระบบโทรทัศ น์ ดิ จิ ท ัล
ภาคพื้น ดิ น ระบบโทรทัศน์ ด าวเที ย ม ระบบวิ ทยุ เป็ นต้น เนื่ องจาก
สายอากาศทาหน้าที่กระจายสัญญาณออกไปทางฝั่ งส่ งหรื อดักรับเข้ามา
ทางฝั่ งรั บ สายอากาศถู กพัฒนาในหลายรู ปแบบขึ้นอยู่กบั วัตถุ ประสงค์
การนาไปใช้งาน ถ้าจะแบ่งประเภทของสายอากาศตามแบบรู ปการแผ่
พลังงานแล้ว สามารถแบ่งได้เป็ น 1) ทิศทางเดี ยว (uni-directional) 2)
สองทิศทาง (bi-directional) และ 3) แผ่โดยรอบ (omni-directional)
แนวโน้มของการพัฒนาและวิจยั สายอากาศปั จจุบนั คือ สร้าง
สายอากาศให้มีแถบความถี่กว้างหรื อสร้างสายอากาศให้สามารถรองรับ
ได้ห ลายแถบความถี่ พร้ อมกัน เนื่ องจากเหตุผลในเรื่ องของระบบการ
สื่ อสารยุคใหม่ที่มีช่วงความถี่ ดาเนิ นการในการสื่ อสารที่กว้างขึ้นเพื่อการ
รับส่ งข้อมูลที่มากขึ้น เช่น ระบบโทรทัศน์ดิจิตอล DVB มีช่วงความถี่ การ
ใช้งานระหว่าง 470–860 MHz คิดเป็ น 58.65% ระบบ CDMA2000 หรื อ
3G (Third Generation Mobile Phone) ดาเนิ นการช่ วงความถี่ 1.92–2.17
GHz คิ ด เป็ น 12.25% เป็ นต้น นอกจากนี้ เทคโนโลยีใ นการสร้ า ง

คาสาคัญ: สายอากาศไดโพลบนแผ่น วงจรพิมพ์, แผ่ค ลื่ นรอบทิศทาง,
แถบกว้าง, เอฟอาร์4

Abstract
This paper presents a wideband printed dipole antenna.
Dipole is contributed from flat conductor that printed on the surface of
FR4. Each pole is shaped as a rectangular that 2 corners near the
feeding point are chamfered with 45 degree, symmetrically. This makes
the antenna wide bandwidth and good impedance matching. The
antenna is simulated by CST before fabricating the prototype. The
developments of this antenna start from conventional printed dipole on
the surface of FR4 and adjust it for increasing bandwidth. This antenna
provides the Omni-directional radiation and has the frequency range of
69.39% between the frequencies of 1.6 GHz and 3.3 GHz with the
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เครื่ องมื อ สื่ อสารปั จจุบนั สามารถแยกสัญ ญาณความถี่ ที่ได้รั บมาจาก
สายอากาศตัวเดียวกันออกจากกันได้อย่างชัดเจน สายอากาศเพียงตัวเดี ยว
จึ ง สามารถด าเนิ น การพร้ อ มกัน ได้ห ลายระบบ ส่ ง ผลให้ ป ระหยัด
ทรัพยากร เช่น ระบบโทรศัพท์เคลื่ อนที่ DCS (Digital Cellular System)
ดาเนินการช่วง 1.71–1.88 GHz ระบบ 3G ดาเนิ นการช่วง 1.92–2.17 GHz
และระบบเครื อข่ายท้องถิ่นไร้ สายมาตรฐาน IEEE802.11b/g ดาเนิ นการ
ช่วง 2.400–2.483 GHz ทั้งสามระบบนี้ จึงสามารถใช้งานบนสายอากาศ
เดียวกันได้
นักวิจยั จานวนมากนาเสนอสายอากาศแบบแถบความถี่ กว้าง
(wideband antenna) หรื อสายอากาศแบบหลายแถบความถี่ (multiband
antenna) เพื่ อ ให้ ส ามารถครอบคลุ มหลายระบบการสื่ อสารได้โ ดย
สายอากาศเพียงตัวเดียวเพื่อประหยัดทรัพยากร หากเป็ นสายอากาศแบบ
แถบกว้างจะต้องมีเปอร์ เซ็นต์ความถี่ >10% สายอากาศที่ให้เปอร์ เซ็นต์
ความถี่ ที่กว้างมากส่ วนใหญ่จะเป็ นสายอากาศโมโนโพลแผ่นบาง [1] ที่
แผ่คลื่ นแบบโดยรอบ แต่มี ขอ้ เสี ยคื อ ณ ความถี่ สูงของช่ วงดาเนิ นการ
แบบรู ปการแผ่กาลังงานมักจะไม่แผ่ออกโดยรอบอย่างสม่าเสมอ มีความ
บิดเบี้ยว และอัตราขยายลดลงอย่างรวดเร็ ว
บทความนี้ จึ ง ได้ น าเสนอสายอากาศแถบกว้า งส าหรั บ
เครื อข่ ายไร้ ส ายต่ า ง ๆ เป็ นสายอากาศไดโพลบนแผ่ น วงจรพิ ม พ์ที่ มี
ความถี่ดาเนิ นการระหว่าง 1.7-3.1 GHz เป็ นสายอากาศที่ แผ่คลื่ นแบบ
รอบทิ ศ ทางในแนวระดับ อย่า งสม่ า เสมอ โดยได้แ สดงโครงสร้ า ง
สายอากาศ การออกแบบ ผลลัพธ์คุณสมบัติของสายอากาศทั้งจากการ
จาลองและจากการทดสอบสายอากาศต้น แบบ ประกอบด้ว ย ค่ า การ
สู ญเสี ยย้อนกลับ ความกว้างแถบ แบบรู ปการแผ่พลังงาน ความกว้างลา
ครึ่ งกาลัง และอัตราขยาย

3. โครงสร้ างสายอากาศนาเสนอ
โครงสร้างสายอากาศนาเสนอแสดงดังรู ปที่ 1 เป็ นสายอากาศ
ไดโพลบนแผ่นวงจรพิมพ์ สร้ างจากโลหะตัวนาบนแผ่นวัสดุ FR4 แต่ละ
โพลมีรูปร่ างเป็ นสี่ เหลี่ ยมผืนผ้าที่ 2 มุมใกล้ตาแหน่ งป้ อนสัญญาณถูกตัด
ออกทามุม 45 องศา อย่างเท่ากันทั้งสองมุม เพื่อให้สายอากาศมีแถบ
ความถี่ กว้างและแมตช์ อิมพีแ ดนซ์ดี มีข นาดเป็ น c เท่ ากันทั้งสองมุม
เพื่อให้ไดโพลสมมาตร โลหะบนผิววัสดุ FR4 ปกติจะเป็ นทองแดงหนา
ประมาณ 0.05 mm ไดโพลกว้าง w ยาว l ในแนวระนาบ yz ไดโพลป้ อน
สัญญาณด้วยสายส่ งแกนร่ วม (coaxial cable) อิมพีแดนซ์ 50 โอห์ ม ที่
เจาะทะลุผา่ น FR4 ขึ้นมา แกนนอกเชื่ อมต่อกับโพลหนึ่ งของไดโพลและ
แกนในเชื่ อมต่อกับอีกโพลหนึ่ งที่เหลื อผ่านแผ่นทองเหลื องที่พบั เป็ นรู ป
ตัว L กว้าง f ยาว e สูง d หนา 0.4 mm แผ่น FR4 มีความกว้าง a ความยาว
b และความสูง t
x

FR4

t

z
y

f

d

45o

e

l g
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w
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รู ปที่ 1 โครงสร้างสายอากาศนาเสนอ
สายอากาศถูกออกแบบโดยการจาลองด้วยโปรแกรม CST
เพื่อหาคุณสมบัติต่าง ๆ จากการจาลองสายอากาศสามารถสรุ ปหลักเกณฑ์
การออกแบบสายอากาศได้ดงั นี้
w มีขนาดใกล้เคียงกับ l /2
c มีขนาดประมาณ 1/3 ของ w
a มีขนาดใหญ่กว่า w เล็กน้อย และ b มีขนาดใหญ่กว่า l เล็กน้อย
l มี ผลต่อช่ วงความถี่ การใช้งาน นั่นคื อถ้าต้องการให้ ช่ วง
ความถี่ สูงขึ้น จะต้องลดขนาด l ลง และถ้าต้องการให้ช่วงความถี่ ต่ าลง
จะต้องเพิ่มขนาด l ขึ้น อย่างไรก็ตาม จะต้องปรับไปพร้ อม ๆ กับขนาด
ของ w ที่ จ ะท าให้ ก ารแมตช์ ดี แ ละความกว้า งแถบกว้า งอย่า งคงที่
นอกจากนี้ การปรับจูน อิ มพีแ ดนซ์ สายอากาศยังสามารถกระทาได้ก ับ
ระยะห่ าง g ขนาดการตัดมุม c และขนาดของสตริ ปที่ประกอบด้วย
พารามิเตอร์ d, e, และ f

2. งานและทฤษฎีทเี่ กีย่ วข้ อง
สายอากาศไดโพลถู ก สร้ า งด้วยโลหะบนผิ ว วัส ดุ เ ช่ น FR4
ทั้งนี้ เพื่อให้สายอากาศมีความกว้างแถบเพิ่มขึ้น สร้ างง่าย สายอากาศคง
รู ปได้ดีไม่บิดเบี้ยวขณะนาไปใช้งาน อย่างไรก็ตาม อาจมี ขอ้ เสี ยบ้างใน
เรื่ องของการไม่รองรับกับการใช้งานที่ตอ้ งปล่อยสัญญาณกาลังสู ง ๆ ซึ่ ง
อาจทาให้สายอากาศไดโพลบนแผ่นวงจรพิมพ์เกิ ดความเสี ยหายได้ เช่ น
สายอากาศสถานี ฐ านของระบบวิ ท ยุ หรื อ ระบบ WiMAX เป็ นต้น
สายอากาศไดโพลบนแผ่นวงจรพิมพ์เช่นใน [2] สามารถทาให้สายอากาศ
มีความกว้างแถบถึง 38.3% จากปรกติที่ไดโพลทัว่ ไปให้ความกว้างแถบ
ได้เพียง 10% เท่านั้น นอกจากนี้ ยงั มีสายอากาศไดโพลบนแผ่นวงจรพิมพ์
แบบอื่นที่มีการประยุกต์ให้งานในหลากหลายเช่ น [3] สามารถทาการ
ปรับช่วงความถี่การใช้งานตามที่ตอ้ งการได้โดยสามารถทาให้สายอากาศ
มีความกว้างแถบได้ถึง 51%

4. การวิเคราะห์ สายอากาศ
โดยใช้หลักการออกแบบตามหัวข้อที่ 3 การจาลองสายอากาศ
จากซอฟต์แวร์ สามารถกาหนดค่าพารามิเตอร์ ต่าง ๆ ได้ดงั ตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 ขนาดสายอากาศ
พารามิเตอร์ a b l w c d
ขนาด (mm) 60 90 58 30 8.5 3
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เพื่อแสดงให้ เ ห็ นถึ งอิ ทธิ พลของพารามิ เ ตอร์ ต่าง ๆ ต่ อการ
เปลี่ยนแปลงอิมพีแดนซ์ของสายอากาศในรู ปของค่าการสู ญเสี ยย้อนกลับ
จึงได้แสดงการปรับเปลี่ยนค่าพารามิเตอร์ ในบางพารามิเตอร์ เพื่อพิจารณา
ค่าการสูญเสี ยย้อนกลับ อันจะนาไปสู่ การวิเคราะห์สายอากาศต่อไป โดย
เมื่อทาการปรับเปลี่ยนพารามิเตอร์ หนึ่ ง พารามิเตอร์ อื่น ๆ จะถูกคงค่าไว้
เหมือนเดิมดังตารางที่ 1
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ขนาดของสตริ ปจะประกอบด้วยพารามิเตอร์ d, e, และ f โดย
พารามิเตอร์ ที่มีอิทธิ พลมากที่สุดจะเป็ นความกว้างของสตริ ป f ผลการ
ปรับเปลี่ยนค่าพารามิเตอร์ f แสดงดังรู ปที่ 4 เมื่อ f เปลี่ยนจาก 4 mm เป็ น
6 mm และ 8 mm ตามลาดับ จากรู ปพบว่าเมื่อ f มีความกว้างที่ 6 mm จะ
ทาให้การแมตช์ดีข้ ึน ทั้งนี้ เนื่ องจากที่ความกว้างของสตริ ปดังกล่าวนี้ ทา
ให้มีอิมพีแดนซ์ใกล้เคียงกับ 50 โอห์ม ซึ่ งถ้าสตริ ปแคบกว่านี้ อิมพีแดนซ์
จะสู งขึ้น ในทางตรงกันข้ามถ้ากว้างกว่านี้ อิมพีแดนซ์จะลดต่าลง

w =30
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4.3 การปรับเปลีย่ นสตริป

0

-40
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รู ปที่ 3 การสูญเสี ยย้อนกลับเมื่อปรับเปลี่ยนพารามิเตอร์ c

ผลการปรับเปลี่ ยนค่าพารามิเตอร์ w แสดงดังรู ปที่ 2 เมื่อ w
เปลี่ยนจาก 28 mm เป็ น 30 mm และ 32 mm ตามลาดับ จากรู ปพบว่าเมื่อ
w มีความกว้างมากขึ้น จะทาให้แมตช์ดีข้ ึน แต่แถบความถี่ จะแคบลง โดย
สามารถสังเกตได้ว่ามี การเปลี่ ยนแปลง ตลอดทั้งช่ วงความถี่ ดาเนิ นการ
อย่างไรก็ตาม ความกว้างของ w จะต้องประมาณ l /2 โดยถ้ามากกว่านี้ จะ
ทาให้ความกว้างแถบแคบลงอีกครั้งหนึ่ ง
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4.1 การปรับเปลีย่ นพารามิเตอร์ w
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รู ปที่ 4 การสูญเสี ยย้อนกลับเมื่อเปลี่ยนแปลงพารามิเตอร์ l

รูปที่ 2 การสูญเสี ยย้อนกลับเมื่อเปลี่ยนแปลงพารามิเตอร์ w

5. ผลการทดสอบ

4.2 การปรับเปลีย่ นพารามิเตอร์ c

หลังจากการวิเคราะห์ จึงได้สร้ างสายอากาศต้นแบบดังรู ปที่
5(ก) เพื่อทดสอบและเปรี ยบเทียบผล โดยส่ วนประกอบของสายอากาศที่
เป็ นสตริ ปสร้ างจากแผ่นทองเหลื องหนา 0.4 mm เมื่อสร้ างสายอากาศ
เสร็ จแล้วจึงได้ทาการทดสอบคุณสมบัติต่าง ๆ โดยได้ทาการวัดในพื้นที่
โล่งแจ้ง

ผลการปรับเปลี่ยนค่าพารามิเตอร์ c แสดงดังรู ปที่ 3 เมื่อ c ถูก
เปลี่ ยนจาก 6.5 mm เป็ น 8.5 mm และ 10.5 mm ตามลาดับ การตัดมุม
สามารถทาให้การแมตช์ดีข้ ึนและขยายความกว้างแถบให้มากขึ้นได้ มุม
ของโพลสี่ เหลี่ยมที่ตดั ออกคือ 2 มุมที่ใกล้กบั ตาแหน่ งการป้ อนสัญญาณ
ดังนั้นเมื่อทาการตัดมุมมากขึ้นจาก 6.5 mm เป็ น 8.5 mm และ 10.5 mm
ตามลาดับ ทาให้การแมตช์ลดลงแต่ความกว้างแถบเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม
ขนาดของมุมที่ตดั ออกจะต้องไม่มากจนเกิ นไป เพราะถึ งแม้ความกว้าง
แถบจะเพิ่มขึ้น แต่การแมตช์ ณ ตาแหน่ งกลางของความถี่ ดาเนิ นการเริ่ ม
ไม่ดี ดังเช่น c ที่เปลี่ยนจาก 8.5 mm เป็ น 10.5 mm เป็ นต้น

5.1 ค่ าการสู ญเสียย้ อนกลับและความกว้ างแถบ
ค่าการสู ญเสี ยย้อนกลับ ที่ ได้จากการวัด เปรี ยบเที ยบกับการ
จาลองแสดงดังรู ปที่ 5(ข) วัดความกว้างแถบได้ถึ ง 69.39% ระหว่าง
ความถี่ 1.6 – 3.3 GHz ที่ค่าการสู ญเสี ยย้อนกลับ <-15 dB แถบความถี่ จาก
การวัดจะกว้างกว่าผลการจาลองสายอากาศด้วยซอฟต์แวร์ แต่แนวโน้ม
ของกราฟเป็ นไปในแนวทางเดียวกัน
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สังเกตว่าผลการวัดจะแตกต่างจากการคานวณเล็กน้อย ณ  =
80 – 100 องศา และ f = 170 – 190 องศา ทั้งนี้ เนื่ องจากการวัดจริ งจะต้อง
ต่อสายสัญญาณไปสู่ เครื่ องวิเคราะห์โครงข่าย ส่ วนการจาลองไม่มี
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5. สรุป

(ก)
(ข)
รูปที่ 5 (ก) สายอากาศต้นแบบ (ข) การสู ญเสี ยย้อนกลับ ที่ได้จากการ
จาลองและการวัด

บทความนี้ ได้นาเสนอสายอากาศไดโพลบนแผ่นวงจรพิมพ์
แถบความถี่กว้าง เมื่อไดโพลสร้ างจากโลหะตัวนาบนแผ่นวัสดุ FR4 จาก
การทดสอบพบว่า สายอากาศมีแถบความถี่ กว้าง 69.39% ระหว่าง 1.6 –
3.3 GHz ที่ค่าการสู ญเสี ยย้อนกลับ <-15 dB มีอตั ราขยาย 2.3, 2.35, 2.4
dBi และมีความกว้างลาครึ่ งกาลังในแนวตั้งที่ 79°, 72.5°, 68° ณ ความถี่
ต่า กลาง และสู ง ตามลาดับ ข้อดี ของสายอากาศนี้ คื อ แถบความถี่ กว้าง
โพลาไรซ์เชิ งเส้นชัดเจน โครงสร้างไม่ซบั ซ้อนและสร้างได้ดว้ ยวัสดุราคา
ถูกทาให้เป็ นสายอากาศต้นทุนต่า สามารถใช้เป็ นสายอากาศสถานี ฐานได้
เป็ นอย่างดี

5.2 แบบรู ปการแผ่สัญญาณ
แบบรู ปการแผ่สญ
ั ญาณของสายอากาศที่ได้จากการจาลองและ
การวัด ณ ความถี่ต่า กลางและสู งของแถบความถี่การใช้งานหรื อ ณ 1.8,
2.4 และ 3.0 GHz แสดงดังรู ปที่ 6 เมื่อรู ป (ก) คือโพลาไรซ์ร่วมระนาบ E
หรื อในระนาบ yz ตามพิกดั ในรู ปที่ 1 และรู ป (ข) คือโพลาไรซ์ร่วม
ระนาบ H หรื อระนาบ xz พบว่า ความกว้างลาครึ่ งกาลังระนาบ E มีค่า
79°, 72.5°, 68° ตามล าดับ แบบรู ป การแผ่พลังงานดังกล่ าวมี ความ
สมมาตรดี สายอากาศนี้ มีอตั ราขยายที่ 2.3, 2.35, 2.4 dBi ณ ความถี่ ต่า
กลางและสูง ตามลาดับ
°
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(ค)
รูปที่ 6 แบบรู ปการแผ่พลังงานโพลาไรซ์ ร่วมระนาบ E และ H ณ
ความถี่ (ก) 1.8 GHz (ข) 2.4 GHz และ (ค) 3.0 GHz เมื่อเส้นทึบ
คือผลการจาลองและจุดคือผลการวัดที่ห่างกัน 10 องศา
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บทคัดย่อ

บทนา

บทความนี้ได้นาเสนอการออกแบบสายอากาศไดโพลล็อกพิริ
ออดิกสาหรับประยุกต์ใช้งานในระบบ WLAN/HSPA/LTE/UWB บนวัสดุ
ฐานรองชนิด FR4 ที่มีค่ าไดอิเล็กทริก (𝜀𝑟 ) เท่ากับ 4.3 โดยมีการแมตช์
อิ ม พี แ ดนซ์ ที่ 50 โอห์ ม ผลที่ ไ ด้ จ ากการวั ด ทดสอบสายอากาศจริ ง
สายอากาศตอบสนองที่ ค วามถี่ 1.4 GHz ถึ ง 12 GHz มี รู ป แบบการแผ่
พลังงานของสายอากาศเป็นแบบทิศทางเดียว และมี อัตราการขยายของ
สายอากาศเฉลี่ ย (Gain) 3.19 dBi สามารถน าไปประยุ ก ต์ ใ ช้ กั บระบบ
อั ล ตราไวแบนด์ (Ultra wideband, UWB) IEEE 802.15.3 a, HSPA (High
Speed Packet Access) IEEE 802.16, LTE (Long Term Evolution) IEEE
802.16m, อาร์เอฟไอดี (RFID) IEEE 802.15.4, เครือข่ ายไร้สาย (WLAN)
IEEE 802.11 a/b/g, บลู ทู ธ (Bluetooth) และ ไวแมกซ์ (WiMAX) IEEE
802.16 a/d

ปัจจุบันเทคโนโลยีการสื่อสารไร้สาย (Wireless communication
System) ได้เ ข้ ามามีบทบาทในชีวิตประจ าวันของมนุษย์เ ป็นอย่างมาก
และอุปกรณ์ห ลัก ที่ทาหน้าที่ในการรับและส่งคลื่นวิทยุ คือ สายอากาศ
(Antenna) สายอากาศมีอยู่ ห ลายประเภท และสายอากาศไดโพลแบบ
ล็ อ กพิ ริ อ อดิ ก (Log - periodic dipole, LPD Antenna) นิ ย มใช้ กั น อี ก
โครงสร้างหนึ่ง เนื่องจากมีช่วงการตอบสนองความถี่กว้ างอีกทั้งมีอัตรา
การขยายสูง และมีความถี่ที่ก ว้าง จึงเป็นที่นิยมในงานสื่อสารที่ต้องใช้
ความถี่กว้าง และเป็นสายอากาศที่น่าศึกษาเพื่อนามาใช้งานในยุคของการ
สื่อสารแบบไร้สาย [1]
จากการศึกษางานวิจัย สายอากาศล็อกพิริออดิกที่มีขนาดใหญ่
และมี แ บนด์ วิ ด ท์ ที่ แ คบกว่ า [2 - 3] จึ ง ได้ ท าการออกแบบและสร้ า ง
สายอากาศ โดยใช้ วิ ธี เ ชิ ง ประสบการณ์ ร่ ว มกั บ การจ าลองแบบด้ ว ย
โปรแ ก ร ม CST (Computer Simulation Technology) มาจ าล อง ค่ า
สนามแม่เหล็ก ไฟฟ้า เพื่อนามาประยุก ต์ใ ช้ ง านกับระบบ UWB - Ultra
wideband ตามมาตรฐาน IEEE 802.15.3 a (3.1 GHz – 10.6 GHz) [4],
HSPA - High Speed Packet Access ต า ม ม า ต ร ฐ า น IEEE 802.16
(850/900/1700/1900/2100 MHz), LTE - Long Term Evolution ตามมาตรฐาน
IEEE 802.16m (1800 MHz), RFID - Radio frequency identification (2.45
GHz และ 5.8 GHz), WLAN ตามมาตรฐาน IEEE 802.11 a/b/g (2.40 GHz
– 2.82 GHz และ 5.1 GHz - 5.8 GHz), Bluetooth และ WiMAX ตาม
มาตรฐาน IEEE 802.16 a/d (2.05 GHz – 6.52 GHz) [5]

คาสาคัญ: สายอากาศล็อกพิริออดิก, อัลตราไวแบนด์, เครือข่ายไร้สาย

Abstract
This paper, the log-periodic dipole antenna presented the
serve in WLAN/HSPA/LTE/UWB. The antenna was fabricated on FR4
substrate with dielectric constant (𝜀𝑟 ) 4.3, excited through a microstrip
line feed by 50 ohm of impedance matching. The measurement result
shown that the proposed antenna achieved a wide impedance bandwidth
of 1.4 GHz. to 12 GHz. The radiation pattern of this antenna was
unidirectional and 3.19 dBi of Gain. Good agreement between simulated
and measured result indicated that the proposed antenna is suitable to use
in Ultra Wide Band (UWB) IEEE 802.15.3 a, High Speed Packet Access
(HSPA) IEEE 802.16, Long Term Evolution (LTE) IEEE 802.16m, Radio Frequency Identification (RFID) IEEE 802.15.4, Wireless Networks
(WLAN) IEEE 802.11 a/b/g, Bluetooth and WiMAX IEEE 802.16 a/d.
Keywords: Log – Periodic dipole Antenna, Ultra Wideband, WLAN

2. การออกแบบสายอากาศล็อกพิริออดิก
การหาจานวนอิลิเมนต์ของสายอากาศ (N) นั้นจะใช้สมการที่
(1) ซึ่งจากการคานวณ จะได้อิลิเมนต์รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ทั้งด้านหน้าและ
หลังแผ่นวัสดุฐานรองด้านละ 8 อิลิเมนต์ [2] สมการที่ (2) และ (3) ใช้เพื่อ
หาค่าพารามิเตอร์ของแต่ละอิลิเมนต์

N = 1+

logBs
log 1 

(1)

 

L n+1 =


2

=

v / fmin 1 L n+1
, =
 Ln
2
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1 Wn+1
=
, W =  xa
 Wn n+1

(3)

2.1 โครงสร้างของสายอากาศไดโพลล็อกพิริออดิก

y
z

x

2.2 ผลการจาลองแบบ
จากโครงสร้ า งของสายอากาศดั ง รู ป ที่ 1 ท าการวิ เ คราะห์
โครงสร้างของสายอากาศด้วยโปรแกรม CST เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลง
ของค่าความสูญเสียเนื่องจากการย้อนกลับ (Return Loss) และอัตราการ
ขยายของสายอากาศ พบว่าขนาดความกว้างและความยาวของอิลิเมนต์ มี
ผลต่อค่าการสูญเสียเนื่องจากการย้อนกลับของสายอากาศเป็นอย่างมาก
ดังนั้นจึงได้ทาการวิเคราะห์ อิลิเมนต์ต่างๆ เพื่อให้สายอากาศมีความถี่เร
โซแนนท์ ที่ ส ามารถรองรั บ ย่ า นความถี่ ที่ ต้ อ งการใช้ ง านได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพมากที่สุด
ซึ่ง จากการวิเ คราะห์ อิ ลิเ มนต์เ พื่อ การออกแบบสายอากาศ
ได้ส่งผลกระทบให้ค่าความสูญเสียเนื่องจากการย้อนกลับของสายอากาศ
ยังมีค่ามากกว่า 10 dB ที่ช่วงความถี่ 4 GHz – 5.5 GHz และช่วงความถี่ 9.5
GHz – 10.5 GHz จึ ง ต้ อ งท าการวิ เ คราะห์ ใ นขั้ น ตอนต่ อ ไป โดยการ
วิเคราะห์ อิลิเมนต์ต่างๆ เริ่มจากการวิเคราะห์ ความยาวของทุกอิลิเมนต์
(L1 - L8)

รูปที่ 1 โครงสร้างของสายอากาศไดโพลล็อกพิริออดิก
0

ตารางที่ 1 พารามิเตอร์ของโครงสร้างสายอากาศไดโพลล็อกพิริออดิก
Parameter length Parameter length Parameter length
W
115
L
72.2
D1
4.347
W1
1.107
L1
6.243
D2
5.222
W2
1.383
L2
7.805
D3
6.967
W3
1.728
L3
9.757
D4
8.708
W4
2.162
L4
12.190
D5
10.885
W5
2.702
L5
15.245
D6
13.608
W6
3.377
L6
19.057
D7
17.008
W7
4.222
L7
23.820
D8
21.261
W8
5.277
L8
29.760
W9
105
L9
24
W10
10

-5

-10

Return Loss (dB)

โครงสร้างสายอากาศไดโพลล็อกพิริออดิกสาหรับการใช้งาน
ในย่ า นความถี่ 1.4 GHz ถึ ง 12 GHz บนวั ส ดุ ฐ านรองชนิ ด FR4 ที่ มี
ค่าไดอิเล็กทริก (𝜀𝑟 ) เท่ากับ 4.3 ความสูงของฐานรอง h = 0.8 mm และ
ความกว้ า งของสายส่ ง ไมโครสตริ ป wf = 0.8 mm จากการค านวณ
สายอากาศจะมี ความกว้าง W = 115 mm และมีค วามยาว L = 72.2 mm
ซึ่ง ก าหนดค่ าพารามิ เ ตอร์ข องอิลิเ มนต์ (Element) ทั้ง ด้านหน้า (สีส้ม )
และด้านหลัง (สีขาว) ตามตารางที่ 1 ซึ่งประกอบด้วยพารามิเตอร์ W, L
และ D1 – D8 (ระยะห่างระหว่างแต่ละอิลิเมนต์ )
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รูปที่ 2 การเปรียบเทียบค่าการสูญเสียเนื่องจากการย้อนกลับ
ในการวิเคราะห์ความยาวของทุกอิลิเมนต์
รู ป ที่ 2 แสดงการวิ เ คราะห์ ค่ า การสู ญ เสี ย เนื่ อ งจากการ
ย้อนกลับโดยการเพิ่มความยาวให้ทุกอิลิเมนต์ (L1 – L8) โดยกาหนดค่า l
เป็น 0.1 mm, 0.2 mm และ 0.3 mm ตามลาดับ จะเห็นว่า ค่าที่ l = 0.2 mm
นั้น มีค่าสูญเสียเนื่องจากการย้อนกลับใกล้เคียงกับขอบเขตที่ต้องการ แต่
ช่วงความถี่ 4.7 GHz ถึง 5.3 GHz มีค่าสูญเสียเนื่องจากการย้อนกลับยังสูง
กว่า 10 dB จึง ทาการวิเคราะห์ ความกว้างของทุก อิลิเมนต์ (W1 – W8)
ต่อไป
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3. การทดสอบสายอากาศ
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รูปที่ 3 เปรียบเทียบค่าการสูญเสียเนื่องจากการย้อนกลับ
ในการปรับความกว้างทุกอิลิเมนต์
รู ป ที่ 3 แสดงการวิ เ คราะห์ ค่ า การสู ญ เสี ย เนื่ อ งจากการ
ย้อ นกลั บโดยการเพิ่ม ความกว้ า งให้ ทุก อิลิ เ มนต์ (W1 – W8) โดยการ
กาหนดค่า w ให้ลดลง 0.1 mm, 0.2 mm และ 0.3 mm ตามลาดับ จะเห็นว่า
ค่าที่ w = 0.2 mm นั้น มีค่าการสูญเสียเนื่องจากการย้อนกลับมีค่า ต่ากว่า
10 dB ใกล้เ คี ยงกับ ขอบเขตที่ต้องการ แต่ ช่วงความถี่ 4.2 GHz ถึง 4.3
GHz ค่าการสูญเสียเนื่องจากการย้อนกลับมีค่าสูง กว่า 10 dB จึงได้ทาการ
เพิ่มระยะห่างของอิลิเมนต์ D4 ต่อไป
0

-5

Return Loss (dB)

-10

-15

-45
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Frequency (GHz)

รูปที่ 5 ผลการจาลองแบบและการวัดทดสอบจริง
รูปที่ 5 แสดงการเปรียบเทียบระหว่างผลการจาลองแบบโดย
โปรแกรม CST และผลการวัดค่าการสูญเสียเนื่องจากการย้อนกลับ จาก
เครื่อง PNA Network Analyzer จะเห็ นว่าผลจากการวัดด้วยเครื่อง PNA
Network Analyzer มีค่าสูญเสียเนื่องจากการย้อนกลับต่ากว่า 10 dB ตลอด
ช่วงความถี่ตั้งแต่ 1.4 GHz ถึง 12 GHz หรือเปอร์เซ็นต์แบนด์วิดท์ 158.2%
มีอัตราการขยายของสายอากาศเฉลี่ย 3.19 dBi
จากนั้ น ได้ ท าการวั ด รู ป แบบการแผ่ พ ลั ง งานที่ ค วามถี่ 1.8
GHz., 5.2 GHz. และ 11 GHz. และนาผลการวัดที่ได้ ดังรูปที่ 7 และ รูปที่
9 มาเปรียบเทียบกับผลการจาลองแบบ ดัง รูปที่ 6 และ รูปที่ 8 ซึ่งจากผล
การวัดทดสอบจริง ในจะเห็นว่าการแผ่พลังงานของสายอากาศเป็นแบบ
ทิศทางเดียว
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รูปที่ 4 เปรียบเทียบค่าการสูญเสียเนื่องจากการย้อนกลับ
ในการปรับระยะห่างของอิลิเมนต์ D4
รูป ที่ 4 แสดงการเปรี ย บเที ย บค่ า การสู ญ เสี ย เนื่ อ งจากการ
ย้อนกลับในการปรับระยะห่างของอิลิเมนต์ D4 โดยการกาหนดค่า d ให้
ลดลง 0.1 mm, 0.2 mm และ 0.3 mm ตามลาดับ จะเห็ นว่า ค่ าที่ d = 0.2
mm นั้นมีค่าสูญเสียเนื่องจากการย้อนกลับมีค่าต่ากว่า 10 dB ตลอดช่วง
ความถี่ตั้งแต่ 1.7 GHz ถึง 9.7 GHz หรือเปอร์เซ็นต์แบนด์วิดท์ 140.35% มี
อัตราการขยายของสายอากาศเฉลี่ย 4.18 dBi
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รูปที่ 6 ผลการจาลองในระนาบ X-Z ที่ความถี่ 1.8 GHz., 5.2 GHz. และ
11 GHz.
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เป็ น แบบทิ ศ ทางเดี ย วในระนาบสนามแม่ เ หล็ ก (ระนาบ XZ) มี ค่ า
ไดอิ เ ล็ ก ทริ ก 4.3 ความสู ง ของวัสดุ ฐ านรอง 0.8 mm และป้อนสายส่ ง
ไมโครสตริปทีม่ ีความหนา 0.8 mm สายอากาศสามารถรองรับการใช้งาน
ในช่วงความถี่ตั้งแต่ 1.4 GHz ถึง 12 GHz มีอัตราการขยายของสายอากาศ
เฉลี่ย 3.19 dBi
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รูปที่ 7 ผลการวัดทดสอบในระนาบ X-Z ที่ความถี่ 1.8 GHz., 5.2 GHz. และ
11 GHz.
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รูปที่ 9 ผลการวัดทดสอบในระนาบ Y-Z ที่ความถี่ 1.8 GHz., 5.2 GHz.
และ 11 GHz.

3. สรุป
สายอากาศไดโพลล็อกพิริออดิก บนแผ่นวงจรพิมพ์ FR4 ที่
น าเสนอในบทความนี้ ได้ น าเทคนิ ค เชิ ง ประสบการณ์ ม าออกแบบ
สายอากาศสาหรับ WLAN/HSPA/LTE /UWB ซึ่งลักษณะการแผ่กระจาย
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A Spherical Monopole Ultra-Wideband Antenna with Cross-Aperture Technique
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และได้กาหนดเป็ นมาตรฐาน IEEE 802.15.3a ซึ่ งครอบคลุมย่านความถี่
3.1 - 10.6 GHz โดยใช้กาลังในการสื่ อสารเพียง -41.3 dBm/MHz เท่านั้น
[1], [2] ส าหรั บ ย่า นแถบความถี่ ก ว้างยิ่ง นี้ เหมาะส าหรั บ การสื่ อ สาร
ระยะใกล้ เช่ น เครื อ ข่ ายภายในบ้าน (HAN) หรื อ เครื อข่ ายส่ วนบุ ค คล
(PAN) เป็ นต้น แต่ในขณะเดี ยวกัน ก็สามารถนาไปประยุกต์ใช้งานด้าน
เรดาร์ อิม เมจด้วย [3], [4] ปั จจุ บ ัน นี้ เอง เทคโนโลยีแ ถบกว้างยิ่ง ก าลัง
ได้ รั บ ความนิ ยมอย่ า งมาก เนื่ องด้ ว ยข้ อ ดี ห ลายป ระการ ได้ แ ก่
ความสามารถในการแบ่งปั น สเปคตรั ม ความจุช่องสัญญาณสื่ อสารสู ง
สามารถสื่ อสารในสภาวะอัตราส่ วนสัญญาณต่อสัญญาณรบกวนที่ต่าได้ดี
อัตราความผิ ด พลาดในการตรวจจับ สั ญ ญาณด้านรั บ ต่ า ทนต่ อการถู ก
รบกวนแทรกแซงได้ดี ประสิ ทธิ ภาพในการรับสัญญาณหลายเส้นทาง
คุณสมบัติการทะลุทะลวงอุปสรรค และระบบวงจรรับ -ส่ งที่ ไม่ซบั ซ้อน
[5], [6]
ด้ ว ยเหตุ น้ ี คณะผู้วิ จ ัย จึ ง ให้ ค วามสนใจสายอากาศแบบ
แพร่ กระจายรอบทิ ศ ทาง (Omni-directional) เนื่ องจากความจาเป็ นของ
การสื่ อสารระยะใกล้ของเครื อข่ายภายในบ้านหรื อเครื อข่ายส่ วนบุ คคล
จะเน้ น ไปที่ ก ารสื่ อสารรอบทิ ศ ทาง โดยในช่ ว งหลายปี ที่ ผ่ า นมา
สายอากาศแถบกว้างยิ่งได้มีการศึ กษาและพัฒนาบนโครงสร้ างระนาบ
และโมโนโพลมาบ้าง [7 - 13] แต่ ส ายอากาศโครงสร้ างโมโนโพลจะ
ได้ รั บ ความสนใจมากกว่ า เนื่ องจากเป็ นโครงสร้ า งที่ เ อื้ อ ต่ อ การ
แพร่ กระจายคลื่ นแบบรอบทิ ศทางได้ดี โดยสายอากาศโมโนโพลแบบ
แรกๆ ได้แก่ สายอากาศรู ปควันภูเขาไฟ (Volcano smoke antenna) ซึ่งถูก
นาเสนอในปี พ.ศ. 2488 แต่สายอากาศรู ปแบบนี้ ยังมี ขอ้ จากัดด้านความ
ยากในการสร้างและประสิ ทธิ ภาพของอัตราส่ วนคลื่ นนิ่ งที่สูงเกิ นไป ใน
เวลาต่ อมา ได้มี ก ารพัฒนาสายอากาศที่ คล้ายคลึ งกัน แต่เป็ นรู ป ดวงตา
(Eye-shaped antenna) ขึ้น ซึ่ งมีขอ้ ดี ด้านแถบความถี่ ที่กว้าง คือ 3.1 – 20
GHz และมี อตั ราขยายที่ สูง ราว 3.5 – 9.3 แต่ ล ัก ษณะการแพร่ ก ระจาย
คลื่นจะเป็ นแบบทิศทางเดียว (Directional) สาหรับสายอากาศในรู ปแบบ
อื่ น ๆ เช่ น สายอากาศหลายใบมี ด รู ป ทรงกลม (Multi-circular blades

บทคัดย่ อ
บทความนี้ นาเสนอสายอากาศโมโนโพลทรงกลมสาหรับการ
ประยุกต์ดา้ นแถบความถี่กว้างยิง่ ตัวแพร่ กระจายคลื่ นทาจากทองแดงทรง
กลมที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 28 มิลลิ เมตร ที่มีการเจาะช่ องกากบาท
ในแนวนอน ซึ่ งถู ก เชื่ อมต่ อกับ ระนาบกราวด์ท รงกลมขนาดเส้ น ผ่าน
ศูนย์กลาง 70 มิลลิ เมตร โดยระยะห่ างระหว่างตัวแพร่ กระจายคลื่ นและ
ระนาบกราวด์ เท่ากับ 1 มิลลิเมตร สาหรับเทคนิ คการช่ องเจาะกากบาทที่
ใช้ มีผลทาให้ได้คุณสมบัติของแถบความถี่กว้างยิ่งที่ความถี่ 3.1 – 10.6 กิ
กะเฮิ ร ตซ์ ค่ าอัต ราส่ ว นแรงดัน คลื่ น นิ่ ง ต่ า กว่ า 1.72 และอัต ราขยาย
มากกว่า 1.36
คาสาคัญ: สายอากาศ, โมโนโพล, แถบความถี่กว้างยิง่

Abstract
This paper proposes a spherical monopole antenna for ultrawideband application. The antenna radiator was made of a 28 mm-dia.
spherical copper having a cross-aperture on horizontal axis, which was
connected to a 70 mm-dia. circular ground plane at a distance of 1 mm.
The cross-aperture technique was employed in order to achieve an ultrawide band at 3.1 – 10.6 GHz, VSWR at less than 1.72 and gain at more
than 1.36.
Keywords: antenna, monopole, ultra-wideband

1. บทนา
เนื่องจากการเจริ ญเติบโตของความต้องการใช้ระบบสื่ อสารไร้
สายในปัจจุบนั ที่เพิ่มขึ้นอย่างมาก ทาให้ช่องสัญญาณที่มีใช้อยูไ่ ม่สามารถ
รองรับกับความต้องการที่ สูงมากยิ่งขึ้น ได้ ด้วยเหตุ น้ ี จึ งได้มีก ารศึ กษา
แถบความถี่กว้างยิ่ง เรี ยกว่า “อัลตราไวด์แบน์ (Ultra-wideband)” เกิ ดขึ้น
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antenna) เป็ น ส ายอากาศที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภาพ ดี ใน ด้ า น แบ น ด์ วิ ด ธ์
ประสิ ทธิ ผล และรู ปแบบการแพร่ กระจายคลื่น สาหรับสายอากาศแบบ
สุ ด ท้ายที่ ไ ด้ท าการศึ ก ษา คื อ สายอากาศทรงกลม ที่ ได้ เคยศึ ก ษาการ
ปรั บ แต่ ง แบนด์ วิด ธ์ และมี อิ ม พี แ ดนซ์ ข องสายอากาศที่ ใ กล้เคี ยง 50
โอห์ม
สาหรับบทความวิจยั นี้ ได้ทาการศึ กษาและพัฒนาสายอากาศ
ทรงกลมที่ได้เคยทาการศึกษามา โดยได้พฒั นาเพิ่มเติมด้วยการเจาะช่ อง
กากบาทในระนาบแกนนอน รายละเอี ย ดของการศึ ก ษาและพัฒ นา
ตลอดจนผลการทดสอบประสิ ทธิ ภาพของสายอากาศ ได้ถูกนาเสนอแล้ว
ในหัวข้อถัดไป

จากรู ปที่ 1 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของตัวแพร่ กระจายคลื่ น
รู ปทรงกลม (D) ขนาด 28 มิลลิเมตร (ทาจากทองแดง) และขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลางของระนาบกราวด์วงกลม (G) เท่ากับ 70 มิลลิเมตร (RT/Duriod
#5880) ส าหรั บ ระยะห่ างระหว่างตัวแพร่ ก ระจายคลื่ น และกราวด์ (L)
เท่ากับ 1 มิลลิเมตร ในที่ น้ ี ทาการเจาะช่ องกากบาทในแนวนอนของตัว
แพร่ กระจายคลื่ น กว้าง 8 มิลลิเมตร โดยความลึ กของการเจาะช่ องจากผิว
ด้านบนของทรงกลม เป็ น 26.4 มิลลิเมตร สาหรับผลการคานวณและผล
การวัด ประสิ ท ธิ ภ าพสายอากาศด้ านสั ม ประสิ ท ธิ์ การสะท้อ นกลับ
(Reflection coefficient, S11) และค่าแรงดันคลื่ นนิ่ ง (VSWR) ได้แสดงดัง
รู ปที่ 2

2. สายอากาศต้ นแบบ
ดังที่ ได้ก ล่ าวในตอนต้น แล้วว่ า คณะผู ้วิ จยั ให้ ค วามสนใจ
ศึก ษาสายอากาศโมโนโพลรู ป ทรงกลม ซึ่ งมี คุ ณ ลัก ษณะที่ เอื้ อต่ อการ
แพร่ ก ระจายคลื่ นรองทิ ศ ทาง โดยรู ป แบบสายอากาศทรงกลมที่ ศึก ษา
แสดงดังรู ปที่ 1
ตัวแพร่
กระจายคลื่น

D

กราวด์
L
คอนเน็คเตอร์
G

Z
X

Y

รู ปที่ 2 เปรี ยบเทียบประสิ ทธิภาพของสายอากาศด้านสัมประสิ ทธิ์การ
สะท้อนกลับ (Reflection coefficient, S11) และอัตราส่ วนแรงดันคลื่นนิ่ ง
(VSWR) ของผลการคานวณและผลการวัด
ข้อสังเกตจากการศึกษา พบว่า การเพิ่มขนาดและความลึกของ
ช่ องเจาะกากบาทจะมี ส่ วนช่ วยเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภาพของสายอากาศได้ดี
ยิ่งขึ้ น โดยในที่น้ ี ค่าความกว้างของช่ องเจาะกากบาทที่ เหมาะสม คือ 8
มิ ล ลิ เมตร นอกจากนี้ ยัง ได้ มี ก ารวัด รู ป แบบการแพร่ ก ระจายคลื่ น
(Radiation pattern) ทั้งรู ป แบบ Cross-polarization และ Co-polarization

รูปที่ 1 ต้นแบบสายอากาศทรงกลมกับเทคนิ คการเจาะช่องกากบาท
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เป็ นไปตามเป้ าประสงค์ข องการประยุก ต์ใ ช้ ก ับ เครื อ ข่ ายส่ วนบุ ค คล/
ภายในบ้านที่ตอ้ งการทิศทางการแพร่ กระจายคลื่นแบบรอบทิศทาง

ดังแสดงในรู ปที่ 3 โดยท าการวัดที่ ค วามถี่ 3.1, 5.6, 8.1 และ 10.6 GHz
โดยจากรู ป จะได้รูป แบบการแพร่ ก ระจายคลื่ น แบบรอบทิ ศ ทางทั้ง
ระนาบ XY และ XZ

3.1 GHz

5.6 GHz

8.1 GHz

10.6 GHz

3.1 GHz

5.6 GHz

10.6 GHz

8.1 GHz

รู ปที่ 3 รู ปแบบการแพร่ กระจายคลื่น (Radiation pattern) ของสายอากาศต้นแบบที่นาเสนอ

3. สรุปผลและบทวิเคราะห์

4. กิตติกรรมประกาศ

งานวิจยั นี้ ได้ทาการศึ กษาและพัฒนาสายอากาศแถบกว้างยิ่ง
ด้วยโครงสร้างสายอากาศแบบโมโนโพลรู ปทรงกลม ซึ่งเป็ นโครงสร้างที่
เอื้ อ ต่ อ การพัฒ นาสายอากาศแถบกว้างยิ่ ง โดยได้มี ก ารปรั บ ปรุ ง ค่ า
ประสิ ทธิ ภาพของสายอากาศด้วยการเพิ่มช่ องเจาะกากบาท เพื่อให้ได้ค่า
อั ต ราส่ วน คลื่ นนิ่ งต่ า กว่ า 1.72 และอั ต ราขยายมากกว่ า 1.36 dBi
นอกจากนี้ รู ป แบบการแพร่ ก ระจายยังเป็ นแบบรอบทิ ศ ทางด้วย ซึ่ ง

ทุ น สนั บ สนุ น การวิ จ ัย จากส านั ก งานคณะกรรมการวิ จ ัย
แห่ งชาติ (วช.) งบประมาณแผ่น ดิ น ประจาปี 2557 รหัสโครงการวิจยั
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การออกแบบและสร้ างสายอากาศตัวสะท้อนพาราโบลอยด์
Design and Fabricate the Reflector Paraboloid Antenna
นพพล ปามูล1 สุ ธาสิ นี นาวี 1 นิพนธ์ เลิศมโนกุล2 และ ระพินทร์ ขัดปิ ก2
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สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม 2สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
128 ถ.สุเทพ ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชี ยงใหม่ 50300 โทรศัพท์: 053-921444 # 2111 E-mail: rapin56_1@hotmail.com

บทความนี้ นาเสนอการพิจารณาฟี ดฮอร์ นวงกลมที่ทาหน้าที่
กระตุน้ สัญญาณให้กบั สายอากาศตัวสะท้อนพาราโบลอยด์ โดยฟี ดฮอร์ น
วงกลมได้พิจาณาค่าความยาวฟี ดฮอร์ น ระยะห่ างระหว่างช่ องเปิ ดถึ งจุด
กระตุ้น ระยะยาวของโพรบทุ ก อย่างที่ พอเหมาะเพื่ อ จะน าไปกระตุ ้น
สัญญาณให้สายอากาศตัวสะท้อนพาราโบลอยด์แล้วหาค่าระยะอัตราส่ วน
โฟกัสต่อเส้นผ่านศูนย์กลางช่ องเปิ ดสายอากาศพาราโบลอยด์ (F/D) ที่
เหมาะสมคือ 0.36 โดยกาหนดให้ความกว้างสายอากาศตัวสะท้อนเท่ากับ
50 ซม. โดยมีอตั ราขยายจากการจาลองด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เท่ากับ
26.9 dBi ค่าอัตราสู ญเสี ยย้อนกลับจากการทดสอบ -23 dB มีแบบรู ปการ
แพร่ กระจายคลื่นแบบทิศทางเดียว

ได้มากและทาให้การใช้ชีวิตสะดวกสบายยิ่งขึ้น ความถี่ ทอ้ งถิ่นไร้ สาย
(Wireless LAN) ที่ ใช้กนั มี สองย่านคื อ 2.4 GHz และ 5.8 GHz ใน
บทความนี้ จะนาเสนอสายอากาศที่ทาการเชื่ อมต่อ (Link) ระหว่างจุดสอง
จุด (Point to point communication) ที่ความถี่ 5.8 GHz ด้วยสายอากาศตัว
สะท้อนพาราโบลอยด์ เพราะสายอากาศประเภทนี้ จะให้อตั ราขยายสู ง มี
แถบความถี่กว้าง และเหมาะกับการใช้งานด้านความถี่ยา่ นไมโครเวฟ [1]
โดยทัว่ ไปสายอากาศประเภทนี้ จะประกอบด้วยตัวสะท้อน
และตัวฟี ด มักจะมีอตั ราขยายสู งๆ ( 50 dBi) ซึ่ งอาจจะต้องให้เส้นผ่าน
ศูนย์กลางตัวสะท้อนพาราโบลอยด์มีค่าหลายเท่าของค่าความยาวคลื่ น (
100 λ) ถ้าเป็ นสายอากาศตัวสะท้อนที่ใช้สาหรับความถี่ต่าอาจมีรูแต่ขนาด
ของรู ตอ้ งน้อยกว่า λ/16 จะช่วยให้ไม่ตา้ นลม ลดน้ าหนักได้

คาสาคัญ: สายอากาศตัวสะท้อนพาราโบลอยด์, ฟี ดฮอร์ นวงกลม, ระยะ
โฟกัสต่อเส้นผ่านศูนย์กลางช่องเปิ ดสายอากาศพาราโบลอยด์

2. คานวณและออกแบบสายอากาศ
2.1 ฟี ดฮอร์ นวงกลม

บทคัดย่ อ

ฟี ดฮอร์ นวงกลมเป็ นสายอากาศทรงกระบอกกลมที่ออกแบบ
ให้ได้ค่าที่เหมาะสม (optimal) ที่ความถี่ 5.8 GHz โดยมี ค่ารั ศมีของฟี ด
ฮอร์ นวงกลม ( a ) ดังสมการที่ (1) และค่าความยาวคลื่ นในท่อนาคลื่ น
วงกลม ( g ) หาได้จากดังสมการที่ (2)

Abstract
This paper presents the feed horn circular that feeds the
signal to the parabolic reflector antenna. This also shows the length of
the feed horn circular , the distance between the excited point to circular
aperture feed horn and the range of probe are optimized for feeding to
the parabolic reflected antenna. Further, the ratio of F/D is a very
important parameter and it is in a good range at 0.36. This paper also
determines the diameter at 50 cm., simulation gain is 26.9 dBi,
experiment return loss is -23 dB and the radiation pattern is directional
beam.

0.293  a  0.486
1
g 
; c  3.412a
2
1    c 

c คือ ค่าความยาวคลื่นตัด (cut off wavelength) ของทรงกระบอก [1]

2.2 สายอากาศตัวสะท้ อนและฟี ดฮอร์ นวงกลม
สายอากาศใช้งานที่ความถี่ 5.8 GHz โดยต้องการให้มีการ
สื่ อสารแบบจุ ด ต่ อ จุ ด ต้ อ งออกแบบสายอากาศที่ มี แ บบรู ปการ
แพร่ กระจายคลื่นแบบทิศทางเดียวเพื่อให้ได้ระยะที่ไกล ในบทความนี้ จะ
พิจารณาสายอากาศพาราโบลอยด์เพราะให้แบบรู ปการแพร่ กระจายคลื่ น
และอัตราขยายสูงตามที่ตอ้ งการ

Keywords: parabola reflector antenna, circular feed horn, high gain,
ratio F/D

1. บทนา
สายอากาศเป็ นการนาความรู ้ ดา้ นวิศวกรรมแม่เหล็กไฟฟ้ ามา
ใช้ป ระโยชน์ ไ ด้สู ง สุ ด เพราะช่ ว ยให้ ก ารสื่ อ สารไร้ ส ายเข้า ถึ ง มนุ ษ ย์
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สิ่ ง ที่ ต้อ งพิ จ ารณาจะเริ่ ม จากฟี ดฮอร์ น วงกลม ซึ่ งจะต้อ งมี
ความสัมพันธ์กบั ระยะโฟกัสของสายอากาศพาราโบลอยด์ และระยะ
ความกว้าง ( D ) ของสายอากาศตัวสะท้อนพาราโบลอยด์ดงั สมการที่ (3)
D2
16 F
F
1

D 4 tan   

และ 0.4 เพราะมีโลบข้างน้อยและขนาดต่า สาหรับ 0.2 และ 0.5 มีโลบ
ข้างจานวนมากและขนาดสู ง อีกทั้งจากรู ปที่ 5 ก็จะเห็ นว่าอัตราขยายของ
สายอากาศระหว่าง F/D 0.3 ถึง 0.5 มีค่าใกล้เคียงกัน เพราะฉะนั้นจากรู ป
ที่ 4 และรู ปที่ 5 ก็สามารถสรุ ปได้ว่า F/D ที่เหมาะสมที่สุดจะอยูร่ ะหว่าง
0.3 – 0.4

(3)

H

(4)

เมื่อ F คือ ความยาวโฟกัสของสายอากาศตัวสะท้อนพาราโบลอยด์
D คือ ความกว้างของสายอากาศตัวสะท้อนพาราโบลอยด์
H คือ ความลึกระหว่างจุดยอดถึงขอบสายอากาศพาราโบลอยด์
 คือ มุมระหว่างขอบของสายอากาศพาราโบลอยด์กบั จุดโฟกัส
P(r,
z

รู ปที่ 2 อัตราสูญเสี ยย้อนกลับของฟี ดฮอร์นวงกลม

Focus length


D


H

F
y


x

รู ปที่ 1 โครงสร้ างสายอากาศตัวสะท้อนพาราโบลอยด์

5.8 GHz

กาหนดให้ความกว้างของสายอากาศพาราโบลอยด์มีค่าเท่ากับ
50 ซม. จึงได้ค่าความสู ง H ดังสมการที่ (3) โดยค่าโฟกัสนั้นจะขึ้นอยู่
กับการกาหนดค่า F/D [2] ซึ่ งก็จะส่ งผลต่อความลึกของสายอากาศตัว
สะท้อนพาราโบลอยด์ H ด้วย [3]

รู ปที่ 3 ค่าอัตราสู ญเสี ยย้อนกลับต่อค่า F/D

3. ผลการจาลอง
รัศมีของฟี ดฮอร์นวงกลมเท่ากับ 0.3 โดยความยาวฟี ดฮอร์ น
วงกลมมี ค่า เท่ ากับ 3g / 4 ระยะห่ างจากจุ ด กระตุ้น กับ ช่ อ งเปิ ดมี ค่ า
เท่ า กับ g / 2 และความยาวโพรบ  / 4 จะเป็ นเงื่ อ นไขเริ่ มต้ น
สาหรับฟี ดฮอร์ นวงกลมได้แสดงอัตราการสู ญเสี ยย้อนกลับดัง รู ปที่ 2 ซึ่ ง
จะเห็นได้วา่ จะสามารถครอบคลุมความถี่ ได้ต้ งั แต่ 5 GHz ถึง 6 GHz โดย
ค่ า อัต ราสู ญ เสี ย ย้อ นกลับ มี ค่ า เฉลี่ ย น้ อ ยกว่ า -15 dB และส าหรั บ
สายอากาศตัวสะท้อนพาราโบลอยด์กาหนดให้เส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากับ

D = 50 ซม. ซึ่ งจะเริ่ มหาค่าความยาวโฟกัสด้วยการเปลี่ยนแปลงค่า F/D
[2] โดยจะได้ค่าอัตราสู ญเสี ยย้อนกลับดังรู ปที่ 3 จากผลการจาลองทาให้
ทราบว่า F/D ที่ 0.1 นั้นไม่สามารถตอบสนองความถี่ที่ตอ้ งการได้เลย
สาหรับ F/D ที่เหมาะสมมีหลายระยะตั้งแต่ 0.2 – 0.5 แต่แบบรู ปการ
แพร่ กระจายคลื่ นดังรู ปที่ 4 นั้นจะเห็ นได้ว่า F/D ทีเหมาะสมนั้นคือ 0.3

(ก) ระนาบสนามแม่เหล็ก
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(ก) ระนาบสนามแม่เหล็ก
(ข) ระนาบสนามไฟฟ้ า
รู ปที่ 4 แบบรู ปการแพร่ กระจายคลื่น เมื่อเปลี่ยนแปลงค่า F/D

(ข) ระนาบสนามไฟฟ้ า
รู ปที่ 7 แบบรู ปการแพร่ กระจายคลื่นสายอากาศตัวสะท้อนพาราโบลอยด์

รู ปที่ 5 อัตราขยาย
จากนั้นหาค่า F/D อย่างละเอียดดังรู ปที่ 6 จะเห็ นได้วา่ F/D ที่เหมาะสม
ที่สุดคือ 0.36 ซึ่ งมีค่ าอัตราสู ญเสี ยย้อนกลับน้อยกว่า -25 dB และมี
อัตราขยาย 26.9 dBi ทาให้ ไ ด้มุ ม ระหว่างฟี ดฮอร์ น วงกลมกับ ขอบ
สายอากาศตัวสะท้อนจาก (4) มี ค่าเท่ากับ   34.77 รู ปที่ 7 (ก) เป็ น
แบบรู ปการแพร่ ก ระจายคลื่ น สนามแม่ เ หล็ ก ที่ ล ัก ษณะสมมาตรกัน
มีโลบหลังน้อยกว่า 15 dB และ (ข) ระนาบสนามไฟฟ้ ามีโลบหลังเท่ากับ
ระนาบสนามแม่เหล็กแต่มีลกั ษณะลาคลื่ นไม่สมมาตรอาจเนื่ องมากจาก
ตาแหน่งนี้ มีโพรบกระกระตุน้ สัญญาณในฟี ดฮอร์ นวงกลมอยู่

4. ผลการทดลอง

รู ปที่ 8 ค่าอัตราสู ญเสี ยย้อนกลับ
รู ปที่ 8 เป็ นผลการวัดอัตราสู ญเสี ยย้อนกลับด้วยเครื่ องวิเคราะห์วงจรข่าย
ยี่ห้อ Agilent Technologies รุ่ น N9912A ซึ่ งจะเห็ นได้ว่าที่ ความถี่ ที่ได้
ออกแบบไว้ (5.8 GHz) จะให้ผลตอบสนองดีที่สุดคือ -33.56 dB มีแถบ
ความถี่ (Bandwidth) มากกว่า 350 MHz รู ปที่ 9 (ก) เป็ นแบบรู ปการ
แพร่ กระจายคลื่ นในระนาบสนามแม่เหล็กที่มีลาคลื่นหลัก   0 มี ลา

รู ปที่ 6 อัตราขยายและค่าอัตราสู ญเสี ยย้อนกลับ เมื่อเปลี่ยนค่า F/D
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คลื่ นด้านข้างบ้างเล็ก น้อยที่ มุม   20 โดยโลบหลังยังคงน้อยกว่า
-20 dB รู ปที่ 9 (ข) เป็ นแบบรู ป การแพร่ ก ระจายคลื่ น ในระนาบ
สนามไฟฟ้ า จะมีลาคลื่นหลักที่   20 โดยที่มุม   5 จะมีโลบข้าง
แต่เนื่องจากผลการทดสอบได้ทาในที่โล่งแจ้งอาจมีผลของคลื่ นความถี่ ที่
ไม่ ต้อ งการเข้า รบกวนในระบบ และเนื่ อ งจากสนามระยะไกลของ
สายอากาศจะมี ระยะมากกว่า 10 เมตร จาเป็ นต้องใช้สายนาสัญญาณ
ค่อนข้างยาวอาจเป็ นอีกปั จจัยหนึ่ งที่ทาให้ผลการทดลองคลาดเคลื่อนจาก
ผลการจาลอง รู ปที่ 10 เป็ นโครงสร้ า งสายอากาศตัวสะท้อนพาราโบ
ลอยด์ที่สร้างพารามิเตอร์ ค่าต่างๆ


00

คุณลักษณะทางไฟฟ้ าของฟี ดฮอร์ นวงกลม มี ค่าอัตราสู ญเสี ย
ย้อนกลับเฉลี่ ยน้อยกว่า -15 dB ตลอดย่านความถี่ 5 – 6 GHz มีแบบ
รู ปการแพร่ กระจายคลื่ นแบบทิศทางเดี ยว จากนั้นนาฟี ดฮอร์ นวงกลมนี้
กระตุ้ น สั ญ ญาณให้ ก ั บ สายอากาศตั ว สะท้ อ น โดยได้ ก าหนดให้
สายอากาศตัวสะท้อนมี ความกว้างของเส้นผ่านศูนย์กลางยาวเท่ากับ 50
ซม. แล้วเริ่ มพิจารณาค่า F/D โดยค่าที่เหมาะสมคือ 0.36 ซึ่ งจะได้อตั รา
สูญเสี ยย้อนกลับจากผลการวัดเท่ากับ -33.56 dB ณ.ความถี่ 5.8 GHz โดย
มีอตั ราขยายสูงสุดของผลการจาลองคือ 27.4 dBi
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(ข) ระนาบสนามแม่เหล็ก
รู ปที่ 9 ผลการวัดแบบรู ปการแพร่ กระจายคลื่น

นิ พ นธ์ เลิ ศ มโนกุ ล ปั จ จุ บ ั น ด ารงต าแหน่ ง ผู ้ ช่ ว ย
ศ า ส ต ร า จ า ร ย์ ป ร ะ จ า ส า ข า วิ ช า วิ ศ ว ก ร ร ม
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ มหาวิ ท ยาลัย เทคโนโลยีร าชมงคล
ล้านนา เชี ยงใหม่
ระพินทร์ ขัดปิ ก สาเร็ จ การศึก ษาปริ ญญาวิศวกรรม
ศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมโทรคมนาคม) ปั จจุบนั
เป็ นอาจารย์ประจาสาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิ กส์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชี ยงใหม่ มี
ความสนใจด้านวิศวกรรมสายอากาศ

รู ปที่ 10 โครงสร้างสายอากาศตัวสะท้อนพาราโบลอยด์พร้อมฟี ดฮอร์น
วงกลม
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การศึกษาการปรับโครงสร้ างสายอากาศแบบโมโนโพลรูปปลัก๊ ไฟสาหรับการสื่ อสารแบบไร้ สาย
The Study of Plugs-Shaped Mono-Pole Antenna Structure Tuning for Wireless Communication
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บทคัดย่อ

1.บทนา

งานวิจยั นี้ นาเสนอการศึกษาการปรับโครงสร้างสายอากาศแบบโมโน
โพลรู ปปลัก๊ ไฟสาหรับการสื่ อสารแบบไร้ สาย บนแผ่นวงจรพิมพ์ชนิ ด
FR4 มีค่าไดอิเล็กตริ ก (εr) เท่ากับ 4.3 การออกแบบสายอากาศต้นแบบ มี
จุดเริ่ มต้นจากการปรับจูนโครงสร้างพื้นฐานของสายอากาศโมโนโพลรู ป
สี่ เหลี่ยมผืนผ้าที่ความถี่เท่ากับ 1.8 กิกะเฮิรตซ์ จนได้โครงสร้างที่สมบูรณ์
การปรับจูนอาศัยการจาลองแบบด้วยโปรแกรม คอมพิวเตอร์ ร่วมกับวิธี
เชิงประสบการณ์ ในการเพิ่มสตับและเซาะร่ องที่ตวั สายอากาศ ผลทาให้
ค่าอิมพีแดนซ์แบนด์วิดท์ของสายอากาศที่นาเสนอกว้างขึ้นและสามารถ
รองรั บ การประยุก ต์ใช้งานกับ ระบบสื่ อ สารไร้ ส าย ได้แ ก่ DCS, PCS,
UMTS, WLAN IEEE 802.11a/b/g, Bluetooth และ WLAN จากผลการ
จาลองแบบพบว่าค่าอิมพีแดนซ์แบนด์วิดท์มีค่า ร้อยละ 70.02 (1.29-2.68
GHz) มีค่าอัตราขยายเฉลี่ยเท่ากับ 3.25 dBi และมีแบบรู ปการแผ่พลังงาน
ในลักษณะรอบทิศทาง

การออกแบบโครงสร้ างสายอากาศโมโนโพลที่ มีการป้ อนสัญ ญาณ
อินพุตแบบระนาบร่ วมสาหรับการสื่ อสารไร้สาย มีนกั วิจยั หลายท่านได้
ทาการพัฒนาสายอากาศและทาการปรับจูนโครงสร้างสายอากาศกันอย่าง
แพร่ หลาย [1-4] สายอากาศประเภทนี้ มีข ้อดี คือ มี โครงสร้ างขนาดเล็ก
ออกแบบง่ า ยและราคาถู ก การปรั บ จู น เพื่ อ ใช้ง านสายอากาศในย่า น
ความถี่ที่ตอ้ งการ สามารถทาได้ง่ายเนื่ องจากตัวสายอากาศและการป้ อน
สั ญ ญาณจะอยู่ใ นระนาบเดี ย วกับ กราวด์ [2-4] จากที่ ก ล่ า วมาพบว่ า
สายอากาศแบบระนาบร่ วมส่ วนใหญ่นิยมออกแบบใช้สื่อสารไร้สายใน
ช่วงความถี่กว้างของระบบ DCS, PCS, WCDMA /UMTS, WLAN IEEE
802.11a/b/g , Bluetooth รวมถึ ง สายอากาศยัง มี ผ ลตอบสนองต่ อ ย่ า น
ความถี่ ที่ ใ ช้ กั บ โทรศั พ ท์ มื อ ถื อ ในประเทศไทย เช่ น ย่ า นความถี่
1800/1900 MHz และย่านความถี่ 2.1 GHz เป็ นต้น จากที่ กล่ าวมาทาให้
เกิดแนวคิดออกแบบสายอากาศให้มีลกั ษณะและคุณสมบัติที่แตกต่างจาก
สายอากาศพื้นฐาน เพื่อตอบสนองต่อการใช้งาน และการแผ่พลังงานใน
ลักษณะรอบทิศทาง การออกแบบสายอากาศใช้เทคนิ คพื้นฐานเพื่อทาให้
สายอากาศมี ผลตอบสนองต่อย่านความถี่ ใช้งาน เช่ น การเซาะร่ อง การ
เพิ่มสตับปรับจูนที่ตวั สายอากาศหรื อระนาบกราวด์เป็ นต้น ดังนั้น ผูว้ ิจยั
จึงมีความสนใจพัฒนาโครงสร้างสายอากาศโมโนโพลแบบระนาบร่ วม
โดยเลือกใช้เทคนิคการเพิ่มสตับและเซาะร่ องที่ตวั สายอากาศ [5-10] เพื่อ
ท าให้ โ ครงสร้ า งมี ข นาดเล็ ก ปรั บ จู น ง่ า ยไม่ ซั บ ซ้ อ น มี ค่ า แมตซ์
อิ มพี แดนซ์ เท่ ากับ 50 โอห์ ม ตลอดย่านความถี่ ใช้งานที่ ตอ้ งการ ซึ่ งจะ
กล่าวในการออกแบบและผลการจาลองแบบในส่ วนต่อไป

คาสาคัญ: รู ปปลัก๊ ไฟ, การเพิ่มสตับ, การเซาะร่ อง, การสื่ อสารไร้สาย

Abstract
This research is presented the study of plugs-shaped mono-pole
antenna structure tuning for wireless communication on FR4 printed
circuit board (PCB) with the dielectric value of 4.3. The design of the
prototype antenna was based upon the basic structure of a rectangular
mono-pole antenna at frequency of 1.8 GHz. The antenna structure
tuning (adding stub and slot etching) was completed by using computer
program (simulation) and empirical method. The impedance bandwidth
of proposed antenna is wider and can be support various wireless
communication systems including DCS, PCS, UMTS, WLAN IEEE
802.11 a/b/g, Bluetooth, and WLAN. From the simulation results, the
proposed antenna has the impedance bandwidth of 70.02% (1.29-2.68
GHz), the average gain of 3.25 dBi and the radiation patterns as
omnidirectional.

2. การออกแบบและผลการจาลองแบบ
2.1 โครงสร้ างสายอากาศ
โครงสร้ า งสายอากาศในการศึ ก ษานี้ เลื อ กออกแบบบน
แผ่น วงจรพิ มพ์แบบ FR4 ซึ่ งมี ค่าคงตัวไดอิ เล็กตริ ก (r) เท่ ากับ 4.3 ค่ า
ของความหนาแผ่นวงจรพิมพ์ (h) เท่ากับ 0.764 มม. และ มีค่าความหนา
แผ่นทองแดง (t) เท่ากับ 0.017 มม. โดยเริ่ มจากการออกแบบสายอากาศ
รู ปสี่ เหลี่ยมผืนผ้าให้มีความถี่เรโซแนนซ์ใช้งาน เท่ากับ 1.8 GHz มีขนาด
ความกว้าง (a) และค่าความยาว (b) คื อ 14 มม. และ 10 มม. ตามลาดับ
ขนาดของสายอากาศเริ่ มต้น สามารถคานวณได้ดงั สมการที่ (1)-(3) [10]
ส าหรั บ ในส่ วนปรั บ จู น คื อการเพิ่ม สตับ ด้านบนของตัวแผ่พ ลังงานรู ป

Keywords: plugs-shaped, adding stub, slot etching, and wireless
communication
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สี่ เหลี่ยมผืนผ้า จากนั้นจะทาการเซาะร่ องบริ เวณสตับที่ เพิ่มในตอนแรก
และบริ เวณส่ วนตรงกลางของการแผ่พลังงานแสดงดังรู ปที่ 1 โดยการ
ปรับจูนเลือกขนาดสตับและความกว้างในการเซาะร่ องเริ่ มจากขนาด /8
และสาหรับการคานวณเบื้องต้นสามารถคานวณตามสมการดังนี้ [4-10]

และ

a

c
2 fr

b

c
 2L
2 f r  eff

 eff 

2

(2)

r  1 r 1
2

การจ าลองแบบโครงสร้ า งสายอากาศ เพื่ อ หาค่ า ความสู ญ เสี ย
เนื่ อ งจากการย้อ นกลับ ค่ า อัต ราส่ ว นคลื่ น นิ่ ง ของแรงดัน (Voltage
standing wave ratio: VSWR) ที่ ส่ ง ผลต่ อ อิ ม พี แ ดนซ์ แ บนด์ วิ ด ท์ ค่ า
อัต ราขยายและแบบรู ป การแผ่ พ ลั ง งานของสายอากาศในระนาบ
สนามแม่เหล็กและสนามไฟฟ้า ขั้นตอนการปรับจูนโครงสร้างสายอากาศ
ให้ ไ ด้ส ายอากาศต้น แบบตามรู ป ที่ 1 มี ข้ ัน ตอนการปรั บ จู น หลัก ๆ
แบ่ งเป็ น 3 ส่ วน โดยเริ่ มจากการนาโครงสร้างสายอากาศโมโนโพลรู ป
สี่ เหลี่ยมผืน่ ผ้าพื้นฐาน [10] มาปรับจูน ตามลาดับ ดังรู ปที่ 2

(1)

r 1



2.2 ผลการจาลองแบบของสายอากาศ

12h 
1 

2 
W 

1

2

;W
h

1

(3)

8
c คือ ความเร็ วแสงมีค่าเท่ากับ 3  10 m/s

โดยที่

 eff คือ ค่าคงตัวไดอิเล็กตริ กสัมพัทธ์

W คือ ค่าของคว้ามกว้างของแผ่นวงจรพิมพ์ชนิด FR4
L คือ ค่าความยาวการกระจายคลื่นในแนวเส้นสนามไฟฟ้ า
จากผลการคานวณสมการดังกล่าวนามาใช้ในการออกแบบ ร่ วมกับ
การจาลองแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพื่อทาการปรับจูนโครงสร้าง
สายอากาศจนได้ตน้ แบบที่สมบูรณ์ และผลการตอบสนองความถี่ตามที่
ต้องการ ดังรู ปที่ 1 และมีค่าพารามิเตอร์ที่ดีที่สุดแสดงดัง ตารางที่ 1

รู ปที่ 2 ขั้นตอนการปรับจูนโครงสร้างสายอากาศต้นแบบ
รายละเอี ยดการปรับ เริ่ มปรั บ ในส่ วนแรกคื อทาการเพิ่ มสตับ รู ป
สี่ เหลี่ยมผืนผ้าแนวตั้งที่บริ เวณด้านบนแผ่นแผ่พลังงานรู ปสี่ เหลี่ยมผืนผ้า
พื้นฐาน โดยค่าพารามิเตอร์ ที่สาคัญในการปรับจูนในขั้นตอนนี้ มี 2 ค่าคือ
ค่าความกว้าง W1 เลือกปรับจูนที่ขนาดตั้งแต่ 2.5, 5 ,7.5,10 และ 12.5 มม.
และค่าความยาว L1 เลือกปรับจูนที่ ขนาดตั้งแต่ 2 ,6 ,10 ,14 และ18 มม.
จากการปรับจูนดังกล่าวพบว่าได้ค่าที่เหมาะสมที่สุด คือ W1= 10 มม. และ
L1 = 14 มม. แสดงดัง รู ป ที่ 3 ผลการจ าลองแบบพบว่า ค่ า การสู ญ เสี ย
เนื่ องจากการย้อนกลับมีผลตอบสนอง 2 ช่ วงความถี่ คื อ ช่ วงความถี่ ต่ า
ร้อยละ 34.28 (1.45-2.05 GHz) และช่ วงความถี่ สูงร้อยละ 12.76 (2.422.75 GHz) แต่ยงั ไม่คลอบคลุมตลอดย่านความถี่ที่ตอ้ งการ แสดงได้ดงั จุด
A ในรู ปที่ 3 คือที่ความถี่ 2.05-2.42 GHz มีค่าสู งกว่า -10 dB (return loss
 -10 dB)
จากเหตุผลข้างต้นจึงทาให้ตอ้ งมีการปรับ ส่ วนที่ 2 คือการเซาะ
ร่ องรู ปตัวไอที่ตวั สตับด้านบนของตัวแผ่พลังงานที่เพิม่ เข้าไปในส่ วนแรก
การปรั บ ในส่ ว นนี้ ส่ ง ผลต่ อ ค่ า ความสู ญ เสี ย เนื่ อ งจากการย้อ นกลับ มี
ค่าพารามิเตอร์ ที่สาคัญ 2 ตัวที่ส่งผลโดยตรง คือความกว้าง W2 เลือกปรับ
จูนที่ขนาดตั้งแต่ 1 2 4 6 และ 8 มม. และค่าความยาว L1 เลือกค่าคงที่ 14
มม. ซึ่ งจากการปรับจูนดังกล่าว ทาให้ได้ค่าที่ เหมาะสมที่ สุด คื อ W2 = 4
มม. และ L1 = 14 มม. ผลการปรับพบว่ามีการเพิ่มขึ้นของค่าแบนด์วิดท์
เท่ากับร้อยละ 70.02 (1.29-2.68 GHz) เมื่อนาไปเปรี ยบเทียบกับการปรับ
ส่ วนแรก พบว่าผลการจาลองแบบในส่ วนที่ 2 คือ จุด B ในรู ปที่ 4 มี ค่า
ตอบสนองความถี่ที่ดีกว่าในส่ วนแรก คือ จุด A ในรู ปที่ 3 คือมีค่าความ
สู ญ เสี ยเนื่ อ งจากการย้อ นกลับ ต่ ากว่าเส้ น -10 dB แต่ เมื่ อ สั งเกตผลยัง
พบว่าค่าที่สูญเสี ยเนื่ องจากการย้อนกลับยังมีค่าใกล้เคียงกับค่า -10 dB ซึ่ ง
ในการสร้างสายอากาศจริ งอาจทาให้ค่าดังกล่าวมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้
แน่ ใจว่าสายอากาศที่ออกแบบสามารถรองรับความถี่ใช้งานช่วง 2.1-2.3
GHz ได้จริ งจึงต้องมีการปรับในจุด B มีค่าลดลงกว่านี้ ดังนั้น ผูว้ ิจยั จึงได้

z
x

รูปที่ 1 โครงสร้างของสายอากาศต้นแบบ
ตารางที่ 1 ค่ าพารามิเตอร์ ต่างๆ ของสายอากาศต้ นแบบ
ขนาดความกว้าง
ขนาดความยาว
ตัวแปร
ขนาด ( มม. )
ตัวแปร
ขนาด ( มม. )
W
W1
W2
W3
W4
W5
a
g

36
10
4
6
3
16
14
0.5

L
L1
L2 ,b
L3
L4
L5
h
t

40
14
10
3
12.5
1
0.764
0.017
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ทาการปรับจูนในส่ วนที่ 3 เพื่อลดค่าสู ญเสี ยเนื่ องจากการย้อนกลับที่ใน
จุด B ต่อไป
ในการปรับจูนส่ วนที่ 3 คือทาการเซาะร่ องรู ปสี่ เหลี่ยมผืนผ้าที่
บริ เวณตรงกลางแผ่นแผ่พลังงาน ค่าพารามิเตอร์ที่สาคัญในการปรับส่ วน
นี้ ได้แก่ ค่าความยาวกว้าง W3 เลือกปรับจูนที่ขนาดตั้งแต่ 2 4 6 8 10 และ
12 มม. และค่าความยาว L3 เลือกปรับจูนที่ขนาดตั้งแต่ 1 2 3 4 และ 5 มม.
ซึ่งจากการปรับจูนดังกล่าวพบว่าค่าที่เหมาะสมที่สุด คือ W3 เท่ากับ 6 มม.
และ L3 เท่ากับ 3 มม. โดยผลตอบสนองความถี่ของสายอากาศต้นแบบ
หลังการปรับจูนส่ วนที่ 3 มีค่าแบนด์วิดท์เท่ากับร้อยละ 70.16 (1.24-2.58
GHz) ซึ่ งมีค่าแบนด์วิดท์กว้างกว่าการปรับในส่ วนที่ 2 และมี ค่าสู ญเสี ย
เนื่องจากการย้อนกลับต่ากว่า -18 dB ตามต้องการแสดงดังรู ปที่ 5
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รู ปที่ 6 ผล การจาลองแบบค่าอัตราส่ วนคลื่นนิ่งของแรงดัน VSWR
สาหรับ ค่ าอัตราขยายของสายอากาศต้นแบบ จากผลการจาลอง
แบบแสดงดังรู ป ที่ 7 พบว่าค่ าอัต ราขยายตั้งแต่ ความถี่ 1.3-2.5 GHz มี
ค่าเฉลี่ยตลอดช่วงความถี่เท่ากับ 3.25dBi
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รูปที่ 3 ค่าความสู ญเสี ยเนื่องจากการย้อนกลับเมื่อปรับ W1 และ L1
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ในส่ วนผลการจาลองแบบแบบรู ปการแผ่พลังงานของสายอากาศ
ต้นแบบในระนาบสนามแม่เหล็กและสนามไฟฟ้ า ที่ ความถี่ใช้งาน 1.8
GHz และ 2.45 GHz พบว่าผลที่ ได้มีแนวโน้มไปในทิ ศทางเดี ยวกัน คื อ
การแผ่พ ลัง งานในระนาบสนามไฟฟ้ า (E-plane) มี ล ัก ษณะ เป็ นแบบ
สองทิศทาง ดังรู ปที่ 8 (ก) และการแผ่พลังงานในระนาบสนามแม่เหล็ก
(H-plane) มีลกั ษณะเป็ นแบบรอบทิศทาง ดังรู ปที่ 8 (ข)
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รูปที่ 4 ค่าความสู ญเสี ยเนื่องจากการย้อนกลับเมื่อปรับ W2 และ L1
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รู ปที่ 8 การจาลองแบบแบบรู ปการแผ่พลังงานที่ความถี่ 1.8 GHz
และ 2.45 GHz
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รูปที่ 5 ค่าความสู ญเสี ยเนื่องจากการย้อนกลับเมื่อปรับ W3 และ L3

y

4. สรุ ป

สาหรับผลการจาลองแบบอัตราส่ วนคลื่ น นิ่ ง (VSWR) ของ
สายอากาศต้นแบบ แสดงได้ดงั รู ปที่ 6 พบว่ามีแนวโน้มที่สอดคล้องกัน
กับค่าความสู ญเสี ยเนื่ องจากการย้อนกลับจากการจาลองแบบในรู ปที่ 5
โดยค่า VSWR ที่ความถี่ 1.3 - 2.5 GHz พบว่ามีค่าเฉลี่ยตลอดย่านความถี่
ใช้งาน ต่ากว่า 2 คือ มีค่าเฉลี่ยประมาณ 1.4

การศึ กษาโครงสร้างสายอากาศโมโนโพลรู ป ปลัก๊ ไฟ ด้วยการ
ปรั บ จู น ตัว สายอากาศเริ่ ม จากโครงสร้ า งสายอากาศโมโนโพลรู ป
สี่ เหลี่ ย มผื น ผ้า พื้ น ฐานและท าการปรั บ เพิ่ ม สตั บ และเซาะร่ องรู ป
สี่ เหลี่ ยมผื นผ้าท าให้มี ค่าอิ ม พี แดนซ์ แบนด์วิดท์ข ยายกว้างมากขึ้ น เพื่ อ

8th ECTI-CARD 2016 “การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอย่างชาญฉลาดเพื่อตอบสนองภาคอุตสาหกรรมสมัยใหม่อย่างยัง่ ยืน”
307

บทความวิจัย
การประชุมวิชาการ งานวิจยั และพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 8
8 th ECTI-CARD 2016, Hua Hin, Thailand
รองรับการประยุกต์ใช้งานในระบบ DCS, PCS, UMTS, Bluetooth, และ
WLAN IEEE 802.11a/b/g จากผลการจ าลองแบบพบว่ า สายอากาศ
ต้นแบบ มีแบนด์วิดท์กว้างขึ้นจากเดิมคือมีค่า เท่ากับร้อยละ 70.02 (1.292.68 GHz) มี ค่ า อัต ราขยายค่ า เฉลี่ ย 3.25 dBi ที่ ค วามถี่ 1.3 - 2.5 GHz
จุดเด่นของโครงสร้างสายอากาศต้นแบบ จากการศึกษาและวิจยั นี้ มีขอ้ ดี
คือทาให้ได้สายอากาศมีขนาดเล็ก มีจุดปรับจูนไม่ซบั ซ้อน และตอบช่วง
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บทคัดย่อ

Abstract

กิจกรรมนักศึ กษามี ส่ วนสํา คัญในการสร้ างบุ คลิ กภาพและ
ทักษะมนุษย์ให้กบั นักศึกษา บางสถาบันการศึ กษามี การมอบเกียรติ บัตร
ให้กบั นักศึกษาทีเข้ากิจกรรมครบตามเกณฑ์ทีกาํ หนด โดยทัวไปกิจกรรม
เหล่ า นี มักมี อ าจารย์ผู ้ดู แ ลไม่ มาก เช่ น โครงการบัณ ฑิ ต เกีย รติ นิ ย มมี
อาจารย์ผู ้ดู แ ลโครงการเพี ย งคนเดี ย ว ทํา ให้เ กิด ความยุ่ ง ยากในการ
ตรวจสอบประเมินนักศึกษาในโครงการและบันทึ กข้อมู ลของนักศึ กษา
อาจทําให้เกิดความผิดพลาดในการกรอกข้อมู ลปั ญหาเหล่ านี จึ งทําให้มี
การพัฒนาระบบสารสนเทศบนเว็บขึนด้วยภาษา C#.NET และฐานข้อมู ล
SQL Server และแอนดรอยด์แอปพลิเคชันด้วยภาษา Java เพือช่วยอํานวย
ความสะดวกให้อาจารย์ผูด้ ู แลกิจกรรมนักศึ กษา อาจารย์ผูด้ ู แลระบบจะ
เป็ นผูบ้ ัน ทึ ก รายชื อนัก ศึ กษาที มี สิ ท ธิ เข้าร่ ว มโครงการ และระบบจะ
จัดเก็บข้อมู ลเหล่ านี ลงฐานข้อมู ล อาจารย์ผูด้ ู แลระบบสามารถกาํ หนด
เกณฑ์การได้รับเกียรติบตั รของการเข้าร่ วมกิจกรรม รวมถึงกาํ หนดเกณฑ์
ทัก ษะอื นๆ ที สาขาวิ ช ามี ก ารก าํ หนดเกณฑ์ก ารประเมิ น แตกต่ า งกัน
ออกไป เพือให้ระบบสามารถประเมินนักศึกษาทีผ่านเกณฑ์ของโครงการ
ได้ และออกรายงานสรุ ปให้กบั ผูบ้ ริ หาร ระบบสามารถตรวจสอบรายชื อ
ผูท้ ีมีผลการเรี ยนที อยู่ในเกณฑ์และตรงตามเงื อนไขตามที มหาวิทยาลัย
และสาขาวิชากาํ หนดถ้ามีนกั ศึกษาทีไม่ผ่านเกณฑ์ระบบจะทําการตัดชื อ
ออกจากโครงการ สุ ดท้ายจัดทํารายงานสรุ ปและในการจัดทําเกียรติ บัตร
ให้แก่นัก ศึ กษาที ผ่ านเกณฑ์ข องโครงการ นอกจากนี ยังมี ร ะบบที ให้
นักศึ กษาสามารถเข้าไปดู สถานะการเข้าร่ วมโครงการของตนเอง และ
ระบบในการเช็คชือเข้าร่ วมกิจกรรมของนักศึ กษาผ่านทางการแตะบัตร
นักศึกษาทีมี RFID บนสมาร์ ทโฟนที เป็ นระบบปฏิบัติการของ Android
ทีมี NFC

Student Activities play a crucial part in student’s
characteristic and human skills development. Some institutions confer a
certificate to students, who attend all pre-defined activities. In general,
these activities are managed by a handful of staffs, for example, our
case study, Honours Programme is managed by only one staff. This
may cause difficulties in the programme evaluation and data collection.
This article describes a development of a web-based information
system, with C#.NET and SQL Server, and an Android application with
Java, to facilitate the student activity’s staff. In this system, the staff
selects students for joining the programme, and save the student data to
the database. The staff can set the criteria for obtaining the programme
certificate by joining the program’s activities, and set a specific criteria
for additional tests, which can be different from different degree
programs. Then, the system verifies the student’s status with the criteria
in the database to suggest the programme’s results. If the students fail
the criteria, the system will set the student as leaving the programme.
Therefore, the system can reduce errors in preparation of report and
certificate issued for students in the programme. The system can enable
students to view their status of joining the programme. Finally, the
Android application can check student’s activity attendance by reading
the student card’s RFID via an Android smartphone with NFC Reader.
.
Keywords: student activity, RFID, NFC, Android

. บทนํา

คําสําคัญ: กิจกรรมนักศึกษา, อาร์เอฟไอดี, เอ็นเอฟซี , แอนดรอยด์
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พลิเคชันในการเช็คชือนักศึกษาทีเข้าร่ วมกิจกรรมโดยการอ่ าน RFID บน
บัตรนักศึ กษา โดยโครงการนี ได้ใช้ภาษา C#.NET, Java, HTML และ
SQL ในการพัฒนา

สอนในรายวิช าเพี ยงอย่างเดี ย ว ถึ งแม้ว่าในปั จ จุ บัน จะมี ความพยายาม
นํา เอาการเรี ยนการสอนแบบ active เข้ามาเพือให้นัก ศึ ก ษาได้พฒ
ั นา
ทัก ษะชี วิ ต แต่ กจิ กรรมนักศึ ก ษาก็ย ังมี ส่ วนสํา คัญ ในการสร้ า งทัก ษะ
เหล่านีผ่านการทํากิจกรรมร่ วมกันระหว่างนักศึ กษาต่ างสาขาวิชา ซึ งทํา
ได้ยากในการเรี ยนการสอนในรายวิชาปกติ เช่ น กิจกรรมการออกค่ า ย
อาสา ทีจะทําให้นกั ศึกษาขยายโลกทรรศน์ ได้เห็นคุ ณค่ าของตนเอง ได้
ทํางานร่ วมกับผูอ้ ื นทังเพือนนักศึ กษาต่ างสาขาต่ างสถาบัน และทํางาน
ร่ วมกับบุคคลภายนอก ในอันที จะพัฒนาศักยภาพนักศึ กษาให้ครบทัง 5
ด้านตามทีได้บญ
ั ญัติไว้ในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
หลายสถาบัน การศึ ก ษาได้ เ ห็ น ความสํา คัญ ของกิจ กรรม
นักศึกษา และได้กาํ หนดให้นักศึ กษาเข้าร่ วมกิจกรรมอย่างต่ อเนื อง บาง
สถาบัน การศึ ก ษาได้ใ ช้ก ารเข้า ร่ ว มกิจกรรมเป็ นส่ ว นหนึ งของการจบ
การศึกษา บางสถาบันก็มอบเกียรติบตั รให้เมือเข้าร่ วมกิจกรรมครบตามที
กาํ หนดไว้ อย่างไรก็ตาม กิจกรรมเหล่ านี มักมี ผูด้ ู แลกิจกรรมอยู่จาํ นวน
น้อย และต้องทําหน้าทีติดตามตรวจสอบข้อมู ลการเข้าร่ วมกิจกรรมของ
นักศึกษาอย่างใกล้ชิด ทําให้ข้อมู ลสู ญหาย ผิดพลาด ได้ง่าย และเป็ นผล
ให้นกั ศึกษาเสี ยโอกาสไป
โครงการบัณฑิ ตเกียรติ นิยมเริ มต้นขึ นในปี การศึ ก ษา
โดยโครงการมีวตั ถุประสงค์เพือต้องการเสริ มสร้างโอกาสให้กบั นักศึกษา
เพือให้นกั ศึกษาทีมีผลการเรี ยนดีได้เข้าร่ วมโครงการเพือเป็ นแนวทางใน
การพัฒ นาศัก ยภาพของตนเองและจัด กิจ กรรมพิ เ ศษที เสริ มทั ก ษะ
ทางด้ า นวิ ช าชี พ ภาษาอั ง กฤษ คอมพิ ว เตอร์ การพัฒ นาบุ ค ลิ ก ภาพ
จริ ยธรรมและคุณธรรมให้แก่นกั ศึกษา โครงการนี จัดให้แก่นักศึ กษาภาค
ปกติ ห ลัก สู ต ร ปี โดยคณะสาขาวิ ช าได้ก าํ หนดเกณฑ์ก ารพิ จ ารณา
คัดเลื อกนักศึ ก ษาที เข้าร่ วมโครงการทังนี ให้เป็ นไปตามความสมัครใจ
ของนัก ศึ ก ษาด้วยนัก ศึ กษาจะต้อ งอยู่ ร่ วมในโครงการครบ ปี ตาม
ระยะเวลาทีกาํ หนดเข้าร่ วมกิจกรรมทีทางคณะสาขาวิชาและมหาวิทยาลัย
จัดให้อย่างสมําเสมอ มีความประพฤติ ดีและมี คะแนนเฉลี ยสะสมในทุ ก
ภาคเรี ย นไม่ ตากว่
ํ าเกณฑ์ที กาํ หนดถ้าไม่ เป็ นไปตามเงื อนไขของคณะ
สาขาวิชา และมหาวิทยาลัย สํานักวิชาการอาจพิจารณาให้นักศึ กษาออก
จากโครงการ และเมื อจบการศึ ก ษา มหาวิท ยาลัย จะมอบเกียรติ บัต ร
รับรองการเป็ นนักศึ กษาในโครงการบัณฑิ ตเกียรติ นิยมให้แก่นักศึ กษา
และจะออกเอกสารสรุ ปโครงการเมือจบโครงการ
อย่ างไรก็ต ามโครงการบัณฑิ ต เกีย รติ นิย ม มี อ าจารย์ผูด้ ู แ ล
โครงการอยู่เพียงคนเดี ยว และต้องจัดการข้อมู ลของนักศึ กษาหลายร้ อย
คน ทีเข้าร่ วมกิจกรรมกว่าสิ บกิจกรรมต่อปี โดยมีเกณฑ์การผ่านโครงการ
ของแต่ละคณะทีแตกต่างกัน ทําให้เกิดปั ญหาขึนหากข้อมูลผิดพลาดหรื อ
สู ญหาย เราจึ ง ได้จัด ทําระบบสารสนเทศนี ขึ นโดยใช้โครงการบัณฑิ ต
เกีย รติ นิ ย มเป็ นกรณี ศึ กษา โดยมี การพัฒ นาเว็บ แอปพลิ เคชัน ในการ
บันทึกและแสดงข้อมูลต่าง ๆ ของโครงการ และพัฒนาแอนดรอยด์แอป
th

. ทฤษฎีและงานทีเกียวข้ อง
. RFID
RFID (Radio Frequency Identification) [1] เป็ นอุ ปกรณ์ทาง
เทคโนโลยีที ใช้ระบุ ตัว ตนอย่ า งหนึ งผ่ านทางคลื นวิ ทยุ โดยที อุ ปกรณ์
RFID ถู กประดิ ษฐ์ขึนใช้งานครั งแรก ในปี 1945 เป็ นผลงานของ Leon
Theremin ซึ งถูกสร้างขึนมาเพือเป็ นเครื องมือในการดักจับสัญญาณ
แต่ ใ นปั จจุ บัน เปลี ยนมาเป็ นการใช้แ บบระบุ เอกลัก ษณ์ ห รื อ เป็ นป้ า ย
อิ เล็กทรอนิ กส์ (RFID tag) การสื อสารกันระหว่ างเครื องอ่ าน (RFID
Reader) กับ RFID Tag อาณาเขตระหว่างเสาอากาศของเครื องอ่ า น
สามารถส่ งสัญญาณคลืนวิทยุได้ระยะสันเรี ยกว่า Near Field ส่ วนบริ เวณ
ที ไกลออกไปเรี ยกว่ า Far Field โดยปกติ Passive RFID ที ใช้คลื น
ความถี LF และ HF จะติ ดต่ อสื อสารกับเครื องอ่ านในบริ เวณที เรี ยกว่า
Near Field ในขณะทีคลืนความถี UHFหรื อสู งกว่า จะติดต่อสื อสารกับ
เครื องอ่านในบริ เวณ Far Field ดังนันจะเห็นได้ว่า RFID Tag ที สื อสาร
ในบริ เวณ Far Field สามารถที จะติ ดต่ อ สื อสารได้ในระยะที ไกลกว่ า
และสามารถอ่านค่าโดยผ่านทางคลืนวิทยุ

. NFC
NFC (Near Field Communication) [2] เป็ นเทคโนโลยีสือสาร
ไร้สายระยะสันระยะประมาณ ซม. ทีใช้ได้ดีกบั โครงสร้างพืนฐานแบบ
ไร้ สั ม ผั ส ช่ ว ยสนั บ สนุ น รองรั บ การสื อ สารระ หว่ า งเครื องมื อ
อิ เล็กทรอนิ กส์ในระยะใกล้ๆ NFC ถู กพัฒนาขึ นโดย Sony และ NXP
โดยใช้คลืนความถี . MHz บนพืนฐานมาตรฐาน ISO
ในเรื องของการส่ งข้อมู ลที มี ความปลอดภัยสู ง แตกต่ างจาก
บลูทูธ เป็ นเทคโนโลยีที ช่ วยให้การเชื อมต่ อและการแบ่ งปั นข้อมู ลเป็ น
เรื องง่ าย โดยปั จจุ บัน NFC ถู กนําไปใช้กบั อุ ปกรณ์สมาร์ ทโฟนในการ
ชําระเงิน หรื อ เป็ น security keycards เพือรักษาความปลอดภัยต่างๆ

.3 C#.NET
C#.NET [3] เป็ นภาษาคอมพิวเตอร์เชิงวัตถุทีมีพืนฐานมาจาก
C++ และมีการทํางานคล้ายกับ java, C# ถู กพัฒนาขึ นเพือเป็ นส่ วนหนึ ง
ในการพัฒนา .NET Framework และการใช้ภาษา C# ยังมี ข้อดี คือเป็ น
การนําภาษาหลาย ๆ ภาษามาพัฒนาเพือให้ตรงกับรู ปแบบโปรแกรมเชิ ง
วัตถุมากขึน ภาษา C# ยังมีการเก็บสิ งทีไม่จาํ เป็ นน้อยกว่า Java และยัง
ใช้งานง่ ายและไม่ ซับซ้อนเท่ าภาษา C++ ถ้าเปรี ยบเที ยบภาษา C# กับ
ภาษาอื นๆ ภาษา C# จะใกล้เคี ยงกับ Java และภาษา C# และJava มี
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ลัก ษณะการสื บ ทอดจากคลาสหลั ก ได้ค ลาสเดี ย วเหมื อ นกัน และมี
ลักษณะการเขียนคล้ายกัน แต่มีบางส่ วนทีต่างกัน

3.3 แอนดรอยด์ แอปพลิเคชันเพือเช็คชื อนักศึกษาจาก RFID
บัตรประจําตัวนักศึกษาในปั จจุบนั มักมีเทคโนโลยีระบุ ตัวตน
ฝั งอยู่ ไม่ ว่าจะเป็ น RFID หรื อ NFC ซึ งบัตรนักศึ กษาในกรณี ศึ กษานี มี
RFID tag ฝังอยู่ ในขณะทีโทรศัพท์เคลือนทีระบบปฏิบตั ิการแอนดรอยด์
รุ่ นใหม่จะมีเครื องอ่าน NFC ติดตังอยู่ดว้ ย ซึ งเราสามารถเขี ยนโปรแกรม
เพือให้แอปพลิเคชันบนโทรศัพท์แอนดรอยด์อ่านค่ า RFID tag บนบัตร
นักศึ กษาได้ [4] และนํารหัส บนบัตรไปเปรี ย บเที ย บกับรหัส บัต รบน
ฐานข้อมูลนักศึกษาทีเก็บไว้บนเครื องแม่ข่าย ทําให้อาจารย์ผดู ้ ูแลกิจกรรม
นัก ศึ ก ษาสามารถเช็ ค ชื อนัก ศึ ก ษาด้ว ยการอ่ า น RFID tag บนบัต ร
นักศึกษาได้อย่างรวดเร็ ว ด้วยโทรศัพท์แอนดรอยด์ที ติ ดตังแอปพลิ เคชัน
โดยการนําบัตรนักศึ กษามาแตะที โทรศัพท์มือถื อแอนดรอยด์ที มี NFC
Reader ระบบจะทําการอ่าน ID ของ RFID tag จากบัตรนักศึกษาทันที

. การออกแบบและพัฒนาระบบ
3.1 ภาพรวมของระบบ

3.3 ข้ อจํากัดของระบบ
ระ บ บ ที พั ฒ น า ขึ น สา มา ร ถ ร อ ง รั บ ก า ร ทํ า ง า นข อ ง
โทรศัพ ท์เ คลื อนที และแท็ บ เล็ ต ที ติ ด ตังระบบปฎิ บัติก ารแอนดรอยด์
เวอร์ชนั 4.1 ขึนไป และต้องมีการเชือมต่อกับอินเทอร์เน็ต

รู ปที 1 ภาพรวมของระบบ
ระบบแบ่ ง ผู ้ใ ช้ อ อกเป็ น ระดั บ คื อ ผู ้ดู แ ลกิจ กรรมและ
นัก ศึ ก ษา โดยผู ้ใ ช้ทุ ก ระดับ สามารถเข้า ถึ ง ระบบสารสนเทศบนเว็บ
สําหรั บโครงการบัณฑิ ต เกียรติ นิย มได้จากคอมพิว เตอร์ ทุ กรุ่ นที มี การ
เชื อมต่ อ กับ อิ นเตอร์ เ น็ ต ส่ วนนี ถู ก พัฒนาด้ว ยภาษา C#.NET และใช้
ฐานข้อมูล SQL Server และผูด้ ู แลกิจกรรมสามารถเช็คชื อนักศึ กษาโดย
ผ่านแอนดรอยด์แอปพลิเคชันทีพัฒนาด้วยภาษา Java

4. ผลการทดสอบระบบ
เมือพัฒนาระบบเสร็ จสมบูรณ์ ผูพ้ ฒั นาได้ทดสอบการทํางาน
ของระบบ ทางฝั งอาจารย์ผดู ้ ูแลกิจกรรมสามารถคัดเลือกรายชื อนักศึ กษา
ในการเข้าโครงการ สามารถกาํ หนดรายละเอี ยดต่ างๆของกิจกรรม และ
สามารถกาํ หนดเกณฑ์ทกั ษะให้กบั นักศึ กษาแต่ ละคณะสาขาวิชาได้ ดัง
แสดงในรู ปที 3

3.2 ฐานข้ อมูล

รู ปที การกาํ หนดเกณฑ์ทกั ษะของคณะสาขาวิชา

รู ปที 2 แผนภาพอีอาร์

นอกจากนี ยั ง สามารถนํ า เข้ า ข้ อ มู ล การผ่ า นเกณฑ์ จ าก
หน่ วยงานอื นในรู ปแบบของไฟล์ Excel ได้อีกด้วย ซึ งโปรแกรมจะทํา
การคํานวณการผ่านเกณฑ์ของนักศึกษาได้ตามเกณฑ์และข้อมูลทีได้รับ
ส่ วนทางฝั งแอนดรอยด์ของอาจารย์ผดู ้ ูแลกิจกรรม โปรแกรม
สามารถแสดงรายชือกิจกรรมทังหมด ดังรู ปที 4 (ก) และเมืออาจารย์เลื อก
กิจกรรมทีต้องการเช็คชือนักศึกษาแล้ว โปรแกรมจะแสดงหน้าจอดังรู ปที

ฐานข้อมู ลของระบบแสดงในรู ป ที โดยเอนทิ ตี activities
เก็บ รายละเอี ย ดการก าํ หนดกิจ กรรมที ผูด้ ู แ ลโครงการกาํ หนด เอนทิ ตี
student เก็บข้อมูลของนักศึกษาทีได้เข้าร่ วมโครงการ เอนทิตี criteria เก็บ
ข้อมูลเกณฑ์การประเมินทักษะที ทางมหาวิท ยาลัยหรื อคณะวิชากาํ หนด
เอนทีตี generation เก็บข้อมูลรุ่ นของนักศึกษาทีเข้าร่ วมโครงการ ระบบนี
ใช้ SQL Server แบบ Thai_CI_AS เป็ นระบบจัดการฐานข้อมูล
th
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4 (ข) เพื อรอรั บ การแตะบั ต รนั ก ศึ ก ษา เมื อแตะบั ต รนัก ศึ ก ษาแล้ ว
โปรแกรมจะส่ งข้อมูลนักศึ กษาและกิจกรรมไปเก็บไว้ในฐานข้อมู ลบน
เครื องแม่ข่าย และดึงข้อมูลชือนักศึกษาจากฐานข้อมูลบนเครื องแม่ข่ายมา
แสดงบนแอนดรอยด์ เพือยืนยันการเข้าร่ วมกิจกรรม ดังรู ปที 4 (ค) ซึ ง
อาจารย์ผดู ้ ูแลกิจกรรมสามารถดูรายชือนักศึกษาที เข้าร่ วมแต่ ละกิจกรรม
บนโทรศัพท์แอนดรอยด์ได้อีกด้วย

เกียรติ นิยมได้ให้คะแนนความพึงพอใจที ระดับ 4.8 จากคะแนนเต็ม 5
คะแนน

5. สรุป
ระบบสารสนเทศสําหรับเช็คชือนักศึกษาเข้าร่ วมกิจกรรมนีแบ่งผูใ้ ช้
ออกเป็ น 2 ส่ วน คื อ ผูด้ ู แลกิจกรรมนักศึ กษา และ นักศึ กษา ผลการ
ทดสอบระบบเว็บพบว่าระบบสามารถทํางานตามทีกาํ หนดได้ ส่ วนแอน
ดรอยด์แอปพลิ เคชันสามารถใช้ NFC Reader บนเครื องอ่ าน RFID tag
บนบัต รนัก ศึ ก ษาได้ และสามารถบัน ทึ ก ข้อ มู ล การเข้า ร่ ว มกิจ กรรม
นักศึกษาบนฐานข้อมูลบนเครื องแม่ข่ายได้ถูกต้อง โดยให้ผดู ้ ูแลโครงการ
บัณฑิตเกียรตินิยมทดสอบระบบและแก้ไขตามความต้องการของผูด้ ู แล
โครงการ ผลการทดลองระบบเป็ นทีพอใจ

(ก)
(ข)
(ค)
รู ปที หน้าจอ (ก) แสดงกิจกรรมทังหมด (ข) รอการแตะบัตรนักศึกษา
(ค) แสดงข้อมูลนักศึกษาเมือแตะบัตรแล้ว
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เมื อนัก ศึ กษาผ่า นเกณฑ์ข องโครงการครบถ้วน ระบบเว็บ
สามารถออกเอกสารเกียรติบตั รให้แก่นกั ศึกษาทุ กคนที ผ่านโครงการ ดัง
แสดงในรู ปที 5 และระบบสามารถออกรายงานสรุ ปผลการดําเนิ นงาน
ของโครงการสําหรับผูบ้ ริ หารในรู ปแบบ MS Word ได้

รู ปที การออกเกียรติบตั รให้นกั ศึกษาทีผ่านโครงการ
ส่ วนนักศึกษาสามารถดู รายละเอี ยดกิจกรรม และตรวจสอบ
สถานะการเข้ากิจกรรม และสถานะตามเกณฑ์ต่างๆ ที คณะได้ตังไว้ได้
ผ่านทางเว็บแอปพลิเคชัน
หลังจากพัฒนาระบบเรี ยบร้ อย ได้ให้ผูด้ ู แลโครงการบัณฑิ ต
เกีย รติ นิ ย มทดสอบระบบ และแก้ไ ขตามความต้ อ งการของผู ้ดู แ ล
โครงการ ผลการทดลองระบบเป็ นที พอใจ โดยผูด้ ู แลโครงการบัณฑิ ต
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ระบบสนับสนุนการออกใบอนุญาตใช้ รถขนส่ งนอกเส้ นทาง
กรณีศึกษา สํ านักงานขนส่ งจังหวัดตรัง
License Authorization System for Public Transport in Irregular Routes
A Case Study of Trang Provincial Land Transport Office
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Support to consider the license authorization for public transport. The
process that caused the error. The license authorization for public
transport in irregular routes with ease, speed and accuracy of the data
even more.

บทคัดย่ อ
บทความนี มีวตั ถุประสงค์เพือนําเสนอการแก้ไขปั ญหาการขอ
อนุ ญาตใช้รถขนส่ งนอกเส้น ทาง ที มี กระบวนการตรวจสอบเงือนไข
ภายใต้หลักเกณฑ์และข้อกําหนด ซึ งอาจเกิดความผิดพลาดได้ง่าย และมี
ความล่าช้าในการออกใบอนุญาต โดยผูว้ ิจยั ได้นาํ ทฤษฎีระบบสนับสนุน
การตัดสิ นใจ อัลกอริ ทึมแบบละโมบ และเทคนิ คเส้นเวลา ประยุกต์ใช้
เพือ ออกแบบและพัฒนาระบบงาน ในรู ป แบบของเว็บ แอพพลิ เ คชัน
สําหรับ การจัดสรรทรั พยากรข้อมูล โดยมี เ งื อนไขของการตรวจสอบ
ได้แก่ จํานวนรถคงเหลือในการขนส่ ง วันสิ นอายุภาษี และช่วงวันทีขอ
อนุญาต เป็ นปัจจัยหลักสําหรับการวิเคราะห์ขอ้ มูล และทําการแสดงผล
จากการวิเคราะห์อยูร่ ู ปแบบของเส้นเวลา เพือลดขันตอนทีอาจทําให้เกิด
ความผิดพลาด ช่วยให้กระบวนการขออนุญาตใช้รถขนส่ งนอกเส้นทางมี
ความสะดวก รวดเร็ ว และมีความถูกต้องของข้อมูลมากยิง ขึน

Keywords: Decision Support System, Greedy Algorithms, Timeline,
Web Application

1. บทนํา
สํานักงานขนส่ งจังหวัดตรัง มีหน้าทีหลักในการควบคุมและ
ติดตามการดําเนิ นงานของผูป้ ระกอบการขนส่ งตามกฎหมายว่าด้วยการ
ขนส่งทางบกในการขนส่งผูโ้ ดยสารและสิ นค้า ทังนี ผปู้ ระกอบการขนส่ ง
ประเภทประจําทางนอกจากจัดการเดินรถโดยสารประจําทางในเส้นทาง
ทีได้รับอนุญาตแล้ว สามารถขออนุ ญาตนํารถทําการขนส่ งนอกเส้นทาง
ได้หากมีการว่าจ้างจากผูใ้ ช้บริ การ โดยยืนขออนุ ญาตทีสํานักงานขนส่ ง
จังหวัด เจ้าหน้าทีจะทําการตรวจสอบให้เป็ นตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ขออนุญาตทีกาํ หนดในประกาศคณะกรรมการควบคุมการขนส่ งทางบก
กลาง แห่ งพระราชบัญญัติการขนส่ งทางบก พ.ศ. 2522 [1] ก่อนอนุมตั ิ
ออกใบอนุญาตใช้รถขนส่งนอกเส้นทาง
ปั จจุบนั การออกใบอนุ ญาตใช้รถขนส่ งนอกเส้นทาง ยังใช้
ตัว บุ ค คลในการตรวจสอบปั จ จัย ที เ กี ย วข้อ งและการสรุ ป ผลการขอ
อนุ ญาต จึงทําให้ประสบปั ญหาความล่าช้า เกิดข้อผิดพลาดของข้อมูล
บ่อยครัง ผูว้ ิจยั จึงมีแนวคิดนําหลักการทํางานของทฤษฎีระบบสนับสนุน
การตัดสิ นใจ [2] และอัลกอริ ทึมแบบละโมบ [3] ทีมีการนําไประยุกต์ใช้
การทําวิจยั เพือแก้ปัญหาการจัดสรรทรัพยากรเวลาในงานด้านต่าง ๆ และ
การนําเทคนิ คเส้นเวลา [4] เพือการจัดการแผนปฏิ บตั ิงานทีเหมาะสม

คําสําคัญ: ระบบสนับสนุนการตัดสิ นใจ, อัลกอริ ทึมแบบละโมบ,
เส้ นเวลา, เว็บแอพพลิเคชั8น

Abstract
This article aims to present a solution the license
authorization for public transport in irregular routes. There are many
processes to check the terms and conditions of authorization process.
Effect to incorrect data and process delay. The researcher use the theory
of decision support systems, Greedy Algorithms and timeline
techniques applied to the design and development in the web
application. The terms of the audit, number of remaining in transit, tax
expiration and date. The results of audit will be in a timeline form.
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โดยการแสดงระยะเวลาของกิจกรรมแต่ละขันตอนทีต่อเนื องและไม่ทบั
ซ้อนกัน ช่วยบริ หารงานให้เป็ นไปตามแผนทีกาํ หนด
ผูว้ ิจยั ได้นาํ หลักการทํางานทัง 3 ทฤษฎีในการออกแบบระบบ
ซึงทําให้ได้รูปแบบการพัฒนา โดยการกําหนดลําดับปั จจัยสําคัญทีส่งผล
ต่อการพิจารณาออกใบอนุญาต เพือเป็ นต้นแบบในการพัฒนาระบบใน
รู ปแบบเว็บแอพพลิเคชัน ทีสามารถตรวจสอบข้อมูลการขออนุญาตด้วย
ปัจจัยสําคัญทีกาํ หนด การแสดงผลการตรวจสอบ และการแสดงข้อมูล
การขออนุญาตในรู ปแบบเส้นเวลา ทีสามารถเข้าใจได้ง่าย ช่วยสนับสนุน
การพิจารณาออกใบอนุ ญาตใช้รถขนส่ งนอกเส้น ทางได้อ ย่างสะดวก
รวดเร็ ว และข้อมูลมีความถูกต้อง

2.2 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ (Decision Support System)
ระบบสนับ สนุ น การตัด สิ น ใจเป็ นระบบสารสนเทศที จ ะ
รวบรวมข้อมูลและแบบจําลองในการตัดสิ นใจทีสําคัญเพือช่ วยในการ
ตัดสิ นใจในปัญหา โดยระบบจะไม่ทาํ การตัดสิ นใจแทนผูต้ ดั สิ นใจแต่จะ
นําเสนอข้อมูลส่วนทีเป็ นส่วนสําคัญในการ ขันตอนในการแก้ปัญหาเพือ
พัฒ นาระบบสนับ สนุ น การตัด สิ น ใจแบ่ ง เป็ น 2 ขัน ตอนหลัก ๆ คื อ
กระบวนการตัดสิ นใจ และกระบวนการแก้ปัญหา [2]
2.2.1 กระบวนการตัดสิ นใจ ประกอบด้วยการใช้ความคิดใน
การออกแบบการเลือกทางเลือกทีดีทีสุด เป็ นการระบุถึงปั ญหาทีพบแล้ว
จําแนกปั ญหาออกมาเป็ นส่ วนย่อย ๆ และคิ ดวิธี ทีแก้ปัญหานัน ๆ โดย
ผลลัพธ์ในขันตอนนี เรี ยกว่า “Decision Statement” และขันตอนหลังจาก
นี เ ป็ นการออกแบบเพื อหาทางเลื อกที จะใช้ใ นการตัด สิ น ใจในแต่ล ะ
ขันตอน โดยอาจมีการสร้างแบบจําลองขึนมา เช่น การสร้างแผนภาพการ
ตัดสิ นใจด้วยต้นไม้ ทีผลลัพธ์สุดท้ายของกระบวนการตัดสิ นใจเป็ นการ
เลือกทางเลือกทีดีทีสุด เพือนํากระบวนการนันไปใช้ในการแก้ปัญหาจริ ง
2.2.2 กระบวนการแก้ปั ญหา เป็ นการดําเนิ น งานต่อจาก
กระบวนการตัดสิ นใจ โดยเพิมการนําไปใช้และการติดตามผล ซึ งการ
นําไปใช้จะเป็ นการนําโมเดลทีได้มาช่ วยในการสนับสนุ นการตัดสิ นใจ
และแก้ปัญหาต่าง ๆ จนนําไปสู่การติดตามผลเพือพัฒนาระบบต่อไป

2. ทฤษฎีและงานวิจยั ทีเM กียM วข้ อง
2.1 การกําหนดปัจจัยทีมM ผี ลต่ อการตัดสินใจเพือM ออกใบอนุญาต
จากหลัก เกณฑ์แ ละข้อกําหนดตามประกาศคณะกรรมการ
ควบคุมการขนส่งทางบกกลาง สามารถสรุ ปปั จจัยทีมีผลต่อการตัดสิ นใจ
เพือออกใบอนุญาต มี 3 ปัจจัย คือ จํานวนรถคงเหลือในการขนส่ง วันสิน
อายุภาษี ช่ วงวันที ขออนุ ญาต และผูว้ ิจยั ได้นาํ แนวคิ ด อัล กอริ ทึ มแบบ
ละโมบ [3] ประยุกต์ใช้เพือกําหนดลําดับของปั จจัยทีจะช่ วยลดขันตอน
การปฏิ บ ัติ ง าน สามารถออกใบอนุ ญ าตใช้ร ถขนส่ ง นอกเส้ น ทางได้
รวดเร็ วขึน จากการตังสมมติฐานการจัดลําดับปั จจัย สามารถสรุ ปผล คือ
จํานวนรถคงเหลือในการขนส่ ง เป็ นปั จจัยลําดับที 1 วันสิ นอายุภาษีรถ เป็ น
ปัจจัยลําดับที 2 และช่วงวันทีขออนุญาต เป็ นปัจจัยลําดับที 3 ดังรู ปที 1

2.3 อัลกอริทมึ แบบละโมบ (Greedy Algorithms)
อัลกอริ ทึมทีมีแนวคิดในการแก้ปัญหาทีตอ้ งการหาค่าเหมาะ
ที สุ ด โดยคํา ตอบของปั ญ หาได้ม าจากลํา ดับ ของการตัด สิ น ใจเลื อ ก
คําตอบแต่ละขันตอนทีดีที สุด จากสภาพของปั ญหา ณ ขณะนัน มี การ
ทํางานทีรวดเร็ ว แต่มกั ไม่ได้คาํ ตอบทีดีสุดอย่างทีตอ้ งการ เหมาะสําหรับ
การแก้ปัญหาทีมีเงือนไขหรื อปั จจัยเวลาไม่ซบั ซ้อน เนื องจากคําตอบที
ได้เลื อกไปแล้วนันไม่สามารถกลับมาเปลี ยนแปลงการตัด สิ นใจได้ใ น
ภายหลัง และในบางครั งผลลัพธ์ ที ได้จากการแก้ปั ญหาด้วยแนวคิ ด นี
อาจจะไม่ดีทีสุดและไม่รองรับกับปัญหาทุกปัญหาได้ [3]

2.4 เส้ นเวลา (Timeline)
เส้น เวลาเป็ นเทคนิ ค การแสดงผลข้อ มูล ในรู ป แบบกราฟิ ก
โดยแสดงภาพรวมและอธิ บายรายละเอียดกิจกรรม/โครงการต่าง ๆ ตาม
ช่ วงเวลาที ผูใ้ ช้ได้ก าํ หนดไว้ การแสดงผลเป็ นกราฟแท่งในแนวนอน
แสดงระยะเวลาการดําเนิ นงานแต่ละขันตอนของกิ จกรรม ทําให้เห็ น
ลําดับของกิจกรรมทีตอ่ เนื องกัน ผูใ้ ช้สามารถนําไปเป็ นต้นแบบเพือช่วย
ในการบริ ห ารเวลาการดําเนิ น งานแต่ล ะกิ จกรรม/โครงการ ให้บ รรลุ
วัตถุประสงค์ตามระยะเวลาทีกาํ หนดได้ [4]

รู ปที 1 ลําดับปัจจัยสําคัญและเงือนไขการตัดสิ นใจแต่ละขันตอน
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ในการดําเนินงานบดซีเมนต์ตาํ ทีสุด โดยการนําข้อจํากัดและเงือนไขการ
บดปูน แผนการผลิตรายวัน รายสัปดาห์ และปฏิ ทินช่ วงเวลาค่าไฟฟ้ า/
อัตราค่าไฟฟ้ า เป็ นปั จจัยสําคัญในการสร้างตัวแบบทางคณิ ตศาสตร์ ที
สามารถวิเคราะห์ขอ้ มูลและช่วยสนับสนุนการตัดสิ นใจในการจัดตาราง
การผลิตทีมีประสิ ทธิภาพมากกว่าการจัดตารางการผลิตโดยพนักงาน

3. วิธีดาํ เนินการวิจยั
3.1 การศึกษาข้ อมูลและปัญหาการทํางานระบบเดิม

รู ปที 2 เส้นเวลาแสดงการดําเนินงานแต่ละขันตอนของกิจกรรม/
โครงการตามระยะเวลาทีกาํ หนด

การทํางานระบบเดิมของการออกใบอนุญาตใช้รถขนส่ งนอก
เส้นทาง เป็ นการใช้ตวั บุคคลในการตรวจสอบ ซึ งประกอบด้วยหลาย
ปั จจัยและหลายเงือนไข จึงทําให้เกิ ดความผิดพลาดของข้อมูลเพือการ
สรุ ปผลอนุมตั ิบอ่ ยครัง ทังมีความล่าช้าในการทํางาน และผูป้ ระกอบการ
ขนส่งเสี ยเวลาในการเดินทางมา

2.4 งานวิจยั ทีเM กียM วข้ อง
การประยุกต์ใช้คุณสมบัติของระบบสนับสนุ นการตัดสิ นใจ
ทํางานร่ วมกับแนวคิดในการแก้ปัญหาของอัลกอริ ทึมแบบละโมบ โดย
การนําไปพัฒนาในรู ปแบบเว็บแอพพลิเคชัน เพือหาผลลัพธ์ทีดีทีสุดใน
การแก้ปัญหา และการนําเทคนิ คเส้นเวลาแสดงผลลัพธ์ทีสามารถเข้าใจ
ได้ง่ าย ดังนัน เทคนิ ค เส้น เวลา แนวคิ ด อัล กอริ ทึ ม แบบละโมบ และ
ทฤษฎี ร ะบบสนับ สนุ น การตัด สิ น ใจ จึ ง มี ป ระโยชน์ ต่ อ การนํา มา
ประยุกต์ใช้ในการตรวจสอบเงือนไขและสนับสนุ นการออกใบอนุ ญาต
ใช้รถขนส่งนอกเส้นทางได้เป็ นอย่างดี
จันทร์ เพ็ญ กล่อมใจขาว และสมปอง มิสสิ ตะ [4] ได้นาํ เทคนิ ค
เส้ น เวลามาประยุก ต์ใ ช้ ใ นการจัด การแผนปฏิ บ ัติ ง านและโครงการ
ประจําปี ของหน่ วยงาน โดยสามารถอธิ บ ายภาพรวมและรายละเอี ย ด
กิ จกรรม/โครงการต่าง ๆ ทีมีล าํ ดับของแต่ล ะกิ จกรรมทีต่อเนื องกันได้
อย่างชัดเจน ทําให้สามารถจัดการเรื องทรัพยากรบุคคล ทรัพยากรเวลา
และงบประมาณของหน่วยงานให้เป็ นไปตามแผนงานทีกาํ หนด
พิพฒั น์พงษ์ ทานา [5] ได้นาํ ทฤษฎี ระบบสนับสนุ นการ
ตัดสิ นใจและเทคนิค Greedy best-first search ประยุกต์ใช้การเลือกลําดับ
เส้นทางในการขนส่ งสิ นค้าโดยคํานึ งถึงเส้นทางทีใช้ระยะทางทีส นั ทีสุด
เนื องจากมีขอ้ จํากัดด้านเวลา และพัฒนาการทํางานให้อยูใ่ นรู ปแบบเว็บ
แอพพลิเคชัน จากลักษณะงานเดิมทีใช้เอกสารในองค์กรและใช้ตวั บุคคล
ทําการตัดสิ นใจเลือกเส้นทาง โดยกระบวนการในการทํางานได้นาํ เอา
ข้อดีของทังการค้นหาเส้นทางแบบลึกก่อน (Depth firstsearch) และการ
ค้นหาแบบกว้างก่อน (Breadth first search) มารวมกันเป็ นวิธีการเดียว
โดยแต่ละขันของการค้นหาในโหนดลูกนัน การค้นหาจะเลือกเอาโหนด
ทีดีทีสุด แล้วใช้ฮิวริ สติกฟังก์ชนั ทําหน้าเหมือนตัววัดผล และให้แสดงผล
ออกมาเป็ นคะแนนเพือสนับ สนุ น ให้ผูใ้ ช้งานระบบสามารถตัดสิ น ใจ
เลือกเส้นทางทีดีทีสุด
อภิวฒั น์ ลิขิตเลิศลํา [6] ได้นาํ ทฤษฎีสนับสนุนการตัดสิ นใจ
ประยุก ต์ใ ช้ใ นการจัด ตารางการผลิ ต ในกระบวนการบดซี เ มนต์ ให้
สอดคล้องกับแผนการผลิตระหว่างฝ่ ายผลิตและฝ่ ายขาย และเกิดค่าไฟฟ้ า

3.2 การวิเคราะห์ ระบบ
3.2.1 การจากศึกษาข้อมูลและกําหนดปั ญหาการทํางานของ
ระบบเดิม ผูว้ ิจยั จึงคิดหาทางแก้ไขปั ญหาโดยออกแบบระบบให้สามารถ
ทํางานได้รวดเร็ วขึน ลดขันตอนการทํางาน และศึกษาแนวคิดของทฤษฎี
และอัลกอริ ทึมทีจะนํามาประยุกต์ใช้ โดยสามารถสรุ ปหลักการทํางาน
ของระบบได้ดงั รู ปที 3

รู ปที 3 หลักการทํางานของระบบ
3.2.2 จากหลักการทํางานของระบบ สามารถกําหนดขอบเขต
ของระบบตามความต้องการของกลุ่ ม ผูใ้ ช้งาน อธิ บ ายโครงสร้ างการ
ทํางานของระบบโดยรวม ด้วยแผนภาพ Use Case Diagram ดังรู ปที 4
จากรู ปที 4 ระบบสามารถแบ่งกลุ่มผูใ้ ช้งานออกเป็ น 3 กลุ่ม
แต่ละกลุ่มมีขอบเขตการใช้งานได้ดงั นี 1) ผูด้ ูแลระบบ สามารถกําหนด/
สิ ทธิz ผูใ้ ช้งาน เพิม ลบ แก้ไข ค้นหา ข้อมูลผูใ้ ช้งานระบบ ข้อมูลตัวรถ
ข้อมูลเส้นทางเดิ นรถ ข้อมูลการขออนุ ญาต การตรวจสอบเงือนไขและ
การบันทึกข้อมูลการขออนุญาต และการแสดงรายงานต่าง ๆ 2) เจ้าหน้าที
ขนส่ ง สามารถเพิม ลบ แก้ไข ค้นหา ข้อมูลผูใ้ ช้งานระบบ ข้อมูลตัวรถ
ข้อมูลเส้นทางเดิ นรถ ข้อมูลการขออนุ ญาต การตรวจสอบเงือนไขและ
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การบันทึกข้อมูลการขออนุญาตและการแสดงรายงานต่าง ๆ 3)ผูป้ ระกอบการ
ขนส่ ง สามารถตรวจสอบจํานวนรถคงเหลื อในเส้นทาง และการแดสง
รายงานต่าง ๆ ได้

รู ปที 5 เส้นเวลาการขออนุญาตใช้รถขนส่งนอกเส้นทาง

6. กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบพระคุ ณอาจารย์ห ลัก สู ตรวิ ท ยาศาสตรมหาบัณฑิ ต
สาขาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ และบุค ลากรสํานักงานขนส่ ง
จังหวัดตรัง ในการให้คาํ แนะนําและข้อมูลในการทําวิจยั ครังนี
รู ปที 4 แผนภาพ Use Case Diagram

7. เอกสารอ้ างอิง
[1] พระราชบัญญัติการขนส่ งทางบก พ.ศ. 2522, [ออนไลน์]. เข้าถึงได้
จาก : http://www.dlt..go.th
[2] กิตติ ภักดีวฒั นะกุล. คัมภีร์ระบบสนับสนุนการตัดสิ นใจ และระบบ
ผูเ้ ชี ยวชาญ. พิมพ์ค รั งที 3. กรุ งเทพฯ : เคที พีคอมพ์ แอนด์ คอน
ซัลท์. 2551
[3] กันต์ ศรี จนั ท์ทองศิริ. 2556. Greedy Algorithms [ออนไลน์] เข้าถึง
ได้จาก : http://www.ict.mahidol.ac.th/acmicpc2013/download/Training
Materials/2013_06_30/Greedy_Algorithms.pdf
[4] จันทร์ เพ็ญ กล่อมใจขาว และสมปอง มิสสิ ตะ (2557, พฤษภาคม).
Office Timeline เครื องมื อสําหรั บ การบริ ห ารจัด การแผนการ
ปฏิบตั ิงานและโครงการของหอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ สํานัก
หอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปกร. PULINET Journal. [ออนไลน์].
1(2),หน้า 59-65.เข้าถึ งได้จาก http://pulinet.oas.psu.ac.th/index.php/
journal/article/view/30/34
[5] พิพฒั น์พงษ์ ทานา. 2554. การพัฒนารู ปแบบประมวลเส้นทางทีดี
ทีสุดโดยใช้เทคนิ คฮิวริ สติกส์แบบ Greedy best-first search กรณี มี
ข้อจํากัดด้านเวลา กรณี ศึ กษา บริ ษทั ยูเ ซ็น โลจิ สติ กส์ (ประเทศ
ไทย) จํากัด. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ.
[6] อภิวฒั น์ ลิ ขิตเลิศลํา. 2554. ระบบสนับสนุ นการตัดสิ นใจการจัด
ตารางการผลิ ตในกระบวนการบดซี เ มนต์, การประชุ ม วิช าการ
ข่ า ยงานวิ ศ วกรรมอุ ต สาหการ ประจํา ปี 2554, จุ ฬ าลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, ประเทศไทย, ตุลาคม 2554 : 24-28.

4. ผลการดําเนินการวิจยั
จากการพัฒ นาระบบสนับ สนุ น การตัด สิ น ใจได้น ําปั จ จัย ที
สําคัญ คือ จํานวนรถคงเหลือในการขนส่ ง วันสิ นอายุภาษี และช่วงวันที
ขออนุ ญ าต สํา หรั บ การตรวจสอบเงื อ นไขการขออนุ ญ าต ภายใต้
หลัก เกณฑ์ ข้อ กํา หนดด้านต่า ง ๆ การแสดงผลตรวจสอบจํา นวนรถ
คงเหลือและข้อมูลการอนุญาตในรู ปแบบเส้นเวลา ทีสามารถเข้าใจได้งา่ ย
ดังนัน ผลจากการพัฒนาระบบจะช่ วยให้ผูใ้ ช้งานสามารถ
ตรวจสอบการขออนุญาตได้อย่างสะดวก รวดเร็ ว ข้อมูลมีความถูกต้อง
มองเห็นภาพโดยรวมของข้อมูลอย่างชัดเจน

5.สรุป
ระบบสนับสนุนการออกใบอนุ ญาตใช้รถขนส่ งนอกเส้นทางที
พัฒนาขึนเพือเพิมความสะดวกในการตรวจสอบข้อมูลการขออนุญาต จาก
เดิ มที กระบวนการทํางานมี เงื อนไขที ซับซ้อน ข้อมู ลเกิ ดการผิ ดพลาด
บ่อยครัง และการอาศัยประสบการณ์การทํางานของเจ้าหน้าที โดยระบบ
สามารถตรวจสอบข้อมูลด้วยปั จจัยสําคัญ หลักเกณฑ์ ข้อกําหนดต่าง ๆ ที
สําคัญได้อย่างสะดวกและรวดเร็ ว การแสดงผลตรวจสอบจํานวนรถ
คงเหลือในการขนส่ ง และข้อมูลการอนุญาตในรู ปแบบเส้นเวลา ทีสามารถ
เข้าใจได้ง่าย ดังรู ปที 5 ซึ งช่วยสนับสนุนการพิจารณายืนขออนุญาตให้กบั
ผูป้ ระกอบการขนส่ ง และสนับสนุ นการพิจารณาออกใบอนุ ญาตใช้รถ
ขนส่งนอกเส้นทางแก่เจ้าหน้าทีขนส่ง
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เว็บแอพพลิเคชั่ นสนับสนุนระบบประกันคุณภาพการศึกษา
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บทคัดย่ อ
การประกัน คุ ณภาพการศึ กษา เป็ นกระบวนการอย่างหนึ่ งที่
ช่ วยให้ ส ถาบัน การศึ ก ษา คณะและหลัก สู ต ร รวมไปถึ งบุ ค ลากรทาง
การศึกษาได้มีการพัฒนาคุณภาพให้ได้มาตรฐาน ในแต่ละปี การศึกษา แต่
ละสถาบัน คณะ และ หลัก สู ตร จะต้องมี ก ารจัด ทารู ป เล่ มรายงานการ
ประเมิ นตนเองที่มีรายละเอี ยดพร้ อมทั้งเนื้ อหาและหลักฐานสนับ สนุ น
การประเมินตนเอง ซึ่ งการประเมิ น ตนเองที่ ได้ดาเนิ นการไปนั้น จะถู ก
ตรวจประเมิ น โดยผู้ป ระเมิ น ที่ ม าจากหน่ วยงานภายในและภายนอก
รู ปแบบของเล่ มรายงานการประเมิ น นั้น จะมี ล ัก ษณะเหมื อ นกัน ตาม
ระบบประกันคุณภาพที่ใช้ กระบวนการทางานแบบนี้ จะต้องมีการจัดทา
เอกสารในทุ ก ๆปี ที่ มี ก ารประเมิ น ตลอดจนต้อ งมี ก ารจัด เก็ บ รวบรวม
ข้อมูลทางสถิติและหลักฐานสนับสนุนการประเมินให้เป็ นระบบ งานวิจยั
นี้ จึงได้ทาการศึกษาและพัฒนาเว็บแอพพลิ เคชั่นที่ สนับสนุ นระบบการ
ประกันคุ ณ ภาพการศึ ก ษาในระดับ หลัก สู ตร โดยใช้เทคโนโลยี single
page web application ในการสร้ างเว็บ แอพพลิ เคชั่น ที่ มีค วามเหมาะสม
กับ ลัก ษณะของการใช้งานในปั จจุบ ัน ซึ่ งมี ก ารใช้ Angular JS ร่ วมกับ
เทคโนโลยีภาษาโปรแกรมในตระกูล .net มาพัฒนา โดยระบบที่พฒั นาจะ
ช่ ว ยอ านวยความสะดวกของบุ ค ลากรทุ ก ฝ่ ายที่ มี ส่ ว นเกี่ ย วข้ อ งใน
กระบวนการประกัน คุ ณ ภาพ ทั้งในเรื่ อ งของการประเมิ น ตนเองตาม
เกณฑ์ต่างๆ การตรวจประเมิ นจากบุคคลภายนอก การจัดเก็บและเข้าถึ ง
ข้อมูลทางสถิติรวมไปถึ งเอกสารที่เป็ นหลักฐานสนับสนุ นการประเมิน
ซึ่งทั้งหมดล้วนจัดเก็บอยูใ่ นระบบฐานข้อมูลที่ได้ออกแบบไว้
คาสาคัญ: การประกันคุณภาพ, การศึกษา, เว็บแอพพลิเคชัน่

Abstract
Education quality assurance is the process that can help the
institute, the faculty, the curriculum and also cover the education
personnel in each academic year to have quality improvement to

achieve the standards. In each academic year, each institute, faculty and
curriculum have to create the self assessment report which included
details of the self-evaluation in each indicator, the reasons that they
evaluated themselves in every particular indicator and also the
documentary evidence that use to support the self-evaluation, which
will be examine by the quality assessor who come from internal and
external organization to evaluate the curriculum later. The format of
assessment report depends on the quality assurance system that used.
This work process must prepare documentation for every year that have
assessment as well as systematic storing and gathering statistical data
and assessment supporting evidences. This research provide easier way
to accomplish the former process by creating the modern web
application that the curriculum committee can do their job concurrently,
the quality assessor can anytime and anywhere easily reach to the report
and also the statistical data and documentary evidences are
systematically stored. This research will bring the single page web
application technology to make the web application looking more
modern and have more dynamic flow of working implemented by
Angular JS and .net.
Keywords: quality assurance, education, web application

1. บทนา
การประกัน คุ ณภาพการศึ กษา เป็ นกระบวนการอย่างหนึ่ งที่
ช่ วยให้ ส ถาบัน การศึ ก ษา คณะ และหลัก สู ตร รวมไปถึ งบุ ค ลากรทาง
การศึกษา ได้มีการพัฒนาคุณภาพให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ เนื่ องจากมี
ความเป็ นไปได้ที่จะมีสถาบันการศึกษาจานวนหนึ่ งอาจจะเปิ ดหลักสู ตร
มีการเรี ยนการสอนแต่ไม่ได้ทาตามระบบหรื อแผนที่วางไว้ จึงไม่มีอะไร
ที่ รั บ ประกัน ได้เลยว่ าสถาบัน การศึ ก ษาดัง กล่ า วมี ม าตรฐานหรื อไม่
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2. ทฤษฎีทเี่ กีย่ วข้ อง
2.1 การประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสู ตร CUPT QA

กฎหมายในพระราชบัญญัติการศึ กษาแห่ งชาติ พ.ศ.2552 แก้ไขเพิ่มเติ ม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 จึ งกาหนดให้ มีระบบ
การประกันคุณภาพการศึกษา [1]
ลักษณะของกระบวนการการประกันคุณภาพก็คือ ในแต่ละปี
การศึกษา แต่ละสถาบัน คณะ และ หลักสู ตร จะต้องมีการจัดทารู ปเล่ ม
รายงานการประเมินตนเองที่ มีรายละเอี ยดพร้ อมทั้งเนื้ อหาและหลักฐาน
สนับสนุ นการประเมินตนเอง รู ปแบบของเล่ มรายงานนั้นจะเหมือนกัน
ในทุกปี ด้วยลักษณะกระบวนการทางานแบบนี้ ในทุกๆ ปี จากการสารวจ
ผูเ้ กี่ ยวข้อง จึงได้ทราบว่ามี ปัญหาในการทางานหลายๆ อย่าง ดังเช่ น ว่า
การที่ ค ณะกรรมการหลัก สู ต รที่ มี ห น้ าที่ ใ นการจัด ท าเล่ ม การประกัน
คุณภาพการศึกษานั้นย่อมมีหลายคน การที่จะต้องใช้โปรแกรมประยุกต์
เช่ น Microsoft Word แบ่ งส่ วนกัน ท า แล้วน ามารวมกัน นั้น เป็ นเรื่ องที่
ล าบาก กล่ าวคื อ การแบ่ งส่ ว นงานกัน ท า เป็ นเรื่ อ งที่ เป็ นไปค่ อ นข้าง
ล าบาก รวมไปถึ งหั วข้อ การประเมิ น ที่ อ าจจะซ้ าเดิ ม ในทุ ก ๆปี การที่
จะต้องจัดทาเล่มรายงานใหม่ ซึ่ งมีหัวข้อการประเมินที่อาจจะคล้ายกับปี ที่
ผ่านมา แล้วมีการเปลี่ ยนเนื้ อหาบางส่ วนนั้น ถื อได้ว่าเป็ นงานที่ ซ้ าซ้อน
นอกจากนั้น ยังเป็ นเรื่ อ งที่ ค่ อ นข้างล าบากส าหรั บ คณะกรรมการจาก
ภายนอกที่ เข้ามาประเมิ นด้วยเหตุผลหลายอย่าง อาทิ เช่ น การเข้าถึ งเล่ ม
เอกสารการประกันคุ ณ ภาพการศึ ก ษา หากคณะกรรมการผูป้ ระเมิ น มี
หลายท่าน แต่เล่มเอกสารการประกันนั้นมีเพียงเล่มเดี ยว ก็จะเป็ นการยาก
ที่ ค ณะกรรมการทุ ก ๆท่ า นจะได้ อ่ า นเล่ ม ประกั น เพื่ อ ท าการศึ ก ษา
รายละเอียดต่างๆ ของหลักสู ตรก่อนที่ จะเข้ามาเยี่ยมเยียนแวะชมสถานที่
จริ ง รวมไปถึ งหลักฐานสนับสนุ นการประเมิ น โดยปกติ จะอยูห่ ลังเล่ ม
ระหว่างที่อ่านคณะกรรมการจะต้องพลิ กไปพลิ กมาระหว่างหัวข้อที่ อ่าน
กับหลัก ฐานที่ ถูก อ้างอิงจากเนื้ อหานั้นๆ ซึ่ งเป็ นการไม่ ส ะดวกอย่างยิ่ง
สาหรับการอ่านอย่างต่อเนื่ อง รวมไปถึ งการเพิ่ม, แก้ไข หรื อลบหลักฐาน
สนับสนุนการประเมิน หากทาเป็ นเว็บแอพพลิ เคชัน่ ก็จะสะดวกและง่าย
มากขึ้น แล้วยังมีแนวคิดของการเก็บข้อมูลทางสถิ ติต่างๆ ซึ่ งจะทาให้ง่าย
ในการหาข้อมูลย้อนหลัง นอกจากนี้ การเก็บข้อมูลทางสถิ ติต่างๆ ก็จะ
สามารถนามาเป็ นหลักฐานสนับสนุ นการประเมินตนเองในภายหลังได้
อีกด้วย
ด้วยเหตุผลดังกล่ าว ตลอดจนมี ความคิ ดที่ ตอ้ งการจะพัฒนา
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาให้มีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น ดังนั้นด้วย
เทคโนโลยีในปั จจุบนั ที่สามารถเข้าถึงอินเตอร์ เน็ตได้ จึงมีแนวคิดในการ
จัดทาระบบการประเมินออนไลน์ งานวิจยั นี้ ได้ทาการย้ายจากการจัดทา
เล่มรายงานแล้วจัดพิมพ์ รวมไปถึ งการให้ ผูป้ ระเมิ นมาอ่านเล่ ม รายงาน
บนกระดาษ ไปอยู่ บ นเว็ บ แอพพลิ เ คชั่ น ที่ ส ามารถเข้ า ถึ ง ได้ ท าง
อินเตอร์ เน็ ต ทาให้ ง่ายต่ อการเข้าถึ ง กรรมการหลัก สู ตรและเจ้าหน้าที่
สามารถทาการเพิ่มข้อมูลในส่ วนต่างๆได้อย่างง่ายดายมากขึ้น และง่ายต่อ
การที่ผเู้ ข้ามาประเมินนั้น สามารถดูขอ้ มูล รวมไปถึงหลักฐานสนับสนุน
การประเมินได้บนเว็บแอพพลิเคชัน่ ที่จดั ทาขึ้นมานี้

การประกั น คุ ณ ภาพระดั บ ห ลั ก สู ตร CUPT-QA [1] จะ
แบ่งเป็ น 2 องค์ประกอบ คือ องค์ประกอบที่ 1 การกากับมาตรฐานของ
การประกันคุณภาพระดับหลักสู ตร ซึ่ งทุกหลักสู ตรจะต้องดาเนิ นการทุก
ปี ในขณะที่ อ งค์ประกอบที่ 2 การพัฒ นาคุ ณ ภาพหลัก สู ตรตามเกณฑ์
AUN-QA version 3.0 [2] ซึ่ งมี ท้ ัง หมด 11 เกณฑ์ ในแต่ ล ะเกณฑ์ จะมี
เกณฑ์ยอ่ ยกากับ ระดับคะแนนที่สามารถให้ได้ในแต่ละเกณฑ์มีต้ งั แต่ 1-7
สาหรับองค์ประกอบที่ 2 ทุกหลักสูตรจะต้องดาเนินการประเมินทุกๆ 5 ปี
ข้อดี ข องการใช้เกณฑ์ CUPT-QA คื อเป็ นการลดภาระของสถานศึ ก ษา
เพราะการประเมินทั้งภายในและภายนอกมีการใช้เป็ นเกณฑ์เดี ยวกัน อีก
ทั้งเกณฑ์ ก ารประเมิ น โดยเฉพาะ AUN-QA ตอบโจทย์ต่ อ บริ บ ทของ
สถานศึกษาที่แตกต่างกันอีกด้วย
โดยงานวิ จ ัย นี้ จะเน้ น ไปที่ ก ารพัฒ นาเว็ บ แอพพลิ เคชั่ น ที่
รองรั บ การประกัน คุ ณ ภาพการศึ ก ษาระดับ หลัก สู ต ร CUPT-QA ตาม
องค์ประกอบที่ 2 (เกณฑ์ AUN-QA) ส่ วนองค์ประกอบแรกจะใช้เว็บไซต์
ของหน่วยงานราชการที่มีการพัฒนาไว้ก่อนแล้ว

3. การออกแบบและพัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่น
3.1 Use case diagram
จากปั ญ หาที่ ได้อธิ บายในบทนา สามารถออกแบบ use case
diagram ของเว็ บ แอพพลิ เ คชั่ น ที่ พ ั ฒ นาได้ โดยในผัง มี ก ารแสดง
รายละเอี ย ดของผู ้ที่ เกี่ ยวข้อ งในระบบพร้ อมกับ use case ต่ างๆ ซึ่ งจะ
สอดคล้องกับระดับการเข้าถึ งของผูใ้ ช้งานแต่ละประเภทตามค่าเริ่ ม ต้น
ของระบบ เนื่ องจากระบบจะมี ความสามารถในการให้ ผูค้ วบคุมระบบ
และประธานหลักสู ตรแก้ไขระดับการเข้าถึงดั้งเดิมของผูใ้ ช้แต่ละประเภท
ได้อย่างอิ สระ บางครั้งในแต่ละหลักสู ตรอาจจะมีการทางานที่แตกต่าง
กัน ไป บทบาทของอาจารย์, เจ้าหน้ าที่ หรื อผู้ใ ช้ งานประเภทต่ างๆ ที่
เกี่ ยวข้องกับระบบก็จะแตกต่างกันไปเช่ นกัน ดังนั้นเว็บแอพพลิ เคชั่นที่
พัฒนา ควรจะต้องมี ก ารรองรั บ การใช้งานในส่ วนนี้ เช่ น ในหลัก สู ตร
หนึ่ ง ประธานหลักสู ตรทาการเปลี่ ยนแปลงระดับการเข้าถึ งดั้งเดิ มของ
ผูใ้ ช้งานประเภทอาจารย์ใ ห้ สามารถจัดการงานวิจยั ได้ ดังนั้น ผูใ้ ช้งาน
ประเภทอาจารย์ท้ งั หมดที่อยูใ่ นหลักสู ตรนั้น ก็จะสามารถจัดการงานวิจยั
ได้ ในขณะที่ผใู ้ ช้งานประเภทอื่นๆ (ที่ยงั ไม่ได้มีการแก้ไขระดับการเข้าถึ ง
ให้เหมือนกับผูใ้ ช้งานประเภทอาจารย์) จะไม่สามารถจัดการงานวิจยั ได้
ดังนั้นระดับ การเข้าถึ งของผูใ้ ช้งานแต่ละประเภทไม่จาเป็ นต้องเป็ นไป
ตาม use case diagram นี้ เสมอไป แต่ในการเริ่ มต้นทางานของระบบ (เมื่อ
ผูค้ วบคุ ม ระบบหรื อประธานหลัก สู ต รยังไม่ ได้มี ก ารแก้ไขระดับ การ
เข้าถึ งของผูใ้ ช้แต่ละประเภท) ระดับการเข้าถึ งของผูใ้ ช้แต่ละประเภทจะ
เป็ นไปตาม use case diagram ในรู ปที่ 1
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รู ปที่ 1 Use case diagram

3.2 การพัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่น
สาหรับการพัฒนาตัวเว็บ แอพพลิ เคชั่น จะใช้แนวคิ ดการท า
single page web application [3-4] เนื่ อ งจากผู้ใ ช้ ง านมี ก ารเข้ า ถึ ง หรื อ
จัดการกับข้อมูลอยู่ตลอดเวลา ถ้าใช้วิธีการกดส่ งข้อมูล (submit) ไปหา
server ตรงๆ เลย ผลที่ได้ก็คือ ผูใ้ ช้งานจะต้องรอให้หน้าเว็บโหลดใหม่ท้ งั
หน้า ทั้งที่ความเป็ นจริ งแล้วสิ่ งที่ตอ้ งการก็คือ ข้อมูลที่จะเอามาแสดงหรื อ
ผลลัพธ์ที่ได้จากการดาเนิ นการกับตัวข้อมูลเท่านั้น ฉะนั้น การพัฒนาเว็บ
แอพพลิ เคชัน่ ให้เป็ น single page web application จึงตอบโจทย์และช่ วย
ให้ผใู้ ช้งานเข้าถึงหรื อจัดการกับตัวข้อมูลได้เร็ วและสะดวกขึ้นกว่าเดิม
ในหน้าแสดงผลที่ เป็ น front-end ได้ใช้ชุ ดไลบรารี่ Angular
JS ร่ วมกับ quantum UI ในการพัฒนา จุดเด่นของการใช้ไลบรารี่ Angular
JS ก็ คื อ สามารถพัฒ นาให้ ต ัว เว็ บ มี ค วามเป็ นไดนามิ ก มากขึ้ น ด้ ว ย
คุ ณ ส ม บั ติ two way data binding ข อ ง Angular JS [5] เมื่ อ มี ก าร
เปลี่ยนแปลงของข้อมูลเกิดขึ้นที่ View จะมีการอัพเดทที่ Model อัตโนมัติ
หรื อถ้ามีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลเกิดขึ้นที่ Model ก็จะมีการอัพเดทที่ View
เช่นเดี ยวกัน ส่ วน quantum UI เป็ นไลบรารี่ ที่ใช้ในการทา user interface
ซึ่ งสามารถทางานร่ วมกันกับ Angular JS ได้ดี สาหรับตัวอย่างบางส่ วน
ของ user interface ของเว็บแอพพลิเคชัน่ ที่พฒั นาแสดงดังรู ปที่ 2

รู ปที่ 2 User interface ของเว็บแอพพลิเคชัน่ ที่พฒั นา
ในฝั่ ง back-end ได้ใ ช้ framework ASP.NET Web API เพื่ อ
รองรับกลไกการทางานที่เป็ น single page web application โดย back-end
จะทาหน้าที่เป็ น web service ซึ่ งจะรอ request จากฝั่ง front-end แล้วคอย
ส่ ง response ที่ เป็ นข้อมู ล ที่ ต้องการหรื อผลลัพธ์ ข องการด าเนิ น การว่า
สาเร็ จหรื อไม่เท่านั้น
ในส่ วนของการจัดเก็บข้อมูลของตัวเว็บแอพพลิ เคชัน่ ทีมวิจยั
ได้ใ ช้ซ อฟต์แ วร์ จดั การฐานข้อ มูล Microsoft SQL Server 2014 ในการ
จัดเก็บ ข้อมูล และตัวเว็บแอพพลิ เคชั่นที่ ได้พฒ
ั นาส าเร็ จแล้วนั้น ได้ถู ก
นาไปรันบน server ที่ใช้ระบบปฏิบตั ิการ Windows Server 2012 R2 โดย
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การให้คาปรึ กษาจากอาจารย์ที่ปรึ กษา อาจารย์วิบูลย์ พร้อมพานิชย์ ที่คอย
ตอบคาถาม คอยแนะนาเอาใจใส่ สอบถามความคืบหน้า เอาใจใส่ ดูแ ล
คอยให้ การสนับ สนุ น เป็ นอย่างดี ใ นทุ ก ๆเรื่ อง ซึ่ งทางคณะผูจ้ ดั ทาต้อง
ขอขอบพระคุณอาจารย์วิบูลย์เป็ นอย่างสู ง นอกเหนื อจากนี้ คณะผูจ้ ดั ทา
ต้องขอขอบพระคุ ณ อาจารย์ทุ ก ท่ าน ที่ ได้อบรมวิช าความรู้ สั่งสอนมา
ตั้งแต่คณะผูจ้ ดั ทายังเป็ นนักศึกษาชั้นปี ที่ 1 ในการจัดทาเว็บแอพพลิ เคชัน่
สนับสนุ นระบบประกันคุณภาพการศึกษานี้ คณะผูจ้ ดั ทาได้ใช้ความรู้ใน
หลากหลายสาขาวิชา นาความรู้ที่อาจารย์ท้ งั หลายได้สงั่ สอนมาบูรณาการ
จนสร้ างขึ้ น มาเป็ นเว็บ แอพพลิ เคชั่น สนับ สนุ น ระบบประกัน คุ ณ ภาพ
การศึ ก ษานี้ ได้จนส าเร็ จ ซึ่ งคณะผู้จดั ท ามี ค วามซาบซึ้ งและสานึ ก ใน
บุ ญ คุ ณ เป็ น อย่ า งมาก ขอขอบคุ ณ เพื่ อน ๆ พี่ ๆ น้ อ งๆ ใน ค ณ ะ
วิ ศ วกรรมศาสตร์ สถาบัน เทคโนโลยี พ ระจอมเกล้ า เจ้า คุ ณ ทหาร
ลาดกระบัง ที่อยูก่ นั มา เป็ นเพื่อน เป็ นพี่ เป็ นน้อง ให้คาปรึ กษากันมา

server ดังกล่ าวใช้ซ อฟต์แ วร์ Microsoft Internet Information Services 8
ในการทาหน้าที่เป็ น web server

4. การทดลองกับผู้ใช้ งานจริง
ในส่ วนการทดลองกับผูใ้ ช้งานจริ ง ทีมวิจยั ได้ดาเนิ นการให้
ผูใ้ ช้งานที่ เกี่ ยวข้องกับการประกันคุ ณภาพการศึกษาในระดับหลักสู ตร
เช่น กรรมการหลักสูตร ได้ใช้เว็บแอพพลิเคชัน่ ที่พฒั นา แล้วแสดงความ
คิดเห็นว่าเว็บแอพพลิเคชัน่ ที่พฒั นาเป็ นอย่างไร มีจุดที่ควรพัฒนา หรื อจุด
ที่ควรปรับปรุ งตรงไหนหรื อไม่ ซึ่ งจากการที่ได้ให้ผใู้ ช้งานได้ทดลองใช้
จริ ง ก็พบว่ามีผลลัพธ์ที่เป็ นความคิดเห็นของผูใ้ ช้งาน ดังแสดงในตารางที่
1 ซึ่งเป็ นความคิดเห็นบางส่ วนที่ได้ยกมาแสดงในบทความนี้
ตารางที่ 1 ความคิดเห็นบางส่ วนของผูใ้ ช้งานที่ได้ทดลองใช้งานจริ ง
ลาดับ
รายละเอียด
1
ภาพพื้นหลังก่อนเข้าใช้และหลัง login โดดเด่นสวยงาม
2
การเอา mouse ชี้ AUN แล้วมี คาอธิ บายให้ ทาให้เข้าใจกลุ่ม
AUN ที่เลือกได้ง่าย
3
ควรให้เว็บแอพพลิ เคชั่นที่พฒั นามี การรองรั บกรณี การร้ อง
ขอบัญชี ผใู้ ช้งาน สาหรับผูใ้ ช้ที่ตอ้ งการเข้าถึงความสามารถ
อื่นๆ หรื อต้องการใช้งานในเว็บแอพพลิเคชัน่ จริ งๆ
4
ควรให้ผดู้ ูแลระบบสามารถกาหนดข้อมูลทางสถิติพ้นื ฐาน ที่
ทุกหลักสูตรมีเหมือนกันและสามารถอ้างอิงในภายหลังได้
5
ข้อที่ ค ะแนนน้อยกว่าเป้ าเฉลี่ ย ควร link ไปแผนระยะสั้น กลาง-ยาว ด้วยไหม
6
สิ ทธิ การเข้าถึ งของข้อมูลทางสถิ ติและหลักฐานสนับสนุ น
การประเมิ น ที่เลยปี การศึ กษาที่ มีก ารประเมิ นมาแล้ว ควร
ปรับให้เป็ นดูอย่างเดียว ไม่สามารถให้ผใู ้ ช้งานมาแก้ไขได้
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5. สรุป
เว็บแอพพลิเคชัน่ สนับสนุ นระบบประกันคุณภาพการศึกษานี้
มีคุณประโยชน์มากมายต่อผูท้ ี่ เกี่ ยวข้องกับหลักสู ตรและระบบประกัน
คุณภาพการศึกษา และช่ วยให้การทางานของผูท้ ี่ เกี่ ยวข้องกับ หลักสู ตร
และระบบประกันคุณภาพการศึกษานั้นมีความสะดวกมากขึ้น ทีมวิจยั ได้
ความรู้ใหม่ๆ ที่เกี่ยวกับการพัฒนาเว็บที่เป็ น single page web application
จากระดับเริ่ มต้นจนถึงระดับประยุกต์ สาหรับความคิดเห็นของผูใ้ ช้งานที่
ได้จากการทดลอง สามารถน าไปปรั บ ปรุ ง และพัฒ นาต่ อยอดตัวเว็บ
แอพพลิเคชัน่ ให้มีความสามารถที่ดีข้ ึนได้ในอนาคตต่อไป

ประวัตผิ ้เู ขียนบทความ
1. มธุ รส กัปโก นักศึ กษาชั้นปี ที่ 4 ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะ
วิ ศ วกรรมศาสตร์ สถาบัน เทคโนโลยี พ ระจอมเกล้ า เจ้า คุ ณ ทหาร
ลาดกระบัง
2. สุ รัชนันท์ ไกรเดช นักศึกษาชั้นปี ที่ 4 ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
คณะวิศ วกรรมศาสตร์ สถาบัน เทคโนโลยีพ ระจอมเกล้าเจ้าคุ ณ ทหาร
ลาดกระบัง
3. วิบูล ย์ พร้ อมพานิ ช ย์ อาจารย์ประจาภาควิช าวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
คณะวิศ วกรรมศาสตร์ สถาบัน เทคโนโลยีพ ระจอมเกล้าเจ้าคุ ณ ทหาร
ลาดกระบัง

6. กิตติกรรมประกาศ
เว็บแอพพลิเคชัน่ สนับสนุ นระบบประกันคุณภาพการศึกษานี้
สามารถจัดทาขึ้ นมาอย่างสาเร็ จลุล่วงมาได้ เนื่ องด้วยการช่ วยเหลื อ และ
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ระบบสั่งอาหารแบบมีบริการส่งถึงที่ ผ่านแอปพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์
Android Application for Food Delivery
นุชนาถ สัตย์วินิจ 1 และ ศักดินนท์ เปี้ยกาศ 2
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
110/1-4 ถนนประชาชื่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 โทรศัพท์ : 02-954-7300 ต่อ 718
E-mail: 1 nutchanart.saj@dpu.ac.th, 2 dizarale@hotmail.com

select the menu from android application by two ways 1) select directly
from menu in application and 2) select from scan QR code. They can
identify the location for receive the food and track status of their order
by using this application. The owner of food shop or the accomplish can
use web application to manage the orders from customers. They will
receive and verify the orders and send message to customer if it has
problem with order. This research combines many technologies to
support multiple usage of the customer such as QR code, GPS, Google
map and GCM. The application on smartphone is compatible with the
Android operating system version 5.0 or higher and the application on
web is compatible with browsers Internet Explorer, Chrome and
Firefox. The application has been tested and all functions can be run.

บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้เ ป็นการออกแบบและพัฒนาระบบการสั่ง อาหาร
แบบมีบริการจัดส่ง โดยระบบที่พัฒนาขึ้นมีการใช้ทางาน แบ่งออกเป็น
สองส่วน คื อ ส่วนแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนระบบปฏิบัติการแอน
ดรอยด์ และส่วนของแอปพลิเ คชั นบนเว็บ ผู้ใ ช้ง านแอปพลิเ คชันบน
สมาร์ทโฟน สามารถเลือกรายการอาหารได้สองวิธีคือ การสแกนรหัสคิว
อาร์ และการเลือกจากรายการอาหารที่มีให้ สามารถระบุจุดรับรายการ
อาหารที่สั่ง รวมถึงสามารถติดตามสถานะของรายการอาหารที่สั่งได้ ด้าน
ผู้ใช้งานแอปพลิเคชันบนเว็บจะสามารถใช้งานระบบนี้ เพื่อบริหารจัดการ
รายการอาหาร สามารถรับรายการอาหาร ตรวจสอบคาสั่งซื้อของลูกค้า
และสามารรถติดต่อกับลูกค้าได้ผ่านทางแอปพลิเคชันเมื่อรายการอาหาร
มีปัญหา
ระบบนี้ มี ก ารน าเทคโนโลยี ห ลายเทคโนโลยี ม าผนวกไว้
ด้ ว ยกั น เพื่ อ ความสะดวกในการใช้ ง าน เช่ น รหั ส คิ ว อาร์ การระบุ
ตาแหน่งโดยใช้จีพีเอส (GPS) การแสดงตาแหน่ง โดยใช้แ ผนที่กูเกิล
(GoogleMap) การรับส่งข้อความผ่านระบบคลาวด์ของกูเกิล (GCM)
จากการทดสอบระบบ ระบบนี้ ส ามารถท างานได้ กั บ
ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์เวอร์ชัน 5.0 ขึ้นไป และรองรับการทางาน
ของเบราเซอร์ทั้ง Internet Explorer FireFoxและ Google Chrome และ
สามารถรับและบริหารจัดการรายการอาหารได้อย่างถูกต้อง เป็นไปตาม
ขั้นตอนการทางานที่กาหนดไว้

Keywords: QR Code, GPS, GoogleMap, GCM

1. บทนา
ปั จ จุ บั น การการท าการตลาดแบบบริ ก ารส่ ง ถึ ง ที่ มี อ ย่ า ง
แพร่หลายมากขึ้นเนื่องจากผู้บริโภคต้องการความสะดวกสบายเพิ่มขึ้น
อันเนื่องมากจากหลายสาเหตุ เช่น ความไม่สะดวกด้านการเดินทาง ความ
ไม่สะดวกด้านเวลา เป็นต้น และเพื่อตอบสนองต่อสิ่งเหล่านั้น บริการสั่ง
อาหารที่ใช้การตลาดแบบบริการส่งถึงที่จึงเข้ามามีบทบาทอย่างมาก เพื่อ
เป็นทางเลือกให้กลุ่มลูกค้ามีที่ความต้องการความสะดวกสบายในการ
เลือกสั่งอาหารที่ต้องการโดยที่ไม่ต้องไปรับประทานหรือสั่งที่ร้านอาหาร
และเป็นการขยายกลุ่มลูกค้าให้กั บทางร้านอาหารให้กว้างขวางขึ้น เพื่อ
เพิ่มยอดขายอาหารให้กับทางร้านอีกด้วย
แต่ ก ารสั่ ง อาหารแบบบริ ก ารส่ ง ถึ ง ที่ ที่ ติ ด ต่ อ สื่ อ สารผ่ า น
ทางการสนทนาทางโทรศัพท์มีข้อจากัดเช่น การเลือกรายการอาหารของ
ลูกค้าทาได้ลาบาก เนื่องจากไม่สามารถทราบรายการอาหารของทางร้าน
ได้ทั้งหมด การตกลงจุดรับส่ง อาหารอย่างละเอียดทาได้ยาก ส่งผลให้
จาเป็นจะต้องมีการติดต่อผ่านโทรศัพท์หลายครั้งทาให้ลูกค้าเกิดความเบื่อ

คาสาคัญ: การประยุกต์ใช้รหัสคิวอาร์, การพัฒนาระบบสาหรับสั่งอาหาร,
เทคโนโลยีจีพีเอส, การประยุกต์ใช้แผนที่, การประยุกต์ใช้ การรับส่ง
ข้อความผ่านระบบคลาวด์ของกูเกิล

Abstract
The aim of this project is develop the system that support
food delivery. This system has two applications 1) android application
for customer and 2) web application for food shop. The customer can
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หน่าย ไม่สามารถติดตามสถานะของรายการอาหารได้ หรือเมื่อลูก ค้ า
ตอบรับการสั่งอาหารแล้ว พบว่าไม่มีพื้นที่ให้บริการส่งอาหาร เป็นต้น ซึ่ง
อาจทาให้ ลู ก ค้ าเกิดทัศนคติใ นเชิ ง ลบกับภาพลัก ษณ์ ข องร้าน และต่ อ
ระบบการให้บริการในลักษณะเช่นนี้ จากปัญหาต่างๆ ที่กล่าวมาข้างต้น
ผู้จัดทาจึงมีแนวคิดที่จะออกแบบระบบที่ช่วยอานวยความสะดวกในการ
ให้ บริ ก ารแบบส่ง ถึ ง ที่ ซึ่ง สามารถเข้ าถึง ได้ง่ าย ลดข้ อ จ ากั ดที่อ าจจะ
เกิดขึ้นในระหว่างการสั่งอาหาร และเพื่อตอบสนองความต้องการด้าน
ความสะดวกสบายรวมถึ ง ลดปั ญ หาด้ า นการติ ด ต่ อ สื่ อ สารระหว่ า ง
ร้านอาหารและผู้บริโภค โดยผู้บริโภคสามารถเข้าใช้งานระบบ ผ่านทาง
แอปพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟน ซึ่งสามารถค้นหารายการอาหารหรือเลือก
การสั่งอาหารที่ต้องการด้วยการสแกน QR code ที่มากับแผ่นพับหรือ
ใบปลิวรายการอาหารและยังสามารถระบุตาแหน่งการรับส่งอาหารผ่าน
ทาง Google map ในส่วนของร้านอาหารสามารถรับรายการอาหาร สรุป
ยอด ประมาณเวลาในการส่งอาหารแก่ลูกค้าเพื่อประกอบการตัดสินใจ
จากแนวคิดในการพัฒนาระบบการสั่งอาหารแบบบริการส่ง
ถึงที่ที่ผู้จัดทาคิดขึ้นนั้น ส่งผลให้ผู้บริโภคมีทางเลือกในการสั่งอาหารที่
มากขึ้น สะดวกและง่ายต่อการใช้งาน เป็นการเพิ่มความประทับใจในเชิง
บวกกับร้านอาหารและการบริการ ซึ่งเมื่อลูกค้ามีความประทับใจในการ
บริ ก าร ส่ ง ผลให้ มี แ นวโน้ ม ว่ า จะยั ง ใช้ บ ริ ก ารนี้ ไ ปอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง
ร้านอาหารก็จะได้รับประโยชน์จากระบบ ในการเพิ่มยอดขาย ช่วยลด
ปัญหาต่างๆ ในการบริการ ส่งผลให้สามารถให้บริการการส่งอาหารได้
อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้า

2.2 Google cloud messaging (GCM)
Google cloud messaging หรือ GCMเป็นบริการที่ช่วยส่ง
ข้อมูลจาก App Engine หรือ Serverอื่น ๆ ให้กับอุปกรณ์ Android ซึ่งเป็น
การแจ้งเตือนขนาดเล็กถึง Application เมื่อมีข้ อมูลใหม่ที่จ ะเรียกจาก
เซิร์ฟเวอร์ หรือส่งข้อมูลที่มีขนาดได้ถึง 4KB ให้กลับ Application ได้
โดยตรง

2.3 REST Protocol
REST (Representational State Transfer) Protocol เป็น
แนวทางในการสร้าง Web Service โดยเรียกใช้ผ่านทาง HTTP Method
GET/POST/PUT/DELETE ปริ ม าณข้ อ มู ล ที่ รั บ ส่ ง น้ อ ยกว่ า การใช้
Protocol SOAP อยู่มาก

2.4 QR Code
Quick Response หรือ QR Code คือบาร์โค้ด 2 มิติ ที่บริษัท
Denso-Wave สร้างขึ้นมาในปี 1994 ใช้เป็นสัญลักษณ์แทนข้อมูลต่างๆ มี
การตอบสนองที่รวดเร็ว ซึ้ง ส่วนใหญ่ใ ช้กับสินค้ า , สื่อโฆษณาต่างๆ
รวมถึง URL ซึ้งสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ด้วยการใช้อุปกรณ์ที่มีกล่องและ
ซอฟแวร์ประเภท QR Code Reader เช่นโทรศัพท์มือถือ เป็นต้น

3. การออกแบบและพัฒนา
3.1 สถาปัตยกรรมระบบ

2. ทฤษฎีและผลงานที่เกี่ยวข้อง
2.1 Model-View-Controller (MVC)
Model-View-Controller หรื อ MVC คื อ สถาปั ต ยกรรม
ซอฟต์แวร์แ บบหนึ่ง ซึ่ง เป็นหลักการออกแบบ (Design Pattern) ขั้ น
พื้นฐานสาหรับการออกแบบในขั้นต่อไป การเขียนโปรแกรมแบบ MVC
เป็นที่นิยมมากในการออกแบบและนาไปพัฒนาแอพพลิเคชั่นบนเว็บ
โดย MVC จะแบ่ง Object ตามบทบาทหน้าที่ดังนี้
 Model (M) : คือ Object ที่ทาหน้าที่เป็นตัวแทนของข้อมูล โดยไม่

รูปที่ 1 สถาปัตยกรรมระบบ
รูปที่ 1 แสดงสถาปัตยกรรมของระบบ ซึ่ง ระบบถูกแบ่งการ
ทางานออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนผู้ใช้ (ร้านอาหาร ห้องครัว ผู้ดูแลระบบ
และผู้ใช้บริการ) และส่วนของ เซิร์ฟเวอร์ซึ่งทั้งสองส่วนจะถูกเชื่อมต่อ
กันด้วยอินเตอร์เน็ต
1. ส่วนของผู้ใช้ สามารถแบ่งได้ออกเป็น 2 ส่วนคือ
1.1.ส่วนของผู้ใช้ที่เป็น Web Application คือส่วนของร้านอาการ
ห้องครัว และผู้ดูแลระบบในส่วนนี้จะถูกพัฒนาด้วย HTML, Java script,
PHP,CSS เพื่อใช้ติดต่อกับส่วนของเซิร์ฟเวอร์

ว่าข้อมูลจะถูกจัดเก็บในรูปแบบของไฟล์หรือฐานข้อมูล
 View (V) : คือ Object ที่ใช้ในการแสดงผลข้อมูล (User Interface)

ซึ่งภายใน Object ที่ทาหน้าที่เป็น View จะมี code ที่เกี่ยวกับการ
จัดหน้าตา และรูปแบบข้อมูลที่ใช้แสดงผล
 Controller (C) : คือ Object ที่ทาหน้าที่รับคาสั่ง ประมวลผล และ

ความคุมการทางาน View และ Model
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1.2.ส่ ว นของผู้ ใ ช้ ที่ เ ป็ น Android Application คื อ ส่ ว นของ
ผู้ใช้บริการ ในส่วนนี้จะถูกพัฒนาด้วย Android SDK และ Java SDK เพื่อ
ใช้ติดต่อกับเซิร์ฟเวอร์
2.ส่ ว นของเซิ ร์ ฟ เวอร์ ส่ ว นนี้ มี ห น้ า ที่ ใ นการประมวลผลข้ อ มู ล
แลกเปลี่ยนข้อมูล จะจัดเก็บข้อมูล ซึ่งจะถูกพัฒนาด้วย PHP และ MySQL
โดยการทางานของระบบที่ออกแบบเป็นไปดังรูปที่ 2

ส่วนของเซิร์ฟ เวอร์ ห ลัก – มีห น้ าที่ใ นการเป็น ส่วนเชื่อ ม
ระหว่างผู้ใช้ และผู้ให้บริการ ระบบจะรอรับรายละเอียดในการสั่งอาหาร
จากผู้ใช้ และจะทาการค้นหาสาขา ที่ใกล้ เคียงในการจัดส่งอาหารมาก
ที่สุด และทาการส่งลายละเอียดการสั่งอาหารให้กับสาขานั้นๆ จากนั้นรอ
การตอบรับจากสาขา เพื่อส่งให้แก่ลูกค้า เมื่อลูกค้าทาการยืนยันการส่ง
อาหาร ระบบจะทาการยืนยันไปที่สาขา และรายการสั่งอาหารจะถือเป็น
เสร็จสิ้นเมื่อระบบได้รับรหัสในการรับอาหารจากทางสาขา
ส่วนของผู้ให้บริการหรือร้านค้า (สาขา) – ผู้ใช้จะใช้งานผ่าน
ระบบเว็ บ แอปพลิ เ คชั่ น มี ห น้ า ที่ ใ นการรอรั บ รายการอาหาร จาก
เซิร์ฟเวอร์หลัก และจะทาการตรวจสอบรายการอาหารว่าสามารถทาได้
ตามที่ลูกค้าต้องการหรือไม่ และจะทาการส่งข้อมูลต่างๆกลับไปให้ลูกค้า
ผ่าน เซิร์ฟเวอร์หลัก เช่น รายการอาหารที่สามารถทาได้ เวลาประมาณใน
การทาอาหาร เวลาประมาณในการส่งเป็นต้น เมื่อลูกค้าทาการยืนยันการ
สั่งอาหารมาแล้ว ระบบจะจัดคิวในการทาอาหารแล้วส่งให้ห้องครัว เพื่อ
ปรุงอาหาร เมื่ออาหารปรุงเสร็จ อาหารจะถูกนาไปส่งให้แก่ลูกค้า แล้ว
จะต้องนารหัสในการรับอาหารจากลูก ค้ามา ทาการยืนการทารายการว่า
ให้บริการสมบูรณ์แล้ว หากไม่มีลูกค้ามารับอาหารก็จะใช้รหัสล้มเหลว
แทน ส่ว นของห้ องครั ว จะใช้ แ อปพลิ เ คชั่น บนเว็บ ในการรับ รายการ
อาหารจากทางหน้าร้านเมื่อทาเสร็จจะทาการ เปลี่ยนสถานะของรายการ
อาหารนั้นๆ
ส่วนของห้องครัว – มีหน้าที่รับรายการอาหารจากทางหน้า
ร้านเมื่อทาสร็จจะทาการเปลี่ยนสถานะของรายการอาหาร

3.2 ขอบเขตของระบบ
ระบบจะถูก แบ่ง ออกเป็ น 4 ส่ว น คื อ ส่วนของร้า นอาหาร
(สาขา) ส่ ว นของผู้ บ ริโ ภคหรื อ ผู้ ใ ช้ บ ริ ก าร ส่ว นของเซิ ร์ ฟ เวอร์ ห ลั ก
(รวมถึงผู้ดูแลระบบ) และห้องครัว โดยส่วนของผู้บริโภคนั้นจะใช้งาน
ผ่านแอปพลิเคชั่นบนโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนที่ใช้ระบบปฏิบัติการ
แอนดรอยด์ เวอร์ชั่น 4.4 ขึ้นไป และส่วนของร้านอาหาร ผู้ดูแลระบบ
และห้องครัวนั้นจะใช้งานผ่านแอปพลิเคชั่นบนเว็บ
1. ส่วนของร้านค้า ผ่านแอปพลิเคชั่นบนเว็บ
1.1. สามารถรับรายการอาหารและจุดส่งอาหารจากลูกค้าได้
1.2. สามารถสรุปค่าใช้จ่ายในการให้บริการ และประเมินระยะเวลาใน
การส่งอาหาร พร้อมส่งข้อมูลให้กับลูกค้าได้
1.3. สามารถส่งยืนยันการสั่งอาหารให้กับลูกค้าได้
1.4. สามารถส่ง รหัสรับอาหารให้กับเซิร์ฟเวอร์หลักได้
2. ส่วนของผู้ใช้บริการ ผ่านแอปพลิเคชั่นบนโทรศัพท์มือถือ
2.1. สามารถดูรายการส่งเสริมการขายและรายการอาหารได้
2.2. สามารถเลือกสั่งอาหารผ่าน QR Code หรือเมนูที่มีกาหนดไว้ใน
แอปพลิเคชั่น รวมถึงแสดงความต้องการเพิ่มเติมได้

รูปที่ 2 การทางานของระบบ
ขั้นตอนการทางานของระบบสามารถอธิบายได้ดังนี้ ส่วนของ
ส่วนของผู้บริโภคหรือผู้ใช้บริการ – เมื่อผู้ใช้ทาการเปิดแอปพลิเ คชั่น
แอปพลิเคชั้นจะแสดงอาหารแนะนา หรือรายการส่ง เสริมการขายของ
ทางร้านอาหาร หากต้องการสั่งอาหารสามารถทาได้สองวิธี คือการเลือก
โดยตรงจากรายการอาหาร หรือ หากมี ใ บปลิวของทางร้านก็สามารถ
สแกนด้วย QR Code ได้ จากนั้นทาการเลือกสถานที่จัดส่งโดยให้ทาการ
เลือกจุดรับส่งโดยอัตโนมัติ หรือระบุจุดรับส่งด้วยตนเองผ่านทาง Google
Map แล้วทาการส่งรายละเอียดการสั่งอาหารรวมถึงหมายเลขโทรศัพท์ที่
ใช้ในการติดต่อ รอระบบตอบรับเพื่อยืนยันการสั่งอาหารอีกครั้ง เมื่อทา
การยืนยันครั้งที่สอง ระบบจะทาการส่งรหัสในการรับอาหารมาให้ เพื่อ
ทาการยืนยันการรับอาหารต่อไป
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2.3. สามารถกาหนดจุดรับอาหารได้โดยใช้ Google map ซึ่งมีให้เลือก
2 รูปแบบ คือ การกาหนดจากจุดที่สั่งหรือการเลือกจุดที่ต้องการให้ไป
2.4. สามารถติดตามสถานะของรายการอาหารที่สั่งได้
3. ส่วนของเซิร์ฟเวอร์หลักและผู้ดูแลระบบ ผ่านแอปพลิเคชั่นบนเว็บ
3.1. ส่วนของผู้ดูแลระบบ
3.1.2. สามารถเพิ่ม และกาหนดพื้นที่ให้บริการของต่างละสาขาได้
และ สามารถเพิ่ม แก้ไข และสร้าง QR Code ของอาหารได้
3.2. ส่วนของเซิร์ฟเวอร์
3.2.1. สามารถค้นหาสาขาที่อยู่ใกล้กับจุดที่ต้องไปส่งได้
3.2.2. สามารถสร้างและส่งรหัสในการรับอาหารให้แก่ลูกค้าได้
3.2.3. สามารถทาการบันทึกข้อมูลการดาเนินการต่างๆ
3.2.4. สามารถปฏิ เ สธการรั บ รายการได้ เช่ น ไม่ อ ยู่ ใ นพื้ น ที่
ให้บริการ หรือ ผู้ใช้ถูกขึ้นบัญชีดา
3.2.5. สามารถทาการ ขึ้นบัญชีดา ผู้ใช้ที่ไม่ทาตามข้อตกลงได้
4. ส่วนของห้องครัวผ่านแอปพลิเคชั่นบนเว็บ
4.1. สามารถเปลี่ยนแปลงสถานะของอาหารได้

4. ผลการทดสอบระบบ
จากการทดสอบระบบสั่ ง อาหารแบบบริ ก ารส่ ง ถึ ง ที่ ผ่ า น
แอปพลิ เ คชั่ น บนสมาร์ ท โฟนระบบปฏิ บั ติ ก ารแอนดรอยด์ มี ผ ลการ
ดาเนินงานดังนี้
ส่วนของลูกค้า ผ่านแอปพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟน สามารถทา
ได้ทุกฟังก์ชั่นการทางาน สามารถตอบสมองการใช้งานได้อย่างดี ไม่มี
การหลุดหรือเกิดข้อผิดพลาดในการใช้งานแบบทั่วไป
ส่วนร้านอาหาร ห้องครัว และผู้ดูแลระบบ ผ่านแอปพลิเคชั่น
บนเว็บ สามารถทางานได้ทุกฟังก์ชั่นการทางาน สามารถตอบสนองการ
ใช้งานโดยทั่วไปได้อย่างดี
หลั ง จากพั ฒ นาระบบแล้ ว ได้ ท าการทดสอบระบบที่ ไ ด้
พัฒนาขึ้น โดยทาการทดสอบระบบกับสมาร์ทโฟน 3 รุ่น ได้แก่ Samsung
Galaxy s6 edge Android version 5.1 Lollipop, Lenovo Vibe
ShotAndroid version 5.1 Lollipop และ Tablet Samsung Galaxy Tab A
Android version 5.0 Lollipop จากการทดสอบพบว่า ระบบนี้สามารถ
ทางานได้กับระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์เวอร์ชัน 5.0 ขึ้นไป และรองรับ
การทางานของเบราเซอร์ทั้ ง Internet Explorer FireFoxและ Google
Chrome และสามารถรับและบริหารจัดการรายการอาหารได้อย่างถูกต้อง
เป็นไปตามขั้นตอนการทางานที่กาหนดไว้
ซึ่ ง ตั ว อย่ า งผลลั พ ธ์ ข องหน้ า จอสมาร์ ท โฟนของระบบที่
พัฒนาขึ้นเป็นไปดังรูปที่ 3

รูปที่ 3 ตัวอย่างหน้าจอสมาร์ทโฟนในส่วนของการสั่งอาหารของลูกค้า

5. สรุป
ปัจจุบันแอปพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟนได้รับการพัฒนาขึ้นมา
ส าหรั บ การสั่ ง สิ น ค้ า ผ่ า นทางระบบออนไลน์ ผู้ พั ฒ นาจึ ง เล็ ง เห็ น
ความสาคัญในการนาจุดเด่นของแต่ละเทคโนโลยีที่สนับสนุนการทางาน
ของสมาร์ทโฟนมาประยุกต์เข้ าด้วยกั นเพื่อตอบสนองงานด้านการสั่ง
อาหาร ซึ่งระบบพัฒนาส่วนของร้านอาหารและส่วนของผู้ใช้ที่ต้องการ
สั่งอาหาร ระบบสามารถทางานได้ตอบสนองความได้ต้องการพื้นฐานใน
การสั่งอาหารได้อย่างครบถ้วน มีสิ่งอานวยความสะดวกอย่าง QR และ
ระบบแผนที่ ที่ช่วยทาให้การสั่งอาหาร และการติดตามเป็นไปได้ง่ายขึ้น

เอกสารอ้างอิง
[1] Model-View-Controller (MVC). Available: http:// www.w3schools.
com /aspnet/mvc_intro.asp
[2] Google cloud messaging (GCM). Available: https://developers.goo
gle.com/cloud-messaging/gcm
[3] REST Protocol. Available: http://www.softmelt.com/article.php?
id=134
[4] QR Code. Available: http://www.qrcode.com/en/history/
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โปรแกรมประยุกต์จาลองการติดตั้งล้อแม็กซ์
Virtual Wheel-Max Fitting
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alloy wheels next to a car and the customer decides whether the alloy
wheels are compatible with the car or not.
This research is developed, using an android application, to
simulate the appearance of the alloy wheels when they are on the car.
The staff will take pictures of the car to the side and at a 45
degree angle to it. It is then for the customer to select the alloy wheels
within the application and try to set them to the picture. Thus the
customer can decide to select the alloy wheel that they want.
This research has been developed by using Android Camera
Overlay technique. Users in this project are divided into three groups:
1) the administrative staff in the shop, they use web
application to manage the information about the shop such as
promotions, product , etc.
2) the staff, they will use the android application for taking
the picture of the car and
3) the customer, they will use the android application for
selecting the alloy wheel in the gallery to set in the car's picture.
Web application is tested for Safari, Google Chrome and
MicrosoftEdge. It can be run all functions. And the android application
supports android to at least versions 4.0

บทคัดย่อ
งานวิ จั ย นี้ ไ ด้ เ ห็ น ถึ ง ความส าคั ญ ของธุ ร กิ จ การบริ ก ารการ
เปลี่ยนล้อแม็กซ์ ซึ่งปัจจุบันผู้ประกอบการใช้วิธีการเปลี่ยนแบบเดิมๆโดย
นาล้อแม็กซ์มาตั้งไว้ข้างรถลูกค้าแล้วให้ลูกค้าดูว่าเข้ากับรถตนเองหรือไม่
ซึ่ง อาจจะใช้เ วลานาน และสร้างความล าบากให้ กับพนัก งานของร้าน
ผู้จัดทาจึงได้แนวคิดในการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์จาลองการติดตั้งล้อ
แม็กซ์ขึ้นมาเพื่อให้เกิดความสะดวกมากขึ้น
โดยการพัฒ นาครั้ง นี้ไ ด้มีก ารนาเทคนิค Android Camera
Overlay มาประยุกต์ใช้กับงานวิจัยนี้ โดยผู้ใช้จะแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มคือ
ผู้ดูแลระบบ พนักงานในร้าน และผู้ใช้ทั่วไป โดยผู้ดูแลระบบจะใช้งาน
ระบบผ่านทางโปรแกรมประยุกต์บนเว็บเพื่อเข้าจัดการข้อมูลหลังร้าน
และผู้ใช้ทั่วไปสามารถเข้าดูข้อมูลเกี่ยวกับล้อแม็กซ์ รายการส่งเสริมการ
ขายต่างๆผ่านทางโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ ในส่วนของพนักงานในร้าน
จะใช้โปรแกรมประยุกต์บนสมาร์ทโฟนที่รองรับระบบปฏิบัติการแอน
ดรอยด์ โดยมีฟังก์ชันการถ่ายรูป เพื่อจาลองล้อแม็กซ์โดยการเลือกถ่ายรูป
แนวตรงของรถหรือเลือกถ่ายแนวเอียง 45 องศาได้เมื่อถ่ายแล้วก็จะมีล้อ
แม็กซ์ที่มีอยู่ในรายการมาให้เลือกใส่ในภาพที่ถ่ายและจัดเก็บลงเครื่องได้
โปรแกรมประยุกต์บนเว็บได้ทาการทดสอบบนบราวเซอร์
Safari, Google Chrome และ MicrosoftEdge สามารถใช้งานได้จริงทุก
ฟังก์ชัน ส่วนโปรแกรมประยุกต์บนสมาร์ทโฟนระบบปฏิบัติการแอน
ดรอยด์ได้ทดสอบบนแอนดรอยด์เวอร์ชั่น 4.0 ขึ้นไปสามารถใช้งานได้
จริงทุกฟังก์ชัน

Keywords: Android Camera Overlay, Virtual Fitting, Smartphone
Application, Supporting Program for Android Operating
System’s User

คาสาคัญ: การประยุกต์เทคนิค Android Camera Overlay , การจาลองการ
เปลี่ ย นล้ อ แม็ ก ซ์ , โปรแกรมประยุ ก ต์ บ นสมาร์ ท โฟน, โปรแกรม
สนับสนุนผู้ใช้งานแอนดรอยด์

1. บทนา
ในปัจจุบันการเปลี่ยนล้อเป็นที่นิยมมากสาหรับคนรักรถและ
ชื่น ชอบการแต่ ง รถทาให้ ธุ รกิ จ บริ ก ารด้า นล้อ แม็ ก ซ์ก าลัง เป็ น ที่นิ ย ม
ส่งผลให้ธุรกิจนี้มีการแข่งขันกันมากขึ้น ส่วนใหญ่ร้านค้าที่ให้บริการด้าน
นี้ จ ะมี เ ว็ บ ไซต์ เ พื่ อ ใช้ ส าหรั บ ประชาสั ม พั น ธ์ ร้ า นของตนเอง ซึ่ ง ใน

Abstract
This research's importance relates to customer service in the
changing of alloy wheels. At present the service provider’s staff set the
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เว็บไซต์จะมีบริการด้านข้อมูลเกี่ยวกับล้อแม็กซ์ ข่าวสาร และกิจกรรม
ส่งเสริมการขายต่างๆ เพื่อเป็นการดึงดูดลูกค้าให้เข้ามาใช้บริการมากขึ้น
โดยร้านส่วนใหญ่เมื่อลูกค้าเข้ามาใช้บริการพนักงานที่ร้านจะนาล้อแม็กซ์
ที่ลูกค้าเลือกมาวางเทียบด้านข้างกับล้อแม็กซ์เดิมของรถลูกค้ าซึ่งลูกค้า
บางส่วนอาจจะมองไม่เห็นภาพว่าล้อแม็กซ์ที่เลือกนั้นเมื่อใส่เข้ากับรถ
ของตนแล้วจะออกมาเป็นเช่นไรทาให้ลูกค้าต้องใช้เวลาในการตัดสินใจ
เลือกล้อแม็กซ์นานขึ้น และอาจเกิดปัญหาเมื่อทาการติดตั้งแล้วจากปัญหา
ด้านการติดตั้งผู้ วิจัยจึงมีแนวคิดที่จะสร้างโปรแกรมประยุกต์บนสมาร์ท
โฟนที่สามารถถ่ายภาพรถของลูกค้าและนาภาพถ่ายมาจาลองการใส่ล้อ
แม็กที่ลูกค้าเลือก เพื่อให้ลูกค้าได้เห็นว่า เมื่อมีการติดตั้งล้อแม็กซ์เข้ากับ
รถแล้วจะมีลักษณะเป็นเช่นไร โดยโปรแกรมประยุกต์นี้เป็นบริการเสริม
ของทางร้า นเพื่อ เป็ นการอานวยความสะดวกให้ แ ก่ ลู ก ค้ า จัด เป็ นการ
ส่งเสริมการขายอย่างหนึ่งอีกทั้งยังช่วยลดเวลาและหลีกเลี่ยงปัญหาที่จะ
เกิดขึ้นหลังจากการติดตั้งล้อแม็กซ์แล้ว

3. การออกแบบ และการพัฒนา ขอบเขตของงาน

รูปที่ 2 สถาปัตยกรรมระบบ
การทางานของระบบจะแบ่ง ออกเป็น 3 ส่วนคือโปรแกรม
ประยุกต์บนสมารท์โฟน, โปรแกรมประยุกต์บนเว็บ (สาหรับผู้ดูแ ล
ระบบ) และโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ (สาหรับผู้ใช้)
1. โปรแกรมประยุก ต์บนสมาร์ทโฟน เมื่อผู้ใ ช้มาถึง ร้านล้อ
แม็ก ซ์ พนักงานร้านจะเอาโปรแกรมประยุก ต์ นี้ให้ ลูก ค้า เพื่อให้ลูกค้ า
ถ่ายรูปรถของรถลูกค้า โดยจะต้องเข้าไปเลือกกดที่เมนู ยี่ห้อรถ รุ่น ปีของ
รถ และล้อแม็กซ์ เมื่อเลือกเสร็จแล้วก็เข้าสู่หน้าให้เลือกถ่ายภาพแบบแนว
ตรง และแนวเอียง 45 องศา ลูกค้าจะต้องถ่ายให้ตรงกับเส้นโครงรถที่
กาหนดเมื่อถ่ายเสร็จแล้ว จะเข้าสู่หน้าที่ให้เลือกใส่ล้อแม็กซ์ โดยเลือก
เปลี่ยนได้หลายแบบแล้วแต่ลูกค้าชอบ เมื่อตัดสินใจได้ตามแบบที่ลูกค้า
สนใจ
2. โปรแกรมประยุกต์บนเว็บ (สาหรับผู้ใช้ทั่วไป) เมื่อผู้ใช้เข้าใช้
งานเว็บไซต์ผู้ใช้สามารถดูข้อมูลล้อแม็กซ์ได้ดังนี้ ยี่ห้อ รุ่น ขนาด สี ราคา
วัสดุที่ใช้ทา ข้อมูลการเปลี่ยนล้อแม็กซ์ โปรโมชั่นของร้านเป็นต้น
3. โปรแกรมประยุกต์บนเว็บ (สาหรับผู้ดูแลระบบ) เมื่อผู้ดูแล
ระบบเปิดใช้ง านโปรแกรมประยุก ต์บนเว็บผู้ดูแ ลระบบจะต้องทาการ
Login เข้ าสู่ระบบก่อนทุก ครั้งโดยจะมี username และ password
ประจาตัวของผู้ดูแลระบบอยู่แล้วผู้ดูแลระบบสามารถจัดการข้อมูลหลัง
ร้านสามารถ เพิ่ม แก้ไข ลบ เรียกดูข้อมูลได้ทั้งหมด

2. ทฤษฎีและผลงานที่เกี่ยวข้อง
2.1 FrameLayout, Overlay Elements
FrameLayout เป็ น Layout ที่ ใ ช้ ส าหรั บ การออกแบบ
โครงสร้า งเป็น ลัก ษณะของการซ้ อนทั บกั นของวัต ถุห ลาย ๆ วัต ถุไ ว้
ด้วยกัน โดยตาแหน่งของวัตุที่วางลงใน Layout นั้นจะถูกเรียงลาดับแบบ
Vector กล่าวคือ วัตถุใดมาก่อนจะถูกซ้อนทับอยู่ด้านล่าง วัตถุใดมาที่หลัง
จะทับวัตถุที่เข้ามาก่อน โดยหากเขียนโปรแกรมให้ TextView อยู่ด้าน
บนสุดของโค้ดนั่นหมายความว่า TextView เข้ามาก่อนเป็นอันดับแรก
และหากเพิ่ม CheckBox และ Button ตามลาดับ จะเห็นได้ว่า Button จะ
เข้ามาเป็นลาดับสุดท้าย นั่นหมายความว่า Button จะต้องซ้อนทับวัตถุ
ที่มาก่อนหน้านี้

2.2 ผลงานที่เกี่ยวข้อง
แอปพลิเคชั่นWheels On Appสาหรับจาลองการติดล้อแม็กซ์
โดยสามารถถ่ายภาพรูปแนวตรง เพื่อที่จาลองล้อแม็กซ์ที่มีอยู่ในรายการ
มาใส่ สามารถซู ม ขยาย และเพิ่ ม ล้ อ แม็ ก ซ์ เ องได้ ซึ่ ง เป็ น แนวคิ ด ที่
นามาใช้ในการพัฒนางานนี้

4. ผลการดาเนินงาน
4.1หน้าหลัก Web Application สาหรับ User

รูปที่ 3 หน้าหลัก สาหรับ User

รูปที่ 1 ตารางการเปรียบเทียบฟังก์ชันการทางาน
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เมื่อผู้ใ ช้เ ข้ าเว็บแอปพลิเ คชั่นขึ้ นมาจะปรากฏหน้าเว็บหลัก
สาหรับเว็บแอปพลิเ คชั่นนี้ทุก ครั้งที่เข้าเว็บแอปพลิเคชั่น ผู้ใช้สามารถ
เลือกดูข้อมูลต่างๆ ของทางร้านได้โดยคลิกเลือกเมนูแต่ล่ะเมนูได้ตามที่มี
อยู่บนด้านบน
4.2หน้าแสดงข้อมูลล้อแม็กซ์สาหรับ User

รูปที่ 5 หน้าหลักระบบจัดการข้อมูลล้อแม็กซ์ สาหรับ Admin
เมื่อ Admin เข้าสู่ระบบจัดการข้อมูลล้อแม็กซ์ จะแสดงรายการ
ต่างๆทั้งหมดขึ้นมา Admin สามารถเพิ่ม ลบ แก้ไขข้อมูลล้อแม็กซ์ได้
ทั้งหมด
4.5 หน้าหลักระบบจัดการข้อมูลโครงรถWeb Application สาหรับ
Admin
รูปที่ 4 หน้าแสดงข้อมูลล้อแม็กซ์และรายละเอียด สาหรับ User
เมื่อผู้ใช้เข้าสู่หน้าแสดงข้อมูลล้อแม็กซ์ในรูปที่4.2ก็จะมีรายการล้อ
แม็ก ซ์มาแสดงให้ ผู้ใช้เลือกดูเมื่อผู้ใช้คลิก ที่เมนูรายละเอียดก็จะแสดง
รายละเอียดต่างๆ ของล้อแม็กซ์ทั้งหมดที่ผู้ใช้ได้เลือกทันที
4.3 หน้าแสดงข้อมูลโปรโมชั่น สาหรับ User

รูปที่ 5 หน้าปฏิทินกิจกรรม
เมื่อผู้ใช้เข้าสู่หน้าโปรโมชั่นก็จะแสดงรายการโปรโมชั่นที่มีอยู่
ทั้งหมดของทางร้าน
4.4 หน้าหลัก ระบบจัดการข้ อมูล ล้อแม็ก ซ์ Web Application
สาหรับ Admin

รูปที่ 6 หน้าหลักระบบจัดการข้อมูลโครงรถ สาหรับ Admin
เมื่อ Admin เข้าสู่ระบบจัดการข้อมูลล้อโครงรถ จะแสดงรายการ
ต่างๆทั้ง หมดขึ้ นมา Admin สามารถเพิ่ม ลบ แก้ไขข้อมูล โครงรถได้
ทั้งหมด
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4.6 หน้าเลือกประเภทรถยี่ห้อ รุ่นรถยนต์

5. สรุป
แอปพลิเคชั่นสาหรับโปรแกรมประยุกต์จาลองการติด ตั้งล้อ
แม็กซ์ในส่วนของเว็บแอปพลิเคชันของผู้ใช้ทั่วไปสามารถดูข้อมูลของล้อ
แม็กซ์โปรโมชั่นร้านและสาขาร้านได้ส่วนการใช้งานเว็บแอปพลิเคชั่น
ของผู้ดูแลระบบสามารถเข้าจัดการข้อมูลต่างๆของระบบหลังร้านได้โดย
สามารถจัดการเพิ่มลบแก้ไขข้อมูลล้อแม็กซ์เพิ่มลบแก้ไขข้อมูลโครงรถ
เพิ่มลบแก้ไขข้ อมูล โปรโมชั่นเพิ่มลบแก้ไขข้อมูลสาขาร้านได้ใ นส่วน
ของแอปพลิเคชั่นบนแอนดรอยด์ของพนักงานจะเป็นผู้ที่ใช้แอปพลิเคชั่น
นี้โดยเลือกประเภทรถยี่ห้อรุ่นรถและถ่ายรูปเเพื่อนาล้อแม็กซ์ที่มีอยู่ใน
รายการมาเลือกเปลี่ยนและจัดเก็บรูปภาพได้

เอกสารอ้างอิง
[1] การเขียนเว็บแอปพลิเคชั่น PHP. Available: http://www.thaicreate.
com/php.html
[2] การพัฒนาโปรแกรมระบบปฏิบัติการ Android. Available: http://
www.akexorcist.com/
[3] All Layout in Android Development. Available: http://www.mac
baszii.com/2011/02/all-layout-in-android-development.html
[4] การเขียน Bootstrap Available: http://getbootstrap.com/css/
[5] JSON Format Online. Available: http://www.jsoneditoronline.org/

รูปที่ 7 หน้าเลือกประเภทรถยี่ห้อ รุ่นรถยนต์และกรณีไม่มีข้อมูล
เมื่อSale เข้าใช้งาน Android Application จะต้องทาการเลือก
ประเภทรถ ยี่ห้อ และรุ่นรถยนต์เพื่อจะเข้าใช้งานกล้องต่อไป
4.7หน้าถ่ายรูป

รูปที่ 8 หน้าถ่ายรูป
เมื่อ Sale ได้ทาการเลือกประเภทรถ ยี่ห้อ รุ่น แล้วก็จะเข้าสู่โหมด
การถ่ายภาพ ก็จะมีไอคอนด้านล่างซ้านมือเพื่อให้เลือกโครงรถ เมื่อทา
การเลือกแล้ว ก็ก ดปุ่มถ่ายรูป เมื่อถ่ายรูปเรียบร้อยแล้วก็จะมีล้อแม็ก ซ์
ขึ้นมาแสดงในรายการด้านล่าง เมื่อทาการกดที่ล้อแม็กซ์แล้วก็มีล้อแม็กซ์
ที่เลือกขึ้นมาจานวน 2 ล้อ แล้วลากไปวางในตาแหน่งที่ต้องการ สามารถ
ซูมขยายขนาดของล้อแม็กซ์ได้ แล้วกดปุ่มด้านบนขวาเพื่อทาการบันทึก
ลงเครื่อง
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แบบจาลองทางวิศวกรรมของดาวเทียมคิวบ์ แซทและการปรับปรุงประสิทธิภาพการบริโภคกาลังงานโดยการใช้
รหัสคอนโวลูชันแบบปรับอัตรารหัสได้
The CubeSat Engineering Model and Improvement of Power Consumption using Adjustable
Convolution Code Rate
ชนาธิป ฤกษ์ สุขรุ่ งเรื อง และ ศรวัฒน์ ชิวปรี ชา
ภาควิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
เลขที่ 1 ซอยฉลองกรุ ง 1 เขตลาดกระบัง กรุ งเทพฯ 10520 โทรศัพท์ 02-329-8000 ต่อ 3361
E-mail: chanathip_ro@hotmail.com, sorawat@telecom.kmitl.ac.th

อย่า งมากทั้ง ด้านการศึ ก ษาและพัฒ นาความสามารถของนั ก วิจัย เป็ น
จุดเริ่ มต้นในการสร้างองค์ความรู ้ทางด้านเทคโนโลยีดาวเทียมเพื่อสร้ าง
ดาวเที ย มได้ เองภายในประเทศในอนาคต ดาวเที ย มคิ ว บ์ แ ซทเป็ น
ดาวเทียมขนาดนาโนโดยแต่ละหน่ วย (Unit : U) มีลกั ษณะเป็ นลูกบาศก์
ขนาดเท่ากับ 10 ซม. x 10 ซม. x 10 ซม. มีมวลไม่เกิ น 1.33 กิ โลกรัม [1]
ภารกิ จ ของดาวเที ย มคิ ว บ์ แ ซทส่ วน ใหญ่ ได้ แ ก่ การส ารวจทาง
วิทยาศาสตร์ ในอวกาศ การทดสอบการทางานของอุปกรณ์ในอวกาศ การ
ถ่ายภาพ เป็ น ต้น โดยงานวิจัย [2] แสดงให้ เห็ น ว่าภาพถ่ ายที่ ส่งมาจาก
ดาวเทียมคิวบ์แซทมีความผิดพลาดของข้อมูลเกิดขึ้นเนื่ องจากกาลังของ
สัญญาณที่อ่อนซึ่ งเกิ ดจากสัญญาณรบกวน การแก้ไขบิตผิดพลาดในการ
รับ-ส่ งข้อมูลสามารถทาได้หลายวิธี เช่น การเพิ่มกาลังของเครื่ องส่ ง แต่
การเพิ่ มกาลังส่ งของดาวเที ยมคิวบ์แซทที่ ซ่ ึ งมีปั ญหาหลักอย่างหนึ่ งคื อ
แหล่ งพลังงานที่ จากัด เนื่ องจากขนาดของดาวเที ยมที่ เล็กท าให้ มีพ้ื น ที่
สาหรั บการติดตั้งแผงเซลล์สุริยะน้อย ส่ งผลให้ดาวเทียมคิวบ์แซทมีกาลัง
สาหรั บ ใช้ง านเพี ย ง 2 – 3 วัต ต์ เท่ า นั้ น [3] จึ ง เป็ นวิ ธี ที่ ไ ม่ เหมาะสม
นอกจากการเพิ่ ม ก าลัง ส่ งแล้วยัง มี วิธี ที่ นิ ย มใช้คื อ เทคนิ ค การเข้ารหั ส
ช่องสั ญญาณ โดยทั่วไปดาวเทียมคิวบ์แซทจะใช้รหั สคอนโวลูชนั ด้วย
อัตรารหั สเท่ากับ 1/2 และ Constraint length (K) = 7 ตามมาตรฐานของ
หน่ วยงานคณะกรรมการที่ ป รึ ก ษาระบบจั ด การข้อ มู ลในอวกาศ (The
Consultative Committee for Space Data Systems : CCSDS) [4]
ผูว้ ิจัย เห็ น ความส าคัญ ของการพัฒ นาองค์ ค วามรู ้ ท างด้า น
เทคโนโลยีดาวเทียมจึงได้สร้ างแบบจาลองทางวิศวกรรมของดาวเที ยม
คิวบ์แซทและแก้ไขปั ญหาความผิดพลาดของข้อมูลโดยใช้รหัสคอนโวลู
ชันที่เป็ นรู ปแบบการแก้ไขความผิดพลาดล่วงหน้า และจากการวิเคราะห์
ก าลัง ที่ ใช้ในการส่ ง ผ่า นระหว่า งระบบที่ ไ ม่ มี ก ารเข้า รหั ส และมี ก าร
เข้ารหัสพบว่าระบบที่มีการเข้ารหัสช่องสัญญาณ นอกจากจะสามารถลด
อัตราบิตผิดพลาดของข้อมูลได้แล้ว ยังสามารถลดกาลังส่ งขั้นต่าที่ใช้ใน
การส่ งผ่านข้อมูลได้ บทความนี้ จึงนาเสนอระบบการเข้ารหัสคอนโวลูชนั
แบบปรับอัตรารหัสได้เพื่อนามาประยุกต์ใช้กบั ดาวเทียมคิวบ์แซท

บทคัดย่อ
บทความนี้ น าเสนอการออกแบบและสร้ างแบบจาลองทาง
วิศวกรรมของดาวเทียมคิวบ์แซทเพื่อสร้างองค์ความรู ้ในด้านเทคโนโลยี
อวกาศ และใช้รหัสคอนโวลูชนั เพื่อแก้ไขความผิดพลาดของการส่ งผ่าน
ข้อมูล จากการวิเคราะห์ประสิ ทธิ ภาพของการเข้ารหัสช่องสัญญาณพบว่า
สามารถลดกาลังที่ใช้ในการส่ งผ่านข้อมูลได้ดว้ ยผลของอัตราขยายของ
การเข้ารหั ส จึงน าเสนอระบบการเข้ารหัสคอนโวลูชัน แบบปรั บ อัตรา
รหั ส ได้ที่ ส ามารถปรั บ อัต รารหั สให้ เหมาะสมต่ อ สภาพแวดล้อ มของ
ช่ อ งสั ญ ญาณ ที่ ให้ อ ัต ราบิ ต ผิ ด พลาดต่ า กว่า 10-4 ซึ่ ง ระบบที่ น าเสนอ
สามารถใช้การบริ โภคกาลังงานต่าที่สุด
คาสาคัญ: ดาวเทียมคิวบ์แซท, รหัสคอนโวลูชนั , การปรับอัตรารหัส

Abstract
This article presents the design and implementation of
CubeSat engineering model to improving capacity-building in space
technology. The engineering model uses convolution code to solve the
problem bit error rate. The analysis showed that use of channel coding
lowers the minimum transmitted power as a result of the coding gain.
This paper proposes the adjustable code rate convolution code that can
adjust the optimum code rate for different channel environments. The
code rate is adjusted to achieve the total bit error rate (BER) less than
10-4 and to use the lowest power consumption.
Keywords: CubeSat, Convolution Code, Adjustable Code Rate

1. บทนา
ดาวเทียมขนาดเล็กมีบทบาทสาคัญมากขึ้นในปั จจุบนั หนึ่ งใน
นั้น คื อ ดาวเทีย มคิวบ์แซทซึ่ งเป็ น ที่ไ ด้รับ ความนิ ย มในหมู่ นัก วิจยั เป็ น
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กาลังของสัญญาณรบกวน N แสดงดังสมการที่ (2) [8]

2. ทฤษฎีและหลักการ
2.1 การพัฒนาดาวเทียมคิวบ์ แซท

(2)
โดยที่ k คือค่าคงที่ของโบลท์ชมานน์ (Boltzmann Constant)
และ T คืออุณหภูมิสัมบูรณ์ในหน่ วยเคลวิน
กาลังของสั ญญาณที่ รับ ได้ S RX ที่ ระยะห่ างจากภาคส่ ง d
สามารถแสดงได้โ ดยสมการส่ ง ผ่ านของฟรี ส [9] โดยก าหนดให้ ใช้
สายอากาศแบบรอบทิศทางและไม่มีสิ่งกีดขวาง เมื่อ  คือความยาวคลื่น
และ PTX คือ กาลังส่ ง
N  kTB

หลัก การพัฒนาดาวเที ยมคิวบ์แซทจะเริ่ ม จากการออกแบบ
และสร้างแบบจาลองทางวิศวกรรมโดยกาหนดภารกิจหลักของดาวเทียม
และท าการทดสอบการใช้ง านก่ อ นส่ ง ขึ้ น สู่ อ วกาศจริ ง ตัวอย่ า งการ
ทดสอบ เช่น การทดสอบในสภาวะใกล้อวกาศโดยการใช้บอลลูนขนาด
ใหญ่ในการนาดาวเทียมคิวบ์แซทขึ้นสู่ ที่ระดับความสู งได้สูงสุ ดประมาณ
20-30 กิ โลเมตร สภาพแวดล้อมภายนอกจะมีสภาวะคล้ายกับอวกาศ ทา
ให้สามารถทดสอบการสื่ อสารระหว่างดาวเทียมและสถานี ภาคพื้นดินได้

2
 1 
SRX  
PTX
2 
 4 d  4

(3)

จากสมการที่ (1), (2) และ (3) สามารถหากาลังส่ งขั้นต่า PTX
ในรู ปของ S / N ใดๆ ที่ระยะห่ าง d ได้ดงั นี้

2.2 รหัสคอนโวลูชันและการวิเคราะห์ กาลังส่ งขั้นตา่
รหั สคอนโวลูชัน [5] เป็ น รู ปแบบการเข้ารหั สช่ อ งสัญญาณ
แบบแก้ไขความผิดพลาดล่วงหน้า โดยทัว่ ไปจะมีพารามิเตอร์ ที่บ อกถึง
คุ ณ ลัก ษณะของรหั ส คอนโวลู ชัน ที่ ป ระกอบด้วย 3 ค่ า ได้แ ก่ n คื อ
จานวนบิตเอาต์พุต k คือ จานวนบิตอินพุต และ K คือ Constraint Length
ซึ่งบ่งบอกถึงหน่ วยความจาของวงจรเข้ารหัส โดยเขียนในรู ปแบบ (n, k,
K) และ อัตรารหัส (Code Rate) = k/n
ได้มีการศึกษาและค้นคว้ารหั สคอนโวลูชนั ที่เหมาะสมที่สุด
สาหรับแต่ละอัตรารหัส และ Constraint Length (K) ใน [6-7] บทความนี้
จึงนารหั สคอนโวลูชันเหล่านี้ ม าประยุกต์ใช้ในดาวเทียมคิวบ์แซทโดย
ตัวอย่างประสิ ทธิ ภาพของรหัสคอนโวลูชนั ที่มีอตั รารหัส 1/3 และ 1/4 ใน
ช่องสัญญาณรบกวนเกาส์เซียนแบบขาว (AWGN) แสดงได้ดงั รู ปที่ 1

PTX [W ]  

Eb
 4 d 
kTB 

N0
  

2

(4)

เมื่ อพิ จารณาก าลังส่ งขั้น ต่าสาหรั บระบบที่ ไม่มี การเข้ารหั ส
กาหนดดังสมการที่ (5)
PTX ,Uncoded [W ]  U

Eb
 4 d 
kTB 

N0
  

2

(5)

จากระดับสัญญาณรบกวนที่อุปกรณ์ภาครั บ (Receiver Noise
Figure : RNF)
E 
E 
RNF [dB]   b 
 b 
 N 0 Tx ,dB  N 0  Rx ,dB

(6)

จะได้
 SNRU ,dB  RNFdB 


10


PTX ,Uncoded [W ]  U 10

 4 d 
(kTB) 

  

2

(7)

สาหรับระบบที่มีการเข้ารหัสช่องสัญญาณ
 SNRC ,dB  RNFdB 


10


 4 d 

  
คื อ Eb / N0 ในหน่ วย dB

PTX ,Coded [W ]  C 10

โดย SNRU ,dB และ SNRC ,dB
ที่ทาให้ระบบที่ไม่มีการเข้ารหัสและมีการเข้ารหัสช่องสัญญาณมีอตั ราบิต
ผิดพลาดตามที่กาหนดตามลาดับ
จากสมการการอัตราขยายของรหัสแสดงดังสมการที่ (8)
Coding Gain  SNRU (dB)  SNRC (dB)
(8)
จะได้

รู ปที่ 1 ประสิ ทธิ ภาพของรหัสคอนโวลูชนั ที่มีอตั รารหัส 1/3 และ 1/4
เมื่ อ พิ จารณาอัต ราส่ วนก าลัง ส่ ง ของสั ญ ญาณต่ อ ก าลัง ของ
สัญญาณรบกวน S / N จะสามารถแสดงในรู ปของ Eb / N 0 ได้ดงั
สมการที่ (1) โดยที่ Eb คือพลังงานขั้นต่าต่อการส่ งข้อมูลบิตที่ภาครั บ
และ N 0 คือความหนาแน่ นสเปกตรัมของสัญญาณรบกวน
S/N 

REb
E
 b
BN 0
N0

2

( kTB ) 

 SNRU ,dB  RNFdB 


10


PTX ,Coded [W ] 

C 10

 4 d 
(kTB) 

  

2

(9)

Coding Gain /10

10

ซึ่ ง สามารถเขี ย นสมการก าลัง ส่ ง ขั้น ต่ า ของระบบที่ มี ก าร
เข้ารหัสในรู ปของกาลังส่ งขั้นต่าของระบบที่มีการเข้ารหัสได้ดงั สมการ
(10)

(1)

เมื่ อ R คื อ อัตราการส่ ง ข้อมู ล ในหน่ วย บิ ต /วิน าที B คื อ
แบนด์วธิ ของสัญญาณ และ  คือประสิ ทธิ ภาพการส่ งผ่าน

PTX ,Coded [W ] 

P
C B PTX ,Uncoded
 TX ,Uncoded
U B 10Coding Gain /10 10Coding Gain /10
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จากสมการที่ (7) และ (10) จะเห็นว่าการเข้ารหัสช่องสัญญาณ
จะท าให้ ก าลัง ส่ ง ที่ ใช้ใ นการส่ ง ข้อ มู ล ขั้น ต่ า ลดลงเนื่ อ งจากผลของ
อัตราขยายของรหัส (Coding Gain)

1) เมื่อดาวเทียมคิวบ์แซทต้องการส่ งผ่านข้อมูล จะมีการร้ อง
ขอเงื่อนไขของการเข้ารหัสช่องสัญญาณจากสถานี ภาคพื้นดิน
2) สถานี ภาคพื้นดินจะทาการประเมิน Eb / N0 ของสัญญาณที่
รั บได้ จากสเปกตรั มของสั ญญาณเพื่ อใช้ในการวิ เคราะห์ ห าอั ตรารหั ส
Constraint Length (K) และก าลั งส่ งที่ เหมาะสมในสภาพแวดล้ อ มของ
ช่องสัญญาณ ณ เวลานั้น เมื่อพิจารณารหัสคอนโวลูชนั ที่อตั รารหัสต่างๆ ระบบ
จะทาการเลือกอัตรารหัสที่สามารถลดอัตราบิตผิดพลาด (BER) ให้ต่ากว่า 10-4
3) หลัง จากที่ ไ ด้ร หั ส คอนโวลู ชัน ที่ ส ามารถลดอั ต ราบิ ต
ผิดพลาดได้ต่ากว่า 10-4 แล้ว ระบบจะประเมินก าลังที่ ใช้ในการส่ งผ่าน
ข้อมูลเพื่อหารหัสคอนโวลูชนั ที่ใช้กาลังในการส่ งผ่านข้อมูลน้อยที่สุด
4) เมื่ อ สถานี ภ าคพื้ น ดิ น สามารถเลื อ กรหั ส คอนโวลู ชัน ที่
เหมาะสมต่ อ สภาพแวดล้อ มของช่ อ งสั ญ ญาณ ณ เวลานั้ นได้ สถานี
ภาคพื้นดินจะตอบกลับเงื่อนไขของการเข้ารหัสช่องสัญญาณ ได้แก่ อัตรา
รหัสคอนโวลู ชนั Constraint Length (K) และกาลังส่ งขั้นต่ าที่ ใช้ในการ
ส่ งผ่านข้อมูลไปยังดาวเทียมคิวบ์แซท
5) ดาวเทียมคิวบ์แซทจะทาการปรับเงื่อนไขการเข้ารหัสตามที่
สถานี ภาคพื้นดินได้ทาการวิเคราะห์หา และทาการส่ งผ่านข้อมูล

3. แบบจาลองทางวิศวกรรมและการปรับปรุงการบริโภคกาลัง
งานของดาวเทียมคิวบ์ แซททีน่ าเสนอ
3.1 แบบจาลองทางวิศวกรรมของดาวเทียมคิวบ์ แซททีน่ าเสนอ
แบบจาลองทางวิศวกรรมของดาวเทียมคิวบ์แซทที่นาเสนอใน
บทความนี้ ได้กาหนดให้มีภารกิ จหลัก คือ การถ่ายภาพ แบบจาลองทาง
วิศวกรรมนี้ มี ข นาด 1 หน่ วย (1U) แสดงดัง รู ป ที่ 2 ใช้ก ล้อ งถ่ า ยภาพ
CMOS ที่ให้ภาพขนาดใหญ่ที่สุดคือ 640x480 พิกเซล และถูกบีบอัดภาพ
ด้วยรู ป แบบ JPEG โดยชิ ป VC0706 โดยการส่ งผ่า นข้อมู ล ไปยังสถานี
ภาคพื้ น ดิ น จะถู ก ส่ ง ผ่า นโมดู ล สื่ อ สารไร้ สาย SV650 ด้วยความถี่ 430
MHz ความเร็ ว 9,600 bps ด้วยรู ปแบบการมอดูเลชัน GFSK

4. การจาลองการทางาน

รู ปที่ 2 แบบจาลองทางวิศวกรรมของดาวเทียมคิวบ์แซท

จากรู ปที่ 1 เมื่ อ พิ จารณาที่ อ ั ต ราบิ ต ผิ ด พลาด 10-4 จะได้
SNRU  8.4 dB และค านวณหาก าลังส่ งขั้น ต่ าที่ ใช้ส าหรั บการส่ งผ่าน
ข้อ มู ล โดยใช้ ส มการที่ (7) และ (10) เมื่ อ ก าหนดค่ า พารามิ เตอร์ ด ั ง นี้
ดาวเที ยมคิ วบ์แซทอยู่ ในวงโคจรต่ าที่ ระดับความสู ง 300 กิ โลเมตร โดย
ระยะทางระหว่างดาวเทียมและสถานี ภาคพื้นดิน d [10] สามารถค านวณ
ได้จาก d   H  Re 2  Re2 เมื่ อ H คือระดับความสู งของดาวเที ยม

การออกแบบสถานี ภ าคพื้ น ดิ น จะท าหน้ า ที่ รั บ ข้อ มู ล จาก
แบบจาลองทางวิศวกรรมของดาวเที ยมคิ วบ์แ ซทมาประมวลผลข้อมู ล
รวมถึงการควบคุมการถ่ายภาพ

2.
3.

และ Re คื อรั ศมีโลก ส่ งผ่านข้อมูลโดยใช้ความถี่ 430 MHz ด้วยอัตราการ
ส่ งผ่านข้อมูล 9,600 bps และอุณหภูมิสัมบู รณ์ เท่ ากับ 300 เคลวิน ตารางที่
1 แสดงการเปรี ยบเทียบกาลังส่ งขั้นต่าของการใช้รหัสด้วยอัตรารหัสต่างๆ
ระบบที่ ไม่ มี ก ารเข้ารหั สต้องใช้ก าลังส่ งขั้นต่ า 1,104.78 mW ในขณะที่
ระบบที่ มีการเข้ารหั ส เช่ น รหั สคอนโวลู ชันที่ มีอ ัตรา 1/3 และ K=7 ใช้
กาลังส่ งขั้นต่าเพียง 528.78 mW เพื่อให้มีอตั ราบิตผิดพลาดต่ากว่า 10-4
การเปรี ย บเที ย บการส่ ง ผ่า นภาพระหว่า งระบบที่ ไ ม่ มีก าร
เข้ารหัสกับระบบที่มีการเข้ารหัสโดยใช้กาลังส่ งเท่ากันผ่านช่องสัญญาณ
รบกวนเกาส์ เซี ย นแบบขาว (AWGN) แสดงได้ด ัง ตารางที่ 2 ซึ่ ง การ
เข้า รหั สคอนโวลู ชัน สามารถลดอัต ราบิ ต ผิด พลาดลงได้ส าหรั บ การ
ส่ งผ่านภาพด้วยระบบที่มีการเข้ารหัสคอนโวลูชนั แบบปรับอัตรารหัสได้
แสดงได้ด ังตารางที่ 3 โดยระบบที่ นาเสนอสามารถปรั บ อัต รารหั สให้
เหมาะสมต่อ สภาพแวดล้อ มของช่ องสั ญญาณได้ สามารถลดอัตราบิ ต
ผิดพลาดให้ต่ากว่า 10-4 และลดกาลังที่ใช้ในการส่ งข้อมูลลงได้

10-4

รู ปที่ 3 ขั้นตอนการทางานของระบบที่นาเสนอ

3.2 การปรั บปรุ ง ประสิ ทธิภาพการบริโภคก าลัง งานด้ วยการ
ปรับอัตรารหัส
จากผลของการลดอัตราบิตผิดพลาดและการลดกาลังที่ใช้ใน
การส่ ง ผ่านข้อ มู ล ของรหั สคอนโวลู ชนั บทความนี้ จึ ง ได้น าเสนอการ
เข้ารหั สคอนโวลูชัน แบบปรั บ อัต รารหั สได้โ ดยมีข้ นั ตอนการท างาน
แสดงดังรู ปที่ 3 ดังนี้
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จากการจาลองการทางานการส่ งผ่านข้อมูลผ่านช่องสัญญาณรบกวนเกาส์
เซี ยนแบบขาว (AWGN) แสดงให้ เห็ นว่าการเข้ารหั สคอนโวลู ชนั แบบ
ปรับอัตรารหัสได้สามารถปรับอัตรารหัสให้เหมาะสมต่อสภาพแวดล้อม
ของช่ อ งสั ญ ญาณต่ า งๆ สามารถลดอัต ราบิ ต ผิ ด พลาดของการส่ งผ่า น
ข้อ มู ล รวมถึ งลดก าลัง ที่ ใช้ในการส่ ง ผ่า นข้อ มู ลได้มากที่ สุด ถึ ง 56.35
เปอร์ เซ็นต์เมื่อเทียบกับระบบที่ไม่มีการเข้ารหัสช่องสัญญาณ ซึ่งสามารถ
นาไปประยุกต์ใช้กบั ดาวเทียมคิวบ์แซทได้

ตารางที่ 1 การเปรี ยบเทียบกาลังส่ งขั้นต่าที่ใช้ส่งสาหรับผ่านข้อมูล
กาลังส่ ง
Eb / N 0 (dB) ขั้นต่า
อัตราขยาย
อัตรารหัสที่ใช้
ที่ให้อตั ราบิต
ขั้นต่า
ของรหัส
-4
ผิดพลาดต่ากว่า 10
(mW)
No Coding
8.4
0
1,104.78
Code Rate = 1/2
6
2.4
635.73
K=7
Code Rate = 1/3
5.2
3.2
528.78
K=7
Code Rate = 1/4
5.4
3
553.70
K=7
Code Rate = 2/3
5.8
2.6
607.12
K=5
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ตารางที่ 2 เปรี ยบเทียบการส่ งผ่านภาพของระบบที่ไม่มีและมีการเข้ารหัส
5 dB
7 dB
Eb / N 0
ไม่มีการเข้ารหัส
Code Rate = 1/4
K=8
ตารางที่ 3 การจาลองการส่ งผ่านภาพด้วยการใช้ระบบที่นาเสนอ
อัตรารหัสที่
กาลังส่ งที่ใช้
ภาพที่รับได้
Eb / N 0
เหมาะสม
(mW)
3 dB

Code Rate = 1/3
K=9

516.74

5 dB

Code Rate = 1/3
K = 11

504.98

7 dB

Code Rate = 1/4
K=8

482.25

สแกนรู ปถ่าย
2 cm x 2 cm

นายชนาธิป ฤกษ์ สุขรุ่ งเรื อง
นั ก ศึ ก ษาระดั บ ปริ ญญาโท ภาควิ ช าวิ ศ วกรรม
โทรคมนาคม คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล.

สแกนรู ปถ่าย
2 cm x 2 cm

ผศ.ดร. ศรวัฒน์ ชิวปรี ชา
อาจารย์ประจาภาควิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ สจล.

5. สรุป
บทความนี้ น าเสนอการสร้ างแบบจาลองทางวิศวกรรมของ
ดาวเที ยมคิ วบ์แซทเพื่อสร้ างองค์ค วามรู ้ ในด้านเทคโนโลยีอวกาศ และ
นาเสนอการเข้ารหั สคอนโวลูชัน แบบปรั บ อัต รารหั สได้ที่ สามารถลด
อัตราบิ ตผิด พลาดให้ ต่ากว่า 10-4 และใช้ก ารบริ โภคก าลังงานที่ต่ าที่สุด
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ระบบเฝ้ าระวังห้ องศูนย์ข้อมูลคอมพิวเตอร์
Data Center Monitoring System
วีระยุทธ คุณรัตนสิ ริ
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
1381 ถนนพิบูลสงคราม แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุ งเทพฯ 10800 E-mail: weerayuth.k@rmutp.ac.th

influence the Electrostatic Discharge: ESD that causes damage to
electronic equipment within the data center. If you have a monitoring
system that can detect and alert irregularities to person responsible. The
administrator can be solve the incident problem.
So, Temperature , humidity, smoke is necessary to be
monitor the environment in the data center. This sytem can be provided
protected the efficient and stable of system in data center.

บทคัดย่อ
จากการศึกษาทางสถิติของบริ ษทั มอริ เตอริ่ งเทคโนโลยี จากัด
พบว่า 23% ของศูนย์ขอ้ มูล พบว่ามีสาเหตุมาจากสภาวะแวดล้อมภายใน
ศูนย์ขอ้ มูลที่ผิดปกติมากกว่า 5 ครั้งต่อปี ซึ่ งจะส่ งผลเสี ยต่อความความ
น่าเชื่อถือขององค์กร เมื่อพิจารณาโดยละเอียดพบว่าสาเหตุส่วนใหญ่เกิด
จากระบบปรับอากาศทางานผิดปกติ ทาอุณหภูมิสูงขึ้นจากค่ามาตรฐาน
อย่างรวดเร็ ว นอกจากนี้ ความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศที่ไม่เหมาะสม โดยที่
ค่าความชื้นสัมพัทธ์มีค่าสู ง จะมีโอกาสเกิดการกลัน่ ตัวของหยดน้ าส่ งผล
ให้เกิดการกัดกร่ อนของตัวอุปกรณ์ได้ และหากความชื้นสัมพัทธ์มีค่าต่า
เกินไป อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จะเริ่ มอ่อนไหวต่อการเกิ ดการถ่ายเทประจุ
ไฟฟ้ า ( Electrostatic Discharge : ESD) ทาให้เกิดความเสี ยหายต่อ
อุ ป กรณ์ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ภ ายในศู น ย์ข ้อ มู ล ได้ หากมี ร ะบบที่ ส ามารถ
ตรวจจับและแจ้งเตือนความผิดปกติดงั ที่ กล่าว ไปยังผูด้ ูแลระบบผูด้ ูแล
ระบบสามารถแก้ไขข้อผิดพลาดของระบบได้ทนั เวลา
ระบบเฝ้ าระวัง อุ ณ หภู มิ ความชื้ น และตรวจจับ ควัน ในตู ้
เซิ ร์ฟเวอร์ จึ งมี ความจาเป็ น เพื่อให้สามารถตรวจสอบสภาพแวดล้อม
บริ เวณตูเ้ ซิร์ฟเวอร์ ส่ งผลให้การให้บริ การข้อมูลสารสนเทศภายในองค์มี
ประสิ ทธิภาพ และเสถียรภาพที่ดีข้ ึน

Keywords: Data Center, Temperature, Humunity

1. บทนา
ในการออกแบบห้องศูนย์ขอ้ มูลในปั จจุบนั ต้องคานึงถึงปั จจัย
หลากหลายอย่าง เช่น ขนาดของห้อง ระบบไฟฟ้ า ความชื้นและอุณหภูมิ
ภายในห้อง สายสัญญาณต่าง ๆ เป็ นต้น ซึ่งถูกกล่าวไว้ในมาตรฐาน (TIA942) เนื่ องจากโดยปกติแล้วศูนย์ขอ้ มูลจะให้บริ การตลอด 24 ชัว่ โมง
ดังนั้นต้องการควบคุมและดูแลอยูต่ ลอดเวลา ดังนั้นเมื่อพิจารณาเฉพาะใน
ส่ วนของอุณหภูมิ ความชื้น สถานะควัน และกระแสไฟฟ้ าที่มีการใช้งาน
ในห้อ งศูนย์ขอ้ มูล โดยปกติ แล้ว ห้องศู นย์ข ้อมูลจะมี การถ่ า ยเทอากาศ
ภายในห้อง [1] ดังแสดงในรู ปที่ 1

คาสาคัญ: ศูนย์ขอ้ มูล, อุณหภูมิ, ความชื้นสัมพัทธ์

Abstract
From the research of Monitoring Technology co., Ltd, it was
found that 23% of data centers are occurred by the data center
environment that it is more than 5 times per year. Which would affect
the reliability of the organization. When considered in detail, it was
found that the most problem is caused by irregular air conditioning
system that it is quickly the high temperature. In addition, the relative
humidity in the air is not suitable. The high value of relative humidity
will be opportunities to condensing of water droplets resulted in
corrosion of the equipment. The low value of relative humidity is

รู ปที่ 1 ลักษระการถ่ายเทอากาศภายในศูนย์ขอ้ มูล
ที่มา: http://www.ispio.com
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จากรู ปที่ 2 แสดงให้เห็นว่าไฟเกิดขึ้นได้ตอ้ งมีองค์ประกอบ 3
อย่าง คือ เชื้ อเพลิง(ในรู ปแบบของไอระเหย) อากาศ(ออกซิ เจน) และ
ความร้ อ น (ถึ ง อุ ณ หภู มิ ติ ด ไฟ)
และการที่ จ ะดับ ไฟนั้น ต้อ งน า
องค์ประกอบอย่างใดอย่างหนึ่งออกไป
อุปกรณ์ตรวจจับควัน MQ-2 เป็ นอุปกรณ์ ตรวจสอบปริ มาณ
ก๊าซไวไฟ และ ควันในอากาศที่มีความเข้มข้น 300 -10000 ppm(part per
million) โครงสร้างของ MQ-2 ประกอบด้วยหลอดไมโคร Al2O3, ดีบุกได
ออกไซด์(SnO2) ซึ่ งเมื่อจ่ายกระแสไฟฟ้ าเข้าที่ขา H จะทาให้เกิดความ
ร้อนขึ้นที่ขดลวด และเมื่อมีก๊าซไวไฟต่างๆ เข้ามาทาปฏิกิริยาจะทาให้ค่า
ความต้านทานระหว่างขา A และ B (Rs=Sensing Resistance) ลดลง

ในการพัฒนาระบบเฝ้ าระวังมี โครงงาน มี การพัฒนาระบบ
ตรวจจับควัน [2] และระดับตรวจจับอุณหภูมิและความชื้น [3] ซึ่ งทั้งสอง
บทความจะกล่าวถึงประสิ ทธิ ภาพในการวัดอุณหภูมิ ความชื้น และควัน
ภายในศูนย์ขอ้ มูล ซึ่ งความจริ งแล้วค่าอุณหภูมิ ความชื้น และควัน ในจุด
ต่าง ๆ ของห้องมีความแตกต่างกัน โดยเฉพาะตูแ้ ร็ คที่มีการติดตั้งเครื่ อง
คอมพิวเตอร์แม่ข่ายเป็ นจานวนมาก หรื อมีระยะห่างในการติดตั้งอุปกรณ์
ไม่ เ พี ย งพอ ส่ ง ผลต่ อ การระบายอากาศภายในศู น ย์ข ้อ มู ล ซึ่ งจาก
การศึกษาพบว่าทิศทางลมบริ เวณตูแ้ ร็ค จะมีลมเย็นซึ่งถูกเป่ ามาจากใต้พ้ืน
ด้านหน้าตู้ ผ่านอุปกรณ์ ค อมพิ วเตอร์ ภ ายในตูท้ าให้มีอุณหภูมิที่ สูงขึ้ น
จากนั้นลมร้อนออกจากตูท้ างด้านหลัง และถูกดูดกลับไปบนฝ้ าเพื่อเข้าสู่
กระบวนการทาความเย็นต่อไป ซึ่ งเป็ นจุดที่ ควรทาการติ ดตั้งเซ็นเซอร์
เพื่อให้ได้ค่าที่รวดเร็วหากมีส่ิ งผิดปกติเกิดขึ้น
โดยในงานวิจยั นี้เลือกใช้คอมพิวเตอร์สมองกลฝังตัวราสเบอร์
รี่ ไพร์ (Raspberry Pi) เพื่อทาหน้าที่รวบรวมข้อมูลและแสดงผลให้กบั
ผูด้ ูแลระบบรับทราบ โดยจะทาการรับค่าจากเซ็ นเซอร์ ที่ติดตั้งบริ เวณตู ้
เซิ ร์ฟ เวอร์ หากระบบตรวจจับได้ว่า สิ่ งแวดล้อมผิดปกติ จะทาการแจ้ง
เตือนผ่านอีเมล์ของผูด้ ูแลระบบเพื่อให้มาตรวจสอบความผิดปกติ และ
แก้ไขข้อผิดพลาดของระบบได้ทนั

2. ทฤษฏีทเี่ กีย่ วข้ อง

รู ปที่ 3 โครงสร้างภายใน MQ-2

อัคคีภยั เป็ นภัยอันตรายที่เกิดจากไฟ ที่เกินการควบคุม [6] ซึ่ ง
สามารถลุกลาม และสร้างความเสี ยหาย ให้แก่ชีวิต ทรัพย์สิน โดยการเกิด
เผาไหม้ เป็ นปฏิกิริยาทางเคมี ระหว่างเชื้ อเพลิ งกับออกซิ เจนในอากาศ
และปล่อยพลังงานความร้อนและแสงสว่าง โดยการเผาไหม้เป็ นปฏิกิริยา
การคายความร้อน ซึ่ งไฟจะเกิ ดขึ้นได้ตอ้ งประกอบด้วยองค์ประกอบ 3
อย่าง คือ
1. เชื้อเพลิง (FUEL)
2. ออกซิเจน (OXYGEN) โดยทัว่ ไปจะมีออกซิ เจนอยูใ่ น
อากาศประมาณ 21%
3. ความร้อน (HEAT)

3. การออกแบบและพัฒนาระบบ
ในการรับส่ งข้อมูลระหว่างโหนดจะใช้แอคเซสพอยต์ไร้สาย
เป็ นตัวกลางในการเชื่ อมต่อไมโครคอลโทรลเลอร์ ไปยังตัวควบคุม (ใน
ที่น้ ี เลือกใช้บอร์ ด Raspberry PI) ซึ่ งกับโมดูล สื่ อสารไร้สาย (Wireless
LANs) การเลือกใช้ WLANs มีวตั ถุประสงค์เพื่อลดการเชื่ อมต่อในรู ป
ของสายสัญญาณลง และต้องไม่ส่งผลกระทบกับระบบที่กาลังทางานอยู่
ในระหว่างขั้นตอนการการติดตั้ง โดยในการรับส่ งข้อมูลระหว่างบอร์ ด
ควบคุม กับชุดเซนเซอร์ จะทาการเชื่ อมต่อผ่านโปรโตคอล UDP (User
Datagram Protocol) โดยที่ชุดเซนเซอร์ จะมีไมโครคอนโทรลเลอร์
Arduino ทาหน้าที่ สั่งงานเซนเซอร์ ต่าง ๆ และจัดส่ งข้อมูลที่ ได้จาก
เซนเซอร์ ไปยังบอร์ ดควบคุมหลัก ซึ่ งก็คือ บอร์ ด Raspberry PI โดย
ไดอะแกรมการเชื่อมต่อแสดงดังรู ปที่ 3

รู ปที่ 2 กฎสามเหลี่ยมไฟ
รู ปที่ 3 โครงสร้างการรับส่ งข้อมูลของระบบ
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จากรู ปที่ 6 เป็ นแบบจาลองการติดตั้งอุปกรณ์ควบคุม และ
เซ็นเซอร์ ภายในกล่อง ซึ่ งออกแบบให้กระทัดรัด ติดตั้งได้ง่าย เคลื่อนย้าย
สะดวก โดยใช้แม่ เหล็กเป็ นตัว ยึด ติ ด กับตู ้แร็ ค ซึ่ ง ปกติ แล้ว ตูแ้ ร็ คจะมี
โครงสร้างโลหะ ซึ่งทาการติดตั้งที่บริ เวณด้านหลังของตูแ้ ร็ ค แสดงดังรู ป
ที่ 7

ในเว็บไซต์จ ะมี การแจ้ง เตื อ นสถานะต่ า งๆ คื อ ค่ า อุ ณ หภู มิ
ความชื้นสัมพัทธ์ กระแสไฟฟ้ า และปริ มาณควันที่วดั ได้บริ เวณตูแ้ ร็ ค ดัง
แสดงในรู ปที่ 4 โดยระบบสามารถกาหนดค่าเกณฑ์การแจ้งเตือนสถานะ
ต่าง ๆ ผ่านอีเมล์ ซึ่ งภายในอีเมล์จะมีรายละเอียดของข้อความแจ้งเตือน
อันได้แก่ วันเวลาที่เกิ ดปั ญหา ตาแหน่ งที่ติดตั้งอุปกรณ์ และสาเหตุของ
ปัญหาที่ตรวจพบ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
- Temperature Abnormal
- Humidity Abnomal
- Electricity Abnomal
- Smoke Abnormal
ข้อความแจ้งเตือนในอีเมล์แสดงดังรู ปที่ 5 ซึ่ งเห็นได้ว่ามีการ
แจ้งเตือนตูแ้ ร็ คที่ 1 เกิ ดปั ญหาค่าอุณหภูมิ และค่าความชื้ นสัมพัทธ์ที่มี
ความผิดปกติเกิดขึ้น

รู ปที่ 7 ตาแหน่งการติดตั้งเซ็นเซอร์ตรวจจับอุณหภูมิ ความชื้น และควัน

4. ผลการดาเนินการและอภิปราย
ระบบนี้ ได้ท าการทดสอบความถู ก ต้อ งของเซ็ น เซอร์ ว ัด
อุณหภูมิ และความชื้นสัมพัทธ์ เทียบกับเครื่ องมือวัดอุณหภูมิ รุ่ น Testo
175 H1 ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้แสดงดังตารางที่ 1 และตารางที่ 2 พบว่ามีค่าความ
คลาดเคลื่อนจากเครื่ องวัดประมาณ 1 องศา และค่าความชื้นสัมพัทธ์ ไม่
เกิน 1%

รูปที่ 4 หน้าเพจสถานะของผูบ้ ริ หารจัดระบบ

ตารางที่ 1 ผลการทดสอบความเที่ยงตรงของเซ็นเซอร์วดั อุณหภูมิ
Sensorที่ 1
ที่

รูปที่ 5 ข้อความแจ้งเตือนที่ถูกส่ งไปยังอีเมล์

1
2
3
4

อุณหภูมิ
(องศา)
33
33
33
33

ความชื้น
(%)
37
37
37
36

Sensorที่ 2
อุณหภูมิ
(องศา)
33
33
34
33

ความชื้น
(%)
37
37
37
38

เครื่ องวัด
Testo 175 H1
อุณหภูมิ ความชื้น
(องศา)
(%)
33
36
32.9
36
33
37
33
36

ตารางที่ 2 ค่าที่วดั ได้จากการวางเซ็นเซอร์ อุณหภูมิ ณ ตาแหน่ งต่าง ๆ
ภายในตูเ้ ซิร์ฟเวอร์
ที่
1
2
3

รูปที่ 6 การจัดวางอุปกรณ์ไมโครคอนโทรเลอร์ และเซ็นเซอร์ต่าง ๆ

ด้ านบน
24.2
25.1
23.3

ด้ านข้ าง
26.2
27.4
25.9
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ด้ านหลัง
30.5
32.4
31.4
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ที่
4
5

ด้ านบน
25.6
23.8

ด้ านข้ าง
28.3
26.1

และรู ปแบบการแสดงผล ซึ่ งต้องทาการปรั บปรุ งและแก้ไขให้ดีข้ ึ นใน
โอกาสต่อไป

ด้ านหลัง
30.9
31.6

4. กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัเทคโนโลยีราช
มงคลพระนคร ที่ให้การสนับสนุ นค่าใช้จ่ายในการนาเสนอบทความใน
ครั้งนี้

จากตารางที่ 2 เป็ นการวัด ค่ า อุ ณ หภู มิโ ดยทาการติ ด ตั้ง
เซนเซอร์ 3 ตาแหน่งได้แก่ ด้านบน ด้านข้าง และด้านหลังของตูแ้ ร็ ค ซึ่ ง
จะเห็ น ได้ว่า ค่ าอุ ณ หภู มิ ข องทั้ง 3 ต าแหน่ ง มี ค่ า ที่ แ ตกต่ า งกัน อัน
เนื่ องมาจากที่ตาแหน่งด้านหลังของตูแ้ ร็ ค จะเป็ นตาแหน่ งที่ลมจะถูกพ่น
ออกจากเครื่ องแม่ข่ายมาที่ดา้ นหลังของตูแ้ ร็ ค ซึ่ งจะทาให้ได้ค่าความร้อน
ที่สูงที่สุด

เอกสารอ้ างอิง
[1]

ตารางที่ 3 ผลการทดสอบความเที่ยงตรงของเซ็นเซอร์ตรวจจับ
ที่
1
2
3
4
5
6

ประเภทแก๊ ส
อากาศปกติ
ควันธูป
แก๊สไฟแช็ค
เปลวไฟแช็ค
น้ ามันเบนซิน
ฉนวนหุม้ สายไฟไหม้

ค่ าทีไ่ ด้ รับ ตัวที่ 1
35.2
200
270
123
300
72

[2]

ค่ าทีไ่ ด้ รับ ตัวที่ 2
39.1
154
284
134
190
85

[3]

[4]

จากตารางที่ 3 พบว่าเซ็นเซอร์ ตรวจจับควันสามารถแยกแยะ
ความแตกต่างระหว่างควันที่เกิดขึ้นในรู ปแบบต่าง ๆ ได้ นอกจากนี้ยงั ทา
การทดสอบเซ็นเซอร์ วดั กระแส TZ2L9 เทียบกับเครื่ องวัดกระแส
FLUKE 30 Clamp Meter

[5]

5. สรุ ป

[6]

ระบบเฝ้ าระวังศูนย์ขอ้ มูลคอมพิวเตอร์ สามารถตรวจสอบค่า
สถานะอุ ณหภูมิ ความชื้ น ควัน และกระแสไฟ ได้ผ่า นเว็บบราวเซอร์
เพื่ อ ให้ ก ารเฝ้ าระวัง มี ค วามสะดวกยิ่ ง ขึ้ น นอกจากนี้ ยัง เป็ นการเพิ่ ม
เสถียรภาพในการใช้งานระบบที่อยูภ่ ายในศูนย์ขอ้ มูลได้สามารถทางาน
ได้ตลอด 24 ชัว่ โมง ลดความสู ญเสี ยที่อาจเกิ ดขึ้น ชิ้ นงานที่จดั ทาขึ้น
ประกอบด้วยตัวควบคุมและเซ็นเซอร์ ซึ่ งในแต่ละโหนดมีราคาไม่เกิ น
1,500 บาท ต่อชุด ซึ่ งทาให้ลดค่าใช้จ่ายในการจัดซื้ ออุปกรณ์ตรวจสอบที่
มี ราคาแพง และสามารถบอกค่ า วัด ได้ข องแต่ ล ะตู ้แ ร็ ค เพื่ อ ใช้ใ นการ
พยากรณ์หาค่าความผิดปกติ ที่จะเกิ ดขึ้นในอนาคตได้ นอกจากนี้ ขนาด
ของชิ้ นงานถูกออกแบบให้มีขนาดกระทัดรัด และติ ดตั้งได้ง่ายโดยใช้
แม่เหล็กซึ่ งทาให้สามารถติดตั้งได้โดยไม่ตอ้ งมีการเจาะหรื อแปะเข้ากับ
วัสดุต่าง ๆ ส่ งผลให้ผใู้ ช้งานสามารถเคลื่อนย้ายตาแหน่งของชุดเซนเซอร์
ได้ตามต้องการ แต่ชิ้นงานยังมีขอ้ จากัดด้านการออกแบบตัวรับส่ งข้อมูล
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การพยากรณ์ปริมาณการใช้ น้าประปารายเดือนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนของประเทศไทย
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water supply is an important factor for planning to use water efficiently.
The artificial neural network for regression technique (ANNR) was
used for improving the performance of monthly forecasting of quantity
of water supply. In this paper, data are taken from the past records of
2546 to 2557 in the northeast of Thailand. The performance of the
algorithm was compared with Box-Jenkins mehtod. The mean absolute
percent error (MAPE) is used for testing the efficiency of the proposed
method and compared method. Results from the artificial neural
network for regression were compared with results obtained from BoxJenkins method on the same set of data. The results show that the
proposed method performs very well and better accuracy than
forecasting by Box-Jenkins method. It can be believed that the proposed
method may hopefully be an approach for developing program in
forecasting system of quantity of water supply efficiently.

บทคัดย่ อ
ในงานวิจยั นี้ ได้เสนอวิธีการพยากรณ์รายเดื อนของปริ มาณน้ าประปาใน
จัง หวัด ของภาคตะวัน ออกเฉี ย งเหนื อ ตอนบนโดยการใช้ โ ครงข่ า ย
ประสาทเทียม ซึ่ งการพยากรณ์ปริ มาณการใช้น้ าประปาเป็ นปั จจัยหนึ่ งที่
สาคัญเป็ นอย่างมากในการวางแผนการใช้น้ าอย่างมี ประสิ ทธิ ภาพ ใน
งานวิจยั วิธีการของโครงข่ายประสาทเทียมแบบถดถอยถูกใช้สาหรับการ
ปรั บปรุ งประสิ ท ธิ ภาพของการพยากรณ์ รายเดื อนของปริ มาณการใช้
น้ าประปา ในงานวิจยั ได้ใช้ขอ้ มูลปริ มาณการใช้น้ าประปาตั้งแต่ปี พ.ศ.
2546-2557 ซึ่ งเป็ นข้อมูลปริ มาณการใช้น้ าประปารายเดื อนในพื้นที่ภาค
ตะวัน ออกเฉี ย งเหนื อ ตอนบน งานวิ จ ัย นี้ ประสิ ท ธิ ภ าพของวิ ธี ก ารที่
นาเสนอจะถูกเปรี ยบเทียบกับวิธีการบอกซ์-เจนกินส์ เพื่อแสดงให้เห็ นถึ ง
ประสิ ท ธิ ภ าพของขั้น ตอนวิ ธี ที่ น าเสนอ โดยในงานวิ จ ัย นี้ ค่ า เฉลี่ ย
เปอร์ เซ็นต์ความคลาดเคลื่อนสัมบูรณ์ (MAPE) ถูกนามาใช้เพื่อทดสอบ
ประสิ ทธิภาพของวิธีการที่นาเสนอและวิธีการที่นามาเปรี ยบเทียบ โดยผล
การทดลองของวิ ธีก ารโครงข่ ายประสาทเที ย มแบบถดถอยจะท าการ
เปรี ยบเทียบกับวิธีการบอกซ์-เจนกิ นส์ ในข้อมูลชุ ดเดี ยวกัน จากผลการ
ทดลองแสดงให้เห็นว่าการพยากรณ์โดยใช้โครงข่ายประสาทเทียมแบบ
ถดถอยมีประสิ ทธิ ภาพที่ ดีและมีความถูกต้องมากกว่าวิธีการของบอกซ์เจนกินส์ วิธีการที่นาเสนอคาดว่าจะเป็ นวิธีการที่เหมาะสมในการพัฒนา
โปรแกรมในการพยากรณ์ปริ มาณน้ าประปาอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ

Keywords: Artificial neural network, Time series analysis, forecasting
system

1. บทนา
การพยากรณ์ คือการคาดคะเนถึ งสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ งที่ จะเกิ ดขึ้ นใน
อนาคตโดยอาศัยข้อมู ล ในอดี ตและปั จ จัย ต่ างๆ ที่ เ กี่ ย วข้อ งมาท าการ
วิเคราะห์ถึงสิ่ งที่เป็ นไปได้ในอนาคต [1]-[7] ในปัจจุบนั ได้มีการพยากรณ์
ข้อมูล ในหลากหลายลัก ษณะ [8]-[13] ซึ่ งการพยากรณ์ที่ถู กต้องหรื อ
ใกล้เคี ยงถื อเป็ นขั้นตอนที่ สาคัญในการวางแผนเพื่อพัฒนาในด้านต่างๆ
ของประเทศ การพยากรณ์มีบทบาทสาคัญอย่างมากในการวางแผนและ
การตัดสิ นใจเพื่อให้เกิดประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ด

คาสาคัญ: โครงข่ายประสาทเทียม, อนุกรมเวลา, ระบบการพยากรณ์

Abstract
This paper presents the monthly forecasting of quantity of water supply
in the northeast of Thailand by artificial neural network. The quantity of
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“น้ า” เป็ นปัจจัยสาคัญในการดารงชีวิตและการพัฒนาประเทศ
น้ า ถู ก ใช้ใ นกิ จ กรรมต่ า งๆ ทั้ง การอุ ป โภคบริ โ ภค อุ ต สาหกรรมและ
เกษตรกรรม โดยทัว่ ไปมักจะใช้แหล่งน้ าผิวดิ นเป็ นหลัก แต่ก็เกิ ดปั ญหา
การขาดแคลนน้ า เนื่ องจากพื้นที่ที่เหมาะสมสาหรับจะใช้ก่อสร้ างแหล่ ง
กัก เก็บน้ าผิวดิ น มี จานวนจากัด แหล่ งกัก เก็ บ น้ าบนผิ วดิ น ที่ มี อยู่มี ไ ม่
เพียงพอ ปริ มาณน้ าผิวดินจึงไม่พอใช้ ก่อให้เกิ ดวิกฤติการณ์ขาดแคลนน้ า
ทุกปี ประกอบกับความเจริ ญเติบโตทางเศรษฐกิ จของประเทศ ทาให้ตอ้ ง
ใช้ทรัพยากรน้ ามากขึ้น ในการผลิ ต การที่น้ าผิวดิ นไม่พอเพียง ประกอบ
กับการบริ การดานสาธารณู ปโภค โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การประปาส่ วน
ภูมิภาคยังไม่ครอบคลุมพื้นที่ เกษตรกรรมทั้งประเทศ ทาให้ผลผลิ ตทาง
การเกษตรของประชาชนนอกพื้น ที่ ก ารประปาส่ วนภู มิภ าค ประสบ
ปั ญหาตลอดมา เนื่ องจากขาดแคลนแหล่งน้ าดิ บที่ ใช้ในกิ จการของการ
ประปาส่ ว นภู มิ ภ าคในปั จ จุ บ ัน ส่ ว นใหญ่ จ ะใช้ แ หล่ ง น้ า ผิ ว ดิ น ตาม
ธรรมชาติ และแหล่งกักเก็บน้ าที่ ก่อสร้ างโดยหน่ วยงานอื่ น เช่ น แม่น้ า
หนอง คลอง สระน้ า และอ่างเก็บน้ า เป็ นต้น มากถึงร้อยละ 94 มีเพียงร้อย
ละ 6 เท่านั้นที่ใช้น้ าใต้ดินเป็ นแหล่งน้ าดิ บในการผลิ ตน้ าประปา ดังนั้น
เพื่อให้ประชาชนรวมถึงหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่ขาดแคลนน้ าที่ใช้
สาหรับการอุปโภคบริ โภค อุตสาหกรรม เกษตรกรรม และธุ รกิ จบริ การ
มีน้ าสะอาดใช้อย่างเพียงพอทัว่ ถึ ง จึงคิดที่ จะทางานวิจยั นี้ เพื่อเป็ นระบบ
การพยากรณ์ปริ มาณการใช้น้ าประปาในภาคอีสานตอนบน ซึ่ งในที่น้ ี จะ
ประกอบไปด้วยจัง หวัด ขอนแก่ น จังหวัดอุด รธานี จังหวัดหนองคาย
จังหวัดเลย จังหวัดบึงกาฬ และจังหวัดหนองบัวลาภู ซึ่ งนาข้อมูลในอดีต
มาวิเคราะห์องค์ประกอบเพื่อกาหนดตัวแบบจาลองและนาแบบจาลองมา
พยากรณ์ ค่าอนาคต โดยสามารถพยากรณ์ ป ริ มาณการใช้น้ าประปาใน
อนาคตจะเพียงพอต่อความต้องการใช้น้ าของประชากรในภาคอี ส าน
ตอนบนหรื อไม่ การพยากรณ์จาเป็ นต่อการวางแผนการผลิ ตน้ าประปาให้
เหมาะสมในแต่ล ะพื้ น ที่ ซึ่ งจะเป็ นประโยชน์ ต่อการผลิ ตหรื อจัด สรร
ทรัพยากรน้ าประปาในภาคอีสานตอนบนได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ

Regression) โครงข่ายชนิ ดนี้ จะประกอบไปด้วยชั้นอินพุต (Input Layer)
ชั้นซ่ อน (Hidden Layer) ซึ่ งประกอบไปด้วยการจาลองรู ปแบบรวมถึ ง
การรวมค่า และชั้นเอาต์พุต (Output Layer) แสดงดังรู ปที่ 1 โครงข่าย
ประสาทเที ย มแบบถดถอยเป็ นโครงข่ า ยที่ ใ ช้ ค วามน่ าจะเป็ นในการ
พยากรณ์ (Probabilistic Neural Network) โดยใช้ขอ้ มูลในการเรี ยนรู้แบบ
แพร่ ยอ้ นกลับ (Backpropagation Neural Network) โดยจะกระทาฝึ กสอน
(Train) โดยการปรั บ ค่ า น้ าหนัก ไปจนกระทั้งได้ค่ า ความผิ ด พลาดที่
ยอมรับได้ที่ดีที่สุด
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`รู ปที่ 1 โครงสร้างโครงข่ายประสาทเทียมแบบถดถอย (GRNN)
ชั้นอินพุต (Input Layer) ทาหน้าที่รับข้อมูลเข้า ส่ วนของชั้น
ซ่ อน (Hidden Layer) จะประกอบไปด้วยชั้นจาลองรู ปแบบ (Pattern
Layer) ซึ่งทาหน้าที่วดั ความแตกต่างของข้อมูลนาเข้าและค่ากลางของแต่
ละโหนด และชั้นรวมค่า (Summation Layer) ซึ่ งทาหน้าที่รวมค่าผลลัพธ์
ที่ ไ ด้จ ากชั้น จ าลองรู ป แบบ สุ ด ท้า ยในส่ ว นของชั้น เอาต์ พุ ต (Output
Layer) คือผลลัพธ์ที่ประมาณได้จากวิธีการโครงข่ายประสาทเทียมแบบ
ถดถอยจะเป็ นการประมาณการฟั งก์ชันระหว่างตัวแปรต้น และตัวแปร
ตาม โดยเรี ยนรู้จากชุดข้อมูล X และ Y ใดๆ ดังสมการ
n
 C 
i
 Y exp   i 
i 1
 
Yˆ ( X ) 
n
 Ci 
 exp   
i 1
 

2. วิธีการทีน่ าเสนอ
ในงานวิจยั ในการพยากรณ์ปริ มาณการใช้นาประปาจะใช้วิธี
ของโครงข่ายประสาทเทียมแบบถดถอยและวิธีการของบอกซ์-เจนกิ นส์
เพื่อ ดู ป ระสิ ท ธิ ภ าพของวิ ธี ก าร ดังนั้น ในส่ วนหัว ข้อนี้ จะอธิ บ ายทั้ง 2
วิธีการ ที่จะนาไปใช้ในการทดสอบ

,

n

Ci   X j  X ij ,
j 1

(1)

(2)

ที่ซ่ ึง Yˆ ( X ) คือค่าที่ประมาณได้จากวิธีการโครงข่ายประสาทเทียมแบบ
ถดถอย, Y i คือค่าเป้ าหมายของข้อมูลสาหรับการเรี ยนรู ้ , X ij คือข้อมูล

2.1 วิธีการโครงข่ ายประสาทเทียม
โครงข่ า ยประสาทเที ย ม [18]-[20] เป็ นกระบวนการทาง
คณิ ตศาสตร์ ที่จ ะน ามาประยุก ต์ใ ช้ ใ นงานวิ จยั โดยในงานวิ จ ัยนี้ ได้ใ ช้
โครงข่ายประสาทเทียมแบบถดถอย (Artificial Neural Network for

ในการฝึ กสอนที่ X ใดๆ, X j คือค่าอินพุตใดๆ และ  คือเกาส์เซียน
ฟังก์ชนั (Gaussian Function)
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ที่ซ่ ึง Yt คือ ข้อมูลหรื อค่าสังเกต ณ เวลา t , k คือ จานวนช่วงเวลาที่
ข้อมูลอยูห่ ่ างกัน, n คือ จานวนข้อมูลทั้งหมด และ Y คือค่าเฉลี่ยของ
ข้อมูลทั้งหมด

ในงานวิจยั ได้กาหนดชั้นอิ นพุตกาหนดจานวนโหนดเท่ากับ
จานวนการใช้ขอ้ มูลย้อนหลัง ในชั้นซ่ อนจานวนโหนดกาหนดให้เท่ากับ
2 เท่าของจานวนการใช้ข ้อมู ลย้อนหลัง และสุ ด ท้ายชั้น เอาต์พุตใช้ 1
โหนด ดังนั้นสถาปั ตยกรรมที่ใช้ในงานวิจยั คือ 5-5-5-1, 6-6-6-1, 7-7-71, 8-8-8-1 และ 9-9-9-1 ดังตัวอย่างดังรู ปที่ 2 และแสดงสถาปั ตยกรรมที่
ใช้ดงั เช่ น สถาปั ตยกรรม 6-6-6-1 ข้อมูลในการฝึ กคือ Rt 5 , Rt 4 ,
Rt 3 , Rt 2 , Rt 1 , และ Rt และสถาปั ตยกรรม 3-3-3-1 ข้อมูลในการ
ฝึ กคื อ Rt 2 , Rt 1 , และ Rt ที่ซ่ ึ ง Rt คื อปริ มาณน้ าประปาใน
ช่วงเวลา t , Rt n คือปริ มาณน้ าประปาในช่วงเวลาย้อนกลับไป n เดือน
, และ Rt 1 คื อ ผลลัพ ธ์ ข องปริ มาณน้ า ประปาในช่ ว งเวลาที่ ท าการ
พยากรณ์
เมษายน 46

Rt

มีนาคม 46

Rt-1

k 1

rk 1, j rk  j
 rk 

j 1
rkk  
k 1
 1
rk 1, j r j

j 1






ที่ซ่ ึ ง rk , j คื อ ค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์ในตัวเองบางส่ วนที่ ช่วงเวลา
ห่ างกัน k และถ้าอนุกรมเวลาอยูภ่ ายใต้ภาวะไม่คงที่จะต้องทาให้อนุ กรม
เวลาอยูใ่ นภาวะคงที่โดยการหาผลต่างจนกว่าจะได้อนุกรมเวลาที่คงที่
ขั้น ตอนที่ 2 การประมาณค่ า พารามิ เ ตอร์ (Estimation) เพื่ อให้ ไ ด้
แบบจาลองที่เหมาะสม โดยจะประมาณค่าพารามิ เตอร์ ดว้ ยวิธีกาลังสอง
น้อยที่สุดจนกว่าจะได้ค่าประมาณซึ่ งทาให้ผลรวมกาลังสองของค่าความ
คลาดเคลื่อนมีค่าต่าที่สุด ดังสมการ

Rt+1

พฤษภาคม 46
กุมภาพันธ์ 46

n

Rt-2

SSE 

Input Layer

Output Layer

Hidden Layer

et  Yt  Yt

m

Qn

r

2
k (et )

(7)

k

ที่ซ่ ึง n คือจานวนอนุกรมเวลาของ et ทั้งหมด, m คือช่ วงเวลาที่ห่างกัน
มากที่สุดของ et ที่นามาพิจารณา และ rk คือค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์
ในตัวเองบางส่ วนที่ช่วงเวลาห่ างกัน k

nk

(Yt  Y )(Yt  k  Y )

 (Y  Y )

(6)

ที่ซ่ ึง et คือความคลาดเคลื่อนของการพยากรณ์, Yt คือข้อมูลหรื อค่า
สังเกต ณ เวลา t และ Yt คือค่าเฉลี่ยของข้อมูลทั้งหมด ณ เวลา t
ขั้นตอนที่ 4 คานวณสถิ ติที่ใช้ในการทดสอบ ซึ่ งในงานวิจยั ใช้ตวั สถิ ติ
ของ Box และ Ljung [16]-[17] ดังสมการ

ขั้นตอนที่ 1 การหาสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์ในตัวเอง (Autocorrelation
Function: ACF) และ การหาสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์ในตัวเองบางส่ วน
(Partial Autocorrelation Function: PACF) เพื่อตรวจสอบว่าอนุ กรมเวลา
อยู่ภายใต้สภาวะคงที่ หรื อไม่ การหาสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์ใ นตัวเอง
คานวณได้จากสมการที่ 3 และการหาสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์ในตัวเอง
บางส่วนคานวณได้จากสมการที่ 4

(3)

n

(5)

ขั้นตอนที่ 3 การตรวจสอบความเหมาะสมของตัวแบบ (Diagnostic
Checking) เพื่ อ ตรวจสอบตัว แบบมี ค วามเหมาะสมกับ อนุ ก รมเวลา
หรื อไม่ โดยประมาณค่าความคลาดเคลื่อนดังนี้

วิเคราะห์อนุกรมเวลาแบบ วิธีของ บอกซ์-เจนกิ นส์ [14]-[17 ]
เป็ นวิ ธีที่ ใ ช้ส าหรั บ เลื อ กรู ป แบบที่ เ หมาะสมให้ ก ับ อนุ ก รมเวลา โดย
พิจารณาจากสหสัมพัน ธ์ระหว่างคาบเวลาต่ างๆ ที่ ผ่านมาเพื่ อให้ได้ตวั
แบบที่เหมาะสมซึ่งจะทาให้สามารถพยากรณ์เหตุการณ์ในอนาคตจากตัว
แบบที่สร้างขึ้น โดยวิธีการนี้มีกระบวนการต่างๆ ดังนี้

t 1

2

i

ที่ซ่ ึ ง n คือ จานวนช่ วงเวลาของข้อมูลที่ใช้พยากรณ์ และ e คือค่าความ
คลาดเคลื่อน

2.2 วิธีการบอกซ์ -เจนกินส์



e
i 1

`รูปที่ 2 โครงสร้างโครงข่ายประสาทเทียมที่มีสถาปั ตยกรรม 3-3-3-1

rk 

(4)

2

t

t 1
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3 วิธีการดาเนินการและผลการทดลอง

กราฟในรู ปที่ 3 และรู ปที่ 4 แสดงตัวอย่างปริ มาณการใช้
น้ าประปาในแต่ละพื้นที่ ในแต่ละพื้นที่ สาขาในเมืองจะมี การใช้ปริ มาณ
น้ าประปาสู งกว่าสาขาชนบทอย่างมาก ดังนั้นในรู ปที่ 3 จึงแสดงเฉพาะ
สาขานอกเมืองจานวน 7 สาขา ส่ วนรู ปที่ 4 แสดงให้เห็ นตัวอย่างทั้งสาขา
ในเมืองและนอกเมืองเพื่อให้เห็นความแตกต่าง
จากการทดลองประสิ ท ธิ ภาพของวิธี การโครงข่ายประสาท
เทียมแสดงผลลัพธ์ดงั ตารางที่ 1 และตารางที่ 2 โดยจะเป็ นการพยากรณ์
ปริ มาณน้ า จ าหน่ า ยหรื อปริ มาณใช้ น้ า ประปาเฉลี่ ย รวมของจัง หวัด
ขอนแก่น (สาขาขอนแก่ น) และจังหวัดเลย (สาขาเลย) โดยจะเป็ นการ
ทดสอบประสิ ท ธิ ภ าพของแต่ ล ะสถาปั ต ยกรรมของวิ ธี ก ารเพื่ อ หา
สถาปั ต ยกรรมที่ เ หมาะสมที่ สุ ด ในการน าไปใช้ ง าน ซึ่ งจะท าให้ เ กิ ด
ประสิ ทธิภาพในการพยากรณ์สูงสุด (ทดสอบหาค่าความผิดพลาดของทุก
เดือนทั้งหมดที่มีขอ้ มูล)

วิธีการดาเนินการวิจยั ได้ใช้ขอ้ มูล ปริ มาณการใช้น้ าประปาใน
ภาคอีสานตอนบน ซึ่งประกอบไปด้วยจังหวัดขอนแก่น (8 สาขา) จังหวัด
อุดรธานี (4 สาขา) จังหวัดหนองคาย (3 สาขา) จังหวัดเลย (4 สาขา)
จังหวัดบึงกาฬ (1 สาขา) และจังหวัดหนองบัวลาภู (1 สาขา) โดยเก็บ
ข้อมูลตั้งแต่ปี 2546-2557 จานวน 11 ปี ซึ่ งจะนามาใช้เป็ นข้อมูลสาหรับ
การพยากรณ์ของวิธีการโครงข่ายประสาทเที ยมและวิธีการบอกซ์-เจน
กินส์ การทดสอบประสิ ทธิภาพของวิธีการ ในงานวิจยั ได้มีการตรวจสอบ
ความถูกต้องโดยเปรี ยบเทียบข้อมูลการพยากรณ์โดยพิจารณาจากค่าเฉลี่ ย
เปอร์เซ็นต์ความคลาดเคลื่ อนสัมบูรณ์ (Mean Absolute Percentage Error:
MAPE) ดังสูตร
n

MAPE 

y
i 1

et

100

t

n

(8)

ที่ซ่ ึง et คือ ค่าความคลาดเคลื่อนในการพยากรณ์ในช่วงเวลา t , yt คือ ค่าที่
เกิดขึ้นจริ งในช่วงเวลา t , n คือ จานวนช่วงเวลาของข้อมูลที่ใช้พยากรณ์

ตารางที่ 1 ผลการทดสอบโดยใช้ MAPE เฉลี่ยทั้งหมดในแต่ละเดือนของ
แต่ละสถาปั ตยกรรม (สาขาขอนแก่น)
สถาปั ตย
กรรม
5-5-5-1
6-6-6-1
7-7-7-1
8-8-8-1
9-9-9-1
สถาปั ตย
กรรม
5-5-5-1
6-6-6-1
7-7-7-1
8-8-8-1
9-9-9-1

Mean Absolute Percentage Error
(MAPE)
มกราคม

กุมภาพันธ์

มีนาคม

เมษายน

พฤษภาคม

มิถุนายน

8.04
7.65
6.02
6.53
5.97

8.67
7.98
6.89
5.21
6.89

9.67
8.65
7.76
6.87
7.72

10.32
8.34
8.45
7.12
7.32

9.86
9.11
6.77
5.43
6.28

10.65
8.32
7.06
6.98
6.43

กรกฎาคม

สิ งหาคม

กันยายน

ตุลาคม

พฤศจิกายน

ธันวาคม

9.02
8.21
7.44
7.65
7.98

8.32
7.43
7.97
6.45
7.92

9.55
9.54
8.21
5.67
6.32

8.15
7.88
7.43
6.13
6.17

10.65
10.23
6.76
5.57
6.26

11.78
11.97
8.23
7.83
7.31

ตารางที่ 2 ผลการทดสอบโดยใช้ MAPE เฉลี่ยทั้งหมดในแต่ละเดือนของ
แต่ละสถาปั ตยกรรม (สาขาเลย)

รูปที่ 3 ปริ มาณการใช้น้ าประปาจังหวัดขอนแก่น (หน่วย ลบ.ม.)

สถาปั ตย
กรรม
5-5-5-1
6-6-6-1
7-7-7-1
8-8-8-1
9-9-9-1
สถาปั ตย
กรรม
5-5-5-1
6-6-6-1
7-7-7-1
8-8-8-1
9-9-9-1

รูปที่ 4 ปริ มาณการใช้น้ าประปาจังหวัดเลย (หน่วย ลบ.ม.)

Mean Absolute Percentage Error
(MAPE)
มกราคม

กุมภาพันธ์

มีนาคม

เมษายน

พฤษภาคม

มิถุนายน

9.02
8.69
7.05
6.74
7.43

8.43
8.35
7.12
5.32
6.76

8.87
8.34
7.29
5.77
5.23

9.23
8.51
7.57
6.14
7.48

9.45
8.97
8.05
6.87
5.76

9.54
8.32
7.36
6.51
7.32

กรกฎาคม

สิ งหาคม

กันยายน

ตุลาคม

พฤศจิกายน

ธันวาคม

9.43
8.32
7.87
6.43
7.98

12.32
11.98
10.43
9.23
9.32

8.84
9.15
8.26
6.76
7.15

9.12
9.32
7.25
6.21
6.85

9.43
9.21
7.11
6.05
6.02

9.65
8.76
8.24
5.89
6.31
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จากการทดสอบทั้ งหมดพบว่ า ค่ า ที่ เ หมาะสมที่ สุ ด คื อ
สถาปั ตยกรรม 8-8-8-1 ดังนั้นเราจะใช้สถาปั ตยกรรมนี้ ในการพยากรณ์
เพื่อให้เ กิ ดประสิ ทธิ ภาพการพยากรณ์ ที่ดีที่สุด จากนั้นในการทดสอบ
ถัดไปจึงนะเอาสถาปั ตยกรรมนี้ ไปทดสอบเปรี ยบเทียบกับวิธีการบอกซ์เจนกินส์ โดยการทดสอบกับทุกๆ พื้นที่ ซึ่ งผลการทดสอบค่าเฉลี่ ยของ
ความผิดพลาดในแต่ละพื้นที่ ทุกเดื อนทั้งหมดแสดงดังตารางที่ 3 และ
ตัวอย่างกราฟการพยากรณ์ ในรู ปที่ 5, 6, และ 7 ซึ่ งแสดงผลลัพธ์การ
พยากรณ์ใน 12 เดือนสุดท้าย
ตารางที่ 3 ผลการทดสอบค่าเฉลี่ยความผิดพลาดจากการเปรี ยบเทียบใน
แต่ละพื้นที่ของภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อตอนบน
จังหวัด

ขอนแก่น

อุดรธานี

หนองคาย

เลย

บึงกาฬ
หนองบัวลาภู

สาขา

ขอนแก่น
เมืองพล
กระนวน
ชนบท
ชุมแพ
น้ าพอง
บ้านไผ่
หนองเรื อ
เมือง
กุมภวาปี
บ้านดุง
บ้านผือ
หนองคาย
ศรี เชียงใหม่
โพนพิสยั
เลย
เชียงคาน
ด่านซ้าย
วังสะพุง
บึงกาฬ
หนองบัวลาภู

รู ปที่ 6 ผลลัพธ์การพยากรณ์สาขาหนองคาย

Mean Absolute Percentage Error
(MAPE)
Box-Jenkin

ANNR

7.45
9.76
8.54
8.26
7.54
7.96
9.23
7.12
7.88
10.65
8.76
7.54
6.87
7.43
7.12
8.76
7.53
6.54
9.14
9.54
7.65

6.45
9.12
8.78
8.11
7.12
6.87
8.65
7.31
7.21
8.43
8.92
6.76
6.62
6.77
7.43
6.49
6.54
6.76
8.54
7.34
7.11

รู ปที่ 7 ผลลัพธ์การพยากรณ์สาขาหนองบัวลาภู
จากการทดสอบแสดงให้เห็ นว่าวิธีการของโครงข่ายประสาท
เทียมแบบถดถอยมีประสิ ทธิ ภาพมากกว่าวิธีการของบอกซ์-เจนกิ นส์ ซึ่ ง
สามารถนาไปใช้ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ โดยการทดสอบถัดไปจะแสดง
ให้เห็นถึงประสิ ทธิภาพของวิธีการที่นาเสนอจากผูเ้ ชี่ ยวชาญและผูใ้ ช้งาน
ทั้งจากฝ่ ายการประปาส่ วนภูมิภาคสานักงานประปา และจากบุคลากรทั้ง
ภาครัฐและเอกชน ซึ่ งจากการสารวจความพึงพอใจสามารถสรุ ปได้ดัง
ตารางที่ 3
ตารางที่ 3 ผลการทดสอบความพึงพอใจของงานวิจยั จากผูเ้ ชี่ยวชาญ
1.ข้อมูลเป็ นปัจจุบนั

4.3

ค่าเบี่ยงเบน
มาตราฐาน
0.71

2.ความถูกต้องของการพยากรณ์

4.68

0.72

3.การค้นหาข้อมูล
4.สามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลอย่างมี
ประสิ ทธิภาพ
5.ความน่าสนใจของวิธีการ

4.43

0.85

4.54

0.83

4.43

0.94

6.การประยุกต์ใช้งานมีประสิ ทธิภาพ

4.23

0.56

7.ความน่าเชื่อถือในเชิงวิชาการ

4.51

0.54

หัวข้อแบบสอบถาม

ค่าเฉลี่ย

รูปที่ 5 ผลลัพธ์การพยากรณ์สาขาขอนแก่น
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[7] ศถิ รวรรณ สมบัติ , “การพยากรณ์เ ชิ งสถิ ติโดยวิธีการกรองแบบ
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3. สรุป
ในงานวิจยั นี้ได้เสนอวิธีพยากรณ์ปริ มาณการใช้น้ าประปา ใน
ภาคอีสานตอนบน เพื่อใช้ในการวางแผนการต่างๆ อย่างเหมาะสม ใน
งานวิจยั ได้เสนอวิธีการโครงข่ายประสาทเทียมแบบถดถอย เพื่อใช้ในการ
พยากรณ์ โดยใช้ขอ้ มูลย้อนหลังเป็ นเวลา 11 ปี โดยได้นาข้อมูลทั้งหมด
เป็ นข้อมูลสาหรับการพยากรณ์และสร้ างรู ปแบบการพยากรณ์ที่เหมาะสม
และทดสอบความคลาดเคลื่ อนโดยใช้ค่าความคลาดเคลื่ อนสมบูรณ์ เพื่อ
วัดประสิ ทธิ ภาพของวิธีการ อี กทั้งในการทดลองแสดงถึ งประสิ ทธิ ภาพ
ของวิธีการที่นาเสนอโดยการเปรี ยบเทียบกับวิธีการที่มีประสิ ทธิ ภาพอี ก
วิธีการหนึ่ งคือวิธีการบอกซ์-เจนกิ นส์ ซึ่ งจากการทดลองแสดงให้เห็ นว่า
วิธีการที่นาเสนอมีประสิ ทธิ ภาพในการพยากรณ์ที่ดีและมีประสิ ทธิ ภาพ
มากกว่า อีกทั้งยังทดสอบความพึงพอใจกับผูเ้ ชี่ ยวชาญและผูใ้ ช้งาน ซึ่ ง
พบว่ามีความเหมาะสมและมี ประสิ ทธิ ภาพ ดังนั้นวิธีการที่ นาเสนอจึงมี
ความเหมาะสมที่ จ ะน าไปไปประยุก ต์เ พื่ อ พยากรณ์ ปริ มาณการใช้
น้ าประปาได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพอีกทั้งยังสามารถนาไปเป็ นต้นแบบการ
พยากรณ์ในพื้นที่อื่นๆ ได้
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บทคัดย่อ

บุ คลากรในประเทศเพื่ อนําไปสู่ หนทางการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน เพื่อให้
ประเทศไทยมีโอกาสได้เป็ นศูนย์กลางระบบขนส่ งทางรางแห่ งภูมิภาค
อาเซี ยนต่อไปในอนาคต
ระบบอาณัติสัญญาณ (Signaling System) เป็ นระบบกลไกที่
เข้ า มาจั ด การการเดิ น รถไฟให้ มี ค วามปลอดภั ย รวดเร็ ว และมี
ประสิ ทธิ ภาพ เป็ นการสื่ อสารรับส่ งข้อมูลระหว่างคน ตัวรถ และสถานี
ด้วยสัญญาณไฟ และระบบคอมพิวเตอร์ (สําหรับรถไฟสมัยใหม่) ดังนั้น
การเรี ยนรู ้ ระบบอาณัติสัญญาณจึ งเป็ นสิ่ งสําคัญ บุคลากรต้องมี ความรู ้
ความชํานาญอย่างแท้จริ งเพื่อป้ องกันความเสี ยหายทั้งชี วิตและทรัพย์สิน
ดัง นั้น การจะสร้ า งความรู ้ ค วามเข้า ใจให้กับ บุ ค ลากรเพื่ อ ส่ ง เข้า สู่ ก าร
ทํางานจริ งในด้านระบบการสื่ อสารและอาณัติสัญญาณได้จะต้องศึกษา
และมีประสบการณ์การลงมือปฎิบตั ิ
บทความวิจยั นี้ จึงได้นาํ เสนอการจําลองระบบควบคุ มรถไฟ
และอาณัติสญ
ั ญาณเสมือนจริ งขึ้นมา ประกอบด้วยการพัฒนาซอฟต์แวร์
เพื่ อ ควบคุ ม การเดิ นรถ ระบบควบคุ ม โดยใช้ไ มโครคอนโทรลเลอร์
สัญญาณไฟ และการสร้ างรถไฟจําลองเส้นทางการเดิ นรถ ผลการ
ทดลองพบว่าระบบจําลองที่ สร้ างขึ้ นสามารถเตรี ยมเส้ นทาง และจอง
เส้นทาง รวมถึงออกรถตามเงื่อนไขความปลอดภัยได้ มีความสอดคล้อง
ถูกต้องเสมือนการเดินรถไฟจริ ง

งานวิจยั ฉบับนี้ เป็ นการพัฒนาซอฟต์แวร์ ดว้ ยภาษาเบสิ กเพื่อ
จําลองระบบควบคุมรถไฟและอาณัติสญ
ั ญาณผ่านโมเดลรถไฟจําลอง ซึ่ ง
สามารถควบคุมทิศทางการเดินรถไฟ ความเร็ วในการเดิ นรถไฟ และท่า
ของประแจผ่านซอฟต์แวร์ ควบคู่ กบั การนํา ไมโครคอนโทรลเลอร์ ม า
ควบคุมสัญญาณไฟ และตรวจรับตําแหน่งรถไฟผ่านอินฟราเรดเซนเซอร์
เพื่อความปลอดภัย และแม่นยําในการทํางานของระบบ
คําสําคัญ: ระบบขนส่ งทางราง, อาณัติสญ
ั ญาณ, บังคับสัมพันธ์

Abstract
This paper presents the development of software using
Visual Basic language for simulate train controlling and signaling with
train model. The train model can be controlled in direction and speed.
The turnout’s position in the rail model is controlled by software.
Microcontrollers are used to control light signal and train detection by
infrared sensors (Fix) to ensure the safety and accuracy in the system.
Keywords: Railway System, Signaling, Interlocking

1. บทนํา

2. ระบบอาณัตสิ ั ญญาณรถไฟ

ในปั จจุ บนั ระบบขนส่ งทางรางเป็ นก้าวสํา คัญ ของประเทศ
ไทยในการพัฒนาเมือง เพื่อประโยชน์ที่สาํ คัญทั้งทางด้านเศรษฐกิจ และ
การบริ การขนส่ งสิ นค้าและผูโ้ ดยสาร จากการกําเนิ ดขึ้นของรถไฟฟ้ า
ขนส่ งมวลชนกรุ งเทพ จํากัด มหาชน (บีทีเอส) ในปี พ.ศ. 2543 ทําให้
สังคมไทยเห็นถึงประโยชน์ของระบบขนส่ งทางรางในรู ปแบบที่ทนั สมัย
และเป็ นระบบไฟฟ้ า เป็ นการแก้ภาพลักษณ์ของการให้บริ การขนส่ งทาง
รางให้ดู ท ัน สมัย และน่ า เชื่ อ ถื อ มากยิ่ง ขึ้ น [1] รั ฐ บาลจึ ง ได้เ ล็ง เห็ น ถึ ง
ความสํา คัญ ของการพัฒ นาระบบขนส่ ง ทางราง ก่ อ ให้ เ กิ ด โครงการ
ก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสี ต่างๆในประเทศไทยขึ้นมาเป็ นจํานวนมาก ทําให้
มีความต้องการบุคลากรจากหลากหลายสาขาเพื่อป้ อนเข้าสู่ ระบบขนส่ ง
ทางรางเป็ นจํานวนมาก ดังนั้นจึงต้องมีการเพิ่มขีดความสามารถของ

ระบบอาณัติสญ
ั ญาณ เป็ นระบบกลไก สัญญาณไฟ หรื อระบบ
คอมพิวเตอร์ ที่ใช้เพื่อแจ้งให้พนักงานเดินรถทราบสภาพเส้นทางข้างหน้า
การสับหลีกประแจ เป็ นต้น โดยการทํางานของอุปกรณ์ต่างๆ ในระบบจะ
ออกแบบให้ทาํ งานสัมพันธ์กนั หลักการออกแบบระบบอาณัติสัญญาณ
ควบคุ ม การเดิ น รถไฟ ไม่ ว่า จะเป็ นระบบดั้ง เดิ ม หรื อ ระบบสมัย ใหม่
ปั จจุบนั ได้มีการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยในการจัดการบังคับ
สัมพันธ์ เรี ยกว่า ระบบบังคับสัมพันธ์ดว้ ยคอมพิวเตอร์ [1-2] (ComputerBased Interlocking System: CBI System) เป็ นระบบที่นาํ เอาซอฟต์แวร์
ทางคอมพิ ว เตอร์ ม าออกแบบระบบตามเงื่ อ นไขที่ ก ํา หนดของการ
เดินขบวนรถ และจะใช้วิธีการแบ่งทางรถไฟออกเป็ นตอนๆ แต่ละตอนมี
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สัญญาณกํากับเรี ยกว่าตอนสัญญาณ (Block Signal) และกฎในการเดิน
รถไฟให้ปลอดภัยก็คือ ภายในตอนสัญญาณตอนหนึ่ ง สามารถมีรถวิ่งได้
เพียงขบวนเดียวเท่านั้น ซึ่ งจะมีระบบบังคับสัมพันธ์ คอยจัดการบังคับให้
การทํา งานของประแจ
และสัญญาณไฟในเขตบัง คับ สัม พัน ธ์
(Interlocking Limit) ให้มีความสัมพันธ์กนั เพื่อความปลอดภัยในการเดิน
รถผ่า นประแจต่ า งๆ และก่ อ นจะเข้า เขตบัง คับสั ม พัน ธ์ ก็จ ะต้อ งมี ไ ฟ
อนุญาตให้เข้าเขตได้ เรี ยกว่า Home Signal การออกจากเขตเข้าสู่ เส้นทาง
หลัก (Main Line) ก็จะมีไฟ Exit Signal อนุญาตเช่นกัน [3-5]

ซอฟต์แวร์ โดยผ่านการสื่ อสาร Serial Port โดยคําสั่งในการควบคุ ม
สัญ ญาณไฟ คื อ คํา สั่ ง ตามด้ว ยรหัส ของเสาไฟต้น ที่ ต้อ งการสั่ ง เช่ น
ซอฟต์แวร์ ส่งค่า 0st11R ผ่าน Serial ไปยังบอร์ ดควบคุม คือ สั่งให้เสาต้น
ที่ st11R แสดงเป็ นไฟแดง โดยบอร์ ดอาดูอิโนจะสั่งให้พินที่ควบคุมเสา
ต้นนั้น ไฟแดงติด และไฟเขียวดับ โดยจะแสดงตัวอย่างดังรู ปที่ 2

3. การออกแบบระบบ
3.1 การออกแบบการติดต่ อระหว่ างอุปกรณ์ และซอฟต์ แวร์

รู ปที่ 2 การควบคุมไฟสัญญาณ

ในการทําระบบจําลองนี้ ได้เลื อกใช้ชุดโมเดลรถไฟจําลอง
ของ ROCO มาพัฒนาระบบ ซึ่งสามารถควบคุมการทํางานของรถไฟและ
ประแจผ่า นซอฟต์แ วร์ ที่ พ ฒ
ั นาขึ้ น โดยคํา สั่ ง ในการควบคุ ม จะถู ก ส่ ง
ข้อมูลมาจากคอมพิวเตอร์ผา่ นการเชื่อมต่อไร้สายเข้าไปยังเราท์เตอร์ และ
ถูกส่ งผ่านไปยังอุปกรณ์ควบคุม z21 ซึ่ งอุปกรณ์ดงั กล่าวจะทําการแปลง
คําสั่งควบคุมให้เป็ นสัญญาณ DCC (Digital Command Control) ส่ งเข้า
รางรถไฟจํา ลองเพื่ อ ควบคุ ม ทิ ศ ทางและความเร็ ว ในการเดิ น รถ และ
ควบคุมท่าประแจ โดยภาพรวมการทํางานของระบบ จะแสดงดังรู ปที่ 1

หากสั่งการด้วยคําสั่ง 1 st11R นัน่ คือ สั่งให้เสาต้นที่ st11R
แสดงเป็ นไฟเขียว ส่ วนรหัสของเสาจะจําแนกเป็ นรหัสสถานี รหัสชาน
ชาลา และด้านของเสาสัญญาณ เช่น st11R คือ สถานี ที่ 1 ชานชาลาที่ 1
เสาสัญญาณทางด้านขวา เป็ นต้น ในลักษณะเดี ยวกันเซนเซอร์ ก็จะส่ ง
ข้อมูลมาเป็ นรหัสลักษณะนี้ เช่นเดียวกัน เช่น เมื่อรถไฟวิ่งผ่านเซนเซอร์
เสา st11R เซนเซอร์ จะพบว่ามี รถไฟเข้ามา และส่ งค่าไปยังอาดู อิโน
(Arduino) จากนั้นอาดูอิโนจะส่ งค่า 1st11R ไปให้แก่ซอฟต์แวร์ ดังรู ปที่ 3

รูปที่ 3 การรับตําแหน่งของรถไฟ
และเมื่ อ รถไฟวิ่ง ผ่า นเลยไป เซนเซอร์ ก็ จ ะกลับ มาในสถานะที่ ไ ม่ เ จอ
รถไฟอีกครั้ง บอร์ ดก็จะทําการส่ งรหัส 0 ไปให้แก่ซอฟต์แวร์ โดยบอร์ ด
จะส่ งข้อมูลมายังซอฟต์แวร์เมื่อเซนเซอร์มีการเปลี่ยนแปลงเท่านั้น

รูปที่ 1 ภาพรวมการจําลองและควบคุมโมเดลรถไฟ

3.2 การออกแบบซอฟต์ แวร์

โดยสัญญาณ DCC จะเป็ นการมอดูเลตศักย์ไฟฟ้ าในรางให้
เปลี่ยนไปเป็ นรหัสดิจิตอลในขณะเดียวกันก็ให้กาํ ลังไฟฟ้าด้วย โดยข้อมูล
บิตหนึ่ งจะส่ งเป็ นคาบสั้น และบิตศูนย์จะเป็ นคาบเวลายาว ส่ วนทางด้าน
รถไฟ ในแต่ละหัวรถไฟก็จะถูกติดตั้งเครื่ องถอดรหัส DCC ซึ่ งสามารถ
รั บ สั ญ ญาณจากรางเพื่ อ ที่ จ ะสามารถรั บ รู ้ ค ํา สั่ ง รวมถึ ง แปลงไฟ
กระแสสลับให้เป็ นกระแสตรงเพื่อขับมอเตอร์ ได้ ในลักษณะเดี ยวกัน
ประแจก็จะมีตวั ถอดรหัสอยูซ่ ่ ึ งเชื่อมกับขดลวดแม่เหล็ก (Solenoid) เพื่อ
รับคําสัง่ และควบคุมทิศทางของประแจ
ในการควบคุมสัญญาณไฟ และรับค่าจากเซนเซอร์ น้ นั ได้ใช้
ไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino Mega เพื่อรับส่ งค่าระหว่างอุปกรณ์และ

ในการออกแบบระบบอาณัติสญ
ั ญาณต้องออกแบบให้ระบบมี
ความปลอดภัย ดังนั้นเพื่อไม่ให้เกิดการจองเส้นทางซํ้า หรื อเกิดเหตุการณ์
รถไฟชนกัน กระบวนการจองและร้ อ งขอเส้ น ทางในการเดิ น รถจึ ง มี
ความสํา คัญ มาก โดยกระบวนการจองเส้ น ทางและอนุ ญ าตปล่ อ ยรถ
เป็ นไปตามแผนผังในรู ปที่ 4
จากรู ปที่ 4 เมื่อผูใ้ ช้ต้งั ค่าเส้นทางสมบูรณ์แล้ว รถขบวนนั้นจะ
พยายามร้องขอเส้นทาง ซึ่ งในคําสั่งการร้องขอจะร้องขอ เตรี ยมและ จอง
เส้นทางไปพร้อมๆ กัน ถ้าการร้องขอสําเร็ จ ระบบก็จะอนุญาตให้ปล่อย
รถ โดยให้สัญญาณที่ Exit Signal ต้นนั้นเป็ นไฟเขียว จากนั้นกําหนดให้
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รถออกวิ่งได้ และเมื่อรถวิ่งผ่านเสาไฟออกเรี ยบร้อย ให้เสาไฟสัญญาณ
กลับเป็ นสี แดงดังเดิม เมื่อรถเข้าสู่ จุดหมายระบบจะสั่งหยุดรถและทําการ
หน่วงเวลารอผูโ้ ดยสารจากนั้นเตรี ยมเรี ยกเส้นทางถัดไปแทน แต่ถา้ เกิ ด
การร้องขอล้มเหลว ระบบจะหน่วยเวลารอการร้องขอใหม่ซ้ าํ จนกว่าการ

ร้องขอจะสําเร็ จ หรื อยกเลิกการเดินรถไป
จากรู ปที่ 5 แสดงหน้าต่างหลักของโปรแกรม ซึ่ งจะแสดง
เส้นทางเดิ นรถทั้งหมด โดยจะมีสถานี ท้ งั หมด 4 สถานี รวมถึ งแสดง
สถานะของตอนเส้นทางและตําแหน่ งของรถไฟด้วย โดยตอนเส้นทาง
ว่างจะแสดงด้วยเส้นสี ขาว ตอนเส้นทางที่ถูกจอง แสดงด้วยเส้นสี เหลือง
และตอนเส้ น ทางที่ ใ ช้ง านอยู่ จะแสดงด้ว ยเส้ น สี แ ดง รวมถึ ง แสดง
สัญญาณไฟ Exit Signal ที่จะอนุญาตให้รถไฟออกสู่ เส้นทางหลักได้ดว้ ย
ถ้าสัญญาณอนุ ญาตนั้นจะแสดงสัญญาณเป็ นสี เหลื อง ส่ วนสี แดงคือไม่
อนุญาต

รู ปที่ 6 หน้าต่างควบคุมรถไฟ และประแจ
จากรู ปที่ 6 แสดงหน้าต่างควบคุมรถไฟ และประแจ ซึ่ งจะ
สามารถกําหนดความเร็ วและทิศทางในการเดินรถได้ รวมถึงสามารถสับ
ประแจได้ แต่ ถา้ ประแจตัวใดถูกจองหรื อถูกใช้งานอยู่ก็จะไม่สามารถ
เปลี่ยนท่าประแจได้ เพื่อป้องกันอุบตั ิเหตุในการเดินรถ

รูปที่ 4 แผนผังเงื่อนไขการปล่อยรถ

รูปที่ 5 หน้าต่างหลักของโปรแกรม
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4. ผลการทดลอง
จากการออกแบบ และได้พฒั นาระบบขึ้น เพื่อติดต่อควบคุ ม
โมเดลผ่านการติดต่อไร้สาย รับตําแหน่ งรถไฟและควบคุมเสาสัญญาณ
ไฟผ่าน Serial Port ขึ้น จากรู ปที่ 7 รถไฟขบวนที่ 2 (ขบวนสี เลือดหมูทาง
ด้านขวา) ต้องการออกจาก st22 ไปยัง st12 ซึ่ งระบบได้ทาํ การเตรี ยมทาง
สําเร็ จแล้ว โดยเส้นทางที่จองไว้จะเปลี่ยนจากสี ขาวเป็ นสี เหลือง จากนั้น
จึงอนุญาตให้ออกจากสถานีได้ดว้ ยการให้สญ
ั ญาณไฟเขียว
รูปที่ 9 รถไฟขบวนที่ 1 เดินทางจาก st11 ไปยัง st21

5. สรุ ป
บทความวิจยั นี้ ได้นาํ เสนอการจําลองระบบควบคุมรถไฟและ
อาณัติสัญญาณเสมือนจริ ง โดยใช้ตน้ แบบเส้นทางโดยมีท้ งั หมด 4 สถานี
และใช้รถไฟ 2 ขบวน ซึ่ งระบบสามารถควบคุมการเดินรถ และท่าประแจ
ผ่านอุปกรณ์ควบคุม z21 ควบคุมสัญญาณไฟ และรับค่าตําแหน่ งรถไฟ
ผ่า นบอร์ ด อาดู อิ โน โดยใช้ภ าษาเบสิ ก ในการพัฒ นาซอฟต์แวร์ ข้ ึ น มา
ควบคุ ม แสดงผล และคิ ดเงื่ อนไขต่ างๆ ในระบบ ผลจากการทดลอง
พบว่าระบบจําลองที่สร้างขึ้นมาสามารถเตรี ยมเส้นทาง และจองเส้นทาง
รวมถึงออกรถตามเงื่อนไขความปลอดภัยได้

รูปที่ 7 อนุญาตรถไฟให้ออกจากสถานี
เมื่อรถไฟขบวน 2 วิ่งเข้าสู่ ทางหลักแล้ว เสาสัญญาณจะคืน
สภาพเป็ นสี แดงดังเดิม ดังรู ปที่ 8 โดยจะสังเกตเห็นว่าตอนทางที่รถไฟวิ่ง
ผ่านไปแล้วจะเปลี่ยนจากสี เหลืองเป็ นสี ขาว ซึ่ งก็คือเมื่อรถไฟวิ่งผ่านไป
ตอนนั้นก็จะกลายเป็ นตอนทางที่วา่ ง

เอกสารอ้ างอิง
[1] นคร จันทศร, “ช่างรถไฟ ความรู ้ทว่ั ไปด้านวิศวกรรมรถไฟ”, งาน
พัฒ นาสื่ อ วิ ท ยาศาสตร์ ฝ่ ายสื่ อ สิ่ งพิ ม พ์ แ ละสารวิ ท ยาศาสตร์
สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2554.
[2] ธนะพล สุ ศิวะ, ปิ ยฉัตร บุ ญมานําสิ น, และ พุธิตา สมุทรรัตน์,
“ระบบอาณั ติ สั ญ ญาณสํ า หรั บ รถไฟจํา ลอง”, ปริ ญญานิ พ นธ์
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต, สาขาวิศวกรรม
[3] A. Vijittanasan, S. Saeiao, T. Anuwongpinit, P. Samootrut, B.
Purahong, and V. Chutchavong, “On Study of Railway Signaling
Simulation in Thailand”, 2015 International Congress on
Engineering and Information (ICEAI 2015), Kyoto, Japan, May 79, 2015.
[4] J. Pachl, “Railway Operation and Control”, United State of
America, Gorham Printing, Rochester WA, 2002.
[5] E. Dincel, O. Eris, and C. Kurtulan, “Auromata-Based Railway
Signaling and Interlocking System Design”, IEEE Antennas and
Propagation Magazine, Vol. 55, No. 4, pp. 308-319, August 2013.
[6] สมหมาย จิ ต ภัค ดี , “ระบบอาณั ติ สั ญ ญาณรถไฟ”, วิ ท ยานิ พ นธ์
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาวิศวกรรมไฟฟ้ าบัณฑิตวิทยาลัย
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2546.

รูปที่ 8 รถไฟวิง่ เข้าสู่ ทางหลัก
ในขณะเดี ยวกันนี้ รถไฟขบวนที่ 1 ซึ่ งจอดอยู่ ณ st11 ก็
พยายามร้องขอเส้นทางเข้าสู่ st21 เช่นกัน แต่ไม่สามารถทําได้ เนื่ องจาก
เส้นทางที่ตอ้ งใช้ถูกรไฟขบวนที่ 2 ใช้อยู่ แต่เมื่อรถไฟขบวนที่ 2 ได้เข้าสู่
st21 แล้ว ตอนทางที่รถไฟขบวน 1 ต้องใช้ก็จะว่างสมบูรณ์ จึงทําให้
เตรี ยมทางและออกรถสู่ st21 ได้ดงั รู ปที่ 9 ซึ่ งประแจได้ถูกสับมาในท่าที่
ถูกต้องโดยอัตโนมัติในขั้นตอนของการเตรี ยมเส้นทาง และระบบจะทํา
การวนซํ้าเส้นทางที่ต้งั ค่าไว้เรื่ อยๆ จนกว่าจะมีคาํ สัง่ ยกเลิกเส้นทาง
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บทคัดย่ อ

. บทนํา

ข้อมู ล ทางอุ ตุนิ ยมวิท ยาถื อเป็ นข้อมู ล ที สําคัญในการนํามา
ประมวลผลเพือการพยากรณ์ ด้วยแนวคิดของการทํา Big data ทีมีความ
นิ ยมในปั จจุบนั ด้วยโครงสร้ าง Hadoop Cluster ที มี โปรแกรม hive
สําหรั บ ประมวลผลแบบฐานข้อมู ล เชิ งสั ม พัน ธ์ ผูว้ ิ จยั จึ ง มี แ นวคิ ด ใน
การศึ กษาปั จจัยที ทําให้ ก ารประมวลผลดังกล่ าวมี ป ระสิ ท ธิ ภาพสู งขึ น
ด้วยสมมติฐานการเพิมขึนของ จํานวน Data node และจํานวนการสําเนา
ของชุ ดข้อมูล โดยผลการวิจยั พบว่า ค่าของ Map-Reduce ที ถูกกําหนด
ด้วยโปรแกรม hive เมือทําการประมวลผลมีผลกระทบต่อประสิ ทธิ ภาพ
ในการประมวลผล ด้วยค่า : สอดคล้องกับจํานวน Data node ทีดี ทีสุ ด
คือ Data node กับสําเนาข้อมูล ชุ ด หากมีการเพิม data node และการ
สําเนาข้อมูล พบว่าไม่มีผลกระทบต่อเวลาในการประมวลผลและทําให้มี
เวลาทีสูงขึนในทุกกรณี ของชุดคําสัง SQL

ข้ อ มู ล สารสนเ ทศที ถู ก บั น ทึ ก ใ นแ ต่ ล ะ กิ จก รรม ใ น
ชี วิตประจําวันจากการใช้งานระบบอินเตอร์ เน็ต หรื อ ข้อมูลอืนๆ ทีมีการ
เก็ บ เพือใช้ น ํามาประมวลผล ได้แ ก่ ข้อ มู ล ธนาคาร ข้อมู ล การซื อขาย
สิ นค้า ข้อมูลเครื อข่ายสังคมออนไลน์ เป็ นต้น เหล่านี ล้วนมีปริ มาณข้อมูล
จํานวนมากมาย โดยการนิ ยามภาพลักษณะของคําว่า “Big data” [1] กล่าว
ไว้ดว้ ยข้อมูลทางสถิ ติทีสามารถสะท้อนภาพถึ งปริ มาณข้อมูลขนาดใหญ่
หากเรารู ้จกั เว็บทีมีทวไปมากกว่
ั
า พันล้านทีมีอตั ราการเพิมขึนในแต่
ละวันสู งกว่า , เว็บไซต์ และในกรณี ของ Facebook ทีมีการโพสมา
กว่า พันล้านครัง และการอัพเดตกว่า
พัน ล้านครัง เมื อพิจารณา
ถึ งปริ ม าณข้อมู ล ที ไม่ ม ากนัก ในแต่ ล ะครั งกลับ กลายเป็ นข้อมู ล ขนาด
มหาศาล ด้วยเทคโนโลยีข องการประมวลผลข้อ มู ล ปริ ม าณมากนี จึ ง
จําเป็ นต้องใช้เครื องมือทีเหมาะสม เพราะการใช้ระบบจัดการฐานข้อมูล
เชิ งสัมพันธ์ทีมีอยูใ่ นอดี ตอาจไม่ใช่คาํ ตอบ แต่ปัจจุบนั มีเครื องมือในการ
จัด การข้อ มู ล ลัก ษณะ Big data นันคื อ โปรแกรม Hadoop ที มี
ความสามารถในการขยายเครื องลูกข่ายหรื อโหนดเก็บข้อมูลตามต้องการ
ร่ วมกับโปรแกรม Hive ทีสามารถนําข้อมูลเชิ งสัมพันธ์มาประมวลผล
ด้ว ยกระบวนการ Map-Reduce ที ได้รั บ ความนิ ย มในปั จ จุ บ ัน เพื อ
ประมวลผลข้อมูลแบบ Big data ด้วยตัวอย่างข้อมูลการวัดอุณหภูมิจาก
สถานี วดั อุณหภูมิจากเว็บไซต์ open-bigdata [2] ภายใต้โครงสร้ างของ
Hadoop ที แตกต่างกัน ซึ งผูว้ ิจยั ต้องการนําเสนอประสิ ทธิ ภาพของการ
ประมวลผลข้อมูลแบบ Big data ด้วยจํานวนโหนดที แตกต่างกันและ
จํานวนการสําเนาข้อมูลทีแตกต่างกันบนหน่วยบันทึกข้อมูลของ Hadoop
ดัง นันเนื อหาของงานวิ จ ัย ส่ ว นต่ อ ไปกล่ า วถึ ง ทฤษฎี แ ละ
งานวิจยั พืนฐานที เกี ยวข้องกับ Hadoop และ Hive พร้ อมด้วยวิธี การ
ดํา เนิ น การวิ จ ัย พร้ อ มแนวคิ ด ในการออกแบบการทดสอบ สํ า หรั บ
ส่วนท้ายกล่าวถึงผลและสรุ ปการวิจยั

คําสําคัญ: Big data, Hadoop, Hive, วัดประสิ ทธิ ภาพ

Abstract
The weather data prediction is one of popular datasets in big
data trend. The Hive application was the first relational database in
Hadoop cluster. This paper presented performance analysis in HiveQL
on Hadoop cluster with varying number of data node and replication
data. The result found that the best performance in Map-Reduce for
distributed node in Hadoop cluster is 5:1. This ratio is compliance with
a better query performance which is 3 replications per 5 data nodes.
While increasing data node and replication value did not affect the
result in anyway.
Keywords: Big data, Hadoop, Hive, performance analysis
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จากสถาปัตยกรรม พบว่ามีโปรแกรมหลายตัวทีรองรับบริ การ
ต่าง ๆ บน Apache Hadoop Ecosystem โดยในงานวิจยั นี เลื อกโปรแกรม
Hive ที สนับ สนุ น SQL query เพือนํามาใช้ป ระมวลผลข้อมู ล ด้วย
โครงสร้างของ HDFS ตามรู ปที 1 ทีมีการให้บริ การหลักด้วย Name node
เพือบริ หารระบบ HDFS จากเครื อง Data node ทีสามารถเพิมจํานวนได้
ตามต้องการในรู ปแบบกระจายภาระงาน

. ทฤษฎีและงานวิจยั ทีเกียวข้ อง
งานวิจยั นี นําเทคโนโลยี Apach Hadoop และ Hive ที ได้รับ
การพัฒนาอย่างต่อเนื อง มาประมวลผลข้อมูลขนาดใหญ่อย่าง Big data
จึงขอแนะนําโครงสร้างและความสามารถของโปรแกรมเหล่านี ในส่ วนนี
พร้ อมงานวิจยั ในลักษณะเดี ยวกันที นํา Hadoop มาใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูลในปัจจุบนั

. Hive

. งานวิจยั ทีเกียวข้ อง

โปรแกรมนีถูกออกแบบให้ติดตังแบบอิสระเหมือนโปรแกรม
Hadoop เพือสนับสนุนการทํางานของ SQL query โดยสามารถสนับสนุน
คําสังพืนฐานอย่าง “SELECT…WHERE” “SELECT…ORDER BY”
“GROUP BY” และ “JOIN” พร้อมด้วยคําสังเกียวกับการคํานวณอย่าง
sum( ) avg( ) count( ) min( ) และ max( ) โดยสามารถกระจายงานใน
ลักษณะ Map-Reduce จึงสามารถรองรับข้อมูลขนาดใหญ่ได้ยดื หยุน่ กว่า
ฐานข้อมูลเชิ งสัมพันธ์อย่าง MySQL และ MariaDB ด้วยโครงสร้ างการ
เก็บข้อมูลของ HDFS
สําหรับในงานวิจยั นีผูว้ ิจยั ทําการศึกษาพบว่ามีรูปแบบของ
การเก็บข้อมูลของตารางข้อมูลบน Hive [7] อยู่ แบบนันคือ Text File
RC( Record Columnar File) และ ORC(Optimized Row Columnar File)
ซึงมีขอ้ แนะนําในการจัดเก็บทีมีประสิ ทธิ ภาพสู งในรู ปแบบ ORC จึง
เลือกรู ปแบบดังกล่าวสําหรับการทดสอบในงานวิจยั นี

การศึกษาวิจยั ด้าน Big data ด้วยโปรแกรม Hadoop มีความ
นิ ยมแพร่ หลายในปั จจุบนั ด้วยงานวิจยั ของ Daniel Abadi [ ] ได้เขี ยน
แนวทางในการใช้ภาษา SQL บนโครงสร้ างของ Hadoop พร้ อมด้วยงาน
ของ K. Jayasri [ ] ทีวัดประสิ ทธิ ภาพการประมวลผลเช่นเดี ยวกันแต่เน้น
ในส่ วนของการทดสอบบน NoSQL ด้วยโปรแกรม Mongodb กับข้อมูล
ทีเกียวข้องกับภูมิศาสตร์ ด้วยวิธีการ SPARQL query บนโครงสร้ างของ
โปรแกรม Hadoop สําหรับงานวิจยั ในประเทศไทยมีการนํามาใช้ในด้าน
การเรี ยนรู้ดว้ ยคอมพิวเตอร์ (Machine learning) บน HDFS แบบ Hadoop
cluster ของอดิศร อดิ ศรพันธ์กุล และศุภฤกษ์ มานิ ตพรสุ ทธ์ [ ] ด้วย
เครื อง Name node จํานวน เครื อง และเครื องData node จํานวน เครื อง
ซึ งมีการเชื อมต่อเครื อข่ายทีความเร็ วเพียง Mbps ด้วยภาระงานการ
นับคํา พบว่า การเพิม Data nodeในการประมวลผลไม่ช่วยในการเพิม
ประสิ ทธิ ภาพ แต่ในงานวิจยั นี เลื อกใช้ภาระงานของฐานข้อมูลอุณหภูมิ
ร่ วมกับโปรแกรม Hive เพือนําเสนอประสิ ทธิ ภาพการประมวลผลของ
Map-Reduce บนโครงสร้าง Hadoop cluster ในลักษณะเดียวกัน

. วิธีการดําเนินการวิจยั
การออกแบบในการวัดประสิ ทธิ ภาพของการประมวลผลด้วย
โปรแกรม hive ด้ว ยสมมติ ฐ านการทดสอบประสิ ท ธิ ภ าพของการ
ประมวลผลที ควรแปรผันตรงกับ “จํานวน Data node และการสําเนา
ข้อมูล(Rep)” ซึ งผูว้ ิจยั เลื อกข้อมูลจากตัวอย่างข้อมูลการวัดอุณหภูมิของ
สถานี อุตุนิยมวิทยา จากเว็บไซต์ “www.open-bigdata.com” [2] เพือสร้ าง
ข้อมู ล ขนาดใหญ่ ห รื อ Big data ที มี ข นาด , , ระเบี ยนที
ประกอบด้วยข้อมูลของ รหัสสถานี ชื อสถานี วันที อุณหภูมิสูงสุ ด และ
อุณหภูมิตาสุ
ํ ด ในไฟล์รูปแบบ ORC ทีบีบอัดข้อมูลด้วยวิธีการ SNAPPY
เพือนํามาประมวลผลด้วย SQL Query ที ออกแบบในการทดสอบด้วย
โครงสร้างในรู ปที 2

. Hadoop
Hadoop ถื อเป็ นโอเพ่น ซอร์ ส ที ได้รับ ความนิ ยมสําหรั บ การ
นํามาประมวลผลข้อมูล และกล่าวถึงกันในกลุ่ม Big data ถูกออกแบบใช้
งานบนระบบปฏิ บ ัติ ก ารลิ นุ ก ส์ ลัก ษณะการทํา งานแบบอิ ส ระเพี ย ง
คัดลอกไว้ในเครื องทีต้องการ และมี Java เป็ นตัวสนับสนุนเบืองหลัง เพือ
สร้ างเป็ นกลุ่มคลัสเตอร์ ได้ง่าย โดยมี การพัฒนากระบวนการที เรี ยกว่า
Map-Reduce เพื อช่ ว ยประมวลผลโปรแกรมหรื อ ข้อ มู ล ในรู ป แบบ
กระจายสําหรับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ทวไปตามรู
ั
ปที 1

. โครงสร้ างในการทดสอบ
การติดตัง Hadoop เพือให้บริ การ HDFS และ Map-Reduce
ทําการศึกษาด้วยเทคโนโลยีเวอร์ ชวลไลเซชัน เพือสร้ างเครื องเสมือนจริ ง
ทีได้รับความนิ ยมในปั จจุบนั ทีมีการบริ การด้วย Cloud computing โดยมี
เครื องคอมพิวเตอร์ ทีมี คุณสมบัติ Intel i7 RAM 4GB HD 1TB และ
Ethernet 1 Gbps จํานวน เครื อง เพือติดตังโปรแกรม Hadoop และ
Hive แบบคลัสเตอร์ ตามรู ปที 2

รูปที 1 สถาปั ตยกรรมของกลุ่มโปรแกรม Hadoop [6]
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ตารางที ชุดคําสังของ CASE 0
CASE 04

- INSERT OVERWRITE TABLE weather4_temp SELECT station,
cast(SUBSTR(datefield,1,4) as INT), tmax, tmin FROM weatherorc
WHERE tmax > -9999 and tmin > -9999;
- INSERT OVERWRITE TABLE weather4_temp2 SELECT station, year,
AVG((tmax-tmin)/2) FROM weather4_temp GROUP BY station, year;
- INSERT OVERWRITE TABLE weather4_temp3 SELECT station,
MAX(meanTemp) FROM weather4_temp2 GROUP BY station;
INSERT OVERWRITE TABLE weather_res4 SELECT w.station, w.year,
ww.maxMeanTemp FROM weather4_temp2 w JOIN weather4_temp3 ww
ON w.meanTemp = ww.maxMeanTemp;

รู ปที 2 โครงสร้างสําหรับการวิจยั
สําหรับการทดสอบโครงสร้างตามรู ปที 2 ประกอบด้วยเครื อง
เสมือนจริ งทีมีคุณสมบัติ 2 vCPU RAM 2 GB HD 60 GB จํานวน
เครื อง ประกอบด้วยเครื องเสมือนจริ ง Name node 1 เครื อง และ เครื อง
เสมือนจริ ง Data node 7 เครื อง กําหนดรู ปแบบการทดสอบเริ มจาก
Name node 1 เครื องและ Data node 3 เครื อง โดยปรับเพิม Data node
ครังละ เครื อง เนื องจากเครื อง Host สามารถบรรจุเครื อง Data node
เครื อง ควบคู่ไปกับการกําหนดการสําเนา(Replication-Rep) ที และ
ไปพร้อมกัน เพือทําการเปรี ยบเทียบประสิ ทธิ ภาพของ Data node และ
การสําเนาข้อมูล ซึ งนําเสนอผลด้วยเวลาการประมวลผลในส่ วนของผล
วิจยั ต่อไป

ถื อว่าเป็ นกรณี ที ซับ ซ้อนมากที สุ ดเพราะทําการกรองข้อมู ล
แยกเป็ นรายปี พร้ อมหาค่าเฉลี ยของผลต่างอุณหภูมิสูงและตําทีสุ ดในแต่
ละวัน เพือนํามาเชื อมข้อมูลระหว่าง ตาราง
ในส่วนที ผูว้ ิจยั พิจารณาความแตกต่างของประสิ ทธิ ภาพได้
อย่างชัดเจน โดยแยกตาม Query ทีเลือกจากกรณี ชุดคําสังของ SQL ดังนี
1) SELECT station, datefield, MAX(tmax) FROM weather_temp
GROUP BY station, datefield;
2) SELECT station, datefield, AVG(tavg) FROM weather_temp
GROUP BY station, datefield;
3) SELECT station, year, AVG((tmax-tmin)/ ) FROM
weather _temp GROUP BY station, year;
4) SELECT w.station, w.year, ww.maxMeanTemp FROM
weather _temp w JOIN weather _temp ww ON
w.meanTemp = ww.maxMeanTemp;
การทดสอบวัดค่าการประมวลผลแบ่งตามจํานวนเครื อง Data
node และการสําเนาข้อมูลไว้ แบบดังนี

. ภาระงานสําหรับการวิจยั
ตัวอย่างข้อมูลภาระงานทีนํามาใช้ในการประมวลผลแบบ Big
data เพือมาทดสอบด้วย SQL ทีมีคาํ สัง “SELECT…WHERE” และ
เลือกใช้การคํานวณ avg( ) max( ) พร้อมคําสัง “GROUP BY” โดย
กําหนดการทดสอบด้วย กรณี ตามตารางที ตารางที ชุดคําสังของ CASE 01
CASE 01

ตารางที รู ปแบบของ Hadoop Cluster
ชือแบบ
3 node(Repnode(Repnode(Repnode(Repnode(Rep-

- SELECT station, datefield, tmax FROM weatherorc WHERE tmax <> 9999 ORDER BY tmax DESC;

กําหนดชุดคําสังทีมีการเรี ยงข้อมูลกลับจากมากไปหาน้อย
ของชุดข้อมูลทังหมด
ตารางที ชุดคําสังของ CASE 0
CASE 02

)
)
)
)
)

ชุด
ชุด
ชุด
ชุด
ชุด

. ผลการวิจยั
ผลจากการประมวลผลทีวัดเป็ นวินาทีแยกตามการทดสอบแต่
ละแบบ โดยผูว้ ิจยั นําเสนอแยกตาม Hadoop แบบคลัสเตอร์ ในตารางที
มีภาพรวมของการประมวลผลตามรู ปที 3 และตาม query ในรู ปที 4 เพือ
อธิ บายผลกระทบตามสมมติฐานในตอนต้น

- INSERT OVERWRITE TABLE weather_temp2 SELECT station,
cast(SUBSTR(datefield,1,4) as INT), tmax FROM weatherorc WHERE
tmax <> -9999;
- SELECT station, datefield, MAX(tmax) FROM weather_temp2 GROUP
BY station, datefield;

มีขนตอนคื
ั
อทําการกรองข้อมู ลเข้าสู่ ตารางใหม่ที มี ระเบี ยน
จํานวน , , ระเบียนและนํามาประมวลผลเพือหาค่ามากทีสุ ดใน
แต่ละวันของทุกสถานี
ตารางที ชุดคําสังของ CASE 0

3 node(Rep-3)

Execution time (sec)

CASE 03

การกําหนดค่ า
มี Data node 3 เครื องและกําหนดสําเนาข้อมูล
มี Data node เครื องและกําหนดสําเนาข้อมูล
มี Data node เครื องและกําหนดสําเนาข้อมูล
มี Data node เครื องและกําหนดสําเนาข้อมูล
มี Data node เครื องและกําหนดสําเนาข้อมูล

- INSERT OVERWRITE TABLE weather_temp3 SELECT station,
cast(SUBSTR(datefield,1,4) as INT), tmax FROM weatherorc WHERE
tmax <> -9999;
- SELECT station, datefield, AVG(tavg) FROM weather_temp3 GROUP
BY station, datefield;

มี ขันตอนด้วยกันคือ กรองข้อมูลเพือนํามาหาค่าเฉลียของ
สถานีในแต่ละวัน

5 node(Rep-3)

5 node(Rep-5)

7 node(Rep-3)

7 node(Rep-7)

800
700
600
500
400
300
200
100
0

CASE 01

CASE 02

CASE 03

Case Type

CASE 04

รู ปที 3 การประมวลผลแยกตามชุดคําสัง SQL
th

ECTI-CARD 201 “การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอย่างชาญฉลาดเพือตอบสนองภาคอุตสาหกรรมสมัยใหม่อย่างยังยืน”
349

บทความวิจยั
การประชุมวิชาการ งานวิจยั และพัฒนาเชิ งประยุกต์ ครังที
th

ECTI-CARD 201 , Hua Hin, Thailand

จากผลการประมวลผลแต่ละชุ ดคําสัง SQL ชุ ดคําสัง CASE
01 ใช้เวลาประมวลผลนานทีสุ ดด้วยผลลัพธ์ขอ้ มูล , , ระเบียน
ในส่ วนของ CASE 02 - 04 มีค่าเฉลี ยที ใกล้เคี ยงกัน พิจารณาแยกตาม
รู ป แบบ Hadoop Cluster สามารถประมวลผลได้ดีที สุ ด ในแบบ
node(Rep- ) และรองลงมาคื อ node(Rep- ) และ node(Rep- )
เนืองจากค่าของการทํา Map-Reduce อยูท่ ี : ทุกชุดคําสัง

Execution time (sec)

3 node(Rep-3)

70
60
50
40
30
20
10
0

5 node(Rep-3)

Query 1

5 node(Rep-5)

7 node(Rep-3)

Query 2
Query 3
Query Type

. กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณสํานักวิทยบริ การและเทคโนโลยีสารสนเทศ และ
คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาทีให้โอกาส
สนับสนุนเครื องมือและทุนแก่นกั ศึกษาในการทํางานวิจยั และนําเสนอ
ผลงาน และแนวคิดของงานวิจยั จากเว็บไซต์ open-bigdata [2]

7 node(Rep-7)
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Query 4

รูปที 4 การประมวลผลแยกตาม Query
เมือพิจารณาแยกตามแต่ละ Query พบว่ารู ปแบบทีเหมาะสม
กับ การประมวลผลได้ แ ก่ แบบ node(Rep- ) และ node(Rep- )
สําหรับรู ปแบบอืนๆ มีค่าใกล้เคียงกันยกเว้นการใช้คาํ สัง Join ใน Query
4 แตกต่างใน node(Rep- ) โดยผลของค่า Map-Reduce อยู่ที :
เช่นกัน

. สรุปผลการวิจยั
จากการศึก ษาการประมวลผลของข้อมูลอุณหภูมิของสถานี
อุตุนิยมวิทยาด้วยชุดข้อมูลจํานวน , , ระเบียนทีประกอบด้วย
ข้อมูลของ รหัสสถานี ชื อสถานี วันที อุณหภูมิสูงสุ ด และอุณหภูมิตาสุ
ํ ด
ในรู ป แบบฐานข้อ มู ล เชิ ง สั ม พัน ธ์ บนโครงสร้ า งโปรแกรม Hadoop
Cluster ทีมีจาํ นวน Data node และจํานวนการสําเนาชุ ดข้อมูลทีแตกต่าง
กัน โดยปรับรู ปแบบ Query ทีมีความหลากหลายด้วยคําสัง avg( ) และ
max( ) ควบคู่กบั “GROUP BY” และ “ORDER BY” สามารถสรุ ปได้ว่า
มีค่าเวลาประมวลผลทีดี ในรู ปแบบ node(Rep- ) เป็ นหลักเนื องจากค่า
ของ Map-Reduce ทีถูกกําหนดด้วยโปรแกรม Hive ที 5:1 หมายถึ งการ
map ที และ reduce ที 1 ซึ งสอดคล้องกับจํานวน Data node ทีดี ทีสุ ด
ดังนันการเพิมขึนของจํานวน Data node ถื อว่ามีผลทําให้การประมวลผล
รวดเร็ วขึนแต่ตอ้ งทําการปรั บค่า Map-Reduce ให้เ พิมขึนเพือกระจาย
ภาระงาน ซึ งถื อเป็ นประเด็ น วิจยั ที ต้องทําต่ อ ไป แต่ปัจจัยการเพิมชุ ด
สําเนาข้อมูลไม่มีผลสําหรับการประมวลผลด้วยโปรแกรม Hive อย่าง
ชัดเจน
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ระบบแจ้ งเตือนเหตุก่อการร้ ายในพืน้ ที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยใช้ พกิ ดั ทางภูมิศาสตร์
Notification Terrorist Attacks in 3 Provinces Using Location Based
ณัฐวุฒิ ใจบาน1 , อธิคม ศิริ 2, กมล บุญล้ อม3, ธนาวุฒิ ธนวาณิชย์ 4 และเสกสรรค์ วินยางค์ กูล5
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สานักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
80 หมู่ 9 ถนนพหลโยธิ น ตาบลบ้านดู่ อาเภอเมือง จังหวัดเชี ยงราย 57100 โทรศัพท์ 053-776395 E-mail: jaiban.nuttawut@gmail.com

บทคัดย่ อ

1. บทนา

จากปัญหาเหตุการณ์ไม่สงบในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
มีการวางระเบิดในลักษณะระเบิดซ้ าใกล้เคียงจุดเดิ ม งานวิจยั จึงได้มีการ
พัฒนาระบบแจ้งเตือนเหตุการณ์ร้ายในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
โดยใช้พิกดั ทางภูมิศาสตร์ เป็ นเครื่ องมื อที่ จะช่ วยเพิ่มประสิ ทธิ ภาพแจ้ง
เตือนภัยเพื่อให้คนที่อยูใ่ นพื้นที่ได้ทราบถึงระดับความเสี่ ยงและสามารถ
เตรี ยมรับวางแผนการใช้ชี วิตประจาวันได้อย่างเหมาะสม การทดลองได้
จาลองประชากรจากพื้นที่จริ งจานวน 1,748,682 คน และขนาดพื้นที่จริ ง
10,927 ตารางกิ โลเมตร เพื่อหาระดับความเสี่ ยงทั้ง 4 ระดับ จากการ
ทดลอง พื้นที่ระยะ 300, 301-500, 501-700, 701-1000 เมตร มีค่าเฉลี่ ย
เท่ากับ 425, 663.2, 901.7, 1695 คน ตามลาดับ โดยมีค่าเฉลี่ยเบี่ ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 257.8

ปั ญหาความถูกต้องแม่นยาของข้อมูลการแจ้งเตือนเหตุก่อการ
ร้ า ย มี ค วามส าคั ญ ต่ อ การใช้ ชี วิ ต ประจ าวัน ของประชากรหรื อ
นักท่องเที่ ยวในเขตชายแดนภาคใต้เป็ นอย่างมาก ซึ่ งการแจ้งเตื อนของ
หน่ วยงานในปั จจุ บ นั มี หลายวิ ธี เช่ น หนังสื อพิ ม พ์ โทรทัศ น์ หรื อบน
เว็บไซต์ แต่ในเวลาฉุ กเฉิ นสื่ อต่างๆ เหล่านั้นไม่สามารถเตือนภัยหรื อแจ้ง
อพยพประชาชนได้ จึ งทาให้ผคู ้ นที่อยูใ่ นบริ เวณจุดเสี่ ยงไม่สามารถรับรู ้
ข่าวสารและวิธีการป้ องกันในสถานการฉุ กเฉิ นเหล่านั้นได้ทนั ท่วงที
งานวิจยั จึงได้มีการพัฒนาเครื่ องมือที่จะช่ วยเพิ่มประสิ ทธิ ภาพ
แจ้งเตือนภัยไปยังประชาชนให้มีความถูกต้องแม่นยาในการให้ขอ้ มูลมาก
ขึ้น ซึ่ งระบบแจ้งเตือนเหตุ ก่อการร้ ายในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
โดยใช้พิกดั ทางภูมิศาสตร์
ระบบการแจ้งเตื อนรายละเอี ยดของจุด เกิ ดเหตุและสามารถ
วิเคราะห์ระดับความเสี่ ยงของผูใ้ ช้งานและแจ้งเตือนผ่านแอพพลิ เคชัน่ ได้
จึงช่วยให้ผใู ้ ช้งานแอพพลิเคชัน่ สามารถหลีกเลี่ยงหรื อห้ามเข้าใกล้บริ เวณ
จุดเกิดเหตุน้ นั เพื่อความปลอดภัยของชีวิตประชากร และทรัพย์สินได้

คาสาคัญ: วิเคราะห์ระดับความเสี่ ยง, พิกดั ทางภูมิศาสตร์

Abstract
The South Thailand insurgency crisis with arson and
bombing is ongoing. Especially, we found that bombing often arises at
same area and lack of the efficient notification system for all people in
the crisis area. In this work, we develop the notification system with the
location-based technique by the use of GPS technology. The proposed
system informs the risk level, contingency planning and the local scene
to suitable persons. The approximate data (1,748,682 people within
10,927 square kilometers) are used to evaluate the system performance
for notifying the target people with violence level of four ranges in 300,
500, 700 and 1,000. The results on average are 425, 663.2, 901.7 and
1,695 people with the average standard deviation up to 257.8
Keywords: Analysis Risk, Location Based

2. ทฤษฎีและหลักการทางาน
ระบบแจ้งเตือนเหตุก่อการร้ ายในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาค
ได้โดยใช้พิกดั ทางภูมิศาสตร์ ได้นาทฤษฎี และงานวิจยั ที่เกี่ ยวข้องเข้ามา
ช่ วยในการพัฒนาโปรแกรมเพื่อเพิ่ม ประสิ ท ธิ ภาพของการท างานโดย
งานวิจยั ได้นาวิธีการและเทคนิ ควิธีการต่างๆ ดังนี้
2.1วิธีการคานวณเกณฑ์ ความปลอดภัย
[3] ระยะปลอดภัยของบุคคลที่อยูใ่ นพื้นที่โล่งแจ้ง จากระเบิด
ที่ดินระเบิดฝัง หรื อวางไว้บนดิ นโดยไม่คานึ งถึ งชนิ ดและสภาพของดิ น
ซึ่ งดิ นระเบิ ดน้อยกว่า หรื อเทียบเท่ากับ 27 ปอนด์ ระยะที่ ปลอดภัยน้อย
ที่สุด 300 เมตร หากดิ นระเบิดมากกว่า 27 ปอนด์ สามารถคานวณระยะ
ปลอดภัยโดยใช้สูตรระยะปลอดภัยเป็ น เมตร = 100 × ∛จานวนดิน
ระเบิด เป็ นปอนด์และถ้าจานวนดิ นระเบิ ดเกิ น 425 ปอนด์ ให้ใช้ระยะ
ปลอดภัยอย่างน้อยที่สุด 750 เมตร
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เกิ ดเหตุ 300, 301-500, 500-700, และ700-1000 เมตร สามารถหาระห่ าง
จากพื้นที่เกิ ดเหตุได้โดยใช้สมการดั้งนี้ [4] d = acos( sin φ1 ⋅ sin φ2 +
cos φ1 ⋅ cos φ2 ⋅ cos Δλ ) ⋅ R ดังรู ปที่ 3

2.2ประชากรและพืน้ ที่ 3จังหวัดชายแดนภาคใต้
[5] พื้นที่ 3 จังหวัด ชายแดนภาคใต้ ประกอบไปด้วยจังหวัด
ปัตตานี ยะลาและจังหวัดนราธิวาส รวม 33 อาเภอ มีพ้ืนที่ท้ งั หมด 10,927
ตารางกิ โ ลเมตร ประชากรรวมทั้ง หมด 1,748,682 คน เป็ นมุ ส ลิ ม
1,386,880 คน พุทธ 351,367 คน
สามารถแจ้งเหตุและรายละเอียดของเหตุการณ์ต่างๆ โดยผ่าน
โปรแกรมแจ้งเตื อนภัยเพื่อส่ งไปยังหน่ วยงานหน่ วยงานจะทาการเก็ บ
ข้อ มู ล ที่ ไ ด้มี ก ารแจ้ง จากผู ้แ จ้ ง เหตุ เ ก็ บ เข้า ฐานข้อ มู ล ส่ ว นกลางใน
หน่วยงานจะมีเจ้าหน้าที่จาแนกประเภทของข้อมูลและส่ งข้อมูลที่ ได้รับ
แจ้งเข้ามาออกไปยังโปรแกรมแจ้งเตือนภัยเพื่อแจ้งเตือนรายละเอียดของ
เหตุการณ์ ไปยังผูร้ ับสามารถทราบรายละเอียดของเหตุการณ์ ดังรู ปที่ 1

รู ปที่ 1 รู ปแบบการทางานระบบแจ้งเตือนเหตุก่อการร้ายในพื้นที่ 3
จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยใช้พิกดั ทางภูมิศาสตร์

3. วิธีการดาเนินงาน

รู ปที่ 2 การทางานโครงการวิจยั ระบบแจ้งเตือนเหตุก่อการร้ าย
ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยใช้พิกดั ทางภูมิศาสตร์

การจัดทาโครงการในครั้งนี้ ต้องมี ก ารศึ ก ษาความรู ้ เ บื้องต้น
เกี่ ย วกับ การออกแบบระบบแอนดรอยด์ แ ละการดึ ง ข้อ มู ล มาจาก
ฐานข้อ มู ล ส่ ว นกลางมาวิ เ คราะห์ เ พื่ อ สามารถบรรลุ จุ ด ประสงค์ข อง
งานวิจยั ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมในส่ วนของรายละเอี ยดขั้น ตอน
และวิธีการดาเนินงานซึ่งในบทนี้ได้แบ่งขั้นตอนการทางานดังนี้
ขั้นตอนการทดสอบโปรแกรมในขั้นตอนนี้ เป็ นการทดสอบ
ว่าโปรแกรมสามารถทางานได้จริ งหรื อไม่ หากมีขอ้ ผิดพลาดก็กลับไป
แก้ไขใหม่จนกว่าโปรแกรมจะสามารถทางานได้จริ งขั้น ตอนการเก็ บ
ข้อมูลและวิเคราะห์เป็ นข้อมูลที่ได้จากการทางานของโปรแกรมโดยทีม
ผูจ้ ดั ทาได้นาข้อมูลจากฐานข้อมูลส่ วนกลางมาวิเคราะห์เมื่ อได้ขอ้ มูลจึง
นามาสรุ ปผลดังรู ปที่ 2
แสดงลักษณะการแจ้งเตือนไปยังบุคลที่อยูใ่ กล้ๆบริ เวณจุดเกิ ด
เหตุ โดยสุ่ มจานวนประชากรในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้จานวน
ประชากรมีท้ งั หมด 1,748,682 คน และอ้างอิ งพื้นที่ จริ ง 10,927 ตาราง
กิโลเมตร ระยะการระดับการแจ้งเตือนอยู่ 4 ระดับ คื อระยะห่ างจากจุด

รู ปที่ 3 รู ปแบบการกาหนดระยะห่ างจุดเกิดเหตุ
เมื่อเริ่ มต้นการทางานโปรแกรมจะรับตาแหน่ งจุดเกิ ดเหตุเพื่อ
มาวิ เ คราะห์ ต าแหน่ ง ที่ อ ยู่ ปั จ จุ บ ัน ของผู ้ใ ช้ ง านโปรแกรมระบบจะ
วิเคราะห์ ระยะห่ างระหว่างตาแหน่ งจุดเกิ ดเหตุและที่ อยู่ปัจจุบนั เพื่อหา
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ระดับความเสี่ ยงทั้ง 4 ระดับ คือ ระยะระหว่าง 0-300, 301-500, 501-700,
701-1000 เมตร เมื่อวิเคราะห์เสร็ จจึงแจ้งเตือนไปยังผูใ้ ช้ ดังรู ปที่ 4

มาตรฐาน เท่ากัน 67.85114 ระยะที่ 2 พื้น ที่ 301 - 500 เมตร จากการ
ทดลองได้ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากัน 169.0981 ระยะที่ 3 พื้นที่ 501 700 เมตร จากการทดลองได้ค่ าเบี่ ยงเบนมาตรฐาน เท่ ากัน 220.0566
ระยะที่ 4 พื้นที่ 701 - 1000 เมตร จากการทดลองได้ค่าบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากัน 574.3154 ดังรู ปที่ 6

รูปที่ 4 แผนผังระบบแจ้งเตือนเหตุก่อการร้ายในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดน
ภาคใต้โดยใช้พิกดั ทางภูมิศาสตร์

รู ปที่ 5 ผลการวิเคราะห์ชุดข้อมูลจากจานวนประชากร

4. ผลการทดลอง
จากงานวิจยั ระบบแจ้งเตือนเหตุก่อการร้ ายในพื้นที่ 3 จังหวัด
ชายแดนภาคใต้โ ดยใช้ พิ ก ัด ทางภู มิ ศ าสตร์ ค ณะผู้วิ จ ัย ได้ น าผลการ
วิเคราะห์ชุ ดข้อมูลจากระบบที่เขียนจนเสร็ จสมบูรณ์ แล้วเพื่อวิเ คราะห์
ระดับระยะเสี่ ยงภัยจากเหตุร้ายผูจ้ ดั ทาระบบได้ทาเขียนโปรแกรมเพื่อ
จาลองประชากรและจุดเกิ นเหตุการณ์ก่อการร้ าย จากการทดลองจานวน
10 ครั้ง ได้ผลการทดลองดังนี้
สุ่มลักษณะการเคลื่อนที่ของประชากรและจุดระเบิดในพื้นที่ที่
แตกต่างกันโดยกาหนดระยะความเสี่ ยงที่ต่างกันโดยสุ่ มจานวนประชากร
ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ จานวนประชากรมีท้ งั หมด 1,748,682
คน และอ้างอิงพื้นที่จริ ง 10,927 ตารางกิ โลเมตร ทดลองทั้งหมด 10 ครั้ง
ระยะการแจ้งเตือนอยู่ 4 ระดับ ระยะที่ 1 พื้นที่ 0 – 300 เมตร เป็ นระยะที่
ใกล้และบริ เวณจุดเกิดเหตุที่สุด จากกราฟแสดงลักษณะเส้นที่มีความคงที่
ไม่มีความคลาดเคลื่ อนน้อย ระยะที่ 2 พื้นที่ 301 – 500 เมตร จากกราฟ
แสดงถึงลักษณะเส้นที่ค่อนข้างที่ไม่มีความคงที่ ระยะที่ 3 พื้นที่ 501 - 700
เมตร จากกราฟแสดงถึ งลัก ษณะเส้ น ที่ ไม่ มีค วามคงที่ ค่ อนข้างชัด เจน
มากกว่าระยะที่ 2 ระยะที่ 4 พื้นที่ 701 – 100 จากกราฟแสดงถึงลักษณะ
เส้นที่ไม่มีความคงที่อย่างชัดเจน ดังรู ปที่ 5
ลักษณะการแจ้งเตือนไปยังบุคลที่อยู่ใกล้ๆบริ เวณจุดเกิ ดเหตุ
ทาการทดลองจานวน 10 ครั้ง เพื่อสุ่ มลักษณะการเคลื่ อนที่ของประชากร
และจุดระเบิดในพื้นที่ที่แตกต่างกันโดยกาหนดระยะความเสี่ ยงที่ต่างกัน
โดยสุ่ ม จ านวนประชากรในพื้ น ที่ 3 จัง หวัด ชายแดนภาคใต้จ านวน
ประชากรมีท้ งั หมด 1,748,682 คน และอ้างอิ งพื้นที่ จริ ง 10,927 ตาราง
กิโลเมตร ผลได้ลองทั้งหมด 10 ครั้ง ระยะการระดับการแจ้งเตื อนอยู่ 4
ระดับ ระยะที่ 1 พื้นที่ 0 – 300 เมตร จากการทดลองได้ค่ าเบี่ ยงเบน

รู ปที่ 6 ค่าความผิดพลาดเบี่ยงเบนมาตรฐาน

5. สรุปผลการทดลอง
จากผลการทดลองระบบแจ้งเตื อนเหตุก่อการร้ ายในพื้นที่ 3
จังหวัด ชายแดนภาคใต้โดยใช้พิก ัด ทาง สรุ ปผลการทดลองระบบแจ้ง
เตือนจานวนประชากรที่อยูใ่ นบริ เวณพื้นที่เกิ ดเหตุ ระบุจานวนประชากร
ทั้งหมด 100, 1000, และ10,000 คน ขนาดพื้นที่ 3.5x3.5 และ4.5x4.5
กิโลเมตร
การทดลองระบบแจ้งเตื อนจานวนประชากรที่ อยู่ในบริ เวณ
พื้นที่เกิ ดเหตุ ระบุจานวนประชากรทั้งหมด 100, 1000, และ10,000 คน
การทดลองครั้งที่ 1 กาหนดพื้นที่ 3.5x3.5 กิโลเมตร ประชากรที่ได้รับการ
แจ้งเตือนเท่ากับ 11.2, 16.5 และ19.9 เปอร์ เซ็นต์ ตามลาดับ การทดลอง
ครั้งที่ 2 กาหนดพื้นที่ 4.5x4.5 กิ โลเมตร ประชากรที่ได้รับการแจ้งเตือน
เท่ ากับ 5.9, 10 และ10.3 เปอร์ เ ซ็ นต์ ตามล าดับ การทดลองครั้ งที่ 3
กาหนดพื้นที่ 10.5x10.5 กิโลเมตร ประชากรที่ได้รับการแจ้งเตือนเท่ากับ
0, 0, 1.7 เปอร์ เซ็นต์ ตามลาดับ จะเห็ นได้ว่าเมื่อขนาดพื้นที่ขนาดเท่าเดิ ม
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เมื่อทาการทดลองโดยการเพิม่ จานวนประชากรที่ได้รับการแจ้งเตือนจะมี
ปริ มานมากขึ้นตาม กลับกันหากเพิ่มขนาดพื้นที่ข้ ึนประชากรที่ได้รับการ
แจ้งเตือนจะลดลง ดังนั้นสามารถสรุ ปได้ว่าระบบแจ้งเตื อนเหตุก่อการ
ร้ายในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยใช้พิกดั ทางภูมิศาสตร์ จานวน
การแจ้ง เตื อ นบุ ค คลที่ อ ยู่ใ นพื้ น ที่ จ ะแปรผัน ตามความหนาแน่ น ของ
ประชากรและขนาดของพื้นที่ ดังรู ปที่ 7

รู ปที่ 9 วิเคราะห์ความเสี่ ยงของตาแหน่งปั จจุบนั
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ที่ 1. กรุ งเทพฯ : ธุรกิจการพิมพ์, 2546 (ตาแหน่งบนพื้นโลก)
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รู ปที่ 7 กราฟสรุ ปผลการทดลองระบบแจ้งเตือนจานวน
ประชากรที่อยูใ่ นบริ เวณพื้นที่เกิดเหตุ
รู ปแบบส่วนการแจ้งเตือนเมื่อมีเหตุการณ์ความไม่สงบเกิ ดขึ้น
โปรแกรมจะแจ้งเตือนไปยังผูใ้ ช้สามารถกดเข้าดูแผนที่ได้ซ่ ึ งแสดงจุดเกิ ด
เหตุบนแผนที่ตามจุดต่างๆที่มีผใู ้ ช้แจ้งเนื้ อหาที่แจ้งเตือนจะระบุตาแหน่ ง
ที่เกิดเหตุลกั ษณะของการระเบิด ดังรู ปที่ 8
เมื่อมี ผูใ้ ช้แจ้งเหตุ เข้ามาจะถู กเก็บไว้ที่ฐ านข้อมูล ส่ วนกลาง
การวิเคราะห์ความเสี่ ยงจะใช้ขอ้ มูลตาแหน่ งปั จจุบนั ของผูใ้ ช้ไปวิเคราะห์
แล้วแจ้งระดับของความเสี่ ยงให้แก่ผใู ้ ช้ทราบ ดังรู ปที่ 9
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ชุ ดจําลองตรวจจับความผิดพร่ องแบบไลน์กบั ไลน์ ในระบบสายส่ ง 3 เฟส
Model of Line to Line Fault Detection in Three Phase Transmission Lines
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บทคัดย่อ
1. บทนํา

ในระบบการส่ งจ่ า ยกาํ ลังไฟฟ้ า จําเป็ นต้องมี การตรวจสอบ
ลักษณะของกระแสอย่างต่อเนือง เพือทํารองรับความผิดพร่ องใด ๆ ทีอาจ
เกิดขึ นในระบบดังกล่ าว บทความฉบับนี นําเสนอชุ ดตรวจจับความผิด
พร่ องแบบไลน์กบั ไลน์ในระบบสายส่ ง โดยการจํา ลองสายส่ ง ด้วยตัว
ต้านทานแบบ Wire-wound ที สามารถปรั บค่ าได้ ความผิ ดพร่ องของ
ระบบสายส่ ง ในบทความนี ถู ก แบ่ ง ออกเป็ น 3 กรณี ได้แ ก่ การเกิด
ความผิ ด พร่ อ งที ช่ ว งต้น ของสายส่ ง กลางของสายส่ ง และปลายของ
สายส่ ง จากผลการทดลองพบว่า พบว่า ในกรณี การเกิดความผิดพร่ องที
ช่วงต้นของสายส่ งนัน มีกระแสสู งมากทําให้รีเลย์สั งการป้ องกันอุ ปกรณ์
ไม่ทนั ทําให้ฟิวส์ขาด ซึ งทําให้ไม่ สามารถทําการทดสอบได้ สําหรั บใน
กรณี อื น อุ ป กรณ์ ส ามารถตรวจจั บ และป้ อ งกัน ได้ สามารถบัน ทึ ก
ค่ ากระแสก่อนที รี เลย์จะทํางานได้ ซึ งกระแสผิดพร่ องดังกล่ าว จะมี ค่ า
มากหรื อน้อยขึนอยู่กบั ภาระทางไฟฟ้าทีต่อเพิ มกับระบบ
คําสําคัญ: ความผิดพร่ อง, ความผิดพร่ องแบบไลน์กบั ไลน์, รี เลย์, รี เลย์
ป้ องกัน

ในปั จจุบนั การใช้ไฟฟ้ ามี อยู่ทุ กที ไม่ ว่าจะเป็ นที อยู่อาศัยหรื อ
โรงงานอุตสาหกรรมต่ าง ๆ เพือตอบสนองความต้องการในด้านต่ าง ๆ
ของสังคม เพราะฉะนันการส่ งจ่ายกาํ ลังไฟฟ้าจําเป็ นต้องทําอย่างต่ อเนื อง
และมี ประสิ ท ธิ ภ าพ แต่ ถ้า เกิด ความผิ ด พร่ อ งขึ นซึ งเป็ นเหตุ ที ไม่ อ าจ
คาดการณ์ได้ว่ าจะเกิดขึ นเมื อไหร่ และเกิดจากสาเหตุ อ ะไร ทําให้ต้อ ง
หยุ ดจ่ ายก าํ ลังไฟฟ้ า ชั วคราวหรื อ เกิด ไฟดับ เป็ นระยะเวลานาน ทํา ให้
ส่ งผลต่อความสะดวกสบายและอาจทําให้เกิดความเสี ยหายต่ อส่ วนผลิ ต
ของโรงงานอุ ตสาหกรรมที ต้องการเดิ นเครื องจักรตลอด รวมถึ งความ
เชือถือได้ของระบบไฟฟ้าด้วย
ในบทความนีจึงนําเสนอการตรวจจับความผิดพร่ องแบบไลน์
กับไลน์ใ นระบบส่ งก าํ ลังไฟฟ้ า แบบ 3 เฟส เพือศึ กษาถึ ง ลัก ษณะของ
กระแสที เกิดขึ น เพือที จะนําไปเป็ นแนวทางในการรองรั บกับความผิด
พร่ องทีจะเกิดขึน ไม่ว่าจะเป็ นการเตรี ยมระบบสํารอง เมื อการไฟฟ้ าไม่
สามารถจ่ ายไฟให้ก บั ผูใ้ ช้อย่า งต่ อเนื องได้ รวมไปถึ งการพัฒนาระบบ
และอุปกรณ์ป้องกันต่าง ๆ ให้เหมาะสมกับลักษณะงาน

Abstract
2. การเกิดฟอลต์ ระหว่ างไลน์ กับไลน์
2.1 การเกิ ดฟอลต์ ระหว่ างไลน์ กับ ไลน์ ทีเครื องกํ าเนิ ด ไฟฟ้ า
ขณะไม่ มีโหลด

In power transmission system, the behavior of current has to
be monitored continually in order to deal with any failure that may
existing during the operation. In this paper, a line-to-line fault detection
kit is developed in order to detect the system failure. The transmission
line is simulated using an adaptable wire-wound resistor. Three cases of
considered are the failure that exist at the beginning, middle and the end
of transmission line. As a result, a fault at the beginning of the line
cannot be detect because the fuse is damaged by a high current which
exists only at the beginning of transmission line. When the failure
occurs at the middle and the end of transmission line, the proposed kit
can be used to detect those failures.
Keywords: Fault, Line to Line Fault, Relay, Protection Relay

เมือเกิดฟอลต์ระหว่างไลน์ที ขัวของเครื องกาํ เนิ ดไฟฟ้ าที ต่ อ
ขดลวดแบบ Y และนิ วทรั ล ต่ อลงดิ นโดยผ่ านรี แอคแตนซ์ และขณะ
เดินเครื องไม่ได้จ่ายโหลด ตามไดอะแกรมรู ปที 2.2 โดยเกิดฟอลต์ที ขัว
ของเฟส A และ C
1

2

Ea
Zf
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การเกิดฟอลต์ระหว่างไลน์กบั ไลน์จะมีสมมติ ฐานการต่ อของ
ไลน์ 3 เฟส เพือแสดงการไหลของกระแส (ตามรู ปที 3)

รู ปที 1 วงจรสมมูลของการเกิดฟอลต์แบบไลน์กบั ไลน์
จากรู ปที 1 เงื อนไขของการเกิดฟอลต์จะสามารถเขี ยนเป็ น
สมการได้ดงั นี
=

1
1
1

1

1

(1)
รู ปที 3 การไหลของกระแสเมือเกิดฟอลต์ระหว่างไลน์กบั ไลน์
ขึนทีระบบไฟฟ้ากาํ ลัง

เมือส่ วนประกอบของกระแสคือ
=

1
1
1

1

1

0
−

(2)

จากทีกล่าวมาแล้วในเรื องการเกิดฟอลต์ระหว่างไลน์กบั ไลน์
ขึนทีเครื องกาํ เนิดไฟฟ้าขณะไม่มีโหลด วงจรไฟฟ้ าลําดับบวกและวงจร
ฟ้ า ลํา ดับ ลบจะต้องต่ อ ขนานกันที จุ ด เกิดฟอลต์ เมื อจะจําลองการเกิด
ฟอลต์ระหว่างไลน์กบั ไลน์ ดังนันจึ งสามารถแสดงค่ ากระแส ได้
ดังนี

จากการต่อนิวทรัลของเครื องกาํ เนิดไฟฟ้าลงดินโดยผ่านรี แอก
แตนซ์ ดังนันทําให้ มีค่า แต่เมือ
= 0 ดังนัน
= 0 ทําให้
สามารถเขียนสมการหากระแส
ได้ดงั นี
=

=

(4)

(5)

3. ชุดจําลองตรวจจับความผิดพร่ อง แบบไลน์ กับไลน์ ในระบบ
สายส่ ง 3 เฟส

การเกิดข้อผิดพร่ องของระบบสามารถแสดงได้โดยใช้สมการ
ของการเกิดฟอลต์ระหว่างไลน์กบั ไลน์ เมื อ ไม่ มีส่วนเกียวข้องกับ
สมการเฉพาะ จึงทําให้ไม่ ต้องใช้วงจรไฟฟ้ าลําดับศู นย์ และวงจรไฟฟ้ า
ลํา ดับ บวกและลํา ดับ ลบจะต่ อ ขนานกัน เพราะ
=
เมื อต่ อ
ขนานวงจรไฟฟ้าลําดับบวกและลําดับลบโดยปราศจากวงจรไฟฟ้ าลําดับ
ศู น ย์ วงจรขนานนี จึ ง มี ก ระแสตามสมการที (4) ดัง นันการต่ อ ลํา ดับ
วงจรไฟฟ้าสําหรับการเกิดฟอลต์ระหว่างไลน์กบั ไลน์ ได้แสดงในรู ปที 2

ในหัว ข้อนี จะกล่ าวถึ งขันตอนออกแบบชุ ดจําลองตรวจจับ
ความผิดพร่ องแบบไลน์กบั ไลน์ในระบบสายส่ ง 3 เฟส โดยใช้รีเลย์ใน
การกาํ หนดขอบเขตของความผิดพร่ องต่ าง ๆ และใช้รีเลย์ป้ องกันแบบ
Zero Sequence Relay ในการตรวจจับกระแสผิดพร่ องและตัดต่ อวงจร
ด้วยหน้าสัมผัสช่วยของรี เลย์ป้องกัน

รู ปที 2 การต่อลําดับวงจรไฟฟ้าของเครื องกาํ เนิดไฟฟ้าทีไม่ ได้
จ่ายโหลดและเกิดฟอลต์ระหว่างไลน์ทีขัวของเฟส B และเฟส C

รู ปที 4 หลักการทํางานของชุ ดจําลองตรวจจับความผิดพร่ อง
แบบไลน์กบั ไลน์ในระบบสายส่ ง 3 เฟส

เมื อตํา แหน่ ง ที เกิด ฟอลต์ ร ะหว่ า งไลน์ ก บั ไลน์ ไ ม่ มี ส่ ว น
เกียวข้องกับดิน (จะมีศกั ย์ดินเพียงจุ ดเดี ยวเท่ านัน คื อนิ วทรั ลของเครื อง
กาํ เนิ ดไฟฟ้ า) ทําให้ก ระแสไม่ สามารถไหลไปสู่ ดิน ได้ ดังนันกระแส
= 0 และไม่ว่านิวทรัลของเครื องกาํ เนิ ดไฟฟ้ าจะต่ อ ลงดิ นหรื อ ไม่ ก ็
ตามจะไม่มีผลกระทบต่อกระแสฟอลต์

ขันตอนการทํางานของชุดจําลองตรวจจับความผิดพร่ องแบบ
ไลน์กบั ไลน์ใ นระบบสายส่ ง 3 เฟส สามาถแสดงได้โดยรู ปที 4 เมื อ
ระบบของสายส่ งระยะสันถู กจําลองขึ นมา ความผิดพลาดที เกิดขึ นกับ
ระบบจะถู กจําลองโดยใช้รีเ ลย์ เมื อเกิด ความผิ ดพร่ อ งแก่ระบบรี เ ลย์
ป้ องกันจะรับสัญญาณจากหม้อแปลงกระแส เพือมาทําการตัดต่ อวงจรที
เกิดความผิดพร่ องออกจากระบบ แล้วจึ งทําการบันทึ กค่ ากระแสสุ ดท้าย
ก่อนทีรี เลย์ป้องกันจะทํางาน

2.2 การเกิดฟอลต์ ระหว่ างไลน์ กับไลน์ ขึนทีระบบไฟฟ้ ากําลัง
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กับ B, รี เลย์ K6, K9 และ K12 จําลองความผิดพร่ องที เฟส A กับ C, รี เลย์
K7, K10 และ K13 จําลองความผิดพร่ องทีเฟส B กับ C โดยมี หน้าสัมผัส
แบบปกติ ปิ ดของรี เ ลย์แ ต่ ล ะตั ว ต่ อ อนุ ก รมกัน ก่อ นที จะเข้า Selector
Switch ซึ งทําหน้าเป็ น Inter-Lock เพือไม่ ให้ชุดควบคุ มจําลองความผิด
พร่ องทํางานพร้อมกันเพือป้ องกันการเกิดความผิดพร่ องซําซ้อนในระบบ

3.1 การจําลองระบบสายส่ ง
ในส่ ว นของการจํา ลองระบบสายส่ ง นั นจะมี ก ารต่ อ ผ่ า น
อุ ปกรณ์ต่า งๆ คื อ สวิตช์ตัดตอนควบคุ ม ระบบไฟ แมคเนติ คคอนแทค
เตอร์ สําหรั บสตาร์ ทเครื องกาํ เนิ ด ฟิ วส์สําหรั บป้ องกันอุ ปกรณ์ และตัว
ต้ า นทานแบบไวน์ ว าวน์ สํ า หรั บ แทนสายส่ ง โวลท์ มิ เ ตอร์ และ
แอมป์ มิเตอร์สาํ หรับสังเกตผลทีเกิดขึนกับกระแสและแรงดัน ดังแสดงใน
รู ปที 5

3.3 การตรวจจับการเกิดความผิดพร่ องของรีเลย์
โดยทั วไปในขณะที เกิดการผิดพร่ องขึ น ปริ มาณกระแสจะ
เพิ มขึ นและแรงดันจะมี ขนาดลดลง การเปลี ยนแปลงของกระแสและ
แรงดันนี จะส่ งผลให้ค่าอืนๆ เปลียนแปลงตามมา เช่น มุมเฟสของกระแส
และแรงดัน, ส่ วนประกอบฮาร์ โมนิ ค, กาํ ลังไฟฟ้ าจริ ง (Active Power),
กาํ ลังไฟฟ้ ารี แอคที ฟ (Reactive Power) และความถี ของระบบ เป็ นต้น
การทํางานของรี เลย์ป้องกันจะใช้ปริ มาณทางไฟฟ้าเหล่ านี เป็ นตัวกระตุ ้น
ให้ทาํ งาน

รู ปที 5 วงจรจําลองสายส่ งกาํ ลังไฟฟ้าระยะใกล้

4. ผลการทดลอง

เมือเซอร์ กติ เบรกเกอร์ ทาํ งานจะมี ไฟไหลผ่านฟิ วส์ไปยังชุ ด
สตาร์ทของแมคเนติคคอนแทคเตอร์ (K1) และเมื อสตาร์ ทเครื องกาํ เนิ ด
ไฟฟ้าจะมีไฟไหลเข้าสู่ ระบบไฟฟ้าทีจําลองขึน โดยมี CT ทีต่ออยู่กบั รี เลย์
ป้ องกันตรวจจับอยู่บริ เวณต้นสาย เนื องจากโดยปกติ เมื อเกิดความผิ ด
พร่ องกระแสจะไหลย้อนกลับเข้าสู่ เครื องกาํ เนิด ในส่ วนของตัวต้านทาน
นันใช้แ ทนค่ า ความต้า นทานของสายส่ งจริ ง โดยจะมี ชุด รี เ ลย์สํา หรั บ
จําลองความผิดพร่ องต่ออยู่

เพือทดสอบความสามารถในการตรวจสอบความผิดพร่ อ ง
แบบไลน์กบั สายส่ งของชุดการทดสอบทีนําเสนอ ค่ากระแสและแรงดัน
ของระบบสายส่ งสําหรั บโหลดสมดุ ลและไม่ สมดุ ลจะพารามิ เตอร์ เพื อ
แสดงผลการทดสอบดังกล่าว

4.1 การเกิดความผิดพร่ องแบบไลน์ กับไลน์ ทีต้ นสาย
เมื อทํา การทดลองการตรวจสอบความผิ ดพร่ อ งกับ โหลด
สมดุลพบว่า มีแรงดันตกทีปลายสาย เนื องจากชุ ดจําลองดังกล่ าวไม่ มีคา
ปาซิ เตอร์สาํ หรั บชดเชยกาํ ลังไฟฟ้ า และเมื อเกิดความผิดพร่ องขึ นที ต้น
สายนัน อุปกรณ์ป้องกันไม่สามารถตัดการทํางานของวงจรทีเกิดความผิด
พร่ องออกได้ทนั เวลา ทําให้ฟิวส์ขาด
ตารางที 1 ผลการตรวจสอบเมือเกิดความผิดพร่ องทีต้นสาย

3.2 การจําลองความผิดพร่ อง
ในส่ ว นของการจํา ลองความผิ ด พร่ อ งนั น จะใช้ Selector
Switch เป็ นตัว สั งการรี เ ลย์ใ ห้ลัด วงจรระหว่ า งไลน์ก บั ไลน์ ซึ งจะมี
ด้ว ยกัน ทังหมด 3 ชุ ด การทํา งาน โดยวงจรของการควบคุ ม จํา ลอง
ความผิดพร่ องนัน แสดงดังรู ปที 6

ชนิด
โหลด
สมดุล

ไม่
สมดุล

รู ปที 6 ชุดควบคุมจําลองการเกิดความผิดพร่ อง
เมื อมี แ รงดั น ไหลเข้ า สู่ ระบบครบทั ง 3 เฟส จะทํา ให้
หน้า สั ม ผัส K2 ทํา งาน ทํา ให้มี แ รงดัน 24 VDC ไหลเข้า สู่ Selector
Switch ทัง 3 ชุด โดย F1, F2 และ F3 คือชุดควบคุมการผิดพร่ องทัง 3 จุ ด
ตามลําดับ โดยจะมีรีเลย์ K5, K8 และ K11 จําลองความผิดพร่ องที เฟส A

เฟส
ผิดพลาด
ค่าเริ มต้น
A-B
A-C
B-C
ค่าเริ มต้น
A-B
A-C
B-C

190
x
x
x
190
x
x
x

190
x
x
x
200
x
x
x

190
x
x
x
190
x
x
x

0.9
x
x
x
0.9
x
x
x

0.9
x
x
x
0.7
x
x
x

0.9
x
x
x
0.9
x
x
x

0.042
x
x
x
0.282
x
x
x

เมือทําการทดลองการตรวจสอบความผิดพร่ องกับโหลดไม่
สมดุลพบว่า ผลการตรวจสอบเป็ นเช่นเดียวกับกรณี โหลดสมดุ ลคื อ ฟิ วส์
ขาด เนืองจากไม่มีคาปาซิ เตอร์สาํ หรับชดเชยกาํ ลังไฟฟ้ า เมื อกาํ หนดให้
x แสดงผลการวัดเมือฟิ วส์ของระบบขาด
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4.2 การเกิดความผิดพร่ องแบบไลน์ กับไลน์ ทีกลางสาย

ไม่
สมดุล

เมื อทํา การทดลองการตรวจสอบความผิ ดพร่ อ งกับ โหลด
สมดุลพบว่า เมือเกิดการผิดพร่ องทีกลางสาย กาํ ลังไฟฟ้า และ เฟสที เกิด
ความผิดพร่ องขึนนันจะมีแรงดันและกระแสลดเหลื อเพียงครึ งเดี ยวของ
ระบบปกติ ซึ งรี เลย์ป้องกันสามารถตรวจจับกระแสได้ < 500 mA. ทําให้
รี เลย์ป้องกันตรวจจับและตัดวงจรทีเกิดความผิดพร่ องออกจากระบบได้
เมือทําการทดลองการตรวจสอบความผิดพร่ องกับโหลดไม่
สมดุลพบว่า เฟสทีเกิดความผิดพร่ องที มี โหลดมากกว่าจะเกิดกระแสผิด
พร่ องทีรุ นแรงกว่าสังเกตได้จากผลการทดลองทีบันทึกได้

สมดุล

ไม่
สมดุล

เฟส
ผิดพลาด
ค่าเริ มต้น
A-B
A-C
B-C
ค่าเริ มต้น
A-B
A-C
B-C

190
95
95
190
190
95
95
190

190
95
190
95
190
95
190
95

190
190
95
95
200
200
100
100

0.9
0.45
0.45
0.9
0.9
0.45
0.45
0.9

0.9
0.45
0.9
0.45
0.9
0.45
0.9
0.45

0.9
0.9
0.45
0.45
0.7
0.7
0.35
0.35

190
190
95
95
190

95
200
100
200
100

95
190
190
95
95

0.9
0.9
0.45
0.45
0.9

0.45
0.7
0.35
0.7
0.35

0.45
0.9
0.9
0.45
0.45

บทความนี นํา เสนอชุ ด ตรวจจั บ ความผิ ด พร่ องแบบไลน์
กับไลน์ในระบบสายส่ งโดยการจําลองสายส่ งด้วยตัวต้านทานแบบ Wirewound ที สามารถปรั บ ค่ า ได้ ผลการทดสอบการตรวจข้อผิ ดพร่ อ งที
เกิดขึน ณ ตําแหน่ง ต้นสาย กลางสาย และปลายสายส่ งพบว่า ในกรณี
การเกิดความผิดพร่ องทีช่วงต้นของสายส่ งนัน มีกระแสสู งมากทําให้รีเลย์
สั งการป้ องกันอุปกรณ์ไม่ทนั ทําให้ฟิวส์ขาด ซึ งทําให้ไม่ สามารถทําการ
ทดสอบได้ สําหรับในกรณี อืน อุปกรณ์สามารถตรวจจับและป้ องกันได้
สามารถบันทึ กค่ ากระแสก่อนที รี เลย์จะทํางานได้ ซึ งกระแสผิด พร่ อ ง
ดังกล่าว จะมีค่ามากหรื อน้อยขึนอยู่กบั ภาระทางไฟฟ้าทีต่อเพิ มกับระบบ

0.042
0.522
0.522
0.528
0.281
0.754
0.372
0.34
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การเว้นระยะบรรทัดห่างในแนวตัง ให้เลื อกแบบ Exactly 16
พอยน์ เนือเรื องในแต่ละบรรทัดให้จดั เรี ยงชิดซ้ายและขวาอย่างสวยงาม

4.3 การเกิดความผิดพร่ องแบบไลน์ กับไลน์ ทีปลายสาย
เมื อทํา การทดลองการตรวจสอบความผิ ดพร่ อ งกับ โหลด
สมดุลพบว่า เมือเกิดการผิดพร่ องที ปลายสาย เฟสที เกิดความผิดพร่ อง
ขึ นนันจะมี แ รงดันและกระแสลดเหลื อเพีย งครึ งเดี ย วของระบบปกติ
เช่นเดียวกับการเกิดการผิดพร่ องทีกลางสาย ทําให้รีเลย์ป้ องกันตรวจจับ
และตัดวงจรทีเกิดความผิดพร่ องออกจากระบบได้
เมือทําการทดลองการตรวจสอบความผิดพร่ องกับโหลดไม่
สมดุลพบว่า รี เลย์ป้องกันจะตรวจจับกระแสได้นอ้ ย เพราะระยะทางของ
สายส่ งนัน ส่ ง ผลต่ อ ความต้า นทานทําให้กระแสไหลย้อนมาสู่ ต้นสาย
น้อยลง ดังแสดงในค่าทีบันทึกได้

ตารางที 3 ผลการตรวจสอบเมือเกิดความผิดพร่ องทีปลายสาย
ชนิด
โหลด
สมดุล

เฟส
ผิดพลาด
ค่าเริ มต้น
A-B
A-C

190
95
95

190
95
190

190
190
95

0.9
0.45
0.45

0.9
0.45
0.9

0.9
0.9
0.45

0.520
0.291
0.350
0.320
0.341

5. สรุป

ตารางที 2 ผลการตรวจสอบเมือเกิดความผิดพร่ องทีกลางสาย
ชนิด
โหลด

B-C
ค่าเริ มต้น
A-B
A-C
B-C

0.042
0.528
0.531
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เครื่องตรวจสอบธนบัตรเปล่ งเสี ยงได้ สาหรับโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ
ในพระบรมราชิ นูปถัมภ์ จังหวัดเชี ยงใหม่
A Voice-Able Device of Checking Cash for the Northern School
for the Blind under the Patronage of the Queen in Chiang Mai Province
ยุพดี หัตถสิ น1, วัชรินทร์ ปรีด2ี , และ สามารถ อินซ้ อน3
1,2,3
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชี ยงใหม่
128 ถนนห้วยแก้ว ตาบลช้างเผือก อาเภอเมือง จังหวัดเชี ยงใหม่ 50300 1โทรศัพท์ 085-1647683
1
E-mail: UHT@rmutl.ac.th 2E-mail: j-je@windowslive.com 3E-mail: night_1002@hotmail.com
impaired. The infrared sensor is a measure of the notes. Then, the process
has been controlled by the microcontroller, then voiced a user to know
the kind of banknotes. The test is divided into two parts, the first tests
were conducted with people who have normal vision, which is based on
the valuation of 34 people : 1. Design 77.4% 2. Accuracy 79.04% 3.
Voice 70.58% 4. Ease of use 76.22% 5.Price 75% and in the second test
with the visually challenged 11 people of which resulted from the
valuation criteria as follows : 1. Design 78.89% 2. Accuracy 88.63% 3.
Voice 72.72% 4. Ease of use 71.21% 5. Price 72.72%

บทคัดย่ อ
งานวิจยั นี้ น าเสนอการออกแบบและสร้ างเครื่ องตรวจสอบ
ธนบัตรเปล่ งเสี ยงได้ส าหรั บ ผูบ้ กพร่ องทางการเห็ น ซึ่ งมัก เป็ นปั ญหา
เสมอกรณี ของการแยกชนิ ดธนบัตร โดยปกติการตรวจสอบธนบัตรจะใช้
หลัก การสั ม ผัส ด้ว ยมื อ เพื่ อ รั บ รู้ ว่ า ธนบัต รนี้ มี ร าคาเท่ า ไหร่ ดัง นั้น
ช่ วยเหลื อให้ผูบ้ กพร่ องทางการเห็ นเกิ ดความมัน่ ใจมากขึ้นในการแยก
ชนิดธนบัตร จึงมีการออกแบบโดยใช้เซนเซอร์ อินฟราเรดเป็ นตัวตรวจวัด
ชนิ ดของธนบัตร แล้วทาการประมวลผลค่ าที่ ได้ผ่านการควบคุ ม ด้ว ย
ไมโครคอนโทรลเลอร์ แล้วทาการเปล่ งเสี ยงให้ผูใ้ ช้งานได้รู้ชนิ ดของ
ธนบัตร ซึ่ งการทดสอบงานวิ จยั นี้ แ บ่ งเป็ น 2 ส่ วน ส่ วนแรกได้ท าการ
ทดสอบกับ ผู้ที่ มี ส ายตาปกติ จ านวน 34 คน ซึ่ งจากผลประเมิ น สรุ ป
คะแนนตามหัวข้อหลักได้ดงั นี้ 1)การออกแบบ 77.4%, 2)ความแม่นยา
79.04%, 3)ด้านเสี ยง 70.58%, 4)ความสะดวกในการใช้งาน 76.22%, 5)
ราคา 75% และในส่ วนที่สองได้ทาการทดสอบกับผูพ้ ิการสายตาจานวน
11 คน ซึ่ งจากผลประเมิ น สรุ ป คะแนนตามหัว ข้อหลัก ได้ด ังนี้ 1) การ
ออกแบบ 78.89%, 2) ความแม่นยา 88.63%, 3)ด้านเสี ยง 72.72%, 4)ความ
สะดวกในการใช้งาน 71.21, % 5)ราคา 72.72% ซึ่ งอยูใ่ นเกณฑ์ดีถึงดีมาก

Keywords: The visually impaired, Cash-checking device, Touching, The
blind school

1. บทนา
จากอดีตถึงถึ งปั จจุบนั ไม่ว่าจะเดิ นทางไปทุกแห่ งหนหรื อจะ
อยูท่ ี่ใดก็ตาม ทุกสิ่ งทุกอย่างล้วนแล้วแต่ตอ้ งมีเงินเข้ามาเกี่ยวข้อง ไม่วา่ จะ
เป็ นเหรี ยญหรื อธนบัตร อาจกล่าวได้ว่าเงินคือปั จจัยอันดับแรกที่ทุกๆคน
ต้องมีและพกติดตัวอยูต่ ลอดเวลา แต่จะมีเพียงบุคคลหรื อกลุ่มคนผูพ้ ิการ
ทางสายตาที่ไม่สามารถรับรู ้ได้เลยว่าเงินหน้าตาเป็ นอย่างไร ดังนั้นจึงต้อง
มี ตวั ช่ วยในการรั บรู ้ ว่านี่ คือเงิ น ซึ่ งตัวช่ วยดังกล่ าวจะใช้เพื่อตรวจสอบ
ธนบัตรอย่างเดี ยว เพราะเงินเหรี ยญนั้นก็ยงั สามารถที่จะพอแยกแยะออก
ได้ จากการคลาสัมผัส ขนาดที่ ไม่เท่ ากัน ในขณะที่ ธนบัตรนั้นสามารถ
แยกแยะออกได้ยากมาก และค่าเงินของธนบัตรก็จะมีราคาที่ไม่เท่ากัน ซึ่ ง
ธนบัตรไทยมี ราคาอยู่ที่ 20 บาท 50 บาท 100 บาท 500 บาท และ 1000
บาท การตรวจสอบธนบัตรของผูพ้ ิการทางสายตาจะใช้หลักการสัมผัส
ด้วยมือเพื่อรับรู้ ว่าธนบัตรนี้ มีราคาเท่าไหร่ แต่ก็มีส่วนน้อยที่จะตอบได้
ถู ก ต้อ ง และมี อี ก หนึ่ งวิ ธี ที่ ต รวจสอบมู ล ค่ า ธนบัต รได้ด้ว ยความยาว
เนื่ องจากแต่ละธนบัตรจะมีขนาดความยาวที่ไม่เท่ากัน ในขณะที่มีความ

ค าสาคัญ : ผูบ้ กพร่ องทางการมองเห็ น, เครื่ องตรวจสอบธนบัตร, การ
สัมผัส, โรงเรี ยนสอนคนตาบอด

Abstract
The study was searched and talked to teachers who care
learning. Teaching for the visually impaired. The school for the blind in
the Middle East region. Chiang Mai Province The problem of separation
of banknotes of the visually impaired. Notes that the regular monitoring
of the visually impaired. It uses touches by hand to make sure that this
bill has so much an idea to make a note to check voice for the visually
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กว้างเท่ากัน จึ งทาให้ ผูพ้ ิก ารทางสายตารั บรู้ ได้ ยากว่าธนบัต รนั้น เป็ น
ธนบัตรที่มีราคาเท่าไหร่
ดังนั้นจึงทาให้กลุ่มผูว้ ิจยั เกิ ดมีแนวคิดเพื่อออกแบบและสร้าง
เครื่ องตรวจสอบธนบัตรสาหรับผูพ้ ิการทางสายตาเพื่อให้นกั เรี ยนผูพ้ ิการ
ทางสายตาที่โรงเรี ยนสอนคนตาบอดสามารถเรี ยนรู้เรื่ องธนบัตร มีความ
สะดวก สามารถดารงชี วิตประจาวันได้เช่ นบุคคลอื่น และสามารถพกพา
เครื่ องตรวจสอบธนบัตรไปใช้ในชีวิตประจาวันได้

บล็อก C: เป็ นภาคเสี ยง ซึ่งประกอบด้วยส่ วนของ MP3 โมดูล
และภาคขยายเสี ยง ทาหน้าที่ เปล่ งเสี ยงแจ้งให้ผูใ้ ช้ได้ทราบถึ งชนิ ดของ
ธนบัตรเป็ นเสี ยงพูดภาษาไทยและหรื อภาษาอังกฤษ ผ่านทางลาโพง

3.2 การออกแบบส่ วนประกอบทางด้ านฮาร์ ดแวร์
รู ป ที่ 2 แสดงลัก ษณะแบบร่ า งกล่ อ งของเครื่ อ งตรวจสอบ
ธนบัตรเปล่งเสี ยงได้ โดยรู ปที่ 2.ก) คือด้านหน้าเป็ นตาแหน่งที่มีจุดอ้างอิง
ธนบัตร ส่ วนรู ป ที่ 2.ข) คื อด้านหลัง เป็ นที่ ติด ตั้งล าโพงและตาแหน่ ง
เซนเซอร์อินฟราเรด ส่ วนรู ปที่ 2.ค) คือด้านล่างซึ่งเป็ นฐานที่สามารถมอง
ลอดเห็นช่องว่างของจุดอ้างอิงได้

2. ทฤษฎีทเี่ กีย่ วข้ อง
งานวิ จ ัย ออมสิ น ไฮเทค[1] ซึ่ งได้ก ารสร้ า งระบบสมองกล
ขึ้ น มาโดยใช้เ ซนเซอร์ อิ น ฟราเรดแบบสองทางจ านวน 5 ตัว เป็ นตัว
ตรวจสอบชนิ ดของธนบัตร มีการใช้หลักการวัดความยาวของธนบัตร
แล้วใช้ไมโครคอนโทลเลอร์ ในการประมวลผล แล้วนาข้อมูลที่ ได้ไป
เทียบกับค่าอ้างอิง แล้วจึ งระบุว่าเป็ นธนบัตรชนิ ดไหนต่อไป แต่ไม่ได้
ออกแบบเพื่อจุดประสงค์ให้ผพู้ ิการทางสายตาได้ใช้งาน
การตรวจจับ วัต ถุ กี ด ขวางด้ ว ยเซนเซอร์ แ สงอิ น ฟราเรด
เซนเซอร์แสงอินฟราเรด[2] เป็ นอุปกรณ์หนึ่งที่สามารถนามาใช้ในการวัด
ระยะห่ าง หรื อตรวจจับวัตถุ กีดขวางได้ อุปกรณ์ แต่ละตัวก็มีคุณสมบัติ
แตกต่างกันไป เช่ น ช่ วงระยะในการวัด ช่ วงของระดับแรงดันเอาต์พุต
ส่วน Reflective Optical Sensor[3] เป็ น อุปกรณ์ที่นาโฟโต้ทรานซิส เตอร์
หรื อโฟโต้ไดโอดมารวมกับ LED อินฟราเรด เพื่อใช้ในการตรวจจับการ
สะท้อนแสง หรื อระยะความใกล้ของวัตถุ หลักการคือเมื่อมีแสงไปตก
กระทบกับวัตถุใดๆ วัตถุน้ นั จะสะท้อนแสงกลับมาที่โฟโต้ไดโอด

ลาโพง

ปุ่มภาษาไทย

เซ็นเซอร์

สวิตซ์ปิด-เปิดเครื่อง

ข) ด้านหลัง

จุดอ้างอิง

ปุ่มภาษาอังกฤษ
จุดอ้างอิง

ก) ด้านหน้า

ค) ด้านล่าง

รู ปที่ 2 แบบร่ างของเครื่ องตรวจสอบธนบัตรเปล่งเสี ยงได้

3. การดาเนินงานวิจยั
3.1 การออกแบบกรอบความคิด

IR1
IR2

กรอบความคิดถูกออกแบบเป็ นบล็อกไดอะแกรมดังในรู ปที่ 1
ซึ่งแต่ละบล็อกสามารถอธิ บายได้ดงั นี้

IR3
IR4
IR5

ภาคเซนเซอร์
บล็อก A

ประมวลผล

ภาคเสียง

IR6

บล็อก B
บล็อก C
รูปที่ 1 กรอบความคิดการออกแบบระบบ

บล็อก A: เป็ นภาครั บค่าแสง โดยใช้เซนเซอร์ อินฟราเรดใน
การตรวจจับวัตถุแล้วส่ งไปยัง ภาคประมวลผล
บล็ อ ก B: เป็ นภาคประมวลผล โดยรั บ ค่ า ที่ อ่ า นได้ จ าก
เซนเซอร์ อินฟราเรด นามาประมวลผล และทาการเปรี ยบเทียบกับข้อมูล
อ้างอิงของโปรแกรม แล้วส่ งผลลัพธ์ที่ได้ออกทางภาคเสี ยง

รู ปที่ 3 การเชื่ อมต่ออุปกรณ์ของเครื่ องตรวจสอบธนบัตรเปล่งเสี ยงได้
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จากรู ปที่ 3 เป็ นการเชื่ อมต่ออุปกรณ์ ของโมเดลเครื่ องตรวจ
สอบธนบัตรเปล่งเสี ยงได้ โดยเริ่ มจากแหล่งจ่ายไฟ 9โวลท์ดีซี ผ่านสวิตซ์
เลื่อน เปิ ด-ปิ ด เมื่อเลื่อนสวิตซ์ปิดวงจร แหล่งจ่ายไฟฟ้ าจะจ่ายไฟให้กบั ขา
Raw ของ Arduino เบอร์ 328 บนบอร์ ด Arduino จะมาขาไฟบวก 5v
นาไปต่อเข้ากับตัวแปลงแรงดันไฟฟ้ า จาก 5vdc เป็ น 3.3vdc เพื่อใช้เป็ น
แหล่งจ่ายให้กบั โมดูลเสี ยง Sparkfun Audio จากนั้นเมื่อ Ardunio จะรอ
รับค่าจากเซนเซอร์ โดยเซนเซอร์ ตวั ที่ 1(IR1) คือ 20บาท ตัวที่ 2(IR2) คือ
50 บาท ตัวที่ 3(IR3) คือ 100 บาท ตัวที่ 4(IR4) คือ 500 บาท ตัวที่ 5(IR5)
คื อ 1000 บาท ตัวที่ 6(IR6) คื อ เกิ ด ข้อผิ ด พลาด ต่ อมาทาการกดสวิตซ์
ภาษา(TH/EN) ซึ่ งเป็ นสวิตซ์แบบกดติดปล่ อยดับ ต่ออยูก่ บั ขา8 และขา9
เพื่ อ ให้ Arduino สั่ ง งานให้ ภ าคเสี ย ง(Audio Sound) ส่ ง เสี ย งออกทาง
ลาโพง ให้ผใู้ ช้ทราบชนิ ดของธนบัตร ส่ วนการต่อทดลองวงจรจริ งและ
การเชื่อมต่ออุปกรณ์พร้อมประกอบลงกล่องแสดงได้ในรู ปที่ 4 ส่ วนรู ปที่
5 เป็ นภาพองค์รวมของชิ้ นงานที่ เสร็ จสมบูรณ์ และรู ปที่ 6 เป็ นมุมมอง
หลายมุมของอุปกรณ์ที่นาเสนอ

เสี ยงจากค่าที่ได้ และการเปล่งเสี ยงออกทางลาโพงให้ผใู ้ ช้ได้ทราบชนิ ด
ของธนบัตรนั้น
ด้านบน

ด้านหลัง

ด้านหน้า

รู ปที่ 6 ในมุมมองต่างๆของเครื่ องตรวจสอบธนบัตรเปล่งเสี ยงได้
เริม
่

ประกาศโมดูลที่เกี่ยวข้อง
รับค่าอินพุต
ประมวลผล
เรี ยกใช้โมดูลที่เกี่ยวข้อง
ส่งเสี ยงออกทางลาโพง

รูปที่ 4 การต่อทดลองและประกอบลงกล่อง
N

จบการทางาน ?

ลาโพง

เซนเซอร์

Y

ด้านหลัง

ปุ่มกดฟังเสียงภาษาไทย

ปุ่มกดฟังเสียงภาษาอังกฤษ

จบการทางาน

รู ปที่ 7 ผังงานของระบบที่นาเสนอ

ปุ่มปิด-เปิดเครือ่ ง

อักษรเบรลล์

รูปที่ 5 เครื่ องตรวจสอบธนบัตรเปล่งเสี ยงได้ ด้านบนในมุม 45 องศา
ก) ตาแหน่งคลาด้านหน้า
ข) ตาแหน่งคลาด้านหลัง
รู ปที่ 8 การจัดวางธนบัตรด้านหน้าและด้านหลัง

3.3 การออกแบบส่ วนประกอบทางด้ านซอฟต์ แวร์
การออกแบบซอฟต์แวร์ สามารถแสดงผังงานได้ในรู ปที่ 7 ซึ่ ง
เขียนด้วยภาษาซี โดยการทางานของระบบของเครื่ องตรวจสอบธนบัตร
เปล่งเสี ยงได้ เริ่ มต้นจากการประกาศตัวแปรที่ใช้ในโปรแกรม รวมถึงการ
เรี ยกใช้ไลบรารี่ ที่จาเป็ น ต่อมาทาการรั บค่าจากเซนเซอร์ อินฟราเรด นา
ค่าที่ได้รับมาประมวลผลเปรี ยบเที ยบค่าในโปรแกรมว่าตรงกับเงื่ อนไข
ไหน เพื่อตรวจสอบว่าเป็ นธนบัตรชนิ ดอะไร เมื่อผูใ้ ช้ทาการกดปุ่ มเสี ยง
(TH/EN) จะเรี ยกใช้โมดูลเสี ยงให้ทาการเรี ยกไฟล์เสี ยง อ้างอิงชื่ อไฟล์

4. ผลการทดลอง
ก่อนการทดสองต้องสาธิ ตวิธีใช้งานเครื่ องโดยแสดงได้ในรู ป
ที่ 8 และมีการออกแบบใบประเมินเพื่อตรวจสอบความแม่นยาของระบบ
สาหรั บให้กลุ่มผูม้ ี สายตาปกติ จานวน 34 คนทาการทดสอบใช้งานจริ ง
โดยในการทดสอบนี้ จะต้องปิ ดตาผูท้ ดสอบก่อนทาการทดสอบในรอบ
แรก ส่ วนรอบที่สองจึงอนุญาตให้เปิ ดตาเพื่อทาการทดสอบความแม่นยา
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ข้าม กรณี ดา้ นเสี ยงผูบ้ กพร่ องทางสายตามีความพึงพอใจมากกว่า กรณี
ความสะดวกใช้งานผูม้ ี สายตาปกติให้คะแนนมากกว่าหมายความว่าไม่
ต้องระมัดระวังมากขณะใช้ง าน กรณี ราคาผูม้ ี ส ายตาปกติ ใ ห้ ค ะแนน
มากกว่าเนื่ องจากเห็นราคาที่สมเหตุสมผล
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ซึ่ งผลการทดสอบแสดงเป็ นแผนภูมิได้ดงั รู ปที่ 9 โดยผลการประเมินเมื่อ
นามาหาค่าเฉลี่ยทางสถิ ติ แล้วทาหน่ วยให้อยูใ่ นเปอร์ เซ็นต์ จะได้เกณฑ์
คะแนนอยูร่ ะหว่างดีจนถึงดีมากสาหรับธนบัตรไทยทุกชนิด
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ผู้ที่มีสายตาปกติ

รูปที่ 9 ผลการประเมินการวัดความแม่นยาจากผูม้ ีสายตาปกติ

ด้านเสียง

สะดวก

ราคา

ผู้ที่บกพร่องทางสายตา

รู ปที่ 11 ผลการประเมินโดยภาพรวมของผูท้ ดสอบทั้งสองกลุ่ม

4. สรุปผลการทดลอง
งานวิจยั นี้ จดั ทาขึ้นโดยมีจุดประสงค์ให้เป็ นสื่ อการเรี ยนรู้ทาง
เสี ยงและช่วยให้นกั เรี ยนผูพ้ ิการทางสายตา ได้เรี ยนรู ้เกี่ยวกับชนิ ดธนบัตร
สามารถรับรู้ชนิ ดของธนบัตรได้ด้วยตัวเอง ซึ่ งเครื่ องตรวจสอบธนบัตร
สามารถบอกชนิ ดของธนบัตรไทยที่ มีใช้งานอยู่จริ ง โดยมีการคานึ งถึ ง
ประโยชน์ที่ผใู้ ช้งานจะได้รับ จึงออกแบบตัวเครื่ องให้มีขนาดพอเหมาะ
สะดวกในการพกพา มีราคาที่ถูกและสามารถช่ วยผูพ้ ิการทางสายตาแยก
ชนิ ดของธนบัตรได้ การทดสอบเครื่ องตรวจสอบธนบัตรกับผูม้ ี สายตา
ปกติและผูท้ ี่พิการทางสายตา ผลปรากฏว่าประสิ ทธิ ภาพของงานวิจยั อยู่
ในระดับที่ดีถึงดีมาก

ก) ผูม้ ีสายตาปกติ
ข) ผูบ้ กพร่ องทางการมองเห็น
รูปที่ 10 บรรยากาศการทดสอบผูท้ ี่มีสายตาปกติและผูพ้ ิการทางสายตา

5. กิตติกรรมประกาศ

จากนั้นจึงออกแบบใบประเมิ นในประสิ ทธิ ภาพการท างาน
ของเครื่ องตรวจสอบธนบัตร เพื่อนาไปใช้กบั กลุ่มบุคคล 2 กลุ่มคื อ 1)
กลุ่มผูม้ ีสายตาปกติ 34 คนซึ่ งเป็ นนักศึกษาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลล้านนา เชี ยงใหม่ และ 2) กลุ่มนักเรี ยนผูบ้ กพร่ องทางการมองเห็ น
11 คนที่ โ รงเรี ย นสอนคนตาบอดภาคเหนื อ ในพระบรมราชิ นูปถัมภ์
จังหวัดเชี ยงใหม่ โดยบรรยากาศการประเมินแสดงได้ดงั รู ปที่ 10 ส่ วน
หัว ข้อ ประเมิ น ประกอบไปด้ ว ย 1)การออกแบบ 2)ความแม่ น ย า 3)
ความสามารถทางด้านเสี ยง 4)ความสะดวกในการใช้งาน และ 5)ราคา
ผลการประเมินเมื่อนามาหาค่าเฉลี่ ยทางสถิ ติ แล้วแสดงดังรู ป
ที่ 11 ซึ่งผลเปรี ยบเทียบการประเมินทาให้ได้ทราบว่า กรณี การออกแบบมี
ผลใกล้เคียงกันหมายความว่ามีความเห็นใกล้เคียงกัน กรณี ความแม่นยาผู ้
บกพร่ องทางการเห็ นให้คะแนนมากกว่าหมายความว่าเครื่ องตรวจสอบ
ธนบัตรมีความแม่นยาซึ่ งต่างจากผูท้ ี่ มีสาตตาปกติ ที่มีความคิดแบบตรง

ขอขอบคุณอาจารย์ศิริพร วงศ์รุจิไพโรจน์และคณะ จากโรง
เรี ยนสอนคนตาบอดภาคเหนื อในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชี ยงใหม่
ที่ ได้ให้คาแนะนาและข้อคิ ดเห็ นต่างๆ ขอขอบคุ ณทุนวิจยั ในโครงการ
HRS2015 ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชี ยงใหม่ ที่ให้
การสนับสนุนทุนวิจยั
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เครื่ องไล่กระรอกด้ วยคลื่นความถี่อลั ตร้ าโซนิค
Squirrel Infestations Preventer via Ultrasonic wave
ณัฐพงศ์ พันธุนะ สมเกียรติ ทองแก้ ว ภวินท์ ลาพูน นุตร สายพันธุ์กลุ และ ณัฐพล พึง่ พูลผล
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บทคัดย่ อ
งานวิจยั นี้ นาเสนอการออกแบบและสร้างอุปกรณ์ที่ใช้ในการ
ไล่ ก ระรอกเพื่ อ ช่ ว ยลดความเสี ย หายจากการที่ ก ระรอกเข้า มากัด กิ น
ผลผลิตของชาวสวน วัตถุประสงค์ของงานวิจยั นี้ เพื่อเสนอการออกแบบ
และสร้ างเครื่ องไล่ ก ระรอกด้วยคลื่ น ความถี่ อลั ตร้ าโซนิ ค (Swappable
Ultrasonic Sound Generator) โดยจะใช้คลื่นความถี่อลั ตร้าโซนิ ค ในช่ วง
ความถี่ 20 กิโลเฮิรตซ์ -60 กิโลเฮิรตซ์ โดยภายในวงจรจะประกอบไปด้วย
ส ไ ล ด์ ส วิ ช ซ์ (Slide switch) ส า ห รั บ เ ลื อ ก โ ห ม ด ก า ร ท า ง า น
ไมโครคอนโทรลเลอร์ (Microcontroller) เพื่อสร้างคลื่นความถี่เสี ยงอัลต
ร้ าโซนิ ค ส่ งไปขับเปี ยโซอิ เ ลคทริ ค ที่ ใ ช้ส าหรั บ กระจายสัญญาณคลื่ น
ความถี่ แ ละมีเ ซเว่นเซ็ กเมนต์ (Seven segment) เป็ นตัวแสดงโหมดการ
ทางาน จากการทดสอบปรากฏว่าเครื่ องไล่กระรอกด้วยคลื่ นความถี่เสี ยง
อัลตร้าโซนิคสามารถสร้างคลื่นความถี่เสี ยงในช่ วง 20-60 กิโลเฮิรตช์และ
สามารถไล่กระรอกได้ในรัศมีไกล 28 ตารางเมตร

1. หลักการและเหตุผล
จากอดี ตจนถึ งปั จจุบนั เกษตรกรไทยนิ ยมทาสวนผลไม้เ ป็ น
อาชี พหลักในการสร้ างได้ แต่ตอ้ งพบกับปั ญหาของการรุ กรานของสัตว์
อื่ น เช่ น กระรอกที่ เข้ามากัดกิ นผลไม้ในสวนอยู่เป็ นประจา ทาให้เกิ ด
ความเสี ยหายแก่ ผลผลิ ตเป็ นอย่า งมาก ในการแก้ปั ญหาในการก าจัด
กระรอกเหล่ านี้ จึ งจาเป็ นที่ จะต้องมี ก ารก าจัด โดยไม่ ใ ห้ เกิ ด ผลเสี ยแก่
ระบบนิ เวศและสิ่ งแวดล้อมด้วยคลื่นอัลตร้าโซนิ ค หรื อคลื่ นเหนื อเสี ยง
(Ultrasonic wave) ซึ่ งหมายถึ ง คลื่ น เสี ยงที่ มี ความถี่ สู งเกิ น กว่าที่ หูของ
มนุ ษย์จะได้ยินโดยมีความถี่ สูงถึ ง 20 KHz แต่โดยปกติ หูของมนุ ษย์จะ
สามารถได้ยินเสี ยงสู งสุ ดได้แค่ประมาณ 15 KHz ดังนั้น คลื่ นอัลตร้าโซ
นิ ค จึงถูกนามาใช้สาหรับการสร้ างคลื่นเสี ยงไล่กระรอก หรื อสัตว์ต่างๆ
ได้ งานวิจยั นี้ จึงได้ค ้น คว้าข้อมู ล และท าการพัฒนา จนกระทัง่ ได้เป็ น
เครื่ องไล่กระรอก หรื อ “เครื่ องไล่กระรอกด้วยคลื่นความถี่ อลั ตร้ าโซนิ ค”
โดยเครื่ องนี้ ส ามารถส่ งคลื่ น ความถี่ สูงรบกวนต่ อระบบประสาทของ
กระรอก ซึ่งจะทาให้กระรอกที่อยูใ่ นบริ เวณของรัศมีคลื่ นนั้น ไม่สามารถ
อยูใ่ นบริ เวณนั้นได้

Abstract
This research develops the sweepable squirrel equipment by
using microcontroller incorporating with ultrasonic sound module (uses
frequency between 20 kHz - 60 kHz). It is Known that the squirrels can
cause the problem in the garden especially seed, seedling, plant. And
therefore the microcontrollers generate ultrasonic sound and drives
ultrasonic transponders. Piezoelectric is used to spread ultrasonic sound
and seven segments is show the operating mode. The equipment also has
a slide switch for enter function, which is sweepable small animals (uses
frequency between 20 kHz - 60 kHz). The results of the experiment of
this equipment can generate ultrasonic sound between 20 kHz - 60 kHz
and can chase squirrels within a distance of up to long 28 sq.m.

2.ขั้นตอนการออกแบบและสร้ าง
2.1 การออกแบบการทางานของเครื่ องไล่ กระรอกด้ วยคลื่น
ความถี่เสียงอัลตร้ าโซนิค
ขั้นตอนการทางานของเครื่ องไล่กระรอกด้วยคลื่นความถี่เสี ยง
อัลตร้าโซนิค สามารถเขียนเป็ นแผนภาพดังแสดงในรู ปที่ 1
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รู ปที่ 2 การต่อสไลด์สวิตซ์และเซเว่นเซ็กเมนต์เข้ากับบอร์ ด
รู ปที่ 1 โฟลว์ชาตขั้นตอนการทางานของเครื่ องไล่กระรอกด้วยคลื่น
ความถี่เสี ยงอัลตร้าโซนิค

2.2 การออกแบบวงจรของเครื่ องไล่ กระรอกด้ วย คลื่นอัลตร้ า
โซนิค

ไมโครคอนโทรลเลอร์ เมื่อเริ่ มต้นการทางาน จะจ่ายแรงดัน
กระแสตรงไปยังพอร์ตนึ งของตัวไมโครคอนโทรลเลอร์ จากนั้นจะมีการ
แสดงข้อความการทางานเป็ นตัวอักษรขึ้นมาทีละตัว และจะหน่วงเวลาไว้
ที่ 250 m/s ต่อ 1 ตัวอักษร โดยจะแสดงคาว่า “SELECT” เพื่อเข้าสู่ การ
เลือกโหมดการทางานของไมโครคอนโทรลเลอร์ ดังตารางที่ 1. ซึ่งโหมด
การทางานนั้นแบ่งได้ 3 โหมด คือ 1.โหมด หยุดการทางาน “0” เพื่อใช้
หยุดการปล่อยคลื่นความถี่เสี ยง 2. โหมดหนึ่งและสองเพื่อใช้สาหรับการ
ปล่อยคลื่นความถี่ “1”

รู ป 3 วงจรเครื่ องไล่กระรอกด้วยคลื่นความถี่เสี ยงอัลตร้าโซนิ ค

ตารางที่ 1 ตาแหน่งติดดับของเซเว่นเซ็กเมนต์ (7-Segment)

สาหรับปล่อยคลื่นความถี่เสี ยงอัลตร้าโซนิ คโดยใช้สไลด์
สวิตซ์แบบ 3 ทางเลือกเป็ นตัวเลือกซึ่งสไลด์สวิตซ์โหมด “0” จะเชื่ อมต่อ
อยูก่ บั พอร์ต 11 ของไมโทรคอนโทรลเลอร์สวิตซ์โหมด “1” เชื่ อมต่ออยู่
กับพอร์ต 12 ของไมโครคอนโทรลเลอร์และสวิตซ์โหมด “2” เชื่ อมต่ออยู่
กับพอร์ต 13 ของไมโครคอนโทรลเลอร์ ดงั แสดงในรู ป 2

รู ปที่ 4 วงจรเครื่ องไล่กระรอกด้วยคลื่นความถี่เสี ยงอัลตร้าโซนิ ค
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2.3 การออกแบบเสาสาหรับติดเครื่ องไล่ กระรอกด้ วยคลื่น
ความถี่เสียงอัลตร้ าโซนิค

3.2 การทดสอบระยะการทางาน
เริ่ มการทดสอบจากปล่ อยกระรอกจากจุด X ดังรู ปที่ 8 แล้ว
ปล่อยคลื่นความถีเสี ยงอัลตร้าโซนิ ค โดยขณะที่เอาที่ก้ นั ออกนาน 15นาที
แล้วค่อยเปิ ดที่ก้ นั ออกทิ้งไว้ 30 นาที จากนั้นในดูตาแหน่งของกระรอกว่า
อยูใ่ นตาแหน่งไหนแล้วทาการบันทึกผล

รู ปที่ 5 โครงสร้างเครื่ องไล่กระรอกด้วยคลื่นความถี่เสี ยงอัลตร้ าโซนิ ค
ความสูงของเสาที่ติดตั้งอุปกรณ์เครื่ องไล่กระรอกมีความสู ง
306 เซนติเมตร (1) โดยติดตั้งอุปกรณ์กาเนิ ดเสี ยงตรงตาแหน่งที่ (2) ส่ วน
ชุดแหล่งพลังงานติดตั้งบริ เวณโคนเสาตาแหน่ง (3) สู งจากพื้น 35
เซนติเมตร

รู ปที่ 7 อุปกรณ์การทดสอบระยะการทางาน

3. วิธีการทดสอบ
3.1 สัญญาณทีไ่ ด้ จากไมโครคอนโทรลเลอร์ ในโหมดการทางาน
ที่ 1 และ โหมดการทางานที่ 2
เมื่อไมโครคอนโทรลเลอร์ เลื อกโหมดการทางานที่ 1 จะสั่ง
เซเว่นเซ็กเมนต์แสดงตัวเลข 1จากนั้นจะสร้ างคลื่ นความถี่เสี ยงอัลตร้ าโซ
นิ คในช่ วงความถี่ต้ งั แต่ 40-60 KHz . ส่ วนการเลื อกโหมดการทางานที่2
จะสร้ างคลื่ นความถี่ ในช่ วงความถี่ 20-60 KHz ซึ่ งจะยกตัวอย่าง กราฟ
ความถี่ ที่ไมโครคอนโทรลเลอร์ สร้ างขึ้นในช่ วงความถี่ 20KHz และ 40
HZ ดังรู ปที่ 6

รู ปที่ 8 แบบอุปกรณ์การทดสอบระยะการทางาน

4. ผลการทดลอง
พบว่าระยะเวลาที่ปล่อยคลื่นรบกวน หลังจากผ่าน 5 นาทีแรก
ในขณะที่ ไม่ เ อาที่ ก้ นั ออก พบว่ากระรอกมี ค วามกระวนกะวาย จึ งได้
ตัดสิ นใจเอาที่ก้ นั ออกและเริ่ มทดสอบระยะการทางานทันที และหลักจาก
ที่ทาการเปิ ดที่ก้ นั แล้ว พบว่า 30 นาทีแรก กระรอกอยูใ่ นตาแหน่ ง A แต่
เมื่อผ่าน 60 นาทีไป กระรอกจะอยูใ่ นตาแหน่ง B-C

รู ปที่ 6 ความถี่ 20KHz (ขวา) , ความถี่ 40 KHz (ซ้าย)
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ตารางที่ 2 ตารางผลการทดสอบระยะการทางาน

5. สรุป
การทดลองใช้เครื่ องไล่กระรอกด้วยคลื่นความถี่อลั ตร้าโซนิค
โดยใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ ในการสร้างคลื่นความถี่เสี ยงอัลตร้าโซนิค
ปรากฏว่าไมโครคอนโทรลเลอร์ จะสามารถปล่อยคลื่นความถี่เสี ยงอัลตร้า
โซนิ คได้จริ ง และ เมื่อทดสอบหาระยะการทางานปรากฏว่า สามารถส่ ง
คลื่นไล่กระรอกได้ โดยมีรัศมีพ้นื ที่การทางานอยูท่ ี่ประมาณ 28 ตร.ม.
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บทคัดย่ อ

โดยมีนกั วิจยั ได้มีการลงพื้นที่สารวจ และบันทึกรายละเอียดของพันธุ์ไม้

ปั จจุบนั การสารวจพันธุ์ไม้โดยหน่ วยงานหอพรรณไม้น้ นั จะ
ทาโดยการจดข้อมูลลงในกระดาษ ซึ่ งรายละเอียดการจดของพันธุ์ไม้ที่
ต้องจดมีความหลากหลายเช่ น ลักษณะ สี รู ปร่ าง และพิกดั ของพันธุ์ไม้
ในบางครั้ งลายมือของผูจ้ ดอ่านยากทาให้ ไม่ส ามารถน าข้อมูลมาใช้ได้
หรื อข้อมูลคลาดเคลื่อน โครงงานนี้ จึงได้พฒั นาแอปพลิเคชัน่ สาหรับการ
บันทึกข้อมูลพันธุ์ไม้ เพื่อช่ วยอานวยความสะดวกของผูบ้ นั ทึก สามารถ
ช่วยในการหาพิกดั และถ่ายรู ปของต้นไม้ได้ ซึ่งเป็ นแอปพลิเคชัน่ ที่ใช้งาน
ในระบบปฏิบตั ิการแอนดรอยด์ จากการทดสอบระบบพบว่าผูใ้ ช้สามารถใช้

เพื่อนาข้อมูลมาวิเคราะห์ และเก็บรวบรวมข้อมูลพันธุ์ต่างในประเทศไทย

งานแอปพลิเคชัน่ แทนการใช้กระดาษจดได้ และช่วยลดระยะเวลาในการทางาน
ได้

คอมพิวเตอร์ จากปั ญหาที่เกิดขึ้นจึงเกิดแนวคิดที่จะพัฒนาแอปพลิเคชัน่ ที่

เพื่อจัดทาหนังสื อ การบันทึกรายละเอียดนั้นจะมีการบันทึกพิกดั รู ปร่ าง
สี และถ่ ายรู ป ของพันธุ์ ไม้ที่ พบ ซึ่ งจะใช้สมุ ดในการจดบัน ทึ ก การจด
บันทึ กนั้นสถานที่ อยู่ในป่ าทาให้การจดนั้น ยากล าบาก บางครั้งลายมื อ
ของผูจ้ ดบันทึ กนั้นอ่านยาก ทาให้ไม่สามารถนาข้อมูลนั้นมาใช้ได้หรื อ
ข้อ มู ล อาจมี ก ารคลาดเคลื่ อ น เนื่ อ งจากต้อ งมี ก ารน าข้อ มู ล ที่ จ ดจาก
กระดาษมาพิมพ์ล งในโปรแกรม BRAHMS ซึ่ งเป็ นโปรแกรมที่ ใ ช้ใน
จะช่ วยในการจดบันทึ กข้อมูลพันธุ์ไม้ ซึ่ งจะทาให้ขอ้ มูลที่ จดมามีความ

Abstract

ถู ก ต้อง และไม่ สู ญหาย สามารถถ่ ายรู ป หาพิ ก ัด ของต้น ไม้ ซึ่ งจะช่ วย

Nowadays, Thai flora surveys conducted by the Forest

อานวยความสะดวกของผูจ้ ดบันทึ ก และทาให้ไม่ตอ้ งพกอุปกรณ์ ต่างๆ

Herbarium are mainly done on paper. This process requires a botanist to

เพิ่มเช่น เครื่ องหาพิกดั กล้องถ่ายรู ปและกระดาษ

write many details of flora. Hard-to-read handwriting sometimes causes

2. งานและทฤษฎีทเี่ กีย่ วข้ อง

incorrect data which make them unusable. This project developed a

การพัฒนาโครงงานระบบสารสนเทศข้อมูล พันธุ์ไม้ จะใช้

mobile application for flora data collection to be used by botanists to find

เทคโนโลยี IEEE 802.11 [2] คือมาตรฐานการทางานของระบบเครื อข่าย

geographical locations and take photos. Evaluation shows that the

ไร้ ส ายก าหนดขึ้ น โดย Institute of Electrical and Electronics Engineers

botanists are able to use the application in place of paper-based recording,

(IEEE) เป็ นมาตรฐานกลาง ที่ได้นามาปฏิบตั ิใช้ในมาตรฐานของการรับ –

which helps reduce their overall working time.

ส่ งข้อมู ล โดยอาศัยคลื่ น ความถี่ ตัวอย่างของการใช้งาน เช่ น Wireless

1. บทนา

LAN หรื อ Wi-Fi เพื่ อที่ จะท าการเชื่ อมโยงอุ ป กรณ์ เครื อข่ ายไร้ ส ายเข้า

ประเทศไทยเป็ นประเทศในเขตร้ อนชื้ นที่มีความหลากหลาย

ด้วยกันบนระบบ ซึ่ งโครงงานนี้ ในเทคโนโลยีน้ ี ในการรั บส่ งข้อมูลจาก

ทางพรรณพฤกษชาติ และสภาพสังคมพืชประเทศหนึ่ งพรรณพฤกษชาติ

คอมพิวเตอร์ไปยังเครื่ องเซิฟเวอร์

ของไทยมีพืชที่มีท่อลาเลียงไม่นอ้ ยกว่า 10,000 ชนิ ด โดยมีการศึกษาอย่าง
ต่อเนื่ องลงพิมพ์ในหนังสื อพรรณพฤกษชาติ ข องประเทศไทยซึ่ ง จัด ท า
โดยสานักงานหอพรรณไม้ กรมอุทยานแห่ งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช [1]
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ในการสารวจพันธุ์ไม้จะมีการจดรายละเอียดของข้อมูล พันธุ์

ไฟล์ ข ้อ มู ล พัน ธุ์ ไ ม้ที่ ไ ด้ส ารวจจากแอปพลิ เ คชั่น หลัง จากนั้น จะมี 2

ไม้ต่างๆเช่ น สถานที่ พิ ก ัด ประเภท วงศ์ ลัก ษณะที่ อยู่อาศัย ลัก ษณะ

ทางเลือกในการนาไฟล์ขอ้ มูลพันธุ์ไม้เข้าโปรแกรม BRAHMS คือ จะทา

รู ปร่ าง สี ของพันธุ์ไม้ดงั รู ปที่ 1

การส่ งไฟล์ขอ้ มูลพันธุ์ไม้เข้าเครื่ องคอมพิวเตอร์ ผา่ นสาย USB และนาเข้า
ไฟล์ขอ้ มูลเข้าสู่ โปรแกรม BRAHMS หรื อทาการส่ งข้อมูลพันธุ์ไม้ผ่าน
3G/WIFI เข้าไปที่ เ ครื่ อ งเซิ ฟเวอร์ เ พื่อ ที่ จะให้ ผูใ้ ช้เ ปิ ดเว็บ ไซด์ท าการ
โหลดไฟล์ขอ้ มูลพันธุ์ไม้นาเข้าสู่ โปรแกรม BRAHMS

รูปที่ 1 ภาพตัวอย่างการจดบันทึกข้อมูลพันธุ์ไม้
การเก็ บ ข้อ มู ล พัน ธุ์ ไ ม้ล งในคอมพิ ว เตอร์ น้ ัน จะเก็ บ ลงใน
โปรแกรม BRAHMS [3] ซึ่ ง โปรแกรม BRAHMS เป็ นโปรแกรมจัดการ
กับฐานข้อมูลที่ใช้สาหรั บนักพฤกษศาสตร์ เพื่อที่ จะรวบรวมข้อมูล พันธุ์
ไม้ พัฒนาโดย มหาวิทยาลัยอ๊อกซฟอร์ ด พัฒนาขึ้นมาเพื่อการใช้งานที่

(ก)

หลากหลาย การรวบรวม แก้ ไ ข วิ เ คราะห์ ข ้อ มู ล พัน ธุ์ ไ ม้ และเพิ่ ม

(ข)

รู ปที่ 3 (ก) อินเตอร์เฟสการกรอกสถานที่ที่สารวจพันธุ์ไม้ของ

ประสิ ทธิภาพในการสารวจพันธุ์ไม้

แอปพลิเคชัน่ และ (ข) อินเตอร์เฟสการกรอกข้อมูลของพันธุ์ไม้

3. รายละเอียดการพัฒนา
การพัฒ นาระบบจะพัฒ นาในส่ ว นของแอปพลิ เ คชั่น และ

3.2 การออกแบบและพัฒนาระบบ

พัฒนาในส่ วนของเว็บไซด์ที่ใช้ในการแสดงข้อมูลพันธุ์ไม้ที่ได้จากการ

การพัฒนาระบบแบ่งออกเป็ น 2 ส่ วนหลักคือแอปพลิ เคชัน่ ที่

สารวจผ่านแอปพลิเคชัน่

ใช้ใ นการบัน ทึ ก ข้อมู ล และในส่ วนของเว็บ เซิ ฟเวอร์ ที่ ใ ช้ใ นการเก็ บ

3.1 ภาพรวมของระบบ

ข้อมูลพันธุ์ไม้ โดยมีองค์ประกอบของระบบดังรู ปที่ 4

ภาพรวมของระบบสารสนเทศข้อมูลพันธุ์ไม้ดงั รู ปที่ 2

รู ปที่ 2 ภาพรวมของระบบ

รู ปที่ 4 องค์ประกอบของระบบ

ในการสารวจพันธุ์ไม้ผสู้ ารวจจะทาการเดิ นสารวจหาต้นไม้

3.2.1 แอปพลิเคชัน่

เมื่ อ เจอต้น ที่ ต้อ งการส ารวจจะท าการใช้ ง านแอปพลิ เ คชั่น โดยจะมี

เป็ นส่ วนที่ ใช้ใการบันทึ กข้อมูลพันธุ์ไม้ แสดงผลการบันทึก

อิ น เตอร์ เ ฟสดัง รู ป ที่ 3 เมื่ อ ท าการจดบัน ทึ ก เสร็ จ จะท าการส่ ง ออก

ข้อมูลพันธุ์ไม้ รู ปถ่ าย พิกดั และทาการส่ งออกข้อมูล พันธุ์ ไม้เป็ นไฟล์
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ฐานข้อมูลเพื่อที่จะนาเข้าคอมพิวเตอร์ ซึ่ งแอปพลิเคชัน่ สามารถใช้งานใน

4.1 สภาพแวดล้ อมการทดสอบ

ตอนออฟไลน์ได้

4.1.1 ประเมินเวลาในการจดบันทึกต่อจานวนต้นไม้
ผู ้พ ัฒ นาประเมิ น เวลาโดยการใช้ แ อปพลิ เ คชั่น ในการจด
บัน ทึ ก และ น าข้อ มู ล ออกมาเป็ นไฟล์ CSV เพื่ อ ที่ จ ะน าข้อ มู ล เข้า เข้า
โปรแกรม BRAHMS เปรี ยบเที ยบกับ การจดลงในกระดาษและพิ ม พ์
ข้อมูล ที่ ได้จากการจดลงกระดาษมาลงในโปรแกรม BRAHMS จะจับ
เวลาในการบันทึกโดยจะบันทึกข้อมูลเริ่ มจากหนึ่งต้น โดยจะเพิ่มขึ้นทีละ
หนึ่งต้น จนกระทัง่ ครบ 5 ต้น ดังรู ปที่ 5

3.2.2 เว็บไซต์
เป็ นเว็บไซต์ที่สามารถเข้าดูได้จากทุกที่เพื่อใช้ในการแสดงผล
การสารวจพันธุ์ไม้ที่ได้จากแอปพลิเคชัน่

3.3 ข้ อจากัดของระบบ
ระบบที่ พ ฒ
ั นาขึ้ น รองรั บ การใช้ ง านผ่า นสมาร์ ท โฟนที่ ใ ช้
ระบบปฏิบตั ิการแอนดรอยด์เท่านั้น

4.2 ผลการทดสอบและวิจารณ์ ผล

4. การทดสอบการใช้ งาน

จากการทดลองระยะเวลาที่ใช้ในแอปพลิเคชัน่ เปรี ยบเทียบกับ
ระยะเวลาที่ ใ ช้ก ระดาษ ดังรู ปที่ 6 จากการทดลองพบว่ าเวลาที่ ใ ช้ ใ น
แอปพลิเคชัน่ จะน้อยกว่าเวลาที่ใช้ในกระดาษ โดยค่าที่ได้มาจากการเฉลี่ ย
การทดลอง 3 คน

ทาการทดสอบในส่ วนของการบันทึกข้อมูลผ่านแอปพลิเคชัน่
และบันทึกผ่านกระดาษ หลังจากนั้นนาข้อมูลเข้าโปรแกรม BRAHMS

รู ปที่ 6 ผลการทดสอบเวลาระยะเวลาในการจดบันทึกต่อจานวนต้นไม้

5. บทสรุป
(ก)

ระบบสารสนเทศข้อมูลพันธุ์ไม้สามารถใช้งานในการช่วยจด
บั น ทึ ก ข้ อ มู ล พั น ธุ์ ไ ม้ แ ละสามารถน าไฟล์ ข ้ อ มู ล ที่ บ ั น ทึ ก ผ่ า น
แอปพลิเคชัน่ ลงในโปรแกรม BRAHMS ซึ่งใช้งานในคอมพิวเตอร์ได้ ใน
การที่จะไปสารวจพันธุ์ไม้ในป่ านั้นถ้าสถานที่ไม่เอื้ออานวยในการเขี ยน
ลงกระดาษทาให้ลายมือของผูจ้ ดนั้นอ่านได้ยากลาบากและในป่ าอาจจะมี
ความชื้ น ทาให้กระดาษอาจจะเปี ยกข้อมูลที่ เขี ยนลงในกระดาษอาจจะ
เลื อนลางได้ซ่ ึ งถ้าใช้สมาร์ ทโฟนทาให้พกพาได้ง่ายและข้อมูลยากที่ สูญ
หาย อี ก ทั้ง ยัง ช่ ว ยลดระยะเวลาในการท างานและช่ ว ยอ านวยความ
สะดวกสบาย
ส าหรั บ แนวทางการพั ฒ นาต่ อ จะพั ฒ นาในส่ วนข อง
แอปพลิ เคชั่นให้หน้าจอผูใ้ ช้ ใช้งานง่ายขึ้น มี การแนะนาในการกรอก
ฟอร์ มรายละเอียดของพันธุ์ไม้หากพันธุ์ไม้มีรายละเอียดใกล้เคียงกับพันธุ์
ไม้ที่เคยสารวจมาแล้ว

(ข)

(ค)
รูปที่ 5 (ก) การทดลองการจดบันทึกลงกระดาษ (ข) การทดลองการจด
บันทึกลงแอปพลิเคชัน่ และ (ค) นาเข้าข้อมูลที่ได้จากการจดลงกระดาษ
มาลงในโปรแกรม BRAHMS
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บทคัดย่ อ

1. บทนา

การให้บริ การอิ น เทอร์ เน็ ตส าหรั บ ประชาชนของหน่ วยงาน
ทางภาครัฐในปั จจุบ นั ยังมี ขอ้ จากัดในเรื่ องของการให้บ ริ การซึ่ งต้องใช้
บุคลากรในการให้บริ การ จากปั ญหาดังกล่ าวจึ งมี แนวคิ ดในการพัฒนา
ระบบที่ ช่ ว ยในการให้ บ ริ ก ารส าหรั บ เข้า ใช้ ง านอิ น เทอร์ เน็ ต เพื่ อ ให้
ประชาชนที่ ต้องการใช้งานอิ นเทอร์ เน็ ตสามารถน าบัตรประชาชนมา
เสี ยบที่ เครื่ องอ่านบัตรเพื่ อขอใช้บริ การ โดยระบบจะทาการตรวจสอบ
ข้อมูลของผูใ้ ช้งาน และทาการพิมพ์รหัสเพื่อให้ประชาชนนาไปใช้ในการ
ล็อกอินเข้าใช้งานอินเทอร์ เน็ต จากการทดลองเพื่อเปรี ยบเที ยบเวลาใน
การให้บริ การจากพนักงานใช้เวลาเฉลี่ ย 41.17 วินาที และการให้บริ การ
จากเครื่ องแจกรหัสที่ ผูพ้ ฒ
ั นาได้จดั ทาขึ้ นซึ่ งใช้เวลาเฉลี่ ย 20.93 วินาที
แสดงให้ เ ห็ นว่ า การให้ บ ริ การจากเครื่ องที่ ผู ้ พ ั ฒ นาได้ จ ัด ท าขึ้ นมี
ประสิ ทธิภาพมากกว่าการให้บริ การจากพนักงานประมาณ 2 เท่า

ปั จจุบนั หน่ วยงานหรื อผูใ้ ห้ บริ ก ารอิ น เทอร์ เน็ ตตามสถานที่
ต่างๆส่ วนใหญ่ยงั ไม่มีการเก็บข้อมูลของผูเ้ ข้าใช้งานอินเทอร์ เน็ต เนื่ อง
ด้วยพระราชบัญ ญัติ ว่าด้วยการกระท าความผิ ด เกี่ ยวกับ คอมพิ ว เตอร์
กาหนดให้หน่ วยงานจาเป็ นต้องเก็บข้อมูลผูใ้ ช้งานอิน เทอร์ เน็ ตสาหรั บ
การระบุ ตวั ตนผูใ้ ช้ ท าให้ ห น่ วยงานหรื อผูใ้ ห้ บ ริ ก ารอิ น เทอร์ เน็ ตตาม
สถานที่ ต่างๆ จะต้องมีการบันทึกข้อมูลโดยมีเจ้าหน้าที่ทาการจดบันทึก
ข้อมูลของผูใ้ ช้งานระบบอินเทอร์ เน็ต ซึ่ งบางครั้งมีความยุง่ ยากและต้อง
ใช้บุคลากรในการดูแลอยูต่ ลอดเวลา
ดั ง นั้ นผู้ พ ั ฒ นาจึ ง มี แนวคิ ด ในการท าเครื่ องแจกรหั ส
อินเทอร์ เน็ตโดยใช้บตั รประชาชน เพื่อตรวจสอบข้อมูลก่ อนให้ บริ การ
อินเทอร์เน็ตสาหรับผูใ้ ช้บริ การเพื่อให้ทราบตัวตนของผูใ้ ช้บริ การโดยใช้
บัตรประชาชนในการแลกรหัสของอินเทอร์ เน็ต โดยโครงการนี้ ใช้เครื่ อง
อ่านสมาร์ ทการ์ดไอดี (Smart Card Reader ID ) เพื่ออ่านข้อมูลในซิปบัตร
ประชาชนและนาข้อมูล ที่ ได้ไปจัด เก็บ ในระบบฐานข้อมูล แล้วท าการ
ปริ้ น รหั ส ส าหรั บ เข้าใช้ งานอิ น เทอร์ เน็ ตให้ ก ับ ผู ้ข อใช้ บ ริ ก าร เพื่ อ ให้
สะดวกต่อการให้บริ การของหน่ วยงานรัฐเพื่อเพิม่ ประสิ ทธิ ภาพในการใช้
บริ การ

คาสาคัญ: การระบุตวั ตน, ฮอตสปอต

Abstract
Internet services for the citizens of the state at present is still
limited in terms of service, which requires personnel to take care
.According to of that problem we have the idea of developing the
system for solving the service by using Automatic Service Machine
with identity smart card. When people use the identity smart card can be
plugged into a machine to make a request. The machine approve and
print username , password for log on public internet The experiments to
compare the time of service with ordinary system spent an average of
41.17 seconds and the service from Automatic Service Machine which
takes an average of 20.93 seconds, to show that the service from new
system was made more effective by providing approximately two-fold.

2. เทคโนโลยีทเี่ กีย่ วข้ อง
การพัฒนาเครื่ องแจกรหัสสาหรับเข้าใช้งานอินเทอร์ เน็ตใช้
เทคโนโลยีและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องดังนี้
2.1 ระบบสมองกลฝั ง ตัว (Embedded System) คื อ ระบบ
ประมวลผล ที่ใช้ซิปหรื อไมโครโพรเซสเซอร์ ที่ออกแบบมาโดยเฉพาะ
เป็ นระบบคอมพิวเตอร์ ขนาดเล็กที่ฝังไว้ในอุปกรณ์ เพื่อเพิ่มความฉลาด
ความสามารถให้กบั อุปกรณ์เหล่านั้นผ่านซอฟต์แวร์
2.2 สมาร์ ทการ์ ดไอดี เป็ นบัตรพลาสติก ชนิ ดหนึ่ ง มี ขนาด
เท่ากับบัตรเครดิ ตหรื อบัตรเอที เอ็ม แต่ต่างกันตรงที่ มีการฝังซิ ปไว้ที่บน
บัตรด้วย ซึ่งในตัวซิ ปนี้ สามารถบันทึกข้อมูลทางอิเล็กทรอนิ กส์ได้ และมี
วิธีการรักษาความปลอดภัยเป็ นอย่างดี

Keywords: Authentication, Hotspot
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ประชาชนของผู้ใ ช้งาน, เครื่ อ งพิ ม พ์ค วามร้ อ น (Thermal Printer) ท า
หน้ าที่ ใ นการพิ ม พ์ข ้อ มู ล รหั ส ส าหรั บ เข้า ใช้ ง านอิ น เทอร์ เ น็ ต ให้ ก ับ
ผูใ้ ช้งาน,ปุ่ มกด (Input Switch) ทาหน้าที่ในการรับข้อมูลการทารายการ
จากผูใ้ ช้งาน และหน้าจอแสดงผลที่ทาหน้าที่ในการแสดงข้อมูลตอบรับ
และแสดงข้อมู ล การท ารายการให้ ก ับ ผูใ้ ช้งาน อุ ป กรณ์ ท้ งั หมดจะถู ก
ควบคุมและสัง่ งานผ่านบอร์ ดสมองกลฝังตัว (Embedded)

2.3 Application Protocol Data Unit Command (APDU
Command) เป็ นชุ ด ค าสั่ ง ที่ ส่ ง ไปยัง Smart Card ให้ ท างานตามที่ เ รา
ต้องการชุดคาสัง่ จะประกอบไปด้วย 2 ส่ วน คือ Header และ Body
ตารางที่ 1 ส่วนประกอบของข้อมูลชุดคาสัง่ APDU command
APDU Command
CLA

Header
INS
P1

P2

Lc

Body
Data
Field

Le

CLA คือ Class of Instruction หรื อชื่ อโปรแกรมคาสั่งที่อยู่ใน
Smart Card มี ข นาด 1 Byte INS คื อ Instruction Code หรื อ Code ที่ ระบุ
ค าสั่ งที่ ต้อ งการให้ ท างาน มี ข นาด 1 Byte P1 และ P2 คื อ Instruction
Parameter เป็ นส่ วนข้อมูลเพิ่มเติมใช้ร่วมกับคาสั่งที่ตอ้ งการให้ทางานซึ่ ง
ทาให้ เราสามารถสั่งงานได้มากยิ่งขึ้น มี ขนาด 1 Byte Lc คือ ขนาดของ
ข้อมูล ที่ ส่ งไปยัง Smart Card มี ขนาด 1 Byte Data Field คื อ ส่ วนข้อมู ล
ในชุดคาสั่ง โดยขนาดเปลี่ยนแปลงได้ Le คือ ขนาดของข้อมูลที่ตอ้ งการ
ให้ Smart Card ส่งกลับมา
APDU Response ของชุ ด ข้อมู ลที่ ส่งกลับ มาจาก Smart Card
ซึ่งจะประกอบไปด้วย Body และ Trailer

รู ปที่ 3 ส่ วนประกอบของเครื่ องแจกรหัสอินเทอร์เน็ตโดยใช้บตั ร
ประชาชน

3.2 ระบบการทางาน
การท างานของเครื่ อ งแจกรหั ส อิ น เทอร์ เน็ ต โดยใช้ บ ัต ร
ประชาชน ซึ่งตัวเครื่ องจะทาการเชื่ อมต่อเครื อข่ายท้องถิ่ นกับอินเทอร์ เน็ต
และท าหน้าที่ ในการควบคุ มการระบุต ัวตนของผู้ใ ช้งานอิ น เทอร์ เน็ ต
รวมถึ งการเก็บบันทึกการใช้งานอินเทอร์ เน็ตของผูใ้ ช้บริ การ เมื่อผูใ้ ช้งาน
ต้องการใช้บริ การอินเทอร์ เน็ตสามารถนาบัตรประชาชนมาเสี ยบขอรับ
บริ การกับตัวเครื่ องแจกรหัสอินเทอร์ เน็ ตที่ ผพู ้ ฒั นาได้จดั ทาขึ้น ระบบก็
จะทาการแสดงข้อมูลตอบรับผูใ้ ช้งานขึ้นที่ หน้าจอแสดงผล และให้ผูใ้ ช้
ยืนยันการทาการโดยสามารถเลื อกยืนยัน หรื อยกเลิ ก การทารายการได้
หากกดยืนยันระบบตรวจสอบสิ ทธิ การขอใช้บริ การอินเทอร์ เน็ต หากมี
การใช้งานแล้วระบบจะทาการแจ้งเตือนให้ ผใู้ ช้งานใช้บริ การได้อีกครั้ง
ในวันถัดไป เนื่ องจากระบบที่ผพู ้ ฒั นาได้จดั ทาขึ้นให้ใช้บริ การได้เพียง 1
ครั้ง ภายใน 1 วัน
เมื่อเครื่ องแจกรหัสอินเทอร์ เน็ตโดยใช้บตั รประชาชนทาการ
ตรวจสอบสิ ท ธิ แ ละข้อ มู ล การใช้บ ริ ก ารเรี ยบร้ อยแล้วก็ จะท าการเก็ บ
บันทึกข้อมูลของผูใ้ ช้บริ การเข้าสู่ ระบบฐานข้อมูลโดยข้อมูลที่เก็บได้แก่
รหัสบัตรประชาชน, ชื่ อผูใ้ ช้บริ ก าร, และวันเวลาที่ ใช้บริ การ เพื่อระบุ
ตัวตนในการใช้งานอินเทอร์ เน็ต จากนั้นระบบก็จะทาการพิมพ์รหัสผ่าน
อิ น เทอร์ เน็ ต ผ่ า นเครื่ องพิ ม พ์ ค วามร้ อ น ซึ่ งข้ อ มู ล ที่ พิ ม พ์ อ อกมาจะ
ประกอบด้วย ชื่ อ SSID, ชื่ อผูใ้ ช้ (Username) ,รหัสผ่านสาหรับเข้าใช้งาน
(Password) ดังรู ปที่ 4 – 5

ตารางที่ 2 ชุดข้อมูลที่ส่งกลับมาจาก Smart Card

Body
Data Field

APDU Response
Trailer
SW1

SW2

Data Field คือข้อมูลที่ ส่งกลับมา ขนาดสามารถเปลี่ ยนแปลง
ได้ ซึ่ งอาจจะมีหรื อไม่มีก็ได้ SW1 และ SW2 มีขนาด 1 Byte ทาการเก็บ
ข้อมูลสถานะของการทางานตาม APDU Command

3. วิธีการดาเนินงาน
3.1 ส่ วนประกอบของอุปกรณ์
เครื่ องแจกรหัสอินเทอร์เน็ตโดยใช้บตั รประชาชนประกอบไป
ด้วยส่ วนต่างๆ ดังนี้ บอร์ ดสมองกลฝั งตัว (Embedded) ทาการเชื่ อมต่ อ
อิ นเทอร์ เน็ ตผ่าน Network Interface Card และทาการกระจายสัญ ญาณ
อินเทอร์ เน็ตเพื่อให้อุปกรณ์ เข้ามาเชื่ อมต่อ ผ่าน Wireless Interface Crad
(WIC) , Smart Card Reader ท าห น้ าที่ ใน ก ารอ่ า น ข้ อ มู ล บ น บั ต ร
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3.3 วิธีการทดลอง

เริ่ ม
No

การทดลองเพื่ อ ห าประสิ ทธิ ภ าพและความเร็ ว ในการ
ให้บริ การของบุคลากรและเครื่ องที่ผูพ้ ฒั นาได้จดั ทาขึ้นโดยการทดลอง
จะแบ่งออกเป็ น 2 ส่ วน
การทดลองที่ 1 ทาการทดลองให้บริ การแจกรหัสสาหรับเข้า
ใช้งานอินเทอร์ เน็ตโดยมี บุคลากรทาหน้าที่ในการให้บริ การโดยทดลอง
โดยให้ผใู ้ ช้งานนาบัตรประชาชนมาขอใช้บริ การกับพนักงานที่ มีหน้าที่
ในการให้บริ การ โดยทาการเก็บบันทึกข้อมูลของผูใ้ ช้บริ การและทาการ
แจกรหัสสาหรับเข้าใช้งานอินเทอร์ เน็ตให้กบั ผูใ้ ช้บริ การโดยทดลองกับ
ผูใ้ ช้บริ การ 10 คน ทดลองใช้บริ การคนละ 10 ครั้ง บันทึ กเวลาที่ ใช้ใน
การใช้บริ การเพื่อหาค่าเฉลี่ยของเวลาและความเร็ วที่ใช้ในการให้บริ การ
การทดลองที่ 2 การทดลองให้ บริ การโดยใช้เครื่ องแจกรหัส
ส าหรั บ เข้าใช้ งานอิ น เทอร์ เน็ ต ที่ ผู ้พ ัฒ นาได้จดั ท าขึ้ น โดยทดลองให้
ผูใ้ ช้งานนาบัตรประชาชนของตนเองมาเสี ยบที่ตูเ้ พื่อขอรับบริ การ ระบบ
จะทาการเก็บข้อมูลของผูใ้ ช้งานเมื่อมีการเสี ยบบัตรประชาชนและทาการ
กดปุ่ มยืนยัน ระบบจะทาการพิมพ์ข ้อมูล รหัสสาหรับเข้าใช้งานให้ ก ับ
ผูใ้ ช้บริ การผ่าน ปริ้ น เตอร์ ทาการทดลองโดยให้ ผูใ้ ช้บริ ก ารทดลองใช้
บริ การจากเครื่ องที่ ผพู ้ ฒั นาได้จดั ทาขึ้ นให้ผใู ้ ช้บริ การ 10 คน ทดลองใช้
บริ การคนละ 10 ครั้ง บันทึกเวลาที่ใช้ในการใช้บริ การเพื่อหาค่าเฉลี่ ยของ
เวลาและความเร็ วที่ใช้ในการให้บริ การ

ตรวจสอบการ
เสี ยบบัตร

Yes
แสดงข้อมูลตอบรับ สวัสดีคุณ...
หากต้องการใช้บริ การกดยืนยัน
ยกเลิก

ตรวจสอบการกดปุ่ ม
ยืนยัน

กรุ ณารอสักครู่ ระบบกาลังทารายการ

Yes

ตรวจสอบสิ ทธิ
การใช้งาน
No
จัดเก็บข้อมูลและพิมพ์รหัสอินเทอร์ เน็ต

4. ผลการทดลอง

ผูใ้ ช้งานสามารถนาอุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ หรื อมื อถื อเชื่ อมต่อ
เครื่ องแจกรหัสอิ นเทอร์ เน็ ตโดยใช้บตั รประชาชนผ่านเครื อข่ายไร้ ส าย
(Wireless LAN) โดยน าข้อมู ล รหั ส ผ่านที่ ได้รับ จากตัวเครื่ อ งแจกรหัส
อินเทอร์เน็ตมาระบุตวั ตนผูใ้ ช้งานเพื่อเข้าถึงการใช้งานอินเทอร์เน็ต

การทดลองที่ 1 จากผลการทดลองการหาค่ าความเร็ วและ
ประสิ ทธิ ภาพในการทางานของบุคลากรที่มีหน้าที่ในการให้บริ การแจก
รหัสสาหรับเข้าใช้บริ การอินเทอร์ เน็ตพบว่าระยะเวลาในการทางานของ
บุคลากรที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการให้บริ การแจกรหัสอินเทอร์ เน็ตใช้
เวลาในการทางานและให้บริ การแสดงดังรู ปที่ 6 โดยมีค่าเฉลี่ ยต่าสุ ดอยูท่ ี่
34.69 วินาทีและค่าเฉลี่ยสู งสุ ดอยูท่ ี่ 48.92 วินาที

รู ปที่ 5 วิธีการใช้งานเครื่ องแจกรหัสสาหรับเข้าใช้งานอินเทอร์เน็ต

รู ปที่ 6 ค่าเฉลี่ยเวลาในการให้บริ การโดยพนักงาน

รู ปที่ 4 หลักการทางานของระบบแจกรหัสสาหรับเข้าใช้งานอินเทอร์เน็ต
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การทดลองที่ 2 การทดลองให้ผใู้ ช้งานให้ใช้บริ การของระบบ
ที่ผูพ้ ฒั นาได้จดั ทาขึ้นใช้เวลาในการทางานเพื่อให้บริ การแก่ ผใู ้ ช้บริ การ
ที่ ท าการทดลองได้ด ังแสดงในกราฟรู ป ที่ 7 โดยมี ค่ าเฉลี่ ยต่ าสุ ด อยู่ที่
18.81 วินาที และค่าเฉลี่ยสู งสุ ดอยูท่ ี่ 24.05 วินาที

5.สรุปผลการทดลอง
ระบบแจกรหั ส ส าหรั บ เข้าใช้ง านอิ น เทอร์ เน็ ต เป็ นระบบ
ประยุก ต์ก ารใช้ งานเทคโนโลยี ระบบสมองกลฝั งตัว เพื่ อ ช่ ว ยในการ
ปรั บ ปรุ งคุ ณ ภาพและเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพในการให้ บ ริ ก ารการใช้ ง าน
อินเทอร์ เน็ตทั้งในภาครัฐและเอกชนซึ่ งระบบสามารถเก็บประวัติการใช้
บริ การและระบุตวั ตนในการใช้บริ การได้
จากการทดลองเพื่อหาค่าความเร็ วและประสิ ท ธิ ภาพในการ
ท างานของบุ ค ลากรที่ มี ห น้ า ที่ ใ นการให้ บ ริ ก ารใช้เวลาเฉลี่ ย ในการ
ให้บริ การเท่ากับ 41.17 วินาที และการให้บริ การของระบบที่ผพู ้ ฒั นาได้
จัดทาขึ้นใช้เวลาในการทางานเพื่อให้บริ การเท่ากับ 20.93 วินาที
ซึ่งแสดงให้เห็ นว่าระบบดังกล่าวที่ผพู ้ ฒั นาได้จดั ทาขึ้นมานั้น
สามารถช่ วยในการให้ บ ริ ก ารในการร้ องขอการใช้งานอิ น เตอร์ เน็ ตได้
อย่างมี ประสิ ทธิ ภาพ ช่ วยลดบุ คลากรที่ ต้องมารั บภาระงานในการดู แ ล
และให้บริ การ ทาให้การให้บริ การนั้นมีประสิ ทธิ ภาพมากยิง่ ขึ้นจากเดิมที่
ต้องให้บุคคลากรนั้นเข้ามารับผิดชอบ

รู ปที่ 7 ค่าเฉลี่ยเวลาในการให้บริ การโดยเครื่ องแจกรหัสอินเทอร์ เน็ตโดย
ใช้บตั รประชาชน

6.เอกสารอ้ างอิง

การทดลองหาของค่าเฉลี่ ยโดยใช้เครื่ องแจกรหัสอินเทอร์เน็ต
โดยใช้บตั รประชาชนมีความเร็ วในการให้บริ การมากกว่าการใช้พนักงาน
ในการเก็บบันทึกข้อมูลดังแสดงในรู ปที่ 8

[1] Somkiat.2557.การติ ด ต่ อ กับ Smart Card. (ออนไลน์ ) .สื บ ค้น จาก:
http://www.somkiat.cc/learn-smart-card-apdu. 10 มีนาคม 2559
[2] สารานุ กรมวิกิพีเดี ย สารานุ กรมเสรี . (ออนไลน์) .2558.สื บค้นข้อมูล
จาก: https://th.wikipedia.org/wiki/สมาร์ตการ์ด. 10 มีนาคม 2559
[3] สารานุ กรมวิกิพีเดี ย สารานุ กรมเสรี . (ออนไลน์) .2558.สื บค้นข้อมูล
จาก:https://th.wikipedia.org/wiki/ระบบฝังตัว. 11 มีนาคม 2559
[4] ผศ.ดร.ศุภชัย วรพจน์พิศุทธิ์ .หนังสื อระบบสมองกลฝังตัวที่นกั พัฒนา
ญี่ ปุ่ นอ่ าน. (ออนไลน์ ). 2552.สื บ ค้น จาก: http://cstproject.exteen.
com/20100926/entry.11 มีนาคม 2559
[5] สิ ริพร จิตต์เจริ ญธรรม. ความรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับการพิสูจน์ตวั ตน.2547
สื บ ค้ น จ า ก : http://www.thaipki.com/knowledge_authen.html.
15 มีนาคม 2559
[6] สารานุ ก รมวิกิพีเดี ย สารานุ กรมเสรี . (ออนไลน์) .2558. สื บค้นจาก:
https://th.wikipedia.org/wiki/ไวไฟ.15 มีนาคม 2559

รู ปที่ 8 ค่าเฉลี่ยเวลารวมในการให้บริ การโดยเครื่ องแจกรหัสอินเทอร์ เน็ต
โดยใช้บตั รประชาชนกับพนักงาน
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การใช้สิ่งเหล่านี้เพื่อต้องการให้ได้ผลผลิตเพิ่มขึ้นให้ทนั กับความต้องการ
ที่เพิ่มมากขึ้นของมนุษย์ แต่การใช้ปุ๋ยและสารเคมี ในปริ มาณที่ สูง ท าให้
ดินเสื่ อมโทรมและขาดความอุดมสมบูรณ์ การใช้สารเคมี ในการควบคุ ม
โรคและแมลงศัตรู พืชในในอัตราที่ สูงเกินความจาเป็ นทาให้เกิดปั ญหา
สารพิษตกค้างในพืชผลการเกษตรและสิ่ งแวดล้อม โดยเฉพาะลุ่ มแม่ น้ า
เพชรบุรีตอนบน
ความพยายามในการอนุ รักษ์และแก้ปั ญหาลุ่ มแม่ น้ าเพชรบุ รี
ได้มีการจัดตั้งกลุ่มอนุรักษ์แม่น้ าเพชรบุรี การจัดแข่ งขันการแข่ งเรื อเพื่อ
การอนุรักษ์แม่น้ าเพชรบุ รี กิจกรรมเหล่ านี้ ถือว่าเป็ นการกระตุ ้นให้เห็น
ความสาคัญแต่มีความสาคัญน้อยที่จะเชิญชวนให้เกษตรกรลุ่มน้ าเพชรบุ รี
ตอนบนลดการใช้สารเคมีและสารพิษในการปลูกพืชเศรษฐกิจในลุ่ มน้ า
เกษตรกรยัง คงใช้ส ารเคมี จ านวนมากเพื่ อ ผลิ ต พื ช ผลให้ไ ด้ม ากที่ สุ ด
เพื่อให้เกิดรายได้มากที่ สุดโดยไม่ สนใจสภาพแวดล้อมที่ เสื่ อมโทรมไป
จากปั ญหาดังกล่าวข้างต้นเกษตรกรลุ่มแม่น้ าเพชรบุ รีตอนบนจะต้องเปิ ด
สวนให้นกั ท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวชม เพื่อช่วยในการเพิ่มรายได้และลดการ
ใช้ ส ารเคมี ก บั พื้ น ที่ ลุ่ ม แม่ น้ าเพชรบุ รี โดยเปิ ดการท่ อ งเที่ ยวให้
นักท่องเที่ยวได้เข้ามาเที่ ยวชมสวน และร่ วมทากิจกรรมในการปลูกพืช
โดยไม่ใช้สารเคมี
บทความนี้ ไ ด้ น าเสนอรู ป แบบการท่ อ งเที ่ ย วที่ ท ัน สมัย
เกษตรอัจ ฉริ ย ะ(smart farm)ด้ว ยนว ตั ก รรมอัจ ฉริ ย ะเพื ่อ การ
ท่ อ ง เ ที ่ ย ว เชิ ง สร้ า ง ส รร ค ์ ซึ ่ ง น ัก ท่ อ ง เ ที ่ ย ว ส า มา รถ เ รี ย น รู้
สภาพแวดล้อมในการปลูก พื ช เศรษฐกิจปลอดสารพิ ษด้ว ยตนเอง

บทคัดย่อ
บทความนี้ เป็ นการน าเสนอวิธี การในการลดการใช้สารเคมี
ด้วยการท่องเที่ยวเชิงสร้ างสรรค์ ด้วยนวัตกรรมอัจฉริ ยะ งานวิจัยนี้ เป็ น
วิ ธี การที่ มุ่ ง ไปที่ ก ารออกแบบและสร้ า ง ระบบที่ ส ามารถแสดง
สภาพแวดล้อมผ่านเว็บเบราว์เซอร์ โดยที่ สภาพแวดล้อมจะถูกแสดงใน
แต่ ละโหนดด้ว ยไอพี แต่ ละโหนดแบบเวลาจริ ง ระบบที่ พฒ
ั นาขึ้ น ได้
นาไปติดตั้งในสวนกล้วยและสวนมะนาว พบว่า ระบบสามารถแสดงผล
สภาพแวดล้อมได้ถูกต้องและสามารถส่ งสัญญาณไวไฟได้ในระดับดี
คาสาคัญ: นวัตกรรม,อัจฉริ ยะ,การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์

Abstract
This article presents a method of reducing the use of
chemicals with the creative tourism with innovative of smart. This
research is focusing on how to design and build a system that can be
displayed data through a web browser environment. The environment
will be displayed in each node with the IP nodes in real-time. The
system can be installed in the garden of banana and lemon groves that
can be displayed correctly and the environment can have a good WiFi
signal.
Keywords: innovation , smart , creative tourism

2. งานและทฤษฎีที่เกี่ยวข้ อง

1. บทนา

การออกแบบนวัต กรรมอัจ ฉริ ย ะส าหรั บ การท่ อ งเที่ ย วเชิ ง
สร้ างสรรค์ประกอบด้วย 1) ระบบอิ นเทอร์ เนตในทุ กสิ่ ง ( internet of
thing(IoT)) การที่ สิ่ ง ต่ า งๆ ถู ก เชื่ อ มโยงทุ ก สิ่ ง ทุ ก อย่ า งเข้ า สู่ โลก
อิ น เทอร์ เ น็ ต ท าให้ ม นุ ษ ย์ส ามารถสั่ ง การ ควบคุ ม ใช้ ง านอุ ป กรณ์
ต่ า งๆ ผ่ า นทางเครื อ ข่ า ยอิ น เตอร์ เ น็ ต เช่ น การสั่ ง เปิ ด-ปิ ด อุ ป กรณ์

ปั จจุ บันแม่ น้ าเพชรบุ รีได้ถูกทาลายจากการเกษตรแผนใหม่
หรื อเกษตรเคมี ท าให้ มี ปั ญ หาเกิดขึ้ น ซึ่ ง เป็ นผลสื บ เนื่ อ งมาจาก การ
ปฏิว ัติเขี ยว โดยการใช้วิ ท ยาศาสตร์ และเทคโนโลยีม าช่ ว ยในการเพิ่ ม
ประสิ ทธิ ภาพการผลิ ตสิ นค้าเกษตร โดยใช้เครื่ องจักรกลแทนแรงงาน
สัตว์ มีการใช้ปุ๋ยเคมี สารเคมีกาจัดศัตรู พืช ฮอร์โมนพืชสังเคราะห์
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เครื่ อ งใช้ไ ฟฟ้ า รถยนต์ โทรศัพ ท์มือ ถื อ เครื่ องมื อ สื่ อสาร เครื่ องใช้
ส านั ก งาน เครื่ องมื อทางการเกษตร เครื่ องจั ก รในโรงงาน
อุตสาหกรรม อาคาร บ้านเรื อน เครื่ องใช้ในชี วิตประจาวันต่ างๆ ผ่าน
เครื อข่ ายอิ นเทอร์ เน็ต เป็ นต้น [1] IoT เป็ นการทางานของอุ ปกรณ์ใ น
ชีวิตประจาวันสมัยใหม่ที่รวมเอา Hardware + Software + Connectivity +
Data + Inteligent[2] และ 2) ระบบเครื อ ข่ า ยเซ็ น เซอร์ ไ ร้ ส าย
ประกอบด้วยส่ วนที่สาคัญ 3 ส่ วน คือ 1) โหนดเซ็นเซอร์ เป็ นอุปกรณ์ที่มี
จานวนมากที่ ฝังตัวอยู่ในสภาพแวดล้อมเพื่อเก็บข้อมูลและส่ งข้อมูล 2)
โหนดฐานหรื อเกตเวย์ เป็ นหน่วยที่ทาหน้าที่ในการรั บส่ งข้อมูล ระหว่าง
สถานี ฐานและเครื อข่ า ยเซ็ นเซอร์ ไร้ ส าย 3) โหนดสถานี ทาหน้าที่ เก็บ
ข้อ มู ล ที่ ว ัด ได้ จ ากหน่ ว ยร่ ว มเซ็ นเซอร์ ใ นเครื อ ข่ า ยเซ็ น เซอร์ ไ ร้ ส าย
ควบคุมการทางานและติดต่อกับผูใ้ ช้ หรื ออาจติดต่อกับเครื อข่ายอื่น ๆ [3]

รู ปที่ 2 ภายในโหนดเซนเซอร์
โหนดเซนเซอร์แสดงดังรู ปที่ 3 จะใช้ อุปกรณ์ DHT11 [6]ใน
การตรวจวัดค่าอุณหภูมิ และความชื้นสัมพัทธ์ ความชื้นดินจะออกแบบ
โดยใช้ แ ท่ ง ทองแดงยาว 15 เซนติ เ มตร วางขนาดกัน หุ ้ ม ด้ว ยปู น
ปลาสเตอร์ การวัดอุ ณหภูมิในดิ นด้วยตัววัด DS1820[7] โดยมี ย่านการ
วัดอุณหภูมิจะอยู่ในช่ วง -55 C ถึ ง +125 C การวัดความเข้มแสงโดยใช้
BH1750FVI

3.รายละเอียดการพัฒนา
3.1 ภาพรวมของระบบ
ภาพรวมของระบบประกอบด้วย 2 ส่ วนคื อ โหนดเซนเซอร์
และโหนดฐาน โหนดเซนเซอร์ ประกอบไปด้วยเซนเซอร์ 5 ค่ า ได้แก่
อุณหภูมิ ความชื้นสัมพัทธ์ ความเข้มแสง ความชื้นในดิน อุณหภูมิในดิ น
ในแต่ ล ะโหนดจะมี ค่ า ไอพี ต าแหน่ ง เป็ นของตนเอง รู ป ที่ 1 IP
192.168.0.101 เป็ นโหนดที่ 1 IP 192.168.0.102 เป็ นโหนดที่ 2
IP 192.168.0.103 เป็ นโหนดที่ 3 และ IP 192.168.0.100 เป็ นโหนดฐาน
ซึ่ งโหนดฐานจะส่ งค่าตาแหน่ง IP ให้กบั โหนดเซนเซอร์

รู ปที่ 3 เซนเซอร์ต่างๆในโหนดเซนเซอร์

3.2.2 บอร์ ดโหนดฐาน
โหนดฐานจะเป็ นโหนด WIFI เป็ นโหนด ให้ค่า IP ตาแหน่ ง
ใน แต่ละโหนดเซนเซอร์ โดยโหนดเซนเซอร์ ทุกโหนดจะมี ตาแหน่ ง IP
ตามที่ โหนดฐานส่ งมาให้ การใช้งานเพียงผูใ้ ช้เชื่ อมต่ อระบบ WIFI ผ่าน
ระบบคอมพิวเตอร์หรื อโทรศัพท์ ก็สามารถเรี ยกดูค่าสภาพแวดล้อม 5 ค่ า
จากโหนดเซนเซอร์ ไ ด้ ในแต่ ละโหนดผ่า นเวปบราวเซอร์ ตามค่ า IP
ตาแหน่งของเซนเซอร์น้ นั ๆ ภายในโหนดฐานดังรู ปที่ 4
รู ปที่ 1 ภาพรวมของระบบ
WIFI

3.2 การออกแบบและพัฒนาระบบ
3.2.1 บอร์ ดโหนดเซนเซอร์
โหนดเซนเซอร์ จะออกแบบโดยใช้บอร์ ด NodeMCU Devkit
[4] ในการออกแบบบอร์ ด นี้ จะใช้ ไอซี EPS8266 NodeMCU นี้ จ ะ
ออกแบบทุกอย่างเป็ นโหนดการทางานย่อยๆและใช้ภาษา Lua[5] ในการ
เขียนโปรแกรม นอกจากนั้นในNodeMCU นี้ ยงั สามารถเขี ยนโปรแกรม
ด้วยภาษา ซี ได้ ภายในบอร์ดโหนดเซนเซอร์ดงั รู ปที่ 2

รู ปที่ 4 ภายในโหนดฐาน
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4. การทดสอบการใช้ งาน

5. บทสรุป

4.1การทดสอบในห้ องปฏิบัติการ

การออกแบบนวัตกรรมอัจฉริ ยะเพื่อการท่องเที่ยวเชิ ง
สร้างสรรค์ลุ่มแม่น้ าเพชรบุรีตอนบนจะออกแบบโดยใช้แนวคิดของ
เครื อข่ายเซนเซอร์ไร้สายและระบบอินเทอร์เนตในทุกสิ่ งโดยใช้บอร์ด
NodeMCU Devkit ใช้ภาษา Lua ในการพัฒนาโปรแกรม การออกแบบ
ระบบประกอบด้วย 2 ส่ วนคือ โหนดเซนเซอร์และโหนดฐาน โหนดแต่
ละโหนดมี IP เป็ นของตนเอง จากการกาหนดค่า IP จาก WIFI ทาให้
นักท่องเที่ยวเข้าดูสภาพแวดล้อมตาม IP โหนดแต่ละโหนดได้ ผลการ
ทดลองในการติดตั้งในสวนกล้วยและสวนมะนาวพบว่า ระบบมีการ
ทางานที่สมบูรณ์ ในการรับส่ งข้อมูล และระยะของความเข้มของ
สัญญาณWIFI

การทดสอบในห้อ งปฏิ บัติ ก ารจะทดสอบ การรั บ ส่ ง ข้อมู ล โดยจะ
ทดสอบโดยทาการอ่านค่ าจาก IP แต่ ละตัว สามารถที่ จะแสดงข้อมูลได้
ถูกต้องหรื อไม่ โดยค่าที่แสดงจะแสดงทั้งหมด 5 ค่ าได้แก่ ค่ าอุ ณหภูมิ
ความชื้นสัมพัทธ์ ค่าความเข้มแสง ค่าความชื้นในดิน ค่ าอุ ณหภูมิในดิ น
ผลการทดสอบ โหนดเซนเซอร์แต่ละตัวสามารถแสดงค่ าได้ถูกต้องแบบ
เวลาจริ ง(real time) การทดสอบระยะการส่ ง ข้อมูลไปที่ WIFI พบว่า
ระยะการส่ งข้อมูลแต่ละโหนดสามารถส่ งได้ไกล 30 เมตร

4.2 การทดสอบในสภาพจริง
4.2.1 กรณีศึกษา สวนกล้วย ผูว้ ิจยั ได้ติดตั้งระบบในสวนกล้วยโดยติ ดตั้ง
โหนดเซนเซอร์ห่างกันระยะ 20 เมตร และเซนเซอร์ โหนดแต่ ละตัวห่ าง
จากโหนดฐาน 30 เมตรบางโหนด ติดตั้งใกล้กบั ทางเดิ นดังรู ป ที่ 5 เพื่อ
สะดวกในการอธิ บายและเรี ยนรู้ ใ นการเข้าใจโหนดเซนเซอร์ สาหรั บ
นักท่องเที่ยว

6. แนวทางพัฒนาต่ อ
การนาข้อมูลที่ได้ในแต่ละโหนดส่ งขึ้นเวปไซด์ทาให้สามารถ
เข้าดูขอ้ มูลได้ทุกที่ทุกเวลา สามารถวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและนาข้อมูล
มาใช้ในการเรี ยนรู้ร่วมกันระหว่างนักท่องเที่ยวกับชาวสวน

7.กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุ ณ ส านัก งานคณะกรรมการวิ จั ย แห่ ง ชาติ และ
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เพชรบุ รี ที่ ใ ห้ ทุ น สนั บ สนุ น โปรแกรมวิ ช า
คอมพิวเตอร์ประยุกต์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ และสาขาเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบุรี ที่เอื้ อเฟื้ อห้องปฏิบ ัติการ เจ้าของพื้นที่ บ ริ เวณลุ่ มแม่ น้ า
เพชรบุรีตอนบนทุกท่าน

รู ปที่ 5 การติดตั้งโหนดเซนเซอร์ในส่ วนกล้วย
ผลการทดสอบการส่ งสัญญาณระหว่างโหนดเซนเซอร์ และ
โหนดฐานมี ความแรงของสั ญญาณดี ส่ ว นการรั บส่ งข้อมู ลค่ า ข้อ มูล มี
ความถูกต้อง
4.2.2 กรณีศึกษา สวนมะนาว การติ ดตั้งโหนดเซนเซอร์ และโหนดฐาน
ในสวนมะนาวจะกระทาในลักษณะเดี ยวกัน คื อ ติ ดตั้งโหนดเซนเซอร์
ห่ างกัน 20เมตรและ โหนดเซนเซอร์ ห่ างจากโหนดฐาน 30 เมตร การ
ทดสอบพบว่ า การส่ ง สั ญ ญาณมี ค วามแรงในระดับ ดี ส่ ว นการรั บ ส่ ง
ข้อมูลมีความถูกต้องเช่นเดียวกับสวนกล้วย การติดตั้งดังรู ปที่ 6
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รู ปที่ 6 การติดตั้งโหนดเซนเซอร์ในสวนมะนาว

8th ECTI-CARD 2016 “การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอย่างชาญฉลาดเพื่อตอบสนองภาคอุตสาหกรรมสมัยใหม่อย่างยัง่ ยืน”
377

บทความวิจัย
การประชุมวิชาการ งานวิจยั และพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 8
8th ECTI-CARD 2016, Hua Hin, Thailand
[5] Embedded space เรี ยนรู้การใช้ภาษา Lua ตอนที่ 1 เข้าถึงได้จาก :
http://cpre.kmutnb.ac.th/esl/learning/index.php?article=gettingstarted-with-lua-part-1สื บค้น 20 มกราคม พ.ศ. 2559
[6] DHT11 : เข้าถึงได้จาก :http://www.adafruit.com
/products/386 สื บค้น 10ธันวาคม พ.ศ. 2558
[7] Waterproof Temperature Probe (DS18B20) : เข้าถึง
ได้จาก :http://www.dfrobot.com/index.php?route=product/p
roduct&product_id=689#.UPLEWCcvRdU
21 ตุลาคม พ.ศ. 2558
หลักสูตร

ศิ ว าพร เหมี ย ดไธสง ส าเร็ จ การศึ ก ษา
หลักสูตรครุ ศาสตรอุตสาหกรรมมหาบัณฑิต
สา ข า ค อ ม พิ ว เ ต อ ร์ แ ล ะ เ ท ค โ น โ ล ยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าธนบุ รี ปั จจุ บัน ดารงตาแหน่ ง ประธาน
สาข าวิ ช าค อ มพิ ว เตอ ร์ ป ระ ยุ ก ต์ ค ณ ะ
เทคโนโลยีส ารสนเทศ มหาวิท ยาลัยราชภัฏ
เพชรบุ รี งานวิจัยที่ สนใจ เครื อข่ ายเซ็ นเซอร์
ไร้สาย เกษตรอัจฉริ ยะ
เที่ ย ง เหมี ย ดไธสง ส าเร็ จ การศึ กษา
หลั ก สู ต รศิ ล ปศาสตรดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต สาขา
อาชี ว ศึ ก ษา มหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร์
ปั จ จุ บั น ด ารงต าแหน่ ง ประธานสาขาวิ ช า
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ อิเล็กทรอนิ กส์ คณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุ รี งานวิ จั ย ที่ ส นใจ เกษตรอั จ ฉริ ยะ
หุ่นยนต์เพื่อการศึกษา
สราวุ ฒิ เชาวสกู ส าเร็ จ การศึ กษา
หลักสูตรครุ ศาสตรอุตสาหกรรมมหาบัณฑิต
ส า ข า ค อ ม พิ ว เ ต อ ร์ แ ล ะ เ ท ค โ น โ ล ยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เก ล้ า ธนบุ รี ปั จ จุ บั น อ าจ ารย์ ส าข าวิ ช า
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ อิเล็กทรอนิ กส์ คณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุ รี งานวิจัยที่ สนใจ หุ่ นยนต์ ระบบ
อัตโนมัติ เกษตรอัจฉริ ยะ

8th ECTI-CARD 2016 “การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอย่างชาญฉลาดเพื่อตอบสนองภาคอุตสาหกรรมสมัยใหม่อย่างยัง่ ยืน”
378

บทความวิจัย
การประชุมวิชาการ งานวิจยั และพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 8
8th ECTI-CARD 2016, Hua Hin, Thailand

ระบบควบคุมห้องเรียนอัตโนมัติ
Automation Classroom Control System
อภิวัฒน์ สุ วรรณประได ธีระวุฒิ พื้นเกาะ สนั่น จันทร์ พรม 1 และสุ ภัทรา เกิดเมฆ 1
1
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปั ตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
744 ถนนสุ รนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสี มา 30000 โทรศัพท์ 044-272545 E-mail: sanan@rmuti.ac.th

Keywords : Automation Classroom, Bluetooth, Arduino ADK,
ESP8266

บทคัดย่อ
ระบบควบคุ มห้องเรี ยนอัตโนมัติ มี วตั ถุ ประสงค์เพื่ออานวย
ความสะดวกในการใช้หอ้ งเรี ยนของสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ โดย
การทางานของระบบควบคุมห้องเรี ยนอัตโนมัติ สามารถแบ่งการควบคุม
ได้ 3 ส่ ว น ได้แ ก่ ควบคุ มผ่ า นหน้า ตู ้ค วบคุ ม (Manual) ควบคุ ม ผ่ า น
แอปพลิเคชันบนระบบปฏิบตั ิการแอนดรอยด์ (Bluetooth) และควบคุ ม
ผ่านเว็บแอปพลิเคชันบนเครื อข่ายอินเทอร์เน็ต (Web application)
ระบบควบคุมห้องเรี ยนอัตโนมัติสามารถแก้ปัญหาความล่ าช้า
การเตรี ยมห้องเรี ยนเพื่อการเรี ยนการสอนของอาจารย์หรื อเจ้าหน้าที่ ได้
อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ โดยระบบสามารถสั่งเปิ ด-ปิ ดอุ ป กรณ์ไฟฟ้ าได้ท้ งั
แบบปกติและแบบตั้งเวลากสามารถแสดงสถานะการทางานของอุ ปกรณ์
ไฟฟ้ า มี เ ซนเซอร์ ต รวจจับ ความเคลื่ อ นไหวเพื่ อ ให้อุ ป กรณ์ ท างาน
อัตโนมัติ และสามารถแสดงอุณหภูมิและความชื้นภายในห้องได้

1. บทนา
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในปั จจุบนั มีการพัฒนาและคิ ดค้น
สิ่ งอานวยความสะดวกสบายต่อการดารงชีวิตเป็ นอันมากกเทคโนโลยีใน
ปั จจุบนั ได้เข้ามาเสริ มปั จจัยพื้นฐานในการดารงชี วิต ให้มีคุณภาพชี วิต
ดี ข้ ึ น หนึ่ งในเทคโนโลยี ที่ มี ก ารใช้ ง านกัน อย่ า งแพร่ หลาย คื อ
โทรศัพท์มือถือแบบสมาร์ทโฟน เนื่องจากมีประสิ ทธิ ภาพในการทางาน
เทียบเท่ากับเครื่ องไมโครคอมพิวเตอร์ จึงเหมาะสมที่จะนามาพัฒนาเพื่อ
เพิ่มศักยภาพในการสั่งงานเปิ ด-ปิ ดอุปกรณ์ไฟฟ้า ภายใต้เครื อข่ ายไร้ สาย
(Wi-Fi)
เทคโนโลยีการควบคุ มอุ ปกรณ์เครื่ องใช้ไฟฟ้ าภายใต้ ระบบ
เครื อข่ายไร้สาย มีใช้อย่างแพร่ หลายในสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
จึ ง มี แ นวคิ ด ที่ จ ะพัฒ นาระบบควบคุ ม ห้อ งเรี ย นอัต โนมัติ ที่ ผู ้ใ ช้ง าน
สามารถตรวจสอบสถานะและควบคุ ม การท างานของอุ ป กรณ์
เครื่ องใช้ไฟฟ้าในห้องเรี ยนที่ ต่อเข้ากับระบบเครื อข่ ายอิ นเทอร์ เน็ต โดย
การสั่ ง งานปิ ด -เปิ ดอุ ป กรณ์ ไ ฟฟ้ า ภายในห้ อ งเรี ยนผ่ า นอุ ป กรณ์
แอนดรอยด์ ผ่านหน้าตูค้ วบคุม และสั่งงานภายนอกห้องเรี ยนผ่านระบบ
เครื อข่ายไร้สาย บลูทูธ และอินเทอร์เน็ตไร้สาย

คาสาคัญ : ห้องเรี ยนอัตโนมัติ, Bluetooth, Arduino ADK, ESP8266
Abstract
This project was conducted to construct an automatic
classroom control system for facilitating on classroom usage of
Computer Engineering Program. The operation control of this
automatic classroom control system was divided into 3 parts as:
controlling via control panel (manual), controlling via application on
Android OS (bluetooth) and controlling via web applications on
internet network (web application).
This thesis on the automatic classroom control system could
efficiently resolve the delay on preparation of classrooms for instruction
of lecturers or university officer. This system could switch on - off all
electric devices both of normal and timing mode, display the working
status of all devices, monitor operation of all devices automatically and
display room temperature and humidity.

2. ขอบเขตของระบบควบคุมห้ องเรี ยนอัตโนมัติ
2.1 สามารถตรวจสอบสถานะ และควบคุมการทางานของอุปกรณ์ไฟฟ้ า
ต่าง ๆ ภายในห้องเรี ยน โดยผ่านหน้าตู ้ควบคุ ม แอปพลิ เคชันกและเว็บ
แอปพลิเคชัน
2.2 ระบบควบคุ ม ห้อ งเรี ย นอัตโนมัติสามารถสั่ง งานเปิ ด-ปิ ดอุ ป กรณ์
ไฟฟ้าภายในห้องเรี ยน ได้ท้ งั หมด 16 อุปกรณ์กดังนี้
1. หลอดไฟแสงสว่าง จานวน 12 ดวง
2. พัดลม
จานวน 12 เครื่ อง
3. โปรเจคเตอร์
จานวน
1 เครื่ อง
4. เครื่ องขยายเสี ยง จานวน 11 เครื่ อง/ชุด
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2.3 สั่งปิ ด-เปิ ดอุ ปกรณ์ไฟฟ้ าภายในห้องเรี ยนที่ ได้เชื่ อมต่ อกับ ตู ้ระบบ
ควบคุมห้องเรี ยนอัตโนมัติได้ 2 แบบ คื อ แบบสั่งงานปกติ และแบบ
ทางานอัตโนมัติ
2.4 ตั้งเวลาเปิ ด-ปิ ดการท างานของอุ ปกรณ์ ไฟฟ้ าต่ าง ๆ ที่ เชื่ อมต่ อกับ
ระบบควบคุมห้องเรี ยนอัตโนมัติได้
2.5 แสดงอุ ณหภู มิ และความชื้ น ภายในห้องเรี ยนผ่ านหน้าจอแสดงผล
LCD ที่ ห น้ า ตู ้ ค วบคุ ม หน้ า แอปพลิ เ คชั น และผ่ า นทางหน้ า เว็ บ
แอปพลิเคชัน
2.6 มีเซนเซอร์ตรวจจับการเคลื่อนไหวบุคคล (PIR) ติ ดตั้งหน้าตู ้ควบคุ ม
อยูภ่ ายในห้องเรี ยน เพื่อให้ระบบทางานอัตโนมัติได้ เมื่ อมี คนเข้ามาใน
ห้องเรี ยน โดยระบบควบคุมแสงสว่างเปิ ด-ปิ ดเองโดยอัตโนมัติ

จากแผนภาพการทางาน แบ่ งการทางานออกเป็ นส่ วนต่ าง ๆ
แต่ละส่ วนจะมีหน้าที่การทางานที่แตกต่างกัน อธิ บายการทางานได้เป็ น
ส่ วนหลัก ๆ ทั้งหมด 4 ส่ วนกได้แก่ ส่ วนควบคุมการทางาน ส่ วนสั่งงาน
จากเครื อข่ายภายใน ส่ วนสั่งงานจากเครื อข่ ายภายนอก และสุ ดท้ายคื อ
ส่ วนควบคุมอุปกรณ์เครื่ องใช้ไฟฟ้าก

3.1 การออกแบบระบบฮาร์ ดแวร์ ควบคุม
อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ระบบควบคุ มห้องเรี ยนอัตโนมัติ ประกอบ
ไปด้วยตัว ประมวลผลไมโครคอนโทรลเลอร์บนแผงวงจรอาดู โน Mega
ADK แผงวงจรเรี ยงกระแส แผงวงจรรั ก ษาระดั บ แรงดั น ไฟฟ้ า
แผงวงจรขับหลอดไฟแสดงผล อุ ป กรณ์ส่ังงานหน้าตู ้ควบคุ ม อุ ปกรณ์
แอนดรอยด์ วงจรเซนเซอร์ อุ ณ หภู มิ แ ละความชื้ น แผงโมดู ล รี เ ลย์
16 ช่ อ ง โดยการนาอุ ป กรณ์ฮาร์ ด แวร์ ท้ งั หมดส่ วนใหญ่ เ ป็ นแผงวงจร
มาประกอบเป็ นระบบควบคุมห้องเรี ยนอัตโนมัติ ดังแสดงในรู ปที่ 3.2ก

3. แนวความคิดออกแบบระบบควบคุมห้ องเรียนอัตโนมัติ
หลั ก การออก แบบระบบค วบคุ ม ห้ อ งเรี ยนอั ต โนมั ติ
มี แนวความคิ ดในการออกแบบ เป็ นการประยุก ต์การควบคุ ม เปิ ด-ปิ ด
อุปกรณ์ไฟฟ้าแบบหลากหลายอุปกรณ์ไฟฟ้ าที่ มีใช้งานภายในห้องเรี ยน
ผ่านเครื อข่าย ไร้สายบลูทูธ และ Wi-Fi เพื่ออานวยความสะดวกในการ
ควบคุมทั้งในแบบระยะใกล้และระยะไกล สามารถแสดงแนวความคิ ด
การออกแบบระบบในแผนภาพรวม ดัง แสดงในรู ป ที่ 3.1 โดยแบ่ ง
ระบบงานออกเป็ น 5 ส่ วนหลัก คือ
1. การออกแบบระบบฮาร์ดแวร์ควบคุม
2. การออกแบบระบบซอฟต์แวร์ควบคุมการทางาน
3. การออกแบบระบบฐานข้อมูลบนเว็บแอปพลิเคชัน
4. การออกแบบการแสดงผลบนแอปพลิเคชันแอนดรอยด์
5. การออกแบบการแสดงผลบนหน้าเว็บแอปพลิเคชัน





รู ปที่ก3.2กบล็อกไดอะแกรมระบบฮาร์ดแวร์ควบคุม

3.2 การออกแบบระบบซอฟต์ แวร์ ควบคุมการทางาน
การออกแบบโปรแกรมควบคุมการทางานฮาร์ดแวร์กจะมีการ
ตั้งค่าอุปกรณ์ต่าง ๆ และการเลือกโหมดการทางาน โดยจะมี โหมดการ
ทางานอยู่ 3 รู ปแบบกคือก
1)กโหมด Manual เป็ นการเชื่ อ มต่ อ ระหว่ า งไมโครคอนโทรลเลอร์
อุปกรณ์สวิตช์เมทริ กซ์กและแสดงผลทางหน้าจอ LCDกสามารถสั่งงาน
หน้าตูค้ วบคุมให้เปิ ด-ปิ ดและตั้งเวลาการทางานของอุปกรณ์ก
2)กโหมด Bluetooth เป็ นการเชื่ อมต่ อ ระหว่างอุ ปกรณ์แอนดรอยด์ก บั
ไมโครคอนโทรลเลอร์ ในรู ปแบบไร้ สายกสามารถสั่งเปิ ด-ปิ ด ตั้งเวลา
และแสดงสถานะของอุปกรณ์ก
3)กโหมด Internet เป็ นการเชื่ อมต่ อระหว่างไมโครคอนโทรลเลอร์ กบั
โมดู ล กWi-Fiกสามารถสั่ ง งานได้จ ากภายในนอกห้อ งเรี ยนผ่ า นเว็ บ
แอปพลิเคชัน ดังแสดงในรู ปที่ 3.3




Wi-Fi







รู ปที่ก3.1กแผนภาพรวม การทางานของระบบควบคุมห้องเรี ยนอัตโนมัติ
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รู ปที่ก3.5กแผนภาพกระแสการไหลของข้อมูลระดับที่ 1
รู ปที่ก3.3กผังงานโปรแกรมระบบควบคุมห้องเรี ยนอัตโนมัติ

3.3.2 แผนภาพ ERก(ER- Model)
แผนภาพ ER เป็ นส่ วนที่ช่วยอธิ บายลักษณะการเก็บข้อมู ลและ
ความสัมพันธ์ของตารางต่าง ๆ ภายในระบบควบคุ มห้องเรี ยนอัตโนมัติ
ดังแสดงในรู ปที่ 3.6

3.3 การออกแบบระบบฐานข้ อมูลบนเว็บแอปพลิเคชัน
การออกแบบและพัฒ นาฐานข้ อ มู ล ที่ เ กี่ย วข้อ งกับ ระบบ
ควบคุมห้องเรี ยนอัตโนมัติ เพื่อให้ได้ขอ้ มูลที่ตรงตามความต้องการ และ
สามารถแก้ไขได้โดยง่ าย ซึ่ งประกอบด้วยแผนภาพของระบบงานรวม
(ContextกDiagram) แผนภาพกระแสการไหลของข้อมูลระดับที่ 1 (Data
Flow Diagram Level 1) และแผนภาพ ER (ER-Model) โดยสามารถ
แสดงรายละเอียดได้ตามหัวข้อดังนี้
3.3.1 แผนภาพของระบบงานรวมและแผนภาพกระแสการไหลของ
ข้ อมูล
แผนภาพของระบบงานรวมและแผนภาพกระแสการไหลของ
ข้อมูล เป็ นส่ วนที่ช่วยอธิ บายการทางานของระบบ ทาให้ทราบว่าข้อมู ล
มาจากแหล่งใด ข้อมูลถูกถ่ายโอนไปยังแหล่งใด ข้อมูลถูกจัดเก็บไว้ ณ ที่
ใด เกิดเหตุ การณ์ใดบ้างกับข้อมู ล ในระหว่างการถ่ ายโอน ซึ่ งสามารถ
แสดงแผนภาพระบบงานรวม ได้ดงั แสดงในรู ปที่ 3.4 และแสดงแผนภาพ
กระแสการไหลของข้อมูลระดับที่ 1 ได้ดงั แสดงในรู ปที่ 3.5
0

Device
PK

PK
device_name
device_status
timeon
timeoff



(

Member
PK

tempurature
humidity

member_id
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password

3.4 การออกแบบการแสดงผลบนแอปพลิเคชันแอนดรอยด์
ในการออกแบบการแสดงผลการท างานของระบบควบคุ ม
ห้องเรี ยนอัตโนมัติกสามารถแบ่งการออกแบบการแสดงผลออกเป็ นส่ วน
หลัก ๆ ที่ ส าคัญ 2 ส่ ว น คื อ การออกแบบการแสดงผลบนอุ ป กรณ์
แอนดรอยด์กและการออกแบบการแสดงผลบนหน้าเว็บแอปพลิ เคชัน
ซึ่ งรายละเอียดการออกแบบกสามารถแสดงรู ปได้ดงั นี้
3.4.1 การออกแบบการแสดงผลบนอุปกรณ์ แอนดรอยด์





sensor_id

รู ปที่ก3.6กแผนภาพ ER (ER-Model)





Sensor

device_id

)

รู ปที่ก3.4กแผนภาพของระบบงานรวม

รู ปที่ก3.7กการออกแบบการแสดงผลข้อมูลบนอุปกรณ์แอนดรอยด์
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รู ปที่ก3.8กการออกแบบแสดงผลหน้าการตั้งเวลาเปิ ด-ปิ ดอุปกรณ์บน
อุปกรณ์แอนดรอยด์

รู ปที่ก3.11กการออกแบบแสดงผลหน้าการตั้งเวลาเปิ ด-ปิ ดอุปกรณ์บน
หน้าเว็บแอปพลิเคชัน

3.5 การออกแบบการแสดงผลบนหน้ าเว็บแอปพลิเคชัน
การออกแบบการแสดงผลบนหน้าเว็บแอปพลิ เคชัน กแบ่ งการ
ออกแบบเป็ น 3 ส่ วนกได้แ ก่การออกแบบหน้าการเข้า สู่ ร ะบบ การ
ออกแบบการแสดงผลข้อมูลบนหน้าเว็บแอปพลิเคชันกและการออกแบบ
แสดงผลการตั้งเวลาเปิ ด-ปิ ดบนเว็บแอปพลิเคชันกสามารถแสดงได้ดงั นี้

4. สรุปผลการทดลองใช้ งาน
4.1 การทดลองควบคุมเครื่ องใช้ ไฟฟ้ าผ่ านแอปพลิเคชัน
1. การทดลองเชื่ อ มต่ อ ระบบผ่ า นการสื่ อ สารแบบบลู ทู ธ บน
แอนดรอยด์แ อปพลิ เคชัน ปรากฏว่ า ในระยะที่ 15 เมตรขึ้ น ไป ไม่
สามารถเชื่อมต่อและสั่งงานได้ โดยทดลองวัดในสภาพแวดล้อมที่ ไม่ มี
สิ่ งกีดขวาง
2. การทดลองแสดงผลอุณหภูมิและความชื้ น เป็ นการทดลองวัดค่ า
อุ ณ หภู มิ และความชื้ น ภายในห้องเรี ย นที่ ว ัด ได้จ ากอุ ป กรณ์ เ ซนเซอร์
วัดอุณหภูมิ (DHT22) เทียบกับค่าที่วดั ได้จากเทอร์โมมิ เตอร์ แบบปรอท
ค่าของอุณหภูมิที่วดั ได้จากอุปกรณ์ท้ งั สอง มีค่าใกล้เคียงกันมาก
3. การทดลองควบคุ มการสั่งงานอุ ป กรณ์ไฟฟ้ าทั้ง 4 ชนิ ดได้อย่าง
ถูกต้อง ร้อยละ 100 จากจานวนการทดลอง 40 ครั้ง
4.2 การทดลองควบคุมเครื่ องใช้ ไฟฟ้ าผ่ านเว็บแอปพลิเคชัน
ผลการทดลองการสั่งเปิ ด-ปิ ดอุ ปกรณ์ไ ฟฟ้ า ให้ท างานจาก
ภายนอก โดยสั่งผ่ านเว็บ แอปพลิ เคชัน ด้วยสมาร์ ทโมบาย ผ่านระบบ
เครื อข่ ายอิ นเทอร์ เน็ตไร้ สายและอุ ปกรณ์ Wi-Fi เชื่ อมต่ อโมดู ล Wi-Fi
ESP8266 บนแผงไมโครคอนโทรลเลอร์ ผลการเข้าใช้เว็บแอปพลิ เคชัน
สามารถทาได้โดยเข้า โปรแกรมเบราว์เซอร์ Google Chrome, Firefox,
Internet Explorer (เวอร์ชนั 8.0 ขึ้นไป)
4.3 การทดลองสั่ งงานอุปกรณ์ ไฟฟ้ าบนหน้ าตู้ควบคุม
ผลการทดลองการสั่งงานอุ ป กรณ์ไฟฟ้ าทั้ง 4 ชนิ ดกมี จานวน
ครั้งที่สั่งงานรวม 40 ครั้ง ระบบทางานได้อย่างถูกต้องร้อยละ 100

รู ปที่ก3.9กการออกแบบหน้าการเข้าสู่ ระบบ

รู ปที่ก3.10กการออกแบบการแสดงผลข้อมูลบนหน้าเว็บแอปพลิเคชัน

5. กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณวิศวกรรม กรรมศาสตร์และสถาปั ตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลอีสาน ที่ให้ความอนุเคราะห์สถานที่ในการทาการทดลอง
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เครื่องแสดงสถานะแบตเตอรี่แบบไร้ สายและการประจุไฟฟ้าแบบอัตโนมัติ
Wireless battery monitoring and automatic charging system
เสนอ สะอาด* และ ดรุ ณี ชายทอง
1
สาขาวิศวกรรมไฟฟ้ า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วิชยั
1 ถ.ราชดาเนิ นนอก ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 โทรศัพท์: 0-7431-7162 E-mail: s_saner@hotmail.com
that may arise due to the deterioration of the battery in order to increase
the efficiency of the battery usage in electrical and electronic
equipment.
Keywords: wireless battery monitoring, automatic charging system,
microcontroller

บทคัดย่ อ
บทความนี้นาเสนอการออกแบบเครื่ องแสดงสถานะแบตเตอรี่
แบบไร้ สายและการประจุไฟฟ้ าแบบอัตโนมัติ เพื่อตรวจวัดสถานะของ
แบตเตอรี่ แบบไร้ สายและทาการประจุแรงดันไฟฟ้ าแบตเตอรี่ อตั โนมัติ
เมื่ อ แบตเตอรี่ มี ค่ า แรงดัน ไฟฟ้ าต่ า กว่ า ที่ ก าหนด ในการวัด สถานะ
แบตเตอรี่ และการประจุไฟฟ้ าถูกออกแบบให้ มีไมโครคอนโทรลเลอร์
ควบคุมการทางานของระบบ ทาหน้าที่ในการตรวจวัดค่าแรงดันไฟฟ้ า ค่า
กระแสไฟฟ้ า ค่าอุณหภูมิ การประจุไฟฟ้ าแบบอัตโนมัติ การเก็บข้อมูล
และการรับส่งข้อมูลค่าสถานะแบตเตอรี่ แบบไร้สายด้วยคลื่นความถี่วิทยุ
ขนาด 433.92 เมกะเฮิรตซ์ เพื่อให้สามารถสังเกตพฤติกรรมของแบตเตอรี่
ที่เปลี่ ยนแปลงตามเวลาได้อย่างสะดวกและรวดเร็ ว ผลการทดสอบการ
ทางานพบว่าสามารถวัดค่าแรงดันไฟฟ้ าได้ต้ งั แต่ 10-28 โวลต์ มีค่าความ
ผิดพลาดไม่เกิน 0.08 % โดยมีระยะการส่ งไม่นอ้ ยกว่า 40 เมตร ซึ่ งจะช่ วย
ให้ ส ามารถวางแผนจัด การปั ญ หาต่ า งๆ ที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น เนื่ อ งจากการ
เสื่ อมสภาพของแบตเตอรี่ อันเป็ นการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการใช้งานของ
แบตเตอรี่ ในอุปกรณ์ทางไฟฟ้ าและอิเล็กทรอนิกส์ต่อไป
คาสาคัญ: การวัดสถานะแบตเตอรี่ แบบไร้สาย, การประจุไฟฟ้ าอัตโนมัติ,
ไมโครคอนโทรลเลอร์

1. บทนา
แหล่งจ่ายกาลังไฟฟ้ านับว่าเป็ นองค์ประกอบที่ มีความสาคัญ
ทาหน้าที่ จ่ายก าลังไฟฟ้ าไปยังระบบไฟฟ้ าและอิ เ ล็ก ทรอนิ ก ส์ เพื่อให้
อุ ป กรณ์ ส ามารถท างานได้อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและมี ค วามต่ อ เนื่ อ ง
เนื่ องจากระบบอิเ ล็ก ทรอนิ กส์ บางประเภทมีค วามจาเป็ นที่ต้องทางาน
อย่างต่อเนื่ องตลอดเวลา เช่ น ระบบการสื่ อสาร ระบบธนาคาร เครื่ องมือ
ทางการแพทย์ ระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ เป็ นต้น ดังนั้นระบบสารอง
ไฟฟ้ าจึ งเข้ามามี บ ทบาทที่ ส าคัญในการจ่ายกาลังไฟฟ้ าให้ก ับระบบใน
กรณี ที่ระบบจ่ายกาลังไฟฟ้ าหลักเกิดการขัดข้อง [1]-[2]
แบตเตอรี่ ถื อ เป็ นองค์ป ระกอบหนึ่ งที่ มี ค วามส าคัญ มาก
เนื่ องจากแบตเตอรี่ เป็ นอุ ปกรณ์ ที่ ทาหน้าที่ เ ก็ บ และจ่ ายพลังงานไฟฟ้ า
ให้แก่ระบบในกรณี ฉุกเฉิ น ซึ่ งจะช่ วยให้ระบบไฟฟ้ าและอิเล็กทรอนิ กส์
สามารถทางานได้อย่างต่อเนื่ อง [3] ซึ่ งการใช้งานแบตเตอรี่ จาเป็ นต้องมี
การตรวจสอบสภาพของแบตเตอรี่ เพื่ อ ให้ ส ามารถใช้ง านได้อ ย่า งมี
ประสิ ทธิภาพ จากเครื่ องแสดงสถานะแบตเตอรี่ ในระบบสารองไฟฟ้ า [4]
และระบบการตรวจสอบแบตเตอรี่ โดยใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ [5] โดย
ระบบดังกล่าวสามารถตรวจวัดค่าแรงดันไฟฟ้ า ค่ากระแสไฟฟ้ า และค่า
อุ ณ หภู มิ ข องแบตเตอรี่ ไ ด้ อย่า งไรก็ ต ามจ าเป็ นต้อ งใช้สายไฟฟ้ าการ
ควบคุ มการทางาน และระบบตรวจสอบแรงดันแบตเตอรี่ แ บบไร้ สาย
ของบริ ษทั Ablerex Electronics จากัด [6] ซึ่ งสามารถวัดค่าแรงดันไฟฟ้ า
ค่ า กระแสไฟฟ้ า ค่ า ความต้า นทาน และค่ า อุ ณ หภู มิ ไ ด้ โดยส่ ง ข้อ มู ล
สถานะแบตเตอรี่ แบบไร้สาย อย่างไรก็ตามพบว่าระบบดังกล่าวมีราคาสู ง
และยังไม่สามารถประจุแรงดันไฟฟ้ าให้แก่แบตเตอรี่ ได้อตั โนมัติ
จากปั ญหาดังกล่ าวผูว้ ิ จยั จึ งพัฒนาสร้ างเครื่ องแสดงสถานะ
แบตเตอรี่ แบบไร้ สายและการประจุไฟฟ้ าแบบอัตโนมัติ เพื่อตรวจสอบ
สภาพการทางานของแบตเตอรี่ และทาการประจุแรงดันไฟฟ้ าอัตโนมัติ

Abstract
This paper presents the design of a wireless battery
monitoring and automatic charging system to measure the status of the
battery and automatic charging battery voltage as the battery voltage is
substandard. Electric charging and battery status measuring are
designed to have a microcontroller system to control working system
that measures voltage, current, temperature, automatic electric charging,
storage and status transmission of wireless battery by 433.92 MHz radio
frequency so that you can observe the behavior of the battery,
depending on time quickly and easily. The experimental results are
found that it could measure voltage from 10 to 28 volt with an error not
exceed than 0.08 percent and the coverage of data transfer with in 40
meters. As the following results, we can plan the problems management
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ควบคุ ม การท างานด้ ว ยไมโครคอนโทรลเลอร์ ผ่ า นคลื่ น ความถี่
วิทยุ เพื่อให้สามารถทราบสถานะปั จจุ บนั ของแบตเตอรี่ และเกิ ดความ
สะดวกในการใช้งานในการควบคุมในระยะไกล

แสดงในรู ปที่ 2 ในส่ วนของการประจุไฟฟ้ าลงในแบตเตอรี่ ถูกออกแบบ
ให้ทางานแบบอัตโนมัติ เมื่อระดับแรงดันไฟฟ้ าของแบตเตอรี่ มีค่าต่ากว่า
ที่กาหนด แผนผังการประจุไฟฟ้ าแบบอัตโนมัติแสดงดังในรู ปที่ 3 ค่าที่
ได้จ ากการวัด สถานะแบตเตอรี่ เมื่ อ ไมโครคอนโทรลเลอร์ ท าการ
ประมวลผลตามที่ ก าหนดจะทาการส่ งข้อมูล ไปยังชุ ดรั บสัญญาณและ
แสดงผลผ่านโมดูลส่ งข้อมูลไร้สาย โดยชุดส่ งสัญญาณอัตโนมัติที่ความถี่
433.92 เมกะเฮิ รตซ์ วงจรชุ ดวัดสถานะของแบตเตอรี่ และส่ งสัญญาณ
แบบไร้สาย ควบคุมการทางานด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ แสดงดังในรู ป
ที่ 4 ส่ วนวงจรควบคุมด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ ตัวที่ 2 (Arduino) จะทา
หน้าที่ในการบันทึกค่าข้อมูลของสถานะแบตเตอรี่ ลงในหน่ วยความจา
แบบเอสดีการ์ดในรู ปของดาต้าล็อกเกอร์
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รูปที่ 1 บล็อกไดอะแกรมเครื่ องแสดงสถานะแบตเตอรี่ แบบไร้สาย
(ก) ชุดวัดสถานะแบตเตอรี่ และส่ งสัญญาณแบบไร้สาย
(ข) ชุดรับสัญญาณและการแสดงผล



2. การออกแบบเครื่องแสดงสถานะแบตเตอรี่ แบบไร้ สายและ
การประจุไฟฟ้าแบบอัตโนมัติ

รู ปที่ 2 แผนผังงานการส่ งข้อมูลสถานะแบตเตอรี่ แบบไร้สาย

เครื่ องแสดงสถานะแบตเตอรี่ แบบไร้สายและการประจุไฟฟ้ า
แบบอัตโนมัติ ถูกออกแบบให้ทาหน้าที่ในการวัดสถานะแบตเตอรี่ แบบ
ไร้สาย สามารถแบ่งองค์ประกอบที่สาคัญได้ 2 ส่ วน คือ (1) ชุดวัดสถานะ
แบตเตอรี่ และส่ งสัญญาณแบบไร้ สาย และ (2) ชุ ดรับสัญญาณและการ
แสดงผล ดังแสดงในรู ปที่ 1





2.1 ชุดวัดสถานะแบตเตอรี่และส่ งสัญญาณแบบไร้ สาย
ชุดวัดสถานะของแบตเตอรี่ และส่ งสัญญาณแบบไร้ สาย เป็ น
วงจรที่ทาหน้าที่ในการวัดค่าสถานะแบตเตอรี่ ประจุไฟฟ้ าแบตเตอรี่ แบบ
อัตโนมัติ และส่ งข้อมู ลสถานะแบตเตอรี่ ไปยังชุ ดรั บสัญญาณและการ
แสดงผลแบบไร้สาย ตามลาดับ โดยการวัดค่าสถานะแบตเตอรี่ จะทาการ
วัดค่าแรงดันไฟฟ้ า กระแสไฟฟ้ าและอุณหภูมิเพื่อส่ งข้อมูลของแบตเตอรี่
ที่ได้ก่อนส่งไปยังไมโครคอนโทรลเลอร์ ตัวที่ 1 (PIC) ซึ่ งทาหน้าที่แปลง
สัญญาณอนาล็ อกเป็ นดิ จิตอลอยู่ภายในก่ อนทาการประมวลผลต่ อไป
วงจรวัดสัญญาณแรงดันไฟฟ้ าและกระแสไฟฟ้ า ถูกออกแบบให้สามารถ
ป้ องกันปัญหาการรบกวนทางไฟฟ้ าและอันตรายที่อาจจะเกิ ดขึ้นกับวงจร
รวมถึงการปรับระดับแรงดันไฟฟ้ าให้มีความเหมาะสมก่อนส่ งสัญญาณ
ไปยังไมโครคอนโทรลเลอร์ ผังงานการส่ งข้อมูล สถานะแบตเตอรี่ ดัง
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รู ปที่ 3 แผนผังงานการประจุไฟฟ้ าลงในแบตเตอรี่
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รู ปที่ 6 การทดสอบเครื่ องแสดงสถานะแบตเตอรี่ แบบไร้สายและการ
ประจุไฟฟ้ าแบบอัตโนมัติเข้ากับแบตเตอรี่
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3. ผลการทดลองและวิจารณ์ ผล

รูปที่ 4 วงจรชุดวัดสถานะของแบตเตอรี่ และส่ งสัญญาณแบบไร้สาย
ควบคุมการทางานด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ PIC

เครื่ องแสดงสถานะแบตเตอรี่ แบบไร้สายและการประจุไฟฟ้ า
แบบอัตโนมัติ ถูกนามาทดสอบประสิ ทธิภาพการทางานและเสถียรภาพของวงจร
โดยนามาทดสอบกับแบตเตอรี่ ขนาด 12 โวลต์ ขนาด 45 แอมแปร์ เป็ นระยะ 3
สัปดาห์ ดังแสดงในรู ปที่ 6 จากการทดสอบการทางานพบว่า เครื่ องแสดง
สถานะแบตเตอรี่ แ บบไร้ สาย สามารถวัด ค่ าต่ างๆ ได้อย่างถู ก ต้องเมื่ อ
เที ย บกั บ ค่ า ที่ ไ ด้ จ ากการวัด ด้ ว ยมิ เ ตอร์ ม าตรฐาน รู ปที่ 7 แสดงค่ า
ความสัมพันธ์ระหว่างแรงดันไฟฟ้ าได้จากแบตเตอรี่ และจากเครื่ องแสดง
สถานะแบตเตอรี่ ฯ ที่แรงดันไฟฟ้ าตั้งแต่ 10-28 โวลต์ จากรู ปจะเห็ นได้ว่า
ค่าที่ ได้มีค่ าความผิ ดพลาดไม่ เ กิ น 0.08 เปอร์ เ ซ็นต์ และสามารถแสดง
ผลได้อย่างต่อเนื่ อง รู ปที่ 8 แสดงการวัดค่ากระแสไฟฟ้ า โดยทาการทดสอบที่
ค่ากระแสไฟฟ้ า 1-15 แอมแปร์ ค่าที่ วดั ได้จะมีความผิดพลาดเฉลี่ยไม่เกิ น 3.5
เปอร์ เซ็นต์ รู ปที่ 9 แสดงการทดสอบระบบประจุไฟฟ้ าลงในแบตเตอรี่
แบบอัตโนมัติ โดยจากการทดสอบพบว่าระบบสามารถทางานได้อย่าง
แม่ น ย าโดยจะท าการประจุ ไฟฟ้ าลงในแบตเตอรี่ เ มื่ อค่ าแรงดัน ไฟฟ้ า
แบตเตอรี่ ต่ากว่ากาหนด และระบบจะทางานอัตโนมัติเมื่อแรงดันไฟฟ้ า
แบตเตอรี่ ถึงค่าที่กาหนด
นอกจากนั้ นยัง ได้ มี ก ารออกแบบให้ ว ัด ค่ า อุ ณ หภู มิ ข อง
แบตเตอรี่ โดยท าการวัด ค่าอุ ณหภูมิโดยรอบของแบตเตอรี่ ซึ่ งผลการ
ทดสอบพบว่ า ค่ า ที่ วดั ได้มี ค่ าความไม่ เ กิ น ผิ ด พลาด 0.5 เปอร์ เ ซ็ น ต์
สามารถแสดงผลได้อย่างต่อเนื่ องในรู ปแบบตัวเลขบนจอแสดงผลในชุด
รับสัญญาณและการแสดงผลแบบไร้สาย ที่ความถี่ 433.92 เมกะเฮิ รตซ์
พบว่าสามารถรับส่ งข้อมูลได้อย่างถูกต้องที่ระยะทางได้ระหว่าง 0.2 เมตร
- 40 เมตร และยังมี ก ารจัดเก็ บข้อมู ล ในรู ป แบบดาต้าล็ อกเกอร์ ลงใน
หน่ วยความจาแบบแอสดี การ์ ด โดยสามารถเรี ยกดูขอ้ มูลย้อนหลังได้อีก
ด้วย

2.2 ชุดรับสัญญาณและการแสดงผล
ชุดรับสัญญาณและการแสดงผล ดังแสดงในรู ปที่ 5 (ข) ทา
หน้าที่ในการรับค่าข้อมูลสถานะแบตเตอรี่ (แรงดันไฟฟ้ า กระแสไฟฟ้ า
และอุณหภูมิ) จากวงจรชุดวัดสถานะของแบตเตอรี่ และส่ งสัญญาณแบบ
ไร้สาย โดยผ่านโมดูลรับส่ งข้อมูลแบบไร้สาย และนาข้อมูลดังกล่าวเพื่อ
ไปแสดงผลในรู ปแบบของตัวเลขบนจอแอลซี ดี เพื่อให้ผใู้ ช้งานสามารถ
สังเกตการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ของแบตเตอรี่ ได้อย่างต่อเนื่อง

(ก)

(ข)
รูปที่ 5 เครื่ องแสดงสถานะแบตเตอรี่ แบบไร้สายฯ ที่นาเสนอ
(ก) ชุดวัดสถานะแบตเตอรี่ และส่ งสัญญาณแบบไร้สาย
(ข) ชุดรับสัญญาณและการแสดงผล

4. สรุปผลการทดลอง
เครื่ องแสดงสถานะแบตเตอรี่ แบบไร้สายและการประจุไฟฟ้ า
แบบอัตโนมัติที่ได้ออกแบบ สามารถวัดสถานะแบตเตอรี่ ได้อย่างถูกต้อง
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และแสดงผลแบบไร้สาย ทั้งค่าแรงดันไฟฟ้ า กระแสไฟฟ้ า และอุณหภูมิ
โดยสามารถแสดงผลข้อ มู ล สถานะแบตเตอรี่ ใ นรู ป แบบตัว เลขบน
จอแสดงผลแบบไร้สายที่ความถี่ 433.92 เมกะเฮิรตซ์ ได้ในระยะไม่น้อย
กว่า 40 เมตร และมี ระบบประจุไฟฟ้ าลงในแบตเตอรี่ แ บบอัตโนมัติ
นอกจากนี้ ยงั เก็บข้อมูลสถานะของแบตเตอรี่ ลงในหน่ วยความจาเพื่อให้
สามารถเรี ยกดูข ้อมูลได้ในภายหลัง จึ งเหมาะสมที่จะนาไปใช้งานการ
ตรวจวัด สถานะของแบตเตอรี่ เพื่ อสามารถใช้ งานแบตเตอรี่ ได้ อย่ างมี
ประสิ ทธิภาพและยืดอายุการใช้งานของแบตเตอรี่ ต่อไป

4. กิตติกรรมประกาศ
ผ ล ง า น วิ จั ย ชิ้ น นี้ ไ ด้ รั บ ก า ร ส นั บ ส นุ น จ า ก ค ณ ะ
วิ ศ วกรรมศาสตร์ มหาวิ ท ยาลัย เทคโนโลยี ร าชมงคลศรี วิ ชั ย และ
ขอขอบคุณนักศึ กษาสาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิ กส์ทุกท่าน ที่มีส่วนร่ วม
ให้งานชิ้นนี้ สาเร็ จลุล่วงไปด้วยดี
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รูปที่ 7 การเปรี ยบเทียบค่าแรงดันไฟฟ้ าที่ได้จากเครื่ องแสดงสถานะ
แบตเตอรี่ แบบไร้สายกับค่าแรงดันไฟฟ้ าของแบตเตอรี่
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รูปที่ 8 การเปรี ยบเทียบค่ากระแสไฟฟ้ าที่ได้จากเครื่ องแสดงสถานะ
แบตเตอรี่ ฯ กับค่าที่ได้จากการวัดค่ากระแสไฟฟ้ าของแบตเตอรี่

เสนอ สะอาด จบการศึ ก ษาระดับ ปริ ญญาตรี และปริ ญญาโท จาก
สถาบั น เ ทคโนโลยี พ ระ จอมเก ล้ า เจ้ า คุ ณ ทหาร
ลาดกระบัง สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิ กส์ ปี พ.ศ. 2542
และ 2548 ตามล าดับ ปั จ จุ บ ัน ด ารงต าแหน่ ง ผู ้ช่ ว ย
ศาสตราจารย์ ประจ าหลัก สู ต รสาขาวิ ช าวิ ศ วกรรม
อิ เ ล็ ก ท ร อ นิ ก ส์ ส า ข า วิ ศ ว ก ร ร ม ไ ฟ ฟ้ า ค ณ ะ
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี
วิชัย ทางานวิจยั ด้านการออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิ กส์
การประยุกต์ใช้วงจรอิเล็กทรอนิ กส์ และด้านพลังงาน
ทางเลือก
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รูปที่ 9 การการประจุไฟฟ้ าลงในแบตเตอรี่ แบบอัตโนมัติ
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รถเข็นคนพิการควบคุมด้ วยศีรษะ
Wheel Chair control by Head
มณเฑียร งามแก้ว วิชัย ชัยบุตร และ ศราวุฑ คงลาพันธ์
สาขาครุ ศาสตร์อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ คณะครุ ศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
วิทยาเขตขอนแก่น อาเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
saravut.ko@rmuti.ac.th

by 4 directions, forward, backward, turning left and turning right
movement. And it also could be adjusted the speed by the inclination
disabled people can weigh up to 90 kg. Motion on the ground at speeds
up to 3 km/h as the purpose of the project.
Keyword: Microcontroller, Accelerometer sensor, Wheel Chair

บทคัดย่ อ
งานวิจยั นี้ มี วตั ถุ ป ระสงค์เ พื่อออกแบบและสร้ างรถเข็นคน
พิการควบคุมด้วยศีรษะ และทดสอบประสิ ทธิ ภาพของรถเข็นคนพิการ
ควบคุมด้วยศีรษะ สาหรับช่ วยเหลื อผูพ้ ิการช่ วงล่างที่ไร้แขน โดยรถเข็น
สามารถควบคุ ม และสั่ง งานด้ว ยหมวกบนศี ร ษะของผู ้พิ ก าร โดยใช้
เซ็ น เซอร์ ว ดั ค่ า การเอี ย งของศี ร ษะ ส่ ง ผ่ า น Wi-Fi เพื่ อ ติ ด ต่ อ สื่ อ สาร
ระหว่างไมโครคอนโทรลเลอร์ ATmega328 ที่ อยู่ในหมวกคนพิการกับ
ไมโครคอนโทรลเลอร์ ATmega2560 ที่ ติดตั้งอยู่ในรถเข็น แล้วนาค่าที่
รั บ มาประมวลผลและสั่ ง งานไปที่ ชุ ด ควบคุ ม มอเตอร์ ท าให้ ร ถเข็ น
เดิ นหน้า ถอยหลัง เลี้ ยวซ้าย เลี้ ยวขวา ได้ตามค าสั่ง นอกจากนี้ รถเข็น
สามารถควบคุ มความเร็ วรถเข็น ด้วยองศาการเอี ยงของศี รษะส าหรั บ
เดิ นหน้า ผลจากการทดลองประสิ ทธิ ภาพ รถเข็นสามารถควบคุม ด้วย
ศีรษะ ได้ท้งั หมด 4 ทิศทาง คือ เดินหน้า ถอยหลัง เลี้ยวซ้าย และเลี้ยวขวา
และสามารถปรับความเร็ วด้วยการเอียงความเร็ วสู งสุ ด 3 กิ โลเมตรต่ อ
ชัว่ โมง รับน้ าหนักได้สูงสุ ด 90 กิโลกรัม
คาสาคัญ : ไมโครคอนโทรลเลอร์ ,เซ็ น เซอร์ วดั ความเร่ งในการเอี ยง,
รถเข็นคนพิการ,

1. บทนา
ประเทศไทยมี สถิ ติผปู ้ ่ วยพิการที่ ได้รับการจดทะเบียนทั้งหมด
จานวน 1,871,073 คน (กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของ
มนุ ษ ย์,2557) เป็ นคนพิ ก ารทางการเคลื่ อ นไหวหรื อร่ า งกายจ านวน
780,782 คน ผูป้ ่ วยกลุ่มนี้จะมีปัญหาเรื่ องการเคลื่อนที่และไม่สามารถที่จะ
ช่ วยเหลื อตัวเองได้ เช่ น ไม่ส ามารถเดิ นได้ไม่สามารถยิบจับสิ่ งของได้
ต้องพึ่งพาผูด้ ูแลจากพยาบาลหรื อญาติผปู้ ่ วย ทาให้ตอ้ งดู แลอย่างใกล้ชิด
ตลอดเวลา เพื่ออานวยความสะดวกแก่ผพู ้ ิการและคนชราที่ไม่สามารถ
เคลื่ อนที่ ได้ด้วยตนเอง จึ งมี การพัฒนารถเข็นเพื่อผูพ้ ิการ เช่ น รถเข็นที่
สั่งงานด้วยเสี ยง[1] ข้อด้อยคือความผิดพลาดของคาสั่งเสี ยงสู ง ความเร็ ว
ในการท างานค่ อ นข้ า งต่ า การควบคุ ม รถเข็ น ไฟฟ้ าด้ ว ย จอยสติ ก
(joystick)[2] ข้อด้อ ยคื อ ส าหรั บ ผูท้ ี่ ไม่ เ คยชิ น ก็ จ ะควบคุ ม ยากอาจเป็ น
ปั ญ หาต่ อ การเคลื่ อ นที่ ข าดความคล่ อ งตัว ในการใช้ ง านยากต่ อ การ
ปรับแต่งเมื่อเกิดปั ญหาขึ้น ในการใช้งานบางครั้งมืออาจพลาดไปโดนปุ่ ม
ควบคุ มได้ง่ายทาให้เป็ นอันตรายแก่ ผูพ้ ิการได้ รถเข็นคนพิการควบคุ ม
ด้ว ยโทรศัพ ท์มื อ ถื อ Android[3] ข้อ ด้ อ ยคื อ ผู ้พิ ก ารทางด้ า นร่ างกาย
สู ญเสี ยความสามารถในการเคลื่ อนไหว ได้แก่ มื อ เท้า แขน ขา มาจาก
สาเหตุ อ ัม พาต แขน ขา อ่ อ นแรง แขน ขาขาด ไม่ ส ามารถใช้ รถเข็ น
ควบคุมด้วยโทรศัพท์มือถื อ Android ได้ ในปั จจุบนั นี้ เทคโนโลยีมีส่วน
ช่ วยในการดาเนิ นชี วิตให้สะดวกมากยิ่งขึ้ นแต่ยงั ไม่สามารถตอบสนอง
ต่อการเคลื่ อนไหวของผูพ้ ิก ารที่ เป็ นอัมพาตทั้งตัวหรื อโรคแอลไอเอส
(Locked-in syndrome LIS) ได้ จากปั ญหาดังกล่ าวผูว้ ิจยั จึงได้พฒั นา
รถเข็นสาหรับผูพ้ ิการ โดยเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการทางานของรถเข็นเพื่อลด
ภาระผูด้ ู แ ล และช่ วยเหลื อ ผูพ้ ิ ก ารให้ สามารถพึ่ ง พาตนเองได้ โดยใช้
ไมโครคอนโทรลเลอร์ (Arduino) ควบคุมเซ็นเซอร์ ตรวจจับแกน X, Y
และ Z ด้วยโมดู ล GY-521MPU-6050 ซึ่ งฝั งในหมวกของผูป้ ่ วย เมื่ อ

Abstract
Disabled wheel chair is controlled by head. The purposes of
the project were design and develop the patient wheel chair which is
controlled by head. It is fascinated for disabilities lower-part disabled
person with no hand. Firstly, the mode and command were controlled
by the cap on the head of the disabled person. The Accelerometer
censor was used to measure the inclination of the head and was sent
through wireless to converse between AT mega 2560 Micro controller,
was set up the wheel chair. The derivative data was processed then it
was send to motor control session. After that the motor control session
controlled both left and right side motors, were set up at the wheel of
the wheel chair. It could make the wheel chair move forward, backward
and turn left or right follow the command. The result of the
achievement test found that the wheel chair could be controlled by head
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ช่ วงวัด และมุมที่สามารถวัดได้และเนื่ องจากคุณสมบัติของอุปกรณ์ที่ใช้
ในการกาเนิ ดเสี ยง และรู ปร่ างของตัวลาโพง (Horn) ก็ทาให้อุปกรณ์ตวั นี้
มีมุมวัด 15 องศา (Measuring Angle)โดยสามารถวัดระยะห่ างได้ต้ งั แต่ 2
ซม. จนถึง 4 เมตร

ผูป้ ่ วยก้มหน้า หรื อเอี ยงซ้าย เอียงขวา เซ็นเซอร์ จะตรวจจับ การทางาน
แล้วส่ งสัญญาณให้ไมโครคอนโทรลเลอร์ ไปขับมอเตอร์ เพื่อบังคับล้อ
รถเข็นคนพิการให้ทางานตามคาสัง่ ช่วยให้ผพู้ ิการไม่ตอ้ งออกแรงในการ
บังคับรถเข็นอีกต่อไป

2. หลักการทางานของวงจร
2.1 เซ็นเซอร์ ความเร่ ง Gyro+Accelerometer (รุ่น GY-512)
GY-521 เป็ นโมดูล Accelerometers & Gyroscope ซึ่ งสามารถ
ทางานได้ท้งั 2 อย่างในเวลาเดียวกัน ใช้ในการตรวจสอบทิศการเคลื่ อนที่
และ สามารถใช้ในการตรวจสอบความเร็ วในการเปลี่ ยนแปลงทิศทาง
ของแกน XYZ ได้ ยกตัวอย่าง ถ้าวัตถุ เกิ ดการเคลื่ อนที่หรื อเอียง Output
ของ Accelerometer จะบอกค่ าของการเอี ยงว่าสถานะปั จจุบ นั ค่าของ
XYZ อยู่ที่เท่าไร แต่ Gyroscope จะวัดค่าได้ตอนที่กาลังเอียงหรื อตอน
กาลังเคลื่อนไหวเท่านั้น เมื่อวัตถุหยุดยิง่ ค่าของ Gyroscope จะวัดไม่ได้
เพราะไม่มีการเคลื่อนไหว

รู ปที่ 3 การแพร่ กระจ่ายคลื่น

2.3 บอร์ ดอาร์ ดูโน (Arduino Uno Board)
ไมโครคอนโทรลเลอร์ คื อ อุ ปกรณ์ ที่มี หน่ วยประมวลผลและ
ความจาขนาดเล็กภายในตัวเอง สามารถรับ -ส่ งข้อมูลได้ท้ งั แบบดิ จิตอล
และอนาล็อกใช้พลังงานน้อย ทาให้เป็ นที่นิยมในการใช้งานในรู ปแบบที่
เรี ย กว่ า Embedded เช่ น เครื่ อ งใช้ไ ฟฟ้ าอัจ ฉริ ยะทั้ง หลายในการต่ อ
อุปกรณ์ เสริ มต่างๆ [4] คื อผูใ้ ช้งานสามารถต่อวงจรอิ เล็กทรอนิ กส์ จาก
ภายนอกแล้วเชื่ อมต่อเข้ามาที่ ขา I/O ของบอร์ ดหรื อเพื่อความสะดวก
สามารถเลือกต่อกับบอร์ ดเสริ ม (Shield) ประเภทต่างๆ เช่ น XBee Shield,
Music Shield, Relay Shield, Wireless Shield, GPRS Shield เป็ นต้น มา
เสี ยบกับบอร์ ดบนบอร์ ด Arduino แล้วเขียนโปรแกรมพัฒนาต่อได้เลย

รูปที่ 1 Gyro+Accelerometer (รุ่ น GY-512)

2.2 โมดู ลเพื่อใช้ ในการวัดระยะทาง (Ultrasonic Ranging
Module HC-SR04)

2.4 รถเข็นผู้ป่วยหรือรถเข็นคนไข้ (wheelchair)

การวัดระยะทางโดยไม่ ต้องมี ก ารสั ม ผัส กับ พื้น ผิ ว ของวัต ถุ ที่
ต้องการวัดระยะทาง Ultrasonic Ranging Module HC-SR04 เป็ นอุปกรณ์
ที่มีความแม่นยาในการวัดระยะทาง จึงมีความเหมาะสมกับรถเข็นผูพ้ ิการ
ควบคุมด้วยศีรษะ และยังใช้กบั บอร์ ดได้ทุกชนิ ดทั้งที่ เป็ น Arduino หรื อ
เป็ นไมโครคอนโทรลเลอร์ อย่างอื่น

รถเข็นผูป้ ่ วยปั จจุบนั รถเข็นผูป้ ่ วยหรื อรถเข็นคนไข้ มีท้ งั ชนิ ดที่
ต้องใช้มือหมุนล้อ (Manual wheelchairs) กับรถเข็นผูป้ ่ วย/รถเข็นคนไข้
ที่ใช้ระบบอัตโนมัติ ความจาเป็ นของรถเข็นผูป้ ่ วยมีมากขึ้น โดยเฉพาะผูท้ ี่
มี ค วามบกพร่ องของการเดิ น ไม่ ว่า จะมี ส าเหตุ ม าจากการป่ วยไข้ การ
บาดเจ็บหรื อด้วยสาเหตุอื่นๆ

รูปที่ 2 Ultrasonic Ranging Module HC-SR04
การทางานของ Ultrasonic sensor จะเริ่ มต้นทางานโดยการส่ ง
สัญญาณเริ่ มต้นยาว 10 ไมโครวินาที ไปสั่งให้แหล่ งกาเนิ ดเสี ยงทางาน
จากนั้นจะส่ งคลื่ นเสี ยงความถี่ 40 kHz ออกไป 8 พัลส์ แล้วรอฟั งเสี ยง
สะท้อน ตัวซ้ายจะเป็ นตัวส่ งคลื่ นเสี ยงออกไปส่ วนตัวขวาในรู ปที่ 3 จะ
เป็ นตัวรับความถี่ ที่สะท้อนกลับ มาเนื่ องจากเสี ยงที่ ส่งออกไปถึ งแม้จะ
ไม่ได้ยนิ เพราะเกิน 20 KHZ ที่หูมนุษย์จะรับฟังได้ อีกส่ วนที่จะต้องรู ้ ก็คือ

รู ปที่ 4 รถเข็นผูป้ ่ วย
รถเข็น ผูป้ ่ วยมี วิวฒ
ั นาการอย่างมากมี คุณภาพและสิ่ งอานวย
ความสะดวกที่ ห ลากหลาย รถเข็น ผูป้ ่ วยที่ มี ราคาแพงพวก Ultra-light
wheelchairs จะมีโครงสร้ างเป็ นโลหะเบา อลูมิเนี ยมหรื อไตตาเนี ยม มี
ระบบการบัง คับ การเอนพนัก ระบบความปลอดภัย และระบบล้อ ที่
เคลื่ อนไหวได้ค ล่ องแคล่ ว ผูป้ ่ วยจึ งสามารถเรี ยนรู ้ และบังคับ ได้อย่าง
รวดเร็ ว เหมาะสาหรั บ ผูป้ ่ วยที่ จาเป็ นต้องใช้ร ะยะยาว ส าหรั บรถเข็น
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ผูป้ ่ วยที่มีราคาย่อมเยา ถึ งจะไม่ได้ผลิ ตด้วยโลหะเบาแต่มีความทนทาน
ใช้งานได้ง่ายมีระบบอานวยความสะดวกพอควร จึงเหมาะสาหรับผูป้ ่ วย
ทัว่ ๆไป

3. ผลการดาเนินงาน
เมื่อทาการออกแบบวงจรชุ ดควบคุ มต่างๆ และทาการออกแบบ
โปรแกรมที่ ใ ช้ ค วบคุ ม รถเข็ น เสร็ จเรี ยบร้ อ ยแล้ ว น ามาทดสอบ
ประสิ ทธิ ภาพการทางานจริ งของรถเข็นผูพ้ ิการควบคุมด้วยศีรษะ ได้ผล
การทดลอง ดังนี้

2.5 โมดูลสื่อสารไร้ สาย Wireless nrf24l01
โมดู ล NRF24L01 เป็ นโมดู ล สื่ อสารไร้ สาย ที่ สามารถเขี ยน
โปรแกรมให้เป็ นได้ท้งั ตัวรับและตัวส่ ง สามารถใช้กบั Arduino ได้หลาย
ตัวพร้อมกัน มีความเร็ ว 2.4G จึ งสื่ อสารได้รวดเร็ วและไม่ตอ้ งการเสา
อากาศที่ยาว มีขนาดเล็กสะดวกในการต่อใช้งาน สามารถประยุกต์ใช้งาน
ได้หลายอย่างเช่น ใช้เป็ นอุปกรณ์ส่งข้อมูลของเซนเซอร์ อตั โนมัติสาหรับ
ควบคุ ม อุ ณหภู มิ ความชื้ น การแจ้ง เตื อนต่ า ง ๆ ควบคุ ม และติ ด ตาม
หุ่ นยนต์ Robot Control and Monitoring ได้ในระยะ 15-500 เมตร โมดูล
นี้ ใช้ชิป nRF24L01+ m ทางานด้วยความเร็ วสู ง High-speed SPI interface
ใช้พลังงานต่า รองรับการทางานร่ วมกับ Arduino และมีเสาอากาศมา
ให้ในตัว

3.1 ผลการวัดทดสอบการควบคุมทิศทางและควบคุมความเร็ว
ตารางที่ 1 ผลการควบคุมทิศทางของรถเข็นคนพิการควบคุมด้วยศีรษะ
สถานะการเอียง
1. ก้มหน้า
2. เงยหน้า
3.เอียงหัวทางขวา
4.เอียงหัวทางซ้าย

ผลการควบคุมทิศทางของรถเข็นที่ทาการทดสอบ
ควบคุม(ได้)
ควบคุม(ไม่ได้)
ได้
ได้
ได้
ได้
-

ตารางที่ 2 ผลการควบคุมความเร็ วของรถเข็นคนพิการควบคุมด้วยศีรษะ
สถานะการเอียง
1. ก้มหน้า
2. เงยหน้า

ผลการควบคุมความเร็วของรถเข็นที่ทาการทดสอบ
ความเร็ วต่าสุด
1 กิโลเมตร/ชัว่ โมง
1 กิโลเมตร/ชัว่ โมง

ความเร็ วสูงสุด
3กิโลเมตร/ชัว่ โมง
3กิโลเมตร/ชัว่ โมง

3.2 ผลการทดสอบการวัดสัญญาณทีใ่ ช้ ควบคุมความเร็วรถเข็น
สัญญาณพัลล์ที่ระดับความเร็ วต่าสุ ด ที่ค่า PWM_out_level0 - 170
ซึ่งค่าDuty Cycle มีค่า 66%
คิดได้จาก สมการ PWM_out_leve = 255×Veff/V
(3.1)
Duty cycle × 5 V = Veff
(3.2)
แทนค่าในสมการ 1 Veff = (170/255)×5 = 3.33 V
แทนในสมการที่ 2 Duty cycle = 3.33/5 = 0.66 = 66%
สัญญาณพัลล์ที่ระดับความเร็ วปานกลาง ที่ค่า PWM_out_level
171 - 200 ซึ่งค่า Duty Cycle มีค่า 78% แทนค่าในสมการที่ (3.1),(3.2) จะ
ได้
แทนค่าในสมการ 1 Veff = (200/255)×5 = 3.92 V
แทนในสมการที่ 2 Duty cycle = 3.92/5 = 0.78 = 78%
สัญญาณพัลล์ที่ระดับความเร็ วสูงสุด ที่ค่า PWM_out_level 201 250 ซึ่งค่า Duty Cycleมีค่า 98% แทนค่าในสมการที่ (3.1),(3.2) จะได้
แทนค่าในสมการ 1 Veff = (250/255)×5 = 4.90 V
แทนในสมการที่ 2 Duty cycle = 4.9/5 = 0.98 = 98%

รูปที่ 5 ตาแหน่งขาต่างของ Wireless nrf24l01

2.6 มอเตอร์ (Motor)
มอเตอร์ (Motor) เป็ นเครื่ องใช้ไฟฟ้ าที่เ ปลี่ ยนพลังงานไฟฟ้ า
เป็ นพลัง งานกลประกอบด้ ว ยขดลวดที่ พ ัน รอบแกนโลหะที่ ว างอยู่
ระหว่า งขั้ว แม่ เ หล็ ก โดยเมื่ อผ่ า นกระแสไฟฟ้ าเข้า ไปยัง ขดลวดที่ อ ยู่
ระหว่างขั้วแม่เ หล็ก จะทาให้ ข ดลวดหมุ น ไปรอบแกน และเมื่ อ สลับ
ขั้วไฟฟ้ า การหมุนของขดลวดจะหมุนกลับทิศทางเดิมซึ่ งอัตราความเร็ วที่
หมุนขึ้ นอยู่ก ับกระแสและแรงดัน ที่ จ่ายให้ ม อเตอร์ ถ้าหากแรงบิ ด ไม่
เพียงพอสามารถทดรอบของการหมุนได้
หลัก การท างานของมอเตอร์ ก ระแสตรงเมื่ อ ป้ อนแรงดั น
กระแสไฟฟ้ าตรงเข้าไปในมอเตอร์ ส่ วนหนึ่ งจะแปรงถ่านผ่านคอมมิวเต
เตอร์ เข้ า ไปในขดลวดอาร์ ม าเจอร์ ส ร้ า งสนามแม่ เ หล็ ก ขึ้ น และ
กระแสไฟฟ้ าอี ก ส่ ว นหนึ่ งจะไหลเข้า ไปในขดลวดสนามแม่ เ หล็ ก
สร้างขั้วเหนือ-ใต้ข้ ึนจะเกิดสนามแม่เหล็ก 2 สนาม ในขณะเดี ยวกัน ตาม
คุณสมบัติของเส้นแรงแม่เหล็ก จะไม่ตดั กันทิศทางตรงข้ามจะหักล้างกัน
และทิศทางเดี ยวจะเสริ มแรงกัน ทาให้เกิ ดแรงบิ ดในตัวอาร์ มาเจอร์ ซึ่ ง
วางแกนเพลาและแกนเพลานี้ สวมอยูก่ บั ตลับลุกปื นของมอเตอร์ ทาให้
อาร์มาเจอร์น้ ี หมุนได้ ขณะที่ตวั อาร์ มาเจอร์ ทาหน้าที่หมุนได้น้ ี เรี ยกว่า โร
เตอร์ (Rotor) ซึ่ งหมายความว่าตัวหมุนการที่อานาจเส้นแรงแม่เหล็กทั้ง
สองมีปฏิ กิริยาต่อกัน ทาให้ขดลวดอาร์ มาเจอร์ หรื อ โรเตอร์ หมุนไปนั้น
เป็ นไปตามกฎซ้ายของเฟลมมิ่ง (Fleming left hand rule)

รู ปที่ 6 ตาแหน่งติดตั้งมอเตอร์ ขบั เคลื่อน
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จากรู ปที่ 6 ตาแหน่ งการติดตั้งมอเตอร์ ขบั เคลื่ อนจะติ ดตั้งให้ใกล้
กับล้อรถเข็นผูป้ ่ วยมากที่สุดเพื่อทาให้การขับเคลื่อนส่ งถ่ายกาลังสู งสุ ด

ด้วยการเอี ยงความเร็ วสู งสุ ด 3 กิ โลเมตรต่อชัว่ โมง รับน้ าหนักได้สูงสุ ด
90 กิโลกรัม
รถเข็นคนพิการควบคุมด้วยศีรษะที่สร้ างขึ้น สามารถช่ วยอานวย
ความสะดวกให้กบั ให้ผูพ้ ิการหรื อคนชรา ทาให้ไม่ตอ้ งออกแรงในการ
บังคับรถเข็นอีกต่อไป

3.3 การทดสอบการวัดกระแสไฟฟ้าจากมอเตอร์ ในขณะทางาน
ตารางที่ 3 ผลการวัดกระแสไฟฟ้ าจากมอเตอร์ขณะรถเข็นทางาน
กระแสไฟฟ้ าจากมอเตอร์ ขณะรถเข็นทางาน (A)
สถานะ
เดินหน้ า
ถอยหลัง
เลีย้ วซ้ าย
เลีย้ วขวา

เอียง 30 องศา
ตา่ สุ ด
สู งสุ ด
6.4
8.0
6.5
8.0
4.7
5.2
4.9
5.2

เอียง 45 องศา
ตา่ สุ ด
สู งสุ ด
7.9
10.8
7.8
10.1
5.4
7.3
6.1
7.6

เอกสารอ้ างอิง

เอียง 60 องศา
ตา่ สุ ด สู งสุ ด
8.1
11.9
8.3
11.5
6.1
10.3
6.3
10.9

[1] ณรงค์รัตน์ เลี้ยวรุ่ งโรจน์ อนุพงษ์ ธรรมรักษาสิ ทธิ์ และ
โกสิ นทร์ จานงไทย .๒๕๔๖. รถเข็น คนพิการควบคุมด้วยระบบ
รู้จาเสี ยงพูด. ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
[2] ธิดารัตน์ อ้มเถื่อน ธิ ติเกียรติกาญจน์ วุฒิเสลา และปิ ยนุช นาคอก
.๒๕๕๒. เก้าอี้รถเข็นไฟฟ้ า. ๒๔ มกราคม ๒๕๕๘
[3] เกียรติศกั ดิ์ กาเนิ ดมะไฟ และลิขิต รัตนโสภา .๒๕๕๗. รถเข็นคน
พิการควบคุมด้วยโทรศัพท์มือถือ Android. ๑๓ มกราคม ๒๕๕๘
ณัฐการ สันหนัง เจษฎา กาฬจันทร์ และสราวุฒิ ปัญญายาว
.๒๕๔๙. รถฝึ กเดินกึ่งอัตโนมัติควบคุมด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ .
๑๙ มกราคม ๒๕๕๘
[4] นายณัฐวุฒิ ชาวไร่ นายศรัญญู ทาขวัญ และ นายรัฐศาสตร์
ลายกนก.๒๕๕๒. บอร์ดอาร์ดูโน(Arduino) รุ่ น Arduino328.
.(ออนไลน์). แหล่งที่มา : http://elec-robo.webiz.co.th/products
๑๐ มกราคม ๒๕๕๘
[5] มอเตอร์ ไฟฟ้ ากระแสตรง .๒๕๕๖. (ออนไลน์). แหลงที่มา :
http:// 202.129.59.73/tn/motor10-52/motor1.htm
๑ มกราคม ๒๕๕๘
[6] ลือชัย โพธิ์ชยั .(๒๕๔๔). การควบคุมมอเตอร์ (ออนไลน์)
แหล่งที่มา : http://www.lpc.rmutl.ac.th/elcen/elearning/
motorcontrol/home_thai.html. ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
[7] เอกวิทย์ ภูมิศรี , ต่อเกียรติ ธาราเสาวรภย์ และสนธยา เม้ามีศรี
.๒๕๔๖. รถกายภาพบาบัดไฟฟ้ าไฟฟ้ า. ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
[8] อานาจ ทองผาสุก และวิทยา ประยงค์พนั ธ์ .(2556)
ระบบควบคุม มอเตอร์ . ๗ มีนาคม ๒๕๕๘

** เมื่อทดสอบกับคนที่มีน้ าหนัก 70 กิโลกรัม

3.4 การทดสอบการวัดแรงดันไฟฟ้าจากมอเตอร์ ในขณะทางาน
ตารางที่ 4 ผลการวัดแรงดันไฟฟ้ าจากมอเตอร์ขณะรถเข็นทางาน
สถานะ
เดินหน้ า
ถอยหลัง
เลีย้ วซ้ าย
เลีย้ วขวา

แรงดันไฟฟ้ าจากมอเตอร์ ขณะรถเข็นทางาน (V)
เอียง 30 องศา
เอียง 45 องศา
เอียง 60 องศา
23.3
23.3
23.5
23.5

23
23
23.2
23.2

22.9
22.9
23.2
23.1

** เมื่อทดสอบกับคนที่มีน้ าหนัก 70 กิโลกรัม

3.5 ผลการทดสอบระยะทางการป้ องกันชน
ตารางที่ 5 ผลการทดสอบการป้ องกันการชน
ระยะทาง

เดินหน้ า

ถอยหลัง

50 เซนติเมตร

ตรวจจับได้

ตรวจจับได้

100 เซนติเมตร

ตรวจจับได้

ตรวจจับไม่ ได้

150 เซนติเมตร

ตรวจจับไม่ ได้

ตรวจจับไม่ ได้

รูปที่ 7 ตาแหน่งติดตั้งป้ องการการชนด้านหลังและชุดควบคุม

4. สรุปผล
จากการออกแบบ สร้าง และทดสอบประสิ ทธิภาพของรถเข็นคน
พิการควบคุมด้วยศีรษะ พบว่า รถเข็นคนพิการควบคุมด้วยศีรษะ สามารถ
ควบคุมและสั่งงานได้ท้ งั หมด 4 ทิศทาง คือ เดิ นหน้า ถอยหลัง เลี้ยวซ้าย
และเลี้ยวขวา ด้วยหมวกบนศีรษะของผูพ้ ิการ และสามารถปรับความเร็ ว
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แอพพลิเคชันระบบจัดการคิวรักษา กรณีศึกษาโรงพยาบาลสงขลานครินทร์
Healthcare Queuing Application: A Case Study of Songklanagarind Hospital
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clinics / departments of the hospital. To reduce congestion in the
hospital. And to reduce the waiting period of users.
Keywords: healthcare, hospital, queue

บทคัดย่ อ
ปัจจุบนั ความต้องการใช้บริ การในสถานที่บริ การด้านสุ ขภาพ
ซึ่ งได้แก่ โรงพยาบาล สถานพยาบาล หรื อ ศูนย์ก ารแพทย์ มี แ นวโน้ม
สูงขึ้น แต่จานวนบุคลากรและเจ้าหน้าที่มีเท่าเดิ ม จึงทาให้เกิ ดปั ญหาการ
รอคอยเป็ นระยะเวลานาน บทความนี้ นาเสนอการพัฒนาแอพพลิ เคชัน
ระบบจัด การคิ ว การเข้า รั ก ษา โดยใช้ ก รณี ศึ ก ษาโรงพยาบาลสงขลา
นคริ นทร์ ซ่ ึ งเป็ นโรงพยาบาลขนาดใหญ่ และมีผูใ้ ช้บริ การในวันหนึ่ งๆ
เป็ นจานวนมาก สาหรั บแอพพลิ เคชันที่ นาเสนอนี้ ถูกพัฒนาขึ้นภายใต้
ทฤษฎีแถวลาดับ(queuing theory) ที่ใช้สาหรับการจัดการรายชื่ อผูร้ อคอย
(waiting list) ในกรณี ทิ่อตั ราความเร็ วการใช้บริ การเร็ วกว่าอัตราความเร็ ว
การให้บริ การ ดังนั้นจึงมีความเหมาะสมที่ จะนามาใช้จดั การระบบดูแล
สุ ขภาพ(Healthcare System) ที่ ความต้องการในการใช้บริ การมากกว่า
ความสามารถในการใช้บริ การที่มือยูเ่ นื่ องจากข้อจากัดของ ทรัพยากรที่มี
อยู่ โดยการประยุ ก ต์ ใ ช้ เ ทคนิ คแถวล าดั บ ขั้ นตอนวิ ธี Health-Q
(Healthcare Queuing algorithm) ถูกนาเสนอเพื่อสร้ างขั้นตอนวิธีการ
ทางานสาหรับแอพพลิเคชัน เพื่อทาให้การถ่ายเทของผูใ้ ช้บริ การ(Patient
Flow) มีประสิ ทธิ ภาพมากยิง่ ขึ้น ลดระยะเวลารอคอยของผูม้ าใช้บริ การ
รวมถึ งช่ วยลดปั ญหาความแออัดภายในโรงพยาบาล อี กทั้งยังสามารถ
อานวยความสะดวกให้กบั ผูม้ าใช้บริ การในโรงพยาบาลสงขลานคริ นทร์
มากยิง่ ขึ้น

1. บทนา
แอพพลิ เ คชั น ระบบจัด การคิ ว การเข้า รั ก ษา กรณี ศึ ก ษา
โรงพยาบาลสงขลานคริ นทร์ พัฒนาขึ้นเพื่ออานวยความสะดวกแก่ผมู ้ าใช้
บริ การ เนื่ องจากมีผูม้ าใช้บริ การภายในโรงพยาบาลสงขลานคริ นทร์ ใน
ทุ ก ๆวัน เป็ นจานวนมาก เกิ ด ความแออัด ในโรงพยาบาล ทั้งเจ้าหน้า ที่
ผูป้ ่ วย และญาติผปู้ ่ วย เป็ นการพัฒนารู ปแบบบริ การพยาบาลที่มีคุณภาพ
ต่อความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การ ลดระยะเวลารอคอยของผูใ้ ช้บริ การ ใน
การพัฒ นาแอพพลิ เ คชัน ระบบจัด การคิ ว การเข้า รั ก ษา กรณี ศึ ก ษา
โรงพยาบาลสงขลานคริ นทร์ ในส่ วนของเว็บ แอพพลิ เคชันได้ใช้ภาษา
PHP และ JavaScript ในการพัฒนา ใช้ Apache เป็ น Web Server เพื่อ
จาลองการใช้งานเสมื อนอยู่บนอิ นเตอร์ เ น็ ต และใช้ภาษา SQLในการ
จัดการฐานข้อมูล ส่ วนบราวเซอร์ ที่ใช้ในการทดสอบระบบคื อ Google
Chrome ในส่ วนของโมบายแอพพลิ เ คชัน ใช้ภาษาจาวาในการพัฒนา
บทความนี้ ประกอบด้วย 5 ส่ วน ดังนี้ ส่ วนที่ 2 กล่าวถึ งที่มาและแรงจูงใจ
ในการพัฒนา ส่ วนที่ 3 กล่าวถึ ง ทฤษฎี และหลักการที่เกี่ ยวข้อง ส่ วนที่ 4
กล่ าวถึ งการออกแบบ และพัฒนาระบบ และส่ วนที่ 5 นาเสนอบทสรุ ป
ของบทความ

คาสาคัญ: ระบบดูแลสุขภาพ, โรงพยาบาล, คิว, ลาดับแถว

2. ทีม่ าและแรงจูงใจ

Abstract

เนื่ องจากคนส่ วนใหญ่ หันมาให้ค วามสนใจเกี่ ยวกับสุ ขภาพ
มากขึ้น มีความต้องการที่จะเข้ามาใช้บริ การในโรงพยาบาลมากขึ้น แผนก
ผูป้ ่ วยนอกเป็ นส่ วนงานที่มีจานวนผูใ้ ช้บริ การมากที่ สุด จึงมักเกิ ดปั ญหา
การรอคอยของผูใ้ ช้บริ การระยะเวลานานจะทาให้ผใู ้ ช้บริ การไม่พึงพอใจ
แต่งานบริ การในแผนกผูป้ ่ วยนอกเป็ นงานที่ มีกิจกรรมมาก และเกิ ดขึ้ น
ตลอดเวลา เมื่อความต้องการมาใช้บริ การเพิ่มขึ้น ทาให้เกิ ดปั ญหาการรับ

Currently demand for services in hospitals have trends upward. But
personnel and staff are limited. So often a problem waiting a long time.
This article aims to develop a Queue management system applications
for medical treatment. The system can facilitate the use of
Songklanagarind hospital services. Users can check the current queue of
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เจ้าหน้าที่อื่นๆที่เกี่ยวข้อง จานวนผูป้ ่ วยที่มาใช้บริ การในแต่ละวัน เวลาที่
ใช้สาหรับการให้บริ การแก่ผปู ้ ่ วยแต่ละคน จานวนเครื่ องมือหรื ออุปกรณ์
ที่มีอยู่ รวมทั้งความสามารถในการทางานของเครื่ องมืออุปกรณ์เหล่านั้น
เป็ นต้น ดังนั้นปั จจัยเหล่ านี้ จะมีผลโดยตรงต่อการจัดคิวให้บริ การรักษา
ในแต่ละคลี นิค ซึ่ งส่ งผลต่อระยะเวลาในการรอของผูเ้ ข้ารั บการรั กษา
(waiting time)

บริ ก ารที่ไม่ดี เช่ น การให้บ ริ ก ารล่ าช้า การรอคิ วนาน เจ้าหน้าที่ พูดไม่
ไพเราะ และไม่ได้รับการดู แลเอาใจใส่ เท่าที่ ค วร ในขณะที่ ผูใ้ ห้บริ การ
ประสบปั ญ หาด้า นการจัด การ ทรั พยากรที่ มีอ ย่า งจ ากัด ผูต้ ้องการใช้
บริ การมีแนวโน้มสูงขึ้น แต่บุคลากรและเจ้าหน้าที่มีเท่าเดิม
จากปั ญหาดังกล่ าว ทาให้มีแนวคิ ดที่ จะพัฒนาแอพพลิ เคชัน
ระบบจัดการคิวการเข้ารักษา กรณี ศึกษาโรงพยาบาลสงขลานคริ นทร์ เพื่อ
อานวยความสะดวก และลดระยะเวลารอคอยของผูม้ าใช้บ ริ ก ารจาก
โรงพยาบาล

3.3 การวัดประสิทธิภาพการให้ บริการ
สาหรับการประเมินผลการทางานของแอพพลิ ชนั เพื่อทาให้
ประสิ ทธิ ภาพของการให้บริ การของผูเ้ ข้ารับการรั กษาดี ย่ิงขึ้น ในแง่ของ
การลดระยะเวลาในการรอเพื่อเข้ารับการรักษาหน้าห้องตรวจ นั้นจะทา
โดยการใช้การวัดอัตราการให้บริ การที่เพิ่มขึ้นโดยการประยุกต์ใช้ทฤษฏี
ของการวัดค่า capacity utilization rate [4] ตามสมการ (1)

3. ทฤษฎีทเี่ กีย่ วข้ อง
3.1 คิว
คิว (Queue)เป็ นโครงสร้ างข้อมูลที่มีล ักษณะเป็ นรายการใน
แนวเชิงเส้น (Linear List) ซึ่ งมีลกั ษณะการทางานที่การเพิ่มข้อมูลจะเพิ่ม
ไปตอนท้ายของรายการได้เพียงด้านเดี ยวคือส่ วนท้าย (Rear) และการนา
ค่าข้อมูลออกมาใช้งานหรื อลบค่าข้อมูลออกจากคิวจะกระทาที่ส่วนหน้า
(Front) หลักการนี้ เรี ยกว่า “เข้าก่อนออกก่อน” หรื อ First-In First-Out
(FIFO) หรื อ Last-In Last-Out (LILO) หรื อ First-Come First-Served
(FCFS) สาหรับการทางานของระบบงานจริ งที่ มีลกั ษณะแบบคิ ว เช่ น
การจราจรที่เป็ นทางเดิ นรถทางเดี ยวจะต้องรอให้รถที่ มาถึ งก่อนออกไป
ก่ อ น การเข้ า แถวซื้ อของหรื อช าระเงิ น การสั่ ง พิ ม พ์ ข ้ อ มู ล ทาง
เครื่ องพิมพ์ หรื อการสับตูร้ ถไฟบนราง เป็ นต้น
การดาเนิ นการพื้นฐานของคิว(Basic Operations)เกี่ ยวข้องกับ
การกาหนดค่าเริ่ มต้นสาหรับคิว(initializing) การใช้ขอ้ มูลที่จดั เก็บในคิว
เพื่ อ การประมวลผล(utilizing)
และการลบข้อมู ล จากคิ ว เพื่ อ คื น
หน่ วยความจาให้กบั ระบบ(erasing) โดยนาไปสู่ การดาเนิ นการเข้าคิ ว
(enqueue)และการออกจากคิว (dequeue) ซึ่ งหมายถึ งการเพิ่ม หรื อการ
จัดเก็บข้อมูลภายในคิวและการลบหรื อการดึงข้อมูลออกจากคิวตามลาดับ

[ (Actual Output)/(Potential Output) ] x 100

(1)

เมื่ อ Actual output คื อ การให้ บ ริ ก ารที่ เ กิ ด ขึ้ น จริ ง และ
Potential output คือ ศักยภาพที่สามารถให้บริ การได้
ดังนั้นเมื่ อทาการปรับใช้สมการ(1) จะได้สมการสาหรับการ
จัดคิวเข้ารับการรักษาดังสมการ (2)
µ = [ / (*)] * 100

(2)

เมื่อ µ คือ utilization,  คือตั ราการมาเข้ารับบริ การของผูเ้ ข้า
รับบริ การ(ผูป้ ่ วย),  คือ จานวนของผูใ้ ห้บริ การ(แพทย์) และ  คือ
ความสามารถที่ผใู ้ ห้บริ การสามารถทาได้ในแต่ละคนต่อวัน

3.4 แอนดรอยด์ แอพพลิเคชัน (Android Application)

3.2 การจัดการการให้ บริการในสถานบริการด้ านสุ ขภาพ

แอนดรอยด์แอพพลิ เคชัน คือ แอพพลิ เคชันต่างๆ ที่ สามารถ
ติดตั้งใช้งานได้กบั สมาร์ ทโฟนที่ ใช้ระบบปฏิ บตั ิการ แอนดรอยด์ซ่ ึ งใน
ปั จจุบนั ได้มีการพัฒนาแอนดรอยด์แอพพลิ เคชัน กันมากเนื่ องจากแอน
ดรอยด์ เป็ น OS ที่เป็ น Open Source สามารถใช้งานได้ฟรี และติดตั้งได้
กับสมาร์ ทโฟนหรื ออุปกรณ์ที่หลากหลาย และนักพัฒนาก็สามารถพัฒนา
แอนดรอยด์แอพพลิเคชัน ได้ดว้ ย Notebook หรื อ PC Desktop ธรรมดา
ได้ เรี ยกได้ว่าความสามารถของแอนดรอยด์ที่ ส ามารถท างานร่ วมกับ
ฮาร์ ดแวร์ อย่างเป็ นอิสระได้เกื อบทุกอย่าง จึ งทาให้ได้รับความนิ ยมจาก
องค์กรธุรกิจจานวนมายและมีการนาแอนดรอยด์แอพพลิเคชัน มาใช้งาน
ร่ วมกับธุรกิจหลายๆ ประเภท ทั้งแอพพลิ เคชันที่สามารถโหลดมาใช้งาน

บทความนี้ ได้จ ัด ท าแอพพิ ค เคชัน โดยใช้ ค ลี นิ ค ต่ า งๆของ
โรงพยาบาลสงขลานคริ นทร์ เป็ นกรณี ศึกษา สาหรับโรงพยาบาลสงขลา
นคริ นทร์ เป็ นโรงพยาบาลขนาด 853 เตียงให้บริ การรักษาพยาบาลผูป้ ่ วย
นอก ผูป้ ่ วยใน ผูป้ ่ วยอุบตั ิเหตุและฉุ กเฉิ นในสาขาต่างๆ ได้แก่ คลิ นิกเด็ก
คลินิกกระดูกและข้อ คลินิกตา คลินิกศัลยกรรม คลินิกอายุรกรรม คลินิก
ผิวหนัง คลินิกนรี เวช คลินิกวางแผนครอบครัว คลินิกฝากครรภ์ คลินิก
ปฐมภูมิคลินิกเวชปฏิ บตั ิทวั่ ไป คลิ นิกหู คอจมูก คลิ นิกจิตเวช คลิ นิกทัน
ตกรรม [1] สาหรับปั จจัยที่สาคัญที่มีผลต่อการจัดการในการให้บริ การ
สาหรับสถานที่ด้านสุ ขภาพในลักษณะของโรงพยาบาล ได้แก่ จานวน
บุค คลากรขององค์กรซึ่ งประกอบด้วย แพทย์ พยาบาล เภสัชกร และ
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ได้เลย หรื อแอพพลิเคชัน ที่ ตอ้ งซื้ อหรื อต้องเสี ยค่าบริ การก็ตาม ถ้าแอพ
พลิเคชัน นั้นมีประโยชน์ต่อผูใ้ ช้ [2]

3.5 เว็บแอพพลิเคชัน (Web Application)
เว็บแอพพลิ เคชัน คือ การพัฒนาระบบงานบนเว็บ ซึ่ งมีขอ้ ดี
คือ ข้อมูลต่าง ๆ ในระบบมีการไหลเวียนในแบบออนไลน์ ทั้งแบบ Local
(ภายในวง LAN) และ Global (ออกไปยังเครื อข่ายอิ นเตอร์ เน็ต) ทาให้
เหมาะสาหรับงานที่ตอ้ งการข้อมูลแบบ Real Time ระบบมีประสิ ทธิ ภาพ
แต่ใช้งานง่าย เหมือนกับท่านทากาลังท่องเว็บ ระบบงานที่ พฒั นาขึ้นมา
จะตรงกับ ความต้อ งการกั บ หน่ ว ยงาน หรื อห้ า งร้ า นมากที่ สุ ด ไม่
เหมือนกับโปรแกรมสาเร็ จรู ปทัว่ ไป ที่มกั จะจัดทาระบบในแบบกว้าง ๆ
ซึ่งมักจะไม่ตรงกับความต้องการที่แท้จริ ง ระบบสามารถโต้ตอบกับลูกค้า
หรื อผูใ้ ช้บริ การแบบ Real Time ทาให้เกิ ดความประทับใจ เครื่ องที่ใช้
งานไม่จาเป็ นต้องติดตั้งโปรแกรมใด ๆ เพิม่ เติมทั้งสิ้ น [3]

รู ปที่ 2 เว็บแอพพลิเคชันระบบจัดการคิว

4.3 การประยุกต์ ควิ เพือ่ การบริการในสถานบริการด้ านสุ ขภาพ
เพื่อทาให้ประสิ ทธิภาพของการเข้ารับบริ การของผูเ้ ข้ารับการ
รักษาดี ยิ่งขึ้ น ในแง่ของการลดระยะเวลในการรอ ทฤษฏีของคิวจึงถูก
นามาประยุกต์และปรั บให้เหมาะสมกับบริ บทของแอพพลิ เคชันที่สร้ าง
ขึ้น บทความนี้ จึงเสนอขั้น ตอนวิธี Health-Q โดยขั้น ตอนวิ ธี ด ังกล่ าว
แบ่งออกเป็ น 2 ส่ วนคือส่ วนของการเพิ่มคิวการให้บริ การ (Health-enQ
procedure) และการลบคิวออกจากการให้บริ การ (Health-deQ procedure)
ดังแสดงในรู ปที่ 3

4. รายละเอียดการพัฒนา
4.1 การออกแบบระบบ
การออกแบบพัฒนาระบบแบ่งผูใ้ ช้ออกเป็ น 2 ส่ วน คือ
1.ผูใ้ ช้บริ การ ใช้งานผ่านสมาร์ ทโฟนบนระบบปฏิ บตั ิ ก ารแอนดรอยด์
โดยมีความสามารถคือ(1) ตรวจสอบคิวปั จจุบนั ของแต่ละแผนกได้ (2)ตั้ง
ค่าแจ้งเตือนเมื่อใกล้ถึงคิ วได้ (3)ค้นหาสถานที่ จานวนคิ วที่เหลื อจาก
หมายเลขผูป้ ่ วยนอก (Hospital Number: HN) ได้
2. เจ้า หน้า ที่ ใช้ง านผ่ า นเว็บ แอพพลิ เ คชัน โดยมี ค วามสามารถคื อ (1)
เจ้าหน้าที่สามารถกาหนดจานวนห้องตรวจได้ (2) เจ้าหน้าที่สามารถเพิ่ม
ลบผูป้ ่ วย รวมถึงส่งต่อผูป้ ่ วยไปยังคลินิกอื่นๆได้

procedure Health-enQ(PatientHN)
if (queue > PatientServiceCapacity)
return queue is overflow
endif
CurrQ  CurrQ + 1
queue[CurrQ]  PatientHN
return true
end procedure

4.2 การพัฒนาระบบ
ในการพัฒนาระบบแอพพลิ เ คชันบนมื อถื อ “ตรวจสอบคิ ว
โรงพยาบาล (Queue Hospital)” นี้ จะคานึ งถึ งการเข้าถึ งข้อมูลได้อย่าง
รวดเร็ ว ใช้งานง่าย สะดวก ลดระยะเวลารอคอยของผูม้ าใช้บริ การภายใน
โรงพยาบาล

procedure Health-deQ
if queue is empty
return (“run out of patient”)
end if
PatientHN = queue[front]
front ← front + 1
//check number of appointment
if NOofAppoint[PatientHN] > 1
// waiting list check
i =1
loop while (i<= NOofAppoint[PatientHN])

รู ปที่ 1 แอพพลิเคชัน Queue Hospital
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if WL_Q[i] is shorter than queue
WL_Q[i]  PatientHN
return true
endif
ii+1
endloop
return true
end procedure

ดร. จารุ ณี ดวงสุ วรรณ ที่ ไ ด้ใ ห้ ค าเสนอแนะ แนวคิ ด ตลอดจนแก้ไ ข
ข้อบกพร่ องต่างๆ มาโดยตลอด

เอกสารอ้ างอิง
[1] “โรงพยาบาลสงขลานคริ นทร์ ” (ออนไลน์) แหล่งที่มา :
http://www.hospital.psu.ac.th/ (สื บค้น: 12-1-2559)
[2] “Android and Developer” (ออนไลน์) แหล่งที่มา :
http://developer.android.com/ (สื บค้น: 21-2-2559)
[3] “HTML and JavaScript” (ออนไลน์) แหล่งที่มา :
http://www.w3schools.com/ (สื บค้น: 1-2-2559)
[4] B. Martin, “Calculating utilization in a services company,”
NetSuite OpenAir, Bostan.

รู ปที่ 3 Health-Q pseudo-code

4.4 ผล
เมื่อนาแอพพลิ เคชันระบบจัดการคิวรักษามาใช้สาหรับการ
บริ หารจัดการคิวเข้ารับการรั กษาแทนการจัดการคิวแบบเดิ มที่ ใช้อยู่ใน
ปั จจุบนั พบว่าทาให้ระยะเวลาการรอของผูเ้ ข้ารับการรักษาลดลง และ
ประสิ ทธิ ภาพของการให้บริ การเพิ่มขึ้น โดยใช้สมการ (2) เพื่อคานวณ
ประสิ ทธิ ภาพที่เกิดขึ้นการจัดคิวเข้ารักษาของแอพพลิเคชันระบบจัดการ
คิวรักษา พบว่าการให้บริ การจากเดิม 20 % เพิ่มเป็ น 29.16 % ซึ่ งอธิ บาย
ได้วา่ การให้บริ การเพิ่มขึ้นจากเดิมประมาณ 10% นัน่ เอง
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5. สรุป
แอพพลิเคชันระบบจัดการคิวการเข้ารักษา
กรณี ศึกษา
โรงพยาบาลสงขลานคริ นทร์ เป็ นระบบที่สามารถอานวยความสะดวกแก่
ผูม้ าใช้บริ การในโรงพยาบาลผ่านแอพพลิเคชัน บนระบบปฏิบตั ิการแอน
ดรอยด์ โดยผูใ้ ช้สามารถสามารถตรวจสอบคิวปั จจุบนั ของแต่ละแผนก
และดูจานวนคิวที่เหลือจากหมายเลขผูป้ ่ วยนอกได้ ในส่ วนของเจ้าหน้าที่
จะใช้งานผ่านเว็บแอพพลิเคชัน เพื่อความสะดวกในการเข้าถึง และใช้งาน
ซึ่งเจ้าหน้าที่สามารถกาหนดจานวนห้องตรวจ เพิ่ม ลบ และส่ งต่อผูป้ ่ วย
ไปยังคลินิกอื่นๆได้ ซึ่งผลจากความสามารถในการทางานของแอพพลิเค
ชันที่เสนอนี้ทาให้ประสิ ทธิ ภาพการให้บริ การของโรงพยาบาลเพิ่มขึ้น
เนื่องจากสามารถให้บริ การตรวจรักษาผูป้ ่ วยในแต่ละคลีนิคเพิ่มขึ้น
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ผลกระทบของมวลเนือ้ เยือ่ เฉลีย่ และความถี่จากโทรศัพท์ เคลือ่ นทีต่ ่ อศีรษะมนุษย์
Effect of Averaged Mass Tissue and Frequency from Mobile Phone to Human Head
ปิ ยะภัทร พ่ วงศรี 1 นนชณัต ฉัตรภูติ 2 อภิบาล พฤกษานุบาล 2 และ อานนท์ สิ งห์ เสถียร 3
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results of this simulation are far-field pattern of mobile phone, Specific
Absorption Rate (SAR) and power density in human head. The research
uses Flat Specific Anthropomorphic Mannequin (SAM) combined with
IEEE mobile phone. The two methods named Perfect Boundary
Approximation (PBA) and Thin Sheet Technique (TST) are used to be
mesh dividing. Finite Difference Time Domain numerical method is
used to analyze. The results are found that SAR values in all conditions
are in the range of 0.20-9.95 W/kg. The second point, the SAR values
are increased according to averaged mass tissues and frequencies. Then,
the area of SAR values of 1800 MHz is the narrowest due to -60 degree
Main Lobe direction. Finally, the power density varies directly with
frequencies.

บทคัดย่อ
บทความนี้ กล่ า วเกี่ ย วกับ งานวิ จ ัย เรื่ อ งผลกระทบของมวล
เนื้อเยือ่ เฉลี่ยและความถี่จากโทรศัพท์เคลื่อนที่ต่อศีรษะมนุษย์ โดยการใช้
ตัวแปรสองตัว ประกอบด้วยมวลเนื้ อเยื่อเฉลี่ยของศีรษะและความถี่ของ
คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ าจากโทรศัพท์ ผลลัพธ์ของการจําลองนี้ ถูกวัดโดยค่า
อัตราการดูดซับพลังงานจําเพาะ (Specific Absorption Rate: SAR) ค่า
ความหนาแน่ นพลังงานในศีรษะมนุ ษย์ และรู ปแบบการแผ่พลังงานจาก
โทรศัพท์เคลื่ อนที่ งานวิจยั นี้ จาํ ลองโดยใช้แบบจําลองศี รษะแบบ Flat
Specific Anthropomorphic Mannequin (SAM) ร่ วมกับโทรศัพท์เคลื่อนที่
ตามมาตรฐาน IEEE วิธีที่ ใช้ในการจําลองนี้ มีสองวิธีไ ด้แก่ Perfect
Boundary Approximation (PBA) และ Thin Sheet Technique (TST)
สําหรับการแบ่ งเมช ร่ วมกับระเบี ยบวิธีผลต่างสื บเนื่ องในโดเมนเวลา
สําหรับการวิเคราะห์เชิงตัวเลข ผลการวิจยั พบว่าค่า SAR ในทุกเงื่อนไข
การจํา ลองอยู่ใ นช่ ว ง 0.20-9.95 วัต ต์ต่ อ กิ โ ลกรั ม ประการที่ ส องมี
ความสัมพันธ์ในทางบวกระหว่างค่า SAR กับมวลเนื้ อเยื่อเฉลี่ยและ
ความถี่ ประการที่สามพื้นที่ค่า SAR อันเนื่ องมาจากความถี่ 1800 MHz
นั้นแคบที่สุดเพราะมี Main lobe direction เท่ากับ -60 องศา และสุ ดท้าย
ค่าความหนาแน่นกําลังแปรผกผันกับค่าความถี่

Keywords: specific absorption rate, mobile phone, human head

1. บทนํา
ในสภาวการณ์ปัจจุบนั โทรศัพท์เคลื่อนที่ได้ถูกพัฒนาและใช้
กันอย่างแพร่ หลาย โดยอุปกรณ์น้ ี น้ นั ได้เป็ นตัวกําเนิ ดคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ า
หรื อที่ เ รี ยกว่ า การรบกวนทางแม่ เ หล็ ก ไฟฟ้ า (electromagnetic
interference) ซึ่ งถ้ามนุษย์ได้รับคลื่นนี้ในปริ มาณและเวลาที่มากพอ ก็อาจ
นําพาไปสู่ การเกิดโรคต่างๆ เช่น มะเร็ ง พาร์ กินสัน อัลไซเมอร์ และโรค
ทางระบบสื บพันธุ์ เป็ นต้น องค์การอนามัยโลก สื่ อ และงานวิจยั จํานวน
มากได้ มี ค ํ า เตื อ นถึ ง อั น ตรายที่ เ กิ ด จากคลื่ น แม่ เ หล็ ก ไฟฟ้ าจาก
โทรศัพท์เคลื่อนที่เหล่านี้
ในทางวิศวกรรมการศึกษาผลกระทบจากคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ า
ต่อมนุษย์ หรื อ biological effect เป็ นสิ่ งสําคัญสิ่ งหนึ่ งในด้านความเข้ากัน
ได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้ า (electromagnetic compatibility) ค่า SAR เป็ นส่ วน

คําสําคัญ: อัตราการดูดซับพลังงานจําเพาะ, โทรศัพท์เคลื่อนที่, ศีรษะ
มนุษย์

Abstract
This article describes research entitled Effect of Averaged
Mass Tissue and Frequency from Mobile Phone to Human Head. Based
on two variables, they are comprised of averaged mass tissues of human
head and frequencies of electromagnetic wave from the phone. The
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หนึ่ งของการวัด biological effect โดยการวัดผลกระทบจากคลื่ น
แม่เหล็กไฟฟ้ าต่อสุ ขภาพของมนุษย์ งานวิจยั จํานวนมากเกี่ยวกับ SAR ใน
ศีรษะมนุ ษย์สามารถแบ่งออกเป็ น 4 กลุ่มดังนี้ กลุ่มที่ 1 วิจยั เกี่ยวกับ
ผลกระทบของการดูดซับพลังงานศีรษะมนุ ษย์อนั เนื่ องมาจากตําแหน่ ง
ของโทรศัพท์ โดยการวัดค่ายอดและค่ารวมของ SAR ทั้งมวลเนื้ อเยื่อ
เฉลี่ ย 1 และ 10 กรั ม ที่ 850, 900 และ 1600 เมกะเฮิ ร์ ต ซ์ (MHz)
ผลการวิจยั แสดงให้เห็นว่าตําแหน่ งและมุมของโทรศัพท์มีผลต่อค่า SAR
กลุ่มที่ 2 เน้นการแปรผันของขนาดและชนิ ดของศีรษะ โดยการวัดค่ายอด
ของ SAR มวลเนื้อเยือ่ เฉลี่ย 10 กรัม ความถี่ 835 และ 1900 MHz ในขณะ
ที่ กลุ่ มที่ 3 ได้พฒ
ั นาการตรวจสอบในทางปฏิ บตั ิ โดยการเพิ่ ม มื อ ของ
มนุษย์เข้ามาคํานวณค่า SAR ด้วย กลุ่มนี้ มีสภาวะการทดลองคือวัดค่า
SAR รวม มวลเนื้อเยือ่ เฉลี่ย 1 และ 10 กรัม ความถี่ 835 - 2100 MHz กลุ่ม
สุ ดท้ายเน้นการวิเคราะห์ผลกระทบจากวัตถุโลหะรู ปทรงวงแหวนต่อการ
ดูดซับพลังงานที่ถูกเหนี่ยวนําโดยโทรศัพท์เคลื่อนที่ ซึ่ งผลการวิจยั คือการ
ดูดซับพลังงานขึ้นอยูก่ บั ขนาดและตําแหน่งของวัตถุ สภาวะการทดลองนี้
คือการวัดค่า SAR รวม มวลเนื้ อเยื่อเฉลี่ ย 10 กรัม ความถี่ 1900 MHz
บทความนี้ สนใจในผลกระทบของการดูดซับพลังงานในศีรษะมนุษย์อนั
เนื่องมาจากมวลเนื้อเยือ่ เฉลี่ย 1 และ 10 กรัม และความถี่ใช้งาน 850, 900,
1800 และ 1900 MHz ซึ่ งเป็ นความถี่ในระบบ Global System for Mobile
communication (GSM) เพื่อช่วยเสริ มข้อมูลของค่า SAR รู ปแบบของ
สนามระยะไกล และค่าหนาแน่นพลังงานมากขึ้น

รู ปที่ 1 พิกดั เชิงขั้วของสนามระยะไกล

2.2 อัตราการดูดซั บพลังงานจําเพาะ
หนาแน่ นพลังงาน

SAR ถู กใช้เ พื่ อ คํา นวณหาค่ า ปริ ม าณของพลัง งานคลื่ น
แม่เหล็กไฟฟ้ าที่เนื้ อเยื่อของมนุษย์ได้ดูดซับไว้ในหน่ วยวัตต์ต่อกิโลกรัม
(W/kg) การเพิ่มขึ้นของการใช้อุปกรณ์ไร้สายทําให้ปริ มาณของพลังงาน
การแผ่กระจายคลื่นต่อร่ างกายมนุษย์เพิ่มมากขึ้นตามไปด้วย เพราะฉะนั้น
เป็ นสิ่ งสําคัญมากที่จะหลี กเลี่ ยงพลังงานการแผ่กระจายคลื่ นเข้าไปใน
ศีรษะ ซึ่ งค่า SAR สามารถคํานวณได้โดย
=

โดยที่

2. ทฤษฎีทเี่ กีย่ วข้ อง
2.1 สนามระยะไกล
สนามระยะไกลคือกราฟแสดงคุณลักษณะของสายอากาศซึ่ ง
แผ่ออกมาจากโทรศัพท์เคลื่อนที่ โดยประกอบไปด้วยความถี่ ขนาดและ
ทิศทางของโลบหลัก (Main Lobe Magnitude and Direction) ความกว้าง
ของมุม (Angular Width) และระดับโลบข้าง (Side Lobe Level) สนาม
ระยะไกลแปรผันโดยตรงกับ ความถี่ ขนาดของโลบหลักคื อ เวกเตอร์
สนามไฟฟ้ าที่แผ่ออกมามากที่สุด มีหน่วยเป็ นเดซิ เบล รัศมีของโลบหลัก
มีสูตรว่า


R

(SAR) และความ

m

โดยที่ d หมายถึงค่าระยะห่างของสายอากาศที่มากที่สุด หน่วย
เป็ นเมตร และ คือความยาวคลื่น หน่วยเป็ นเมตร ทิศทางของโลบหลัก
แสดงทิศทางของเวกเตอร์สนามไฟฟ้ าในหน่วยองศา ระดับโลบข้างกล่าว
เกี่ ย วกับ ขนาดของเวกเตอร์ ส นามไฟฟ้ าที่ ข อบของความกว้า งของมุ ม
งานวิจยั นี้เน้นที่พิกดั เชิงขั้วของสนามระยะไกล ที่ประกอบไปด้วย 4 ค่า
หลักที่ได้กล่าวมาแล้วดังแสดงในรู ปที่ 1

[W/kg]

(2)

คือค่าความนําไฟฟ้ า หน่วยเป็ นซี เมนส์ต่อเมตร
คือความหนาแน่น หน่วยเป็ นกิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
E คือสนามไฟฟ้ า หน่วยเป็ นโวลต์ต่อเมตร
P คือความหนาแน่นพลังงาน หน่วยเป็ นวัตต์ต่อลูกบาศก์เมตร

โดยทัว่ ไปปริ มาณเนื้อเยือ่ ที่ถูกนํามาคํานวณค่า SAR จะมีค่า 1
และ 10 กรัม อันเนื่องมาจากข้อกําหนดจาก International Commission on
Non-Ionization Radiation Protection (ICNIRP) และ American National
Standard Institute (ANSI) ในปี 1991 Institute of Electrical and
Electronics Engineers (IEEE) ได้ตีพิมพ์ “Standard for Safety Levels
with Respect to Human Exposure to Radio Frequency Electromagnetic
Fields, 3 kHz to 300 GHz.” ได้ระบุค่าของความหนาแน่นพลังงานไว้ดว้ ย
โดยกล่าวว่าพลังงานทั้งหมดที่ ลอ้ มรอบพื้นที่ ผิวปิ ดสามารถคํานวณได้
จากสู ตร


 

W



โดย f คือความถี่ จนมาถึงปั จจุบนั IEEE ได้ปรับปรุ งมาตรฐาน
ให้ทนั สมัย จึงได้ตีพิมพ์ IEEE Std. 1528TM -2013 “Recommended
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 S

Practice for Determining the Peak Spatial-Average Specific Absorption
Rate (SAR) in the Human Head from Wireless Communications
Devices: Measurement Techniques.” ซึ่ งได้มีการคํานวณค่า SAR บริ เวณ
เฉลี่ยค่ายอดในทางปฏิบตั ิ ค่า SAR นั้นได้ถูกแนะนําถึงค่า SAR สู งสุ ดที่
ไม่ควรเกิน โดย 2 องค์กรคือ ICNIRP ได้จาํ กัดไว้ที่ 2 W/kg และ
International Electrotechnical Commission (IEC) ร่ วมกับองค์การอาหาร
และยา (FDA) ของประเทศสหรัฐอเมริ กาได้จาํ กัดไว้ที่ 4 W/kg ถ้าค่า
SAR เกิ นขี ด จํา กัด พลังงานจากคลื่ นแม่ เ หล็กไฟฟ้ าอาจจะสามารถ
เอาชนะสมดุลของอุณหภูมิร่างกาย เนื้ อเยื่อก็จะได้รับความร้อนมากขึ้น
ซึ่ งจะนําไปสู่ การเกิดโรคต่างๆ ในที่สุด

[cm]

โดยที่ N นั้นคือจํานวนรอบของขดลวด ความถี่ที่สายอากาศ
ส่ งออกมานั้นคือ 900 MHz ซึ่ งแสดงผ่านพารามิเตอร์ S ดังแสดงในรู ปที่
5 วิ ธี ก ารที่ ใ ช้ค าํ นวณคื อ ระเบี ย บวิ ธี ผ ลต่ า งสื บ เนื่ อ งจํา กัด โดเมนเวลา
(Finite Difference Time Domain) เข้ากับสมการแมกซ์เวลล์ของ
สนามไฟฟ้ าและสนามแม่เหล็ก

3 โมเดลการจําลอง
โม เ ด ล ศี รษ ะ เ ป็ น โ ม เ ด ล ที่ ถู ก ป รั บ แต่ ง ข อ ง Specific
Anthropomorphic Mannequin (SAM) หรื อเรี ยกว่า Flat SAM ดังแสดง
ในรู ปที่ 2

รู ปที่ 3 โทรศัพท์เคลื่อนที่ตามมาตรฐาน IEEE

รูปที่ 2 Flat SAM
รู ปที่ 4 การออกแบบสายอากาศแบบเกลียว

ภายในบรรจุของเหลวที่มีค่าเปอร์ มิตติวิต้ ีเท่ากับ 42 ค่าสภาพ
ให้ซึมผ่านได้เท่ากับ 1 ค่าความหนาแน่นเท่ากับ 1000 กก.ต่อลบ.ม. และ
ค่าความนําไฟฟ้ าเท่ากับ 1 ซี เมนส์ ต่อเมตรโมเดลโทรศัพท์เคลื่อนที่เป็ น
โทรศัพท์ทวั่ ไปแบบโมโนโพล ซึ่ งเรี ยกว่า โทรศัพท์เคลื่อนที่แบบ IEEE
โ ด ย เ ป็ น ที่ รู้ จั ก กั น ว่ า ถู ก ใ ช้ เ พื่ อ ก า ร จํ า ล อ ง เ พื่ อ ห า ค่ า SAR
โทรศัพท์เคลื่อนที่ประกอบไปด้วย 2 ส่ วน คือโครงและสายอากาศโมโน
โพลแบบเกลียว โครงนั้นทํามาจากตัวนําไฟฟ้ ายิง่ ยวด (PEC) ซึ่ งทําหน้าที่
เป็ นกราวด์ ส่ ว นสายอากาศนั้น มี ก ํา ลัง ไฟฟ้ า 1 วัต ต์ ทํา มาจาก PEC
เช่นเดียวกันดังแสดงในรู ปที่ 3 การออกแบบสายอากาศเกลียวที่แสดงใน
รู ปที่ 4 นั้นมี 5 ตัวแปร ซึ่ งสามารถคํานวณได้ดงั นี้


L2 = (

(6)

รู ปที่ 5 พารามิเตอร์ S ของสายอากาศ

)2 + S2cm

tan  
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4 ผลการจําลอง
SAR ค่ายอด สนามระยะไกล และความหนาแน่นพลังงานถูก
วัดในความถี่ใช้งาน 4 ค่าอันได้แก่ 850, 900, 1800 และ 1900 MHz และ
มวลเนื้ อเยื่อเฉลี่ย 2 ค่า คือ 1 และ 10 กรัม จากตารางที่ 1 จะเห็นว่าค่า
SAR นั้นมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเมื่อความถี่มากขึ้น และค่านั้นใกล้เคียงกับ
งานวิจยั ก่อนหน้านี้ เช่นงานวิจยั ของ Eduard (2012) ในกรณี มวลเนื้อเยือ่
เฉลี่ย 10 กรัม ความถี่ 900 MHz ค่า SAR นั้นต่างกัน 0.15 W/kg และ Joo
(2005) ก็สอดคล้องเช่นกัน ในกรณี มวลเนื้อเยือ่ เฉลี่ย 1 กรัม ความถี่ 1800
MHz ค่า SAR นั้นต่างกัน 0.12 W/kg

รู ปที่ 6 ค่าความหนาแน่นกําลังแปรผันตามความถี่

5 สรุป

ตารางที่ 1 ค่า SAR ในทุกสถานะการทดลอง

บทความนี้ได้แสดงให้เห็นว่าโทรศัพท์เคลื่อนที่น้ นั ได้กระจาย
พลังงานออกมาก แล้วศี รษะมนุ ษย์น้ นั ก็ได้ดูดซับพลังงานเอาไว้ อัตรา
การดูดซับพลังงานนั้นก็แปรผันตามความถี่ของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ า และ
เมื่อเปรี ยบเทียบกับค่าขีดจํากัดขององค์กรต่างๆ ก็เกินค่าที่กาํ หนดไว้ แต่
อย่างไรก็ตามอันตรายจากพลังงานจากโทรศัพท์น้ นั ก็ตอ้ งมีช่วงระยะเวลา
หนึ่ ง จึ งอาจกล่าวได้ว่าคลื่นจากโทรศัพท์น้ นั ไม่ได้ทาํ อันตรายต่อศีรษะ
ของมนุษย์มากนัก
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สนามระยะไกลถู ก กล่ า วถึ ง เป็ นผลการจํา ลองประการที่ 2
เวกเตอร์ ส นามไฟฟ้ าที่ อ อกมาจากสายอากาศถู ก พิ จ ารณาจากการที่
โทรศัพท์อยู่ในแนวแกน x และจากผลการจําลองในตารางที่ 2 ที่มีค่า
ขนาดและทิ ศทางของโลบหลัก ความกว้างของมุ มและระดับโลบข้า ง
พบว่าค่าองศาของเวกเตอร์สนามไฟฟ้ าไม่ข้ ึนอยูก่ บั มวลเนื้ อเยือ่ เฉลี่ยและ
ความถี่ เวกเตอร์ สนามไฟฟ้ าจากความถี่ 1800 MHz นั้นเบี่ยงเบนไปจาก
แกน 0 องศามากที่สุด คือมีค่าเท่ากับ -60 องศา
ตารางที่ 2 ส่ วนประกอบต่างๆ ของสนามระยะไกล

ความหนาแน่ น พลัง งานนั้น หาได้จ าก SAR* จากรู ป ที่ 6
ความหนาแน่นกําลังแปรผันกลับกับความถี่ในลักษณะกราฟเอกซ์โปเนน
เชียล ด้วยวิธีการ regression ค่า R2 นั้นเท่ากับ 0.9709 นัน่ หมายความว่า
กราฟที่ได้มีความใกล้เคียงค่าที่พล็อดได้ ซึ่ งเป็ นไปตามสมการ


73,859

.

W

(7)
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วินิจฉัยโรคจากการสั งเกตอุจจาระ
Stool Examination on Mobile
อานนท์ จันทรัตน์ และ ศิริรัตน์ วณิชโยบล
ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์

บทคัดย่ อ

1. บทนา

ปั จจุบนั มีวิธีหลากหลายที่จะหาค าตอบของโรคในผูค้ น อี ก
หนึ่ งวีธีที่โดดเด่นซึ่ งสามารถทาได้โดยง่ายนั้นคือการสังเกตอุจจาระด้วย
ตนเอง อุ จ จาระของคนเราสามารถบอกโรคที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น ได้จ ริ ง แต่
อย่างไรก็ตามหากผูส้ ังเกตไม่มีขอ้ มูลหรื อความรู ้ เกี่ ยวกับการคาดเดาโรค
ต่าง ๆที่อาจจะเกิดขึ้นจากลักษณะอุจจาระที่ผิดปกติแล้วนั้น อาจเป็ นการ
สร้ า งนิ สั ย การละเลยเอาใจใส่ สุ ข ภาพได้ บทความนี้ น าเสนอการ
วิ นิ จ ฉั ย โรคจากการสั ง เกตอุ จ จาระผ่ า นทางแอปพลิ เ คชั น ที่ ใ ช้ บ น
โทรศัพ ท์มื อ ถื อ ระบบปฎิ บ ัติ ก ารแอนดรอยด์ ภายในแอปพลิ เ คชั น
ประกอบด้ว ย 3 ส่ ว นหลัก คื อ ส่ ว นแรก แบบทดสอบที่ อ านวยความ
สะดวกต่อผูใ้ ช้ในการวินิจฉัยอุจจาระด้วยตนเอง ทาให้ผใู ้ ช้สามารถทราบ
ถึงภาวะการเกิดโรคและหาทางรักษาได้อย่างทันการ การทดสอบอ้างอิ ง
จากหลายปัจจัย เช่น สี ลักษณะ กลิ่น เป็ นต้น ส่ วนที่สองคือเนื้ อหาความรู ้
ข้อมูลเกี่ ยวกับอุจจาระ รวมไปถึ งแนวทางการกิ นอาหารที่ ถูกต้อง และ
ส่วนที่สามคือการแนะนาแนวทางสร้างวินยั ที่ดีในการถ่ายอุจจาระ

ปั จจุบนั สังคมไทยเกินครึ่ งละเลยการเอาใจใส่ ดูแลสุ ขภาพ ซึ่ ง
หลายคนอาจมองเป็ นเรื่ องเล็กน้อยและขาดการตระหนักถึง แต่ทว่าสิ่ งเล็ก
ๆ น้อย ๆนั้นเองที่อาจเป็ นสัญญาณเตือนบ่งบอกเกี่ ยวกับสุ ขภาพเป็ นอย่าง
ดี เช่ น อาการตาขาวมี สีเ หลื องอาจบอกได้ว่าตับ ทางานผิดปกติ อาการ
หนาวง่ายซึ่งเสี่ ยงต่อการเป็ นโรคต่อมไทรอยด์ผิดปกติ แม้กระทัง่ อุจจาระ
ของเราซึ่ งอาจบอกโรคที่ เกิ ดขึ้นได้หลายรู ปแบบตามลักษณะที่แตกต่าง
กัน ออกไป ในทางการแพทย์ถื อว่ าลัก ษณะอุ จ จาระมี ค วามส าคัญมาก
เพราะเป็ นเหมือนกระจกสะท้อนสุขภาพของเจ้าของได้ [1-2]
โรคต่าง ๆ ที่ อาจเกิ ด ขึ้น และสามารถสัง เกตได้จากอุจจาระ
ของตัวเจ้าของนั้นมีมากมาย เช่ น การมีอุจจาระเป็ นมูกเลื อดเนื่ องจากติ ด
เชื้ อในลาไส้ใ หญ่ อาจทาให้ เกิ ดโรคบิ ดได้ ซึ่ งจะเห็ นได้จากการสังเกต
อุจจาระว่ามีมูกเลื อดหรื อไม่ เป็ นต้น การตรวจสอบหรื อวินิจฉัยโรคมีวิธี
ที่ แตกต่างหลากหลายเช่ นกัน เช่ น การตรวจเลื อด การตรวจด้วยกล้อง
จุ ล ทรรศน์ เป็ นต้น แต่ อี ก หนึ่ งวิ ธี ที่ ทุ ก คนสามารถท าได้ ด้ว ยตนเอง
สะดวกและทาได้เป็ นประจา คือการสังเกตอุจจาระด้วยตัวของเราเอง แต่
ทว่าหลายต่อหลายคนที่ยงั ไม่ทราบถึงเหตุและผลของการวินิจฉัยโรคจาก
อุจจาระจึงทาให้เป็ นเรื่ องที่ยากลาบากพอสมควร เหตุน้ ี ผูว้ ิจยั จึงได้ทาการ
พัฒนาแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือที่ใช้ในการวินิจฉัยหรื อพยากรณ์
โรคที่ได้จากการสังเกตอุจจาระด้วยตนเองเพื่อเป็ นหนึ่ งในเครื่ องมือ ที่
สนับสนุนการดูแลสุ ขภาพของผูใ้ ช้และสร้างเสริ มนิ สัยการเอาใจใส่ ดูแล
สุขภาพของคนไทย
บทความนี้ ประกอบด้ว ย 5 ส่ ว น โดยส่ ว นที่ 2 อธิ บ ายถึ ง
หลัก การและขั้น ตอนวิ ธี ก ารตรวจอุ จ จาระและงานวิ จ ัย ที่ เ กี่ ย วข้อ ง
ตามลาดับ ส่ วนที่ 3 นาเสนอสถาปั ตยกรรมและกระบวนการพัฒนา ส่ วน
ที่ 4 นาเสนอการทดสอบใช้งาน และส่ วนที่ 5 เป็ นบทสรุ ป

คาสาคัญ: อุจจาระ, การสังเกตอุจจาระ, การวินิจฉัยโรค
Presently, there are variety of ways to get answers to
people’s diseases. One of the easiest ways is to observe their own stool.
Their stool can give their valuable insights into their health. However, if
ones have no knowledge to predict various diseases that may be caused
by abnormal stools, this may create neglected healthcare habits. This
paper presents a diagnosis by observing stool through an application
running on Android smartphones. The application consists of three
parts. The first part is the stool examination test which facilitates users
to self-test to diagnose their own stool, leading to know the status of
their disease and seek treatment instantly. The diagnosis from stool is
based on several factors, including consistency, color, composition,
suspension and smell of stool. The second part provides information
about the stool, the correct way to eat. Finally, the third part is to
introduce the discipline's great to defecate.
Keywords: Stool, Stool Examination, Diagnosis

2. ทฤษฎีทเี่ กีย่ วข้ อง
2.1 ทฤษฎีและหลักการ
2.1.1 การตรวจอุจจาระ (Stool Examination หรื อ Stool Test) คือ
การตรวจสุ ขภาพพื้นฐาน เพื่อช่ วยแพทย์ในการวินิจฉัยความผิดปกติของ
โรคในระบบทางเดินอาหาร
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รายการ ข้อดี ของ Bowel Move คือ การออกแบบที่ดี มีส่วนติดต่อผูใ้ ช้ที่
สื่ อ ความหมายได้อ ย่ า งดี เ ยี่ ย ม มี ก ารเก็ บ ตัว แปลที่ ส าคัญ ส าหรั บ การ
วินิจฉัย ซึ่งมีดว้ ยกัน 2 ตัวแปลคือ ลักษณะของอุจจาระ และสี ของอุจจาระ
ซึ่ งผูใ้ ช้สามารถสังเกตและกรอกข้อมูลได้โดยง่าย อย่างไรก็ตาม Bowel
Move มีขอ้ เสี ยคือ การเก็บแค่ลกั ษณะและสี ของอุจจาระอาจเป็ นข้อมูลที่
น้อยเกิ น ไปสาหรั บแพทย์หรื อผูว้ ินิจฉัยซึ่ งมีโอกาสที่จะได้ผลลัพธ์จาก
การวินิจฉัยที่คลุมเครื อหรื อผิดพลาดได้และผูใ้ ช้ไม่มีแรงจูงใจในการเก็บ
ข้อมูลเพราะสิ่ งต่าง ๆ ที่ผใู้ ช้เก็บไม่ได้สื่อความหมาย ตัวอย่างเช่ น ผูใ้ ช้ไม่
อาจทราบได้ว่าลักษณะของอุ จจาระแบบใดที่ จะบ่ งบอกโรคที่ ผูใ้ ช้อาจ
เป็ นได้

การตรวจอุจจาระแบ่งออกเป็ น 2 การตรวจใหญ่ๆด้วยกันคื อ การ
ตรวจแบบพื้นฐาน และการตรวจแบบเฉพาะเจาะจง
1) การตรวจแบบพื้นฐาน (Physical Analysis) เป็ นการตรวจ
แบบง่ายและใช้เ ครื่ องมื อไม่ ซับ ซ้อน อาทิ การดู ล ัก ษณะภายนอกของ
อุจจาระ ว่า แข็ง นุ่ ม เป็ นน้ า มีมูก มีเลื อดปน ดูสีข องอุจจาระ การส่ อง
กล้องตรวจและการตรวจค่าความเป็ นกรด เบสของอุจจาระ เป็ นต้น
2) การตรวจแบบเจาะจง (Comprehensive Digestive Stool
Analysis เรี ยกย่อว่า CDSA) อาทิ การตรวจเลื อดในอุจจาระขั้นละเอียด
เพื่อเป็ นการคัดกรองมะเร็ งในลาไส้แม้กระทั้งการตรวจหาน้ าย่อย เพื่อดู
การย่อยอาหารผิดปกติจากเอนไซม์ตวั ใด เป็ นต้น [2]
2.1.2 ลักษณะของอุจจาระ (Stool Consistency) สามารถสะท้อนให้
เห็ นถึงอัตราส่ วนของอุจจาระได้ ซึ่ งอุจจาระโดยปกติแล้ว ประกอบด้วย
น้ าประมาณ 75 % และของแข็ง 25% ซึ่ งได้แก่ เซลลูโลส (Cellulose) กาก
ใยที่ยอ่ ยไม่ได้ เป็ นต้น อุจจาระสามารถแบ่งตามลักษณะได้ตามเกณฑ์
ของ Bristol Stool Form Scale [3] ได้ 7 ลักษณะ กล่าวคือ 2 ลักษณะแรก
เป็ นอุจจาระที่เกิดการหมักหมมเป็ นเวลานาน เป็ นก้อนแข็ง ผูท้ ี่มีลกั ษณะ
อุจจาระเช่ นนี้ มัก มี อาการท้องผูก ลัก ษณะที่ 3,4 และ 5 เป็ นอุจจาระที่
ปรกติ และลักษณะที่ 6 กับ 7 เป็ นอุจจาระของคนอาการท้องร่ วง

รู ปที่ 2: ตัวอย่างหน้าจอของแอปพลิเคชัน Bowel
Move

3. ขั้นตอนวิธีการดาเนินการวิจยั
3.1 สถาปัตยกรรมของแอปพลิเคชัน Stool Examination
การออกแบบสถาปั ตยกรรม ของแอปพลิ เ คชั น Stool
Examination มีส่วนประกอบ 2 ส่ วนคือ 1. ผูใ้ ช้ทุกวัย และ2. อุปกรณ์ที่ใช้
ระบบปฎิบตั ิการแอนดรอยด์ ดังแสดงในรู ปที่ 3

รูปที1่ : ลักษณะของอุจจาระตามเกณฑ์ของ
Bristol Stool Form Scale[3]
2.2 งานวิจัยที่เกีย่ วข้ อง
2.2.1 Descriptive Clinical Evaluation of Stool Output [4] เป็ น
งานวิจยั ที่ถูกเขียนโดย Michele H. Smith ในงานวิจยั นี้ ได้ให้แนวทางใน
การวิ นิ จ ฉั ย โรคจากอุ จ จาระอย่า งละเอี ย ดแก่ พ ยาบาลและผู ้ดู แ ลเด็ ก
คนชรา ผูป้ ่ วยในและผูป้ ่ วยนอก เพื่อการวินิจฉัยโรคและรักษาเบื้ องต้น
ด้วยตนเองก่อนพบแพทย์
2.2.2 โปรแกรมเก็บข้อมูลกิ จวัตรประจาวันของการขับถ่ายบนมื อ
ถือชื่ อว่า Bowel Move (ดูรูปที่ 2) เป็ นโมบายแอปพลิเคชันที่ติดตาม
พฤติกรรมการถ่ายของผูใ้ ช้ โดยโปรแกรมเก็บวันและเวลาของการถ่ าย
อุจจาระ ลักษณะของอุจจาระ และสี ของอุจจาระ เพื่อดูวา่ ในแต่ละวันผูใ้ ช้
ถ่ า ยเป็ นเช่ น ไร และมี ก ารจัด เก็ บ ทั้ง ในรู ป แบบของปฏิ ทิ น และลิ ส ต์

รู ปที่ 3: สถาปัตยกรรมของแอปพลิเคชัน Stool Examination

3.2 การวิเคราะห์ และออกแบบ
โดยทั่ว ไปคนปกติ ถ่ า ยอุ จ จาระปริ มาณ 100-200 กรั ม /วัน
อุจจาระมี สีน้ า ตาลและมี ล ัก ษณะอ่ อนตัวและเป็ นก้อน ไม่ มี มู ก เลื อ ด
หนองหรื อพยาธิ ปะปน ซึ่ งสามารถตรวจสอบลักษณะทางกายภาพของ
อุจจาระด้วยตาเปล่ าได้ ผูว้ ิจยั ได้ทาการศึกษา วิเคราะห์และสังเคราะห์
ข้อมูล ซึ่ งได้ตวั แปรต่ าง ๆ ที่ มีความเกี่ ยวเนื่ องกับผลการวินิจฉัยโรคที่
ถูกต้องและมีความน่าเชื่ อถือด้วยตัวเองก่อนพบแพทย์ การศึกษาได้อา้ งอิง
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จากงานวิจยั Descriptive Clinical Evaluation of Stool Output [4] เป็ น
หลักและผูว้ ิจยั ได้ทาการออกแบบแอปพลิ เคชันและกาหนดตัวแปรเพื่อ
วินิจฉัยโรคจากอุจจาระได้ 5 ตัวแปร คือ 1. ลักษณะอุจจาระ 2. สี ของ
อุจจาระ 3. ส่วนประกอบที่ปะปนมากับอุจจาระ เช่ น การมีมูก เลือด หรื อ
พยาธิ 4. การจมลอยของอุจจาระ และ 5. กลิ่นของอุจจาระ สามารถสรุ ป
ออกมาได้ดงั ตารางที่ 1

การออกแบบการทดสอบ ผูว้ ิจยั ได้แบ่งให้ผใู้ ช้ทาแบบทดสอบจานวน 5
ข้อตามตัวแปร 5 ตัวที่ได้ออกแบบไว้ขา้ งต้น โดยลาดับคาถามเรี ยงตาม
ความสาคัญของตัวแปร
การวินิจฉัย แอปพลิเคชันทางานคล้ายระบบผูเ้ ชี่ยวชาญ กล่าวคือการ
วินิจฉัยเกิดขึ้นได้จากกรณี ใดกรณี หนึ่งใน 2 กรณี ขา้ งล่างนี้
1. ผูใ้ ช้ถูกให้ทาแบบทดสอบทั้ง 5 ข้อ โปรแกรมจึงสามารถวินิจฉัยโรค
ได้เพราะต้องดูค่าคาตอบของตัวแปรหลายตัวประกอบกัน หรื อ
2. ผูใ้ ช้จะไม่ถูกให้ทาแบบทดสอบทั้ง 5 ข้อ ในกรณี น้ ีโปรแกรมสามารถ
วินิจฉัยโรคได้จากคาถามก่อนหน้า

ตารางที่ 1: ตารางสรุ ปการวินิจฉัยโรคจากอุจจาระ
ตัวแปร
การวินิจฉัย
1. ลักษณะของอุจจาระมี 7 ตัวเลือก
เป็ นก้อนเล็กและแข็งมาก
เป็ นก้อนแข็งเกาะกลุ่มไม่ดีนกั
เป็ นก้อนเกาะกลุ่ม ผิวมีรอยแตก
เป็ นแท่งยาว นิ่ม ผิวเรี ยบ
นิ่มมาก แต่ยงั คงรู ปร่ างได้
เหลวเริ่ ม ไม่คงรู ปร่ าง
เป็ นของเหลว

อาจเกิดโรคท้องผูก หากเป็ นบ่อยครั้งอาจเกิด
โรคริ ดสี ดวงได้
อาจเกิดโรคท้องผูก และมีเลือดออกในทางเดิน
อาหารส่ วนล่าง
อุจจาระปรกติแต่อาจเริ่ มมีอาการท้องผูก
ปรกติ
ปรกติ
อาการท้องร่ วง
อาการท้องร่ วง

ตัวอย่างการวินิจฉัย

2. สี ของอุจจาระมี 7 ตัวเลือก
สี น้ าตาลอ่อน
สี แดงหรื อแดงคล้ า
สี ดาคล้ าหรื อดาเข้ม
สี เหลือง
สี เขียว
สี เทา
สี ขาว

นิ่ม แต่คงรู ปร่ าง
น้ าตาล
ไม่มีส่ิ งเจือปน
ลอย
มีกลิ่นปานกลาง
ปรกติ
กินผักมาก

เป็ นของเหลว
ดา
มูก

มีเลือดออกใน
กระเพาะอาหาร
หรื อลาไส้เล็ก

คาตอบของ
นายซี
ก้อนแข็ง
แดงสด

โรคริ ดสี ดวง
ทวารหนัก

3.3 ข้ อจากัดของแอปพลิเคชัน
1. แอปพลิเคชันนี้ไม่สามารถใช้ทดแทนการวินิจฉัยของแพทย์ได้
2. แอปพลิเคชันนี้เป็ นการวินิจฉัยเบื้องต้นก่อนพบแพทย์
3. รองรับระบบปฏิบตั ิการแอนดรอยด์รุ่ น 3.0 ขึ้นไป

มีการติดเชื้อในลาใส้ใหญ่
มีเลือดออกในทางเดินอาหาร
อาจเกิดโรคบิดมีตวั ได้

4. การทดสอบการใช้ งาน
ผูว้ ิจยั ได้ทาการพัฒนาระบบที่ได้ออกแบบไว้โดยใช้ภาษาจาวา
(Java) และใช้ Android Studio เป็ นเครื่ องมือในการพัฒนาแอปพลิเคชัน
ภายในแอปพลิ เคชันประกอบด้วย 3 ส่ วนหลักๆ คื อ 1) ส่ วนของการ
วินิ จฉัยโรคที่ ได้จ ากการเลื อกข้อมู ล ที่ ผู้ใ ช้สัง เกตได้จ ากอุจ จาระของ
ตนเอง ซึ่งผูใ้ ช้ ต้องผ่านการเลือกตัวแปรที่กาหนดไว้ 5 ตัวแปรเพื่อทาการ
วินิจฉัย 2) ทฤษฎี ที่เป็ นส่ วนของเนื้ อหา ความรู ้ ความเป็ นมา รวมถึ ง
แนวทางการตัดสิ นใจ และ 3) ส่ วนของการแนะนาแนวทางการรักษา
อุจจาระให้ดีอย่างสม่าเสมอ

อุจจาระที่ดี
อุจจาระไม่ดี

5. กลิ่นของอุจจาระมี 3 ตัวเลือก
ไม่มีกลิ่น
มีกลิ่นปานกลาง
มีกลิ่นเหม็น

ลักษณะอุจจาระ
สี ของอุจจาระ
ส่ วนประกอบปะปน
การลอยตัว
กลิ่นของอุจจาระ

คาตอบของ
นายบี

กติกาในการตอบแบบทดสอบ
1. ผู้ใ ช้ ง านควรเลื อ กตัว เลื อ กค าตอบที่ มี ค วามใกล้เ คี ย งข้อ มู ล จาก
อุจจาระของตัวเองมากที่สุด

4. การจมลอยของอุจจาระมี 2 ตัวเลือก
จม
ลอย

คาตอบของ
นายเอ

ผลการ
วินิจฉัย

สุ ขภาพที่ดี
มีเลือดออกในทางเดินอาหารส่ วนล่าง หรื ออาจ
รับประทาน อาหารที่มีสีดาแดงมากเกินไป
อาจมีเลือดออกในทางเดินอาหารส่ วนบน หรื อ
อาจรับประทาน อาหารที่มีสีดามากเกินไป
ทางเดินอาหารอาจดูดซึ มผิดปกติ
อาจเพราะรับประทานมากจนเกินไป
ตับอ่อนกาลังมีปัญหา
ตับอ่อนมีปัญหาหรื อติดเชื้อ อาจทาให้เกิดโรคดี
ซ่ าน

3. ส่วนประกอบที่ปะปนมากับอุจจาระมี 4 ตัวเลือก
ไม่มีส่ิ งเจือปน
อุจจาระมีมูก
อุจจาระมีเลือด
อุจจาระมีพยาธิ

ตัวแปร

อุจจาระดีเยีย่ ม
อุจจาระมีสุขภาพดี
อุจจาระไม่ดีนกั

หมายเหตุ: ตารางนี้แสดงการสรุ ปการวินิจฉัยอย่างย่อ รายละเอียดการวินิจฉัยโรคสามารถดูได้ที่ [5]
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ผลการทดสอบกับผูใ้ ช้จานวน 30 คน ประกอบด้วยเพศชาย
12 คนและเพศหญิง18 คน สรุ ปได้ว่าแอปพลิ เคชัน Stool Examination
สามารถทางานได้จริ ง ทั้งในการวินิจฉัยโรคและข้อแนะนาที่เหมาะสม

5. บทสรุป
บทความนี้ นาเสนอการวินิจฉัยโรคจากการสังเกตอุจจาระผ่าน
ทางแอปพลิเคชันสาหรับโทรศัพท์มือถือ บนระบบปฎิบตั ิการแอนดรอยด์
แอปพลิเคชันนี้ อานวยความสะดวกและทางานได้จริ งอีกทั้งยังเป็ นตัวช่ วย
ด้านสุ ขภาพที่ดีได้จริ ง ทั้งในการวินิจฉัยโรคและสร้ างอุปนิ สัยให้คนหัน
มาใส่ ใจสุ ขภาพ งานที่กาลังทาในอนาคตคือการพัฒนาฟั งก์ชนั การทางาน
ให้แอปพลิเคชันสามารถเก็บข้อมูลของผูใ้ ช้ เช่น คาตอบแบบทดสอบ วัน
และเวลาของการถ่ ายอุจจาระ เพื่อดู ว่าในแต่ละวันผูใ้ ช้ ถ่ ายเป็ นเช่ นไร
เพื่อเก็บเป็ นข้อมูลประวัติการถ่ายอุจจาระและใช้ในการวิเคราะห์และแจ้ง
เตือนอัตโนมัติในเรื่ องสุ ขภาพแก่ผใู ้ ช้

ตัวอย่างหน้าจอการทางานของแอปพลิเคชัน
รู ปที่ 4 แสดงการเริ่ มต้นทางานของแอปพลิ เคชัน โดยจะสั่ง
เกตได้ว่า มีตวั เลื อกทั้งหมด 4 ตัวเลื อก ตัวเลื อกที่ 1 จะเป็ นส่ วนของการ
วินิจฉัย ตัวเลื อกที่ 2 เป็ นส่ วนของทฤษฎี เนื้ อหา ความรู ้ ความเป็ นมา
ตัวเลือกที่ 3 เป็ นคาแนะนาแนวทางสร้ างวินยั ที่ดีในการถ่ายอุจจาระและ
ตัวเลือกที่ 4 เป็ นข้อมูลแอปพลิเคชันและผูพ้ ฒั นา

6. กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ ในการสนับสนุนความรู้ และข้อมูลในการ
พัฒนาแอปพลิเคชัน

เอกสารอ้ างอิง

รูปที่ 4: ตัวอย่างหน้าจอเริ่ มต้นการ
ทางาน
ส าหรั บ ขั้ น ตอนการวิ นิ จ ฉั ย โรค ผู ้ ใ ช้ จ าเป็ นต้ อ งตอบ
แบบทดสอบเกี่ยวกับอุจจาระของตนเองทั้งหมด 5 คาถาม คือ 1. ลักษณะ
2. สี 3. ส่ วนประกอบ 4. การลอยตัว และ5. กลิ่ น (รู ป ที่ 5) จากนั้น
โปรแกรมจะแสดงผลลัพธ์ของการวินิจฉัยอุจจาระด้วยตนเองทันที ดัง
แสดงในรู ปที่ 6
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ระบบสร้ างข้ อสอบชาญฉลาดอัตโนมัติออนไลน์ โดยขั้นตอนวิธีเชิ งพันธุกรรม
The Construction System of Online Intelligent Item by Genetic Algorithm
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proposed method performed very well and was close with the expert
teachers but it could construct the good item faster than the expert
teacher. The proposed method is very useful for assisting many teachers
to construct the good item quickly on website. It can construct good
item anywhere and anytime.

บทคัดย่ อ
บทความนี้ เสนอวิธีการพัฒนาการสร้ างข้อสอบอัตโนมัติออนไลน์
โดยการใช้ข้ นั ตอนวิธีเชิ งพันธุ กรรม ขั้นตอนแรกเริ่ มจากการสร้ างกราฟ
จากฐานข้อมูล ขนาดใหญ่ ของข้อสอบ ขั้นตอนที่ ส องคื อการออกแบบ
รู ป แบบการแทนข้อ มู ล ที่ เ หมาะสมในรู ปแบบของขั้น ตอนวิ ธี เ ชิ ง
พันธุ ก รรม โดยล าดับ ของโหนดหรื อ ล าดับ ของข้อสอบถู ก ใช้ใ นการ
เข้า รหั ส ในรู ปแบบของโครโมโซม ขั้น ตอนที่ ส ามขั้น ตอนวิ ธี เ ชิ ง
พันธุกรรมถูกนามาใช้ในการสร้างโครโมโซมที่ดีหรื อข้อสอบที่ตอ้ งการ
โดยข้อสอบที่ ต้องการได้ม าจากการเลื อกข้อสอบจากฟั งก์ชัน ค่ าความ
เหมาะสม ในงานวิจยั ค่าความยากง่ายและค่าอานาจจาแนกถูกนามาใช้ใน
การคานวณหาค่าฟังก์ชนั ความเหมาะสม ขั้นตอนสุ ดท้ายจะกระทาการวน
ซ้ าไปจนกว่าจะได้คาตอบที่เหมาะสมหรื อตามกาหนดจานวนการทาซ้ า
จากผลการทดลองวิธีก ารที่ นาเสนอได้ผลลัพธ์ที่ดีแ ละมี ประสิ ทธิ ภาพ
ใกล้เคียงกับผูเ้ ชี่ ยวแต่สามารถที่จะทางานได้เร็ วและมีประสิ ทธิ ภาพกว่า
วิธีการที่นาเสนอผ่านระบบออนไลน์จะเป็ นเครื่ องมีที่มีประโยชน์อย่างสู ง
ในการสร้ า งข้อ สอบที่ ดี อ ย่า งรวดเร็ ว ที่ ซ่ ึ งสามารถสร้ า งข้อ สอบที่ มี
คุณภาพตามความต้องการได้ทุกที่ และทุกเวลาที่ตอ้ งการสร้างข้อสอบ

Keywords: Genetic Algorithm, Difficulty index, Discrimination index.

1. บทนา
ในปั จจุบนั ในการสร้ างข้อสอบใช้ บุคลากรทางการศึกษา ซึ่ ง
จะต้องใช้เวลานาน ยิง่ ถ้าต้องการข้อสอบที่มีคุณภาพมากก็ตอ้ งใช้เวลาใน
การสร้างมาก ทาให้มีความยุง่ ยากในการสร้ างข้อสอบในแต่ละครั้ง การ
ออกข้อสอบของครู อาจารย์ ในมหาวิ ทยาลัย โรงเรี ยนระดับ ชั้นมัธยม
ประถม หรื อหน่วยงานต่างๆ ซึ่ งต้องใช้เวลา และใช้สมองอย่างยิ่งในการ
ออกข้อสอบเพื่อมาประเมิ น นัก เรี ยนนักศึ ก ษาหรื อแม้กระทัง่ พนักงาน
หรื อบุคลากรในหน่ วยงานนั้นๆ ดั้งนั้นถ้ามีการสร้ างข้อสอบจานวนมาก
และจากัดเวลาก็จะทาให้ขอ้ สอบอาจจะไม่มีประสิ ทธิ ภาพ ดังนั้นเพื่อลด
ภาระงานของบุคลากรทางการศึกษาในการสร้างข้อสอบที่มีคุณภาพตาม
ความต้องการจึงได้มีการนาเอาเทคโนโลยีทางปั ญญาประดิ ษฐ์มาช่ วยใน
การแก้ปั ญ หา ซึ่ ง ในกระบวนการสร้ างข้อ สอบอัต โนมัติน้ ัน จะมี ก าร
ประยุ ก ต์ ใ ช้ ข้ ัน ตอนวิ ธี เ ชิ ง พัน ธุ ก รรม[4]-[8] มาใช้ เ พื่ อ ปรั บ ปรุ ง
ความสามารถในการค้นหาคาตอบที่ดีย่งิ ขึ้นเพื่อให้ได้คาตอบที่ดีที่สุด ซึ่ ง
จะท าให้ ไ ด้ผ ลลัพ ธ์ ที่ เ หมาะสมตามความต้อ งการ โดยในเว็บ ไซต์ที่
นาเสนอจะสามารถวิเคราะห์ขอ้ สอบได้ สามารถสร้างข้อสอบที่ดีได้ตาม
ความต้องการของผูใ้ ช้ และสามารถเพิ่ม ลบ ข้อมูลแก้ไข ในแต่ละรายวิชา
ได้ ซึ่ งจะทาให้ได้เ ครื่ องมื อที่ เหมาะสมเพื่อช่ วยเหลื อบุคลากรทางการ
ศึกษาให้มีประสิ ทธิ ภาพยิง่ ขึ้น

คาสาคัญ: ขั้นตอนวิธีเชิ งพันธุกรรม ค่าความยาก ค่าอานาจจาแนก

Abstract
This paper presents the method for developing the construction system
of online intelligent item by genetic algorithm (GA). Firstly,
constructed graph from database of a large items. Secondly, designed a
suitable representation scheme of the genetic algorithm. A list of nodes
was used to encode chromosome to represent all possible paths in a
graph. Thirdly, genetic algorithm was used to construct the good items.
The good item was derived from selecting in each item from fitness
functions. In this research, the difficulty index and discrimination index
were used for calculating the fitness function. Finally, the genetic
algorithm was repeated until the optimal solution was found or ended
the generation that was fixed. From the experimental results, the

2. วิธีการทีน่ าเสนอ
ในงานวิจยั ข้อสอบที่จะถูกสร้าง ข้อสอบนั้นจะมีการวิเคราะห์
ข้อสอบถูกบันทึกลงฐานข้อมูลเพื่อจะนามาใช้ในกระบวนการขั้นตอนวิธี
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อยูร่ ะหว่าง 0 – 1.00 โดยค่าที่ได้จะอ่านความหมายคือ ถ้าเข้าใกล้ 0 จะ
เป็ นข้อสอบที่ ยากมาก ถ้าเข้าใกล้ 1 จะเป็ นข้อสอบที่ ง่ายมาก ดังนั้น
ข้อสอบที่ดีควรจะอยูบ่ ริ เวณค่าที่เข้าใกล้ 0.5
ค่ า อ านาจจ าแนกหรื อการจ าแนกคื อ ค่ า สถิ ติ ที่ ใ ช้ อ ธิ บ าย
คุณภาพของข้อสอบ ข้อสอบที่ ดีตอ้ งมี อานาจจาแนกได้ว่าเด็กคนใดเก่ ง
คนใดอ่อนกว่ากัน [1] สูตรสาหรับการหาค่าอานาจจาแนกของข้อสอบ (r)
แสดงดังสมการที่ 2

เชิ งพันธุ กรรม โดยรู ปแบบภาพรวมระบบการสร้ างข้อสอบออนไลน์
แสดงดังรู ปที่ 1

r

H L
n1

(2)

ที่ซ่ ึง H คือจานวนคนที่ตอบข้อสอบข้อนั้นถูกในกลุ่มสู ง L
คือจานวนคนที่ตอบข้อสอบข้อนั้นถูกในกลุ่มต่า และ n 1 คือจานวนผูเ้ ข้า
สอบกลุ่มสู งหรื อกลุ่มต่า ค่าอานาจจาแนก จะมีค่าระหว่าง 1.00 กับ –1.00
ข้อที่มีค่าเป็ นบวกเท่านั้นจึงจะดี ยิ่งค่าอานาจจาแนกเข้าใกล้ค่า 1 จะเป็ น
ข้อสอบที่มีคุณภาพที่ดีมาก
2.2 ขั้นตอนประยุกต์ ข้ นั ตอนวิธีเชิงพันธุกรรมในงานวิจัย
2.2.1 ขั้นตอนการทางานขอขั้นตอนวิธีเชิงพันธุกรรม
1.สร้างประชากรโครโมโซมรุ่ นเก่า ตามรู ปแบบโครโมโซมที่
กาหนดไว้ โดยประชากรต้นกาหนด (Initial Population) เกิ ดจากการ
สร้ างชุ ดโคโมโซมต้นกาเนิ ดด้วยการสุ่ มสร้ างค่าแต่ละโหนดของแต่ละ
โครโมโซม ซึ่ งในแต่ละโครโมโซมก็คือข้อสอบในแต่ละชุ ด และโหนด
แต่ละโหนดคือข้อสอบแต่ละข้อ
2.วิเคราะห์ค่าความเหมาะสมแต่ละโครโมโซม โดยถอดรหัส
ค่าตัวแปร พารามิ เตอร์ ต่างๆ ของแต่ละโหนดในโคโมโซม และคานวณ
ค่าความเหมาะสมจากฟั งก์ชันความเหมาะสมที่กาหนดไว้ ซึ่ งค่าความ
เหมาะสมจะเป็ นส่ ว นที่ ส าคั ญ มาก เพราะจะเป็ นตั ว ตั ด สิ นใจว่ า
โครโมโซมใดเหมาะสมหรื อไม่ เ หมาะสม ซึ่ งในที่ น้ ี คื อข้อสอบชุ ด ใด
เหมาะสมหรื อไม่เหมาะสม
3. สร้ าง Mating pool คื อชุ ดโครโมโซมต้นแบบหรื อชุ ด
โครโมโซมพ่อแม่ ที่สามารถอยูร่ อดเป็ นต้นแบบ ซึ่ งอาศัยการจาลองการ
คัดเลือกทางธรรมชาติ โดยพิจารณาค่าถ่วงน้ าหนักจากค่าความเหมาะสม
ของแต่ละโครโมโซม ซึ่งถ้าหากโครโมโซมใดมีค่าความเหมาะสมมากก็
จะมีโอกาสถูกคัดเลือกต้นแบบมาก
4. ดาเนิ นการทางพันธุศาสตร์ โดยจับคู่โครโมโซมต้นแบบใน
Mating Pool เพื่อสร้ างประชากรในโครโมโซมรุ่ นใหม่ ซึ่ งตัวดาเนิ นการ
ทางพัน ธุ ศ าสตร์ ป ระกอบด้วย ครอสโอเวอร์ โดยแลกเปลี่ ย นค่ า ยีน ส์
บางส่ วนของโครโมโซมซึ่งกันและกันหรื อมิวเตชันโดยการสุ่ มเปลื่ ยนค่า
ยีนส์บางยีนส์ของแต่ละโครโมโซม

รู ปที่ 1 ภาพรวมระบบสร้างข้อสอบอัตโนมัติออนไลน์
2.1 การวิเคราะห์ ข้อสอบ
การวิเคราะห์ขอ้ สอบหมายถึงการค้นหาคุณลักษณะ คุณภาพ
ของคาถามและตัวเลื อก ซึ่ งเป็ นส่ วนที่ประกอบกันขึ้นมาเป็ นข้อสอบว่า
เป็ นอย่างไร ดี ห รื อไม่ ง่ายหรื อยาก โดยจะพิจารณาสองลักษณะ คื อค่ า
ความยากง่ายและค่าอานาจการจาแนก [1]-[3] ซึ่ งในระบบที่ได้ออกแบบ
สามารถทาการวิเ คราะห์ ข ้อสอบใหม่ ตามความต้องการของผูใ้ ช้ และ
สามารถเพิ่ม ลบ แก้ไขข้อมูลได้โดยสะดวก
ค่ า ความยากง่ า ย คื อ ค่ า ระดับ ความยากและความง่ า ยของ
ข้อสอบหรื อสัดส่วนของจานวนผูท้ ี่ตอบถูกต่อจานวนผูต้ อบทั้งหมดเพื่อดู
ความยากง่ายของข้อสอบ [1] เขียนเป็ นสู ตรสาหรับหาความยากง่ายของ
ข้อสอบได้ (P) ดังสมการที่ 1
P

H L
N

(1)

ที่ซ่ ึง H คือจานวนคนที่ตอบข้อสอบข้อนั้นถูกในกลุ่มคนเก่ง
L คือจานวนคนที่ตอบข้อสอบข้อนั้นถูกในกลุ่มคนไม่เก่ง และ N คื อ
จานวนคนทั้งสองกลุ่มรวมกัน ค่าของความยากง่ายแทนด้วย P ซึ่ งจะมีค่า
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ตัวอย่างของขั้นตอนวิธีเชิ งพันธุ กรรมแสดงดังในรู ปที่ 2 และ
ตัวอย่างการแทนรู ปแบบของขั้นตอนวิธีเชิ งพันธุกรรมดังแสดงในรู ปที่ 3

Function Crossover{
Count = popoulation = 0;
total _ crossover = Pc * (Pop_size/ 2)
while (count < total _ crossover)
{ Parent1 = Random P(Evolution );
Parent2 = Random P(Evolution );
If(parent1 != parent2 ) {
Pos = Random(Length chromosome);
Children =Crossover(Parent1,Parent2,Pos);
Count = Count + 1;
New population = population + 2;
}}
while (New population < Old population size)
{ Children = Random P(Evolution);
population = population + 1; }
}

Function GA{
Evolution = 0;
Initialize population P(Evolution);
Evaluate P(Evolution);
do{
S(Evolution)=Keep best chromosome P(Evolution);
Pselect(Evolution) = Parents_selection P(Evolution);
P’(Evolution) = Crossover Pselect(Evolution);
P’’(Evolution) = Mutation P’(Evolution);
Evaluate P’’(Evolution);
P(Evolution+1) = Select(P’’(Evolution) U S(Evolution ));
Evolution = Evolution + 1;
}While(Evolution <= Max number of evolution);
Select_best(Evolution);
}

รู ปที่ 4 การทางานของการสลับสายพันธุ์
Function Mutation{
Count = 0;
total _ Mutation = Pm * Popsize * lchromosome;
while (Count < total _ Mutation)
{ Parent = Random (Evolution );
Position = Random(Length chromosome);
Mutation(Parent, Position);
Count = Count + 1; }
}

รู ปที่ 2 การทางานของขั้นตอนวิธีเชิ งพันธุกรรม
Start

Initial Population

1

2

3

4

5

6

7

8

20

23

34

End

1

5

x

x

34

2

6

x

x

23

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

รู ปที่ 5 การทางานของการกลายพันธุ์
2.2.2 การคานวณหาค่ าความเหมาะสม

35

1 n
Fitness   Fitness N (i )
n i 1

ในงานวิจยั ฟั งก์ชันความเหมาะสมได้มาจากค่าความยากง่าย
และค่าอานาจจาแนกที่ เหมาะสม และจากที่ ผใู ้ ช้กาหนดค่าขึ้นมาเองเพื่อ
สร้างข้อสอบที่มีคุณลักษณะต่างๆ ตามความต้องการ
ในงานวิจยั นี้ เราสามารถเลื อกค่าความยากง่ายและค่าอานาจ
จาแนกได้ตามต้องการ หรื อจะเลื อกค่ าที่ ดี ที่สุ ดของข้อสอบ นั่นคื อ ค่ า
ความยากง่ ายเข้าใกล้ 0.5 ค่ า อานาจจาแนก เข้าใกล้ 1 ดังนั้นในการ
คานวณหาฟังก์ชนั ความเหมาะสมสามารถคานวณได้จากสมการ ดังนี้

รู ปที่ 3 ประชากรต้นแบบและฟังก์ชนั ความเหมาะสม
Initialize population P(Evolution) คื อกระบวนการสร้ าง
ประชากรต้นแบบที่ได้จากโหนดกราฟ กาหนด 10 แบบ ส่ วน Evaluate
P(Evolution) คือกระบวนการคานวณหาค่าฟังก์ชนั ความเหมาะสม
Keep best chromosome P(Evolution) คือกระบวนการรักษา
โครโมโซมในแต่ละรุ่ น เพื่อมิให้สูญเสี ยโครโมโซมที่ดี Parents_selection
P(Evolution) คือกระบวนการเลื อกโครโมโซมเพื่อดาเนิ นการทางพันธุ
ศาสตร์ ซึ่ งในงานทดลองจะใช้วิธีการวงล้อหมุน (Roulette Wheel) [8]
Crossover Pselect(Evolution) คือกระบวนการดาเนิ นการสลับสายพันธุ์
ดังแสดงวิธีการทางานในรู ปที่ 4 Mutation P’(Evolution) คือกระบวนการ
กลายพันธุ์ ดังแสดงการทางานในรู ปที่ 5 โดยจะมีการกาหนดค่า Pc = 0.5
ค่าความน่าจะเป็ นของการหลับสายพันธุ์ และ Pm = 0.1 ค่าความน่ าจะ
เป็ นของการกลายพันธุ์ Select(P’’(Evolution)U S(Evolution )) คือการเอา
ค่าที่ดีที่สุดในรุ่ นเดิมมาใช้ในรุ่ นใหม่เพื่อเป็ นการรักษาโครโมโซมที่ดีไว้
สุ ดท้าย Select_best(Evolution) คื อการคัดเลื อกโครโมโซมที่ ดีที่สุดใน
กลุ่มประชากรสุดท้ายเพื่อนามาใช้เป็ นข้อสอบที่ตอ้ งการ

Fitness 

Fitness N 

1 n
 Fitness N (i)
n i 1

Fitness P  Fitness r
2

Fitness P  1  Pu  P
Fitness r 

r 1
ru  1

(3)
(4)
(5)
(6)

ที่ซ่ ึง Fitness คือค่าฟั งก์ชนั ความเหมาะสมของข้อสอบใน
แต่ละโครโมโซมหรื อชุ ดข้อสอบทั้งหมด n คือจานวนข้อสอบที่ตอ้ งการ
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ตารางที่ 2 เปรี ย บเที ยบประสิ ท ธิ ภาพของข้อสอบระหว่า งวิ ธี ก ารที่
นาเสนอและอาจารย์ผเู้ ชี่ยวชาญ (วิชาภาษาอังกฤษ)

Fitness N คื อ ค่ า ค ว า ม เ ห ม า ะ ส ม ข อ ง ข้ อ ส อ บ ใ น แ ต่ ล ะ ข้ อ
Fitness P คือค่าความเหมาะสมของค่าความยากง่าย Fitness r คื อ

ค่ า ความเหมาะสมของค่ า อ านาจจ าแนก Pu ค่ า ความยากง่ า ยที่ ผู ้ใ ช้
กาหนด และ ru ค่าอานาจจาแนกที่ ผูใ้ ช้กาหนด ซึ่ งสามารถกาหนดได้
ตามความเหมาะสม หรื อจะเลื อกใช้ค่าที่ดีสุดก็จะสามารถคานวณได้จาก
สมการดังต่อไปนี้
(7)

Fitness P  1  0.5  P
Fitness r 

r 1
2

(8)

ในงานวิจยั เป็ นการทดสอบถึ งประสิ ทธิ ภาพของขั้นตอนวิ ธี
เชิงพันธุกรรม เพื่อสร้างข้อสอบอัตโนมัติออนไลน์ ในการทดสอบแรกจะ
ทดสอบเพื่อหาค่าเฉลี่ยของค่าอานาจจาแนกและค่าความยกง่าย และหาค่า
ความเหมาะสมสรุ ปดังตารางที่ 1 โดยข้อมูลที่ใช้ในงานวิจยั จะเป็ นข้อมูล
ของข้อสอบวิชาคอมพิวเตอร์ พ้ืนฐาน จานวน 300 ข้อ วิชาภาอังกฤษ 300
ข้อ และวิชาภาษาไทย 300 ข้อ
ตารางที่ 1 ค่ า เฉลี่ ย ผลการทดสอบการเข้า ใกล้ค าตอบที่ ดี ที่ สุ ด (วิ ช า
คอมพิวเตอร์)
Difficulty
(0.5)

Discrimination
(0.7)

Fitness
(1)

6
10
20
50
100
200
Generation

0.11
0.21
0.28
0.32
0.36
0.42
Difficulty
(0.1)
0.80
0.75
0.70
0.64
0.58
0.25

-0.40
-0.33
-0.26
-0.12
0.12
0.40
Discrimination
(0.5)
-0.79
-0.76
-0.65
-0.41
0.15
0.23

0.40
0.50
0.58
0.63
0.71
0.89
Fitness
(1)
0.20
0.23
0.30
0.56
0.67
0.81

6
10
20
50
100
200

Average of
Fitness
Function from
the Proposed
Method

Average of
Fitness
Function from
the Expert
Teacher 1

Average of
Fitness
Function from
the Expert
Teacher 2

10
15
20
25
30

0.95
0.93
0.90
0.87
0.86

0.87
0.80
0.81
0.82
0.83

0.91
0.90
0.87
0.85
0.80

ในล าดับถัดไปแสดงผลการออกแบบเว็บไซต์ใ นการสร้ าง
ข้อสอบอัตโนมัติ โดยจะสามารถวิเคราะห์ขอ้ สอบได้ และสามารถสร้าง
ข้อสอบโดยสามารถเลือกระดับความยากง่ายได้ 3 ระดับ นัน่ คืน ยาก ปาน
กลาง และง่าย และสามารถสร้ างข้อสอบกาหนดจานวนข้อได้ตามความ
ต้องการ การสร้ างข้อสอบสามารถเพิ่มลบแก้ไขข้อมูลได้โดยง่าย อีกทั้ง
ยัง มี เ ทคนิ ค ทางปั ญ ญาประดิ ษ ฐ์ ใ นการสร้ า งข้อ สอบอัต โนมัติ ท าให้
สามารถได้ขอ้ สอบตามความต้องการของผูใ้ ช้ หลังจากที่ ได้ขอ้ สอบที่
ต้องการก็จะสามารถดาวน์โหลดข้อสอบที่ทาการสร้ างขึ้นมาพร้ อมเฉลย
เพื่ อ น าไปประยุก ต์ใ ช้ งานต่ อ ได้อ ย่างเหมาะสม แสดงดัง ตัวอย่างการ
ทางานดังรู ปที่ 6 –15

3. ผลการทดสอบ

Generation

Number
of Items

รู ปที่ 6 หน้าหลักระบบสร้างข้อสอบอัตโนมัติออนไลน์

จากการทดสอบประสิ ท ธิ ภ าพวิ ธี ก ารที่ น าเสนอ สามารถ
ทางานได้ดีในจานวนรอบที่ 200 ขึ้ นไป ซึ่ งใกล้เคี ยงกับผูเ้ ชี่ ยวชาญ ซึ่ ง
เหมาะสาหรับการสร้างข้อสอบ แก่บุคลากรได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
ในการทดสอบถัด ไปเป็ นการทดสอบประสิ ท ธิ ภ าพโดย
เปรี ยบเที ย บผลการทดสอบระหว่ า งอาจารย์ผู ้เ ชี่ ย วชาญในการสร้ า ง
แบบทดสอบ และขั้นตอนวิธีที่นาเสนอ ตามจานวนข้อสอบที่ ต้องการ
โดยแสดงค่าเฉลี่ ยของข้อสอบที่เหมาะสมตามจานวนข้อ ของข้อสอบที่
ต้องการ ดังแสดงในตารางที่ 2 โดยกาหนดค่าที่ตอ้ งการคือ ค่าความยาก
ง่าย = 0.5 และค่าอานาจจาแนก = 1

รู ปที่ 7 การสมัครสมาชิก
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รู ปที่ 8 การเพิม่ ข้อสอบรายข้อ

รู ปที่ 12 ผลการวิเคราะห์ขอ้ สอบ

รู ปที่ 9 จัดการข้อมูลรายวิชา

รู ปที่ 13การสร้างข้อสอบ

รู ปที่ 10 จัดการข้อมูลข้อสอบ

รู ปที่ 14 ผลการสร้างข้อสอบวิชาคอมพิวเตอร์

รู ปที่ 11 ตัวอย่างการวิเคราะห์ขอ้ สอบ
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งานวิจยั สามารถกาหนดค่าความยากของข้อสอบได้ตามความเหมาะสม
ซึ่งจะสามารถสร้างข้อสอบได้ใกล้เคียงตามที่กาหนดค่าไว้ ประสิ ทธิ ภาพ
ที่ได้จะมีคุณภาพดีใกล้เคียงกับมนุษย์ผเู ้ ชี่ ยวชาญแต่สามารถสร้างข้อสอบ
ได้อย่างรวดเร็ วมากกว่า ดั้งนั้นงานวิจยั ชิ้ นนี้ จะเป็ นประโยชน์ต่อผูส้ ร้ าง
ข้อสอบและได้ชุ ด ข้อ สอบตรงตามความต้องการผ่า นเว็บ ไซต์ อี ก ทั้ง
งานวิจยั นี้ ยงั นาเอาเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมมาใช้จดั การเว็บไซต์
ทาให้สามารถเพิ่ม ลบ แก้ไข ข้อมูลของข้อสอบได้โดยง่าย สามารถเพิ่ม
ข้อมูลวิชาอื่นๆ ได้ตามความต้องการ ซึ่งส่ งผลทาให้บุคลากรจากทุกพื้นที่
สามารถใช้เครื่ องมือต่างๆ ผ่านเว็บไซต์ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ ว จาก
การทดสอบประสิ ท ธิ ภ าพโดยรวมทั้ง หมดระบบการสร้ า งข้อ สอบ
ออนไลน์ ส ามารถท างานได้อย่างมี ประสิ ทธิ ภาพซึ่ งจะเป็ นเครื่ องมื อที่
สาคัญในการช่วยเหลือบุคลากรทางการศึกษาให้มีประสิ ทธิ ภาพยิง่ ขึ้น

4. กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุ ณคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
ผู้ส นั บ สนุ น ในการท าวิ จ ัย และขอขอบคุ ณ สถาบัน วิ จ ัย และพัฒ นา
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีผใู้ ห้ทุนสนับสนุนการทาวิจยั

รู ปที่ 15 ผลการสร้างข้อสอบวิชาอังกฤษ
ในการทดสอบถัดไปจะเป็ นการทดสอบความพึงพอใจของ
ระบบการสร้ า งข้อ สอบอัตโนมัติ อ อนไลน์ โ ดยการใช้ ข้ นั ตอนวิ ธี เ ชิ ง
พัน ธุ ก รรม จากบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา จากผู้เ ชี่ ย วชาญในการสร้ า ง
ข้อสอบ และจากคณาจารย์ผสู้ ร้างข้อสอบ
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ตารางที่ 3 แบบสอบถามการใช้งานเว็บไซต์
หัวข้อแบบสอบถาม

ค่าเฉลี่ย

1.ความเหมาะสมในการใช้งาน
2.ข้อสอบได้ตามที่ตอ้ งการ
3.ความถูกต้องในการวิเคราะห์ขอ้ สอบ
4.เวลาในการสร้างข้อสอบ
5.ประสิ ทธิ ภาพในการสร้างข้อสอบ

4.51
4.67
4.35
4.53
4.44

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
0.69
0.62
0.58
0.62
0.65

ในระบบของงานที่ นาเสนอสามารถเพิ่มข้อมูลวิชาต่างๆ ได้
ซึ่งขึ้นอยูก่ บั ผูใ้ ช้งานว่าต้องการเพิม่ ข้อมูลวิชาที่ตอ้ งการผ่านเว็บไซต์ โดย
ระบบจะเหมาะสมกับผูใ้ ช้งานทุกๆ พื้นที่ หรื อในโรงเรี ยนต่างๆ สามารถ
เพิ่ม ลบ แก้ไข ได้ตามความเหมาะสม ตามสิ ทธิ ที่ได้รับจากผูด้ ูแลระบบ
ทาให้ระบบงานเป็ นระบบที่สามารถใช้งานได้โดยสะดวกและรวดเร็ วใน
การสร้างข้อสอบที่มีคุณภาพสาหรับบุคลากรทางการศึกษา

3. สรุป
งานวิ จ ัย นี้ เสนอขั้น ตอนวิ ธี ก ารสร้ า งข้ อ สอบอั ต โนมั ติ
ออนไลน์ โ ดยขั้น ตอนวิ ธี เ ชิ ง พัน ธุ ก รรม โดยมี ก ารค านวณค่ า ความ
เหมาะสมซึ่ งได้ม าจากค่ า ความยากง่ า ยและค่ าอ านาจการจ าแนก ใน
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การจัดการความรู้ ภูมิปัญญาท้ องถิ่น หัตถกรรมกะลามะพร้ าว ตาบลชั ยบุรี จังหวัดพัทลุง
Local Wisdom Knowledge Management of Coconut Shell, Chai Buri Subdistrict, Phatthalung
ศวรรณรัศม์ อภัยพงค์ 1 ศิรินันทร์ นาพอ2 ภูมินทร์ อินทร์ แป้น3 และสุ มนา ปาธะรัตน์ 4
1,2,3,4
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วิชยั
179 ม.3 ต.ไม้ฝาด อ.สิ เกา จ.ตรัง 92150 โทรศัพท์ 087-889451 E-mail : sawannarat.a@hotmail.co.th

is maximum satisfied (X=4.53), 2) the website design (X=4.46), 3) the
information integrity (X=4.35), 4) the useful of information on its
compliance is minimum satisfied (X=3.86)

บทคัดย่ อ
การวิจยั นี้ มีวตั ถุ ประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษากระบวนการทา
ผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าว โดยใช้กระบวนการจัดการความรู้ 2) เพื่อ
พัฒนาระบบฐานข้อมู ลในการเก็บรวบรวมและเผยแพร่ องค์ความรู้ ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นหัตถกรรมกะลามะพร้าว โดยประยุกต์แนวคิดโมเดล SECI
ในการสกัด ความรู้ ช นิ ด ฝั ง ลึ ก ด้ า นการแปรรู ปกะลามะพร้ า วจาก
ผูเ้ ชี่ยวชาญจานวน 5 คน มาจัดทาเป็ นความรู้ชดั แจ้งในรู ปแบบที่เป็ นลาย
ลัก ษณ์ อกั ษร ภาพนิ่ ง วิ ดี ท ัศ น์ และเว็บ ไซต์ พัฒนาระบบการจัด การ
ความรู้ โดยใช้ภาษาสคริ ปต์ PHP และ ฐานข้อมูล MySQLในรู ปแบบ
ฐานข้อมูล บนเว็บไซต์ ประเมิ นผลระบบโดยใช้แ บบสอบถามเป็ น
เครื่ องมื อ ประเมิ น ความพึ ง พอใจที่ มี ต่ อ ระบบ จากกลุ่ ม ผู้เ ชี่ ย วชาญ
จานวน 5 คนและผูใ้ ช้งานทัว่ ไป จานวน 30 คน รวม 35 คน ผลที่ได้พบว่า
ผูใ้ ช้มีความพึงพอใจในระดับมากถึงมากที่สุด กล่าวคือ ความสะดวกใน
การใช้งานระบบ มากที่สุด (ค่าเฉลี่ ย = 4.53) รองลงมาคือ ความสวยงาม
ของระบบ (ค่าเฉลี่ย = 4.46) ถัดมา คือ ข้อมูลมีความครบถ้วนสมบูรณ์
(ค่าเฉลี่ ย = 4.35) และอันดับที่ มีค่าพึงพอใจน้อยที่ สุดคื อ ข้อมูลมี
ประโยชน์ต่อการนาไปปฏิบตั ิตาม (ค่าเฉลี่ย = 3.86)

Keywords: Knowledge Management, Local Wisdom, Coconut Shell

1. บทนา
ในปี พ.ศ.2525 นายปลื้ ม ชู คง ได้เริ่ มมีแนวความคิดที่จะผลิ ต
งานนอกเหนื อจากงานไม้ไผ่ โดยได้สนใจทาผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้ าว
ซึ่งเป็ นวัสดุที่มีอยูท่ วั่ ไปในท้องถิ่ นรู ปแบบลักษณะงานเป็ นการนาวัสดุที่
มีอยูใ่ นท้องถิ่น โดยสภาพธรรมชาติแล้ววัสดุเหล่านี้ มีค่าน้อยมาก บางครั้ง
ถูกทิ้งขว้างอย่างไร้ค่า และเห็นว่าบรรพบุรุษได้ใช้วสั ดุดงั กล่าวในการทา
เครื่ องมือเครื่ องใช้เพื่อการดารงชี วิตมาแล้ว แต่ในปั จจุบนั ได้ถูกลื มเพราะ
ประชาชนหั น ไปสนใจเครื่ องแก้ว เครื่ องถ้วยเคลื อบเครื่ องปั้ นดิ น เผา
พลาสติ ก และอลู มิ เ นี ย ม นายปลื้ ม จึ ง เป็ นบุ ค คลที่ ไ ด้ริ เ ริ่ ม ฟื้ นฟูก ารท า
ผลิ ตภัณฑ์จากกะลามะพร้ าวและก้านมะพร้ าว โดยทาเป็ นเครื่ องใช้และ
ของที่ระลึก เช่น ทัพพี ช้อน จวัก ตะหลิ ว กระบวยตักน้ าในระยะเริ่ มแรก
ได้ท าอยู่ค รอบครั วเดี ยว และสามารถจาหน่ ายได้ห มดไม่ท นั กับ ความ
ต้องการของท้องตลาด ตั้งแต่ พ.ศ.2526 เป็ นต้นมา นายปลื้ ม ชูคง ได้ชกั
น าให้ ป ระชาชนในหมู่ บ ้ า นหั น มาสนใจร่ วมท าผลิ ต ภั ณ ฑ์ จ าก
กะลามะพร้าวโดยนายปลื้มเป็ นวิทยากรช่วยเหลือในการให้ความรู ้และให้
คาแนะนาแก่ สมาชิ ก ระยะเริ่ มแรกมี สมาชิ กร่ วม 10 กว่าคน ต่อมาเมื่ อ
ผลิ ต ภัณ ฑ์ ข ายได้ ดี ท าให้ ส มาชิ ก มี ก าลัง ใจมากขึ้ น รวมทั้ง ได้รั บ การ
สนับสนุ น จากหน่ วยงานราชการหลายฝ่ าย เช่ น อุ ตสาหกรรมจังหวัด
พัทลุง พัฒนาชุมชน กรมส่ งเสริ มอุตสาหกรรม ศูนย์ส่งเสริ มอุตสาหกรรม
ภาคใต้ ศูนย์การศึกษานอกโรงเรี ยนจังหวัดพัทลุง จนถึงปี พ.ศ.2533 ได้มี
การจัด ตั้งองค์ก รกลุ่ ม หัตถกรรมครอบครั ว หมู่ที่ 1 ต.ชัยบุรี อ.เมื อ ง
จ.พัทลุง จนมีสมาชิ กเพิ่มมากขึ้นเรื่ อยๆและมูลค่าในการจาหน่ ายสู งขึ้ น
เรื่ อยๆ มีการส่ งผลิ ตภัณฑ์ออกจาหน่ ายในต่างประเทศเพิ่มขึ้นอีกด้วย จน
ทาให้เป็ นรายได้ให้กบั ชาวบ้านเป็ นที่น่าพึงพอใจตลอดมา
ซึ่งปั จจุบนั มีนกั วิจยั หลายท่านได้ตระหนักถึ งความสาคัญของ
การจัดการความรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น เนื่ องจากเป็ นความรู ้ ที่แฝงอยู่ในตัว
บุคคลใดบุลคลหนึ่ ง จึ งได้มีการเก็บรวบรวมความรู ้ จากบุคคลเหล่ านั้น

คาสาคัญ : การจัดการความรู้, ภูมิปัญญาท้องถิ่น, กะลามะพร้าว

Abstract
The purposes of this study were: 1) to investigate the process
of coconut shell by using the knowledge management method and 2) to
develop a database system for the collection and dissemination the
wisdom knowledge of transformation coconut shell. The research
method applying the SECI model for extracting tacit knowledge about
transformation coconut shell from 5 expert persons. Then transform
tacit knowledge to the explicit knowledge into the form of texts,
pictures, videos and website. The development of system using PHP
script and MySQL for database management on the website. The
evaluation system used questionnaire to evaluate their satisfaction with
the system, from 5 expert persons and 30 general users, including 35
persons. The satisfaction evaluation of system: 1) the ease of system use
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เพื่อเผยแพร่ ให้บุคคลอื่นๆที่สนใจสามารถที่ จะนาเอาความรู ้ เหล่ านั้นไป
ใช้ให้เกิดประโยชน์ ดังนี้
ศิรประภา โคบายาชิ (2555) ได้ทางานวิจยั เรื่ องการจัดการ
องค์ความรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการจักรสานผลิ ตภัณฑ์จากผักตบชวา
ของกลุ่มแม่บา้ นหมู่บา้ นต๋ อมดง ตาบลบ้านต๋ อม อาเมื อง จังหวัดพะเยา
พบว่าเมื่อนากระบวนการจัดการความรู ้มาใช้ก่อให้เกิดผลดี หลายประการ
เช่น สามารถเผยแพร่ ความรู ้ให้กบั ผูท้ ี่สนใจได้ มีเครื อข่ายการแลกเปลี่ ยน
ความรู้เพิ่มขึ้น มีสมาชิ กในกลุ่มเพิ่มขึ้น [1]
กนกพร ฉิ มพลี (2555) ได้ทางานวิจยั เรื่ องรู ปแบบการจัดการ
ความรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่ น ด้ายหัตถกรรมเครื่ องจัก รสาน : กรณี ศึก ษา
วิสาหกิจชุมชน จังหวัดนครราชสี มา พบว่าการจัดการความรู ้ ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นเป็ นการนาความรู ้ความสามารถและประสบการณ์ที่บรรพบุรุษได้
สร้ างสรรค์และถ่ายทอดสื บต่อกันมา ทาให้กลายเป็ นองค์ความรู ้ ประจา
ท้อ งถิ่ น และสามารถปลู ก ฝั ง วิ ธี คิ ด การด าเนิ น ชี วิ ต ประจ าวัน ให้ แ ก่
ลูกหลานได้ [2]
สุ ดารัตน์ ภัทรดุลพิทกั ษ์ (2549) การจัดการความรู้ ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นผ้าฝ้ ายย้อมสี เปลื อกไม้ บ้านโนนศึกษา ตาบลนาอุดม อาเภอโพน
ทอง จังหวัดร้อยเอ็ด ผลการศึกษาเบื้องต้นสามารถนาความรู ้ ไปส่ งเสริ ม
และสนับสนุนความรู ้ ของชุ มชนให้คงอยูแ่ ละสามารถถ่ายทอดสู่ เยาวชน
รุ่ นหลังหรื อผูท้ ี่สนใจได้ [3]
ปิ ติพงษ์ เมษสุ วรรณ (2557) ได้ศึกษาปั จจัยที่ มีผลต่อการ
ตัดสิ นใจซื้ อผลิตภัณฑ์ที่ทาจากกะลามะพร้าวของผูบ้ ริ โภค ในอาเภอเมือง
จังหวัดเชี ย งใหม่ พบว่า ผูท้ ี่ ซ้ื อ ผลิ ต ภัณฑ์ที่ ทาจากกะลามะพร้ า วชอบ
สิ นค้าประเภทของตกแต่งบ้าน โดยเฉพาะโคมไฟและเครื่ องประดับ ผู้
ซื้ อผลิ ต ภัณ ฑ์ ก ะลามะพร้ า วชาวไทยชอบความเป็ นธรรมชาติ ข อง
กะลามะพร้าว รู ปแบบร่ วมสมัย และความสวยงาม ส่ วนชาวต่างชาติให้
ความสาคัญกับความมีศิลปะ และเอกลักษณ์พ้ืนบ้าน [4] ซึ่ งงานวิจยั นี้
สามารถน าไปใช้ป ระกอบการท าผลิ ต ภัณ ฑ์ไ ด้ เพื่ อ ให้ ต รงกับ ความ
ต้องการของลูกค้า
จากสภาพการณ์ ด ังกล่ าว ผูว้ ิ จยั จึ งได้น าวิ ช าการการจัด การ
ความรู้ มาช่ วยในการจัดการความรู ้ ให้กบั ศูนย์หัตถกรรมกะลามะพร้ าว
ตาบลชัย บุรี จัง หวัด พัท ลุ ง โดยน ากระบวนการจัด การความรู้ ที่
ประกอบด้วย การรวบรวมและการสร้างความรู ้ การจัดเก็บและการค้นคืน
ความรู้ การถ่ ายทอดและเผยแพร่ ความรู ้ ก ารท าผลิ ต ภั ณ ฑ์ จ าก
กะลามะพร้ า ว เพื่ อน าความรู ้ ด ัง กล่ าวไปพัฒ นาเป็ นระบบการจัด การ
ความรู้และใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็ นเครื่ องมือในการเผยแพร่ ความรู ้
บนเครื อข่ายอินเทอร์ เ น็ ตในลักษณะของฐานข้อมู ลบนเว็บไซต์ อันจะ
ก่ อ ให้ เ กิ ด ประโยชน์ แ ก่ อ นุ ช นและผู ้ที่ ส นใจ อี ก ทั้ง เป็ นการส่ ง เสริ ม
อนุรักษ์ภูมิปัญญาพื้นบ้านที่เป็ นมรดกทางวัฒนธรรมให้คงอยูส่ ื บไป

2. วัตถุประสงค์ การวิจยั
1. เพื่อศึกษากระบวนการทาผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าว โดย
ใช้กระบวนการจัดการความรู้
2. เพื่ อ พัฒ นาระบบฐานข้อ มู ล ในการเก็ บ รวบรวมและ
เผยแพร่ องค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น หัตถกรรมกะลามะพร้าว

3. กรอบแนวคิดการวิจยั
งานวิจยั นี้ เป็ นการศึกษารู ปแบบและกระบวนการผลิตของใช้
จากกะลามะพร้ า ว โดยใช้ ก ระบวนการจัด การความรู ้ ที่ เ น้น การสกัด
ความรู้ชนิ ดฝังลึก (Tacit Knowledge) จากผูเ้ ชี่ ยวชาญออกมาเป็ นความรู้
ชัดแจ้ง (Explicit Knowledge) โดยใช้กรอบแนวคิดเกลียวความรู้ SECI
Model จากนั้นจึงพัฒนาระบบในลักษณะของฐานข้อมูลบนเว็บไซต์ โดย
ใช้โปรแกรม PHP และ MySQLในการพัฒนาระบบ เพื่อเป็ นคลังความรู้
ส าหรั บ การจัด เก็ บ และถ่ า ยทอดความรู้ ก ระบวนการผลิ ต ของใช้จ าก
กะลามะพร้าว ในลักษณะ เว็บไซต์ ได้พฒั นาขึ้นสาหรับกลุ่มผูเ้ ชี่ ยวชาญ
หน่ วยงานที่ เ กี่ ย วข้อ ง นัก ศึ ก ษา และผูส้ นใจในการทาผลิ ต ภัณ ฑ์จ าก
กะลามะพร้าว

4. วิธีดาเนินการวิจยั
งานวิจยั นี้ ใช้วิธีวิจยั เชิ งคุณภาพและการวิจยั เชิ งพัฒนา ดังนี้
1) วิจยั เชิงคุณภาพ
เพื่อใช้ในการรวบรวมองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นหัตถกรรม
กะลามะพร้าว จากผูเ้ ชี่ ยวชาญในการทาผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าว คือ
นายปลื้ม ชูคง และ สมาชิ ก การเก็บรวมรวมข้อมูลโดยใช้วิธีการสนทนา
สัมภาษณ์ และจดบันทึกข้อมูลไว้ในสมุดบันทึกอย่างไม่เป็ นทางการ ใช้
กล้องถ่ า ยภาพจัด เก็ บ ภาพและบัน ทึ ก เสี ยง เมื่ อรวบรวมข้อมู ล ได้แ ล้ว
จากนั้นนาเอาข้อมูลมาเรี ยบเรี ยงจัดหมวดหมู่ให้เป็ นระเบียบ จากนั้นให้
ผูเ้ ชี่ ยวชาญตรวจสอบความถูกต้องของข้อมู ลอีกครั้งก่ อนที่จะนาข้อมูล
นั้นไปจัดเก็ บในฐานข้อมู ลเพื่ อเผยแพร่ ผ่านเว็บไซต์ ผูว้ ิ จยั ได้ใ ช้ SECI
Model ในการนาเสนอการแลกเปลี่ยนความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นหัตถกรรม
กะลามะพร้าว ซึ่งประกอบด้วย 4 กระบวนการ [5] ดังนี้
1) Socialization : การแบ่งปั นและการสร้ าง Tacit knowledge
จากการติดต่อสื่ อสารระหว่างกันโดยการแลกเปลี่ ยนประสบการณ์ ตรง
โดยการสัม ภาษณ์ สนทนา พูดคุ ย เรื่ อ งของวิ ธีก ารท าผลิ ต ภัณ ฑ์จ าก
กะลามะพร้าวจากผูเ้ ชี่ยวชาญ จนได้รับความรู้เพื่อมาทดลองทาเอง
2) Externalization : คือ การสร้างและแบ่งปั นความรู ้ จากสิ่ งที่
มี (Tacit knowledge) และเผยแพร่ ออกมาเป็ นลายลักษณ์อกั ษร (Explicit
knowlegde) โดยการนาความรู้เรื่ องวิธีการทาผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าว
ที่ได้จากผูเ้ ชี่ยวชาญมาบันทึกเป็ นลายลักษณ์ตวั อักษร ภาพนิ่ง และ
ภาพเคลื่อนไหว
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3) Combination : เป็ นการรวบรวมความรู้ประเภท Explicit
knowledge ที่เรี ยนรู้มาสร้างเป็ นความรู้ประเภท Explicit ใหม่ๆ แล้ว
ถ่ายทอดผ่านเว็บไซต์ระบบจัดการความรู ้
4) Internationalization : เป็ นการแปลง Explicit knowledge
มาเป็ น Tacit knowledge เป็ นการนาความรู้ที่เรี ยนรู้มาไปปฏิบตั ิ จนทาให้
เกิดทักษะและความชานาญจนกลายเป็ น tacit knowledge ของตนเองใน
ที่สุด และเมื่อเกิดความรู ้ แล้วก็เกิ ดการแลกเปลี่ ยนกับคนอื่นๆ ต่อไปก็จะ
เกิ ด กระบวนการที่ เ รี ย กว่ า Socialization ขึ้ น ซึ่ ง เป็ นกระบวนการที่
หมุนเวียนไปเรื่ อยๆ
Tacit
Knowledge

Socialization

Externalization

Explicit
Knowledge

Tacit
Knowledge

Internationalization

Combination

Explicit
Knowledge

Diagram: DFD) และแบบจาลองข้อมูล (Data Modeling) โดยใช้แผนภาพ
แสดงความสัมพันธ์ระหว่าง ข้อมูล (Entity Relationship Diagram : E-R
Diagram)
4. การออกแบบ (Design) นาข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์มา
ออกแบบ โดยออกแบบระบบออกเป็ น 2 ส่ วน คือส่ วนโครงสร้างเว็บไซต์
และส่ วนหน้าจอการแสดงผล ซึ่ งโครงสร้ างเว็บไซต์จะแบ่งออกเป็ น 2
ส่ วนตามลัก ษณะการใช้งาน คื อ ส่ วนของผูด้ ู แ ละระบบและส่ วนของ
ผูใ้ ช้งานทัว่ ไป
5. การพัฒนาและติดตั้งระบบ (System Implementation)
เมื่อได้ออกแบบระบบเสร็ จสิ้ นแล้วจะเป็ นในส่ วนของการพัฒนา ระบบ
นี้ พฒั นาโดยใช้ฐานข้อมูล MySQL และภาษา PHP ในการเขียนโปรแกรม
หลังจากเขี ยนโปรแกรมเรี ยบร้ อยแล้ว ทาการทดสอบโปรแกรม เพื่ อ
ตรวจสอบหาข้อผิดพลาดของโปรแกรมที่ พฒั นาขึ้น จากนั้นทาการอัพ
โหลดระบบขึ้น server เพื่อเผยแพร่ ขอ้ มูล
6. การซ่ อมบารุ งระบบ (System Maintenance) เป็ นขั้นตอน
สุ ด ท้า ยของวงจรพัฒ นา เมื่ อ ใช้งานระบบไปสัก พัก แล้วหากระบบมี
ปั ญหา ก็จะต้องมีการปรับปรุ งแก้ไข
ผูว้ ิจยั ได้มีการออกแบบประเมินผลเพื่อประเมินผลความพึง
พอใจในการใช้งานของระบบ ซึ่ งแบบประเมินนั้น ได้กาหนดเกณฑ์ตาม
วิธีของไลเคอร์ ท (Likert) ซึ่ งเป็ นมาตราส่ วนประมาณค่า (Rating Scale)
แล้วนามาหาค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยมีหลักเกณฑ์ดงั นี้
กาหนดค่าคะแนน
5 หมายถึง ความพึงพอใจมากที่สุด
4 หมายถึง ความพึงพอใจมาก
3 หมายถึง ความพึงพอใจปานกลาง
2 หมายถึง ความพึงพอใจน้อย
1 หมายถึง ความพึงพอใจน้อยที่สุด
เกณฑ์การแปลความหมายเพื่อจัดระดับคะแนนเฉลี่ย ความพึงพอใจของ
ผูใ้ ช้ มีเกณฑ์การให้คะแนนในแต่ละระดับ ดังนี้
ค่าเฉลี่ย 4.50-5.00 หมายถึง ความพึงพอใจมากที่สุด
ค่าเฉลี่ย 3.50-4.49 หมายถึง มีความพึงพอใจมาก
ค่าเฉลี่ย 2.50-3.49 หมายถึง มีความพึงพอใจปานกลาง
ค่าเฉลี่ย 1.50-2.49 หมายถึง มีความพึงพอใจน้อย
ค่าเฉลี่ย 1.00-1.49 หมายถึง มีความพึงพอใจน้อยที่สุด

รูปที่ 1 โมเดลเกลียวความรู้ SECI
2) วิจยั เชิงพัฒนา
เมื่ อ มี ก ารรรวบรวมข้อ มู ล หัต ถกรรมกะลามะพร้ า วมี เ ก็ บ
รวบรวมข้อมูล ไว้ในฐานข้อมูล ซึ่ งพัฒนาเป็ นระบบจักการความรู้ เพื่อ
สามารถที่จะเผยแพร่ ผ่านทางเว็บไซต์ได้ ซึ่ งมีกระบวนการในการพัฒนา
ระบบ ในรู ปแบบของ SDLC [6] ดังนี้
1. การค้นหาและเลือกสรรโครงการ (Project Identification
and Selection) เป็ นขั้นตอนในการค้นหาโครงการ ซึ่ งเป็ นขั้นตอนของ
การ คิ ด พัฒนาระบบจัดการข้อมูล การจัด การความรู ้ ภูมิปัญญาท้องถิ่ น
หัตถกรรมกะลามะพร้าว ตาบลชัยบุรี จังหวัดพัทลุง ซึ่ งเป็ นระบบที่ควร
พัฒนาเพื่อไว้จดั เก็บและเผยแพร่ ความรู ้ภูมิปัญญาท้องถิ่น
2. การเริ่ มต้นและวางแผนโครงการ (Project Initiating and
Planning System)ได้นาผลจากการสอบถาม สัมภาษณ์ เกี่ยวกับหัตถกรรม
กะลามะพร้าวมาวางแผนความต้องการเพื่อกาหนดความเป็ นไปได้ของ
ระบบจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น หัตถกรรมกะลามะพร้ าว โดยนา
ฐานข้อมูลมาใช้ในการจัดเก็บและถ่ายทอด
3. การวิเคราะห์ (System Analysis) เป็ นขั้นตอนในการศึกษา
และวิ เ คราะห์ ถึ ง ขั้น ตอนการด าเนิ น งานของระบบเดิ ม การน าเสนอ
โครงการหลังจากนั้นจะรวบรวมความต้องการในระบบใหม่ จากผูใ้ ช้
ระบบแล้วนามาศึกษาและวิเ คราะห์ ความต้องการเหล่ านั้นด้วย การใช้
เครื่ องมื อ ชนิ ด ต่ า ง ๆ ได้ แ ก่ แบบจ าลองขั้น ตอนการท างานของ
ระบบ (Process Modeling) โดยใช้แผนภาพกระแสข้อมูล (Data Flow

5. ผลการวิจยั
ได้แบ่งผลการวิจยั ออกตามวัตถุประสงค์การวิจยั 2 ข้อ ดังนี้
1. กระบวนการท าผลิ ต ภัณ ฑ์จากกะลามะพร้ า ว โดยใช้
กระบวนการจัดการความรู้ จากนายปลื้ ม ชู คง สามารถแบ่งกระบวนการ
ผลิตออกเป็ น 7 ขั้นตอน ดังนี้
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1) การเลือกมะพร้าว ปอกเปลือกมะพร้าว การเลือก
มะพร้าวจะดูที่ขนาด รู ปทรง สี ให้เหมาะกับผลิตภัณฑ์ที่เราจะทา
- ขนาด ในส่ วนของขนาดมะพร้ าวแต่ละสายพันธุ์จะมี
ขนาดที่แตกต่างกัน จะมีขนาดเล็ก กลาง ใหญ่ เราจะทาผลิตภัณฑ์ชนิ ดใด
ก็ให้ดูขนาดที่มีความเหมาะสมกับผลิตภัณฑ์น้ นั หากผลิตภัณฑ์ใดต้องใช้
กะลามะพร้ าวทั้งลูก ขนาดถื อเป็ นสิ่ งสาคัญ แต่หากผลิ ตภัณฑ์ใดใช้แ ค่
บางส่วนของกะลา เรื่ องขนาดจะไม่มีผล
- รู ปทรง จะมีหลายลักษณะ เช่ น ท้ายกลม ท้ายแหลม
ทรงกลม ทรงรี
- สี สี ของกะลามะพร้ าวมีสีที่แตกต่างกันตั้งแต่สีขาว
จนถึ ง น้ า ตาลเข้ม สี ข าวได้จ ากมะพร้ า วที่ ไ ม่ ค่ อ ยแก่ สี น้ า ตาลได้จ าก
มะพร้าวที่แก่จดั แต่มะพร้ าวบางชนิ ดถึ งแม้ว่าจะมีผลที่แก่แต่สีที่ออกมา
อาจจะไม่ออกน้ าตาลเข็มก็มี
การได้ม าซึ่ งกะลามะพร้ า วทางศู น ย์จ ะมี ก ารรั บ ซื้ อ จาก
ชาวบ้านหรื อแม่คา้ มะพร้ าว ซึ่ งราคาจะตกอยูท่ ี่ลูกละ 2 - 10 บาท ขึ้นอยู่
กับขนาดของกะลามะพร้าว การรับซื้ ออาจจะรับซื้ อทั้งผล (ยังไม่ได้ปอก
เปลือก) และที่ปอกเปลือกแล้ว
2) เลื่อยออกเป็ นซี ก แกะเนื้อมะพร้าวออก การเลื่อยจะใช้
ทั้งแรงงานเครื่ องจักรและแรงงานคน ซึ่ งจะมี เครื่ องเลื่ อยกะลามะพร้ าว
โดยเฉพาะ
3) เลื่อยตัดเป็ นชิ้ นงาน ก่อนที่จะเลื่ อยตัดเป็ นชิ้ นงานต้อง
มีการออกแบบผลิตภัณฑ์ก่อน จากนั้นจึงเลื่ อนจามแบบที่ได้ออกแบบไว้
การเลื่อยจะใช้ท้งั เครื่ องจักรและใช้มือ
4) การขัด เมื่อเลื่อยกะลาออกเป็ นชิ้นแล้วจะทาการขัดด้าน
ใน และเจียด้านนอก การขัดกะลามะพร้าวจะใช้กระดาษทรายเบอร์ 100
(ความละเอียดของงานระดับหยาบ) เบอร์ 150 (ความละเอียดของงาน
ระดับกลาง) ) และเบอร์ 320 (ความละเอียดของงานระดับ]ละเอียด) โดย
เอากระดาษทรายไปติดกับเครื่ องขัด จากนั้นทาการขัด ซึ่ งการนากระดาษ
ทรายไปติดกับเครื่ องจักรข้อดีคือจะทาให้ประหยัดกระดาษ
5) ประกอบเป็ นผลิตภัณฑ์ที่ตอ้ งการ เมื่อตัดกะลาออกตาม
รู ปแบบที่ออกแบบไว้แล้ว ก็จะทาการประกอบเป็ นผลิ ตภัณฑ์ที่ตอ้ งการ
แต่ละผลิตภัณฑ์จะใช้วสั ดุในการประกอบที่แตกต่างกัน เช่ น ใช้กาวร้ อน
ย่านละเภา ลวดอลูมิเนี ยม ตะปูทอง การเลื อกวัสดุ ใ นการประกอบเรา
ต้องดูวา่ ผลิตภัณฑ์แต่ละชนิ ดใช้งานลักษณะใด เช่น ถ้าใช้ในครัวเรื อน ซึ่ง
โดนความร้ อนอย่าง ฉวัก จะใช้ลวดอะลูมิเนี ยม หรื อ ตะปูทอง จะไม่ใช้
กาวร้อน เนื่องจากต้องใช้ปรุ งอาหาร โดยส่ วนใหญ่จะใช้ลวดอะลูมิเนี ยม
เนื่ องจากนิ่ มเวลาพัน และราคาถูกกว่าตะปูทอง////////////////////////////////////

6) ตกแต่งความปราณี ต ตรวจสอบความละเอียดของ
ชิ้ นงาน ถ้าชิ้ นงานยังไม่ละเอียดก็ใช้กระดาษทรายขัดด้วยมื อ จนกว่าจะ
ละเอียด ในส่ วนของความแข็งแรงถ้ายังไม่แข็งแรงก็อาจจะหยดกาวเพิ่ม
7) การทาน้ ามัน เป็ นขั้นตอนสุ ดท้าย การเลือกใช้น้ ามัน
ชนิ ดใดนั้นต้องดูที่ตวั ผลิตภัณฑ์วา่ เป็ นของใช้ประเภทไหน ถ้าเป็ นของใช้
ในครัวเรื อนจะทาน้ ามันมะพร้ าว น้ ามันพืช เนื่ องจากไม่มีสารเคมี แต่ถ้า
เป็ นของโชว์ตกแต่งบ้าน เครื่ องประดับ จะทาด้วยน้ ามันมะพร้ าว แลค
เกอร์ หรื อ น้ ามันวานิ ช ใช้แลคเกอร์ โดยการฉี ดพ่นกลางแดด จะทาให้
ชิ้นงานไม่เป็ นรอย หากใครมีฝีมือดีก็จะใช้วิธีการทา ส่ วนน้ ามันวานิ ชจะ
ทาในที่ ร่ม โดยใช้แ ปรงขนสัตว์ทา ซึ่ งสามารถแสดงกระบวนการท า
ผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าวได้ แสดงดังรู ปที่ 2
การเลือกมะพร้าว ปอกเปลือกมะพร้าว
เลื่อยออกเป็ นซี ก แกะเนื้อมะพร้าวออก
เลื่อยตัดเป็ นชิ้นงาน
การขัด
ประกอบเป็ นผลิตภัณฑ์ที่ตอ้ งการ
ตกแต่งความปราณี ต
การทาน้ ามัน

รู ปที่ 2 กระบวนการทาผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าว

ผูด้ ูแลระบบ

ติดต่อ

เว็บบอร์ด

ผูเ้ ชี่ยวชาญ

ผลิตภัรฑ์

กระบวนการทา

วัสดุอุปกรณ์

ประวัติ

2. การพัฒนาระบบการจัดการความรู้ เพื่อใช้ใ นการเก็ บ
รวบรวมและเผยแพร่ องค์ ค วามรู้ ภู มิ ปั ญญาท้ อ งถิ่ น หั ต ถกรรม
กะลามะพร้าว มีโครงสร้างและหน้าเว็บไซต์ แสดงดังรู ปที่ 3 ถึงรู ปที่ 6
ตามลาดับ
หน้าแรก

รู ปที่ 3 โครงสร้างระบบการจัดการความรู้หตั ถกรรมกะลามะพร้าว
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กลุ่มของผูเ้ ชี่ ยวชาญ จานวน 5 คน และกลุ่มผูใ้ ช้งานทัว่ ไป จานวน 30 คน
รวมเป็ น 35 คน ตามหัวข้อดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ผลระดับความพึงพอใจในการใช้งานของกลุ่มผูเ้ ชี่ ยวชาญและ
ผูใ้ ช้ทว่ั ไป

รูปที่ 4 หน้าหลักของระบบการจัดการความรู้หตั ถกรรมกะลามะพร้าว

รายการประเมิน

ค่ าเฉลี่ย

ค่ าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

การแปล
ผล

1. ความสะดวกในการใช้งานระบบ

4.53

0.56

มากที่สุด

2. ความสวยงามของระบบ

4.46

0.069

มาก

3. ข้อมูลมีความครบถ้วนสมบูรณ์

4.35

0.68

มาก

4. ข้อมูลมีประโยชน์ต่อการนาไป
ปฏิบตั ิตาม

3.86

0.76

มาก

ค่าเฉลี่ย

4.3

0.52

มาก

ผลการประเมิ น ความพึงพอใจในการใช้งานระบบ ในกลุ่ ม
ผูเ้ ชี่ยวชาญและผูใ้ ช้ทว่ั ไป พบว่าผูใ้ ช้มีความพึงพอใจในระดับมากถึงมาก
ที่สุด กล่าวคื อ ความสะดวกในการใช้งานระบบ มากที่สุด (ค่าเฉลี่ ย =
4.53) รองลงมาคือ ความสวยงามของระบบ (ค่าเฉลี่ ย = 4.46) ถัดมา คือ
ข้อมูลมีความครบถ้วนสมบูรณ์ (ค่าเฉลี่ ย = 4.35) และอันดับที่มีค่าพึง
พอใจน้อยที่สุดคือ ข้อมูลมีประโยชน์ต่อการนาไปปฏิ บตั ิตาม (ค่าเฉลี่ ย =
3.86)
รู ปที่ 5 หน้าประวัติผกู ้ ่อตั้ง

6. สรุปผลการวิจยั
จากการสัมภาษณ์นายปลื้ม ชู คง ท่านบอกว่าตอนนี้ ผลิ ตภัณฑ์
กะลามะพร้ าวไม่เพียงพอต่อความต้องการของตลาด เนื่ องจากขาดคนทา
ขาดวัตถุดิบ การจัดการความรู้ เป็ นการนาความรู้จากผูเ้ ชี่ ยวชาญออกมา
เผยแพร่ ให้เป็ นลายลักษณ์อกั ษร บนระบบจัดการความรู้ ในลักษณะของ
เว็บ ไซต์ ทาให้ ผู้ที่ส นใจได้รับรู้ พร้ อมนาไปปฏิ บ ัติเ พื่ อให้ เ กิ ด ความ
เชี่ ยวชาญสามารถนาไปใช้ประกอบอาชี พได้ ช่ วยส่ งเสริ มความรู ้ ให้คง
อยูก่ บั ชุมชนและลูกหลานต่อไป
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การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ สาหรับการศึกษา
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สาขาอาชี พ สถานประกอบการและชุ มชุ น มีความสามารถในการคิ ด
วิเคราะห์ แก้ปัญหา วางแผน จัดการ ตรวจสอบ ให้คาแนะนา สอนงาน
และบูรณาการความรู ้ อย่างเป็ นระบบระดับผูค้ วบคุมงาน รวมทั้งเป็ นผูม้ ี
คุ ณธรรมจริ ย ธรรม จรรยาบรรณวิ ช าชี พ และกิ จ นิ สั ยที่ เ หมาะในการ
ท างาน สามารถประกอบอาชี พอิ ส ระ และพั ฒ นาตนเองให้ มี
ความก้าวหน้าในวิชาการและวิชาชี พ
การจัดการเรี ยนการสอนในหลัก สู ตร อุตสาหกรรมศาสตร
บัณฑิต สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ได้บรรจุรายวิชาวงจรไฟฟ้ าพื้นฐาน
และรายวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิ กส์ เข้ามาในหลักสู ตร โดยที่ลกั ษณะ
รายวิ ช ามี เ นื้ อหาที่ ที่ มุ่งเน้น ให้ นัก ศึ ก ษาได้เ ข้าใจทฤษฎี แ ละฝึ กปฏิ บ ัติ
ปั ญหาการเรี ยนการสอนที่ พบส่ วนมาก คื อการเชื่ อมโยงระหว่างทฤษฎี
กับปฏิบตั ิเข้าด้วยกัน ทาให้นกั ศึกษาไม่สามารถบรรลุผลในการเรี ยนการ
สอนได้เต็มประสิ ทธิภาพ
จากความเป็ นมาและความสาคัญของปั ญหาดังกล่ าว ผูว้ ิ จยั ได้
เล็งเห็ นถึ งความสาคัญในการเรี ยนการสอนทางด้านพื้นฐานวงจรไฟฟ้ า
และอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ซึ่ งเป็ นเนื้ อหาที่ เ ป็ นสาคัญของการศึ ก ษาทางด้าน
วิศวกรรมไฟฟ้ า อิเล็กทรอนิ กส์ โทรคมนาคม และคอมพิวเตอร์ โดยการ
พัฒนาโปรแกรมจาลอง สาหรับนาไปประยุกต์ใช้กบั การเรี ยนการสอนที่
เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ เพื่อให้ผเู ้ รี ยนเกิ ดประสิ ทธิ ภาพในการเรี ยนรู ้ สูงสุ ด
โดยมีกรอบแนวคิดในการวิจยั แสดงดังภาพที่ 1

บทคัดย่ อ
การวิจยั ในครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อพัฒนาโปรแกรมสาหรับการ
วิเคราะห์และออกแบบวงจรไฟฟ้ าและอิเล็กทรอนิ กส์พ้ืนฐาน โดยใช้จียู
ไอของแมทแลป วิธีดาเนินการวิจยั ประกอบ ด้วย 4 ขั้นตอน คือ วิเคราะห์
ออกแบบ พัฒนา และประเมิ นความพึงพอใจ ผลของการวิ จยั พบว่ า
โปรแกรมที่พฒั นาขึ้นมีความสามารถในการการวิเคราะห์และออกแบบ
วงจรไฟฟ้ าและอิเล็กทรอนิ กส์ พ้ืนฐาน ถูกต้องตามทฤษฎี และจากการ
ประเมินความพึงพอใจ โดยผูเ้ รี ยน 16 ท่าน พบว่ามีค่าความพึงพอใจอยู่
ในระดับมาก ( x  4.3 )
คาสาคัญ: จียไู อ แมทแลป

Abstract
The objective of this research was a development of simulation
program for Analysis and Design for Basic Electric and Electronic
Circuits. Methods of research are comprises of 4 steps, the analysis,
design develop and find quality assessment. The analysis results of the
software are good agreement with theoretical. The average opinion of
the sixteen user on the satisfied of the analysis program was in highly
( x  4.3 )
Keyword: GUI, MATLAB

1. บทนา
การจัดการศึกษาตามกรอบมาตรฐานหลักสู ตร อุตสาหกรรม
ศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2554 [6] มุ่งเน้นให้มีสมรรถนะที่ได้จากมาตรฐาน
อาชีพ หรื อมาตรฐานสมรรถนะในสาขาอาชีพ ตรงตามความต้องการของ

อ ค์ ระกอบขอ การคานว
-พารา ิเตอร์ขอ ว ร

การ า ค ิ ต า ตร์

รแกร วิเคราะห์
ว ร าและอิเลก รอนิก ์

พัฒนา รแกร

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั
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2. วิธีดาเนินการวิจัย

คณิ ตศาสตร์ พร้อมคูม่ ือการใช้งาน หลังจากนั้นทาการสร้างแบบประเมิน
ความพึงพอใจของผูใ้ ช้โปรแกรม ซึ่ งเป็ นแบบสอบถาม ที่มีลกั ษณะเป็ น
แบบประเมินค่าด้วยข้อความ (Itemized Rating Scale) ชนิด 5 ระดับ

ประกอบด้วย 4 ขั้นตอนแสดงดังต่อไปนี้
2.1 วิเคราะห์ เนือ้ หา

2.4 ประเมินคุณภาพ

จากการวิ เ คราะห์ เ นื้ อ หาทฤษฎี พ้ื น ฐานวงจรไฟฟ้ าพื้ น ฐานและ
เทคโนโลยีอิเ ล็กทรอนิ ก ส์ จากหลัก สู ตรอุตสาหกรรมศาสบัณฑิ ต [6]
พบว่าเนื้ อหาที่สามารถนามาพัฒนาเป็ นโปรแกรมจาลองสาหรั บใช้ใ น
การศึ ก ษาพื้ นฐานวงจรไฟฟ้ า และอิ เ ล็ก ทรอนิ ก ส์ เพื่ อ เชื่ อ มโยงไปสู่
เนื้ อหาในส่ วนของการปฏิ บตั ิ ได้แ ก่ เ รื่ องวงจรแบ่ ง กระแส วงจรแบ่ ง
แรงดัน วงจรไบอัสทรานซิ สเตอร์ วงจรไบอัสทรานซิ สเตอร์ สนามไฟฟ้ า
วงจรออปแอมป์ นามาวิเคราะห์ และออกแบบโดยใช้ฟังก์ช่นั จี ยูไอของ
แมทแลป (MATLAB GUIs)

นาโปรแกรมไปทดลองการทางานและทาการเปรี ย บเที ยบผล
การค านวณกับ ทฤษฎี หลัง จากนั้น ทดลองใช้ ก ับ กลุ่ ม ตัว อย่ า ง คื อ
นั ก ศึ ก ษา ชั้ นปี ที่ 4 หลัก สู ต รอุ ต สาหกรรม ศาสตรบัณ ฑิ ต สาขา
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยรัตภูมิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ศรี วิชยั จานวน 16 คน ผลการประเมินความพึงพอใจใน 5 ด้าน ด้านการ
กาหนดค่าเริ่ มต้นในการใช้งานทาได้ง่าย ด้านความสะดวกในการใช้งาน
แต่ละเมนู โปรแกรม ด้านผลลัพธ์ของการคานวณวงจรมีความถูกต้อง
ด้านความรวดเร็ วในการคานวณผลของวงจร ด้านส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนเข้าใจ
เนื้ อหาได้ง่ายและรวดเร็ ว ผลการประเมินปรากฏแสดงตารางที่ 1

2.2 ออกแบบโปรแกรมจาลอง
การออกแบบโปรแกรมจาลองจะทาการวิเ คราะห์ อินพุต เอาต์พุต
และกระบวนการทางาน (Input, Output and Process analysis) ของเนื้ อหา
ในแต่ละเรื่ อง แสดงดังภาพที่ 2

3. ผลของการวิจัย
จากการดาเนิ นการวิจยั อย่างเป็ นระบบ ผูว้ ิจยั ขอนาเสนอผลของการ
วิจยั ดังต่อไปนี้

Start

Main menu

Electric Circuit

Transistor (BJT)

Transistor (FET)

3.1 ผลการพัฒนาโปรแกรม
โปรแกรมที่ พฒั นาขึ้ นประกอบด้วยหน้าต่างหลัก ได้แก่ เรื่ องวงจร
แบ่ งกระแส วงจรแบ่ ง แรงดัน วงจรไบอัส ทรานซิ สเตอร์ วงจรไบอัส
ทรานซิสเตอร์ สนามไฟฟ้ า วงจรออปแอมป์ แสดงดังภาพที่ 3

Op Amp

Initial value

Analysis

Display

Yes

Edit
No
End

ภาพที่ 2 กระบวนการทางานของโปรแกรม
จากภาพที่ 2 เริ่ มต้นด้วยการเข้าสู่ หน้าต่างหลัก (Main menu) ของ
โปรแกรมจ าลอง หลัง จากนั้น เลื อ กเนื้ อ หาที่ จ ะท าการวิ เ คราะห์ แ ละ
ออกแบบ กาหนดค่าเริ่ มต้น (Initial value) เข้าสู่ กระบวนการวิเคราะห์
(Analysis) และแสดงผลการจาลอง (Display)

ภาพที่ 3 โปรแกรมหน้าต่างหลัก

2.3 พัฒนาโปรแกรม

โปรแกรมหน้าต่างวิเคราะห์คุณลักษณะของวงจรอิเล็กทรอนิ กส์ เป็ น
ส่ ว นหน้า จอหลัก ของ วงจร Electric Circuits ซึ่ งประกอบด้วยวงจร
Current Divider, Voltage Divider Circuit การเขียนหน้าต่างนี้ จะใช้ GUI
ของ MATLAB ดังภาพที่ 4

การวิเคราะห์และออกแบบพื้นฐานวงจรอิเล็กทรอนิ กส์ โดยการสร้าง
ส่ วนการติดต่อกับผูใ้ ช้งาน (Graphic User Interface (GUI)) ในส่ วนของ
อินพุต และเอาต์พุต และในส่ วนของการประมวลผลจะเขียนอัลกอริ ทึม
โดยใช้เอ็มไฟล์ (M-File) ของโปรแกรม MATLAB® จากสมการทาง
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ภาพที่ 4 วงจรแบ่งกระแส (Current Divider)

ภาพที่ 7 โปรแกรมหน้าต่างวงจรไบอัสทรานซิสเตอร์ แบบ
Emitter-Stabilize Bias
โปรแกรมหน้ า ต่ า งวิ เ คราะห์ ว งจรอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ เป็ นส่ ว น
หน้าจอหลักของ วงจร FET Bias (J-FET) ซึ่ งประกอบด้วยวงจร Fixed
Bias และ Self Bias ดังภาพที่ 8

ภาพที่ 5 วงจรแบ่งแรงดัน (Voltage Divider)
โป รแ ก รมห น้ า ต่ า ง วิ เ ค ร าะ ห์ คุ ณลั ก ษ ณะ ข อ งวงจ ร
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ เป็ นส่ ว นหน้ า จอหลั ก ของ วงจร OP-AMP ซึ่ ง
ประกอบด้วยวงจร Inverting Amplifier, Summing Amplifier ,Noninverting Amplifier และ Difference Amplifier การเขียนหน้าต่างนี้ จะใช้
GUI ของ MATLAB แสดงดังภาพที่ 6

ภาพที่ 8โปรแกรมหน้าต่างวงจรไบอัสทรานซิสเตอร์ สนามไฟฟ้ า
โปรแกรมหน้ า ต่ า งวิ เ คราะห์ สั ญ ญาณขนาดเล็ ก ของ
ทรานซิ สเตอร์ (Transistor Small Signal Amplifierr Analysis)โดยวงจร
สามารถหาความต้านทานขาเข้า ความต้านทานขาออก อัตราขยายแรงดัน
และอัตราขยายกระแส ซึ่ ง ประกอบด้วยวงจร Fixed Bias, Voltage
Divider Bias, Emitter-Bias (Unbypassed) และEmitter-Follower
Configuration ดังภาพที่ 9 และภาพที่ 10

ภาพที่ 6 โปรแกรมหน้าต่างวงจร Summing Amplifier
โปรแกรมหน้าต่ างวิ เคราะห์ วงจรอิ เล็ กทรอนิ ก ส์ Transistor
Bias เป็ นส่ วนที่ คานวณวงจรการจัดไบอัสทรานซิ สเตอร์ ประกอบด้วย
Fixed Bias ,Emitter-Stabilize Bias ,Voltage Divider Bias และ DC Bas
With Voltage Feedback ดังภาพที่ 7

ภาพที่ 9 การวิเคราะห์สญ
ั ญาณขนาดเล็กของทรานซิสเตอร์
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ซึ่งมีวิธีการดาเนินการวิจยั เริ่ มต้นจากการวิเคราะห์ ออกแบบ พัฒนา และ
สุดท้ายประเมินความพึงพอใจจากผูเ้ รี ยน
4.1 โปรแกรมที่พฒั นาขึ้นสาหรับการศึกษาทฤษฎี วงจรไฟฟ้ าและ
อิเล็กทรอนิกส์พ้นื ฐานมีผลการคานวณถูกต้องตามทฤษฎี
4.2 ความพึงพอใจของผูเ้ รี ยน เมื่อ ใช้โปรแกรมจาลองสาหรับ การ
วิเคราะห์และออกแบบวงจรไฟฟ้ าและอิเล็กทรอนิ กส์พ้ืนฐาน จานวน 16
ท่าน มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจรวมอยูใ่ นระดับมาก
จากผลของการวิ จยั พบว่า โปรแกรมที่ พฒั นาขึ้น สามารถช่ วย
ส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนเกิดการเรี ยนรู ้ที่รวดเร็ ว สามารถทดสอบทฤษฎี ที่ได้จาก
การคานวณ โดยการปรับเปลี่ยนค่าของตัวแปรต่างๆ ได้ตามความต้องการ
ส่ งผลให้ ผูเ้ รี ยนได้ค ้น พบความรู ้ และเข้าใจเนื้ อ หาทางด้านทฤษฎี ซ่ ึ ง
สามารถเชื่ อ งโยงไปสู่ ก ารปฏิ บ ัติ และสามารถน าไปประยุก ต์ใ ช้ใ น
บทเรี ยนที่ซบั ซ้อนขึ้นในลาดับถัดไป

ภาพที่ 10 การวิเคราะห์สญ
ั ญาณขนาดเล็กของทรานซิสเตอร์
ผลการประเมินความพึงพอใจจากผูเ้ รี ยน โดยผูเ้ รี ยน จานวน 16
คน โดยใช้แบบประเมินค่าด้วยข้อความ (Itemized Rating Scale) ชนิ ด 5
ระดับ ประกอบด้วย 5 ด้านได้แก่ ด้านการกาหนดค่าเริ่ มต้นในการใช้งาน
ทาได้ง่าย ด้านความสะดวกในการใช้งานแต่ล ะเมนู โปรแกรม ด้าน
ผลลัพธ์ข องการค านวณวงจรมี ค วามถู ก ต้อง ด้านความรวดเร็ วในการ
ค านวณผลของวงจร ด้า นส่ งเสริ ม ให้ ผู ้เ รี ย นเข้า ใจเนื้ อหาได้ง่ า ยและ
รวดเร็ ว ผลการประเมินปรากฏโปรแกรมที่พฒั นามีความพึงพอใจอยูใ่ น
ระดับมาก ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ผลการประเมินความพึงพอใจจากผูเ้ รี ยน
รายการ
ค่าเฉลีย่ ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
1.การกาหนดค่าเริ่ มต้นในการใช้
4.31
0.87
งานทาได้ง่าย
2.ความสะดวกในการใช้งานแต่
4.69
0.87
ละเมนูโปรแกรม
3.ผลลัพธ์ของการคานวณวงจรมี
4.06
0.68
ความถูกต้อง
4. ความรวดเร็ วในการคานวณ
4.31
0.7
ผลของวงจร
5.ส่งเสริ มให้ผเู้ รี ยนเข้าใจเนื้ อหา
4.12
1.2
ได้ง่ายและรวดเร็ ว
5. ค่าเฉลี่ย
4.3
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บทคัดย่ อ

1. บทนา

บทความนี้ น าเสนอการพัฒ นาโปรแกรมช่ ว ยสื บ ค้ น และ
เปรี ยบเที ยบราคาอุ ป กรณ์ ค อมพิ วเตอร์ โปรแกรมที่ ถู ก สร้ างขึ้ น อยู่ใ น
ลักษณะของวินโดว์แอพพลิ เคชัน่ โดยการดึ งข้อมูลของสิ นค้าจากเว็บไซต์
ของแต่ ล ะตัว แทนจ าหน่ ายมาท าการสร้ างฐานข้ อ มู ล เพื่ อ ค้น หาและ
เปรี ยบเทียบราคาสิ นค้าที่ต่าที่สุด อีกทั้งยังสามารถสั่งพิมพ์ใบสั่งซื้ อสิ นค้า
จากตัวแทนจาหน่ายได้ทนั ที ในขั้นตอนของการเขียนโปรแกรมนั้น ได้ใช้
โปรแกรม Visual Studio 2013 ในการเขียนและพัฒนาวินโดว์แอพพลิเคชัน่
โดยภาษาหลัก ในการเขี ยนนั้น จะเป็ นภาษา C# และใช้ภาษา My SQL
สาหรับติดต่อระบบฐานข้อมูลผ่าน SQL Server จากโปรแกรมที่พฒั นาขึ้น
นี้ ได้ถู กท าการทดสอบแล้วพบว่าการสื บ ค้น โดยใช้โปรแกรมสามารถ
ประหยัดเวลาจากการค้นหาจากเว็บไซต์ตามปกติประมาณสามเท่า

ปั จจุบนั ตัวแทนจาหน่ ายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ มีจานวนมากและ
มีหลายเว็บไซต์ที่ให้บริ การ เมื่ อต้องการเลื อกซื้ ออุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ สัก
ชิ้ น ผูซ้ ้ื อมักจะเลื อกอุปกรณ์ ที่ ราคาต่ าที่ สุ ด ปั ญหาคื อต้องใช้เวลาในการ
สื บค้น ข้อมู ลราคาจากตัวแทนจาหน่ ายที่ ให้ บ ริ การที่ มี จานวนมาก และ
บางครั้ งเว็บไซต์ตวั แทนจาหน่ ายอาจจะไม่ มี อุปกรณ์ ที่ต้องการ จึ งท าให้
เสี ยเวลาในการสื บค้น จากเหตุผลดังกล่าว คณะผูพ้ ฒั นาโปรแกรมจึงศึกษา
และค้นคว้าคิดค้นโปรแกรมที่สามารถค้นหาและเปรี ยบเทียบข้อมูลสิ นค้า
อุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ ที่ตอ้ งการ มีราคาต่าสุ ด จากเว็บไซต์ตวั แทนจาหน่ าย
ที่ให้บริ การจานวนมาก เพื่อที่จะทาให้ประหยัดเวลาในการสื บค้นข้อมูล
จากการได้ ด าเนิ นการจั ด ท าโปรแกรมช่ วยสื บค้ น และ
เปรี ยบเที ยบราคาอุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ ตั้งแต่แรกเริ่ มด้วยการศึ กษาความ
เป็ นไปได้ในการจัดทาโปรแกรมโดยศึ กษาเกี่ ยวกับวินโดว์แอปพลิ เคชั่น
รู ปแบบการทางานของเว็บไซต์และระบบฐานข้อมูลทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็ น
การออกแบบหน้าตาโปรแกรมในรู ปแบบต่างๆ การดึงข้อมูลที่ตอ้ งการจาก
เว็บไซต์และการจัดเรี ยงข้อมูลของฐานข้อมูลนั้น สิ่ งที่จาเป็ นในการพัฒนา
วิ น โดว์ แ อพพลิ เคชั่ น ทั้ งหมดคื อ ต้ อ งศึ ก ษาและออกแบบวิ น โดว์
แอพพลิ เคชัน่ เพื่อให้มีความสะดวกและง่ายต่อการใช้งาน และในขั้นตอน
ของการเขี ยนโปรแกรมนั้น ได้ใช้โปรแกรม Visual Studio 2013 ในการ
เขี ยนและพัฒนาวินโดว์แอพพลิ เคชั่น โดยภาษาหลักในการเขี ยนนั้น จะ
เป็ นภาษา C# และใช้ภาษา My SQL ส าหรั บติ ดต่ อระบบฐานข้อมู ลผ่าน
SQL Server โดยโปรแกรมช่ ว ยสื บ ค้ น และเปรี ยบเที ย บราคาอุ ป กรณ์
คอมพิ วเตอร์ น้ ี ได้พ ฒ
ั นาขึ้ นเพื่ ออานวยความสะดวกในการสื บ ค้นราคา
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เพื่อให้เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ที่ผใู้ ช้งาน
บทความนี้ นาเสนอโปรแกรมช่ วยสื บค้นและเปรี ยบเทียบราคา
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ โดยอธิ บายถึ งขั้นตอนการสร้างโปรแกรมช่ วยสื บค้น
และเปรี ยบเที ยบราคาอุ ปกรณ์ คอมพิ วเตอร์ ตามด้วยตัวอย่างการใช้งาน
โปรแกรม รวมทั้งบทสรุ ปและแนวทางการพัฒนาโปรแกรม

คาสาคัญ: วินโดว์แอพพลิเคชัน่ , โปรแกรมสื บค้น, ใบสัง่ ซื้ อสิ นค้า

Abstract
This paper presents the development of a program to search
and compare prices for computer equipment. The program was created in
the style of windows applications. The information are pulled from the
websites of each of its dealers to create a database to search and compare
the prices as low as possible. This program can print orders from the
dealer right away. In the process of programming use Visual Studio 2013
to write and browsing applications. The C # is main language of writing
and My SQL contact databases through SQL Server application. This
program was developed was tested and found that searched using the
program can save time more than searching by website circa tripled.
Keywords: Windows application, Searching program, BOQ
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ออกแบบจะแยกฟิ ลด์ ข องสิ น ค้าเป็ นประเภท ดังตารางที่ 1 เป็ นการ
ออกแบบฐานข้อมูลโดยใช้ SQL Server 2012 ในการจัดทาฐานข้อมูล

2. ขั้นตอนการออกแบบและพัฒนา
2.1 การดึงข้ อมูลจากเว็บไซต์
การสร้ างโปรแกรมการค้น หาเริ่ ม ต้น จากการดึ งข้อมู ล จาก
เว็บไซต์ของตัวแทนจาหน่าย โดยอัลกอริ ท่ ึมที่ใช้ในการดึ งข้อมูลเป็ นการ
ค้นหาแบบแนวลึกก่อนคือค้นหาไปตามแท็กที่กาหนดไว้ ดังรู ปที่ 1 ซึ่งจะ
ทาให้การค้นหามีประสิ ทธิภาพและรวดเร็ ว

ตารางที่ 1 ฐานข้อมูลของฮาร์ ดดิสก์

3. ตัวอย่ างการใช้ งานโปรแกรม
เมื่ อเข้าสู่ ห น้าโปรมแกรมหลัก ดังรู ป ที่ 3 จะพบกับ ตัวเลื อ ก
อุปกรณ์ต่างๆที่ตอ้ งการที่จะค้นหา ให้ผใู ้ ช้เลือกอุปกรณ์ที่สนใจ แล้วคลิ ก
ที่ อุปกรณ์ น้ ัน หรื อถ้าผูใ้ ช้ตอ้ งการที่ จะอัพเดทข้อมูลล่ าสุ ด ให้ ผูใ้ ช้กดที่
ฟังก์ชนั่ ปุ่ มอัพเดท แล้วโปรแกรมจะทาการอัพเดทข้อมูลให้ทนั ที จากนั้น
ผูใ้ ช้ส ามารถเลื อ กประเภทของสิ นค้าที่ ต้องการค้น หา จากนั้น รายการ
สิ นค้าทั้งหมดจะถูกแสดงขึ้นมาพร้อมรายละเอียดและราคาโดยที่รายการ
สิ นค้าที่แถบสี ปรากฎจะเป็ นรายการที่มีราคาต่าสุด ดังรู ปที่ 4

รู ปที่ 1 ลักษณะการดึงข้อมูล
โดยข้อมูลที่ทาการดึ งมาจะประกอบไปด้วยรายละเอียดของ
สิ น ค้าทั้งหมด เช่ น ชื่ อสิ น ค้า ประเภทของสิ น ค้า ราคา เป็ นต้น เพื่ อน า
ข้อมูลที่ได้เหล่านี้ ไปทาการแยกประเภทข้อมูลต่อไป

2.2 การแยกประเภทข้ อมูล
ขั้นตอนการแยกประเภทข้อมูล คื อการน าข้อมูลที่ ได้มาจาก
การดึ งข้อมูล มาท าการตัดค าเพื่อ แยกประเภทข้อมูล ตามค าสาคัญ ของ
สิ นค้าแต่ละชนิด เพื่อให้ง่ายต่อการค้นหาสิ นค้าที่ตอ้ งการดังรู ปที่ 2

รู ปที่ 3 หน้าหลักโปรแกรม

รูปที่ 2 การตัดคาเพื่อแยกประเภทของข้อมูล

2.3 การสร้ างฐานข้ อมูล
เริ่ มต้นสร้างฐานข้อมูลโดยการออกแบบฐานข้อมูลให้แสดง
ชื่อฟิ ลด์ ชนิ ดของฟิ ลด์ ขนาด Key และความหมายของแต่ละฟิ ลด์ ซึ่งการ
รู ปที่ 4 รายการเปรี ยบเทียบราคาสิ นค้าที่คน้ หา
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โดยที่ทุกรายการที่ทาการค้นหาพบ ผูใ้ ช้จะสามารถสัง่ พิมพ์รายการสิ นค้า
ทั้งหมดเรี ยงตามลาดับราคาจากต่าสุ ดไปสู งสุ ดได้ดงั รู ปที่ 5

เมื่อทาการเปรี ยบเทียบเวลาที่ใช้ในการค้นหาสิ นค้าที่ตอ้ งการ
ระหว่างการค้นหาจากเว็บไซต์ตามปกติ กบั การค้นหาโดยใช้โปรแกรม
การค้นหาที่พฒั นาขึ้น พบว่าการค้นหาโดยโปรแกรมใช้เวลาน้อยกว่ามาก
ดังแผนภูมิในรู ปที่ 7

รู ปที่ 7 แผนภูมิเวลาเฉลี่ยในการค้นหาจากเว็บไซต์และโปรแกรมค้นหา
รูปที่ 5 การสัง่ พิมพ์รายการสิ นค้าทั้งหมด

โดยแผนภูมิน้ ี จะแสดงค่าเฉลี่ยเปรี ยบเทียบระหว่าง เวลาในการค้นหาจาก
เว็บไซต์และการค้นหาแบบใช้โปรแกรมช่วยสื บค้นและเปรี ยบเทียบราคา
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ซึ่งการค้นหาจากเว็บไซต์จะมี่ค่าเฉลี่ยประมาณ 27
นาที ส่ วนการค้นหาแบบใช้โปรแกรมจะมีค่าเฉลี่ยอยูป่ ระมาณ 6 นาที

หากผูใ้ ช้ต้องการสั่งพิ ม พ์ใ บสั่งซื้ อสิ น ค้าของแต่ ละตัวแทน
จาหน่ายก็สามารถทาการเลือกรายการสิ นค้าที่ตอ้ งการแล้วทาการสัง่ พิมพ์
ใบสั่งซื้ อสิ นค้าได้ทนั ที ท้ งั ในรู ปแบบของไฟล์ word, excel และ pdf ได้
ทันที ดงั รู ปที่ 6 จากการทดลองเปรี ยบเที ยบการค้นหาราคาสิ น ค้าแต่ล ะ
รายการจากการค้นหาเพี ยงตัวแทนจาหน่ ายเดี ยวกับการค้นหาแบบสาม
ตัวแทนจาหน่ายพบว่าการค้นหาแบบสามตัวแทนจาหน่ ายจะได้สินค้าใน
ราคาที่ถูกกว่าดังแสดงในตารางที่ 2

4. บทสรุปและแนวทางการพัฒนาโปรแกรม
จากการที่ ไ ด้ศึ ก ษาและค้น คว้าข้อ มู ล เกี่ ย วกับ ราคาสิ น ค้า
คอมพิ วเตอร์ และได้จดั ทาวินโดว์แอพพลิ เคชั่นสาหรับ ช่ วยสื บค้น และ
เปรี ยบเทียบราคาอุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ เพื่อให้สะดวกแก่การนาไปใช้งาน
สาหรับผูท้ ี่ตอ้ งการสื บค้นราคาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ มีการทดสอบการใช้
งานระบบสรุ ปออกมาได้ว่าโปรแกรมนี้ สามารถสื บค้นและเปรี ยบเทียบ
ราคาที่ถูกที่สุดได้ โดยที่ตวั โปรแกรมสามารถลิงค์หน้าเว็บไซต์ของสิ นค้า
ชนิ ด นั้น ได้ รวมทั้งโปรแกรมนี้ ยังสามารถจัดหน้าแสดงและสั่งพิ ม พ์
ใบสัง่ ซื้ อสิ นค้าของแต่ละตัวแทนจาหน่ายได้
ทั้งนี้ ในการดาเนิ นงานพัฒนาและทดสอบทาให้เห็ นถึงปั ญหา
ที่ ตอ้ งพัฒนาและปรั บ ปรุ งเพื่อให้ระบบเป็ นไปอย่างมี ป ระสิ ท ธิ ภาพ ดัง
ประกอบไปด้วย การแก้ปั ญ หาและศึ ก ษารู ป แบบแท็ ก ของเว็บ ไซต์
ตัว แทนจ าหน่ ายและจัด ล าดับ การดึ งให้ ส้ ัน และครอบคลุ ม ที่ สุ ด เพื่ อ
ประหยัดเวลาในการดึงข้อมูล การแก้ไขปั ญหาการดึงข้อมูลจากเว็บไซต์ที่
รวดเร็ ว และเก็ บ ข้อ มู ล ที่ ต้อ งการให้ ได้ ท้ งั หมด การจัด ระบบจัด การ
ฐานข้อ มู ล ให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพเพื่ อ ให้ เกิ ด ความสมดุ ล ของระบบและ
สามารถทางานได้อย่างเต็มที่ การพัฒนาวินโดว์แอพพลิ เคชัน่ ให้ละเอี ยด
ขึ้น และลดความซ้ าซ้อนของข้อมูล ที่ ไม่ จาเป็ น เพื่ อให้ แสดงผลเร็ วขึ้ น
และดูขอ้ มูลอย่างรวดเร็ ว และการสารองฐานข้อมูลไว้สาหรับการอัพเดท
ข้อมูลในกรณี ผใู้ ช้งานที่มีอินเตอร์เน็ตช้า

รูปที่ 6 การสัง่ พิมพ์ใบสัง่ ซื้ อสิ นค้าของแต่ละตัวแทนจาหน่าย
ตารางที่ 2 ตารางเปรี ยบเทียบราคาจากการค้นหาตัวแทนจาหน่ าย
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บทคัดย่ อ

1. บทนํา

ในปั จจุบนั ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีดา้ นอินเตอร์ เน็ตและ
คอมพิวเตอร์ เข้ามามีบทบาทในการติดต่อสื อสารเป็ นอย่างมาก ซึ งข้อมูล
ทีใช้ในการติดต่อสื อสารส่ วนใหญ่นนั จะอยูใ่ นรู ปแบบของข้อมูลดิ จิตอล
ข้อ เสี ย ของข้อ มู ล ดิ จิ ต อลคื อ ง่ า ยต่ อ การปลอมแปลงและยากต่ อ การ
ตรวจสอบการปลอมแปลงนัน ดังนันผูว้ ิจยั เล็งเห็ นความสําคัญของการ
ป้ องกันและการตรวจสอบการปลอมแปลงภาพเอกสารโดยการปรั บ
ระยะห่ างระหว่ างจุ ด ศู นย์ข องตัวอัก ษร ซึ งใช้ ก ารปรั บ ระยะห่ า งจะมี
ลักษณะแตกต่ างกัน 2 แบบควบคู่ ไปกับการใช้รหัสลับซึ งจะกําหนด
ขึ นมาเพื อเพิ มความปลอดภัย ผู ้ที ปลอมแปลงเอกสารจะไม่ ทราบถึ ง
ลัก ษณะการปรั บระยะห่ าง เมื อมี การปรั บเปลี ยนภาพเอกสารลัก ษณะ
ดังกล่าวจะถูกทําลายไป ทําให้สามารถตรวจจับได้ว่าภาพเอกสารนันถู ก
ปลอมแปลงไปจากเดิ ม ในงานวิจยั นี ได้พฒั นาการจากการปรั บระห่ าง
ระหว่างตัวอัก ษร มาเป็ นการปรั บระยะห่ างระหว่างจุ ด ศู นย์ก ลางของ
ตัวอักษร เพือให้สามารถตรวจจับลายนําได้แม้เอกสารลายนําได้รับการ
หมุน พิมพ์และสแกนกลับมาทีความละเอียดเพียง 300 dpi

การติ ด ต่ อ สื อสารในปั จจุ บ ั น ได้ นํ า เอาเทคโนโลยี ท าง
คอมพิวเตอร์ และอิ นเตอร์ เน็ ตเข้ามาช่ วย ทําให้ การสื อสารเป็ นไปอย่าง
รวดเร็ ว ภาพเอกสารก็เ ป็ นหนึ งในข้อมู ลที ถู กนํามาใช้สือสารผ่านทาง
คอมพิวเตอร์ และอินเตอร์ เน็ต ซึ งภาพเอกสารนันจะต้องถูกนํามาแปลงให้
อยูใ่ นรู ปแบบของข้อมูลดิจิตอล ข้อมูลดิจิตอลนันสามารถปลอมแปลงได้
ง่ายและยากต่ อการตรวจจับ หากเป็ นภาพเอกสารที มี ค วามสําคัญ เช่ น
ภาพเอกสารทางการเงิน ถ้าเกิดการปลอมแปลงข้อมูลจะส่ งผลกระทบต่อ
เจ้าของหรื อผูท้ ี เกี ยวข้องเป็ นอย่างยิง ทังนี จึ งจําเป็ นทีจะต้องมีวิธีการเพือ
ตรวจสอบความถู กต้องของภาพเอกสารนัน ว่าเป็ นภาพเอกสารตัวจริ ง
หรื อไม่ หรื อเป็ นภาพเอกสารทีเกิ ดจากการปลอมแปลง ซึ งผูว้ ิจยั เล็งเห็ น
ว่าลายนําดิจิตอลสามารถเข้ามาช่วยในการป้ องกันและตรวจจับการปลอม
แปลงได้ เพือลดปั ญหาทีจะเกิดจากการปลอมแปลงภาพเอกสาร
ลายนําดิ จิตอล เป็ นวิธีการซ่ อนข้อมูลลงไปในสื อดิ จิตอล เช่ น
ภาพเอกสาร เพือวัตถุ ประสงค์อย่างใดอย่างหนึ ง เช่ น เพือตรวจสอบความ
ถู กต้องของข้อมูล แสดงความเป็ นเจ้าของ ป้ องกันการละเมิ ดลิ ขสิ ทธิ และ
ตรวจสอบเส้นทางของข้อมูล ซึ งลายนําจะมีทงลายนํ
ั
าทีสามารถมองเห็ นได้
และลายนําทีไม่สามารถมองเห็ นได้ ในส่ วนของงานวิจยั นี กล่าวถึ งลายนําที
ไม่ สามารถมองเห็ นได้ โดยทัวไปแล้วลายนําจะเป็ นการเปลี ยนแปลง
ลักษณะของภาพเพียงเล็กน้อย เพือให้ได้มาซึ งรู ปแบบของรหัสทีใช้ในการ
ตรวจสอบ โดยนักวิจยั หลายท่านให้ ความสนใจที จะศึ กษาหาวิธีการต่างๆ
เช่ น ปรับระยะห่ างระหว่างบรรทัด (Line space), ระยะห่ างระหว่างช่ องว่าง
ของคํา (Word space) หรื อตัวอักษร (Character space) ให้แคบลงหรื อกว้าง
ขึน [1-6, 8-10] เพือใช้ขอ้ มูลเหล่ านี ในการตรวจสอบการปลอมแปลง แต่
ด้ วยความซั บซ้ อนของลั ก ษณะการจัด วางภาษาไทย ทําให้ งานวิ จ ัย ที
เกี ยวข้องของต่ างประเทศนํามาปรั บใช้ก ับภาษาไทยค่อยข้างยาก ซึ งวิธี ที
เหมาะสมกับภาษาไทยคื อ การปรั บระยะห่ างระหว่างตัวอักษร ใน [10] ได้
เสนอวิ ธีการปรั บปรุ งระยะห่ างระหว่างตัวอักษร โดยปรั บระยะห่ างให้ มี
รู ปแบบทีต่างกัน 2 ขัว คือจํานวนคู่หรื อคี แต่วิธีการดังกล่ าวไม่ทนทานต่อ

คําสํ าคัญ: ภาพเอกสาร, ลายนําดิ จิตอล, การปลอมแปลง, การตรวจจับ
การปลอมแปลง
Abstract
The development of internet and computer technology is rapidly
improved and spreads widely. The drawbacks digital technology include
easy to duplicate or alter without any trace. Authentication and tamper
detection are very crucial for the e-document. An adaptive text watermarking
is proposed in this paper. Instead of character space modification, the
distance between centers of inter-character is taken into account. The
proposed method provides more robustness against small rotation,
compression and print-scan process at 300 dpi low resolution.
Keywords: document image, watermark, counterfeit, tamper proof
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การบีบอัดภาพเอกสารในงานวิจยั นี จึงนําเสนอวิธีการปรับปรุ งประสิ ทธิ ภาพ
เอกสารโดยใช้ระยะห่ างระหว่างจุดศูนย์กลางของตัวอักษรอ้างอิ งกับขนาด
ตัวอักษรเฉลีย ซึ งสามารถตรวจจับได้แม้ภาพเอกสารถูกบีบอัด

2.2 การตรวจหาตําแหน่ งแถวข้ อความและตําแหน่ งของตัวอักษร
ในส่ วนของการตรวจหาแถวของข้อความในภาพเอกสารนัน
จะทํ า โดยการนั บ จุ ด ของภาพเอกสารตามแนวนอน (Horizontal
projection) โดยรวมค่าจํานวนจุดของตัวอักษรในแต่ละแถว ดังสมการ
()=
(, )
(1)
เมือ ( , ) คือ ค่าของภาพขาว-ดํา ของแถวที i คอลัมน์ที j
ผลทีได้รับคือ ผลรวมของจํานวนจุดภาพในแต่ละแถวดังรู ปที
4 กระบวนการนี วรรณยุกต์ สระ และส่ วนของตัวอักษรทีอยูด่ า้ นบนและ
ด้านล่ างที อยู่ในบริ เวณใกล้เคี ยงกับแถวของตัวอักษรจะถู กรวมกันเป็ น
ข้อมูลแถวเดียวกัน ดังแสดงในรู ปที 4 ซึ งเห็นได้วา่ ข้อมูลมีทงหมด
ั
1 แถว
โดยบริ เวณทีไม่มีตวั อักษรผลรวมในแนวนอนจะมีค่าเป็ นศูนย์

2.อุปกรณ์ และวิธีการทีนําเสนอ
ขันตอนในการใส่ ลายนําจะมี ขนตอนตามที
ั
แสดงในรู ปที 1
โดยขันแรกจะเริ มจากการนํา ภาพเอกสารที ต้อ งการใส่ ล ายนําเข้า สู่
กระบวนการตามรายละเอียดดังรู ปที 1

รู ปที 4 การฉายภาพแนวนอนเพือหาตําแหน่งบรรทัดข้อความ
ในส่ วนของกระบวนการหาตําแหน่ งของตัวอักษร สามารถทํา
ได้ด้วยกระบวนการที คล้ายกัน เพี ยงแต่เป็ นการหาผลรวมของจุ ดภาพใน
แนวตัง (Vertical projection) ของภาพย่อยของกลุ่มอักษรในแถว ดังสมการ
()=
(, )
(2)
เมือ ( , ) คือ ค่าภาพขาว-ดําแถวที iคอลัมน์ที j ของแต่ละบรรทัด
ผลรวมของจุดภาพในแนวตังแสดงในรู ปที 5 ช่วงทีกราฟมีค่า
เท่ากับ 0 คือช่องว่างระหว่างตัวอักษร

รู ปที 1 แผนผังของกระบวนการใส่ ลายนําทีนําเสนอ
2.1 กระบวนการเตรียมภาพ
หลังจากทีนําภาพเอกสารทีต้องการจะใส่ ลายนําเข้าระบบแล้ว
ดังรู ปที 2 จะต้องทําการทําการเตรี ยมภาพเอกสารให้พร้ อมสําหรับการใส่
ลายนํา ซึ งในกระบวนการนี ภาพเอกสารจะถูกนํามาแปลงเป็ นภาพขาวดํา (ไบนารี ) โดยบริ เวณที เป็ นพืนหลังแทนค่าด้วย 0 และบริ เวณที เป็ น
ตัวอัก ษรแทนค่ าด้วย 1 ดังรู ป ที 3 ซึ งภาพเอกสารที ได้อาจมี สัญ ญาณ
รบกวน เช่ น จุดบนภาพเอกสาร ซึ งเราได้ใ ช้ Morphological Opening
เป็ นวิธีการกําจัดสัญญาณรบกวนนี ออกไป

รู ปที 5 การฉายภาพย่อยแต่ละบรรทัดเพือหาตําแหน่งตัวอักษร
2.3 การเตรียมข้ อมูลเพือใส่ ลายนําดิจิตอล
เมือทําการตรวจหาตําแหน่ งของตัวอักษรของข้อความในแต่
ละแถวแล้ว จะทํา การตัด ภาพย่อ ยของตัว อัก ษรแต่ ล ะตัว ออกมาแล้ว
คํานวณหาค่าความกว้างของตัวอักษรตัวที k(W(k)) ความกว้างเฉลี ยของ
ตัวอักษร W_AVG ช่ องว่างระหว่างตัวอักษร S(k) และช่ องว่างระหว่างจุด
ศูนย์กลางของตัวอักษรแต่ละตัว S_Center(k)
ในส่ วนของข้อมูลลายนําดิ จิตอล wk จะเป็ นข้อมูล 0,1 ซึ งมี
จํา นวนเท่ า กับ ช่ อ งว่ า งระหว่ า งของตัว อัก ษร ข้อ มู ล ลายนําสร้ า งจาก
กระบวนการ pseudo random numberโดยใช้รหัสลับ เช่ น หมายเลข
อ้างอิง วันที เป็ นต้น

รู ปที 2 ภาพต้นฉบับ

รู ปที 3 ภาพไบนารี
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โดยช่องว่างระหว่างตัวอักษรจะแคบลงหรื อกว้างขึนปะปนกันไป ซึ งใน
ภาพรวมทําให้ขอ้ ความมีการขยายออกเพียงเล็กน้อย

2.4 การใส่ ข้อมูลลายนําดิจิตอล
ในขันตอนของการใส่ ข ้อ มู ล ลายนํา ผู ้วิ จ ัย ใช้ วิ ธี ก ารปรั บ
ระยะห่ างระหว่างจุดศูนย์กลางตัวอักษร ในส่ วนของการตรวจสอบลายนํา
ภายหลังนัน จะใช้ความกว้างตัวอักษรเฉลี ย W_AVG มาใช้เป็ นข้อมูลใน
การอ้างอิง โดยช่องว่างระหว่างจุดศูนย์กลางของตัวอักษรแต่ละตัว จะถูก
นํามาแบ่งนับ(Quantization)
( )
_
( )=
_
(3)
=

รู ปที 6 ข้อความต้นฉบับ(บน) ภาพข้อความลายนํา(ล่าง)
3.2 ความทนทานต่ อการหมุน การบีบอัด การพิมพ์ และการสแกน
ภาพลายนําจะถู ก นํามาทดสอบความถู กต้องโดยวัดค่าอัตรา
ของบิตที ผิดพลาด(Bit Error Rate) ซึ งจะถู กโจมตี ดว้ ยการหมุนภาพที
0.25 ถึ ง1.5 องศา เพือเปรี ยบเทียบวิธีการปรับระยะห่ างระหว่างตัวอักษร
[10] กับวิธีการทีนําเสนอ ได้ผลลัพธ์ดงั ตารางที 1 พบว่าวิธีการทีนําเสนอ
ทนทานต่อการหมุนได้มากกว่าวิธีการปรับระยะห่ างระหว่างตัวอักษร

(4)

_

เมือค่า

Q คือ ค่าแบ่งนับ (Quantization)
f คือ ค่าสัมประสิ ทธิ ความทนทาน
หลังจากนันค่าที ได้จากการแบ่งนับแล้ว จะถูกปรั บให้เป็ นเลข
จํานวนเต็ มในลักษณะของเลขคู่ หรื อเลขคี ตามข้อมู ลลายนํา wk ซึ งใน
ขันตอนนี จะมี การตรวจสอบระยะห่ างของตัวอักษร โดยจะไม่ ยอมให้
ระยะห่ างทีแบ่งนับเป็ นศูนย์ ตัวอักษรจะถูกทําการปรับระยะห่ างระหว่างจุด
ศูนย์กลางของแต่ละตัวอักษรใหม่ ดังสมการต่อไปนี
_

( )=

( ); _
( ) ± 1;

_
_

( )= _

_

( )/2 =
ℎ
( )∗

( )

ตารางที 1 อัตราบิตผิดพลาดของการหมุน
Bit Error Rate (%)
Method

(5)

Character space[10]
Proposed

(6)

)=

1, _
0,

( )
ℎ

0.5
0

0

0

0

1.25
12

1.5
2

0

0

0

ในการบีบอัดคุณภาพด้วยโปรแกรม Photoshop เพือให้ภาพมี
คุ ณภาพลดน้อยลง โดยคุ ณภาพของภาพเอกสารที บี บอัด อยู่ใ นระดับ
Maximum, High, Medium และ Low ได้ผลลัพธ์อตั ราบิ ตผิดพลาดดัง
ตารางที 2 ซึ งเห็นได้วา่ วิธีการทีนําเสนอทนทานต่อการบีบอัด

2.5 การสกัดข้ อมูลลายนํา
ในส่ วนของการสกัดข้อมูลลายนําจากภาพเอกสารทีทําการใส่
ลายนําลงไปแล้วนัน การตรวจสอบมีขนตอนคล้
ั
ายกับขันตอนในการใส่
ลายนําดังในข้อ 2.1-2.3 ซึ งในส่ วนของการสกัดลายนําจะทําการแบ่งนับ
ระยะห่ างตัวอักษรดังสมการที (3) จากนันข้อมู ลลายนําสามารถสกัด
ออกมาได้ตามลักษณะเลขคู่เลขคีดังสมการ
,(

0.25
0

Rotation
0.75
1.0
2
0

ตารางที 2 อัตราบิตผิดพลาดของการบีบอัด
Front
TH SarabanPSK
TH NiramitAS

(10)

ในการตรวจสอบการการปลอมแปลง ใช้การหาบิตทีผิดพลาด
ซึ งได้จากการเปรี ยบเทียบข้อมูลลายนําทีสกัดได้กบั ข้อมูลลายนําต้นฉบับ
ทีทําการฝังเข้าไปในข้อมูล

Bit Error Rate (%)
Max
High
0
0
0
0

Medium
0
0

Low
0
0

เมื อภาพที ถู ก ใส่ ล ายนํา ถู ก นํามาพิ มพ์แ ละสแกนกลับ ด้ว ย
ความละเอียดที 300 และ 600 dpi นําผลการสกัดลายนําด้วยวิธีการก่อน
หน้า [10] เปรี ยบเทียบกับวิธีทีนําเสนอได้ดงั ตารางที 3ซึ งจะเห็ นได้ว่า
วิธีการทีนําเสนอให้อตั ราบิตทีผิดพลาดตํากว่า

3. ผลการทดลองและวิจารณ์
วิธีการทีนําเสนอนี ถูกพัฒนาขึนโดยโปรแกรม Matlab และ
ทําการทดลองโดยใช้ตวั อักษรภาษาไทยรู ปแบบ TH SarabanPSK และ
TH NiramitAS ที มี ข นาด 16 พอยน์ การบี บอัดภาพจะใช้โปรแกรม
Photoshop การพิมพ์ภาพเอกสารพิมพ์ดว้ ยเครื องพิมพ์ชนิ ดเลเซอร์ ความ
ละเอียด 600 dpi และสแกนด้วยเครื องสแกนเนอร์ ทวไป
ั
3.1 ภาพผลลัพธ์
ภาพผลลัพธ์ทีได้จากการใส่ ลายนําแสดงดังรู ปที 6 จะสังเกต
ได้วา่ ภาพลายนําจะมีความแตกต่างในส่ วนของระยะห่ างระหว่างตัวอักษร

ตารางที 3 อัตราบิตผิดพลาดของการพิมพ์ และสแกน
Bit Error Rate (%)
Method

Front

Char. space [10]
Proposed

TH SarabanPSK

Char. space[10]
Proposed

TH NiramitAS

300 dpi
f=3 f=4
8
16
0
5

0
11

0
3

0
0

0

0

0

0
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600 dpi
f=3 f=4
8
0
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3.3 ความปลอดภัยต่ อการสุ่ มข้ อมูลลายนํา
จากการทดลองสุ่ ม รหั ส ลับ ของวิ ธี ก ารนี เพื อทดลองสกัด
ข้อมู ลลายนํา นํามาเปรี ยบเที ยบกับข้อมู ลที ได้จากรหัสลับที ถู กต้องซึ ง
บันทึกค่าความถูกต้อง ซึ งเปอร์ เซ็ นต์ความเหมือนจากการสุ่ มแต่ละครั ง
แสดงดังรู ปที 7 โดยรหัสลับที ถูกต้องจะให้ผลลัพธ์สูงสุ ดในทีนี ปรากฏ
ตรงกลางครังที 500

รู ปที 7 การทดสอบกับการสุ่ มรหัสลับ
3.4 การระบุตําแหน่ งทีถูกปลอมแปลง
เมือเอกสารทีถูกใส่ ลายนํา โดนโจมตีโดยการแก้ไข จะส่ งผล
ต่อรู ปแบบของระยะห่ างที ได้ทาํ การใส่ ลายนําไว้ ซึ งทําให้สามารถระบุ
ตําแหน่ งที ระยะห่ างผิดแปลกไปจากเดิ มได้ดงั รู ปที 8 โดยมี การโจมตี
แก้ไขตัวอักษรจาก “สาม” เป็ น “สอง” และตัวเลข “3” เป็ น “2”

รู ปที 8 ผลการตรวจจับการปลอมแปลงเอกสาร (ด้านบน คือ ภาพทีใส่
ลายนํา, กลาง คือ ภาพทีแก้ไขข้อมูล, ล่าง คือ ผลการระบุตาํ แหน่ง)
4. สรุ ป
งานวิจยั ทีนําเสนอนี ใช้วิธีการฝั งข้อมูลลายนําดิ จิตอลเข้าไป
เพือให้สามารถตรวจสอบการปลอมแปลงของภาพเอกสาร โดยการฝังใช้
วิธีการปรับระยะห่ างระหว่างจุดศูนย์กลางตัวอักษร อ้างอิงกับความกว้าง
เฉลี ยของตัวอัก ษร ซึ งผลลัพธ์ ทีได้แ สดงให้เ ห็ นว่าวิธี ก ารที นําเสนอนี
สามารถตรวจสอบการปลอมแปลงได้ และทนทานต่ อ การโจมตี ใ น
รู ปแบบของการหมุนไม่เกิน1.5 องศา การบีบอัดภาพให้มีคุณภาพตํา และ
ทนต่อการพิมพ์และสแกนทีความละเอียด 300 dpi ได้ดีกว่างานวิจยั ทีมีอยู่
ในปั จจุบนั
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A Parking Space Detection Using Image Processing
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บทความนี้ อธิ บายการระบุตาแหน่ งที่ จอดรถ โดยเริ่ มจากนา
ภาพถ่ายของลานจอดรถ มาแปลงจากภาพสี ให้เป็ นภาพเทา จากนั้นแยก
ข้อมูลภาพรถแต่ละคัน ทาภาพให้คมชัดขึ้นและหาขอบภาพเพื่อให้ได้เค้า
โครงของรถ จากนั้นแปลงภาพเทาให้เป็ นขาวดาเพื่อนับจานวนจุดภาพสี
ขาวซึ่งเป็ นตัวภาพ ถ้ามีจานวนมากกว่าเงื่อนไขที่กาหนดให้ทาการนับว่า
มีรถ 1 คันจากขั้นตอนที่ ผ่านมาจะสามารถตรวจสอบรถที่มีสีต่างๆ ได้
ยกเว้นรถสี ดาเนื่ องจากมี สีใกล้เคี ยงกับสี พ้ืนถนน ซึ่ งแก้ไขโดยผ่านการ
ตรวจสอบหาองค์ประกอบของสี ดา เมื่อได้ตาแหน่ งที่มีรถจอดอยูจ่ ะทา
การรวมภาพรถแต่ละคันไว้ในภาพแผนผังช่ องที่จอดรถ จากการทดสอบ
จานวน 22 ภาพพบว่าผลลัพธ์ที่ได้ผิดพลาด 1 ภาพซึ่ งเกิ ดจากการจอดรถ
คร่ อมช่องจอดรถ โดยอาจแก้ไขในการพัฒนาครั้งต่อไป

1. บทนา
การที่ผขู้ บั ขี่รถยนต์ จะสามารถหาที่จอดรถได้ในระยะเวลาอัน
สั้น เป็ นเรื่ องที่ เป็ นไปได้ยาก เพราะผูข้ บั ขี่ รถยนต์ที่ตอ้ งการใช้บริ การที่
จอดรถนั้น ไม่อาจทราบได้วา่ ตาแหน่งใดที่ยงั ว่างอยู่ จึงเกิ ดปั ญหาคือ การ
ที่ตอ้ งเสี ยเวลาในการหาที่จอดรถ เพื่อแก้ปัญหานี้ โดยใช้การประมวลผล
ภาพ เริ่ มจากการติดตั้งกล้องที่ช้ นั 8 ของอาคารหอพักชายในมหาวิทยาลัย
รั ง สิ ต เพื่ อ ถ่ า ยภาพลานจอดรถ จากนั้น น าภาพมาประมวลผลโดยใช้
หลักการทาภาพให้คมชัดขึ้น และการหาขอบภาพด้วยวิธีการของพรี วิท
เพื่อนาขอบภาพไปนับจานวนจุด ภาพเที ยบกับ พื้น หลังภาพ ถ้าจานวน
จุดภาพมีมากกว่าเงื่อนไขที่ได้กาหนดไว้ในแต่ละกรณี ให้ทาการนับว่ามี
รถ 1 คัน เมื่ อพิจารณาครบทุกตาแหน่ งในที่ จอดรถ โปรแกรมจะแสดง
จานวนและตาแหน่ งของรถ เพื่อใช้ในการบอกผูข้ บั ขี่รถยนต์ให้ทราบว่า
ตาแหน่ งที่ว่างอยู่น้ ันมี กี่ตาแหน่ งและตาแหน่ งใดบ้าง เพื่อความสะดวก
และประหยัดเวลาในการหาที่จอดรถ

คาสาคัญ: การระบุตาแหน่ง, การหาขอบภาพ, องค์ประกอบของสี

Abstract
This article describes a Parking space detection starts from
converting the car park color image to gray image. Then the images is
partitioned, sharpened and edge detection to highlight the outline of
each car. Then the image was converted to black and white for count
white pixels of object in image. If the number of white pixels is greater
than the certain condition, it is considered that there is a car in the
parking space. After the process, the number of the parked cars can be
mapped except for the black cars because the color is similar to the
background. This can be solved using the procedure for monitoring the
components of the black car. After all occupied parking spaces were
found, the images of each car were combined into the car park mapping
image. From testing, the 22 images were examined and the program can
process 21 images. There is error in 1 images which are caused by cars
straddling 2 parking spaces so this problem should be addressed in the
future improvement.

2. ทฤษฎีและการออกแบบ
2.1 ผังงานแสดงการทางานของระบบ
จากรู ปที่ 1 ผังงานขั้น ตอนการท างานของระบบเริ่ ม จากรั บ
ภาพที่จอดรถเป็ นข้อมูล อิ นพุต ทาการแปลงจากภาพสี ให้ เ ป็ นภาพเทา
ครอบตัดภาพเพื่อแยกภาพรถแต่ละคันจนครบทุกคัน ทาภาพให้คมชัดขึ้น
ด้วยวิธี Unsharp Masking และหาขอบภาพด้วยวิธีของพรี วิท เพื่อให้ได้
เค้าโครงของรถแต่ละคัน แล้วทาการขยายภาพขึ้น เพื่อปรับปรุ งภาพให้ดี
ยิ่งขึ้ น แล้วทาการแปลงภาพเทาให้เป็ นภาพขาวดา เพื่อนาไปนับจานวน
จุดภาพสี ขาวซึ่ งเป็ นตัวภาพ แล้วทาการเปรี ยบเทียบจุดภาพสี ขาวในภาพ
ถ้ามีมากกว่าเงื่อนไขที่กาหนด ให้ทาการนับว่ามีรถ 1 คัน หลังจากเสร็ จ
สิ้ นกระบวนการดังกล่าว จะได้จานวนรถที่ จอดอยู่ แต่จะไม่สามารถนับ
รถที่ เป็ นสี ดาได้เนื่ องจากค่าสี มีค่าใกล้กบั สี ของพื้นถนนมากๆ จึงต้องมี
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กระบวนการพิจารณาสี เพิ่มเข้ามา เพื่อพิจารณาหาค่าสี รถที่ เป็ นสี ดาถ้ามี
รถสี ดาจอดอยู่ จะแปลงสี ดาให้เป็ นจุดภาพสี ขาว แล้วทาซ้ าขั้นตอนเดิ ม
เมื่อได้ตาแหน่งที่มีรถจอดอยูท่ ี่ผา่ นกระบวนการทั้งสองข้างต้นแล้ว จะทา
การรวมภาพรถเข้าไปในภาพแผนผังแสดงช่ องที่จอดรถ ขั้นตอนสุ ดท้าย
คือการแสดงผลลัพธ์ ซึ่ งเป็ นการสิ้ นสุ ดการทางานของโปรแกรม

Unsharp Masking เป็ นวิธีการหนึ่งที่นามาใช้เน้นขอบของภาพ
เพื่อให้ภาพมี ความคมชัดขึ้น [1] ขั้นตอนดังรู ปที่ 2 โดยอาศัยหลักการ
นาเอาภาพที่ถูกทาให้เบลอไปลบออกจากภาพต้นแบบเดิ ม โดยที่ภาพที่
ถูกทาให้เบลอ จะต้องถูกคูณด้วยค่าคงที่ (k) เพื่อเป็ นตัวแปรสาหรับการ
ปรับขอบของภาพให้มีความคมชัด โดยปกติค่า k จะมี ค่าระหว่าง 0.2 –
0.7 ยิง่ ค่า k มีค่ามากขึ้น จะมีผลทาให้ขอบของภาพมีความคมชัดมากขึ้น
การเน้นขอบของภาพที่ ได้จากการลบภาพต้นแบบด้วยภาพที่ถู กทาให้
เบลอสามารถเขียนแทนด้วยสมการ

เริ่ มต้น

โปรแกรม

รับภาพที่จอดรถเป็ นภาพอินพุตแปลงจากภาพสี ให้เป็ นภาพเทา

J=I–k*H

แยกข้อมูลภาพรถแต่ละคันและทาภาพให้คมชัดด้วยวิธี Unsharp

เมื่อ

J
คือ ภาพผลลัพธ์ที่มีความคมชัดมากขึ้น
คือ ภาพต้นแบบ
I
H
คือ ภาพต้นแบบที่ถูกทาให้เบลอ
คือ ค่าคงที่ มีค่าระหว่าง 0.2 – 0.7
k
ตัวอย่างภาพผลลัพธ์ที่ได้จากการทา Unsharp Masking แสดง

หาขอบภาพและขยายขนาดให้ใหญ่ข้ ึนจากนั้นแปลงเป็ นภาพ
ขาวดา พิจารณาว่ามีรถจอดอยูห่ รื อไม่
กรณี รถสี ดาต้องผ่านการหาองค์ประกอบ
ของสี ก่อน จากนั้นทาซ้ าขั้นตอนเดิม

(1)

ตามรู ปที่ 3

รวมภาพรถไว้ในภาพแผนผังที่จอดรถ
แปลงจากภาพเทาเป็ นภาพขาวดา

(ก) ภาพก่อนผ่านกระบวนการ

แสดงผลลัพธ์
สิ้ นสุ ด
(ข) ภาพหลังผ่านกระบวนการ
รู ปที่ 3 การทาให้ภาพคมชัดขึ้นโดยใช้การทา Unsharp Masking

รูปที่ 1 ผังงานขั้นตอนการทางานของระบบ

2.2 การทาภาพให้ คมชัดด้ วยวิธีการ Unsharp Masking

2.3 การหาขอบภาพโดยวิธีของพรีวทิ (Prewitt )
การหาขอบภาพโดยวิธีของพรี วิท [2] เป็ นการหาขอบของวัตถุ
ในภาพโดยใช้ Mask ตามรู ปที่ 4(ก) จะได้ขอบภาพในแนวตั้ง ส่ วน Mask
ในรู ปที่ 4(ข) จะได้ขอบภาพตามแนวนอน

(ก) Mask ในแนวตั้ง
(ข) Mask ในแนวนอน
รู ปที่ 4 ตัวกรองที่ใช้เน้นขอบของภาพขนาด 3 x 3

รูปที่ 2 แผนผังวิธีการของ Unsharp Masking
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เมื่อนาค่าขอบภาพทั้งแนวตั้ง และแนวนอนมารวมกัน จะได้
เป็ นขอบภาพทั้งหมดดังรู ปที่ 5

(ก) ภาพก่อนผ่านกระบวนการ
(ข) ภาพหลังผ่านกระบวนการ
รู ปที่ 7 ภาพที่ผา่ นการขยายจุดภาพขึ้น 2 พิกเซล

(ก) ภาพก่อนผ่านกระบวนการ
(ข) ภาพหลังผ่านกระบวนการ
รูปที่ 5 ผลลัพธ์การหาขอบภาพโดยวิธีของพรี วิท

2.5 การพิจารณาค่ าเปอร์ เซ็นต์ ของจานวนจุดภาพรถในแต่ ละ
ตาแหน่ ง

2.4 การขยายขนาดภาพโดยการทาไดเลชัน (Dilation)

ในการพิจารณาตาแหน่ งรถแต่ละตาแหน่ งว่ามีรถหรื อไม่ จะ
พิจารณาจากค่าเปอร์ เซ็นต์ของจานวนจุดภาพรถ ซึ่ งในแต่ละตาแหน่ งจะ
ใช้ค่าเปอร์ เซ็นต์ที่แตกต่างกัน เนื่ องจากค่าเปอร์ เซ็นต์ของจานวนจุดภาพ
รถในแต่ละตาแหน่ง มีความแตกต่างกันของขนาดภาพ ดังรู ปที่ 8 ซึ่ งเป็ น
ภาพอินพุตที่นามาพิจารณาในแต่ละตาแหน่ง

การขยายขนาดภาพออกรอบตั ว หนึ่ งถึ ง สองพิ ก เซลมี
ประโยชน์สองอย่าง อย่างแรกคื อลดสัญญาณรบกวนที่ เกิ ดจากจุดภาพสี
ดา อย่างที่สองซึ่ งเป็ นจุดประสงค์หลักคือต้องการเพิ่มพื้นที่ของขอบภาพ
ให้ มี ข นาดใหญ่ ข้ ึ น [3] เพื่ อ ให้ ต รวจสอบการมี อ ยู่ ข องรถได้ง่ า ยขึ้ น
หลักการของ Dilation เป็ นไปตามสมการที่ 2
A  B = { (x, y) + (u, v) : (x, y)  A , (u, v)  B }
เมื่อ

A
B
(x, y)
(u, v)

(2)

คือ เซตของข้อมูลภาพอินพุท
คือ เซตของเมทริ กซ์ขนาด 3x3 ซึ่ งเป็ นตัวกาหนด
ทิศทาง
คือ คู่อนั ดับแสดงตาแหน่งของสมาชิกใน A
คือ คู่อนั ดับแสดงตาแหน่งของสมาชิกใน B

รู ปที่ 8 ภาพอินพุตที่นามาพิจารณาในแต่ละตาแหน่ง

โดยมีความหมายว่าทุกๆ จุดภาพ x  B (x เป็ นสมาชิ กของ
B) ทาการเคลื่ อนย้ายไปยัง A ด้วยวิธีการทา Union ไปตามพิกดั ของ x
ตัวอย่างการทา Dilation ดังรู ปที่ 6

2.6 แผนผังแสดงช่ องทีจ่ อดรถ
จากรู ปที่ 9 ภาพแผนผังแสดงช่ องที่ จอดรถที่ นาไปเที ยบกับ
ภาพอินพุต เป็ นภาพแผนผังแสดงช่ องที่ จอดรถ โดยตาแหน่ งรถที่แสดง
เป็ นตัวเลขในภาพ ได้มาจากการนารู ปไปครอบกับรู ปที่ 8 ภาพอินพุตที่
นามาพิจารณาในแต่ละตาแหน่ ง แล้วจะได้เป็ นตาแหน่ งรถทั้ง 38 คัน ซึ่ ง
จะมีผลลัพธ์เป็ นภาพแผนผังแสดงช่องที่จอดรถ

รูปที่ 6 ตัวอย่างการทา Dilation
รู ปที่ 9 แผนผังแสดงช่องที่จอดรถ

ผลลัพธ์ที่ได้เมื่อทา Dilation กับภาพขอบภาพรถ ดังในรู ปที่ 7
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car17
car18
car19
car20
car21
car22

2.7 ตัวอย่ างการใช้ งาน
การใช้ง านโปรแกรมเริ่ ม จาก โหลดภาพอิ น พุท ที่ ต้องการ
ประมวลผลภาพ จากนั้นกดปุ่ ม Process ตามรู ปที่ 10 ผลลัพธ์ที่ได้จากการ
กดปุ่ ม Process จะแสดง 3 ส่ วนคือส่ วนแรกแสดงแผนผังตาแหน่ งที่มีรถ
จอดอยูแ่ ละตาแหน่งพื้นที่ว่าง ส่ วนที่ 2 แสดงจานวนตัวเลขที่มีรถจอดอยู่
และส่ วนที่ 3 แสดงจานวนตัวเลขพื้นที่วา่ ง

31
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17
13

7
5
12
17
21
25

31
33
27
22
17
13

7
5
11
16
21
25

2.63
2.63
2.63
2.63

3. สรุป
จากการทดลองกับภาพจานวน 22 ภาพ ผลลัพธ์ที่ได้จากการ
ทดลอง ถูกต้อง 17 ภาพ และมีภาพที่เกิ ดความผิดพลาด 5 ภาพ เนื่ องจาก
ในบางพื้นที่ที่มีหญ้าขึ้นจะทาให้เกิ ดข้อผิดพลาด 2 ภาพ และช่ องจอดรถ
แนวขนาน จะมีปัญหาเรื่ องการจอดคร่ อมช่องจอดรถทาให้ผลลัพธ์ที่ได้ มี
ความคลาดเคลื่อนในเรื่ องของตาแหน่งที่จอดจานวน 3 ภาพ

4. กิตติกรรมประกาศ

รูปที่ 10 ตัวอย่างการใช้งานโปรแกรม

ขอขอบคุณนาย นาวี ไวนาวี และนาย สุรชัย รังสฤษฏ์วีระโชติ
นักศึกษาโครงงานที่ช่วยถ่ายภาพ และทาการทดสอบโปรแกรมเป็ นผลให้
งานสาเร็ จได้ดว้ ยดี

2.8 ผลการทดลอง
ตารางที่ 1 ผลการทดลองโปรแกรมระบุตาแหน่ งที่จอดรถ
จากภาพอินพุต
จากตารางเอาท์พุต
ชื่อไฟล์
มีรถ
มีรถ
ภาพ
พื้นที่วา่ ง
พื้นที่วา่ ง
จอด
จอด
car1
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7
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4
car4
35
3
35
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2
car6
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9
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31
7
car11
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5
car12
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บทคัดย่ อ

1. บทนา

บทความนี้ น าเสนอการออกแบบระบบมอนิ เตอร์ สถานะที่
จอดรถยนต์โดยใช้อาดูโน/แอนดรอยด์ งานวิจยั นี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อจะ
ช่วยกระบวนการหาช่ องจอดรถง่ายขึ้น ในการพัฒนาต้นแบบของระบบ
สามารถส่งสถานะของช่ องจอดรถผ่านแอปพลิ เคชัน่ ของแอนดรอยด์ ได้
สูงสุด 8 สถานะ ซึ่งทาการติดต่อกับโปรโตคอล TCP/IP สาหรับอุปกรณ์
อินฟาเรดเซนเซอร์ จะถูกนามาใช้เพื่อที่ จะตรวจจับรถยนต์ในแต่ละช่ อง
ของที่จอดรถ โดยผลที่ได้จากการตรวจจับมีความเที่ยงตรง รวมทั้งบอร์ ด
อาดูโนจะเป็ นอุปกรณ์ ที่เชื่ อมต่อระหว่างสมาร์ ทโฟนกับเซนเซอร์ ซึ่ ง
ระบบจะรองรั บ กับการใช้ง านจริ ง ได้ดี จึ งเห็ น ได้ว่ า ระบบนี้ สามารถ
ทางานได้อย่างมี ประสิ ทธิ ภาพสู งและอัตโนมติ รวมทั้งมีการดูแลรั กษา
ไม่ยงุ่ ยากและต้นทุนต่า
This system has a high potential of being an automated
system that requires less maintenance and costs.

ในยุคที่เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในชี วิตประจาวันของทุกคน
ถ้าลองสารวจอุปกรณ์ที่อยูร่ อบตัวเรา จะพบว่าอุปกรณ์ อจั ฉริ ยะเหล่ านี้
สามารถเชื่ อมต่อเข้าหากันได้ผ่านเทคโนโลยีเครื อข่าย ประเด็นสาคัญคือ
อุปกรณ์เหล่านี้ สามารถติดต่อสื่ อสารกันได้เอง โดยผูใ้ ช้งานไม่จาเป็ นต้อง
เข้าไปสัง่ งานอุปกรณ์เหล่านั้นด้วยตนเอง แต่ผใู ้ ช้งานเพียงควบคุมสั่งงาน
จากต้ น ทางและรั บ ข้ อ มู ล แจ้ง เตื อ นจากอุ ป กรณ์ เ ท่ า นั้น ซึ่ งแนวคิ ด
ดังกล่าวนี้ มีชื่อเรี ยกว่า “Internet of Things” หรื อ “อินเตอร์ เน็ตทุกสรรพ
สิ่ ง” ซึ่ งเทคโนโลยีน้ ี มีความจาเป็ นที่จะต้องทางานร่ วมกับ อุป กรณ์
ประเภทตัวตรวจจับเซ็นเซอร์ ( Sensors) ซึ่ งเปรี ยบเสมือนการเติมสมอง
ให้ก ับอุป กรณ์ ต่างๆ พร้ อมทั้งต้องมี การเชื่ อมต่ออิ นเทอร์ เน็ ตเพื่ อให้
อุ ป กรณ์ เ หล่ า นี้ สามารถรั บ ส่ ง ข้อ มู ล ได้ จากการส ารวจได้พ บว่า การ
เติ บ โตของผู ้ใ ช้อิน เตอร์ เ น็ ตผ่ านโทรศัพท์มื อถื อมี จานวนเพิ่ม มากขึ้ น
เนื่ องด้วยอัตราความเร็ วของการโอนย้ายข้อมูลที่สูงของเทคโนโลยี 3G
และ 4G ช่ วยทาให้นักพัฒนาสร้ างแอปพลิ เคชัน่ ได้หลากหลายมากขึ้ น
โดยงานในลักษณะนี้ อยูใ่ นหมวดงานวิจยั สารสนเทศเชิ งประยุกต์ [1]-[3]
โดยผูว้ ิจยั ได้มองถึงสถานะภาพของประชากรที่มีความต้องจะใช้
ยานพาหนะสู งขึ้น จึงส่ งผลให้อตั ราการใช้งานรถยนต์มีปริ มาณเพิ่มขึ้ น
เรื่ อยๆ และเมื่อปริ มาณเพิ่มขึ้นปั ญหาที่ตามมา คือจุดหมายปลายทางของ
ผูใ้ ช้รถมี ที่จอดไม่เพียงพอโดยเฉพาะสถานที่อานวยความสะดวกต่างๆ
และผูใ้ ช้รถไม่สามารถทราบได้ว่ามีตาแหน่ งที่ จอดรถว่างอยูต่ าแหน่ งใด
ส่ งผลให้ตอ้ งเสี ยเวลาเพื่อขับรถวนหาที่ จอด ทาให้เกิ ดปั ญหาการจราจร
ติดขัด และยังส่ งผลให้เสี ยค่าใช้จ่ายเนื่ องมาจากการใช้พลังงานที่เพิ่มขึ้ น
และยังก่อให้เกิดปั ญหาทางด้านมลพิษ ซึ่งเป็ นต้นเหตุของภาวะโลกร้อน
ดังนั้นบทความนี้ ได้ทาการออกแบบและพัฒนาระบบมอนิ เตอร์
สถานะที่ จ อดรถยนต์โ ดยใช้บ อร์ ด ไมโครคอนโทรเลอร์ อ าดู โ น่ แ ละ
ระบบปฏิบตั ิการแอนดรอยด์ [4]-[5] เพื่อที่จะสามารถช่ วยให้ผใู ้ ช้รถไม่
เสี ยเวลาและประหยัดพลังงาน รวมทั้งใช้ระบบตรวจจับเซ็นเซอร์ ในการ
แจ้ง ข้อ มู ล สถานะต่ า ง ๆ ไปยัง โทรศัพ ท์มื อ ถื อ ผ่ า นโปรโตคอลแบบ
TCP/IP ในระดับชั้นแม็ค (MAC layer)

คาสาคัญ: ที่จอดรถยนต์, อาดูโน, แอนดรอยด์

Abstract
This paper describes the design car parking lot monitoring
system using Arduino/Android. The aim of research is making the
process of finding a parking lot space easier. The development of this
prototype system is capable of sending the maximum 8 status of the
parking lot to the android application connected to TCP/IP. Infrared
sensors are used to detect the cars in each slot this provides accurate to
detect occupancy of the slot. The Arduino board is interfaced between
smartphone with sensor make the system reliable. This system has a
high potential of being an automated system that requires less
maintenance and costs.
Keywords: car parking lot, Arduino, Android
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- หมายเลข 6 หน้าต่ างคุ ณสมบัติ เมื่ อเราท าการ
ปรั บ แต่ ง widget ใดๆก็ ต ามที่ อ ยู่ใ นส่ ว นแสดงผลจ าลองหน้ า ต่ า ง
คุณสมบัติก็จะแสดงรายละเอียดคุณสมบัติของ widget นั้นทันที

2. หลักการและการออกแบบ
2.1 ระบบปฏิบัตกิ ารแอนดรอยด์
การเขียนโปรแกรมในแอนดรอยด์เพื่อที่จะสร้างแอพพลิ เคชั่น
โดยจะกาหนดการทางานเป็ น 2 ส่ วน คือ
(1) การออกแบบหน้า แอปพลิ เ คชั่น หรื อในส่ วนของ Layout
(Activity_main.xml) แสดงการก าหนดการออกแบบของหน้ า จอ
แอพพลิเคชัน่ ทั้งหมดอาทิเช่ น ตัวอักษร สี ขนาด หรื อสื่ อต่างๆเช่ น เสี ยง
วีดีโอ กราฟิ กต่างๆ
(2) การเขียนโปรแกรมการทางานของแอพพลิ เคชัน่ หลังจากที่
เราได้สร้างหน้า UI (User interface) เรี ยบร้ อยแล้ว ในส่ วนนี้ จะเป็ นการ
เขียนโปรแกรมด้วยหลักของภาษาจาวา (JAVA)
3

รู ปที่ 2 ส่ วนโปรแกรมจาวาแสดงหน้าจอมอนิเตอร์
4

1

รู ป ที่ 2 แสดงส่ วนโปรแกรมจาวาที่ อ อกแบบ เพื่ อ แสดง
สถานะจอมอนิ เ ตอร์ และการเชื่ อมต่อ โดยสามารถแสดงสถานะรถได้
จานวน 8 คัน ลักษณะการออกแบบจะประกอบไปด้วย ช่ องสาหรับป้ อน
IP Address เพื่อกาหนดปลายทางในการเชื่ อมต่อเข้ากับบอร์ ดอาดู โน่
ต่อมาเป็ นการแสดงตาแหน่ งที่ว่างของที่จอดรถ และบอกจานวนตัวเลข
ของช่ องจอดรถที่ ยงั ว่างอยู่ท้ งั หมด รวมทั้งแสดงถึ งการทางานในส่ วน
ของโปรแกรมคาสั่งจาวา (JAVA) โดยเป็ นการเขียนคาสั่งการทางานใน
ส่ วนของปุ่ ม Connect และ Disconnect เมื่อเริ่ มคาสั่งในส่ วนของ Connect
จะเป็ นการเช็ ค IP address ในกล่ องข้อ ความ Iptext คื อ ค าสั่ ง if
(IPAdress.equals("")) ถ้าในกล่องข้อความว่างหมายถึ งไม่มีหมายเลข IP
address จะทาการแสดงข้อความว่า "Please choose ip address" และใน
กรณี ที่ในกล่องข้อ Iptext นั้นมีหมายเลย IP address อยูจ่ ะทาการแสดง
ข้อความว่า "Connect to "ตามด้วยรหัส IP address ที่เราใส่ เข้าไปเช่ น
"Connect to":192.168.1.179 และจะทาการเชื่ อมต่อเพื่อรับข้อมูลเข้ามา
แสดงในสื่ อแสดงสถานะของที่จอดรถ

5

2
6

รูปที่ 1 การออกแบบแอพพลิเคชัน่ ด้วยโปรแกรมแอนดรอยด์
รู ป ที่ 1 แสดงการออกแบบแอปพลิ เ คชั่ น ด้ ว ยโปรแกรม
แอนดรอยด์ โดยมีรายละเอียดโปรแกรมในส่ วนต่างๆดังต่อไปนี้
- หมายเลข 1 โครงสร้างโปรเจคปั จจุบนั ทาหน้าที่
แสดงรายการไฟล์ ซึ่ งเป็ นโครงสร้ างของโปรเจคหน้าปั จจุบนั ที่เรากาลัง
ใช้งานอยู่
- หมายเลย 2 แถบ widget คือรู ปแบบของเครื่ องมือ
ที่ จ ะน าออกไปใช้ง าน เพื่ อ สร้ า งในส่ ว นของการแสดงผลของหน้ า
แอพพลิเคชัน่ เช่น ปุ่ มกด กล่ องข้อความ หรื อวิดีโอต่าง เครื่ องมือในการ
ออกแบบทั้งหมดจะอยูใ่ นแถบเครื่ องมือ widget ทั้งหมด
- หมายเลข 3 แถบควบคุ มโปรเจค ส่ วนที่สาคัญ ก็
คือการสัง่ รันโปรเจคเพื่อทดสอบการทางานนั้นเอง
- หมายเลข 4 แถบควบคุมส่ วนแสดงผลจาลอง ก็คือ
ส่ ว นมุ ม มองในการสร้ า งโปรเจคเช่ น ดู มุ ม มองหน้ า แพพลิ เ คชั่น ใน
แนวนอนหรื อแนวตั้ง การซูมเพื่อดูรายละเอียดต่างๆ
- หมายเลข 5 ส่ ว นแสดงผลจ าลอง หน้ า ตา
แอพพลิเคชัน่

2.2 บอร์ ดอาดูโน่ และอินฟราเรดเซ็นเซอร์
อาดูโน คือ บอร์ ดไมโครคอนโทรลเลอร์ สาเร็ จรู ป ที่รวมเอาตัว
ไมโครคอนโทรลเลอร์ และอุปกรณ์อื่นๆที่จาเป็ น มาในบอร์ ดเดียว และ
เป็ นบอร์ดตระกูล AVR ที่มีการพัฒนาแบบ Open Source โดยใช้การเขียน
คาสั่งโปรแกรมผ่าน Arduino IDE โดย จะอ้างอิงตามภาษา C /C++ ใน
การเขียนโปรแกรม โดยเรี ยกใช้ฟังค์ช่นั และไลบรารี ที่ทางอาดูโนได้
เ ต รี ย ม ไ ว้ ใ ห้ แ ล้ ว ซึ่ ง ส ะ ด ว ก แ ล ะ ท า ใ ห้ ผู ้ ที่ ไ ม่ มี ค ว า ม รู ้ ด้ า น
ไมโครคอนโทรลเลอร์ อย่างลึ ก ซึ้ งสามารถเขี ย นโปรแกรมสั่ง งานได้
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โดยง่าย ซึ่ งในบทความนี้ ได้ใช้บอร์ ดอาดูโน รุ่ น Mega 2560 แสดงดัง
รู ปที่ 3

งานวิจยั นี้ เป็ นช่ องทางการส่ งขอมูลแบบ HTTP เป็ นการติดต่อสื่ อสาร
แบบเดียวกันกับเข้าเว็บไซต์ เพื่อให้แอพพลิ เคชัน่ ถึ งข้อมูลนาในรู ปแบบ
HTML มาใช้ในการแสดงผล และเชื่ อมต่อผ่านพอร์ ท SPI และสุ ดท้ายคือ
การกาหนดขาของบอร์ ดอาดูโน ที่จะใช้เป็ นขา Digital Input จานวน
8 อินพุต ได้แก่ พอร์ ท I/O (Port I/O) 32,34,36,38,40,42,44,46 เพื่อใช้รับ
ข้อมูลและนาค่าที่ได้ไปแสดงผล โดยข้อมูลที่รับเข้ามาจะอยูใ่ นรู ปแบบ
ข้อมูลดิจิตอลโดยจะมีการคัดแยกข้อมูลของเซนเซอร์ แต่ล่ะตัวเพื่อนามา
ก าหนดเงื่ อนที่ จะน ามาใช้แ สดงโดยจะสนใจข้อมู ล ดิ จิตอลที่ เ ป็ น “1”
เท่ า นั้น เพื่ อ ใช้ ใ นการแสดงผลดัง นั้น เมื่ อ ข้อ มู ล เป็ น “1” บนหน้ า จอ
แอพพลิเคชัน่ จะทาการแสดงในช่องจอดเป็ นสี แดงหมายความว่าช่ องจอด
นั้นไม่วา่ ง และถ้าไม่ใช่ “1” จะให้ทาการแสดงเป็ นสี เขียวหมายถึ งช่ อง
จอดรถนั้นว่างพร้อมจอด ดังรู ปที่ 5

รูปที่ 3 บอร์ด Arduino Mega2560
เซนเซอร์ อิ น ฟราเรดแสดงดัง รู ปที่ 4 ประกอบด้ ว ยตัว ส่ ง
สัญญาณแสงอินฟาเรด (Infrared LED) และอุปกรณ์ตรวจจับแสงอิน
ฟาเรดชนิ ดโฟโต้ทรานซิ สเตอร์ การทางานของวงจรตรวจจับแสงนี้
ทางานโดยการส่ งแสงจากอินฟาเรดไดโอด ไปกระทบกับวัตถุที่ตอ้ งการ
ตรวจจับ แล้วสะท้อนกลับไปยังโฟโตทรานซิสเตอร์ที่เป็ นตัวรับ ถ้าวัตถุ
ที่ตรวจจับอยู่ใ กล้โฟโตทรานซิ ส เตอร์ ตวั รั บ จะได้รับ สัญญาณแสงที่ มี
ความเข้มสู ง ทาให้มีกระแสไหลผ่านโฟโตทรานซิ สเตอร์ ตวั รับมาก แต่
เมื่อวัตถุอยูไ่ กลออกไป สัญญาณแสงที่ตวั รับได้รับจะค่อยๆ ลดลง ทาให้
ปริ มาณกระแสที่ไหลผ่านตัวโฟโตทรานซิ สเตอร์ ลดต่าลงด้วย ค่าปริ มาณ
กระแสที่ ไ หลผ่ า นทรานซิ ส เตอร์ ส ามารถน าไปประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ นการ
ตรวจจับระยะห่างของวัตถุจากวงจรรับแสงได้

START|1|1|0|1|0|0|1|1|

รู ปที่ 5 ข้อมูลดิจิตอลจากบอร์ดอาดูโน

3. ผลการทดสอบ
3.1 การทดสอบเซนเซอร์ อนิ ฟราเรด
ในหั ว ข้ อ นี้ จะเป็ นการทดสอบระยะตรวจจับ วัต ถุ ข อง
ตัวเซนเซอร์ อินฟราเรด ในระดับชั้นกายภาพ (Physical-layer) อุปกรณ์ที่
ใช้ในการทดสอบประกอบด้วย
1) เซนเซอร์อินฟราเรด
ทาการต่อเซนเซอร์ เข้ากับแหล่ งจ่ายไฟ DC = 5 v หรื อ
ปริ มาณแรงดันไฟจริ งจากบอร์ ดไมโครคอนโทรลเลอร์ เพื่อวัดหาระยะ
ของการตรวจจับของอินฟราเรดเซนเซอร์ ซึ่ งวัดได้ระยะสู งสุ ดไม่เกิ น 1
เมตร ดังรู ปที่ 6

รูปที่ 4 วงจรตรวจจับแสงด้วยโฟโต้ทรานซิสเตอร์
โดยหลักการในการออแบบระบบ จะต้องกาหนดการใช้งานผ่าน
เครื อข่าย TCP (Transmission Control Protocol) ใช้ Internet Protocol
(IP) เพื่อส่ งข้อมูลในรู ปแบบของข่าวสาร จึงต้องมีการกาหนด Address
ระหว่างเครื่ องส่งกับเครื่ องรับหรื อระบุที่ต้ งั ให้กบั เครื่ องส่ งและเครื่ องรับ
เพื่อให้ขอ้ มูลสามารถติ ดต่อสื่ อสารและส่ งข้อมูล กันได้ โดยขั้นแรกค่ า
MAC (Media Address Control) เป็ นการกาหนดหมายเลขประจาตัวของ
อุปกรณ์ที่ต่ออยู่ในเครื อข่าย ซึ่ งกาหนดหมายเลขแมคแอดเดรสจะต้อง
เป็ นตัวเลขฐาน 16 จานวน 12 ตัว 6 คู่ (รู ปแบบแมคแอดเดรสเลขฐานสิ บ
หก 0x54, 0x34, 0x41, 0x30, 0x30, 0x31) ตัวเลขเหล่านี้ จะมีประโยชน์ไว้
ใช้สาหรับการส่งผ่านข้อมูลไปยังต้นทางและปลายทางได้อย่างถูกต้อง ซึ่ ง
จะไม่ซ้ ากัน ต่อมาคื อในส่ วนของ IP Address โดยการส่ งข้อมู ล ใน

รู ปที่ 6 การทดสอบเซ็นเซอร์ อินฟราเรด
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การส่ งข้อมูลแบบ HTTP มาใช้ในการแสดงผลและแสดงสถานะที่จอดรถ
ลัก ษณะการออกแบบจะประกอบไปด้วยการป้ อน IP Address เพื่อ
กาหนดปลายทางในการเชื่ อมต่อเข้ากับบอร์ ดอาดูโน่ รุ่ น Mega 2560 ซึ่ ง
ระบบสามารถบอกสถานะช่ องจอดรถได้สูงสุ ด 8 คัน รวมทั้งบทความนี้
ได้ทาการการทดสอบระยะตรวจจับวัตถุของตัวเซนเซอร์ อินฟราเรดใน
ระดับชั้นกายภาพ ซึ่งมีค่าการตรวจจับได้ในระยะสู งสุ ดไม่เกิน 1 เมตร

3.2 การทดสอบแอพพลิเคชั่นเชื่ อมต่ อกับสมาร์ ทโฟน
รู ปที่ 7 แสดงผลการทดสอบระบบมอนิ เตอร์ สถานะที่ จอด
รถยนต์ ซึ่ งท าการเชื่ อมกั บ โปรโตคอล TCP/IP
ที่ ต้ ั งค่ า ไว้ ที่
192.168.1.179
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รูปที่ 7 การเชื่ อมต่อระบบกับอินเตอร์ เน็ตโปรโตคอล

รูปที่ 8 โมเดลระบบมอนิเตอร์สถานะที่จอดรถยนต์

ผศ.ธนะพงศ์ นพวงศ์ ณ อยุธยา สาเร็ จการศึกษา
คอ.ม.(บริ หารอาชีวะและเทคนิคศึกษา) จากสถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ปั จจุบนั
ดารงตาแหน่งรองหัวหน้าภาควิชาฝ่ ายบริ หาร
ภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

รู ปที่ 8 แสดงโมเดลระบบมอนิ เตอร์ สถานะที่จอดรถยนต์ ซึ่ ง
ระบบตรวจจับวัตถุจากความเข้มแสงของอิ นฟราเรดที่สะท้อนกลับ มา
ยังโฟโต้ทรานซิ สเตอร์ เมื่อมีความเข้มแสงที่ เหมาะสมทาให้มีแรงดัน
ไหลผ่านไปยังบอร์ดอาดูโน ซึ่ งจะได้สัญญาณที่เข้ามาเป็ น LOW หรื อว่า
HIGH เพื่อที่จะนาข้อมูลมาแสดงบนแอพพลิเคชัแ่ อนดรอยด์แสดงผลผ่าน
สมาร์ ทโฟนที่เชื่ อมต่อกับโปรโตคอล TCP/IP และแสดงสถานะที่จอด
รถจานวน 8 ช่อง ในส่ วนของแอพพลิ เคชัน่ จะมีช่องใส่ IP เพื่อรองรับ
การใช้งานในเทคโนโลยีอินเตอร์ เน็ตทุกสรรพสิ่ ง (IOT) จากการทดสอบ
ระบบมีความเสถียรของการใช้งานสูง

ผศ.ดร. ไพฑูรย์ รักเหลือ จบการศึกษา วศ.ด.
วิศวกรรมไฟฟ้า จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ปัจจุบนั ดารง
ตาแหน่ง รองหัวหน้าภาควิชาฝ่ ายวิชาการและวิจยั
ภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

4. สรุป
บทความนี้ ได้ทาการออกแบบและพัฒนาระบบมอนิ เตอร์ สถานะที่
จอดรถยนต์โดยใช้บอร์ดไมโครคอนโทรเลอร์ อาดู โน่และระบบปฏิบตั ิการแอน
ดรอยด์ ผ่านโปรโตคอลแบบ TCP/IP ในระดับชั้นแม็ค (MAC layer) โดยทา
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Automatic car detection of car parking using Artificial Neural Network
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บทคัดย่ อ

;. บทนํา

ปั จจุบนั สําหรับสถานที ทีต้องรองรั บปริ มาณรถยนต์ทีเข้ามา
ใช้ บ ริ การจํา นวนมาก ที จอดรถหรื ออาคารจอดรถ เริ มมี ก ารนํา เอา
เทคโนโลยีมาช่ วยในการใช้แสดงข้อมูลช่ องหรื อชันจอดรถทีว่าง พร้ อม
แสดงจํานวนที สามารถจอดได้ ซึ งก็ยงั มี การแสดงข้อมูลทีผิดพลาดและ
ไม่ ส ามารถแสดงตํา แหน่ ง ที ว่ า งให้ ก ับ ผู้ข ับ รถได้ ในบทความนี จึ ง
นําเสนอวิ ธี ก ารใช้อุป กรณ์ ตรวจวัด ระยะมาสร้ างรู ป แบบลัก ษณะของ
รถยนต์ โดยใช้โครงข่ายประสาทเทียมในการจดจํารู ปแบบ สําหรับทีจอด
รถหรื ออาคารจอดรถ เพือเพิมความแม่นยําในการให้ขอ้ มูลช่ องจอดรถที
ว่ า ง จากผลการทดลองพบว่ า สามารถระบุ ช่ อ งจอดรถที ว่ า งได้อ ย่า ง
ถู ก ต้อ ง และในขันตอนต่ อ ไปจะปรั บ ปรุ ง และพัฒ นา สํา หรั บ ความ
แม่นยําในการระบุประเภทของรถยนต์และระบบทีเหมาะสมสําหรับให้
ข้อมูลกับผูข้ บั รถได้

ในปั จจุ บ นั อาคารจอดรถสําหรั บ สถานที ที มี ผูม้ าใช้บ ริ ก าร
จํานวนมาก เช่ น ห้างสรรพสิ นค้า ต้องรองรั บปริ มาณรถยนต์ทีเข้ามาใช้
บริ การจํานวนมาก และเป็ นสถานที ที มุ มทัศ นะวิสัยยากต่อการสังเกต
สําหรับผูข้ บั ขี ทีกําลังมองหาช่ องจอดทียังว่างอยู่ ซึ งในปั จจุบนั [2] ได้มี
การออกแบบระบบการจอดรถริ มถนนในรู ปแบบการส่ งข้อมูล Wireless
Sensor network แต่คงไม่เพียงพอสําหรับห้างสรรพสิ นค้าหรื ออาคารที
ให้บริ การรับฝากรถ จึงได้เริ มนําเอาระบบการให้ขอ้ มูลทีว่างและจํานวน
ช่ องจอดรถ โดยการติ ดตังอุปกรณ์ ตรวจจับไว้บริ เวณทางเข้าอาคารจอด
ในแต่ละชัน [6] แต่ไม่สามารถแสดงข้อมูลตําแหน่ งของช่ องจอดรถทีว่าง
ในแต่ ล ะชัน และมี ก ารนํา อุ ป กรณ์ ว ดั ระยะอัล ตร้ า โซนิ ก (Ultrasonic
Sensor) [5] มาใช้ตรวจจับรถทีมาจอดในช่ องนันโดยมีทงแสดงสั
ั
ญญาณ
สี ข องไฟ พร้ อ มกั บ แสดงจํา นวนที ว่ า ง และก็ ย ัง มี ก ารนํ า วิ ธี ก าร
ประมวลผลภาพดิจิตอล [3-4][7] มาใช้ในการหาตําแหน่ งช่ องทีว่าง ซึ งยัง
ไม่มีผทู ้ ีนําเสนอวิธีการทีสามารถระบุตาํ แหน่ งช่ องจอดรถทีว่าง ด้วยการ
จดจํารู ปแบบของรถประกอบกับการยืนยันตําแหน่ง
งานวิจยั นี จึงเป็ นการนําเสนอการใช้อุปกรณ์ตรวจวัดระยะด้วย
คลืนอัลตร้าโซนิ ก (Ultrasonic Sensor) โดยใช้โครงข่ายประสาทเทียมใน
การจดจํารู ปแบบของรถยนต์ โดยมีวตั ถุประสงค์เพือหาวิธีทีเหมาะสมใน
การยืนยันและระบุประเภทรถ สําหรั บที จอดรถหรื ออาคารจอด โดยที
อุปกรณ์ ตรวจวัด ระยะ ซึ งเป็ นอุปกรณ์ ที ส่ วนมากแล้วจะมี การนํามาใช้
เป็ นอุปกรณ์ตรวจจับวัตถุ ทีมากี ดขวางในช่ องจอด เพือบอกสถานะของ
ช่องจอดในขณะนันว่างอยูห่ รื อไม่

คําสําคัญ: ทีจอดรถ, อาคารจอดรถ, รู ปแบบรถยนต์, ตรวจสอบทีจอดรถ,
โครงข่ายประสาทเทียม

Abstract
Nowadays, car parks of many places start to use technology
to show the empty parking slot or floor and the amount of spaces that
car can be parked. However, there are some error of displaying
information and cannot display an empty slot for driver. This paper
presents the method that can increase the accuracy of information that
display in parking area by using distance sensor to create car pattern
and also using Artificial Neural Network (ANN) for pattern recognition.
The experiments show that this method can identify a parking slot
correctly. For the future study is to improve and develop the accuracy of
identifying car type and the appropriate system to provide any
information to driver.
Keywords: Car parking, Parking garage, Car pattern, Car parking
detection, Neural network
th

2. ทฤษฎีทเกี
ี ยวข้ อง
2.1 โครงข่ ายประสาทเทียม (Artificial Neural Network: ANNs)
โครงข่ายประสาทเทียม คือ วิธีการคํานวณทางคณิ ตศาสตร์ ที
เลี ยนแบบการทํางานของระบบสมองมนุ ษย์เพือใช้ ในการเรี ยนรู ้ และ
จดจําด้วยการทํางานแบบเชื อมต่อ (Connectionist) โดยการนําข้อมูลต่างๆ
มาประมวลผล วิเคราะห์ ตีความ ประโยชน์ในการคาดคะเนเหตุการณ์จาก
ข้อมูลทีมีอยู่ โดยแนวคิดนี ถูกเสนอโดย W. McCulloch และ W. Pitts ใน
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ปี ค.ศ. 1943 และภายหลัง ในปี ค.ศ. 1958 F. Rosenblatt ได้สร้าง ANN ที
ใช้งานได้เป็ นคนแรก
ในงานวิจยั นี ผูว้ ิจยั ได้เลือกใช้โครงสร้ างของ Neural Network
แบบ Back-propagation ดังแสดงตัวอย่างในรู ปที >

งานวิจยั นี ได้ใช้ Neural Network Toolbox ภายในโปรแกรม
MATLAB มาเป็ นเครื องมือทีใช้ในการออกแบบและทดลอง ในการจดจํา
ลักษณะขอรถและระบุขอ้ มูลประเภทรถ

3. รายละเอียดการพัฒนา
การพัฒนาจะแบ่งออกเป็ น ภาพรวมของระบบ การออกแบบ
และข้อจํากัด

3.; ภาพรวมของระบบ
ในการออกแบบการทํางานแสดงดังรู ป ที 2 โดยเริ มต้นการ
ทํางานตังแต่เมื อมี รถเข้ามาจอดในช่ องจอด ไม่ว่าจะเป็ นในลักษณะการ
เดินหน้าหรื อถอยหลังเข้าจอด โดยจะเคลื อนทีผ่านอุปกรณ์ตรวจวัดระยะ
ทีทําการติดตังไว้ดา้ นบนของช่องจอดซึ งอยูใ่ นตําแหน่งตรงกลางของช่อง

รู ปที 1 โครงข่ายประสาทเทียมแบบ Recurrent Network
จากรู ปที > เขียนเป็ นสมการของผลลัพธ์ ดังสมการที >
.

(>)

1

โดยให้ มี ก ารเรี ยนรู้ แ บบมี ก ารสอนด้ ว ยวิ ธี LevenbergMarquardt Algorithm [>] เป็ นกระบวนการทีใช้ในการการหาจุดตําทีสุ ด
สํ า หรั บ ปั ญ หา nonlinear ซึ งจัด ว่ า เป็ นวิ ธี ที ใช้ ใ นการสอนโครงข่ า ย
ประสาทเทียมทีรวดเร็ วทีสุ ด โดยขันตอนการทํางานของสามารถอธิ บาย
ได้ดงั นี
> . วิธีสาํ หรับการเพิมประสิ ทธิ ภาพ คํานวณหาค่า F(x) จากสมการที F
รู ปที 2 ภาพรวมการทํางาน
(2)
จากนันจะทําการรับค่าทีได้จากการสะท้อนของสัญญาณเมื อ
กระทบกับวัตถุ ของรถทีเคลื อนทีผ่านและบันทึกข้อมูลทีได้ลงใน โมดูล
SD-Card โดยออกแบบชุ ดควบคุมการทํางานด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์
ตระกูล AVR ทีออกแบบไว้สาํ หรับการบันทึกข้อมูลไว้ ในการสร้ างชุ ด
ข้อมูลในการฝึ กสอน (Train) และในการทดสอบ (Test) ด้วยเหตุผลทีว่า
ไม่สามารถจัดเก็บข้อมูลของรถแต่ละประเภท ได้พร้ อม ๆ กัน จึงต้องมี
การบัน ทึ ก ข้อ มู ล ไว้ใ น โมดู ล SD-Card ซึ งสามารถที จะนํา ข้อ มู ล มา
ประมวลผล และยังสามารถทีจะนําเครื องคอมพิวเตอร์ ไปทดลองในเวลา
นันได้ทนั ที

2. การคํานวณหาค่า Jacobian Matrix จากสมการที A
⋯
⋯
⋮

"

"

⋮

⋯

⋮

"
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(3)

A.การคํานวณหาค่าถ่วงนําหนัก (&'( )โดยการแกสมการ จากสมการที ƒ
&'( = &' ( ') ' *+)-1 ') ,'
(4)

3.2 การออกแบบ

วิธี Levenberg-Marquardt จะถูกนําไปใช้ในการแก้ไขปั ญหา
least squares เมือคํานวณหา F(w)new ทีเกิดขึนมาใหม่ เปรี ยบเทียบกับ
ค่าเดิ ม ถ้า F(w)old ที คํานวณใหม่นัน มีค่าน้อยกว่าค่าเดิ ม ให้ทาํ การหาร
ด้วยค่า v แล้ว กลับไปทํางานทําข้อ 1 ถ้า F(w)new มีค่าไม่ลดลงจากค่าเดิม

th

งานวิจยั ในครังนี ได้เลื อกอุปกรณ์วดั ระยะในรู ปแบบของการ
วัดระยะด้วยคลื นอัลตร้ าโซนิ ก โดยอุปกรณ์ทีใช้ในการทดลองแสดงดัง
รู ป ที A ซึ งมี ร าคาไม่ แ พงมาก หาซื อได้ท ัวไปจากร้ า นขายอุ ป กรณ์
อิเล็กทรอนิ กส์ และมีระยะทีสามารถวัดได้อยูใ่ นช่วง 2 ซม. ถึง 5 เมตร
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วัดจะไม่สามารถวิเคราะห์ ได้ว่า เป็ นรถยนต์ประเภทไหน ทังการจอด
แบบเอาหน้ารถเข้าและการจอดแบบถอยหลังเข้า

รู ปที K อุปกรณ์วดั ระยะคลืนอัลตร้าโซนิ ก

M. การทดสอบและประเมินผลการใช้ งาน

เมื อทํา การเขี ยนโปรแกรมกับ ไมโครคอนโทรลเลอร์ และ
สามารถบันทึกข้อมูลลงในโมดูล SD-Card แล้ว ก็ทาํ การติดตังกับสถานที
จริ ง โดยทีจอดรถจะเป็ นแบบมีหลังคาปิ ด ในการติดตังได้กาํ หนดระยะ
ติดตังจากจุดด้านใน มายังเซนเซอร์ ทีระยะ AFE ซม. และความสู งของพืน
จนถึงเซนเซอร์ อยูท่ ี FDE ซม. แสดงดังรู ปที ƒ (ก) แสดงการติดตังด้านข้าง
และ (ข) แสดงตําแหน่งการติดตังจากด้านหลัง

ในการกําหนดข้อมูลรถยนต์ทีใช้ในการทดลองนัน ได้ทาํ การ
กําหนดรู ปแบบของรถยนต์ทีมี ลกั ษณะใกล้เคียงกัน ประกอบไปด้วยรถ
กระบะ 2 ประตู จํานวน 4 ยีห้อ รถกระบะ 4 ประตู จํานวน 4 ยีห้อ และรถ
เก๋ ง จํานวน 2 ยีห้อ ดังแสดงข้อมูลในตารางที 1 จากผลการทดลอง
ประกอบด้วยค่าความคลาดเคลื อนกําลังสอง (Mean Square Error: MSE)
และกําหนดให้ นิ วพุตนิ วรอน เท่ากับ 20 ชันซ่ อน (Hidden layer) เท่ากับ
>E และ เอาต์พุตเท่ากับ > โดยค่า weight ของ LM algorithm นี จะมีการ
ปรับโดยอัตโนมัติ เพือให้สามารถลู่เข้าสู่ เป้ าหมาย (Goal)

ตําแหน่งติดตังเซนเซอร์

320 ซม.

ตารางที 1 ข้อมูลการฝึ กสอน (Train) รถทีใช้ในการทดลองและทดสอบ
MSE
MSE
ประเภทรถ
รู ปแบบการ
(Training) (Testing)
ฝึ กสอน
รถกระบะ 2 ประตู
เดินหน้า
0.0218
0.0455
(FORD)
ถอยหลัง
0.0221
0.0451
รถกระบะ ƒ ประตู
เดินหน้า
0.0195
0.0478
(FORD)
ถอยหลัง
0.0209
0.0477
รถกระบะ F ประตู
เดินหน้า
0.0190
0.0444
(MAZDA)
ถอยหลัง
0.0191
0.0448
รถกระบะ ƒ ประตู
เดินหน้า
0.0198
0.0421
(MAZDA)
ถอยหลัง
0.0196
0.0431
เดินหน้า
0.0199
0.0430
รถกระบะ F ประตู
(VIGO)
ถอยหลัง
0.0187
0.0437
รถกระบะ ƒ ประตู
เดินหน้า
0.0174
0.0411
(VIGO)
ถอยหลัง
0.0178
0.0409
รถกระบะ F ประตู
เดินหน้า
0.0185
0.0399
(ISUZU)
ถอยหลัง
0.0184
0.0411
รถกระบะ ƒ ประตู
เดินหน้า
0.0186
0.0418
(ISUZU)
ถอยหลัง
0.0181
0.0421
เดินหน้า
0.0189
0.0420
รถเก๋ ง VIOS
ถอยหลัง
0.0185
0.0428
เดินหน้า
0.0186
0.0437
รถเก๋ ง HONDA
ถอยหลัง
0.0188
0.0435

250 ซม.

(ก) ตําแหน่งการติดตังด้านข้าง
ตําแหน่งติดตังเซนเซอร์

250 ซม.

220 ซม.

(ข) ตําแหน่งการติดตังด้านหลัง
รู ปที 4 การติดตังอุปกรณ์วดั ระยะทางคลืนอัลตร้าโซนิ ก
จากรู ปที ƒ (ก) ระยะทีติดตังเซนเซอร์ 32E ซม. ด้วยเหตุผล
ที ว่า จากระยะขอบของหลังคาที จะมี ค วามยาวที 37E ซม. เมื อทําการ
ทดสอบแล้วไม่มีผลต่อความถูกต้องในการระบุประเภทของรถ

K.K ข้ อจํากัด

จากข้อมูลตารางที > กําหนดให้ จํานวนรอบในการฝึ กสอนไม่
เกิน >,EEE รอบ และค่าเป้ าหมาย (Goal) เท่ากับ E.EEE> เมือนําข้อมูลทีใช้
ในการทดสอบมาแสดงในรู ปแบบกราฟหรื อ อนุ กรมเวลา (Time series)

ในการจอดรถยังมีขอ้ มูลทีผิดพลาด สําหรับในกรณี ทีผูจ้ อดรถ
ในช่อง มีการถอยเข้า-ออก เช่น มีการถอยหลังและเดินหน้าเพือจอดรถให้
พอดี กบั ช่ องจอดที กําหนด อยูห่ ลาย ๆ หลัง ซึ งทําให้ขอ้ มูลที ได้จากการ
th
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ดังรู ปที D ความแตกต่างในระยะเวลาและข้อผิด พลาดที เกิ ดขึ นในการ
ทดสอบ

7. กิตติกรรมประกาศ
ขอบขอบคุณคณาจารย์ เจ้าหน้าที ทีให้ความอนุเคราะห์
สําหรับการทดลองในงานวิจยั ครังนี และฝ่ ายอาคารสถานที ทีได้ให้ความ
ช่วยเหลือในการติดตังอุปกรณ์
สําหรับการทดลองและทดสอบการ
ทํางานจนเสร็ จลุล่วงไปได้ดว้ ยดี
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(ก) ข้อมูลการจอดในครังเดียว

(ข) ข้อมูลการจอดโดยมีการถอย > ครัง
รู ปที Q เปรี ยบเทียบระหว่างข้อมูลทีใช้ในการฝึ กสอน กับข้อมูลทีทดสอบ

5. สรุป
จากผลการทดลอง สามารถทีจะแสดงข้อมูลตําแหน่งช่องจอด
รถทีว่างและทีมีรถจอดอยูไ่ ด้โดยคิดเป็ นความถูกต้องร้อยละ >EE โดยที
ค่าความผิดพลาดเกิดขึนจากรถกระบะ F ประตู และ ƒ ประตู ทีมีรูปทรง
ความเหมือน เกินร้อยละ DE ของส่ วนทีใช้เป็ นข้อมูลในการฝึ กสอน และ
ระยะเวลาในการเข้าจอดรถของแต่ละคันใช้เวลาไม่เท่ากัน

S.; แนวทางในการแก้ ปัญหาและพัฒนา
ผูว้ ิ จยั มี แ นวทางในการแก้ปั ญหาและพัฒนา อยู่ F ประเด็ น
ประกอบด้วย
+.>.> นําเอาวิธีข อง อนุ กรมเวลา (Time series) โดยเลื อกอัลกอริ ธึม ที
เหมาะสมช่ วยแก้ปัญหาค่าที วัดได้ ทีไม่มีความต่อเนื องและมีผลต่อการ
ระบุประเภทของรถยนต์
+.>.F แนวทางในการพัฒนา จะพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ทีสามารถแสดง
ข้อมูลภาพกราฟิ กและจัดเก็บข้อมูลลงในฐานข้อมูลสําหรั บการบริ หาร
และจัด การของฝ่ ายอาคารสถานที ตลอดจนนําไปใช้ใ นการให้ ข ้อมู ล
สําหรับคณาจารย์ บุคลากร หรื อผูท้ ีมาติดต่อสามารถทีจะแสดงตําแหน่ ง
ช่องจอดรถทีว่างอยูใ่ นขณะนันได้

th
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การพัฒนาระบบสมองกลฝังตัวสาหรับการตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ และแจ้ งเตือนสภาวะการหลับชั่วขณะของ
ผู้ขับรถยนต์
Embedded system development for Alcoholic Intoxication Detection and Driver Drowsiness Monitoring
ลิขิต เพ็งจันทร์ ดี และ รัฐศิลป์ รานอกภานุวชั ร์
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
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drowsiness. If the system found that the driver is sleep, it will make a
voice alarm (likes an alarm clock). Moreover, if sleepy is detected
multiple times, the system will send the driver data to server and send
text message to the driver’s family. 2) Application server for storing the
data of driver and reporting. From the experiment results, our system
can work properly and correctly.

บทคัดย่ อ
ระบบสมองกลฝังตัวสาหรับตรวจวัดปริ มาณแอลกอฮอล์ของ
ผู้ข ับ ขี่ ร ถยนต์แ ละสภาวะการหลับ ชั่ว ขณะขณะขับ รถยนต์ จะมี ก าร
ควบคุ ม การสตาร์ ทรถยนต์ด้วยการวัดปริ มาณแอลกอฮอล์ นั่น คื อเมื่ อ
ปริ มาณแอลกอฮอล์เ กิ น กว่าที่ ก าหนด ระบบจะไม่ อนุ ญาตให้ ส ตาร์ ท
รถยนต์ นอกจากนี้ เจ้า ของรถยนต์ส ามารถดู ข ้อ มู ล ผ่ า นอิ น เตอร์ เ น็ ต
ย้อนหลังได้ ระบบที่นาเสนอประกอบด้วย 2 ส่ วนหลัก ได้แก่ 1) ส่ วนของ
อุปกรณ์ภายในรถยนต์ ทาหน้าที่ในการเก็บข้อมูลเซนเซอร์ แอลกอฮอล์
ทาการประมวลผล สั่งการทางานระบบ Ignition การแจ้งเตือนด้วยเสี ยง
และส่ งข้อมูลไปเก็บยังเซิ ร์ฟเวอร์ รวมถึ งส่ งข้อความ SMS และพิก ัด
ตาแหน่งรถยนต์ไปหาญาติ นอกจากนี้ ระบบจะทางานในส่ วนของกล้อง
เพื่อตรวจหาภาวะอาการง่วงนอน เมื่อระบบตรวจพบ จะทาการแจ้งเตือน
ด้วยเสี ยง และถ้าหากตรวจเจอเป็ นจานวนหลายครั้งระบบจะทาการส่ งไป
เก็บ ยังเซิ ร์ฟเวอร์ แ ละส่ ง SMS และพิ ก ัด ตาแหน่ งรถยนต์ไปหาญาติ
2) ส่ วนของเซิ ร์ฟเวอร์ ทาหน้าที่ เก็บข้อมูล ลงฐานข้อมูล และแสดงผล
ข้อ มู ล ย้อ นหลัง และผลจากการทดสอบการท างาน พบว่ า ระบบที่
ออกแบบสร้างสามารถทางานได้ถูกต้อง

Keywords: Alcohol, Sensor, Camera, Server, Drowsiness

1. บทนา
ผู ้ค นส่ ว นใหญ่ เ วลาเดิ น ทางมัก จะใช้ ก ารขับ ขี่ ร ถยนต์เ ป็ น
พาหนะหรื อไม่ก็นั่งรถประจาทาง โดยในแต่ละวันนั้นเกิ ดอุ บตั ิ เหตุข้ ึ น
มากมายทุกช่วงเวลา โดยสาเหตุหลักจากคนขับรถซึ่ งไม่สามารถควบคุม
รถได้ เช่ น อาการเมาแล้วขับ, อาการหลับใน, อาการเหนื่ อยล้าจากการ
ทางาน เหล่านี้ ทาให้เกิดอุบตั ิเหตุบนท้องถนนอย่างไม่คาดคิด โดยการดื่ม
เครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ก่อนการขับขี่รถยนต์ เป็ นสาเหตุหลัก
ดังนั้น ผูพ้ ฒั นาจึงมีแนวคิดในการนาระบบสมองกลฝังตัวเข้า
มาช่วยในการตรวจวัดอัตโนมัติ ทั้งก่อนและระหว่างขับขี่รถยนต์ เพื่อช่ วย
ลดการเกิดอุบตั ิเหตุได้ โดยระบบที่พฒั นาได้แนวคิดมาจาก [1][4] ระบบ
ที่นาเสนอ ประกอบด้วย อุปกรณ์ที่สามารถวัดค่าแอลกอฮอล์และกล้องที่
ใช้ใ นการตรวจสอบภาวะหลับ ในขณะขับ รถ ซึ่ งติ ด ตั้ง อยู่ภ ายในตัว
รถยนต์ รวมถึงการแจ้งเตือนเสี ยงผ่านลาโพง และส่ งข้อความผ่าน SMS
และพิกดั ตาแหน่งรถยนต์ไปยังเจ้าของรถหรื อญาติที่เกี่ ยวข้อง นอกจากนี้
เจ้าของรถยนต์สามารถดูขอ้ มูลผ่านอินเตอร์ เน็ตย้อนหลังได้

คาสาคัญ: แอลกอฮอล์, เซนเซอร์ , กล้อง, เซิร์ฟเวอร์ , อาการง่วงนอน

Abstract
This project is to develop an embedded system for alcoholic
intoxication detection and driver drowsiness. Before staring car, a driver
must test breath alcohol from the alcohol sensor. When the alcohol level
is over the limit, the driver cannot start the car. Moreover, car owner
can see the report via the internet. This system has two main parts: 1) an
equipment inside a car for collecting alcohol sensor data, estimating
breath alcohol and also controlling relay for ignition system. It also
make voice alert and send the collected data to the server and send text
message (SMS+Google map) to the driver’s family. From this point, if
the sensor value isn’t over the limit then the system will continue its
process on the camera. The system uses the camera for estimate driver

2. หลักการทางานของ Alcohol Gas Sensor (MQ-3)
ในงานวิจยั นี้ ผูพ้ ฒั นาได้ใช้เซนเซอร์แอลกอฮอล์ MQ3 [6] ใน
การวัดปริ มาณแอลกอฮอล์ในลมหายใจ โดยใช้วิธีการเป่ า วงจรเซนเซอร์
แสดงดังรู ปที่ 1.
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3. การออกแบบระบบ
3.1 ภาพรวมการทางานของระบบ

รู ปที่ 1 วงจร MQ3 Sensor alcohol

รู ปที่ 3 ภาพรวมการทางาน

ในส่วนของการคานวณหาค่าปริ มาณแอลกอฮอล์ที่วดั ได้ แสดงดัง
สมการที่ 1
(1)
Vout=((Vin×Ro)/(Rs+Ro))
มีข้นั ตอนการคานวณ ดังนี้
1) หาค่า RS/RO จากสมการแบ่งแรงดัน จะได้
RS/RO = (Vin-Vout)/Vout เมื่อรู ้ค่า Vout (ที่วดั ได้) นามาแทนค่าใน
สมการที่ 1 จะได้ RS/RO ออกมา

การทางานของระบบ แสดงดังรู ปที่ 3 เริ่ มจากผูใ้ ช้งาน
อุปกรณ์ เป่ าเซ็นเซอร์แอลกอฮอล์เพื่อวัดปริ มาณแอลกอฮอล์ในลมหายใจ
จากนั้น แปลงเป็ นปริ มาณแอลกอฮอล์ใ นกระแสเลื อด เพราะว่าคนที่ มี
ปริ มาณแอลกอฮอล์ ใ นเลื อ ดเกิ น 0.5 %BAC จะมี อ าการมึ น งง
ความสามารถในการควบคุมกล้ามเนื้ อไม่สามารถควบคุมร่ างกาย และมี
ผลต่อการมองเห็นของดวงตาทาให้มองเห็ นช้าและการตัดสิ นใจช้าลง ทา
ให้ เ กิ ด อุ บ ัติ เ หตุ บ นท้อ งถนน ถ้ า หากระบบท าการตรวจเจอปริ มาณ
แอลกอฮอล์ในเลื อดของผูข้ บั ขี่เกิ นกว่า 0.5 %BAC ผูข้ บั ขี่จะไม่สามารถ
สตาร์ ทรถยนต์ได้ นอกจากนี้ ระบบจะแจ้งเตือนด้วยเสี ยงให้ผขู้ บั ขี่รู้ และ
ส่ ง ข้อ ความและต าแหน่ ง พิ ก ัด แผนที่ ไ ปให้ ญ าติ ต ามเบอร์ ที่ ผู้ใ ช้ ง าน
กาหนดไว้ในฐานข้อมูล และระบบจะทาการส่ งข้อมูลของรถ เช่น สถานะ
ตาแหน่ ง และวัน เวลา ไปเก็ บ ที่ เ ซิ ร์ฟ เวอร์ เพื่ อ ให้ ผู้ใ ช้ง านสามารถดู
ย้อนหลังได้ ถ้าหากปริ มาณแอลกอฮอล์ในเลื อดไม่เกิ นกว่าที่กาหนด ผู้
ขับ ขี่ ส ามารถสตาร์ ท รถยนต์ ไ ด้ และระบบจะท างานในส่ ว นการ
ตรวจสอบภาวะง่วงนอนของผูข้ บั ขี่รถยนต์โดยการประมวลผลกล้อง [3]
ที่ ติ ด ตั้ง ในรถยนต์ ซึ่ งจะตรวจทุ ก ๆเฟรม โดย 1 เฟรมใช้ ใ นการ
ประมวลผล 1.6 วินาที
ถ้าหากกล้องตรวจสอบไม่เจอใบหน้าหรื อดวงตา ระบบจะทา
การแจ้งเตือนด้วยเสี ยงให้ผขู้ บั ขี่รู้สึกตัว และถ้าตรวจสอบไม่เจอจานวน 3
ครั้งติดขึ้นไป ระบบจะส่ งข้อความและตาแหน่งของผูข้ บั ขี่ไปให้ญาติตาม
เบอร์ ที่ผใู้ ช้งานกาหนดไว้ในฐานข้อมูล

รู ปที่ 2 กราฟคุณสมบัติ Sensor alcohol
2) หาค่า m (ความชัน) จากสมการ Y = mX + c ของเส้นกราฟ
แอลกอฮอล์ในรู ปที่ 2 จะได้
m = ((Y2-Y1)/(X2-X1))
m = ((0.1-4)/(10-0.1))
3) แทนค่า m = -0.39, c = 4 และ Y = (RS/RO) ในสมการ Y = mX + c จะ
ได้ค่า X (mg/L) ออกมา
X (mg/L) = (y-c)/m
X (mg/L) = ((Rs/Ro) – 4 )/ -0.39

3.2 สถาปัตยกรรมระบบ
สถาปั ตยกรรมระบบแสดงดังรู ปที่ 4 ประกอบด้วย 2 ส่วนดังนี้
1) ส่ วนของกล่ องอุปกรณ์ ใช้ส าหรั บเก็บ ข้อมู ลของผูข้ บั ขี่
ส่ วนของอุปกรณ์จะมีกล้องไว้สาหรับการตรวจจับในหน้าและดวงตาของ
ผูข้ บั ขี่ ส่ วนของ Motion sensor ทาหน้าที่ในการตรวจสอบก่อนที่จะวัด
ปริ มาณแอลกอฮอล์ทาให้ การเป่ าเครื่ องวัดแอลกอฮอล์ เป็ นอย่างถู กต้อง
และแม่นยา
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3.4 สถาปัตยกรรมซอฟต์ แวร์

รู ปที่ 4 สถาปัตยกรรมระบบ

รู ปที่ 6 สถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์

ส่ วนของของ MQ-3 Alcohol sensor ทาหน้าที่ในการเก็บข้อมูลปริ มาณ
แอลกอฮอล์ในลมหายใจของผูข้ บั ขี่ ส่ วนของ GPS ทาหน้าที่ในการเก็บ
ตาแหน่ งของรถยนต์ ส่ วนของ Relay ทาหน้าที่ ในการตัด วงจรการ
สตาร์ ท (Ignition)ไม่ใ ห้ ผูข้ บั ขี่ ส ามารถสตาร์ ท รถยนต์ได้เ มื่ อมี ปริ มาณ
แอลกอฮอล์เกินกาหนด ในส่ วนของ Speakers ทาหน้าที่แจ้งเตือนให้ผขู้ บั
ขี่ได้รู้ จอ TFT Touch Display module เป็ นจอแสดงผลรวมถึงเป็ นปุ่ มกด
ให้ผใู้ ช้ส่งั ทางาน ส่ วนของ GSM/GPRS [2] ทาหน้าที่ในการส่ งข้อความ
SMS ให้กบั ญาติและเชื่ อต่ออินเตอร์ เน็ตให้กบั อุปกรณ์ สาหรับส่ งข้อมูล
จัด เก็ บ ลงฐานข้อ มู ล และดึ ง ข้อ มู ล จากฐานข้อ มู ล ที่ เ ครื่ องเซิ ร์ ฟ เวอร์
นอกจากนี้ ยงั มี Camera module สาหรั บอ่านข้อมูลใบหน้าและดวงตา
และส่ วนประมวลผลกลางจะให้ Raspberry Pi [5]
2) ส่ วนเซิ ร์ฟเวอร์ ที่ ใช้เก็บข้อมูลและการติ ดต่อกับผูใ้ ช้งาน
จะมีฐานข้อมูล และหน้าเว็บสาหรับให้ผใู้ ช้งานไว้ดูขอ้ มูลย้อนหลัง

จากรู ปที่ 6 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างระบบย่อยต่างๆ โดย
ส่ วนกล่องอุปกรณ์ที่ประมวลผลด้วย Raspberry จะมีฟังก์ชนั่ ย่อยในการ
ทางานประกอบด้วย การอ่านเซ็นเซอร์ แอลกอฮอล์ การประมวลผล
กล้อง [3] การเก็บพิกดั การควบคุมการสตาร์ท การติดต่อกับเซิร์ฟเวอร์
และการแสดงผล ส่ วน Application Server จะมีฟังก์ชนั่ ในการเชื่ อมต่อ
กับฐานข้อมูล เช่น ส่ วนติดต่อฐานข้อมูล ส่ วนการลงทะเบียนอุปกรณ์
และเป็ นตัวกลางติดต่อกับผูใ้ ช้

4. ผลการทดลอง
ผลการทดลองประกอบด้วย ส่ วนของเซนเซอร์แอลกอฮอล์
และส่ วนประมวลผลกล้อง ดังนี้
1) ผลของเซนเซอร์ แอลกอฮอล์ เปรี ยบเทียบระหว่างค่าที่วดั
ได้จากเครื่ องมือวัดจริ ง แสดงดังตารางที่ 1 และค่าที่วดั ได้จากเซนเซอร์
แสดงดังตารางที่ 2 วัดเฉลี่ยจานวน 10 ครั้ง พบว่า ค่าเฉลี่ยของเครื่ องวัด
แอลกอฮอล์ เท่ากับ 0.079 %BAC และค่าเฉลี่ยของเซ็นเซอร์ เท่ากับ
0.086 %BAC ซึ่งจะเห็นว่าใกล้เคียงกันมาก

3.3 การออกแบบฮาร์ ดแวร์
วงจรฮาร์ดแวร์ที่ได้ออกแบบ แสดงดังรู ปที่ 5

ตารางที่ 1 ตารางผลการทดลองจากการวัดจากเครื่ องวัดแอลกอฮอล์

ค่าเฉลี่ยปริ มาณแอลกอฮอล์ในลมหายใจ เท่ากับ 0.38 BrAC
ค่าเฉลี่ยของเครื่ องวัดแอลกอฮอล์ เท่ากับ 0.079 %BAC

รู ปที่ 5 ไดอะแกรมฮาร์ดแวร์ ส่วนกล่องอุปกรณ์
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ตารางที่ 2 ผลการทดลองจากการวัดจาก Sensor

หลับตาเพื่อเช็คการหลับตาของผูท้ ดสอบ ผลที่ได้จากการทดสอบ ไม่พบ
เส้นสี แดงแสดงว่าไม่มีการลืมตาของผูท้ ดสอบ

5. สรุป
ระบบสมองกลฝังตัวสาหรับตรวจวัดปริ มาณแอลกอฮอล์ของ
ผูข้ บั ขี่รถยนต์และสภาวะการหลับชัว่ ขณะขณะขับรถยนต์ ใช้สาหรับผูข้ บั
ขี่ที่มีอาการมึนเมาหรื อปริ มาณแอลกอฮอล์ที่เกินตามที่รัฐกาหนด และมี
การตรวจสอบอาการง่วงนอนที่เกิดจากการเดินทางในระยะเวลานาน เพื่อ
แจ้งเตือนและส่ งข้อความช่วยเหลือไปยังเช่นญาติ และผลจากการทดสอบ
การทางาน พบว่าระบบที่ออกแบบสร้างนี้ สามารถทางานได้ถูกต้องและ
ส่ วนที่เป็ นปั ญหาก็คือการส่ งข้อมูลผ่านทางอินเตอร์ เน็ตเพราะการทางาน
ของ GPRS ไม่สามารถทางานพร้อมกับการส่ ง SMSได้

ค่าเฉลี่ยปริ มาณแอลกอฮอล์ในลมหายใจ เท่ากับ 0.44 BrAC
ค่าเฉลี่ยของเซ็นเซอร์วดั แอลกอฮอล์ เท่ากับ 0.086 %BAC
2) ผลการทดสอบกล้อง ประกอบด้วย การทดสอบกรณี
Open Eye แสดงดังรู ปที่ 7
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รู ปที่ 7 ผลลัพธ์ที่ทดสอบจากกล้อง Camera module ในส่ วนของ
Raspberry pi กรณี Open Eye
ผลจากการทดสอบ เส้นสี แดงคือการแสดงว่าพบดวงตาใน
เฟรมนี้ ส่วนเส้นสี ฟ้าเป็ นการตรวจสอบพบใบหน้าโดยให้ผทู้ ดสอบทา
การลืมตาเพื่อเช็คการลืมตาของผูท้ ดสอบ ผลที่ได้พบว่ามีเส้นสี แดง แสดง
ว่ามีการลืมตาของผูท้ ดสอบ
และการทดสอบกรณี Close Eye แสดงดังรู ปที่ 8

ประวัติผ้ เู ขียนบทความ
ลิขิต เพ็งจันทร์ ดี เป็ นนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรม
คอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิ จบัณฑิตย์

รู ปที่ 8 ผลลัพธ์ที่ทดสอบจากกล้อง Camera module ในส่ วนของ
Raspberry pi กรณี Close Eye

รัฐศิลป์ รานอกภานุวชั ร์ เป็ นอาจารย์ประจาภาควิชาวิศวกรรม
คอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิ จบัณฑิตย์
มีความสนใจด้านการประมวลแบบขนาน และระบบสมองกลฝังตัว

ผลจากการทดสอบ เส้นสี แดงคือการแสดงว่าพบดวงตาใน
เฟรมนี้ ส่วนเส้นสี ฟ้าเป็ นการตรวจสอบใบหน้า โดยให้ผทู ้ ดสอบทาการ
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การประยุกต์ ใช้ ระบบบริ หารจัดการเครือข่ ายร่ วมกับระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
เพือ่ ตรวจติดตามอุปกรณ์ บนทางพิเศษ
Application of Simple Network Management Protocol and GIS for Monitoring devices on the Expressway
อุทัย วังชัยศรี1 เสาวนี ศรีสุวรรณ 2 ศศิพงศ์ จินดาลัทธ3 เทพฤทธิ์ รัตนปัญญากร4 และ ศักดิ์ดา พรรณไวย5
1245
แผนกวิจยั และพัฒนาระบบจราจร กองวิจยั และพัฒนาวิศวกรรมระบบทางพิเศษ การทางพิเศษแห่ งประเทศไทย
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บทคัดย่ อ
การทางพิเศษแห่ งประเทศไทย (กทพ.) เป็ นหน่วยงานหนึ่ งที่มี
การติ ดตั้งเครื่ องคอมพิวเตอร์ แ ม่ข่ายและอุปกรณ์ ที่เชื่ อมต่ อในลักษณะ
เครื อข่ายเพื่อสนับสนุ นงานอานวยการจราจร งานความปลอดภัยบนทาง
พิเศษ และงานบริ หารจัดการจราจรเป็ นจานวนมาก ตัวอย่างของอุปกรณ์
ที่มีก ารเชื่ อมต่อในลัก ษณะเครื อข่ าย เช่ น ป้ ายข้อความปรั บเปลี่ ยนได้
กล้อง CCTV อุปกรณ์ตรวจวัดสภาพจราจร โทรศัพท์ฉุกเฉิ นบนทางพิเศษ
อุปกรณ์เหล่านี้ ถูกติดตั้งกระจายอยูต่ ามศูนย์ควบคุมทางพิเศษทั้ง 6 ศูนย์
ศู น ย์ค วบคุ ม ระบบจราจรอัจ ฉริ ยะ และบนทางพิ เ ศษ โดยปั จ จุ บ ัน มี
ระยะทางทั้งสิ้น 207.9 กิโลเมตร และเพื่อรักษาระดับการให้บริ การที่เป็ น
มาตรฐาน อุปกรณ์เหล่ านี้ จาเป็ นที่ จะต้องได้รับการบารุ งรักษาให้อยู่ใน
สภาพที่ใช้งานได้อย่างต่อเนื่ อง ดังนั้น กทพ. จึ งได้พฒั นาระบบติ ดตาม
การทางานอุ ปกรณ์ ข้ ึ น โดยประยุก ต์ใ ช้ เ ทคโนโลยี ก ารบริ ห ารจัด การ
เครื อข่ายด้วยโปรโตคอล (Simple Network Management Protocol)
ร่ วมกับเทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร์ โดยนาร่ องทดสอบการใช้งาน
เพื่อติดตามและเฝ้ าดูสถานะอุปกรณ์ที่ติดตั้งบนทางพิเศษกาญจนาภิ เษก
(บางพลี -สุ ขสวัสดิ์) และทาการเปรี ยบเที ยบกับระบบติดตามการทางาน
อุป กรณ์ ที่ ไ ด้พ ฒ
ั นาขึ้ น ก่ อ นหน้ า นี้ ผลจากการทดสอบพบว่ า ระบบที่
พัฒนาขึ้นใหม่สามารถติดตามและเฝ้ าดูสถานะการทางานของอุปกรณ์ได้
ดียิ่งขึ้น ช่ วยลดปั ญหาการแจ้งเตื อน สามารถรายงานสถานะการทางาน
และรายละเอียดจากตัวอุปกรณ์โดยตรง นอกจากนี้ระบบยังสามารถแสดง
ตาแหน่ งติดตั้งอุปกรณ์ บนแผนที่ รวมทั้งมี การจัดทาฐานข้อมูลรายงาน
สถานะการทางาน สามารถแจ้งเตื อนเมื่ ออุ ป กรณ์ เ หล่ านั้น ไม่ส ามารถ
ท างานได้เ ป็ นปกติ ท าให้ ก ารวางแผนงานซ่ อ มบ ารุ ง เป็ นไปอย่า งมี
ประสิ ทธิภาพ

Abstract

คาสาคัญ: ระบบบริ หารจัดการเครื อข่าย, ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ,
เว็บเซอร์วิส, ทางพิเศษ, การทางพิเศษแห่ งประเทศไทย

Keywords: Simple Network Management Protocol, GIS, Web Service,
Expressway, EXAT

The Expressway Authority of Thailand (EXAT) has installed
many computer servers and network devices to support the traffic
facility, the safety on the expressway and mostly traffic management.
The examples of network devices are Variable Message Sign (VMS),
Traffic Sensors, Closed Circuit Television (CCTV), and Emergency
Telephone System (ETS) on the expressway. These devices are
installed at Expressway Control Center Building (CCB), Intelligent
Transportation Systems Center (ITS Center) and on the expressway
with total distance of 207.9 kilometers. To maintain a service standards
level, those devices need to be maintained in a good condition
continuously. Therefore, EXAT has developed monitoring device
systems by applying the Applications of Simple Network Management
Protocol (SNMP) with GIS (Geographic Information System)
Technology. The pilot projects have been tested for devices monitoring
on the Kanchanaphisek Expressway and compared with previous
system. The results show that a new system can track and monitor the
status of the device even better. The system can reduce fault alerts
problem and report on operating status since the new protocol is directly
communicated with devices. Moreover, the systems can display the
devices status on the map with GIS technology including, operating
status database, notification on schematic Map when devices does not
function normally. Finally, this system makes it possible for engineers
to plan and maintenance effectively.
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1. บทนา
ปั ญหาการจราจรติ ดขัดในเมืองใหญ่เป็ นปั ญหาสาคัญอันดับ
ต้น ๆ ของประเทศ หลายองค์ก รมี แ นวทางในการบรรเทาปั ญหาโดย
ประยุกต์ใช้ระบบจราจรอัจฉริ ยะ (Intelligent Transport Systems: ITS)
การท างานของระบบ ITS นั้ นจ าเป็ นต้อ งมี ก ารใช้ ง านอุ ป กรณ์
คอมพิ ว เตอร์ แ ละเครื อข่ า ย ซึ่ งอุ ป กรณ์ เ หล่ า นี้ ท างานบนเครื อข่ า ย
อิ น ทราเน็ ต โดยใช้โ ปรโตคอลที่ เ ป็ นมาตรฐาน หนึ่ งในโปรโตคอล
มาตรฐานนั้นมี โปรโตคอลที่ เ รี ยกว่า Simple Network Management
Protocol (SNMP) ทาหน้าที่ สื่อสารระหว่างอุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ และ
เครื อข่ า ยด้ว ยกันผ่า นพอร์ ต 161 ซึ่ งโปรโตคอลดัง กล่ าวนิ ย มน ามา
ประยุก ต์ใ ช้ใ นการเฝ้ าระวัง ตรวจสอบการท างานของอุ ป กรณ์ หรื อ
มอนิ เตอร์ (Monitor) อุปกรณ์ ผ่านระบบเครื อข่ายของการทางพิเศษแห่ ง
ประเทศไทย (กทพ.) เลื อกใช้โปรโตคอล SNMP มาพัฒนาร่ วมกับ
โปรแกรมโอเพนซอร์ ซ (Open Source) อื่น ๆ เช่ น PHP MySQL Apache
Google API เป็ นต้น จากการพัฒนาระบบดังกล่าวส่ งผลให้องค์กรมีการ
ประหยัดงบประมาณได้เป็ นจานวนมาก ทั้งนี้ รายละเอียดทฤษฎี งานวิจยั ที่
เกี่ยวข้อง และการออกแบบจะกล่าวในหัวข้อถัดไป

รู ปที่ 1 โครงสร้างของระบบบริ หารเครื อข่าย
(Network Management System)
2) Management Agent (MA) เป็ นโปรแกรม สาหรั บเก็บ
ข้อมูล และรายงานข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นในระบบให้กบั MS
3) Management Information Base (MIB) เป็ นโครงสร้างของ
ข้อมูลที่เก็บไว้ตวั อุปกรณ์ต่าง ๆ
4) Network Management Protocol (NMP) เป็ นโปรโตคอลที่
ใช้สาหรับสื่ อสารภายในระบบ
ปกติ แล้ว MS มักจะเป็ นเครื่ องลักษณะ Stand alone ที่ มี
Interface ช่ วยในการอานวยความสะดวกสาหรั บ ผูด้ ู แ ลระบบในการ
ตรวจสอบส่ วนต่าง ๆ ของระบบเครื อข่าย โดย MS มีองค์ประกอบใน
เบื้องต้น ดังนี้
1) Software สาหรับใช้วิเคราะห์ขอ้ มูลและแก้ไขข้อผิดพลาด
ที่เกิดขึ้น
2) ระบบ Interface สาหรับใช้ตรวจสอบและควบคุมระบบ
เครื อข่าย
3) มี ค วามสามารถตรงกับ ความต้องการของผูด้ ู แ ลระบบ
สาหรับใช้ตรวจสอบสภาพความเป็ นจริ งของระบบและสามารถควบคุม
อุปกรณ์ที่อยูร่ ะยะไกลได้
4) ความสามารถในการดึงข้อมูลจาก MIB
อุปกรณ์ ต่าง ๆ ที่ อยู่ภายในระบบเครื อข่ายจะต้องมีการติ ดตั้ง
MA ไว้ดว้ ย จึงจะสามารถทาการควบคุมจาก MS ได้ โดย MA เหล่านี้ จะ
ทาหน้าที่ตอบข้อมูลตามที่ MS ได้มีการร้ องขอ หรื อตอบสนองต่อการ
กระทาที่ส่งมาจาก MS

2. องค์ ประกอบและการทางานของระบบบริหารเครือข่ าย
2.1 ระบบบริหารเครือข่ าย (Network Management System:
NMS)
การจัดการบริ หารระบบเครื อข่ายที่มีขนาดใหญ่ หากไม่มีการ
บริ ห ารจัดการที่ ดี จะท าให้ ก ารสื่ อ สารข้อมู ล เกิ ด ความผิ ด พลาดขึ้ น ได้
ระบบบริ หารเครื อข่าย (Network Management System) จึงถูกพัฒนาขึ้น
มาเพื่อทาหน้าที่ในการดู แลบริ หารระบบเครื อข่าย โดยทาการตรวจสอบ
อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ทางานอยู่ภายในระบบเครื อข่ายว่ามี การทางานถู กต้อง
หรื อไม่ และหากมีขอ้ ผิดพลาดเกิดขึ้นที่ส่วนใดจะทาการแก้ไขให้สามารถ
ทางานได้ หรื อหาทางแก้ไขปั ญหาเฉพาะหน้า เพื่ อให้ ส ามารถท าการ
สื่ อสารได้อย่างต่อเนื่องต่อไป [1,2,3,4]
ในรู ป ที่ 1 แสดงถึ ง โครงสร้ า งของระบบเครื อข่ า ยโดยมี
Management ทาหน้า ที่ ดูแ ลควบคุ ม การทางาน และทาการติ ด ต่ อกับ
Agent ต่าง ๆ ที่อยูภ่ ายในระบบเครื อข่าย
องค์ประกอบต่าง ๆ ภายในระบบบริ หารเครื อข่าย มีดงั นี้
1) Management Station (MS) ทาหน้าที่เป็ นสถานี ส่วนกลาง
ในการตรวจสอบสถานะของระบบ
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2.2 ระบบบริ ห ารจั ด การเครื อ ข่ าย (Simple
Management Protocol: SNMP)

ออกแบบเพื่อติดตามการทางานของระบบคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ ต่อ
พ่วงผ่านเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ โดยทาให้ผดู ้ ูแลระบบสามารถติดตามการ
ทางานของระบบคอมพิวเตอร์จากระยะไกลและหลาย ๆ ระบบได้ในเวลา
เดี ย วกัน และช่ ว ยให้ ผูด้ ู แ ลระบบสามารถติ ด ตามการท างานได้อ ย่า ง
ต่อเนื่ องเมื่อระบบหรื ออุปกรณ์มีการทางานที่ผิดปกติ หรื อหยุดปฏิ บตั ิการ
ทาให้ผดู ้ ูแลระบบสามารถแก้ไขปั ญหาที่เกิ ดขึ้นได้อย่างรวดเร็ ว เพื่อเป็ น
การป้ องกันไม่ให้เกิ ดความผิดพลาดกับระบบการรั บสัญญาณดาวเทียม
อัน ท าให้ เ กิ ด การสู ญเสี ยทรั พ ยากรภาพถ่ ายดาวเที ยมที่ สาคัญได้ โดย
ระบบดังกล่าวได้ใช้โอเพนซอส (Open Source) ที่ชื่อว่า Cacti [7]

Network

SNMP เป็ น NMP หนึ่ งที่ ช่ วยในการจัด การและบริ ก าร
เน็ตเวิร์คได้จากศูนย์กลาง ถู กออกแบบในปี 1980 จุด มุ่งหมายเพื่อเป็ น
Band-Aid ในการแก้ปัญหาการจัดการระหว่างเครื อข่ายที่ ซับซ้อน และ
เพื่อใช้งานชัว่ คราวสาหรับการติดต่อกับอุปกรณ์เน็ตเวิร์ค
SNMP เป็ นที่นิยมใช้กนั มากในระบบบริ หารเครื อข่าย โดยทา
หน้าที่ในการสื่ อสารระหว่าง MS กับ MA ภายในระบบบริ หารเครื อข่าย
SNMP เป็ นโปรโตคอลที่ อยู่ใน Application Layer ของ Transmission
Control Protocol/Internet Protocol (TCP/IP) ซึ่ ง SNMP มีการทางาน
แบบ User Data Protocol (UDP) โดยการทางานของ UDP เป็ นลักษณะ
แบบ Connectionless คือข้อมูลจะถู กแบ่งเป็ นชิ้ น ๆ ตามที่ อยู่ปลายทาง
แล้วผ่านตัวกลางไปยังปลายทาง โดยไม่มีการสร้ าง Connection ก่อนที่จะ
ส่ งข้อมูลจึงสามารถส่ งข้อมูลได้รวดเร็ ว เหมาะสาหรับที่จะส่ ง Message
สั้น ๆ อย่าง Message ของ SNMP มากกว่า TCP
SNMP มีฟังก์ชนั การทางานที่ สาคัญ 2 ฟั งก์ชนั ได้แก่ NMS
และ Network Agents โดย NMS ทาหน้าที่ตรวจสอบอุปกรณ์เน็ตเวิร์คที่มี
การสื่ อสารอยูบ่ น SNMP ซึ่ งอุปกรณ์เหล่านี้ จะมี Agent Software ทางาน
อยู่ เพื่อคอยติดต่อกับ NMS ทั้งนี้ อุปกรณ์เน็ ตเวิร์คที่มี Network Agent
ได้แก่ Routers, Repeaters, Hub, Bridger, PC, Print Server, และUPS เป็ น
ต้น ผูด้ ูแลระบบสามารถตรวจสอบและควบคุมอุปกรณ์เน็ตเวิร์คผ่านทาง
NMS ได้ สามารถตรวจจับได้ว่ามี Agent ใดใช้งานไม่ได้ โดย Agent นั้น
อาจจะมีการแสดงเป็ นสี แดง หรื อมีสัญญาณเตือน ซึ่ ง NMS ซอฟต์แวร์
ส่วนใหญ่จะมีลกั ษณะเป็ น GUI ซึ่ งง่ายต่อการใช้งาน [5]

2.4 การประยุ ก ต์ ใ ช้ SNMP ในงานระบบจาจรอั จ ฉริ ย ะ
(Intelligent Transportation Systems: ITS)
การดาเนิ นการเกี่ ยวกับระบบ ITS นั้นจาเป็ นต้องมี การติดตั้ง
ระบบ NMS เพื่อติดตามการทางานของอุปกรณ์ตรวจวัดสภาพจราจร
(Sensor and Display Device) ซึ่งอุปกรณ์ตรวจวัดสภาพจราจรดังกล่าวอยู่
ในกลุ่มประเภทที่มีซอฟแวร์ ประเภทเฟิ ร์ มแวร์ (Firmware) ฝังอยู่ โดยการ
ตรวจสอบการท างานของอุ ป กรณ์ ด ัง กล่ า วนั้น จะท าได้ค่ อ นข้า งยาก
เนื่ อ งจากอุ ป กรณ์ ติ ด ตั้ง อยู่บ นถนน ทางยกระดับ เสาไฟ หรื อ แม้แ ต่
แกนทรี (Gantry) ซึ่งถ้าอุปกรณ์ใดใช้งานไม่ได้ อันเกิ ดจากโดนรถขับชน
เสาไฟ โดนขโมยตัดสายไฟ แบตเตอร์ รี่เสื่ อมสภาพ อาจส่ งผลให้ระบบ
หรื ออัลกอริ ทึมต่างๆ ของระบบทางานไม่ถูกต้อง หรื อคลาดเคลื่อนได้ [8]

2.5 การประยุกต์ ใช้ ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Geographic
Information System: GIS) ในงานสารสนเทศ
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ สามารถบอกตาแหน่งของสถานที่
ตาแหน่งวัตถุ อุปกรณ์ต่าง ๆ บนทางพิเศษเป็ นพิกดั ทางภูมิศาสตร์ เพื่อให้
ผูใ้ ช้ง านสามารถนาข้อ มูล ไปใช้ใ นการวางแผน และตัดสิ นใจในการ
ด าเนิ น งานด้า นต่ าง ๆ โดยเฉพาะอย่า งยิ่ง Internet GIS [9] ซึ่ งเป็ น
เครื่ องมื อที่ สาคัญในการเข้าถึ ง กระจาย และแสดงข้อมูลเชิ งตาแหน่ งที่
สาคัญที่ มีการส่ งผ่านข้อมูลถึ งผูร้ ั บ มี ศกั ยภาพในการจัด เก็บข้อมูลและ
สามารถแสดงข้อมู ล แบบทัน กาล (Real Time) ได้ [10] เช่ น การ
ประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Web-based GIS) กับการบริ หาร
จัด การฐานข้อ มู ล ครุ ภัณ ฑ์ ด้ ว ยซอฟต์ แ วร์ ร หั ส เปิ ด [11] เป็ นการ
ประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ โดยผ่านเครื อข่ายอินทราเน็ตกับ
การบริ หารจัดการฐานข้อมูลครุ ภณ
ั ฑ์ด้วยซอฟต์แวร์ รหัสเปิ ดสานักงาน
เลขาธิ การวุฒิสภา ทาให้เกิ ดฐานข้อมูลที่เชื่ อถื อได้ ถูกต้อง รวดเร็ ว และ
เป็ นปัจจุบนั

2.3 การประยุกต์ ใช้ SNMP ในงานต่ าง ๆ
การนาเอา SNMP มาประยุกต์ใช้ในการ Monitor อุปกรณ์ที่ทา
การแยกสัญญาณโทรศัพท์และข้อมูลอินเตอร์ เน็ตไปยังปลายทาง (Digital
Subscriber Line Access Multiplexers: DSLAM) โดยสถานะของอุปกรณ์
DSLAM จะแสดงบนแผนที่ Google Map ว่าอุปกรณ์ DSLAM อยูใ่ น
สถานการณ์ทางานที่ปกติหรื อไม่ ซึ่ งถ้าพบว่าอุปกรณ์ DSLAM มีความ
ผิด ปกติ เช่ น มี อุ ณ หภู มิ สู ง ไฟฟ้ าผิ ด ปกติ หรื อ ขาดการติ ด ต่ อ ระบบ
ดังกล่าวจะแจ้งเหตุผิดปกติผา่ นบริ การข้อความสั้นผ่านโทรศัพท์เคลื่ อนที่
ไปยังวิศวกรผูด้ ูแลระบบ ทาให้วิศวกรผูด้ ูแลระบบสามารถเข้าบารุ งรักษา
อุป กรณ์ DSLAM ได้ท ัน การณ์ แ ละรวดเร็ ว ในงานวิ จ ัย ดัง กล่ า วได้
ประยุกต์ใช้ซอฟแวร์ APPSERV ร่ วมกับภาษา PHP [6]
นอกจากนี้ ยงั มีการนา SNMP มาประยุกต์ใช้ในระบบติดตาม
การท างานสถานี ด าวเที ย มผ่ า นเว็บ บราวเซอร์ ข องส านั ก งานพัฒ นา
เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) โดยระบบถู ก
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3. ขั้นตอนการดาเนินงาน
3.1 การจัดเตรียมข้ อมูล

System

User Management

จัดทาข้อมูล GIS ของอุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ และเครื อข่ายจาก
ทุก สายทาง ได้แก่ ทางพิ เ ศษเฉลิ ม มหานคร (CCB1) ทางพิเ ศษศรี รัช
(CCB2) ทางพิเศษฉลองรัช (CCB3) ทางพิเศษบูรพาวิถี (CCB4) และทาง
พิเ ศษกาญจนาภิ เ ษก (บางพลี -สุ ข สวัสดิ์ ) (CCB6) โดยมี รายละเอี ย ด
ดังต่อไปนี้
ชั้นข้อมูล เชิ งตาแหน่ งของอุป กรณ์ (ข้อมูล GIS ในรู ปแบบ
Shape file) ประกอบด้วย
1) ชั้นข้อมูลอุปกรณ์ตรวจวัดสภาพจราจร (Smart Micro)
2) ชั้นข้อมูลอุปกรณ์ตรวจวัดสภาพจราจร (G4)
3) ชั้นข้อมูลป้ ายข้อความแบบปรับเปลี่ยนได้
4) ชั้นข้อมูลกล้อง CCTV (Closed Circuit Television) (ชนิ ด
IP)
5) ชั้นข้อมูลตูโ้ ทรศัพท์ฉุกเฉิ น (ETS)
รายละเอียดของอุปกรณ์ที่จะนามาแสดงในระบบ สรุ ปได้ดงั
ตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ประเภทและจานวนของอุปกรณ์
ลาดับ
ประเภทอุปกรณ์
1
อุปกรณ์ตรวจวัดสภาพจราจร (Smart Micro)
2
อุปกรณ์ตรวจวัดสภาพจราจร (G4)
3
ป้ ายข้อความแบบปรับเปลี่ยนได้
4
กล้อง CCTV ชนิด IP (Airvision/Aircam)
5
ตูโ้ ทรศัพท์ฉุกเฉิ น

SNMP Service
<<extend>>

Super Admin

Network Admin

System Configuration

<<extend>>

Monitor

รู ปที่ 2 Use Case Diagram ของระบบ
ตารางที่ 2 คาอธิบาย Use Case Diagram ของระบบ
สัญลักษณ์
Super Admin
Network Admin
User Management
SNMP Service
System Configuration
Monitor

คาอธิ บาย
หมายถึง กลุ่มเจ้าหน้าที่นาข้อมูลเข้า สู่ระบบ
หมายถึง กลุ่มเจ้าหน้าที่ผดู ้ ูแลระบบเครื อข่าย
หมายถึง การบริ หารจัดการสิ ทธิ์ ผูใ้ ช้
หมายถึง การบริ การ SNMP
หมายถึง การบริ หารจัดการและตั้งค่าระบบ
หมายถึง การเฝ้ าระวังระบบ

จานวน
42
5
15
36
134

3.2 การออกแบบระบบ
ระบบถูกออกแบบโดยแบ่งผูใ้ ช้งานระบบเป็ น 2 กลุ่ม ได้แก่
กลุ่มที่ 1) เจ้าหน้าที่นาข้อมูลเข้าสู่ ระบบ (Super Admin) เป็ นผูม้ ีสิทธิ การ
ใช้งานสู งสุ ด ทาหน้าที่ ใ นการบริ ห ารจัดการและตั้งค่ าระบบ (System
Configuration) โดยมีสิทธิ เพิ่ม ลบ แก้ไข ข้อมูลอุปกรณ์ได้ เมื่อบริ หาร
จัดการเรี ยบร้ อยแล้วระบบจะสั่งให้ บริ การ SNMP (SNMP Service)
ทางาน และบริ หารจัดการสิ ทธิ์ ผูใ้ ช้ (User Management) โดยมีสิทธิ เพิ่ม
ลบ แก้ไขกลุ่มเจ้าหน้าที่ผดู ้ ูแลระบบเครื อข่ายได้ 2) เจ้าหน้าที่ผดู้ ูแลระบบ
เครื อข่าย (Network Admin) ทาหน้าที่เฝ้ าระวังระบบ (Monitor) ได้เพียง
อย่างเดี ยวซึ่ งสามารถอธิ บ ายโครงสร้ างของระบบได้โดยใช้แ ผนภาพ
แสดงการทางานของผูใ้ ช้งานระบบและความสัมพันธ์กบั ระบบย่อย (Use
Case Diagram) ดังแสดงในรู ปที่ 2 และคาอธิบายดังตาราง 2

รู ปที่ 3 Network Diagram ของระบบ

4. ผลการดาเนินการ
ผูว้ ิจยั ได้พฒั นาระบบที่ เรี ยกว่า ระบบบริ หารจัดการเครื อข่าย
ร่ วมกับ ระบบสารสนเทศภู มิ ศ าสตร์ เ พื่ อ ตรวจติ ด ตามอุ ป กรณ์ บ นทาง
พิเศษ (Simple Network Management Protocol and GIS for Monitoring
devices on the Expressway) โดยภาพรวมของระบบ(Network Diagram)
ดังรู ปที่ 3 พัฒนาโดยใช้ภาษา PHP ร่ วมกับโปรแกรม Net-SNMP มีระบบ
จัดการฐานข้อมูล MySQL ร่ วมกับ Open Source ของ Google API เพื่อทา
การจัดเก็บข้อมูล ประมวลผลและนาข้อมูลที่ได้จากการประมวลผลไป
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แสดงผลบนหน้าจอ นอกจากนี้ สามารถตั้งค่าให้กบั อุปกรณ์ ต่าง ๆ ที่ อยู่
บนสายทางเพื่อเปิ ดใช้งาน SNMP ได้
การทางานของระบบแบ่ งออกเป็ น 3 ขั้น ตอน ดังแผนภาพ
แสดงลาดับขั้นตอนการทางานของระบบ (Flow Chart) (รู ปที่ 4) และ
ภาพรวมของการทางานดังรู ปที่ 5
ขั้นตอนที่ 1 การจัด เก็บข้อมูลทั้งหมดในระบบต้องผ่านการ
Login เข้าสู่ ระบบ โดยผูท้ ี่ ทาหน้าที่ ในการ Login เข้าสู่ ระบบ คื อ กลุ่ม
เจ้าหน้าที่ Super Admin เพื่อทาการเพิ่มข้อมูลในระบบ
เมื่ อ เข้า สู่ ร ะบบแล้ว จะแสดงหน้ า จอหลัก ซึ่ งจะแสดงชื่ อ
อุปกรณ์ IP Address สถานะการทางานของอุปกรณ์ พิกดั นอกจากนี้
ระบบยังแสดงเมนู ต่าง ๆ ประกอบด้วย เมนู ที่อนุ ญาตให้ แ ก้ไขข้อมู ล
ส่วนตัวและรหัสผ่านของการเข้าสู่ ระบบของเจ้าหน้าที่ Super Admin

หน่ ว ยความจ าหลั ก (RAM) การใช้ ง านของหน่ ว ยความจ าส ารอง
(Secondary Memory) ระยะเวลาที่ ร ะบบเริ่ มท างาน หรื อช่ ว งเวลา
ให้บริ การ (Uptime) เป็ นต้น จากนั้นอุปกรณ์เหล่านั้นจะตอบกลับโดยส่ ง
ข้อ มู ล (Response) มาเก็ บ ไว้ที่ ฐ านข้อ มู ล (Database) ผ่ านโปรโตคอล
SNMP ทุก ๆ 15 วินาที
ขั้นตอนที่ 3 การแสดงผล เมื่อทาการบันทึกและประมวลผล
ข้อมูลเรี ยบร้ อยแล้ว เจ้าหน้าที่ ผูด้ ู แลระบบเครื อข่าย (Network Admin)
สามารถเข้า ดู ข ้ อ มู ล ที่ แ สดงผลได้ ผ่ า นหน้ า จอ Monitor ในรู ปแบบ
อัตโนมัติบนระบบ Google API ซึ่งการแสดงผลมี 2 แบบ ได้แก่ 1) ข้อมูล
อุป กรณ์ แสดงรายละเอี ยด ดังนี้ ชื่ ออุ ป กรณ์ IP Address สถานะการ
ทางานของอุปกรณ์ ข้อมูลเบื้องต้นของอุปกรณ์ เช่น การทางานของหน่ วย
ประมวลผลหลัก การใช้ งานของหน่ วยความจ าหลัก การใช้ งานของ
หน่ วยความจาสารอง เป็ นต้น 2) แสดงตาแหน่ งหรื อพิกดั ของอุปกรณ์
เป็ นการแสดงผลแบบทัน กาล (Real-time) ซึ่ งหากมี อุ ป กรณ์ ส่ ว นใด
ขัดข้องสามารถเข้าไปตรวจสอบได้อย่างทันท่วงทีดงั รู ปที่ 7

รู ปที่ 6 หน้าจอของระบบเมื่อทาการ Login เข้าสู่ ระบบแล้ว

รูปที่ 4 แผนภาพแสดงลาดับขั้นตอนการทางานของระบบ (Flow Chart)

ขั้นตอนที่ 1

ขั้นตอนที่ 2

ขั้นตอนที่ 3

รู ปที่ 7 ตัวอย่างการแสดงผลของระบบ

รู ปที่ 5 การทางานของระบบ

5. บทสรุปและข้ อเสนอแนะ

ขั้นตอนที่ 2 การประมวลผลข้อมูล เมื่อ Super Admin ทาการ
เพิ่มข้อมูลในระบบเรี ยบร้อยแล้ว ระบบจะทาการประมวลผล โดยการใช้
เซอร์ วิส (Service) ร่ วมกับ โปรแกรม Net-SNMP ทาการร้ องขอข้อมู ล
(Get) ไปยังอุปกรณ์ปลายทางทุกสายทาง ซึ่ งข้อมูลที่ร้องขอจากอุปกรณ์
ได้แ ก่ การท างานของหน่ ว ยประมวลผลหลัก (CPU) การใช้งานของ

กทพ. ได้พฒั นาระบบบริ ห ารจัดการเครื อข่ายร่ วมกับระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์ เพื่อตรวจสอบการทางานของอุปกรณ์ ต่าง ๆ บน
ทางพิเศษทุกสายทาง โดยอาศัยการทางานของโปรโตคอลมาตรฐานที่ มี
ชื่ อว่า SNMP ซึ่ งมีการพัฒนาโปรแกรมด้วยภาษา PHP ร่ วมกับ Google
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API สามารถทาให้เจ้าหน้าที่ผดู้ ูแลระบบเครื อข่าย (Network Admin) เห็น
ภาพรวมของอุ ป กรณ์ ต่ า ง ๆ และต าแหน่ ง ที่ ติ ด ตั้ง บนทางพิ เ ศษอย่า ง
ชัด เจน ตลอดจนติ ด ตามการท างาน เพื่ อ ประเมิ น ประสิ ท ธิ ภ าพของ
อุ ป กรณ์ เ หล่ า นั้ นได้ ท าให้ ง่ า ยต่ อ การบ ารุ ง รั ก ษาอุ ป กรณ์ ต่ า ง ๆ เมื่ อ
เปรี ยบเทียบกับการติดตามการทางานของอุปกรณ์แบบเดิมที่มีการใช้งาน
อยูน่ ้ นั เป็ นเรื่ องที่ทาได้ค่อนข้างยากในการตรวจสอบหาตาแหน่ งที่ต้ งั ของ
อุปกรณ์เนื่องจากทั้งโครงข่ายทางพิเศษมีอุปกรณ์หลากหลายประเภทเป็ น
จานวนมาก และไม่ทราบถึงสาเหตุการขัดข้องของอุปกรณ์แต่ละอุปกรณ์
ระบบดังกล่าว ที่ได้มีการพัฒนาขึ้นโดยการใช้ Open Source นั้นทาให้
กทพ. เห็ นภาพรวมในการติดตามตรวจสอบการทางานของอุปกรณ์บน
ทางพิ เ ศษทั้ง โครงข่ า ย อี ก ทั้ง ช่ ว ยให้ กทพ. ประหยัด เวลาในการ
ตรวจสอบช่วยให้การแก้ไข ซ่ อมแซมได้อย่างทันท่วงทีเป็ นการประหยัด
งบประมาณของ กทพ. และสร้ างความพึ งพอใจให้ ก ับผูใ้ ช้ท างในการ
ให้บริ การอย่างต่อเนื่ องสาหรั บอุปกรณ์ ที่ติดตั้งบนทางพิเศษบางส่ วนที่
ไม่ได้ใช้โปรโตคอล SNMP ทาให้ไม่สามารถ Monitor ประสิ ทธิ ภาพการ
ทางานได้แ ต่ระบบที่ พฒั นาขึ้ น นี้ ส ามารถ Monitor อุป กรณ์ ด ังกล่ าวได้
และสามารถระบุได้วา่ อุปกรณ์ดงั กล่าวทางานอยูห่ รื อไม่ ข้อเสนอแนะใน
การศึกษาครั้งต่อไปนั้น ควรใช้ระบบที่พฒั นาขึ้นตรวจติดตามอุปกรณ์อื่น ๆ
บนทางพิเ ศษทั้ง โครงข่ า ย และในการจัดหาอุ ปกรณ์ ติ ด ตั้งอุ ปกรณ์ ที่
นามาใช้บนทางพิเศษในอนาคต ควรให้อุปกรณ์ ต่าง ๆ รองรับการใช้งาน
โปรโตคอล SNMP ด้วยเพื่อให้การตรวจสอบติดตามประสิ ทธิ ภาพการ
ทางานของอุปกรณ์ทาได้อย่างต่อเนื่ อง และทาให้การวางแผนงานซ่ อม
บารุ งเป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
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ระบบให้ ข้อมูลสภาพจราจรบนทางพิเศษบริเวณจุดพักรถ
Traveler Information Systems at Expressway Rest Area
อุดมโชค สุ ริยะจรัสแสง1 วุฒิชัย เกษรปทุมานันท์ 2 อุทัย วังชัยศรี3 เทพฤทธิ์ รัตนปัญญากร4 และ ศักดิ์ดา พรรณไวย5
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of the indirect approaches. This developed system was aimed to provide
traffic information to travelers who visit at the rest area or at the one
stop service. Travelers can plan their trip more efficiently or can select
the best route choice to avoid the accident or traffic congestion,
accordingly. This road information will help decreasing the traffic
quantity on expressway which will reduce the degree of the severe
situation. The developing system has integrated the travel information
of the Schematic map, the CCTV Traffic system and the Data Exchange
Center using the Web Service technology basis. The processing results
will be shown in format of traffic color line map, road condition picture,
and suggested message on traveler information display panel which
were installed at the rest area. Currently, the developed system was
implemented at Bangna Rest Area and will be expanded to all other rest
areas of EXAT in near future.

บทคัดย่ อ
ปั ญหาการจราจรติดขัดเป็ นปั ญหาที่มีความสาคัญในปั จจุบนั
และเป็ นประเด็ น ท้าทายที่ ห ลายหน่ วยงานได้ใช้ ค วามพยายามในการ
บรรเทาปัญหา การทางพิเศษแห่ งประเทศไทย (กทพ.) ซึ่ งเป็ นหน่วยงานที่
รับผิดชอบเกี่ยวกับระบบทางพิเศษ ได้ใช้ความความพยายามหลายวิธีเพื่อ
แก้ไขปั ญ หาจราจรติ ด ขัด บนทางพิ เศษ หนึ่ งในแนวทางการบรรเทา
ปั ญ หา คื อ การพัฒ นาระบบให้ ข ้อ มู ล สภาพจราจรบนทางพิ เศษแบบ
real-time บริ เวณจุดพัก รถ ระบบนี้ ถู กพัฒนาขึ้น เพื่ อให้ ขอ้ มูล จราจรแก่
ผู้ใ ช้ บ ริ ก ารทางพิ เศษในขณะที่ แ วะพัก บริ เ วณจุ ด พัก รถหรื อ บริ เวณ
ศูนย์บริ ก าร One Stop Service Center ผูใ้ ช้บริ ก ารทางพิเศษสามารถวาง
แผนการเดิ น ทางหรื อเลื อกใช้เส้ นทางพิ เศษที่ เหมาะสมเพื่ อหลี ก เลี่ ยง
อุบตั ิเหตุหรื อเส้นทางที่สภาพจราจรติดขัด เป็ นการช่ วยลดปริ มาณจราจร
ที่จะเข้าไปซ้ าเติมบริ เวณที่เกิดปั ญหา ระบบที่พฒั นาขึ้นเป็ นการบูรณาการ
ข้อมู ล จราจรของระบบ Schematic Map ระบบภาพจราจร ระบบ Data
Exchange Center และประมวลผลผ่าน Web Service ทาให้สามารถแสดง
ข้อมูล แผนภาพสภาพจราจรแบบเส้ นสี ภาพจราจรบนทางพิเศษ และ
ข้อ มู ล แนะน าการเดิ น ทาง บนจอแสดงผลที่ ติ ด ตั้ง บริ เวณจุ ด พัก รถ
ปั จจุบนั ระบบดังกล่าวได้นาไปติ ดตั้งและใช้งานบริ เวณจุดพักรถบางนา
ขาออก และมีแ ผนจะขยายการให้ บ ริ การต่ อไปให้ ค รอบคลุมจุดพักรถ
ทั้งหมดของ กทพ.

Keywords: Traveler Information System, Web Service, Transportation
System and Intelligent Transport system.

1. บทนา
ปั จ จุ บ ัน มี ช่ อ งทางการรายงานสภาพจราจรให้ ผู้ใ ช้ ท างได้
เลือกใช้หลายทาง เช่น การรายงานผ่านโทรศัพท์สมาร์ ทโฟน การรายงาน
ผ่านคลื่ น วิ ท ยุ (Radio) การรายงานสภาพจราจรผ่านเว็บ ไซต์ และการ
รายงานผ่ านป้ ายจราจรอัจ ฉริ ย ะที่ ติ ด ตั้ง บนถนน ข้อ มู ล สภาพจราจร
ดังกล่าวมีส่วนช่ วยให้ผใู ้ ช้ทางได้มีโอกาสตัดสิ นใจเลื อกใช้เส้นทางหรื อ
ศึกษาเส้นทางก่อนการเดิ นทาง ช่ วยลดปั ญหาจราจรติดสะสม ลดโอกาส
การเกิดอุบตั ิเหตุซ้ าซ้อน
การทางพิ เศษแห่ งประเทศไทย (กทพ.) เป็ นหน่ วยงาน
รั ฐ วิ ส าหกิ จ ภายใต้ ก ารก ากั บ ดู แ ลของกระทรวงคมนาคมมี ห น้ า ที่
ให้ บ ริ ก ารทางพิ เศษแก่ ป ระชาชน กทพ. เล็ งเห็ น ความส าคัญ ของการ
รายงานสภาพจราจรบนทางพิเศษให้กบั ผูใ้ ช้ทางทราบ จึงได้ทาการพัฒนา
ระบบการรายงานสภาพจราจรบนทางพิเศษผ่านแอพพลิ เคชัน่ โทรศัพท์

คาสาคัญ: ระบบให้ขอ้ มูลสภาพจราจร, เว็บเซอร์วิส, ระบบการขนส่ งและ
การจราจรอัจฉริ ยะ

Abstract
Traffic congestion on expressway is one of the complicated
issues in the present time and also challenges various organizations to
mitigate the problem. The Expressway Authority of Thailand (EXAT)
has tried many solutions to alleviate traffic congestion problem.
Developing the real-time traveler information systems at rest area is one
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การตารวจจราจร (บก.จร.) มูลนิ ธิศูนย์ข ้อมูลจราจรอัจฉริ ยะไทย (iTIC)
เป็ นต้น กระบวนการแลกเปลี่ ยนข้อ มู ล เหล่ านี้ ได้ ใ ช้ เทคโนโลยี เว็ บ
เซอร์ วิสทั้งสิ้ น [6,7]
อีกตัวอย่างของการนาเว็บเซอร์ วิสมาประยุกต์ใช้งานร่ วมกับ
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ได้แก่ การพัฒนาระบบสนับสนุ นการบริ หาร
จัดการทางานของพนัก งานจัดการจราจรบนทางพิเศษ (GIS for traffic
control Management) ระบบถูก ออกแบบเพื่ อสนับสนุ นการปฏิ บตั ิ งาน
ของเจ้าหน้าที่ สื่อสาร เจ้าหน้าที่ จดั การจราจรช่ วยเพิ่ มประสิ ทธิ ภาพงาน
อ านวยการจราจรบนทางพิ เศษ เจ้าหน้ าที่ สื่ อ สารและหั ว หน้ าชุ ด เจ้า
พนัก งานจัดการจราจรสามารถทราบถึ งตาแหน่ งการปฏิ บตั ิ ห น้าที่ข อง
พนักงานจัดการจราจรบนทางพิเศษได้แบบบูรณาการช่ วยลดขั้นตอนการ
กรอกข้อมูลเอกสาร และผูบ้ ริ หารระดับสูงมีขอ้ มูลประกอบการตัดสิ นใจ
และบริ หารจัดการสถานการณ์ [8,9]

สมาร์ ทโฟน [1] และป้ ายรายงานสภาพจราจรบนทางพิเศษบริ เวณหน้า
ด่านเก็บค่าผ่านทาง [2] อย่างไรก็ตาม กทพ. พบว่าลู กค้าและประชาชน
กลุ่มที่มาใช้บริ การบริ เวณจุดพักรถ ยังไม่ ได้รับ การให้ ขอ้ มูลจราจรบน
ทางพิเศษและเป็ นพื้นที่ที่ประชาชนสามารถใช้เวลาในการรับทราบข้อมูล
จราจรบนทางพิเศษเพื่อประกอบการตัดสิ นใจเดิ นทาง ดังนั้น กทพ. จึงได้
พัฒนาระบบการให้บริ การข้อมูลสภาพจราจรบนทางพิเศษแก่ผใู ้ ช้ทางที่
สามารถมองเห็นได้ชดั เจนบริ เวณจุดพักรถและ One Stop Service Center
ของ กทพ. โดยออกแบบให้ สามารถใช้งานกับ ระบบสารสนเทศที่ มีอยู่
เดิมได้อย่างสะดวก

2. ทฤษฎีและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้ อง
2.1 เว็บเซอร์ วสิ (Web Service)
เว็บเซอร์ วิส คือระบบซอฟต์แวร์ ที่ออกแบบมาเพื่อสนับสนุ น
การแลกเปลี่ ยนข้อ มูล ระหว่างเครื่ องคอมพิ วเตอร์ ผ่านระบบเครื อข่ าย
คอมพิวเตอร์ โดยโปรแกรมประยุกต์ที่เขียนโดยภาษาต่าง ๆ และทางาน
บนแพลตฟอร์มต่างกันสามารถใช้เว็บเซอร์ วิสเพื่อแลกเปลี่ ยนข้อมูลผ่าน
ทางเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ เช่ น อิ นเทอร์ เน็ ต ในลักษณะเดี ยวกันกับการ
สื่ อ ส า ร แ บ บ อิ น เต อ ร์ โ ป ร เซ ส (Inter-Process Communication)
บนเครื่ องประมวลผลเดี ยวกัน ความสามารถในการแลกเปลี่ ยนข้อมู ล
ระหว่างระบบที่ ต่างกัน นี้ เกิ ดขึ้น ได้เนื่ องจากการใช้มาตรฐานเปิ ด โดย
OASIS และ W3C ซึ่งเป็ นคณะกรรมการหลักในการรับผิดชอบมาตรฐาน
และสถาปัตยกรรมของเว็บเซอร์วิส [3,4]
2.1.1 การนาเว็บเซอร์วิสมาประยุกต์ใช้ในงานบริ หารจัดการจราจร
ตั ว อย่ า งก ารน าเว็ บ เซอร์ วิ ส มาพั ฒ น าใน ลั ก ษณ ะเว็ บ
แอพพลิ เคชั่น [5] ร่ วมกับ ระบบสารสนเทศภู มิศ าสตร์ เพื่ อ การบริ ห าร
จัดการจราจร ได้แก่ ระบบสารสนเทศเพื่อบริ หารจัดการการติ ดตั้ง และ
บารุ งรักษาสัญญาณไฟจราจรและอุปกรณ์ค วบคุมของสานักจราจรและ
ขนส่ ง กรุ งเทพมหานคร ผ่านระบบ GIS WEB ระบบนี้ พฒั นาขึ้นเพื่อใช้
เป็ นเครื่ องมื อในการติ ดตามและตรวจสอบการทางาน การบ ารุ งรั กษา
สัญญาณไฟจราจรและอุปกรณ์ ควบคุมผ่านระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
ระบบนี้สามารถอ้างอิงตาแหน่งการติดตั้งอุปกรณ์ควบคุมได้
2.1.2 การนาเว็บเซอร์ วิสมาประยุกต์ใช้ในงานบริ หารจัดการจราจรของ
กทพ.
กทพ. ได้บู ร ณาการข้อ มู ล การจราจรบนทางพิ เ ศษ ได้ แ ก่
ข้อมูลเส้นสี สภาพจราจรบนทางพิเศษจากแผนที่โต้ตอบอัจฉริ ยะ (IMAP)
ข้อมูลภาพจราจรบนทางพิเศษจากกล้อง CCTV และทาการแลกเปลี่ ยน
ข้อมูลกับหน่ วยงานภายนอกที่ มีหน้าที่ในการบริ ห ารจัดการจราจรและ
เผยแพร่ ขอ้ มูลจราจรให้ประชาชนผ่านศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลอัจฉริ ยะของ
กทพ. (Data Exchange Center: DXC) ปั จจุบนั หน่ วยงานภายนอกที่ มีการ
แลกเปลี่ ยนข้อมูลจราจรกับ กทพ. ได้แก่ กระทรวงคมนาคม กองบังคับ

2.2 ร ะ บ บ ส าร ส น เท ศ เพื่ อ ก ารจั ด ก าร (Management
Information System: MIS)
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ หมายถึ ง ระบบที่ รวบรวม
และจัดเก็บข้อมูลจากแหล่งข้อมูล ทั้งภายใน และภายนอกองค์การอย่างมี
หลักเกณฑ์ เพื่อนามาประมวลผลและจัดรู ปแบบให้ได้สารสนเทศที่ช่วย
สนับสนุนการทางาน และการตัดสิ นใจของผูบ้ ริ หารทาให้การดาเนินงาน
ขององค์การเป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ บทบาทของ MIS มีหน้าที่หลัก
2 ประการคือ
1) สามารถเก็บรวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ทั้งภายในและ
ภายนอกองค์การไว้อย่างเป็ นระบบ
2) สามารถท าการประมวลผลข้อ มู ล อย่างมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
เพื่อให้ได้สารสนเทศที่ช่วยสนับสนุ นการปฏิ บตั ิงานและการบริ หารงาน
ของผูบ้ ริ หาร
ดังนั้น ระบบที่ ประกอบด้วยหน้าที่ ห ลัก 2 ประการข้างต้น
ตลอดจนสามารถปฏิ บ ตั ิ งานในหน้าที่ ห ลัก ทั้ง 2 ได้อย่างครบถ้วนและ
สมบูรณ์ระบบนั้นสามารถถูกจัดเป็ นระบบ MIS [10]

2.3 การให้ บริการข้ อมูลจราจรแก่ ผ้ใู ช้ บริการทางพิเศษ
ปั จจุบนั กทพ. มีช่องทางการให้ขอ้ มูลจราจรแก่ผใู ้ ช้ทางหลาย
ช่ องทาง ได้แก่ การรายงานสภาพจราจรบนทางพิเศษผ่านแอพพลิ เคชั่น
โทรศัพท์สมาร์ ทโฟน “EXAT ITS” โดยแอพพลิ เคชั่น ดังกล่ าวสามารถ
ดาวน์ โหลดผ่านระบบปฏิ บ ัติ ก าร iOS และระบบปฏิ บ ัติ ก าร Android
ปั จจุบนั มียอดผูใ้ ช้งานดาวน์โหลดประมาณ 30,000 คน [1], ป้ ายรายงาน
สภาพจราจรบนทางพิ เศษติ ด ตั้งบริ เวณหน้ าด่ านเก็ บ ค่ าผ่านทางพิ เศษ
(Smart VMS) เพื่อรายงานข้อมูลสภาพจราจรบนทางพิเศษที่เป็ นปั จจุบนั
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[2] จากการส ารวจความเห็ น ของประชาชนต่ อ ป้ าย Smart VMS ของ
กทพ. พบว่าผูใ้ ช้บริ การทางพิเศษมีความเห็ นว่าป้ าย Smart VMS สามารถ
ให้ขอ้ มูลการเดินทางและต้องการให้ กทพ. เพิ่มจานวนป้ายรายงานสภาพ
จราจรให้มากขึ้น [11] ระบบ TIS เป็ นอีกช่ องทางหนึ่ งในการให้บริ การ
ข้ อ มู ล ส ภ าพ จ ร าจ ร แ ก่ ผู ้ ใ ช้ ท างพิ เศ ษ บ ริ เว ณ จุ ด พั ก ร ถ แ ล ะ
One Stop Service ของ กทพ.
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System Configuration
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3. การวิเคราะห์ และออกแบบระบบ

Get CCTV

ระ บ บ ให้ ข้ อ มู ล ส ภาพ จราจรบ น ท างพิ เศษ (Traveler
Information Systems: TIS) ถื อได้ว่าเป็ นระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
เนื่ องจากมีการรวบรวมข้อมูลจราจรจากระบบรายงานสภาพจราจรแบบ
เส้นสี (Schematic Map) ข้อมูลภาพนิ่ งจากกล้อง CCTV ผ่านระบบ DXC
และทาการประมวลผลข้อมูลเพื่อสนับสนุนการายงานสภาพจราจรอย่างมี
ประสิ ทธิภาพ
ระบบ TIS ได้บูรณาการข้อมูล 3 ส่ วน ได้แก่
1) ภาพจราจรบนทางพิเศษจากกล้อง CCTV ผ่านระบบ DXC
จานวน 3 สายทางได้แก่ ทางพิเศษเฉลิมมหานคร ทางพิเศษศรี รัชและทาง
พิ เศษฉลองรั ช โดยเลื อ กจุ ด ส าคัญ ต่ างๆ มาสายทางละ 9 กล้อ งรวม
ทั้ง หมด 27 กล้ อ ง โดยมี ก ารดึ ง เป็ นภาพนิ่ ง ทุ ก ๆ 10 วิ น าที เ ก็ บ เข้ า
ฐานข้อมูล
2) ข้อมูลจากระบบรายงานสภาพจราจรแบบเส้นสี บนแผนที่
โครงข่ ายทางพิ เศษ (Schematic Map) ซึ่ งเป็ นการรายงานสภาพจราจร
แบบแผนที่เส้นสี 3 สี (เขียว หมายถึ งการจราจรคล่องตัว เหลื อง หมายถึง
การจราจรชะลอตัว แดง หมายถึ งการจราจรหนาแน่ น ติดขัด) โดยทาการ
ดึงภาพแผนที่เส้นสี ทุกๆ 3 นาที
3) ระบบแสดงข้อความประชาสั ม พัน ธ์ ซ่ ึ งสามารถก าหนด
รู ป แบบของการแสดงข้อความตามระยะเวลาที่ ก าหนดได้ เช่ น แสดง
ข้อ ความทุ ก เวลา แสดงข้อ ความเฉพาะช่ ว งเวลาเร่ ง ด่ ว น และแสดง
ข้อความเฉพาะนอกช่วงเวลาเร่ งด่วน
ระบบงานถู ก ออกแบบโดยแบ่ งผู ้ใช้ งานระบบเป็ น 2 กลุ่ ม
เพื่ อ ให้ ส อดคล้ องกับ การใช้ งาน ได้ แ ก่ 1) กลุ่ ม เจ้าหน้ าที่ ผู ้ดู แ ลระบบ
(Admin) เป็ นผูม้ ีสิทธิ์สูงสุ ดในระบบ ทาหน้าที่ในการบริ หารจัดการระบบ
(System Configuration) โดยระบบจะท าการดึ งข้อมู ลภาพนิ่ งจากกล้อง
CCTV ผ่านระบบ DXC (Get CCTV) และดึ งข้อมูลภาพ Schematic Map
(Get Schematic Map) บ ริ ห าร จั ด ก าร ข้ อ ค ว าม ป ร ะ ช าสั ม พั น ธ์
(Data Management) มี สิทธิ์ เพิ่ม ลบ แก้ไข ข้อมู ล 2) กลุ่มผูใ้ ช้งานทัว่ ไป
หรื อผูใ้ ช้ทาง (User) ทาหน้าที่ดูการแสดงผล (Display) ได้เพียงอย่างเดี ยว
สามารถอธิ บายโครงสร้างระบบโดยใช้แผนภาพแสดงการทางานของผูใ้ ช้
ระบบและความสัมพันธ์ ก ับระบบย่อย (Use Case Diagram) ดังแสดงใน
รู ปที่ 1 และคาอธิบายดังตาราง 1
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Get Schematic Map

รู ปที่ 1 Use Case Diagram ของระบบให้ขอ้ มูลสภาพจราจรบนทางพิเศษ
บริ เวณจุดพักรถ
ตารางที่ 1 คาอธิ บาย Use Case Diagram ของระบบให้ขอ้ มูลสภาพจราจร
บนทางพิเศษบริ เวณจุดพักรถ
สัญลักษณ์
คาอธิบาย
Admin
หมายถึง กลุ่มเจ้าหน้าที่ผดู ้ ูแลระบบ
User
หมายถึง กลุ่มผูใ้ ช้งานทัว่ ไปหรื อผูใ้ ช้บริ การทาง
พิเศษ
Display
หมายถึง การแสดงผลของระบบ
Data Management หมายถึง การบริ การจัดการข้อความ
ประชาสัมพันธ์
System
หมายถึง การบริ หารจัดการกับระบบ
Configuration
Get CCTV
หมายถึง การดึงข้อมูลภาพนิ่ งจากกล้อง CCTV
ผ่านระบบ DXC
Get Schematic Map หมายถึง การดึงข้อมูลภาพ Schematic Map

4. ผลการดาเนินการ
จากการวิเคราะห์ และออกแบบระบบ ผูว้ ิจยั ได้พฒ
ั นาระบบ
ที่ เรี ยกว่า ระบบให้ ขอ้ มู ลสภาพจราจรบนทางพิเศษ หรื อระบบ TIS ใน
การพัฒนาระบบได้ใช้ภาษา PHP และ C# ร่ วมกับระบบจัดการฐานข้อมูล
MySQL ทั้งนี้ MySQL ทาหน้าที่ เก็บข้อมูลข้อความที่ปรั บเปลี่ ยนได้ตาม
ระยะเวลา (Message) เก็ บ ข้อ มู ล ภาพ Schematic Map และเก็ บ ข้ อ มู ล
ภาพนิ่ งจากกล้อง CCTV โดยมี Web Service ทาหน้าที่ดึงข้อมูลภาพจาก
กล้อง CCTV ของระบบ DXC และน าข้อมู ลทั้งหมดที่ อยู่ในฐานข้อมู ล
แสดงผลไปยังโปรแกรม Apache ผ่านโปรโตคอล HTTP ดังรู ปที่ 2
การทางานของระบบสามารถแบ่งออกเป็ น 3 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้น ตอนที่ 1 การจัดเก็บข้อมูล โดยการเก็บข้อมูลระบบสลับ
ข้อ ความได้ ระบบดัง กล่ า วต้อ งผ่า นการ Login เข้า ระบบก่ อ นโดย
เจ้าหน้าที่ Admin เพื่อทาการเพิ่มข้อมูลในระบบ เมื่ อเจ้าหน้าที่ Admin
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รู ปที่ 3 หน้าต่างของระบบ TIS
รูปที่ 2 สถาปัตยกรรมของระบบ TIS

CCB1

Login เข้ า สู่ ระบบเรี ยบร้ อ ยแล้ ว เจ้ า หน้ า ที่ Admin สามารถก าหนด
ช่วงเวลาให้ขอ้ ความแสดงได้ 3 ช่ วงเวลาด้วยกัน ได้แก่ 1) แสดงข้อความ
ทุ ก ช่ ว งเวลา 2) แสดงข้อ ความเฉพาะช่ วงเวลาเร่ งด่ วน และ 3) แสดง
ข้อความเฉพาะนอกช่วงเวลาเร่ งด่วน
ขั้น ตอนที่ 2 การประมวลผลข้อ มู ล เมื่ อ เจ้าหน้ าที่ Admin
บัน ทึ ก ข้อ มู ล ระบบสลับ ข้อ ความได้ เรี ย บร้ อ ยแล้ว ระบบจะท าการ
ประมวลผลตามระยะเวลาที่ได้ต้ งั ค่าให้ขอ้ ความแต่ละข้อความแสดงผล
โดยจะแสดงผลที ล ะ 1 ข้อความเท่ านั้น นอกจากนี้ ยงั มี ส่ วนของ Web
Service ที่ทาการดึ งข้อมูลจากระบบ DXC เพื่อประมวลผลข้อมูลภาพนิ่ ง
จากกล้อง CCTV ทั้ง 27 ภาพ และข้อมูลภาพ Schematic Map
ขั้นตอนที่ 3 การแสดงผล เมื่ อทาการประมวลผลข้อมูลและ
บันทึกเสร็ จเรี ยบร้อยแล้ว ระบบจะทาการแสดงผลพิกดั ตาแหน่งที่อยูข่ อง
จุดพักรถและ One Stop Service Center บนแผนภาพ Schematic Map ซึ่ ง
จะแสดงผลทางฝั่งซ้ายของจอภาพ และฝั่งขวาจะแสดงภาพนิ่ งจากกล้อง
CCTV ครั้งละ 9 ภาพตามสายทางต่าง ๆ สลับกันไปทุก ๆ 10 วินาที กลุ่ม
ผูใ้ ช้งานหรื อ User สามารถเข้าดู ข ้อมู ลระบบ TIS ได้ ณ จุดพัก รถและ
One Stop Service Center ของ กทพ. ภาพรวมของการทางานของระบบ TIS
ดังแสดงในรู ปที่ 3 และลักษณะของการรายงานสภาพจราจรของระบบ TIS
ดังแสดงในรู ปที่ 4

CCB2

CCB3

CCB4

CCB6

DXC

WebService

Admin

TIS

Display TIS

SchematiciMap

รู ปที่ 4 ภาพรวมการทางานของระบบ TIS
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5. บทสรุป
กทพ. ได้ทาการพัฒ นาระบบให้ ข ้อมูล สภาพจราจรบนทาง
พิเศษบริ เวณจุดพักรถเพื่อเพิ่มช่ องทางการให้บริ การข้อมูลจราจรบนทาง
พิ เศษแก่ ผู้ใ ช้ บ ริ ก ารทางพิ เศษบริ เวณจุ ด พัก รถและ One stop service
Center โดยผูใ้ ช้บริ การบริ เวณจุดพักรถสามารถตัดสิ นใจเลือกเส้นทางที่
จะเดินทางหรื อหลีกเลี่ยงเส้นทางที่ติดขัด ซึ่ งช่วยรถปริ มาณการติดสะสม
บนทางพิเศษได้สาเร็ จ และถูกนาไปติดตั้งและใช้งานจริ งบริ เวณจุดพักรถ
บางนาขาออกเป็ นที่เรี ยบร้อยแล้ว และมีแผนจะขยายการให้บริ การต่อไป
ให้ครอบคลุมจุดพักรถทั้งหมดของ กทพ. ต่อไป

6. กิตติกรรมประกาศ
งานวิจยั ฉบับนี้ สาเร็ วลงได้ดว้ ยดี เนื่ องจากได้รับความร่ วมมือ
จากพนักงานในสังกัดกองวิจยั และพัฒนาวิศวกรรมระบบทางพิเศษ และ
เจ้าหน้าที่ การทางพิเศษแห่ งประเทศไทยทุกท่านที่ให้ขอ้ มูลรวมและช่ วย
สนับสนุ นในส่ วนงานต่าง ๆ ที่ เกี่ ยวข้อง ผูว้ ิจยั ขอขอบพระคุณเป็ นอย่าง
สูงไว้ ณ ที่น้ ี
ขอขอบพระคุณ ดร.สัณ ห์ พันธ์อุไร ตาแหน่ งหัวหน้าแผนก
วางแผนบารุ งรักษาทาง การทางพิเศษแห่ งประเทศไทย ที่สละเวลาเป็ น
ปรึ กษาตลอดจนปรับปรุ งข้อบกพร่ องต่างๆ และให้คาแนะนาด้วยความ
เอาใจใส่ อ ย่า งดี ยิ่ง ผู ้วิ จ ัย ตระหนั ก ถึ ง ความตั้ง ใจจริ งและทุ่ ม เทของ
ดร.สัณห์ พันธ์อุไร ทาให้ในงานวิจยั ฉบับนี้ สาเร็ จลุล่วงไปด้วยดี
อนึ่ ง ผูว้ ิจยั หวังว่า งานวิจยั ฉบับนี้ จะเป็ นประโยชน์อยูไ่ ม่น้อย
จึงขอมอบทั้งหมดนี้ ให้แก่พนักงานในกองวิจยั และพัฒนาวิศวกรรมทาง
พิเศษ และเจ้าหน้าที่ การทางพิ เศษแห่ งประเทศไทยทุกท่ าน คณะผูว้ ิจยั
ยินดีที่จะรับฟังคาแนะนาจากทุกท่านที่ได้เข้ามาศึกษา เพื่อเป็ นประโยชน์
ในการพัฒนางานวิจยั ต่อไป
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ระบบป้ ายรายงานสภาพจราจรบนทางพิเศษบริ เวณหน้าด่านเก็บค่า
ผ่านทาง, การประชุ ม วิ ช าการวิ ศ วกรรมโยธาแห่ งชาติ ครั้ งที่ 18
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อุ ด มโชค สุ ริ ย ะจรั ส แสง ส าเร็ จ การศึ ก ษา
ปริ ญญาตรี วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ปั จ จุบ ัน เป็ น
วิศวกร 4 การทางพิเศษแห่ งประเทศไทย
วุ ฒิ ชั ย เกษรปทุ ม านั น ท์ ส าเร็ จการศึ ก ษา
ปริ ญญาโท วิ ศ วกรรมไฟฟ้ า มหาวิ ท ยาลั ย
เกษตรศาสตร์ ปั จจุ บ ันเป็ น วิ ศวกร 6 การทาง
พิเศษแห่ งประเทศไทย
อุ ทั ย วัง ชั ย ศรี ส าเร็ จ การศึ ก ษาปริ ญ ญาโท
วิท ยาการคอมพิ วเตอร์ มหาวิทยาลัย สงขลา
นคริ น ทร์ ปั จ จุ บ ัน เป็ น วิ ท ยากร 6 การทาง
พิเศษแห่ งประเทศไทย
เท พฤทธิ์ รั ต นปั ญ ญ ากร ปั จจุ บ ั น ด ารง
ตาแหน่ งหัวหน้าแผนกวิจยั และพัฒนาระบบ
จราจร กองวิ จยั และพัฒ นาวิศ วกรรมระบบ
ทางพิเศษ การทางพิเศษแห่ งประเทศไทย
ศั ก ดิ์ ด า พรรณไวย ปั จ จุ บ ัน ด ารงต าแหน่ ง
ผู้อ านวยการกองวิ จ ัย และพัฒ นาวิ ศ วกรรม
ระบบทางพิเศษ การทางพิเศษแห่ งประเทศไทย
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การเพิม่ ฟังก์ชันการใช้ งานของอุปกรณ์ เราเตอร์ ไร้ สายที่ใช้ OpenWrt
คณิ ตกร ขันเชื้ อ และ เรวัต ศิ ริโภคาภิรมย์
ภาควิ ชาวิ ศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ คณะวิ ศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนื อ
1518 ถนนประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่ าง เขตบางซื่ อ กรุ งเทพ 10800
E-mail: kanikon.k@eng.kmutnb.ac.th, rawat.s@eng.kmutnb.ac.th

บทคัดย่อ

1. บทนํา

อุ ป กรณ์ ก ระจายสัญ ญาณไร้ สาย (WiFi Hotspot) อย่ า งเช่ น
เราเตอร์ ไร้สาย (Wireless Router) ทาหน้าที่ เชื่ อมต่ ออุ ปกรณ์ของผูใ้ ช้ เช่ น
คอมพิ ว เตอร์ พ กพาและสมาร์ ท โฟน ผ่ า นระบบเครื อ ข่ า ยไร้ สายเข้าสู่
เครื อ ข่ า ยขององค์ กรหรื ออิ นเตอร์ เ น็ต ตอร์ เน็ ตได้ และเป็ น ที่ ยอมรับกัน
ทั่ว ไปว่ า แนวโน้มของการติ ด ตั้งและใช้งานอุ ป กรณ์ ประเภทนี้ ภายใน
องค์ ก รอย่ างเช่ น สถาบัน การศึ กษา แสดงให้เ ห็นถึ งความหนาแน่ นของ
การติ ดตั้งใช้งาน (จานวนอุ ปกรณ์ต่อพื้นที่ ) ที่ เพิ่มมากขึ้ นในช่ วงหลายปี ที่
ผ่านมา งานวิ จยั นี้ นาเสนอแนวทางการประยุกต์ใช้งานอุ ปกรณ์ประเภทนี้
สาหรั บ วัต ถุ ป ระสงค์ อื่ น โดยการเพิ่ ม ฟั งก์ชัน การท างานทั้งในระดับ
ฮาร์ ด แวร์ และซอฟต์แวร์ ประเภท Open Source ให้แก่ อุ ป กรณ์ ที่รองรับ
ระบบปฏิ บตั ิ การ OpenWrt พร้อมยกตัวอย่างการสร้า งอุ ปกรณ์ตน้ แบบที่
ใช้ฮาร์ ด แวร์ แตกต่ า งกัน (TP-Link Archer C5 และ Arduino Yun) และ
สามารถนาไปใช้งานได้จริ ง

เราเตอร์ ไ ร้ ส าย (Wireless Router) เป็ นอุ ป กรณ์ ป ระเภท
คอมพิวเตอร์ ฝังตัว ทาหน้าที่ กระจายสัญญาณสาหรับ เครื อข่ า ยไร้สาย มี
การใช้งานอย่ า งแพร่ หลาย ทั้งบ้า น สานัก งาน สถานที่ ราชการและ
พื้ น ที่ สาธารณะ รองรั บ มาตรฐานการเชื่ อ มต่ อ แบบไร้ สายได้ ห ลาย
ประเภท เช่ น IEEE 802.11 a/b/g/n รองรับย่านความถี่ ได้ท้ งั 2.4GHz และ
5GHz เป็ นต้น สามารถทางานได้หลายโหมด เช่ น โหมดเราเตอร์ หรื อเอพี
(Access Point: AP) โหมดบริ ดจ์ (Bridge) และโหมดรี พีทเตอร์ (Repeater)
เป็ นต้น อุ ปกรณ์หลายรุ่ นมี หน้าเว็บ (Web-based Configuration Interface)
เพื่อความสะดวกในการจัดการและตั้งค่ าการใช้งานสาหรับ ผูด้ ู แลระบบ
ในองค์ ก รหลายแห่ งมี ก ารติ ด ตั้งอุ ป กรณ์ เ ราเตอร์ ไร้ สายจ านวนมาก
เพื่ อ ให้ค รอบคลุ มพืน้ ที่ การใช้งานอย่ างทัว่ ถึ ง เช่ น ในสถาบันการศึ กษา
อุ ปกรณ์เหล่ านี้ ได้ถูกติ ด ตั้งไว้ใช้งาน เพื่อวัตถุ ประสงค์เดี ยวคื อ เชื่ อมต่ อ
อุ ปกรณ์ของผูใ้ ช้กบั ระบบเครื อข่ า ยหลัก ขององค์ก ร คาถามที่ สาคัญของ
งานวิ จยั นี้ คือ เราสามารถประยุกต์ใช้งาน และเพิ่มฟังก์ชนั การทางานของ
อุ ปกรณ์ประเภทนี้ ได้อย่างไรบ้าง
บทความนี้ ได้เสนอแนวทางการเลื อกและประยุกต์ใช้อุปกรณ์
เราเตอร์ ไ ร้ ส าย เพิ่ ม ฟั ง ก์ ชั น การท างานทั้ง ในระดั บ ฮาร์ ด แวร์ และ
ซอฟต์ แวร์ ในรู ป แบบต่ า งๆ และน ามาใช้เ พื่ อช่ ว ยตรวจสอบสภาพการ
ทางานของระบบเครื อข่ าย รวบรวมและเก็บบันทึ กข้อมู ล นามาวิ เคราะห์
และแสดงผล และช่ วยในการปรับปรุ งประสิ ทธิ ภาพการทางานของระบบ
เครื อข่ า ย หรื อ เพื่ อ วัตถุ ประสงค์ อื่ นได้ เป็ นการใช้งานอุ ปกรณ์ได้อย่าง
คุ ม้ ค่ า และเราเชื่ อว่ า แนวทางที่ ได้นาเสนอนี้ จ ะสอดคล้อ งกับ แนวโน้ม
การพัฒ นาอุ ป กรณ์ เ ราเตอร์ ไร้ สายของผู ผ้ ลิ ตหลายราย ที่ จ ะเกิ ด ขึ้ นใน
อนาคตตามยุค “อิ นเตอร์ เน็ตของทุ กสิ่ ง” (Internet of Things: IoT)

คาสาคัญ : อุ ปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย, อิ นเตอร์ เน็ตของทุ กสิ่ ง

Abstract
Wi-Fi hotspots such as wireless routers allow users to connect
their devices such as notebooks and smartphones, over a wireless local
area network (WLAN) to organizational computer networks or the
Internet. It is widely accepted that there is a growing trend of number of
wireless access points installed and used in organizations like educational
institutions, resulting in the increased WiFi density within an area over
the past few years. This research proposes an approach to extend the
functionality of those wireless routers supporting OpenWrt, by utilizing
open-source software and open hardware. Working prototypes based on
two different platforms, namely TP-Link Archer C5 and Arduino Yun,
are presented to demonstrate the feasibility of the proposed concept.
Keywords: Wireless Access Point, Internet of Things,

2. ที่มาและแรงจูใจของปัญหา
โดยทัว่ ไปแล้วอุ ปกรณ์เ ราเตอร์ ไร้ สาย สามารถรายงานหรื อ
แสดงข้อ มู ล เกี่ ยวกับการทางาน เช่ น จ านวนผูใ้ ช้ที่เชื่ อมต่ อ อยู่ โดยระบุ
ตามหมายเลข MAC ของอุ ป กรณ์ แต่ ล ะตัว ปริ ม าณของข้อ มู ล รั บ ส่ ง
ความแรงหรื อ คุ ณ ภาพของสัญ ญาณ หรื อ มี ค าสั่งให้สแกนหาอุ ป กรณ์
เครื อ ข่ า ยไร้ สาย ที่ เ ปิ ดใช้งานอยู่ ในบริ เวณโดยรอบ อย่ า งไรก็ ต าม
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ผูด้ ู แลระบบจะต้องเข้าใช้งานผ่านหน้าเว็บ หากมี อุปกรณ์เราเตอร์ ไร้ สาย
จานวนมาก จะทาให้การดู แลระบบอาจทาได้ยากและใช้เวลามาก อุ ปกรณ์
บางรุ่ น แม้ว่ า จะสามารถใช้งานกับ ซอฟต์ แวร์ ค วบคุ ม จากส่ ว นกลาง
ใช้งานได้ก บั อุ ปกรณ์ ได้ห ลายตัว ในคราวเดี ยวกัน แต่ ก ็มี ราคาแพงหรื อ
ต้อ งเสี ยค่ า ลิ ข สิ ท ธิ์ ใช้งาน ใช้ได้ก บั อุ ปกรณ์ข องบริ ษทั เดี ยวกัน เท่ านั้น
และไม่ สามารถเพิ่มฟังก์ชนั การใช้งานได้
ถ้าเราเลื อกใช้อุปกรณ์เราเตอร์ ไร้สาย ที่ รองรับการติ ดตั้งและ
ใช้งานเฟิ ร์ ม แวร์ ภายในที่ เ ป็ นระบบปฏิ บ ัติ ก ารลี นุ ก ซ์ Linux ร่ ว มกับ
ซอฟต์ แวร์ ป ระเภท Open Source ในการเพิ่ ม และปรั บแต่ งฟั งก์ชันการ
ท างานก็เ ป็ นไปได้ หากอุ ป กรณ์ มี พ อร์ ต I/O เชื่ อ มต่ อ กับ ฮาร์ ด แวร์ อื่น
ภายนอกหากมี พอร์ ต USB ก็สามารถเพิ่มฟังก์ชนั การทางานในระดับฮาร์
แวร์ ได้อาทิ การอ่ านข้อมู ลจากเซนเซอร์ ข้อมู ลเกี่ยวกับสภาพสิ่ งแวดล้อม
เช่ น อุ ณหภูมิ ความชื้ นสัมพัทธ์ ความเข้มแสง ความดันบรรยากาศ เป็ น
ต้น ข้อมู ลดังกล่ าวที่ ถูกตรวจวัด สามารถถู กส่ งโดยอัตโนมัติไปยังระบบ
คอมพิ ว เตอร์ เ ครื่ อ งอื่ น หรื อ ระบบ Cloud ภายในหรื อ ภายนอกองค์ ก ร
(Public & Private IoT Cloud) เพื่ อ ตรวจสอบหรื อ แสดงผลในช่ ว งเวลา
ปั จจุ บนั หรื อดู ยอ้ นหลังได้ โดย ม่ จาเป็ นต้องเก็บข้อมู ลปริ มาณมากไว้ใน
หน่ วยความจาของตัวอุ ปกรณ์เราเตอร์ ไร้สาย
ตัวอย่างอุ ปกรณ์ที่สามารถ ทาหน้าที่ เป็ น อุ ปกรณ์เราเตอร์ ไร้
สาย และ เหมาะสาหรับงานด้าน IoT ได้แก่ TP-Link C5 Wireless Router
[4] , Arduino Yun [5] และ Linkit Smart 7688 [6]

พลังงานไฟฟ้าของอุ ปกรณ์ด ังกล่ าวในสภาวะการทางานแบบต่ างๆ และ
น าไปพัฒนาเป็ น อุ ปกรณ์ ต ้นแบบที่ สามารถปรั บพารามิ เ ตอร์ ของระบบ
เช่ น อัตราการรับส่ งข้อมู ล เพื่อช่ วยประหยัดการใช้พลังงานได้

3. งานและความรู้ที่เกี่ยวข้ อง

4. การออกแบบและพัฒนาอุปกรณ์ต้นแบบ
4.1 แนวทางการเพิ่มฟั งก์ชันให้ แก่เราเตอร์ ไร้ สาย

ในบทความ [1] ผูแ้ ต่ งได้เสนอฮาร์ ดแวร์ ที่ชิป Atheros SoC ซึ่ ง
พบได้ในอุ ปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สายหลายรุ่ นในตลาด โดยนามาใช้
ร่ ว มกับ ระบบปฏิ บ ัติ ก าร OpenWrt เพื่ อ เป็ นตัว เลื อ กที่ มี ราคาไม่ แ พง
สาหรับนักพัฒนาและวิ จยั ระบบ WLAN (Wireless LAN) นอกจากนั้นได้
สาธิ ต การปรั บ เปลี่ ยนซอฟต์ แวร์ ข องระบบ เพื่ อ ทดสอบอัล กอริ ทึ ม
สาหรั บ โปรโตคอล Wireless Soft-MAC (Software-based Media Access
Control) แล ะ ได้ ท ดสอ บ กับ อุ ปก รณ์ Netgear Wireless Router รุ่ น
WNDR3700
ในบทความ [2] ผู แ้ ต่ งได้น าเสนอระบบ WiZi-Cloud และ
แนวทางการใช้งาน ZigBee [13] เพื่อเป็ นอี กตัวเลื อกหนึ่ งนอกเหนื อ จาก
WiFi ในการเชื่ อ มต่ อ สมาร์ ท โฟนเข้า กับ ระบบเครื อ ข่ า ยอิ น เตอร์ เ น็ ต
ระบบดังกล่ าวประกอบด้วยอุ ปกรณ์ Wireless Router ของบริ ษทั Linksys
รุ่ น WRT54GL ที่ ใช้ OpenWrt มี ก ารต่ อ ใช้งานโมดู ล TI CC2530 ผ่ า น
พอร์ ต อนุ ก รม เพื่ อ ให้ ท าหน้ า ที่ เ ป็ นเกตเวย์ ที่ ส ามารถเชื่ อ มต่ อ กับ
อุ ป กรณ์ เ สริ ม สาหรั บ สมาร์ ท โฟน โดยใช้โปรโตคอล ZigBee ในการ
สื่ อสารได้ ในบทความ [3] ผูแ้ ต่ งได้เลื อกใช้ Linksys WRT54GL ร่ วมกับ
OpenWRT เป็ นอุ ป กรณ์ ใ นการศึ ก ษาและทดลองวั ด ปริ มาณการใช้

ตารางที่ 1 เปรี ยบเที ยบอุปกรณ์ที่รองรับการใช้งาน OpenWrt

SOC
CPU
Clock Speed
Flash Mem.
RAM
MCU
Ethernet
Wifi

USB Host
Serial Port
Micro SD
GPIOs

TP-Link C5
WiFi Router
QCA9558
MIPS 74Kc
720 MHz
16 MB
128 MB
No
5 Port
2.4 / 5 GHz
IEEE
802.11b/g/n,
802.11 a/n/ac
2 Port
1 (Internal)
No
No

Arduino Yun
AR9331
MIPS 24K
400 MHz
16 MB
64 MB
ATmega32U4
1Port
2.4 GHz IEEE
802.11b/g/n

Linkit Smart
7688 Duo
MT7688AN
MIPS 24KEc
580 MHz
32 MB
128 MB
ATmega32U4
1 Port
2.4 GHz IEEE
802.11b/g/n

1 Port
1
Yes
20

1 Port
2
Yes
22

ตัวอย่างการเพิ่มฟังก์ชนั การทางานของอุ ปกรณ์เราเตอร์ ไร้สายมี ดงั นี้
4.1.1 การสแกนเพื่อตรวจหาเครื อข่ าย WiFi ในพืน้ ที่ โดยรอบ
ข้อ มู ล ที่ ได้น้ ี จ ะช่ ว ยในการวิ เ คราะห์ดู ว่ า มี จ านวนอุ ปกรณ์
WiFi Hotspots ในแต่ ละช่ วงเวลามากน้อ ยเพียงไร มี การใช้ช่องสัญ ญาณ
ใดบ้า ง และมี ค วามแรงของสัญญาณที่ วดั ได้เ ป็ น อย่ างไรบ้าง เนื่ อ งจาก
ค ว า ม หนาแน่ น ของอุ ปกรณ์ แ ละก ารใช้ ช่ องสั ญ ญ าณส่ งผลต่ อ
ประสิ ทธิ ภาพการใช้งานระบบเครื อข่ ายไร้สายขององค์กรโดยรวม
4.1.2 การตรวจสอบการเชื่ อมต่อภายในระบบเครื อข่าย
การตรวจสอบและเก็บข้อมู ลเกี่ยวกับการเชื่ อมต่ อ จากอุ ปกรณ์
เราเตอร์ ไร้สายไปยังเครื่ องคอมพิวเตอร์ อื่น ทั้งในและนอกระบบเครื อข่ าย
ขององค์ ก ร โดยข้อ มู ล ดังกล่ า วช่ ว ยในการวิ เ คราะห์ ก ารท างานและ
ประสิ ท ธิ ภาพ หรื อ ตรวจสอบปั ญหาของระบบเครื อข่ ายขององค์กรได้
ตัวอย่างคาสัง่ หรื อโปรแกรมที่ ใช้ในการทดสอบ เช่ น ping และ iperf เป็ น
ต้น การบันทึ กหมายเลข MAC ของเครื่ องผูใ้ ช้ที่เชื่ อมต่ อในแต่ ละช่ วงเวลา
และบั น ทึ ก ค่ า ความแรงของสั ญ ญาณที่ รั บ ได้ (RSSI) ส าหรั บ แต่ ล ะ
อุ ปกรณ์ของผูใ้ ช้ ก็ช่วยในการวิ เคราะห์พฤติ กรรมของผูใ้ ช้ได้เช่ นกัน
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4.1.3 การอ่ านค่ าจากเซนเซอร์ ที่วัดค่ าเกี่ยวกับสิ่ งแวดล้ อม
การเก็บข้อมู ล เช่ น อุ ณหภูมิ ความชื้ นสัมพัทธ์ ความเข้มแสง
ความดันบรรยากาศ ในบริ เวณที่ ติดตั้งอุ ปกรณ์ เช่ น ในกรณี ที่มีการติ ดตั้ง
อุ ป กรณ์ ไ ว้ ใ นห้ อ งที่ มี เ ครื่ องปรั บ อากาศ อาจช่ ว ยในการวิ เ คราะห์
พฤติ ก รรมของผูใ้ ช้งาน เช่ น การเปิ ด-ปิ ดเครื่ อ งปรั บอากาศในช่ วงเวลา
ต่ า งๆ และระดับ อุ ณ หภู มิ ในห้อ งดังกล่ า วได้ เป็ นต้น ในการเชื่ อ มต่ อ
อุ ปกรณ์กบั โมดู ลเซนเซอร์ ประเภทต่ างๆ จะใช้บอร์ ดไมโครคอนโทรลเลอร์
เป็ นตัว กลาง เช่ น Arduino ท าให้มี ค วามยื ด หยุ่ น ในการใช้งาน และ
สามารถนาข้อมู ลไปเก็บในระบบ Cloud
4.1.4 การติดกล้ องบั นทึ กภาพ USB Webcam
การติ ดกล้อง USB Webcam เป็ นอุ ปกรณ์เสริ ม สามารถบันทึก
ข้อ มู ล ภาพไปยังระบบ Cloud และอาจน าไปใช้ป ระโยชน์เ พื่ องานด้าน
การรั ก ษาความปลอดภัย ได้ เป็ นต้น ในการพัฒ นาอุ ป กรณ์ ต ้ น แบบ
นอกจากนั้นสามารถตรวจจับความเคลื่ อนไหวได้ดว้ ยการติ ดตั้งเซนเซอร์ ที่
เรี ยกว่ า PIR Motion Sensor ที่ ใช้วิธีตรวจจับรังสี อินฟราเรด
4.1.5 การทาหน้ าที่ เป็ นเกตเวย์ (Gateway)
อุ ป กรณ์ เ ราเตอร์ ไร้ สายสามารถท าหน้า ที่ เ ป็ นเกตเวย์ เพื่ อ
รับส่ งหรื อแปลงรู ปแบบข้อมู ล ที่ ได้จากระบบสื่ อสารแบบไร้สายอื่ น เช่ น
การเชื่ อ มต่ อ ตามมาตรฐาน IEEE 802.15.4 / ZigBee และ Bluetooth LE
(BLE) หรื อแบบมี สาย เช่ น บัส RS485 เป็ นต้น
4.1.6 การแจ้ งเตือนเหตุฉุกเฉิ นด้วยสั ญญาณเสี ยงและแสง
ถ้า มี ก ารติ ด ตั้งอุ ป กรณ์ เ พิ่ มให้แก่ เ ราเตอร์ ไร้ สาย ก็สามารถ
สร้างอุ ปกรณ์สร้างเสี ยงเตื อน (Alarm Buzzer) และหลอดไฟสี แบบ RGB
LED โดยที่ ผดู ้ ู แลระบบสามารถเปิ ด-ปิ ดการแจ้งเตื อนผ่านหน้าเว็บได้



รองรั บ มาตรฐานการสื่ อ สารที่ ใช้ค ลื่ น ความถี่ ย่า น 2.4GHz
และ/หรื อย่าน 5GHz
 มี พ อร์ ต USB 2.0 อย่ า งน้ อ ย 1 พอร์ ต เพื่ อ ใช้ เ ชื่ อ มต่ อ กับ
อุ ป กรณ์ อื่ น หรื อ ต่ อ ผ่ า นอุ ป กรณ์ USB Hub ถ้า ต้อ งการใช้
อุ ปกรณ์ต่อกับพอร์ ตมากกว่ าหนึ่ งอุ ปกรณ์
งานวิ จ ั ย นี้ ได้ เ ลื อ กใช้ อุ ป กรณ์ ฮ าร์ ด แวร์ หลั ก ดั ง นี้ TP-Link C5
Wireless Router OpenWrt V. Chaos Calmer 15.05 [7] อุ ปกรณ์น้ ี เชื่ อมต่ อ
กับ บอร์ ด Arduino ผ่ า น USB Serial Port สาหรั บ ส่ วนโมดู ลเซนเซอร์ ใช้
ไอซี Bosch BMP280 [8] สาหรับวัดอุ ณหภูมิ, ความชื้ นสัมพัทธ์, ความดัน
บรรยากาศ และ ไอซี ROHM BH1750 [9] ส าหรั บ วั ด ความเข้ม แสง
ในการเก็บ ข้อ มู ล สาหรั บ ระบบ Cloud ได้เ ลื อ กใช้ Phant ซึ่ งเป็ น IoT
Cloud Platform ของบริ ษัท Sparkfun [10], สามารถเข้ า ถึ ง ข้ อ มู ล ตาม
รู ป แบบ RESTful Web Service ในการทดสอบการท างานระบบ Phant
ได้เ ลื อ กใช้บ อร์ ด CubieTruck[11] ที่ มี ฮาร์ ด ดิ สก์ SSD ความจุ 240 GB
พ ร้ อ ม ติ ดตั้ ง Lubuntu 14.04 ซึ่ งมี ข้ อ ดี คื อก าร ใช้ พ ลั ง งานต่ า เมื่ อ
เปรี ยบเที ยบกับคอมพิวเตอร์ แม่ ข่ายทัว่ ไป
ส่ วนการแสดงข้อมู ลบนหน้าเว็บเลื อกใช้ Bootstrap ในการจัดหน้า
เว็ บ , jQuery ใน ก า รดึ งข้ อ มู ลใน รู ปแบบ JSON จ า ก Cloud และ
Hightcharts [12] ในการแสดงผลข้อมู ลในรู ปกราฟต่ างๆ ในส่ วนของการ
พัฒนาซอฟต์แวร์ สาหรับ TP-Link C5 Wireless Router ได้เลื อกใช้ภาษา
Lua [7] ซึ่ งมาพร้ อ มกับ OpenWrt แทนภาษา Python และ Node.js เนื่ อ ง
ด้ว ยข้อ จากัดของหน่ วยความจ าในระบบ โดยบทความนี้ พ ฒั นาสคริ ปต์
ภาษา Lua เพื่อทาหน้าที่ สแกนเครื อข่ า ย WiFi ในพื้นที่ โดยรอบ(โดยใช้
ค าสั่ง iwinfo, iw และ iwlist), ตรวจสอบการเชื่ อมต่ อในระบบ(โดยใช้
ค าสั่ง ping), ติ ด ต่ อ กับ บอร์ ด Arudino สาหรั บ การอ่ านค่ าจากเซนเซอร์
ผ่านทาง USB-to-Serial และ ส่ งข้อมู ลไปยัง Cloud ผ่าน HTTP Protocol

5. การทดสอบการทํางาน

รู ปที่ 1 ภาพรวมแนวทางการเพิ่มฟังก์ชนั ของระบบ

4.2 การออกแบบและพัฒนาอุปกรณ์ต้นแบบ
อุ ปกรณ์เราเตอร์ ไร้สายที่ จะนามาใช้งาน ต้องมี คุณสมบัติดงั นี้
 รองรั บ ระบบปฏิ บตั ิ การ OpenWrt ที่ มี ก ารใช้งานแพร่ หลาย
สาหรับอุ ปกรณ์ประเภทนี้ และต้องมี หน่ วยความจาแบบ Flash
มากพอที่ จะติ ดตั้งโปรแกรมต่ างๆที่ จาเป็ น

เพื่อสาธิ ตฟังก์ชนั การทางานของระบบตามที่ ได้กล่ าวไปจึ งนา
ตัวอย่างภาพหน้าเว็บตัวอย่างมานาเสนอแบ่ งตามเมนู การใช้งาน ดังนี้
รู ปที่ 2 แสดงข้อมู ล ชื่ อ, ความแรงสัญญาณและช่ อ งสัญ ญาณ
ของอุ ป กรณ์ WiFi ที่ ไ ด้ ส แกนพบ (ย่ า นความถี่ 2.4 GHz) รู ปที่ 3
WiFi Client Scan แสดงจ านวนผู ใ้ ช้งานในแต่ ล ะช่ ว งเวลา และ จ าแนก
ตามความแรงของสัญญาณ รู ป ที่ 4 แสดงข้อ มู ล Round Trip Time เฉลี่ ย
จาก Host ต่ า งๆ รู ปที่ 5 แสดงผลค่ า ที่ อ่ า นได้จ ากเซนเซอร์ ต่ า งๆ ณ
ขณะนั้น และ สามารถเรี ยกดู ขอ้ มู ลย้อนหลังได้
สคริ ปต์ภาษา Lua ต่ างๆที่ ได้พฒั นามาใช้กบั อุ ปกรณ์ TP-Link
สามารถใช้ได้กบั บอร์ ด Arduino Yun แม้ว่าบอร์ ดนี้ มีตวั ประมวลผลหลัก
(AR9331) ที่ มีประสิ ทธิ ภาพต่ ากว่ า และ ใช้ได้เฉพาะย่านความถี่ 2.4GHz
แต่ สามารถใช้การ์ ดหน่ วยความจา micro-SD เพื่อเพิ่มความจุ ของระบบทา
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ให้เ ก็บ ข้อมู ล ได้มากขึ้ น และ ติ ด ตั้งโปรแกรมอื่ นๆ รวมทั้งการใช้ภาษา
Python และ Node.js เนื่ องจากบอร์ ดนี้ มีชิป MCU ขนาด 8 บิ ตจึ งสามารถ
นาไปต่ อกับโมดู ลเซนเซอร์ ได้โดยตรง

รู ปที่ 2 การเลื อกเมนู เพื่อดูขอ้ มู ลการสแกน WiFi APs

6. บทสรุป
บทความนี้ ได้นาเสนอแนวความคิ ด และ อุ ป กรณ์ตน้ แบบที่
สามารถเพิ่มฟังก์ชนั การทางานของอุ ปกรณ์เราเตอร์ ไร้สายให้ทาหน้าที่ ได้
มากกว่ าการเชื่ อมต่ ออิ นเตอร์ เน็ตโดยใช้ OpenWrt นาข้อมู ลที่ ได้จากการ
ทางานเก็บใน Cloud โดยบทความนี้ ได้ทดลองการใช้งานดังนี้ การทางาน
สแกน WiFi Aps, สแกนผู ใ้ ช้งาน WiFi และ ทดสอบเครื อ ข่ า ยใช้คาสัง่
พื้นฐานใน OpenWrt การอ่ านข้อมู ลจากเซนเซอร์ ผ่านทาง USB-to-Serial
และ ส่ งข้อ มู ล ข้า งต้น ไปยัง Cloud ส่ ว นการแสดงข้อ มู ล รั บ ข้อ มู ลจาก
Cloud แสดลงผลเป็ นกราฟในรู ปแบบต่ างๆพร้อมอัพเดทค่ าอัตโนมัติตาม
ระยะเวลาที่ กาหนด
งานวิ จยั ต่ อยอดที่ คาดว่ าจะดาเนิ น การต่ อ ไปในอนาคตได้ แก่
การเปรี ยบเที ยบประสิ ท ธิ ภาพระหว่ า ง Platform ที่ รองรั บ การใช้งาน
OpenWrt รวมทั้งอัตราการใช้พลังงาน
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บทคัดย่ อ

1. บทนา

จากปั ญหาการรั บส่ งข้ อมูลในบริ เวณที่เข้ าถึงได้ ยาก และ
ไม่ มีสัญญาณอิ นเตอร์ เน็ตทาให้ ต้ องใช้ สถานี ตัวกลางในการรั บส่ ง
ข้ อมูลเป็ นช่ วงต่ อกัน แต่ สถานีตัวกลางนีอ้ าจเกิดปั ญหาขึน้ ได้ และการ
ที่จะเข้ าไปแก้ ไขปั ญหาอาจทาได้ ยากหรื อเสี ยค่ าใช้ จ่ายจานวนมาก อีก
ปั ญหาที่สาคัญคื อสถานีตัวกลางไม่ มีความยืดหยุ่นในการรั บส่ งข้ อมูล
โครงงานนีจ้ ึ งได้ พัฒนาระบบเครื อข่ ายไร้ สายโดยใช้ โดรนอัตโนมัติ
ซึ่ งโดรนเป็ นตัวกลางเชื่ อมต่ อรั บส่ งข้ อมูลแทนที่สถานี โดรนสามารถ
สร้ างเครื อข่ ายได้ อย่างอัตโนมัติเพื่อให้ สามารถรั บส่ งข้ อมูลจากต้ นทาง
ถึ ง ปลายทางได้ โดยแบ่ ง การพั ฒ นาออกเป็ น 2 ส่ วนหลั ก คื อ ส่ วน
โปรแกรมควบคุมภาคพื น้ ดิน ทาหน้ าที่ควบคุมการทางานของโดรน
เบือ้ งต้ น และส่ วนโปรแกรมบนอุปกรณ์ โดรน ทาหน้ าที่คิดและสั่งการ
บินไปยังจุดที่เหมาะสม ส่ งผลให้ หากมีโดรนตัวหนึ่ งขาดจากสั ญญาณ
ยังคงสามารถรั บส่ งข้ อมูลได้

ปั จจุบนั เทคโนโลยีการส่ งข้อมูลไร้ สายเป็ นที่แพร่ หลายมาก ซึ่ งการส่ ง
ข้อมูลแบบไร้ สายต้องมีการติดตั้งอุปกรณ์ตวั กลางไว้ล่วงหน้า มักจะมี
ตาแหน่ งที่ต้ งั ตายตัวไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้ ในการส่ งข้อมูลแบบนี้ มี
ข้อจากัดว่าตัวรับส่ งสัญญาณจะอยูก่ บั ที่ตลอดเวลา หากเกิดเหตุขดั ข้อง
กับ อุ ป กรณ์ ต้อ งการแก้ ไ ขก็ จ ะต้ อ งใช้ ค นลงพื้ น ที่ บางครั้ งพื้ น ที่
เหล่านั้นอาจเป็ นป่ าไม้ ภูเขา หรื อบริ เวณที่ยากต่อการเข้าถึง จึงได้มีการ
ใช้เทคโนโลยีการบินไร้คนขับขนาดเล็กหรื อ โดรนเข้ามาช่วยในการ
รั บส่ งข้อมู ล ซึ่ งโดรนสามารถเคลื่ อนที่ และเปลี่ ยนตาแหน่ งได้อย่าง
เหมาะสมทาให้เกิดความยืดหยุน่ ในการรับส่ งข้อมูล
โครงการนี้ เป็ นโครงการต่ อ เนื่ อ งของโครงการระบบ
เครื อข่ายไร้ สายโดยใช้โดรน ซึ่ งพัฒนาโดย นาย ณัฐวุฒิ เอื้อศักดิ์ สุ ภา
[7] นิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โดยส่ วนที่ได้พฒั นาแล้วได้แก่ ส่ วนของการรับส่ งข้อมูลบนตัวโดรน
สามารถส่ งข้อมูลผ่านเครื อข่ายไร้สายได้ และการควบคุมโดรนผ่านตัว
คอนโทรนเลอร์ แต่โครงการดังกล่าวโดรนไม่สามารถควบคุมได้อย่าง
อัตโนมัติ โครงการนี้ จึงได้ทาการพัฒนาให้ โดรนสามารถบินไปถึ ง
เป้ าหมายและสร้างเป็ นเครื อข่ายได้อย่างอัตโนมัติ หากมีโดรนตัวใดตัว
หนึ่ งหายไปหรื อ หลุ ด การเชื่ อ มต่ อ โดรนที่ เ หลื อ ก็ จ ะปรั บ เปลี่ ย น
รู ปแบบใหม่อตั โนมัติและค้นหาเส้นทางใหม่ เพื่อให้สามารถส่งข้อมูล
ถึงกันได้อีกครั้งหนึ่ง

Abstract
Data communication over remote areas that lack signal
coverage requires intermediary stations to communicate hop by hop.
These intermediary stations may still fail to operate, which can be
difficult and/or expensive to repair. Another problem is that the
intermediary stations are fixed, so they are not suitable for temporary
connectivity. This project has developed a wireless network using
automated drones as intermediaries to communicate instead of fixed
stations. These drones establish a mesh network automatically in
order to transfer data from source to destination. We divide the
developing process into two main parts. The first is developing
software for ground control, which controls the basic operation of the
drones. The second is the preliminary program on the drones. It
calculates and distributes commands to other drones so that they will
move to designated waypoints. As a result, when the one drone loss
signal, it still communicate data.
Keywords: Quadrotor, Ad hoc, OLSR, Routing Protocol, GPS

2. งานและทฤษฎีทเี่ กีย่ วข้ อง
การพัฒนาโครงการระบบเครื อข่ ายไร้ ส ายโดยใช้โดรน
อัตโนมัติ จะใช้เทคโนโลยีในการสื่ อสารข้อมูลคือ เทคโนโลยีเครื อข่าย
ไร้ สาย IEEE802.11 ในย่าน 2.4 GHz เป็ นเครื อข่ า ยแบบ Ad hoc ซึ่ ง
เป็ นเครื อข่ายแบบชัว่ คราวและไม่มีจุดศูนย์กลาง เหมาะสาหรับใช้งาน
กับอุปกรณ์ที่ได้ตอ้ งการติดคงที่ตายตัว ทุกตัวจะเป็ นอิสระต่อกันและ
สามารถสื่ อสารกัน ได้ทนั ที Ad hoc เป็ นเครื อข่ ายที่ ไม่ มีโครงสร้ า ง
พ้ืนฐานใช้ในงานฉุ กเฉิ นต่างๆ ที่ตอ้ งการเครื อข่ายขณะน้ นั
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ในการค้นหาเส้น ทางการส่ งข้อมูล ใช้โพรโทคอล OLSR
[2] ในการค้ น หาเส้ น ทางของการเชื่ อ มต่ อ แบบไร้ ส าย โดยจะ
แลกเปลี่ ยน Routing Table ระหว่างอุปกรณ์ในเครื อข่ายไร้สาย และมี
การค้นหาเส้นทางแบบจานวนฮอบที่ ส้ ันที่ สุด ถ้ามีเส้นทางหนึ่ งขาด
หายไปก็จะค้นหาเส้นทางใหม่ในการเชื่ อมต่อได้
อุปกรณ์การบินใช้เ ทคโนโลยีอากาศยานไร้ คนขับ ซึ่ งใน
ปั จ จุ บ นั มี ก ารน าอากาศยานไร้ ค นขับ มาประยุก ต์เ ข้า กับ งานต่ า งๆ
มากมาย [5] และมีเซนเซอร์ ระบบกาหนดตาแหน่ งบนพื้นโลก (GPS)
โดยคานวณจากความถี่ของสัญญาณนาฬิ กาที่ถูกส่ งมาจากดาวเทียมที่
โคจรรอบโลก ในโครงการนี้ ได้น าโดรนขนาด 4 ใบพัดมาใช้งาน
เนื่ องจากเป็ นอุปกรณ์การบินที่มีลกั ษณะ ปี กคงที่ เหมาะกับการรักษา
ตาแหน่งเพื่อเชื่อมต่อสัญญาณ

รู ปที่ 2. Command Line Interface ที่ใช้สงั่ งานของผูใ้ ช้

3. รายละเอียดการพัฒนา
การพัฒนาระบบจะพัฒนาในส่ วนติ ดต่อผูใ้ ช้เพื่อควบคุ ม
โดรนเพื่อให้สร้ างเครื อข่าย ส่ วนการสร้ างเครื อข่ายบนตัวโดรน และ
ส่วนรับข้อมูลปลายทาง

3.1 ภาพรวมของระบบ
ภาพรวมของระบบเครื อข่ายไร้สายโดยใช้โดรนอัตโนมัติ
แสดงดังรู ปที่ 1

รู ปที่ 3. ภาพโครงสร้างการเชื่ อมต่อของโดรน
ส่ ว นเซ็ น เซอร์ ป ลายทาง (Sensor Area) เป็ นส่ ว นของ
อุ ป กรณ์ ป ลายทางที่ จ ะส่ ง ข้อ มู ล มา อาจเป็ นเซ็ น เซอร์ ว ดั ความชื้ น
ปริ มาณน้ าฝน การถ่ายภาพวีดีโอ หรื อการถ่ายรู ปสัตว์ป่า ซึ่ งเซ็นเซอร์
เหล่านี้ จะอยูบ่ ริ เวณกลางป่ า หรื อบริ เวณที่ยากต่อการเข้าถึง

3.2 การออกแบบและพัฒนาระบบ

รูปที่ 1. ภาพรวมของระบบ
ส่ ว นสั่ ง งานจากผู ้ใ ช้ (Monitor Area) เป็ นส่ ว นของการ
ควบคุ ม โดรนเพื่ อให้ ส ร้ างเครื อ ข่ า ยในตอนต้น และเป็ นส่ ว นของ
ผู้ใ ช้ ง านในการรั บ ส่ ง ข้ อ มู ล จากต้ น ทางถึ ง ปลายทาง โดยใช้
คอมพิวเตอร์ ซึ่ งหน้าจอ User Interface แสดงดังรู ปที่ 2 โดยที่หน้าจอ
เป็ น Command Line Interface บนระบบปฏิ บ ัติ ก าร Linux สามารถ
พิมพ์คาสัง่ เพื่อควบคุมและต้ งั ค่าพ้ืนฐานได้สาหรับโดรนแต่ละตัว
ส่ วนเครื อข่ายบนตัวโดรน (Wireless Mesh Network) เป็ น
ส่ วนของการสร้ างเครื อข่ายตัวกลางในการรั บส่ งข้อมูลจากต้นทางถึ ง
ปลายทางสามารถที่จะปรับเปลี่ยนโครงสร้างได้ใหม่ ดังรู ปที่ 3 เพื่อให้
ยังคงสามารถรับส่ งข้อมูลได้ ส่ วนน้ ี จะเป็ นฝูงโดรนบิ นอยู่ในอากาศ
และจะมีตวั หัวหน้าคอยสัง่ การควบคุมโดรนตัวอื่นๆ ถ้าตัวหัวหน้าขาด
การเชื่ อมต่อ จะมีตวั รองหัวหน้าเข้ามาทาหน้าที่ แทน หัวหน้าโดรน
จะรับคาสัง่ จากผูใ้ ช้ เพื่อทางานและติดต่อกับโดรนตัวอื่นๆ

การพัฒ นาระบบแบ่ ง ออกเป็ น 3 ส่ ว นหลัก คื อ 1)ส่ ว น
ติดต่อกับผูใ้ ช้ 2)ส่ วนตัวหัวหน้าโดรน และ 3)ส่ วนโดรนตัวอื่นๆ โดยมี
องค์ประกอบของระบบดังรู ปที่ 4

รู ปที่ 4. องค์ประกอบของระบบ
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3.2.1 อุปกรณ์โดรนที่ใช้งาน
โดรนที่ใช้งานเป็ นแบบปี กหมุน มีขนาด 4 ใบพัดดังรู ปที่ 5
พัฒ นาโดยภาควิ ช าการบิ น และอวกาศ คณะวิ ศ วกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ ความเร็ วประมาณ 1 เมตรต่อวินาที โดรน
จะเป็ นการประยุกต์ตวั คอนโทรลเลอร์ Banana Pi M1+ [3] ติดเข้ากับ
โดรน

D = set of position of drone
T = set of position of target
W = set of matching between D and T (All subset)
W_D = []
For w in W
Calculate all distance in w and reverse sort
Append set of distance to W_D
Sort W_D if first value is equal then consider next value
W that generate W_D[0] is answer
รู ปที่ 6. อัลกอริ ทึมที่พฒั นา

3.3 ข้ อจากัดของระบบ
รู ปที่ 5. โดรนขนาด 4 ใบพัด

ระบบที่พฒั นาใช้ได้ในเฉพาะระบบปฏิบตั ิการ Linux อัตรา
การรับส่ งข้อมูลข้ ึนกับอุปกรณ์ที่ใช้งาน และสภาพแวดล้อมภายนอก
การบินของโดรนในแต่ละคร้ ังต้องมีระบบรักษาความปลอดภัยคือต้อง
ใช้ รี โมทในการน าข้ ึ น บิ น ก่ อ นเสมอ เพื่ อ ให้ ส ามารถสลับ มาเป็ น
การควบคุมด้วยรี โมทได้ในเวลาฉุกเฉิ น

3.2.2 ส่วนติดต่อกับผูใ้ ช้
ประกอบด้วย 2 ระบบย่อย คือ ระบบหน้าต่างผูใ้ ช้ในการ
รับส่ งข้อมูล จากผูใ้ ช้ สถานที่ท่ีต้องการส่ ง หรื อคาสั่งให้ โดรนสร้ าง
เครื อข่ายพ้ืนฐาน และ ระบบการส่ งข้อมูล มีหน้าที่รับข้อมูลจากส่ วน
ต่างๆ และส่งไปยังเป้ าหมายผ่านโพรโทคอลค้นหาเส้นทางเพื่อค้นหา
เส้นทางการส่งและ Wi-Fi Module
3.2.3 ส่วนหัวหน้าโดรน
ส่ วนน้ ี ประกอบด้วย 3 ระบบย่อย คื อ 1)ระบบการสร้ า ง
เครื อข่าย จะมีหน้าที่รับข้อมูลต่างๆมาพิจารณา เช่ น ข้อมูล GPS ของ
โดรนตัวอื่นๆ นามาประมวลผลเพื่อให้ได้รูปแบบเครื อข่าย และส่ งไป
ยัง ส่ ว นการส่ ง ข้อ มู ล เพื่ อ บอกโดรนตัว อื่ น ๆให้ ไ ปยัง ต าแหน่ ง ที่
ต้องการ 2)ระบบการส่ งข้อมูล มีหน้าที่รับข้อมูลจากส่ วนต่างๆ ส่ งไป
ยัง เป้ า หมายผ่ า นโพรโทคอลค้น หาเส้ น ทางและ Wi-Fi Module 3)
ระบบบินอัตโนมัติ มีหน้าที่รับคาสัง่ จาก ระบบการสร้างเครื อข่าย และ
ทาการบินไปยังตาแหน่งที่ตอ้ งการ
ในส่ วนของอัลกอริ ทึมการสร้ างเครื อข่าย ได้ปรับปรุ งการ
ทางานจากพ้ืนฐานของ Maximum Matching in Bipartite Graph [6] ดัง
แสดงในรู ปที่ 6

4. การทดสอบการใช้ งาน
ท าการทดสอบในส่ ว นของการสร้ า ง การปรั บ เปลี่ ย น
เครื อข่ า ยของโดรน ทดสอบเวลาที่ ใ ช้ ใ นการรั บ ส่ ง ข้ อ มู ล และ
ระยะเวลาในการเข้าไปแทนที่ของโดรนเพื่อให้สามารถรับส่ งข้อมูลได้

4.1 สภาพแวดล้ อมในการทดสอบ
4.1.1 การทดสอบการสร้างเครื อข่าย และการแทนตาแหน่งของโดรน
ทาการทดสอบสร้ างเครื อข่ายโดยใช้โดรนขนาด 4 ใบพัด
จานวน 3 ตัวโดยใช้คอนโทรลเลอร์เป็ น Banana Pi M1+ ใช้เทคโนโลยี
การสื่ อสารไร้สายแบบ Ad hoc IEEE 802.11bgn ทดสอบบริ เวณสนาม
กีฬา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซ่ ึ งเป็ นพ้ืนที่โล่ง ระยะทางจากต้นทาง
ถึ งปลายทาง 100 เมตร ในการทดสอบ ก าหนดให้ บิ น อัตโนมัติใ น
ตาแหน่งที่หวั หน้าโดรนคานวณได้ และสัง่ การโดรนตัวอื่นๆดังรู ปที่ 7
4.1.2 การทดสอบระยะเวลาขาดหายไป และการกลับมาของสัญญาณ
ทาการทดสอบโดยนาบอร์ ด Banana Pi M1+ จานวน 3 ตัว
จ าลองเครื อข่ า ยบนพ้ื น ดั ง รู ปที่ 8 ทดสอบบริ เวณสนามกี ฬา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ระยะห่ างแต่ละจุด 50 เมตรใช้การสื่ อสาร
ไร้ สายแบบAd hoc IEEE 802.11bgn ทดสอบสั ญ ญาณโดยใ ช้
โปรแกรม iperf [8] และกาหนดเป็ นการส่ งข้อมูลแบบ UDP แบบค่า
เริ่ ม ต้น ของโปรแกรม ก าหนดให้ บ อร์ ด ตัว ที่ ส องขาดหายไปจาก
สัญญาณ และมีตวั ที่สามเข้ามาแทนที่ จับเวลาที่ขาดหายไปและอัตรา
การส่ งข้อมูลขณะน้ นั

3.2.4 ส่วนโดรนตัวอื่นๆ
ประกอบด้วย 3 ระบบย่อย คือ ระบบการส่ งข้อมูล GPS ทา
หน้าที่รับค่าจาก GPS และส่ งไปยังโดรนตัวหัวหน้าผ่านระบบการส่ ง
ข้อ มู ล ระบบการส่ ง ข้อ มู ล และระบบบิ น อัต โนมัติจ ะมี โ ครงสร้ า ง
เช่นเดียวกับตัวหัวหน้าโดรน
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(ก)

(ข)
รูปที่ 7. (ก) การทดสอบการบินอัตโนมัติ และ (ข) การแทนตาแหน่ง
ของโดรน เมื่อขาดจากสัญญาณ

รู ปที่ 8. การจาลองสร้ างเครื อข่าย

4.2 ผลการทดสอบและการวิจารณ์ ผล
จากการทดสอบการสร้ างเครื อข่าย และการแทนตาแหน่ ง
ของโดรนพบว่าโดรนสามารถแทนที่ตาแหน่ งของโดรนตัวที่ขาดจาก
สัญ ญาณ เพื่อ ให้ ส ามารถยัง คงรั บ ส่ ง ข้อ มู ล เหมื อ นเดิ ม ได้ แต่ จ ะมี
ระยะเวลาหน่ ึ งที่ต้องใช้ใ นการเคลื่ อนที่ ของโดรน ช่ วงเวลาน้ ัน อาจ
ส่งผลให้ไม่สามารถรับส่ งข้อมูลได้ขณะหน่ ึ ง
จากการทดสอบระยะเวลาขาดหายไป และการกลับมาของ
สัญญาณ พบว่าอัตราการส่ งข้อมูลเฉลี่ ยอยู่ระหว่าง 432 – 1023 kbit/s
ซ่ ึงระยะเวลาเฉลี่ยจะขาดหายไปประมาณ 10.67 วินาที เริ่ มต้ งั แต่วินาที
ที่ 7 ถึงวินาทีที่ 17 และ 18 ดังรู ปที่ 9

5. บทสรุป
ระบบเครื อข่ า ยไร้ ส ายโดยใช้ โ ดรนอัต โนมัติ ส ามารถ
น าไปใช้งานได้ใ นการรั บ ส่ งข้อมู ล ในพ้ื น ที่ ที่เ ข้าถึ งได้ยาก และลด
ความยุง่ ยากในการโยงสัญญาณ ลดค่าใช้จ่ายในการติดต้ งั อุปกรณ์แบบ
ตายตัว ซ่ ึ งอุปกรณ์โดรนถือเป็ นทางเลือกที่ดี ที่จะนามาประยุกต์ใช้กบั
งานด้านระบบเครื อข่ายในพ้ื นที่ที่เข้าถึ งได้ยาก ผูจ้ ดั ทาได้พฒั นาใน
ส่วนของซอฟต์แวร์ ที่สาหรับใช้ควบคุมการสัง่ การของโดรนแต่ละตัว
เพื่อให้เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ท่ีต้งั ไว้ และได้พฒั นาในส่ วนตัวโดรน
ในการเชื่อมต่อต่างๆให้สามารถใช้งานได้
ผลจากการดาเนิ น งาน พบว่าการสร้ างเครื อข่ ายสามารถ
ท าได้ แต่ ปั ญ หาที่ เ กิ ด ข้ ึ น คื อ เรื่ อ งของสั ญ ญาณที่ ค่ อ นข้า งต่ า และ
สภาพแวดล้อมขณะน้ ันที่ อาจส่ งผลต่อระบบการรั กษาตาแหน่ งของ
โดรน เมื่อทาการทดสอบบนอากาศ

ช่วงการขาดหาย

รู ปที่ 9. กราฟความสัมพันธ์ระหว่างอัตราการส่ งข้อมูลกับเวลา

6. กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณสมาชิกห้องปฏิบตั ิวจิ ยั ISACC ภาควิชาการบินและอวกาศ
คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ทุกท่านที่ให้ความอนุเคราะห์ใน
การจัดทาโครงการ โครงการนี�ได้รับทุนสนับสนุนส่ วนหนึ�งจากโครงการการ
แข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทยครั�งที� 18
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บทคัดย่ อ

2. งานและทฤษฎีทเี่ กีย่ วข้ อง
ในปั จจุบนั ปั ญหาด้านพลังงานเป็ นสิ่ งสาคัญและมีการใช้พลัง

ในปั จจุบนั การพัฒนาระบบวัดพลังงานไฟฟ้ามักจะใช้การวัด

งานอย่างเปล่าประโยชน์ ทาให้มีพลังงานที่สูญเสี ยไปมากมายโดยผูค้ นไม่

ด้วยการลากสายไฟฟ้ าและวัดได้ภายในครัวเรื อนหรื อพื้นที่ที่จากัดซึ่ งทา

ตระหนัก ถึ ง พลัง งานที่ สู ญ เสี ย ไปมากนัก ดัง นั้น โครงงานนี้ จึ ง สร้ า ง

ให้เกิ ดความไม่สะดวกในการวิเคราะห์ขอ้ มูลหรื อการขยายขนาดพื้นที่ ที่

อุ ป กรณ์ ว ัด ค่ า พลัง งานไฟฟ้ า และแสดงผลลัพ ธิ์ จากอุ ป กรณ์ ไ ฟฟ้ า ที่

ใช้ในการวัดค่าพลังงานไฟฟ้า

ต้องการ โดยใช้เทคโนโลยีการสื่ อสารที่เป็ นมาตรฐานและพร้อมสาหรับ

ในการพัฒ นาโครงงานนี้ จะใช้ เ ทคโนโลยี IoT ร่ วมกั บ

การใช้งานไอพีเวอร์ ชนั 6 ที่ถูกเลือกมาใช้เป็ นเทคโนโลยีการสื่ อสารใน

เครื อข่ายเซ็นเซอร์ ไร้สายเพื่อใช้ในการสื่ อสารและส่ งข้อมูลผ่านเครื อข่าย

ระดับชั้นเครื อข่ายและ เทคโนโลยีการสื่ อสาร MQTT ในระดับชั้นแอป

แบบไร้ ส าย การติ ด ต่ อ อุ ป กรณ์ ใ ช้ เ ทคโนโลยี 802.15.4 [1] โดยถู ก

พลิเคชัน พลังงานที่อุปกรณ์ไฟฟ้ าใช้น้ นั จะถูกส่ งมายังเครื่ องแม่ข่ายแบบ

ออกแบบมาให้ประหยัดพลังงานและใช้งานในระยะใกล้และเป็ น multi-

เวลาจริ งและบันทึกไว้ในฐานข้อมูลโดยจะแสดงผลข้อมูลพลังงานไฟฟ้า

hop network [2] ในส่ วนของระดับชั้นเน็ ตเวิร์คในการติ ดต่อสื่ อสารนั้น

ในรู ปแบบของกราฟผ่านเว็บไซต์

ใช้เ ทคโนโลยี 6LowPAN [3] ในการติ ด ต่ อ สื่ อ สารซึ่ งออกแบบมาให้

Abstract

รองรับไอพีเวอร์ ชนั 6 และประหยัดพลังงานอีกทั้งยังมีขนาดข้อมูลที่เล็ก

Nowadays, energy problems are becoming more severe.
People keep using electrical appliances without clearly realizing how
much energy is being wasted. Hence, this project aims to deploy
electrical power sensors that measure and report energy usage from
points of interest. To make the system comply with communication
standards and ready for the Internet of things, IPv6 was chosen for the
network layer protocol and MQTT for the application layer. Energy
usage data are transmitted to the server in real-time and recorded in the
database. The data are processed and visualized on the website.

และใช้ เ ทคโนโลยี ก ารสื่ อ สารในระดั บ ชั้น แอปพลิ เ คชัน เป็ น MQ
Telemetry Transport (MQTT) [4] ซึ่งมีขนาดเล็กและเป็ นการสื่ อสารแบบ
publish/subscribe
การพัฒ นาเซ็ น เซอร์ โ หนดนั้น ได้ ใ ช้ ร ะบบปฎิ บ ัติ ก ารณ์
Contiki OS [5] ซึ่ งเป็ นระบบปฎิ บ ัติ ก ารณ์ ส าหรั บ เซ็ น เซอร์ โ หนดที่ มี
ขนาดเล็กอีกทั้งยังรอบรับไอพีเวอร์ ชนั 6 และ 6LowPAN อีกทั้ง Contiki
ยัง ถู ก ออกแบบให้ ท างานหลายงานในเวลาเดี ย วกั น ได้ อี กด้ ว ย
การใช้ Contiki OS มีขอ้ ดีคือเมื่อเปลี่ยนเซ็นเซอร์โหนดเป็ นชนิดอื่นทาให้
เราไม่ตอ้ งแก้ไขโปรแกรมเพียงแค่คอมไพล์ใหม่ก็สามารถใช้งานได้กบั

1. บทนา

เซ็นเซอร์ โหนดใหม่ที่ Contiki OS รองรับอีกท้งั ยังมีเครื อข่ายสังคมที่มีคน

การบริ หารจัดการค่าใช้ไฟฟ้ าในปั จจุบนั เป็ นไปอย่างยากล า

ใช้จานวนมาก

บากทั้งยังระบุแน่ชดั ไม่ได้ว่าอุปกรณ์ตวั ใดใช้ไฟฟ้ ามากเกิ นไปและไม่มี
ความสม่าเสมอในการจัดเก็บค่าพลังงานไฟฟ้าในปั จจุบนั เทคโนโลยีเครื อ
ข่ายและเครื อข่ายไร้ สายเข้ามามีบทบาทสาคัญและ Internet of Things ที่

3. รายละเอียดการพัฒนา

กาลังเป็ นที่นิยมในปั จจุบนั ที่สามารถเชื่ อมต่ออุปกรณ์เข้าด้วยกันได้ผ่าน

เซ็นเซอร์โหนดเพื่อสร้างเป็ นเซ็นเซอร์เน็ตเวิร์คโดยให้เซ็นเซอร์โหนดรับ

การพัฒนาระบบจะพัฒนาในส่ วนที่ติดต่อกับผูใ้ ช้และอุปกรณ์

ระบบอิ นเตอร์ เน็ ต เพื่อลดความยุ่งยากในการเก็ บข้อมู ล โครงงานน้ ี จึ ง

ค่าจากอุปกรณ์วดั ค่าพลังงานไฟฟ้าและทาหน้าเว็บไซต์เพื่อแสดงผล

พัฒนาระบบอุปกรณ์เก็บข้อมูลการใช้ไฟฟ้ าแบบไร้ สายอัตโนมัติโดยใช้
ไอพีเวอร์ ชนั 6 เพื่อรองรับจานวนอุปกรณ์ที่เพิ่มข้ ึนในอนาคตรวมถึงต้อง
ใช้พลังงานในการทางานต่า
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3.1 ภาพรวมของระบบ

เต้ารับอุปกรณ์ไฟฟ้า

ภาพรวมของระบบตรวจวัดพลังงานไฟฟ้ าผ่านเครื อข่าย IPv6
แบบไร้สายดังรู ปที่ 1

Power meter

Level shifter

Sensor node
ห
รู ปที่ 3 สภาพแวดล้อมของการทดลองจริ ง

3.2 การออกแบบและพัฒนาระบบ

รู ปที่ 1 ภาพรวมของระบบ

การพัฒนาระบบแบ่ ง ออกเป็ น 2 ส่ วนหลัก คื อ 1) เครื อข่ า ย

เมื่อเจ้าของหรื อผูใ้ ช้เปิ ดเว็บไซต์เพื่อทาการดูข ้อมูลอุปกรณ์

เซ็นเซอร์ไร้สาย 2) ส่ วนเซิ ร์ฟเวอร์ ที่ใช้เก็บข้อมูลของพลังงานไฟฟ้ า โดย

ไฟฟ้าก็จะเห็นค่าอุปกรณ์ไฟฟ้ าแต่ละตัวที่ปรากฏอยูท่ ้ งั แบบเวลาจริ งและ

มีองค์ประกอบของระบบดังรู ปที่ 4

แบบรายวัน รายเดื อน เป็ นต้น โดยไม่จาเป็ นต้องอยู่ที่ครั วเรื อนเพียงแค่
เปิ ดระบบตรวจวัดพลังงานไฟฟ้ าและคอมพิวเตอร์ เครื่ องแม่ข่ายรวมทั้ง
ระบบเครื อข่ายที่ต่อสู่อินเทอร์ เน็ตก็สามารถทางานได้ จากรู ปที่ 2 เป็ นการ
ทดลองเก็บข้อมูลพลังงานลงบนฐานข้อมูลจากอุปกรณ์ ไฟฟ้ า ณ ที่ น้ีใช้
จอคอมพิวเตอร์เป็ นอุปกรณ์ไฟฟ้าและแสดงผลเป็ นกราฟผ่านเว็บไซต์

รู ปที่ 2 กราฟสําหรับแสดงผลข้อมูลจากฐานข้อมูล
ตัวอย่างการทดลองส าหรั บ อุปกรณ์ ไฟฟ้ าจริ งเป็ นดังรู ปที่ 3
โดยมี ก ารต่ อ เต้า รั บ อุ ป กรณ์ ไ ฟฟ้ า เข้า กับ เครื่ อ งมื อ วัด พลัง งานไฟฟ้ า
จากน้ นั ต่ออุปกรณ์วดั พลังงานไฟฟ้าเข้ากับเซ็นเซอร์ โหนด

รู ปที�่ 4 รู ปองค์ประกอบของระบบ
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ในส่ วนของเซ็ น เซอร์ โหนดที่ ติดกับอุ ป กรณ์ วดั ค่ าพลังงาน

4.1 สภาพแวดล้อมในการทดสอบ
4.1.1 การทดสอบระยะเวลาที่ใช้ ในการส่ งข้ อมูลผ่ าน MQTT จากเซ็นเซอร์
โหนดไปยังเครื่ องแม่ ข่าย
ทาการทดสอบโดยเปิ ดเครื่ องคอมพิวเตอร์ ไว้โดยต่อ border
router และทาการต้งั ค่าไอพีเวอร์ ชนั 6 ให้กบั border router เพื่อให้ border
router แจกไอพีเวอร์ ช่นั 6 ให้กบั เซ็ นเซอร์ โหนดอื่ นๆที่ ตอ้ งการเชื่ อมต่อ
เข้ามา จากน้ นั ทาการเปิ ดรอรับเซ็นเซอร์ โหนด ใช้คอมพิวเตอร์ อีกเครื่ อง
ต่อเข้ากับเซ็ นเซอร์ โหนดและส่ งเวลาปั จจุบนั ที่ เป็ นเวลาที่ใช้ในการส่ ง
ข้อมู ล ณ ขณะน้ ัน เป็ นข้อมูลเมื่ อข้อมู ลไปถึ งเครื่ องแม่ ข่ายก็ใช้เ วลา ณ
ปั จจุบนั ที่ ได้รับข้อมูลมาหักล้างกันเพื่อให้ได้เวลาที่ ใช้ในการส่ งข้อมู ล
ท้งั หมดโดย MQTT ที่ใช้ส่งแต่ละคร้ ังมีระยะห่ างเวลาในการส่ ง 10 วินาที
โดยเพิ่มระยะคร้ ังละ 1 เมตร

ไฟฟ้ า เป็ นโหนดสื่ อสารไร้ ส าย CC2650 Sensortag [6] ซึ่ งรองรั บ
เทคโนโลยีการสื่ อสารแบบ IEEE 802.15.4 และ 6LoWPAN
3.2.1 เซ็นเซอร์ เน็ตเวิร์ค
ประกอบไปด้ ว ยเซ็ น เซอร์ โ หนด CC2560 Sensortag [7]
เชื่ อมต่อผ่าน UART เข้ากับอุปกรณ์ วดั ค่ าพลังงานไฟฟ้ าโดยผ่าน level
shifter ที่เป็ นตัวแปลงแรงดันระหว่างเซ็ นเซอร์ โหนดและอุปกรณ์ วดั ค่า
พลังงานไฟฟ้า Peacefair PZEM-004 power meter [6] และ Tmote Sky ทา
เป็ น border router ต่อเข้ากับคอมพิวเตอร์ ผา่ น serial line ดังรู ปที่ 5

50 เมตร

(ก)

(ข)

เพิ่มครั้งละ 1 เมตร
A

รู ปที่ 5 (ก) เซนเซอร์โหนด Tmote sky และ (ข) อุปกรณ์วดั กาลังไฟ

25 เมตร

รู ปที่ 7 สภาพแวดล้อมการทดลองแบบ 1 hop

(ก)

4.1.2 การทดสอบระยะเวลาที่ใช้ ในการส่ งข้ อมูลผ่ าน MQTT จาก
เซ็นเซอร์ โหนดไปยังเครื่ องแม่ ข่ายแบบ multi-hop

(ข)

รู ปที่ 6 เซ็นเซอร์โหนด CC2650 sensortag (ก) ด้านหลัง (ข) ด้านหน้า

75 เมตร

3.2.2 โปรแกรมประยุกต์ บนเว็บไซต์
เป็ นเว็บไซต์ที่สามารถเข้าดูได้จากทุกที่เพื่อใช้ในการแสดงผล

4 เมตร

ข้อมูลพลังงานไฟฟ้าที่ได้รับจากเซ็นเซอร์ โหนดโดยใช้เครื่ องมือ Nodejs

B
A
เพิ่มครั้งละ 2 เมตร

ในการพัฒนาส่วนของฝั่งแม่ข่ายและแสดงผลด้วยกราฟให้กบั ลูกข่ายโดย

25 เมตร

สามารถแสดงค่าพลังงานไฟฟ้ าแบบเวลาจริ งและแสดงค่าพลังงานไฟฟ้า
จากฐานข้อมูลเพื่อดูขอ้ มูลย้อนหลังได้

รู ปที่ 8 สภาพแวดล้อมการทดลองแบบ 2 hop

3.3 ข้ อจากัดของระบบ

ทาการทดสอบโดยเปิ ดเครื่ องคอมพิวเตอร์ ไว้โดยต่อ border
router และทาการต้งั ค่าไอพีเวอร์ ชนั 6 ให้กบั border router เพื่อให้ border
router แจกไอพีเวอร์ ชน่ั 6 ให้กบั เซ็นเซอร์ โหนดอื่นๆที่ตอ้ งการเชื่ อมต่อ
เข้ามา จากน้ ันทาการวางตัวเซ็นเซอร์ โหนด A ไว้ห่างจาก border router
เป็ นระยะ 4 เมตรจากน้ นั ให้เซ็นเซอร์ โหนด B ต่อเข้ากับคอมพิวเตอร์ อีก
เครื่ องหน่ ึ งเพื่อให้ส่งเวลาขณะที่กาลังส่ งข้อมูลผ่าน MQTT ไปยังเครื่ อง
แม่ข่ายโดยผ่าน เซ็นเซอร์ โหนด A ก่อนจะไปถึ งโดย MQTT ที่ใช้ส่งแต่
ละคร้ ังมีระยะห่ างเวลาการส่ ง 10 วินาทีโดยเพิ่มระยะคร้ ังละ 2 เมตร

ระบบที่พฒั นามีขอ้ จากัดโดยเมื่อติดตั้งระบบจะต้องทราบใช้
ไอพีเครื่ องแม่ข่ายจริ งเพื่อให้ MQTT subscribe ข้อมูลได้จากเครื่ องแม่ข่าย
และเครื่ องแม่ข่ายจาเป็ นต้องรองรับไอพีเวอร์ ชนั 6

4. การทดสอบการใช้ งาน
ทาการทดสอบระบบในส่ วนของการส่ งข้อมูลผ่านรู ป แบบ
multi-hop ระหว่ า งเซ็ น เซอร์ โ หนดและท าการทดสอบที่ ภ าควิ ช า
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ชั้นที่ 7
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4.2 ผลการทดสอบและวิจารณ์ ผล
จากการทดสอบระยะเวลาที่ใช้ในการส่ งข้อมูลจากเซ็ นเซอร์
โหนด A ไปยังเครื่ องแม่ข่ายตามรู ปที่ 7 ได้ผลการทดลองดังรู ปที่ 9 จาก
การเพิ่ ม ระยะห่ างครั้ งละ 1 เมตร การส่ ง ข้ อ มู ล ผ่ า น MQTT มี ค่ า
ความหน่วงเวลาประมาณ 20 วินาทีโดยเฉลี่ยในระยะ 1-5 เมตร

ส าหรั บ แนวทางในการพัฒ นาต่ อ สามารถพัฒ นาระบบ
เครื อข่ายเซ็นเซอร์ ไร้ สายให้สามารถส่ งข้อมูลได้เร็ วข้ ึ น หรื อสามารถนา
ข้อมูลพลังานไฟฟ้ ามาวิเคราะห์เพื่อทานายการใช้งานพลังงานไฟฟ้าใน
อนาคต
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5. บทสรุป
ระบบตรวจวัด พลังงานไฟฟ้ า ผ่านเครื อข่ ายไอพี เ วอร์ ชัน 6
แบบไร้ สายสามารถใช้งานได้แ ละสามารถทางานแบบ multi-hop ของ
เซ็นเซอร์ ได้อีกท้ งั ยังสามารถใช้เอ็มคิวทีทีเป็ นช่ องทางในการสื่ อสารใน
ระดับช้ นั แอปพลิเคชันได้โดยรวมระบบสามารถวัดค่าพลังงานไฟฟ้ าที่
อุปกรณ์ไฟฟ้าใช้ได้และสามารถส่ งมายังเครื่ องแม่ข่ายรวมถึงยังสามารถดู
ได้จากทุกที่
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การศึกษาแนวทางการปรับปรุ งระบบเครื อข่ ายไร้ สายโดยใช้ หลักการบริ หารโครงการ
กรณีศึกษา ศูนย์ แพทยศาสตรศึกษาชั้ นคลินิก โรงพยาบาลหาดใหญ่
Feasibility Study of Wireless Network Implementation Based on Project Management
Concept: A Case Study of Medical Education Center
ยศธร ใจสว่าง1 และ ธัชชัย เอ้งฉ้ วน2
1
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์
15 ถ.กาญจนวณิ ชย์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 โทรศัพท์ 0-7428-2000 โทรสาร 0-7455-8941
2
อาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์
15 ถ.กาญจนวณิ ชย์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 โทรศัพท์ 0-7428-2000 โทรสาร 0-7455-8941
ระบบเครื อข่ า ยไร้ ส ายในปั จ จุ บ ัน พบว่ า รู ป แบบการเชื่ อ มต่ อ ระบบ
อินเตอร์ เน็ตที่แยกต่อกันในแต่ละชั้นภายในอาคาร เกิ ดปั ญหาเรื่ องความ
ล่าช้าในการใช้งานระบบอินเตอร์ เน็ต เนื่ องจากไม่มีระบบควบคุมการใช้
งานแบนวิธ (Bandwidth) ประกอบกับการติดตั้งอุปกรณ์กระจายสัญญาณ
ระบบเครื อข่ายไร้ สายไม่ครอบคลุมพื้นที่ รวมทั้งค่าใช้จ่ายในการใช้งาน
อินเตอร์ เน็ ต ณ ปั จจุบนั ค่าบริ การเฉลี่ ยต่อเดื อน เดื อนละ 5 หมื่นบาท
นอกจากนี้ การใช้งานระบบเครื อข่ายไร้ สายขององค์กร ไม่สอดคล้องกับ
พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิ ด เกี่ ยวกับ คอมพิ วเตอร์ พ.ศ.
2550 ที่ตอ้ งจัดเก็บข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ (Logfile) ไม่น้อยกว่า 90
วัน
จากปั ญ หาดัง กล่ า ว ผู ้วิ จ ัย จึ ง ได้ ส ารวจและศึ ก ษาวิ ธี ก าร
ปรั บ ปรุ ง ระบบเครื อ ข่ า ยไร้ ส ายที่ ส ามารถน าไปปฏิ บ ัติ ไ ด้จ ริ ง (Best
Practices) โดยการออกแบบและติ ด ตั้ง ระบบเครื อข่ า ยไร้ ส ายให้
ครอบคลุ ม พื้น ที่ ใ ช้บ ริ ก าร พร้ อมทั้งก าหนดแนวทางการพัฒนาระบบ
เครื อ ข่ า ยไร้ ส ายของศู น ย์แ พทยศาสตรศึ ก ษาชั้น คลิ นิ ก โรงพยาบาล
หาดใหญ่ ให้สามารถตอบสนองความต้องการของผูใ้ ช้งาน เพื่อให้ระบบ
มีความปลอดภัย สาหรับการควบคุมและตรวจสอบ โดยจะสอดคล้องกับ
พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิ ด เกี่ ยวกับ คอมพิ วเตอร์ พ.ศ.
2550 ตลอดจนสามารถลดค่าใช้จ่ายในการใช้งานอินเตอร์ เน็ตขององค์กร

บทคัดย่ อ
งานวิจยั นี้ มีวตั ถุ ป ระสงค์ใ นการศึ กษาแนวทางการปรั บปรุ ง
เครื อข่ายไร้สาย ซึ่ งได้สารวจพื้นที่เพื่อใช้ในการออกแบบก่อนการติดตั้ง
ระบบเครื อข่ า ยไร้ ส าย พร้ อ มทั้ง ก าหนดแนวทางการพัฒ นาระบบ
เครื อข่ า ยไร้ ส ายตามหลั ก การบริ หารเครื อข่ า ย ให้ ส อดคล้ อ งกั บ
พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทาความผิ ด เกี่ ยวกับ คอมพิ วเตอร์ พ.ศ.
2550 และเสนอทางเลื อ กในการลดค่ า ใช้ จ่ า ยในการใช้ ง านระบบ
อินเตอร์ เน็ตขององค์กร จากผลสารวจทั้ง 3 ด้าน คือ ด้านประสิ ทธิ ภาพ
ด้านการยืนยันสิ ทธิ์ การใช้งานและด้านการให้บริ การ พบว่ากลุ่มตัวอย่าง
เห็นด้วยกับการปรับปรุ งระบบเครื อข่ายไร้สายขององค์กรทั้งสามด้าน
คาสาคัญ: การบริ หารจัดการเครื อข่าย, ระบบเครื อข่ายไร้สาย

Abstract
This study was aimed to improve wireless network
performance. We explored and design the area to network installation.
Moreover, the policy of network development was created along to the
act on the computer ralated crime and maintainaree and service fees
were deceased. All evaluations showed positive results refer to the user
approval and satisfaction for this improvement.

2. ระเบียบวิธีวจิ ยั
2.1 ศึกษาปัญหาและรวบรวมข้ อมูล

Keywords: Network Management, Wireless Network System

ปั จจุบนั ระบบเครื อข่ายไร้ สายของศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้น
คลิ นิ ก โรงพยาบาลหาดใหญ่ ใช้ ร ะบบเครื อข่ า ยไร้ ส ายแบบต่ อ
อินเตอร์ เน็ตแยกแต่ละชั้นของอาคาร มีการติดตั้งอินเตอร์ เน็ตตั้งแต่ช้ นั ที่ 1
ถึงชั้นที่ 9 ขนาดช่องสัญญาณอินเตอร์ เน็ตที่ใช้งานจานวน 100 Mbps /10
Mbps ต่อจุด ดังรู ปที่ 1

1. บทนา
ปั จจุบนั ได้มีการประยุกต์ใช้เ ครื อข่ายไร้ ส ายเข้ามาเป็ นส่ วน
หนึ่ งของระบบด้านการศึกษา มีก ารนาระบบอิ นเตอร์ เน็ ตมาใช้เพื่อให้
เข้าถึงแหล่งข้อมูล ทาให้มีความสะดวกรวดเร็ ว ผูว้ ิจยั จึงได้ศึกษาปั ญหา
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Management) การออกแบบเครื อข่ า ยแบบล าดั บ ชั้ น (Hierarchical
Network) และการออกแบบการวางจุดติดตั้ง Access Point (Site Survey)
ก่อนการติดตั้งอุปกรณ์
โดยการทา Site Survey แบบ Passive ซึ่ งเป็ นรู ปแบบการใช้
ซอฟต์แวร์ จาลองการแผ่ของคลื่ นวิทยุ โดยติ ดตั้ง Access Point ขึ้ นมา
เท่ากับจานวนที่ สารวจ โดยการใช้ซอฟต์แวร์ HiveManager NG ของ
บริ ษทั Aerohive เป็ นระบบบริ หารจัดการเครื อข่ายไร้ สายของ Aerohive
แบบคลาว์ดสามารถใช้ WiFi Planning Tool ทางานผ่านหน้า Web-based
ดังรู ป ที่ 3 สามารถสร้ างหรื อ Upload แผนที่ ที่ ต้อ งการวางจุ ด ติ ด ตั้ง
Access Point และสร้างรายงานจากการวางแผนให้ได้ ทดลองให้ใช้งาน
ได้ฟรี 30 วัน

รูปที่ 1 รู ปแบบเครื อข่ายไร้สายในปั จจุบนั
ปัจจุบนั ปัญหาการใช้งานอินเตอร์เน็ตสามารถวิเคราะห์ได้เป็ น
3 กลุ่ม ดังต่อไปนี้
- กลุ่มผูบ้ ริ หาร เนื่ องจากไม่มีระบบการจัดเก็บข้อมูลการใช้
งานอิ นเตอร์ เ น็ ต ทาให้ ไม่ ทราบข้อมู ล และข้อมู ล การใช้งานทั้งหมดที่
เกี่ ยวกับระบบเครื อข่ ายไร้ ส าย ส่ งผลให้ ไม่ ส ามารถดาเนิ น การพัฒนา
ระบบเครื อข่ายไร้สายเพื่อให้มีประสิ ทธิ ภาพได้
- กลุ่มผูด้ ูแลระบบ เนื่ องจากระบบการใช้งานอินเตอร์ เน็ตใน
ปัจจุบนั เป็ นแบบแยกชั้น ทาให้เกิ ดการกระจายของอุปกรณ์ตามจุดต่าง ๆ
เป็ นจานวนมาก หากมีอุปกรณ์ที่ชารุ ดเสี ยหาย ผูด้ ูแลไม่สามารถทราบถึ ง
สถานะของอุปกรณ์ และกรณี มีไฟฟ้ าขัดข้องหรื อกระแสไฟฟ้ าไม่คงที่ ทา
ให้อุปกรณ์ ช ารุ ด ซึ่ งต้องเสี ยเวลาในการตรวจสอบอุ ป กรณ์ แ ละตั้งค่ า
อุปกรณ์ใหม่
- กลุ่มผูใ้ ช้งาน เนื่ องจากสัญญาณไม่ครอบคลุมพื้นที่ใช้บริ การ
โดยเฉพาะช่ วงเวลาที่ มีผูใ้ ช้งานพร้ อมกัน ทาให้ เ กิ ด ความล่ าช้าในการ
เชื่อมต่อสัญญาณและการใช้งานส่ งผลให้การสื บค้นข้อมูลเกิ ดความล่าช้า
ไปด้วย ขาดความเชื่อมัน่ ในการใช้งานระบบเครื อข่ายไร้สาย
ปั ญ หาที่ ท าให้ ก ารใช้ ง านอิ น เตอร์ เ น็ ต ในปั จ จุ บ ัน ไม่ มี
ประสิ ทธิ ภาพ คื อ ปั ญหาการบริ ห ารจัด การเครื อข่ าย ปั ญหาค่ าใช้จ่า ย
ปั ญหา พรบ.คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 ปั ญหาสัญญาณไม่ครอบคลุมพื้นที่
ให้บริ การ ดังรู ปที่ 2

รู ปที่ 3 WiFi Planning Tool ทางานผ่านหน้า Web-based

2.3 ออกแบบระบบ
ผู้วิ จ ัย ได้ อ อกแบบเครื อข่ า ยแบบล าดั บ ชั้ น (Hierarchical
Network) [1] เพื่อควบคุมการบรอดคาสต์ (Broadcast) และจัดการโซน
เพื่อควบคุมและรักษาความปลอดภัยของระบบโดย Core Layer เป็ น
อุปกรณ์หลักที่ เชื่ อมต่อระหว่างกันด้วยความเร็ วสู ง Distribution Layer
เป็ นอุปกรณ์ ที่เ ชื่ อมโยงอุปกรณ์ ห ลัก ไปยังอุ ป กรณ์ เ ครื อข่ ายปลายทาง
Access Layer รองรับการเชื่ อมต่อกับอุปกรณ์ปลายทางจากผูใ้ ช้งาน และ
การออกแบบจึงกาหนด Bandwidth Aggregation [2] เพื่อให้จุดที่เป็ นคอ
ขวด สามารถเชื่ อ มต่ อ กัน ให้ ป ริ มาณช่ อ งสั ญ ญาณที่ เ พิ่ ม ขึ้ น โดยที่
Wireless Controller มีความต้องการเข้ามาใช้งานสู งเนื่ องจากต้องติดต่อ
กับ Access Point ตลอดเวลา ก็มีโอกาสที่เกิดคอขวดได้ ดังรู ปที่ 4

รูปที่ 2 แผนภาพก้างปลาระบุปัญหาเครื อข่ายไร้สายในปั จจุบนั

2.2 การวิเคราะห์ ระบบ
จากปั ญหาการใช้งานอินเตอร์ เน็ตในปั จจุบนั สามารถแก้ไข
ปั ญ หา โดยผูว้ ิ จยั น าแนวทางการบริ ห ารจัด การเครื อ ข่ าย (Network
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สถานที่ ที่ต้อ งการใช้ง าน และสอบถามจากผูใ้ ช้งานหรื อ ผูด้ ู แ ลระบบ
เครื อข่าย สิ่ งที่ตอ้ งเก็บข้อมูลประกอบด้วย
2.4.1 รู ปแบบเครื อข่ายเดิ ม เพื่อให้ผูอ้ อกแบบสามารถนาไป
ประกอบพิจารณาในขั้นตอนการออกแบบเพื่อวิเคราะห์ผลกระทบต่างๆ
ที่มีต่อเครื อข่ายเดิมได้
2.4.2 ลักษณะของพื้นที่ ควรเริ่ มจากการสาเนาแบบของพื้นที่
หรื ออาคาร และเดิ นสารวจสถานที่จริ งเพื่อ ตรวจสอบความถูกต้องของ
แบบ และรายละเอียดของวัสดุที่ใช้ทาผนัง ตูเ้ อกสาร และฉากกั้นต่าง ๆ ที่
อาจจะส่ งผลต่อการปิ ดกั้นสัญญาณวิทยุแล้วระบุลงในแบบ
2.4.3 ประเภทของซอฟต์แ วร์ ที่ ใ ช้ง าน โดยเก็ บ ข้อ มู ล ผ่ า น
เครื อข่ ายไร้ ส าย เช่ น Web, Streaming Video, File Transfer หรื อ
โปรแกรมเฉพาะงานต่ า ง ๆ ที่ ใ ช้ ใ นองค์ก ร เพื่ อ แบ่ ง แยกข้อมู ล ที่ รั บ
ส่ งผ่านเครื อข่ายไร้ สายว่าเป็ นประเภทใด (Data, Video, Voice) เพื่อให้
ผูอ้ อกแบบระบบสามารถทราบถึ งรู ปแบบของข้อมูลที่จะมีการรับส่ งใน
ระบบเครื อข่ายไร้ สาย เพื่อระบุปริ มาณการใช้งานเครื อข่าย เช่ น Google
Apps for Education มีการรับส่ งประเภทข้อมูล (Data) และ YouTube มี
การรับส่ งประเภทวีดีโอ (Video) เป็ นต้น
2.4.4 จ านวนผู้ใ ช้งาน เป็ นการส ารวจแต่ ล ะพื้ น ที่ ที่ มี ค วาม
ต้องการใช้งานเครื อข่ายไร้ สายว่ามีผใู ้ ช้งานมากน้อยเพียงใด ลักษณะการ
ใช้งานของผูใ้ ช้งานเครื อข่ายไร้ ส ายเป็ นแบบก าหนดจุ ด หรื อเคลื่ อนที่
เพราะหากผู ้ใ ช้ ง านมี ก ารเคลื่ อ นย้า ยต าแหน่ ง ระหว่ า งการใช้ ง าน
ผูอ้ อกแบบต้องคานึงถึงการ Roaming ด้วย
2.4.5 กาหนดพื้ นที่ ที่ตอ้ งการใช้งานเครื อข่ายไร้ สาย เพื่ อให้
สามารถคานวณปริ มาณ Access Point ให้เหมาะสม
2.4.6 ประเภทของอุป กรณ์ ไ ร้ ส าย เพื่อ ส ารวจว่ าผู ้ใ ช้ งาน
เครื อข่ายไร้ สายใช้อุปกรณ์ไร้ สายประเภทใด และใช้ระบบปฏิบตั ิการใด
เพื่อให้ครอบคลุมการเชื่ อมต่อจากอุปกรณ์ได้หลากหลายประเภท
2.4.7 งบประมาณ เป็ นสิ่ ง ที่ ต้อ งทราบเพื่ อ ใช้ป ระกอบการ
ออกแบบ โดยงบประมาณที่จะนามาลงทุนกับระบบเครื อข่ายไร้ สายว่ามี
มากน้อยเพียงใด ในกรณี ที่งบประมาณจากัดผูอ้ อกแบบสามารถนาข้อมูล
ส่ วนนี้ ไปใช้เพื่อให้ระบบเหมาะสมกับงบประมาณ
2.4.8 ช่ วงเวลาที่ตอ้ งการใช้งาน เป็ นการสารวจระยะเวลาที่ มี
ผูใ้ ช้งานเป็ นจานวนมากในเวลาเดี ยวกัน เพื่อให้ระบบทางานได้อย่างมี
ประสิ ทธิภาพ

รูปที่ 4 การทา Link Aggregation
จากการศึ ก ษาหลั ก การบริ หาร เครื อข่ า ย
(Network
Management) [3] สามารถนาแนวทางแก้ไขปั ญหาตามองค์กรมาตรฐาน
นานาชาติ ISO ที่ได้กาหนดแนวทางสาหรับการบริ หารเครื อข่ายอย่างเป็ น
ระบบ ซึ่ งประกอบด้ว ย คื อ การบริ หารประสิ ท ธิ ภ าพ การบริ หาร
ข้อผิดพลาด การบริ หารการกาหนดค่าเบื้องต้น การบริ หารบัญชี ผใู ้ ช้ และ
การบริ หารด้านความปลอดภัย ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 สรุ ปผลการนาแนวทางการบริ หารเครื อข่าย
หัวข้ อ
ผลการนาแนวทางการบริหารเครือข่ าย
มาใช้ งาน
การบริ หารประสิ ทธิภาพ
การออกแบบผัง Bandwidth
(Performance Management) Aggregation
การบริ หารข้อผิดพลาด (Fault ใช้ Protocol SNMP เพื่อตรวจสอบการ
Management)
ทางานของอุปกรณ์เครื อข่ายไร้สาย
การบริ หารการกาหนดค่า
ใช้ Protocol CAPWAP (Control And
เบื้องต้น (Configuration
Provisioning of Wireless Access
Management)
Points) เพื่อกาหนดค่าการทางานของ
Access Point
การบริ หารบัญชีผใู้ ช้
การกาหนด Policy Management โดย
(Accounting Management)
ให้ผใู้ ช้งานต่อ 1 Account สามารถใช้
งานได้ 5 Mbps /2 Mbps
การบริ หารด้านความ
มีระบบตรวจจับการบุกรุ กเครื อข่ายไร้
ปลอดภัย (Security
สาย Wireless Intrusion Prevention
Management)
System (WIPS)

2.5 การประเมินประสิทธิภาพของระบบ
การประเมินประสิ ทธิ ภาพของระบบ ได้กาหนดเกณฑ์แบบ
มาตรอัน ดับ (Rating Scale) ตามวิ ธี ก ารของไลเคอร์ ท (Likert)
ประกอบด้วยระดับการให้คะแนน 5 ระดับ ดังแสดงในตารางที่ 2

2.4 การพัฒนาระบบ
ผูว้ ิจยั ได้ทาการเก็บ ข้อมูล ความต้องการ และรู ปแบบการใช้
งาน รวมถึ ง การศึ ก ษาสภาพแวดล้อ มต่ าง ๆ โดยใช้วิธีก ารเดิ น ส ารวจ
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ตารางที่ 2 เกณฑ์การให้คะแนนแบบประเมิน
ระดับเกณฑ์ การให้ คะแนน
ความหมาย
คะแนนเฉลีย่
เชิงปริมาณ
4.6 – 5.0
5
ความพึงพอใจต่อระบบอยูใ่ นระดับดี
มาก
3.6 – 4.5
4
ความพึงพอใจต่อระบบอยูใ่ นระดับดี
2.6 – 3.5
3
ความพึงพอใจต่อระบบอยูใ่ นระดับปาน
กลาง
1.6 – 2.5
2
ความพึงพอใจต่อระบบอยูใ่ นระดับน้อย
1.0 – 1.5
1
ความพึงพอใจต่อระบบอยูใ่ นระดับน้อย
ที่สุด

เครื อข่ายไร้สาย ด้านการการยืนยันสิ ทธิ์ การใช้งานและด้านการให้บริ การ
อยูใ่ นระดับที่ดี

2.6 ผลการวิจยั

4. กิตติกรรมประกาศ

การวิ จ ัย ครั้ งนี้ ผู้วิ จ ัย ได้น าความรู้ จ ากการศึ ก ษาทฤษฏี ก าร
พัฒนาระบบเครื อข่ายไร้ สายมาประยุกต์ใช้ เพื่อให้มีลาดับ ขั้นตอนการ
ทางานที่ถูกต้องดังนี้
2.6.1 การออกแบบแผนผัง เครื อข่ ายตามแนวทางหลัก การ
บริ หารเครื อข่ายไร้ ส าย และออกแบบแผนผังโครงสร้ างของ Network
Diagram เพื่อระบุการจัดวางของอุปกรณ์เครื อข่าย และจัดซื้ ออุปกรณ์ตาม
การออกแบบแผนผัง
2.6.2 การออกแบบจุด ติด ตั้ง Access Point โดยการศึก ษา
บริ เวณที่จะทาการติดตั้ง บริ เวณที่ ตอ้ งการใช้งานเครื อข่ายไร้ สาย และ
จาลองการติดตั้ง โดยการทา Site Survey ในการจาลองให้ Access Point
กระจายสัญญาณออก 2 ย่านความถี่ คือ 2.4 GHz และ 5 GHz เพื่อหาจุด
ติดตั้ง และจานวนที่เหมาะสม เพื่อใช้ในการจัดซื้ออุปกรณ์ต่อไป
2.6.3 ข้อก าหนด (TOR) อุ ป กรณ์ เ ครื อข่ ายไร้ ส าย โดยน า
หลัก การ PDCA เพื่อให้ อุปกรณ์ ที่ใ ช้งาน ตรงกับความต้องการของ
ผูใ้ ช้งาน และเขียนข้อกาหนดอุปกรณ์ ให้ตรงกับคุ ณสมบัติของอุปกรณ์
พร้ อมทั้งจัดทาคู่มือการตรวจสอบคุณสมบัติของอุปกรณ์ ให้ง่ายกับการ
ตรวจรับอุปกรณ์
2.6.4 วิเ คราะห์ ค วามคุ ้ม ค่ าในการปรั บ ปรุ งเครื อข่ ายไร้ ส าย
จาก 3 ปัจจัย คือ 1. ขนาดช่องสัญญาณอินเตอร์เน็ต 2. เทคโนโลยีที่ใช้งาน
3. จานวนผูใ้ ช้งาน และจัดทา Flow chart เพื่อเสนอทางเลื อกในการ
ปรับปรุ งเครื อข่ายไร้สายให้กบั ผูบ้ ริ หาร

อาจารย์ธชั ชัย เอ้งฉ้วน ที่ปรึ กษาสารนิ พนธ์ เป็ นส่ วนสาคัญ
เป็ นอย่างมากที่กรุ ณาให้คาปรึ กษาให้ขอ้ เสนอแนะ รวมทั้งข้อคิดเห็น อัน
เป็ นประโยชน์ต่อการจัดทาสารนิ พนธ์ให้แก่ผจู ้ ดั ทามาโดยตลอด
ขอกราบขอบพระคุณของบิดามารดา ครอบครัวที่ส่งเสริ มและ
เป็ นแบบอย่า งที่ ดี ใ นการด าเนิ น ชี วิ ต และเป็ นผู ้ใ ห้ ก ารสนับ สนุ น ด้า น
การศึกษาอีกทั้งยังคอยเป็ นกาลังใจจนประสบความสาเร็ จในทุกวันนี้

3. สรุปผลการวิจยั
การปรับปรุ งเครื อข่ายไร้ สาย ของศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้น
คลินิก โรงพยาบาลหาดใหญ่ ได้มุ่งเน้นการพัฒนาโดยนาเทคโนโลยีและ
ทฤษฏี ที่ เ กี่ ยวข้องในระบบเครื อข่ายไร้ สาย เป็ นวิธีการปรับปรุ งระบบ
เครื อข่ า ยไร้ ส ายที่ ส ามารถน าไปปฏิ บ ัติ ไ ด้ จ ริ ง ท าให้ ร ะบบมี ค วาม
ปลอดภัย สามารถควบคุ ม และตรวจสอบ เพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ
พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิ ด เกี่ ยวกับ คอมพิ วเตอร์ พ.ศ.
2550 ตลอดจนสามารถลดค่าใช้จ่ายในการใช้งานอินเตอร์ เน็ตขององค์กร
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2.7 อภิปรายผลการวิจยั
การวิจยั ครั้งนี้ ผวู ้ ิจยั ได้ทาการประเมินความพึงพอใจในการใช้
งานเครื อข่ายไร้ สายของ ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลิ นิก โรงพยาบาล
หาดใหญ่ โดยผลการทดสอบทั้ง 3 ด้า น คื อ ด้า นประสิ ท ธิ ภ าพของ
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บทคัดย่ อ

1. บทนา [1][2]

บทความนี้ เป็ นการประยุก ต์ใช้งานฮันนี่ พ็อต (Honey pot)
ร่ วมกับระบบตรวจจับการบุกรุ ก (Intrusion Detection System: IDS) บน
เครื อข่าย เรามุ่งเน้นถึ งประสิ ทธิ ภาพในการตรวจจับแพ็คเกจการบุกรุ ก
ในรู ปแบบโปรโตคอล TCP (Transmission Control Protocol), UDP
(User Datagram Protocol) และ ICMP (Internet Control Message
Protocol) บนระบบเครื อข่ายไร้สาย รวมถึงทาการเปรี ยบเทียบกันระหว่าง
เครื อข่ายที่ มีระบบตรวจจับการบุก รุ ก เพี ยงอย่างเดี ยวกับเครื อข่ ายที่ มี
ระบบตรวจจับการบุกรุ ก ร่ วมกับฮันนี่ พ็อต เครื่ องมือที่ ใช้สาหรั บการ
ตรวจจับการบุกรุ กคือโปรแกรม Snort และใช้โปรแกรม Honeyd เพื่อ
สร้ า งเป้ า หมายลวงส าหรั บ การบุ ก รุ ก ผลการวิ จ ัย พบว่ า เมื่ อ มี ร ะบบ
ตรวจจับการบุกรุ ก ทางานร่ วมกับฮันนี่พอ็ ต จะช่ วยเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการ
ตรวจจับแพ็คเกจการบุกรุ กมากขึ้นอย่างน้อย 30 เปอร์เซ็นต์

ระบบเครื อข่ายแบบไร้สาย (Wireless Local Area Networks;
WLAN) นั้น แม้จ ะช่ วยให้ ค วามสะดวกสบายกับ เราในการเชื่ อมต่ อ
คอมพิวเตอร์ เข้ากับเครื อข่ายได้จากทุกที่ แต่ในทางกลับกัน หากมองใน
แง่ของระบบรักษาความปลอดภัย ใครก็ตามที่อยูใ่ นพื้นที่ให้บริ การแล้ว ก็
สามารถบุกรุ กเข้าไปในเครื อข่ายได้ ซึ่ งระบบการรักษาความปลอดภัยใน
เครื อข่ายไร้ สายในปั จจุบนั นั้นมี อยู่หลายวิธีอนั ประกอบด้วย ไฟร์ วอลล์
(Firewall) โปรแกรมป้ องกันไวรัส (Anti-Virus) และ ระบบตรวจสอบ
การบุกรุ ก IDS (Intrusion Detection Systems)
โดย IDS คือระบบตรวจสอบการบุกรุ กเข้าสู่ ระบบเครื อข่าย
มักวางไว้ท้ งั หน้าไฟร์ วอลล์และหลังไฟร์ วอลล์เพื่อตรวจสอบการบุกรุ ก
และตรวจสอบผลการใช้ไฟร์ วอลล์ว่ากรองได้มากน้อยเพียงใด ตัวอย่าง
การบุกรุ กเช่น DoS (Denial of Service), Port scan หรื อ Code red เป็ นต้น
ระบบการตรวจจับการบุกรุ ก ซึ่ งทางานอยู่บนโฮสต์ เพื่อท า
การตรวจจับเหตุการณ์หรื อกิจกรรมต่างๆ ที่แอบแฝงบนโฮสต์ เราเรี ยกว่า
host-based IDS และระบบการตรวจจับซึ่ งทางานบนระบบเครื อข่ายเมื่อ
ทาหน้าที่ในการตรวจสอบข้อมูลซึ่ งไหลเวียนภายในเครื อข่าย แต่น้ นั ไม่
เพียงพอในการตรวจจับการบุกรุ ก จึงต้องมีระบบซึ่ งออกแบบมาเพื่อ ลวง
ให้ดูเหมื อนว่าเป็ นสิ่ งที่ ผูบ้ ุกรุ กสามารถบุกรุ กได้เพื่อเบี่ยงเบนเป้ าหมาย
ของการบุกรุ กเพื่อผูด้ ูแลระบบจะสามารถตรวจพบและป้ องกันเครื อข่าย
ได้ทนั เวลา
ฮันนี่ พอ็ ต [4]คือคอมพิวเตอร์ หรื อกลุ่มของคอมพิวเตอร์ ที่ถูก
ติดตั้งไว้สาหรับลวงให้ผบู ้ ุกรุ กทาการโจมตี เพื่อเรี ยนรู ้ เทคนิ คที่ ผบู ้ ุกรุ ก
ใช้ และใช้ ค วามรู ้ เ หล่ า นั้น หาทางป้ อ งกัน การโจมตี ใ หม่ ๆ ที่ เ กิ ด ขึ้ น
นอกจากนี้ ฮนั นี่พอ็ ตยังสามารถใช้ลดความเสี่ ยงของเซิ ร์ฟเวอร์ ในระบบที่
อาจถูกโจมตีหรื อใช้เป็ นระบบตรวจจับการบุกรุ กได้อีกทางหนึ่งด้วย

คาสาคัญ: ฮันนี่พอ็ ต, Snort, ระบบตรวจจับการบุกรุ ก

Abstract
This article applications Honey pot with intrusion detection
system (IDS) in network. We focus on the effectiveness of intrusion
detection package. A protocol TCP (Transmission Control Protocol),
UDP (User Datagram Protocol) and ICMP (Internet Control Message
Protocol) in wireless network. The comparison between the network
intrusion detection systems only and network intrusion detection system
with Honey pot. Tools used for the intrusion detection is Snort program
and use Honeyd program to create a catchy target for intrusion. The
results showed that when an intrusion detection system working with
the Honey pot. It improves the efficiency of intrusion detection package
to more than 30 percent

2. ระบบตรวจจับผู้บุกรุกและฮันนี่พอ็ ต
2.1 ระบบตรวจจับผู้บุกรุก [3]

Keywords: Honey Pot, Snort, intrusion detection system

ระบบตรวจจับผูบ้ ุกรุ ก (Intrusion Detection Systems; IDS)
เป็ นเครื่ องมื อ ส าหรั บ การรั ก ษาความปลอดภัย อี ก ประเภทหนึ่ งที่ ใ ช้
สาหรับตรวจจับความพยายามที่จะบุกรุ กเครื อข่าย และเป็ นการตรวจสอบ
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การสื่ อ สารข้อ มู ล ภายในเครื อ ข่ า ยสื่ อ สาร โดยการวิ เ คราะห์ รู ป แบบ
พฤติ ก รรมในกลุ่ ม ของข้อมู ล (Data Packet) เพื่ อค้น หาสิ่ ง ผิ ด ปกติ
(Anomaly) แล้วนาเข้าสู่ กระบวนการทานาย (Prediction) เพื่อตัดสิ นใจว่า
พฤติ ก รรมนั้น เป็ นการบุ ก รุ ก จริ ง หรื อ ไม่ แ ละท าการแจ้ง เตื อ นผู ้ดู แ ล
เครื อข่ายทราบเพื่อดาเนิ นการต่อไป แต่บางครั้งก็ไม่สามารถตรวจจับการ
บุกรุ กได้ เนื่ องจากมีปัญหาเรื่ องการทางานกับสภาวะแวดล้อมสวิตช์ชิง
(switching) เนื่องจากทราฟฟิ กที่วง่ิ บนเครื อข่ายไม่ได้กระจายทัว่ ไปทาให้
ยากต่อการตรวจจับ หรื อในกรณี น้ ี ใช้แบบ signature based IDS รู ปแบบ
ต่างๆ ที่บุกรุ กไม่ได้ทาการอัพเดตอยูเ่ สมอ ทาให้ไม่สามารถตรวจจับการ
บุกรุ กแบบใหม่ๆได้ และยังเจอกับเทคนิ คใหม่ๆหรื อ ซับซ้อนของแฮก
เกอร์ ที่เ รี ยกว่า “IDS Evasion” โดยจะส่ ง แพ็ก เก็ ตแปลก ๆ ที่ มีก าร
ดัดแปลงส่ วนหัวเพื่อทาการหลบเลี่ ยงการทางานของ IDS แต่โดยส่ วน
ใหญ่แล้ว IDS ไม่ได้ทาการป้ องกันการบุกรุ กแบบทันที จึงมีการคิดค้น
เทคโนโลยีใหม่ ที่เรี ยกว่า IPS (Intrusion Prevention System) ซึ่ งสามารถ
ตรวจจับและหยุดการบุกรุ กได้ทนั ที โดยการสร้างข้อกาหนดและเงื่อนไข
เพื่อใช้พิจารณาและจัดการกับเซสซันที่คาดว่าจะเป็ นผูบ้ ุกรุ กหรื ออาจจะ
เข้าไปเปลี่ ยนแปลงแก้ไขโพลิ ซีในไฟร์ วอลล์แบบอัตโนมัติ ซึ่ งจาเป็ น
จะต้องมี ก ารเรี ยนรู้ เ ทคนิ ค การเจาะระบบในรู ป แบบต่ างๆ เพื่ อพัฒนา
รู ปแบบข้อกาหนดหรื อเงื่อนไขให้มีความฉลาดมากขึ้น

ระบบเครื อข่ ายแล้วก็ จะแสดงรายงานออกมาว่าแต่ ละเครื่ องในระบบ
เครื อข่ายมีช่องโหว่อะไรบ้าง และตั้งค่าเครื่ องคอมพิวเตอร์ หนึ่ งเครื่ องเพื่อ
ใช้เป็ น Web Server ที่ใช้เป็ นเป้ าหมายในการโจมตี หรื อเหยื่อ (Victim)
ในการโจมตีซ่ ึงจะการเขียน Web page แสดงผลสาหรับทาการเฝ้าดูระบบ
เครื อข่าย จากนั้นตั้งค่าคอมพิวเตอร์ อีกเครื่ องเพื่อทาหน้าที่การตรวจจับผู ้
บุก รุ กโดยใช้โปรแกรม Snort และทาการเปิ ดใช้งานข้อก าหนดหรื อ
เงื่อนไข (Rule) ทั้งหมด และตั้งค่าเครื่ องคอมพิวเตอร์ อีกเครื่ องเพื่อทา
หน้าที่เป็ นเป้าหมายการโจมตีลวงโดยใช้โปรแกรม Honeyd
Switch 1
IP : 203.21.107.10/24

IP : 203.21.177.1/24

IP : 203.21.107.1/24

IP : 203.21.107.106/24

Fa0/0 IP :203.21.107.2/24

Router 1
Fa0/1 IP: 203.21.100.1/24
Fa0/0 IP: 203.21.100.2/24

Router 2
Fa0/1 IP : 203.21.17.1/24

Switch 2

2.2 ฮันนี่พอ็ ต [4][5]
ฮันนี่ พอ็ ต (Honey Pot) หรื อเครื่ องเป้ าหมายลวง ซึ่ งหมายถึ ง
เครื่ องเซิร์ฟเวอร์ที่เราปล่อยให้มีช่องโหว่ (Vulnerability) เพื่อลวงให้ผบู้ ุก
รุ กเข้ามาเจาะระบบ โดยเราใช้ฮนั นี่พอ็ ตเพื่อดักจับการเจาะระบบของผูบ้ ุก
รุ ก ซึ่ งทาให้เ ราได้เ รี ยนรู ้ วิธีก ารโจมตี แ บบใหม่ ๆ ที่ จะเข้ามาในระบบ
ตลอดจนสามารถสื บหาตัวผูบ้ ุกรุ กได้ก่อนที่ จะบุ กรุ กระบบจริ งของเรา
และสามารถบันทึกข้อมูลการบุกรุ กระบบเพื่อนามาเป็ นหลักฐานได้

IP : 203.21.17.2/24

SERVER

IDS Sensor

HONEYPOT

IP : 203.21.17.3/24

IP : 203.21.17.4/24

IP : 203.21.17.5/24

รู ปที่ 1 ระบบเครื อข่ายแบบไร้สาย

3.2 การออกแบบกรณีทดสอบ

3. การออกแบบระบบเครื อข่ ายทดสอบและการตั้งค่ า
3.1 การออกแบบระบบเครื อข่ ายและการตั้งค่ าอุปกรณ์
เราจะทาการตั้งค่าอุปกรณ์เราเตอร์ (Router) โดยอุปกรณ์ที่ใช้
คือ Cisco รุ่ น 2600 series โดยตั้งค่าให้สามารถใช้คุณสมบัติ DHCP Pool
และคุณสมบัติ Router RIP ได้ จากนั้นทาการตั้งค่ าอุปกรณ์ สวิตช์
(Switch) โดยอุปกรณ์ที่ใช้คือ Cisco รุ่ น Catalyst 2950 series ซึ่ งจะมี
คุณสมบัติเรื่ องการสแปนนิงพอร์ต (Spanning Port) คือ การที่สวิตช์จะส่ ง
ต่อทุกๆ แพ็คเกจที่รับจากพอร์ ตหนึ่ งไปยังอีกพอร์ ตหนึ่ ง จากนั้นทาการ
ตั้งค่า Port mirror ให้กบั สวิตช์ซ่ ึ งเป็ นเทคโนโลยีที่เป็ นประโยชน์และถูก
นามาใช้อย่างมากในการตรวจสอบและเก็บสถิติต่างๆในการรับ-ส่ งข้อมูล
ของพอร์ ตหนึ่ งบนอุปกรณ์ ทาการตั้งค่าโปรแกรม Nessus เพื่อหาสแกน
ช่องโหว่ของเครื อข่าย ความสามารถคือจะสแกนเครื่ องคอมพิวเตอร์ ใน

รู ปที่ 2 การแบ่งกรณี ทดสอบ
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การออกแบบกรณี ทดสอบจะใช้โปรแกรม Nessus โจมตีผ่าน
ระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ ขนาดเล็ก และทาการโจมตีดว้ ยแพ็คเกจของ
ข้อมูลในรู ปแบบโปรโตคอล TCP, UDP และ ICMP โดยจะแบ่งได้ 2
กรณี ดงั แสดงรู ปที่ 2 กรณี ที่ 1 เป็ นการโจมตีระบบเครื อข่ายแบบไร้ สาย
ขนาดเล็กและทาการโจมตีที่เซิร์ฟเวอร์โดยตรง (Unicast IP Address) โดย
มีการเปรี ยบเทียบกันระหว่างระบบที่ มีการตรวจจับการบุกรุ กติ ดตั้งอยู่
เพียงอย่างเดี ยวกับระบบตรวจจับการบุกรุ กที่ ติดตั้งอยูร่ ่ วมกับฮันนี่ พ็อต
กรณี ที่ 2 เป็ นการโจมตีระบบเครื อข่ายแบบไร้ สายขนาดเล็กและทาการ
โจมตีที่เซิ ร์ฟเวอร์ โดยตรง (Multicast IP Address) โดยมีการเปรี ยบเที ยบ
กันระหว่างระบบที่มีการตรวจจับการบุกรุ กติ ดตั้งอยูเ่ พียงอย่างเดี ยวกับ
ระบบตรวจจับการบุกรุ กที่ติดตั้งอยูร่ ่ วมกับฮันนี่พอ็ ต

รู ปที่ 5 ผลการโจมตีแบบ Unicast IP ด้วยโปรโตคอล ICMP
จากรู ปที่ 3, 4 และ 5 จะแสดงให้เห็ นว่าโปรโตคอล TCP และ
UDP นั้นจะมีความแตกต่างของประสิ ทธิ ภาพของการตรวจจับแพ็คเกจ
แตกต่างกันไม่มาก เมื่อเปรี ยบเทียบกันระหว่างระบบที่มีการตรวจจับการ
บุ ก รุ ก ติ ด ตั้งอยู่เ พี ยงอย่างเดี ยวกับ ระบบตรวจจับ การบุ ก รุ ก ที่ ติด ตั้งอยู่
ร่ วมกับฮันนี่ พอ็ ต ส่ วนโปรโตคอล ICMP จะเห็ นได้ว่าที่ IDS ทางาน
ร่ วมกับฮันนี่พอ็ ต สามารถตรวจจับแพ็คเกจได้มากกว่าที่มี IDS อย่างเดียว

4. ผลการทดลอง
ผลการทดสอบประสิ ทธิ ภาพของระบบตรวจจับการบุก รุ ก
และฮันนี่พอ็ ตเมื่อนามาใช้งานร่ วมกัน โดยโจมตีผ่านระบบเครื อข่ายแบบ
ไร้สายขนาดเล็ก โดยใช้โปรแกรม Nessus โจมตีในลักษณะที่เจาะจงไปที่
เครื่ องเซิ ร์ฟเวอร์ โดยตรง (Unicast IP Address) ผลการทดสอบจะแสดง
ให้เห็นจานวนแพ็คเกจที่ตรวจจับได้โดยแบ่งตามโปรโตคอล ได้แก่ TCP,
UDP และ ICMP

รู ปที่ 6 ผลการโจมตีแบบ Multicast IP ด้วยโปรโตคอล TCP

รู ปที่ 3 ผลการโจมตีแบบ Unicast IP ด้วยโปรโตคอล TCP

รู ปที่ 7 ผลการโจมตีแบบ Multicast IP ด้วยโปรโตคอล UDP

รู ปที่ 4 ผลการโจมตีแบบ Unicast IP ด้วยโปรโตคอล UDP
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รู ปที่ 7 ผลการโจมตีแบบ Multicast IP ด้วยโปรโตคอล ICMP
จากรู ปที่ 6, 7 และ 8 จะแสดงผลการโจมตีไปที่วงเครื อข่าย
ของเครื่ องเซิ ร์ฟเวอร์ (Multicast IP Address) โดยจากกราฟแสดงให้เห็น
ว่าระบบตรวจจับการบุกรุ กที่ติดตั้งอยูร่ ่ วมกับฮันนี่ พอ็ ต มีประสิ ทธิ ภาพ
ในการตรวจจับผูบ้ ุกรุ กมากกว่าระบบที่ ติดตั้งระบบตรวจจับการบุกรุ ก
เพียงอย่างเดียว ในทั้ง 3 โปรโตคอล

5. สรุป
ในการทดลองการใช้ ง านของระบบตรวจจับ การบุ ก รุ ก
ร่ วมกับฮันนี่ พ็อตในเครื อข่ายแบบไร้ สายครั้งนี้ ผูว้ ิจยั ทาการทดลองหา
ประสิ ทธิ ภาพที่เกิดจากการทางานร่ วมกันของระบบตรวจจับการบุกรุ ก
ร่ ว มกับ ฮัน นี่ พ็อ ต จะสามารถตรวจจับ ผู้บุ ก รุ กที่ ท าการโจมตี แ บบ
Multicast IP Address ได้ดีกว่าแบบ Unicast IP Address ซึ่ งถ้าเป็ นการ
โจมตีแบบ Unicast IP Address ด้วยโปรโตคอล ICMP จะมีประสิ ทธิ ภาพ
ในการตรวจจับเพิ่มขึ้นประมาณ 33.33 เปอร์ เซ็นต์ และถ้าเป็ นการโจมตี
แบบ Multicast IP Address ด้วยโปรโตคอลทั้งสามแบบ TCP, UDP และ
ICMP จะมี ประสิ ทธิ ภาพเพิ่ ม ขึ้น ประมาณ 41.66 เปอร์ เ ซ็ นต์, 66.42
เปอร์เซ็นต์ และ 83.33 เปอร์เซ็นต์ ตามลาดับ
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บทคัดย่ อ

1. บทนา

ระบบควบคุมทิศทางสายอากาศแบบอัตโนมัติ โดยใช้เทคนิ ค
การเปรี ยบเทียบตาแหน่งจีพีเอส เป็ นอุปกรณ์ที่ให้สถานี กระจายสัญญาณ
เครื อข่ายไร้สายติดตามอุปกรณ์ ไร้ สายที่มีการเคลื่ อนที่ ทาให้การสื่ อสาร
ข้อมูลไร้สายมีประสิ ทธิ ภาพมากยิ่งขึ้นจากเดิ ม โดยการกาหนดมุมให้กบั
อุปกรณ์ไร้ สายแล้วให้สถานี กระจายสัญญาณเครื อข่ายไร้ สายหมุนตาม
แบบอัตโนมัติ โดยทาการเปรี ยบเที ยบองศาระหว่างอุ ปกรณ์ ไร้ ส ายกับ
สถานี กระจายสัญญาณเครื อข่ายไร้ สาย ในระยะทางตั้งแต่ 5 - 30 เมตร
องศาห่ างกัน 30 องศา จาการทดลองทาให้มีค่าความถูกต้องแม่นยาเฉลี่ ย
เท่ากับ 97.08 เปอร์ เซ็นต์ ดังนั้นระบบกาหนดทิศทางสายอากาศเพื่อเพิ่ม
ระยะการสื่ อ สารไร้ ส าย โดยเทคนิ ค เปรี ย บเที ย บต าแหน่ ง จี พี เ อส มี
ประสิ ทธิภาพในการหาทิศทาง ถูกต้องแม่นยา

เทคโนโลยีก ารสื่ อ สารข้อ มูล แบบไร้ ส ายมี ก ารพัฒนาอย่า ง
ต่อเนื่ องและสามารถนาไปประยุกต์ใช้งานได้อย่างหลากหลาย [1] ซึ่ งใน
การสื่ อสารข้อมูลแบบไร้ สายประกอบด้วยผูส้ ่ งและผูร้ ับ โดยการสื่ อสาร
ข้ อ มู ล แบบไร้ ส ายจ าเป็ นต้ อ งมี ส ายอากาศในการแพร่ กระจาย
คลื่ นสัญญาณมี 2 รู ปแบบ คือ สายอากาศแบบรอบตัว ลัก ษณะการ
กระจายสัญญาณแบบรอบทิศทางและในระยะใกล้ สายอากาศแบบมี
ทิศทาง ลักษณะการกระจายสัญญาณจุดต่อจุดและในระยะไกล อุปกรณ์
ไร้สายอยูน่ ิ่ งไม่มีการเคลื่อนที่ [2]
จากปั ญหาของสายอากาศแบบมีทิศทาง คณะผูจ้ ดั ทาจึงได้มี
แนวคิดในการสร้ างระบบควบคุมทิศทางสายอากาศแบบอัตโนมัติ โดย
ใช้ เ ทคนิ ค การเปรี ยบเที ย บต าแหน่ ง จี พี เ อส ซึ่ งกระจายสั ญ ญาณได้
ระยะไกลให้มีการสื่ อสารกับอุปกรณ์ ไร้ สายที มีการเคลื่ อนที่ และได้นา
เทคโนโลยีระบบสมองกลฝั งตัวเข้ามาช่ วยในการประมวลผล และการ
ควบคุ มทิศทางของสถานี กระจายสัญญาณเครื อข่ายไร้ สายให้เคลื่ อนที่
ตามอุปกรณ์ ไร้ สาย ทาให้ การสื่ อสารข้อมูล ไร้ สายมี ประสิ ทธิ ภาพมาก
ยิง่ ขึ้น

คาสาคัญ: การสื่ อสารข้อมูลไร้สาย สถานีกระจายสัญญาณ
เครื อข่ายไร้สาย อุปกรณ์ไร้สาย

Abstract
The antenna direction control system automatically
compares the technique of GPS positioning is a device that allows
stations to broadcast wireless network equipment Tracker mobile
wireless. Making wireless data communication more effective, from the
original by the corner, with the wireless device, and then give the
wireless network broadcasting carousel by automatic. By comparing the
degrees between the wireless devices with wireless network
broadcasting station. At a distance of 5-30 meters, degrees, 30 degrees
away from making an accurate average 97.08 percent so the antenna
direction system for wireless communication range by comparison of
GPS position technique. Effective in finding accurate direction.

2. ทฤษฏีทเี่ กีย่ วข้ อง
ทฤษฏี พ้ืนฐานที่เกี่ ยวข้องกับระบบควบคุมทิศทางสายอากาศ
โดยเทคนิ ค เปรี ยบเที ย บต าแหน่ ง จี พี เ อสอัต โนมัติ อาศัย หลัก การ
แพร่ กระจายสัญญาณไปยังทิศทางใดทิศทางหนึ่ ง ด้วยการหาทิศทางการ
ส่ งข้อมูลระหว่างผูใ้ ช้งาน
2.1 สายอากาศ เป็ นอุปกรณ์ไฟฟ้ าชนิ ดหนึ่ งที่เปลี่ยนพลังงาน
ไฟฟ้ าให้เป็ นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ า แบ่งเป็ น 2 ประเภทดังนี้ เสาอากาศแบบ
รอบตัว (Ommi Directional Antenna) เป็ นการแพร่ กระจายสัญญาณคลื่ น
รอบทิศทาง เหมาะสาหรับใช้ติดต่อกับเครื่ องลูกข่ายจานวนมากในระบบ
และสายอากาศแบบมีทิศทาง (Directional Antenna) เป็ นเสาอากาศที่มีทิศ
ทางการแพร่ ก ระจายคลื่ น ที่ มี ทิ ศ ทางชัด เจน เหมาะส าหรั บ การติ ด ต่ อ
ระหว่างจุดต่อจุด สามารถเพิ่มระยะทางการใช้งานได้ไกลกว่าเสาอากาศ

Keyword: Wireless data communications, the station broadcast a
wireless network, wireless devices.
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แบบรอบตัว แต่มีขอ้ เสี ยคือ ถ้าไม่อยูใ่ นทิศทางการแพร่ กระจายของคลื่น
จะไม่สามารถรับสัญญาณได้ดงั รู ปที่ 1

สายจากนั้นจี พีเอสของสถานี กระจายสัญญาณเครื อข่ายไร้ สายรั บค่าจี พี
เอสที่ส่งมาแปลงเป็ นค่าองศาโดยมีการคานวณดังต่อไปนี้
การผลต่ างของละติ จูดและลองจิ จูดระหว่างอุ ป กรณ์ ไร้ ส าย
และสถานี กระจายสัญญาณเครื อข่ายไร้สาย
(1)
latitude N  latitude S
โดยกาหนดให้
d x คือ ผลต่างของค่าละติจูดระหว่างอุปกรณ์ไร้ สายกับสถานี
กระจายสัญญาณเครื อข่ายไร้ สาย, latitudeN คือ ค่าละติจูดของอุปกรณ์
ไร้สาย, latitude S คือ ค่าละติจูดของสถานี กระจายสัญญาณเครื อข่ายไร้ สาย
(2)
d y  longtitude N  longitude S

(ก) เสาอากาศแบบรอบตัว (ข) เสาอากาศแบบมีทิศทาง
รู ปที่ 1 รู ปแบบกระจายสัญญาณของสายอากาศ
2.2 GPS Module (Ublox NEO-6M) รั บระยะเวลาจาก
ดาวเทียมที่โคจรรอบโลกเพื่อหาตาแหน่ ง latitude และ longitude ในงาน
นี้ อุปกรณ์ไร้สายส่งค่าตาแหน่งจีพีเอส ซึ่ งจะได้ค่า latitude และ longitude
จากนั้น Rasberry Pi จะอ่ า นค่ าจี พี เ อสของสถานี ก ระจายสัญ ญาณ
เครื อข่ายไร้สายแล้วเปรี ยบเทียบกับค่าจีพีเอสที่รับมาจากอุปกรณ์ไร้สาย
2.3 Digital Compass เป็ นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิ กส์ที่ ช่วยบอก
ทิศทางแบบอิเล็กทรอนิกส์ [3] โดยมีหลักการทางานอาศัยสนามแม่เหล็ก
โลก ในกาหาค่าของแกนนอน แกนตั้ง แกนสู งโดยรับและขยายกาลังของ
สนามแม่เหล็ก ในงานนี้ ใช้ Digital Compass ในการหาองศาของอุปกรณ์
ไร้สาย แล้วให้สถานี กระจายสัญญาณเครื อข่ายไร้ สายติดตามอุปกรณ์ไร้
สาย ตามทิศทางและองศาที่อ่านได้ [4]
2.4 การควบคุ ม ป้ อนกลับ ( Feedback Control) เป็ นการ
เปรี ยบเทียบค่าอ้างอิ งที่ เป็ นเป้ าหมายกับค่ าจริ งที่ ตอ้ งการควบคุ ม แล้ว
ควบคุ ม ให้ ค่ า ทั้ง สองกลายเป็ นค่ า เดี ย วกัน และการควบคุ ม ป้ อนไป
ข้างหน้า (Feedforward Control) เป็ นลักษณะของการตรวจจับสิ่ งรบกวนไว้
ก่อน ควบคุมและเพิ่มการชดเชยไปยังเป้ าหมายที่ ตอ้ งการควบคุ มอย่าง
เหมาะสม [5] ดังรู ปที่ 2
สัญญาณรบกวน

ค่าเป้ าหมาย
หน่วย
เปรี ยบเทียบ

หน่วย
ควบคุม

โดยกาหนดให้
d y คือ ผลต่างของค่าลองจิจูดระหว่างอุปกรณ์ไร้สายกับสถานี

กระจายสัญญาณเครื อข่ายไร้ สาย, longitude N คื อ ค่าลองจิ จูดของ
อุปกรณ์ไร้สาย, longitude S คื อ ค่าลองจิจูดของสถานี กระจายสัญญาณ
เครื อข่ายไร้สาย
การหาองศาของอุ ป กรณ์ ไ ร้ ส ายกับ สถานี ก ระจายสั ญญาณ
เครื อข่ายไร้สาย
 dx 
(3)
  tan  
1

GPS

 dy 
 

โดยกาหนดให้
คือ องศาของตัวอุปกรณ์ไร้สาย
เนื่ องจาก tan 1 จะได้ค่าตั้งแต่ -180 องศาถึ ง 180 องศา
ดังนั้นจึงต้องอาศัยฟังก์ชนั ในการแปลงองศาให้เป็ น 0 องศาถึง 360 องศา
(4)

 
    180
 GPS

GPS
f  GPS   
  GPS  180

Direct



 Direct  360   

โดยกาหนดให้
คื อ องศาที่ ถูกแปลงค่าองศาให้เป็ น 0 องศาถึ ง 360
องศา ระหว่างอุปกรณ์ไร้สายกับสถานีกระจายสัญญาณเครื อข่ายไร้สาย
ก าหนดเงื่ อ นไขในการตัด สิ น ใจการควบคุ ม การหมุ น ของ
มอเตอร์และการควบคุมสายอากาศ
(5)
 180
 
    180
0  
 Direct

ปริ มาณ
ควบคุม

เป้ าหมาย
การควบคุม

f    


หน่วยตรวจจับ

Direct

  180

min

x

 min    180

max

 max  




โดยกาหนดให้
 min = องศาต่าสุ ดสาหรับเงื่อนไขในการตัดสิ นใจ

รู ปที่ 2 การควบคุมป้ อนกลับ (Feedback Control)

 max = องศาสู งสุ ดสาหรับเงื่อนไขในการตัดสิ นใจ

ฟังก์ชนั ที่ใช้ในการตัดสิ นใจในการควบคุมมอเตอร์

3.วิธีการดาเนินงาน


min    max

f  compass  
min    max

 Direct   compass   Range

3.1 หลักการทางานเปรี ยบเทียบตาแหน่งจีพีเอส ในการทางาน
เปรี ยบเทียบตาแหน่ งของจี พีเอสโมดุลระหว่างอุปกรณ์ ไร้ สายกับสถานี
กระจายสัญญาณเครื อข่ ายไร้ สายมี การส่ งค่าจากจี พีเอสของอุปกรณ์ ไร้

Left 

Right 
Stop 


(6)
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แผนผัง การท างานในส่ ว นที่ ส องคื อ ผัง การท างานของ
Raspberry Pi ในการรับค่าจีพีเอสของสถานี กระจายสัญญาณเครื อข่ายไร้
สาย เริ่ มต้นมีการทางานโดยการประกาศตัวแปรเริ่ มต้น อ่านค่าตาแหน่ งจี
พี เ อสของสถานี ก ร ะ จ า ย สั ญ ญ า ณ เ ค รื อ ข่ า ย ไ ร้ ส า ย อ่ า น ค่ า
ตา แ ห น่ ง จี พี เ อส ของอุปกรณ์ไร้ สาย อ่านค่าองศาของสายอากาศจาก
เข็มทิศ ค านวณหาองศาของอุ ปกรณ์ ไร้ ส ายกับสถานี ก ระจายสัญญาณ
เครื อข่ายไร้ สายนามาวิเคราะห์องศา ถ้าองศาน้อยกว่า 180 องศา คานวณ
ฝั่ งซ้ายหาค่าต่ าสุ ด , สู งสุ ด คานวณฝั่ งขวาหาค่าต่ าสุ ด , สู งสุ ด จากนั้น
ตรวจสอบทั้งสองฝั่ง ถ้าค่าต่าสุ ดมากกว่าองศาและน้อยกว่าค่าสู งสุ ด ถ้า
ถูกต้องให้ควบคุมมอเตอร์ หมุนไปทางซ้ายและถ้าไม่ถูกต้องให้ควบคุม
มอเตอร์หมุนไปทางขวา

โดยกาหนดให้
 compass

คือ องศาของเข็มทิศ
คือ องศาคาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ในการควบคุม

 Range

สายอากาศ
3.2 โครงสร้ า งของฮาร์ ด แวร์ มี ส่ ว นประกอบ 2 ส่ ว นคื อ
อุปกรณ์ไร้สาย ซึ่งมีโมดุลจีพีเอส กับโมดุล Wi-Fi ติดไว้กบั อุปกรณ์ ส่ วน
ที่สองสถานี กระจายสัญญาณเครื อข่ายไร้สายมีโมดุลจีพีเอส เข็มทิศและ
วงจรไดร์ฟมอเตอร์ติดไว้ที่เสาสัญญาณ

เริ่ มต้น

ประกาศค่าเริ่ มต้น

รู ปที่ 3 โครงสร้างของฮาร์ ดแวร์
อ่านค่าจีพีเอส
ตาแหน่งของสถานีฯ

3.3 โครงสร้ า งของระบบมี 2 ส่ ว นคื อ อุ ป กรณ์ ไ ร้ ส าย
ประกอบด้วย NodeMCU ทาหน้าที่รับค่าจากโมดุลจีพีเอส แล้วทาการส่ ง
ข้อมูลโดยการส่ งค่า Latitude และ Longitude ณ ตาแหน่ งปั จจุบนั ให้
Raspberry Pi ส่ วนที่สองคือสถานี กระจายสัญญาณเครื อข่ายไร้ สาย เมื่ อ
Raspberry Pi อ่านค่าจี พีเอสที่ ถูกส่ งมาเปรี ยบเที ยบกับจี พีเอสตาแหน่ ง
ปั จจุบนั ใช้เข็มทิศเปรี ยบเทียบมุมเพื่อควบคุมหารหมุนของมอเตอร์ โดย
ผ่านวงจรควบคุมไดร์ฟมอเตอร์ 12 โวลต์
อุปกรณ์ไร้สาย

มอเตอร์

อ่านค่าองศาของ
สายอากาศจากเข็มทิศ

คานวณหาองศาของ
อุปกรณ์ไร้สายกับสถานีฯ

โมดุลจีพี

Yes

เอส

สถานีกระจายสัญญาณ
เครื อข่ายไร้สาย
โมดุลจีพีเอส

อ่านค่าจีพีเอส
ตาแหน่งของอุปกรณ์
ไร้สาย

NodeMCU
เข็มทิศ

No
องศามีค่าน้อย
กว่า 180 องศา

คานวณฝั่งขวา
หาค่า Min, Max

Atenna

คานวณฝั่งซ้าย
หาค่า Min, Max

Raspberry Pi
วงจรไดร์ฟ

min > องศา
< max

รู ปที่ 4 แสดงโครงสร้างของระบบ
Yes

3.4 แผนผังการทางาน Flowchart ประกอบด้วย 2 ส่ วน คือ ผัง
การท างานของ NodeMCU ในการส่ งค่ า จี พี เ อสของอุ ป กรณ์ ไ ร้ ส าย
เริ่ มต้นมีการทางานโดยการประกาศค่าตัวแปรเริ่ มต้น รับค่าจากโมดุลจีพีเอส
นามาคานวณหาละติจูด ลองจิจูด ส่ งค่าที่อ่านได้ไปยัง NodeMCU จากนั้น
รอการอ่านค่าจากโมดุลจีพีเอสต่อไป

min > องศา
< max
No

ควบคุมมอเตอร์หมุนซ้าย

No

ควบคุมมอเตอร์หมุนขวา

รู ปที่ 5 แผนผังการทางานของสถานีกระจาย
สัญญาณเครื อข่ายไร้สาย
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3.5 วิ ธีก ารทดลองระบบควบคุ ม ทิ ศ ทางสายอากาศ โดย
เทคนิ ค เปรี ยบเที ยบตาแหน่ งจี พีเ อสอัตโนมัติ มี วิธีก ารทดลองโดยให้
อุปกรณ์ไร้ สายส่ งค่าพิกดั ละติจูด ลองจิจูดผ่านโมดุล Wi-Fi โดยทาการ
ทดลองเริ่ มตั้งแต่ 0 ถึง 360 องศา ได้ค่า 12 ค่า มุมห่ างกันทุกๆ 30 องศา มี
ระยะทางตั้งแต่ 5 ถึง 30 เมตร ได้ค่าทั้งหมด 6 ค่า ระยะทางห่ างกันทุก 5
เมตร เพื่อหาทิศทางที่ถูกต้องระหว่างสถานี กระจายสัญญาณเครื อข่ายไร้
สายกับอุปกรณ์ไร้สาย

ตารางที่ 2 ผลค่าความคาดเคลื่อนของการหาทิศทางระหว่างสถานี กระจาย
สัญญาณเครื อข่ายไร้สายกับอุปกรณ์ไร้สาย
ระยะทาง
(เมตร)
5
10
15
20
25
30

30
1.00
2.00
1.00
3.00
2.00
1.00

60
1.00
1.00
3.00
2.00
3.00
1.00

90
1.00
3.00
2.00
3.00
1.00
3.00

120
1.00
3.00
2.00
1.00
2.00
1.00

องศาทีค่ าดเคลื่ อน (องศา)
150 180 210 240
2.00 2.00 2.00 2.00
3.00 3.00 2.00 3.00
1.00 1.00 3.00 1.00
2.00 2.00 1.00 2.00
3.00 1.00 1.00 3.00
1.00 3.00 2.00 2.00
ค่ าเฉลี่ ยโดยรวม

270
3.00
2.00
3.00
1.00
2.00
3.00

300
4.00
3.00
1.00
2.00
3.00
2.00

330
3.00
2.00
3.00
1.00
2.00
1.00

เฉลี่ ย
2.00
2.45
1.91
1.82
2.09
1.82
2.02

อุปกรณ์ไร้สาย

จากการทดลองหาค่ า ความคาดเคลื่ อ นของการหาทิ ศ ทาง
ระหว่างสถานี ก ระจายสัญญาณเครื อข่ายไร้ สายกับอุปกรณ์ ไร้ ส าย มี ค่ า
ความคาดเคลื่อนที่ 2.02 เปอร์ เซ็นต์ ซึ่ งเป็ นค่าที่ยอมรับได้ในการใช้งาน
จริ ง

สถานีกระจายสัญญาณเครื อข่ายไร้สาย

5. สรุปและอภิปรายผลการทดลอง

รู ปที่ 6 อุปกรณ์ในการทดลองทั้งอุปกรณ์ไร้สาย
และสถานี กระจายสัญญาณเครื อข่ายไร้สาย

จากผลการทดลองการหาทิ ศ ทางระหว่ า งสถานี ก ระจาย
สั ญ ญาณเครื อข่ า ยไร้ ส ายกับ อุ ป กรณ์ ไ ร้ ส ายมี ค่ า ความถู ก ต้อ ง 97.08
เปอร์ เซ็ นต์ ค่าความผิดพลาด 2.02 เปอร์ เซ็นต์ ดังนั้นสรุ ปได้ว่าระบบ
กาหนดทิ ศ ทางสายอากาศเพื่อเพิ่ม ระยะการสื่ อสารไร้ สาย โดยเทคนิ ค
เปรี ยบเที ยบตาแหน่ งจี พีเ อส มี ประสิ ทธิ ภาพในการหาทิ ศทาง ถู กต้อง
แม่นยา

4. ผลการทดลอง
ผลการทดลองของระบบควบคุ ม ทิ ศ ทางสายอากาศ โดย
เทคนิ ค เปรี ยบเที ย บต าแหน่ ง จี พี เ อสอัต โนมัติ ท าการทดลองโดยให้
อุปกรณ์ ไร้ สายส่ งค่ า GPS ตาแหน่ ง ของอุ ป กรณ์ ไร้ ส ายไปยังสถานี
กระจายสั ญ ญาณเครื อ ข่ า ยไร้ ส าย จากนั้น ให้ ส ถานี ก ระจายสั ญ ญาณ
เครื อข่ายไร้สายคานวณหาทิศทางแล้วหมุนไปตามทิศทางของอุปกรณ์ไร้
สาย เพื่อหาค่าความแม่นยาในการหาทิศทางของสถานี กระจายสัญญาณ
กับอุปกรณ์ไร้สาย ดังตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 ผลการทดลองการหาทิศทางระหว่างสถานี กระจายสัญญาณ
เครื อข่ายไร้สายกับอุปกรณ์ไร้สาย
ระยะทาง
(เมตร)
5
10
15
20
25
30
ค่ าเฉลี่ ย

30
29
28
29
27
28
29
28

60
59
59
57
58
57
59
58

90
89
87
88
87
89
87
88

120
119
117
118
119
118
119
118

150
148
147
149
148
147
149
148

มุม (องศา)
180 210
178 208
177 208
179 207
178 209
179 209
177 208
178 208

240
238
237
239
238
237
238
238

270
267
268
267
269
268
267
268

300
296
297
299
298
297
298
298

330
327
328
327
329
328
329
328

0
359
358
359
357
358
359
358

จากผลการทดลองการหาทิ ศ ทางระหว่ า งสถานี ก ระจาย
สัญญาณเครื อข่ายไร้สายกับอุปกรณ์ ไร้ สาย ในระยะทางตั้งแต่ 5 – 30
เมตร ได้ค่าเฉลี่ยของการหาองศาตั้งแต่ 30 – 0 องศา ทาให้ทราบว่ามีค่า
ความคาดเคลื่อนในการหาทิศทาง

8th ECTI-CARD 2016 “การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอย่างชาญฉลาดเพื่อตอบสนองภาคอุตสาหกรรมสมัยใหม่อย่างยัง่ ยืน”
478

บทความวิจยั
การประชุมวิชาการ งานวิจยั และพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 8
8th ECTI-CARD 2016, Hua Hin, Thailand

ระบบโปรแกรมปลูกข้ าวโดยการเฝ้ าระวังระดับนา้ ในแปลงนาด้ วยเครือข่ ายเครื่องตรวจวัดไร้ สาย
A Rice Planting Program with Water Level Monitoring in Smart Farm System
by Wireless Sensor Network
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increase productivity and benefit from water conservation. However,
the experimental results able transmit data to base station and display
via web page without any data lost.

บทคัดย่ อ
สถานการณ์ภยั แล้งส่ งผลกระทบต่อการใช้น้ าเพื่อการเกษตร
โดยเฉพาะการทานาข้าว ซึ่งการหาแนวทางในการประหยัดน้ า และรักษา
สิ่ งแวดล้อมในขณะเดี ยวกันย่อมเป็ นสิ่ งสาคัญ งานวิจยั นี้ จึงได้นาเสนอ
ระบบโปรแกรมปลูกข้าวแบบประหยัดน้ า โดยการควบคุ มระดับน้ าใน
แปลงนาต่อหนึ่ งฤดูการปลูก ด้วยระบบรายงานและเฝ้ าสังเกตระดับน้ าที่
ใช้ในนาข้าวแทนการมองด้วยตาเปล่าด้วยเครื่ องวัดระดับน้ าอัลตร้าโซนิ ก
เซ็ นเซอร์ ผ่านเครื อข่ายอุปกรณ์ รับรู ้ แบบไร้ สาย ส่ งข้อมูลผ่านโครงข่าย
มาตรฐาน IEEE 802.15.4 ไปเก็บในเครื่ องแม่ข่าย (Server) แสดงบนหน้า
เว็บเพจ และเมื่อเกิดเหตุการณ์ที่ผิดปกติในช่ วงการเจริ ญเติบโต สถานี
ควบคุ ม จะมี ระบบแจ้งเตื อนผ่ านทางเว็บ ไซต์ เพื่อให้ เ กษตรกรเข้ามา
ดาเนิ นการปรับปรุ งสภาพแวดล้อมของนาข้าว ส่ งผลทาให้ควมคุ มการ
ผลิตที่ให้ผลได้ตามเป้ าหมายอีกทั้งยังสามารถช่ วยอนุ รักษ์น้ าได้ จากการ
ทดสอบเบื้องต้นพบว่าสามารถส่ งข้อมูลมายังสถานี ควบคุมและแสดงบน
หน้าเว็บเพจได้โดยไม่เกิดการสู ญหายของข้อมูล

Keywords: rice, smart farm, ultrasonic, wireless sensor network, IEEE
802.15.4

1. บทนา
สถานการณ์ ปัจจุบนั ได้เ กิ ด ปรากฏการณ์ ภยั แล้งอย่างกว้าง
ขวาง ปริ มาณน้ าฝนสะสมต่ากว่าค่าปกติ อ่างเก็บน้ าทัว่ ประเทศมีปริ มาณ
น้ ากักเก็บไม่เพียงพอสาหรับการทานาในช่ วงฤดูแล้ง อนึ่ ง ข้าวเป็ นพืชที่
ใช้น้ าในการปลู กมากกว่าพื ชชนิ ดอื่ น ๆ โดยข้าว 1 ไร่ ใช้น้ าถึ ง1,200
ลู กบาศก์เมตร [1] อัจฉรา ชุ มวงศ์ และ บัญชา ขวัญยืน ได้อธิ บายถึ ง
ชาวนาว่านิ ยมปลูกข้าวโดยให้มีน้ าท่วมขังในนาข้าวตลอดเวลาประมาณ
30 เซนติเมตร เพื่อกาจัดวัชพืช ซึ่ งเป็ นการใช้น้ าที่ไม่ประหยัด ส่ งผล
กระทบต่อต้นทุนการผลิ ตทาลายสิ่ งแวดล้อมและสรุ ปว่าการทานาโดย
การจัดการน้ าในนาข้าวประหยัดน้ าได้ต่อไร่ ประมาณ 31.6% - 52.6%
ผลผลิตไม่ลดลงและมีแนวโน้มสู งกว่าการทานาแบบดั้งเดิ ม [2] อย่างไรก็
ตาม การจัดการน้ าให้ได้ผลจะต้องพิจารณาความเหมาะสมของช่ วงเวลา
การเจริ ญเติบโตของพืช ช่ วงไหนควรให้ดินมี สภาพเปี ยกและช่ วงไหน
ควรมีสภาพแห้ง เวลาในการให้น้ าท่วมขัง ปริ มาณน้ าที่ใช้ ซึ่ งเกษตรกร
ต้องเข้าพื้น ท านาทุ ก วัน เพื่อเฝ้ าสังเกตระดับ น้ าด้วยตาเปล่ าและตรวจ
ความเหมาะสมของช่ วงการให้น้ า ระบายน้ า ตลอดฤดูกาลเพาะปลูก 120
วัน เพื่ อ ควมคุ ม การผลิ ต ประกอบกับ ชาวนาผู ้ป ลู ก ข้าวส่ ว นใหญ่ ใ น
ประเทศไทยเป็ นผูส้ ู งวัย อายุเฉลี่ ย 57 ปี [3] ทาให้มีขอ้ จากัดด้านการ
จัด การและเกิ ด ความยากล าบากซึ่ ง มี ผ ลกระทบต่ อผลิ ต ผลไม่ ไ ด้ต าม
เป้ าหมาย ปั จจัยการผลิตที่เพิ่มขึ้นโดยไม่จาเป็ น
งานวิจยั นี้ สร้ างโปรแกรมการปลู ก ข้าวต่ อหนึ่ งถดู ก ารปลู ก
หรื อ 120 วัน โดยใช้เทคโนโลยีเครื อข่ายรับรู้ไร้สาย นามารายงานข้อมูล

คาสาคัญ: ข้าว, เปี ยกสลับแห้ง, อัลตร้าโซนิก, เครื อข่ายเซ็นเซอร์ ไร้ สาย,
IEEE 802.15.4

Abstract
Drought affects the use of water for agriculture especially
the rice planting. For water economical used including to protection of
the environment meanwhile is important. This paper presents a rice
planting program with water level monitoring in smart farm system by
wireless sensor network instead of the looking by naked eye. We apply
ultrasonic sensor with IEEE 802.15.4 standard for transmitting data to
server via web reporting. When unusual events in period of rice plant
grows base stations control alert via internet allow the agriculturist for
improvement action in the environment of rice farm. Therefore get the
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ระดับน้ าในนาข้าวให้กบั เกษตรกร แทนการมองด้วยตาของมนุ ษย์ ผ่าน
การรายงานบนหน้าเว็บไซต์ ทาให้เกิ ดความสะดวก โดยสามารถลดการ
เข้าพื้นที่เพาะปลูกโดยไม่จาเป็ น และการจัดการน้ าในนาข้าวเป็ นไปอย่าง
มีประสิ ทธิภาพ และส่ งผลให้เกิดผลิตผลได้ตามเป้ าหมาย มากยิง่ ขึ้น

ทุกสภาพแวดล้อมและสามารถทางานโดยใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ ขนาด
เล็กได้นานหลายเดื อน เหมาะสมกับการใช้งานตรวจจับและตรวจสอบ
สภาพ แวดล้อมต่าง ๆ ที่สนใจ การทางานของ ZigBee เป็ นการรับและส่ ง
คลื่ นสัญญาณข้อมูล ผ่านชิ ปขนาดเล็ กในระบบเครื อข่ ายตัวรั บ รู ้ ไร้ ส าย
แบบจุดต่อจุดไปเรื่ อย ๆ จากตัวรับรู้ ตน้ ทางจนถึ งปลายทางที่ตอ้ งการ
ข้อมูล ข้อมูลที่ได้อาจจะเป็ นการวัดอุณหภูมิ การเคลื่ อนไหวของสิ่ งมีชีวิต
จับปริ มาณมลพิษในอากาศ ปริ มาณน้ า อุณหภูมิ แสง และท่อแก๊ส เป็ น
ต้น โปรโตคอล ZigBee จะใช้เฉพาะในส่ วนชั้นเครื อข่าย (Network
Layer) ขึ้นไปเท่านั้น

2. งานและทฤษฏีทเี่ กีย่ วข้ อง
สร้างโปรแกรมการปลูกข้าว 3 แบบวิธี คือ 1) แบบเปี ยกสลับ
แห้งแกล้งข้าว (AWD + SRI) 2) แบบระดับน้ าตื้น SWD, SDC และ 3)
การทานาแบบดั้งเดิม [2-3] โดยการสร้างเครื อข่ายอุปกรณ์วดั ระดับน้ าใต้
ผิ ว ดิ น ด้ว ยคลื่ น อัล ตร้ า โซนิ ค การส่ ง ข้อ มู ล ผ่ า นคลื่ น วิ ท ยุ และผ่ า นผู้
ให้บริ การ GPRS มาเก็บที่เครื่ องแม่ข่าย เพื่อแสดงผลออกหน้าเว็บไซต์

3. รายละเอียดการพัฒนา
ในหัวข้อนี้ จะได้กล่ าวถึ งหลักการทางานของระบบและการ
ออกแบบและพัฒนาระบบ

2.1 ทฤษฏีอลั ตร้ าโซนิกเซนเซอร์
อัลตร้ าโซนิ ค [4] คือ คลื่ นเสี ยงที่ มีค วามถี่ สูงเกิ นกว่าที่ หู
มนุษย์จะได้ยนิ เป็ นคลื่ นเสี ยงที่มีความถี่ สูงกว่า 20 kHz ขึ้นไป งานวิจยั นี้
นาคลื่ นอัลตร้าโซนิ คมาประยุกต์ใช้วดั ระดับน้ าในแปลงนาข้าว ซึ่ งเป็ น
เซ็ นเซอร์ ที่แ ปลงไปมาระหว่างพลังงานไฟฟ้ าและพลังงานกล โดยมี
ความถี่เรโซ แนนซ์ (resonance frequency) อยูค่ ่าหนึ่ ง ใช้ยา่ นความถี่ ไม่
เกิน 50 kHz ในการส่ งคลื่ นผ่านตัวกลางที่เป็ นอากาศ คลื่ นเสี ยงจะไม่มี
การเลี้ยวเบนที่ขอบจึงพุง่ ออกมาเป็ นลาแคบ ๆ ทาให้มีทิศทางที่จะเล็งเพื่อ
ส่งออกคลื่นจากตัวส่ง (Tx) เคลื่อนที่ผา่ นตัวกลาง และเมื่อคลื่นไปกระทบ
กับผิวสัมผัส (target) ที่ เป็ นของเหลวหรื อวัตถุ ก็จะสะท้อนกลับ (echo
return) มายังตัวรับ (Rx) บนตัวเซ็นเซอร์ เพื่อคานวนหาระยะทาง (S) จะ
สามารถคานวณได้โดยใช้ความสัมพันธ์ทางฟิ สิ กส์ ดังสมการที่ (1)
S = (V × ToF) / 2

3.1 หลักการทางานของระบบ
ระบบประกอบด้วย เซ็ นเซอร์ ไ ร้ ส ายสาหรั บ ตรวจวัด ค่ า
ปริ มาณระดับน้ าในแปลงนามีท้ งั หมด 2 โนด และโนดสาหรับรับข้อมูล
หรื อสถานีควบคุมมี 1 โนด โดยใช้มาตรฐานของการสื่ อสารไร้สาย IEEE
802.15.4 โนดเซ็นเซอร์ แต่ละโนด สามารถส่ งข้อมูลมายังสถานี ควบคุม
ได้โดยตรง แต่ในกรณี ที่โนดเซ็ นเซอร์ ไม่สามารถส่ งข้อมูลมายังสถานี
ควบคุมโดยตรงได้ โนดเซ็ นเซอร์ จะทาการค้นหาเส้นทางเพื่อที่ จะส่ ง
ข้อมูลมายังสถานีควบคุม โดยส่ งข้อมูลผ่านโนดที่อยูใ่ กล้เคียง เพื่อส่ งผ่าน
ข้อมูลจากโนดหนึ่ งไปยังอีกโนดหนึ่ ง เมื่อสถานี ควบคุมได้รับข้อมูลจาก
โนดเซ็นเซอร์ แล้ว ระบบจะทาการตรวจสอบ ค่าระดับน้ าในแปลงนา
และส่ งข้อมูลทั้งหมดเข้าเครื่ องแม่ข่ายโดยผ่านโครงข่ าย GPRS เพื่อ
รายงานผ่านทางเว็บไซต์ได้ ภาพรวมของระบบแสดงดังรู ปที่ 1

(1)

เมื่อ V คือความเร็ วเสี ยงในอากาศมีหน่ วยเป็ นเมตร/วินาที ToF (time of
flight) คือเวลาทั้งหมดที่ คลื่ นเดิ นทางจากตัวส่ งไปยังตัวรั บมี หน่ วยเป็ น
วินาที สาหรับเสี ยงที่ส่งออกไปด้วยความถี่ เกิ น 20 kHz ถึ งแม้ว่าหู ของ
มนุ ษย์จะไม่สามารถรับฟั งได้ แต่เนื่ องจากยังคงเป็ นคลื่ นเสี ยง ดังนั้น
ความเร็ วของเสี ยงจึงแปรผันตามอุณหภูมิใดๆได้ ดังสมการที่ (2)
T
V  331.45 1  c
273

หรื อ

V  331.45  0.607Tc

Control
Control Station
Station
802.15.4
802.15.4
Database
Database

GPRS
GPRS

(2)

Sensor
Sensor Node
Node 11

Internet
Internet
Web
Web Server
Server

User
User

Sensor
Sensor Node
Node 22

รู ปที่ 1 การเชื่ อมต่อของระบบ

มี ห น่ วยเป็ นองศาเซลเซี ยส และ V จะกลายเป็ น V0 หรื อ เป็ น
ความเร็ วที่ 0 องศาเซลเซียส (273 K) ซึ่ งมีค่า 331.45 เมตร/ วินาที
Tc

3.2 การออกแบบและพัฒนาระบบ

2.2 โปรโตคอล ZigBee

ในโครงสร้ างของระบบตามรู ปที่ 2 จะมีโมดูลการทางานต่าง
ๆ ที่ เ ป็ นส่ วนประกอบของระบบแยกเป็ นสามส่ วน คื อ 1) ส่ วนโนด
เครื อข่ายเซ็นเซอร์ 2) ส่ วนสถานี ควบคุม และ 3) ส่ วนของเซิ ร์ฟเวอร์ กลาง

ZigBee [5] เป็ นมาตรฐานสากล ในการทาระบบเครื อข่ายไร้
สายส่ วนบุคคล (WPAN) อยูภ่ ายใต้มาตรฐาน IEEE 802.15.4 ใช้งาน
สาหรับการสื่ อสารในระบบเครื อข่ายตัวรั บรู ้ ไร้ สายที่ สามารถทางานได้
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หนักหรื อความชื้ นมาก ๆ
 คุณภาพและระยะเวลาในการสื่ อสารกับสถานี ควบคุมด้วย GPRS
ขึ้นอยูก่ บั เงื่อนไขของผูใ้ ห้บริ การ

3.2.1 โนดเครือข่ ายเซ็นเซอร์
คื อ การท างานของภาคส่ ง (application transmitter) โดยมี
อุปกรณ์ดงั นี้
 Sensor SR04 [6] สามารถตรวจวัด ระยะห่ างได้ระหว่าง 2
เซนติเมตร ถึง 4 เมตร
 XBee ส่ ง ข้อมู ล ไปยัง สถานี ฐ านเป็ นคลื่ นวิ ท ยุ ตามมาตรฐาน
IEEE 802.15.4 ส่ งสัญญาณได้สูงสุด 200 เมตร [7]
 ไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino สาหรับ AT Command

4. การทดสอบการใช้ งาน
4.1 สภาพแวดล้ อมในการทดสอบ
ในการทดสอบได้ใช้อุปกรณ์ เครื อข่ายไร้ สายจานวน 2 ชุ ด
โดยติดตั้งอุปกรณ์แต่ละชุดห่ างกันประมาณ 25 เมตร อุปกรณ์มีการติดตั้ง
เซ็นเซอร์ เข้ากับอุปกรณ์วดั ระดับน้ าใต้ผิวดินทรงกระบอกสร้างจากท่อน้ า
พีวีซี ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 10.16 เซนติเมตร (4 นิ้ ว) ความยาว 25
เซนติเมตร เจาะรู รอบ ๆ จานวน 40 รู โดยจะทาการทดสอบตลอดช่ วง
การเพาะปลูกประมาณ 100-120 วันต่อ 1 ฤดูกาล

3.2.2 สถานีควบคุม
แสดงการทางานของ ภาครับ(Application Receiver) โดยมี
อุปกรณ์ดงั นี้
 บอร์ด SIM900 ส่ งข้อมูลผ่าน GPRS Mobile Station ไปยัง
เซิร์ฟเวอร์
 SD Card รับข้อมูลจากโนดเครื อข่ายเซ็นเซอร์
 บอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino สาหรับ AT Command

4.1.1 การทดสอบที่ 1
ทดสอบวัดระยะโดยไม่ใช้ท่อโดยชุดเซ็นเซอร์ ในแนวตั้งฉาก
โดยติ ดตั้งบนส่ วนหัวของเวอร์ เนี ยคาลิ ปเปอร์ ขณะที่ ระดับน้ า ติดตั้งที่
แกนเลื่อน และ การทดสอบวัดระยะทางในท่อแกล้งข้าว เพื่อวัดระดับน้ า
ใต้ผิวดิน ใช้ ชุดเซ็นเซอร์ และท่อที่ ติดตั้งให้อยูใ่ นแนวตั้งฉากกัน ส่ วน
การทดสอบวัดระยะโดยไม่ใช้ท่อที่เกินกว่า 30 เซนติเมตร ทาการทดสอบ
วัดระยะจากที่ สู งเกิ น ผิ วพื้ น ดิ นในระยะ 500 เซนติ เ มตร ลงมา เพื่อหา
ค่าสู งสุ ดที่สามารถวัดได้ อนึ่ง การทดสอบสามารถแสดงผลการวัดระดับ
น้ า เหนื อผิวดิ น ใต้ผิวดิ น และค่าความผิดพลาด เที ยบกับระยะจริ งที่ ใช้
ทดสอบ โดยเพิ่มช่ วงระยะการวัด แสดงดังตารางที่ 1 อย่างไรก็ตามการ
ทดสอบการวัดระดับน้ าทั้งโดยไม่ใช้ท่อและภายในท่อแกล้งข้าว สามารถ
วัดค่าได้ไม่ต่างกัน โดยการทดสอบการวัดระดับน้ าใต้พ้ืนดิ น ด้วยอัลตร้ า
โซนิกเซ็นเซอร์ SR-04 สามารถวัดได้ โดยไม่เกิดกาทอนในท่อ และ การ
ทดสอบโดยไม่ใช้ท่อสามารถวัดได้ไกลที่สุด ประมาณ 400 เซนติเมตร

3.2.3 เซิร์ฟเวอร์ กลาง
 Database Query ติดต่อฐานข้อมูล My SQL
 Data Process โปรแกรมประมวลผลข้อมูล
 Web GUI แสดงผลโปรแกรมผ่านเว็บไซต์

ตารางที่ 1 ผลการทดสอบการวัดระดับน้ าด้วยอัลตร้าโซนิกเซ็นเซอร์
วัดโดยไม่ใช้ท่อ
วัดจากภายในท่อ
ระยะทดสอบ
ค่าที่วดั ได้
FSE
ค่าที่วดั ได้
FSE
(เซนติเมตร)
(เซนติเมตร)
(%) (เซนติเมตร) (%)
6
9
15
30

รู ปที่ 2 โครงสร้างของระบบ

6.13
9.08
15.04
30.10

0.45
0.29
0.15
0.34

6.13
9.08
15.04
30.10

0.45
0.29
0.15
0.34

3.4 ข้ อจากัดของระบบ
 แบตเตอรี่ ที่ใช้ 12 V สามารถให้กาลังไฟกับระบบได้ประมาณ
2-3 วัน
 อุปกรณ์วดั ระดับน้ าไม่เหมาะสมสาหรับสภาพแวดล้อมที่มีฝน

4.1.2 การทดสอบที่ 2
ทดสอบการใช้งานอุปกรณ์ ภาคส่ ง และภาครั บ เพื่อทดสอบ
การใช้งานจริ ง ในการแสดงค่าระดับน้ าไปแสดงยังเซิร์ฟเวอร์กลาง ด้วย
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โปรแกรม Rice Planting ที่พฒั นาขึ้น และจากการทดสอบ สามารถดึ งค่า
ขึ้นมาเพื่อแสดงผลที่เซิร์ฟเวอร์กลางได้ แสดงดังรู ปที่ 3

วิศวกรรม มหาวิทยาลัยรังสิ ตสาหรับการศึกษางานวิจยั นี้ และขอขอบคุณ
บริ ษทั ชิโยดะ อินทิเกร (ประเทศไทย) จากัด ที่ให้การสนับสนุนอุปกรณ์
ตลอดจนสถานที่ในการทดสอบสาหรับการศึกษาและพัฒนางานวิจยั นี้
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รู ปที่ 3 กราฟแสดงค่าระดับน้ าในแปลงนาที่ได้จากการทดสอบ

4.2 ผลการทดสอบและการวิจารณ์ ผล
เมื่ อเปิ ดหน้าอิ นเตอร์ เ ฟส ผูใ้ ช้สามารถสร้ างโครงการ ปลู ก
โดยระบบจะให้ ใ ส่ ข ้อ มู ล ส าหรั บ การปลู ก ต่ า งๆ เช่ น ระยะเวลาของ
โครงการ ตลอดจนระดับ น้ าที่ ตอ้ งการเฝ้ าระวัง และเมื่ อโปรแกรมเริ่ ม
ทางาน ระบบจะเปิ ดพอร์ตการรับส่ งข้อมูลกับโนดสถานี ฐาน หลังจากนั้น
ทาการส่งข้อมูลการตั้งค่าให้โนดเซ็นเซอร์ ในระบบ เพื่อให้โนดเซ็นเซอร์
ทราบว่าต้องส่งค่าที่วดั ได้จากเซ็นเซอร์ ทุก ๆ ช่ วงเวลา (period timer) เมื่อ
ข้อมูล ส่ งกลับมาโนดสถานี ฐาน โปรแกรมทาการวิ เคราะห์ ข ้อมู ลและ
คานวณเพื่อปรับปรุ งฐานข้อมูล เพื่อแสดงรายงาน และสามารถตรวจสอบ
สถานะการทางานของอุปกรณ์เครื่ อข่ายต่างๆได้ โดยแสดงดังรู ปที่ 4

รู ปที่ 4 อินเตอร์เฟสของระบบ Rice Planting

5. สรุป
งานวิจยั นี้ เสนอระบบโปรแกรมปลูกข้าวโดยการเฝ้ าระวังระ
ดับน้ าในแปลงนาด้วยเครื อข่ายอุปกรณ์ ตรวจวัดไร้ สาย สามารถทาการ
ติดต่อสื่ อสารระยะไกลด้วยวิธี Multi-hop สามารถปรั บการตั้งค่าโนด
ต่างๆ ให้ทาการส่ งข้อมูลกลับตามระยะเวลาจริ ง ผูใ้ ช้สามารถตรวจสอบ
ค่าระดับน้ าและสถานะการทางานของอุ ป กรณ์ ต่ าง ๆ ผ่านโปรแกรม
ประยุกต์บนหน้าเว็บไซต์ได้

เจตสรรค์ ขันสิ งหา เกิ ดเมื่อ 1 ตุลาคม 2520 จบการศึกษา
ระดั บ ปริ ญญาตรี วศ.บ วิ ศ วกรรมคอมพิ ว เตอร์ จาก
มหาวิ ท ยาลัย รั ง สิ ต งานวิ จ ัย ที่ ส นใจคื อ ระบบเครื อ ข่ า ย
เซ็นเซอร์ไร้สาย
ดวงอาทิตย์ ศรี มูล เกิดที่เชี ยงราย เมื่อ 15 สิ งหาคม 2516 จบ
การศึกษาปริ ญญาตรี จาก มจธ. ปริ ญญาโทและเอกจาก สจล.
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รังสิ ต งานวิจยั ที่สนใจคือ เทคโนโลยีสายอากาศ ไมโครเวฟ
อาร์เอฟไอดี โครงข่ายโทรคมนาคม สัญญาณและระบบ
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การรวมกลุ่มลิง้ ค์ ของวายฟาย สาหรับ IEEE 802.11n
The Aggregation of Wi-Fi Links for IEEE 802.11n
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problem by changing the link aggregation. For testing frequency at 2.4
GHz with bandwidth 20 MHz on Channel 1 and 11 in mode point to
point. Bridging transmission mode uses half duplex. The standard
adjusts time value as 0.8 µs. To evaluate the performance of proposed
the throughput, SNR and round trip time. Protocol TCP is used for
transmitting data at different packet size. The experimental results show
that the link aggregation in wireless system is increase the bandwidth
and decreasing the data transmission congestion. It reserves the
redundant path from problems of the main path. Nevertheless, results of
interference power noise decreases in order to increasing SNR and
throughput. Two link aggregations can be transmitted data up to 40.10
Mbps (increasing 5.4 %) by using TCP protocol with different packet
size. And then, 1480 Kbytes of packet size can be transmitted data up to
50.47 Mbps (increasing 0.84%). For non-load condition can up to 60.80
Mbps (increasing 0.16%) in full-load condition comparing with no the
aggregation of Wi-Fi Links.

บทคัดย่ อ
บทความนี้ นาเสนอการนา IEEE802.11n มาประยุกต์ใช้ใ น
IEEE 802.3ad ที่เสนอการเพิ่มแบนด์วิดท์ในการติดต่อสื่ อสาร และลด
ความคับคัง่ ของการรับส่ งข้อมูล รวมถึ งการสารองเส้นทาง เมื่อเส้นทาง
หลักมีปัญหา โดยเปลี่ยนการรวมกลุ่มลิ้งค์จากเดิมที่เป็ นสื่ อกลางแบบสาย
มาเป็ นสื่ อ กลางแบบไร้ ส าย ทดสอบที่ ค วามถี่ 2.4 กิ ก ะเฮิ ร ตซ์
ช่องสัญญาณ 20 เมกะเฮิรตซ์ ที่ช่อง 1 และ 11 แบบจุดไปจุด โดยมีการส่ ง
ข้อมูลแบบสื่ อสารสองทางครึ่ งอัตรา ปรั บลดค่าเวลาตามมาตรฐาน 0.8
ไมโครวินาที ในการประเมินผลค่าปริ มาณงาน ค่า SNR และค่าเวลาของ
การรับ-ส่งแพ็กเกจ เมื่อใช้โพรโตคอลทีซีพี ส่ งข้อมูลของแพ็กเกจที่ขนาด
แตกต่ า งกัน ในการทดสอบพบว่ า เมื่ อ รวมกลุ่ ม ลิ้ ง ค์ใ นระบบไร้ ส าย
สามารถเพิ่มช่ องทางการสื่ อสารให้เพิ่ม ขึ้นและลดความคับคัง่ ของการ
รับส่งข้อมูล รวมถึงสามารถสารองเส้นทางเมื่อเส้นทางหลักมีปัญหา เมื่อ
ค่าการรบกวนของช่องสัญญาณมีค่าน้อย จะส่ งผลทาให้ค่า SNR เพิ่มขึ้น
เป็ นผลให้ค่าปริ มาณงานเพิ่มขึ้นด้วย เมื่อรวมกลุ่มลิ้งค์ 2 ลิ้งค์ สามารถส่ ง
ข้อมูล ได้ 40.10 เมกะบิ ตต่ อวิ น าที เพิ่ ม ขึ้ นเฉลี่ ยร้ อยละ 5.4 โดยใช้
โพรโตคอลทีซีพีที่ขนาดของแพ็กเกจแตกต่างกัน เมื่ อส่ งแพ็กเกจขนาด
1480 กิ โลไบต์ สามารถส่ งข้อมูลได้ 50.47 เมกะบิตต่อวินาที เพิ่มขึ้น
เฉลี่ยร้อยละ 0.84 ในสภาวะไม่มีโหลด และ 60.80 เมกะบิตต่อวินาที
เฉลี่ยร้ อยละ 0.16 ในสภาวะโหลดเต็มที่ โดยเปรี ยบเทียบกับการรับ-ส่ ง
ข้อมูลที่ไม่มีการรวมกลุ่มลิ้งค์

Keywords: link aggregation, interference, 802.11n, 802.3ad

1. บทนา
จากข้อดี ของ IEEE 802.3ad การรวมกลุ่ มลิ้ งค์ที่มีการเพิ่ ม
แบนด์วิ ด ท์ใ นการสื่ อ สารในสื่ อ กลางแบบสาย จึ ง มี ก ารน ามาใช้ ก ับ
สื่ อกลางแบบไร้ สาย แบบต่างๆ ซึ่ งมีงานวิจยั ที่ เกี่ ยวข้องทั้งการปรับค่า
ดีเลย์ในการส่ งแบบเครื อข่ายไร้ สาย [1] เป็ นการปรับค่าดี เลย์ก่อนที่จะส่ ง
ข้อมูลออกไปยังปลายทางโดยปลายทางเป็ น 3 ระบบ LTE, WiMAX, WiFi ซึ่ งการรวมลิ้งค์แบบ WiMAX + Wi-Fi ให้ค่าปริ มาณงานสู งสุ ด 56.8
Mbytes การทาการรวมลิ้งค์ดว้ ยสายที่ใช้ ADSL Link [2] เพื่อศึกษาการ
ควบคุมให้ทราฟฟิ คของข้อมูลส่ งมีความเท่าเทียมกัน การจัดสรรปริ มาณ
การใช้โดยใช้ วิธี Support Vector Machine [3] ซึ่ งเป็ นการทา การ

คาสาคัญ: การรวมกลุ่มลิ้งค์ การรบกวน 802.11n 802.3ad

Abstract
This paper proposes the application of using IEEE 802.11n
in IEEE 802.3ad. The application improves bandwidth in
communication and decreasing of the transmitting data congestion. The
process is included reserving the redundant path when the main path has
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รวมกลุ่มลิ้งค์ เครื อข่ายไร้ สายแบบต่างๆ (Multi-Radio System) โดยไม่
เฉพาะเจาะจงว่าเป็ นเครื อข่ายไร้ สายแบบใด ซึ่ ง [4] ได้นาวิธีแบบ Aware
Dynamic Qos สาหรับ Video Streaming แบบ Real-Time ใน Wireless
Networkซึ่งได้พฒั นาอัลกอลิทึม TS-EDPF เพื่อลด Delay Time ในการใช้
งาน Video Streaming แบบ Real-Time การเสนอการรวมกลุ่มลิ้งค์ของ
Access Point สาหรับ WLAN [5] เป็ นการทาให้ 1 Physical Access Point
ให้เสมือนมี Access Point หลายตัว ข้อดี คือลดจานวน Access Point
ข้อเสี ยคือ Access Point ต้องรองรับการทา Access Point เสมือนและ
พื้นที่น้ นั ต้องสามารถควบคุมการออกแบบได้และ [6] ใช้การ์ ด Wi-Fi 3
การ์ ด ทั้ง 2 เครื่ องทาการ Interface Bonding กันและทดสอบค่าปริ มาณ
งาน TCP ซึ่ งได้ค่าปริ มาณงาน 12.7 Mbps ในมาตรฐาน IEEE 802.11b
ซึ่ งนามาสู่ งานของผูว้ ิจยั ที่ จะทดสอบการรวมกลุ่มลิ้ งค์แบบ Wi-Fi แต่
แตกต่างจากงานเดิม เนื่ องจากผูว้ ิจยั ได้นาผลในส่ วนของค่า Interference
และทดสอบด้วยอุปกรณ์ ที่ทาการรวมกลุ่มลิ้ งค์ที่ไม่ใช่ เทคนิ ค Interface
Bonding และน าเสนอการประเมิ น ผลของค่ า ปริ มาณงานของการ
รวมกลุ่มลิ้งค์เครื อข่ายแลนไร้ สาย 802.11n โดยเปลี่ ยนการรวมกลุ่มลิ้งค์
จากเดิ มที่เ ป็ นสื่ อกลางเป็ นแบบสาย มาเป็ นสื่ อกลางที่เ ป็ นแบบไร้ สาย
ทดสอบที่ความถี่ 2.4 กิ กะเฮิรตซ์ ช่ องสัญญาณ 20 เมกะเฮิรตซ์ที่ช่อง 1
และ 11 แบบจุดไปจุด โดยมีการส่ งข้อมูลแบบสื่ อสารสองทางครึ่ งอัตรา
ปรับลดค่าเวลาตามมาตรฐาน 0.8 ไมโครวินาที เพื่อประเมินผลค่าปริ มาณ
งาน ค่า SNR และค่าเวลาของการรับ-ส่ งแพ็กเกจ เมื่อใช้โพรโตคอลทีซีพี
ส่งข้อมูลของแพ็กเกจที่ขนาดแตกต่างกัน

3. ทฤษฏีทเี่ กีย่ วข้ อง
มาตรฐาน IEEE802.3ad การรวมกลุ่มลิ้งค์ หรื อเรี ยกอย่างหนึ่ ง
ว่าอีเทอร์ แชนแนล (Ether Channel) เป็ นการรวมหลาย ๆ อินเทอร์ เฟส
แบบฟิ ซิคอลเข้าด้วยกันเป็ นอินเทอร์ เฟสแบบลอจิคอลเพียงอันเดียว เพื่อ
ใช้แก้ปัญหาความคับคัง่ ในการใช้งานระบบเครื อข่าย เสมือนเป็ นการเพิ่ม
เส้นทางข้อมูล จากเส้นทางเดียวเป็ นหลายๆเส้นทางเพื่อที่จะทาการแชร์
ปริ มาณการใช้ไปในหลาย ๆ เส้นทาง พร้ อ มทั้งยังเป็ นการทาเส้นทาง
สารอง ในกรณี ที่มีบางลิ้งค์ที่เป็ นสมาชิ กของอีเทอร์ แชนแนล เกิดมีปัญหา
ได้และใช้เ กณฑ์วิธี( Protocol) Link Aggregation Control Protocol
(LACP) ในการรับ-ส่ ง ข้อมูลกัน
มาตรฐาน 802.11b เป็ นมาตรฐานเครื อข่ายแลนไร้ สายที่ ใช้
ความถี่ ยา่ น 2.4 GHz มีความเร็ วในการทางาน 4 ระดับ คือ 1,2,5.5 และ
11 Mbps
มาตรฐาน 802.11n เป็ นมาตรฐานเครื อข่ายแลนไร้ ส ายที่ มี
ความเร็ วสู งสุ ดถึง 600 Mbps โดยส่ งผ่าน 4 Stream ซึ่ งประกอบไปด้วย
เสาอากาศ 4 ชุ ดทั้งภาครั บและส่ ง แต่ละ Stream สามารถใช้งานได้ท้ งั
ย่านความถี่ 2.4 GHz และ 5 GHz หากใช้งานช่องสัญญาณขนาด 40 MHz
จะส่ งข้อมูลได้สูงกว่าการใช้ช่องสัญญาน ขนาดมาตรฐานคือ 20 MHz

4. วิธีการทีน่ าเสนอ
4.1 ภาพรวมของระบบ
การรวมกลุ่มลิ้งค์ระบบไร้สาย ซึ่งเดิมจะใช้กบั ระบบสายดังรู ปที่ 1

2. ทีม่ าและความสาคัญของปัญหา
ระบบเครื อข่ายไร้ สาย เป็ นระบบการสื่ อสารข้อมูลที่มีความ
คล่องตัวและยืดหยุ่นเป็ นอย่างมาก ซึ่ งสามารถนามาใช้ทดแทน หรื อ
เชื่ อมต่อกับระบบเครื อข่ายใช้สายแบบดั้งเดิม โดยใช้การส่ งคลื่นความถี่
วิ ท ยุใ นการรั บ และส่ ง ข้อ มู ล ผ่ า นอากาศ ทะลุ ก าแพง เพดาน หรื อ
สิ่ งก่อสร้างอื่นๆ โดยปราศจากการเดินสาย จึงเหมาะกับการไปใช้งานใน
บางพื้นที่ที่สภาพแวดล้อมไม่เอื้ออานวย เช่ น การเดิ นสายข้ามตึก อาคาร
หรื อแม้แต่การใช้งานชัว่ คราว งานกี ฬา งานรับพระราชทานปริ ญญาบัตร
เป็ นต้น แต่ขอ้ จากัดของการสื่ อสารไร้สายก็จะมีในเรื่ องของ การรั บส่ ง
ข้อ มู ล ที่ ใ ห้ อ ัต ราการค่ า ปริ มาณงานที่ ค่ อ นข้ า งต่ า เพราะมี ปั จ จัย ใน
สภาพแวดล้อมที่ติดตั้ง รวมถึ ง ตึก อาคาร ที่ จะมาลดทอนประสิ ทธิ ภาพ
ของการรับส่งข้อมูลแบบไร้ สาย จากปั ญหาดังกล่าวในงานวิจยั นี้ จึงเสนอ
แนวคิดในการรวมกลุ่ มลิ้ งค์ เพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพช่ องทางการสื่ อสาร
แบนด์วิดท์ให้เพิ่มมากขึ้นและมีการสารองเส้นทางจากที่ระบบเดิ มจะใช้
สื่ อกลางแบบสายทาการรวมกลุ่มลิ้งค์ แต่งานวิจยั นี้ จะใช้สื่อกลางแบบไร้
สายในการรวมกลุ่มลิ้งค์

รู ปที่ 1 การรวมกลุ่มลิ้งค์ระบบแลนไร้สาย
โดยจะแบ่งการทดสอบออกเป็ น 2 ส่ วนดังนี้
4.1.1 ทดสอบการรวมกลุ่มลิ้งค์ 1 ลิ้งค์และ 2 ลิ้งค์ โดยใช้ช่องสัญญาณที่
ไม่รบกวนกัน 2 สัญญาณ คือ ช่ องสัญญานที่ 1 และ 11 ในระยะทาง 2, 5,
10 เมตรตามลาดับ และวัดผลค่า Interference Power และ SNR เพื่อ
วิเคราะห์ค่าปริ มาณงาน
4.1.2 ทดสอบการรวมกลุ่มลิ้งค์ 1 ลิ้งค์และ 2 ลิ้งค์ โดยใช้ช่องสัญญาณที่
ไม่รบกวนกัน ช่ องสัญญานที่ 1 และ 11 ในระยะทาง 2 และ 10 เมตร ส่ ง
ข้อมูล แบบ TCP จากต้นทางไปยังปลายทาง ส่ งข้อมูล 6 ขนาด ดังนี้ 128
,384, 640, 896,1152 และ 1408 Kbytes สร้างสถาณการณ์ 2 แบบ ได้แก่
สภาวะไม่มีโหลด (Non-Load) คือ การใช้งานจากเครื่ องรับ-ให้บริ การ A
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รับ-ส่ งข้อมูลไปยัง B และไม่มีเครื่ องใดมาใช้ร่วม และส่ งข้อมูลเพียง 1
Session เวลา 100 วินาที สภาวะที่มีโหลดใช้งานเต็มที่ (Full-Load) คือ
การใช้งานจากเครื่ องรั บ -ให้ บริ ก าร A รั บ -ส่ งข้อมู ล ไปยัง เครื่ องรั บ ให้บริ การ B และมีเครื่ องรับ-ให้บริ การ C เข้ามาใช้โหลดร่ วมด้วยโดยต่อ
เข้าสวิตย์ตวั เดียวกับเครื่ องรับ-ให้บริ การ B ทาการส่ งข้อมูลพร้ อมกัน 100
Session เวลา 100 วินาที วัดผลค่าปริ มาณงานและค่าเวลาที่เริ่ มส่ งข้อมูล
จากต้นทางไปยังปลายทาง (RTT) ในสภาวะ Non-Load และ Full-Load
ดังรู ปที่ 2

5.1 ค่ าเปรี ยบเที ยบประสิ ท ธิ ภาพความแตกต่ างระหว่าง Interference
Power Station กับค่า Interference Power Noise ที่การรวมกลุ่มลิ้งค์ 1
ลิ้ งค์และ 2 ลิ้ งค์ พบว่าถ้าค่าความแตกต่างระหว่าง Interference Power
Station กับค่า Interference Power Noise มี ค่าเพิ่มขึ้น มี ผลทาให้ค่ า
ปริ มาณงานมีค่าเพิม่ ขึ้นและส่ งผลต่อการรวมกลุ่มลิ้งค์ มีค่าเพิม่ ขึ้นเช่ นกัน
เมื่อเทียบระหว่างการรวม 1 ลิ้งค์และการรวมกลุ่ม 2 ลิ้งค์ ตัวอย่างเช่ นเมื่อ
ค่า Interference มี ค่า-5dBm สามารถรับ-ส่ ง ข้อมูลด้วยการรวมกลุ่ม 1
ลิ้งค์ได้ 39.53 Mbit/sec 2 ลิ้งค์ได้ 40.20 Mbit/sec และเมื่อมีลิ้งค์ใดลิ้งค์
หนึ่ งมี ปั ญหาก็ ยงั สามารถ รั บ- ส่ งข้อมู ล กัน ได้ เนื่ อ งจากยังมี เ ส้ น ทาง
สารองอยู่ ดังรู ปที่ 4

รูปที่ 2 การเชื่อมต่อการรวมกลุ่มลิ้งค์ของระบบแลนไร้ สายส่ งข้อมูลแบบ
TCP ในสภาวะ Non-Load และ Full-Load
4.2 การออกแบบและพัฒนาระบบ
ในการทดสอบนี้ ใช้ Cisco Catalyst 2960 24 พอร์ ต , แอคเซส
พ้อยซ์ ASUS RT-N16 4 ตัว,การ์ ดวัดสเปกตรั มและค่าปริ มาณงานของ
Cisco รุ่ น AIR-CSCO-SE-WIFI-C,โปรแกรมสร้ างทราฟฟิ ก รั บ -ส่ ง
ข้อมูล jperf-2.0.2 และโปรแกรมมอนิ เ ตอร์ ทราฟฟิ ก PRTG ซึ่ งมี การ
เชื่อมต่อการทดสอบดังรู ปที่ 3

รู ปที่ 4 เมื่อลิ้งค์ใดลิ้งค์หนึ่ งมีปัญหายังสามารถส่ งข้อมูลจากการรวมลิ้งค์
ลิ้งค์อื่นได้ มอนิ เตอร์ จากโปรแกรม PRTG
5.2 ค่าปริ มาณงานจากการรวมกลุ่มลิ้งค์ 2 ลิ้งค์ ที่ระยะห่ างของแอคเซส
พ้อยซ์ 10 เมตร ช่ องสัญญาณที่ 1 และ 11 ส่ งข้อมูล Packet 6 ขนาด ใน
สภาวะ Non-Load และ Full-Load พบว่าการรวมกลุ่มลิ้ งค์ 2 ลิ้ งค์ ใน
สภาวะ Full-Load สามารถส่ ง ข้ อ มู ล ได้ ม ากกว่ า สภาวะ Non-Load
ตัวอย่างเช่ น ส่ งข้อมูล Packet ขนาด1408 Kbytes ในสภาวะ Full-Load
สามารถส่ งข้อมูลได้มากกว่าสภาวะ Non-Load 10.33% ดังรู ปที่ 5

รู ปที่ 3 แผนผังและภาพรวมการวางตาแหน่ งของ Access Point ในห้อง
ทดสอบด้วยอุปกรณ์จริ ง
4.3 ข้ อจากัดของระบบ
ทดสอบในพื้นที่ 2 ตารางเมตร ที่ไม่มีสิ่งกี ดขวาง เนื่ องจากเป็ นระยะที่ทา
ให้สญ
ั ญานมีประสิ ทธิภาพสูงสุด [7] และเพิ่มระยะห่ างของจุดเข้าถึ ง จาก
2 เมตร 5 เมตร และ 10 เมตรตามลาดับ โดยทดสอบวัดผลจานวน 20 ครั้ง
ในแต่ละระยะห่ างแล้วนามาหาค่าเฉลี่ ยทางสถิ ติและบันทึ กผล และใช้
ความถี่ 2.4 GHz ในช่องสัญญาณ 20 MHz ที่ช่องสัญญาณ 1 และ 11

รู ปที่ 5 ค่าเปรี ยบเทียบปริ มาณงานที่ส่งข้อมูลของการรวมกลุ่มลิ้งค์ 2 ลิ้งค์
ในสภาวะ Non-Load และ Full-Load
5.3 เปอร์ เซนต์ความล่ าช้าของเวลาที่ ขอ้ มูลจากต้นทางส่ งถึ งปลายทาง
(Round Trip Time) จากการรวมกลุ่มลิ้งค์ 2 ลิ้งค์ ที่ระยะห่ างของแอคเซส
พ้อยซ์ 10 เมตร ช่ องสัญญาณที่ 1 และ 11 ส่ งข้อมูล Packet 6 ขนาด ใน

5. ผลการทดสอบและวิจารณ์ ผล
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สภาวะ Full-Load พบว่าการรวมกลุ่มลิ้ งค์ 2 ลิ้ งค์ ในสภาวะ Full-Load
สามารถส่ งข้อมูลจากต้นทางไปยังปลายทางมีเปอร์ เซนต์ความล่าช้าของ
เวลาที่ขอ้ มูลจากต้นทางส่ งถึ งปลายทางน้อยกว่า การรวมกลุ่มลิ้งค์ 1 ลิ้งค์
ตัวอย่างเช่น ส่ งข้อมูล Packet ขนาด1408 Kbytes ในสภาวะ Full-Load ที่
เวลา 100 วินาที สามารถส่ งข้อมูลจากต้นทางไปยังปลายทางมีเปอร์ เซนต์
ความล่าช้าของเวลาที่ ขอ้ มูลจากต้นทางส่ งถึ งปลายทาง 19.8% น้อยกว่า
การรวมกลุ่มลิ้งค์ 1 ลิ้งค์ที่มีความผิดพลาด 26 % ดังรู ปที่ 6
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รู ปที่ 6 ค่า % Delay Round Trip Time ของการรวมกลุ่มลิ้งค์ 2 ลิ้งค์ใน
สภาวะ Full-Load

6. สรุป
การรวมกลุ่มลิ้งค์ในระบบสายตามมาตราฐาน IEEE802.3ad เมื่อนามาใช้
กับระบบแลนไร้สายพบว่าเมื่อรวมกลุ่มลิ้งค์ในระบบไร้ สายสามารถเพิ่ม
ช่องทางการสื่ อสารให้เพิ่มขึ้นและสารองเส้นทางเมื่ อลิ้งค์ใดลิ้งค์หนึ่ งมี
ปั ญ หาท าให้ ข ้อ มู ล ที่ รั บ -ส่ ง ยังสามารถรั บ -ส่ ง ได้ป กติ ซึ่ งนอกจากค่ า
Interference Power และค่า SNR แล้ว ค่า Interference Power Station ยังมี
ผลต่ อ ค่ า ปริ มาณงานด้ ว ย ซึ่ งพบว่ า ถ้ า ค่ า ความแตกต่ า งระหว่ า งค่ า
Interference Power Station กับค่า Interference Power มีค่าเพิ่มขึ้น มีผล
ทาให้ค่าปริ มาณงาน เพิ่มขึ้นเฉลี่ ยในภาพรวม 5.4 % และในการรั บส่ ง
ข้อมูลของโปรโตคอล TCP ที่ขนาดของ packet sizes ที่ต่างกันก็จะส่ งผล
ต่อค่าปริ มาณงานโดยเมื่อมีการรวมลิ้งค์ จาก 1 ลิ้งค์เพิ่มเป็ น 2 ลิ้งค์ ทาให้
ค่าปริ มาณงานเพิ่มขึ้นเฉลี่ยในภาพรวม 0.84% ในสภาวะ Non-Load และ
เพิ่มขึ้ นเฉลี่ ยในภาพรวม 0.16% ในสภาวะ Full-Load รวมถึ งเมื่อมีการ
รวมกลุ่มลิ้งค์ 2 ลิ้งค์ส่งผลให้ค่าความล่าช้าของเวลาที่ส่งข้อมูลจากต้นทาง
ไปยังปลายทางลดลงเฉลี่ยในภาพรวม 6.2 %
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6.1 แนวทางการพัฒนาต่ อ
ทดสอบเรื่ องการแพร่ กระจายคลื่ นเพื่อสร้ างแบบจาลองทาง
คณิ ตศาสตร์ของการกระจายคลื่นของการรวมกลุ่มลิ้งค์รวมถึงการทานาย
อุปกรณ์ที่จะติดตั้งและเพิ่มระยะทดสอบแบบภายในอาคารโดยใช้ย่าน
ความถี่ 5 GHz และเปรี ยบเทียบหากมีการรบกวนของช่ องสัญญาณทับ
ซ้อนกัน จะมีผลต่อค่า ค่าปริ มาณงาน เช่นไร และจากผลกระทบนั้นจะมา
สามารถที่จะมีแนวคิดเพื่อแก้ไขหรื อไม่
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เครื่ องรบกวนสั ญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ ย่านความถี่ 850 MHz โดยใช้ โปรแกรม MATLAB Simulink ร่ วมกับ
บอร์ ด Arduino
Mobile Jammer for 850 MHz band By using MATLAB Simulink software With Arduino board
ภูเบต แสงมะฮะหมัด บุญฤทธิ์ คุ้มเขต และ วิโรจน์ พิราจเนนชัย
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บทคัดย่ อ

1. บทนา

งานวิจยั นี้ เป็ นการพัฒนา ออกแบบและสร้ างเครื่ องรบกวน
สัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ ย่านความถี่ 850 MHz (Mobile Jammer for
850 MHz band) ในย่านความถี่ ระบบเชื่ อมโยงขาลง (Downlink) 869 894 MHz และระบบเชื่อมโยงขาขึ้น (Uplink) 824 - 849 MHz ครอบคลุม
พื้นที่ ว่างระยะ 5 เมตร การออกแบบประกอบด้ว ยส่ วนส าคัญ 4 ส่ ว น
หลัก ๆ คือ บอร์ ด Arduino เป็ นส่ วนที่ทาหน้าที่กาเนิ ดสัญญาณฟันเลื่อย
(Saw-tooth signal) และสัญญาณรบกวน (Noise signal) โดยการออกแบบ
ด้วยโปรแกรม MATLAB Simulink ในส่ วนที่สองคื อ วงจรปรับระดับ
สัญญาณ (Signal level adjustment) เพื่อปรับระดับสัญญาณให้เหมาะสม
ก่อนเข้าวงจรออสซิ ลเลเตอร์ ควบคุ มด้วยแรงดัน (Voltage Controlled
Oscillator : VCO) และส่ ว นสุ ด ท้ า ยคื อ วงจรขยายสั ญ ญาณวิ ท ยุ
(RF Amplifier) และสายอากาศ รวมเป็ นเครื่ องรบกวนสั ญ ญาณ
โทรศัพท์เคลื่อนที่ ซึ่งสามารถตัดสัญญาณโทรศัพท์ยา่ นความถี่ 850 MHz

ปั จจุบนั การติดต่อสื่ อสารด้วยโทรศัพท์เคลื่อนที่ ได้มีบทบาท
ในชี วิ ต ประจ าวัน มากขึ้ น เพื่ อ ช่ ว ยอ านวยความสะดวกในการ
ติดต่อสื่ อสารแลกเปลี่ยนข้อมูล และใช้กนั เป็ นจานวนมาก แต่ในปั จจุบนั
มีการใช้เทคโนโลยีดงั กล่าวไปในทางที่ผิด เช่ น การใช้โทรศัพท์เคลื่ อนที่
ห รื อ อุ ป ก ร ณ์ เ ค รื่ อ งรั บ สั ญ ญ า ณ ที่ ใ ช้ ค ว าม ถี่ ใ น ย่ า น เ ดี ย ว กั บ
โทรศัพท์เคลื่ อนที่ ในการทุจริ ตในการสอบ ทาให้เกิ ดความเสี ยหายต่อ
องค์กร หน่วยงาน และภาครัฐ ตลอดจนการใช้สญ
ั ญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่
ในการจุดฉนวนระเบิด ทาให้เป็ นอันตรายต่อชี วิตและทรัพย์สิน
เครื่ องรบกวนสั ญ ญาณโทรศัพ ท์ เ คลื่ อ นที่ ส ามารถช่ ว ย
แก้ปั ญหาดังกล่ าวได้ โดยการรบกวนคลื่ นสัญญาณโทรศัพท์เ คลื่ อนที่
ด้ ว ยการส่ ง คลื่ น ที่ มี ค วามถี่ เ ดี ย วกั บ ความถี่ โ ทรศั พ ท์ ใช้ ใ นการ
ติ ดต่อสื่ อสารกับสถานี ส่ ง วิธีการนี้ เรี ยกว่าการรบกวนแบบปฏิ เสธการ
ให้บริ การ [1-4] โดยสัญญาณที่เครื่ องรบกวนสัญญาณโทรศัพท์เ คลื่อนที่
นี้ ส่งออกมาจะไปรบกวนสเปกตรัมของคลื่นวิทยุที่ ผูใ้ ห้บริ การส่ งออกมา
ผ่านสถานี ส่ง ทาให้โทรศัพท์เคลื่อนที่ไม่สามารถรับรู้ได้วา่ บริ เวณนี้ อยูใ่ น
เขตให้บริ การ
งานวิจยั นี้ จึงได้ท าการพัฒนาการออกแบบและสร้ างเครื่ อง
รบกวนสัญญาณโทรศัพท์เ คลื่ อนที่ โดยออกแบบแหล่ งก าเนิ ดสัญญาณ
ควบคุม โดยใช้บอร์ ดไมโครคอนโทรเลอร์ Arduino ร่ วมกับโปรแกรม
MATLAB Simulink เพื่อสร้างเครื่ องรบกวนสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่
ที่ อยู่ใ นรั ศ มี ทาการ ไม่ ใ ห้ส ามารถใช้งานทั้งรั บและส่ งสัญญาณได้ ซึ่ ง
อุปกรณ์รบกวนสัญญาณนี้ สามารถใช้ได้ในทางทหารและสถานที่ งดใช้
โทรศัพท์เคลื่ อนที่ หรื อเครื่ องมื อสื่ อสารทุกประเภทที่ ใช้ความถี่ ในย่าน
850 MHz อย่างเช่ น โรงภาพยนตร์ โรงพยาบาล โบสถ์ หรื อสถานที่
ราชการ ฯลฯ นอกจากนี้ ยงั ได้ท าการศึ กษาเกี่ ยวกับประสิ ทธิ ภาพ การ
ท างานของอุ ป กรณ์ เพื่ อ ประโยชน์ ใ นการศึ ก ษาน าไปประยุก ต์ แ ละ
ปรับปรุ งใช้ในย่านความถี่อื่น หรื อส่ วนอื่น ต่อไป

คาสาคัญ: เครื่ องรบกวนสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ , สัญญาณฟันเลื่อย,
สัญญาณรบกวน

Abstract
This article describes how to developed designed and built
the Mobile Jammer for 850 MHz band. The mobile 850 MHz band is
869 – 894 MHz frequency for downlink and 824 – 849 MHz for uplink.
The propose Mobile Jammer was coverage 5 meters of distance. This
jammer consisted of 4 main sections; the first is Arduino board, which
is saw-tooth signal and noise signal generator designed by MATLAB
Simulink software. The second is signal level adjustment circuit. The
third section is Voltage Controlled Oscillator (VCO) circuit and the last
sections are power amplifier and antenna.
Keywords: Mobile Jammer, Saw-tooth signal, Noise signal
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จากรู ปที่ 2 แสดงบล็อกไดอะแกรมจากโปรแกรม MATLAB
Simulink ของชุ ดกาเนิ ดสัญญาณฟันเลื่อยที่สร้างโดย บล็อก Repeating
Sequence Interpolated และสั ญ ญาณรบกวน ที่ ถู ก สร้ า งจากบล็ อ ก
Random Source หลังจากนั้นทั้งสองสัญญาณจะถูกนาไปรวมกันที่ตวั รวม
สัญ ญาณ (Adder) ส่ ง ไปแปลงสัญ ญาณจากอนาล็ อ กให้ เ ป็ นส ญญาณ
ดิจิตอลที่บล็อก Idealized ADC quantizer เพื่อทาการส่ งสัญญาณดังกล่าว
ออกทางขา DAC1 ของบอร์ ด Arduino ต่อไป ในการออกแบบแต่ละ
บล็อกที่มีการตั้งค่าต่าง ๆ แสดงดังตารางที่ 1

2. โครงสร้ างและการออกแบบ
ใ น ก า ร อ อก แ บ บ แ ล ะ ส ร้ า ง เ ค รื่ อ ง ร บ ก ว น สั ญ ญ า ณ
โทรศัพท์เคลื่อนที่ ย่านความถี่ 850 MHz นั้นสามารถแบ่งออกเป็ น 4 ส่ วน
หลัก ๆ คือ ในส่ วนของ บอร์ ด Arduino วงจรปรับระดับสัญญาณ วงจร
ออสซิ ล เลเตอร์ ค วบคุ ม ด้ ว ยแรงดัน และส่ ว นสุ ด ท้า ยคื อ วงจรขยาย
สัญญาณวิทยุ และสายอากาศ แสดงโครงสร้างดังรู ปที่ 1
ANT
ARDUINO BOARD

+

Signal
level adj.

VCO

ตารางที่ 1 การตั้งค่าบล็อกที่ใช้งานในโปรแกรม MATLAB Simulink
บล็อก Simulink
Parameter
Value
Repeating
vector of output
Sequence
[0,1]
values
Interpolated
- Source type
- Gaussian
Random Source
- Method
- Sum of uniform values
- Variance
- 0.01
- Number of
- 12 bit
Idealized ADC
converter bits
quantizer
- output
- uint16
Analog output
pin output
DAC1

POWER
AMP

SAW TOOTH

NOISE

รูปที่ 1 โครงสร้างของเครื่ องรบกวนสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่
จากรู ปที่ 1 สัญญาณฟั นเลื่ อย และสัญญาณรบกวน ถูกสร้ าง
และรวมกัน ด้วยบอร์ ดไมโครคอนโทรเลอร์ Arduino โดยใช้โปรแกรม
MATLAB Simulink ในการออกแบบ หลักจากนั้นสัญญาณดังกล่าวจะถูก
ส่ งไปเข้าวงจรปรับระดับสัญญาณ (Signal level adjustment) เพื่อปรับ
แรงดัน ขาออกของบอร์ ด Arduino ให้ เ หมาะสมเพื่ อ ส่ ง ไปยัง วงจร
ออสซิ ลเลเตอร์ ควบคุมด้วยแรงดัน (VCO) เพื่อควบคุมให้สร้ างความถี่
ย่าน 850 MHz หลังจากนั้น สัญญาณจะถูกขยายด้วยวงจรขยาย (Power
Amp) แล้วส่งออกสายอากาศ (ANT) ซึ่งการออกแบบแต่ละส่ วนแสดงดัง
หัวข้อต่อไปนี้

2.1 MATLAB และ บอร์ ด Arduino
ในการออกแบบชุ ดก าเนิ ดสัญญาณฟั นเลื่ อย และสัญญาณ
รบกวน นั้นในงานวิจยั นี้ ได้นาเสนอการออกแบบและสร้ างโดยใช้บอร์ ด
ไมโครคอนโทรเลอร์ Arduino ร่ วมกับโปรแกรม MATLAB Simulink
ซึ่งมีโครงสร้างการออกแบบแสดงดังรู ปที่ 2

รู ปที่ 3 สัญญาณขาออกของบอร์ด Arduino
จากรู ปที่ 3 แสดงสัญญาณฟั นเลื่ อยและสัญญาณรบกวน ซึ่ ง
เป็ นสัญญาณขาออกของบอร์ ด Arduino จะเห็ นว่าสัญญาณดังกล่ าวมี
ความถี่ 735.35 Hz แรงดันขาออกที่ 0.51 V – 2.8 V ซึ่ งจะยังไม่สามารถ
นาไปควบคุ ม วงจรออสซิ ล เลเตอร์ ค วบคุ ม ด้ว ยแรงดัน เพื่ อ ให้ ก าเนิ ด
ความถี่ ที่ต้อ งการได้ ดังนั้น สั ญญาณดังกล่ าวจึ งถู ก ส่ งไปยังวงจรปรั บ
ระดับสัญญาณก่อน

รูปที่ 2 บล็อกไดอะแกรม ของชุดกาเนิ ดสัญญาณฟันเลื่อย และสัญญาณ
รบกวน

2.2 วงจรปรับระดับสัญญาณ
การออกแบบวงจรปรับระดับสัญญาณนั้นในงานนี้ ออกแบบ
โดยใช้ อ อปแอมป์ (Op-Amp) ต่ อ เป็ นวงจรขยายแบบไม่ ก ลับ เฟส
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(Non-inverting Amplifier) เพื่อทาการขยายและปรับระดับสัญญาณที่
ออกมาจากบอร์ ด Arduino ให้เ หมาะสมก่ อนเข้าวงจรออสซิ ล เลเตอร์
ควบคุมด้วยแรงดัน แสดงวงจรและการต่อลงบนแผ่นวงจรพิมพ์ดงั รู ปที่ 4
(ก)

(ก)

(ข)

รู ปที่ 6 วงจรออสซิลเลเตอร์ควบคุมด้วยแรงดัน (ก) ตาแหน่งขาใช้งาน
(ข) การต่อลงบนแผ่นวงจรพิมพ์

(ข)

รูปที่ 4 วงจรปรับระดับสัญญาณโดยใช้ออปแอมป์ (ก) วงจร (ข) การต่อ
ลงบนแผ่นวงจรพิมพ์

รู ปที่ 7 ความถี่กวาดของวงจรออสซิลเลเตอร์ควบคุมด้วยแรงดัน

2.4 วงจรขยายสัญญาณวิทยุ และสายอากาศ
ในการออกแบบวงจรขยายสัญญาณความถี่วิทยุ เลื อกใช้ไอซี
เบอร์ AG603-89G มีคุณสมบัติสามารถขยายสัญญาณย่านความถี่ 800 –
900 MHz ตามที่ ต้อ งการได้ แสดงวงจรและการต่ อ ใช้ ง านบน
แผ่นวงจรพิมพ์ดงั รู ปที่ 8 และผลการวัดสัญญาณและกาลังงานขาออกของ
วงจรขยายสัญญาณวิทยุแสดงดังรู ปที่ 9

รูปที่ 5 สัญญาณขาออกของวงจรปรับระดับสัญญาณ
สัญญาณขาเข้าของวงจรปรับระดับสัญญาณมีระดับแรงดันอยู่
ที่ 0.51V – 2.8V ซึ่ ง เป็ นสัญ ญาณจากบอร์ ด Arduino หลัก จากนั้น
สัญญาณดังกล่าวจะถูกขยายด้วยวงจรปรับระดับสัญญาณ ซึ่ งแรงดันขา
ออกที่ ได้มีค่า อยู่ระหว่าง 1.01V – 5.13V แสดงดังรู ปที่ 5 เพื่ อส่ งไป
ควบคุมการสร้างความถี่ที่วงจรออสซิลเลเตอร์ควบคุมด้วยแรงดันต่อไป

2.3 วงจรออสซิลเลเตอร์ ควบคุมด้ วยแรงดัน (VCO)

RF OUT

ในการออกแบบวงจรออสซิ ลเลเตอร์ ควบคุมด้วยแรงดัน ใน
งานวิ จยั นี้ เลื อ กใช้อ อสซิ ล เลเตอร์ ค วบคุ มด้วยแรงดัน สาเร็ จรู ปเบอร์
CVCO55CL-0805-0900 ซึ่ งสามารถก าเนิ ดสัญญาณความถี่ ก วาดตั้งแต่
ความถี่ 800 – 900 MHz เพื่อรบกวนความถี่ ของระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่
ย่า นความถี่ 850 MHz แสดงต าแหน่ ง ขาและการต่ อ ใช้ ง านบน
แผ่นวงจรพิมพ์ดงั รู ปที่ 6
รู ปที่ 7 แสดงสัญญาณที่ทาการวัดช่ วงความถี่ กวาดของวงจร
ออสซิ ลเลเตอร์ ควบคุมด้วยแรงดัน โดยใช้แรงดันควบคุมจากสัญญาณขา
ออกของวงจรปรั บ ระดับ สั ญ ญาณ ซึ่ งความถี่ ก วาดที่ ไ ด้ อ ยู่ ใ นช่ ว ง
800.8 MHz ถึง 940.0 MHz ครอบคลุมย่านความถี่ 850 MHz จากนั้น
ความถี่วิทยุยา่ นดังกล่าว ถูกนาไปขยายต่อที่วงจรขยายสัญญาณวิทยุและ
ส่งออกสายอากาศ

(ก)

(ข)

รู ปที่ 8 วงจรขยายสัญญาณความถี่วิทยุ (ก) วงจร (ข) การต่อลงบน
แผ่นวงจรพิมพ์

รู ปที่ 9 สัญญาณและกาลังงานขาออกของวงจรขยายสัญญาณวิทยุ
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รู ปที่ 9 แสดงสัญญาณขาออกของวงจรขยายสัญญาณวิทยุ มี
ความถี่กวาดอยูใ่ นช่วง 804.3 – 945.6 MHz และมีกาลังงานที่ 15.26 dBm
ณ ความถี่ 850 MHz
ในการเลื อ กใช้ ส ายอากาศนั้น ได้เ ลื อ กใช้ส ายอากาศแบบ
สาเร็ จรู ปชนิ ด Multi-Band Directional Antenna รุ่ น 489-DB มีทิศ
ทางการแพร่ ก ระจายคลื่ น แบบทิ ศ ทางเดี ยว แสดงคุ ณสมบัติอื่น ๆ ดัง
ตารางที่ 2

กาลังงานในการรบกวนเพื่อเพิ่มระยะการรบกวน รวมถึงการปรับเปลี่ยน
ความถี่ ข องส่ ว นก าเนิ ด สั ญ ญาณฟั น เลื่ อ ยและสั ญ ญาณรบกวนให้ มี
ค่าความถี่มากขึ้นเพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพของการรบกวน

5. กิตติกรรมประกาศ
ในการทางานวิจยั นี้ ทางผูจ้ ดั ทาขอขอบพระคุณท่านอาจารย์
ทุกท่าน รวมถึ งห้องปฏิ บตั ิ การวิศวกรรมไมโครเวฟ ภาควิชาวิศวกรรม
อิ เ ล็ก ทรอนิ ก ส์ แ ละโทรคมนาคม มหาวิ ท ยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุรี ที่มีส่วนร่ วมทาให้งานวิจยั นี้ ลุล่วงไปได้ดว้ ยดี

ตารางที่ 2 คุณสมบัติของสายอากาศ
ย่านความถี่ที่ใช้งานได้ 824- 894/ 1850- 1990/ 2400- 2500 MHz
VSWR
1.5 : 1
อัตราการขยาย
10 dBi
ค่าความต้านอินพุต
50 Ohm
ขนาด
457 x 216 x 63.5 mm
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การทดสอบผลของการรบกวนสัญญาณโทรศัพท์เคลื่ อนที่น้ นั
ได้ทดสอบโดยการปรับเปลี่ยนระยะทางระหว่างเครื่ องรบกวนสัญญาณ
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850 MHz ของ G-Net Model : G820 ทดสอบที่เครื อข่าย DTAC
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2 เมตร
ได้
27 วินาที
3 เมตร
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บทคัดย่ อ

1. บทนา

บทความนี้ นาเสนอการจาลอกการทางานการออกแบบตัว
สะท้อนแบบพื้นผิวเลือกความถี่ผา่ น (FSS) บนแผ่นวงจรพิมพ์ไมโครเวฟ
ที่ใช้วิธีการเจาะช่องด้วยเทคนิ คอินเตอร์ ดิจิตอลเพื่อให้เกิ ดการตอบสนอง
ความถี่เรโซแนนซ์คือ 1.8 GHz (LTE) จากวิธีการออกแบบด้วยเทคนิ ค
ดังกล่าวทาให้สามารถออกแบบพื้นผิวเลือกความถี่ผา่ นหนึ่ งหน่วยมีขนาด
ที่ลดลงได้จากความยาวคลื่น /2 เหลือประมาณ /8 เมื่อทาการต่อแบบ
อาเรย์จะทาให้ขนาดของพื้นผิวเลื อกความถี่ มีขนาดที่ลดลงมากกว่าการ
ออกแบบปรกติ การทดสอบประสิ ทธิ ภาพจะทดสอบร่ วมกับสายอากาศ
ไดโพลที่ มีความถี่ 1.8 GHzและพื้นผิ วเลื อกความถี่ ผ่านเป็ นตัวสะท้อน
พบว่าสามารถเพิ่มประสิ ทธิ ภาพเกณฑ์การขยายของสายอากาศได้ถึง 8.32
dB และมีทิศทางการแพร่ กระจายแบบชี้ ทิศทาง มี ค่าสัมประสิ ทธิ์ การ
สะท้อน (S11) -14 dB และค่าสัมประสิ ทธิ์การส่ งผ่าน (S21) -1.6 dB แบนด์
วิดท์คือ 1.72 GHz-1.92 GHz (200MHz)

ทุ ก วัน นี้ การพัฒ นาทางด้ า นการสื่ อ สารแบบไร้ ส ายมี ก าร
พัฒนาไปอย่างรวดเร็ วในทุก ๆ ด้านไม่ ว่าจะเป็ นการสื่ อสารในระบบ
อิ น เตอร์ เ น็ ต ไร้ ส าย (WLAN) การสื่ อสารในระบบมื อ ถื อ (Mobile
Communication) หรื อแม้กระทัง่ การสื่ อสารในระบบดาวเทียม (Satellite
Communication) ในการพัฒนานี้ จะมีการพัฒนาเกี่ ยวกับความรวดเร็ วใน
การติ ดต่อสื่ อสาร ช่ องทางในการติ ดต่อสื่ อสาร จานวนขนาดความกว้าง
ของช่องแบนด์วิดท์ หรื อแม้กระทัง่ ระยะทางในการรับและส่ งสัญญาณที่
มีประสิ ทธิภาพ นอกจากสิ่ งที่กล่าวมาขนาดของอุปกรณ์ก็เป็ นสิ่ งจาเป็ นที่
ต้องคานึ งถึ งเนื่ องจากการสื่ อสารไร้สายจาเป็ นต้องใช้อุปกรณ์ที่มีขนาด
เล็ก และมี ป ระสิ ทธิ ภาพที่ ดี เพื่ อความสะดวกและความคล่ องตัวในการ
ทางาน พร้ อมทั้งต้องสามารถติ ด ต่อสื่ อสารได้ห ลากหลายช่ วงความถี่
ตามที่ตอ้ งการ ในประเทศไทยปั จจุบนั การสื่ อสารไร้ สายสาหรับระบบ
โทรศัพท์เคลื่อนที่เป็ นสิ่ งที่มีความจาเป็ นต่อความต้องการของผูใ้ ช้บริ การ
ซึ่ งได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่ องจนมาถึ งยุคที่ เรี ยกว่า 4G (Long Term
Evolution) ซึ่ งมีความรวดเร็ วในการติดต่อสื่ อสาร การรั บและส่ งข้อมูล
ทางด้านมัลติ มีเดี ย แต่สิ่งหนึ่ งที่ยงั คงมีความสาคัญในการติ ดต่อสื่ อสาร
ทุกยุค สมัยของการสื่ อสารไร้ สายนั่นคื อสายอากาศที่ เป็ นองค์ประกอบ
สาคัญเป็ นอย่างยิ่งในการติดต่อสื่ อสารการพัฒนาสายอากาศจึ งได้มีการ
พัฒนาอย่า งต่ อเนื่ องและมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพที่ ม ากขึ้ น สามารถใช้ งานได้
หลากหลายรู ปแบบและรองรับการใช้งานได้หลากหลายย่านความถี่ ไม่
ว่ า จะเป็ นสายอากาศที่ มี ก ารแพร่ กระจายแบบรอบทิ ศ ทาง (Omni
directional) หรื อสายอากาศที่มีการแพร่ กระจายแบบทิศทาง (Directional)
ในการพัฒนาอย่างหนึ่ งที่ ส าคัญคื อการพัฒนาตัวสะท้อน (Reflector)
สาหรั บสายอากาศแบบชี้ ทิศทางโดยตามปรกติ แล้วสายอากาศจะมี การ
พัฒนาตัวสะท้อนและสายอากาศโดยใช้วสั ดุที่เป็ นโลหะ [1] หรื อการ
พัฒนาตัวสะท้อนและสายอากาศที่เป็ นแผ่นวงจรพิมพ์ [2], [3] ซึ่ งเทคนิ ค
ดังกล่ าวจะท าให้มี การเพิ่ม เกณฑ์การขยายได้มากขึ้ นแต่ยงั มี อีก วิธี การ
หนึ่ งที่สามารถเพิ่มเกณฑ์การขยายได้มากกว่านัน่ คื อวิธีการออกแบบตัว
สะท้อนพื้นผิวเลือกความถี่ผา่ น บทความนี้ ได้นาเสนอเกี่ ยวกับการจาลอง

คาสาคัญ: พื้นผิวเลือกความถี่ผา่ น, อินเตอร์ดิจิตอล, สายอากาศไดโพล

Abstract
This article propose the simulation design of frequency
selective surface (FSS) reflector on print circuit board by using slot
interdigital technique for resonance frequency at 1.8 GHz (LTE). That
design it can be reduce the size of FSS 1 unit form /2 to /8. When
connect to array FSS the total size is decrease more than normally design. The
performance testing of FSS is testing with dipole antenna at resonance
frequency 1.8 GHz and FSS is the reflector that can enhance the gains of
antennas up to 8.32 dB the radiation pattern is direction return loss is (S11) -14
dB, insertion loss (S21) is -1.6 dB and bandwidth is 1.72 GHz-1.92 GHz
(200MHz).

Keywords: Frequency selective surface, Interdigital, Dipole antenna
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การทางานการออกแบบตัวสะท้อนแบบพื้นผิวเลื อกความถี่ ผ่าน (FSS) บน
แผ่น วงจรพิ มพ์ไมโครเวฟโดยจะเป็ นการออกแบบที่ ป ระยุก ต์มาจาก
หลักการออกแบบวงจรกรองความถี่ผา่ นแถบที่ใช้เทคนิ คอินเตอร์ ดิจิตอล
[4],[5] เนื่องจากเทคนิคดังกล่าวจะทาให้สามารถทาให้ขนาดลดลงได้จาก
ความยาวคลื่น /2 เหลือประมาณ /8 ซึ่ งเป็ นผลมาจากการเกิดค่าคลื่ นช้า
(Slow wave) ภายในสายนาสัญญาณ โดยโครงสร้ างของพื้นผิวเลื อกความถี่
ผ่านนี้ จะทาการออกแบบด้วยเทคนิ คการเจาะช่อง 1 หน่วยให้มีโครงสร้ าง
แบบเรโซเนเตอร์ ที่ใ ช้เ ทคนิ ค อิ น เตอร์ ดิ จิต อลจากนั้น จึ งน าไปท าการ
เชื่ อมต่อแบบอาเรย์ (Array) เพื่อทาเป็ นตัวสะท้อนแล้วทาการเชื่ อมต่อกับ
สายอากาศไดโพลที่มีการตอบสนองความถี่ ที่ 1.8 GHz เพื่อทดสอบการ
เพิ่ ม เกณฑ์ข องสายอากาศที่ ไ ด้ การออกแบบจะท าการออกแบบบน
แผ่นวงจรพิมพ์ FR-4 มีค่าสัมประสิ ทธิ์ วัสดุ (r) 4.4 ค่าการสู ญเสี ยของวัสดุ
0.018 ความหนาของวัสดุ (Thickness) 1.6 มม.การออกแบบนาเสนอในส่ วน
ถัดไป

ภาพที่ 1 แสดงโครงสร้างพื้นผิวเลือกความถี่ผา่ น 1 หน่วย

2 การออกแบบ
การออกแบบจะแบ่งออกเป็ น 3 ส่ วนโดยส่ วนแรกจะเป็ นการ
ออกแบบที่ขนาด 1 หน่ วยเพื่อทดสอบค่าสัมประสิ ทธิ์ การส่ งผ่านและค่า
สัมประสิ ทธิ์การย้อนกลับส่ วนต่อมาจะเป็ นการนาขนาด 1 หน่ วยที่ได้ไป
ทาการเชื่ อมต่อแบบอาเรย์เพื่อทาให้เป็ นตัวสะท้อนส่ วนสุ ดท้ายจะเป็ น
การอธิบายการออกแบบพื้นผิวเลือกความถี่ผา่ นกับสายอากาศไดโพลเพื่อ
ทดสอบการเพิม่ เกณฑ์ที่เพิม่ ขึ้นและการแพร่ กระจายของสายอากาศ

2.1 การออกแบบพื้นผิวเลือกความถี่ผ่าน 1 หน่ วย
ในส่วนนี้จะนาเสนอการออกแบบพื้นผิวเลื อกความถี่ ผ่านโดย
ใช้เทคนิคการเจาะช่องและเทคนิ คอินเตอร์ ดิจิตอลซึ่ งการออกแบบนี้จะใช้
ขนาดของพื้นผิวเลือกความถี่ ผ่านแบบ 1 หน่ วยโครงสร้ างแสดงตามภาพ
ที่ 1 ซึ่ งโครงสร้ างดังกล่ าวจะถู กนามาจากการออกแบบเรโซเนเตอร์ ใน
วงจรกรองความถี่ผ่านแถบ [5] ซึ่ งจะมี ความแตกต่างจากการออกแบบ
ปรกติคือโครงสร้างดังภาพจะทาการเจาะช่ องเนื่ องจากการเจาะช่ องนี้ จะ
ทาให้เ กิ ดการส่ งผ่านได้ม ากที่ สุด หากเปรี ยบเที ยบกับ การไม่ เ จาะช่ อง
พบว่าการที่ไม่ทาการเจาะเป็ นเรโซเนเตอร์ จะทาให้ขนาดของพื้นผิวเลื อก
ความถี่ ผ่าน 1 หน่วยมีขนาดที่ใหญ่กว่านั่นหมายความว่าการเจาะช่ องจะ
ทาให้ขนาดมีลกั ษณะที่ใกล้เคียงกับการออกแบบเรโซเนเตอร์ ของวงจร
กรองความถี่ ผ่านแถบ ซึ่ งการเจาะช่ องให้มีล ักษณะเหมื อนกับเรโซเน
เตอร์ ที่ใช้เทคนิ คอินเตอร์ ดิจิตอลเนื่ องจากเทคนิ คดังกล่าวสามารถทาให้
เกิดการลดขนาดลงของเรโซเนเตอร์ จาก /2 เหลือประมาณ /8 [4] เป็ น
ผลมาจากการเพิ่มค่าความจุที่ปลายสายนาสัญญาณจนทาให้เกิ ดค่าคลื่ นช้า
ดัง นั้ นปรากฎการณ์ ด ั ง กล่ า วจะท าให้ ส ามารถลดขนาดของสายน า
สัญญาณลง

ภาพที่ 2 แสดงผลจาลองการทางานพื้นผิวเลือกความถี่ผา่ น 1 หน่วย

เมื่ อท าการจาลองการท างานพบว่ ามี ก ารส่ งผ่านที่ ดี ใ นช่ ว ง
ความถี่ 1.8 GHz แสดงตามภาพที่ 2 เนื่ องจากพื้นผิวเลื อกความถี่ มีลกั ษณะ
การทางานคล้ายกับวงจรกรองความถี่ ผ่านแถบจึ งสามารถบอกได้ว่าช่ วง
ความถี่ที่สามารถใช้งานได้ในช่ วงการส่ งผ่านคือ 1.72 GHz-1.92 GHz นัน่
หมายความว่ามีช่วงแบนด์วิดท์คือ 200 MHz มีค่าการสู ญเสี ยส่ งผ่านคื อ 1.6 dB และมีค่าการสู ญเสี ยย้อนกลับคื อ -14.79 dB และจากการดู ค่าเฟส
จากผลการจาลองการทางานพบว่ามีการเกิ ดค่าเอสเคิ ร์ฟ (S-Curve) ที่ช่วง
ความถี่ ที่ออกแบบนัน่ หมายความว่าเกิ ดการเปลี่ ยนแปลงขึ้นทางเฟสตรง
ตามความถี่ที่ออกแบบ ขนาดโดยรวมคือ W1 = 9.2 มม., W2 = 1.05 มม.,
W3 = 1.35 มม., W4 = 0.78 มม., W5 = 0.48 มม., L1 = 8.6 มม., L2 = 7
มม., L3 = 2.38 มม., L4 = 3.33 มม., L5 = 0.2 มม. ขั้นตอนต่อไปคือการ
นาไปทาการเชื่ อมต่อแบบอาเรย์ซ่ ึงจะกล่าวในลาดับถัดไป
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2.2 การออกแบบพื้นผิวเลือกความถี่ผ่านแบบอาเรย์
หลังจากที่ได้ทาการออกแบบพื้นผิวเลื อกความถี่ ผ่านแบบ 1
หน่ วยที่ มี ผลตอบสนองความถี่ เ รโซแนนซ์ ที่ 1.8 GHz ในส่ ว นนี้ จะ
นาเสนอการเชื่ อมต่ออาเรย์ของพื้นผิวเลื อกความถี่ ผ่านแถบโดยการนามา
เชื่ อมต่อกันในรู ปแบบอาเรย์ (Array) ซึ่ งจะทาการเชื่ อมต่อโดยทดลอง
เพิ่ ม ขนาดให้ มี ข นาดเป็ นเลขคี่ ห รื อเลขคู่ เ พื่ อ ดู ผ ลตอบสนองค่ า
สัมประสิ ทธิ์ การส่ งผ่านว่ามีการส่ งผ่านตรงตามที่ความถี่ 1.8 GHz ของ
พื้นผิวเลื อกความถี่ ผ่านแบบ 1 หน่ วย ในบทความนี้ จะใช้ขนาด 12 * 12
หน่ วย เนื่ องจากเป็ นขนาดที่เหมาะสมที่สุดสาหรับการออกแบบแสดง
โครงสร้างตามภาพที่ 3 เมื่อทาการจาลองการทางานของการเชื่ อมต่อแบบ
อาเรย์พบว่ามีการเรโซแนนซ์ที่ความถี่ เดี ยวกับขนาด 1 หน่ วยและมีการ
เปลี่ยนแปลงทางเฟสตรงช่ วงความถี่ เรโซแนนซ์ ขนาดโดยรวมคือ W1 =
110.8 มม. L1=103.6 มม.มีค่าสัมประสิ ทธิ์ การส่ งผ่านและย้อนกลับคื อ
2.51 dB และ -11.727 dB ตามลาดับแบนด์วิดท์คือ 1.72 GHz -1.92 GHz

ภาพที่ 3 แสดงโครงสร้างอาเรย์พ้ืนผิวเลือกความถี่ผา่ น

2.3 การออกแบบตัวสะท้ อนพื้นผิวเลือกความถี่ผ่านแบบอาเรย์
และสายอากาศแบบไดโพล
การน าพื้ น ผิ ว เลื อ กความถี่ ผ่ า นแบบอาเรย์ม าใช้ ง านใน
บทความนี้ จะนามาใช้งานเพื่อเป็ นตัวสะท้อนสาหรั บสายอากาศชนิ ดได
โพลซึ่งสายอากาศและตัวสะท้อนนี้ จะมีความถี่ที่เรโซแนนซ์ตรงกันซึ่ ง
ระยะระหว่ า งสายอากาศและตัว สะท้ อ นพื้ น ผิ ว เลื อ กความถี่ ผ่ า นนี้
โดยปรกติจะมีระยะประมาณ /2 ของความถี่ เรโซแนนซ์แต่ในกรณี ของ
ตัวสะท้อนที่ถูกทาการออกแบบที่ความยาวคลื่นประมาณ /8 ทาให้ระยะ
ระหว่ า งสายอากาศและตัวสะท้อ นนั้น มี ระยะที่ ล ดลงโครงสร้ า งของ
สายอากาศที่ อ อกแบบนั้น จะท าการออกแบบบนท่ อ ทองแดงแสดง
โครงสร้ างตามภาพที่ 5 ซึ่ งสายอากาศนี้ เมื่ อทาการจาลองการทางานจะ
พบว่ามีการเรโซแนนซ์ความถี่ ที่ 1.8 GHz มีแบนด์วิดท์คือ1.56 GHz-1.91
GHz (350 MHz) มีการแพร่ กระจายแบบรอบทิศทาง (Omnidirectional) เกณฑ์
การขยายของสายอากาศ 2.04 dBi แสดงตามภาพที่ 6 ขนาดของสายอากาศ
จะมีขนาดคือ W1 = 34.5 มม., W2 = 71.1 มม., L1 = 6 มม. ต่อมาจะทาการ
นาสายอากาศวางบนพื้นผิวเลื อกความถี่ ผ่านซึ่ งระยะห่ างของอุปกรณ์ท้ งั
สองเป็ นระยะ D1 โดยจะต้องทาการปรับระยะที่เหมาะสมเนื่ องจากขนาด
1 หน่ ว ยของพื้ น ผิ ว เลื อกความถี่ ผ่านถู ก ลดขนาดลงจาก /2 จึ งส่ งผล
กระทบต่อระยะห่ างดังที่ได้กล่ าวไว้ในข้างต้น ระยะที่เหมาะสมคือ D1 =
18.6 มม. ผลการจ าลองการทางานพบว่าที่ ระยะเหมาะสมจะทาให้มีค่ า
สัมประสิ ทธิ์ การส่ งผ่านต่ากว่า -10 dB มีแบนด์วิดทธ์คือ 1.72 GHz-1.90 GHz
(180 MHz) มี การแพร่ ะกระจายแบบชี้ ทิศทางและมี เกณฑ์การขยายของ
สายอากาศคือ 8.43 dBi แสดงการจาลองการทางานตามภาพที่ 7 และ 8

ภาพที่ 4 แสดงผลจาลองการทางานพื้นผิวเลือกความถี่ผา่ นแบบอาเรย์

ภาพที่ 5 แสดงโครงสร้างสายอากาศไดโพล

ภาพที่ 6 แสดงผลจาลองการทางานสายอากาศไดโพล
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ภาพที่ 6 แสดงโครงสร้างสายอากาศวางบนตัวสะท้อนผิวเลือกความถี่ผา่ น

ภาพที่ 7 แสดงค่าจาลองการทางานสัมประสิ ทธิ์ การส่งผ่าน

รณชัย ฮูเจี่ย จบการศึกษาระดับประกาศนี ยบัตรวิชาชี พ
ชั้นสู งจาก วิทยาลัยเทคนิ คหนองคาย เมื่อปี พ.ศ. 2556
ปั จจุ บ ั น ศึ ก ษาระ ดั บ ชั้ นปริ ญญาตรี สาข าวิ ช า
วิศวกรรมไฟฟ้ า ภาควิชาครุ ศาสตร์ ไฟฟ้ า คณะครุ ศาสตร์ อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ภาพที่ 8 แสดงค่าจาลองการทางานผลการแพร่ กระจายและเกณฑ์การขยาย

พงศธร ชมทอง จบการศึ ก ษาระดับ ปริ ญญาเอก
สาขาวิช าวิศวกรรมไฟฟ้ า ภาควิช าวิศวกรรมไฟฟ้ า
และคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนื อ ปั จจุบนั ดารง
ตาแหน่ งอาจารย์ สาขาวิช าวิศวกรรมไฟฟ้ า ภาควิช า
ครุ ศาสตร์ ไฟฟ้ า คณะครุ ศาสตร์ อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ

3. สรุป
การออกแบบพื้ น ผิ ว เลื อกความถี่ ผ่ านเจาะช่ อ งด้วยเทคนิ ค
อินเตอร์ ดิจิตอลทาให้สามารถลดขนาด 1 หน่ วยลงได้จากการออกแบบ
ปรกติ ที่ มี ข นาดจากเดิ ม คื อ ความยาวคลื่ น /2 เหลื อ ประมาณ /8
เนื่ องจากมี ล ัก ษณะการออกแบบคล้ายกับ เรโซเนเตอร์ ใ นวงจรกรอง
ความถี่ผ่านแถบเมื่อนามาทาเป็ นตัวสะท้อนใช้งานร่ วมกับสายอากาศได
โพลจะท าให้ ส ามารถเพิ่ ม เกณฑ์ ก ารขยายของสายอากาศโดยมี
สัมประสิ ทธิ์ การส่ งผ่านต่ากว่า -10 dB มีแบนด์วิดทธ์คือ 1.72 GHz-1.90
GHz (180 MHz) มีเกณฑ์การขยายของสายอากาศคือ 8.43 dBi

ประยุ ท ธ อัค รเอกฒาลิ น จบการศึ ก ษาระดั บ ชั้ น
ปริ ญ ญาเอกสาขาวิ ศ วกรรมไฟฟ้ า University of
Delaware, Newark, USA. ปั จจุบนั ดารงตาแหน่ ง
อาจารย์ ส าข าวิ ช า วิ ศ วก รรมไฟฟ้ า ภาค วิ ช า
วิศวกรรมไฟฟ้ าและคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

เอกสารอ้ างอิง
[1] นัตพล ดอกจอก และ พงศธร ชมทอง, “สายอากาศอาเรย์สองแถบ
ความถีใ่ ช้ เทคนิคอินเตอร์ ดิจิตอลพืน้ ฐานของสายอากาศไดโพล”,
การประชุมวิชาการครุ ศาสตร์ อุตสาหกรรม, pp. 3-7,
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การประยุกต์ ไอพีพบี ีเอกซ์ โดยใช้ บอร์ ดราสเบอร์ รี่พายเพือ่ สนับสนุนการให้ บริการธุรกิจของ CAT2Call Plus
Applying IP-PBX on Raspberry Pi Board for Business Support Services of CAT2Call Plus
ภราดร ศรีอาวุธ1 และ วฤษาย์ ร่ มสายหยุด2
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CAT2Call Plus ผูใ้ ช้บริ การสามารถเลื อกใช้งานได้กบั อุปกรณ์ รูปแบบ
ต่างๆ เช่ นอุปกรณ์แปลงสัญญาณ, เครื่ องโทรศัพท์ IP-Phone, โปรแกรม
Soft phone หรื อติดตั้ง Application บน Smart phone และประยุกต์ใช้กบั
ตู้สาขาได้ และในปั จ จุ บ นั ซึ่ งมี บ อร์ ด คอมพิ วเตอร์ ข นาดเล็ ก ที่ เ รี ยกว่ า
บอร์ ดราสเบอร์ รี่พาย (Raspberry Pi board) ที่กาลังได้รับความนิ ยมใช้
งานทั้งในประเทศและต่างประเทศ เนื่ องจากมีราคาไม่แพงและมีฟังก์ชนั่
การใช้งานที่สามารถประยุกต์ได้หลากหลาย จึงนามาประยุกต์เพื่อติดตั้ง
เพื่อใช้งานร่ วมกับซอฟต์แวร์ แอสเทอริ สค์ (Asterisk) เพื่อสร้างเป็ นระบบ
ไอพีพีบีเอกซ์ได้

บทคัดย่ อ
งานวิจยั นี้ ข อนาเสนอการประยุกต์ไอพีพีบีเอกซ์โดยใช้ราส
เบอร์ รี่พายเพื่อสนับสนุ นการให้บริ การธุ รกิ จของ CAT2Call Plus โดย
วัตถุประสงค์หลัก ของการพัฒนาระบบตูช้ ุมสายอัตโนมัติไอพีพีบีเอกซ์
คื อการนาไปใช้ก ับ ระบบโทรศัพท์ภายในองค์ก รขนาดเล็ ก หรื อกลุ่ ม
ธุ รกิจขนาดย่อมได้ การศึกษาดาเนิ นการการทดลอง 1) ค่าใช้จ่ายและ 2)
ผลประโยชน์ ด้านค่าใช้จ่ายของระบบที่นาเสนอต่ากว่ากับระบบไอพีพีบี
เอกซ์ ที่ ใ ช้ ง านบนเครื่ องคอมพิ ว เตอร์ แม่ ข่ า ย (Server) และเพิ่ ม
ประสิ ทธิ ภาพของคุณสมบัติพ้ืนฐาน ได้แก่ การโทรเข้า, การโทรออก,
การโอนสาย และการตรวจสอบข้อมูลการโทรได้

2. วรรณกรรมทีเ่ กีย่ วข้ อง
ในการพัฒนาการประยุกต์บริ การโทรศัพท์ผ่านอิ นเตอร์ เน็ ต
CAT 2 Call Plus เพื่อใช้กบั ตูช้ ุมสายอัตโนมัติโดยใช้ราสเบอร์ รี่พายบอร์ ด
ครั้ งนี้ ต้อ งอาศัย ความรู ้ ความเข้า ใจในทฤษฎี แ ละหลัก การของเรื่ อง
ดังต่อไปนี้

คาสาคัญ: ไอพีพีบีเอกซ์, บอร์ดราสเบอร์รี่พาย, วีโอไอพี,
คอมพิวเตอร์แบบฝังตัว

Abstract
This research proposed the applying IP-PBX on Raspberry
Pi Board for Business Support Services of CAT2Call Plus. The main
objective of developing a Private Automatic Branch Exchange (PABX)
System used the internal phone systems or small business. The study
conducted the experiments; 1) Cost and 2) Benefit. The costing of the
proposed system with IP-PBX system on the server, to reduce the cost
and enhance the performance functions such as call in, call out and call
forward include can monitoring the call information by CDR (Call
Detail Record).

2.1 เทคโนโลยี Voice over IP (VoIP)
Voice over IP [1-3] หรื อ VoIP เป็ นการส่ งสัญญาณเสี ยงผ่าน
โครงข่ายอินเทอร์ เน็ต โดยวิธีแปลงสัญญาณเสี ยงจากผูส้ ่ งที่เป็ นสัญญาณ
อนาล็อกให้เป็ นสัญญาณดิจิทลั และจะต้องอาศัยอุปกรณ์หรื อโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ เพื่อทางานร่ วมกัน ในการศึ กษาการทางานต้องมี พ้ืนฐาน
ทางด้านเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ พร้ อมทั้งโครงสร้ างและหลักการทางาน
ของโพรโทคอล ที่ใช้งาน

2.2 บริการโทรศัพท์ ผ่านอินเทอร์ เน็ต CAT2Call Plus
CAT2 Call Plus [4] เป็ นบริ การที่ใช้งานแบบ VoIP ของ
บริ ษทั กสท โทรคมนาคม จากัด (มหาชน) รู ปแบบหนึ่ง มีให้บริ การแบบ
รายเดือน (Postpaid) และแบบเติมเงิน (Prepaid) สามารถใช้งานได้กบั IP
Phone, Analog Phone Adaptor, PC softphone และ Application บน
ระบบ iOS และ Android โดยสามารถใช้ งานผ่านอิ น เตอร์ เ น็ ตทุ ก
เครื อข่าย

Keywords: IP-PBX, Raspberry Pi board, VoIP, Embedded computer

1. บทนา
บมจ. กสท โทรคมนาคม มีบริ การโทรศัพท์ผ่านอินเทอร์ เน็ต
ที่เรี ยกกันว่า Voice over Internet Protocol (VoIP) ในชื่ อบริ การว่า
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ติดตั้งอุปกรณ์ เพิ่มเป็ นแอร์ การ์ ดเพื่อใช้สาหรั บติ ดตั้งซิ มการ์ ดหมายเลข
โทรศัพท์มือถือในการโทรออกไปยังเบอร์ เครื อข่ายนอก
Walberto Adad (2014) [8-9] ศึกษาเรื่ อง "Using Asterisk to
implement a low cost telephone system" มีการสาธิ ตการตั้งค่าการโทร
เข้า โทรออกร่ วมกับ อุ ป กรณ์ ต่างๆ เพื่ อต่ อระบบ VoIP กับ โครงข่ าย
PSTN โดยใช้ Voice Gateway ซึ่ งให้แนวคิดในการทา VoIP Server ที่
ราคาถูก ซึ่ งในงานวิจยั นี้ เป็ นการอธิ บายวิธีการตั้งค่าเบื้องต้นกับอุปกรณ์
และซอฟต์แวร์ แต่ไม่ได้แสดงผลการทดสอบให้เห็ นว่าการเรี ยกเข้า เรี ยก
ออกสามารถทาได้ปกติหรื อมีขอ้ จากัดอะไรหรื อไม่
ในงานวิจยั นี้ จึงกาหนดสมมุติฐานงานวิจยั ในการเปรี ยบเทียบ
การทางานระหว่างไอพีพีบีเอกซ์ที่ใช้งานบนบอร์ดราสเบอร์ รี่พาย โดยรุ่ น
ที่ใช้ในงานวิจยั คือ รุ่ น MODEL B+ กับไอพีพีบีเอกซ์ที่ทางานบนเครื่ อง
แม่ข่ายว่าหากนามาใช้งานจริ ง สามารถที่จะทดแทนกับเครื่ องแม่ข่ายได้
หรื อไม่ เมื่อใช้กบั การท างานฟั งก์ชั่นพื้นฐาน คื อ การโทรเข้า การโทร
ออกและการโอนสาย เป็ นต้น

2.3 เทคโนโลยีระบบไอพีพบี ีเอกซ์ (IP-PBX)
ไอพีพีบีเอกซ์ [1] เป็ นอุปกรณ์ที่ใช้ในการเชื่ อมโยง, ควบคุม
เครื่ องโทรศัพท์ในระบบ และทาหน้าที่หลักของตู้ชุมสายโทรศัพท์ (เช่ น
ระบบ Voicemail, IVR ) ในการสื่ อสารทางเสี ยงผ่านระบบเครื อข่าย
อินเทอร์เน็ตหรื ออินทราเน็ต

2.4 บอร์ ดราสเบอร์ รี่พาย (Raspberry Pi board)
บอร์ ดราสเบอร์ รี่พาย (Raspberry Pi Board) [6-7] เป็ นบอร์ ด
คอมพิ ว เตอร์ แ บบฝั ง ตัว ราคาประหยัด สามารถเชื่ อ มต่ อ อุ ป กรณ์ ไ ด้
หลากหลายเช่น เมาส์, คียบ์ อร์ ด, จอภาพคอมพิวเตอร์ หรื อจอโทรทัศน์ที่
รองรั บ HDMI, โมดู ล กล้อง, อี เ ทอร์ เ น็ ต และอื่ นๆ สามารถติ ด ตั้ง
ระบบปฏิ บ ัติ ก ารได้ ห ลากหลาย เช่ น ระบบปฏิ บ ั ติ ก าร Rasbian,
UBUNTU MATE, SNAPPY UBUNTI CORE, PINET, Windows 10
IOT CORE, OSMC, OPENELEC และ RISC OS จึงเป็ นที่นิยมนามา
ประยุกต์ใช้ในการทาโครงงานทางด้านไฟฟ้ า, อิ เล็กทรอนิ กส์ เช่ นการ
เขียนโปรแกรมสั่งงานควบคุ มอุ ปกรณ์ หรื อเป็ นเครื่ องคอมพิวเตอร์ ต้ งั
โต๊ะขนาดเล็ก

3. วิธีดาเนินการวิจยั
การประยุก ต์ไอพีพีบีเ อกซ์โดยใช้ บอร์ ดราสเบอร์ รี่พายเพื่อ
สนับ สนุ น การให้ บ ริ ก ารธุ รกิ จของ CAT2Call Plus จะต้องมี ก าร
ออกแบบในส่ วนของฮาร์ ดแวร์ และซอฟต์แวร์ และการวิเคราะห์ปัญหา
ซึ่ งรายละเอียดในการดาเนิ นการวิจยั ประกอบไปด้วย (1) ออกแบบและ
ติดตั้งระบบไอพีพีบีเอกซ์บนบอร์ ดราสเบอร์ รี่พาย พร้ อมทั้งตั้งค่าการใช้
งานกับบริ การ CAT2Call Plus (2) ออกแบบการใช้งานโทรศัพท์เข้าออก ระหว่างโทรศัพท์ผ่านอิ นเตอร์ เ น็ ตกับ โทรศัพท์ผ่านอิ นเตอร์ เ น็ ต
โทรศัพ ท์ ผ่ า นอิ น เตอร์ เ น็ ต กับ โทรศัพ ท์ พ้ื น ฐาน และโทรศัพ ท์ ผ่ า น
อินเตอร์ เน็ตกับระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ (3) ทาการทดสอบความสามารถ
ครอบคลุมการใช้ และ (4) เก็บข้อมูลการใช้งานจากข้อมูลการโทร Call
Detail Record และบันทึกผล พร้อมทั้งวิเคราะห์คุณภาพการสื่ อสาร

รู ปที่ 1 ลักษณะของบอร์ดราสเบอร์รี่พาย รุ่ น MODEL B+

2.5 งานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้ อง
สานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสี ยง กิ จการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่ งชาติ (สานักงาน กสทช.) ร่ วมกับ สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง [5] ได้จดั ทา "โครงการ
วิ เ คราะห์ ทิ ศ ทางและแนวโน้ ม การใช้ ง านเทคโนโลยี ใ นการพั ฒ นา
ตูช้ ุมสายอัตโนมัติราคาประหยัดราคาประหยัดโดยใช้ Raspberry Pi" โดย
งานวิจยั นี้ ทาการทดสอบการโทรหากันภายใน และการต่อใช้งานกับแอร์
การ์ ดเพื่อใช้สาหรับโทรเข้า โทรออกไปยังเลขหมายภายนอก ข้อดี ของ
งานวิจยั นี้คือมีหน้าเว็บไซต์สาหรับตั้งค่าเป็ นภาษาไทย แต่การใช้งานต้อง

รู ปที่ 2 สถาปัตยกรรมของระบบ
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จากรู ปที่ 2 บริ การของ CAT2Call Plus มีท้ งั แบบรายเดื อน
และบริ ก ารแบบเติ มเงิ น ซึ่ งจะนาหมายเลขของ CAT2Call plus มา
ประยุกต์เป็ นระบบตูช้ ุ มสายอัตโนมัติไอพีพีบีเอกซ์ โดยติ ดตั้งระบบบน
ใช้ราสเบอร์ รี่ พายบอร์ ดและมี ซ อฟต์แ วร์ แ อสเทอริ สค์เ ป็ นโปรแกรม
จัดการการโทรเข้า โทรออก ในส่ วนการใช้งานเพื่อทดสอบการวิจยั ครั้งนี้
อุปกรณ์ที่ใช้ ประกอบไปด้วย
ในส่วนของฮาร์ ดแวร์ (1) เครื่ องคอมพิวเตอร์ แม่ข่าย สาหรับ
ทาหน้าที่เป็ นระบบโทรศัพท์ไอพีพีบีเอกซ์ที่ใช้เป็ นตัวเปรี ยบเทียบ (2)
เครื่ องคอมพิวเตอร์ ผใู้ ช้บริ การ (client) สาหรับทาการเชื่ อมต่อเพื่อตั้งค่า
การทางานระหว่างเครื่ องคอมพิวเตอร์ แม่ข่าย และการเชื่ อมต่อกับบอร์ ด
ราสเบอร์ รี่พาย (3) บอร์ ด ราสเบอร์ รี่พาย สาหรับทาหน้าที่ เ ป็ นระบบ
โทรศัพท์ไอพีพีบีเ อกซ์ (4) อุ ป กรณ์ จ่ายไฟเลี้ ยงขนาดแรงดัน 5 Volt
650mA, 3W (5) IP Phone สาหรับเป็ นเครื่ องโทรศัพท์ระบบ VoIP
(6) อุปกรณ์จดั เส้นทาง (router) (7) เครื่ องโทรศัพท์สมาร์ ตโฟน (8) สาย
UTP CAT5e
ในส่ วนข องซอฟต์ แ วร์ (1) โปรแกรม AsteriskNOW
(2) โปรแกรม RasPBX (3) โปรแกรม Soft Phone Zoiper (4) โปรแกรม
Soft Phone X-Lite (5) โปรแกรมไวร์ ชาร์ ก (Wireshark) สาหรับดักจับ
และวิเคราะห์ขอ้ มูลในระบบเครื อข่ ายที่ ทาการทดสอบ (6) โปรแกรม
PuTTy เป็ นโปรแกรม SSH client สาหรับการเชื่ อมต่อกับเครื่ องแม่ข่าย
และบอร์ดราสเบอร์รี่พายผ่านเครื อข่าย

และในส่ ว นการวิ เ คราะห์ ผ ลการโทรโดยใช้ โ ปรแกรม
Wireshark แสดงได้ดงั รู ป ที่ 3

รู ปที่ 3 กระบวนการทางานการโทรโดยใช้โปรแกรม Wireshark
จากรู ปที่ 3 เป็ นตัวอย่างการโทรออกจากหมายเลข Extension
200 หมายเลขไอพี 192.168.1.101 เรี ยกไปยังหมายเลข Extension 201
หมายเลขไอพี 192.168.1.107 โดยผ่าน ผ่าน SIP server หมายเลขไอพี
192.168.1.100 และใช้ โ ปรแกรมวิ เ คราะห์ แ พ็ก เกจด้ว ยโปรแกรม
Wireshark โดยกรองโปรโตคอล SIP และ RTP เพื่ อตรวจสอบการ
ติดต่อสื่ อสารนั้น จากรู ปหมายเลข 200 ส่ งข้อความร้ องขอการเชื่ อมต่อ
(INVITE) ไปยังหมายเลข 201 จากนั้นหมายเลข 201 ได้ตอบรับ (ACK)
การเชื่ อมต่อกลับหมายเลข 200 และระหว่างนั้นจะมีเสี ยง (Ringing) ใน
ระหว่างรอการตอบรับจากปลายทาง เมื่อหมายเลข 201 รับสาย ระบบจะ
ส่ งข้อ ความ 200 OK หมายถึ ง การติ ด ต่ อ ส าเร็ จ และสามารถท าการ
สนทนากันได้ระหว่างสองหมายเลข และเมื่อสนทนาเสร็ จสิ้ นก็จะมีการ
ส่ งข้อความ BYE เป็ นการสิ้ นสุ ดการติดต่อสื่ อสาร

3. ผลการทดสอบการทางาน
การทดสอบโทรหากันภายในเครื อข่ายโดยใช้แผนผังเครื อข่าย
ดังรู ปที่ 2 และผลการทดสอบดัง ตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ผลการทดสอบการโทรหากันในเครื อข่าย

4. สรุปการผล
(1) การใช้งานโดยการติ ด ตั้ง ระบบไอพี พี บี เ อกซ์ โดยใช้
ซอฟต์แวร์ แอสเทอริ สค์เพื่อให้ทางานบนบอร์ ดราสเบอร์ รี่พาย สามารถ
ใช้งานร่ วมกับการใช้หมายเลขของ CAT2Call plus ได้อย่างดี และเมื่อ
เปรี ยบเที ยบกับการทางานของระบบไอพีพีบีเอกซ์ที่ทางานบนเครื่ องแม่
ข่าย คุณภาพโดยรวมไม่แตกต่างกันมาก ดังรู ปที่ 3
(2) ระบบสามารถใช้งานโทรศัพท์เข้า-ออกระหว่างโทรศัพท์
ผ่านอินเตอร์ เน็ตกับโทรศัพท์ผา่ นอินเตอร์ เน็ต, โทรศัพท์ผ่านอินเตอร์ เน็ต
กั บ โทรศั พ ท์ พ้ื น ฐาน และโทรศั พ ท์ ผ่ า นอิ น เตอร์ เน็ ต กั บ ระบบ
โทรศัพท์เคลื่อนที่ได้ปกติ รวมทั้งการใช้งานฟั งก์ชนั่ พิเศษ เช่ นการโอน
สาย

จากตารางที่ 1 เป็ นตัวอย่างผลการทดสอบเรี ยกหากันภายใน
เครื อข่าย โดยเริ่ มจากหมายเลข Extension 200 เรี ยกออกไปยังหมายเลข
Extension 201 จบครบทุกเลขหมายที่มี ผลการทดสอบทุกหมายเลข
สามารถเรี ยกเข้า เรี ยกออกได้ปกติ
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รู ปที่ 3 ผลการเปรี ยบเทียบคุณภาพเครื อข่ายโดยรวม
จากรู ปที่ 3 เป็ นผลการเปรี ยบเทียบคุณภาพเครื อข่ายโดยรวม
ซึ่ งการทดสอบจะใช้ ร ะบบเครื อข่ า ยเดี ย วกัน ช่ ว งเวลาใกล้ เ คี ย งกัน
อุปกรณ์ที่ใช้ตน้ ทางเป็ น VoIP Phone เบอร์ ภายใน 200 และหมายเลข
ปลายทางเป็ นสมาร์ ตโฟนที่ ใช้โปรแกรม Zoiper เป็ นโปรแกรม Soft
Phone โดยใช้เวลาในการทดสอบการสนทนาประมาณ 15 นาที ซึ่ งผล
การทดสอบไอพีพีบีเอกซ์ จากคะแนนคุณภาพเต็ม 5 ครั้งที่ 1 บนเครื่ อง
แม่ข่ายได้ 4.42 และบนบอร์ ดราสเบอร์ รี่พาย ได้ 4.53 ครั้งที่ 2 บนเครื่ อง
แม่ข่ายได้ 4.53 และบนบอร์ดราสเบอร์รี่พาย ได้ 4.51 ซึ่ งจะเห็ นว่ามีความ
แตกต่างกันไม่มาก จึงสรุ ปได้วา่ ไอพีพีบีเอกซ์ที่ทางานบนบอร์ ดราสเบอร์
รี่ พายมีความสามารถเทียบเท่ากับไอพีพีบีเอกซ์ ที่ทางานบนเครื่ องแม่ข่าย
(3) ระบบไอพีพีบีเอกซ์ที่ใช้งานบนบอร์ ดราสเบอร์ รี่พาย ทา
ให้ได้ระบบใช้งานที่ราคาประหยัดและยืดหยุ่นในการปรับเปลี่ ยนส่ วน
ฮาร์ดแวร์ เป็ นทางเลือกที่องค์กรขนาดเล็กนามาปรับเพื่อใช้ภายใน ทาให้
สามารถลดค่าใช้จ่ายในการใช้งานโทรศัพท์, ค่าใช้งานในส่ วนอุปกรณ์
ซอฟต์แวร์หรื อฮาร์ดแวร์ราคาแพง และรวมถึงประหยัดพลังงานไฟฟ้ าอีก
ด้วย เช่ น ไอพีพีบีเอกซ์บนบอร์ ดราสเบอร์ รี่พาย (ใช้พลังงานประมาณ
3W) หากเปิ ดทิ้งไว้ 24 ชัว่ โมงจะใช้พลังงานไฟฟ้ าประมาณ 0.072 kWh
แต่คอมพิวเตอร์แม่ข่าย (ขนาด 240W ) หากเปิ ดทิ้งไว้ 24 ชัว่ โมงจะใช้ไฟ
ประมาณ 5.76 kWh
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บทความนี้นําเสนอโพรโทคอลการเขาถึงหลายทางที่ไวตอ
การยับยั้ง นั้นจัดเปนโพรโทคคอลการเขาถึงแบบสุมที่มีการใชงานอยาง
กวางขวางในระบบสื่อสารขอมูลแบบแพ็กเกต โดยเปนโพรโทคอลที่
พัฒนาเพื่อที่จะใชแสดงสภาวะการมีอยูหรือไมมีอยูของผูใชชองสัญญาณ
ในขณะนั้นๆ ระบบของโพรโทคอลการเขาถึงหลายทางที่ไวตอการยับยั้ง
นั้นออกแบบมาเพื่อลดการชนกันของขอมูลในขณะทําการรับสงขอมูล
บทความนี้ จ ะกล า วถึ ง การศึ ก ษาเพื่ อ วิ เ คราะห ห าประสิ ท ธิ ภ าพทาง
คุณลักษณะของวิสัยสามารถของโพรโทคอลการเขาถึงหลายทางที่ไวตอ
การยับยั้งที่เกี่ยวกับทราฟฟกใชงาน(หรือโหลดบริการ) ผลที่ไดจากการ
จําลองการทํางาน พบว า วิสั ย สามารถที่ ไดจากโพรโทคอลการเข า ถึ ง
หลายทางที่ไวตอการยับยั้งนี้สามารถปรับปรุงสมรรถนะการทํางานไดดี
มากขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับโพรโทคอลการเขาถึงหลายทางแบบอื่นๆ

1. บทนํา
โพรโทคอลควบคุมการเขาถึงตัวกลางในโครงขายแบบเขาถึง
หลายทาง (Multiple access network) ไดมีการออกแบบเพื่อใชงาน
ชองสัญญาณรวมกัน โดยโพรโทคอลที่นํามาใชในระบบสื่อสารขอมูล
แบบแพ็กเกต (Packet communication systems) ไดแก โพรโทคอลการ
เขาถึงหลายทางแบบชวงชิงกัน (Contention multiple access protocol)
[1]-[3] ในบทความนี้จะกลาวถึงโพรโทคอลการเขาถึงแบบสุม (Random
access protocols) ไดแกโพรโทคอลการเขาถึงหลายทางที่ไวตอคลื่นพาห
(Carrier Sense Multiple Access protocol: CSMA protocol) [4],[5] และ
โพรโทคอลการเขาถึงหลายทางที่ไวตอการยับยั้ง (Inhibit Sense Multiple
Access protocol: ISMA protocol)โดยจะศึกษาเพื่อวิเคราะหเปรียบเทียบ
ประสิทธิภาพของวิสัยสามารถของแตละชนิดโพรโทคอลเทียบกับทราฟ
ฟกใชงาน โดยในหัวขอที่ 2 จะอธิบายเงื่อนไขที่เกี่ยวของในการจําลอง
การทํางานตอมาหัวขอที่ 3 จะกลาวถึงรายละเอียดคราวๆของโพรโทคอ
ลการเข าถึ งแบบสุม แต ละชนิด ในหัวขอที่ 4 จะแสดงผลที่ได จากการ
จําลองการทํางาน และสรุปผลในหัวขอที่ 5

คําสําคัญ: โพรโทคอลการเขาถึงหลายทางที่ไวตอการยับยั้ง การเขาถึง
หลายทาง ระบบสื่อสารขอมูลแบบแพ็กเกต

Abstract
Inhibit Sense Multiple Access (ISMA) is one of random
access protocol which has been widely used in packet communication
systems. The key feature of ISMA development isthat the access point
sends a signal ‘idle’ when the access point is not receiving any packets.
ISMA system has been designed as random access protocols in order to
avoid the collision of packets if two terminals are out of range of each
other. This paper presents the study about throughput of ISMA system
for the offered traffic. Simulation results show that the throughput of
ISMA system achieves well performance compared with the
conventional multiple access protocol.

2.เงื่ อ นไขที่ เ กี่ ย วข อ งในการจํ า ลองการทํ า งาน (Universal
condition in the computer simulation) [1]
2.1การกําหนดคาของระบบสื่อสารขอมูลแบบแพ็กเกต
(Configuration of the packet communication systems)
สํ า หรั บ การกํ า หนดค า สํ า หรั บ จํ า ลองการทํ า งานของ
ระบบสื่อสารขอมูลแบบแพ็กเกตนั้น เทอรมินอลแตละผูใชงานเขาถึงจุด
เขาถึง (access point) โดยใชโพรโทคอลการเขาถึง ดังแสดงในรูปที่ 1
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เมื่อ Rเปน อัตราการสงขอมูล หนวยเปน บิตตอวินาที (bps) และ Ttเปน
บิตที่มีการรองขอในการสง หนวยเปน บิต (bit)

2.3วิสัยสามารถ (Throughput)
วิสัยสามารถ จะกลาวถึง จํานวนแพ็กเกตทั้งหมดของแพ็กเกต
ที่ ทํ า การส ง ไปยั ง จุ ด เข า ถึ ง ได สํ า เร็ จ ในช ว งเวลานั้ น ๆ โดย Sเป น วิ สั ย
สามารถดวยอัตราการสงขอมูลหนึ่งๆ คํานวณไดจาก
(5)
เมื่อR เปนจํานวนของขาวสาร (information) ในแพ็กเก็ตมีหนวยเปน บิต
ตอวินาที (bps) และ Tเปนจํานวนบิต และ n เปนจํานวนแพ็กเกตที่สงได
สําเร็จสังเกตไดวา ถาแพ็กเกตขอมูลทั้งหมดสามารถสงไปไดสําเร็จอยาง
สมบูรณ คาSจะมีคาเปน 1 และถาแพ็กเกตขอมูลทั้งหมดที่สงไปเกิดจาก
เสียหายจากการชนกันของขอมูล (collision) คา Sจะมีคาต่ําสุดเปน 0

3. โพรโทคอลการเขาถึงแบบสุม (Random Access Protocol)
3.1โพรโทคอลการเขาถึงหลายทางที่ไวตอคลื่นพาหชนิดไมยืน
กราน (Non-persistent Carrier Sense Multiple Access
protocol : np-CSMA protocol)

รูปที่ 1 การกําหนดคาของระบบสื่อสารขอมูลแบบแพ็กเกต [1]
ความนาจะเปนของการที่แตละเทอรมินอลจะสรางขอมูลแบบ
แพ็กเกตจํานวนใดๆ ณ เวลานั้นๆ แสดงในสมการที่ 1 ดังนี้

โพรโทคอล np-CSMA [1] จะมีการทํางานแสดงรูปที่ 2ดังนี้
เทอรมินอลตองการสงแพ็กเกตจะเริ่มตรวจสอบตัวกลาง ถาตัวกลางวาง
(idle) เทอรมินอลจึงสงแพ็กเกตไป ถาเกิดเหตุการณที่เทอรมินอลมากกวา
2 เทอรมินอลพยายามสงแพ็กเกตในเวลาเดียวกัน จะเปนผลใหเกิดการชน
กันของขอมูล (collision) ดังนั้นโพรโทคอลฯจะมีการตรวจสอบโดย ถา
ตั ว กลางว า งอยู จึ ง ทํ า การสง แพ็ กเกต แต ถ า ตัว กลางไม ว า ง จะรอเพื่ อ
ประวิงเวลาในการสงแพ็กเกตใหม และเริ่มทําซ้ําอีกครั้ง
ชวงเวลาการทํางานของโพรโทคอล np-CSMA ดังแสดงใน
รู ป ที่ 3 โดยมี ร ะยะเวลาBและIแสดงถึ ง เวลาที่ ค าดว า จะเกิ ด สั ญ ญาณ
“busy” และ “idle” ตามลําดับ และชวงเวลา Uเปนเวลาที่ขอมูลแพ็กเกต
ไมมีการชนกัน ดังนั้นวิสัยสามารถ (S) คํานวณ ไดจาก

(1)

!

และมีคาคาดหวัง (Expectation value) เปน โดยที่มีความนาจะเปนที่
ไมมีการสรางขอมูลแพ็กเกตใดๆ ณ เวลาเปนศูนย ดังนี้
(2)
ดังนั้นความนาจะเปนที่ขอมูลแพ็กเกตแรกจะสรางขึ้นมาหลังจากเวลา
(3)
โดยที่

และ

เมื่อ Gเปน ทราฟฟก

ทั้งหมด Mnumเปนจํานวนเทอรมินอลทีเ่ ขาถึง Ttimeเปน ชวงเวลาสงขอมูล
และ Tintเปนคาคาดหวังของชวงเวลาทีเ่ กิดขอมูลแพ็กเกต

,

,

,

1

(6)

กําหนดให เปนคาคาดหวังของการสงแพ็กเกตแรกไปแพ็กเกตสุดทาย
ดังนั้นฟงกชันการกระจายตัวของ Y หาไดจาก
,
(7)
Pr
(8)
1
ดังนั้น วิสัยสามารถ (S) ของโพรโทคอล np-CSMA สําหรับ
ทราฟฟกใชงาน (G) สามารถคํานวณไดจาก

2.2ทราฟฟกใชงาน (Offered traffic)
ทราฟฟ ก ใช ง าน จะกล า วถึ ง จํ า นวนแพ็ ก เกตทั้ ง หมด
รวมถึ ง แพ็ ก เกตที่ มี ก ารสร า งขึ้ น มาใหม เ มื่ อ มี ก ารส ง แพ็ ก เกตซ้ํ า
(retransmissionpackets) ที่จุดเขาถึงในชวงเวลานั้นๆ โดยGเปนทราฟฟก
ใชงานดวยอัตราสงขอมูลหนึ่งๆ (transmission data rate) ดังนี้
(4)

(6)
เมื่อaเปนเวลาที่ใชในการประวิงเวลา (propagation delay)
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โดยที่ d เปน เวลาประวิงแบบนอรมาไลซ(Normalised propagation
delay)
การชนกันจะเกิดขึ้นเมื่อขอมูลแพ็กเกตมากกวา 2 ชุดมาถึงใน
ช อ งเวลาเดี ย วกัน และจะมี การจั ด ส ง ออกไปในชอ งเวลาถั ด ไป ดั ง นั้ น
ชวงเวลาไมวาง (B) และคาคาดหวังของชวงเวลาที่ใชงานได (Expected
useful time:U) คํานวณจาก
,

(8)

โดยที่ความนาจะเปนของชวงเวลาทีส่ งไดสําเร็จ (Psucc) หาไดจาก

รูปที่ 2โพรโทคอล np-CSMA

(9)
ดังนั้น วิสัยสามารถ (S) ของโพรโทคอลSlotted np-ISMA
สําหรับทราฟฟกใชงาน (G) คํานวณไดจาก
(10)

รูปที่ 3 ชวงเวลาในการทํางานของโพรโทคอล np-CSMA

3.2โพรโทคอลการเขาถึงหลายทางที่ไวตอการยับยั้งชนิดไมยืน
กรานแบบรอง(Slotted non-persistent Inhibit Sense
Multiple Access protocol : Slotted np-ISMA protocol)
โพรโทคอลSlotted np-ISMA [1] จะมีการทํางานแสดงในรูป
ที่ 4 ในขณะที่ แ ต ล ะเทอร มิ น อลมี ก ารสร า งข อ มู ล แพ็ ก เกตนั้ น แต ล ะ
เทอรมินอลจะสงสัญญาณยับยั้ง (inhibit) ถาเทอรมินอลใดๆไดรับ
สัญญาณวาง (idle) เทอรมินอลนั้นจะทําการสงขอมูลแพ็กเกตในชองเวลา
(slot) ถัดไปในกรณีเดียวกัน ถาเทอรมินอลใดๆไดรับสัญญาณไมวาง
(busy) เทอรมิ นอลนั้ น ๆจะไม ส ง ขอ มูล แพ็ ก เกตออกไปและจะรอ
จนกระทั่งชองเวลาถัดไป
จากรูปที่ 5 ความยาวของชวงเวลาวาง (idle period) จะเกิดขึ้น
อยางนอย 1 ชองเวลา ถาชวงเวลาวางมี 1 ชองเวลา หมายความวา จะมี
ชวงเวลาวางที่มาถึงจะตองมี 1 ชองเวลา และถาชวงเวลาวางเปน 2 ชอง
เวลา หมายความวา ชวงเวลาวางที่มาถึงจะอยูในชวงเวลาที่ 2 จากเงื่อนไข
ดั ง กล า ว สามารถพิ จ ารณาได จ ากขบวนการจั ด ตารางแบบฟ ว ซอง
(Poisson scheduling process) ดังนี้
(7)

รูปที่ 4 โพรโทรคอลSlotted np-ISMA

รูปที่ 5 ชวงเวลาในการทํางานของโพรโทคอลSlotted np-ISMA
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(Maximum throughput) ของโพรโทคอล Slotted np-ISMA จะขึ้นอยูกับ
คา a [4],[5] จากการจําลองการทํางานดังแสดงในรูปที่ 7 เปรียบเทียบวิสัย
สามารถที่ไดจากโพรโทคอลnp-CSMA แสดงใหเห็นวา ถาคา a นอย จะ
ใหคาวิสัยสามารถสูงกวาคา a มาก

4. ผลการจําลองการทํางาน
เงื่อนไขการจําลองการทํางานเพื่อศึกษาประสิทธิภาพของโพร
โทคอล np-CSMA เทียบกับโพรโทคอล slotted np-ISMAดังแสดงใน
ตารางที่ 1

5. สรุป
บทความนี้กลาวถึงระบบของโพรโทคอลการเขาถึงหลายทาง
ที่ไวตอการยับยั้งนั้นออกแบบมาเพื่อลดการชนกันของขอมูลในขณะทํา
การรับสงขอมูล โดยโพรโทคอลการเขาถึงหลายทางที่ไวตอการยับยั้งมี
วิสัยสามารถที่ไดจากโพรโทคอล Slotted np-ISMA กับโพรโทคอล npCSMA จะขึ้นอยูกับคาเวลาประวิงการแพรกระจายนอรมาไลซ
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รูปที่6 วิสัยสามารถของโพรโทคอลทั้ง 2 แบบ เมื่อ a = 0.01 และ 0.3

รูปที่7 วิสัยสามารถของโพรโทคอล Slotted np-ISMA โดยแสดงคาที่ได
จากการจําลองการทํางานเมื่อมีคา a ตางกัน
ตารางที่ 1 เงื่อนไขการจําลองการทํางาน
รัศมีการใหบริการ (Service area radius)
100m
ความสูงของจุดเขาถึง
5m
จํานวนเทอรมินอล
100
อัตราสัญลักษณ (Symbol rate)
256 k symbol/second
ความยาวของแพ็กเกต
128 symbol
อัตราบิต (Bit rate)
512kB/second
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รูปที่ 6 เปรียบเที ย บวิสัยสามารถที่ไ ดจากโพรโทคอลทั้ ง 2
ชนิ ด เมื่ อ กํ า หนด a เป น เวลาประวิ ง การแพร ก ระจายนอร ม าไลซ
(Normalized propagation delay) มีคาเปน 0.01 พบวาโพรโทคอล Slotted
np-ISMA แสดงใหเห็นชัดเจนวาสามารถปรับปรุงสมรรถนะเปนอยาง
มากเมื่ อ ทราฟฟ ก ใช ง านมี ค า มากขึ้ น และค า วิ สั ย สามารถที่ ม ากที่ สุ ด
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การศึกษาความคลาดเคลื่อนของการวัดค่ าความต้ านทานทีเ่ กิดจากความต้ านทานสาย
Study on Error of Resistance Measurement use to Resistance cable
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บทคัดย่ อ

impedance measurement function two-line by using a fourth line is
reduced by half. the second measure of a wired line.

โดยทัว่ ไปวิธีวดั ค่าตัวต้านทานที่ นิยมใช้กนั เป็ นอย่างมากคื อ
การวัดค่าตัวต้านทาน โดยใช้ โอห์มมิเตอร์ ซึ่ งวิธีการนี้ สามารถวัดค่าได้
สะดวก แต่ปั ญหาหนึ่ ง ที่ พบในการวัดความต้านทานคื อ ความคลาด
เคลื่ อนของการวัดที่เกิ ดจากความต้านทานสาย ซึ่ งมี ผลต่อความถู กต้อง
ของค่าการวัด โดยเครื่ องวัดความต้านทานทัว่ ไปจะไม่มีฟังก์ชนั่ การวัด
แบบ 4 สาย ซึ่ งสามารถก าจัด ปั ญ หานี้ ได้ บทความนี้ จะศึ ก ษาความ
คลาดเคลื่ อ นดัง กล่ า ว โดยจะศึ ก ษาความแตกต่ า งของการวัด ความ
ต้านทานโดยใช้ฟังก์ชนั่ การวัดแบบ 2 สาย วัดความต้านทานโดยใช้สาย
วัด แบบ 2 สาย และ 4 สาย เปรี ยบเที ยบความถูกต้องกับการใช้ฟังก์ชั่น
การวัด แบบ 4สาย วัด ความต้า นทานโดยใช้ส ายวัด แบบ4 สาย จาก
การศึกษาพบว่าค่าความต้านทานของการวัดแบบฟั งก์ชน่ั 2 สาย โดยใช้
สายวัด 4สาย มีค่าลดลงครึ่ งหนึ่ งของการวัดแบบใช้สายวัด 2 สาย

Keywords: Resistance Measurement, Measuring the Resistance, Error of
Resistance Measurement

1. บทนา
ในระบบการวัดความต้านทานโดยทัว่ ไปมีหลากหลายวิธี ซึ่ ง
ปั จจัยหลักที่มีผลต่อค่าความถูกต้องของการวัดคือความคลาดเคลื่อนต่างๆ
ที่เกิ ดขึ้นจากการวัด บทความนี้ จะศึกษาความคลาดเคลื่ อนของการวัดค่า
ความต้านทานที่เกิดจากความต้านทานสาย โดยการเปรี ยบเทียบค่าการวัด
ความต้านทานโดยใช้ดิจิตอลมัล ติมิเ ตอร์ 8 𝟏𝟐 หลัก ซึ่ งสามารถเลื อกใช้
ฟังก์ชนั่ การวัดความต้านทานแบบ 2 สาย และแบบ 4สาย ได้ โดยวัดใน 3
รู ปแบบ คือ ใช้ฟังก์ชนั่ การวัดแบบ 2สาย วัดความต้านทานแบบใช้สายวัด
2 สาย, ใช้สายวัด4 สาย และใช้ฟังก์ชนั่ การวัดแบบ 4 สาย วัดความ
ต้านทานแบบใช้สายวัด 4 สาย โดยเปรี ยบเทียบค่ากัน เพื่อเป็ นการยืนยัน
ความถูกต้องของระบบการวัด

คาสาคัญ: การวัดความต้านทาน, เครื่ องวัดความต้านทาน, ความคลาด
เคลื่อนของการวัด

Abstract
The most common method to measure the resistance, is used
to measure the resistance using ohmmeter This method can be measured
easily. However, one issue that is common to measure the resistance.
Tolerance of measurement of the resistance line. Which affects the
accuracy of the measurement. By measuring the resistance will not
function measurements fourth line which can eliminate this problem.
This article will examine the discrepancy by studying the different
resistance measurements using a function to measure 2-wire resistance
measurements using a tape measure 2-wire and 4 wire accurate
comparison with. use functions measuring 4-wire resistance
measurements using a tape measure 4-wire, the study found that the

2. การวัดความต้ านทาน
2.1 การวัคความต้ านทานด้ วยโอห์ มมิเตอร์ แบบ 2 สาย
การวัดค่าความต้านทานสามารถแสดงการต่อวงจรการวัดได้
ดังรู ปที่ 1 โดยวงจรสมมู ลโดยทัว่ ไปของการวัดตัวต้านทานด้วยโอห์ ม
มิ เ ตอร์ จ ะประกอบไปด้ ว ยแหล่ ง จ่ า ยกระแสและโวลท์ มิ เ ตอร์ ซึ่ ง
คุณลักษณะ (Specification) ขึ้นอยูก่ บั มิเตอร์ ที่นามาใช้ ค่าความต้านทาน
ที่ตอ้ งการวัดคือ R แต่ความต้านทานที่มิเตอร์ แสดงค่าจะเป็ นค่าของความ
ต้านทานที่ตอ้ งการทราบค่ารวมกับค่าความต้านทานที่เกิ ดขึ้นของสายคือ
R + 2 R LEAD
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DMM

DMM

I

I

HI

Im

R lead

HI

R lead

R lead

I

VM

Vm

VR

LO

R

I

VM

Vm

VR

R lead

LO

R lead

R

R lead

รูปที่ 1 การวัคความต้านทานด้วยโอห์มมิเตอร์แบบ 2 สาย

รู ปที่ 2 การวัคความต้านทานด้วยโอห์มมิเตอร์แบบ 4 สาย

เมื่อพิจารณา จากรู ปที่ 1 กระแส I จะไหล จากขั้ว HI ผ่าน

R และ R

จากรู ปเมื่อกระแส I ไหลออกจากขั้ว Source HI ผ่าน R LEAD , R
และ R LEAD ครบวงจรที่ ข้ วั Source LO ขณะเดี ยวกันโวลท์มิเตอร์ จะทา
การวัด ค่าแรงเคลื่ อน ซึ่ งแรงเคลื่ อนที่โวลท์มิเตอร์ อ่านได้ จะมีค่าเท่ากับ
แรงเคลื่ อนตกคร่ อมความต้านทานที่ ทาการวัด เนื่ องจากความต้านทาน
ของโวลท์มิเตอร์ มีค่าสู งมาก จึงทาให้มีกระแส Im น้อยมากหรื อแทบไม่
มีไหลผ่าน R LEAD จึงทาให้ไม่มีแรงเคลื่ อนตก คร่ อมสาย R LEAD เป็ นผล
ให้ค่าที่แสดงบนหน้าจอเครื่ องวัดเป็ น

ครบวงจรที่ข้ วั LO ทาให้เกิด แรงเคลื่อนตกคร่ อมที่
สายและแรงเคลื่อนตกคร่ อมความต้านทาน ที่ทาการวัด ขณะเดี ยวกันแรง
เคลื่อนที่มิเตอร์อ่านได้จะ เท่ากับแรงเคลื่ อนตกคร่ อมสายและแรงเคลื่ อน
ตกคร่ อ มความต้านทาน ที่ ทาการวัด รวมกัน โดยสามารถแสดงได้ด ัง
สมการ
R LEAD ,

LEAD

VM = VR + 2(VR LEAD )

(1)

Measured Resistance

และเครื่ องวัดจะแสดงผลที่หน้าจอ โดยจะมีค่าเท่ากับ
Measured Resistance = VI

M

= R + 2R LEAD

=

VM
I

=

(4)

VR
I

2.3 การวัคความต้ านทานด้ วยโอห์ มมิเตอร์ แบบ 2 สาย โดยใช้
สายวัด 4 สาย

(2)

แต่ในทางอุดมคติค่าความต้านทาน R จะมีค่า
DMM

Actual Resistance =

VR
I

=R

R lead

(3)
HI

เมื่อ VM = แรงเคลื่อนตกคร่ อมของมิเตอร์
VR = แรงเคลื่อนตกคร่ อมตัวต้านทานที่วดั

I

VM

Vm

I

R lead

VR

R

LO

2.2 การวัคความต้ านทานด้ วยโอห์ มมิเตอร์ แบบ 4 สาย

R lead

วิธีการวัดความ ต้านทานแบบ 4 สาย สามารถแสดงดังรู ปที่ 2

R lead

รู ปที่ 3 วัดความต้านทานแบบ 2 สาย โดยใช้ สายวัด 4 สาย
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จากรู ปที่ 3 กระแส I จะไหล จากขั้ว HI ผ่าน (R LEAD ∕∕
R LEAD ) ผ่าน R และ (R LEAD ∕∕ R LEAD ) ครบวงจรที่ข้ วั LO ทาให้แรง
เคลื่อนที่มิเตอร์อ่านได้จะ เท่ากับแรงเคลื่อนตกคร่ อมสายซึ่ งขนานกันและ
แรงเคลื่อนตกคร่ อมความต้านทานที่ทาการวัด รวมกัน

ตารางที่2 ความแตกต่างของการวัดแบบฟังก์ชนั่ 2สายและ
ฟังก์ชนั่ 4สาย
Resistance Value
Diff (2/2 - 4/4)
%
Ω
0
0.046707
0.01
0.046613
466.1333
0.1
0.04671
46.71
1
0.046703
4.670333
10
0.046903
0.469033
100
0.040437
0.040437
1000
0.048433
0.004843
10000
0.049667
0.000497
100000
-0.02
-2E-05
1000000
-0.33333
-3.3E-05

Measured Resistance = VI

M

= VR +

2V(RLEAD∕∕RLEAD )
I

= (R LEAD ∕∕ R LEAD ) + R + (R LEAD ∕∕ R LEAD )

(5)

3. วิธีการวัดค่ าความต้ านทานโดยใช้ โอห์ มมิเตอร์
การวัดค่าความต้านทานในบทความนี้ ใช้ ดิจิตอลมัลติมิเตอร์
8 ½ หลัก ที่มีค่าความต้านทาน (Input Impedance > 10 GΩ )วัดค่าความ
ต้านทาน แบบ Decade โดยวัดค่าความต้านทานที่ค่า 0.01Ω, 0.1 Ω, 1 Ω,

10 Ω, 100 Ω, 1,000 Ω, 10,000 Ω, 100,000 Ω, และ 1,000,000 Ω

ตารางที่3 ความแตกต่างของการวัดแบบฟังก์ชนั่ 2สาย
ใช้สายวัด4 สายและฟังก์ชนั่ 4สาย
Resistance Value
Diff (2/4 - 4/4)
%
Ω
0
0.02174
0.01
0.02195
219.5
0.1
0.021837
21.83667
1
0.022083
2.208333
10
0.022343
0.223433
100
0.016143
0.016143
1000
0.030567
0.003057
10000
0.039333
0.000393
100000
-0.113
-0.00011
1000000
-0.56667
-5.7E-05

ด้ ว ย วิ ธี ก า ร วั ด ค่ า ค ว า ม ต้ า น ท า น ใ น 3 รู ป แ บ บ คื อ
1. วัด ความต้า นทานแบบ 2 สาย ด้ ว ยฟั ง ก์ ช่ั น 2 สาย ตามรู ปที่ 1
2. วัด ความต้า นทานแบบ 4 สาย ด้ ว ยฟั ง ก์ ช่ั น 4 สาย ตามรู ปที่ 2
3. วัดความต้านทานแบบ 4 สาย ด้วยฟังก์ชน่ั 2 สาย ตามรู ปที่ 3 แล้วนาผล
ที่ได้มาเปรี ยบเทียบกันเพื่อศึกษาความแตกต่างที่เกิดขึ้น

4. ผลการวัดค่ าความต้ านทาน
จากการวัดค่าความต้านทาน ทั้ง 3 รู ปแบบ สามารถแสดงค่า
ผลการวัดดังตาราง ที่ 1
ตารางที่1 ผลการวัดค่าความต้านทาน
2/2
4/4
0
0.0529367
0.00623
0.01
0.0622833
0.01567
0.1
0.15295
0.10624
1
1.0527567
1.0060533
10
10.05414
10.007237
100
100.04854
100.0081
1000
1000.0352
999.9868
10000
10000.216
10000.167
100000
100001.3
100001.32
1000000
999984.43
999984.77

2/4
0.02797
0.03762
0.128077
1.028137
10.02958
100.0242
1000.017
10000.21
100001.2
999984.2

5. สรุป
บทความนี้ นาเสนอการศึกษาความคลาดเคลื่ อนของการวัดค่า
ความต้านทาน เนื่ องจากความต้านทานสายระหว่างอุปกรณ์เครื่ องมือวัด
กับความต้านทานที่ ต้องการวัด จากการศึ กษาพบว่าความต้านทานของ
สายจะมีผลต่อค่าความคลาดเคลื่ อนของการวัดสู งมาก ในย่านการวัดค่า
ความต้านทานต่ า ส่ วนย่านการวัดค่าความต้านทานสู งผลของค่ าความ
ต้านทานในสายจะมีเปอร์ เซ็นต์น้อยต่อค่าความคลาดเคลื่ อนในการวัดค่า
ความต้านทาน
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จากผลการศึ ก ษาการใช้เ ครื่ อ งมื อ วัด ค่ า ความต้า นทานที่ มี
ฟังก์ชนั่ การวัดแบบ 4 สายจะช่ วยกาจัดค่าความต้านทานในสายได้ และ
เมื่ อใช้ฟั งก์ชั่น การวัด แบบ 2 สาย แต่ ใ ช้ส ายวัด 4 สายก็ ส ามารถช่ ว ย
แก้ปัญหาค่าความต้านทานในสายได้ โดยพบว่าค่าความต้านทานในสาย
จะลดลงถ้าใช้จานวนสายมากขึ้น ใช้สายที่มีพ้ืนที่หน้าตัดมากขึ้นหรื อลด
ความยาวของสายลง เนื่ องจากค่าความต้านทานสายจะมีค่าเท่ากับความ
ต้านทานจาเพาะคูณความยาวหารด้วยพื้นที่หน้าตัด
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เครืองทดสอบอุปกรณ์ ป้องกันกระแสเกิน
Overcurrent Protection Devices Tester
อุดม เครื อเทพ และ สันติภาพ โคตทะเล
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตาก ต.ไม้งาม อ.เมือง จ.ตาก 63000 Email: Santipab@Yahoo.com

บทคัดย่ อ
บทความนี !จ ะนํา เสนอการออกแบบและการสร้ างเครื/ องทดสอบ
อุปกรณ์ ป้องกันกระแสเกิ นที/ ใช้ หลักการควบคุมเฟสอย่ างง่ ายควบคุมการ
ทํางานด้ วยไมโครคอนโทรลเลอร์ มีย่านกระแสของการทดสอบ10 ถึง BC
แอมป์ แปร์ ที/ ความถี/ 50 เฮิ รตซ์ แสดงผลค่ ากระแสไฟฟ้ าและเวลาของการ
ตัดตอน ผลการทดสอบของเครื/ องต้ นแบบที/ สร้ างขึ น! เปรี ยบเที ยบกั บชุ ด
ทดสอบรี เลย์ แบบ 1 เฟส โมเดล TICCC ตามมาตรฐาน IEC และมาตรฐาน
มอก. พบว่ ามีค่าความผิดพลาดเฉลี/ย .18 เปอร์ เซ็นต์
คําสําคัญ : อุปกรณ์ป้องกันกระแสเกิน การควบคุมเฟส

Abstract
This article presents the design and construction of test
equipment overcurrent protection controller that uses a simple phase
controlled by a microcontroller. With the electric current range of the test
10 to 50 amps at a frequency of 50 Hz. Display the value of trip electric
current and trip duration time. The test results of the prototype test that
compares with the single-phase relay test set model T1000 with IEC and
TIS standards. Found that the average error of 6.18 percent.
Keywords: Overcurrent protection devices, Phase-control

/. บทนํา
อุปกรณ์ ป้องกันกระแสเกิ นของระบบไฟฟ้ า เช่ น ฟิ วส์ เซอร์ กิตเบรค
เกอร์ รี เลย์กระแสไฟฟ้ าเกิ น เป็ นต้น เป็ นอุปกรณ์ ความปลอดภัยที ต้องมี
ความแม่นยําในการทํางานเพือป้ องกันความเสี ยหายต่อระบบ ในการใช้
งานจริ ง มีนอ้ ยมากทีผูใ้ ช้งานจะทําการทดสอบอุปกรณ์เหล่านี เมือผ่านการ
ใช้งานมาเป็ นเวลานานทังๆที อุปกรณ์เหล่านันส่ วนใหญ่มีการรับประกัน
ตัวเครื องเพียง 1 ปี เท่านัน สาเหตุหลักของความละเลยนี อาจมาจากการ
ขาดความสนใจ ขาดความรู้ หรื อการประชาสัมพันธ์ดา้ นความปลอดภัยมี
น้อยเกินไป และทีสําคัญเครื องมือทดสอบเป็ นอุปกรณ์เฉพาะทีมีราคาแพง
ไม่ มี ใ ช้งานในหน่ วยงานขนาดเล็ ก ในงานวิ จยั นี จึ งมี ค วามสนใจที จะ
ออกแบบ และสร้ างเครื องทดสอบอุปกรณ์ป้องกันกระแสเกิ นอย่างง่าย ที
ไม่มีจุดหมายในเชิ งการค้า แต่มีจุดหมายสําหรับกลุ่มผูใ้ ช้ไฟขนาดเล็ก เพือ
ช่ วยในการทดสอบอุปกรณ์ สําหรั บชุ มชน และหน่ วยงานขนาดเล็กของ
ภาครัฐ โดยสามารถทดสอบได้กบั อุปกรณ์ป้องกันกระแสเกิ นหลายชนิ ด
th

และมี หลายย่านของพิกดั กระแส มี เครื องมือมาตรฐานเพือการตรวจสอบ
และปรั บแต่ง ใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ ควบคุมเพือการพัฒนาในอนาคต
ใช้หลักการที ง่าย ไม่ซับซ้อน โดยเลื อกใช้หลักการตวบคุ มเฟสอย่างง่าย
ควบคุ มการทํางานของไทริ ริสเตอร์ สร้ างแรงดันไฟฟ้ าจ่ายกระแสให้กบั
โหลดที เป็ นตัวต้านทานผ่านอุป กรณ์ ป้องกันกระแสเกิ น ทําการจับเวลา
การตัดตอน และขนาดกระแส เพือเปรี ยบเทียบกับมาตรฐานของอุปกรณ์

2. อุปกรณ์ ป้องกันกระแสเกิน
อุปกรณ์ป้องกันกระแสเกินทีใช้เป็ นอุปกรณ์ตดั ตอนในระบบไฟฟ้ า
มีอยู่หลายชนิ ดดังรู ปที 1 ได้แก่ ฟิ วส์ เซอร์ กิตเบรกเกอร์ โอเวอร์ โหลด
รี เลย์สาํ หรับมอเตอร์ เป็ นต้น

รู ปที 1 อุปกรณ์ป้องกันกระแสเกินชนิ ดต่างๆ
ระยะเวลาในการหลอมละลายของฟิ วส์ [1] จะมีค่า ดังตารางที 1 ซึ งจะเห็ น
ว่าถ้ากระแสมี ค่ าไม่ เ กิ น 1.6 เท่ าของค่ าพิ ก ัด ฟิ วส์ จะหลอมละลายใน
ระยะเวลา 60 นาที แต่ถา้ กระแสมีค่าเป็ น 2 เท่าของค่าพิกดั ฟิ วส์จะหลอม
ละลายอย่างรวดเร็ ว ทังนี ก็เพราะถูกออกแบบให้สามารถทนค่าในกรณี การ
เริ มเดิน หรื อเริ มใช้งานของอุปกรณ์ไฟฟ้ าในช่วงเวลาสันๆ
ตารางที 1 ระยะเวลาในการหลอมละลายของฟิ วส์ตาม มอก.10-2524
Operating time (Minute)
Rated (A)
1.35 of rated
1.6 of rated
2 of rated
3-15
60
60
2
20-30
60
60
2
40-60
60
60
4
เซอร์ กิตเบรกเกอร์ ขนาดเล็กจะถูกแบ่งเป็ น 3 ประเภท ตามจํานวนเท่าของ
กระแสกระชากทีทําให้เกิดการตัดตอน [2] ดังตารางที 2 และมีเวลาในการ
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ตัดตอน ดังรู ปที 2 ซึ งจะเห็ นว่าอุปกรณ์ทีมีพิกดั สู งจะมีตดั ตอนทีเร็ วกว่า
เพือความปลอดภัย
ตารางที 2 ประเภทของเซอร์ กิตเบรคเกอร์ ขนาดเล็ก
Type
Trip current
Application
B
3 I n - 5 In
No inrush current or Switching surge
C
p In - qr In Small inrush current or Switching surge
D
In - pr In
High inrush current or Switching surge

รู ปที 3 เวลาและกระแสไฟฟ้ าตัดตอนของโอเวอร์ โหลดรี เลย์

3. การควบคุมเฟส
หลั ก การควบคุ ม เฟสเป็ นหลั ก การอย่ า งง่ า ยของการควบคุ ม
แรงดันไฟฟ้ าเอาท์พุต โดยส่ วนใหญ่มกั ใช้ไทริ สเตอร์ เป็ นอุปกรณ์ สวิตช์
ดังแสดงในรู ปที 4 และมี ค่าอาร์ เอ็มเอสของแรงดันเอาท์พุต กระแสเมื อ
โหลดเป็ นตัวต้านทาน และกระแสที ผ่านไทริ สเตอร์ ดังสมการที 1 ถึ ง
สมการที 3 ตามลําดับ

รู ปที 2 กระแสไฟฟ้ าและเวลาในการตัดตอนของเซอร์ กิตเบรคเกอร์
ตามมาตรฐาน IEC มี การแบ่งชันของโอเวอร์ โหลดรี เลย์ชนิ ดความร้ อน
เพือให้เหมาะสมกับวิธีการเริ มเดินมอเตอร์ และโหลดทีใช้งาน[3] ดังตาราง
ที t และมีการตัดตอน ดังกราฟในรู ปที 3 ซึ งจะเห็ นว่าขณะทีกระแสไฟฟ้ า
สู งกว่าพิกดั มากๆ เวลาในการตัดตอนจะเร็ วขึน สอดคล้องกับอุปกรณ์ตดั
ตอนชนิ ดอืนทีกล่าวมาในข้างต้น

รู ปที 4 การควบคุมเฟสโดยใช้ไตรแอค
Vo = Vi

ตารางที 3 ชันของโอเวอร์ โหลดรี เลย์ชนิ ดความร้อนขนาดเล็ก
Class
Starting time of motor (sec)
10
10
20
20
30
30

Io =

IT =

เมือ α
th

π −α
1
sin 2α +
2π
π

Vi
R

Vo
R

1  α sin 2α 
1 − +

2 π
2π 

คือ มุมเฟสของการนํากระแส
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4. การออกแบบระบบควบคุม
เครื องทดสอบอุปกรณ์ป้องกันกระแสเกินทีนําเสนอจะมีโครงสร้ างดัง
รู ป ที 5 โดยมี ห ม้อแปลงกําลังขนาด 1 กิ โลวัตต์ 220/12 โวลต์ เป็ น
แหล่งจ่ายทีใช้ในการทดสอบอุปกรณ์ตดั ตอน ทําการเลื อกย่านกระแสทีใช้
ในการทดสอบด้วยสวิตช์ ใช้ไตรแอคเบอร์ TG70AA40 ที มีพิกดั กระแส
และแรงดัน 70 แอมแปร์ 400 โวลต์ ตามลําดับ ใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์

เบอร์ ADUC 7024 ทําการเลื อกแทปโหลดด้วยการเทียบกับกระแสจริ งที
ทําการตรวจจับ และสร้างสัญญาณควบคุมให้กบั ไทริ สเตอร์ ทาํ หน้าทีปรับ
กระแสแบบละเอี ย ดโดยใช้ ห ลัก การควบคุ ม เฟส ทํา การจับ เวลาและ
แสดงผลการตัดตอน และแสดงผลค่ากระแสไฟฟ้ า โหลดทีใช้จะเป็ นตัว
ต้านทานทีมีพิกดั กําลังรวม 250 วัตต์

1kW power
transformer
3
220V
50 Hz
Opto
driver

i

Overcurrent
protection devices

Resistor load
manager

Range
selector

Fine
adjust

Signal
Zero
condition crossing

Phase
control

ADC
ADUC7024

Trip time & Current
generate

Tap
selector

Trip time
display
Current
display

รู ปที 5 โครงสร้างของเครื องทดสอบอุปกรณ์ป้องกันกระแสเกิน
โดยมีขนตอนของการทดสอบ
ั
ดังนี
1) ต่ออุปกรณ์ตดั ตอนทีต้องการทดสอบ
2) เลือกย่านกระแสทีจะทําการทดสอบ 10A 20A 30A 40A และ 50A
3) ทําการปรับกระแสอย่างละเอียดด้วยมือ ตรวจสอบทีแอมมิเตอร์
4) อ่านค่าเวลาในการตัดตอน
5) เขียนกราฟเวลาในการตัดตอน
6) ตรวจสอบกับกราฟของผูผ้ ลิตอุปกรณ์ตดั ตอนตามมาตรฐานทีกําหนด

5.1 การทดสอบเซอร์ กติ เบรกเกอร์
เซอร์ กิตเบรกเกอร์ ทีนํามาทดสอบจะมีขนาดพิกดั 10 A และ16A มี
ผลการทดสอบ ดังกราฟในรู ปที 7 และรู ปที 8 ตามลําดับ มีค่าความ
ผิดพลาดเฉลีย เปอร์ เซ็นต์

5. การทดสอบการทํางาน
เครื องต้นแบบที สร้ างขึน และชุ ดทดสอบรี เลย์ 1 เฟส isa โมเดล
T1000 [4] จะแสดงได้ ดังรู ปที 6 มีผลการทดสอบการทํางานกับอุปกรณ์
ตัดตอน ดังต่อไปนี
รู ปที 7 เวลาและกระแสตัดตอนของเซอร์ กิตเบรกเกอร์ 10 A

(ก) เครื องต้นแบบ

(ข) ชุดทดสอบรี เลย์ isa โมเดล T1000

รู ปที 6 เครื องทดสอบอุปกรณ์ป้องกันกระแสเกิน

th

รู ปที 8 เวลาและกระแสตัดตอนของเซอร์ กิตเบรกเกอร์ 16 A
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5.2 การทดสอบฟิ วส์
ทําการทดสอบกับฟิ วศ์กา้ มปูขนาด 30 A ได้ผลดังตารางที 4 เมื อ
เปรี ยบเทียบตาม มอก.10-2524 ในตารางที 1 พบว่ามีค่าใกล้เคียงกัน
ตารางที 4 ผลการทดสอบฟิ วศ์กา้ มปูขนาด 30 A
Testing current (A)
Condition
30
normal
40.5
melt
60
melt

Time
68 min.
112 sec.

5.3 การทดสอบโอเวอร์ โหลดรีเลย์
ทําการทดสอบกับโอเวอร์ โหลดรี เลย์ TA25DU ขนาด 14 A และ 19
A มีผลการทดสอบ ดังตารางที 5 และตารางที 6 ตามลําดับ ซึ งจะเห็ นว่า
มีค่าใกล้เคียงกับค่าในกราฟของรู ปที 3
ตารางที 5 ผลการทดสอบโอเวอร์ โหลดรี เลย์ขนาด 14 A
Testing current (A)
Condition
Time (sec)
30
trip
50.88
37.5
trip
23.25
45
trip
17.41
51.7
trip
12.19
ตารางที 6 ผลการทดสอบโอเวอร์ โหลดรี เลย์ขนาด 19 A
Testing current (A)
Condition
Time (sec)
36
trip
43.28
45
trip
27.38
5.4 การทดสอบมอเตอร์ รีเลย์
ทําการทดสอบมอเตอร์ รี เลย์ OMRON รุ่ น SE-2EN มี ผลการ
ทดสอบเทียบกับชุดทดสอบรี เลย์ โมเดล T1000 ดังตารางที 7 จากผลการ
ทดสอบพบว่า เครื องต้นแบบทีนําเสนอเมือเปรี ยบเทียบกับ T1000 เวลา
ของการตัดตอนมีความผิดพลาดเฉลียอยูท่ ี 6.18 เปอร์ เซนต์
Setting time
(sec)
4
10
10

Setting
Current (A)
current (A)
isa. Prot.
Multiplyer = 4
6
10
11.4
4
10
12.1
4
15.1 23.4

th

Time (sec)
isa.
Prot.
39.54
62.69
39.01

36.99
59.24
36.43

6. สรุป
เครื องทดสอบอุปกรณ์ ป้องกันกระแสเกิ นทีนําเสนอจะทําการปรั บ
ย่ า น ก ร ะ แ ส แ บ บ ห ยา บ ด้ ว ย ก าร จั ด ก า รโ ห ล ด ที ค วบ คุ ม ด้ ว ย
ไมโครคอนโทรลเลอร์ เ พื อป้ องกัน กระแสกระชาก และทําการปรั บ
กระแสแบบละเอียดด้วยหลักการควบคุ มเฟสอย่างง่าย มี ส่วนแสดงผล
ของกระแส และเวลาในการตัดตอนของอุปกรณ์ จากการทดสอบกับ
อุปกรณ์ป้องกันกระแสเกิน 4 ชนิ ด พบว่ามีความถูกต้องอยูใ่ นระดับทีน่ า
พอใจ คือเมือเปรี ยบเทียบกับเครื องมือทดสอบทีมีมาตรฐาน isa โมเดล
T1000 พบว่ามีค่าผิดพลาดเฉลี ย 6.18 เปอร์ เซ็ นต์ และจากการทดสอบ
เทียบกับกราฟมาตรฐานของอุปกรณ์ทีผูผ้ ผู้ ลิตทําการทดสอบอุปกรณ์ตดั
ตอน พบว่ามีแนวโน้มทีถูกต้อง ความผิดพลาดอาจเกิ ดจากสภาพอากาศ
ของการทดสอบทีต่างกันประมาณ 15 องศาเซนเซี ยส จึงมีความเป็ นไป
ได้ของการพัฒนาเครื องทดสอบดังกล่ าวในราคาที ถู กและมี หลักการที
ง่ายไม่ซบั ซ้อน
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บทคัดย่อ
บทความนี้ นํ า เสนอการออกแบบชุ ด สาธิ ต การควบคุ ม
ความเร็ วรอบมอเตอร์ กระแสตรงสําหรับห้องปฏิ บตั ิ วิชาระบบควบคุ ม
โดยใช้ โ ปรแกรมแลปวิ ว ในการควบคุ ม ความเร็ ว มอเตอร์ ไ ฟฟ้ า
กระแสตรงซึ่ งมีคาํ สั่งบล็อกไดอะแกรมถูกใช้ในการสร้างอัลกอริ ทึมการ
ควบคุมแบบพีไอด้วยค่าอัตราการสุ่ มเท่ากับ 20 มิลลิวินาที ซึ่ งทาโคเจน
เนอเรเตอร์ ถูกใช้เพื่อการวัดความเร็ วรอบของมอเตอร์ ที่มีแรงดันไฟฟ้ า
จากทาโคเจนเนอเรเตอร์ เป็ นแรงดันไฟฟ้ าขนาด 0 ถึง 5 โวลต์เพื่อป้ อน
ให้กบั มอดูลอินพุตแอนะล็อกของระบบ ซึ่ งสัญญาณควบคุมจากขั้นตอน
วิธีควบคุมแบบพีไอถูกส่ งผ่านมอดูลเอาต์พุตแอนะล็อกไปควบคุมวงจร
สร้างสัญญาณพีดบั บลิวเอ็มเพื่อควบคุมวงจรขับมอเตอร์ไฟฟ้ ากระแสตรง
จากผลการทดสอบด้วยคําสั่งความเร็ ว 1600 รอบต่อนาทีมีค่าเวลาในการ
เข้าสู่ สภาวะคงตัวมีค่าเท่ากับ 300 มิลลิวินาทีและเปอร์ เซ็นต์ของการพุ่ง
เกินมีค่าไม่เกิน 10 %

1. บทนํา
โปรแกรมแลปวิ ว [1] ได้รั บ ความนิ ย มใช้ง านสํา หรั บ
ภาคอุตสาหกรรมในประเทศไทยมากกว่า 10 ปี เพื่อใช้สําหรั บงาน
เครื่ องมือวัด และการควบคุมต่างๆ โดยการควบคุมความเร็ วของมอเตอร์
มีประโยชน์มากสําหรับงานอุตสาหกรรมไทย ซึ่ งบทความนี้ ได้นาํ เสนอ
ชุ ดสาธิ ตเพื่อให้ผูเ้ รี ยนรู ้ สามารถเข้าใจการใช้โปรแกรมแลปวิวในการ
ควบคุมความเร็ วรอบของมอเตอร์กระแสตรงโดยมีการควบคุมแบบวงปิ ด
ด้วยขั้นตอนวิธีพีไอ (PI: Proportional plus Integral) สําหรับการเรี ยนการ
สอนในห้องปฏิบตั ิการระบบควบคุม

2. โครงสร้ างระบบทีน่ ําเสนอ
บทความนี้นาํ เสนอโครงสร้างระบบการควบคุมความเร็ วรอบ
ของมอเตอร์กระแสตรงประกอบด้วยโปรแกรมแลปวิวบนคอมพิวเตอร์ ที่
มีข้ นั ตอนวิธีควบคุมแบบพีไอดังสมการที่ 1 เมื่อ e(t) คือสัญญาณความ
คลาดเคลื่อนทางเวลา หรื อตัวแปรความคลาดเคลื่อน (EV: error variable)
ซึ่ งเป็ นค่าผลต่างระหว่างค่าตัวแปรเป้ าหมาย (SV: set-point variable) กับ
ค่าตัวแปรกระบวนการ (PV: process variable) Kp คืออัตราขยายแบบ
สัดส่ วน (proportional gain) Ki คืออัตราขยายแบบปริ พนั ธ์ (Integral gain)
m(t) คือสัญญาณปรับแต่งกระบวนการทางเวลาหรื อตัวแปรปรับแต่ง
กระบวนการ (MV: manipulated variable) โดยใช้มอดูล DAQ รุ่ น NIUSB6008 รับค่าอินพุตแอนะล็อก (analog input) จากเซนเซอร์ คือทาโค
เจนเนอเรเตอร์ (tachogenerator) เป็ นตัวกําเนิ ดแรงดันไฟฟ้ าที่ทาํ หน้าที่
แปลงความเร็ ว รอบเป็ นแรงดัน ไฟฟ้ า และส่ ง ค่ า เอาต์พุ ต แอนะล็ อ ก
(analog output) คือค่าตัวแปรปรับแต่งกระบวนการเพื่อไปควบคุมชุดขับ
มอเตอร์ ซึ่ งชุดขับมอเตอร์ ประกอบด้วยวงจรสร้างสัญญาณพีดบั บลิวเอ็ม
ด้วยไอซี TL494 เพื่อป้ อนเข้าวงจรขับมอเตอร์ ด้วยไอซี L298N ไป
ควบคุมมอเตอร์กระแสตรงต่อไปดังรู ปที่ 1

คําสําคัญ: การควบคุมความเร็ วมอเตอร์ , โปรแกรมแลปวิว, ขั้นตอนวิธี
ควบคุมแบบพีไอ

Abstract
This paper presents a design of a demonstration set of DC
motor speed control for the control systems laboratory. The LabVIEW
program is used for controlling speed of DC motor and the block
diagram code is used to implement a PI control algorithm with 20
milliseconds of the sampling time. A DC tachogenerator is used for
measuring the motor speed. The voltage from a tachogenerator to be a 0
to 5 volt is used for an analog input module of system. The control
signal from PI control algorithm is sent via an analog output module to
control a PWM signal generator for controlling a DC motor driver
circuit. From the experimental results, the settling time at 1600 rpm
speed command is 300 milliseconds and the percent of overshoot less
than 10 %.
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รูปที่ 1 โครงสร้างระบบที่นาํ เสนอ

2.1 โปรแกรมแลปวิว
การออกแบบโปรแกรมแลปวิว [2] แบ่งออกเป็ น 2 ส่ วนได้แก่
ส่ วนแรกคือหน้าต่าง front panel เป็ นส่ วนแสดงผลให้ผูเ้ รี ยนรู ้ ศึกษา
ผลตอบสนองทางเวลาของความเร็ วรอบมอเตอร์ เมื่ อ มี การเปลี่ ย นค่ า
เป้ าหมาย (Setpoint) หรื อปรับแต่งค่า Kp และ Ki ดังรู ปที่ 2 และอีกส่ วน
คือหน้าต่าง block diagram เป็ นขั้นตอนวิธีควบคุมแบบพีไอประกอบด้วย
DAQ Assistant2 เป็ นบล็อกไดอะแกรมอินพุตแอนะล็อกรับค่าตัวแปร
กระบวนการ (PV) จากทาโคเจนเนอเรเตอร์ ซ่ ึ งค่าที่ รับเข้ามาเป็ นค่ า
แรงดันไฟฟ้ าจึงทําการแปลงเป็ นค่าความเร็ วรอบหรื อเรี ยกว่า “scaling”
ส่ วนค่าตัวแปรเป้ าหมาย (SV) ค่า Kp และ Ki ตัวแปรทั้งสามนี้รับค่ามาจาก
หน้าต่าง front panel ส่ วนตัวแปร uk เป็ นสมการขั้นตอนวิธีควบคุมแบบ
พีไ อตามสมการที่ 1 จากนั้นทํา การแปลงค่ า ความเร็ ว รอบเป็ นค่ า
แรงดันไฟฟ้ าคื อตัวแปร Vout ส่ งออกไปยังเอาต์พุตแอนะล็อกด้ว ย
บล็อกไดอะแกรม DAQ Assistant โดยทั้งหมดนี้ ทาํ งานวนรอบอย่าง
ต่ อ เนื่ อ งด้ว ยบล็ อ กไดอะแกรม While
loops
ที่ ค รอบคลุ ม
บล็อกไดอะแกรมอื่นทั้งหมดจะหยุดการทํางานเมื่อกดปุ่ มหยุด (stop) ที่
หน้าต่าง front panel แสดงดังรู ปที่ 3

รู ปที่ 3 การออกแบบส่ วน block diagram สําหรับการควบคุมแบบพีไอ

2.2 ชุดขับมอเตอร์ กระแสตรง
การออกแบบวงจรชุ ดขับประกอบด้วยวงจรสร้ างสัญญาณพี
ดับบลิวเอ็ม (PWM: pulse width modulation) ด้วยไอซี TL494 โดยขา 5
ของไอซี รับสัญญาณแรงดัน 0 ถึง 5 โวลต์จากเอาต์พุตแอนะล็อกของ
มอดูล DAQ และขา 9 ของไอซี จะสร้างสัญญาณพีดบั บลิวเอ็มตั้งแต่ 100
ถึง 0 เปอร์เซ็นต์ ส่ งไปยังวงจรขับมอเตอร์ ดว้ ยไอซี L298N โดยขา 5 และ
12 รั บสัญญาณพีดบั บลิ วเอ็มเพื่อควบคุ มความเร็ วรอบของมอเตอร์
กระแสตรง โดยขา 2, 14 และขา 3, 13 ต่อกับมอเตอร์กระแสตรงซึ่ งต่อ
กับไดโอดเพื่อป้ องกันกระแสไหลย้อนกลับ

รูปที่ 2 การออกแบบส่ วน front panel สําหรับการควบคุมแบบพีไอ
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จากการหาฟั งก์ชนั ถ่ายโอนของระบบดังสมการที่ 3 สามารถ
คํานวณหาค่า Kp และ Ki โดยการใช้เทคนิ คทางเดินราก (root locus) [3-4]
ซึ่ งการออกแบบให้ระบบเข้าสู่ สภาวะคงตัวภายในเวลาไม่เกิน 0.3 วินาที
(ts: settling time) และระบบมีเปอร์ เซ็นต์การพุ่งเกิน (OS: overshoot) ไม่
เกิน 10 เปอร์ เซ็นต์โดยสามารถคํานวณหาอัตราการหน่วง (  : damping
ratio) คือ 0.5912 ตามสมการที่ 4 การคํานวณหาค่าความถี่ธรรมชาติ
( n : natural frequency) คือ 22.5547 ตามสมการที่ 5 เพื่อคํานวณหา
ตําแหน่งโพลในโดเมน s (s1,2: pole) คือ -13.33±j18.192 ตามสมการที่ 6
เพื่อวางโพลบนเส้นทางเดินรากโดยแปลงให้ตาํ แหน่งโพลอยูใ่ นโดเมน z
(z1,2: pole of z-domain) ที่มีอตั ราการชักค่า (Ts: sampling time) คือ 0.02
วินาทีสามารถคํานวณโพลวงปิ ดในระนาบ z คือ 0.7158±j0.2726 ตาม
สมการที่ 7 ทําให้สามารถคํานวณหาฟั งก์ชนั ถ่ายโอนของตัวควบคุมแบบ
พีไอ (GPI(z)) ตามสมการที่ 8 โดยค่า K สามารถหาได้จากอัตราขยายที่ทาํ
ให้เส้นทางเดิ นรากตัดผ่านโพลในระนาบ z ด้วยโปรแกรม MATLAB
แสดงดังรู ปที่ 6 จะได้ค่าอัตราขยาย (K) คือ 1.56 โดยการคํานวณหาค่า Kp
และ Ki ได้ดงั สมการที่ 9-10 ตามลําดับ เมื่อ  เป็ นค่าซี โร่ ในระนาบ z
คือ 0.5534 ดังนั้นจะได้ค่า Kp คือ 0.863 และ Ki คือ 0.697
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3.2 การหาค่ า Kp และ Ki สํ าหรับขั้นตอนวิธีพไี อ
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รูปที่ 4 การออกแบบวงจรชุดขับมอเตอร์กระแสตรง

3. การควบคุมความเร็วมอเตอร์ กระแสตรงด้ วยขั้นตอนวิธีพไี อ
3.1 การหาฟังก์ชันถ่ ายโอนของระบบ
ฟั งก์ชนั ถ่ ายโอน (TF: transfer function) เป็ นฟั งก์ชัน
ความสัม พันธ์ระหว่างเอาต์พุตกับอิ นพุตของระบบในโดเมน s (sdomain) โดยการหาฟั งก์ชนั ถ่ายโอนเริ่ มจากการป้ อนสัญญาณอินพุตเป็ น
สัญญาณขั้นบันไดที่ความเร็ วรอบ 1600 รอบต่อนาที (50% ของความเร็ ว
รอบ) แล้ว ทํา การวัด ผลตอบสนองของสัญญาณหรื อ หาค่ า ที่ แสดง
สมรรถนะของผลตอบสนองของสัญญาณที่เรี ยกว่าฟั งก์ชนั ต้นทุน (cost
function) ดังสมการที่ 2 เมื่อ e(t) คือค่าความคลาดเคลื่อน E คือฟั งก์ชนั
ต้นทุนที่เป็ นการหาค่าผลรวมของค่าสมบูรณ์ความคลาดเคลื่อนหรื อเป็ น
การปริ พนั ธ์ของค่าความคลาดเคลื่อนสมบูรณ์ (integral of absolute error)
โดยค่าฟั งก์ชนั ต้นทุนที่ มีค่าน้อยแสดงว่าแบบจําลองทางคณิ ตศาสตร์ มี
ฟั ง ก์ ชัน ถ่ า ยโอนเสมื อ นระบบจริ ง โดยใช้ก ารจํา ลองในโปรแกรม
MATLAB/SIMULINK [3] เพื่อประมาณค่าแบบจําลองทางคณิ ตศาสตร์
ของระบบ ซึ่ งได้ค่าประมาณฟั งก์ชนั ถ่ายโอนเมื่อค่าฟั งก์ชนั ตามสมการที่
3 เมื่อมีค่าฟังก์ชนั ต้นทุนเท่ากับ 0.8538 ดังรู ปที่ 5
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รูปที่ 5 การจําลองทางคณิ ตศาสตร์เพื่อหาฟั งก์ชนั ถ่ายโอนของระบบ
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[2]

[3]
[4]

K. Dileep et al., “LabVIEW Based Speed Control of DC Motor
Using PID Controller,” International Journal of Electrical and
Electronics Research, vol. 3, Issue 2, pp. 293-298, Apr.-Jun.
2015.
Control Systems Toolbox For Use with MATLAB. User’s Guide
Version 6, The MathWorks Inc., 2006.
K. Ogata, Modern Control Engineering. 3rd Edition, PrenticeHall, 1997.

รู ปที่ 6 การหาค่าอัตราขยายที่ทาํ ให้เส้นทางเดินรากตัดผ่านโพล

4. ผลการทดสอบ
การทดสอบแบ่งออกเป็ น 3 กรณี เมื่อต้องการค่าเป้ าหมายที่
1600 รอบต่อนาทีเนื่ องจากเป็ นสัญญาณที่ ใช้หาฟั งก์ชนั ถ่ายโอนของ
ระบบซึ่งใช้ค่า Kp คือ 0.863 และ Ki คือ 0.697 ตามการคํานวณก่อนหน้านี้
โดยกรณี ที่ 1 ไม่ใส่ ลูกตุม้ นํ้าหนักบนแกนเชื่ อมต่อระหว่าง
แกนมอเตอร์ กระแสตรงกับแกนทาโคเจนเนอเรเตอร์ และกรณี ที่ 2 ใส่
ลูกตุม้ นํ้าหนักขนาด 0.25 กิโลกรัมบนแกนเชื่อมต่อระหว่างแกนมอเตอร์
กระแสตรงกับแกนทาโคเจนเนอเรเตอร์ได้ผลทดสอบมีเปอร์เซ็นต์การพุ่ง
เกินไม่เกิน 10% และเวลาเข้าสู่ สภาวะคงตัวไม่เกิน 0.3 วินาทีดงั รู ปที่ 7-8
กรณี ที่ 3 ใส่ ลูกตุม้ นํ้าหนักขนาด 2 กิโลกรัมบนแกนเชื่อมต่อ
ต่ อ ระหว่า งแกนมอเตอร์ ก ระแสตรงกับ แกนทาโคเจนเนอเรเตอร์ ไ ด้
ผลทดสอบมีเปอร์ เซ็นต์การพุ่งเกินไม่เกิน 10% และเวลาเข้าสู่ สภาวะคง
ตัวไม่เกิน 0.5 วินาทีดงั รู ปที่ 9

รู ปที่ 7 การควบคุมความเร็ วรอบที่ 1600 รอบ/นาทีแบบไม่มีภาระ

5. สรุ ป
ชุ ดสาธิ ตการควบคุมความเร็ วรอบมอเตอร์ กระแสตรงได้ผล
การทดสอบที่ดีตามหลักการของขั้นตอนวิธีพีไอที่ตอ้ งการเปอร์ เซ็นต์การ
พุ่งเกินไม่เกิน 10 เปอร์ เซ็นต์และเวลาเข้าสู่ สภาวะคงตัวที่ภายในเวลาไม่
เกิน 0.3 วินาทีเมื่อนํ้าหนักไม่เกิน 2 กิโลกรัมเหมาะสมสําหรับผูเ้ รี ยนรู ้ใช้
ศึกษาผลตอบสนองเมื่อทําการปรับแต่งค่าพารามิเตอร์ของตัวควบคุม

รู ปที่ 8 การควบคุมความเร็ วรอบที่ 1600 รอบ/นาทีแบบมีภาระ 0.25 กก.

6. กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณนายอนุชา ไชยวังเทพ ที่ช่วยประกอบอุปกรณ์ และ
เก็บผลทดสอบการควบคุมแบบพีไอของชุดสาธิตนี้

เอกสารอ้ างอิง
[1]

Nation Instruments. (2015, August). LabVIEW [Online].
Available: https://en.wikipedia.org/wiki/LabVIEW

รู ปที่ 9 การควบคุมความเร็ วรอบที่ 1600 รอบ/นาทีแบบมีภาระ 2 กก.
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Effect of Winding Resistance Meter Accuracy to the Production of Transformers
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บทคัดย่ อ
หม้อ แปลงไฟฟ้ าเป็ นอุ ป กรณ์ สํ า หรั บ การเปลี ยนแปลง
แรงดัน ไฟฟ้ าที มี ก ารใช้ ง านกัน อย่า งแพร่ ห ลายในระบบการส่ ง จ่ า ย
กําลังไฟฟ้ า ส่ วนประกอบหลักของหม้อแปลงไฟฟ้ าคือขดลวดและแกน
เหล็ก โดยเฉพาะในส่ วนของขดลวดนันเป็ นต้นทุนหลักในการผลิตและ
เป็ นส่ วนทีส่ งผลกับประสิ ทธิ ภาพของหม้อแปลงไฟฟ้ า ในการออกแบบ
และทดสอบขดลวดของหม้อแปลงไฟฟ้ า [1] นันจะถูก วัดออกมาใน
หน่ วยของความต้านทานคื อโอห์ ม ด้วยการใช้เครื องวัดความต้านทาน
ขดลวด บทความนี จะนําเสนอความสัม พัน ธ์ระหว่างความถูก ต้องของ
เครื องวัดความต้านทานขดลวดและต้นทุนรวมถึงประสิ ทธิ ภาพของหม้อ
แปลงไฟฟ้ า จากการศึกษาพบว่าความถูกต้องของเครื องวัดความต้านทาน
ขดลวดส่งผลกระทบถึ งต้นทุนและการสู ญเสี ยเนื องจากขดลวดของหม้อ
แปลงไฟฟ้ า หากทราบค่ าความคลาดเคลื อนของเครื องวัดขดลวดจะ
สามารถนําค่าดังกล่าวไปใช้เป็ นค่าแก้เพือเพิมค่าความถูกต้องของความ
ต้านทานขดลวดได้

1. บทนํา
ปั จจุบนั การส่ งจ่ายกําลังไฟฟ้ าตังแต่แหล่งกําเนิ ดกระแสไฟฟ้ า
ไปยังระบบสายส่ งจนถึ งระดับผูใ้ ช้งาน มีการเปลี ยนแปลงระดับแรงดัน
ในระบบโดยใช้อุปกรณ์ทีเรี ยกว่า หม้อแปลงไฟฟ้ า(Electric Transformer)
จากการสํารวจจากผูผ้ ลิ ตหม้อแปลงไฟฟ้ าพบว่าในแต่ล ะปี หม้อแปลง
ไฟฟ้ าในตลาดที มี ความต้องการใหม่และทดแทนของเดิ มมี มูลค่าหลาย
พันล้านบาทและส่ วนประกอบหลักในการผลิ ตหม้อแปลงไฟฟ้ านันจะ
เป็ นขดลวด (Coil) และแกนเหล็ก (Core) โดยในส่ วนของขดลวดนันจะ
ทํามาจากทองแดง ซึ งทองแดงดังกล่ าวมีราคาค่อนข้างสู งและต้องนําเข้า
จากต่างประเทศ นอกจากนี ราคาจําหน่ ายของหม้อแปลงไฟฟ้ ายังขึนอยู่
กับขนาดของเควีเอ (kVA) และประสิ ทธิ ภาพ (Efficiency) อีกด้วย
สํ า หรั บ บทความนี จะทํา การศึ ก ษาถึ ง ความถู ก ต้ อ งของ
เครื องวัดความต้านทานขดลวด (Winding Resistance Meter) ซึ งใช้ใน
การวัดค่าความต้านทานของขดลวด ทีส่งผลกระทบต่อต้นทุนของขดลวด
และประสิ ท ธิ ภ าพของหม้อ แปลงไฟฟ้ าอัน เนื องมาจากการสู ญ เสี ย
เนื องจากขดลวด เพื อให้ ผู ้ผ ลิ ต สามารถนํา ค่ าความความถู ก ต้อ งของ
เครื องวัด ที ผ่ า นการสอบเที ย บไปใช้ ง านในการลดต้น ทุ น และเพิ ม
ประสิ ทธิ ภาพได้อย่างถูกต้องเหมาะสมต่อไป

คําสําคัญ: หม้อแปลง, ความต้านทานขดลวด, ความถู กต้อง, ต้น ทุน ,
ประสิ ทธิภาพ

Abstract
Electrical transformer is equipments for change the voltage
level that general using in the electric power system. A transformer
consists of two parts : winding coil and core parts. For winding coil is
cost and effect to efficiency of transformer. The winding coil measured
in resistance unit (ohm) on the design and testing transformer by using
the winding resistance meter. This paper is study on the relation
between the accuracy of winding resistance meter with the cost and
transformer efficiency that effects to transformer. By analyzing if
known the error of winding resistance meter, that can correction value
for improved more accuracy of resistance winding value.

2. หม้ อแปลงไฟฟ้า
โดยทัวไปโครงสร้ า งทัวไปของหม้อแปลงไฟฟ้ า [2] จะ
ประกอบไปด้วยแกนเล็กและขดลวด 2 ชุ ด คือ ขดลวดปฐมภูมิ (Primary
Winding) และขดลวดทุติยภูมิ (Secondary Winding) ดังรู ปที 1. โดยใน
ส่ วนของแกนเหล็ก จะเป็ นแผ่น เหล็ก ซิ ลิ ก อนจัด เรี ยงซ้อนกัน สําหรั บ
ขดลวดของหม้อแปลงไฟฟ้ านันจะเป็ นขดลวดทองแดงอาบนํายาฉนวน
พันอยูร่ อบแกนเหล็ก ดังรู ปที 2.

8th ECTI-CARD 2016 “การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอย่างชาญฉลาดเพือตอบสนองภาคอุตสาหกรรมสมัยใหม่อย่างยังยืน”
515

บทความวิจยั
การประชุมวิชาการ งานวิจยั และพัฒนาเชิ งประยุกต์ ครังที 8
8th ECTI-CARD 2016, Hua Hin, Thailand
lav = ความยาวของรอบเฉลีย (มิลลิเมตร)
- ความต้านทานของขดลวด
R

รู ปที 1. โครงสร้างทัวไปของหม้อแปลงไฟฟ้ า

l
A

(4)

R = ความต้านทานของขดลวด (โอห์ม)
 = ความต้านทานจําเพาะของทองแดง (โอห์ม-เมตร)
l = ความยาวของขดลวด (มิลลิเมตร)
A = พืนทีหน้าตัดของขดลวดทองแดง (ตารางมิลลิเมตร)
- กําลังสู ญเสี ยในขดลวด
PCU  I 2 • R

รู ปที 2. ลักษณะแกนเหล็กและขดลวดของหม้อแปลงไฟฟ้ า

PCU = กําลังไฟฟ้ าสู ญเสี ยในขดลวด (วัตต์)
I = กระแสไฟ (แอมแปร์ )
R = ความต้านทานของขดลวด (โอห์ม)

โดยในส่วนของขดลวดนันจะมีรายละเอียดดังต่อไปนี
- ขนาดพืนทีหน้าตัด
A

I
J

(1)

- ประสิ ทธิ ภาพของหม้อแปลง

A = พืนทีหน้าตัดของขดลวด (ตารางมิลลิเมตร)
I = กระแสตามพิกดั (แอมแปร์ )
J = ความหนาแน่นกระแส (แอมแปร์ ต่อตารางมิลลิเมตร)



V1
E/N

(2)

N1 = จํานวนรอบขดลวดปฐมภูมิ (รอบ)
V1 = แรงดันด้านเข้า (โวลท์)
E/N = โวลท์ต่อรอบ

(6)

3. ความสั มพั น ธ์ ระหว่ างความถู กต้ องกั บ ต้ นทุ น และ
ประสิทธิภาพของหม้ อแปลงไฟฟ้า
ขนาดพิกดั ของหม้อแปลงและอัตราส่ วนของแรงดันไฟฟ้ าจะ
เป็ นตัวกําหนดเริ มต้นในการออกแบบหม้อแปลงไฟฟ้ า โดยปริ มาณการ
ใช้ทองแดงในการทําขดลวดจะขึนอยูก่ บั พืนทีหน้าตัด จํานวนรอบและ
ความยาวของรอบเฉลียของขดลวด ดังสมการที (1) ถึง (3) มีค่าความ
ต้านทานของขดลวดหม้อแปลงไฟฟ้ าแสดงดังสมการที (4) สําหรับกําลัง
การสู ญเสี ยและประสิ ทธิ ภาพของหม้อแปลงไฟฟ้ าแสดงดังสมการที (5)
และ (6)
จํานวนรอบการพันของหม้อแปลงจะขึนอยูก่ บั อัตราส่ วนของ
แรงดัน ไฟฟ้ า โดยหากมี ค่ า คงที ก็ จะส่ งผลให้ ค วามยาวของขดลวดมี

- นําหนักขดลวดทองแดง
W  N • A • lav • D

POUT
POUT

PIN
POUT  PC  PCU

n = ประสิ ทธิ ภาพของหม้อแปลง (เปอร์ เซนต์)
POUT = กําลังไฟฟ้ าด้านออก (วัตต์)
PIN = กําลังไฟฟ้ าด้านเข้า (วัตต์)
PC = กําลังไฟฟ้ าสู ญเสี ยในแกนเหล็ก (วัตต์)
PCU = กําลังไฟฟ้ าสู ญเสี ยในขดลวด (วัตต์)

- จํานวนขดลวด
N1 

(5)

(3)

W = นําหนักของขดลวด (กิโลกรัม)
N = จํานวนรอบของขดลวด (รอบ)
A = พืนทีหน้าตัดของขดลวด (ตารางมิลลิเมตร)
D = ความหนาแน่นของทองแดง
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ค่าคงทีตาม หากพิจารณาจากสมการที (4) ถึ ง (6) ถ้าความยาวของรอบ
เฉลียมีค่าคงที หากค่าความต้านทานขดลวดมีค่าสู ง ค่าพืนที หน้าตัดของ
ขดลวดจะมี ข นาดเล็ก ทําให้ ใ ช้ป ริ ม าณทองแดงในการทําขดลวดน้อ ย
ขณะเดี ยวกัน ประสิ ท ธิ ภ าพของหม้อแปลงจะมี ค่ า ตํา เนื องจากความ
สูญเสี ยเนืองจากขดลวดมีค่าสู ง ในทางตรงกันข้ามถ้าความต้าทานขดลวด
มีค่าตํา ค่าพืนทีหน้าตัดของขดลวดจะมีขนาดใหญ่ทาํ ให้ใช้ปริ มาณในการ
ทําขดลวดมากแต่ข ณะเดี ยวกันประสิ ทธิ ภาพของหม้อแปลงจะมี ค่ าสู ง
เนื องจากความสู ญ เสี ย ในขดลวดตํา จากที ได้ก ล่ าวมาสามารถสรุ ป
ความสัมพันธ์ระหว่างความต้านทานขดลวดกับต้นทุนขดลวดทองแดง
และประสิ ทธิภาพได้ดงั ตารางที 1

รวมกับ 0.77 เปอร์ เซนต์ของ 10 โอห์ม เป็ นต้น เมือนําค่าจากเครื องวัด
ดังกล่าวมาเปรี ยบเทียบกับต้นทุนของขดลวดทองแดงและการสู ญเสี ย
เนื องจากขดลวดของหม้อแปลงไฟฟ้ าทีเกิดขึนกับความต้านทานขดลวด
จริ ง จะสามารถแสดงได้ดงั ตารางที 3
ตารางที 2 ผลการสอบเทียบเครื องวัดความต้านทานขดลวด

ตารางที 1 ความสัมพันธ์ระหว่างความต้านทานขดลวดกับต้นทุนและ
ประสิ ทธิภาพ
ความต้ านทาน
ต้ นทุนของขด
ประสิ ทธิภาพของ
ขดลวด (โอห์ ม)
ลวดทองแดง
หม้ อแปลงไฟฟ้า
สูง
ตํา

ตํา
สู ง

ตํา
สู ง

จากตารางที 1 หากเครื องวัดขดลวดความต้านทานมีค่าความ
ถูกต้องคลาดเคลือนไปหรื อแสดงค่าความต้านทานขดลวดสู งหรื อตําไป
กว่าความเป็ นจริ งก็จะส่ งผลถึงต้นทุนและประสิ ทธิ ภาพ ดังนันเครื องวัด
ดังกล่าวจําเป็ นทีจะต้องสอบเทียบให้มีความถูกต้องมากทีสุ ด

ความต้ านทาน
มาตรฐาน
(โอห์ ม)

ค่ าทีวัดจากเครืองวัด
ความต้ านทาน
ขดลวด (โอห์ ม)

ความไม่
แน่ นอน
(+ เปอร์ เซนต์ )

ความคลาด
เคลือน
(เปอร์ เซนต์ )

0.000 333
0.001
0.01
0.1
1
10
50
100
500

0.000 335 6
0.001 003
0.010 01
0.108
1.010
9.923
49.57
100.1
500.3

0.33
0.1
0.1
0.1
0.1
0.01
0.02
0.1
0.02

- 0.78
+ 0.3
+ 0.1
+8
+1
- 0.77
- 8.86
+ 0.1
+ 0.06

ตารางที 3 ค่าจากเครื องวัดความต้านทานขดลวดและค่าความต้านทาน
จริ งของขดลวดเปรี ยบเทียบกับต้นทุนและการสู ญเสี ยของขดลวด

4. ผลการสอบเทียบเครืองวัดขดลวดความต้ านทาน
จากข้อมูลการสอบเทียบเครื องวัดความต้านทานขดลวด โดย
ใช้ตวั ต้านทานมาตรฐานในย่าน 0.333, 1, 10, 100 มิลลิโอห์ม และ 1, 10,
50, 100 และ 500 โอห์ม ตามลําดับ สามารถแสดงผลการสอบเทียบความ
ถูกต้องของเครื องวัดดังกล่าวได้ในตารางที 2.
จากตารางที 2 แสดงถึงค่าความต้านทานทีใช้เครื องวัดความ
ต้านทานขดลวดอ่านเทียบกับตัวต้านทานมาตรฐาน โดยมีค่าความไม่
แน่นอนทีระดับความเชื อมัน 95 เปอร์ เซนต์ [3] และในส่วนค่าความ
คลาดเคลือนของเครื องวัดความต้านทานขดลวดนัน เปอร์ เซนต์ของความ
คลาดเคลือนมีค่าเป็ นบวก เครื องวัดจะอ่านค่ามากกว่าความเป็ นจริ งและ
หากมีค่าเป็ นลบจะอ่านค่าตํากว่าความเป็ นจริ ง [4] ในกรณี ทีนําเครื องวัด
ขดลวดความต้านทานดังกล่าวไปวัดขดลวดของหม้อแปลงไฟฟ้ า ค่า
ความต้านทานจริ งของขดลวดจะมีค่าเท่ากับค่าทีแสดงผลรวมกับค่า
ตรงกันข้ามกับความคลาดเคลือนของเครื องวัด เช่น หากนําเครื องวัดนี ไป
วัดความต้านทานของขดลวดและมีการแสดงผลการวัดเป็ น 10โอห์ม
หมายถึงความต้านทานจริ งของขดลวดมีค่า 10.077 โอห์ม หรื อ 10 โอห์ม

ค่ าทีวัดจาก
เครืองวัดความ
ต้ านทานขดลวด
(โอห์ ม)

ความต้ านทาน
ขดลวด
(โอห์ ม)

ต้ นทุนจากขด
ลวดทองแดง
(เปอร์ เซนต์ )

การสู ญเสี ย
เนืองจาก
ขดลวด
(เปอร์ เซนต์ )

0.000 333
0.001
0.01
0.1
1
10
50
100
500

0.000 338 6

- 0.78
+ 0.3
+ 0.1
+8
+1
- 0.77
- 8.86
+ 0.1
+ 0.06

+0.78
-0.3
-0.1
-8
-1
+0.77
+8.86
-0.1
-0.06

0.000 997
0.009 99
0.094
0.990
10.077
50.43
99.9
499.7

จากตารางที 3 จะเห็นว่าต้นทุนจากขดลวดทองแดงจะมีการ
เปลียนแปลงในทางตรงกันข้ามกับการสู ญเสี ยเนื องจากขดลวด ซึงความ
ต้านทานของขดลวดจําเป็ นทีจะต้องมีความถูกต้อง เพือทีจะทําให้เกิด
ความเหมาะสมระหว่างต้นทุนและการสู ญเสี ยของขดลวด ดังนันความถูก

8th ECTI-CARD 2016 “การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอย่างชาญฉลาดเพือตอบสนองภาคอุตสาหกรรมสมัยใหม่อย่างยังยืน”
517

บทความวิจยั
การประชุมวิชาการ งานวิจยั และพัฒนาเชิ งประยุกต์ ครังที 8
8th ECTI-CARD 2016, Hua Hin, Thailand
ต้องของเครื องวัดความต้านทานขดลวดจึงมีความสําคัญต่อการวัดค่า
ความต้านทานของขดลวดหม้อแปลงไฟฟ้ า

นายชัยวัฒน์ เจษฎาจินต์ จบการศึกษาระดับปริ ญญาเอก
ปร.ด. สาขาวิ ศ วกรรมไฟฟ้ า คณะวิ ศ วกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนื อ
ปั จจุ บ นั ทํางานในตําแหน่ ง นัก มาตรวิ ท ยา ฝ่ ายมาตร
วิ ท ย า ไ ฟ ฟ้ า ส ถ า บั น ม า ต ร วิ ท ย า แ ห่ ง ช า ติ
กระทรวงวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี มี ค วามสนใจ
ทางด้า นมาตรวิท ยาไฟฟ้ า การวัด ความต้านทานและ
ควอนตัมฮอลล์

4. สรุป
จากทีได้กล่ าวมาแล้วทังหมด จะเห็ นว่าค่าความถู กต้องของ
ความต้านทานขดลวดมี ส่ วนสัม พันธ์ กบั ต้นทุ นและประสิ ท ธิ ภาพของ
หม้อแปลงไฟฟ้ า โดยหากเครื องวัดอ่านค่าได้สูงกว่าความเป็ นจริ งจะมีผล
ทําให้ปริ มาณการใช้ขดลวดเพิมขึ นทําให้ต้นทุ นสู งตามแต่การสู ญเสี ย
เนืองจากขดลวดทองแดงจะมีค่าตํา ในทางตรงกันข้ามถ้าเครื องวัดอ่านค่า
ได้ตากว่
ํ าความเป็ นจริ งจะมี ผลทําให้ ปริ มาณการใช้ข ดลวดตําและการ
สู ญเสี ยเนื องจากขดลวดสู ง สําหรั บความถู กต้องดังกล่าวสามารถวัดได้
โดยใช้เ ครื องวัดความต้านทานขดลวด ซึ งความถู ก ต้องของเครื องวัด
ดังกล่าวสามารถทราบได้จากการสอบเทียบ เมือเครื องวัดได้ผ่านการสอบ
เทียบจะทําให้รู้ถึงความคลาดเคลือนของเครื องวัดและสามารถนําค่าความ
คลาดเคลื อนดัง กล่ า วมาชดเชยกับ ค่ า ความต้า นทานที ทํา การวัด ด้ว ย
เครื องวัด นั น จะทํา ให้ ค่ า ความต้า นทานที วัด มี ค่ า ใกล้เ คี ย งกับ ความ
ต้านทานจริ งของขดลวดมากขึน สําหรับการชดเชยค่า [5] จะทําได้โดย
การรวมค่าความคลาดเคลื อนในทิศทางตรงกันข้ามเข้ากับค่าที เครื องวัด
อ่านได้ ดังนันหากต้องการความคลาดเคลือนของเครื องวัดเพือชดเชยค่าที
วัด เครื องวัดดังกล่าวต้องมีการสอบเทียบทีจุดใกล้เคียงกับความต้านทาน
ของขดลวดให้มากทีสุ ดเท่าทีจะทําได้

นางเนตรนพิศ คุม้ ทุกทิศ จบการศึกษาระดับปริ ญญาโท
วท.ม. สาขาฟิ สิ ก ส์ คณะวิ ท ยาศาสตร์ จุ ฬ าลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ปั จจุบนั ทํางานในตําแหน่ ง นักมาตรวิทยา
ฝ่ ายมาตรวิ ท ยาไฟฟ้ า สถาบัน มาตรวิ ท ยาแห่ ง ชาติ
กระทรวงวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี มี ค วามสนใจ
ทางด้านมาตรวิ ท ยาไฟฟ้ า การวัด ความต้านทานและ
ควอนตัมฮอลล์
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บทคัดย่ อ

1. บทนา

บทความนี้ อธิ บ ายถึ ง หลั ก การสอบเที ย บตั ว อ่ า นเทอร์
โมคัปเปิ้ ลชนิดเคและชนิ ดเจ (Thermocouple type K,J) ที่มีฟังก์ชนั เทอร์
โมคัปเปิ้ ลอยู่ใ นเครื่ องมาตรฐานแหล่ งจ่ ายคาลิ เบรเตอร์ ซึ่ งภายในจะมี
วงจรชดเชยอุณหภูมิของรอยต่อเย็น(Cold junction compensation: CJC)
โดยเลือกใช้วิธีการวัดแบบเปรี ยบเทียบกับจุดน้ าแข็ง (Ice Point Method)
มาทาการสอบเทียบเครื่ องตัวอ่านอุณหภูมิ สาหรั บเทอร์ โมคัปเปิ้ ลแบบ
เปิ ดวงจรชดเชยอุณหภูมิของรอยต่อเย็น (Indicator with cold junction
compensation : CJC on) [1] เพื่อยืนยันค่าความถูกต้องของเครื่ องมือตาม
คุณลักษณะ (Specification) ที่ ได้ระบุไว้ในคู่มือของเครื่ องมื อแต่ละรุ่ น
ทั้งนี้ จะทาการวัดอุณหภูมิที่จุดอ้างอิง 0 องศาเซลเซี ยส (Degree Celsius :
ºC) อุณหภูมิห้องปฏิ บตั ิการ 23 ºC ไปจนถึงอุณหภูมิ 1100 ºC โดยใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ MET-CAL เวอร์ ชัน 6.1 ควบคุมขั้นตอนการ
ทางานและบันทึกผลการวัด ซึ่งจะนาผลการวัดที่ได้มาเปรี ยบเทียบผลเป็ น
กราฟเทียบกับเกณฑ์ความถูกต้องของตัวอ่านที่ 1 ปี
คาสาคัญ: การสอบเทียบ, คาลิเบรเตอร์ , จุดน้ าแข็ง

คาลิ เ บรเตอร์ เ ป็ นเครื่ อ งแหล่ งจ่ า ยค่ ามาตรฐาน (Standard)
สาหรั บ ใช้ส อบเที ย บเครื่ อ งมื อ วัด ทางด้า นไฟฟ้ า โดยเครื่ อ งสามารถ
เป็ นได้ท้ งั ตัวอ่านและแหล่ งจ่ายเทอร์ โมคัปเปิ้ ล ภายในจะมี วงจรชดเชย
อุณหภูมิของรอยต่อเย็น และจะถูกเรี ยกชื่ อตามแต่ละผูผ้ ลิ ต ในคู่มือของ
เครื่ องคาลิ เบรเตอร์ จะเรี ยกว่า วงจรอุณหภูมิรอยต่ออ้างอิ ง (Iso-thermal
block reference junction temperature) ดังนั้นค่ าความถู ก ต้องของ
เครื่ อ งมื อ ก็ จ ะขึ้ น อยู่ก ับ การออกแบบวงจรให้ มี ก ารชดเชยอุ ณ หภู มิ ที่
แม่นยา เสถี ยรภาพคงที่ดี ทาให้ราคาของเครื่ องมือสู งตามไปด้วยเช่ นกัน
ขณะเดียวกันในวงรอบของการสอบเทียบ เพื่อยืนยันค่าความถูกต้องของ
เครื่ องว่ายังคงเป็ นไปตามคุณลักษณะ 1 ปี ที่ ระบุไว้ในคู่มือ จาเป็ นต้อง
เลื อกวิธีการวัดให้เหมาะสมด้วย ในการทดลองนี้ จะใช้เครื่ องสอบเทียบ
ชนิ ดหลายฟังก์ชนั (Multi Product Calibrator) รุ่ น 5522A มาทาการวัดตัว
อ่านเทอร์ โมคัปเปิ้ ล ซึ่งค่าความถูกต้องตามคุณลักษณะ เทอร์ โมคัปเปิ้ ลที่
1 ปี ดังแสดงตามรู ปที่ 1. [2] จะเห็นว่าค่าความถูกต้องของเทอร์ โมคัปเปิ้ ล
แต่ละชนิ ด ที่จุดอุณหภูมิใดๆจะมี ความถูกต้องแตกต่างกัน นอกจากนั้น
คู่มือยังบอกถึงแนวทางในการเลื อกใช้เครื่ องมาตรฐานและวิธีการในการ
สอบเทียบ บอกถึ งจุดสอบเทียบ โดยจะระบุค่าให้ทาการสอบเทียบเทอร์
โมคัปเปิ้ ล ชนิดเจ ที่จุดอุณหภูมิห้องปฏิบตั ิการ 23 ºC เพียงจุดเดี ยว ดังนั้น
บทความนี้ ได้ทาการทดลองวัดตัวอ่านเทอร์ โมคัปเปิ้ ล ชนิ ดเค และ ชนิ ด
เจ อุณหภูมิที่จุดอื่นๆ เพื่อจะยืนยันย้อนกลับไปว่าสามารถที่จะสอบเทียบ
ตัวอ่านเทอร์ โมคัปเปิ้ ล ชนิ ดเจเพียงแค่จุดเดียวก็เพียงพอ หากผลการวัดยัง
อยูใ่ นเกณฑ์ค่าความถูกต้อง แสดงว่าวงจรชดเชยอุณหภูมิของรอยต่อเย็น
ภายในตัวเครื่ องอ่ านยังคงชดเชยค่ าอุ ณ หภู มิ ใ นแต่ ล ะจุ ด อุ ณหภู มิ ใ ดๆ
ถูกต้องด้วยเช่นกัน

Abstract
This article describes the calibration method of thermocouple
type K and J’s indicators which were embedded inside the calibrator.
Inside the calibrator’s thermocouple is cold junction compensation: CJC
type. Ice point method was used for the calibration of indicator with
cold junction compensation : CJC on, and to investigate the accuracy of
the instrument according to the specification in user manual. The
measurement will be performed at 0 ºC , 23 ºC, up to 1100 ºC . METCAL version 6.1 is used for measurement control and data record. The
measurement data will then be plotted and an accuracy investigation
will be performed at 1 year.
Keywords: Calibration, calibrator, Ice Point
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นาค่าที่ ได้ มาใช้ปรับแก้ในระบบการวัด ซึ่ งค่าต่างๆ จะถูกระบุไว้ในใบ
วัดรับรองผลการสอบเทียบ (Certificate) ของเครื่ องมือนั้นๆ มีดงั นี้
- จุดน้ าแข็งอ้างอิง (Reference Ice Point) ในที่น้ ี เลื อกใช้เครื่ องสอบ
เทียบศูนย์องศา (Zero Point Calibrator) เป็ นจุดอ้างอิงอุณหภูมิ จะต้อง
สอบเทียบเพื่อตรวจสอบความเสถียรภาพ(Stability) ของตัวเครื่ องต่อปี มี
ค่า ±0.002 ºC
- Platinum Resistance Thermometer (PRT) เป็ นเครื่ องมือมาตรฐาน
อ้างอิ งที่ มี ค วามถู ก ต้องสู ง จะถู ก น ามาใช้ใ นการตรวจสอบจุ ด น้ าแข็ ง
อ้างอิง ในขณะทาการสอบเทียบช่ วงเวลานั้น ว่ายังคงอุณหภูมิ 0 ºC ใน
ใบรั บ รองผลการสอบเที ยบจะมี ค่ าสัม ประสิ ท ธิ์ อุ ณหภู มิ ( Temperature
Coefficient) รวมถึงค่าจริ งที่ถูกนามาใช้เป็ นค่าแก้ในระบบ ซึ่ งใช้ร่วมกับ
เครื่ องวัดดิ จิตอลมัลติมิเตอร์ รุ่ น3458A ที่มีความสามารถในการอ่าน 8 ½
หลัก ที่ได้ผา่ นการสอบเทียบในฟั งก์ชนั่ แรงเคลื่ อนไฟฟ้ ากระแสตรงและ
ความต้านทานเทียบกับเกณฑ์ค่าความถูกต้องที่ 1 ปี เพื่อแสดงผลความ
ต้านทานต่ออุณหภูมิจากขั้วสาย PRT
- เทอร์ โมคัป เปิ้ ล ที่ นามาใช้จะต้องผ่านการสอบเที ยบที่ อุณหภู มิ
อ้า งอิ ง และอุ ณหภู มิส ภาวะแวดล้อ มของห้ อ งปฏิ บ ัติ ก าร รวมถึ งต้อ ง
ครอบคลุมจุดที่ตอ้ งการจะใช้งานด้วย ทั้งนี้ ข้ ึนอยูก่ บั ผูใ้ ช้ร้องขอ เพิ่มเติม
จุ ด ที่ น าไปใช้ ง าน ผลที่ ไ ด้ จ ากใบรั บ รองจะน ามาเป็ นค่ า ปรั บ แก้ ใ น
กระบวนการวัด
- แหล่งจ่ายมาตรฐานแรงเคลื่ อนไฟฟ้ าจะต้องมีค่าความถูกต้องและ
ค่าเสถี ยรภาพต่ อปี ที่ ดี หรื อผูใ้ ช้ส ามารถท าการวัด หาค่ าเสถี ยรภาพ ณ
ช่วงเวลาใช้งานจริ งได้ดว้ ยวิธีการ

รู ปที่ 1. ตารางค่าความถู ก ต้องของเครื่ องมื อตามคุ ณลัก ษณะของเทอร์
โมคัปเปิ้ ล ชนิดเคและชนิ ดเจ

2. การดาเนินการวิจยั
2.1 หลักการและวิธีการสอบเทียบ
หลักการเทอร์ โมคัปเปิ้ ลเป็ นอุปกรณ์วดั อุณหภูมิชนิ ดเทอร์ โม
อิเล็กทริ คประเภทหนึ่ ง ถูกนามาใช้วดั อุณหภูมิที่มี คุณสมบัติสอดคล้อง
กันระหว่างอุณหภูมิต่อแรงเคลื่อนไฟฟ้ าตลอดช่วงของการใช้งาน ตามแต่
ละชนิ ดของเทอร์ โมคัปเปิ้ ล ในการก าหนดจุ ดสอบเที ยบตัวอ่ านเทอร์
โมคัปเปิ้ ลชนิดเค และ ชนิ ดเจ จะใช้ค่าสัมประสิ ทธิ์ความสัมพันธ์อุณหภูมิ
ต่อแรงเคลื่อนไฟฟ้ า จากสเกลอุณหภูมิมาตรฐาน ITS-90 [3] เป็ นเกณฑ์
ในการตั้ง ค่ า แรงเคลื่ อ นไฟฟ้ ามาตรฐานต่ อ จุ ด สอบเที ย บอุ ณ หภู มิ ที่
ต้องการวัด โดยใช้วิธีการวัดแบบเปรี ยบเทียบกับจุดน้ าแข็ง ทาการสอบ
เทียบตัวอ่านอุณหภูมิสาหรั บเทอร์ โมคัปเปิ้ ลแบบ แสดงดังรู ปที่ 2. วิธีน้ ี
จะครอบคลุ ม ลัก ษณะการใช้ ง านของเครื่ อ งตัว อ่ า น/แหล่ ง จ่ า ยเทอร์
โมคัปเปิ้ ล ที่มีวงจรชดเชยรอยต่อเย็นในสภาวะเปิ ดใช้งานในตัวเครื่ อง

2.2 ขั้นตอนการวัด
ในขั้นตอนนี้ ตอ้ งมี ก ารเตรี ยมความพร้ อมเครื่ องมื อมาตรฐาน
อ้างอิง เครื่ องมือจะต้องทาตามคาแนะนาของผูผ้ ลิ ต ตั้งแต่เปิ ดเครื่ อง เพื่อ
ทาการ worm up> self test > zero cal และเลื อกใช้สายวัดชนิ ด
แรงเคลื่ อ นไฟฟ้ าความร้ อ นต่ า (Low thermal emf) ส าหรั บ วัด
แรงเคลื่ อนไฟฟ้ า แล้วนาสายเทอร์ โมคัปเปิ้ ลและPRT ใส่ ลงในเครื่ อง
เครื่ องสอบเทียบศูนย์องศา หลังจากนั้นทิง้ ไว้ 30นาที เพื่อให้อุณหภูมิคงที่
ก่อนการใช้งาน ซึ่งมีข้ นั ตอนดังนี้
1. ทาการวัดหาค่าจริ งของแหล่งจ่ายแรงเคลื่ อนไฟฟ้ ามาตรฐาน
ที่ จุ ด สอบเที ย บใดๆ ต่ อ อุ ณ หภู มิ ที่ ท าการวัด ซึ่ งได้จ ากสเกลอุ ณ หภู มิ
มาตรฐาน ITS-90 ดังแสดงตารางที่ 1. โดยตั้งค่าดิ จิตอลมัลติมิเตอร์ มี
ขั้นตอนดังนี้
- Range => DCV ; NPLC => 100 ; digits => 8 ; short input
4 wires ; wait 60 sec ; Math null
หลังจากนั้นต่อสายวัดชนิ ด low thermal emf เข้าที่ข้ วั เอาพุท (Output :
O/P) ของแหล่งจ่ายแรงดันไฟฟ้ ามาตรฐาน ปลายสายอีกด้านต่อเข้าที่ข้ วั

รู ปที่ 2. การต่อสอบเทียบเครื่ องตัวอ่านอุณหภูมิสาหรับเทอร์ โมคัปเปิ้ ล
วิธีการสอบเทียบในการเตรี ยมการสอบเทียบ เครื่ องมือมาตรฐาน
อ้างอิงที่นามาใช้ในการสอบเทียบจะต้องผ่านการสอบเทียบเพื่อหาค่าจริ ง
(True Value) การเลื่อนค่า (Drift) ค่าความคลาดเคลื่อน (Error) เพื่อที่จะ
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อินพุท (Input : I/P) ของดิจิตอลมัลติมิเตอร์ แสดงดังรู ปที่ 3. แล้วนาค่าที่
ได้มาทาการคานวณหาค่าชดเชย(correction) ยกตัวอย่าง เช่ น ทาการวัด
เทอร์โมคัปเปิ้ ลชนิดเค ที่ 23 ºC แรงเคลื่อนไฟฟ้ าเท่ากับ 0.9190mV วัดได้
จริ ง 0.9188 mV ดังนั้นหากต้องการป้ อนค่าแรงเคลื่ อนไฟฟ้ ามาตรฐานให้
ถูกต้องจะต้องทาการชดเชยค่าดังนี้
0.9190mV – 0.9188mV = 0.0002mV
 การชดเชยจะได้ 0.9190mV + 0.0002mV = 0.9192 mV
เมื่อทาการวัดค่าแรงเคลื่อนไฟฟ้ าและหาค่าชดเชยเสร็ จแล้วให้ทาการถอด
สายวัดออกจากเครื่ องมือ

คอมพิวเตอร์ จะทาการเก็บผลการวัด พร้อมบันทึกผลการวัดดังกล่าว จน
สิ้ นสุ ดกระบวนการวัดครบทุกจุดที่ตอ้ งการ

รู ปที่ 3. การต่อวัดหาค่าจริ งของแหล่งจ่ายแรงดันไฟฟ้ ามาตรฐาน
รู ปที่ 4. ระบบการวัดจริ งโดยใช้คอมพิวเตอร์ ควบคุมระบบการวัดผ่าน
โปรแกรม MET-CAL

ตารางที่ 1. ค่าสัมประสิ ทธิ์ความสัมพันธ์อุณหภูมิต่อแรงเคลื่อน ไฟฟ้ าจาก
สเกลอุณหภูมิมาตรฐาน ITS-90

3. การวิเคราะห์ ผลการทดลอง
ผลจากการวัดครั้งนี้ ได้ใช้เครื่ องตัวอ่านอุณหภูมิ 2 เครื่ อง โดย
เลื อกใช้วิ ธีก ารวัดแบบเปรี ยบเที ยบกับ จุ ด น้ าแข็ง มาทาการวัด ตัวอ่ าน
อุณหภูมิสาหรับเทอร์ โมคัปเปิ้ ลแบบเปิ ดวงจรชดเชยอุณหภูมิของรอยต่อ
เย็น วัดตามจุดที่กาหนด โดยใช้มาตรฐานอ้างอิงชุ ดเดี ยวกัน ทั้งนี้ ก่อนที่
จะท าการวั ด เพื่ อ ศึ ก ษา ได้ ท าการสอบเที ย บเครื่ องตั ว อ่ า นที่ จุ ด
อุณหภูมิห้องปฏิ บตั ิการ 23 ºC ก่อน โดยเครื่ องทั้ง 2 มีผลการสอบเทียบ
รวมกับค่าความไม่แน่นอนแล้วยังอยูใ่ นเกณฑ์เมื่อนาไปเปรี ยบเทียบความ
ถูกต้องที่ 1 ปี [2]
ในการวิเคราะห์ผลการวัด ได้นาผลการวัดที่ได้จากการใช้เทอร์
โมคัปเปิ้ ล ชนิ ดเค และ ชนิ ดเจ มาวัดเครื่ องตัวอ่านทั้ง 2 นามาพล๊อตเป็ น
กราฟเชิ งเส้นและนาไปเปรี ยบเทียบกับความถูกต้องของเครื่ องมือในแต่
ละจุดอุณหภูมิ ดังแสดงจากกราฟที่ 1. เมื่ อพิจารณาจากกราฟจะเห็ นว่า
ค่าที่ วดั ได้จะมี ความเป็ นเชิ งเส้นของเทอร์ โมคัปเปิ้ ลทั้ง2 ชนิ ดจะไปใน
แนวเดี ยวกัน และผลการวัดยังอยู่ในช่ วงความถู กต้องตามคุ ณลักษณะ
ทั้งนี้ หากมองย้อนกลับที่รูปที่ 1 .เรื่ องของค่าความถูกต้องตามคุณลักษณะ
ที่ 1 ปี ของเครื่ องมื อจะพบว่าที่ อุณหภูมิ สูงขึ้น จะมี ค่าขอบเขตความ
ถูกต้อง มากกว่าที่จุดอุณหภูมิห้องปฏิบตั ิการ 23 ºC ที่ถูกระบุไว้ว่ามีความ
ถูกต้องของเครื่ องตัวอ่านดีที่สุด

2. ทาการต่อสายเทอร์ โมคัปเปิ้ ลโดยปลายสายทางด้านทองแดง
(Copper Wire) ต่อเข้าที่ ข้ วั O/P เครื่ องแหล่ งจ่ ายแรงเคลื่ อนไฟฟ้ า
มาตรฐาน ส่วนปลายสายต่อขยายระยะ (Extension Cable) ต่อเข้าด้าน I/P
TC ของตัวเครื่ องอ่านอุณหภูมิ
3. ทาการตั้งค่าดิ จิตอลมัลติมิเตอร์ ย่านการวัดความต้านทานต่ า
ดังนี้
- Set => 4-Wires ; NPLC => 100 ; digits => 8 ; set => Offset
Comp on
จากนั้นต่อปลายสายจาก PRT เข้าที่ ข้ วั I/P ทั้ง 4 ขั้วของดิ จิตอลมัลติ
มิเตอร์
เมื่อทาการต่อสายวัดเข้ากับเครื่ องมื อเสร็ จเรี ยบร้ อย โดยขั้นตอน
การวัดจะใช้คอมพิวเตอร์ ควบคุมระบบการวัดผ่านโปรแกรม MET-CAL
แสดงดังรู ปที่ 4. โดยสั่งการทางานให้เ ครื่ องแหล่ งจ่ ายแรงดัน ไฟฟ้ า
มาตรฐาน จ่ายค่าแรงดันไฟฟ้ าที่ ทาการชดเชยค่าแล้วตามจุดอุณหภูมิที่
ต้องการวัดผ่านทางฝั่งสายทองแดงของเทอร์ โมคัปเปิ้ ล ส่ วนปลายสายต่อ
ขยายระยะของสายเทอร์ โมคัปเปิ้ ลอีกด้านที่ถูกต่อไว้ที่ตวั อ่านจะแสดงผล
การวัดค่าอุณหภูมิที่ทาการวัดตามความสัมพันธ์อุณหภูมิต่อแรงเคลื่ อน
ไฟฟ้ าที่จุดสอบเทียบต่างๆ โดยรอให้ตวั อ่านสภาวะคงที่แล้ว โปรแกรม
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4. กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุ ณ ฝ่ ายมาตรวิ ท ยาไฟฟ้ า ฝ่ ายมาตรวิ ท ยาอุ ณ หภู มิ
สถาบันมาตรวิ ทยาแห่ งชาติ ที่สนับสนุ น เครื่ องมื อวิท ยาศาสตร์ ช่ วยให้
ทางานวิจยั นี้ และนักมาตรวิทยา ฝ่ ายมาตรวิทยาไฟฟ้ าและฝ่ ายมาตรวิทยา
อุณหภูมิ สถาบัน มาตรวิ ท ยาแห่ งชาติ ที่ ค อยให้ ค าปรึ ก ษาและแนะน า
ทางด้านเทคนิคที่ใช้ในการวิจยั
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ทางด้านมาตรวิทยาไฟฟ้ า และอิเล็กทรอนิกส์

รู ปที่ 5. กราฟเชิ งเส้นของเทอร์ โมคัปเปิ้ ลทั้ง2 ชนิด

4. สรุป
ผลจากการทดลอง แสดงให้เห็ นว่าหากทาการสอบเทียบตามจุด
ที่ถูกระบุไว้ในคู่มือหรื อทาการสอบเทียบตามจุดอุณหภูมิห้องปฏิ บตั ิการ
23 ºC ถ้าค่าเฉลี่ยของผลการวัดที่ได้รวมกับค่าความไม่แน่ นอนแล้วยังอยู่
ในเกณฑ์ความถูกต้องของเครื่ องตัวอ่านรุ่ นนั้นแล้ว ก็จะสามารถยืนยันได้
ว่าเครื่ องตัวอ่านอุณหภูมิที่เทอร์ โมคัปเปิ้ ลชนิ ดอื่นและที่จุดอุณหภูมิใดๆ
ก็ยงั ให้ผลการสอบเที ยบยังอยู่ในเกณฑ์ของความถู ก ต้องของเครื่ องตัว
อ่าน ทั้งนี้ ยังแสดงให้ เ ห็ น ว่าวงจรชดเชยอุ ณหภู มิข องรอยต่ อเย็น ของ
เครื่ องตัวอ่านอุณหภูมิยงั ทางานได้อย่างถู กต้อง ในทางกลับกันหากผล
การสอบค่าเฉลี่ ยของผลการวัดรวมกับค่าความไม่แน่ นอนแล้วไม่อยู่ใน
เกณฑ์ ค วามถู ก ต้อ งที่ ร ะบุ ไ ว้ใ นคู่ มื อ ผลการวัด อุ ณ หภู มิ ข องเทอร์
โมคัปเปิ้ ลชนิดอื่นก็จะมีผลไม่อยูใ่ นเกณฑ์ความถูกต้องด้วยเช่นกัน ดังนั้น
ผูใ้ ช้งานเครื่ องตัวอ่านอุณหภูมิจะต้องมี การทวนสอบเครื่ องมื ออยู่เสมอ
หลังส่งเครื่ องมือไปสอบเทียบกับห้องปฏิบตั ิการสอบเทียบ ทั้งนี้ เครื่ องตัว
อ่านบางรุ่ นมีการปรับค่า (Adjustment) ให้ค่าเฉลี่ ยผลการวัดรวมกับความ
ไม่แน่นอนกลับเข้ามาอยูใ่ นเกณฑ์ความถูกต้องของเครื่ องมือในแต่ละรุ่ น
ได้ หรื อผูใ้ ช้จะไม่มีการปรั บค่าเครื่ องก็ได้ แต่ ตอ้ งมี การนาค่าที่ ได้จาก
ใบรับรองผลการสอบเทียบไปปรับแก้ค่าก่อนการนาไปใช้งาน
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การวัดความต้านทานสูงด้ วยวิธีการโวลท์ แอมป์ แบบอัตโนมัติ
Automatic Volt-Amp Method for High Resistance Measurement
เนตรนพิศ คุ้มทุกทิศ และ ชัยวัฒน์ เจษฎาจินต์
ห้องปฏิบตั ิการความต้านทาน ฝ่ ายมาตรวิทยาไฟฟ้ า สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
3/4-5 หมู่ 3 ตําบลคลองห้า อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120 โทรศัพท์ 02-577-5100 ต่อ 1219
E-mail: natenapit@nimt.or.th and chaiwat@nimt.or.th

customers have to purchase resistance standards only from the same
manufacture they purchase the system from. Moreover, both methods
also have voltage limitation which are not cover all the ranges that
industries need. To overcome these problematic issues, an alternative
method for high resistance measurement method, an automatic VoltAmp measurement system, was developed. This system consists of a
variable high voltage power supply and a digital multimeter. Up to 5000
Volt power supply can be used in this system to support the demand of
high voltage industries. To validate the results of the developed VoltAmp system, the errors between the measured values of the developed
Volt-Amp system and the commercial systems were compared. The
resulted errors are less than 0.4 % and 0.5 % for Volt-Amp system and
Wheatstone bridge system, respectively.
Keywords: Resistance Measurement, High Resistance, Volt-Amp
measurement Technique

บทคัดย่อ
ในการวัดค่ าความต้านทานสู งนัน มี วิธีการวัดหลากหลาย ที
นิยมใช้กนั ทัวไป คือเทคนิคการวัดแบบวีทสโตนบริ ดจ์และ การวัดแบบ
โวลท์แอมป์ โดยมีจาํ หน่ายเป็ นระบบสําเร็ จรู ป แต่ระบบสําเร็ จรู ปทีผูผ้ ลิต
สร้างเพือจําหน่ายนียังมีขอ้ ด้อยหลายประการ ทังในส่ วนของตัวต้านทาน
ทีใช้เป็ นตัวมาตรฐานสําหรั บถ่ ายทอดค่ าซึ งต้องใช้ของบริ ษทั ผูผ้ ลิ ตเอง
และทีสําคัญทังสองวิธียงั มีขอ้ จํากัดในเรื องของแรงเคลื อนไฟฟ้ าทดสอบ
ทีไม่ครอบคลุมความต้องการของภาคอุ ตสาหกรรม งานวิจัยนี ได้พฒ
ั นา
ระบบการการวัดค่าความต้านทานสูง ใช้เทคนิ คการวัดแบบโวลท์แอมป์
แบบอัตโนมัติซึงประกอบด้วยแหล่งจ่ายแรงเคลือนไฟฟ้ า และดิจิทลั มัลติ
มิ เตอร์ ระบบนี ออกแบบให้สามารถใช้แหล่ งจ่ ายแรงเคลื อนไฟฟ้ าจาก
ภายนอก และสามารถปรั บค่ าแรงเคลื อนไฟฟ้ าได้ อี กทังยังสามารถจ่ าย
แรงเคลือนไฟฟ้ าได้สูงถึง 5000 โวลท์ และเมือนําผลการวัดที วัดค่ าความ
ต้านทานโดยระบบนีไปเทียบค่ากับผลการวัดตัวต้านทานทีวัดโดย ระบบ
โวลท์แอมป์ ของบริ ษทั ผูผ้ ลิตได้ค่าความต้านทานทีมีผลการวัดต่ างกันไม่
เกิน 0.4 เปอร์เซ็นต์ และผลการวัดต่างกันไม่เกิน 0.5 เปอร์เซ็นต์ เมือเที ยบ
กับ ระบบวี ทสโตนบริ ด จ์ ซึ งผลดัง กล่ าวนี สามารถนํา มายื นยัน ความ
ถูกต้องของระบบทีพัฒนาขึนมานี โดยวัดค่ าความต้านทานได้ถูกต้องใน
ระดับทียอมรับได้

1. บทนํา
ระบบการวัด ค่ าความต้า นทานที มี บ ริ ษทั ผลิ ต ขายในตลาด
ประกอบด้วย 2 เทคนิคการวัดคือวีทสโตนบริ ดจ์ และโวลท์แอมป์ ซึ งผลิต
ออกมาเป็ นระบบสําเร็ จรู ปพร้อมใช้งาน การวัดแบบวีทสโตนบริ ดจ์ เป็ น
วิธีการวัดทีให้ค่าความถูกต้องสูงมาก เนืองจาก ต้องใช้เครื องมื อวัด และ
ตัวต้านทานมาตรฐานที มี ความแม่ น สู ง รวมถึ ง ต้องถูกสอบเที ยบโดยมี
ใบรั บ รองการสอบเที ย บ เพื อรั บ รองค่ า ของตัว ต้า นทานที ใช้เ ป็ นตัว
มาตรฐาน สําหรับนํามาถ่ายค่าต่อไปยังตัวต้านทานที ต้องการวัด ในหลาย
ย่า น การที ต้อ งใช้ตัว ต้า นทานที เป็ นตัวมาตรฐานหลายค่ า นี เองทํา ให้
เทคนิ ค การวัดแบบนี เป็ นระบบที ต้อ งใช้ค่า ใช้จ่ า ยสู ง ทังในส่ ว นของ
อุ ปกรณ์ ทีใชัก บั ระบบวัด และตัวต้านทานมี ใช้เป็ นมาตรฐานซึ งต้องมี
ค่าใช้จ่ายในการส่ งสอบเทียบด้วย ส่ วนระบบการวัดด้วยวิธีโวลท์แอมป์ ที
มี จ ํา หน่ า ยแบบสํ า เร็ จรู ป เป็ นระบบวัด ที ประกอบด้ ว ยแหล่ ง จ่ า ย
แรงเคลือนไฟฟ้ า ดิจิทลั มัลติมิเตอร์ เพือวัดค่ากระแส และนํามาคํานวนค่ า
ความต้านทานโดยโปรแกรมสําเร็ จรู ป ซึ งวิธีนีไม่ ต้องใช้ตัวต้านทานที

คําสําคัญ: การวัดความต้านทาน, ความต้านทานสู ง, การวัดแบบโวลท์
แอมป์

Abstract
There are several methods in high resistance measurements.
The most popular methods are Wheatstone bridge and Volt-Amp
measurement techniques which are commercially available. There are
many disadvantages of commercial resistance measurement systems.
For example, the incomplete commercial Wheatstone bridges need too
many resistance values to support various resistances under test, and
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เป็ นตัว มาตรฐานทํา ให้ ส ามารถวัด ค่ า ความต้ า นทานได้ ก ว้า ง และ
ครอบคลุมกว่าวิธีการแรก แต่ยงั พบปั ญหาทีเกิดจากโหลด และการวัดค่ า
ความต้า นทานด้ว ยวิธี นี จะให้ค่ า ความถู กต้อ งลดลงนอกจากนี ระบบ
สําเร็ จ รู ปทังสองวิ ธีนันออกแบบเพือใช้ในงานสอบเที ยบตัวต้านทาน
มาตรฐานจึ งยังมี ปัญหาเรื องขัวต่ อในระบบกับ ขัวต่ อของตัวต้านทานที
ต้อ งการวัด โดยตัวต้า นทานที ใช้ใ นภาคอุ ต สาหกรรมบางประเภทไม่
สามารถต่อกับเครื องสําเร็ จรู ปได้รวมถึงข้อจํากัดเรื องของแหล่ งจ่ ายที ไม่
สอดคล้องกับภาคอุตสาหกรรมต้องการอีกด้วย
เพือเป็ นการแก้ไขปั ญหาดังกล่ าวงานวิจัยนี ได้ทาํ การศึ กษา
การวัด ค่ า ความต้า นทานสู ง โดยวิ ธี โ วล์ท แอมป์ แบบอัต โนมัติ ซึ งใช้
เครื องมือ ราคาไม่สูงเกินไป และใช้สายวัดทีมีขวต่
ั อที สามารถรองรั บ กับ
ตั ว ต้ า นทานมาตรฐานที ใช้ ง านในระดั บ อุ ต สาหกรรมซึ งมี ค วาม
หลากหลาย และระบบวัดนี ยังออกแบบให้ใช้แหล่ งจ่ ายจากภายนอกซึ ง
สามารถจ่ ายค่ าแรงเคลื อนไฟฟ้ าได้สู งถึ ง 5000 โวลท์ เพื อตอบสนอง
ความต้องการของภาคอุ ตสาหกรรม และเมื อทดสอบระบบโดยการ
เปรี ย บเที ย บผลการวัด กับ เครื องมื อ วัดของบริ ษทั ผู้ผ ลิ ต แล้ว ให้ค่ า ที
ใกล้เคียง ในระดับทียอมรับและสามารถใช้งานได้

รู ปที 1 วงจรวัดค่าความต้านทานโดยวิธีวีทสโตนบริ ดจ์
ตัวต้านทานมาตรฐาน ใช้หลักการการสมดุลของบริ ดจ์ ที ประกอบด้วย
แขนสองข้างซึ งมีแหล่งจ่ายแรงเคลือนไฟฟ้ าทีปรับค่าได้ Ex และ Es ต่อ
เข้ากับตัวต้านทานมาตรฐาน Rs ทีทราบค่าจริ งจากการส่ งสอบเทียบ และ
เมือบริ ดจ์สมดุล คือไม่มีกระแสไหลผ่าน ตัวตรวจจับ (Detector) D ในรู ป
ที 1 โดยค่าความต้านทานทีต้องการวัด Rx คํานวนได้จากสมการที 1
E
Rx  x Rs
(1)
Es
วิธีการนีใช้อุป กรณ์ที มี ความแม่ นสู ง จึ งเป็ นระบบสําเร็ จรู ปที มี ราคาสู ง
มาก อีกทังยังมีค่าใช้จ่ายในการส่ งสอบเที ยบตัวต้านทานมาตรฐานหลาย
ค่าเพือให้ครอบคลุมทุกย่านการวัดอีกด้วย
2.2.2 การวัดความต้านทานด้วยวีธีการวัดแบบโวลท์แอมป์
วิธีการนีโดยทัวไปนิยมใช้วดั ความต้านทานค่าสูง โดยสามารถหาค่าความ
ต้านทานได้โดยประยุกต์มาจากกฏของโอห์ม ส่ วนประกอบของวงจร
ประกอบด้ ว ย ความต้ า นทานที ต้ อ งการทราบค่ า ต่ อ อนุ ก รมกับ
แอมป์ มิเตอร์ และแหล่งจ่ายแรงดันดังรู ปที 2 ค่าความต้านทานที ต้องการ
วัด โดยในอุดมคติแล้วสามารถคํานวนได้จากสมการ
V
Rx  R
(2)
I
R = ค่าความต้านทานทีต้องการวัด (โอห์ม)
VR = ค่าแรงดันทีจ่ายออกมา (โวลท์)
I = ค่ากระแสทีวัดจากแอมป์ มิเตอร์ (แอมแปร์)
ในทางปฏิบตั ิค่าความต้านทานทีวัดได้สามารถหาได้จาก
E
Rx 
(3)
Im
แต่ เ นื องจากการวัดที เกิด ขึ นจริ ง ความคลาดเคลื อนที เกิด ขึ นเนื องจาก
แรงเคลือนไฟฟ้ า E ตามรู ป ที 2
E  VR  Vm
(4)

2. ตัวต้ านทานไฟฟ้าและวิธีการวัดค่าความต้ านทานไฟฟ้า
2.1 ประเภทของตัวต้ านทานมาตรฐาน
สามารถแบ่งออกเป็ น 2 ประเภทตามระดับการใช้งานคือ
2.1.1 ตัวต้านทานทีใช้เป็ นตัวมาตรฐาน ตัวต้านทานประเภทนี
มีค่าความถูกต้องสู งในระดับ หนึ งในล้านส่ วน ( part per million)มักใช้
เป็ นตัวต้านทานทีนํามาเป็ นค่ ามาตรฐานในการถ่ ายทอดค่ าความถูกต้อง
ไปยัง ตั ว ต้ า นทานอื นที ต้ อ งการ จึ ง เป็ นตั ว ต้ า นทานมาตรฐานที มี
เสถี ยรภาพที ดี ค่ าความต้านทานเปลี ยนแปลงไปน้อยมากเมื อเที ยบกับ
ระยะเวลาการใช้งาน มี สัม ประสิ ท ธิ อุ ณ หภู มิ ตาํ คื อ ค่ า ความต้า นทาน
เปลียนแปลงไปไม่มากเมืออุณหภูมิเปลียนไป มีการตอบสนองกับความถี
และมีขวต่
ั อของตัวต้านทานเป็ นลักษณะเฉพาะ เช่ นชนิ ดเอ็นตัวผู้ (Male
Type N Connector) หรื อชนิดเอ็นตัวเมีย (Female Type N) เป็ นต้น
2.1.2 ตัวต้านทานทีใช้ในภาคอุตสาหกรรม เป็ นตัวต้านทานที
มีค่าความถูกต้องไม่ สูงมากนัก โดยทัวไปมี ค่าความถูกต้องอยู่ในระดับ
เปอร์เซนต์ ส่ วนใหญ่ใช้ในงานสอบเที ยบค่ าความเป็ นฉนวน (Insulation
Tester) ตัวต้า นทานประเภทนี โดยปกติ แล้วต้อ งการแรงเคลื อนไฟฟ้ า
ทดสอบสู ง บางประเภทสู งถึ งในระดับ 5000โวลท์ และผลิ ตจากหลาย
บริ ษทั จึ งมี ขัวต่ อ หลากหลายประเภท เช่ น BNC, Banana, สายเปลื อ ย
และชนิดอืนๆ ขึนอยู่กบั ลักษณะการใช้งาน
2.2 วิธีการวัดค่าความต้ านทาน
2.2.1 การวัดความต้านทานด้วยวิธีการวัดแบบวีทสโตนบริ ดจ์
เทคนิควัดความต้านทานประเภทนีนิยมใช้สาํ หรับวัดค่าตัวต้านทานทีเป็ น
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ต้องใช้เวลาในการวัดมากขึนและ ระบบวัดแบบอัตโนมัตินียังสามารถวัด
ค่ าจริ งของแรงเคลื อนไฟฟ้ าที แหล่ ง จ่ ายที จ่ ายค่ ามายังระบบ ก่อนที จะ
นํา ไปเข้า สู ต รในการคํา นวนเพื อแสดงค่ า ความต้า นทานที วัด ได้แ ก่
ผูใ้ ช้งานยังหน้าจอแสดงผล และออกแบบให้เก็บข้อมูลไว้ในเครื องอี ก
ด้วย ในงานวิจยั ได้ทาํ การทดสอบระบบโดยนํามาวัดค่าความต้านทานสู ง
3 ค่าคือ 0.1 จิกะโอห์ม 1 จิกะโอห์ม และ10 จิกะโอห์มตามลําดับ โดยจะ
ทําการวัดค่าความต้านทานโดยใช้ ค่ าแรงเคลื อนไฟฟ้ าทดสอบ 3 ค่ า คื อ
100 โวลท์ 500 โวลท์และ 1000 โวลท์ โดยทําการวัดค่าความต้านทานทัง
สามค่าด้วยระบบทีพัฒนาขึนเอง และระบบสําเร็ จรู ปจากบริ ษทั ผูผ้ ลิ ตทัง
สองเทคนิคการวัด ได้ผลการวัดดังจะนําเสนอในหัวข้อถัดไป

รู ปที 2 วงจรวัดค่าความต้านทานโดยวิธีโวล์ทแอมป์
โดย VR และ Vm คื อแรงเคลื อนที ตกคร่ อม ตั ว ต้ า นทานแล ะ
แอมป์ มิเตอร์ตามลําดับ และ ความคลาดเคลือนทีเกิดจากกระแส I
I m  I  I RM
(5)
โดย I m และ I RM คือค่ากระแสที มิ เตอร์ อ่านค่ า และกระแสที ผ่านตัว
ต้านทานภายในแอมป์ มิ เตอร์ จะเห็นว่ากรณี การวัดแบบโวลท์แอมป์ นี
เหมาะกับการวัดค่าความต้านทานทีมีค่าสูง เนืองจากความคลาดเคลื อนที
เกิดขึนนีจะมีผลกับความต้านทานสูงน้อยกว่าการวัดค่าความต้านทานตํา

4. ผลการวัดค่ าความต้ านทานโดยระบบโวลท์ แอมป์ เทียบกั บ
เทียบกับเครืองวัดความต้ านทานของบริษัทผู้ผลิต
จากตารางที 1 พิจารณาจากผลการวัดเมื อเปรี ยบเที ยบค่ าที วัด
ได้จากวิธิการวัดโดยวิธีวีทสโตนบริ ดจ์ (วิธีที1 ตามตารางที 1) ซึ งเป็ นวิธี
ทีวัดค่าโดยใช้หลักการทีเชือถือได้มากทีสุ ดกับค่าทีวัดโดยวิธีโวลท์แอมป์
แบบอัต โนมัติ ( วิ ธี ที 3ตามตารางที 1)ที พัฒ นาขึ นมานี พบว่ า ค่ า ความ
ต้านทานทีได้ทงั 3 ค่า มีค่าแตกต่างกัน มากที สุ ดคื อ ตัวต้านทาน 10 จิ กะ
โอห์มที 1000 โวลท์ คือ 0.5 เปอร์เซ็นต์

3. การวัดค่ าความต้ านทานไฟฟ้าโดยวิธีโวลท์ แอมป์ แบบ
อัตโนมัติ

ตารางที 1 เปรี ยบเทียบค่าผลการวัดค่าความต้านทานโดยวิธีสําเร็ จรู ป ทัง
สองวิธี และวิธีโวลท์แอมป์ แบบอัตโนมัติทีพัฒนาขึนมาเอง
ค่าความต้ านทาน
(จิกะโอห์ม)
แรงเคลือนไฟฟ้าทดสอบ
(โวลท์ )

ในงานวิจยั นีได้พฒั นาระบบวัดความต้านทานสูงโดยวิธีโวลท์
แอมป์ แบบอัต โนมัติ ควบคุ ม โดยคอมพิ ว เตอร์ ดัง รู ป ที 3โดยระบบ
ประกอบด้วยอุปกรณ์หลัก คือ แหล่งจ่ายแรงเคลือนไฟฟ้ าซื งสามารถจ่ าย
แรงเคลื อนได้สู ง ถึ ง 5000 โวลท์ และแอมป์ มิ เ ตอร์ ซึ งในระบบนี ใช้
ดิ จิทัลมัลติ มิเตอร์ ซึงเป็ นอุ ปกรณ์ทีใช้แพร่ หลายโดยสามารถอ่ านค่ าได้
ความละเอียดถึง 8 1/2 หลัก ใช้สําหรั บวัดค่ ากระแส ซึ งเป็ นการลดปั ญหา
ผลกระทบจากโหลด และระบบได้พ ัฒ นาโปรแกรมสํา หรั บ ควบคุ ม
ระบบวัดเพือให้การวัดค่ าความต้านทานสู งซึ งโดยปกติ แล้วมักมี ปัญหา
เรื องสัญญาณรบกวนเนืองจากผูป้ ฏิบตั ิงาน

0.1
0.1
0.1
1
1
1
10
10
10

รู ปที 3 ระบบวัดค่าความต้านทานโดยวิธีโวล์ทแอมป์ แบบอัตโนมัติ
และยังออกแบบให้ส ามารถเลื อกความละเอี ยดของแอมป์ มิ เ ตอร์ และ
กาํ หนดจํา นวนครั งในการวัด ตลอดจน การตังค่ า ต่ า งๆของเครื องวัด
ก่อนทีจะนําค่ามาคํานวน เพือสะดวกในกรณี ทีตัวต้านทานบางชนิ ดอาจ

100
500
1000
100
500
1000
100
500
1000

ผลการวัดค่าความต้านทาน
(1)วีทสโตน
บริดจ์
สําเร็จรู ป

(2)โวลท์
แอมป์
สําเร็จรู ป

(3)โวลท์
แอมป์
อัตโนมัติ

0.100 008 4
0.100 008 4
0.100 008 4
1.000 105
1.000 079
1.000 082
10.005 453
10.005 232
10.005 304

0.099 989 4
0.099 989 5
0.099 989 5
0.999 893
0.999 896
0.999 658
9.996 391
9.997 362
9.998 059

0.100 076 6
0.100 020 8
0.100 000 3
1.000 816
0.999 353
0.999 798
9.998 334
9.983 557
9.955 343

เปรียบเทียบ
ความคลาด
เคลือนผลการวัด
จากวิธีที
(เปอร์ เซ็นต์ )
1และ3

2และ3

0.07
0.01
0.01
0.07
0.07
0.03
0.07
0.22
0.50

0.09
0.03
0.01
0.09
0.05
0.01
0.02
0.14
0.43

และเมื อเปรี ยบเที ย บผลการวัดค่ าความต้านทานโดยวิธี โวลท์แอมป์ ที
พัฒนาขึนเอง กับ วิธีโวลท์แอมทีขายโดยบริ ษทั ผูผ้ ลิ ต(วิธีที 2 ตามตาราง
ที 1) พบว่าค่าของตัวต้านทานทังสามค่านันทังสองวิธีวดั ค่ าได้ต่างกันใน
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ระดับ ที ใช้ง านได้ โดยพบว่ า ค่ า ความต้า นทานที วัด ผลได้นั นความ
คลาดเคลือนต่างกันมากที สุ ดไม่ เกิน 0.4 เปอร์ เซ็ นต์ ที ค่ าความต้านทาน
10 จิกะโอห์มเช่นเดียวกัน และ เมือพิจารณาผลการวัดจากทัง 3 วิธีพบว่า
ค่ าความต้านทาน 0.1 จิ กะโอห์มและ 1 จิ กะโอห์ม เมื อถูกวัดค่ าโดยใช้
แรงเคลือนไฟฟ้ าที สู งขึ น จะมี ผลการวัดแตกต่ างกันลดลง เนื องจากผล
ของแรงเคลือนไฟฟ้ าที สู งขึ นมี ผลต่ อสัญญาณการวัดค่ าของระบบ โดย
เครื องมื อวัดที ใช้วดั นันสามารถวัดค่ าได้ชัดเจนขึ น แต่ สําหรั บค่ าความ
ต้านทาน 10 กิกะโอห์มนันผลการวัดที แรงเคลื อนสู งขึ น ไม่ ได้มีผลกับ
ความต่างของค่าทีทําการวัด ทังนีอาจขึนอยู่กบั สมบัติของตัวต้านทานแต่
ละชนิ ด ที นํา มาใช้ซึ ง ค่ า สั ม ประสิ ท ธ์ ที เกิด จากค่ า แรงเคลื อนไฟฟ้ า
ทดสอบของตัวต้านทานนันๆ หรื ออาจเกิดจากค่าของความต้านทานเมือมี
ค่ าสู งมาก การเกิดกระแสรั วไหล เมื อทํา การวัด ค่ า และความผิดพลาด
อืนๆ จะเกิดขึนได้ง่ายกว่าค่าความต้านทานทีตําลงมา

เอกสารอ้ างอิง
[1] Fluke corporation, “Calibration: Philosoply in practice,” Everett.
WA. U.S.A., 1994.
[2] Keithley, “Low Level measurements hand book” Joseph F.
Keithley, 7th Edition.
[3] Ing. Roman Honig, “Practical Aspects of High Resistance
Measurements”
นางเนตรนพิศ คุม้ ทุกทิศ จบการศึกษาระดับปริ ญญาโท
สาขาฟิ สิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปั จจุ บัน ทํา งานในตําแหน่ ง นักมาตรวิ ทยา ฝ่ ายมาตร
วิ ท ย า ไ ฟ ฟ้ า ส ถ า บั น ม า ต ร วิ ท ย า แ ห่ ง ช า ติ
กระทรวงวิ ทยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี มี ความสนใจ
ทางด้า นมาตรวิท ยาไฟฟ้ า การวัดความต้า นทานและ
ควอนตัมฮอลล์

5. สรุป
จากผลการการวัด ค่ าความต้า นทาน0.1 กิก ะโอห์ม 1 กิก ะ
โอห์ม และ10 กิกะโอห์มทีแรงเคลื อนไฟฟ้ า 100 โวลท์ 500 โวลท์ และ
1000 โวลท์ ตามลําดับ โดยใช้วิธีการวัดค่าความต้านทานทัง 3 วิธี คื อวิธี
วีทสโตนบริ ดจ์ แบบสําเร็ จรู ป วิธีโวลท์แอมป์ แบบสําเร็ จรู ป และวิธีโวลท์
แอมป์ แบบอัตโนมัติ ทีห้องปฏิ บ ัติ ก ารพัฒ นาขึ นมาผลการวัด ค่ า ความ
ต้านทานโดยวิธีโวลท์แอมป์ แบบอัตโนมัติทีห้องปฏิบ ัติการพัฒนาขึ นมา
เองนัน ให้ค่าของความต้านทานใกล้เคียงกับค่าความต้านทานที ทําการวัด
ทังสองวิธีโดยเครื องมือสําเร็ จรู ปของบริ ษทั ผูผ้ ลิตที มี ชือเสี ยง และให้ผล
การวัดที มี ค่า ความคลาดเคลื อนไม่ เ กิน 0.5 เปอร์ เซ็ นต์ ซึ งจากผลจาง
งานวิจยั นี ทําให้หอ้ งปฏิบตั ิการสามารถใช้วิธีโวลท์แอมป์ แบบอัตโนมัติ
ดังกล่ าวในการให้บริ การงานสอบเที ยบแก่ลูกค้าได้ เนื องจากโดยปกติ
แล้วค่ าความต้านทานสู งที ใช้ในภาคอุ ตสาหกรรม จะต้องการค่ าความ
ถูกต้อง ไม่เกิน 5 เปอร์เซ็นต์ และเทคนิ คการวัดค่ าความต้านทานสู งโดย
วิ ธี โ วลท์แ อมป์ แบบอัต โนมัติ นี ได้อ อกแบบ ให้ส ามารถวัด ค่ า ความ
ต้านทานโดยเลือกแรงเคลื อนไฟฟ้ าได้ตามต้องการไม่ จาํ กัดย่านการจ่ าย
ค่ า ของแหล่ งจ่ ายแรงเคลื อน และสามารถวัดค่ าความต้านทานโดยใช้
แรงเคลือนไฟฟ้ าได้สูงถึง 5000 โวลท์

นายชัยวัฒน์ เจษฎาจินต์ จบการศึกษาระดับปริ ญญาเอก
สาข าวิ ศ ว ก รรมไฟฟ้ า ค ณ ะ วิ ศ ว ก รรมศ าสต ร์
มหาวิท ยาลัย เทคโนโลยีพ ระจอมเกล้า พระนครเหนื อ
ปั จจุ บัน ทํา งานในตําแหน่ ง นักมาตรวิ ทยา ฝ่ ายมาตร
วิ ท ย า ไ ฟ ฟ้ า ส ถ า บั น ม า ต ร วิ ท ย า แ ห่ ง ช า ติ
กระทรวงวิ ทยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี มี ความสนใจ
ทางด้า นมาตรวิท ยาไฟฟ้ า การวัดความต้า นทานและ
ควอนตัมฮอลล์
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Dual Mixer Time Difference สาหรับการสอบเทียบแหล่งจ่ายความถี่ที่มคี วามเสถียรสู ง
Dual Mixer Time Difference for calibrating a high stability frequency source
ปิ ยพัฒน์ พูลทอง1 และ เทพบดินทร์ บริรักษ์ อราวินท์ 2
1
ห้องปฏิบตั ิการเวลาและความถี่ ฝ่ ายมาตรวิทยาไฟฟ้ า สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
3/4-5 ม.3 ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 โทรศัพท์ 02-577-5100 ต่อ 1335 E-mail: piyaphat@nimt.or.th
2
ห้องปฏิบตั ิการแม่เหล็ก ฝ่ ายมาตรวิทยาไฟฟ้ า สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
3/4-5 ม.3 ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 โทรศัพท์ 02-577-5100 ต่อ 1337 E-mail: thepbodin@nimt.or.th

ความละเอียดของการวัดจะถูกจากัดด้วยเครื่ องมือ ซึ่ งโดยปกติจะสามารถ
วัดความแตกต่างของเวลาได้ที่ความละเอียดเพียง 0.1 นาโนวินาที และไม่
สามารถทาการวัดได้ดว้ ยอัตราการวัดที่ สูง เพื่อหลี กเลี่ ยงปั ญหาข้อจากัด
ของอัตราการวัด ความถี่ สัญ ญาณความถี่ ม าตรฐานและสั ญ ญาณจาก
แหล่งจ่ายความถี่จะถูกนามารวมกันด้วยอุ ปกรณ์รวมความถี่ (Frequency
Mixer) เพื่อหาความถี่ที่แตกต่างกันด้วยวิธี Beat Frequency Method หรื อ
Heterodyne Method [2] ค่ าที่ วดั ได้จึงเป็ นผลต่ างของความถี่ แต่ วิธีการ
สอบเทียบดังกล่าวจะไม่ได้ค่าความแตกต่างของเฟส และสัญญาณที่นามา
เปรี ยบเทียบจะต้องมีความถี่ที่ต่างกันมาก
ดังนั้นถ้านาข้อดีของ 2 วิธีข้างต้นมารวมกัน จะทาให้ได้วิธีที่
เรี ยกว่า Dual Mixer Time Difference Method (DMTD) [3,4] โดย
สัญ ญาณจากแหล่ ง จ่ า ยความถี่ จ ะถู กลดทอนด้ว ยวิ ธี Beat Frequency
Method และจากนั้นเฟสของสัญญาณจะถูกวัดด้วยวิธี Time Difference
Method ดังรู ปที่ 2-3 ข้อมูลที่ ได้จะเป็ นผลต่ างเฟสของความถี่ มาตรฐาน
กับแหล่งจ่ายความถี่ที่ให้ความละเอียดสูง และมีสัญญาณรบกวนต่า [4]

บทคัดย่อ
ระบบ Dual Mixer Time Difference ที่สร้างขึ้นมีเสถี ยรภาพที่
ดีมากเมื่อเทียบกับระบบการสอบเทียบด้วยวิธีด้ งั เดิม โดยที่ เสถี ยรภาพจะ
ขึ้นอยู่กบั อัตราส่ วนการลดทอนความถี่ ซึ่ งที่ค่าเฉลี่ยของการวัดที่ 10,000
วินาที มีเสถียรภาพที่ต่ากว่า 1×10-16 Hz/Hz และเมื่อนามาคานวนความไม่
แน่ นอนรวมของระบบ Dual Mixer Time Difference จะพบว่ามี ค่าอยู่ที่
6.6×10-14 Hz/Hz
คาสาคัญ: ระบบ Dual Mixer Time Difference, ระบบการสอบเที ยบ,
เสถียรภาพ

Abstract
The Dual Mixer Time Difference system has much better
stability than the conventional calibration system. Its stability strongly
depends on the ratio of the reference frequency and the offset
frequency. The stability of the system is reported lower than 1×10 -16
Hz/Hz at the averaging time of 10,000 s which the uncertainty of the
Dual Mixer Time Difference system is estimated as 6.6×10-14 Hz/Hz.
Keywords: Dual Mixer Time Difference system, calibration system,
stability

1. บทนา
การใช้งานอุปกรณ์ที่เกีย่ วข้องกับเวลาและความถี่น้ นั จาเป็ นที่
จะต้องมีการสอบเทียบเพื่อให้มั่นใจว่าเวลาและความถี่ น้ นั มี ค่าที่ ถูกต้อง
โดยทัว่ ไปการสอบเที ยบจะทาการเปรี ยบเที ยบค่ าความถี่ มาตรฐานจาก
นาฬิกาอะตอม กับค่าที่วดั ได้จากแหล่งจ่ายความถี่ โดยวิธีที่ใช้โดยทั่วไป
นั้น สามารถแบ่ ง ได้เ ป็ น 3 วิธี ห ลัก คื อ Direct Measurement Method,
Phase Difference Method และ Dual Mixer Time Difference Method
การวัด เฟสที่ ต่ า งกันของสั ญ ญาณด้ว ยวิ ธี Time Difference
Method [1] เป็ นวิธีที่ง่ายที่สุด และไม่ตอ้ งการอุปกรณ์มาก แต่วิธีดังกล่ าว

รู ปที่ 1 การสอบเทียบแหล่งจ่ายความถี่ดว้ ยวิธี Dual Mixer Time
Difference Method
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เนื่องจากวิธีน้ ีสามารถวัดความต่างเฟสที่มีความละเอี ยดสู งได้
จึงถูกนามาใช้ในการสอบเทียบนาฬิกาอะตอมที่มีเสถียรภาพสู งมาก และ
นอกจากนี้ยงั ใช้ในการเปรี ยบเที ยบค่ าความถี่ มาตรฐานที่ ได้จากนาฬิ กา
อะตอม โดยทางสถาบันมาตรวิทยาของญี่ ปุ่นได้ใช้วิธี Dual Mixer Time
Difference ซึ่ งให้ค่ า ความละเอี ย ดในการวัดถึ ง 2 พิ โ ควิ น าที ท าการ
เปรี ยบเที ยบความถี่ ข องนาฬิ ก าอะตอม 24 เครื่ อ ง [5-7] เพื่อ ใช้ในการ
กาหนดค่าความถี่มาตรฐาน และเวลามาตรฐานของประเทศญี่ปุ่น

จากสมการจะเห็นได้ว่าสัญญาณที่ ส่งออกมาจาก Frequency
Mixer ประกอบด้วยสัญญาณที่มีความถี่ สูง
และสัญญาณ
ที่ มี ค วามถี่ ต่ า
เนื่ อ งจากระบบ DMTD จะวัด เฟสของ
สัญญาณที่ มีความถี่ ต่ า ดัง นั้นสั ญญาณที่ อ อกมาจาก Frequency Mixer
จะต้องถูกกรองเอาสัญญาณความถี่ สูงออกไปโดยใช้ Lowpass Filter ซึ่ ง
จะต้องกรองความถี่สูงออกไปให้ได้มากที่สุด เพื่อลดสัญญาณรบกวนที่ มี
ความถี่สูงออกไป ในแบบจาลองของอุ ปกรณ์กรองความถี่ จะถูกกาหนด
ความถี่ ที่ต้องการที่ 1kHz (cut-off frequency) ซึ่ งความถี่ ที่สูงกว่า 1kHz
จะถูกลดทอนทาให้ลดปั ญหาของสัญญาณรบกวนที่ความถี่สูงลงได้
หลัง จากนั้น ระบบจะท าการวัด ค่ า ความแตกต่ า งเฟสของ
สัญญาณที่ถูกลดทอนจากสัญญาณความถี่มาตรฐาน
และ
จากสั ญญาณอุ ป กรณ์ ที่นามาสอบเที ยบ
โดยค่ า ความ
แตกต่างของเฟสนั้นสามารถนามาคานวนหาค่ าความถี่ ที่ แตกต่ างกันได้
ด้วยสมการ

2. ระบบ Dual Mixer Time Difference
2.1 การออกแบบ
ระบบสอบเที ย บด้ ว ยวิ ธี Dual Mixer Time Difference
(DMTD) ประกอบด้วยอุปกรณ์ ที่เกีย่ วข้องกับ ความถี่ หลายส่ วน โดยแต่
ละส่ วนมี หน้าที่ การทางานที่ แตกต่ างกัน ดังนั้นการจาลองรู ป แบบของ
สัญญาณเพื่อที่ จะดูลักษณะหรื อแนวโน้มของสั ญญาณก่อนที่ จะทาการ
ออกแบบวงจรจึงเป็ นสิ่ งที่สาคัญ
ในการสร้ า งแบบจาลองจะทาการสร้ างสั ญญาณรู ปไซน์ซ่ ึ ง
เหมือนกับสัญญาณที่ความถี่ที่ออกมาจากอุปกรณ์ต่างๆ ตามสมการที่ (13) โดยที่ ไ ม่ มีการใส่ สัญญาณรบกวน เพื่อที่ จะให้ง่ายต่ อการจาลองใน
เบื้องต้น สัญญาณที่จาลองขึ้นประกอบด้วยสัญญาณมาตรฐานที่ 10MHz
(Ref) และสัญญาณจากอุปกรณ์ที่ตอ้ งการสอบเทียบซึ่ งมี ความถี่ ใกล้เคี ยง
กับ ความถี่ ม าตรฐาน (UUC) จากนั้น น าทั้ง สองสั ญ ญาณมาผสมกับ
สัญญาณที่ เ รี ยกว่า Common Oscillator ซึ่ ง จะมี ความถี่ มากกว่าความถี่
มาตรฐานเล็กน้อย (COM) ด้วยFrequency Mixer โดยวิธีการรวมสัญญาณ
เป็ นไปดังสมการที่ (4) และ (5)

(6)
(7)
โดยที่ คือ ความต่างเฟสระหว่างสัญญาณความถี่มาตรฐาน
และสัญญาณจากอุปกรณ์ที่นามาสอบเทียบ คือ เวลาระหว่างการวัดใน
แต่ ละครั้ ง และ
คื อ ความถี่ ที่แตกต่ างจากความถี่ มาตรฐาน มี ค่ า
ในการวัดค่าเฟส สัญญาณรู ปไซน์จะถูกปรับให้เป็ นพัลส์ โดย
ใช้วงจรที่ เรี ยกว่า Zero Crossing Detector (ZCD) เพื่ อลดค่ าความไม่
แน่นอนที่เรี ยกว่า Trigger Error ซึ่ งเกิดจากความคลาดเคลื่อนของการอ่าน
ค่าเฟสของสัญญาณตามสมการที่ (8)

(1)
(2)
(3)

(8)
จากสมการจะเห็น ได้ว่ายิ่งมี ค่า Slew Rate สู ง ก็จะทาให้ค่ า
Trigger Error ต่ า ลง ดังนั้น ถ้า ท าการเปลี่ ย นรู ป แบบของสัญ ญาณจาก
รู ปคลื่นไซน์ ให้ไปเป็ นสัญญาณรู ปคลื่ นสี่ เหลี่ ยม ก็จะทาให้ค่าความไม่
แน่นอนนี้มีค่าน้อยลง ส่ งผลต่อประสิ ทธิ ภาพโดยรวมของระบบ DMTD
ในการเปลี่ ยนสัญ ญาณนั้นสามารถท าได้โดยง่ ายโดยการใช้ว งจรขยาย
แบบ Active Low Pass Filter เพื่อเพิ่ม Slew Rate แต่การใช้งานวงจรขยาย
สัญญาณ จะต้องระวังเรื่ องสัญญาณรบกวนซึ่ งจะถูกขยายขึ้นมาด้วย

(4)

(5)
โดยที่
คือ ความถี่และเฟสมาตรฐาน
คือ ความถี่และเฟสของอุปกรณ์ที่สอบเทียบ
คือ ความถี่และ
เฟสของสัญญาณ Common Oscillator และ
คื อ แอมปลิ จูดของ
สัญญาณ
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เท่ า แต่ ที่ 100 MHz มี อัตราส่ วนอยู่ที่ 1,000,000 เท่ า ทั้งนี้ เป็ นไปตาม
สมการที่ (7) โดยระบบจะสามารถวัด ค่ า ได้ละเอี ยดมากขึ้ น ส่ งผลให้
เสถี ยรภาพซึ่ งแสดงในหน่ วยสัม พัท ธ์มี ค่า ที่ ดี ข้ ึ นไปด้วย ดังนั้นระบบ
DMTD จึ งเหมาะกับ การใช้งานที่ ความถี่ สูง แต่ ที่ความถี่ ที่ สูงกว่ า 400
MHz นั้นระบบจะต้องได้รับการออกแบบใหม่โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่ วน
ของลายวงจร จะต้องคานึงถึงการรั่วไหลของสัญญาณความถี่ สูงมาก เพื่อ
ลดสัญญาณรบกวนในระบบ

2.2 การทดสอบ
ในการทดสอบระบบจะท าการจ่ า ยความถี่ ม าตรฐานจาก
นาฬิ กาอะตอมซี เซี ยม (Symmetricom 5071A with high performance
tube) ให้กบั เครื่ องสร้างสัญญาณ Waveform Generator (Rigol DG4102)
เพื่อสร้ างความถี่ 10 MHz จ่ ายให้ช่อ งสัญ ญาณ Ref และUUC และ
สัญญาณความถี่ 10.000 1 MHz สาหรั บช่ องสัญญาณ COM โดยในการ
ทดสอบจะใช้ ส ายสั ญ ญาณที่ มี ค วามยาวเท่ า กัน เพื่ อ ลดปั ญ หาความ
คลาดเคลื่ อนของเฟสที่ เข้าสู่ ร ะบบ DMTD จากนั้นสั ญญาณที่ ออกจาก
ระบบ DMTD จะถูกวัดความแตกต่างของเฟสด้วย Time Interval Counter
(Stanford Research SR620) ซึ่ งอ้างอิ ง ความถี่ ม าตรฐานจากนาฬิ ก า
อะตอมซี เซี ยม ค่าความแตกต่างของเฟสที่วดั ได้จาก SR620 จะถูกบันทึ ก
และคานวนค่าเสถียรภาพ เพื่อเปรี ยบเทียบกับระบบการสอบเทียบเดิม

รู ปที่ 3 เสถียรภาพของระบบ DMTD สาหรับการสอบสอบเทียบความถี่
ในช่วง 1 – 400 MHz

2.3 การประเมินความไม่ แน่ นอน
การประเมิ น ความไม่ แ น่ น อนของระบบจะอ้า งอิ ง วิ ธี จ าก
“Guide to the expression of uncertainty in measurement” ซึ่ งจัดทาโดย
Joint Committee for Guides in Metrology [8] ซึ่ งเป็ นวิธีที่ใช้กนั อย่าง
แพร่ หลายในสถาบัน มาตรวิท ยาทั่วโลก นอกจากนี้ ย ังใช้แนวทางการ
ประเมิ นความไม่ แน่ น อนของคณะกรรมการมาตรวิท ยาภูมิ ภาคเอเชี ย
แปซิ ฟิก (APMP) [9] ซึ่ งได้ทาแนวทางส าหรั บการประเมิ นความไม่
แน่ นอนของการวัดด้วยระบบ DMTD ซึ่ งจากระบบ DMTD ที่ สร้ างขึ้ น
สามารถประเมินค่าความไม่แน่นอนได้ดงั ตารางที่ 1

รู ปที่ 2 ผลการเปรี ยบเทียบเสถียรภาพของระบบการวัด ด้วยวิธีการสอบ
เทียบแบบต่างๆ
จากผลการเปรี ยบเทียบระบบการวัดจะเห็นได้ว่าวิธีการสอบ
เทียบด้วยระบบ DMTD มีเสถียรภาพที่ดีกว่าวิธีการสอบเทียบแบบเดิ มถึ ง
กว่า 100 เท่ า นอกจากนี้ คุณ สมบัติข องอุ ป กรณ์ RF ที่ ใช้ใ นวงจรของ
ระบบ DMTD สามารถใช้งานได้ในช่ ว งความถี่ ต้ ัง แต่ 1 – 400 MHz
ดัง นั้น จึ ง ทาการทดสอบเสถี ย รภาพของระบบส าหรั บ ความถี่ ต่า งๆ ที่
ต้องการใช้งาน โดยทาการจ่ายความถี่ที่ตอ้ งการวัดที่ช่องรั บสัญญาณ Ref
และ UUC จากนั้นสร้างสัญญาณความถี่ซ่ ึ งมีค่ามากกว่าความถี่ ที่ ต้องการ
วัด 100 Hz จ่ายเข้าที่ ช่องสัญญาณ COM ซึ่ งสัญญาณขาออกซึ่ งจะถูกวัด
ความต่ า งของเฟสจะได้สั ญญาณที่ ค วามถี่ ถู ก ลดทอนลงมาที่ 100 Hz
หลังจากนั้นทาการวัดด้วยอัตราการวัดที่ 10 Hz
จากรู ปที่ 3 พบว่าเมื่ อความถี่ ที่ ใช้งานมี ค่าเพิ่มขึ้ นระบบจะมี
เสถียรภาพที่ดีข้ ึน เนื่องจากอัตราส่ วนของการลดทอนความถี่ มีค่ามากขึ้ น
ยกตัวอย่างเช่น ที่ความถี่ 1 MHz มีอตั ราส่ วนการลดทอนความถี่ที่ 10,000

ตารางที่ 1 ค่าความไม่แน่นอนของระบบ DMTD
Source of Uncertainty
UTC[NIMT] Uncertainty
Time Link Uncertainty
Cable Uncertainty
DMTD Systematic Uncertainty
Combined Uncertainty
Expanded Uncertainty (k=2)

Uncertainty
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3. สรุป
งานวิจยั นี้ได้นาเสนอเทคนิคและแนวทางการออกแบบระบบ
วัดความถี่โดยใช้เทคนิค Dual Mixer Time Difference เพื่อใช้ในการสอบ
เที ยบแหล่ งจ่ ายความถี่ ที่มีความเสถี ยรสู ง ของห้องปฏิบัติการเวลาและ
ความถี่ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ ในขั้นต้นการออกแบบระบบ DMTD
ได้ทาการจาลองสัญญาณขึ้ นด้วยโปรแกรม LabView เพื่อที่ จะได้เข้าใจ
กระบวนการที่เกิดขึ้นในอุปกรณ์ต่างๆ และเพื่อที่ จะได้เข้าใจการท างาน
ของระบบทั้งหมด โดยแนวคิดของระบบ DMTD คื อการลดทอนความถี่
ที่ใช้ในการวัดเฟส ทาให้ได้ความละเอี ยดของการวัดที่ มากขึ้ น หลังจาก
การนั้นทาการออกแบบ และสร้างแผงวงจรรวมระบบ DMTD เพื่อลดการ
เกิดสัญญาณรบกวนที่ เกิดจากการกวนกันระหว่างสายนาสัญญาณ และ
การรบกวนความถี่สูงจากแหล่งจ่ายไฟฟ้ า
ผลการทดสอบระบบ DMTD พบว่ามีค่าเสถียรภาพของระบบ
การวัดที่ดีกว่าการวัดด้วยวิธีการสอบเทียบแบบเดิมที่ใช้ทาการสอบเที ยบ
อยู่ในปั จจุบนั เป็ นอย่างมาก โดยเสถี ยรภาพการวัดของระบบ DMTD ที่
การสอบเทียบความถี่ 10 MHz นั้นมี ค่าที่ ต่ ากว่า 1×10-16 สาหรั บค่ าเฉลี่ ย
ของเวลาวัดที่ 104 วินาที ทาให้ได้ค่าความไม่แน่นอนรวมของระบบ Dual
Mixer Time Difference จะพบว่ามีค่าอยู่ที่ 6.6×10-14 Hz/Hz

ดร.ปิ ยพัฒน์ พู ลทอง จบการศึ กษาระดับปริ ญญา
เอกจาก University College London ประเทศ
สหราชอาณาจักร ปั จจุ บันเป็ นนักวิ จัย ที่ สถาบัน
มาตรวิทยาแห่งชาติ สนใจงานทางด้านการวัดเชิ ง
ควอนตัมในนาฬิ กาอะตอม และระบบการรั กษา
เวลามาตรฐานของประเทศไทย

4. กิตติกรรมประกาศ
โครงการวิจัย นี้ ไ ด้รั บ ทุ น สนับ สนุ นจากศู น ย์ป ระสานงาน
นักเรี ยนทุนรัฐบาลทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
แห่งชาติปี พ.ศ. 2555

นาย เทพบดิน ทร์ บริ รัก ษ์ อราวินท์ จบการศึ กษา
ระดับปริ ญญาโทจาก มหาวิทยาลัยเทคโนลี ยีพระ
จอมเกล้า ธนบุ รี ปั จจุ บันเป็ นนัก วิจัย ที่ ส ถาบัน
มาตรวิ ท ยาแห่ ง ชาติ สนใจงานด้า นมาตรวิ ท ยา
โดยเฉพาะระบบการวั ด และการออกแบบ
เครื่ องมื อวัดทางด้านสนามแม่ เ หล็ ก และ ระบบ
การวัดด้านเวลาและความถี่
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การสอบเทียบเทอร์ โมคัปเปิ ลทีจ่ ุดกาเนิดอุณหภูมิมาตรฐานยูเทคติค โคบอลต์ -คาร์ บอน
Thermocouple calibration by using Co-C Eutectic fixed point cell
อ้อยใจ อ่องหร่ าย
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บทคัดย่ อ

1. บทนา

อุตสาหกรรมการผลิ ตชิ้ นส่ วนยานยนต์ แก้ว โลหะ และเซรา
มิก ส์ เป็ นตัวอย่างอุตสาหกรรมที่ ตอ้ งใช้อุณหภู มิสูงในการพัฒนาและ
ปรับปรุ งคุณสมบัติทางเคมีและกายภาพของวัสดุ รวมถึงการหลอมและ
การขึ้นรู ปผลิ ตภัณฑ์ใ ห้ได้ม าตรฐาน การพัฒนาการวัดอุณหภูมิสูงให้
ถูกต้องและครอบคลุมช่วงอุณหภูมิที่ใช้งาน นับว่ามีความสาคัญควบคู่ไป
กับการพัฒนาทางวิ ทยาศาสตร์ เ ทคโนโลยี และมี ส่ ว นช่ วยสนับ สนุ น
อุตสาหกรรมให้ใช้พลังงานอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ฝ่ ายมาตรวิทยาอุณหภูมิ
สถาบันมาตรวิทยาแห่ งชาติ ได้ทาการพัฒนามาตรฐานการวัดอุณหภูมิสูง
ที่ จุดก าเนิ ดอุณหภูมิโลหะผสมยู
เทคติ คชนิ ดโคบอลต์-คาร์ บอน
(Co-C) เพื่ อ ถ่ า ยทอดความถู ก ต้ อ งในการวัด อุ ณ หภู มิ สู ง ให้ แ ก่
ภาคอุตสาหกรรมที่ ใ ช้เ ครื่ องมื อวัดอุณหภูมิประเภทเทอร์ โ มคัปเปิ ลที่
อุณหภูมิสูงถึง 1 324 oC ด้วยค่าความไม่แน่นอนดีกว่า 0.6 oC

การวัดอุณหภูมิมีความแตกต่างจากปริ มาณอื่นๆในทางฟิ สิ กส์
เนื่ องจากอุณหภูมิไม่สามารถบวกรวมกันได้โดยตรงได้เหมือน ระยะทาง
หรื อเวลา การวัดอุณหภูมิที่ถูกต้องนั้นจะเป็ นการวัดอุณหภูมิหลังจาก
ระบบนั้นมีค วามสมดุ ลทางความร้ อนเสี ยก่ อน เครื่ องมื อมาตรฐานที่ มี
ความถู ก ต้ อ งสู งสุ ดทางการวั ด อุ ณ หภู มิ ที่ ไ ด้ ถู ก ก าหนดขึ้ นเป็ น
มาตรฐานสากล เรี ยกว่า จุดกาเนิ ดอุณหภูมิมาตรฐาน (Fixed point cell)
ที่ให้ค่าจุดอุณหภูมิคงที่เมื่อสารบริ สุทธิ์ เกิ ดการเปลี่ ยนแปลงสถานะ (จุด
สามสถานะ จุ ดหลอมเหลว หรื อ จุดเยือ กแข็ง ) โดยสเกลมาตรฐานนี้
เรี ยกว่า International temperature scale of 1990 (ITS-90) [1-2] ITS-90
นอกจากระบุ จุด ก าเนิ ดอุ ณหภู มิ มาตรฐานในเสกลสากล ที่ สามารถใช้
งานวัดอุณหภูมิที่มีความถูกต้องสู งได้ต้ งั แต่ -270.15 oC ถึง 1084.62 oC
ยังให้แนวทางในการเลือกใช้เทอร์ โมมิเตอร์ ที่เหมาะสม ตลอดจนวิธีการ
วัดอุณหภูมิที่ถูกต้องในการสอบเทียบเทอร์โมมิเตอร์อีกด้วย
ปั จจุบนั จุดกาเนิ ดอุณหภูมิมาตรฐาน ที่ ระบุอยู่ใน ITS-90 มี
อุณหภูมิสูงสุ ดอยูท่ ี่จุดเยือกแข็งของทองแดงบริ สุทธิ์ (1 084.62 oC) ซึ่ งยัง
ไม่ครอบคลุ มต่อการใช้งานในอุตสาหกรรมหนัก ที่ ตอ้ งใช้อุณหภูมิสูง
กว่า 1 100 oC ในการผลิต เช่น อุตสาหกรรม แก้ว โลหะ และเซรามิก ใน
งานวิจยั ที่ ผ่านมามี การค้นคว้าหาวัสดุที่มีอุณหภูมิของการเปลี่ ยนแปลง
สถานะที่สูงกว่าทองแดงมาเป็ นจุดกาเนิ ดอุณหภูมิมาตรฐาน ซึ่ งแท้จริ ง
แล้วมีสารบริ สุทธิ์ มากมายที่มีจุดหลอมแหลว/เยือกแข็งสู งกว่าทองแดง
เช่ น เหล็ ก โคบอลต์ และพลาติ น่ัม แต่ ไ ม่ ส ามารถน ามาใช้ ง านนี้ ได้
เพราะที่ อุณหภูมิ สูง จะเกิ ด การปนเปื้ อนในเนื้ อสารบริ สุ ทธิ์ กับ ภาชนะ
บรรจุ (crucible) ที่ทาจากวัสดุ คาร์ บอน (graphite) ทาให้ อุณหภู มิที่จุด
หลอมเหลวเปลี่ยนแปลงไป [3] จนกระทัง่ ในปี 1999 นักวิจยั ชาวญี่ปุ่น
จึงมีการนาเอาโลหะอัลลอยด์ยเู ทคติคที่มีปริ มาณคาร์ บอนผสมอยูแ่ ละมี
จุด หลอมเหลวสู ง มาประยุก ต์ใ ช้ เ ป็ นวัสดุ ส าหรั บ จุ ด ก าเนิ ด อุ ณ หภู มิ
มาตรฐานเพื่อสอบเทียบเครื่ องมือวัดอุณหภูมิ สูงประเภทเทอร์ โมคัปเปิ ล
และไพโรมิเตอร์ [4] บทความนี้ จะอธิ บายถึง การพัฒนามาตรฐานการวัด
อุณหภูมิสูง ที่จุดกาเนิ ดอุณหภูมิมาตรฐานยูเทคติกโคบอลคาร์ บอล (Co-C
eutectic fixed point cell) และการนามาใช้เพื่อสอบเทียบเทอร์ โมคัปเปิ ล
Type S ที่นิยมใช้งานกันมากในภาคอุตสาหกรรมหนัก

ค าสาคัญ : มาตรฐานการวัดอุณหภูมิ , อุต สาหกรรมหนัก , จุ ด ก าเนิ ด
อุณหภูมิมาตรฐาน, โคบอลต์-คาร์บอน ยูเทคติก, เทอร์โมคัปเปิ ล

Abstract
In high temperature industry, such as auto-parts, glasses,
metals and ceramics, are crucially dependent on temperature. The
accurate measurement and control of temperature in science and
industry is essential to improve chemical, physical properties and
quality of production including efficient operation of industrial
processes. Thermometry metrology department, National Institute of
Metrology (Thailand) NIMT has been established the new standard for
high temperature measurement by using fixed point cell of the eutectic
alloy: Co-C. This standard can ensure the high temperature
measurement by using thermocouple for temperature up to 1 324 oC
with uncertainty better than 0.6 oC (k=2).
Keywords: Temperature standard, Heavy industry, Fixed point cells,
Co-C eutectics, Thermocouples
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2. การจัดการทดลอง (Measurement set up)
2.1 เครื่องมือ
เซลล์จุดกาเนิ ดอุณหภูมิมาตรฐาน Co-C eutectic fixed point
cell ผลิตโดย National Physical Laboratory (NPL) ประเทศสหราช
อาณาจักร มีอุณหภูมิที่จุดหลอมเหลวอยูท่ ี่ 1324 + 0.45 oC (k =2) ได้ถูก
นามาใช้เป็ นมาตรฐานในการสอบเทียบเทอร์ โมคัปเปิ ล Type S ลักษณะ
ของเซลล์ภายนอกเป็ น crucible ชนิ ดแกรไฟต์เส้นผ่านศูนย์กลาง 50 mm
ยาว 250 mm กึ่งกลางมีช่องใส่ เทอร์ โมมิเตอร์ ลึก 220 mm ขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 8 mm ภายใน crucible บรรจุดว้ ยวัสดุอลั ลอยด์ Co-C ใน
อัตราส่ วน (~2.6 mass%carbon) รู ปที่ 1 แสดงภาพตัดขวาง fixed point
cell ประกอบด้วย Graphite crucible ช่ องใส่ เทอร์ โมมิเตอร์ ล้อมรอบด้วย
วัสดุ โลหะที่ จ ะต้องหลอมเหลวให้ เ กิ ด จุ ด อุ ณหภู มิ ค งที่ (fixed point
temperature)

รู ปที่ 2 Co-C eutectic fixed point cell ติดตั้งในเตาอุณหภูมิสูง สาหรับ
งานสอบเทียบเทอร์โมคัปเปิ ล

2.2 วิธีทาการวัด (Measurement Method)
เริ่ มทาการวัดโดยนาเทอร์ โมคัปเปิ ล Type S ที่ตอ้ งการสอบ
เทียบใส่ ในช่ องใส่ เทอร์ โมมิเตอร์ (thermometer well) ที่บริ เวณกึ่ งกลาง
เตาด้านบนลงสู่ เซลล์ ปลายรอยต่อวัดอุณหภูมิเทอร์ โมคัปเปิ ลจะต้องถูก
ยกสู งจากก้นเซลล์ประมาณ 5 mm เพื่อเว้นระยะการยืดขยายของวัสดุที่
อุณหภูมิสูง และปลายรอยต่ออ้างอิงอีกด้านของเทอร์ โมคัปเปิ ลจะต้องถูก
รักษาไว้ที่อุณหภูมิอา้ งอิง 0 องศาเซลเซี ยส (ice point) ก่ อนต่อเข้ากับ
อุปกรณ์ดิจิตอลโวลต์มิเตอร์ สาหรับอ่านค่า output ตลอดการวัด จากนั้น
ค่อยๆ ปรั บเพิ่มอุณหภูมิ ไปที่ อุณหภูมิต่ ากว่าจุดหลอมเหลวของ Co-C
eutectics (1 324 oC ) ประมาณ 10 oC (set 1 310 oC rate 5 oC/min) ทิ้งไว้
ให้สมดุลอย่างน้อย 2 ชั่วโมงเพื่อให้แน่ ใจว่า เซลล์และอุปกรณ์ประกอบ
ภายในทั้งหมดรวมถึ งเทอร์ โมคัปเปิ ลร้ อนทัว่ ถึ งดี จากนั้นเริ่ มทาการวัด
รอบที่ 1 โดยค่อยๆ เพิ่มอุณหภูมิไปที่อุณหภูมิสูงกว่าจุดหลอมเหลวของ
Co-C eutectics ประมาณ 10 oC (set 1 334 oC rate 2.5 oC/min) เมื่อ
อุณหภูมิถึงประมาณ 1 324 oC เซลล์จากสถานะของแข็งจะเริ่ มหลอม
ละลาย (melting) สังเกตุได้จาก output ของเทอร์ โมคัป เปิ ลจะคงที่ ไม่
เปลี่ ยนแปลงเพิ่มขึ้นตามอุณหภูมิของเตา ทิ้งไว้ที่อุณหภูมิน้ ี ประมาณ 1
ชม. เพื่อให้แน่ใจว่าเซลล์หลอมเหลวหมด สังเกตุได้จาก output ของเทอร์
โมคัปเปิ ล เพิ่มสู งขึ้นไปยังอุณหภูมิเตาที่ต้ งั ไว้ จากนั้นปรับอุณหภูมิลดลง
(set 1 314 oC rate 2.5 oC/min) เพื่อให้ เซลล์แข็งตัว (freezing) เท่ากับ 1
รอบการวัด ทิ้งไว้ที่ อุณหภู มิน้ ี ป ระมาณ 1 ชม. จนกระทัง่ เซลล์แข็งตัว

รู ปที่ 1 Fixed point cell ประกอบด้วย Graphite crucible, material และ
ช่องสาหรับใส่เทอร์โมมิเตอร์
ในการใช้งาน Co-C eutectic fixed point cell จะต้องใช้งาน
ร่ วมกับเตาให้ความร้อน เซลล์ตอ้ งถูกประกอบลงในท่อ Alumina ปลาย
ปิ ดหนึ่งด้านพร้อมกับเสริ มแผ่นแกรไฟต์รอบเซลล์ให้แน่ น ตรงกึ่ งกลาง
ใส่ ท่อ Alumina สาหรั บใส่ เทอร์ โมคัปเปิ ล และประกอบปลายเปิ ดอีก
ด้านเข้ากับระบบก๊าซด้านบนที่จ่าย Ar บริ สุทธิ์ 99.995% ที่อตั รการไหล
ต่าประมาณ 0.4 L/min โดยให้ระบบเซลล์มีความดันของ Ar สู งกว่า
บรรยากาศเล็กน้อยที่ประมาณ 1.12 bar ตลอดการวัด เพื่อป้ องกันการเผา
ไหม้ของวัสดุกราไฟต์จากออกซิ เจนภายนอก เสร็ จแล้วติดตั้งเซลล์และ
อุปกรณ์ท้ งั หมดในเตา (High temperature three zone furnace) เพื่อให้
ความร้ อนสาหรับหลอมเหลวเซลล์ การติ ดตั้งเซลล์ อุป กรณ์ ป ระกอบ
ระบบในเตาอุณหภูมิสูงแสดงได้ดงั รู ปที่ 2
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โมคัป เปิ ลนี้ (E-Eref เท่ า กับ -13.4 µV หรื อ ประมาณ -1.1 oC เมื่ อ ค่ า
sensitivity ของเทอร์โมคัปเปิ ล Type S ที่อุณหภูมิน้ ี เท่ากับ 12 µV/ oC
การสอบเทียบเทอร์โมคัปเปิ ล จาเป็ นต้องรายงานค่าผลการวัด
ควบคู่กบั ค่าความไม่แน่ นอนของการวัดที่ เกิ ดขึ้นด้วย ตารางที่ 1 แสดง
สรุ ปค่าความไม่แน่ นอนต่างๆ ที่เกิ ดขึ้นในการสอบเที ยบเทอร์ โมคัปเปิ ล
กับ เซลล์ Co-C eutectics นี้ โดยแหล่ งที่ ม าของค่ าความไม่ แ น่ น อนที่
เกี่ยวข้อง ได้แก่ (1) ค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (2) ค่าความไม่แน่ นอนที่
เกิดขึ้นจากการตัดสิ นค่าโวลต์เตจที่จุดหลอมเหลว (3) ค่าความไม่แน่ นอน
จากความไม่เป็ นเอกรู ปของเทอร์ โมคัปเปิ ล(4) ค่าความไม่แน่ นอนที่เกี่ ยว
ของกับจุดกาเนิ ดอุณหภูมิมาตรฐาน (5) ค่าความไม่แน่ นอนเนื่ องจากการ
สอบเทียบดิจิตอลโวลต์มิเตอร์ (6) ค่าความไม่แน่ นอนเนื่ องจากสัญญาณ
โวลต์เตจรบกวนและอื่ นๆ (7) ค่ าความไม่แ น่ น อนจาก ice point ที่
นามาใช้เป็ นอุณหภูมิที่รอยต่ออ้างอิงของเทอร์ โมคัปเปิ ล ค่าต่างๆเหล่านี้
ต้องผ่านกระบวนการวิ เ คราะห์ เชิ งสถิ ติ และน าค านวณหาค่ าความไม่
แน่ น อนรวมในการสอบเที ยบ รายละเอี ยดการค านวณหาค่ าความไม่
แน่นอนอย่างละเอียดสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ตามเอกสาร [6] จากตาราง
ที่ 1 ได้ค่าความไม่แน่ นอนรวม (root sum square) อยูท่ ี่ 7.0 µV หรื อ
0.6 oC ( 95% confidence, coverage factor k=2 )

ทั้งหมด สังเกตได้จาก output ของเทอร์โมคัปเปิ ล ลดลงมายังอุณหภูมิเตา
ที่ต้งั ไว้ จากนั้นทาซ้ าโดยเพิ่มอุณหภูมิข้ ึนให้เซลล์หลอมเหลวอีกจนครบ
3 รอบ เมื่อครบแล้ว ค่อยๆลดอุณหภูมิเซลล์ลงมาที่อุณหภูมิห้อง (set 25
o
C rate 5 oC/min)

3 ผลการทดลอง (Measurement Results)
รู ปที่ 3 แสดงกราฟ output ของเทอร์ โมคัปเปิ ล Type S ตามเวลาใน
หน่ วยไมโครโวลต์ ระหว่างทาการสอบเทียบด้วย Co-C eutectic fixed
point cell ในช่วงที่เซลล์ยงั ไม่เปลี่ ยนแปลงสถานะ สัญญาณ output ของ
เทอร์ โมคัปเปิ ลจะเพิ่มขึ้น/ลดลงตามอุณหภูมิของเตาที่ส่งผ่านมายังเซลล์
เมื่ อ อุ ณหภู มิ ถึ ง จุ ด อุณ หภู มิค งที่ เ ซลล์เ ปลี่ ย นสถานะหลอมเหลวหรื อ
แข็งตัว output ของเทอร์ โมคัปเปิ ลจะคงที่ ตามเวลาไม่เปลี่ ยนแปลงตาม
การเพิ่มขึ้นหรื อลดลงของเตา เกิด Melting/ Freezing plateau

Co-C Melting point (°C)
Type A
(1) Reproducibility of melting voltage, V
Type B
(2) Plateau determination, V
(3) Thermocouple Inhomogeneity, V
(4) Eutectic temperatures, V
(5) Voltmeter calibration, V
(6) Spurious emf, V
(7) Ice point uncertainty, V
Combined uncertainty (k=1) /V
Combined uncertainty (k=2) /V
Temperature equivalent (k=2) / °C

รู ปที่ 3 Output ของเทอร์ โมคัปเปิ ล Type S ขณะทาการสอบเทียบที่
Co-C eutectic fixed point cell
การคานวนหาค่า output ของเทอร์ โมคัปเปิ ล คานวณจากผล
การทดลองโดยใช้การหาตาแหน่ งจุดเปลี่ยนเว้า (inflection point) ของ
กราฟการหลอมเหลว เนื่ องจากมีการทาซ้ าได้ (Reproducibility) ที่ดีกว่า
จุดเยือกแข็ง ด้วยข้อจากัดของ solidification ที่ไม่เส้นคงวาของอัลลอยด์
[3] จากผลการทดลองสามารถหา output ของเทอร์ โมคัปเปิ ลที่จุด
หลอมเหลว ครั้งที่ 1, 2 และ 3 ได้เท่ากับ 13 437.4 µV, 13 437.7 µV,
13 437.1 µV ตามลาดับ ได้ค่าเฉลี่ ยของ output ของเทอร์ โมคัปเปิ ล (E)
เท่ากับ 13 437.4 µV โดยมีค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของค่าเฉลี่ยนี้ เท่ากับ
0.2 µV
พิจาราณาค่า output จากตารางมาตรฐานของเทอร์ โมคัปเปิ ล
Type S (Eref) ที่สอดคล้องกับอุณหภูมิของ Co-C eutectics ที่ 1 324 oC มี
ค่าเท่ากับ 13 437.1 µV [5] ดังนั้น ได้วา่ ค่าความผิดพลาด error ของเทอร์

1 324
0.2
0.6
1.6
3.0
0.1
0.6
0.1
3.5
7.0
0.6

ตารางที่ 1 ตัวอย่างตารางแสดงค่าความไม่แน่นอนต่างๆ ในการสอบเทียบ
เทอร์โมคัปเปิ ล

4. สรุป
บทความนี้ ได้ทาการอธิ บายถึ งการพัฒนามาตรฐานการวัดอุณหภูมิสูง ที่
จุด ก าเนิ ดอุ ณหภู มิ มาตรฐานยูเ ทคติ คโคบอลคาร์ บอล (Co-C eutectic
fixed point cell) เพื่อนามาใช้ในการสอบเทียบเทอร์ โมคัปเปิ ล Type S
จากวิ ธี ก ารสอบเที ย บที่ ได้ส ถาปณาขึ้ น ที่ ส ถาบัน มาตรวิ ท ยาแห่ งชาติ
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สามารถให้ค่าความถูกต้องของการวัดอุณหภูมิที่ Co-C eutectic fixed
point cell อุณหภูมิ 1 324 oC ด้วยเทอร์ โมคัปเปิ ล Type S นี้ เท่ากับ
13 437.4 µV โดยมี ค่ าความไม่ แ น่ น อนรวมของการสอบเที ยบเทอร์
โมคัปเปิ ลชนิด S ที่อุณหภูมิน้ ี อยูท่ ี่ 7.0 µV หรื อ 0.6 oC ซึ่ งเพียงพอต่อ
ความต้องการของภาคอุตสาหกรรมในการใช้งานเทอร์ โมคัปเปิ ลเพื่อ
ยืนยันความถูกต้องของการวัดอุณหภูมิสูงกว่า 1 000 oC
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การพัฒนาชุ ดวัด Laser power ทีม่ ีความถูกต้ องสู ง เพื่อศึกษาระดับความปลอดภัย
ของ Laser pointer ทีจ่ าหน่ ายในประเทศไทย
Development of an accurate laser power testing kit for safety assessment
of laser pointers in Thailand
กนกวรรณ นนทพจน์ 1 และ ณรัฐ รุ จิรัตน์ 1
1
ห้องปฏิบตั ิการเลเซอร์พาวเวอร์ ฝ่ ายมาตรวิทยาไฟฟ้า สถาบันมาตรวิทยาแห่ งชาติ
3/4-5 หมู่ 3 ตาบลคลองห้า อาเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120 โทรศัพท์ 0 2577 5100 ต่อ 1333 E-mail: kanokwan@nimt.or.th

limit of laser pointers used for demonstration purposes. At present,
there are none of these regulations on the sale and use of laser pointers
in Thailand. In this research, an accurate, inexpensive, user friendly,
laser pointer power testing kit will be built for the measurement of
optical power emitted from handheld lasers. The setup consists of a
thermopile power meter, optical bandpass filters, lens mounts, lens tube,
and iris. Output power of about 20 laser pointers randomly purchased
from various sources will be determined, including evaluation of
measurement uncertainty. The safety level with respect to the limits
imposed by the US Code of Federal regulations will be also discussed.

บทคัดย่ อ
จากความก้าวหน้าของเทคโนโลยีเลเซอร์ ที่รวดเร็ ว ส่ งผลให้
เลเซอร์ พอยเตอร์ (laser pointer) มี ราคาที่ถูกลง มี กาลังที่ สูงขึ้น และมี
สี สันที่หลากหลาย และได้เข้ามามีบทบาทในชี วิตประจาวัน ของทุกคน
มากขึ้น การใช้งานโดยคนที่ ไม่มีความตระหนักถึ งอันตรายที่อาจเกิ ดขึ้น
เป็ นเหตุให้เกิดอุบตั ิเหตุเกี่ยวกับดวงตาเพิ่มมากขึ้นเรื่ อยๆ หลายๆประเทศ
ได้ตระหนักถึงผลกระทบเหล่ านี้ จึ งได้มีขอ้ กาหนดเกี่ ยวกับระดับความ
ปลอดภัยของ laser pointer เพื่อเป็ นการคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค แต่อย่างไรก็
ตาม ประเทศไทยยังไม่มีขอ้ กาหนดเหล่านี้ ดังนั้นจึงเป็ นแรงกระตุน้ ให้มี
การศึกษาระดับความอันตรายของ laser pointer ที่ จาหน่ ายในประเทศ
ไทย โดยอ้างอิงข้อก าหนดของประเทศสหรั ฐอเมริ กา US Code of
Federal Regulations (CFR) งานวิจยั นี้ จะเป็ นการพัฒนาชุ ดวัดกาลังของ
เลเซอร์ (Laser power) ที่มีความถูกต้องสู ง ปลอดภัยในการใช้ และราคา
ไม่แพง ที่จะประกอบไปด้วย power meter ชนิ ด thermopile, bandpass
filters, lens mount และ iris โดยจะนามาทดสอบวัดกาลังของ laser
pointer ที่สุ่มตัวอย่างมาจากตลาดในประเทศประมาณ 20 ชิ้ น รวมไปถึ ง
การประเมินค่าความไม่แน่ นอนในการวัด และนาข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์
ระดับความอันตรายของ laser pointer ที่จาหน่ายในประเทศ

Keywords: Laser pointers, laser power, laser safety level, measurement
uncertainty

1. บทนา
ปากกาเลเซอร์ (Laser pen) หรื อ เลเซอร์ พอยเตอร์ (laser
pointer) เป็ นเลเซอร์แบบพกพา (Handheld laser) ที่ใช้กนั อย่างแพร่ หลาย
ในปั จจุบนั ที่ใกล้ตวั ของทุกคนมากๆ ก็คือ laser pointer ในการนาเสนอ
ผลงาน และใช้ในการเรี ยนการสอนโดยเฉพาะในห้องปฏับตั ิการระดับ
มัธยมศึกษา นอกจากนั้นยังนามาใช้เป็ นของเล่ น และ เพื่อความบันเทิ ง
เช่ นการสร้ าง special effect ในงาน concert หรื อในสถานบันเทิงต่างๆ
เป็ นต้น ซึ่ งการประยุกต์ใช้ของ laser pointer นั้นไม่มีขอ้ จากัด กฎหมาย
ของหลายๆประเทศได้กาหนดกาลัง (power) ของ laser pointer ที่คน
ทัว่ ไปสามารถซื้ อใช้ไว้ที่ไม่เกิ น 5 mW ความก้าวหน้าของเทคโนโลยี
เลเซอร์ ได้ทาให้ laser pointer ในท้องตลาด มี ราคาที่ถูก ลง มีสีสันที่
หลากหลายเพิม่ ขึ้น นอกจาก HeNe laser pointer สี แดงที่คุน้ เคยกันดี ก็จะ
มี laser pointer สี เขียว สี ม่วง และที่กาลังมาแรงในปั จจุบนั คือ สี น้ าเงิ น
นอกจากมีสีสันที่ หลากหลายแล้ว ระดับกาลัง ก็มีหลากหลายจากระดับ

คาสาคัญ: เลเซอร์ พอยเตอร์ , กาลังเลเซอร์ , ระดับความอันตราย, ค่าความ
ไม่แน่นอนในการวัด

Abstract
Recent advances in laser technology have enabled low-cost,
more powerful, and more visible wavelengths of laser pointers. Large
numbers of these high power lasers have found their way into people’s
lives and are being used by people who may be unaware of potential
eye injury, resulting in increased reports of retinal injuries. Therefore,
many countries have issued restrictions or regulations, on the power
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1mW-1000 mW เลยทีเดียว ซึ่ งเกินข้อกาหนดของหลายๆประเทศ ที่จากัด
กาลังของ laser pointer ไว้ที่ไม่เกิ น 5 mW จากการที่ทุกคนสามารถซื้ อ
laser pointer ชนิ ดใดก็ได้มาใช้ รายงานอุบตั ิเหตุที่เกิ ดกับดวงตา ก็มีเพิ่ม
มากขึ้นเป็ นลาดับ [1–3] ในปี 2008 ประเทศออสเตรเลีย ได้ออกกฏหมาย
ห้ามนาเข้า laser pointer ที่มีกาลังมากกว่า 1 mW หลังจากเกิ ดเหตุมีผใู ้ ช้
laser pointer กาลังสู งรบกวนการทางานของนักบิน [4] ปี 2010 สถาบัน
มาตรวิ ทยาแห่ ง ชาติ ข องสวิ ส เซอร์ แ ลนด์ (the Federal Office of
Metrology in Switzerland) ได้ทาการสุ่ มทดสอบ laser pointer จานวน
หนึ่ งและพบว่า laser pointer ที่ไม่เป็ นไปตามข้อกาหนดนั้นมีอตั ราที่สูง
มาก [5] และเร็ วๆนี้ งานวิจยั จากสหรัฐอเมริ กาโดย National Institute of
Standard and Technology (NIST) ได้พฒั นาชุดวัด laser power ต้นแบบ
ที่ไม่ซบั ซ้อนและไม่แพง [6] เพื่อใช้วดั กาลังของ laser pointer ในย่าน
ความยาวคลื่ นที่ มองเห็ นได้ (visible) และย่านอิ นฟราเรด(IR) ที่มีความ
ถูกต้องสูงเพื่อนามาทดสอบความเป็ นไปตามข้อกาหนดทางกฎหมายของ
อเมริ กา (US Code of Federal Regulations, CFR) [7,8] และพบว่า laser
pointer ที่ไม่เป็ นไปตามข้อกาหนดนั้นมีอตั ราที่สูงมากเช่นกัน

2. การออกแบบชุดวัดกาลังเลเซอร์ พอยเตอร์
จุดประสงค์ของงานวิจยั นี้ เพื่อพัฒนาชุ ดวัดกาลังของเลเซอร์
(Laser power) ที่มีความถูกต้องสู ง ปลอดภัยในการใช้ ราคาไม่แพง และ
สามารถวัดกาลังของเลเซอร์ ได้ครอบคลุมความยาวคลื่นทั้งในย่าน visible
ได้ รวมทั้งในย่าน IR ที่ 808 nm (Pump laser) และที่ 1064 nm
(fundamental) ได้ ชุดวัดประกอบด้วยส่ วนประกอบต่างๆ ดังรู ปที่ 1 ซึ่ ง
ประกอบด้วย (A) Laser pointer (B) self-centering lens mounts สาหรับ
การวัดแบบ hand free และยึดเลเซอร์ พอยเตอร์ ให้ไม่เคลื่ อนที่ (C)
Adjustable iris ยึดกับ laser pointer และ the lens tube (D) อย่างพอดี โดย
ที่ Iris สามารถปรับความกว้างได้ตามขนาดของเลเซอร์ พอยเตอร์ ทั้งสอง
ส่ ว นท าหน้ า ที่ ปิ ดล าแสงเลเซอร์ ไ ม่ ใ ห้ เ ล็ ด ลอดออกมา (E) Bandpass
filters ซึ่ งใส่ ไว้ใน selectable filter wheel และ (F) คือ Power meter ซึ่ ง
อ่านค่ากาลังของเลเซอร์ ที่ผา่ น filter ออกมา

1. 1 เทคโนโลยีการผลิต Laser Pointer
เลเซอร์ pointer สี แดง ในปั จจุบนั ใช้เทคโนโลยี verticalcavity surface-emitting laser (VCSEL) diodes ซึ่ งมี ประสิ ทธิ ภาพกว่า
laser diode แบบเดิม มีแสงสี แดงที่ความยาวคลื่นประมาณ 650 nm ส่ วน
laser pointer สี เขียวเป็ นสี กาลังเป็ นที่นิยมอย่างสู งในขณะนี้ เนื่องจากแสง
สี เขียวเป็ นคลื่ นแสงที่ ดวงตาของมนุ ษย์มองเห็ นได้ดีที่สุด ถึ งแม้ที่กาลัง
น้อ ยมนุ ษ ย์จ ะสามารถมองเห็ น ได้ดี ร าวกับ ว่ า มี ก าลัง สู ง ที เ ดี ย ว laser
pointer สี เ ขี ย วส่ วนใหญ่ ส ร้ างโดยเทคโนโลยีที่ เ รี ย กว่ า diode-pumped
solid-state (DPSS) ซึ่ งใช้ laser diode ความยาวคลื่น IR ที่ 808 nm (ตา
มองไม่เห็น)ในการ pump Nd:YVO4 หรื อNd:YAG คริ สตัล ให้ปล่ อย
แสง laser ออกมาที่ความยาวคลื่น IR ที่ 1064 nm (ตามองไม่เห็ น) เมื่อ
แสงเดิ นทางผ่านpotassium titanyl phosphate (KTP) คริ สตัลจะเกิ ด
second harmonic generation และท้ายสุดปล่อยแสง laser ที่ความยาวคลื่น
532 nm ออกมา ดังนั้นใน laser pointer สี เขียวที่ออกแบบดี และมีคุณภาพ
จะต้องประกอบด้วยวัสดุที่สามารถกรองไม่ไห้แสง laser ที่ความความ
คลื่นในช่วง IR (808 nm และ 1064 nm) ออกมาได้หรื อออกมาในระดับที่
ปลอดภัย ส่ วนเลเซอร์ pointer สี น้ าเงิน ใช้เทคโนโลยีการสร้ างเดี ยวกัน
กับเลเซอร์ สีเขียว โดยมีการปล่อยลาแสงสี น้ าเงินออกมาที่ความยาวคลื่ น
473 nm ในปั จจุบนั มีผผู้ ลิตหลายรายขาย laser pointer สี น้ าเงินที่มีกาลัง
สู งถึง 1500 mW ตามท้องตลาด ซึ่ งเป็ นเลเซอร์ class 4 มีที่ความรุ นแรง
มาก นอกจากนี้ ยังมีเลเซอร์ pointer สี ม่วงน้ าเงิน ที่ความยาวคลื่น 405 nm
( violet VIS) ซึ่งเป็ น diode เลเซอร์

รู ปที่ 1 ชุดวัดกาลังของเลเซอร์ พอยเตอร์

3. วิธีการทดลอง
การวัดกาลังของ laser pointer นั้น ขึ้นอยูก่ บั สี ของ laser ที่
ต้องการวัด การวัดกาลังของเลเซอร์ สีแดงและสี ม่วงซึ่ งมีความคลื่ นเดี ยว
ไม่ตอ้ งใช้ bandpass filter กาลังของ laser pointer มีค่าเป็ น
(1)
โดยที่ Ptotal คือค่ากาลังที่อ่านได้ และ Cn คือ Calibration factor ของ laser
power detector (ได้มาจากการสอบเทียบ รายละเอียดในหัวข้อถัดไป)
สาหรับเลเซอร์สีเขียวซึ่งประกอบด้วยความยาวคลื่น 532 nm (green)
808 nm (IR diode pump) และ 1064 nm (IR fundamental) ดังนั้นกาลัง
คือของเลเซอร์สีเขียวคือ
[
]
(2)
(3)
(4)
โดยที่

คือค่ากาลังของเลเซอร์ ความยาวคลื่ น ที่อ่านได้จาก detector

Cn คือ Calibration factor ของ laser power detector และ

8th ECTI-CARD 2016 “การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอย่างชาญฉลาดเพื่อตอบสนองภาคอุตสาหกรรมสมัยใหม่อย่างยัง่ ยืน”
536

คือค่า

บทความวิจยั
การประชุมวิชาการ งานวิจยั และพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 8
8th ECTI-CARD 2016, Hua Hin, Thailand
transmission ของ bandpass filter ที่ค วามยาวคลื่ น

ได้มาจากการ

4. ผลการทดลอง

ทดสอบ

ชุ ดวัดนี้ ใช้ ศึกษาและทดสอบ กาลังของ laser pointer ที่ใช้
และจาหน่ ายในประเทศ ทั้งในย่านแสงที่มองเห็ น (visible) และมองไม่
เห็น (IR) ว่าเป็ นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยของสากลหรื อไม่ และ
เป็ นไปตาม spec ที่กาหนดไว้บนเครื่ องมือหรื อไม่ เนื่ องจากประเทศไทย
ยังไม่มีขอ้ กาหนดทางกฎหมายเกี ยวกับ laser pointer งานวิจยั นี้ จึงอ้างอิง
ข้อกาหนดที่ 21 ของ US CFR งานวิจยั นี้ วดั กาลังของ laser pointer ที่สุ่ม
ตัวอย่างมาจากตลาดในประเทศทั้งหมด 19 ชิ้ นและทุกชิ้ นต่างระบุว่าเป็ น
Class 3R หรื อต่ ากว่า ผลการทดลองที่ รวมความไม่แน่ นอนในการวัดที่
1% แสดงดังกราฟที่ 1-3 ซึ่ งจะเห็ น ได้ว่า เลเซอร์ สีแ ดงที่ สุ่ มซื้ อมาวัด
ทั้งหมด 12 ชิ้น มีจานวน 3 ชิ้ น ที่ให้กาลังเกิ น 5 mW (ในย่าน visible) ซึ่ ง
เป็ นลิมิตของ US CFR เลเซอร์ สีเขียวที่วดั 4 ชิ้น มี 2 ชิ้น ที่มีกาลังเกินกว่า
CFR โดยที่ความยาวคลื่น visible สี เขียว มีค่ากาลังสู งถึ ง ~70 mW และ ~
20 mW ที่ ความยาวคลื่น 808 nm ทั้งสองชิ้ นนี้ มีค่ากาลัง 1.5 mW และที่
ความยาวคลื่น 1064 nm มีค่ากาลังสู งถึ ง ~ 10 mW และ ~20 mW ซึ่ งเกิ น
กว่า CFR limit มาก (0.63 mW ที่ความยาวคลื่น 808 nm และ 1.92 mW ที่
ความยาวคลื่น 1064 nm อ้างอิงตามมาตรฐาน ANSI [9] และ IEC [10])
สาหรับกาลังของ laser pointer สี น้ าเงินที่วดั ทั้ง 3 ชิ้ น พบว่า ทุกชิ้ น ให้ค่า
กาลังเกิ น 5 mW โดยให้ค่ากาลังที่ ~ 17 mW, 16 mW และ 11 mW
ตามลาดับ

3.1 การหาค่ า Calibration Factor ของ Detector
Power detector ที่ใ ช้เป็ น Thermopile detector รุ่ น 3A-P
(Ophir) ซึ่ งมี Spectral Range ที่ 0.15-6 µm Power range ที่ 60 µW-3W
การหาค่า Calibration factor นั้น หาได้โดยการสอบเทียบกับ Reference
detector ของสถาบันมาตรวิทยาแห่ งชาติ ที่สอบกลับได้ยงั SI units ที่
ความยาวคลื่น 633 nm, 515 nm, และ 488 nm ที่กาลังต่างๆ โดยผลของ
การสอบเทียบนั้นแสดงดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 Power detector calibration results
Wavelength
633 nm
515 nm
488 nm

Power
1 mw
3 mw
5 mW
10 mW
5 mW

Calibration factor
1.015
1.012
1.025
1.025
1.009

Uncertainty
0.6%
0.6%
0.9%
0.9%
0.9%

3.2 การหาค่ า Transmission ของ Bandpass filter
เนื่ องจากเลเซอร์ สีเขียวประกอบด้วยความยาวคลื่น 532 nm
808 nm (IR diode pump) และ1064 nm (IR fundamental) Bandpass
filter ที่ใช้คือชนิ ด 800 ± 8 nm, FWHM = 40 ± 8 nm และ 1064 ± 2 nm,
FWHM = 10 ± 2 nm. ค่า Transmission นั้นหาจาก อัตราส่ วนของกาลัง
ของเลเซอร์ ที่วดั ได้จาก standard pyroelectric detector แบบมี filter และ
ไม่มี filter ค่า Transmission ของ filter ทั้งสองนั้นวัดโดยใช้ Nd:YAG
laser ที่ความยาวคลื่น 1064 nm และ 532 nm ค่า Transmisson และ
uncertainty นั้นแสดงในตารางที่ 2

กราฟที่ 1 กาลังของ laser pointer สี แดงที่วดั ได้ เส้นประคือลิมิตกาลังของ
เลเซอร์ที่เป็ นไปตาม Class 3R visible AEL (5 mW)

ตารางที่ 2 ค่า Transmission และ uncertainty ของ Bandpass filter
Filter center
wavelength

Laser
wavelength

%
Transmission

800 nm

532
1064
532
1064

0.00
0.00
0.00
84.92%

1064 nm

Uncertainty,
0.1 %
กราฟที่ 2 กาลังของ laser pointer สี เขียวที่วดั ได้ เส้นประคือลิมิตกาลัง
ของเลเซอร์ที่เป็ นไปตาม Class 3R visible AEL (5 mW)
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กราฟที่ 3 กาลังของ laser pointer สี น้ าเงินที่วดั ได้ เส้นประคือลิมิตกาลัง
ของเลเซอร์ที่เป็ นไปตาม Class 3R visible AEL (5 mW)

5. สรุป
งานวิจยั นี้ ได้สร้ างชุ ดวัดกาลังของเลเซอร์ (Laser power) ที่มี
ความถูกต้องสู ง ปลอดภัยในการใช้ และราคาไม่แพง เป็ นที่ สาเร็ จ โดย
ประกอบไปด้วย power meter ชนิ ด thermopile, bandpass filters, lens
mount และ iris และได้นามาทดสอบวัดกาลังของ laser pointer ที่สุ่ม
ตัวอย่างมาจากตลาดในประเทศจานวน 19 ชิ้น ซึ่ งประกอบไปด้วยเลเซอร์
สี แดง สี เขียว และสี ม่วง มีค่าความไม่แน่ นอนในการวัดของชุ ดวัดที่ 1%
โดยประเมินจากการสอบเทียบ power detector และ bandpass filter และ
ได้ทาการวิเคราะห์ระดับความอันตรายของ laser pointer ที่ จาหน่ ายใน
ประเทศ โดยอ้างอิงตามมาตรฐาน ANSI และ IEC นั้น พบว่ากาลังของ
เลเซอร์ พอยเตอร์ สีแดง 75% เป็ นไปตามลิมิตของ US Code of Federal
Regulations (US CFR) ในขณะที่ 50% ของเลเซอร์ พอยเตอร์ สีเขียว นั้น
ไม่เ ป็ นไปตามลิ มิตของ US CFR ทั้งก าลังของย่านความยาวคลื่ น ที่
มองเห็น (VIS) และมองไม่เห็น (IR) ส่ วนเลเซอร์ พอยเตอร์ สีม่วงนั้น การ
วัดพบว่า เลเซอร์พอยเตอร์ สีม่วงทั้งหมด ให้กาลังเกินลิมิตของ US CFR
งานวิจยั นี้ เป็ นผลงานแรกที่ ทาการสุ่ ม วัดก าลังของเลเซอร์
พอยเตอร์ในประเทศไทยโดยที่มีค่าความแม่นยาสู ง นอกจากนี้ ยงั เป็ นงาน
แรกที่ทาการสุ่ มวัดค่าก าลังเลเซอร์ ข องเลเซอร์ พอยเตอร์ สี ม่วงอี ก ด้วย
เนื่ องจากในปั จจุบ ันยัง ไม่ มี ก ฎระเบี ย บควบคุ ม การซื้ อขายและน าเข้า
อุ ป กรณ์ เ ลเซอร์ ใ นประเทศไทย ข้อ มู ล เหล่ า นี้ จะสามารถน าไปเป็ น
แนวทางในการออกข้อกาหนดมาตรฐานเกี่ยวกับการซื้อขาย laser pointer
ในประเทศ ทั้งนี้ เพื่อเป็ นการประกันความปลอดภัยให้แก่ประชาชนผูใ้ ช้
และสร้างความตระหนักแก่สังคมในความอันตรายของ laser pointer ที่มี
จาหน่ายตามท้องตลาดนัน่ เอง

ประวัติผ้ เู ขียนบทความ
ดร.กนกวรรณ นนทพจน์ ปั จจุบนั มีตาแหน่ ง
เป็ นนัก มาตรวิท ยา ห้ อ งปฏิ บตั ิ ก ารเลเซอร์
พาวเวอร์ ฝ่ ายมาตรวิทยาไฟฟ้า สถาบันมาตร
วิ ท ยาแห่ ง ชาติ ส าเร็ จ ปริ ญ ญาตรี ส าขาวิ ช า
ฟิ สิ กส์ จากมหาวิทยาลัยมหิ ดล สาเร็ จปริ ญญา
เอก สาขาวิ ช าฟิ สิ ก ส์ ด้ว ยงานวิ จยั ทาง
Ultrafast laser spectroscopy จาก Virginia
Polytechnic Institute and State University (Virginia Tech) , USA ในปี
2008 ในปี 2010-2012 ได้ไปทาวิจยั ในฐานะ Guest researcher ด้านนาโน
เทคโนโลยี กับ National Institute of Standard and Technology (NIST,
USA) งานวิ จ ัยที่ ส นใจได้แ ก่ optical, infrared and far-infrared
spectroscopy, และ measurement standard of laser power
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การสอบเทียบมาตรรังสี ยูวเี อ โดยการเทียบกับมาตรรังสี เชิงสเปกตรัมมาตรฐานของ มว.
Calibration of UVA radiometers by comparison against a standard spectroradiometer at NIMT
พลวัฒน์ จําปาเรือง1 ชยุตม์ เจริญกิจ1 และ โรจนา ลีเ้ จริญ1
1
ห้องปฏิบตั ิการการกระจายคลื่นแสง ฝ่ ายมาตรวิทยาแสง สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3/4-5 ถนนเลียบคลองห้า ตําบลคลองห้า อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120 โทรศัพท์ 02-577-5100 ต่อ 2312 E-mail: pollawat@nimt.or.th

มาตรรังสี ยวู เี อเป็ นเครื่ องมือที่ใช้วดั ค่าความรับรังสี ของหลอด
รั ง สี ยู วี เ อ ซึ่ งมี ก ารใช้ ง านอย่ า งแพร่ หลายในวงการแพทย์ และ
อุ ต สาหกรรม การวัด รั ง สี ยู วี เ อให้ มี ค วามถู ก ต้อ งสํ า คัญ อย่ า งยิ่ ง ต่ อ
ประสิ ทธิภาพในการรักษาผูป้ ่ วยและการควบคุมคุณภาพของสิ นค้า ดังนั้น
เครื่ องมือวัดจึงจําเป็ นต้องได้รับการสอบเทียบก่อนนําไปใช้งาน การสอบ
เทียบมาตรรังสี ยวู ีเอ ณ สถาบันมาตรวิทยาแห่ งชาติ (ประเทศไทย) อาศัย
พื้ น ฐานการวัด รั ง สี เ ชิ ง สเปกตรั ม โดยใช้ม าตรรั ง สี เ ชิ ง สเปกตรั ม เป็ น
มาตรฐานเที ย บ และใช้ ห ลอดรั ง สี ยู วี ช นิ ด ไอปรอทซี นอนเป็ น
แหล่ งกําเนิ ด แสง การรายงานผลจะรายงานเป็ นค่ าแฟกเตอร์ การสอบ
เทียบ วิธีการนี้ ตอ้ งคํานวณผลรวมค่ามาตรฐานของปริ มาณความรับรังสี
เชิงสเปกตรัมในช่วงยูวีเอตั้งแต่ความยาวคลื่น 315 นาโนเมตร จนถึง 400
นาโนเมตรซึ่ งเป็ นนิ ยามมาตรฐานระหว่ า งประเทศโดยองค์ ก ร
คณะกรรมาธิ ก ารความสว่ า งระหว่ า งประเทศ การประเมิ น ความไม่
แน่นอนของการวัดบนวิธีการดั้งเดิมตาม GUM จะทําให้เกิดความยุง่ ยาก
ในการหาค่าสหสัมพันธ์และความไม่เป็ นเชิงเส้นของการวัด การวิเคราะห์
ด้วยแบบจําลองมอนติ-คาร์ โลจะสามารถแก้ปัญหานี้ได้ และให้ผลลัพธ์ที่
ไม่แตกต่างกัน โดยทัว่ ไปขีดความสามารถของการสอบเทียบเครื่ องมื อ
ชนิดนี้มีความไม่แน่นอนเท่ากับร้อยละ 4.5

This work presents a method for calibration of a UVA based on the
source-based spectroradiometric method. In the calibration process, the
UVA meter under calibration is calibrated against the reference
spectroradiometer whose calibration factor has been previously
determined by calibration against spectral irradiance standard lamps.
The Hg(Xe) lamp is used as the calibration light source. The UVA
calibration factor is reported on the certificate of calibration and it can
be obtained from the ratio of UVA integrated irradiance value from the
spectral irradiance values of the calibration source as measured by the
reference spectroradiometer to the UVA meter’s reading. The UVA
integrated irradiance corresponds the UVA action spectrum which is the
rectangular function from 315 nm to 400 nm as recommended by the
International Commission on Illumination (CIE). Estimating the
associated measurement uncertainty by using the traditional GUM
method is too complicated due to correlations and non-linearity. To
avoid such complexity, a Monte-Carlo simulation is employed and both
results were not significantly different. From the Monte-Carlo method,
the relative expanded measurement uncertainty for a typical UVA meter
calibration at NIMT is estimated to be 4.5%.

คําสําคัญ: มาตรรังสี ยวู ีเอ, มาตรรังสี เชิงสเปกตรัม, การสอบเทียบ, ความ
ไม่แน่นอนของการวัด, แบบจําลองมอนติ-คาร์โล

Keywords: UVA meter, spectroradiometer, calibration, measurement
uncertainty, Monte-Carlo method.

Abstract

1. บทนํา

บทคัดย่อ

ในปั จจุ บ นั มี การใช้ป ระโยชน์จากแหล่ ง กําเนิ ด รังสี ยูวีเ อใน
หลายด้า น อาทิ งานวิจ ยั และงานด้า นอุ ตุนิย มวิทยา การรั กษาโรคทาง
ผิวหนัง และโดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคอุตสาหกรรมที่มีการใช้งานอย่าง
แพร่ หลาย [4] เช่ น การบ่ มพอลิ เ มอร์ ในอุ ตสาหกรรมแม่ พิมพ์ การ
ตรวจสอบรอยแตกร้าวของโลหะ การบ่มสี และสารเคลื อบของวัสดุ ใน
อุ ต สาหกรรมชิ้ น ส่ ว นยานยนต์ และการบ่ ม สารละลายเคมี ไ วแสงใน
กระบวนการถ่ายทอดลวดลายอิเล็กทรอนิ กส์ ดว้ ยเทคนิ คโฟโตกราฟี ใน

A broadband UVA radiometer is generally known as UVA
meter which is used to measure UVA irradiation of UV sources. At
present, UVA radiation is utilized in many areas ranging from medical
applications to industrial applications. Accurate measurement of UVA
irradiation is therefore critical for effective and safe medical treatment
and quality control in product manufacturing. A UVA meter should
regularly be calibrated in order to maintain its measurement accuracy.
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กระบวนการผลิตอุปกรณ์ไมโครอิเล็กทรอนิ กส์ เป็ นต้น การวัดค่าความ
รับรังสี ยวู ีเอหรื อที่รู้จกั ในอีกชื่อหนึ่ งคือความเข้มรังสี ยวู ีเอเพื่อให้ได้ค่าที่
ถูกต้องมีความจําเป็ นอย่างมาก เพราะจะส่ งผลกระทบไปยังคุณภาพของ
ผลการวิจยั ประสิ ทธิภาพในการรักษาผูป้ ่ วย คุณภาพของการทดสอบและ
คุณภาพของผลิตภัณฑ์ ดังนั้นการสอบเทียบมาตรรังสี ยวู ีเอก่อนนําไปใช้
งานนั้น เป็ นสิ่ ง ที่ สํา คัญ อย่า งยิ่ง เพราะจะทํา ให้ผ ลของการวัด มี ค วาม
ถูกต้องแม่นยําและมีการสอบกลับได้ไปยังหน่ วยฐานในระบบหน่วยวัด
ระหว่างประเทศ
ในอดี ตที่ ผ่านมาประเทศไทยขาดห้องปฏิ บตั ิ การที่ สามารถ
สอบเที ย บมาตรรั ง สี ยูวี เ อและได้รั บ การรั บ รองมาตรฐานระบบงาน
ระหว่างประเทศเลขที่ ISO/IEC 17025 ได้ ด้วยปั ญหาดังกล่าวสถาบัน
มาตรวิทยาแห่ งชาติ (ประเทศไทย) จึ งได้สนับสนุ นงานวิจยั พัฒนาการ
สอบเทียบมาตรรังสี ยูวีเอขึ้นในปี พ.ศ. 2555 และได้รับการรับรองตาม
มาตรฐานเลขที่ ISO/IEC 17025 ในปี ถัดมา ซึ่ งงานวิจยั นี้ ได้พฒั นาวิธีการ
สอบเที ย บมาตรรั ง สี ยูวี เ อ โดยการเที ย บกับ มาตรรั ง สี เ ชิ ง สเปกตรั ม
มาตรฐาน และอาศัยการวิเคราะห์ขอ้ มูล การหาความไม่แน่ นอนของการ
วัดด้วยวิธีมอนติ-คาร์โล ซึ่ งจะทําให้สามารถหาองค์ประกอบของความไม่
แน่นอนอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ได้โดยง่าย

การสอบเที ยบมาตรรังสี ยูวีเอมี หลากหลายวิธี เช่ น เที ยบกับ
หลอดมาตรฐานชนิ ดดิวเทอเรี ยม เทียบกับหัววัดยูวีเอมาตรฐาน เทียบกับ
มาตรรังสี ยูวีเอมาตรฐาน หรื อใช้มาตรรังสี เชิ งสเปกตรัมเป็ นมาตรฐาน
เทียบ ซึ่ งสามารถใช้มาตรฐานได้ 2 ชนิ ด คือ มาตรรังสี เชิงสเปกตรัมแบบ
กราดและแบบอนุ กรมแถวไดโอด (Scanning and diode array
spectroradiometers) [5] โดยใช้แสงจากหลอดชนิ ด ไอปรอทซี น อน
หลอดชนิ ดไอปรอท หรื อหลอดแสงดํา (Black light lamps) เป็ น
แหล่งกําเนิ ดแสงที่ใช้ในการสอบเทียบ ทั้งนี้ การเลือกแหล่งกําเนิ ดแสงที่
ใช้ในการสอบเทียบจะส่ งผลกระทบต่อความคลาดเคลื่อนในการวัดขณะ
ใช้งาน ถ้าสเปกตรัมของแหล่งกําเนิ ดแสงที่ใช้ในการสอบเทียบมีลกั ษณะ
แตกต่ า งไปจากแหล่ ง กํา เนิ ด แสงที่ ถู ก ทดสอบซึ่ งเรี ย กว่า ความคลาด
เคลื่อนเนื่ องจากความไม่สอดคล้องของสเปกตรัม (Spectral mismatch
error) จากงานวิจยั ของสถาบันมาตรวิทยาแห่ งชาติประเทศสหรัฐอเมริ กา
พบว่ามีร้อยละของความคลาดเคลื่อน ดังตารางที่ 1 [4]
การรายงานผลการสอบเทียบจะรายงานค่าการตอบสนองต่อ
ความรับรังสี ยวู ีเอ (UVA irradiance responsivity, (Rt)) ซึ่ งตามนิ ยามของ
CIE จะสามารถหาได้ดงั สมการที่ 2

R
t

2. ทฤษฎี
มาตรรังสี ยวู ีเอประกอบด้วย 2 ส่ วน ได้แก่ ส่ วนแสดงผล และ
ส่ วนแปลงสัญญาณแสงเป็ นสัญญาณไฟฟ้ า ส่ วนแปลงสัญญาณเรี ยกว่า
หัววัดรังสี ยวู ีเอ (UVA detector) จะประกอบด้วยไดโอดตรวจจับแสง
(Photodiode) ซึ่ งทําหน้าที่ในการเปลี่ยนสัญญาณแสงเป็ นสัญญาณไฟฟ้ า
ช่องรับแสง (Aperture) ทําหน้าที่ในการกําหนดพื้นที่รับแสง ตัวกรองรังสี
ยูวีเอ (UVA filter) เป็ นตัวกําหนดการตอบสนองเชิงสเปกตรัมของหัววัด
แสง และตัวกระจายแสง (Diffuser) ทําหน้าที่ช่วยทําให้ลาํ แสงเป็ นไป
ตามกฎของโคไซน์ สัญญาณตั้งต้นที่วดั ได้จากหัววัดรังสี ยวู ีเอจะอยูใ่ นรู ป
ของสัญญาณไฟฟ้ า ( i ) ในหน่วยโวลต์หรื อแอมป์ และเครื่ องมือชนิดนี้
จะถู ก สอบเที ย บโดยผู ้ผ ลิ ต เพื่ อ ทํา การแปลงความสั ม พัน ธ์ ร ะหว่ า ง
สัญญาณไฟฟ้ าให้เป็ นสัญญาณทางแสง [4] ดังสมการที่ (1)

โดยที่

act

E

std

(2)

(  )  d

E

UVA

คื อ ค่ า ความรั บ รั ง สี รวมในช่ ว งยูวีเ อที่ ค าํ นวณได้จ าก

( ) คือ ค่าความรับรังสี เชิง
สเปกตรัมที่วดั ด้วยมาตรรังสี เชิงสเปกตรัม และ i คือค่าสัญญาณที่อ่าน
ได้จากมาตรรังสี ยวู เี อที่ถูกสอบเทียบ
ในบางครั้ งจะนิ ย มรายงานค่ า แฟกเตอร์ ก ารสอบเที ย บ
(Calibration factor, (Kt )) ซึ่ งคํานวณได้จากส่ วนกลับของค่าการ
ตอบสนองต่อความรับรังสี ยวู เี อ ดังสมการที่ 3

K

t



E

std

1

R

(3)

t

(1)

ตารางที่ 1 ความคลาดเคลื่อนเนื่องจากความไม่สอดคล้องของสเปกตรัม
ชนิดหลอดที่ใช้ทดสอบ (ขณะใช้งาน)
ชนิดหลอดที่
ใช้สอบเทียบ ไส้ทงั สเตน ไอปรอท ดิวเทอเรี ยม ซี นอน
ไส้ทงั สเตน
0.0 %
50.8 %
-6.7 %
2.7 %
ไอปรอท
-33.7 %
0.0 %
-38.2 %
-31.9 %
ดิวเทอเรี ยม
7.2 %
61.7 %
0.0 %
10.1 %
ซี นอน
-2.7 %
46.8 %
-9.2 %
0.0 %

E ( ) คือค่าการกระจายตัวของความรับรังสี เชิ งสเปกตรัม

ของแหล่งกําเนิดแสง (Spectral irradiance distribution of source) และ

s

400

UVA

มาตรรังสี เชิ งสเปกตรัมมาตรฐาน

0

โดยที่

E

i



315



i   E  ( )  sact ( )  d

i

( ) คื อ ค่ า การตอบสนองเชิ ง สเปกตรั ม ของมาตรรั ง สี ยูวี เ อ

(Spectral responsivity of UVA meter)
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ความรับรังสี มาตรฐานของกลุ่มหลอดมาตรฐาน ซึ่ งมีการสอบกลับได้ไป
ยังหน่วยฐานในระบบหน่วยวัดระหว่างประเทศ
การประเมินความไม่แน่ นอนของการวัดอ้างอิงตามมาตรฐาน
เลขที่ JCGM 100:2008 [1] มาตรฐานเลขที่ JCGM 101:2008 ว่าด้วยการ
ประเมิ นความไม่แน่ นอนด้วยวิธีการมอนติ -คาร์ โล [2] และมาตรฐาน
เกี่ยวกับการประเมินความไม่แน่ นอนของการวัดทางด้านแสงเลขที่ CIE
198:2011 [3] ทั้งนี้ ความไม่แน่ นอนของการวัดสําหรับการสอบเทียบ
มาตรรังสี ยูวีเอโดยการใช้มาตรรังสี เชิ งสเปกตรัมเป็ นมาตรฐานเที ยบมี
แหล่งที่มาของความคลาดเคลื่อนหลักดังนี้
 ความคลาดเคลื่อน Type A ที่อ่านค่าได้จากมาตรรังสี ยวู ีเอ
ภายใต้ ก ารสอบเที ย บและมาตรรั ง สี เ ชิ ง สเปกตรั ม มาตรฐาน ซึ่ งมี
แหล่งที่มาจาก 2 ส่ วนคือ ความสามารถในการทําซํ้า (Repeatability) และ
ความสามารถในการทํา ให้ เ กิ ด ขึ้ นใหม่ ข องการสอบเที ย บ 1 รอบ
(Reproducibility)

3. การติดตั้งอุปกรณ์ และวิธีการสอบเทียบ
การสอบเทียบมาตรรังสี ยวู ีเอ ณ สถาบันมาตรวิทยาแห่ งชาติ
ใช้วิธีการบนพื้นฐานการวัดรังสี เชิ งสเปกตรัม โดยการใช้มาตรรังสี เชิ ง
สเปกตรัมชนิ ดอนุกรมแถวไอโอดเป็ นมาตรฐานเทียบ ซึ่ งจะเก็บค่าสเกล
มาตรฐานสํ า หรั บ ค่ า การตอบสนองต่ อ ความรั บ รั ง สี เ ชิ ง สเปกตรั ม
(Spectral irradiance responsivity) ไว้ และใช้หลอดชนิ ดไอปรอทซี นอน
ขนาดกําลัง 500 วัตต์ เป็ นแหล่งกําเนิดแสงในการสอบเทียบ

รูปที่ 1 ภาพมุมบนของระบบการสอบเทียบมาตรรังสี ยวู เี อ
สํา หรั บ การจัด วางแนวแกนทัศ นศาสตร์ (Optical axis
alignment) และระนาบอ้างอิงของการวัด (Reference plane) จะใช้เทคนิ ค
การสะท้อนกลับหมดและการแทรกสอดของแสงเลเซอร์ ฮีเลียม-นี ออน
ชนิด 2 ทิศทางร่ วมกับเป้ านิ่ง (Target) และกล้องวิดีโอ การติดตั้งอุปกรณ์
และเครื่ องมือมาตรฐานในการสอบเทียบมาตรรังสี ยวู ีเอ มีการติดตั้งดังรู ป
ที่ 1 โดยที่ ฉ ากกั้น แสงขนาดรู เ ปิ ด 30 มิ ล ลิ เ มตรและขนาดรู เ ปิ ด 50
มิลลิเมตรจะวางห่างจากระนาบอ้างอิงเท่ากับ 214.5 มิลลิเมตร และ 359.5
มิลลิเมตรตามลําดับ ส่ วนแผ่นกรองแสงยูวีเอและแผ่นตัดแสงคลื่นยาว
ขนาด 2 นิ้ วจะวางห่ างจากระนาบอ้างอิงเป็ น 159.5 มิลลิเมตรและ 199.5
มิลลิเมตรตามลําดับ

รู ปที่ 3 ความคลาดเคลื่อนของความสามารถการทําซํ้าในการวัดสเปกตรัม
 ความคลาดเคลื่อน Type B ได้มาจากหลายแหล่ง สําหรับ
วิธีการนี้จะเกิดจากแหล่งต่าง ๆ ดังนี้
 จากสเกลความยาวคลื่น (Wavelength scale) ของมาตรรังสี เชิง
สเปกตรัมมาตรฐานที่มีความคลาดเคลื่อนเท่ากับ ± 0.3 นาโนเมตร
 จากความละเอียดเชิ งสเปกตรัม (Spectral resolution) ของ
มาตรรังสี เชิ งสเปกตรัมมาตรฐานซึ่ งมีการประเมินความไม่แน่ นอนบน
พื้นฐานของ three-point method มีการประเมินความไม่แน่นอนที่ความ
ละเอียดเชิงสเปกตรัมเท่ากับ (3.1 ± 0.2) นาโนเมตร
 จากความไม่สมํ่าเสมอเชิ งพื้นที่ของแหล่งกําเนิ ดแสงที่ใช้ใน
การสอบเทียบ (Spatial non-uniformity of source) จากผลการทดลอง
ความคลาดเคลื่อนจากส่ วนนี้จะไม่เกินร้อยละ 5
 จากการกํา หนดมุ ม ของการตกกระทบพบว่ า จะมี ค วาม
คลาดเคลื่อนเป็ นไปได้ภายใน 3 คิดเป็ นร้อยละ 0.2
 จากแสงรบกวนเชิงสเปกตรัม (Spectral stray light) ของมาตร
รังสี เชิงสเปกตรัมมาตรฐานจะประเมินที่ความคลาดเคลื่อนร้อยละ 1

รูปที่ 2 ภาพการจัดวางแนวหัวรับแสง ด้วยลําแสงเลเซอร์ชนิด 2 ทิศทาง

4. การสอบกลับได้ ทางมาตรวิทยาและการประเมินความไม่
แน่ นอนของการวัด
มาตรรังสี เชิ งสเปกตรัมมาตรฐานชนิ ดอนุกรมแถวไดโอดใช้
เป็ นมาตรฐานในการสอบเทียบมาตรรังสี ยวู ีเอ มีการสอบกลับได้ไปยังค่า
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 จากความเสถี ย ร (Stability) ของมาตรรัง สี เ ชิ งสเปกตรั ม
มาตรฐาน จากการทดลองมีความคลาดเคลื่อนเท่ากับร้อยละ 0.6
 จากการเลื่อนของค่าสเกลมาตรฐาน (Drift of standard) จาก
ข้อมูลประวัติพบว่าจะมีค่าตํ่ากว่าร้อยละ 5
 จากการกําหนดระยะการวัดซึ่ งจะมีความคลาดเคลื่อนไม่เกิ น
± 1 มิลลิเมตร พบว่าจะมีคลาดเคลื่อนเป็ นร้อยละ 0.2

สหสัมพันธ์และความเป็ นเชิ งเส้นของระบบได้โดยง่าย แต่หากประเมิน
ความไม่แน่นอนโดยใช้วิธีมอนติ-คาร์ โลจะทําให้สามารถวิเคราะห์ขอ้ มูล
ได้สะดวกและสามารถแก้ปัญหาข้างต้นได้ ทั้งนี้การสอบเทียบมาตรรังสี
ยูวีเอของ มว. ด้วยวิธีการที่นาํ เสนอนี้ จะมี ความไม่แน่ นอนขยายเท่ากับ
ร้อยละ 4.5 ที่ระดับความเชื่อมัน่ ร้อยละ 95.45

รูปที่ 4 ความไม่แน่นอนจากความไม่สมํ่าเสมอเชิงพื้นที่ของลําแสง

รู ปที่ 6 ความสัมพันธ์ของความไม่แน่นอนจากแหล่งที่มาต่าง ๆ

 จากผลกระทบของอุ ณ หภู มิ แ วดล้อ มของห้ อ งปฏิ บ ัติ ก าร
ความคลาดเคลื่อนจากส่ วนนี้จะเท่ากับร้อยละ 1.6
 จากความเป็ นเชิ งเส้นของมาตรรังสี เชิ งสเปกตรัมประเมิ นที่
ร้อยละ 1
นอกจากนี้ ยงั มีความคลาดเคลื่อนจากแหล่งอื่น ๆ เช่ น ความ
ละเอียดของการอ่านค่า ความสามารถในการทําให้เกิ ดขึ้นใหม่ของการ
สอบเทียบหลาย ๆ รอบ เป็ นต้น
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รู ปที่ 5 การกระจายแฟกเตอร์การสอบเทียบที่จาํ ลองด้วยวิธีมอนติ-คาร์โล

3. สรุ ป
การสอบเที ยบมาตรรังสี ยูวีเอโดยใช้มาตรรังสี เชิ งสเปกตรัม
เป็ นมาตรฐานเทียบ หากประเมินความไม่แน่ นอนตามวิธีการของ GUM
จะทําให้เกิ ดความยุ่งยากมากในการวิเคราะห์ ขอ้ มูล อี กทั้งจะทําให้ไ ด้
ความไม่ แน่ น อนของการวัด ที่ ไ ม่ ส มบูร ณ์ เนื่ อ งด้ว ยไม่ ส ามารถหาค่ า
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เครืองตรวจสอบชินงานอัตโนมัติโดยใช้ ตัวตรวจจับชนิดเส้ นใยแก้วนําแสงและกล้อง USB ราคาถูก
Automatic inspection machine using fiber optic sensor & low cost USB camera
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ความผิดพลาดจากการทํางานของเครื องจักรทีผลิ ตออกมามี
ความแม่น ยําและถู กต้องทุกชิ น งานและการตรวจสอบโดยมนุ ษย์ก็ไม่
รวดเร็ วเหมือนเครื องทดสอบดังนันเครื องทดสอบจึงมีความต้องการจาก
ผูป้ ระกอบการอุตสาหกรรมการผลิตชินส่ วนต่างๆ เพือไม่ให้ชินงานเสี ย
ปะปนไปกับชินงานดี
เครื องตรวจสอบเกลี ยวและขนาดอัต โนมัติ จะช่ วยลดขยะ
อุตสาหกรรมทีส่งผลต่อสิ งแวดล้อมเพราะชิ นงานบางชินสามารถนํามา
ผลิ ต ได้อี ก ครั งโดยกระบวนการตรวจสอบแต่ ล ะขัน ตอนหากมี ค วาม
ผิ ด พลาดในขัน ตอนใดก็ ส ามารถตรวจสอบได้แ ละนํา กลับ ไปเข้า สู่
กระบวนการผลิ ตโดยเครื องจักรใหม่อีกครังเพือเป็ นการลดต้นทุนและ
เวลา

Abstract

2. โครงสร้ างระบบทีน ําเสนอ

This paper presents the design of automatic inspection
machine for classification of work pieces which was mainly consist of
two parts. The first section is investigating the tapping by fiber optic
sensor, and another is the measurement of diameter of the objects using
the low cost USB webcam which its drawing was processed by using
LabVIEW software. The inspection data will be informed to the PLC
for classification procedure.

โครงสร้างระบบทังหมดมีแผนภาพดังรู ปที 1 ประกอบด้วย
กล้องเวปแคมราคาถู ก โดยจะเชื อ มต่ อกับ เครื องคอมพิ วเตอร์ ที ติด ตัง
โปรแกรม LabVIEW ผ่านทางพอร์ต USB ซึงเครื องคอมพิวเตอร์ เชื อมต่อ
กับPLC เพือควบคุมการคัดแยกชินงานอย่างอัตโนมัติ

บทคัดย่ อ
บทความนี นาํ เสนอการออกแบบเครื องจักรอัตโนมัติเพือคัด
แยกชิ น งานทีผ่านกระบวนการผลิ ต โดยประกอบด้วย 2 ส่ วนหลัก ๆ
คือ การตรวจสอบเกลี ยวด้านในของชิ นงานด้วยตัวตรวจจับชนิ ดเส้นใย
แก้วนําแสง และการวัด ขนาดเส้น ผ่า นศูน ย์ก ลางของชิ น งานด้วยการ
ประมวลผลภาพจากกล้อง USB ราคาถูก ซึ งเชื อมต่อกับ คอมพิวเตอร์
ด้ว ยโปรแกรม LabVIEW ส่ ง ผ่า นข้อ มูล ให้ก บั PLC เพือ ทํา งาน
ควบคุมการคัดแยกชิ นงานต่อไป

Keywords: fiber optic sensor, USB webcam, PLC, automatic inspection
machine
รูปที 1 โครงสร้างการทํางานของเครื องตรวจสอบชินงานแบบอัตโนมัติ

1. บทนํา
เนื องจากชิ น งานที อ อกจากเครื องจัก รนัน จําเป็ นต้องมี ก าร
ทดสอบคุณสมบัติต่างๆ [1]-[2] ให้ถูกต้องและสมบูรณ์ครบถ้วนก่อนส่ ง
ให้กบั ลูกค้าดังนันขันตอนการตรวจสอบทีสําคัญคือ การวัดขนาด เส้น
ผ่านศูนย์กลาง และเกลียว เป็ นต้น เพือให้ได้ชินงานทีมีคุณภาพและความ
เชือถือจากกลุ่มลูกค้าในภาคธุรกิจอุตสาหกรรมทีมีบทบาทต่อประเทศใน
ปัจจุบนั อย่างมาก

2.1 ตัวตรวจจับชนิดเส้ นใยแก้ วนําแสง (Fiber Optic Sensor)
ตั ว ต ร ว จ จั บ ช นิ ด เ ส้ น ใ ย แ ก้ ว นํ า แ ส ง เ ป็ น อุ ป ก ร ณ์
อิเ ล็ก ทรอนิ กส์ ทีใ ช้สําหรับ ตรวจจับ การมี หรื อไม่มี ของวัตถุ โดยอาศัย
หลัก การวัด ปริ ม าณของความเข้มของแสงที ก ระทบวัต ถุ แ ละสะท้อ น
กลับมา ลักษณะของตัวตรวจจับชนิดเส้นใยแก้วนําแสงดังรู ปที 2
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2.3 ระบบคัดแยกชินงานด้ วย PLC
PLC (Programmable Logic Control) คือตัวควบคุมทีนิยมใช้
ในการควบคุ ม ในงานอุ ต สาหกรรม ถู ก พัฒ นาขึ นมาเพื อ ทดแทน
วงจรรี เลย์ เป็ นเครื องควบคุ ม ที มี ร าคาถู ก สามารถใช้ ง านได้อ ย่า ง
เอนกประสงค์ และสามารถเรี ย นรู ้ ก ารใช้ ง านได้ง่ า ย ซึ งในระบบที
ออกแบบนี ได้ใช้ PLC ของบริ ษทั มิตซูบิชิ รุ่ น FX1N-40MR ทีมีดิจิตอล
อินพุต 24 ช่อง และดิจิตอลเอาต์พตุ 16 ช่อง ดังรู ปที 4
รูปที 2 ตัวตรวจจับชนิดเส้นใยแก้วนําแสง
ตัวตรวจจับชนิ ดเส้นใยแก้วนําแสงมีหลักการทํางานโดยแอม
พลิ ฟลายเออร์ ยิงแสงไปกระทบวัตถุ และสะท้อนกลับมายังหัวไฟเบอร์
ออปติก แล้วส่ งกลับไปยังแอมพลิ ฟลายเออร์ ทาํ การประมวลผลจากค่า
ความเข้มแสงทีได้แล้วส่ งสัญญาณเอาต์พุตออกมา ข้อดี ข องการใช้ตวั

รูปที 4 PLC มิตซูบิชิ รุ่ น FX1N-40MR

ตรวจจับ ชนิ ด เส้นใยแก้วนําแสงคือ ขนาดของหัวทีมี ขนาดเล็ก ทําให้
เหมาะกับการใช้งานในพืนทีจาํ กัดหรื อตรวจจับชินงานทีมีขนาดเล็ก

เมือชิ นงานผ่านกระบวนการตรวจสอบเกลี ยวและวัด ขนาด

ส่ ว นประกอบของตัว ตรวจจับ ชนิ ด เส้ น ใยแก้ ว นํ า แสง

เสร็ จเรี ยบร้ อยแล้ว PLC จะทําหน้าทีแยกชิ นงานดี และเสี ยออกจากกัน

ประกอบไปด้วยสองส่ วนหลักๆคือ แอมพลิฟลายเออร์ และหัวไฟเบอร์

โดยใช้ระบบนิวเมติกส์ในการผลักชินงานเสี ยออกจากสายพานลําเลียงดัง

ออปติก แอมพลิฟลายเออร์ เป็ นอุปกรณ์ทาํ หน้าทีประมวลผลจากค่าความ

รู ปที 5

เข้มแสงทีได้รับส่งเป็ นสัญญาณเอาต์พตุ ออกมา

2.2 กล้ อง USB
ระบบการตรวจสอบขนาดด้วยภาพจะใช้กล้องเว็บแคม (web
camera) ที่มีความความละเอียด 2 ล้านพิกเซลและสามารถปรับความ
ละเอียดสูงสุดได้ถึง 16 ล้านพิกเซล มีอตั ราเฟรมสู งสุ ด 30 เฟรมต่อวินาที
และใช้การเชือมต่อกับคอมพิวเตอร์ดว้ ยมาตรฐาน USB 2.0 ดังแสดงในรู ป
ที 3

ชินงานดี

ชินงานเสี ย

รูปที 5 ระบบคัดแยกชินงานด้วย PLC

3. การออกแบบโปรแกรมประมวลผลภาพ
การตรวจจับขนาดวงกลมของชินงานจะใช้การประมวลผล
ภาพด้วยโปรแกรม LabVIEW ร่ วมกับ NI Vision Module ของบริ ษทั
National Instruments ซึ งมีความสามารถในการจับคู่รูปแบบ (Pattern
Matching) การทํางานของโปรแกรมประมวลผลภาพ เมือรับภาพจาก
กล้องแล้ว จะทําการแยกระนาบสี (Color Plane) เพือนําภาพไป
ประมวลผล จากนันโปรแกรมประมวลผลจะทําการจับคู่รูปแบบกับภาพ
ต้นแบบและตรวจจับขอบของวงกลมของชิ นงานเพือวัดขนาดเส้นผ่าน

รูปที 3 กล้องเว็บแคมราคาถูก

ศูนย์กลางทีกาํ หนดจะส่งสัญญาณเอาต์พตุ ดังรู ปที 6
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4. ผลการทดสอบ
ชิ น งานที น ํ า มาวัด เพื อ ทํา การทดลองการทํา งานของ
เครื องตรวจสอบชินงานอัตโนมัติ จะเป็ นลักษณะทรงกระบอก 2 ชัน มีรู

รูปที 6 บล็อกไดอะแกรมการประมวลผลภาพ

ตรงแกนกลางและมีเกลียวอยูด่ า้ นในมีมุมของเกลียว 60 องศา ดังรู ปที 8

ขัน ตอนการคัด แยกชิ น งานว่าเป็ นชิ น งานดี ห รื อชิ น งานเสี ย
สามารถแสดงดังแผนภาพในรู ปที 7

ชินงานมีเกลียว

ชินงานไม่มีเกลียว

รูปที 8 ชินงานทีใช้ในการทดสอบ

4.1 การตรวจสอบเกลียวด้ วยตัวตรวจจับเส้ นใยแก้ นําแสง
ผลการทดสอบไฟเบอร์ อ อปติ ก เซนเซอร์ ที ป ล่ อ ยแสงไป
กระทบกับชินงานทีมีเกลี ยวและไม่มีเกลี ยวค่าทีได้ในแต่ละมุมของการ
วัดค่าสะท้อนจะมีค่าแตกต่างกันออกไปเนื องจากการทีเกลี ยวทํามุมกับ
เซนเซอร์แต่ละมุมจะมีแสงทีสะท้อนกลับมาไม่เท่ากันดังรู ปที 9
ค่าการสะท้อน
500
450

มีเกลียว

400
350

ไม่มีเกลียว

300
250
200
150

รูปที 7 โฟลว์ชาร์ตการทํางานการประมวลผลด้วยโปรแกรม LabVIEW

100
50
0
60

จากรู ปที 7 โปรแกรม LabVIEW จะรับภาพชินงานจากกล้อง
นํ า ม าห าข อบ ข องชิ นงาน ตรวจส อบ วงก ล ม ข องชิ น งาน วั ด
เส้นผ่าศูนย์กลางชินงาน ทังเส้นผ่าศูนย์กลางนอกของชินงานว่าอยูใ่ นค่าที
ได้ก าํ หนดไว้ห รื อ ไม่ ถ้า ไม่ อ ยู่ใ นค่ า ที ไ ด้ก าํ หนดไว้ก็ จ ะเป็ นงานเสี ย
โปรแกรมก็ส่งค่าออกเป็ นชินงานเสี ยให้กบั PLC ต่อไป แต่ถา้ อยูใ่ นค่าที
กําหนดไว้ก็จะผ่านมาวัดเส้นผ่าศูนย์กลางของวงกลมในของชินงาน แต่
ถ้าวัดวงกลมในแล้วไม่อยูใ่ นค่าทีกาํ หนดก็จะเป็ นงานเสี ย โปรแกรมก็ส่ง
ค่าออกไปบอกว่าเป็ นชินงานเสี ยให้กบั PLC ส่ วนถ้าอยูใ่ นค่าทีกาํ หนดก็
จะเป็ นชินงานดี โปรแกรมก็จะส่งค่าออกไปบอกว่าเป็ นงานดีให้กบั PLC
เพือประมวลผลต่อไป จะเห็นได้วา่ จะมีการเช็คค่าสองค่าถ้าค่าใดค่าหนึ ง
ไม่ ไ ด้โ ปรแกรมก็ จ ะส่ ง ค่ า เป็ นงานเสี ย ทัน ที จะไม่ มี ก ารเช็ ค งานใน
ขันตอนต่อไปเพือลดเวลาในการทํางานลง

65

70
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80

85

90

มุม (องศา)

รู ปที 9 เปรี ยบเทียบมุมในการวัดค่าสะท้อนแสง
ซึงจากการตรวจสอบหากพบว่าชินงานไม่มีเกลียวก็จะถูกนํา
กลับไปแก้ไขในขันตอนการทําเกลียวใหม่

4.2 การวัดขนาดชินงานด้ วยกล้ อง
ผลการทดสอบหาค่าขนาดของเส้นผ่านศูนย์กลางของชินงาน
วงกลมทังด้านในและด้านนอกโดยใช้กล้องเว็บแคมราคาถูกเปรี ยบเทียบ
กับค่าทีวดั ได้จากเวอร์ เนี ยร์ คาลิปเปอร์ สามารถแสดงผลได้ดงั ตารางที 1
และตารางที 2
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ตารางที 1 เปรี ยบค่าขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางวงกลมด้านใน ทีวดั ได้จาก
กล้องและเวอร์เนียร์คาลิปเปอร์
ชินที

ค่าเฉลียทีวดั ได้จากกล้อง
(mm)

ค่าทีวดั จาก
เวอร์เนี ยร์คาลิปเปอร์
(mm)

ความ
ผิดพลาด
(mm)

1
2
3
4
5
6

29.95
29.52
29.74
27.62
27.62
29.42

30.20
29.95
30.05
28.20
28.10
29.90

0.25
0.43
0.31
0.58
0.48
0.48

รูปที 11 แสดงสถานะไม่ผา่ น (FAIL)

ตารางที 2 เปรี ยบค่าขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางวงกลมด้านนอก ทีวดั ได้จาก
กล้องและเวอร์เนียร์คาลิปเปอร์
ชินที

ค่าเฉลียทีวดั ได้จากกล้อง
(mm)

ค่าทีวดั จาก
เวอร์เนี ยร์คาลิปเปอร์
(mm)

ความ
ผิดพลาด
(mm)

1
2
3
4
5
6

58.05
59.22
58.12
57.33
59.09
57.16

58.10
59.50
58.30
57.70
59.20
57.00

0.05
0.28
0.18
0.37
0.11
0.16

5. สรุป
การทดลองการใช้ตวั ตรวจจับ ชนิ ด เส้น ใยแก้ว นําแสง เพื อ
ตรวจสอบเกลี ยวโดยการยิงแสงให้ต งั ฉากกับเกลียวของชินงานทําให้ค่า
ของแสงสะท้อนทีกลับมามีค่าแตกต่างกันเนื องจากการทํามุมของแสงที
สะท้อนกลับมา ถ้ามุมของเกลียวตังฉากและระยะห่ างทีพอเหมาะจะมีค่า
สะท้อ นของแสงกลับ มามาก แต่ ถ้า มุ ม ของเกลี ย วไม่ ไ ด้ต ัง ฉากและ
ระยะห่ า งที พ อเหมาะ ค่ า สะท้อ นของแสงกลับ มาก็ น้อ ย ซึ งจากการ
ทดลองพบว่าทีมุมในช่วง 60 ถึง 70 องศา จะให้การสะท้อนทีดีทีสุด
การทดลองการวัด ขนาดของชิ น งานด้ว ยกล้อ งพบว่า มี ค่ า
ใกล้เคียงกับการวัดด้วยเครื องมือทีมีความเทียงตรงกว่าอย่างเวอร์ เนี ยร์ คา

การคัดแยกชินงานจะทําการกําหนดค่าสู งสุ ดตําสุ ดของขนาด
เส้นผ่านศูนย์กลางเอาไว้ หากชินงานมีขนาดอยูภ่ ายในขอบเขตทีกาํ หนด
เอาไว้ก็จะแสดงสถานะผ่าน (PASS) ดังแสดงในรู ปที 10 หากชินงานมี
ขนาดไม่ อยู่ภายในขอบเขตที ก าํ หนดเอาไว้ก็จ ะแสดงสถานะไม่ผ่า น
(FAIL) ดังแสดงในรู ปที 11

ลิ ปเปอร์ แต่อย่างไรก็ยงั คงมีค วามผิดพลาดอยูบ่ ้าง ดังนันการวัด ขนาด
ด้วยกล้องจึงเป็ นอีกแนวทางหนึงทีสามารถนํามาใช้วดั ขนาดทีไม่ตอ้ งการ
ความละเอียดสูงมากและยังลดเวลาการวัดงานแต่ละชินลง เพราะสามารถ
วัดขนาดชินงานหลายขนาดได้พร้อมกัน
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การศึกษาความเป็ นไปได้ ในการใช้ ยานยนต์ ไฟฟ้าในประเทศไทยกรณีศึกษาพืน้ ทีธ่ ัญบุรี
Feasibility Study of Electric Vehicle in Thailand: Thanyaburi Area
กฤษณ์ ชนม์ ภูมิกติ ติพชิ ญ์ 1 พิมพ์ นภัส เอีย่ มสมบูรณ์ 2 และสุ มนมาลย์ เนียมหลาง1 สมหมาย ผิวสอาด1
1
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ถนนรังสิ ต-นครนายก อาเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110 โทรศัพท์ 02-549-3403 E-mail: krischonme.b@en.rmutt.ac.th
2
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ถนนรังสิ ต-นครนายก อาเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110 โทรศัพท์ 02-549-3403 E-mail: pimnapat_i@mail.rmutt.ac.th
ไฟฟ้ ามากที่ สุ ดเพื่ อ การประหยัด พลัง งานในภาพรวม เทคโนโลยีร ถ
พลังงานไฟฟ้ าในต่ างประเทศได้มี ก ารพัฒนาอย่างรวดเร็ วแต่ ส าหรั บ
ประเทศไทยการเติบโตยังช้าอยู่ ลื บเนื่ องมากจากโครงสร้ างพื้นฐานของ
ประเทศยังไม่เข้มแข็ง การรองรั บเทคโนโลยีสมัยใหม่สภาพสังคมและ
สิ่ งแวดล้อมต้องปรับปรุ งและเอื้อต่อสิ่ งใหม่ ซึ่ งต้องใช้เงินลงทุนมหาศาล
ถ้าต้องการสิ่ งเหล่านั้นในเวลาที่เหมาะสม รู ปที่ 1 แสดงการนายานยนต์
ไฟฟ้ าในระบบสมาร์ ดกริ ด ในอนาคตซึ่ ง ช่ วยพัฒ นาภาพรวมของการ
พัฒนาประเทศอย่างแท้จริ ง

บทคัดย่ อ
บทความนี้ นาเสนอการศึ กษาความเป็ นไปได้ใ นการใช้ยาน
ยนต์ไฟฟ้ าในประเทศไทยกรณี ศึกษาพื้นที่ธญ
ั บุรี ซึ่ งในปั จจุบนั ยานยนต์
ไฟฟ้ าได้เข้ามามีบทบาทและเติบโตในระบบขนส่ งของประเทศไทยอย่าง
รวดเร็ ว ยานยนต์ไฟฟ้ าขนาดเล็กเหมาะสาหรับการขนส่ งบุคคลในพื้นที่
ขนาดเล้ก หมู่บา้ นจัดสรร หรื อในเมืองที่มีรัศมีไม่เกิ น 60 กิ โลเมตร จาก
การศึ ก ษาในพื้ น ที่ ธัญบุ รีพบว่าตัว แปรที่ มีอิท ธิ พลมี อยู่ส องตัวแปรคื อ
ลักษณะการออกแบบตัวยานยนต์ไฟฟ้ าและความพอใจต่อเทคโนโลนี
ของยานยนต์ การศึกษานี้ ทาให้สามารถเป็ นข้อมูลในการออกแบบยาน
ยนต์ไฟฟ้ าที่เหมาะสมสาหรับประเทศไทยในอนาคตต่อไป
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คาสาคัญ: ยานยนต์ไฟฟ้ า การศึกษาความพึ่งพอใจ ประเทศไทย
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This paper presents the feasibility study of electric vehicle in
Thailand: Thanyaburi Area. According to the electric vehicles were
developed very fast in the transportation system in Thailand. This
electric vehicle is suitable for driving on the small area as village or
small city. The study showed that the two influenced variables are the
model design and user technology. This study can be verified as the
basic knowledge for design the electric vehicle in Thailand on future.
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รู ปที่ 1 ยานยนต์ไฟฟ้ าในระบบสมาร์ดกริ ดในอนาคต
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ร่ วมกับมหาวิทยาลัย
Nagoya ประเทศญี่ ปุ่น ซึ่ งเป็ นมหาวิท ยาลัย ที่ มีอ าจารย์ที่ ได้รับ Nobel
Price คนล้าสุ ดด้านนวัตกรรม Blue LED ได้ลงนามความร่ วมมือด้าน
งานวิจยั และงานวิชาการ ทั้งนี้ ท้ งั สองมหาวิทยาลัยได้ร่วมกันทางานวิจยั
ระหว่างคณะวิศวกรรมศาสตร์ และ Center of innovation for personalized
and diverse society เรื่ อง “The society and mobility to realize an active
and joyful life style”
รองศาสตราจารย์ ดร.กฤษณ์ ชนม์ ภูมิกิตติ พิช ญ์ หัวหน้าที ม
วิจยั ได้นาเสนอวัตถุ ประสงค์ของโครงการที่ มี ความร่ วมมื อในเฟสแรก

Keywords: electric vehicles, feasibility study, Thailand.

1. บทนา
ยุคการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาเทคโนโลยีดา้ นการขนส่ งอย่าง
รวดเร็ วในสังคมโลก การขนส่ งในเมื อง การขนส่ งระหว่างเมื อง การ
ขนส่ งระหว่า งประเทศ จ าเป็ นเป็ นต้องมี ย านพาหนะที่ เ หมาะสม รถ
พลังงานไฟฟ้ าเป็ นยานพาหนะที่ ตอบโจทย์ส าหรั บ การขนส่ งในเมื อง
(City Car) รัศมีของเมืองไม่เกิ น 60 กิ โลเมตร เหมาะที่จะใช้รถพลังงาน
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ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี กับมหาวิทยาลัยนาโกยา คื อเพื่อ
ต้องการศึกษาพฤติกรรมของคนต่อการใช้ยานยนต์ไฟฟ้ าในสังคมไทยใน
ชีวิตประจาวันก่อนจะมีการพัฒนาเฟส 2 ต่อไปในการพัฒนารู ปแบบของ
รถพลังงานไฟฟ้ าต่อไป ดร.สุ มนมาลย์ เนี ยมหลาง หัวหน้าฝ่ ายวิชาการ ผู้
ร่ วมวิจยั กล่าวว่า รถยนต์พลังงานไฟฟ้ าขนาด 1 ที่นง่ั มีการขับเคลื่ อนโดย
มีแหล่งพลังงานจากแบตเตอรี่ ซ่ ึ งใช้เวลาประจุประมาณ 5 ชัว่ โมงต่อการ
ชาร์จ 1 ครั้ง รถยนต์พลังงานไฟฟ้ าขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ ไฟฟ้ าขนาด 500
วัตต์ สามารถใช้ขบั เคลื่อนต่อเนื่ องได้ระยะทาง 60 กิโลเมตร ต่อการประจุ
ใช้ 1 ครั้ง

การศึกษาความเป็ นไปได้ในการใช้ยานยนต์ไฟฟ้ าในประเทศ
ไทยกรณี ศึกษาพื้นที่ ธัญบุรี ได้แบ่งพื้ นที่ การขับขี่ ออกเป็ น 4 พื้น ที่ คื อ
Zone A: RMUTT (< 3 km) Zone B: Porntisarn Village and
neighborhood ( 3 - 30 km) Zone C: Thunyaburi Distric ( 10 km) และ
Zone D: Others (>30 km)

รู ปที่ 4 ระยะทางที่ขบั ขี่ในแต่ละวัน
ผูข้ บั ยานยนต์ไฟฟ้ าในเขตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุรีและพื้นที่โดยรอบที่ให้สมั ภาษณ์เป็ นชายมากกว่าหญิง คิดเป็ นร้ อย
ละ 65 และ 35 ตามลาดับ ช่วงอายุของผูข้ บั ยานยนต์ไฟฟ้ า พบว่า ช่ วงอายุ
สู งสุ ด ระหว่าง 21-40 ปี (คิดเป็ นร้อยละ 70) และช่ วงอายุระหว่าง 41-60
ปี (คิดเป็ นร้อยละ 30) ระดับการศึกษา พบว่า ระดับปริ ญญาตรี มีจานวนผู ้
ขับยานยนต์ไฟฟ้ าสูงสุด (ร้อยละ 45) รองลงมา คือ ระดับปริ ญญาโท และ
ปริ ญญาเอก (ร้อยละ 25 เท่ากัน ) และระดับมัธยมศึ กษาตอนต้น/ตอน
ปลาย/เทียบเท่า (ร้ อยละ 5) ตามลาดับ สถานภาพของผูข้ บั ยานยนต์ไฟฟ้ า
พบว่า ฝ่ ายสนับสนุ นสู งสุ ด (ร้ อยละ 45) รองลงมา คือ อาจารย์ (ร้อยละ
25) และนักศึกษาระดับปริ ญญาโท และปริ ญญาเอก (ร้อยละ 15 เท่ากัน)
ตามลาดับ
จุ ด ประสงค์ก ารขับ ยานยนต์ไ ฟฟ้ า พบว่ า เพื่ อ เดิ น ทางไป
ติดต่องานระหว่างคณะสู งสุ ด (ร้อยละ 90) รองลงมา เดินทางไปทางธุระ/
ธุรกิจ และเดินทางกลับที่พกั อาศัย (ร้ อยละ 5 เท่ากัน) ความถี่ของการขับ
ยานยนต์ไฟฟ้ า พบว่า ผูข้ บั ยานยนต์ไฟฟ้ าขับเป็ นเวลา 1-3 ครั้ ง/สัปดาห์
สูงสุด และไม่แน่ นอน (ร้ อยละ 35 เท่ากัน) รองลงมา ทุกวัน (ร้อยละ 20)
4-6 ครั้ง/สัปดาห์ และ 1-2 ครั้ง/เดือน (ร้อยละ 5 เท่ากัน) ช่ วงเวลาในการ
เดินทาง พบว่า ไม่แน่นอน (ร้อยละ 75) รองลงมา เวลา 09.00 น.-12.00 น.
และ 13.01 น.-16.30 น. (ร้อยละ 10 เท่ากัน) และ เวลา 16.31 น.-23.59 น.
(ร้อยละ 5)
ความพึ ง พอใจ / ไม่ พึ ง พอใจต่ อ ผู ้ข ับ ยานยนต์ ไ ฟฟ้ าใน
ภาพรวม มีความพึงพอใจในระดับมาก (ค่าเฉลี่ ย 2.35) เมื่อพิจารณาราย
ด้าน พบว่า มีความพึงพอใจสู งสุ ด คือ ปั จจัยกระตุน้ ต่อการขับรถไฟฟ้ า
(แรงจูงใจ) อยูใ่ นระดับมาก (ค่าเฉลี่ ย 2.53) รองลงมา ปั จจัยด้านเทคนิ ค

รู ปที่ 2 การประชุมเตรี ยมความพร้อมในการทาโครงการวิจยั

3. ลักษณะของยานยนต์ ไฟฟ้า
รู ปที่ 3 แสดงยานยนต์ไฟฟ้ าที่ได้นาเข้าจากประเทศญี่ปุ่นเป็ น
รุ่ น Super-Compact Electric Vehicle COMS ของยี่ห้อ Toyota Auto
Body คุณลักษณะเด่นของยานยนต์ไฟฟ้ า เป้ นยานยนต์ส่วนบุคคลนั่ง 1
คน น้ าหนักยานยนต์ 410 กิโลกรัม กาลังไฟฟ้ าพิกดั 590 วัตต์ กาลังไฟฟ้ า
สูงสุด 5 กิโลวัตต์ แรงบิดสู งสุ ด 250 นิ วตันเมตร วิ่งได้ความเร็ วสู งสุ ด 60
กิโลเมตรต่อชัว่ โมง เวลาในกระประจุ 6 ชัวโมงต่อ 1 ครั้ง

รู ปที่ 3 ยานยนต์ไฟฟ้ าที่ใช้ทดสอบ

4. ผลการศึกษา
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และตอบสนองการเดิ นทางในเขตชุ ม ชนเมื อง (ค่าเฉลี่ ย 2.25 และ2.15
ตามลาดับ) อยูใ่ นระดับปานกลาง
ปั จจัยด้านสมรรถนะรถไฟฟ้ า พบว่า ผูข้ บั ยานยนต์ไฟฟ้ ามี
ความพึงพอใจอยูใ่ นระดับปานกลางทุกข้อ โดยค่าเฉลี่ ยสู งสุ ด คือ มีความ
รวดเร็ วในการเดินทาง (ค่าเฉลี่ย 2.30) รองลงมา มีความสะดวกสบาย เช่ น
ที่นงั่ สภาพรถไฟฟ้ า ฯลฯ (ค่าเฉลี่ ย 2.20) และลาดับสุ ดท้าย มีความ
ปลอดภัยขณะขับขี่ (ค่าเฉลี่ย 2.15)
ปั จ จัย ด้า นเทคนิ ค (การตรวจสอบความพร้ อมก่ อ นใช้ งาน)
พบว่า ขับยานยนต์ไฟฟ้ ามี ค วามพึ งพอใจสู งสุ ดคื อ เข็มขัดนิ รภัย และ
ระดับแบบเตอร์รี่ (ค่าเฉลี่ย 2.55 เท่ากัน) อยูใ่ นระดับมาก รองลงมา เบรก
มือ (ค่าเฉลี่ ย 2.40) ส่ วนความร้ อนของเครื่ องยนต์ (ค่าเฉลี่ ย 2.25) อยูใ่ น
ระดับปานกลาง ผู ข้ บั ยานยนต์ไ ฟฟ้ าในเขตมหาวิท ยาลัย เทคโนโลยี
ราชมงคลธัญ บุ รี แ ละพื้ น ที่ โ ดยรอบมี ค วามพึงพอใจในภาพรวมอยูใ่ น
ระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย 2.30)
ปั ญ หาที่ พ บจากการใช้ง าน คื อ ไม่ ส ามารถขับ รถไฟฟ้ าไป
ระยะมากกว่า 80 กิโลเมตรได้ การใช้เวลาในการชาร์ ตแบตเตอรี่ ค่อนข้าง
นาน และนัง่ ได้คนเดียว

(การตรวจสอบความพร้ อมก่ อนใช้งาน) (ค่าเฉลี่ ย 2.44) ส่ วนปั จจัยด้าน
การใช้งาน และปั จจัย ด้านสมรรถนะรถไฟฟ้ า อยู่ใ นระดับ ปานกลาง
(ค่าเฉลี่ย 2.25 และ 2.15 ตามลาดับ) เมื่อพิจารณารายข้อ ดังแสดงผลได้
ดังนี้
ตารางที่ 1 ปัจจัยความพึงพอใจ / ไม่พึงพอใจต่อผูข้ บั ยานยนต์ไฟฟ้ า
ปัจจัยความพึงพอใจ / ไม่ พงึ พอใจต่ อผู้ขับยาน
ยนต์ ไฟฟ้ า
1. ปัจจัยกระตุ้นต่อการขับรถไฟฟ้ า (แรงจูงใจ)
1.1 เป็ นเทคโนโลยีที่ทนั สมัย
1.2 เป็ นรู ปแบบ (Model) ยานยนต์ไฟฟ้ าที่
เหมาะสมกับการใช้งาน
1.3 เป็ นวัฒนธรรมการเดินทางที่เป็ นมิตรกับ
สิ่ งแวดล้อม
2. ปัจจัยด้ านการใช้ งาน
2.1 ตอบสนองการเดินทางในเขตชุมชนเมือง
2.2 ตอบสนองการเดินทางในเขตเมืองชุมชน
ชนบท
2.3 ตอบสนองการเดินทางของคนชราใน
อนาคต
3. ปัจจัยด้ านสมรรถนะรถไฟฟ้ า
3.1 มีความสะดวกสบาย เช่น ที่นง่ั สภาพ
รถไฟฟ้ า ฯลฯ
3.2 มีความปลอดภัยขณะขับขี่
3.3 มีความรวดเร็ วในการเดินทาง
4. ปัจจัยด้ านเทคนิค(การตรวจสอบความพร้ อม
ก่ อนใช้ งาน)
4.1 เข็มขัดนิรภัย
4.2 ความร้อนของเครื่ องยนต์
4.3 เบรคมือ
4.4 ระดับแบบเตอร์รี่
5. ท่านมีความพึงพอใจต่อการขับรถไฟฟ้ าใน
ภาพรวม อยูใ่ นระดับใด
ในภาพรวม

Mean

S.D. แปลความ

2.53
2.85
2.45

.251
.366
.510

มาก
มาก
มาก

2.30

.470

ปานกลาง

2.25
2.15
2.35

.639
.671
.875

ปานกลาง
ปานกลาง
มาก

2.25

.716

ปานกลาง

2.15
2.15

.411
.671

ปานกลาง
ปานกลาง

2.00
2.30
2.44

.562
.470
.458

ปานกลาง
ปานกลาง
มาก

2.55
2.25
2.40
2.55
2.30

.510
.444
.754
.510
.470

มาก
ปานกลาง
มาก
มาก
ปานกลาง

2.35

.330

มาก

4.4 ผลการวิเคราะห์ แบบจาลองของผู้ขับยานยนต์ ไฟฟ้า
จากการทดสอบค่าความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต่าง ๆ ด้วย
การวิเคราะห์ค่า Chi-Square ที่ระดับนัยสาคัญ 0.05 อันจะทาให้ทราบถึง
ความอิสระต่อกันของตัวแปรแต่ละตัวแปรว่ามีความเป็ นอิสระต่อกันจริ ง
หรื อไม่ ถ้าค่า Chi-Square มี ค่าเข้าใกล้ 0 แปลความหมายได้ว่า ตัวแปร
สองตัวนั้นเป็ นอิ สระต่อกัน และถ้าค่า Chi-Square มี ค่าเข้าใกล้ 1 แปล
ความหมายได้ ว่ า ตั ว แปรสองตั ว นั้ นไม่ เ ป็ นอิ ส ระต่ อ กั น หรื อมี
ความสัมพันธ์กนั นัน่ เอง ดังแสดงในตารางด้านล่าง
ตารางที่ 2 การวิเคราะห์ค่า Chi-Square ของผูข้ บั ยานยนต์ไฟฟ้ า
Q3

Q3
Q4
Q5
Q9
Q 10
Q 13
Q 15
Q 17
Q 18
Q 21
Q 8 (Y)

ปั จจัยกระตุน้ ต่อการขับรถไฟฟ้ า (แรงจูงใจ) พบว่า ผูข้ บั ยาน
ยนต์ไฟฟ้ ามีความพึงพอใจสู งสุ ดคือ เป็ นเทคโนโลยีที่ทนั สมัย (ค่าเฉลี่ ย
2.85) รองลงมา มีรูปแบบ (Model) ยานยนต์ไฟฟ้ าที่เหมาะสมกับการใช้
งาน (ค่ า เฉลี่ ย 2.45) อยู่ ใ นระดั บ มาก ส่ ว นล าดับ สุ ด ท้ า ย คื อ เป็ น
วัฒนธรรมการเดิ นทางที่ เป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อม (ค่าเฉลี่ ย 2.30) อยู่ใน
ระดับปานกลาง
ปั จ จัย ด้า นการใช้ ง าน พบว่ า ขับ ยานยนต์ไฟฟ้ ามี ค วามพึ ง
พอใจสูงสุด คือ ตอบสนองการเดินทางในเขตเมืองชุมชนชนบท (ค่าเฉลี่ย
2.35) อยูใ่ นระดับมาก ส่ วนตอบสนองการเดิ นทางของคนชราในอนาคต

Q4
0.000

Q5
0.353

Q9
0.676

Q 10
0.401

Q 13
0.826

Q 15
0.180

Q 17
0.381

Q 18
0.401

Q 21
0.723

Q8
0.381

0.050

0.050

0.165

0.495

0.071

0.322

0.323

0.224

0.322

0.822

0.360

0.830

0.176

0.246

0.403

0.360

0.246

0.038

0.005

0.236

0.219

0.038

0.038

0.219

0.048

0.232

0.008

0.078

0.078

0.008

0.005

0.057

0.048

0.220

0.057

0.291

0.011

0.077

0.291

0.008

0.008

0.000

0.078

0.008
0.008

วิธีการพิจารณาเลือกแบบจาลอง คือ 1) พิจารณาเครื่ องหมายของตัวแปร
ที่มีค่าเป็ นเครื่ องหมายลบและบวก 2) พิจารณาค่า R2 ใกล้ 1 และมีตวั แปร
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ที่สมเหตุสมผลมากที่สุด ในที่น้ ี คือ M5 มี R2= 0.833 และ3) ตรวจสอบ
ความสมเหตุสมผล คื อถ้า เป็ นรู ป แบบ (Model) ยานยนต์ไ ฟฟ้ าที่
เหมาะสมกับ การใช้ง านสู ง จะท าให้ผู ข้ บั มี ค วามพึง พอใจในการ
ให้บริ การเพิ่มขึ้นตามไปด้วย แต่ถา้ เป็ นรู ปแบบ (Model) ยานยนต์ไฟฟ้ า
ที่เ หมาะสมกับ การใช้ง านต่ า จะทาให้ ผูข้ บั มี ค วามพึงพอใจในการ
ให้ บ ริ การลดน้ อ ยลงตามไปด้ว ย และถ้า ยานยนต์ไ ฟฟ้ ามี ค วาม
สะดวกสบาย เช่น ที่นง่ั สภาพรถไฟฟ้ า ฯลฯ สู ง จะทาให้ผขู้ บั มีความพึง
พอใจในการให้บริ การเพิ่มขึ้นตามไปด้วย แต่ถา้ มีความสะดวกสบาย เช่ น
ที่นั่ง สภาพรถไฟฟ้ า ฯลฯ ต่ า จะทาให้ ผูข้ บั มีค วาม พึงพอใจในการ
ให้บริ การลดน้อยลงตามไปด้วย ด้วยเหตุน้ ีเราจึงเลือก สมการด้านล่าง
Y = 40.806 + 40.564 (q10) + 20.363 (q15)
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(1)

เมื่อ Y คือ ค่าความพึงพอใจ Q10 คือ ค่ารู ปแบบที่เหมาะสม
ของยานยนต์ไฟฟ้ า (Optimal model of EV) และQ15 คื อ ค่าของ
ส่วนประกอบที่สะดวก (Comfortable Equipment)

5. สรุปผล
จากการตอบแบบสอบถามของผูข้ บั ขี่ ยานยนต์ไฟฟ้ า จานวน
20 ตัวอย่าง ประเด็นที่ ค วรพิจารณามี ดงั ต่อไปนี้ ผูข้ บั ขี่ยานยนต์ไฟฟ้ า
ในมีความพึงพอใจต่อการได้ขบั ขี่ รถไฟฟ้ าร้ อยละ 100 โดยมีค วามพึง
พอใจในภาพรวมระดับ มาก ซึ่ ง มี ค วามสอดคล้อ งกับ สมการที่ ไ ด้จ า
การวิเคราะห์ความถดถอยโลจิ สติ คว่า รู ปแบบรถไฟฟ้ าคือปัจจัยกระตุน้
ภายนอกที่สาคัญอันทาให้ผขู้ บั ขี่ยานยนต์ไฟฟ้ าเกิ ดความรู ้ สึกพึงพอใจต่อ
การใช้งาน และโครงสร้างของรถไฟฟ้ าที่ความสะดวกสบาย เช่ น ที่นั่ง
สภาพรถไฟฟ้ า มี ผลต่ อ ความพึ งพอใจต่ อการใช้งานมากขึ้ น ต่ อไปใน
อนาคตอีกด้วย ทั้งนี้ อาจเป็ นเพราะผูข้ บั ขี่รถไฟฟ้ าส่ วนใหญ่เป็ นเพศชาย
มีอายุใ นวัยกลางคน ซึ่ งอยู่ใ นวัยทางาน มี ค วามต้องการความทัน สมัย
ความสะดวกและรวดเร็ วในการดารงชี วิต จึ งส่ งผลให้มีความรู ้ สึกเห็ น
ด้ว ยต่ อ ปั จ จัย ดัง กล่ า ว ข้อ เสนอแนะเพื่ อ การพัฒ นาจากการส ารวจ
ข้อเสนอแนะในการเพิ่มความพึงพอใจในการขับขี่รถไฟฟ้ า มี ดงั นี้ เพิ่ม
ความจุของแบตเตอรี่ ในการใช้งาน ความเร็ วในการชาร์ จแบตเตอรี่ หรื อ
ใช้เวลาชาร์จแบตเตอรี่ นอ้ ย และควรเพิ่มที่นง่ั ด้านหลังอีก 1 ที่นงั่
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วงจรขยายเสี ยงคลาสดีทางานตลอดย่านความถี่เสี ยงอย่างง่ าย
Simple Full range Class D Amplifier Circuit
สุ เทพ ทัพธวัช 1
1
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
38 ถ.เพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริ ญ จังหวัดกรุ งเทพ โทรศัพท์ 02-457-0068 ต่อ 5210, 5233 E-mail: suthep.thu@siam.edu

บทคัดย่ อ

1. บทนา

วงจรขยายเสี ยงคลาสดีน้ ี เป็ นวงจรขยายตลอดย่านความถี่เสี ยง
โดยวงจรประกอบไปด้วย ไอซี อาร์ แอล ซี และทรานซิ สเตอร์ การผสม
สัญญาณเสี ยงกับสัญญาณฟั นเลื่ อยใช้ไอซี ออปแอมป์ การป้ อนกลับจะมี
ทั้งสัญ ญาณอนาล็อกทางเอาต์พุต และสัญ ญาณพัล ซ์ อี ก ทั้งวงจรกรอง
ความถี่ ต่ าผ่ านเป็ นแบบอัน ดับ สอง ผลที่ ไ ด้ ท าให้ สั ญ ญาณเสี ย งทาง
เอาต์พุตมี ความสมบูรณ์ ผลจาลองการทางานด้วยโปรแกรมโปรติอุสที่
แหล่งจ่ายไฟ ±45โวลท์ เมื่ อไม่มีสัญญาณอินพุตกรณี ต่อโหลด 4โอห์ ม
และ 8โอห์ม แรงดันเอาต์พตุ เท่ากับ -0.16มิลลิโวลท์ และ-0.32มิลลิโวลท์
ตามลาดับ เมื่อป้ อนสัญญาณอินพุตขนาด 2.3โวลท์พีค-ทู-พีค ตลอดย่าน
ความถี่ เสี ยง สัญญาณเอาต์พุตสามารถสวิงสู งสุ ดประมาณ 40โวลท์พีค
ต่อกับโหลด 4โอห์ ม และ 8โอห์ ม ให้กาลังวัตต์ 200วัตต์ และ 100วัตต์
ตามลาดับ

คลาสของเครื่ องขยายเสี ยงที่รู้จกั กัน[1-3] จะแบ่งตามลักษณะ
การทางานของเทคโนโลยีการออกแบบ ชื่ อเรี ยกของคลาสจึ งเป็ นตัวบ่ง
บอกลักษณะการทางานของวงจร โดยมีอยูส่ องกลุ่ม ได้แก่ วงจรขยายที่มี
หลักการทางานแบบอนาล็อก และวงจรขยายที่ มีห ลัก การทางานแบบ
ดิ จิตอล ถ้าหากกล่ าวถึ งวงจรขยายที่ ป ระหยัด พลังงานและมี ขนาดเล็ ก
จะต้องนึ ก ถึ งวงจรขยายคลาสดี (Class D) การท างานเริ่ ม จากการผสม
สัญญาณฟั นเลื่อยกับสัญญาณเสี ยงด้านอินพุต ได้สัญญาณพัลซ์ที่มีความ
กว้างเปลี่ยนแปลงตามสัญญาณเสี ยง ผ่านภาคขยายแล้วกรองสัญญาณด้วย
วงจรกรองสัญญาณความถี่ ต่ าผ่านเพื่อเอาสัญญาณพัลซ์ออกให้เหลื อแต่
สัญญาณเสี ยง
วงจรขยายคลาสดี มีการออกแบบมาหลากหลายรู ปแบบ ทั้งที่
เป็ นวงจรแบบดิสครี ท[4] และวงจรที่ใช้ไอซี [5] ข้อด้อยในยุคเริ่ มแรกของ
คลาสดี คือ จะตอบสนองความถี่ สูงไม่ดี จึงนิ ยมนามาขับเสี ยงต่าไปจนถึง
เสี ยงกลาง เพราะไม่ตอ้ งการรายละเอียดของเสี ยงมากหนัก ปั จจุบนั ได้มี
การพัฒนาและออกแบบให้สามารถตอบสนองตลอดย่านความถี่ เสี ยงได้ดี
อย่างไรก็ตามนักเล่ นเครื่ องเสี ยงยังวิจารณ์ ว่าคุ ณภาพเสี ยงยังไม่ดีเท่ากับ
คลาสเอบี แต่ข ้อดี ข องวงจรขยายคลาสดี ที่ เด่ นชัด คือ มี ข นาดวงจรเล็ก
ประหยัดพลังงานและเกิ ดความร้อนน้อย เมื่อเทียบกับวงจรขยายคลาสอื่น
ในขนาดวัตต์ที่เท่ากัน
บทความวิจยั นี้ จึงพัฒนาวงจรขยายคลาสดี ที่ตอบสนองตลอด
ย่านความถี่เสี ยงจากวงจรเดิม[6]ที่มีขนาดวงจรที่เล็ก แต่สญ
ั ญาณเสี ยงทาง
เอาต์พุตยังไม่ดี ดังนั้นจึงนาวงจรดังกล่าวมาปรับปรุ งคุณภาพเสี ยงให้ดีข้ ึน
โดยอาศัยหลักการป้ อนกลับ ทั้งสัญญาณอนาล็อกทางด้านเอาต์พุต และ
สัญญาณพัลซ์ ร่ วมกับใช้วงจรกรองความถี่ต่าผ่านอันดับที่สอง[7]

คาสาคัญ: คลาสดี, ตลอดย่านความถี่

Abstract
This Class D Amplifier is Full range Amplify. By circuit
component of IC R L C and Transistor. The mixer of audio with sawtooth signal by use Op-amp, Negative Feedback of output analog and
digital signal, The Second order Low-pass filter. The result showed that
the good output signal. Simulation by Proteus set test showed voltage
source ±45V. In case no input signal, with connecting a load at 4Ω and
8Ω, output voltage equal to -0.16mV and -0.32mV respectively. When
the experiment used input signal is 2.3VP-P, the maximum fluctuation of
output signal is about to 40VP at full range. With connecting a load at
4Ω and 8Ω, the output power are of 200W and 100W respectively.

2. ทฤษฎีและหลักการ
2.1 หลักการทางานของคลาสดี[8]

Keywords: Class D, Full range

การทางานเริ่ มจากแปลงสัญญาณอินพุตที่เป็ นอนาล็อกให้เป็ น
สัญญาณดิจิตอล จากนั้นขยายสัญญาณดิจิตอลแล้วนาสัญญาณที่ขยายแล้ว
แปลงกลับ มาเป็ นสัญ ญาณอนาล็อก โดยระหว่างกระบวนจะมี ก ารส่ ง
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สัญญาณอนาล็อกด้านเอาต์พุตย้อนกลับมาเปรี ยบเทียบสัญญาณอนาล็อก
ด้านอินพุต (พร้อมกับ สร้ างสัญญาณฟั น เลื่ อย) ทาให้ คลื่ นสัญญาณเสี ยง
เอาต์พุตที่ออกมามีการปรับรู ปคลื่นสัญญาณให้ตรงตามสัญญาณที่เข้ามา
ยิ่ง ขึ้ น ส่ ว นการป้ อนกลับ แบบดิ จิ ต อลช่ ว ยให้ สั ญ ญาณพัล ซ์ มี ค วาม
สมบูรณ์ยง่ิ ขึ้น จากหลักการดังกล่าวแสดงไว้ในรู ปที่ 1

สุ ดท้ายปรับปรุ งสัญญาณพัลซ์ที่ขา 1 จากการป้ อนกลับสัญญาณดิจิตอล
ผ่านทาง R8 โดยการป้ อนกลับทั้งสัญญาณอนาล็อกและสัญญาณดิ จิตอล
จะถูกรวมสัญญาณโดยผ่าน R5 ซึ่งการเปลี่ ยนแปลงค่าความต้านทาน R5
จะมีผลต่ออัตราการขยายของวงจรและสัญญาณป้ อนกลับด้วย ดังนั้นเมื่อ
ได้ค่า R5 ที่ เหมาะสมแล้วจะคงที่ ไว้ หากต้องการปรับเพิ่ม/ลดอัตราการ
ขยายของวงจร ท าได้โดยเพิ่ม /ลดค่าความต้านทาน R4 สาหรับ R1-R3
และ C1-C3 เป็ นวงจรกรองความถี่ให้ยา่ นความถี่เสี ยงผ่าน
ทรานซิสเตอร์ Q1 และ Q2 จะรับสัญญาณพัลซ์มาขับสัญญาณ
ให้ กบั ทรานซิ สเตอร์ คู่เอาต์พุตผ่านทาง C5-C6 ไปยังทรานซิ สเตอร์ Q3
และ Q4 ซึ่ งทาหน้าที่ขยายสัญญาณพัลซ์ออกไปเข้าวงจรกรองความถี่ต่า
ผ่านแบบอัน ดับ สอง ส่ วน R14 ต่ อ ไว้เพื่ อป้ องกัน การเสี ยหายจากการ
ไม่ได้ต่อโหลดเพราะขณะที่ไม่ได้ต่อโหลด เมื่อมีสัญญาณอินพุตวงจรจะ
ไม่ สร้ างสัญญาณพัลซ์ และท าให้ Q4 อยู่ส ถานะออนตลอด มี ผลให้ เกิ ด
ความร้อนและเสี ยหายได้ โดยวงจรที่ออกแบบแสดงไว้ในรู ปที่ 3

รู ปที่ 2. รู ปคลื่นไซน์เทียบกับปริ มาณความร้ อนที่เกิดขึ้นของคลาสดี

+45V
AD

D4

o/p

2.2 กาลังสู ญเสียเป็ นความร้ อนในคลาสดี

R6

การพิจารณาการสู ญ เสี ยก าลังเป็ นความร้ อนในรู ป ที่ 2 เป็ น
สัญญาณรู ปคลื่ นไซน์ทางเอาต์พุต และสัญญาณพัลซ์ก่อนเข้าวงจรกรอง
ความถี่ ต่าผ่านเทียบกับปริ มาณความร้ อนที่เกิ ดขึ้นจากความต่างระหว่าง
สัญญาณออกจริ งกับแรงดัน ไฟเลี้ ยง เห็ น ได้ว่าความร้ อนจะเกิ ด ตอนที่
ทรานซิ สเตอร์ อยูส่ ถานะออนเท่านั้นและความร้อนที่เกิ ดขึ้นยังขึ้นอยูก่ บั
ความกว้างของสัญญาณพัลซ์
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รู ปที่ 3 วงจรขยายเสี ยงคลาสดีทางานตลอดย่านความถี่เสี ยงอย่างง่าย

3.2 ผลการจาลองการทางานด้ วยโปรติอุส 8.3
การทดลองเป็ นการจาลองการทางานด้วยโปรแกรมโปรติอุส
เงื่อนไขการทดลองคือวงจรต่อกับแหล่งจ่ายแรงดันไฟ ±45โวลท์ และต่อ
โหลดตัวต้านทาน 4โอห์ม เมื่อเริ่ มต้นการทดลองให้ป้อนสัญญาณแรงดัน
อินพุตรู ปคลื่นไซน์เข้าที่อินพุต Vin ขนาด 2.3โวลท์พีค-ทู-พีค ที่ความถี่ 20
เฮิ ร์ ต ผลการทดลองแสดงไว้ดัง รู ป ที่ 4 จากนั้ นทดลองต่ อ ด้ ว ยการ
ปรับเปลี่ยนค่าความถี่ เป็ น 1กิ โลเฮิร์ต และ20กิโลเฮิร์ต ตามลาดับ ผลการ
ทดลองแสดงไว้ดงั รู ปที่ 5 และ 6 ตามลาดับ โดยที่ ความหมายของสี เส้น
สัญญาณคือ สี เหลืองเป็ นสัญญาณอินพุต สี ฟ้าเป็ นสัญญาณเอาต์พตุ และสี
ชมพูเป็ นสัญญาณพัลซ์ที่ถูกขยาย ณ จุด AD

รู ปที่ 2. รู ปคลื่นไซน์เทียบกับปริ มาณความร้ อนที่เกิดขึ้นของคลาสดี

3 การออกแบบ
3.1 วงจรขยายเสี ยงคลาสดีทางานตลอดย่ านความถี่เสี ยงอย่ าง
ง่ าย
การออกแบบใช้ไอซี TL072 ทาหน้าที่ แรก คือสร้ างสัญญาณ
ฟั น เลื่ อยขึ้ น มาจากตัวไอซี เองด้ว ยวิธีน าสัญ ญาณเสี ยง(อนาล็ อก)ด้าน
เอาต์พตุ ป้ อนกลับผ่าน R6 R7 และC4 หน้าที่ที่สอง คือผสมสัญญาณเสี ยง
กับสัญญาณฟั นเลื่ อยให้ เอาต์พุต เป็ นสัญญาณพัลซ์ ออกทางขา 1 หน้าที่
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รู ปที่ 4 สัญญาณไซน์ที่ความถี่ 20เฮิร์ตกับสัญญาณพัลซ์ ณ จุด AD

มี ผิด เพี้ยนตรงจุดสู งสุ ดและต่ าสุ ดของสัญ ญาณบ้างเล็ก น้อยคือปรากฏ
สัญ ญาณพัลซ์ ที่ ผ่านวงจรกรองความถี่ ต่ า จึ งท าให้ สัญ ญาณเอาต์พุตไม่
เรี ยบสนิ ท แต่หากขนาดแรงดันอินพุตลดต่ากว่า 2.3โวลท์พีค-ทู-พีค ดัง
ปรากฏในรู ปที่ 7 ที่ลดขนาดของสัญญาณอินพุตมีค่าเท่ากับ 2.1โวลท์พีคทู -พีค ที่ ค วามถี่ 1กิ โลเฮิ ร์ต ความผิ ดเพี้ยนตรงจุดสู งสุ ดและต่ าสุ ดของ
สัญญาณเอาต์พุตจะไม่ปรากฏให้เห็น ส่ วนสัญญาณพัลซ์แสดงให้เห็ นว่า
ที่ความถี่เสี ยงสูงจานวนพัลซ์ของสัญญาณพัลซ์จะน้อย และที่ความถี่เสี ยง
ต่าจานวนพัลซ์ของสัญญาณพัลซ์จะถี่ มาก เนื่ องจากความถี่ ในการออน/
ออฟของสัญญาณพัลซ์ดงั กล่าวเกิดจากความถี่เดี ยวของสัญญาณฟันเลื่อย
ที่ ม าผสมกับ สั ญ ญาณเสี ย ง ดังนั้น ความร้ อ นที่ เกิ ด จากการสวิ ต ซ์ ข อง
ทรานซิ สเตอร์ จะเกิดในช่วงความถี่เสี ยงต่ามากที่สุด

รู ปที่ 5 สัญญาณไซน์ที่ความถี่ 1กิโลเฮิร์ตกับสัญญาณพัลซ์ ณ จุด AD

รู ปที่ 7 แรงดันอินพุตสัญญาณไซน์ขนาด 2.1โวลท์พีค-ทู-พีค
จากนั้นทดลองโดยป้ อนสัญญาณเสี ยงด้วยไฟล์เสี ยง “ภูมิแพ้
กรุ งเทพ.wav” ที่ขนาดแอมพลิจูด 2.3โวลท์พีค-ทู-พีค ผลที่ได้แสดงไว้ใน
รู ปที่ 8

รู ปที่ 6 สัญญาณไซน์ที่ความถี่ 20กิโลเฮิร์ตกับสัญญาณพัลซ์ ณ จุด AD
จากรู ป 4-6 เป็ นกรณี ป้อนแรงดันอินพุตค่าสู งสุ ด เมื่อพิจารณา
สัญญาณรู ปคลื่ นไซน์ ทางด้านเอาต์พุต จะเห็ นว่าค่อนข้างสมบูรณ์ แต่ ที่
ความถี่เสี ยง 20เฮิร์ต และ1กิโลเฮิ ร์ต ในรู ปที่ 4 และ 5 สัญญาณเอาต์พตุ จะ

รู ปที่ 8 สัญญาณเสี ยง ภูมิแพ้กรุ งเทพ.wav กับสัญญาณพัลซ์ ณ จุด AD
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จากรู ป ที่ 8 แสดงให้ เห็ น ว่าเมื่ อ เริ่ ม มี สัญ ญาณอิ น พุต เข้ามา
วงจรจะใช้เวลาชั่ว ขณะหนึ่ งในการสร้ างสั ญ ญาณพัล ซ์ (รอการสร้ าง
สัญญาณฟั นเลื่ อย) จากนั้นสัญญาณพัลซ์จะปรั บเปลี่ ยนความกว้างหรื อ
แคบของการออนตามความถี่ สัญญาณเสี ยง โดยที่การสวิตซ์ของสัญญาณ
พัลซ์จะออน/ออฟเกือบเต็มช่ วงบวกและลบของแหล่งจ่ายไฟ ซึ่ งเป็ นไป
ตามหลักการของคลาสดี ส่ วนสัญญาณเสี ยงทางด้านเอาต์พตุ ก็ตอบสนอง
ได้ดีตลอดย่านความถี่เสี ยง

[8] D-TECH. New class d switching technology [Online]. Available:
http://www.tafnaudio.com/dtech.htm
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สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
วุฒิการศึกษาปริ ญญาโท สาขาวิศวกรรม
อิเล็กทรอนิกส์ สถาบันพระจอมเกล้าเจ้า
คุณทหารลาดกระบัง

4. สรุป
จากผลจาลองการทางานของวงจรด้วยโปรแกรมโปรติ อุ ส
สามารถสรุ ปผลได้ดงั นี้
1. กรณี ที่ ยงั ไม่มีสัญญาณเสี ยงทางอินพุต ค่าแรงดัน เอาต์พุต
เข้าใกล้ 0โวลท์ โดยที่เมื่อต่อโหลด 4โอห์ม และ 8โอห์ม แรงดันเอาต์พุต
เท่ากับ -0.16มิลลิโวลท์ และ-0.32มิลลิโวลท์ ตามลาดับ
2. กรณี ป้ อนสั ญ ญาณอิ น พุ ต ขนาด 2.3โวลท์ พี ค -ทู -พี ค
สัญญาณเอาต์พุตสามารถสวิงได้สูงสุด 40โวลท์พีค(สัญญาณไม่ผิดเพี้ยน)
ต่อกับโหลด 4โอห์ม และ 8โอห์ ม ให้กาลังวัตต์ที่ 200วัตต์ และ 100วัตต์
ตามลาดับ
3. ความร้อนของวงจรจะเกิ ดจากทรานซิ สเตอร์ คู่เอาต์พุตและ
ปริ มาณความร้อนสะสมเป็ นผลจากการทางานในย่านความถี่ เสี ยงต่ามาก
ที่สุด
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ระบบยืนยันตัวตนแบบ 2 ขั้นตอนอย่างปลอดภัยสาหรับใช้ งานทัว่ ไป
2-Step Verification Secure System for General Use
ประภาส ผ่องสนาม, อรอนงค์ แซจิว
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
60 ถนนร่ มเกล้า แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุ งเทพฯ 10510
E-mail: p.phongsanam@gmail.com
ต่าง ๆ ซึ่ งหากผูใ้ ช้งานไม่ตระหนักถึ งความเสี่ ยง หรื อภัยคุกคามต่าง ๆ ที่
อาจเกิดขึ้นได้จากความรู ้ เท่าไม่ถึงการณ์ก็อาจนาไปสู่ ความเสี ยหายที่อาจ
ประเมินค่าไม่ได้ ณ ปั จจุบนั การยืนยันตัวตนเพื่อเข้างานระบบสารสนเทศ
ต่ า ง ๆ ยัง คงใช้ ก ารยื น ยัน ตัว ตนในรู ปแบบเดิ ม คื อ ใช้ ชื่ อ ผู้ใ ช้ ง าน
(Username) และรหัสผ่าน(Password) หากผูใ้ ช้งานกาหนดชื่ อผูใ้ ช้งาน
หรื อรหั ส ผ่ า นที่ ง่ า ยเกิ น ไป[1-3] เช่ น 123456, password, 12345,
12345678, qwerty, วัน เดือน ปี เกิด ฯลฯ ก็อาจถูกผูไ้ ม่ประสงค์ดีสามารถ
คาดเดารหั ส ผ่ า นเพื่ อ น าไปใช้ ยื น ยัน ตัว ตนเข้ า สู่ ร ะบบเพื่ อ เข้ า ไป
ดาเนิ นการธุ รกรรมต่าง ๆ แทนผูใ้ ช้งานจริ งได้ซ่ ึ งอาจเกิ ดความเสี ยหาย
ต่าง ๆ ตามมา ซึ่ งในการล็อกอินเข้าใช้งานระบบโดยใช้ชื่อผูใ้ ช้งาน และ
รหั ส ผ่ า น นอกจากจะต้ อ งท างานผ่ า นช่ อ งทางที่ ป ลอดภัย (Secure
Channel) หรื อ SSL (Secure Sockets Layer) เพื่อป้ องกันแฮคเกอร์
(Hacker) หรื อผูไ้ ม่ประสงค์ดีดกั จับข้อมูลระหว่างทางแล้ว ปั จจัยหนึ่ งที่
ต้อ งค านึ ง ถึ ง ในด้ า นความปลอดภัย คื อ การก าหนดชื่ อ ผู ้ใ ช้ ง านและ
รหัสผ่านต้องมีความปลอดภัยและยากต่อการคาดเดาด้วย ซึ่ งการกาหนด
รหัสผ่านเพื่อความปลอดภัยในการยากที่จะคาดเดานั้นจะขึ้นอยูก่ บั ความ
ยาวตัวอักษร[4][5] และต้องประกอบด้วยตัวอักษรตัวเล็ก ตัวใหญ่ ตัวเลข
อัก ษรพิ เ ศษและต้อ งมี ก ารเปลี่ ยนรหั ส ผ่า นใหม่ เ รื่ อย ๆ ด้ว ย ซึ่ งการ
กาหนดรหัสผ่านที่ ยาว เพื่ อความปลอดภัยนั้น จะนาไปสู่ ปัญหาการลื ม
รหัสผ่านหรื อการพิมพ์รหัสผ่านผิดเพิ่มขึ้นด้วย ดังนั้นในระบบที่ตอ้ งการ
ความปลอดภัยสู งเช่ นระบบธนาคารจะมีการใช้รหัส OTP (One Time
Password) โดยมีการส่ งรหัสลับไปยังมือถือของผูใ้ ช้งานในแต่ละครั้งที่มี
การทารายการซึ่ งเป็ นวิธีการที่สะดวกและปลอดภัย แต่ก็ตอ้ งแลกมากับ
การเสี ยค่าใช้จ่ายที่เพิ่มมากขึ้นเพื่อแลกกับความปลอดภัยที่เพิ่มเข้ามา ซึ่ ง
การเพิ่มค่าใช้จ่ายอาจไม่เหมาะสมกับธุรกิจขนาดเล็กที่มีตน้ ทุนน้อย
ในปั จจุบนั แทบทุกคนจะมีกการใช้งานโทรศัพท์มือถื อแบบ
สมาร์ทโฟน ซึ่งสมาร์ ทโฟนส่ วนใหญ่น้ นั จะสามารถติดตั้งโปรแกรมเพื่อ
อานวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ เช่น ด้านบันเทิง ข่าวสาร กี าา สุ ขภาพ
ตลอดถึง แอปพลิเคชันด้านการเงิน การธนาคาร และด้านความปลอดภัย
ต่ า ง ๆ ซึ่ ง ณ ปั จ จุ บ ัน ได้มี แ อปพลิ เ คชัน เพื่ อ การสร้ า งรหั ส ลับ อย่ า ง
ปลอดภัยที่มีการเปลี่ยนแปลงเลขรหัส ตามช่ วงเวลาเพื่อใช้เป็ นรหัสด้าน

บทคัดย่ อ
ในสภาพแวดล้อมของการเข้าใช้ง านอิ น เตอร์ เ น็ ตและการ
สื่ อ สารไร้ ส ายนั้น การยืน ยัน ตัว ตนถื อ เป็ นสิ่ ง ที่ ส าคัญ มากในโลกยุค
ปั จจุบนั ดังนั้นในบทความนี้ นาเสนอกระบวนการปรับปรุ งระบบยืนยัน
ตัว ตนรู ป แบบเดิ ม ให้ มี ค วามปลอดภัย มากยิ่ ง ขึ้ น ในการเข้า ถึ งระบบ
สารสนเทศที่ใช้งานอยูท่ วั่ ไป โดยใช้การยืนยันตัวตนแบบ 2 ขั้นตอน (2Step Verification) โดยประยุกต์ใช้แอปพลิ เคชันที่ติดตั้งบนสมาร์ ทโฟน
ซึ่ งเป็ นวิ ธีก ารที่ ง่าย สะดวกใช้งาน และผูใ้ ช้ งานทัว่ ไปสามารถน าไป
ประยุก ต์ใ ช้ได้จ ริ งในชี วิตประจาวัน ซึ่ งจากผลการศึ ก ษาและทดลอง
พบว่า การเพิ่มกระบวนการยืนยันตัวตนแบบ 2 ขั้นตอนนั้นสามารถเพิ่ม
ความปลอดภัยให้กบั ผูใ้ ช้งานระบบและลดความซับซ้อนในการกาหนด
รหัสผ่านของผูใ้ ช้งานได้เป็ นอย่างดี
คาสาคัญ: การยืนยันตัวตนแบบ 2 ขั้นตอน, ระบบล็อกอิน, ระบบยืนยัน
ตัวตน

Abstract
In the Internet and Wireless communication environment,
authentication of the users is very important. This article proposed
scheme to improve security in a general authentication system by using
2-steps verification from smartphone application. The propose scheme
is simple, flexible and can used in daily life. The simulation and results
shown adding 2-steps, verification process can increase the security of
the system and simplify the password of users.
Keywords: 2-Step Verification, login system, authentication system

1. บทนา
การใช้งานอีเมล์และระบบสารสนเทศในปั จจุบนั แทบจะเป็ น
ปั จจัยสาคัญปั จจัยหนึ่ งสาหรับโลกในยุคปั จจุบนั ที่ทุกคนสามารถเข้าถึ ง
อินเตอร์เน็ตและเทคโนโลยีสมัยใหม่ได้ผ่านทางมือถื อและแอปพลิ เคชัน

8th ECTI-CARD 2016 “การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอย่างชาญฉลาดเพื่อตอบสนองภาคอุตสาหกรรมสมัยใหม่อย่างยัง่ ยืน”
555

บทความวิจยั
การประชุมวิชาการ งานวิจยั และพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 8
8th ECTI-CARD 2016, Hua Hin, Thailand

3. การออกแบบและนาไปใช้งาน

ความปลอดภัย ซึ่ งในบทความนี้ ได้ น าเสนอการปรั บ ปรุ ง ระบบรู ป
แบบเดิมเพื่อให้สามารถประยุกต์ใช้งานร่ วมกับแอปพลิเคชันสร้างรหัส
ลับตามช่ วงเวลา เพื่อให้ กระบวนการยืน ยันตัวตนในรู ปแบบเดิ มนั้น มี
ความปลอดภัยเพิ่มมากยิ่งขึ้นและลดปั ญหาความซับซ้อนในการกาหนด
รหัสผ่านสาหรับผูใ้ ช้งานได้ดว้ ย

การปรั บปรุ งระบบยืนยันตัวตนรู ปแบบเดิ มโดยเพิ่มขั้นตอน
การเก็ บ บัน ทึ ก และตรวจสอบรหัส TOTP นั้น เราได้ท าการเพิ่ม ฟิ ลด์
GA_key และ GA_enable เข้าไปในโครงสร้างตารางแสดงดังรู ปที่ 2 เพื่อ
ใช้สาหรับเก็บรหัสลับและสถานะการเปิ ดใช้งาน TOTP ตามลาดับ

2. ทฤษฏีพนื้ ฐาน

CREATE TABLE user_password (
username VARCHAR( 32 ) NOT NULL ,
password VARCHAR( 32 ) NOT NULL ,
GA_key CHAR( 16 ) NOT NULL ,
GA_enable TINYINT( 1 ) NOT NULL ,
PRIMARY KEY ( `username` )
)

Time-based One-time Password Algorithm (TOTP) : คือ
กระบวนการที่ ใ ช้ค อมพิ ว เตอร์ ส ร้ างรหัส เฉพาะตามแต่ ล ะช่ ว งเวลาที่
กาหนดไว้จากแชร์ คียล์ บั (Shared secret key) ที่สร้ างขึ้นตามมาตรฐาน
RFC 6238 [6][7] ซึ่ งในเวลาต่อมาได้นาเอาไปใช้เป็ นพื้นฐานสาหรั บ
ระบบระบบ Open Authentication (OATH) และ มีการนาหลักการนี้ ไป
ใช้ในการสร้ างตัวเลขในกระบวนการยืนยันตัวตน แบบ 2 ปั จจัย (Two
Factor Authentication) โดยในการสร้ างรหัสตามช่ วงเวลานั้นจะมีการนา
ค่าคี ยล์ ับ (secret key) มารวมกับ ช่ ว งเวลาประทับ (timestamp) ผ่า น
ฟังก์ชนั เข้ารหัสแฮช (cryptographic hash function) เพื่อสร้างเป็ นรหัส
ตามแต่ละช่วงเวลา ซึ่งโดยปกติแล้วค่าเวลาประทับจะถูกกาหนดให้มีการ
เปลี่ยนแปลงไปในทุก ๆ 30 วินาที ซึ่ งทาให้รหัสที่ได้จะเปลี่ยนแปลงไป
เรื่ อย ๆ ตามช่ วงเวลา โดยในแต่ละช่ วงเวลารหัสที่ถูกสร้ างขึ้นมาจากคี ย ์
ลับตัวเดียวกันจะต้องมีค่าผลลัพเ์ มื่อผ่านฟั งก์ชนั แฮชแล้วเป็ นค่าเดี ยวกัน
เสมอ
Google Authenticator (GA) [8-10] : คือโปรแกรมประยุกต์ที่
สามารถดาวน์โหลดและติดตั้งได้ฟรี ท้ งั บนสมาร์ ทโฟนหรื อคอมพิวเตอร์
โดยโปรแกรม GA จะทาหน้าที่สร้ างรหัส TOTP ตามมาตรฐาน RFC
6238 โดยรหัสที่โปรแกรม GA สร้ างมาให้น้ นั จะเป็ นตัวเลขที่ มีขนาด
ความยาวตั้งแต่ 6 – 8 หลักซึ่ งกระบวนการสร้างรหัส โดยโปรแกรม GA
ตามช่วงเวลา (Time Based) แสดงดังรู ปที่ 1

รู ปที่ 2 โครงสร้างตารางสาหรับเก็บข้อมูลชื่ อผูใ้ ช้งาน รหัสผ่าน
โดยในกระบวนการเก็ บ บัน ทึ ก รหั ส ลับ และกระบวนการ
ยืนยันตัวตนจะมีกระบวนการทางานดังรู ปที่ 3 -4 ตามลาดับ

4. ผลการทดลอง
ในขั้นตอนการทดสอบเราได้ทาการเขียนโปรแกรมด้วยภาษา
PHP [9] เพื่อทาการสร้ างรหัสลับ (Secret key) ขนาดความยาว 16
ตัวอักษรพร้อมทั้ง QR-Code เพื่อใช้เป็ นชุดข้อมูลเริ่ มต้นในการสร้ างรหัส
TOTP สาหรับใช้กบั โปรแกรม GA แสดงดังรู ปที่ 5 ซึ่ งผูใ้ ช้งานสามารถ
เลือกกรอกรหัสตัวอักษรเข้าไปในโปรแกรม GA หรื อจะใช้วิธีการแสกน
QR-Code ที่ โ ปรแกรมสร้ า งให้ ก็ ไ ด้ จากตัว อย่ า งรหั ส ลับ คื อ
“APJZW4PN7NMGS3ZT” ซึ่งเมื่อนารหัสนี้ ไปกรอกในโปรแกรม GA
แสดงดังรู ปที่ 6 -7 ตามลาดับ ซึ่ งสามารถทาได้ 2 วิธีคือแสกน QR-Code
และกรอกเลขรหั ส เข้า ไปด้ ว ยตัว เอง โดยเมื่ อ กรอกรหั ส เข้า ไปใน
โปรแกรม GA แล้วจะต้องได้รหัส TOTP หรื อ GA Code เป็ น “096843”
แสดงดัง รู ปที่ 8 ตามล าดับ ซึ่ งเลขรหัส นี้ จะเปลี่ ยนแปลงไปทุ ก ๆ 30
วิ น าที ซึ่ งรหั ส นี้ จะน าไปใช้ เ ป็ นรหั ส เพื่ อ ใช้ ส าหรั บ ยื น ยัน ตัว ตนใน
ขั้นตอนที่ 2 หลังจากที่ผใู ้ ช้งานได้ล็อกอินด้วยชื่ อผูใ้ ช้งาน และ รหัสผ่าน
จากขั้นตอนเดิมแล้ว

function GoogleAuthenticatorCode(string secret)
key := base32decode(secret)
message := floor(current Unix time / 30)
hash := HMAC-SHA1(key, message)
offset := last nibble of hash
/*4 bytes starting at the offset*/
truncatedHash := hash[offset..offset+3]
/*remove most significant bit*/
Set the first bit of truncatedHash to zero
code := truncatedHash mod 1000000
pad code with 0 until length of code is 6
return code
รูปที่ 1 Pseudocode for One Time Password OTP
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รู ปที่ 5 ตัวอย่างโปรแกรมสร้างรหัสลับและ QR-Code

รูปที่ 3 แสดงขั้นตอนการสร้ าง TOTP
รู ปที่ 6 แสดงหน้าต่างนาเข้าข้อมูลรหัสลับเพื่อใช้สร้างรหัส TOTP

รู ปที่ 7 แสดงหน้าต่างกรอกรหัส

รู ปที่ 8 แสดงรหัส TOTP ที่ได้จากโปรแกรม GA

รูปที่ 4 แสดงกระบวนการ ตรวจสอบเพื่อยืนยันตัวตน
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[4] M. McDowell, S. Hernan, J. Rafail, “Cyber Security Tip ST04-002,
Choosing and Protecting Passwords,” US CERT. Retrieved June
20, 2009.
[5] “Want to deter hackers? Make your password longer”. MSNBC.
2010-08-19. Retrieved 2010-11-07.
[6] “RFC 6238 - TOTP: Time-Based One-Time Password Algorithm”.
Retrieved July 13, 2011.
[7] RFC 6238, https://tools.ietf.org/html/rfc6238
[8] Google Authenticator,
https://en.wikipedia.org/wiki/Google_Authenticator
[9] PHPGangsta/GoogleAuthenticator,
https://github.com/PHPGangsta/GoogleAuthenticator
[10] chregu/GoogleAuthenticator,
https://github.com/chregu/GoogleAuthenticator.php
[11] Hypertext Preprocessor, http://php.net/

5. สรุป
การนารหัส TOTP มาใช้เพื่อยืนยันตัวตนแบบ 2 ขั้นตอนนั้น
สามารถเพิม่ ความปลอดภัยให้กบั ผูใ้ ช้งานและสามารถลดความซับซ้อนในการ
กาหนดรหัสผ่านของผูใ้ ช้งานได้ อีกทั้งโปรแกรม GA สามารถดาวน์โหลดและ
ติดตั้งลงบนเครื่ องคอมพิวเตอร์ หรื อสมาร์ ทโฟนเพื่อใช้งานได้ฟรี ซ่ ึ งเป็ นวิธีการ
ที่สะดวกและเพิ่มความปลอดภัยของระบบได้มากยิ่งขึ้น

เอกสารอ้ างอิง
[1] SplashData, Inc., “Worst Passwords List”,
http://splashdata.com/blog/
[2] J. Condliffe, “The 25 Most Popular Passwords of 2014”,
http://gizmodo.com/the-25-most-popular-passwords-of-2014-wereall-doomed-1680596951
[3] M. Slain, “Announcing Our Worst Passwords of 2015”,
https://www.teamsid.com/worst-passwords-2015/
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การทดสอบความเป็ นไปได้ ของการเพิม่ ความจุของรหัสภาพคิวอาร์ โค้ ดโดยใช้ ระดับเทา 4 ระดับ
A Proof of Concept : QR Code Capacity Improvement using 4 Level Grayscale
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บทคัดย่ อ

1. บทนา

คิวอาร์ โค้ด (QR Code) เป็ นบาร์ โค้ดสองมิ ติที่นิยมใช้ก นั
ในบัจจุบนั สามารถบรรจุขอ้ มูลได้สูงสุ ด 4,296 ตัวอักษร ในเวอร์ ชนั 40
ระดับแก้ไขข้อผิดพลาด L แต่ตอ้ งใช้พ้ืนที่ขนาดใหญ่ในการแสดงคิวอาร์
โค้ดดังกล่ าว บทความนี้ เสนอการทดสอบความเป็ นไปได้ของการเพิ่ม
ความจุขอ้ มูลโดยใช้ระดับเทาแทนการใช้สีเข้ม สี อ่อนของคิ วอาร์ โค้ด
มาตรฐานจากการทดลองเปรี ยบเทียบปริ มาณข้อมูลที่เข้ารหัสคิวอาร์ โค้ด
มาตรฐานกับคิ วอาร์ โค้ด ระดับ เทา แสดงให้ เ ห็ น ว่าการน าระดับ เทา 4
ระดับมาใช้ในกระบวนการเข้ารหัสคิวอาร์ โค้ด สามารถบรรจุขอ้ มูลได้
มากกว่าการเข้ารหัสคิวอาร์ โค้ดแบบมาตรฐานโดยเฉลี่ย 189.70% ทาให้
คิวอาร์ โค้ดแบบระดับ เทา ใช้พ้ื นที่ แสดงภาพน้อยกว่าคิ วอาร์ โค้ด แบบ
มาตรฐาน

รหัสคิวอาร์ โค้ดเป็ นรู ปภาพที่มีลกั ษณะเป็ นรหัสแท่งสองมิ ติ
ประเภทหนึ่ง ถูกสร้างโดยบริ ษทั เดนโซเวฟ ในปี พ.ศ. 2537 รหัสคิวอาร์
โค้ดที่นิยมใช้ในปัจจุบนั สามารถบรรจุขอ้ มูลได้มากที่สุด 4,296 ตัวอักษร
แต่การบรรจุขอ้ มูลปริ มาณมากลงบนคิวอาร์ โด้ด จะส่ งผลให้ภาพรหัสคิว
อาร์ โค้ดมีขนาดใหญ่ ทาให้ไม่สามารถพื้นที่จากัดได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
งานวิจยั มากมายที่นาเสนอวิธีการเข้ารหัสคิวอาร์ โค้ดให้ มีขนาดเล็กลง
และสามารถบรรจุขอ้ มุลได้ปริ มาณที่ มากขึ้นเทคนิ คหนึ่ ง คื อ การเพิ่มสี
แทนการเข้ารหัสคิวอาร์ โค้ดเป็ นสี เข้มสี อ่อน แต่การเพิ่มสี เข้ามานั้น อาจ
ทาให้ค่าใช้จ่ายในการพิมพ์ที่สูงขึ้น และความคมชัดของภาพคิวอาร์ โค้ดสี
ขึ้นอยูก่ บั คุณภาพของเครื่ องพิมพ์ คุณภาพหมึกสี และสภาพแวดล้อม แสง
ซึ่งส่ งผลให้การถอดรหัส (Decode) ข้อมูลจากสี มีโอกาสผิดพลาดมากขึ้น
งานวิจยั นี้ นาเสนอการเพิ่มความจุของรหัสคิ วอาร์ โค้ดโดยใช้ระดับเทา
(Grayscale) ซึ่งประหยัดค่าใช้จ่ายกว่าการใช้สี และอาจมีโอกาสผิดพลาด
ในการถอดรหัสน้อยกว่าการใช้สี

คาสาคัญ: รหัสภาพคิวอาร์โค้ด, การแทนที่ขอ้ มูล, รหัสแท่งสองมิติ

Abstract
2. คิวอาร์ โค้ ดมาตรฐาน

QR code is the most used two-dimensional barcode and used
in many application. As ISO/IEC 18004:2006, QR code version 40
error correction level L (40L) can contain maximum (4,296)
alphanumeric character. But, 40L QR code needs large space for
display. This paper describes a proof of concept to improve data
capacity of QR code by using 4 level grayscale instead of light and dark
color in the standard method. The result showed that, by using 4 level
grayscale in QR code generation method, data capacity can be improved
189.70%. That can imply, it is possible to display a larger number of
data in the same space size or use smaller space to display the same
number of data of standard QR by using grayscale.

คิวอาร์ โค้ด คือ รหัสแท่งสองมิติ ประกอบด้วยช่องสี่ เหลี่ยม
เล็กๆที่เรี ยกว่า โมดูลสาหรับเก็บข้อมูล โดยใน 1 โมดูลนั้นสามารถเก็บ
ข้อมูลได้ 1 บิต คิวอาร์โค้ดมาตรฐานมี 40 เวอร์ ชนั่ และมีระดับแก้ไข
ข้อผิดพลาด 4 ระดับ คือ H, Q, M และ L ซึ่งความสามารถในการกูค้ ืนคิด
เป็ น 30%, 25%, 15% และ 7% ตามลาดับ โดยแต่ละเวอร์ ชน่ั จุขอ้ มูลได้
แตกต่างกัน เวอร์ ชนั่ ที่จุได้มากที่สุด คือ เวอร์ ชนั่ 40 ระดับแก้ไขความ
ผิดพลาด L โดยสามารถจุขอ้ มูลได้ 4,296 ตัวอักษร [1] คิวอาร์ โค้ด
มาตรฐานนั้นมีหลักการทางาน ดังรู ปที่ 1

Keywords: QR Code, Representation , two-dimensional code
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รูปที่ 1 ขั้นตอนการเข้ารหัสคิวอาร์ โค้ดมาตรฐาน

รู ปที่ 4 ตัวอย่างภาพคิวอาร์โค้ดระดับเทาของ K. Furumoto
M. Kikuchi (2013) [4] เสนอวิธีเพิ่มความจุโดยการแบ่งข้อมูล
เป็ น 3 ส่ วนเท่าๆ กัน จากนั้น น าแต่ ล ะส่ วนมาเข้ารหัส อาร์ โค้ด แบบ
มาตรฐาน หลังจากนั้น นาคิวอาร์ โค้ดมาตรฐานแต่ละภาพที่ได้ มาแปลง
ให้อยูใ่ น Y, Cb และ Cr channel ตามลาดับ ซึ่ ง Y,Cb,Cr เป็ นระบบที่
นิ ยมใช้ส่งสัญญาณดิจิตอลวีดีโอ [5] ซึ่ งข้อมูลในคิวอาร์ โค้ด ใน Chanel
Y สามารถถอดรหัส (Decode) ด้วยวิธีการถอดรหัสของคิวอาร์ โค้ด
มาตรฐานได้ เนื่องจาก Chanel Y เป็ น Chanel ที่เก็บค่าความสว่าง

รูปที่ 2 ตัวอย่างภาพคิวอาร์ โค้ดมาตรฐาน

3. การเพิม่ ความจุข้อมูลของคิวอาร์ โค้ ด
การเพิ่มความจุขอ้ มูลของคิ วอาร์ โค้ดมี ผูท้ างานวิจยั ไว้หลาย
ชิ้น ดังนี้
A. Grillo (2010) [2] เสนอวิธี High Capacity Colored Two
Dimensional Code (HCC2D) โดยเปลี่ยนจากการใช้สีอ่อนและเข้มในคิว
อาร์โค้ดมาตรฐาน ที่ทาให้ 1 โมดูล เก็บข้อมูลได้ 1 บิท เป็ นการใช้สีอย่าง
น้อย 4 สี ทาให้ 1 โมดูล สามารถเก็บข้อมูลได้มากกว่า 1 บิท เช่ น หากใช้
4 สี จะเก็บข้อมูลได้ 2 บิ ท ซึ่ งความจุขอ้ มูลต่อ 1 บิ ต จะเพิ่มขึ้นตาม
จานวนสี ที่ใช้ ดังสมการที่ (1)
BpM = log2(จานวนสี )

รู ปที่ 5 ตัวอย่างภาพคิวอาร์ โค้ดสี ของ M. Kikuchi

(1)

ผูว้ ิจยั เสนอวิธีเพิ่มความจุโดยการเพิ่มจานวนบิตในแต่ละ
โมดูลของภาพรหัสคิวอาร์ โค้ดให้เก็บได้มากกว่า 1 บิต แล้วแทนที่แต่ละ
โมดูลด้วยระดับเทาอย่างน้อย 4 ระดับซึ่งจะสามารถจุขอ้ มูลได้เพิ่มขึ้น
อย่างน้อย 1 บิต
ตารางที่ 1 วิธีการเพิ่มความจุคิวอาร์ โค้ดในงานวิจยั
แบ่ งข้ อมูลเป็ นส่ วน ไม่ แบ่ งข้ อมูลเป็ นส่ วน
Kikuchi, 2013
Grilo, 2010
สี
Furumoto, 2012
วิธีที่นาเสนอ
ระดับเทา

รูปที่ 3 ตัวอย่างภาพ HCC2D ของ A. Grillo แบบ 4 สี และ 16 สี
K. Furumoto (2012) [3] ใช้วิธีการเพิ่มความจุโดยการแบ่ง
ข้อมูลเป็ นส่ วนๆ ตามจานวน bit depth ของ grayscale ที่ตอ้ งการ นาแต่
ละส่วนมาเข้ารหัสคิวอาร์โค้ดมาตรฐาน จากนั้นอ่านค่าบิตของตาแหน่ งที่
ตรงกันในแต่ละส่วน เพื่อแปลงเป็ นค่าสาหรับสร้างคิวอาร์ โค้ดระดับเทา

8th ECTI-CARD 2016 “การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอย่างชาญฉลาดเพื่อตอบสนองภาคอุตสาหกรรมสมัยใหม่อย่างยัง่ ยืน”
560

บทความวิจยั
การประชุมวิชาการ งานวิจยั และพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 8
8th ECTI-CARD 2016, Hua Hin, Thailand

3. การเข้ ารหัสคิวอาร์ โค้ ดด้ วยระดับเทา

4. การทดลอง

การเข้ารหัสคิวอาร์ โค้ดด้วยระดับเทามีข้ นั ตอนดังต่อไปนี้
ขั้นตอนที่ 1 Input Data คือ การรับข้อมูล
ขั้นตอนที่ 2 Analysis คือ การวิเคราะห์ชนิดของข้อมูลที่รับเข้ามา
ขั้นตอนที่ 3 Encode and Error Collection คือการแปลงข้อมูลที่รับเข้ามา
เป็ นข้อมูลไบนารี่ และคานวณรหัสแก้ไขข้อผิดพลาด
ขั้นตอนที่ 4 Grayscale Conversion คือ การแปลงข้อมูลไบนารี ที่ได้จาก
ขั้นตอนที่ 3 โดยการแบ่งข้อมูลทีละ 2 บิต แล้วแทนค่าข้อมูล
ด้วยระดับเทา โดยแสดงดังรู ปที่ 1

เปรี ยบเทียบความจุขอ้ มูลของคิวอาร์ โค้ดระดับเทาและคิวอาร์
โค้ดมาตรฐาน โดยใช้ขอ้ ความ ระดับแก้ไขข้อผิดพลาดเดี ยวกันในการ
เข้ารหัสของทั้งสองแบบ ตามขั้นตอนดังต่อไป
ขั้นตอนที่ 1 กาหนดระดับแก้ไขข้อผิดพลาด L
ขั้นตอนที่ 2 กาหนดข้อความที่มีจานวนอักขระ1 ตัว ในการ
ทดลองนี้ ใช้ตวั อักษร A
ขั้นตอนที่ 3 บันทึกเวอร์ ชนั่ ที่นอ้ ยที่สุดของคิวอาร์โค้ดมาตรฐาน ที่
สามารถบรรจุขอ้ ความในขั้นตอนที่ 2 ได้
ขั้นตอนที่ 4 เข้ารหัสคิวอาร์โค้ดระดับเทา
ขั้นตอนที่ 5 บันทึกจานวนโมดูลที่ใช้ในรหัสคิวอาร์โค้ดระดับเทา
ขั้นตอนที่ 6 หาเวอร์ ชนั่ ที่นอ้ ยที่สุดของคิวอาร์โค้ดมาตรฐานที่มีจานวน
โมดูลมากกว่าหรื อเท่ากับจานวนโมดูลที่บนั ทึกในขั้นตอนที่
5 บันทึกเป็ นเวอร์ ชนั่ ระดับเทา
ขั้นตอนที่ 7 เพิ่มความยาวของข้อความจากขั้นตอนที่ 2 โดยเพิ่มอักขระ 1
ตัว ทาซ้ าตั้งแต่ข้ นั ตอนที่ 3 จนข้อความยาวเกินข้อกาหนดของ
คิวอาร์โค้ดมาตรฐาน (เวอร์ ชนั่ 40)
ขั้นตอนที่ 8 ทาซ้ าตั้งแต่ขอ้ 1 โดยเปลี่ยนระดับแก้ไขข้อผิดพลาดเป็ น M
Q และ H

รูปที่ 6 แทนชุดข้อมูลด้วยระดับเทา
ขั้นตอนที่ 5 Module placement คือการจัดสรรข้อมูลลงใน
เมทริ กซ์ตามรู ปแบบคิวอาร์โค้ดมาตรฐาน
ขั้นตอนที่ 6 Format version information คือการจัดข้อมูลเวอร์ ชน่ั ของ
รหัสคิวอาร์ โค้ดลงตาแหน่งในภาพรหัสคิวอาร์ โค้ด

5. ผลการทดลอง
ตารางที่ 2 เปรี ยบเทียบความจุระหว่างคิวอาร์ โค้ดมาตรฐานกับคิวอาร์ โค้ด
ระดับเทาที่เวอร์ ชนั่ 28 แต่ละระดับแก้ไขข้อผิดพลาด
L
M
Q
H
คิวอาร์ โค้ดมาตรฐาน
2,223
1,732
1,263
958
คิวอาร์ โค้ดระดับเทา
4,296
3,391
2,420
1,852
จากการทดลองพบว่ า การเข้า รหั ส คิ ว อาร์ โ ค้ด ระดั บ เทา
สามารถบรรจุขอ้ มูล ได้มากกว่าการเข้ารหัสคิวอาร์ โค้ดมาตรฐานที่เวอร์
ชัน่ และระดับแก้ไขข้อผิดพลาดเดี ยวกัน จานวนความจุขอ้ มูลของคิวอาร์
ทั้งสองประเภทที่ เวอร์ ชนั่ 28 ถูกแสดงไว้ในตารางที่ 2 โดยระดับแก้ไข
ข้อผิดพลาด L สามารถบรรจุขอ้ มูลได้เพิ่มขึ้นเฉลี่ ย 189.87% ที่ระดับ
แก้ไขข้อผิดพลาด M สามารถบรรจุ ขอ้ มูลได้เพิ่มขึ้นเฉลี่ ย 190.11% ที่
ระดับแก้ไขข้อผิดพลาด Q สามารถบรรจุขอ้ มูลได้เพิ่มขึ้นเฉลี่ ย 188.81%
และที่ ระดับแก้ไขข้อผิดพลาด H สามารถบรรจุขอ้ มูลได้เพิ่มขึ้ นเฉลี่ ย
190.03% ดังแสดงในรู ปที่ 9 และ รู ปที่ 10 และตารางที่ 3

รูปที่ 7 ขั้นตอนการเข้ารหัสคิวอาร์ โค้ดด้วยระดับเทา

รูปที่ 8 คิวอาร์ โค้ดระดับเทาเวอร์ ชนั่ 2
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เวอร์ ชน่ั 14 (207.42%) ซึ่ งเป็ นความจุที่ใกล้เคียงกับวิธีการใช้ HCC2D
แบบ 4 สี ของ A. Grillo

7. งานทีจ่ ะทาในอนาคต
งานวิจยั ในขั้นถัดไป คือ เพิ่มจานวนระดับเทาเป็ น 8 และ 16
ระดับ รวมถึ งทดสอบประสิ ทธิ ภาพการถอดรหัสคิ วอาร์ โค้ด ระดับเทา
เทียบกับวิธีการเพิ่มความจุคิวอาร์ โค้ดของงานวิจยั ชิ้นอื่น

เอกสารอ้ างอิง
รูปที่ 9 เปรี ยบเทียบความจุขอ้ มูลคิวอาร์โค้ดมาตรฐานและ
คิวอาร์ โค้ดระดับเทาที่ระดับแก้ไขข้อผิดพลาด H

[1] ISO/IEC, “Information technology – Automatic identification and
data capture techniques – QR code 2005 bar code symbology
specification,” IS 18004:2006, 2006.
[2] A. Grillo, A. Lentini, M. Querini and G. Italiano. "High capacity
colored two dimensional codes." Computer Science and
Information Technology (IMCSIT), Proceedings of the 2010
International Multiconference on. IEEE, 2010.
[3] K. Furumoto, Y. Watanabe and M. Morii. "Gray scale twodimension code and its application." Engineering Kobe
University, on IEICE, 2012-11.
[4] M. Kikuchi, M. Fujiyoshi and H. Kiya. "A New Color QR Code
Forward Compatible with the Standard QR Code Decoder."
Department of Information and Communication System, Tokyo
Metropolitan University on IEEE, 2013.
[5] A. Kaur and B. V. Kranthi. "Comparison between YCbCr color
space and CIELab color space for skin color
segmentation." IJAIS 3.4 (2012): 30-33.

รูปที่ 10 เปรี ยบเทียบความจุขอ้ มูลคิวอาร์โค้ดมาตรฐานและ
คิวอาร์ โค้ดระดับเทาที่ระดับแก้ไขข้อผิดพลาด L
ตารางที่ 3 สรุ ปผลการทดลองความจุที่เพิ่มขึ้นเมื่อเข้ารหัสคิวอาร์ โค้ด
ระดับเทาเทียบกับความจุของคิวอาร์โค้ดมาตรฐาน
ระดับแก้ไข
ความจุเพิม่ ขึน้ (%)
ข้ อผิดพลาด
เฉลีย่
มากที่สุด
น้ อยที่สุด
L
189.87 202.70 (v. 14) 163.83 (v. 2)
M
190.11
201.53 (v. 9) 160.53 (v. 2)
Q
188.81 199.36 (v. 26) 162.07 (v. 2)
H
190.03 207.42 (v. 14) 170.24 (v. 6)

วาทิตา พันธุมะโน
ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
งานวิจยั ที่สนใจ การประมวลผลภาพ (Digital
Image Processing)
เสาวลักษณ์ วรรธนาภา
ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
งานวิจยั ที่สนใจ: Multimedia Content Analysis,
Digital Image Processing, Computer Vision

6. สรุปผลการทดลอง
เมื่อทาการเข้ารหัสด้วยคิวอาร์ โค้ดระดับเทา 4 ระดับ สามารถ
จุ ข ้อ มู ล ได้ม ากกว่า คิ ว อาร์ โค้ด มาตรฐานในเวอร์ ชั่น และระดับ แก้ไ ข
ข้อผิดพลาดเดียวกัน โดยเฉลี่ยประมาณ 189.70% โดยความจุเพิ่มขึ้นน้อย
ที่สุด ที่ระดับแก้ไขข้อผิดพลาดที่ M คิวอาร์ โค้ดเวอร์ ชน่ั 2 (160.53%)
และความจุเพิ่มขึ้นมากที่สุดที่ระดับแก้ไขข้อผิดพลาดที่ H คิวอาร์ โค้ด
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การประยุกต์ ใช้ ตัวกรองตัดสั ญญาณรบกวนชนิดปรับค่าได้ เอง
เพื่อตรวจจับกระแสฮาร์ มอนิกสํ าหรับตัวกรองแบบแอคทีฟ
The Application of Noise Cancellation Adaptive Filter to Detect Harmonic Current for Active Filter
ชาญชัย พฤกษ์ พาดี1 สาคร วุฒิพฒ
ั นพันธุ์1 และ นัฐโชติ รักไทยเจริญชีพ1
1
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
1381 ถนนประชาราษฎร์1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่ อ กรุ งเทพฯ 10800 โทรศัพท์ 02-836-3000 ต่อ 4150 E-mail: sakhon.w@rmutp.ac.th

ความเร็ วมอเตอร์ ซึ่ งอุปกรณ์เหล่านี้ลว้ นเป็ นสาเหตุของการเกิดฮาร์ มอนิ ก
ในระบบไฟฟ้า โดยฮาร์ มอนิ กจะมีผลกระทบต่อกระแสและแรงดันทั้งใน
เชิ งขนาด (Amplitude) และมุม (Phase Angle) คื อจะทําให้รูปสัญญาณมี
ขนาดและรู ปร่ างเบี่ยงเบน (Distortion) ไปจากสภาพตอนที่มีเพียงความถี่
หลักมูล (Fundamental Frequency)
การไฟฟ้ าฝ่ ายผลิ ตแห่ งประเทศไทย การไฟฟ้ าส่ วนภู มิ ภ าค
และการไฟฟ้ านครหลวงได้ต้ งั กฎเกณฑ์เกี่ยวกับฮาร์ มอนิ กที่เกิดจากผูใ้ ช้
ไฟ (สถานประกอบการประเภทธุ กิจและอุตสาหกรรม) โดยกําหนดค่า
ขีดจํากัดความเพี้ยนฮาร์ มอนิ กของกระแสและแรงดันสําหรับผูใ้ ช้ไฟราย
ใดๆที่ จุดต่ อร่ วม ทั้งยังมี การบังคับ ใช้สําหรั บผูข้ อไฟรายใหม่ ให้แสดง
รายการใช้ไฟฟ้ าและคํานวณค่ าความเพี้ยนฮาร์ ม อนิ กเพื่อให้การไฟฟ้ า
ตรวจสอบ หากเกินขีดจํากัดที่กาํ หนดจะไม่จ่ายไฟให้ ส่ วนผูใ้ ช้ไฟรายเดิม
หากการไฟฟ้ าตรวจสอบแล้วพบว่าความเพี้ยนฮาร์ มอนิ กเกิ น ขี ด จํากัด
ผูใ้ ช้ไฟต้องทําการแก้ไขเพื่อลดผลกระทบไม่ ให้เกิ น ขี ดจํากัดที่ กาํ หนด
ไม่ เช่ นนั้น การไฟฟ้ าจะเข้าไปดําเนิ นการแก้ไขให้ และคิ ดค่ าใช้จ่ายกับ
ผูใ้ ช้ไฟหรื องดการจ่ายไฟฟ้ า แม้วา่ ปั จจุบนั ข้อกําหนดนี้ จะมีความเข้มงวด
กับผูย้ นื่ ขอใช้ไฟรายใหม่ แต่ในความเป็ นจริ งแล้วหากมีการตรวจสอบกัน
อย่างจริ งจังจะพบผูใ้ ช้ไฟส่ วนมากล้วนสร้ างปริ มาณกระแสฮาร์ มอนิ ก
เกิ นขี ดจํากัด ดังนั้นหากสามารถลดปริ มาณกระแสฮาร์ มอนิ กในระบบ
ไฟฟ้ าของผูใ้ ช้ไฟได้ก็จะเป็ นการลดความเสี ยหายที่เกิดขึ้นกับผูใ้ ช้ไฟเอง
และยังเป็ นการปฏิบตั ิตามกฎเกณฑ์ของผูใ้ ห้บริ การไฟฟ้าด้วย

บทคัดย่อ
บทความนี้ นาํ เสนอวิธีการตรวจจับกระแสฮาร์ มอนิ กสําหรับ
ตัวกรองแบบแอคที ฟโดยอาศัยพื้นฐานทฤษฎี ของตัวกรองตัดสัญญาณ
รบกวนชนิ ดปรับค่าได้เอง เดิมทฤษฎี น้ ี ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อประมวลผล
สั ญ ญาณเสี ย ง ทฤษฎี ด ัง กล่ าวมี ส องขั้น ตอนวิ ธี ที่ นิ ย มคื อ Least Mean
Square (LMS) และRecursive Least Square (RLS) ซึ่ งจะทําการวิเคราะห์
และเปรี ยบเที ยบทั้งสองขั้นตอนวิธีดว้ ยโปรแกรม MATLAB Simulink
เพื่อเลือกขั้นตอนวิธีที่เหมาะสมสําหรับนําไปพัฒนาประสิ ทธิภาพของตัว
กรองฮาร์มอนิกแบบแอคทีฟชนิดปรับตัวได้เองในงานวิจยั ต่อจากนี้
คําสําคัญ: ฮาร์มอนิก, ตัวกรองแบบแอคทีฟ, ตัวกรองชนิดปรับค่าได้เอง,
ขั้นตอนวิธี LMS, ขั้นตอนวิธี RLS

Abstract
This paper presents a method to detect the harmonic current
for active filter based on the theory of noise cancellation adaptive filter
theory. The theory was originally developed to process the audio
signals. This theory has two popular algorithms i.e. Least Mean Square
(LMS) and Recursive Least Square (RLS). This article was analyzed
and compared the advantages and disadvantages of both types of
algorithms by MATLAB Simulink program. Then decide on the
appropriate algorithm for improve the efficiency of adaptive active filter
in the next researches.

ตารางที่ 1 ขีดจํากัดกระแสฮาร์มอนิก สําหรับผูใ้ ช้ไฟรายใดๆที่จุดต่อร่ วม
อันดับฮาร์มอนิกและขีดจํากัดของกระแส (Arms)
ระดับแรงดันไฟฟ้าที่
จุดต่อร่วม(kV) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Keywords: harmonic, active filter, adaptive filter, LMS algorithm, RLS
algorithm

1. บทนํา

0.400

48 34 22 56 11 40 9 8 7 19 6 16 5 5 5 6 4 6

11 and 12

13 8 6 10 4 8 3 3 3 7 2 6 2 2 2 2 1 1

22, 24 and 33 11 7 5 9 4 6 3 2 2 6 2 5 2 1 1 2 1 1

ปั จจุ บ ั น ในโรงงานอุ ต สาหกรรมจะมี อุ ป กรณ์ ไฟฟ้ าที่
ประกอบด้วยอุปกรณ์และวงจรอิเล็กทรอนิ กส์ กาํ ลังเช่ น แหล่งจ่ายกําลัง
แบบสวิตชิ่ง บัลลาสต์อิเล็กทรอนิ กส์ วงจรเรี ยงกระแส และวงจรควบคุม

69

8.8 5.9 4.3 7.3 3.3 4.9 2 2 1.6 4.9 1.6 4.3 1.6 1 1 1.6 1 1

115 and above 5 4 3 4 2 3 1 1 1 3 1 3 1 1 1 1 1 1
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ตารางที่ 2 ขีดจํากัดแรงดันฮาร์มอนิก สําหรับผูใ้ ช้ไฟรายใดๆที่จุดต่อร่ วม
ค่าความเพี ้ยนฮาร์มอนิก
รวมของแรงดัน (%)

ระดับแรงดันไฟฟ้าที่
จุดต่อร่วม (kV)

Motor
L2
L3

L1

0.400
11 and 12
22, 24 and 33
69
115 and above

อันดับคี่

อันดับคู่

4
3
2
1.63
1

2
1.75
1
0.82
0.5

5
4
3
2.45
1.5

L2
L3

L1
L2

Reactive power
compensator

L1
L2
L3

L1

Passiv
e Filter

L2
L3

L1

Passive
Filter

AC choke

Reactive power
compensator

L3

L2

L3

4- diode
rectifier
without
chokes

SCR
rectifier
with DC
link choke

4- diode
rectifier
with line
choke

N

N

N

L3

L2

L3

4- diode
rectifier
without
chokes

SCR
rectifier
with DC
link choke

4- diode
rectifier
with line
choke

N

N

N

L3

6-SCRs
rectifier
with
DC link
choke

L2

4- diode
rectifier with
line reactor

รู ปที่ 2 การต่อตัวกรองฮาร์มอนิกแบบแอคทีฟในระบบไฟฟ้า

Passiv
e Filter

De-tuning
choke

6- diode
rectifier
without
chokes

L3

การแก้ใขหรื อปรับปรุ งฮาร์ อนิ กทําได้โดยการติดตั้งตัวกรอง
ฮาร์มอนิ กเข้าไปที่ระบบ ซึ่ งตัวกรองแบ่งออกเป็ นสองชนิ ดหลักๆคือ ตัว
กรองแบบพาสซีพ และตัวกรองแบบแอคทีฟ
ตัวกรองแบบพาสซี พมี ขอ้ เสี ยคือต้องทราบอันดับที่ แน่ นอน
ของฮาร์ มอนิ กแล้วจึงออกแบบตัวกรองพาสซี พสําหรับฮาร์ มอนิ กอันดับ
นั้น ๆซึ่ งนิ ย มใช้ป รั บ ปรุ ง ที่ ส าขาย่อ ยของระบบไฟฟ้ าโดยเฉพาะการ
ขับเคลื่อนมอเตอร์โดยต่ออนุกรมกับโหลดดังแสดงในรู ปที่ 1
ตัวกรองแบบแอคที ฟ สามารถใช้ปรั บปรุ งได้ท้ งั ที่ สาขาย่อ ย
หรื อที่ระบบไฟฟ้าทั้งระบบโดยการต่อขนานดังแสดงในรู ปที่ 2 ตัวกรอง
แบบแอคทีฟยังสามารถปรับตัวได้เองเพื่อชดเชยฮาร์มอนิกที่เกิดขึ้นในทุก
ช่วงเวลา จากข้อดีดงั กล่าวทําให้ตวั กรองฮาร์ มอนิ กแบบแอคทีฟมีความ
น่าสนใจและนํามาวิเคราะห์ในหัวข้อต่อไป

Motor

6 - diode
rectifier
with
DC link
choke

Power transformer

2. การปรับปรุงฮาร์ มอนิกในระบบไฟฟ้ า

Power transformer

L1

Harmonic Active
Filter

ค่าความเพี ้ยนฮาร์มอนิกของแรงดัน
แต่ละอันดับ(%)

L2
L3

3. หลักการทํางานของตัวกรองฮาร์ มอนิกแบบแอคทีฟ
หลัก การของตัว กรองฮามอนิ ก ส์ แ บบแอคที ฟ คื อ ตรวจจับ
กระแสฮาร์ ม อนิ ก จากนั้ นจ่ า ยกระแสฮาร์ ม อนิ ก ที่ มี ข นาดเท่ า กับ ที่
ตรวจจับได้แต่มีทิศทางตรงกันข้ามเข้าสู่ ระบบไฟฟ้ าเพื่อหักล้างกระแส
ฮาร์ มอนิ กที่เกิ ดขึ้นในเวลานั้น โดยส่ วนประกอบหลักของตัวกรองแบบ
แอคทีฟมีสองส่ วนคือ วงจรกําลัง และวงจรควบคุม [1]
บล๊ อ กไดอะแกรมแสดงการทํางานของตัว กรองฮาร์ ม อนิ ก
แบบแอคทีฟได้แสดงไว้ในรู ปที่ 3 โดยแรงดันแหล่งจ่าย US เป็ นแรงดัน
รู ป คลื่ น ซายน์ (Sinusoidal Wave Form) แต่ รู ป คลื่ น แรงดัน Vt เกิ ด การ
เบี่ยงเบนอันเนื่องจากโหลดที่ต่อเป็ นโหลดที่มีคุณลักษณะไม่เป็ นเชิ งเส้น
จําพวกอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์กาํ ลัง

6-diode
rectifier
with
DC link
choke

6-diode
rectifier
without
chokes

6-SCRs
rectifier
with
DC link
choke

รู ปที่ 3 บล็อกไดอะแกรมการทํางานของตัวกรองฮาร์มอนิกแบบแอคทีฟ

L2

4-diode
rectifier with
line reactor
L3

โดยกระแสโหลด iL เกิดจากกระแสโหลดที่ความถี่หลักมูล il
รวมกับกระแสโหลดที่ความถี่ฮาร์มอนิก ih ดังนี้

รู ปที่ 1 การต่อตัวกรองฮาร์มอนิกแบบพาสซีพในระบบไฟฟ้า

iL(t) = il(t) + ih(t)

(1)

เมื่อให้ is เป็ นกระแสแอคทีฟที่อยู่ในเฟสเดียวกับแรงดัน Us
และ iq เป็ นกระแสรี แอคที ฟซึ่ งมี มุมต่ างจากกระแส is 90 องศา ดังนั้น
กระแสโหลดที่ความถี่หลักมูลจะมีค่าดังนี้
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il(t) = is(t) + iq(t)

ในบทความนี้ จะกล่าวถึงและเปรี ยบเทียบขั้นตอนวิธีที่นิยมใช้
สองชนิ ดคื อ Least Mean Square (LMS) และ Recursive Least Square

(2)

แทนค่าจาก (2) ลงใน (1) จะได้
iL(t) = is(t) + iq(t) + ih(t)

(3)

iL(t) = is(t) + icomp(t)

(4)

(RLS) โดยขั้นตอนวิธี LMS มีความนิ ยมใช้มากที่สุดในตัวกรองปรับค่า
ได้เอง ข้อ ดี คื อ มี ค วามง่ ายไม่ ซับ ซ้ อ น แต่ ข ้อ เสี ย คื อ มี ค วามเร็ ว ในการ
ปรั บ ตั ว จนถึ ง จุ ด บรรจบช้ า กว่ า เมื่ อ เที ย บกั บ ขั้น ตอนวิ ธี อื่ น และมี
ผลกระทบจากสัญญาณอิ นพุตพอสมควร [3] ค่ าประมวลผล w(n) ของ
ขั้นตอนวิธี LMS หาได้จาก

เมื่ อกระแส icomp คื อ กระแสที่ ตวั กรองฮาร์ มอนิ กแบบแอค
ทีฟต้องจ่ายออกมาเพื่อปรับปรุ งฮาร์มอนิก

w(n+1) = w(n) + μx(n) . e(n)

4. ตัวกรองตัดสั ญญาณรบกวนชนิดปรับค่ าได้ เอง

(5)

เมื่ อ μ คื อ ค่ า คงที่ step size (0 < μ < 2), x(n) คื อ สั ญ ญาณ
อ้างอิง n1 และ e(n) คือสัญญญาณผิดพลาด s+n0-y
ขั้น ตอนวิ ธี RLS เป็ นขั้น ตอนวิ ธี ที่ ซับ ซ้ อ นกว่า ขั้น ตอนวิ ธี
LMS แต่ขอ้ ดีคือมีความเร็ วในการปรับตัวจนถึงจุดบรรจบเร็ วกว่าและมี
ผลกระท บ จากสั ญ ญ าณ อิ น พุ ต น้ อ ยกว่ า ขั้ น ตอนวิ ธี LMS [3] ค่ า
ประมวลผล w(n) ของขั้นตอนวิธี RLS หาได้จาก

ในส่ วนนี้ จะนําเสนอแนวคิ ดการตรวจจับกระแสฮาร์ มอนิ ก
ชนิ ดปรับค่าได้เอง ซึ่ งเป็ นส่ วนวงจรควบคุมของตัวกรองฮาร์ มอนิ กแบบ
แอคทีฟ ตัวกรองชนิดปรับค่าได้เองอยูบ่ นพื้นฐานของทฤษฎีของการตัด
เสี ยงรบกวนซึ่ งจะประมวลผลด้วยการแยกสัญญาณเสี ยงที่ตอ้ งการออก
จากสัญญาณเสี ยงรบกวน [2] โดยบล็อกไดอะแกรมแสดงการทํางานของ
ทฤษฎีดงั กล่าวนี้ได้แสดงไว้ในรู ปที่ 4
เซ็ น เซอร์ ห ลัก จะเป็ นตัว กํา เนิ ด สั ญ ญาณ s และสั ญ ญาณ
รบกวน n0 รวมกันเป็ นสัญญาณ s+n0 ซึ่ งใช้เป็ นสัญญาณอินพุตที่เข้าสู่ ตวั
กรองชนิ ดปรับค่าได้เอง โดยเซ็นเซอร์ อีกตัวจะรับสัญญาณรบกวน n1 ซึ่ ง
ไม่มีความสัมพันธ์กบั สัญญาณ s แต่สมั พันธ์กบั สัญญาณ n0 โดย สัญญาณ
n1 นี้ เรี ยกว่าสัญญาณอ้างอิงซึ่ งถูกใช้เป็ นตัวสร้างสัญญาณทดแทน y และ

w(n+1) = w(n) + ξ(n) . e(n)

(6)

เมื่อ ξ(n) คือค่าสัมประสิ ทธ์การได้เปรี ยบ (gain coefficient)
เมื่ อ จําลองการทํางานของขั้น ตอนวิ ธี LMS และ RLS ด้ว ย
โปรแกรม MATLAB Simulink โดยตั้งค่ า Step Size (mu) ของขั้น ตอน
วิธี LMS เป็ น 0.07 และ Forgetting Factor ของขั้นตอนวิธี RLS เป็ น 1 จะ
เห็นว่าขั้นตอนวิธี RLS ใช้เวลาในการวิง่ เข้าหาจุดบรรจบน้อยกว่า รวมทั้ง
ช่วงเวลาก่อนและหลังจุดบรรจบจะมีการกระเพื่อมของสัญญาณน้อยกว่า
ขั้นตอนวิธี LMS ดังแสดงไว้ในรู ปที่ 5 นัน่ คือเมื่อใช้ข้ นั ตอนวิธี RLS จะ

สัญญาณ y นี้ ถูกจําลองให้ใกล้เคียงกับสัญญาณ n0 และสุ ดท้ายสัญญาณ
เอาต์พุตของระบบก็คือการนําเอาสัญญาณ s+n0 มาหักล้างกับสัญญาณ y
ซึ่งจะไดเป็ นสัญญาณ s+n0-y [1]
ขั้นตอนวิธีปรับค่าได้เอง (The Adaptive Algorithm) เกิ ดจาก
การรับสัญ ญาณอ้างอิ งและสัญญาณเอาพุตมาประมวลผลปรั บค่ า w(n)

ทําให้สัญญาณ y เข้าใกล้สญ
ั ญาณ n0 ได้เร็ วมากกว่า และสัญญาณเอาต์พุต
มีความใกล้เคียงกับสัญญาณอินพุตมากว่าขั้นตอนวิธี LMS

เพื่ อ ให้สัญ ญาณ y ใกล้เคี ยงกับ สัญ ญาณ n0 และทําเช่ น นี้ วนไปเรื่ อ ยๆ
จนกระทัง่ สัญญาณ y เข้าใกล้สญ
ั ญาณ n0 มากที่สุด

จุดบรรจบ

จุดบรรจบ

รู ปที่ 5 ผลจําลองการทํางานเพื่อเปรี ยบเทียบประสิ ทธิภาพของขั้นตอนวิธี
LMS (บน) และขั้นตอนวิธี RLS (ล่าง)

รูปที่ 4 บล็อกไดอะแกรมตัวกรองตัดสัญญาณรบกวนชนิดปรับค่าได้เอง
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กว่า และมีผลกระทบจากสัญญาณอินพุตน้อยกว่า ถึงแม้วา่ การคํานวณจะ
ซั บ ซ้ อ น ทํ า ให้ ต้ อ งใช้ ต ั ว ประมวลผลที่ มี ค วามสามารถสู งและ
หน่ วยความจํามากขึ้นก็ตาม แต่เมื่อนําหลักการของตัวกรองตัดสัญญาณ
รบกวนชนิ ดปรับค่าได้เองมาประยุกต์ใช้เพื่อตรวจจับกระแสฮาร์ มอนิ ก
การใช้ข้ นั ตอนวิธี RLS จะมีประสิ ทธิ ภาพ สามารถตรวจจับฮาร์ มอนิ กได้
เร็ วขึ้นและค่าผิดพลาดน้อยลง ซึ่ งเมื่อเปรี ยบเทียบค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นเพียง
เล็กน้อยกับผลดี ที่ได้น้ ัน ขั้นตอนวิธี RLS จึ งมี ความเหมาะสมที่ จะวิจยั
และพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิ ทธิภาพของตัวกรองฮาร์มอนิกแบบแอคทีฟชนิ ด
ปรับตัวได้เองต่อไป

5. การใช้ ตวั กรองตัดสั ญญาณรบกวนชนิดปรับค่ าได้ เองเพื่อ
ตรวจจับกระแสฮาร์ มอนิก
การตรวจจับกระแสฮาร์มอนิกเป็ นสิ่ งที่ยาก เนื่ องจากปกติตอ้ ง
รู ้ขนาดและมุมของกระแสฮาร์ มอนิ กที่ แท้จริ ง แต่อาจใช้วิธีหากระแส
ฮาร์ มอนิ กทางอ้อมหรื อจากการวิเคราะห์ นั่นคือทําการวัดกระแสปกติ
(กระแสรวม) ที่มีความถี่หลักมูลและกระแสฮาร์มอนิ กปะปนอยู่ จากนั้น
ทําการหักล้างกระแสความถี่ หลักมู ลออกไป ผลลัพธ์ที่ได้ก็คือกระแส
ฮาร์ มอนิ กนัน่ เอง [1] ซึ่ งหลักการนี้ จะเป็ นหลักการเดียวกับทฤษฎี การใช้
ตัวกรองตัดสัญญาณรบกวนชนิดปรับค่าได้เองดังที่กล่าวไว้ในหัวข้อที่ 4
บล็อกไดอะแกรมแสดงการประยุกต์ใช้ตวั กรองตัดสัญญาณ
รบกวนชนิ ดปรับค่าได้เองมาใช้ตรวจจับกระแสฮาร์มอนิ กได้แสดงไว้ใน
รู ปที่ 6 โดยสัญญาณกระแสโหลดจะถูกตรวจจับด้วยหม้อแปลงกระแส
(Current Transformer) เมื่ อพิจารณาจากสมการ (3.4) กระแสโหลดคื อ

7. กิตติกรรมประกาศ
คณะผู ้เขี ย นบทความขอขอบคุ ณ คณะวิ ศ วกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ที่ ให้การสนับสนุ นในด้าน
ต่างๆเพื่อส่ งบทความนี้

ผลรวมของกระแส is(t) และกระแส icomp(t) และจากทฤษฎีของตัวกรอง
ตัดสัญญาณรบกวนชนิ ดปรับค่าได้เอง สัญญาณอ้างอิ งต้องสัมพันธ์กบั
สั ญ ญาณที่ ต้อ งการหั ก ล้างออกจากระบบ กรณี น้ ี สั ญ ญาณที่ ต้อ งการ
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หั ก ล้า งคื อ กระแส is(t) ซึ่ งมี มุ ม เฟสตรงกับ แรงดัน ที่ แ หล่ ง จ่ า ย ส่ ว น
สั ญ ญาณแรงดัน u(t) นั้ นรั บ มาจากหม้ อ แปลงแรงดั น ของแรงจ่ า ย
(Potential Transformer) และจะถูกนํามาใช้เป็ นสัญญาณอ้างอิง [1]

รูปที่ 6 บล็อกไดอะแกรมแสดงการใช้ตวั กรองตัดสัญญาณรบกวนชนิด
ปรับค่าได้เองมาใช้ตรวจจับกระแสฮาร์มอนิก

6. สรุ ป
จากการศึ กษาเปรี ยบเที ยบขั้นตอนวิธี LMS และขั้น ตอนวิธี
RLS สําหรับตัวกรองตัดสัญญาณรบกวนชนิ ดปรับค่ าได้เอง เห็ น ได้ว่า
ขั้นตอนวิธี RLS มีขอ้ ดี กว่าคือความเร็ วในการปรับจนถึ งจุดบรรจบเร็ ว
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A Current-mode Sinusoidal Quadrature Oscillator Using Single DO-CDTA
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บทคัดย่ อ

1. บทนํา

บทความนี นํา เสนอวงจรกํา เนิ ด สัญญาณไซน์ ควอเดรเจอร์
โหมดกระแสโดยใช้ DO-CDTA วงจรทีนําเสนอใช้อุปกรณ์แอกทีฟหลัก
เพียงแค่หนึงตัวต่อร่ วมกับตัวเก็บประจุอีกสองตัว ทําให้โครงสร้ างการต่อ
วงจรไม่ซบั ซ้อน นอกจากนี เงือนไขในการกําเนิ ดสัญญาณและความถี ใน
การกําเนิดสัญญาณ ยังสามารถควบคุมด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิ กส์โดยการ
ปรับกระแสไบแอสภายนอก เนื องจากวงจรใช้เพียงตัวเก็บประจุทีต่อลง
กราวนด์ไม่มีการต่อตัวต้านทานภายนอก จึงเหมาะทีจะนําไปพัฒนาเป็ น
วงจรรวม ทังนี ผลการทดสอบสมรรถนะของวงจรจากการจําลองด้ว ย
โปรแกรม PSPICE พบว่า ผลที ได้มีความสอดคล้องกับทีวิเคราะห์ ไว้
ในทางทฤษฎี

วงจรกําเนิ ดสัญญาณไซน์ เป็ นวงจรทีมีความสําคัญในงานด้าน
วิศวกรรมไฟฟ้ าและอิเล็กทรอนิ กส์ ซึ งได้นาํ ไปใช้งานในด้านต่างๆ เช่ น
ในระบบสื อสาร การประมวลผลสัญญาณ และระบบเครื องมือวัด เป็ นต้น
วงจรกําเนิ ดสัญญาณอีกประเภทหนึงทีนิ ยมนํามาใช้งาน ก็คือ วงจรกําเนิ ด
สัญ ญาณไซน์ แ บบควอเดรเจอร์ วงจรกําเนิ ด สัญ ญาณประเภทนี จะ
สามารถให้สัญญาณทางด้านเอาต์พุตทีมีเฟสต่างกัน 90 องศา ซึ งจะเรี ยก
สัญญาณดังกล่าวว่า สัญญาณควอเดรเจอร์ (Quadrature Signal) ตัวอย่าง
การนําไปใช้งาน เช่ น การมอดูเลตสัญญาณแบบไซด์แบนด์เดี ยว (single
side band; SSB) และการผสมสัญญาณแบบควอเดรเจอร์ [1] ดังนัน
ในช่ วงทีผ่านมา จึงมี ผนู ้ าํ เสนอวงจรกําเนิ ดสัญญาณควอเดรเจอร์ออกมา
เป็ นจํานวนมาก ทังนี เทคนิ คที นิ ยมใช้ คื อ การสังเคราะห์และออกแบบ
วงจรในโหมดกระแส เนื องจากทําให้ได้ขอ้ ดี หลายประการ เช่ น มีแบนด์
วิ ธ ต์ก ว้า ง มี ค วามเป็ นเชิ ง เส้ น สู ง มี ค่ า พิ สั ย พลวัต กว้า ง และวงจรไม่
ซับซ้อนเมือเทียบกับวงจรทีทํางานในโหมดแรงดัน [2]
จากการสํ า รวจผลงานวิ จ ัย ในช่ ว งที ผ่ า นมาเกี ยวกั บ การ
สังเคราะห์ และออกแบบวงจรกําเนิ ดสัญญาณไซน์ โดยการใช้อุปกรณ์
แอกทีฟ (Active Building Block) เพียงตัวเดี ยว พบว่า วงจรทีนําเสนอ ยัง
มีขอ้ ด้อยหลายประการ ตัวอย่าง เช่ น มี การต่อตัวต้านทานภายนอก [3]
วงจรมี ก ารต่ อ ตัว เก็ บ ประจุ แ บบลอย [4] ซึ งทําให้ ว งจรที ออกแบบไม่
เหมาะในการนํามาสร้ างเป็ นวงจรรวม บางวงจรทีนําเสนอ มีอิมพิแดนซ์
ทางด้านเอาต์พุตตํา [5] นอกจากนี วงจรทีนําเสนอ มีเงือนไขและความถี
ในการกําเนิ ดสัญญาณทีไม่สามารถควบคุมด้วยวิธีอิเล็กทรอนิ กส์ [3-4]
จากทีกล่ าวมาข้างต้น บทความนี มี วตั ถุประสงค์เพือนําเสนอ
วงจรกําเนิ ดสัญญาณไซน์ควอเดรเจอร์ โหมดกระแส วงจรทีนําเสนอจะใช้
DO-CDTA เพียงหนึ งตัว และตัวเก็ บประจุจ าํ นวนสองตัว อิ มพีแดนซ์
ทางด้านเอาต์พตุ มีค่าสู ง สามารถนําไปต่อแบบคาสเคด (cascade) หรื อขับ

คําสําคัญ: โหมดกระแส, วงจรกําเนิ ดสัญญาณแบบควอเดรเจอร์, DOCDTA

Abstract
This article presents a current-mode quadrature oscillator
using DO-CDTA. The proposed circuit consists of single active element
and 2 grounded capacitors which are easy construction of circuit. In
addition, the condition of oscillation and frequency of oscillation can be
controlled electronically by adjusting the bias current. The proposed
circuit uses only grounded capacitors without any external resistor
which is beneficial from the point of view of integrated circuit
fabrication. Moreover, the simulation results by PSPICE program are
shown corresponding with the theoretical analysis.
Keywords: Current-mode, Quadrature Oscillator, DO-CDTA
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โหลดได้โ ดยตรง ทังนี วงจรที นํา เสนอปราศจากการต่ อ ตัว ต้า นทาน
ภายนอก มีเพียงตัวเก็บประจุทีต่อลงกราวนด์เท่านัน จึงมีความเหมาะสม
ในการพัฒนาไปเป็ นวงจรรวม อีกทังยังสามารถปรับเงือนไขและความถี
ในการกําเนิดสัญญาณได้ดว้ ยวิธีทางอิเล็กทรอนิ กส์
ip
vp

in
vn
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p

ix1

1

2

vz 2

iz 2

รูปที 1 สัญลักษณ์ของ DO-CDTA
g m1vZ 1
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วงจรกําเนิ ดสัญญาณควอเดรเจอร์ โหมดกระแสทีได้นาํ เสนอ
ประกอบด้วย DO-CDTA เพียงหนึงตัว และ ตัวเก็บประจุทีต่อลงกราวนด์
อีกจํานวนสองตัว แสดงดังรู ปที 4

vx 2

iz 2

vz1

− x1
− x1
DO  CDTA x2
x2
n
z1
z2 zc x1
p

vz 2

รูปที 2 วงจรสมมูลของ DO-CDTA

2. หลักการทํางานของ DO-CDTA

C1

ในปี ค.ศ. 2003 มีผนู ้ าํ เสนออุปกรณ์แอกที ฟทีมี ชือว่า CDTA
(Current Differencing Transconductance Amplifier) เพือนํามาใช้ในงาน
ประมวลผลสัญญาณอนาลอกทังในโหมดแรงดันและกระแส [6] ใน
บทความนี จะนํา CDTA มาประยุกต์ใช้เพือให้สังเคราะห์วงจรได้ง่ายขึน
ซึ งจะเรี ยกว่ า DO-CDTA (Dual-output Current Differencing
Transconductance Amplifier) คุ ณ สมบัติทางอุดมคติ ของ DO-CDTA
สามารถแสดงด้วยสมการที (1)
 v p  0 0

 
 vn   0 0

 
 i , i    1 1
z
z
1
2

 
 i  0 0
 x1  
 i  0 0
 x 2  

(3)

3. วงจรกําเนิดสัญญาณทีนําเสนอ

g m 2vZ 2

in

W 
g m 2 = µn Cox  
I B2
 L  23,24

เมือ µn คือ ค่าความคล่องผิว (Channel Mobility), Cox คือ
ค่ า ประจุ ที เกิ ดจากความหนาของออกไซด์ ที แชนแนล (Oxide
Capacitance), W คื อ ความกว้างของแชนแนล (Effective Channel
Width) และ L คือ ความยาวของแชนแนล (Effective Channel Length)
สัญลักษณ์และวงจรสมมูลของ DO-CDTA แสดงได้ดงั รู ปที 1 และ 2
ตา ม ลํ า ดั บ ส่ ว น รู ป ที 3 จ ะ เ ป็ น ว ง จ รภ าย ใ น ที อ อก แ บ บ ด้ ว ย
มอสทรานซิ สเตอร์

vx1

DO  CDTA
ix 2
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n z
z x2
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และ
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I B1
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รู ปที 4 วงจรกําเนิ ดสัญญาณควอเดรเจอร์ โหมดกระแสทีนําเสนอ
จากวงจรในรู ปที 4 สามารถเขี ยนสมการคุ ณ ลักษณะสมบัติ
(Characteristic Equation) ได้เป็ น
s2  s

g m1C2  g m 2C1 g m1 g m 2

0
C1C2
C1C2

(4)

จากสมการที (4) จะเขี ย นสมการเงื อนไขในการกํา เนิ ด
สัญญาณและความถี ในการกําเนิ ดสัญญาณได้ดงั สมการที (5) และ (6)
ตามลําดับ
gm1  g m2 , C2  C1
(5)
และ

(1)

และ g m 2 คื อ ค่าความนําถ่ ายโอน (Transconductance)
สามารถปรับค่าได้ดว้ ยกระแสไบแอสภายนอก I B1 และ I B 2 ตามลําดับ
ค่าความนําถ่ายโอนของ DO-CDTA ทีสร้ างจากมอสทรานซิ สเตอร์ หาได้
ดังนี

f osc 

g m1

1
2p

g m1 g m 2
C1C2

(6)

แทนค่า g m1 และ g m 2 จากสมการ (1) และ (2) ลงในสมการ
ที (5) และ (6) ดังนัน สมการเงือนไขในการกําเนิ ดสัญญาณและความถีใน
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รู ปที 3 วงจรภายในของ DO-CDTA
การกํา เนิ ด สั ญ ญาณสามารถเขี ย นใหม่ ไ ด้ ดัง สมการที (7) และ (8)
ตามลําดับ
I B1  I B 2 , C1  C2
(7)
และ

เท่ากับ 906.961kHz นอกจากนี ยังพบว่าค่าผิดเพียนทางฮาร์ มอนิ กส์ ของ
สัญญาณ (Total Harmonic Distortion; THD) ทางด้านเอาต์พุต io1
และ io 2 มี ค่าท่ากับ 3.774% และ 2.978% ตามลําดับ ในรู ปที 8 จะแสดง
ความสัมพันธ์ของเฟสเอาต์พตุ ด้วย Lissagous Figure

1

f osc

W   I I 2
1

mn Cox    B1 B 2 
 L 
2p
  C1C2 

ตารางที 1 อัตราส่ วน W/L ของทรานซิ สเตอร์ ทใช้
ี ในการจําลอง
ทรานซิ สเตอร์
W (µm) L (µm)
M1-M10
20
1
M11-M12, M23-M24
40
1
M16, M21
5
1
M17, M22
5.35
1
M13-M15, M18-M20, M25-M27, M28-M30
6.2
1

(8)

ความสัมพันธ์ของอัตราส่ วนกระแสทางด้านเอาต์พุต สามารถ
แสดงได้ดงั สมการที (9)
io 2 ( s ) g m 2

io1 (s ) sC2

(9)

ในสภาวะคงตัวของสัญญาณไซน์สมการที (9) สามารถเขียน
ได้ใหม่ดงั นี
io 2 ( jwosc )
g
  j m2
io1 ( jwosc )
woscC2

200

จากสมการที (10) จะเห็นได้ว่าสัญญาณเอาต์พุตของวงจรจะมี
เฟสต่ า งกัน 90 องศา จึ ง กล่ า วได้ว่ า วงจรที นํา เสนอสามารถกํา เนิ ด
สัญญาณไซน์แบบควอเดรเจอร์ โหมดกระแสทางด้านเอาต์พตุ ได้

100

Current (µA)

(10)

0

-100

4. ผลจําลองการทํางาน

-200

ในหัว ข้อ นี จะเป็ นการทดสอบสมรรถนะของวงจรกํา เนิ ด
สัญญาณทีนําเสนอในรู ปที 4 ด้ว ยโปรแกรม PSPICE ซึ งโครงสร้ าง
ภายในของ DO-CDTA แสดงได้ดังรู ป ที 3 ส่ ว นทรานซิ ส เตอร์ จ ะใช้
พารามิเตอร์ ของ 0.35µm TSMC เทคโนโลยี [7] โดยมีอตั ราส่ วน W/L
ของทรานซิ สเตอร์ ดงั ตารางที 1 แรงดันทีจ่ายให้กบั วงจรจะมี ค่า ±1.5V
ในทีนีจะใช้ตวั เก็บประจุ C1 และ C2 มีค่าเท่ากันคือ 0.2nF ส่ วนค่ากระแส
ไบอัส I B1 และ I B 2 มีค่าเท่ากับ 200μA และ 202μA ตามลําดับ ในรู ปที 5
แสดงสัญญาณเอาต์พตุ ทีได้จากวงจรกําเนิ ดสัญญาณทีนําเสนอ รู ปที 6 จะ
เป็ นสัญญาณเอาต์พุต ในสภาวะอยู่ต ัว และรู ปที 7 จะแสดงสเปกตรั ม
ความถี ของสัญญาณทางด้า นเอาต์พุต ซึ งจากการจํา ลองด้ว ยโปรแกรม
พบว่าสัญญาณทางด้านเอาต์พุตมี เฟสต่างกัน 89.86 องศา และมี ความถี

0

20

40

Time (µs)

60

80

100

รู ปที 5 สัญญาณเอาต์พตุ ทีได้จากวงจรกําเนิ ดสัญญาทีนําเสนอ
io1

io 2

รู ปที 6 สัญญาณเอาต์พตุ ในสภาวะอยูต่ วั
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Symposium on Communications and Information Technologies,
2010, pp. 192-195.
[4] J. Jin, and C. Wang, “Single CDTA-based current-mode
quadrature oscillator,” International Journal of Electronics and
Communications (AEU), vol. 66, no. 11, 2012, pp. 933-936.
[5] W. Jaikla, and M. Siripruchyanan, “A versatile quadrature
oscillator and universal biquad filter using dual-output current
controlled current differencing transconductance amplifier,”
International Symposium on Communications and Information
Technologies, 2006, pp. 1072-1075.
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io1 (μA)

รูปที 7 สเปกตรัมของสัญญาณทางด้านเอาต์พตุ

io 2 (μA)

5. สรุป

รู ปที 8 Lissagous Figure

บทความนี นําเสนอวงจรกําเนิ ดสัญญาณไซน์ควอเดรโหมด
กระแส ซึ งวงจรจะประกอบด้วย DO-CDTA จํานวนหนึ งตัว และตัวเก็บ
ประจุทีต่อลงกราวนด์อีกสองตัว วงจรทีนําเสนอสามารถปรับเงือนไขใน
การกํา เนิ ด สัญ ญาณและความถี ในการกํา เนิ ด สั ญญาณได้ด้ว ยวิ ธี ท าง
อิเล็กทรอนิกส์ นอกจากนี ภายในวงจรหลี กเลียงการต่อตัวเก็บประจุแบบ
ลอย และตัวต้านทานทําให้เหมาะทีจะนําไปพัฒนาเป็ นวงจรรวม ทังนี ผล
ที ได้จ ากการจําลองด้ว ยโปรแกรม PSPICE พบว่า วงจรสามารถให้
สัญญาณควอเดรเจอร์ โ หมดกระแสทางเอาต์พุ ตได้ตามที วิ เ คราะห์ ไ ว้
ในทางทฤษฎี

จริ น ทร์ ศั ก ดิ แซ่ เตี ย ว สํ า เร็ จการศึ ก ษาปริ ญญา
วิศ วกรรมศาสตร์ ดุ ษ ฎี บ ณ
ั ฑิ ต สาขาวิ ช าวิ ศวกรรม
โทรคมนาคม ปั จจุบนั ทํางานตําแหน่ งอาจารย์ประจํา
สาขาวิชาวิศวกรรมอิ เล็ค ทรอนิ กส์ และโทรคมนาคม
คณะวิ ศ วกรรมศาสตร์ มหาวิ ท ยาลัย เทคโนโลยี
ราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น
ศั กดิ สิ ทธิ สุ่ มมาตย์ สํ า เร็ จการศึ กษ าปริ ญ ญ า
วิ ศ วกรรมศาสตร์ ดุ ษ ฎี บ ัณฑิ ต สาขาวิ ช าวิ ศ วกรรม
โทรคมนาคม ปั จจุบนั ทํางานตําแหน่ งอาจารย์ประจํา
สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยเทคโนโลยี
ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ
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โครงข่ ายแบ่ งความถี่แบบอินเฟสทีม่ ีตัวปรับอัตราสโลปสาหรับระบบเสี ยง 2.1
New In-Phase Crossover Network with Symmetrically Adjustable Slope for 2.1 Surround System
พีรชัย ฐิ ติไชโย ดลชัย สุ ขเจริญผล บุณย์ ชนะ ภู่ระหงษ์ และวันวิสา ชัชวงษ์
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บทคัดย่ อ

ป้ อนให้ตวั ขับเสี ยงในช่ วงความถี่ ต่ าหรื อวูฟเฟอร์ (Woofer) และแบ่ง

บทความวิจยั นี้เสนอโครงข่ายแบ่งความถี่ แบบอินเฟสที่มีตวั
ปรับอัตราสโลปและมีคุณสมบัติผลรวมของทางผลตอบสนองเชิ งขนาด
เป็ นออลพาสฟังก์ชนั่ สาหรับระบบเสี ยงรอบตัวแบบ 2.1 ที่ใช้ลาโพงขับ
เสี ย งต่ า ขนาดเล็ ก โดยโครงข่ า ยแบ่ ง ความถี่ แ บบ 2 ทางที่ น าเสนอ
ประกอบด้วยตัวกรองความถี่แบบไวงานที่ อาศัยผลหักล้างระหว่างเอ้าพุ
ทของตัวกรองความถี่ต่าผ่านและตัวกรองแบบผ่านตลอดในแยกสัญญาณ
ช่วงความถี่ต่าและความถี่สูงผ่านสาหรับป้ อนให้ตวั ขับเสี ยงความถี่ ต่าและ
สูงตามลาดับ ซึ่งพบว่าระบบโครงข่ายที่นาเสนอให้อตั ราสโลปสามารถ
ปรับค่าได้ดว้ ยตัวแปรอัลฟ่ าที่มีความชันของสโลป ดี กว่าแบบ LR 4 และ
Bessel Alignment อันดับ 4 และผลจากการจาลองด้วยโปรแกรมจะเห็น
ได้ชัด ว่า ผลรวมของผลตอบสนองต่ อ เฟสราบเรี ย บตลอดช่ ว งจุ ด ตัด
ความถี่ โดยมีลูกคลื่นของผลตอบสองทางขนาดรวมน้อยกว่า 0.25 dB

ความถี่ ข องสั ญญาณในช่ วงความถี่ สู ง ผ่า นป้ อนให้ ต ัวขับ เสี ยงย่า นสู ง
เรี ยกว่าทวี ตเตอร์ (Tweeter) โดยโครงข่ายแบบนี้ เรี ยกว่าโครงข่ายแบ่ ง
ความถี่ 2 แบนด์(Two band crossover network) และถ้ามีตวั ขับเสี ยง
ในช่ ว งระหว่ า งความถี่ ต่ า และความถี่ สู ง ซึ่ งเรี ยกว่ า ตัว ขับ เสี ย งกลาง
(Midrange)ซึ่ งใช้ตวั กรองความถี่ ผ่านเฉพาะย่านเป็ นตัวแบ่งความถี่ ป้อน
ให้เราจะเรี ยกโครงข่ายแบ่งความถี่แบบ 3 แบนด์ ในระบบโครงข่ายแบบ
ดั้งเดิ ม ทั้งแบบไม่ ไวงาน(passive network) และแบบไวงาน(Active
network) ส าหรั บ การใช้งานในกลุ่ ม ออดิ โอที่ ต้องการโครงข่ ายแบ่ ง
ความถี่คุณภาพสูงจะต้องมีคุณสมบัติเด่นดังนี้ [ ]
1.

ผลรวมของผลตอบสนองทางขนาดต่อความถี่ราบเรี ยบ(Flat
magnitude response)

Abstract

2.

มีอตั ราความชันของสโลปสูง

This article describes a frequency network with an
adjustable rate slope and are in phase with the sum of response
measures during the cut-off frequency is All Pass function for 2.1
surround sound use a sound low small speaker. The filter frequency
sensitivity that is structured the difference in creating the
responsiveness of the network frequency division 2, which showed that
the network offered to the slope can be adjusted with variable al. Alpha
is the slope of the slope better than LR 4 and Bessel Alignment No. 4
and the results of the simulation program is obvious that the sum of the
flat phase response over the cutoff frequency. The second wave of
response to the total size of less than 0.25 dB.

3.

มีลกั ษณะอินเฟสตลอดช่วงจุดตัดความถี่

4.

มีผลตอบสนองทางเฟสเป็ นเชิงเส้นหรื อผลตอบสนองทางการ
หน่วงราบเรี ยบในช่วงผ่านความถี่(Pass band)
ซึ่ งเราพบว่าในการสร้ างจริ งของโครงข่ายแบ่งความถี่ ในทาง

ปฏิ บ ัติโ ดยทัว่ ไปใช้ ตัวกรองความถี่ แ บบ LR4[5]

อันดับ 4 ที่ ใ ห้

คุ ณสมบัติข ้อ 1 และ 3 แต่ จ ะขาดคุ ณสมบัติ ข ้อ 2 และ 4 และในทาง
วิศวกรรมออดิ โอพบว่าคุณสมบัติขอ้ 3 เป็ นข้อที่ สาคัญข้อนึ งของระบบ
เสี ยงรอบตัวเพราะถ้าโครงข่ายแบ่งความถี่ ใดขาดคุณสมบัติขอ้ นี้ จะทาให้
ผลตอบสนองการแผ่กระจายเสี ยงแบบโพล่าร์ (Polar radiation pattern) ที่
จุดแกนรับฟังจะมีการเอียงของบีมเสี ยงหลัก (Main beam) [4] และส่ งผล

1. บทนา
โครงข่ายแบ่ งความถี่ ถู ก น ามาใช้ใ นการแบ่ งช่ วงความถี่ ใ ห้
เหมาะสมกับช่วงความถี่ ของตัวขับเสี ยงซึ่ งประกอบด้วยตัวกรองความถี่
แบบความถี่ ต่าผ่านและความถี่ สูงผ่านเพื่ อแบ่ งช่ วงสัญญาณความถี่ ต่ า

ให้คุณภาพของเสี ยงที่รับฟังได้ดอ้ ยคุณภาพลงไปมาก
ดังนั้นในงานวิจยั นี้ เสนอโครงข่ายแบ่งความถี่ แบบมีตวั ปรั บ
อัตราสโลปและมีคุณสมบัติอินเฟสพร้ อมผลรวมทางผลตอบสนองเชิ ง
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ขนาดช่ วงจุดตัดความถี่ เป็ นออลพาสฟั งก์ช่นั สาหรับระบบเสี ยงรอบตัว
แบบ 2.1 ที่ใช้ลาโพงขับเสี ยงต่ าขนาดเล็ก(เส้นผ่าศูยน์กลางประมาณ 3
นิ้ว) โดยใช้ตวั กรองความถี่ แบบไวงานที่มีโครงสร้ างแบบผลต่างในการ
สร้างผลตอบสนองของโครงข่ายแบ่งความถี่ แบบ 2 ทาง ซึ่ งพบว่าระบบ
โครงข่ายที่นาเสนอให้อตั ราสโลปสามารถปรับค่าได้ดว้ ยตัวแปรอัลฟ่ าที่
มี ค วามชัน ของสโลปชัน กว่ า โครงข่ า ยแบ่ ง ความถี่ แ บบดั้ง เดิ ม ที่ ไ ม่
สามารถปรับอัตราสโลปให้เหมาะสมได้และระบบโครงข่ายแบบดั้งเดิ ม
บางแบบ[9] ยังให้ผลตอบสนองไม่ตรงกับเงื่ อนไขส าหรั บ ระบบที่ มี
คุณภาพสูง

เมื่อ P(sn) เป็ นสมการโพลิโนเมียลซึ่งสามารุ เขียนในรู ปเพิ่มกาลังและ
เขียนในรู ปผลรวมได้ดงั นี้
Pr (sn ) = 1 + b1 sn + b2 sn2 + … . +
r

br−1 snr−1 + snr = ∑ bk snk

ดังนั้นสมการฟั งก์ชนั่ ถ่ายโอนของ LPF มีนิยามดังนี้
HL (sn ) =

2. โครงสร้ างโครงข่ ายแบ่ งความถี่
โครงสร้ างของโครงข่ายแบ่งความถี่ แบบพื้นฐานเช่ นแบบ 2
ทางที่โดยทัว่ ไปประกอบด้วยตัวกรองความถี่ ต่ าผ่าน(LPF)และตัวกรอง
ความถี่สูงผ่าน (HPF) ดังแสดงในรู ป 1 เมื่อกาหนดให้ H1(s) และ H2(s)
เป็ นตัวกรองความถี่ แบบ LPF และ HPF ตามลาดับ(และตัดส่ วนผล
หักล้างออกไป) ซึ่ งโดดยส่ วนมากในทางวิศวกรรมออดิ โอตัวกรองนิ ยม
ใช้ ส มการโพลิ โ นเมี ย ลแบบบัต เตอร์ เ วิ ร์ ท ที่ มี ล ั ก ษณะส าคั ญ คื อ
ผลตอบสนองในช่ วงผ่านความถี่ มีล ัก ษณะราบเรี ยบ(Maximally flat
magnitude responses) แต่เมื่อต้องการโครงข่ายแบ่งความถี่ คุณภาพสู งที่
สอดคล้องกับคุณสมบัติท้ งั 4 จะพบว่าโครงข่ายที่สร้ างจากโพลิ โนเมียล
ดัง กล่ า วจะไม่ ส อดคล้ อ งตรงกั บ คุ ณ สมบั ติ ท้ ัง 4 โดยผลรวมของ
ผลตอบสนองทางขนาดให้ ผ ลรวมมี ล ัก ษณะไม่ ร าบเรี ย บรอบจุ ด ตัด
ความถี่ แ ละผลตอบสนองของเฟสมี ล ัก ษณะไม่ อิน เฟสกัน ตามรู ป ที่ 1
และ 3 ที่ระบบอันดับ 2

(2)

k=0

1
[Br (sn )]2

(3)

และเราสามารถหาฟังกฺ ชนั่ ถ่ายโอนของตัวกรอง HPF ได้โดยใช้การ
หักล้างระหว่าง APF และ LPF เราสามารถเขียนได้ดงั นี้
HH (sn ) ≜ A(sn ) − HL (sn )
=

P (− sn )
1
–
P (sn )
[P(sn )]2

=

P (sn ) P(−sn ) − 1
[P(sn )]2

(4)

และเมื่อแทน s = Jw ลงในสมการ (4) ราสามารถเขียนสมการ
ผลตอบสนองทางขนาดต่อความถี่ของตัวกรอง HPF ได้
HH (jωn ) = [1 − ML (ωn )] ej∅A(ωn)

(5)

MH (ωn ) = [1 − ML (ωn )]

(6)

และสมการฟังก์ชนั่ ถ่ายโอนของตัวกรองผ่านตลอด APF และ HPF ได้
ดังสมการ (7)-(8)
รูปที่ 1 บล๊อคไดอะแกรมของระบบเดิมและระบบที่นาเสนอ
ต่อจากนั้นมีการเสนองานวิจยั ที่ตอ้ งการลดความซับซ้อนของ
ระบบลงโดยใช้ตวั กรองความต่า H1(s) เพียงตัวเดียว ส่ วน H2(s) ถูก
แทนด้วย 1 [4] และตัวหน่วงเวลา [1] ตามลาดับ โดยในบทความนี้แทน
H2(s) ด้วย APF ที่มีสมการฟังก์ชน่ั ถ่ายโอนในรู ปเศษส่ วนมีนิยามดังนี้
A(sn ) ≜

P(−sn )
P(sn )

(1)

A(sn ) =

Br (−sn )
Br (sn )

(7)

2

MH (sn ) =

Br (sn )Br (−sn ) − 1
(−1)r snr
=
2
[Br (sn )]2
[Br (sn )]

(8)

และจากสมการ (3), (7) และ (8) เมื่อเราแทนสมการโพลิโนเมียลเทอม
ส่ วนด้วยสมการของโพลิโนเมียลของบัตเตอร์ เวิร์ธ์อนั ดับ 2 และสมการ
โพลิโนเมียลเทอมส่ วนของเบสเซลอันดับ 2 สามารถเขียนสมการ
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ฟังก์ชนั่ ถ่ายโอนใน s-domain ได้ดงั ตารางที่ 1 และแสดงผลตอบสนอง
ทางขนาดและเฟสได้ดงั รู ป 3, 5 และ 6
ตารางที่ 1 ฟังก์ชนั่ ถ่ายโอนของโครงข่ายกรองความถี่ ทั้ง 3 แบบ
(ก)

(ข)

รู ปที่ 4 การเปรี ยบเทียบผลตอบสนองของขนาดต่อความถี่นอร์ มอลไลซ์
ของโครงข่ายแบ่งความถี่แบบ 2 ทาง ที่ประกอบด้วยตัวกรองความถี่ LPF
และ HPF (ก) แบบ Bessel alignment อันดับ 2 และ (ข) แบบ Bessel
alignment อันดับ 4

3. ผลการจาลองระบบทีน่ าเสนอ

(ก)

(ข)

รูปที่ 2 การเปรี ยบเทียบผลตอบสนองของขนาดต่อความถี่ นอร์ มอลไลซ์
ของโครงข่ายแบ่งความถี่แบบ 2 ทาง ที่ประกอบด้วยตัวกรองความถี่ LPF
และ HPF (ก) แบบบัตเตอร์เวรอธ์อนั ดับ 2 และ (ข) แบบ LR 4 อันดับ 4

(ก)

(ก)

(ข)

รู ปที่ 5 การเปรี ยบเทียบผลตอบสนองของขนาดต่อความถี่ นอร์ มอลไลซ์
ของโครงข่ายแบ่งความถี่ 2 ทางโดยใช้ตวั กรองความถี่ LPF และ HPF
อันดับ 2 โดยมี ตวั แปรอัลฟ่ าปรั บอัตราชันของสโลป ในช่ วง 0-1.0 และ
(ข) ระบบโครงข่ายใช้ตวั กรองอันดับ 4

(ข)

รู ปที่ 3 การเปรี ยบเที ยบผลตอบสนองทางเฟสต่อความถี่ นอร์ มอลไลซ์
ของโครงข่ายแบ่งความถี่แบบ 2 ทาง ที่ประกอบด้วยตัวกรองความถี่ LPF
และ HPF (ก)แบบบัตเตอร์เวิร์ธอันดับ 2 และ (ข) แบบ LR 4 อันดับ 4 ซึ่ง
ให้คุณสมบัติอินเฟสตอลดช่วงความถี่ออดิโอของตัวกรองความถี่ท้ งั 3 ตัว

รู ปที่ 6 ผลตอบสนองทางเฟสต่อความถี่นอร์มอลไลซ์ของโครงข่ายที่
นาเสนออันดับ 4 โดยมีตวั แปรอัลฟ่ าปรับอัตราชันของสโลป

4. สรุป
โครงข่ายแบ่งความถี่ แบบ 2 ทางที่ มีคุณสมบัติอินเฟสของตัว
กรองความถี่ ทุกตัวในระบบที่ สามารถปรับอัตราสโลปในช่ วงเปลี่ ยนได้
ด้วยตัวแปรปรับค่าได้ถูกนาเสนอแล้ว นอกจากนี้ ยงั พบว่าผลรวมของทั้ง
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ผลตอบสนองทางขนาดและเฟสมีการกระเพื่อมเพียงเล็กน้อยอยู่ในช่ วง
ค่าที่ยอมรับได้ในขณะที่ โครงข่าย 2 ทางที่สร้ างจากสมการโพลิ โนเมียล
แบบบัตเตอร์ เวิร์ธอันดับ 2 และแบบ Bessel alignment อันดับ 2 และ
อันดับ 4 จะให้ผลรวมทางขนาดไม่ราบเรี ยบและผลตอบสนองทางเฟส
ไม่ตรงกับคุณสมบัติอินเฟสซึ่ งเป็ นสาเหตุสาคัญในการทาให้เกิ ดบีมหลัก
ของการกระจายเสี ยงเอียงออกไปจากจุดรับฟัง

เอกสารอ้ างอิง
[1] S. P. Lipshitz and J. Vanderkooy, “A Family of Linear-Phase
Crossover Network of High Slope Derived by Time Delay,” J. Audio Eng. Soc.,
vol. 31, pp. 2 – 20 (1983(Jan./Feb.)
[2] J. Vanderkooy and S. P. Lipshitz, “Is Phase Linearization of
Loudspeaker
Crossover Networks Possible by Time Offset and Equalization?” J. Audio Eng.
Soc., vol. 32, pp. 946 – 955
(1984 Dec.)
[3] S. P. Lipshitz and J. Vanderkooy, “Use of Frequency Overlap and Equalization to
Produce High-Slope Linear-Phase Loudspeaker Crossover Networks,” J. Audio
Eng. Soc., vol.33, pp. 114 – 126 (1985 Mar.)
[4] R. A. Gabel, “On the Design of Complementary Filters,” Rec. IEEE Int. Conf. on
Acoustics. Speech. And Signal Processing (Washington, DC, 1979 Apr. 2 – 4),
pp. 805 – 808.
[5] S. H. Linkwitz, “Active Crossover Networks for Noncoincident Drivers,” J. Audio
Eng. Soc., vol. 24, pp. 2 – 8 (1976 Jan./Feb.).
[6] A. N. Thiele “Optimum Passive Loudspeaker Dividing Networks,” Proc. IREE
(Australia), vol. 36, pp. 220-224 (1975 July).
[7] R. H. Frater., “In-phase Crossover Networks,” IREE (Australia) 16th Convention
Digest (Melbourne, 1977 Aug.) pp. 250 – 252.
[8] P. Garde, “All-Pass Crossover Systems,” J. Audio Eng. Soc., vol. 28, pp. 575 –
584 (1980 Sept.).
[9] J. A. D’ Appolito, “Active Realization of Multiway All-Pass
Crossover
Systems,” presented at the 76th Convention of the Audio Engineering Society,
New York, J. Audio Eng. Soc. (Abstracts), vol. 32, p. 1008 (1984 Dec.), reprint
2125.
[10] H. W. Bode, Network Analysis and Feedback Amplifier
Design (Van
Nostrand, Princeton, NJ, 1945; reprinted by Krieger, Huntington, NY, 1975), p.
263;

พีรชัย ฐิ ติไชโย จบการศึกษาจากสถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล้า เจ้า คุ ณ ทหารลาดกระบัง สนใจงานวิจยั ด้า นวิศ วกรรม
ออดิโออคูสติคสาหรับการใช้ในบ้านและรถยนต์

ดลชั ย สุ ขเจริ ญผล จบการศึกษาจากสถาบันเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้า เจ้า คุ ณทหารลาดกระบัง ปั จ จุ บนั ท างานอยู่ที่ค ณะ
วิศวกรรมศาสตร์ สจล. สนใจงานวิจยั ด้านวิศวกรรมออดิโอ –
อคู สติค, DSP, การสังเคราะห์เสี ยงดนตรี และsmart teaching
flatform system
บุณย์ ชนะ ภู่ระหงษ์ จบการศึกษาจากสถาบันเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้า เจ้า คุ ณทหารลาดกระบัง ปั จจุ บนั ท างานอยู่ที่คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ สจลสนใจงานวิจยั ด้านวิศวกรรมออดิ โอ –
อคู ส ติค หุ่ น ยนต์ขนาดเล็ กและการประยุก ต์ใช้งานทางการ
แพทย์-อุตสาหกรรมและsmart teaching flatform system
วันวิสา ชัชวงษ์ จบการศึกษาจากสถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล้ า เจ้า คุ ณ ทหารลาดกระบัง ปั จจุ บ ัน ท างานอยู่ ที่ ค ณะ
วิศ วกรรมศาสตร์ สจลสนใจงานวิจ ัยด้า นวิศ วกรรมบรอด
คาสท์ท้ งั ระบบวิดีโอและออดิโอ , วิศวกรรมระบบราง, ระบบ
สกาด้าและsmart teaching flatform system
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วงจรกรองความถี่สูงผ่านโดยใช้ ยูนิฟอร์ มดิสทริบิวด์ อาร์ ซีแบบหลายชั้น
High Pass Filter by using Multilater Uniformly Distributed RC
ธนะพงศ์ นพวงศ์ ณ อยุธยา และ วิโรจน์ พิราจเนนชัย
ภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
39 หมู่ 1 ตาบลคลองหก อาเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี โทรศัพท์: 0-2549-4620 E-mail: nopavong.n@rmutt.ac.th, virote.p@en.rmutt.ac.th

บทคัดย่ อ

กรองความถี่ จะถูกนาไปประยุกต์ใช้ในวงจรวิทยุและทีวี ซึ่ ง
วงจรกรองความถี่ เ ป็ นส่ วนส าคัญที่ จะท าให้ได้สัญญาณภาพและเสี ยง
ตามที่ตอ้ งการโดยทัว่ ไปการทางานของวงจรกรองความถี่ จะถูกออกแบบ
มาให้ทางานในโหมดของแรงดันเป็ นส่ วนใหญ่ เช่ น วงจรกรองความถี่
ทางอนาล็อก (Analog filter) ซึ่ งใช้กบั สัญญาณที่เกี่ ยวกับเวลาและวงจร
กรองความถี่ ทางดิ จิตอล (Digital filter) ใช้ก ับสัญญาณเชิ งตัวเลข แต่
ปั ญหาของวงจรกรองความถี่ ต่าง ๆ นี้ จะมีค่ากรุ๊ ปดีเลย์ (Group delay)ไม่
คงที่ในช่วงความถี่ที่ออกแบบ
ในปั จจุบนั วงจรกรองความถี่ แ บบแอกที ฟที่ มีโดยทัว่ ไปถู ก
ออกแบบเพื่ อ ใช้ก ับ สั ญ ญาณอนาล็ อ กที่ มี ค วามต่ อ เนื่ อ งทางเวลาจึ ง มี
ข้อจากัดในการปรับเปลี่ ยนคุณลักษณะของผลการตอบสนองทางขนาด
ต่อความถี่ ซึ่ งคุ ณสมบัติที่สาคัญของวงจรกรองความถี่ กล่ าวคื อ ผลการ
ตอบสนองทางขนาดของวงจรประเภทนี้ จะมีค่าอัตราความชันที่ค่อนข้าง
แน่นอนไม่สามารถปรับเปลี่ยนให้สูงขึ้นได้ดว้ ยตนเองนอกจากจะทาการ
เปลี่ ยนอันดับของวงจรให้สู งขึ้นส่ วนผลที่ ตามมาจะทาให้วงจรมี ความ
ซับ ซ้ อ นมากขึ้ น และยากต่ อ การน าไปใช้ ง าน และเพื่ อ ให้ ว งจรกรอง
ความถี่ มีค่ากรุ๊ ปดี เลย์คงที่ จึงต้องมีการนาตัวยูนิฟอร์ มดิ สทริ บิวด์อาร์ ซี
แบบหลายชั้น (Multilayer Unifromly Distributed RC) [4]หรื อ MURC
มาประยุก ต์ใ ช้ใ นการออกแบบ โดยผลตอบสนองทางขนาดจะมี ผ ลที่
ดีกว่าวงจรกรองความถี่แบบแอกทีฟ อาร์ซีทวั่ ไป และจะมีค่าความไวต่า
และค่าเฟสดี เลย์ในช่ วงความถี่ ที่ใช้งานที่ คงที่กว่า ดังนั้นบทความนี้ จึง
ได้ทาการนาเสนอหลักการของวงจรกรองความถี่แบบแอกทีฟโดยใช้ตวั ยู
นิ ฟอร์ มดิสทริ บิวด์อาร์ ซีแบบหลายชั้น ที่ใช้สมการทางคณิ ตศาสตร์ แบบ
เมตริ ก ซ์ ใ นการออกแบบ และน าวงจรที่ ไ ด้ไ ปจ าลองการท างานใน
โปรแกรม LT-spice เพื่อวิเคราะห์หาคุณสมบัติต่าง ๆ ของวงจร เช่ น
ผลตอบสนองทางขนาด เสถียรภาพ และกรุ๊ ปดีเลย์ โดยผลการจาลองจะ
ยืนยันความถู กต้องด้วยผลการทดสอบจริ งด้วยเครื่ องวิเคราะห์โครงข่าย
ความถี่ต่า

บทความนี้ ได้นาเสนอการออกแบบวงจรกรองความถี่ สูงผ่าน
โดยใช้ ยู นิ ฟอร์ ม ดิ ส ทริ บิ ว ด์ อ าร์ ซี แ บบหลายชั้ นด้ ว ยสมการทาง
คณิ ตศาสตร์ จากผลการทดลองจะได้ผลการตอบสนองทางขนาดมีความ
ชันประมาณ 8 dB/octave ผลตอบสนองทางเฟสแบบเชิ งเส้น ที่ความถี่
5 MHz ค่ากรุ๊ ปดี เ ลย์ค งที่ ใ นย่านความถี่ ใช้งาน และวงจรมี ความ
เสถี ยรภาพที่ดี ซึ่ งโปรแกรม LT-spice จะถูกนามาใช้ในการจาลอง
และผลการทดลองจะถูกแสดงให้เห็นด้วยการเปรี ยบเทียบผลการจาลอง
กับผลการทดสอบ
คาสาคัญ: วงจรกรองความถี่สูงผ่าน, ยูนิฟอร์มดิสทริ บิวด์อาร์ ซีแบบหลาย
ชั้น, โปรแกรม LT-Spice

Abstract
This paper presents the design of a high-pass filter by using
Multilayer Uniform Distribution RC (MURC) that solving by matrix
method. The results indicated that a frequency response characteristic of
about 8 dB/octave and linear phase response at 5 MHz. The group
delay is constant over all frequency operation. The circuit has good
stability property. The LT-Spice software is used for simulation.
To validate the proposed, simulation results have been compared with
experimental results.
Keywords: high pass filter, multilayer uniformly distributed RC,
LT-Spice program

1. บทนา
วงจรกรองความถี่ เ ป็ นวงจรที่ มี บ ทบาทส าคัญ ในงานด้า น
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม ปัจจุบนั ในการออกแบบวงจร
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2. การออกแบบวงจรกรองความถี่ สู ง ผ่ า นโดยใช้ ยู นิ ฟ อร์ ม
ดิสทริบิวด์ อาร์ ซีแบบหลายชั้น
การออกแบบวงจรกรองความถี่สูง ผ่านโดยใช้โครงสร้างของตัว
ยูนิ ฟอร์ มดิ ส ทริ บิ วด์อ าร์ ซี แ บบหลายชั้น บทความนี้ จะใช้ว งจรกรอง
ความถี่ สู ง ผ่ า นแบบยูนิ ฟ อร์ ม ดิ ส ทริ บิ ว ด์ อ าร์ ซี แ บบหลายชั้น ในการ
ออกแบบ ซึ่งส่วนประกอบหลักของวงจรประกอบไปด้วยออปแอมป์ 2 ตัว
และยูนิฟอร์มดิสทริ บิวด์อาร์ซีแบบหลายชั้น 1 ตัว ดังแสดงในรู ปที่ 1

อิ นพุทอิ มพีแดนซ์ของวงจรขยายมี ค่าเป็ นอนันต์ โดยที่ จะไม่พิจารณา
I2, I3 และ I4 เนื่ องจากกระแสอินพุตใดๆ ลงกราวด์ จะไม่มีความเป็ น
อิสระทาให้สามารถลดจานวนสมการลงได้ แล้วแทนค่าในสมการ (3) จะ
ได้ทรานเฟอร์ ฟังก์ชนั่ ดังสมการที่ (4)
 Y11
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0 K
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รูปที่ 1 วงจรกรองความถี่สูงผ่านแบบยูนิฟอร์มดิสทริ บิวด์อาร์ซี
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สาหรับการคานวณหาเสถียรภาพของวงจรกรองความถี่ สูงผ่าน
ในบทความนี้ จะขึ้นอยู่กบั ตาแหน่ งรากของสมการทรานเฟอร์ ฟังก์ชั่น
โดยจะใช้เทคนิ คไนควิสต์ไดอะแกรม (Nyquist diagram) ซึ่ งมีหลักการ
คือการนารากของสมการคุ ณลักษณะหรื ออาจกล่ าวได้ว่าน าสมการตัว
ส่ วนของฟั งก์ชันการถ่ายโอนมาหาเส้นทางการเดิ นของไนควิสต์ และ
กรณี ที่จะพิจารณาว่าวงจรมี เสถี ยรภาพนั้นจะต้องมีเส้นทางการเดิ นของ
ไนควิสต์ปิดล้อมจุดกาเนิ ด (Origin) ดังสมการที่ (5)

กาหนดให้ V2 = 0, V3 = V4 = KV1 จะได้ดง่ั สมการที่ (2)
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จากรู ปวงจรที่ 1 เมื่ อทาการกาหนดพอร์ ท ของตัวอุ ป กรณ์
ยูนิฟอร์มดิสทริ บิวด์อาร์ซีแบบหลายชั้นแล้วพิจารณาตัวกรองด้วยกลุ่มตัว
แปรแอตมิดแตนซ์ (Y Parameter) ได้ดง่ั สมการที่ (1)

(4)
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เมื่อ N (P) คือ โพลิโนเมียลของตัวเศษ
D (P) คือ โพลิโนเมียลของตัวส่ วน

(2)

ค่ากรุ๊ ปดี เลย์ของวงจรจะเป็ นการวิเคราะห์เพื่อดู ความล่ าช้าของ
วงจรซึ่ งจะท าให้ทราบว่าวงจรมี การท างานได้มีป ระสิ ทธิ ภาพมากน้อย
เพียงใด โดยสามารถหาค่ากรุ๊ ปดี เลย์ของวงจรได้จากการหาอนุ พนั ธ์มุม
เฟสของฟังก์ชนั การถ่ายโอนของวงจรเทียบกับความถี่ ดังสมการที่ (6)
(6)
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ในช่ วงเข้าใกล้ความถี่ ที่ตอบสนองที่ 5 MHz จะได้ความชัน 8 dB/octave
และผลตอบสนองทางเฟสจะมีค่าเป็ นแบบเชิ งเส้น

3. ผลการจาลองด้ วยโปรแกรม LT-spice
วงจรกรองความถี่ สูง ผ่านโดยใช้ยูนิฟ อร์ มดิ สทริ บิวด์อาร์ ซี
แบบหลายชั้น จะถู ก ออกแบบโดยใช้ ว งจรแบบลัมด์อิลิ เ มนท์อาร์ ซี
(Lumped element RC) โดยเลื อกทาการต่อแบบ  ดังรู ปที่ 2 ที่ มีค่า
R1=R2=7.5 kΩ และ C1=C2=10 pF ซึ่ งจะใช้ตวั ต้านทานและตัวเก็บประจุ
จานวน 10 เซคชัน่

รู ปที่ 5 ผลการตอบสนองเฟสโดยใช้โปรแกรม LT-spice
รู ปที่ 2 วงจรเสมือนของยูนิฟอร์มดิสทริ บิวด์อาร์ซีแบบหลายชั้น

รู ปที่ 6 เสถียรภาพของวงจรกรองความถี่สูง
จากรู ปที่ 6 พบว่าโพล (pole) และซี โร่ (zero) จะมีลกั ษณะเป็ น
จานวนเชิงซ้อนสังยุค ทาให้วงจรมีเส้นทางการเดินของไนควิสต์ปิดล้อม
จุ ด ก าเนิ ด นั่น แสดงว่า วงจรกรองความถี่ สู ง แบบที่ ใ ช้ โ ครงสร้ า งของ
ยูนิฟอร์ มดิ ส ทริ บิวด์อาร์ ซีแ บบหลายชั้น ที่ ได้ท าการออกแบบไว้ จะมี
เสถียรภาพ

รู ปที่ 3 วงจรกรองความถี่สูงผ่านโดยใช้ยนู ิฟอร์มดิสทริ บิวด์อาร์ซีแบบ
หลายชั้นด้วยโปรแกรม LT-spice
รู ปที่ 3 แสดงวงจรกรองความถี่สูงด้วยยูนิฟอร์มดิสทริ บิวด์
อาร์ซีแบบหลายชั้นบนโปรแกรม LT-spice ประกอบด้วย ออปแอมป์
เบอร์ LT1361 ในส่วนของวงจรขยายจะใช้หลักการแบ่งแรงดัน (Voltage
divider)

รู ปที่ 7 กรุ๊ ปดีเลย์ของวงจรกรองความถี่สูง
รู ปที่ 7 แสดงค่ากรุ๊ ปดีเลย์ของวงจรกรองความถี่ สูง จะเห็ นได้ว่า
จะมีลกั ษณะเป็ นเส้นตรงตลอดในช่ วงความถี่ ที่ใช้งาน ซึ่ งถื อได้ว่าวงจร
กรองความถี่ สู งที่ ได้ท าการออกแบบไว้น้ ัน มี ค่ ากรุ๊ ป ดี เ ลย์ค งที่ ใ นช่ ว ง
ความถี่ที่ใช้งาน

รู ปที่ 4 ผลการตอบสนองทางโดยใช้โปรแกรม LT-spice
รู ปที่ 4-5 แสดงผลจาลองของผลตอบสนองทางขนาดและเฟส
ของวงจรกรองความถี่ สูง จะเห็ นได้ว่า เมื่อพิจารณาความชันของกราฟ
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4. ผลการทดลองจริงของวงจรกรองความถี่สูง

4. สรุป
วงจรกรองความถี่ สู งผ่านแบบยูนิฟอร์ มดิ สทริ บิ วด์อาร์ ซี แบบ
หลายชั้น มี การตอบสนองทางขนาดประมาณ 8 dB/octave ที่ความถี่
5 MHz มีผลตอบสนองทางเฟสเป็ นแบบเชิ งเส้น จากการผลการทดลอง
จะเห็นว่าการออกแบบด้วยยูนิฟอร์มดิสทริ บิวด์อาร์ ซีแบบหลายชั้น จะทา
ให้ วงจรกรองความถี่ สูงมีผลการตอบสนองทางขนาดและเฟสที่ ดีก ว่า
วงจรกรองความถี่ สูงที่ทามาจากวงจรอาร์ ซี พ้ืนฐาน และมี ค่ากรุ๊ ปดี เลย์
คงที่ แ บบเส้นตรงในช่ ว งความถี่ ที่ ใ ช้งาน ซึ่ งเหมาะสาหรั บนาไป
ประยุกต์ใช้ในเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์สื่อสารในยุคปัจจุบนั

เอกสารอ้ างอิง

รู ปที่ 8 การวัดทดสอบวงจรจริ งด้วยเครื่ องวิเคราะห์วงจรโครงข่าย
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รู ปที่ 8 การวัดทดสอบผลการตอบสนองของวงจรจริ งที่ได้ทา
การออกแบบด้วยเครื่ องวิเคราะห์โครงข่าย (Network Analyzer) รู ปที่ 1011 แสดงผลการวัดทดสอบของผลตอบสนองทางขนาดและเฟส จะมี
ความชัน 8.707 dB/octave และผลตอบสนองทางเฟสจะมีค่าเป็ นแบบ
เชิงเส้น

รู ปที่ 10 ผลตอบสนองทางขนาดที่ได้จากการวัดทดสอบ

ผศ.ธนะพงศ์ นพวงศ์ ณ อยุธยา สาเร็ จการศึกษา
คอ.ม.(บริ หารอาชีวะและเทคนิคศึกษา) จากสถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ปั จจุบนั เป็ น
รองหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และ
โทรคมนาคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
วิโรจน์ พิราจเนนชัย สาเร็ จการศึกษา วศ.ม.
วิศวกรรมไฟฟ้ า สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง ปั จจุบนั ดารงตาแหน่ง
หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และ
โทรคมนาคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
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ลดต้ นทุนการผลิตของอุตสาหกรรมอาหารแช่ แข็งด้ วยองค์ ความรู้ ด้านมาตรวิทยาอุณหภูมิ
Reduce production costs for frozen food industry using thermometry metrology know-how

ดร. นฤดม นวลขาว
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บทคัดย่ อ

the pilot factory participating in this project show that the energy
consumption rate in the production process was reduced more than
20%.

การจัดการพลังงานอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ มีความสําคัญเป็ น
อย่างยิง่ ต่อต้นทุนในการผลิตอาหารแช่แข็ง เนื่องจากต้องใช้พลังงาน
จํานวนมากในกระบวนการผลิตโดยเฉพาะอย่างยิง่ กระบวนการแช่แข็ง
สิ นค้าที่อุณหภูมิต่าํ กว่า –18 องศาเซลเซี ยส [1] ฝ่ ายมาตรวิทยาอุณหภูมิ
สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (มว.) จึงได้ดาํ เนิ นโครงการลดต้นทุนการ
ผลิตแก่อุตสาหกรรมอาหารแช่แข็งด้วยมาตรวิทยาอุณหภูมิ เพื่อเป็ นการ
ส่งเสริ มศักยภาพในกระบวนการผลิตให้แก่อุตสาหกรรมอาหารแช่แข็ง
โดยการเผยแพร่ ความรู ้เรื่ องการวัดอุณหภูมิให้สามารถใช้งานเครื่ องมือได้
อย่างถูกต้อง และการปรับปรุ งการควบคุมอุณหภูมิในกระบวนการผลิต
เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ตรงตามมาตรฐาน ตลอดจนสามารถลดความสู ญเสี ย
ที่จะเกิดขึ้นในกระบวนการผลิต อีกทั้งยังสามารถลดการใช้พลังงานที่
เกินความจําเป็ นในกระบวนการแช่แข็ง ส่ งผลให้สามารถลดต้นทุนการ
ผลิตแก่ผผู้ ลิตได้อีกทางหนึ่ ง ซึ่ งจากการดําเนินโครงการดังกล่าวให้แก่
โรงงานต้นแบบ พบว่าสามารถลดการใช้พลังงานในกระบวนการแช่แข็ง
ลงได้มากกว่าร้อยละ 20

Keywords: energy efficiency, frozen food industry, international food
standard, metrology, National Institute of Metrology (Thailand)

1. บทนํา
การแช่แข็ง เป็ นกรรมวิธีการถนอมอาหาร เพื่อคงความสด
และรักษาคุณภาพอาหาร ได้ดีกว่าการถนอมอาหารด้วยวิธีอ่ืน
และ
สามารถประยุกต์ใช้ได้เกือบทุกผลิตภัณฑ์อาหาร ซึ่งเกือบทุกขั้นตอนของ
กระบวนผลิตอาหารแช่แข็งจะเกี่ยวข้อง กับ อุณหภูมิท้งั สิ้น ซึ่ง หากใช้
เครื่ องมือวัดอุณหภูมิ ที่ไม่เหมาะสมหรื อผูใ้ ช้งานยังไม่ทราบถึงวิธีการใช้
เครื่ องมืออย่างถูกต้องก็จะส่ งผลกระทบโดยตรงต่อคุณภาพของอาหารแช่
แข็ง รวมทั้งการใช้พลังงาน ที่มากเกินไปในกระบวนการผลิต ทําให้มี
ต้นทุนการผลิต ที่สูงขึ้น ส่ งผลให้เกิดการ เสี ยโอกาสในการแข่งขันทาง
การค้า และนํามาซึ่งการสู ญเสี ยรายได้
ด้วยเหตุน้ ี การเผยแพร่ ความรู ้เรื่ องการใช้งาน เทอร์ โมมิเตอร์
ได้อย่างถูกต้อง เ หมาะสมต่อลักษณะงานที่ใช้และเป็ นไปตาม
มาตรฐานสากลให้แก่ผใู ้ ช้งาน ที่เกี่ยวข้องในกระบวนการผลิต จึงมีความ
จําเป็ นอย่างยิง่ ต่อ การยกระดับคุณภาพของอาหาร แช่แข็ง ไทย ให้
สอดคล้องตามมาตรฐานสากล รวมถึงการจัดการควบคุมอุณหภูมิได้อย่าง
มีประสิ ทธิ ภาพ จะทําให้ สามารถ ลดการสู ญเสี ยด้านพลังงานใน
กระบวนการผลิตได้อย่างชัดเจน ช่วยให้สามารถลดต้นทุนในการผลิต
และส่ งเสริ มศักยภาพในการ แข่งขัน ของอุตสาหกรรมอาหารแช่แข็งไทย
ทั้งในตลาดอาเซี ยน และในตลาดโลก
มว.ได้สถาปนามาตรฐานหน่วยวัดอุณหภูมิเพื่อเป็ นมาตรฐาน
หลักของประเทศและการสอบย้อนกลับได้ทางการวัดไปยังสเกลอุณหภูมิ
สากล (International Temperature Scale of 1990, ITS-90) [2] รวมถึง ได้
เผยแพร่ ความรู ้เรื่ องการวัดอุณหภูมิ อย่างถูกต้อง สู่ภาคอุตสาหกรรม
อาหารแช่แข็ง เพื่อยกระดับความสามารถ ของการแข่งขัน และ เป็ นการ
เตรี ยมความพร้อมให้กบั ภาคอุตสาหกรรมอาหาร แช่แข็ง ไทยเข้าสู่ การ
แข่งขันและเป็ นที่ยอมรับในประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยน

คําสําคัญ : การจัดการพลังงานอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ , อุตสาหกรรมอาหาร
แช่แข็ง, มาตรฐาน, มาตรวิทยาอุณหภูมิ, สถาบันมาตรวิทยาแห่ งชาติ

Abstract

A good management of the energy efficiency plays a big role
in the production costs of frozen food industry due to the large
consumption rate of energy in order to freeze the product down to the
temperature of -18 degree Celsius. Therefore, thermometry metrology
department of National Institute of Metrology (Thailand) performs a
project for the production cost reduction in frozen food industry. The
project includes a dissemination of the good practice for the using
thermometer and the improvement of the temperature control protocol
in the production process. Theses will reduce the energy consumption
rate in the production process, while the product quality is still
controlled according to the international food standard. The result from
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2. การดําเนินงาน
2.1 สภาพเบือ้ งต้ นและปัญหา

ส่ งผลให้บริ ษทั สามารถล ดพลังงานในกระบวนการผลิตลงได้ไม่ต่าํ กว่า
ร้อยละ 2

ห้องปฏิบตั ิการจุดกําเนิ ดอุณหภูมิมาตรฐาน มว. ได้รับความ
อนุเคราะห์จาก บริ ษทั ผูส้ ่งออกผักและผลไม้แช่แข็ง ไปยัง อังกฤษ ญี่ปุ่น
ตะวันออกกลาง และออสเตรเลีย เป็ นโรงงานต้นแบบ สําหรับ ดําเนิน
โครงการ “ส่งเสริ มการจัดการด้านการผลิตอาหารแปรรู ปแช่แข็งโดยใช้
ความรู้ดา้ นมาตรวิทยา ” ในครั้งนี้ ซึ่ งจากการเยีย่ มชม ในเบื้องต้น พบว่า
บริ ษทั มี ประเด็น ปัญหาต่างๆที่ตอ้ งพัฒนาโดยอาศัยองค์ความรู้ดา้ นมาตร
วิทยาอุณหภูมิดงั นี้
ประเด็นที่ 1.
ผูป้ ฏิบตั ิงานขาดความรู้ความเข้าใจ ถึงการใช้
งานเทอร์โมมิเตอร์ในกระบวนการผลิต การใช้ผลการสอบเทียบ วิธีการ
กําหนดเกณฑ์ที่ใช้ควบคุมเครื่ องมือวัดในกระบวนการผลิต และ วิธีการ
พิจารณาผลที่ได้จากเครื่ องมือวัดในกระบวนการผลิต
ประเด็นที่ 2 ผูป้ ฏิบตั ิงานขาดความรู ้ และข้อมูลสําคัญใน
การการตั้งเกณฑ์ของอุณหภูมิภายในห้องแช่แข็งสําหรับกระบวนการผลิต
โดยตั้งค่าอุณหภูมิที่ค่อนข้างตํ่ากว่าเกณฑ์มาตรฐานในกระบวนการผลิต
ไว้พอสมควร กล่าวคือ การตั้งค่าอุณหภูมิภายในห้องแช่แข็ง ไว้ที่ -35
องศาเซลเซี ยส สําหรับผลิตภัณฑ์ซ่ ึ งมีมาตรฐานของอุณหภูมิในการผลิต
และจัดเก็บที่ -18 องศาเซลเซี ยส [1] ทําให้เกิดการสูญเสี ยด้านพลังงาน
และส่งผลต่อต้นทุนในการผลิต

2.3 ผลการดําเนินงาน
ผลการดําเนิ นงานครั้งนี้ สามารถแบ่งออกเป็ นสองส่ วนได้ดงั นี้
ส่ วนที่ 1 : ผลจากการจัดฝึ กอบรมเพื่อให้ความรู ้
จากการจัดฝึ กอบรมในหัวข้อ การใช้งานเทอร์ โมมิเตอร์ อย่าง
ถูกวิธีสาํ หรับอุตสาหกรรมอาหาร ให้กบั ผูป้ ฏิบตั ิงานซึ่งเข้าร่ วมอบรม
จํานวน 16 คน ปรากฏว่าผูเ้ ข้าร่ วมการอบรมทั้งหมดมีความรู ้ความเข้าใจ
ในการใช้งานเทอร์ โมมิเตอร์ สาํ หรับอุตสาหกรรมอาหาร รวมถึงสามารถ
พิจารณาและนําผลการสอบเทียบไปใช้งาน โดยสามารถทําคะแนนจาก
แบบประเมินความรู ้หลังฝึ กอบรมได้ สู งขึ้นถึง มากกว่า ร้อยละ 98 เมื่อ
เทียบกับคะแนนประเมินความรู ้ก่อนฝึ กอบรมซึ่งทําได้เพียงร้อยละ 21
ส่ วนที่ 2 : ผลจากการปรับเปลี่ยนอุณหภูมิภายในห้องแช่แข็ง .
ในการเก็บข้อมูล อุณหภูมิของอากาศและผลิตภัณฑ์ภายใน
ห้องแช่แข็งในครั้งที่ 1 ซึ่งเป็ นสภาวะการทํางานโดยทัว่ ไปของบริ ษทั ใน
กระบวนการแช่แข็งก่อนเริ่ มโครงการ โดยอาศัยเครื่ องมือวัดอุณหภูมิ
ประเภท Data Logger ซึ่งมีหวั วัดอุณหภูมิจาํ นวน 9 หัววัดและผ่านการ
สอบเทียบแล้ว (รู ปที่ 1) ทําให้ได้ทราบอุณหภูมิที่แท้จริ งของผลิตภัณฑ์
และอากาศในบริ เวณต่างๆ ภายในห้องแช่แข็ง ซึ่งเป็ นข้อมูลที่สาํ คัญ
สําหรับนํามาวิเคราะห์ เพื่อปรับปรุ งกระบวนการแช่แข็งในขั้นตอนต่อไป
โดยข้อมูลดังกล่าวได้แสดงไว้ดงั รู ปที่ 2

2.2 แผนการปฏิบัตงิ าน
จากปัญหาดังกล่าว ทางห้องปฏิบตั ิการ ฯ ได้วางแนวทางใน
การแก้ปัญหา ให้แก่บริ ษทั ดังกล่าว ตามขั้นตอนดังนี้
ขั้นตอนที่ 1. จัดฝึ กอบรมให้แก่ผปู ้ ฏิบตั ิงานให้มีความรู ้
ความเข้าใจในการใช้งานเทอร์โมมิเตอร์อย่างถูกวิธี รวมถึง การพิจารณา
และการนําผลการสอบเทียบไปใช้งาน
ได้อย่างถูกต้อง ตรงตาม
วัตถุประสงค์ โดยผูเ้ ข้าร่ วมการฝึ กอบรม จะต้องผ่านเกณฑ์
การ
ประเมินผลความรู้หลังฝึ กอบรมที่ร้อยละ 80
ขั้นตอนที่ 2. ทําการทดลองเพื่อหาค่าอุณหภูมิ
หรื อ
กระบวนการควบคุมอุณหภูมิที่ เหมาะสมสําหรับห้องแช่แข็ง โดยอาศัย
เครื่ องมือวัดอุณหภูมิประเภท Data Logger วัดอุณหภูมิของอากาศภายใน
ห้องแช่แข็งและวัดอุณหภูมิของผลิตภัณฑ์เพื่อเป็ นการเก็บข้อมูลใน
เบื้องต้น จากนั้นทดลองเปลี่ยนค่าอุณหภูมิของห้องแช่แข็งให้สูงกว่า -35
องศาเซลเซี ยส ซึ่งคาดว่าจะอยูใ่ นช่วงอุณหภูมิ -30 องศาเซลเซี ยส ถึง -25
องศาเซลเซี ยส แล้วจึงเก็บผลค่าอุณหภูมิของผลิตภัณฑ์ เพื่อวิเคราะห์หา
ค่าอุณหภูมิที่เหมาะสมของห้องแช่แข็ง ทั้งนี้ การปรับการตั้งค่าอุณหภูมิ
ดังกล่าวจะต้องไม่กระทบต่ออุณหภูมิของผลิตภัณฑ์ซ่ ึงกําหนดให้อยู่
ในช่วง -18 องศาเซลเซี ยส โดยคาดว่าผลจากการปรับเปลี่ยนในครั้งนี้ จะ

หัววัดอุณหภูมิ
อากาศในห้อง
แช่แข็ง
หัววัดอุณหภูมิ
ในผลิตภัณฑ์
Data Loger สําหรับ
เก็บค่าอุณหภูมิ

รู ปที่ 1 การวัดอุณหภูมิของอากาศและผลิตภัณฑ์ภายในห้องแช่แข็งโดย
อาศัยเครื่ องมือวัดอุณหภูมิประเภท Data Logger ชนิ ด 9 หัววัดอุณหภูมิ
ห้องแช่แข็งที่ดาํ เนิ นการทดลองในครั้งนี้ มีขนาด กว้าง 3 เมตร
ลึก 4.5 เมตร และสู ง 2.7 เมตร โดยใช้คอมเพรสซอร์ ทาํ ความเย็นขนาด
22.4 กิโลวัตต์ และมีฮีตเตอร์ สาํ หรับ Defrost ขนาด 30.6 กิโลวัตต์ และตั้ง
อุณหภูมิสาํ หรับแช่แข็งไว้ที่ -35 องศาเซลเซี ยส
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ทําการ Defrost ทุกๆ 4 ชั่วโมง
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CODEX CAC /RCP 8-1976 ซึ่งกําหนดไว้สาํ หรับการผลิตอาหารแช่แข็ง
ในขณะที่การ Defrost ลดลงเหลือเพียง 2 ครั้ง ซึ่งควรจะสามารถประหยัด
พลังงงานในการแช่แข็งลงไปได้อย่างชัดเจน แต่เนื่ องจากการแช่แข็งใน
ครั้งนี้ ทางโรงงานไม่ได้ทาํ การ Pre-cooled ผลิตภัณฑ์ ก่อนทําการแช่แข็ง
เหมือนการแช่แข็งในครั้งแรก จึงทําให้ตอ้ งใช้พลังงานในห้องแช่แข็งที่
มากขึ้น แต่อย่างไรก็ตาม จากการก็บข้อมูลพบว่า พลังงานของการแช่แข็ง
ในครั้งนี้ ใช้ไปเพียง 384 กิโลวัตต์ชวั่ โมง ซึ่งน้อยกว่าการแช่แข็งในครั้ง
แรก ในขณะที่ผลิตภัณฑ์ที่แช่แข็งเพิ่มขึ้นเป็ น 1430 กิโลกรัม จึงทําให้
ต้นทุนด้านพลังงานในการแช่แข็งลดลงมาอยูท่ ี่ 1.10 บาท ต่อกิโลกรัม
เพื่อปรับปรุ งประสิ ทธิ ภาพในการแช่แข็งเพิ่มขึ้น จึงได้ทาํ การ
ปรับช่วงเวลาในการ Defrost จากทุกๆ 6 ชัว่ โมง เป็ น ทุกๆ 7 ชัว่ โมง ซึ่ ง
ทําให้เหลือการ Defrost เพียงครั้งเดียว ตลอดระยะเวลาในการแช่แข็ง 13
ชัว่ โมง โดยผลจากการทดลองเปลี่ยนแปลงขั้นตอนการแช่แข็งในครั้งนี้
แสดงไว้ในรู ปที่ 4

Sample (Down)
Fin Coil Right
Air sample (down)
Fin Coil Left
Air sample (up)
Sample (Up)
room sensor
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รู ปที่ 2 ผลการวัดอุณหภูมิภายในห้องแช่แข็งครั้งที่ 1
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ข้อมูลจากรู ปที่ 2 แสดงให้เห็นว่าอุณหภูมิของผลิตภัณฑ์ผา่ น
ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กาํ หนดไว้กล่าวคือมีค่าตํ่าว่า -20 องศาเซลเซี ยส
เมื่อเสร็ จสิ้ นกระบวนการแช่แข็ง แต่จะเห็นได้วา่ ทั้งอุณหภูมิของอากาศ
และผลิตภัณฑ์จะมีค่าสูงขึ้นทุกครั้งที่เกิดการ Defrost ภายในห้องแช่งแข็ง
โดยในเบิ้องต้นทางบริ ษทั ได้กาํ หนดระยะเวลาของกระบวนการแช่แข็ง
ไว้ที่ 13 ชัว่ โมง และตั้งค่าการ Defrost ไว้ที่ทุกๆ 4 ชัว่ โมง ซึ่ งใช้พลังงาน
ไฟฟ้ าในการแช่แข็งตลอดกระบวนการอยูท่ ี่ 387 กิโลวัตต์ชวั่ โมง สําหรับ
ผลิตภัณฑ์ 1350 กิโลกรัม คิดเป็ นต้นทุนด้านพลังงาน 1.18 บาทต่อ
กิโลกรัม
จากข้อมูลดังกล่าว จึงได้ทดลองปรับปรุ งประสิ ทธิ ภาพของ
กระบวนการแช่แข็งด้วยการเปลี่ยนช่วงเวลาของการทํา Defrost จากเดิม
ทุกๆ 4 ชัว่ โมง เป็ น ทุกๆ 6 ชัว่ โมง โดยยังคงระยะเวลาในการแช่แข็งไว้ที่
13 ชัว่ โมงเหมือนเดิม ซึ่ งอุณหภูมิของผลิตภัณฑ์และอากาศภายในห้องแช่
แข็งในครั้งนี้ เป็ นดังรู ปที่ 3
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รู ปที่ 4 ผลการวัดอุณหภูมิภายในห้องแช่แข็งครั้งที่ 3
จากการทดลองแช่แข็งในครั้งที่
3 พบว่า อุณหภูมิของทั้ง
ผลิตภัณฑ์และอากาศภายในห้องแช่แข็งตํ่ากว่า -20 องศาเซลเซี ยส ซึ่งเป็ น
อุณหภูมิที่ตอ้ งการสําหรับกระบวนการผลิต เมื่อทําการแช่แข็ง 10 ชัว่ โมง
และอุณหภูมิต่าํ สุ ดเมื่อเสร็ จสิ้ นกระบวนการแช่แข็งคือ -28 องศาเซลเซี ยส
และใช้พลังงานในการแช่แข็งครั้งนี้ เพียง 379 กิโลวัตต์ชวั่ โมง ซึ่งจะเห็น
ได้วา่ ยังสามารถลดพลังงานในการแช่แข็งลงได้ ด้วยการลดระยะเวลาการ
แช่แข็งลง
ด้วยเหตุน้ ี จึงได้ทาํ การทดลอง ปรับเปลี่ยนระยะเวลาในการแช่
แข็งจาก 13 ชัว่ โมง เหลือเพียง 10 ชัว่ โมง โดยทําการ Defrost เพียงครั้ง
เดียวคือทุกๆ 7 ชัว่ โมง ซึ่งในการเก็บข้อมูลในครั้งนี้ ได้ใช้เครื่ องมือ Data
logger with probe ของทางบริ ษทั ซึ่งผ่านการสอบเทียบและเปรี ยบเทียบ
ค่ากับ เครื่ องมือวัดอุณหภูมิประเภท Data Logger ของทางห้องปฏิบตั ิการ
ที่ใช้ในการเก็บข้อมูลที่ผา่ นมา ซึ่งผลจากการทดลองในครั้งนี้ ได้แสดงไว้
ดังรู ปที่ 5

ทําการ Defrost ทุกๆ 6 ชั่วโมง
Air @ Sample # 2 (up)
Sample # 1 (under)
Sample # 2 (under)
Air @ Sample # 1 (under)
Sample # 2 (up)
Fin Coil
Air @ Sample # 1 (up)
Sample # 1 (up)
Room Sensor position
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เวลา

รู ปที่ 3 ผลการวัดอุณหภูมิภายในห้องแช่แข็งครั้งที่ 2
จากรู ปที่
3 จะเห็นได้วา่ อุณหภูมิของผลิตภัณฑ์และอากาศ
ภายในห้องแช่แข็งตํ่ากว่า -18 องศาเซลเซี ยส ซึ่ งเป็ นไปตามมาตรฐาน [1]
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ในการดําเนิ นโครงการปรับปรุ งกระบวนการผลิตด้วยการลดพลังงานใน
กระบวนการผลิตโดยอาศัยความรู ้ดา้ นมาตรวิทยาอุณหภูมิ

Room Temp
Sample

4. กิตติกรรมประกาศ

ทําการ Defrost ทุก 7 ชั่วโมง

ขอขอบคุณ สภาอุตสาหกรรม จังหวัดนครปฐม ในการ
ประสานงานบริ ษทั ในกลุ่มอาหารแช่แข็ง เพื่อใช้เป็ นโรงงานต้นแบบ
สําหรับดําเนิ นโครงการในครั้งนี้

-15
-20
-25
-30

เวลา

เอกสารอ้ างอิง

รูปที่ 5 ผลการวัดอุณหภูมิภายในห้องแช่แข็งครั้งที่ 4

[1] CODEX CAC /RCP 8-1976, CODE OF PRACTICE FOR THE
PROCESSING AND HANDLING OF QUICK FROZEN
FOODS, The C O D E X A L I M E N T A R I U S international
food standards, FAO, 2008
[2] Consultative Committee for Thermometry (CCT) (1989). "The
International Temperature Scale of 1990 (ITS-90)" (PDF). Procèsverbaux du Comité International des Poids et Mesures, 78th
meeting (Sèvres, France: International Committee for Weights and
Measures (CIPM)). Retrieved 25 June 2013.

จากรู ปที่ 5 จะเห็นได้วา่ ค่าอุณหภูมิของทั้งผลิตภัณฑ์และ
อากาศภายในห้องแช่แข็งลดลงตํ่ากว่า -25 องศาเซลเซี ยส ซึ่ งเป็ นอุณหภูมิ
ที่ผา่ นตามมาตรฐานการควบคุมอุณหภูมิของการผลิตอาหารแช่แข็ง ซึ่ง
กําหนดไว้เพียงว่า ตํ่ากว่า -25 องศาเซลเซี ยส และจากการเก็บข้อมูลด้าน
พลังงานที่ใช้ในการแช่แข็งพบว่า การแช่แข็งครั้งนี้ ใช้พลังงานเพียง 286
กิโลวัตต์ชวั่ โมง ซึ่งคิดเป็ นพลังงานที่ลดลงมากร้อยละ 27 เมื่อเทียบกับ
การแช่แข็งแบบเดิมของทางบริ ษทั
แต่เนื่องจากจํานวนผลิตภัณฑ์ที่แช่แข็งในครั้งนี้ มีเพียง
1100
กิโลกรัม จึงทําให้ค่าใช้จ่ายด้านพลังงานในการแช่แข็งต่อหนึ่ งกิโลกรัมจะ
อยูท่ ี่ 1.07 บาท ซึ่งคิดเป็ นต้นทุนด้านพลังงานในการแช่แข็งต่อกิโลกรัม
ของผลิตภัณฑ์ที่บริ ษทั สามารถลดลงได้ประมาณร้อยละ 10 ซึ่ งเกินกว่า
ค่าคาดหวังที่ต้งั ไว้ร้อยละ 2 ก่อนเริ่ มโครงการนี้

ประวัติผู้เขียนบทความ :
ชื่อ-นามสกุล : ดร. นฤดม นวลขาว
นักมาตรวิทยาชํานาญการ
ห้องปฏิบตั ิการจุดกําเนิ ดอุณหภูมิมาตรฐาน
ฝ่ ายมาตรวิทยาอุณหภูมิ สถาบันมาตรวิทยาแห่ งชาติ ปทุมธานี
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งานวิจัย
1. การสถาปนาชุดเครื่ องมือวัดค่าสัมประสิ ทธิ์ การเปล่งของวัตถุดาํ ณ
สถาบันมาตรวิทยาแห่ งชาติ
2. การประเมินค่าความไม่เป็ นเชิ งเส้นของเทอร์ โมมิเตอร์ มาตรฐานแบบ
แผ่รังสี ที่อุณหภูมิสูงโดยอาศัยแหล่งกําเนิ ดอุณหภูมิเชิ งแผ่รังสี ชนิ ดวัตถุ
ดํา
3. การประเมินค่า SIZE-OF-SOURCE EFFECT ของเทอร์ โมมิเตอร์
มาตรฐานแบบแผ่รังสี
4. การประเมินค่าความไม่เป็ นเชิ งเส้นของเทอร์ โมมิเตอร์ มาตรฐานแบบ
แผ่รังสี โดยอาศัยแหล่งกําเนิ ดอุณหภูมิเชิ งแผ่รังสี ชนิ ดวัตถุดาํ

3. สรุป
จากการดําเนินโครงการนี้ สามารถสรุ ปผลการดําเนินงานได้
เป็ นสองส่วนดังนี้
ในส่วนแรก ผูป้ ฏิบตั ิงานในกระบวนการผลิต มีความรู ้ความ
เข้าใจ ในการใช้งานเทอร์โมมิเตอร์ สาํ หรับอุตสาหกรรมอาหาร เพิ่มขึ้น
และสามารถพิจารณาและนําผลการสอบเทียบไปใช้งานได้อย่างถูกต้อง
ในส่ วนที่สอง ด้วยเทคนิ คในการวัดอุณหภูมิที่ดีและถูกต้อง
มากขึ้น ทําให้สามารถวิเคราะห์และปรับปรุ งกระบวนการในการแช่แข็ง
ด้วยการลดจํานวนครั้งในการทํา Defrost และ ระยะเวลาในกระบวนการ
แช่แข็ง ทําให้บริ ษทั สามารถประหยัดพลังงานในการแช่แข็งได้มากกว่า
ร้อยละ 27 และคิดเป็ นต้นทุนด้านพลังงานต่อกิโลกรัมที่ประหยัดไปได้
ประมาณร้อยละ 10
ข้อมูลและความรู้ซ่ ึ งได้จากการดําเนินการในครั้งนี้ สามารถ
ประยุกต์ใช้ในการส่งเสริ มและปรับปรุ งกระบวนการผลิตอาหารแช่แข็ง
ประเภทต่างๆ ได้ ทั้งนี้ ทาง มว. ได้รับความสนใจจากบริ ษทั ผูผ้ ลิตอาหาร
แช่แข็งสําหรับส่งออก และจําหนายภายในประเทศ อีกอย่างน้อย 2 บริ ษทั
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Design of Interdigital Hairpin Bandpass Filter with Narrow Band Rejection
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คาสาคัญ : ตัวกรองความถี่ แบบอิ นเตอร์ ดิจิท ัล แฮร์ พิ น ตัวกรองความถี่
แถบผ่าน การกาจัดความถี่แถบแคบ

แถบความถี่ ที่มีอยู่จากัด ให้เกิ ดประสิ ท ธิ ภาพสู งสุ ด ดังนั้นในระบบการ
สื่ อสารไร้ สายพบว่า วงจรกรองความถี่จึงมีความสาคัญในการทาหน้าที่
คัด เลื อ กเฉพาะความถี่ ที่ ตอ้ งการและขจัด ความถี่ ที่ ไ ม่ ตอ้ งการออกไป
รวมทั้งขจัดสัญญาณการรบกวนระหว่างกัน (Inter-Modulation) ในแถบ
ความถี่ของระบบการสื่ อสารต่างๆ เพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการใช้งานของ
แถบความถี่ท้ ัง ในส่ วนของสถานี ฐ าน (Base Station) และในส่ วนของ
สถานี ทวนสัญญาณ ตลอดจนการรบกวนภายในวงจรของอุปกรณ์สื่อสาร
ไร้ ส ายต่ า ง ๆ ดัง นั้ นวงจรกรองความถี่ ไ มโครเวฟจึ ง เป็ นสิ่ ง ที่ จาเป็ น
สาหรั บระบบการสื่ อสารสมัยใหม่ในปั จจุบ ัน และที่สาคัญที่ สุดคือการ
ออกแบบตัวกรองความถี่ที่มีขนาดเล็กกะทัดรั ด และมีประสิ ทธิ ภาพสู ง
ตัวกรองความถี่ที่ดีและมีประสิ ทธิ ภาพสามารถที่จะกาจัดแถบความถี่ที่ไม่
ต้องการได้ [1-2] โดยไม่ส่งผลกระทบต่อแถบความถี่ที่ใช้งาน

Abstract

2. ทฤษฎีทเี่ กีย่ วข้ อง

This paper presents a design of interdigital hairpin bandpass filter
with narrow band rejection. The designed bandpass filter consists of
four parallel coupling inter-digital fingers with the same size and an
open-ended tuning stub of band stop filter. The operating frequency of
bandpass filter is 0.9-3.9 GHz and narrow reject band is 2.45 GHz.
Finally, measured results which are in good agreement to simulated
results using SONNET Lite software, were presented.

2.1 ตัวกรองความถี่แถบผ่ าน
ตัวกรองความถี่แถบผ่าน (Bandpass Filter) มีความสาคัญต่อระบบ
การสื่ อสาร เนื่ องจากเป็ น วงจรที่ยอมให้สัญญาณความถี่ในย่านของแถบ
ความถี่ที่ตอ้ งการผ่าน สาหรับในระบบการสื่ อ สารทัว่ ไป จะนิ ยมใช้เป็ น
วงจรกรองประเภทพาสซีพที่ใช้อุปกรณ์ ชนิ ดตัวเหนี่ ยวนา (L) และตัวเก็บ
ประจุ (C) ที่ค่อนข้างง่ายในการออกแบบในย่านของการตอบสนองทาง
ความถี่ ที่ ต ้อ งการและสามารถลดทอนสั ญ ญาณในแถบความถี่ ที่ ไ ม่
ต้องการ วงจรกรองความถี่แถบผ่านที่ ใช้ในระบบสื่ อ สารเป็ น วงจรที่ มี
ความสาคัญ มาก ในงานด้านต่ างๆ เช่ น ระบบการสื่ อ สาร ระบบการ
ควบคุม เครื่ องมือแพทย์ เป็ นต้น ดังนั้นที่ผ่านมาจึงมีนักวิจยั จานวนมาก
[3-4] ได้พ ัฒนาวงจรกรองความถี่ให้มีโครงสร้ างที่เล็ก กะทัดรั ด ง่ายต่ อ
การออกแบบ และสามารถตอบสนองย่านความถี่ ที่ ตอ้ งการได้อ ย่างมี
ประสิ ท ธิ ภ าพ โดยส่ วนใหญ่ ก ารออกแบบวงจรกรองความถี่ จะอาศัย
คุณสมบัติของวงจรเรโซแนนซ์ ที่ ประกอบด้วยวงจรตัวเหนี่ ยวนา ตัวเก็บ
ประจุ และตัวต้านทาน แบบอนุ กรมและแบบขนาน สาหรั บวงจรกรอง
ความถี่ที่สร้างบนโครงสร้างบนแผ่นวงจรพิมพ์แบบไมโครสตริ ปจะนิ ยม

บทคัดย่อ
งานวิจยั นี้ นาเสนอการพัฒนาและออกแบบตัวกรองความถี่แถบผ่าน
แบบอิน เตอร์ ดิ จิท ัลแฮร์ พิน ที่มีการก าจัดความถี่ แถบแคบที่ ไม่ต ้องการ
การออกแบบวงจรกรองความถี่แถบผ่านประกอบด้วยแถบตัวนาเชื่อมต่อ
แบบขนานแบบอินเตอร์ ดิจิทลั แฮร์ พิ น จานวน 4 ตัว ที่มีข นาดเดียวกัน
และมีสตัปปรั บค่าได้แบบปลายสายเปิ ดวงจรของวงจรกรองแถบความถี่
หยุด สาหรับความถี่ใช้งานของตัวกรองความถี่แถบผ่านคือ 0.9-3.9 GHz
และความถี่แถบหยุดคือ 2.45 GHz โดยผลการวัดที่ได้มีความสอดคล้อง
กับการใช้โปรแกรมจาลอง SONNET Lite

Keywords: lnterdigital Hairpin Filter, Bandpass Filter, Narrow Band
Rejection

1. บทนา
ปั จจุ บ ัน เทคโนโลยีก ารสื่ อ สารสมัย ใหม่ ส่วนใหญ่ ท างานในย่า น
ความถี่ไมโครเวฟ เช่น ระบบโทรศัพ ท์เคลื่อนที่ ระบบการสื่ อสารผ่าน
ดาวเทียม ระบบเครื อข่ ายสื่ อ สารไร้ สาย ระบบโทรทัศน์ ดิ จิท ัล เป็ นต้น
การท างานในระบบการสื่ อ สารแบบต่ าง ๆ จาเป็ น ต้อ งมี การจัดสรรใช้
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ใช้คุณสมบัติของวงจรสายส่ งที่เกิ ดสภาวะเรโซแนนซ์ ที่มีการออกแบบ
เป็ นวงจรสายส่ ง คู่ ขนาน วงจรสายส่ งแบบ  หรื อ แบบ  หรื อ
4

2

โครงสร้างอื่นที่มีรูปแบบต่าง ๆ
2.1.1 เรโซเนเตอร์ แบบไมโครสตริ ปปลายเปิ ดวงจรที่ยาว 
วงจรเรโซเนเตอร์ แ บบไมโครสตริ ป ที่ มี ค วามยาว 

2

2

(ก)

จะมี

(ข)

(ค)

รูปที่ 1 วงจรเรโซเนเตอร์ แบบแฮร์ พิน (ก) แบบปกติ (ข) แบบขนาดเล็ก
(ค) แบบขนาดเล็กเส้นคู่

คุณสมบัติเหมือนกับวงจรเรโซแนนซ์แบบขนาน LC การกระจายแรงดัน
บนเรโซเนเตอร์ จะมี ขนาดแรงดัน สู งสุ ด ที่ป ลายเปิ ดวงจร และมี ขนาด
แรงดันต่าสุ ดที่ก่ ึงกลางความยาวของเรโซเนเตอร์
2.1.2 เรโซเนเตอร์ แบบไมโครสตริ ปปลายลัดวงจรที่ยาว 

Cm

Lm

R

Co

4

วงจรเรโซเนเตอร์ แ บบไมโครสตริ ป ปลายลัด วงจรที่ มีค วามยาว
 จะมีวงจรเทียบเคียงเป็ นวงจรเรโซแนนซ์แบบขนาน LC เหมือนกับ

G

(ก)

(ข)
รูปที่ 2 วงจรเรโซเนเตอร์ ที่ใช้ตวั เก็บประจุแบบอินเตอร์ ดิจิทลั

4

ไมโครสตริ ป ปลายเปิ ดวงจรที่มีค วามยาว 

2

หากเปรี ยบเที ยบวงจร

เรโซเนเตอร์ ท้ งั สองแบบ จะพบว่าวงจรเรโซเนเตอร์ แบบไมโครสตริ ป
ปลายเปิ ด จะ มีความยาวเป็ นสองเท่า ดังนั้ นขนาดของวงจรจะใหญ่ กว่า
ปกติ ป ระมาณ 2 เท่ า แต่ ห ากพิ จารณาในด้า นการสร้ า ง จะพบว่าวงจร
เรโซเนเตอร์ แ บบไมโครสตริ ป ปลายลั ด วงจร จะสร้ า งได้ย ากกว่ า
เนื่ องจากต้อ งมีก ารเวียโฮล (Via hole) เพื่ อลัดวงจรปลายสายของวงจร
เรโซเนเตอร์ ลงระนาบกราวนด์
2.2 วงจรกรองความถี่แบบอินเตอร์ ดิจิทัลแฮร์ พิน
การออกแบบวงจรกรองความถี่ ในย่ านความถี่ ต่ ากว่า 1 GHz จะ
พบว่า วงจรส่ วนใหญ่จะใช้สายส่ งไมโครสตริ ปหรื อตัวกรองความถี่แบบ
กลุ่ มก้อน (Lump Devices) ที่ พบว่า มีค่ าใช้จ่ายที่ ต่า แต่มี ขอ้ เสี ย ที่สาคัญ
ได้แก่ วงจรมีข นาดใหญ่ มี การสู ญเสี ยจากการใส่ แ ทรกที่สูงที่ท าให้ไ ม่
เป็ นที่ยอมรับสาหรับการใช้งานในระบบการสื่ อสารแบบไร้สาย สาหรั บ
วงจรกรองความถี่ ที่ มีก ารใช้งานในระบบของโทรศัพ ท์ มือ ถื อ ระบบ
โทรศัพท์ไร้ สาย และวิทยุติดตามตัว ส่ วนใหญ่เป็ น ตัวกรองความถี่แถบ
ผ่านที่ มีโ ครงสร้ างเป็ น วงจรเรโซเนเตอร์ ไมโครสตริ ป ที่มีโครงสร้ างที่
แตกต่างกัน เช่น นอกจากนั้ น ยังมี ตวั กรองความถี่ อีกประเภทหนึ่ งที่ มี
โครงสร้ างเป็ น วงจรเรโซเนเตอร์ แบบแฮร์ พิ น [5] ที่อาศัยการเชื่ อมโยง
ของโหมดคลื่น ต่างๆ ที่ ทาให้มีตวั ประกอบคุณ ภาพที่ มีค่าสู งมากขึ้น ดัง
แสดงในรู ปที่ 1 โดยจะมีการพัฒนาโครงสร้ างของวงจรให้มีขนาดที่เล็ก
กะทัดรัด ที่อาศัยรู ปแบบของการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์แบบกลุ่มก้อน หรื อ
การออกแบบโดยใช้สายส่ งไมโครสตริ ปที่มีรูปแบบต่าง ๆ เป็ นต้น
การออกแบบวงจรกรองความถี่ที่มีประสิ ทธิ ภาพจาเป็ นมีค่าของการ
สู ญเสี ยต่า โครงสร้ างมีขนาดเล็ก ดังนั้นจึงมีการพัฒนาโดยใช้โครงสร้าง
ของวงจรเรโซเนเตอร์ แบบอินเทอร์ ดิจิทลั แฮร์ พิน [2] แสดงดังรู ปที่ 2 ที่
นามาต่อแบบอนุ กรมหรื อแบบขนาน เพื่อควบคุมย่านการตอบสนองทาง
ความถี่ตามที่ผใู ้ ช้งานต้องการ

3. การออกแบบตัวกรองความถี่แถบผ่าน
บทความนี้ เป็ นการนาเสนอการออกแบบตัวกรองความถี่แถบผ่าน
แบบอิ นเตอร์ ดิจิทลั แฮร์ พินและกาหนดให้ มีการกาจัด แถบความถี่แคบ
โดยใช้วิธีก ารจาลองด้วยโปรแกรม Sonnet Lite และสร้ างวงจรกรอง
ความถี่ ที่ อ อกแบบบนแผ่น วงจรพิ มพ์ แ บบ FR-4 ที่ ป ระกอบด้วยแถบ
ตัวนา หรื อ แถบโลหะวางอยู่บ นวัสดุฐานรองไดอิเล็กตริ ก ที่ วางอยู่บ น
ระนาบกราวด์ อี ก ชั้น หนึ่ ง โดยออกแบบให้ แ ถบตัวน ามี ค วามกว้า ง
3 มิ ล ลิ เมตร และความสู ง 1.6 มิ ล ลิ เมตร อิ มพี แ ดนซ์ คุ ณ ลัก ษณะทาง
อินพุตและเอาต์พุตของตัวกรองความถี่ มีค่าเท่ากับ 50 โอห์ม โครงสร้ าง
ตัวกรองความถี่แถบผ่านแบบอินเตอร์ ดิจิทลั แฮร์ พินที่มีแถบตัวนาขนาน
กัน จานวน 4 ตัว แสดงดังรู ปที่ 3 (ก) และตัวกรองความถี่แถบผ่านที่ใส่
ตัวกรองความถี่ แ ถบหยุ ด แบบแคบโดยใช้ส ตัป แบบปลายเปิ ดวงจร
ที่สามารถปรับค่าความยาวได้ ดังแสดงในรู ปที่ 3 (ข)
Wg
W1

L1

Wg

Y1

Wf1

Wf2 LgWf1
Lf1

LN

Lf2

W2

Lf1

L2
LN

Wf2 Lg
Lf2

(ก) ตัวกรองความถี่แถบผ่าน (ข) ใส่ตวั กรองความถี่แถบหยุด
รูปที่ 3 ตัวกรองความถี่แถบผ่านแบบอินเตอร์ ดิจิทลั แฮร์ พิน

รู ปที่ 3 แสดงโครงสร้างของตัวกรองความถี่แถบผ่านแบบอินเตอร์
ดิจิทลั แฮร์ พินที่ออกแบบและใส่ ตวั กรองความถี่แถบหยุด มีรายละเอียด
ของค่ า พารามิ เตอร์ ต ั วกรองความถี่ ดัง นี้ Wg  36mm, Lg  18mm,
L f 1  8.7mm, L f 2  8.7mm, Y1  0.3mm, LN  18.6mm, L1  18.3mm,
W1  0.3mm , W2  0.6mm , L2  18mm, W f 1  W f 2  3mm , จาก นั้ น
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ความถี่ที่ไม่ตอ้ งการหรื อลดการรบกวนในย่านความถี่ขา้ งเคียงได้ตามที่
ผูใ้ ช้งานต้องการ

ทาการจาลองการทางานโดยใช้โปรแกรม Sonnet Lite เพื่อเปรี ยบเที ยบ
ผลของวงจรกรอง ผลตัวกรองความถี่แถบผ่านที่ใช้แถบตัวนา 4 ตัว และ
การใส่ สตัปแบบปลายสายเปิ ดวงจรที่ปรับค่าได้ ดังแสดงในรู ปที่ 4

4. ผลงานวิจัย
โครงสร้างของตัวกรองความถี่แถบผ่านแบบอินเตอร์ ดิจิทลั แฮร์ พิน
ที่สร้ างขึ้นจะแสดงดังรู ป ที่ 6 และนาไปทดสอบโดยใช้เครื่ องวิเคราะห์
โครงข่ายไฟฟ้ า Agilent รุ่ น E5071C แสดงดังรู ปที่ 7 สาหรับผลของการ
จาลองโดยใช้โปรแกรม Sonnet Lite และผลของการตอบสนองของตัว
กรองความถี่แบบอินเตอร์ ดิจิทลั แฮร์ พิน จะแสดงดังรู ปที่ 8

รูปที่ 4 ผลการจาลองตัวกรองความถี่แถบผ่านแบบอินเตอร์ ดิจิทลั แฮร์ พิน

รูปที่ 6 ตัวกรองความถี่แบบอินเตอร์ ดิจิทลั แฮร์ พินและชิ้นงานจริ ง

รู ป ที่ 4 แสดงผลการจาลองตัวกรองความถี่แถบผ่านแบบอินเตอร์
ดิจิทลั แฮร์ พิน ที่พ บว่ามีผลการตอบสนองในย่านความถี่ต้ งั แต่ 1.28-3.5
GHz และเมื่อใส่ สตัปปรั บค่าได้แบบปลายสายเปิ ดวงจร จะส่ งผลให้การ
ตอบสนองทางความถี่ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงอยู่ ในย่ า นความถี่ ต้ ั ง แต่
0.90-4.05 GHz และมีการเกิดแถบความถี่หยุดในช่วงความถี่ 2.45 GHz
จากนั้นดาเนิ นการศึกษาการปรับความยาวของสตัป ที่มีค่าความยาว
(L2) ตั้งแต่ 16, 17 และ 18 มิลลิเมตร เพื่อควบคุมตาแหน่ งการเกิดความถี่
เรโซแนนซ์ของแถบความถี่หยุด โดยการใช้โปรแกรมจาลอง Sonnet Lite
ดังแสดงในรู ปที่ 5
รูปที่ 7 การทดสอบวัดชิ้นงานจริ ง
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รูปที่ 5 ผลการจาลองเมื่อปรับความยาว (L2) ของสตัปแบบปลายเปิ ด
รูปที่ 8 ผลการเปรี ยบเทียบระหว่างการจาลองและการวัด

รู ป ที่ 5 แสดงผลการจาลองตัวกรองความถี่แถบผ่านแบบอินเตอร์
ดิจิทลั แฮร์ พินที่สามารถปรับตาแหน่ งของแถบความถี่หยุดได้โดยใช้สตัป
แบบปลายเปิ ด ซึ่ งผลของการจาลองพบว่าเมื่อเพิ่มความยาวของสตัปมาก
ขึ้นตาแหน่ งความถี่เรโซแนนซ์จะมีค่าลดน้อยลง ที่สามารถควบคุมแถบ

การเปรี ยบเทียบผลการจาลองและการวัด การตอบสนองทางความถี่
ของตัวกรองความถี่แถบผ่านพบว่าตัวกรองความถี่แถบผ่านที่ออกแบบ
สามารถตอบสนองความถี่ในช่วง 0.90-4.05 GHz และก าหนดให้มีก าร
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เกิ ด แถบความถี่ ห ยุ ด ในช่ วงความถี่ 2.45 GHz ซึ่ ง เป็ นช่ วงความถี่ ข อง
WIFI ที่ผใู ้ ช้งานไม่ตอ้ งการให้มีการรบกวนในแถบความถี่ผ่าน สาหรั บ
ผลการวัด ที่ ไ ด้พ บว่ า มี ค วามสอดคล้อ งกั บ การใช้โ ปรแกรมจ าลอง
SONNET Lite ดังแสดงในรู ป ที่ 8 โดยผลที่ ได้จากการวัดที่ ความถี่สูง ๆ
จะมีความคลาดเคลื่อนจากผลการจาลองประมาณ ±10 % เนื่ องจากวงจร
วัดจริ งมีค่าการสู ญเสี ยที่เกิ ดขึ้นจากวัสดุของฐานรอง การใช้ข้ วั ต่อ SMA
การสร้ า งและการประกอบตัว กรองความถี่ ซึ่ ง จะส่ ง ผลกระทบกั บ
อิมพีแดนซ์ของวงจรที่ทาให้มีการเปลี่ยนแปลงและก่อให้เกิดปั ญหาด้าน
การแมทชิ่ ง ทางอิ ม พี แ ดนซ์ อย่ า งไรก็ ต ามในการออกแบบผูใ้ ช้ง าน
สามารถปรั บแต่งช่วงของความถี่ใช้งานของวงจรให้มีผลการทางานที่มี
ความเหมาะสมและรองรับกับการใช้งานได้
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5. สรุปผล
บทความนี้ เป็ นการนาเสนอการออกแบบตัวกรองความถี่แถบผ่าน
แบบอิ น เตอร์ ดิ จิท ัล แฮร์ พิ น และการก าจัด แถบความถี่ แ ถบแคบโดย
กาหนดให้ มี ค่าแบนด์วิด ธ์ ป ระมาณ 3 GHz ที่ มี ช่วงความถี่ แถบผ่านอยู่
ระหว่าง 0.9-4.05 GHz โดยที่วงจรที่ออกแบบมีโครงสร้างที่ไม่ซบั ซ้อน มี
ขนาดเล็ก และผูใ้ ช้งานสามารถนาไปใช้เป็ นแนวทางในการประยุกต์ใช้
กับความถี่ย่านที่ตอ้ งการได้ นอกจากนั้นแล้วบทความนี้ ได้นาเสนอการ
ใส่ สตัป ที่ ป ลายสายแบบเปิ ดวงจรสาหรั บ การปรั บ แถบความถี่ ห ยุ ด ที่
ความถี่ 2.45 GHz โดยใช้สายส่ ง ที่ มี ค วามยาว  / 4 ของความถี่ ที่ ไ ม่
ต้องการ ที่ พ บว่าผูใ้ ช้สามารถกาหนดย่ านความถี่ที่ ไม่ ตอ้ งการโดยการ
ปรั บ ค่ า ความยาวของสตัป ได้ สาหรั บ ตัวกรองความถี่ แ ถบผ่า นที่ ไ ด้
น าเสนอนี้ สามารถพัฒ นาเพื่ อ น าไปใช้ในระบบการสื่ อ สารที่ สามารถ
ควบคุมแถบความถี่ที่ไม่ตอ้ งการได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ

น ายสุ ปั ญ ญ า สิ งห์ ก รณ์ ค .อ .บ . สาข าวิ ช า
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ครุ ศาสตร์ อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราช
มงคลพระนคร ปั จจุ บ ัน ท างานต าแหน่ ง อาจารย์
สาขาวิชาวิศวกรรมอิ เล็กทรอนิ ก ส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีร าชมงคล
พระนคร งานวิจยั ที่สนใจ ได้แก่ การออกแบบวงจรความถี่สูง
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การออกแบบวงจรกรองผ่านแถบความถีในท่ อนําคลืนโดยใช้ การต่อเรียงวงจรช่ องแคบแบบหลายตัว
สําหรับการศึกษาด้ านวิศวกรรมไมโครเวฟ
Design of Waveguide Band-pass Filter using Cascaded Irises For Microwave Engineering Education
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engineering education or related. The teaching tools were assessed by 8
experts, and the appropriation for developed teaching tools was at high
level. The research results can be used as a teaching media in the
microwave engineering subject with efficiently.

บทคัดย่อ
บทความวิจัยนี เป็ นการนําเสนอการออกแบบวงจรกรองผ่านแถบ
ความถี ในท่ อนําคลื นโดยใช้การต่ อ เรี ยงวงจรช่ องแคบหลายตัวสําหรั บ
การศึ กษาด้านวิศวกรรมไมโครเวฟ ผูว้ ิจัยได้ทาํ การศึ กษาค่ าตัวแปรที ใช้
ในวงจรกรองผ่ า นแถบความถี โดยออกแบบโปรแกรมจํา ลอง CST
Microwave Studio® จากนันทําการสร้างวงจรจริ งและทดสอบการทํางาน
ด้วยเครื องวิเคราะห์โครงข่ายทางไฟฟ้ าซึ งผลที ได้พบว่าวงจรแบ่ งกาํ ลัง
งานมี ประสิ ทธิ ภาพของการทํางานที การตอบสนองทางความถี GHz ที
สอดคล้องกับโปรแกรมการจําลองเชิงพานิ ชย์ สุ ดท้ายทําการพัฒนาเป็ น
สื อการสอนสําหรับการศึกษาด้านวิศวกรรม และประเมินคุณภาพของสื อ
การสอนที พั ฒ นาขึ นโดยผู้เชี ยวชาญที สอนในรายวิ ช าวิ ศ วกรรม
ไมโครเวฟหรื อทีเกียวข้อง จํานวน ท่ าน ผลการประเมิ นพบว่ามีความ
เหมาะสมอยู่ในระดับมาก ดังนันผลของงานวิจยั สามารถนําไปในการใช้
เป็ นสื อประกอบการสอนในด้ า นวิ ศ วกรรมไมโครเวฟได้ อ ย่ า งมี
ประสิ ทธิ ภาพ

Keywords: Waveguide, Band-Pass filter, Cascaded irises

. บทนํา
เทคโนโลยี ก ารสื อสารโทรคมนาคมเป็ นกลไกที จํา เป็ นต่ อ การ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ประเทศที พัฒ นาแล้วจะมี ระบบการสื อสาร
โทรคมนาคมที ทันสมัย โดยส่ วนใหญ่ พบว่ามี การใช้งานในย่านความถี
ไมโครเวฟกันอย่างแพร่ หลาย เช่ น ระบบการสื อสารดาวเที ยม อุ ปกรณ์
ติดตามในระยะทางไกล ระบบอิ นเทอร์เน็ต ระบบโทรทัศน์ ระบบเรดาร์
เป็ นต้น ท่อนําคลื นจึงถูกเลื อกเป็ นสายนําสัญญาณชนิดหนึงทีนิ ยมใช้ใน
การเชื อมต่ อสัญญาณระหว่างภาคขยายกาํ ลังกับเครื องส่ งหรื อเครื องรั บ
[ ] สําหรั บการรับ-ส่ งข้อมูลในระบบสื อสารดาวเทียมซึ งจะต้องคํานึ งถึ ง
ค่าของสัญญาณรบกวนทีอาจจะเกิดขึน จึงจําเป็ นทีจะต้องมีการสร้างวงจร
กรองความถี ภายในท่ อนําคลื นเพือกรองความถี ที ต้องการผ่าน และแยก
ความถีที ไม่ ต้องการออกไปที จะส่ งผลให้มีการใช้งานที มี ประสิ ทธิ ภาพ
มากขึ น ที ผ่านมาได้มีผวู้ ิจยั [ - ] ทําการพัฒนาวงจรกรองความถีในท่ อ
นําคลืนทีสามารถรองรับกับระบบการสื อสารดาวเทียม ทีมีเทคโนโลยีขัน
สู ง โครงสร้ างของวงจรซับซ้อน ส่ งผลให้การออกแบบและสร้ างวงจร
จริ ง มี ค วามยุ่ง ยาก และจํา เป็ นต้อ งใช้เครื องมื อ ที ทั น สมัย และมี ค วาม
ละเอียดมากจึงจะสามารถสร้างวงจรใช้งานจริ งได้อย่างมีคุณภาพ
การศึ กษาด้านวิศวกรรมไมโครเวฟในในปั จจุ บันส่ วนใหญ่ จะใช้
รู ปแบบการสอนทีเน้นผูส้ อนเป็ นสําคัญ โดยจากการสํารวจของงานวิจัย
[ -6] พบว่ากิจกรรมในห้องเรี ยนผูส้ อนจะจัดรู ปแบบกิจกรรมการเรี ยน
การสอนทีขึนอยู่กบั ผูส้ อนเป็ นส่ วนใหญ่โดยใช้วิธีการบรรยาย การใช้การ

คําสําคัญ: ท่ อนําคลืน, วงจรกรองผ่านแถบความถี, การต่อเรี ยงวงจรช่อง
แคบหลายตัว

Abstract
This research paper presents the design of waveguide band-pass
filter using cascaded irises for microwave engineering education. First
step, we studied and designed the waveguide bandpass filter parameters
using the CST Microwave Studio®. Then, waveguide bandpass filter
was fabricated and measured by using network analyzer. The test results
shown that the frequency response of waveguide bandpass filter was at
4 GHz in consistent with commercial simulation program. Finally, we
developed the waveguide bandpass filter to be use as teaching tools for
th
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ถามตอบกับผูเ้ รี ยนเป็ นครังคราว และไม่มีรูปแบบการสอนทีชัดเจน ส่ วน
สื อการสอนทีใช้ส่วนใหญ่เป็ นกระดานดํา ดังนันผูเ้ รี ยนจึงมีความต้องการ
ให้มีสือการสอนทีสามารถอธิ บายถึงปรากฏการณ์การทํางานและส่ งเสริ ม
ให้ผเู้ รี ยนมี การจิ นตนาการและสร้ างความคิ ดสร้ างสรรค์ให้เพิ มมากขึ น
นอกจากนันสื อการสอนสามารถใช้พิสูจน์และตรวจสอบความรู้ ความ
เข้าใจทางทฤษฎีทีใช้งานง่ายและส่ งเสริ มให้เกิดการเรี ยนรู้ทีรวดเร็ วขึน
ดังนันบทความนี จึ งนําเสนอการออกแบบวงจรกรองความถี แถบ
ผ่านในท่อนําคลืนแบบสี เหลียมโดยใช้การต่อเรี ยงวงจรช่องแคบหลายตัว
ภายในท่ อ นํา คลื นที ตอบสนองในย่ า นความถี . GHz. ที สามารถ
ออกแบบและสร้างง่ายโดยใช้ทฤษฎีพืนฐานในการออกแบบ ลักษณะของ
โครงสร้ างไม่ ซับซ้อน จากนันทําการสร้างชิ นงานจริ ง และทดสอบการ
ทํางานโดยใช้เครื องวิเคราะห์โครงข่ายไฟฟ้ าซึ งผลงานวิจยั ที ได้สามารถ
ใช้เป็ นสื อประกอบการสอนทางด้า นวิ ศวกรรมไมโครเวฟ และนําไป
ประยุกต์ใช้งานในระบบการสื อสารดาวเทียมได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ

โดยที f c คือ ความถีคัตออฟของท่อนําคลืน
a คือ ความกว้างของท่อนําคลืน
b คือ ความสูงของท่อนําคลืน
mn

. วงจรช่ องแคบ [8]
วงจรช่ องแคบหรื อ ไอริ ส (Iris) มี ลักษณะเป็ นการนําแผ่ น โลหะ
บางๆ ขนาดความหนาน้ อ ยกว่ า ค่ า ความยาวคลื นที ใช้ ง านมากๆ
มีสภาพความเป็ นตัวนําไฟฟ้ าทีตําโดยวางทีผนังด้านในของท่อนําคลืนใน
ลัก ษณะขนานกับ สนามไฟฟ้ า ทําให้ เกิด กระแสไฟฟ้ าไหลผ่ า นและ
เหนี ยวนําให้เกิดสนามแม่ เหล็ก โดยวงจรสมมูลทางไฟฟ้ าของวงจรช่ อง
แคบแบบตั ว เหนี ยวนํา (Inductive Iris) เปรี ย บเที ย บได้ เป็ นวงจรตั ว
เหนี ยวนําต่ อแบบขนานแสดงดังรู ปที 2 (ก) วงจรสมมูลทางไฟฟ้ าของ
วงจรช่ อ งแคบแบบตัว เก็บ ประจุ (Capacitive Iris) เปรี ย บเที ย บได้เป็ น
วงจรตัวเก็บประจุต่อแบบขนานแสดงดังรู ปที 2 (ข)

. ทฤษฏีทีเกียวข้ อง
. ท่ อนําคลืนสี เหลียม [7]
ท่ อ นํา คลื นเป็ นสายส่ ง สั ญ ญาณชนิ ด หนึ งที ใช้ ใ นการส่ ง คลื น
ไมโครเวฟ โดยทั วไปจะมี ลกั ษณะเป็ นท่ อกลม หรื อท่ อสี เหลียม แล้วแต่
ความสะดวกในการใช้ ง าน ส่ วนใหญ่ จ ะทํ า มาจากทองแดงหรื อ
อะลู มิ เนี ย ม ด้า นในฉาบด้ ว ยเงิ น เพื อให้เป็ นตัว นํา ที ดี เนื องจากคลื น
ไมโครเวฟมีความถีสูงมากจะเดินทางได้ดีทีบริ เวณผิวของตัวนําถ้าหากใช้
สายนําสัญญาณทั วไปจะทําให้เกิดการสูญเสี ยพลังงานได้ สําหรั บความถี
ตําสุ ด ที สามารถเดิ นทางผ่านไปในท่ อ นําคลื นเรี ย กว่ า ความถี คัตออฟ
ดังนันจึ งต้องใช้ความถี ที สู งกว่าความถี คัตออฟ ที จะสามารถเดิ นทางไป
บนท่ อนําคลืนได้โดยทีลักษณะของท่อนําคลืนสี เหลี ยมสามารถแสดงได้
ดังรู ป ที 1 สําหรั บ โหมดการทํางานของท่ อนําคลื นสี เหลี ยมหาได้จ าก
สมการความถีคัตออฟซึ งสามารถเขียนเป็ นสมการได้ดงั นี

(ก) ตัวเหนียวนํา
(ข) ตัวเก็บประจุ
รู ปที วงจรช่องแคบและวงจรเทียบเคียง

3. การออกแบบวงจรกรองความถีแถบผ่ าน
การออกแบบวงจรกรองผ่ านแถบความถี ภายในท่ อ นําคลื นใน
บทความนี ในอันดับแรกได้ทาํ การออกแบบวงจรท่อนําคลืนให้ทาํ งานใน
โหมด TE โดยกาํ หนดขนาดความกว้างของท่อนําคลืนให้มีขนาดความ
กว้าง (a) เท่ากับ mm ความสู ง (b) เท่ ากับ mm ความยาว (c) เท่ากับ
. mmโดยป้ อนสัญญาณด้วยสายอากาศโมโนโพล (L ) ทีมีความยาว
เท่ า กับ mm ณ ความถี กลางเท่ ากับ . GHz ตํา แหน่ ง ในการวาง
สายอากาศ (L ) จะวางอยู่ห่างจากฝาปิ ดของท่อนําคลืนประมาณ .
mm ระยะห่างจากปากท่อนําคลืนถึงช่ องแคบตัวที (c ) ช่องแคบตัวที
เท่ ากับ . mm ระยะห่ างจากช่ องแคบตัวที ถึ งช่ องแคบตัวที (c )
เท่ากับ . mm ขนาดความหนาของช่องแคบตัวที ถึงช่องแคบตัวที
(t ,t ,t ) เท่ากับ mm
จากการทดลองปรับค่าพารามิเตอร์ทีเกียวข้องต่ างๆ ของวงจรกรอง
ผ่านแถบความถี ในท่ อนําคลืนโดยใช้การต่ อเรี ยงวงจรช่ องแคบหลายตัว
ด้วยโปรแกรมจําลอง เพือให้วงจรที ได้ทาํ งานได้อ ย่างมี ป ระสิ ทธิ ภ าพ
และทําให้ได้ค่าตัวเลขขนาดต่างๆ ที เหมาะสมในการดําเนิ นการ จากนัน
ทําการจําลองการทํางานอีกครังโดยใช้ค่าตัวเลขทีได้เบืองต้น และทําการ

รู ปที ท่อนําคลืนสี เหลียม

f cmn 
th

c
2

2

 m   n 

 

 a   b 

2

(1)
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ปรับค่าโดยละเอียดอีกครังเพือให้วงจรทํางานได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพมาก
ทีสุ ด โดยโครงสร้างทังหมดดังแสดงในรู ปที 3

Magnitude(dB)

0

I3
I1
L2

-10
S 11 Simulate
S 21 Simulate

-20

S11 Measurement
S21 Measurement

-30

I2

3.2

L1
b

t3
t1

c3

t2

c2

3.6

4

4.4

4.8

Frequency(GHz)
c

รู ปที 6 ผลการตอบสนองต่อความถีวงจรกรองความถีภายในท่อนําคลืน

c1

a

ผลการวัด วงจรกรองความถี ในท่ อ นํา คลื น ด้ว ยเครื องวิ เคราะห์
โครงข่ า ยทางไฟฟ้ ายี ห้ อ Agilent รุ่ น E
C เปรี ยบ เที ย บ ผลกับ
โปรแกรมจําลอง CST พบว่ามี ผลการตอบสนองความถี ที ความถี กลาง
เท่ า กับ . GHz แบนด์ วิ ด ท์ มี ค่ า เท่ า กับ
MHz และ
MHz
ตามลําดับ ภายในแถบความถีผ่านเกิดความสู ญเสี ยเนืองจากการใส่ แทรก
มี ค่าเท่ ากับ . dB และ . dB ตามลําดับ และมี การสู ญเสี ยเนื องจาก
การย้อนกลับสูงสุ ดมี ค่าประมาณ . dB และ dB ตามลําดับ ทังนีผล
การเปรี ยบเที ยบการทํางานของการวัดจากชิ นงานจริ งและการจําลองจะ
ให้ผลทีสอดคล้องกันมีค่าคลาดเคลือนไม่เกิน ± %

รู ปที 3 โครงสร้างท่อนําคลืนทีออกแบบ ทีมีขนาด a = mm, b= mm,
c= . mm, c = . mm, c ,c = . mm, t ,t ,t = mm,
L = . mm, L = . mm, I ,I = . mm, และ I = . mm

4. ผลการวิจัย
4.1 ผลการวิเคราะห์ วงจรกรองความถี
จากผลจําลองการออกแบบวงจรกรองผ่านแถบความถี ในท่ อนํา
คลื นโดยใช้ก ารต่ อ เรี ย งวงจรช่ อ งแคบหลายตัว วางอยู่ใ นท่ อ นําคลื น
สี เหลี ยม ได้ น ําค่ า ที ได้อ อกแบบไปทํา การสร้ า งเป็ นชิ นงานจริ ง ที มี
โครงสร้ างเป็ นแท่ งอลูมิเนี ยมกัดและเซาะร่ องด้วยเครื อง CNC ให้เป็ น
วงจรช่ องแคบจํานวน 3 ตัววางอยู่ใ นกล่ อ งสี เหลี ยม ดังรู ป ที 4 แล้วจึ ง
นําไปวัดและทดสอบด้วยเครื องวิเคราะห์โครงข่ายทางไฟฟ้ ายีห้อ Agilent
รุ่ น E5071C ดังรู ป ที 5 และได้ผ ลการทดสอบและวัดผลการทํางานดัง
แสดงในรู ปที 6

4. ผลการทดสอบคุณภาพสื อการสอน
ผลของงานวิจัยทีได้ถกู นํามาสร้างเป็ นสื อการสอน ในการเรี ยนการ
สอนรายวิชาวิศวกรรมไมโครเวฟ ทีใช้เป็ นชุ ดวงจรกรองความถี พาสซี พ
ไมโครเวฟ แสดงดังรู ปที 7 และรู ปที จากนันทําการประเมิ นคุ ณภาพ
ของสื อการสอนที พัฒ นาขึ น โดยใช้ ผู้เ ชี ยวชาญที สอนในรายวิ ช า
วิศ วกรรมไมโครเวฟ จํานวน ท่ าน ผลการประเมิ น มี รายละเอี ยดดัง
แสดงในตารางที

รู ปที 4 วงจรต้นแบบ
รู ปที 7 ชุดสื อการสอนวงจรกรองความถีไมโครเวฟทีพัฒนาขึน

รู ปที 5 การวัดและทดสอบการทํางาน
รู ปที 8 สภาพการเรี ยนการสอน
th
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ตารางที 1 ผลการประเมินคุณภาพของชุดสื อการสอนทีพัฒนาขึน
ข้ อคําถาม
1. สอดคล้องกับเนือหาและ
วัตถุประสงค์ของรายวิชา
. มีความเหมาะสมกับระดับผูเ้ รี ยน
3. มีปริ มาณทีเหมาะสมต่อการสอน
4. มีโครงสร้างการออกแบบทีถูกต้อง
. มีคุณภาพทีใช้ในการสอนได้
. ง่ายและสะดวกต่อการใช้งาน

X

S .D.

แปลผล

4.38

0.52

มาก

4.25
3.63
4.13
4.50
4.50

0.46
0.52
0.64
0.53
0.53

. ดูแลและเก็บรักษาได้อย่างสะดวก

4.75

0.46

. กระตุน้ ความสนใจของผูเ้ รี ยน
. ส่ งเสริ มให้เข้าใจเนือหาได้ดีขึน
. ใช้เป็ นสื อประกอบการ
สอนด้านวิศวกรรมได้อย่างเหมาะสม
รวม

3.63
3.75

0.52
0.46

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
ทีสุ ด
มาก
มาก

4.13

0.64

มาก

.
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จากแบบสอบถามความคิ ด เห็ น ของผู้เชี ยวชาญที มี ต่ อ ชุ ด สื อการ
สอนที พัฒ นาขึ นพบว่า ชุ ดสื อการสอนนี สามารถดูแลและเก็บ รั กษาได้
อย่างสะดวกมีค่าความเหมาะสมอยู่ในระดับมากทีสุ ด มี ความเหมาะสม
มากที สามารถนําไปใช้ในการเรี ยนการสอนได้ง่ายและสะดวกต่อการใช้
งาน แต่เครื องมื อทีสร้างขึ นอาจมีปริ มาณทีไม่ เหมาะสมต่อการเรี ยนการ
สอนมากนัก อย่างไรก็ตามสื อการสอนดังกล่ าวสามารถกระตุ ้น ความ
สนใจของผูเ้ รี ยน และส่ งเสริ มให้ผเู้ รี ยนสามารถทําความเข้าใจเนือหาที
ซับซ้อนได้เป็ นอย่างดี

. สรุปผล
บทความวิจัยครั งนี ได้น ําเสนอการออกแบบวงจรกรองผ่านแถบ
ความถี ในท่ อนําคลื นโดยใช้การต่ อ เรี ยงวงจรช่ องแคบหลายตัวสําหรั บ
การศึ ก ษาด้านวิศ วกรรมไมโครเวฟ ซึ งได้อ อกแบบด้วยโปรแกรมเชิ ง
พาณิ ช ย์ และทดสอบด้วยเครื องมื อ วิเคราะห์โครงข่ ายไฟฟ้ าที ให้ผ ลที
สอดคล้องกับ การออกแบบแต่ ยงั ต้องก าํ หนดโหมดในการจําลองการ
ทํางานให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับลักษณะการใช้งาน กาํ หนดค่ า
ใช้งานในการจําลองให้มีความละเอียด มี ความแม่นยํามากยิ งขึ น และผล
จากการประเมิ นคุ ณภาพของสื อการสอนจากผูเ้ ชียวชาญ ผลการประเมิ น
พบ ว่ า อยู่ ใ นระดั บ ที เหมาะสมมาก ที สามารถนํ า ไป ใช้ ใ นก าร
ประกอบการเรี ยนการสอนด้านวิ ศ วกรรมไมโครเวฟและวิช าอื นๆที
เกียวข้องได้เป็ นอย่างดี
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การสอบเทียบดิจิตอลมัลติมิเตอร์ 6 ½ หลัก ด้ วยวิธีการวัดแทนที่ โดยใช้ ดิจิตอลมัลติมิเตอร์ 8 ½ หลัก
เปรียบเทียบกับวิธีการวัดโดยตรง
Calibration of a 6 ½ Digit Digital Multimeter by Substitution Measurement Method using an 8 ½ Digit
Digital Multimeter compared with Direct Measurement Method
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บทความนี้ น าเสนอการสอบเที ย บดิ จิ ต อลมัล ติ มิ เ ตอร์
6 ½ หลัก ด้วยวิธีการวัดแทนที่โดยใช้ดิจิตอลมัลติมิเตอร์ 8 ½ หลัก เป็ น
เครื่ องมือมาตรฐาน โดยนาผลที่ได้จากการสอบเทียบจุดสอบเทียบจาก
ย่านการวัดที่มีค่าความแม่นสู งของดิจิตอลมัลติมิเตอร์ 6 ½ หลักด้วยวิธีน้ ี
เปรี ยบเทียบกับผลการสอบเทียบด้วยวิธีการวัดโดยตรง พบว่า มีค่าความ
คลาดเคลื่อนฟังก์ชนั แรงดันไฟฟ้ ากระแสตรงและความต้านทาน ซึ่ งเป็ น
ฟังก์ชนั และย่านการวัดที่มีความแม่นสู ง มีค่าไม่เกิ น 1 ไมโครโวลท์/โวลท์
และ 8 ไมโครโอห์ม/โอห์ม ตามลาดับ อีกทั้งทิศทางความคลาดเคลื่อนยัง
เป็ นไปในทิศทางเดียวกันทุกฟั งก์ชนั ยืนยันได้ว่าสามารถใช้ดิจิตอลมัลติ
มิเตอร์ 8 ½ หลัก เป็ นเครื่ องมือมาตรฐาน สาหรับสอบเทียบดิจิตอลมัลติ
มิเตอร์ 6 ½ หลัก ด้วยวิธีการวัดแทนที่ได้

1. บทนา
ในปั จจุบนั เครื่ องมือวัดทางไฟฟ้ ามีม ากมาย สามารถแบ่งได้
หลายประเภทของเครื่ องมื อไม่ว่าจะทาหน้าที่เป็ นแหล่งจ่ายหรื อเป็ นตัว
แสดงผลตามปริ มาณทางไฟฟ้ านั้นๆ ซึ่งหนึ่งในเครื่ องมือวัดทางไฟฟ้ านั้น
คือ ดิจิตอลมัลติมิเตอร์ (digital multimeter) เป็ นเครื่ องมือวัดที่สามารถวัด
ปริ มาณทางไฟฟ้ าที่ ต้ อ งการทราบค่ า ได้ โดยแสดงเป็ นตัว เลขบน
จอแสดงผลสัมพันธ์กบั หน่ วยและย่านการวัดนั้นๆ รวมทั้งค่าความแม่น
(accuracy) ของแต่ ล ะดิ จิต อลมัล ติ มิ เ ตอร์ ด้ว ย สิ่ งที่ เ ป็ นการยื น ยัน ว่ า
เครื่ องมือวัดๆ นั้นมีค่าความถู กต้องที่ เชื่ อถื อได้และเป็ นไปตามค่าความ
แม่นของเครื่ องมือภายในข้อกาหนดจาเพาะของเครื่ องมือ (specification)
นั้ นได้ เรี ยกว่ า การสอบเที ย บ (calibration) ซึ่ งเป็ นการแสดง
ความสัมพันธ์ ระหว่างค่ าการชี้ บอกโดยเครื่ องมื อวัด กับค่ าสมนัยที่ รู้ค่ า
ของปริ มาณที่ วดั ภายใต้ภาวะเฉพาะที่บ่งไว้ [1] จะมีวิธีการสอบเทียบที่
เหมาะสมกับเครื่ องมือและค่าความแม่นของเครื่ องมือนั้นๆ ผลจากการ
สอบเที ยบจะให้ ข ้อมู ล ว่าเครื่ องมื อวัด ที่ ใ ช้ยงั คงมี คุ ณลัก ษณะทางด้าน
มาตรวิทยาที่เหมาะสมในการใช้งานต่อไปหรื อไม่
วิธี การสอบเที ยบดิ จิตอลมัลติ มิเตอร์ ตามแนวทางการสอบ
เทียบดิ จิตอลมัลติมิเ ตอร์ น้ นั แหล่งจ่ายมาตรฐานที่นามาใช้สาหรับสอบ
เทียบนั้นควรมีค่าความแม่นดีกว่าดิจิตอลมัลติมิเตอร์ ดว้ ยวิธีการสอบเทียบ
วิธีการวัดโดยตรง (direct measurement method) เป็ นอย่างน้อย 4:1 [2]
แต่ถ้าไม่มีแหล่งจ่ายมาตรฐานที่มีความแม่นดี กว่าได้ อาจจะต้องเปลี่ ยน
วิ ธี การสอบเที ย บ หรื อ หาตั ว มาตรฐานอื่ น ๆเพิ่ ม เติ ม เพื่ อ ให้ มี
ความสามารถเพียงพอที่จะสอบเทียบเครื่ องมือได้ ซึ่ งวิธีการสอบเทียบมี
ได้หลายวิธี เช่ น วิธีการวัดโดยอ้อม (indirect measurement method)

คาสาคัญ: ดิจิตอลมัลติมิเตอร์ , การสอบเทียบ, วิธีการวัดโดยตรง, วิธีการ
วัดแทนที่, ตัวมาตรฐาน

Abstract
This article describe the calibration of the 6 ½ digit digital
multimeter by means of the substitution measurement method using the
8 ½ digit digital multimeter as the measurement standard to be
compared with the direct measurement method as a function of dc
voltage and resistance. It was found that the best accuracy of the 6 ½
digit multimeter were less than 1 V/V and 8 / for its
measurement errors, respectively. Also, the directions of the
measurement error from the measurement point are in the same
direction. Thus, it was proved that the substitution measurement by the
8 ½ digit digital multimeter as the measurement standard can be used
for the calibration of the 6 ½ digit digital multimeter.
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วิธีการวัดความแตกต่าง (differential measurement method) หรื อ วิธีการ
วัดแทนที่ (substitution measurement method) เป็ นต้น [3] ซึ่ งวิธีการวัด
ทั้งหมดมีกระบวนวิธีและแหล่งที่ มาของความไม่แน่ นอนที่ แตกต่างกัน
[4] แต่ ค่ า ความคลาดเคลื่ อ นของการวัด จะต้อ งไม่ แ ตกต่ า งกัน และมี
ทิศทางความคลาดเคลื่ อนเป็ นไปในทิศทางเดี ยวกัน ดังนั้นงานวิจยั นี้ ได้
เห็นถึงปั ญหาของการสอบเทียบดิ จิตอลมัลติมิเตอร์ 6 ½ หลัก หากไม่มี
แหล่งจ่ายมาตรฐานที่เหมาะสมได้ และได้นาเสนอวิธีการสอบเทียบการ
วัดแทนที่ โดยใช้ดิจิตอลมัลติมิเตอร์ 8 ½ หลัก มาเป็ นเครื่ องมือมาตรฐาน
สาหรับสอบเทียบดิจิตอลมัลติมิเตอร์ 6 ½ หลัก เปรี ยบเทียบกับวิธีการ
สอบเทียบวิธีการวัดโดยตรง

จากรู ปที่ 1 สามารถวิเคราะห์แหล่งที่มาของความไม่แน่ นอน
พบว่ามี แหล่งที่มาของความไม่แน่ นอนที่สาคัญ ได้แก่ ความไม่แน่ นอน
ของ model 5720A, ความไม่แน่ นอนจากหลักสุ ดท้ายของดิ จิตอลมัลติ
มิเตอร์ (resolution), ความสามารถในการวัดซ้ า (repeatability) และความ
ไม่แน่นอนอื่นๆขึ้นอยูก่ บั ปริ มาณที่วดั

2.2 วิธีการวัดแทนที่
วิ ธี ก ารวัด แทนที่ เป็ นวิ ธี ก ารวัด ปริ ม าณที่ จ ะท าการวัด ถู ก
แทนที่ดว้ ยปริ มาณที่ทราบค่าเดี ยวกัน ในลักษณะที่ มีผลกระทบของสอง
ค่าของการวัดในสถานะเดียวกัน แสดงความสัมพันธ์ได้ดงั สมการ 1

2. วิธีการสอบเทียบ

Vx 

งานวิจยั นี้ ได้ใช้ดิจิตอลมัลติมิเตอร์ 6 ½ หลัก ยี่ห้อ Agilent
model 34401A [5] เครื่ องสอบเทียบทางไฟฟ้ า (Calibrator) ยี่ห้อ Fluke
model 5500A [6] และ model 5720A [7] และทาการคานวณทดสอบ
อัตราค่าความแม่นระหว่างเครื่ องสอบเที ยบทางไฟฟ้ ากับ ดิ จิตอลมัล ติ
มิเตอร์ 6 ½ หลัก พบว่า เครื่ องสอบเทียบทางไฟฟ้ า model 5720A กับ
ดิจิตอลมัลติมิเตอร์ model 34401A มีอตั ราส่ วนความแม่นมากกว่า 4:1
และกับเครื่ องสอบเทียบทางไฟฟ้ า model 5500A ได้อตั ราส่ วนความแม่น
เป็ น 1:1 จากการทดสอบอัตราส่ วนความแม่น นี้ สามารถใช้เครื่ องสอบ
เทียบทางไฟฟ้ า model 5720A เป็ นเครื่ องมาตรฐานสอบเทียบดิจิตอลมัลติ
มิ เ ตอร์ 6 ½ โดยวิ ธี ก ารวัด โดยตรงได้ ตามแนวทางการสอบเที ย บ
ดิจิตอลมัลติมิเตอร์ [2] สาหรับวิธีการวัดแทนที่ ผูว้ ิจยั เลือกใช้ดิจิตอลมัลติ
มิเตอร์ 8 ½ หลัก ยี่ห้อ Fluke model 8508A [8] เป็ นเครื่ องมือมาตรฐาน
สอบเทียบดิจิตอลมัลติมิเตอร์ 6 ½ หลัก

Vs
 Vx '
Vs '

(1)

โดยที่ Vx = ค่าปริ มาณที่ตอ้ งการวัด

Vx ' = ค่าที่อ่านได้จากดิจิตอลมัลติมิเตอร์ 6 ½ หลัก (34401A)
Vs = ค่าสอบเทียบจากใบรายงายผลของ 8508A
Vs ' = ค่าที่อ่านได้จาก 8508A
ในการสอบเที ยบโดยใช้วิธีก ารวัดแทนที่ มี ข้ นั ตอนการวัด
โดยจ่ายค่าปริ มาณทางไฟฟ้ าจาก model 5500A ให้กบั ดิจิตอลมัลติมิเตอร์
6 ½ หลัก model 34401A และบันทึกค่าที่อ่านได้จากดิจิตอลมัลติมิเตอร์
6 ½ หลัก ( Vx ' ) จากนั้นจ่ายค่าปริ มาณทางไฟฟ้ าจาก model 5500A ไปยัง
ดิจิตอลมัลติมิเตอร์ 8 ½ หลัก model 8508A และบันทึกค่าที่อ่านได้จาก
model 8508A ( Vs ' ) ซึ่ ง model 8508A เป็ นเครื่ องมือมาตรฐานที่ได้รับ
การสอบเทียบแล้วและสามารถรู ้ ค่าจากใบรายงานผลการสอบเทียบของ
model 8508A จะได้ค่ า ( Vs ) ดังแสดงในรู ปที่ 2 จากนั้นน าค่ าที่ ได้
คานวณตามสมการ (1)

2.1 วิธีการวัดโดยตรง
วิ ธี ก ารวัด โดยตรง เป็ นการวัด เปรี ยบเที ย บปริ มาณที่ รู้ ค่ า
โดยตรง ในการสอบเทียบโดยใช้วิธีการวัดโดยตรงมีข้ นั ตอนการวัด โดย
จ่ายค่าปริ มาณทางไฟฟ้ าที่ รู้ค่าจาก model 5720A ให้ก ับดิ จิตอลมัล ติ
มิเตอร์ 6 ½ หลัก model 34401A โดยตรง และบันทึ กค่าที่ อ่านได้จาก
จอแสดงผลของดิจิตอลมัลติมิเตอร์ 6 ½ หลัก ดังแสดงในรู ปที่ 1

รู ปที่ 2 การต่อสายวัดโดยวิธีการวัดแทนที่
จากรู ปที่ 2 สามารถวิเคราะห์แหล่งที่มาของความไม่แน่ นอน
พบว่ามีแหล่งที่มาของความไม่แน่ นอนที่สาคัญ ได้แก่ ความเสถี ยรภาพ
(stability) ในการจ่ายปริ มาณทางไฟฟ้ าของ 5500A, ความไม่แน่ นอนของ

รู ปที่ 1 การต่อสายวัดโดยวิธีการวัดแทนที่
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8508A, ความไม่แน่นอนจากหลักสุ ดท้ายของดิ จิตอลมัลติมิเตอร์ ท้ งั 6 ½
หลัก และ 8 ½ หลัก, ความสามารถในการวัดซ้ า และความไม่แน่ นอน
อื่นๆขึ้นอยูก่ บั ปริ มาณที่วดั

3.3 ผลการเปรี ยบเทียบระหว่ างวิธีการวัดโดยตรงและวิธีการ
วัดแทนที่
ผลการสอบเที ยบของวิธีก ารวัดแทนที่ โดยใช้ดิจิตอลมัล ติ
มิเตอร์ 8 ½ หลัก model 8508A เป็ นเครื่ องมือมาตรฐาน เปรี ยบเทียบกับ
การสอบเทียบด้วยวิธีการวัดโดยตรง สาหรั บสอบเที ยบดิ จิตอลมัล ติ
มิเตอร์ 6 ½ หลัก ดังแสดงกราฟรู ปที่ 3

3 ผลการวัด
3.1 ผลของวิธีการวัดโดยตรง
ผลของการสอบเที ยบโดยวิธีการวัดโดยตรง แสดงค่ าความ
คลาดเคลื่อน (error) ระหว่างค่าที่อ่านได้จาก model 34401A กับ model
5720A ได้ผลดังแสดงตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ผลของวิธีการวัดโดยตรง
Model 5720A ค่าที่อ่านได้34401A
1V
1.000 001 V
10 V
10.000 01 V
100 V
99.999 9 V
1 V,1 kHz
0.999 860 V
10 V,1 kHz
9.998 58 V
100 V,1 kHz
99.983 6 V
0.9999964 kΩ
0.999 994 kΩ
9.999833 kΩ
9.999 82 kΩ
1A
0.999 995 A
1A,1 kHz
0.999 995 A

Error
1 µV/V
1 µV/V
-1 µV/V
-140 µV/V
-142 µV/V
-164 µV/V
-2.4 µΩ/Ω
-1.3 µΩ/Ω
-86 µA/A
-5 µA/A

รู ปที่ 3 ผลการสอบเทียบของวิธีการวัดแทนที่เทียบกับวิธีการวัดโดยตรง
จากกราฟแสดงผลการสอบเที ยบทั้งสองวิ ธีเปรี ยบเที ยบกัน พบว่ามี ค่ า
ความคลาดเคลื่อนมากน้อยแตกต่างกันในแต่ละฟั งก์ชนั สาหรับจุดสอบ
เที ย บของฟั ง ก์ ชัน แรงดัน ไฟฟ้ ากระแสตรง และความต้า นทาน เป็ น
ฟั งก์ชนั และย่านที่มีค่าความแม่นที่สุดของดิจิตอลมัลติมิเตอร์ 6 ½ หลัก
[5] ผลสอบเทียบทั้งสองวิธีแตกต่างกันน้อยมาก จากผลการวัดตารางที่ 1
และ 2 ฟั ง ก์ ชั น แรงดั น ไฟฟ้ ากระแสตรง, ฟั ง ก์ ชั น แรงดั น ไฟฟ้ า
กระแสสลับ, ความต้านทาน, กระแสไฟฟ้ ากระแสตรง และกระแสไฟฟ้ า
กระแสสลับ มี ค่ าคลาดเคลื่ อนจากวิธีก ารวัดโดยตรงไม่ เ กิ น 1 V/V,
20 V/V, 8 /, 4 A/A และ 115 A/A ตามลาดับ แต่มีทิศทาง
ความคลาดเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกันทุกฟังก์ชนั

3.2 ผลของวิธีการวัดแทนที่
ผลของการสอบเที ยบโดยวิ ธีก ารวัด แทนที่ แสดงค่ า ความ
คลาดเคลื่ อนระหว่างค่าที่ คานวณได้จากสมการที่ 1 กับ model 8508A
ได้ผลดังแสดงตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ผลของวิธีการวัดแทนที่
Model 8508A
0.999 987 0 V
9.999 962 V
99.999 87 V
1.000 006 V,1 kHz
10.000 18 V,1 kHz
100.000 6 V,1 kHz
1.000 013 6 kΩ
9.999 895 kΩ
0.999 994 9 A
1.000 062 mA,1 kHz

ค่าสมการที่ 1
0.999 989 V
9.999 98 V
99.999 7 V
0.999 881 V
9.998 64 V
99.982 2 V
1.000 004 kΩ
9.999 85 kΩ
0.999 912 A
0.999 942 A

4. สรุป

Error
2 µV/V
1.8 µV/V
-1.7 µV/V
-125 µV/V
-154 µV/V
-184 µV/V
-9.6 µΩ/Ω
-4.5 µΩ/Ω
-82.9 µA/A
-120 µA/A

ดิ จิตอลมัลติ มิเตอร์ เป็ นเครื่ องมื อที่ มีใช้กนั แพร่ หลายในด้าน
งานวิ จ ัยและภาคอุ ต สาหกรรม ซึ่ งมี ต้อ งการความแม่ น ที่ แ ตกต่ างกัน
ดังนั้นการสอบเทียบดิจิตอลมัลติมิเตอร์ จึงใช้วิธีการที่ไม่ยงุ่ ยากมาก เพียง
พิ จ ารณาถึ ง ค่ า ความแม่ น ของตัว มาตรฐานที่ ท าหน้ า เป็ นแหล่ ง จ่ า ย
มาตรฐานที่สามารถนามาใช้สาหรับสอบเทียบได้ดีกว่าอย่างน้อย 4 เท่า
จะสามารถสอบเทียบโดยใช้วิธีการวัดโดยตรงได้ ถ้าไม่มีตวั มาตรฐานที่
ทาหน้าเป็ นแหล่ งจ่ ายมาตรฐานได้ดี กว่าอย่างน้อย 4 เท่ า สามารถที่ จะ
สอบเทียบได้โดยใช้วิธีอื่น หนึ่ งในวิธีสอบเทียบที่สามารถนามาใช้สอบ
เที ยบได้คื อ วิธี ก ารวัดแทนที่ ในงานวิจ ัย นี้ แ สดงให้ เ ห็ น ว่า วิธีก ารวัด
โดยตรงกับวิธีการวัดแทนที่ ได้ผลการวัดที่ ใกล้เคี ยงกัน ซึ่ งสามารถนา
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วิธีการวัดแทนที่ มาสอบเทียบดิ จิตอลมัลติมิเตอร์ ยืนยันคุณลักษณะทาง
มาตรวิทยาได้ ค่าความคลาดเคลื่อนที่แตกต่างกัน มีได้หลายสาเหตุ ได้แก่
ความเสถียรภาพของ model 5720A และ model 5500A มีค่าไม่เท่ากัน
เมื่อทาการจ่ายค่าปริ มาณให้กบั ดิจิตอลมัลติมิเตอร์ ในช่วงระยะเวลาหนึ่ งที่
เท่ากัน การรักษาความเสถี ยรภาพของเครื่ องมี ค่าไม่เท่ากันด้วย มี ผลต่อ
ค่าที่อ่านได้ และแหล่งความไม่แน่ นอนจากความเสถี ยรภาพของเครื่ องนี้
จะปรากฏเมื่อคานวณหาค่าความไม่แน่ นอนของการสอบเที ยบ อี กทั้ง
งานวิจยั นี้ ยงั สามารถแสดงให้เห็ นแนวโน้นความคลาดเคลื่ อนในทิศทาง
เดียวกันทั้ง 2 วิธีได้ ชี้ให้เห็นว่า การสอบเทียบดิจิตอลมัลติมิเตอร์ สามารถ
สอบเทียบได้โดยวิธีการวัดโดยตรงและวิธีการวัดแทนที่ แต่มีแหล่งที่มา
ของความไม่แน่นอนที่แตกต่างกัน

นางสาวจุ ฑ ารั ต น์ ทานะรมณ์ จบการศึ ก ษาระดั บ
ป ริ ญ ญ า โ ท ค ณ ะ วิ ศ ว ก ร ร ม ศ า ส ต ร์ ส า ข า
วิศวกรรมไฟฟ้ า มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปี พ.ศ. 2555
ตาแหน่ งปั จจุ บ นั นัก มาตรวิทยาปฏิ บตั ิ ก าร ฝ่ ายมาตร
วิ ท ย า ไ ฟ ฟ้ า ส ถ า บั น ม า ต ร วิ ท ย า แ ห่ ง ช า ติ
กระทรวงวิทยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี มี ค วามสนใจ
ทางด้านมาตรวิทยาไฟฟ้ าและด้านควอนตัมและสปิ น
ทรอนิกส์
นายกองศัก ดิ์ ทองบุญ จบการศึ กษาระดับปริ ญญาโท
คณะวิ ท ยาศาสตร์ สาขามาตรวิ ท ยา จุ ฬ าลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ปี พ.ศ. 2553 ตาแหน่ งปั จจุ บนั นักมาตร
วิทยาปฏิ บตั ิ ก าร ฝ่ ายมาตรวิทยาไฟฟ้ า สถาบันมาตร
วิทยาแห่ งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี มี
ค ว า ม ส น ใ จ ท า ง ด้ า น ม า ต ร วิ ท ย า ไ ฟ ฟ้ า แ ล ะ
อิเล็กทรอนิกส์

5. กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณฝ่ ายมาตรวิทยาไฟฟ้ า สถาบันมาตรวิทยาแห่ งชาติ
ที่ ส่ ง เสริ มให้ ท างานวิ จ ัย นี้ และนัก มาตรวิ ท ยา ฝ่ ายมาตรวิ ท ยาไฟฟ้ า
สถาบันมาตรวิ ทยาแห่ ง ชาติ ที่ ค อยให้ ค าปรึ ก ษาและแนะน าทางด้า น
เทคนิคที่ใช้ในการวิจยั

นายอดิ เ ทพ จ่ า งอ่ อ น จบการศึ ก ษาระดับปริ ญ ญาตรี
คณะเทคโนโลยี อุ ต สาหกรรม สาขาเทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิ กส์และคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎว
ไลยอลงกรณ์ ปี พ.ศ. 2556 ตาแหน่ งปั จจุบนั นักมาตร
วิทยาปฏิ บตั ิ ก าร ฝ่ ายมาตรวิทยาไฟฟ้ า สถาบันมาตร
วิทยาแห่ งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี มี
ค ว า ม ส น ใ จ ท า ง ด้ า น ม า ต ร วิ ท ย า ไ ฟ ฟ้ า แ ล ะ
อิเล็กทรอนิกส์
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การศึกษาผลกระทบจากความร้ อนของตัวต้ านทานวัดกระแส 10, 20 และ 50 แอมแปร์ และการนาไปใช้ งานของตัว
ต้ านทานวัดกระแสในการสอบเทียบฟังก์ชันกระแสไฟฟ้ ากระแสสลับของเครื่องแหล่ งจ่ ายมาตรฐาน
Study of Thermal effect of Current Shunt Resistor 10A, 20A and 50A and Usage of Current Shunt
Resistors in Alternating Current Function of Calibrator Calibration
อดิเทพ จ่ างอ่อน, จุฑารัตน์ ทานะรมณ์ และ กองศักดิ์ ทองบุญ
ห้องปฏิบตั ิการเครื่ องมือวัดทางไฟฟ้ าชนิ ดหลายฟังก์ชนั ฝ่ ายมาตรวิทยาไฟฟ้ า สถาบันมาตรวิทยาแห่ งชาติ
3/4-5 หมู่ 3 ตาบลคลองห้า อาเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120 โทรศัพท์ 02-577-5100 ต่อ 1220
E-mail: adithep@nimt.or.th, jutarat@nimt.or.th และ kongsak@nimt.or.th
the ac-dc current transfer differences from the measurements were close
and tended to be in the same direction. The standard deviation of the
median of the current shunt resistors 10 Ampere had the least
distribution measurement results although its temperature changed the
most. This is one of the factors that should be considered for selecting
the appropriate current shunt resistor for the electrical current so more
precise measurement can be achieved.

บทคัดย่ อ
บทความนี้ กล่าวถึงการศึกษาผลกระทบจากความร้อนของตัว
ต้านทานวัดกระแส 10, 20 และ 50 แอมแปร์ พบว่า เมื่อวัดกระแสไฟฟ้ า
10 แอมแปร์ 1 กิโลเฮริ ตท์ และ 5 กิโลเฮริ ตท์ ผ่านตัวต้านทานวัดกระแส 3
ตัว ขนาด 10 แอมแปร์ , 20 แอมแปร์ และ 50 แอมแปร์ โดยจ่ า ยค่ า
กระแสไฟฟ้ าต่อเนื่อง 15 นาที เกิดความร้อนขึ้นกับตัวต้านทานวัดกระแส
ความแตกต่างของอุณหภูมิเท่ากับ 3.9, 1.8 และ 1.2 องศาเซสเซี ยส ทาให้
ค่าความต้านทานเปลี่ยนแปลงลดลง 0.0011, 0.0004 และ 0.0001 โอห์ม
ตามลาดับ และค่า ac-dc current transfer difference จากการวัดมี ค่าที่
ใกล้เ คี ย งกัน และมี แ นวโน้ ม ไปในทิ ศ ทางเดี ย วกัน แต่ ส่ ว นเบี่ ย งเบน
มาตรฐานของค่ากลางของค่าที่ วดั ได้ข องตัวต้านทานวัด กระแสขนาด
10 แอมแปร์ มี ค่ าการกระจายของผลการวัดน้อยที่ สุ ด ถึ ง แม้ว่า มี ก าร
เปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิมากที่สุด ซึ่ งเป็ นปั จจัยหนึ่ งในการเลือกใช้งาน
ตัวต้านทานวัดกระแสให้เหมาะกับค่ากระแสไฟฟ้ าที่ทาการวัดที่ให้ความ
ถูกต้องมากขึ้น

Keywords: current shunt resistor, alternating current function,
calibrator, resistance, heat

1. บทนา
ตัวต้านทานวัดกระแส (current shunt resistor) เป็ นตัว
ต้า นทานย่า นต่ ามี ค วามเที่ ยงสู ง และสามารถรั บกระแสไฟฟ้ าที่ ข นาด
ต่างๆกัน ซึ่ งใช้สาหรั บวัด หาค่าปริ มาณทางไฟฟ้ า ได้แก่ กระแสไฟฟ้ า
กระแสตรง (direct current) และ กระแสไฟฟ้ ากระแสสลับ (alternating
current) ในทางมาตรวิ ท ยาทางด้า นการสอบเที ย บเครื่ องแหล่ ง จ่ า ย
มาตรฐาน (calibrator) ฟังก์ชนั กระแสไฟฟ้ ากระแสตรงและกระแสไฟฟ้ า
กระแสสลับ ท าวัด ค่ า กระแสไฟฟ้ าต่ างๆ ผ่ านตัวต้านทานวัด กระแส
เช่ นกัน เรี ยกวิธีการสอบเทียบแบบนี้ ว่าวิธีการสอบเทียบวิธีการวัดโดย
อ้อม (indirect measurement) [1]
การวัดค่ากระแสไฟฟ้ าผ่านตัวต้านทานวัดกระแสนั้น พบว่ามี
ความร้ อนเกิ ด ขึ้ น ไม่ ว่าจะเป็ นสายวัด หรื อตัวต้านทานวัด กระแส หาก
พิ จารณาถึ งผลกระทบจากสายวัด พบว่ามี ผลกระทบน้อ ยมาก เพราะ
สามารถเปลี่ ยนสายวัดที่ ส ามารถทนกระแสไฟฟ้ าที่ ต้องการวัด ได้ แต่
ความร้ อนที่ เกิ ดขึ้นภายในตัวต้านทานวัดกระแสนั้น เมื่ อเกิ ดความร้ อน
เกิ ด ขึ้ น จะท าให้ค่ าความต้านทานเปลี่ ยนไป [2] ซึ่ งอาจจะมีผลต่ อค่ า
กระแสไฟฟ้ าที่ทาการวัด และในการสอบเทียบเครื่ องแหล่งจ่ายมาตรฐาน
ฟั งก์ชนั กระแสไฟฟ้ า ต้องเลื อกใช้ตวั ต้านทานวัดกระแสที่เหมาะสมกับ

คาสาคัญ: ตัวต้านทานวัดกระแส, ฟั งก์ชัน กระแสไฟฟ้ ากระแสสลับ ,
เครื่ องแหล่งจ่ายมาตรฐาน, ค่าความต้านทาน, ความร้อน

Abstract
The study about the Thermal effect due to the heat of 10, 20 and 50
Ampere current shunt resistors is described in this article. According to
the study, it was found that when 10 Amperes electrical current at 1
kHz and 5 kHz were measured through all three of the current shunt
resistors by which continuous current was applied for 15 minutes; the
heat occurred at the current shunt resistor. It was also revealed that for
the differences of the temperatures 3.9 °C, 1.8 °C and 1.2 °C; the
resistance decreased about 0.0011, 0.0004, and 0.0001 Ω, respectively
which then affected the difference of measurement results. Moreover,
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I X  I DC  (1  ( m   s ))

ปริ ม าณกระแสไฟฟ้ าที่ ท าการวัด ด้วย เพื่ อ ลดค่ าความคลาดเคลื่ อ นที่
เกิดขึ้นจากตัวต้านทานวัดกระแส หากกล่าวถึงการเลือกใช้ตวั ต้านทานวัด
กระแสในปั จจุบนั มีก ารแบ่งประเภทของตัวต้านทานวัด กระแสเป็ น 2
ประเภท ได่แก่ ตัวต้านทานวัดกระแสสาหรั บกระแสไฟฟ้ ากระแสตรง
และตัว ต้า นทานวัด กระแสส าหรั บ กระแสไฟฟ้ ากระแสสลับ ซึ่ งใ น
ปั จจุบนั ตัวต้านทานวัดกระแสสาหรับกระแสไฟฟ้ ากระแสตรงสามารถ
ทราบผลของความร้ อนภายในได้จากข้อกาหนดจาเพาะ (specification)
ของตัว ต้า นทานได้ แต่ แ ตกต่ า งกั บ ตัว ต้ า นทานวัด กระแสส าหรั บ
กระแสไฟฟ้ ากระแสสลับที่มีการออกแบบตัวต้านทานที่ แตกต่างออกไป
และข้อ ก าหนดจ าเพาะของตัว ต้า นทานจะบอกถึ ง ค่ า ความแตกต่ า ง
ระหว่า งกระแสไฟฟ้ ากระแสตรงและกระแสสลับ (ac-dc different)
สัมพันธ์กบั ปริ มาณค่ากระแสไฟฟ้ าและค่าความถี่ รวมถึ งขี ดจากัดของ
ปริ มาณกระแส [3]
ดังนั้นงานวิจยั นี้ แสดงให้เห็ นถึ งผลกระทบจากความร้ อนของ
ตัวต้านทานวัดกระแสสาหรับกระแสไฟฟ้ ากระแสสลับ ในการสอบเทียบ
ฟังก์ชนั กระแสไฟฟ้ ากระแสสลับของเครื่ องแหล่งจ่ายมาตรฐาน และการ
เลื อ กใช้ ต ัว ต้า นทานวัด กระแสส าหรั บ กระแสไฟฟ้ ากระแสสลับ ที่
เหมาะสม เพื่อเพิ่มความถูกต้องของค่ากระแสไฟฟ้ าที่วดั ได้

(2)

เมื่อ I X = กระแสสลับที่ได้จากการคานวณ
I DC = ค่ากระแสตรงที่ได้จากการวัดตามสมการที่ 1
 m = ค่า ac-dc current transfer difference จากการวัด
 s = ค่า ac-dc current transfer difference จากใบรับรองผลสอบเทียบ
มีข้ นั ตอนการทดลองดังนี้ ขั้นตอนแรก วัดค่าความต้านทานและอุณหภูมิ
ของตัวต้านทานวัดกระแสก่อนจ่ายค่ากระแสไฟฟ้ ากระแสสลับจากเครื่ อง
แหล่งจ่ายมาตรฐาน รุ่ น 5520A ด้วยดิจิตอลมัลติมิเตอร์ 8 ½ หลัก รุ่ น
3458A และวัด อุ ณ หภู มิ ด้ ว ยเครื่ องวัด อุ ณ หภู มิ แล้ ว บัน ทึ ก ค่ า ความ
ต้านทานและอุณหภูมิ ในงานวิจยั นี้ วดั ค่าความต้านทานและอุณหภูมิของ
ตัว ต้ า นทานวัด กระแสส าหรั บ กระแสไฟฟ้ ากระแสสลั บ ขนาด
20 แอมแปร์ และ 50 แอมแปร์ ดังแสดงรู ปที่ 1

3458A

2. วิธีการทดลอง
งานวิ จ ัย นี้ ได้ ใ ช้เ ครื่ องมื อ ในการทดลองได้ แ ก่ เครื่ อง
แหล่ งจ่ายมาตรฐาน รุ่ น 5520A [4], ตัวต้านทานวัดกระแสสาหรั บ
กระแสไฟฟ้ ากระแสสลับ ขนาด 10 แอมแปร์ , 20 แอมแปร์ และ 50
แอมแปร์ [3], ดิจิตอลมัลติมิเตอร์ 8 ½ หลัก รุ่ น 3458A [5], เครื่ องวัด
แรงดันไฟฟ้ ากระแสสลับมาตรฐาน รุ่ น 5790A [6] และเครื่ องวัด อุหณ
ภูมิ รุ่ น WD-35626-00 และห้องปฎิบตั ิการที่ใช้ทดลองควบคุมอุณหภูมิที่
23  2 องศาเซสเซี ยส (C) โดยใช้วิธีการวัดโดยอ้อมในการวัดค่า
กระแสไฟฟ้ า โดยค่ า กระแสไฟฟ้ ากระแสตรงหาได้ จ ากการจ่ า ย
กระแสไฟฟ้ ากระแสตรงผ่านตัวต้านทาน และวัดแรงดันไฟฟ้ าตกคล่อม
ตัว ต้า นทานโดยใช้ ดิ จิ ต อลมัล ติ มิ เ ตอร์ 8 ½ หลั ก และค านวณค่ า
กระแสไฟฟ้ ากระแสตรงตามสมการ 1
I

E
R

Shunt 50A

WD-35626-00

รู ปที่ 1 การวัดค่าความต้านทานและอุณหภูมิ
ขั้นตอนที่สอง วัดหาค่ากระแสไฟฟ้ ากระแสสลับ 20 แอมแปร์ ความถี่ 1
กิ โลเฮิ ตท์ โดยจ่ายค่าค่ากระแสไฟฟ้ าต่อเนื่ องนาน 15 นาที เริ่ มตั้งแต่ค่า
แรงดั น ไฟฟ้ ากระแสตรงเพื่ อ น ามาแทนค่ า ในสมการที่ 2 หาค่ า
แรงดันไฟฟ้ ากระแสสลับ ซึ่ งเป็ นเวลาใกล้เคียงกับเวลาสู งสุ ดของเครื่ อง
5520A ที่สามารถจ่ายได้ [4] งานวิจยั นี้ ได้จบั เวลาเก็บวัดค่ากระแสไฟฟ้ า
กระแสสลับที่ได้นาที ที่ 10, 13 และ 15 ตามลาดับ ผ่านตัวต้านทานวัด
กระแสสาหรับกระแสไฟฟ้ ากระแสสลับขนาด 50 แอมแปร์ ผ่านเครื่ องวัด
แรงดันไฟฟ้ ากระแสสลับมาตรฐาน รุ่ น 5790A เพื่อวัดค่า ac-dc current
transfer difference แล้วนามาคานวณตามสมการ 2 จากนั้นวัดค่าความ
ต้านทานและอุณหภูมิของตัวต้านทานวัดกระแสหลังจ่ายค่ากระแสไฟฟ้ า
กระแสสลับด้วย แล้วบันทึกค่าความต้านทานและอุณหภูมิ แสดงรู ปที่ 2

(1)

เมื่อ I = ค่ากระแสตรงที่ได้จากการคานวณ
E = ค่าแรงดันไฟฟ้ าที่อ่านค่าได้จากดิจิตอลมัลติมิเตอร์
R = ค่าความต้านทานจากใบรับรองผลสอบเทียบ
และค่ากระแสไฟฟ้ ากระแสสลับ หาได้จากการวัด ค่ า ac-dc current
transfer difference และนามาคานวณตามสมการ 2
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เปลี่ ยนมากเช่ นกัน ผลจากความร้ อนจากการจ่ายกระแสไฟฟ้ าต่ อเนื่ อง
15 นาที ซึ่งการออกแบบตัวต้านทานวัดกระแสในปั จจุบนั จะออกแบบให้
สามารถระบายความร้ อ นได้ เ ร็ ว และเมื่ อ น าผลการค านวณค่ า
กระแสไฟฟ้ า 10 แอมแปร์ ความถี่ 1 กิ โลเฮริ ตท์ วัดผ่านตัวต้านทานวัด
กระแสทั้ง 3 ตัว เมื่ออุณหภูมิเพิม่ ขึ้นและค่าความต้านทานลดลง ดังแสดง
กราฟรู ปที่ 3

5520A

5790A
Shunt 50A

รู ปที่ 2 การวัดหาค่ากระแสไฟฟ้ ากระแสสลับ

The measurement result of alternating current at 10A 1 kHz
mean value (A)
9.99550

ท าตามขั้น ตอนที่ 2 ซ้ า โดยเปลี่ ย นตัว ต้า นทานวัด กระแสส าหรั บ
กระแสไฟฟ้ ากระแสสลับขนาด 20 แอมแปร์ และวัดหาค่ากระแสไฟฟ้ า
กระแสสลับ 10 แอมแปร์ ความถี่ 1 กิ โลเฮิ ตท์ และ 5 กิ โลเฮิ ตท์ ผ่านตัว
ต้านทานวัดกระแสขนาด 10 แอมแปร์ , 20 แอมแปร์ และ 50 แอมแปร์
รวมถึ ง วัด อุ ณ หภู มิ ข องตัว ต้า นทานวัด กระแสก่ อ นและหลัง จ่ า ยค่ า
กระแสไฟฟ้ าด้วย

9.99500

9.99450

9.99400

9.99350

9.99300
Shunt 20A

9.99250

Shunt 50A
Shunt 10A

9.99200
10

12

14

16

Time
(miniute)

รู ปที่ 3 ค่ากระแสไฟฟ้ า 10 แอมแปร์ ความถี่ 1 กิโลเฮริ ตท์ เมื่อเกิดความ
ร้อนขณะทาการวัดของตัวต้านทานวัดกระแส

3 ผลการทดลอง
ผลการวัดค่าความต้านทานและอุณหภูมิของตัวต้านทานวัด
กระแสขนาด 10, 20 และ 50 แอมแปร์ ก่อนและหลังจ่ายค่ากระแสไฟฟ้ า
กระแสสลับจากเครื่ องแหล่งจ่ายมาตรฐาน ดังตารางที่ 1

จากกราฟรู ป ที่ 3 พบว่ า เมื่ อ จ่ า ยค่ า กระแสไฟฟ้ าผ่ า นตัว ต้า นทานวัด
กระแส ตัวต้านทานวัดกระแสจะมีอุหณภูมิสูงขึ้นและค่าความต้านทาน
ภายในเปลี่ ย นดัง ผลการทดลองตารางที่ 1 ส่ ง ผลให้ ค่ า กระแสไฟฟ้ า
กระแสสลับที่วดั ได้เปลี่ยนแปลงไปด้วย มีการเปลี่ยนแปลงของค่าที่วดั ได้
อย่างรวดเร็ วเดี ยวช่ วงนาทีที่ 10 ถึงนาทีที่ 13 แล้วเริ่ มเข้าสู่ สภาวะเสถียร
ช่ วงนาที ที่ 14 ถึ งนาทีที่ 16 ซึ่ งเป็ นช่ วงเวลาในการวัดค่า เพราะไม่ข้ ึนอยู่
กับ อุ ณ หภู มิ ที่ เ ปลี่ ย นแปลงไป แต่ มี ค วามแตกต่ า งกัน ของค่ า ที่ ว ดั ได้
ระหว่างตัวต้านทานวัดกระแสทั้งสอง
หากพิจารณาถึงการเลือกตัวต้านทานวัดกระแสที่เหมาะสมไป
ใช้งาน ผูว้ ิจยั ทดลองวัด ค่ากระแส 10 แอมแปร์ 1 กิ โลเฮริ ตท์ และวัดที่
ความถี่ 5 กิโลเฮริ ตท์เพิม่ เติมขึ้น ตัวต้านทานวัดกระแสที่สามารถนามาวัด
ได้มีขนาด 10 แอมแปร์ , 20 แอมแปร์ และ 50 แอมแปร์ โดยทาการวัด
ภายใต้ตวั แปรควบคุม ได้แก่ ค่ากระแสไฟฟ้ ากระแสตรง ( I DC ) จาก
เครื่ องแหล่งจ่ายมาตรฐาน, สายวัด, เวลาจ่ายค่ากระแสไฟฟ้ าจากเครื่ อง
แหล่งจ่ายมาตรฐาน ได้ผลตามตารางที่ 2 พบว่าค่าเฉลี่ ยของ  m จากการ
วัด ค่ า ac-dc current transfer difference ที่ น าไปค านวณหาค่ า
กระแสไฟฟ้ ากระแสสลับตามสมการ 2 ของแต่ละตัวต้านทานวัดกระแส
มีค่าที่ใกล้เคียงกันและมีแนวโน้มไปในทิศทางเดียวกัน ทั้งสองความถี่

ตาราง 1 ค่าความต้านทานและอุณหภูมิของตัวต้านทานวัดกระแส
เวลา
0 นาที
15 นาที
ความต้านทาน อุณหภูมิ ความต้านทาน อุณหภูมิ
ตัว
(โอห์ม)
(โอห์ม)
(C)
(C)
ต้านทาน
10 A
0.0574
23.0
0.0563
26.9
20 A
0.0284
23.0
0.0280
24.8
50 A
0.0168
23.0
0.0167
24.2
จากผลการทดลองค่ า ความต้า นทานของตัว ต้า นทานวัด กระแส 10
แอมแปร์ มี ค่าความต้านทานความลดลง 0.0011 โอห์ม เมื่ ออุณหภูมิ
เพิ่มขึ้น 3.9 องศาเซสเซี ยส ค่าความต้านทานของตัวต้านทานวัดกระแส
20 แอมแปร์ มีค่าความต้านทานความลดลง 0.0004 โอห์ม เมื่ออุณหภูมิ
เพิ่มขึ้ น 1.8 องศาเซสเซี ยส และค่ าความต้านทานของตัว ต้านทานวัด
กระแส 50 แอมแปร์ มีความลดลง 0.0001 โอห์ม เมื่ออุณหภูมิเพิ่มขึ้น 0.7
องศาเซสเซี ยส ค่าความต้านทานของตัวต้านทานวัด กระแสขนาด 10
แอมแปร์ เปลี่ยนแปลงมากที่ สุด เมื่ อเที ยบกับตัวต้านทานขนาด 20 และ
50 แอมแปร์ มีอุณหภูมิเปลี่ ยนแปลงมากกว่าส่ งผลให้ค่าความต้านทาน
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ตาราง 2 ความสัมพันธ์อุณหภูมิก่อนและหลังการวัดของตัวต้านทานวัด
กระแสกับค่าเฉลี่ยของ  m จากการวัดโดยใช้วิธี AC-DC difference และ
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1/03, U.S.A, August 1998
[5] Agient Technologies, 3458A Multimeter User’s Guide, Part
Number 03458-90014, U.S.A, Copyright 1988, 1992, 1994, 2000
[6] Fluke, AC Measurement Standard, Operator Manual 5790A, PN
893284 Rev. 4, 1/06, U.S.A, January 1992
นายอดิ เ ทพ จ่ า งอ่ อ น จบการศึ ก ษาระดับปริ ญ ญาตรี
คณะเทคโนโลยี อุ ต สาหกรรม สาขาเทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิ กส์และคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎว
ไลยอลงกรณ์ ปี พ.ศ. 2556 ตาแหน่ งปั จจุบนั นักมาตร
วิทยา ฝ่ ายมาตรวิทยาไฟฟ้ า สถาบันมาตรวิทยาแห่ งชาติ
กระทรวงวิทยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี มี ค วามสนใจ
ทางด้านมาตรวิทยาไฟฟ้ า และอิเล็กทรอนิกส์

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของค่ากลางของค่าที่วดั ได้ ( S X )
ตัวต้านทาน
วัดกระแส
(แอมแปร์)
10 วัดค่า 10
20 วัดค่า 10
50 วัดค่า 10

 m (ppm)

ความแตกต่าง
ของอุณหภูมิ
5 kHz ก่อนและหลัง
ทาการวัด (C)
1.8
3.9
3.7
1.8
7.4
1.2

S X (ppm)

1 kHz

5 kHz

1 kHz

-541
-493
-595

9156
9623
9244

1.6
2.4
3.1

และจากสมการ 2 ค่ากระแสไฟฟ้ ากระแสสลับที่คานวณได้น้ นั จะขึ้นอยู่
กับค่า  s เท่านั้นหากวัด กระแสขนาดเท่ ากัน ซึ่ งค่ า  s เป็ นค่ าที่ บ่ งชี้
ลักษณะเฉพาะของตัวต้านทานวัดกระแสนั้นๆ ทาให้ค่ากระแสไฟฟ้ าที่
คานวณได้มีค่าแตกต่างกัน และเกิดค่าคลาดเคลื่อนที่ต่างกันด้วย และส่ วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานของค่ากลางของค่าที่ วดั ได้ ( S X ) ของแต่ ละตัว
ต้านทานวัดกระแส ซึ่งบอกถึงความกระจายของค่าที่วดั ที่แตกต่างกันด้วย
จากตารางที่ 2 พบว่า ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของค่ากลางของค่าที่วดั ได้
ของตัวต้านทานวัดกระแสขนาด 10 แอมแปร์ มีค่าการกระจายของผลการ
วัดน้อยที่สุดทั้งสองความถี่ ทั้งที่มีการเปลี่ ยนแปลงของอุณหภูมิมากที่สุด
เพราะวัด ค่ า ในช่ ว ง 100 % ของย่ า นตัว ต้ า นทานวัด กระแส เมื่ อ
เปรี ย บเที ยบกับ ตัว ต้านทานวัด กระแสขนาด 20 แอมแปร์ และ 50
แอมแปร์ ซึ่งวัดอยูใ่ นช่วง 50% และ 20 % ตามลาดับของย่านตัวต้านทาน
วัดกระแสเท่านั้น

นางสาวจุ ฑ ารั ต น์ ทานะรมณ์ จบการศึ ก ษาระดั บ
ป ริ ญ ญ า โ ท ค ณ ะ วิ ศ ว ก ร ร ม ศ า ส ต ร์ ส า ข า
วิศวกรรมไฟฟ้ า มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปี พ.ศ. 2555
ตาแหน่ งปั จจุ บนั นัก มาตรวิทยา ฝ่ ายมาตรวิท ยาไฟฟ้ า
สถาบันมาตรวิทยาแห่ งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยี มีความสนใจทางด้านมาตรวิทยาไฟฟ้ าและ
ด้านควอนตัมและสปิ นทรอนิกส์

4. สรุป
การเลื อกใช้ตวั ต้านทานวัดกระแสสาหรั บสอบเที ยบเครื่ อง
แหล่ งจ่ ายมาตรฐานต้องค านึ งถึ ง ระยะเวลาการจ่ า ยกระแสไฟฟ้ า เมื่ อ
อุณ หภู มิ ที่สู ง ขึ้ น ค่ ากระแสไฟฟ้ าที่ วดั ได้มี เ ปลี่ ย นแปลงอย่า งรวดเร็ ว
อุณหภูมิที่เพิ่มขึ้ นส่ งผลให้ค่าความต้านทานของตัวต้านทานวัดกระแส
ลดลงซึ่ งผลการวัด นั้ นจะถู ก ต้ อ งและแม่ น ย าที่ สุ ด นั้ นขึ้ นอยู่ ก ั บ
องค์ประกอบเหล่านี้ และการใช้งานของเครื่ องมื อมาตรฐานไม่เสี ยหาย
และใช้งานได้ยาวนานมากยิง่ ๆ จะต้องทาเงื่อนไขของคู่มือของผูผ้ ลิต

นายกองศัก ดิ์ ทองบุญ จบการศึ กษาระดับปริ ญญาโท
คณะวิ ท ยาศาสตร์ สาขามาตรวิ ท ยา จุ ฬ าลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ปี พ.ศ. 2553 ตาแหน่ งปั จจุ บนั นักมาตร
วิทยา ฝ่ ายมาตรวิทยาไฟฟ้ า สถาบันมาตรวิทยาแห่ งชาติ
กระทรวงวิทยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี มี ค วามสนใจ
ทางด้านมาตรวิทยาไฟฟ้ า และอิเล็กทรอนิกส์
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ขอขอบคุณฝ่ ายมาตรวิทยาไฟฟ้ า สถาบันมาตรวิทยาแห่ งชาติ
ที่ ส่ ง เสริ มให้ ท างานวิ จ ัย นี้ และนัก มาตรวิ ท ยา ฝ่ ายมาตรวิ ท ยาไฟฟ้ า
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การใช้ ไมโครคอนโทรลเลอร์ เพือการปลูกเห็ดระบบอัจฉริยะ
Microcontroller Based for Smart Mushroom Cropping
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บทคัดย่ อ
ระบบไมโครคอนโทรลเลอร์ ได้ถูก นํามาใช้ใ นการควบคุ ม
สภาพแวดล้อมภายในโรงปลู กเห็ ดอาศัยความสัมพันธ์ของอุ ณหภูมิต่อ
ความชื นทีมีความละเอียดถึ ง +/-5 % โดยการคํานวณมาจากค่าเฉลี ยของ
เซ็นเซอร์ จาํ นวน 4 ตัว ทีติดตังไว้ภายในโรงปลูกเห็ดรวมไปถึ งการบันทึก
ข้อมูลในฐานข้อมูลเพือการวิเคราะห์และควบคุมการเพิมผลผลิ ตของการ
ปลู กเห็ ดให้แน่ นอนอย่างเป็ นระบบ แต่ขอ้ จํากัดสําหรั บบางพืนที ๆไม่มี
อิ นเตอรเน็ ตซึ งงานวิจยั นี ได้แก้ปัญหาโดยการนําการส่ งข้อมู ลเพือผ่าน
คลื นวิทยุโดยใช้หลักการส่ งข้อมูล APRS (Automatic Position Report
System) โปรโตคอล ได้นาํ ข้อมูลอุณหภูมิและความชื นไปบันทึกผลเข้า
สถานี รับเพือส่ งเข้าฐานข้อมูลผ่านระบบอินเตอร์ เน็ตในอีกพืนทีๆอยูห่ ่ าง
ไปได้มากกว่า 2 กิโลเมตร

1. บทนํา
โรงปลู ก ที ใช้ สํ า หรั บการปลู ก เ ห็ ดมี ข้ อ กํ า หน ดข อง
สภาพแวดล้อมทีมีรายละเอียดและมีความจําเป็ นทีต้องควบคุมระดับของ
อุณหภู มิ แ ละความชื นโดยปั ญหาสําคัญในการควบคุ ม สภาพแวดล้อม
ภายในโรงปลูกถือว่าการควบคุมเป็ นสิ งจําเป็ นอย่างมากต่อการปลูกเห็ ดที
อาจจะนําความเสี ยหายได้ถา้ ไม่มีดูแลอย่างใกล้ชิด ตัวอย่างเช่นการระบาย
อากาศซึ งถู กควบคุ มตามธรรมชาติ หรื อจับเวลาที ตังไว้ล่วงหน้า [1] แต่
การออกแบบระบบอาจนําไปสู่ การสู ญเสี ยความชื นเพราะว่าความชื นที
ลดลงอาจเกิ ดได้จากความร้ อนหรื อความเย็นโดยขึ นอยู่กบั พืนที ในการ
ออกแบบสร้ างมาในการปลู กเห็ ด และทําให้ เห็ ดแห้งเสี ยหายได้ ดังนัน
จํา เป็ นต้อ งนํา ระบบเกษตรอัจ ริ ยะที มี คุ ณ ภาพ มาตรฐานและระบบ
อัตโนมัติมาใช้ โดยทีผ่านมาการออกแบบในอดี ตมีการสร้ างระบบปลู ก
เห็ ด โดยคอมพิ ว เตอร์ ค วบคุ ม สภาพแวดล้อ มในโรงปลู ก โดยวัด จาก
เซ็ น เซอร์ การใช้ ง านของระบบการควบคุ ม สภาพแวดล้ อ มซึ ง
คอมพิ วเตอร์ ที ใช้ สําหรั บ การเพาะปลู ก ส่ ว นใหญ่ พ ฒ
ั นาสําหรั บ เรื อ น
กระจกอ้างจากงานวิ จยั ที ผ่านมา[2-4] ที มี อยู่ใ นเชิ งพาณิ ช ย์ การพัฒนา
ระบบสําหรับโรงปลูกทีใช้ในการผลิ ตเห็ ดในตอนนันแต่ขอ้ เสี ยทีสําคัญ
ของงานวิจยั ในขณะนันคือค่าใช้จ่ายทีสู งของระบบคอมพิวเตอร์ ในอดีต

คํา สํ า คั ญ : ระบบปลู ก เห็ ด , การวัด อุ ณ หภู มิ ความชื น,APRS,
ไมโครคอนโทรลเลอร์

Abstract
Microcontroller can be used to control the temperature and
humidity by the ability of the system to control inside enclosure has
grown mushrooms relative to humidity with a resolution of up to + /5% By calculating the average of the four sensors installed inside the
enclosure growing mushrooms. The information is sent for analysis to
enhance the productivity of the cultivated mushrooms, but some areas
do not have the internet, so the introduction of data transmission via
radio waves using APRS (Automatic Position Report System) data,
temperature and humidity to enter. Internet access is possible over two
kilometers.

วัตถุประสงค์ของงานวิจยั นี คือการพัฒนาระบบโดยใช้ตน้ ทุน
ตําและส่ วนประกอบสามารถหาได้อย่างง่ายดายได้รับการพัฒนาโดยใช้
ไมโครคอนโทรเลอร์ ทีมีความแน่นอนในราคาทีตําเพือเกษตรกรโดยรวม
ไปถึ งการเฝ้ าติดตามการเปลื ยนแปลงของสภาพแวดล้อมภายในโรงเห็ ด
ผ่ า นระบบออนไลน์ โ ดยใช้ APRS protocol มาใช้ ใ นการส่ ง ข้อ มู ล
ระยะไกลเพือรับข้อมูลมายังพืนทีๆสามารถบันทึกลงในฐานข้อมูลหลัก
เพือการเฝ้ าดูผา่ น Web interface application

2. ทฤษฏีทเกี
ี ยวข้ องและการออกแบบระบบ
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ให้อุณหภูมิของอากาศลดลง และอากาศทีวิงผ่านแผงนํานี จะมีอุณหภูมิที
เย็นมากขึน โดยแผงความเย็น (Cooling pad) ทีทําจากกระดาษอัดเคลื อบ
นํายาชนิ ดพิเศษ ซึ งกระดาษอัดชนิ ดนําที ได้นันนํามาเรี ยงเป็ นแท่งให้ มี
ความหนาประมาณ 4-6 นิ ว วางเรี ยงให้มี พืนที ผิ วมากที สุ ด เพื อให้ มี
โอกาสสัมผัสนําและอากาศทีไหลผ่านมากทีสุ ดเช่นกัน เป็ นการช่วยให้นาํ
ระเหยได้ม ากนันเอง และมี พ ดั ลมระบายเอาอากาศร้ อ นข้า งนอกใน
ด้านหลังของโรงปลูกตามรู ปที 3

2.1 การถ่ ายเทอุณหภูมแิ ละความชื:นของโรงปลูกเห็ด
อาศัยการไหลของอากาศในหลักพลศาสตร์ มี กระบวนการ
ไหลทีมีค่าคงที หรื อสภาวะคงทีและมีการไหลทีไม่คงที โดยการอ้างถึ ง
กฎข้อทีหนึ งของ อุณหพลศาสตร์ (The 1st LAW of Thermodynamic for
Open system) [5] ได้กล่ าวไว้ใน กฎข้อที หนึ งของเทอร์ โมไดนามิ กส์
หรื อกฎการอนุ รักษ์พลังงานมี หลักการว่า “พลังงานสามารถเปลี ยนรู ป
หรื อถูกถ่ายโอนจากทีหนึ งไปยังอีกทีหนึ งได้แต่ไม่สามารถสร้ างขึนใหม่
หรื อทําลายให้สูญสลายไปได้” ดังนันการควบคุมการเติมอากาศทีไหล
เข้าภายในโรงปลูกและการปล่ อยอากาศออกจากโรงปลู ก สามารถแทน
ด้วยแบบจําลองง่ายๆ ทีอธิ บายจากการควบคุมปริ มาตร เมือเทียบกับการ
อ้างอิงของอุณหภูมิ ดังรู ปที 1

รู ปที 3 หลักการของระบบ EVAP

2.2 ระบบควบคุมสภาพแวดล้ อมในโรงปลูกเห็ด
การเขียนโปรแกรมให้สามารถควบคุมโรงปลูกเห็ดได้นนั อ้าง
ถึ งงานวิจยั ของ Tscierpe (1973) [7] ได้ทาํ การวิจยั และอธิ บายข้อกําหนด
การควบคุมในสองช่วงของวงจรชี วิตการปลูกเห็ด ในดังตารางที 1

รู ปที 1 การไหลคงทีและสภาวะคงที ต่อช่วงเวลา

ตารางที 1 เงือนไขการควบคุมสภาพแวดล้อมในโรงปลูกตามช่วงเวลา
1. ช่วงเป็ นเส้นใย (Mycelium)
อุณหภูมิ ในช่วง 25o-29oC
ความชื น ในช่วง 95 -100%
2. ช่วงผลผลิต (Production)
อุณหภูมิ ในช่วง 14o-18oC*
ความชื น ในช่วง 80-95%

โดยการเติ ม อากาศและการถ่ า ยเทความร้ อ นและระบาย
ความชื น อ้างถึ งหลักการข้างต้นมาอธิ บายในการไหลเวียนของอากาศที
ต้องการควบคุมในโรงปลูกทีได้ทาํ การออกแบบไว้ดงั รู ปที 2

โดยจากการทดลองวัดอุณหภูมินนมี
ั ความสัมพันธ์การเปลื ยน
แปลงกับความชื น ซึ งดังนันการนําไมโครคอนโทรลเลอร์ มาใช้ในการ
ควบคุ มความชื นเท่านัน การเปิ ดปิ ดพัดลมระบายอากาศนันจะเป็ นการ
เพิ มหรื อลดความชื นที ได้ ม าจากระบบ EVAP โดยงานวิ จ ัย นี มี ก าร
ออกแบบโดยเลื อกใช้ ชิ บ ราคาถูกและหาง่ายของ ATMEL ATMEGA
328 8 bit RISC [8] ประกอบไปด้วย 13 GPIO 5 A/D 10 bit เนื องจาก
สะดวกในการใช้งาน ทําให้เขียนโปรแกรมได้ง่าย การออกแบบอุปกรณ์
เชื อมต่อทีมีอินพุทเป็ นอุปกรณ์วดั ความชื นและเอาท์พุทเป็ นพัดลม 4 ตัว
ควบคุ มการเปิ ดปิ ดผ่านการทํางานของรี เลย์ และการส่ งข้อมูลที อ่านได้
จากค่าเฉลียของเซ็นเซอร์ ส่งผ่านทางพอร์ ตอนุ กรมไปยังชุ ดส่ ง ข้อมูลทาง
วิ ท ยุใ ช้โปรโตคอล APRS การเขี ยนโปรแกรมให้ เ ก็ บ ค่ าเซ็ น เซอร์
DHT11[9] ที เป็ นเซ็ นเซอร์ วดั ความชื นและอุณหภูมิจาํ นวน 4 ตัวโดยวัด
ค่าอุณหภูมิ และความชื น 4 ตัวคํานวนหาค่าเฉลี ยเพือทําการควบคุ มพัด
ลมในการเพิ มหรื อลดความชื นภายในตามเงื อนไขข้างต้นแสดงได้ใ น
Block Diagram รู ปที 4

รู ปที 2 ขนาดของโรงเรื อนทีออกแบบ
การควบคุ มความชื นให้ อยู่ใ นช่ วงที ต้องการทําได้โดยสร้ าง
ความชื นจากระบบ EVAP (Evaporative Air Cooling System) [6] โดย
ระบบ EVAP หมายถึงระบบทําความเย็นทีใช้พลังงานธรรมชาติ และการ
ระ เ ห ยข อ งนํ า ช่ วย ใ นก ารทํ า ค วา มเ ย็ น ห ลั ก ก ารทํ า งา นข อ ง
ระบบ EVAP คื อการปล่ อยกระแสลมไหลผ่านตัวกลางที มี นาไหลผ่
ํ
าน
(Cooling pad) และการทีอากาศซึ งมีอุณหภูมิสูงกว่าไหลผ่านนําจะทําให้
นําระเหยกลายเป็ นไอ ซึ งจะเป็ นการดึ งเอาความร้ อนของอากาศออก ทํา
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3. ผลการทดลอง
ทําการติดตังระบบทีออกแบบเสร็ จเรี ยบร้ อยในพืนทีทีตังโรง
ปลูกเห็ ด ขนาดความกว้าง 4 เมตร ยาว 6 เมตร และสู ง 2.50 เมตร โดยมี
พัด ลมดู ด อากาศติ ด ตังในด้านหลัง 4 ตัว เพื อควบคุ ม ความชื นโดยใช้
ระบบแผง EVAP หนา 4 นิ ว ด้านหน้าเพือสร้ างความชื นให้ระบบแสดง
ดังรู ปที 6

รู ปที 4 Block Diagram ของระบบควบคุม และ ส่ งข้อมูล
การส่ งข้อมูลออกมาเพือเข้าระบบอินเตอร์ เน็ ตนันใช้ Packet
Radio protocol หรื อที นิ ยมเรี ยกอี กชื อว่า APRS (Automatic Position
Report System) หรื อ Packet Radio[10] โดยการส่ งรู ปแบบข้อมูลจากโรง
ปลูกเห็ ด ออกไปผ่านคลื นวิทยุยา่ นVHF 144.390 MHzในลักษณะของ
ข้อมูลถูกจัดให้มีแบบสถานี ตรวจอากาศ(Weather Station)เข้าไปยังสถานี
รับที มีต่อกับระบบอินเตอร์ เน็ ตหรื อทีเรี ยกว่า Internet Gateway นันอยู่
ห่ างออกไปประมาณ 2 กิ โลเมตรโดยทีพืนทีโรงปลูกเห็ ดนันไม่มีบริ การ
ของระบบอิ นเตอร์ เน็ตจึ งจําเป็ นต้องใช้ระบบการส่ งสัญญาณระยะไกล
เป็ นทางเลื อ ก และในการทดลองนั นจํา เป็ นที จะต้ อ งทราบถึ ง การ
เปลี ยนแปลงของความชื นภายในโรงเรื อนตลอดทังวัน เพือนําค่าทีได้มา
ปรั บเปลี ยนในการเขี ยนโปรแกรมควบคุ ม พัด ลมที ดู ด ลมความชื นให้
อากาศถ่ายเทดีขึน และเพือรักษาระดับความชื นด้านหลังของโรงปลูกให้
ได้ค่าที ถู กต้อง โดยมี การควบคุ มพัดลมให้สลับกันทํางาน เพือกระจาย
ความชื นให้มีความสัมพันธ์กนั ในพืนทีทีทําการทดลอง แสดง Flowchart
ตามเงือนไข ทีได้มาจากการทดลองทีทําก่อนหน้านี ออกมาได้แสดงตาม
Flowchart ในรู ปที 5

ด้านหน้าติดตังระบบ EVAP
ด้านหลังทีมีการติดตังพัดลม
รู ปที 6 โรงปลูกทีใช้ในการทดลองงานวิจยั นี

การติดตังระบบการควบคุมความชื นนันต่อกับเซ็นเซอร์ 4 จุด
ภายในโรงปลูกกระจายไปทังสี มุม โดยติ ดตัง ระบบกล่องควบคุ มแสดง
ดังรู ปที 7 ซึ งจะมีชุดการวัดและควบคุมความชื นจากค่าเฉลี ยทีวัดได้ และ
ส่ งข้อมูลต่อไปให้อีกชุ ดทีทําหน้าทีส่ งข้อมูลผ่านระบบสัญญาณวิทยุไป
ยังสถานี รับที อยู่ไกลออกไป 2 กิ โลเมตร เพือป้ อนข้อมูลเข้า Database
Server แสดงผลออกมาในรู ปกราฟ เพือใช้วิเคราะห์ความเทียงตรงของ
ระบบควบคุมให้ได้ตามทีตังไว้ในตารางที 1

รู ปที 7 ชุดควบคุมอ่านเซ็นเซอร์ 4 ตัว และ ชุดส่ งข้อมูล
ผลการทดลอง จากค่าที วัดได้จากเซ็ น เซอร์ จาํ นวน 4 ตัว
สามารถควบคุ มให้ได้ค่าตามทีกําหนดไว้ในเงื อนไขตารางที 1 คือ ช่ วง
เส้นใย (Mycelium) ต้องรักษาความชื นไว้ที 95-100% ซึ งกราฟที Plot
ได้มาจากข้อมูลในระบบ APRS หรื อ Packet Radio โดยชุ ดส่ งข้อมูลผ่าน
RF ทางความถี ย่าน VHF 144.390MHz มีการส่ งข้อมูลจากโรงปลูกเห็ ด
ไปยังสถานี รับทีอยูใ่ นระยะทีไกลถึ ง 2 กิ โลเมตร ซึ งได้ค่าตามทีกําหนด
ไว้ ใกล้เคียงกับ 95 % (ค่าผิดพลาด +/- 5%) ตามต้องการโดยนําค่าทีได้ซึง
ดึ ง ข้อ มู ล มาจาก Database Server ผ่ า น Web Interface ทาง

รู ปที 5 Flowchart การเขียนโปรแกรมควบคุมและส่ งข้อมูล
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รู ปที 8 ผลของการวัดค่าความชื นบันทึกบน Database Server

4. สรุป
งานวิจยั นี เป็ นประยุกต์การควบคุมสภาพแวดล้อมในการปลูก
เห็ ด ที เป็ นระบบซึ งผสมผสานในการเก็ บ บัน ทึ ก ข้อ มู ล ซึ งต้ อ งการ
รายละเอี ยดซึ งไม่สามารถทําได้ในแรงงานคนในการจดบันทึ กทําให้ได้
ทราบถึงสภาพแวดล้อมภายในของโรงปลูกเห็ดได้ตลอดเวลา ด้วยเหตุผล
ถึงการเพิมผลผลิตให้มีมาตรฐาน มีประสิ ทธิ ภาพ ผลการทดลองสามารถ
นําไปใช้งานได้จริ ง ในพืนทีทีห่ างไกลทีไม่มีบริ การอินเตอร์ เน็ต ซึ งการ
นําระบบไมโครคอนโทรลเลอร์ ทีมีราคาถูกมาประยุกต์ใช้งาน โดยระบบ
นี สามารถนําไปดัดแปลงพัฒนาต่อยอดในระบบ Greenhouse หรื อระบบ
การเกษตรแบบอืนทีต้องการเก็บข้อมูลระยะไกล และนําไปพัฒนาเพือเชิ ง
พาณิ ชย์ต่อไป
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ระบบการให้ นา้ ปุ๋ ย และสารเคมี แบบอัตโนมัติโดยใช้ พลังงานแสงอาทิตย์ กรณีศึกษาการปลูกสตรอเบอรี่
Automatic watering, liquid fertilizing and pesticides system using solar energy in case strawberry plants
เสกสรรค์ วินยางค์ กลู 1 ธเนศ คณะดี2 เสกสรร วงค์สม2 กมล บุญล้อม2 ธนาวุฒิ ธนวาณิชย์ 2 และ อธิคม ศิริ2
1
โปรแกรมวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ และการจัดการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
80 หมู่ 9 ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชี ยงราย 57100 โทรศัพท์ 086-6046-288 E-mail: seksanwin@yahoo.com
2
โปรแกรมวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สานักคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
80 หมู่ 9 ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชี ยงราย 57100 โทรศัพท์ 053-776-395
when consideration with comparison of weight and percentage of
completeness for trees grown. From the traditional systems compare
that have designed. The results of designed system will be better. It has
a weight greater than 18 grams per plant or more than 11.61 percent by
weight. Considering the percentage of completeness for trees grown can
be seen in the first period (small), before and after flowering period,
released and harvest period. The designed system offer better value at
1.67, 3.33 and 3.33 percent. and considering the use of electricity. The
electricity generated from the solar cell. Energy from the rechargeable
enough to pay for the load required.
The result was the traditional systems compare designed
system during the period of strawberry plants growing designed system
have a value of the indicators are good. Because of the system of
control to define the duration and volume have been standard than
traditional systems used by people to control the outcome of this design
can be used as a guide in the development of the strawberry plants
within chiang rai area further.

บทคัดย่ อ
ในการพัฒนาออกแบบ และสร้ างระบบการให้ น้ า ปุ๋ ย และ
สารเคมี แบบอัตโนมัติโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ ได้ทาการออกแบบ
ระบบโดยมีหลักการพิจารณาออกแบบ 3 ส่ วน ได้แก่ ส่ วนที่ 1 ส่ วนการ
ผลิต และเก็บพลังงาน ส่ วนที่ 2 ส่ วนควบคุม ส่ วนที่ 3 ส่ วนการจ่ายของ
น้ า ปุ๋ ย และสารเคมี เมื่อพิจารณาโดยการเปรี ยบเทียบค่า น้ าหนักของต้น
สตรอเบอรี่ และค่าเปอร์ เ ซ็ นต์ค วามสมบู รณ์ ของต้น ที่ ได้จากการปลู ก
แบบทัว่ ไป กับระบบที่ได้ออกแบบไว้น้ นั ผลของการใช้ระบบจะมีค่าที่
ดี ก ว่า โดยจะมี น้ า หนัก ต้น ที่ ม ากกว่า ที่ 18 กรั ม ต่ อ ต้น หรื อมากกว่า ที่
11.61 เปอร์ เ ซ็ นต์โดยน้ าหนัก และเมื่ อ พิ จารณาค่ า เปอร์ เ ซ็ น ต์ค วาม
สมบูรณ์ของต้น จะเห็นได้ว่า ในช่ วงระยะต้นเล็ก ช่ วงก่อน และหลังการ
ออกดอก และช่วงบารุ งผลเล็ก และเก็บเกี่ ยว ระบบที่ได้ออกแบบไว้จะมี
ค่าที่ดีกว่า โดยมีค่าร้อยละของระบบที่ออกแบบไว้มากกว่าในช่วงต่างๆ ที่
1.67, 3.33 และ 3.33 และเมื่อพิจารณาการใช้พลังงานไฟฟ้ า โดยไฟฟ้ าที่
ได้จากชุดเซลล์แสง สามารถชาร์ จพลังงานที่ได้จากชุดเซลล์แสงเพียงพอ
ในการจ่ายให้แ ก่โหลดที่ ตอ้ งการ สรุ ป ผลที่ ได้โดยการปลู กแบบทัว่ ไป
และระบบ ในช่วงของการปลูกที่แบ่งจะเห็ นได้ว่าระบบที่ได้ออกแบบไว้
นั้น จะมี ค่ า ของตัว ชี้ วัด ที่ ดี ก ว่ า เนื่ อ งจากการใช้ ร ะบบในการควบคุ ม
สามารถกาหนดทั้ง ระยะเวลา และปริ มาณได้อย่างมี มาตรฐานกว่าการ
ปลูกแบบทัว่ ไปโดยใช้คนในการควบคุมซึ่ งผลที่ได้จากการออกแบบนี้ จะ
สามารถใช้เป็ นแนวทางในการพัฒนารู ปแบบของการปลูก สตอร์ เบอรี่
ภายในพื้นที่ จังหวัดเชี ยงรายได้ต่อไป

Keywords: automatic system, watering, liquid fertilizing,
Pesticides, solar energy, strawberry plants

1. บทนา
ในภาคเหนื อ มี ค วามนิ ย มในการปลู ก พื ช เมื อ งหนาวที่
เหมาะสมกับพื้นที่ในการปลูก โดยส่ วนใหญ่จะทาการปลูกพืชเมืองหนาว
เฉพาะถิ่ นได้แก่ สตรอเบอรี่ ส้ม ลิ้ นจี่ ชา เป็ นต้น โดยในพื้นที่ จงั หวัด
เชี ยงรายมี พ้ืนที่ในการปลูกพืช ดังกล่ าวในปริ มาณที่มาก ซึ่ ง สตรอเบอรี่
เป็ นพืชเศรษฐกิ จที่กาลังเป็ นที่นิยมปลูกในพื้นที่ โดยสตรอเบอรี่ จดั เป็ น
พืชที่สามารถยืนต้นได้หลายปี แต่โดยทัว่ ไปจะปลู กปี เดี ยวแล้วจะมีการ
ปลู กใหม่ในปี ถัดไป ลักษณะการเจริ ญเติ บโตจะแตกกอเป็ นพุ่มเตี้ ย สู ง
จากพื้นดิน 6-8 นิ้วทรงพุม่ กว้าง 8 -12 นิ้ว ระบบรากส่ วนใหญ่อยูร่ ะดับลึ ก
ประมาณ 12 นิ้ วจากผิ วดิ น ล าต้น ปกติ ยาว 1 นิ้ ว โดยพันธุ์ ที่นิยมปลู ก
แบ่งเป็ น พันธุ์เพื่อการบริ โภคสด ได้แก่ พันธุ์พระราชทานเบอร์ 70 , 80

ค าส าคัญ : ระบบอัต โนมัติ , การให้ น้ า ปุ๋ ย และสารเคมี , พลัง งาน
แสงอาทิตย์, การปลูกสตรอเบอรี่

Abstract
Design development and construction of automatic watering,
liquid fertilizing and pesticides system using solar energy. The system
was principles designed of 3 parts, 1) energy production and storage 2)
control system 3) system of watering, liquid fertilizing and pesticides,
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เบอร์50 และเบอร์ 20 , 329 เป็ นต้น และพันธุ์เพื่อการแปรรู ป ได้แก่ พันธุ์
พระราชทานเบอร์ 16 และเซลวา , 329 ซึ่ งในปั จจุบนั การปลูกและการ
ดู แ ลรั ก ษา จะปลู ก ในเดื อนกัน ยายน – กลางเดื อนตุล าคม แต่ ปั จจุ บ ัน
ภายในพื้นที่จงั หวัดเชียงรายสามารถทาการควบคุมและกาหนดให้ออกได้
ตลอดทั้งปี โดยนิ ยมปลู ก พันธุ์พระราชทาน 80 (เป็ นพันธุ์ที่มูล นิ ธิ
โครงการหลวงส่ งเสริ มให้ปลูก ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552 เป็ นต้นมา) เป็ นสาย
พันธุ์ที่มาจากประเทศญี่ปุ่น ชื่ อพันธุ์ Royal Queen ซึ่ งมีลกั ษณะเด่นคื อ
ก้านใบและลาต้นจะมีสีแดงสด ผมมีลกั ษณะเป็ นรู ปทรงกรวยสวยงาม ผล
มีขนาดปานกลางน้ าหนักเฉลี่ย 15 กรัม ผลมีกลิ่นหอม รสหวานฉ่ า อีกทั้ง
ยังมีความต้านทานต่อโรคและแมลงได้เป็ นอย่างดี ซึ่งลักษณะในการปลูก
จะมี ร ะยะปลู ก ระหว่ า งแถว 30 - 40 เซนติ เ มตร ระหว่ างต้น 25 - 30
เซนติเมตร โดยสิ่ งสาคัญของการปลูกได้แก่ การให้น้ า การให้ปยุ๋ และการ
ใช้สารเคมีควบคุมโรค โดยจะมีลกั ษณะของการให้น้ าอยูท่ ี่วนั ละ 2 ครั้ง
ในช่วงเช้า และช่วงบ่าย และปริ มาณน้ าที่ให้จะมีปริ มาณที่เพิ่มขึ้นเมื่อต้น
เจริ ญเติบโตมากขึ้ น [1] ส่ วนการให้ปุ๋ย จะแบ่งเป็ น การใส่ ปุ๋ยเพื่อการ
เจริ ญเติ บ โตในตอนเริ่ มการปลู ก และการใส่ ร ะหว่ า งการปลู ก โดย
ระหว่างการปลูกจะสามารถในปุ๋ ยในรู ปของของเหลวได้ [2] และการใช้
สารเคมีควบคุมโรคสตรอเบอรี่ [3] โดยจะทาการพ่นที่บริ เวณโคน และ
ใบของต้น ซึ่ งการใช้สารเคมีควบคุมโรคสตรอเบอรี่ จะใช้สารฆ่าเชื้ อรา
ส่ วนใหญ่ไม่มีอนั ตรายหรื อมี น้อยมากต่อมนุ ษย์แ ละสัตว์เ ลี้ ยง แต่ บ าง
ชนิ ดอาจมีอาการระคายเคืองต่อผิวหนัง (ผูฉ้ ี ดพ่นสารเคมี) และบางชนิ ด
อาจมีผลต่อการเกิ ดเซลมะเร็ ง (ผูบ้ ริ โภค) โดยการใช้สารเคมีจึงต้องทา
ด้วยความระมัดระวังในช่วงใกล้เก็บเกี่ยว โดยเลือกชนิ ดที่ไม่ปรากฎคราบ
ของสารบนผลในการฉี ดพ่นทุกครั้ง
จากปั ญหาที่เกิ ดทางผูว้ ิจยั จึงได้ทาการออกแบบระบบการให้
น้ า ปุ๋ ย และสารเคมี แบบอัตโนมัติโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่ งได้นามา
ทาการใช้ในการปลูกสตรอเบอรี่ เพื่อทาให้ความสะดวกในการดาเนินการ
ในการให้น้ า ปุ๋ ย และสารเคมี ตามระยะเวลาที่กาหนด และได้นารู ปแบบ
ของพลังงานทางเลื อกจากแสงอาทิ ตย์ม าเป็ นตัวต้นกาลังในการขับปั๊ ม
เพื่อให้เป็ นทางเลือกในการใช้เทคโนโลยี ซึ่ งโดยส่ วนมากเกษตรกรส่ วน
ใหญ่จะเลือกใช้ป้ ั มน้ าซึ่ งใช้พลังงานไฟฟ้ าในการจ่ายน้ าเข้าแปลงเกษตร
ทาให้ค่า ไฟฟ้ าจะสู งตามการใช้ง านปั้ มน้ า จึ ง มี ค วามจาเป็ นอย่างยิ่ง ที่
จะต้อ งลดค่ า ใช้จ่ า ยในเรื่ อ งค่ า ไฟฟ้ าที่ ใ ช้ ใ นการจ่ า ยให้ ปั๊ ม น้ า ท างาน
ดังนั้น ทางผูว้ ิจยั จึ งได้นาทางเลื อกในการใช้พลังงานที่ เ หมาะสมและ
ประหยัดแก่การนาไปใช้ สาหรับภาคการเกษตร
ดังนั้นทางผูว้ ิจยั ได้เห็นถึ งปั ญหาที่เกิ ดขึ้นในระบบของการให้
น้ า ปุ๋ ย และสารเคมี ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ โดยกลุ่มผูว้ ิจยั จึงจะนาเทคโนโลยีที่
ได้ออกแบบมาสร้ าง ระบบการให้น้ า ปุ๋ ย และสารเคมี แบบอัตโนมัติโด
ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อให้เกิ ดประโยชน์แก่กลุ่มเกษตรกรผูป้ ลูกสต
รอเบอรี่ ซึ่งจะส่งผลให้เกิด ประสิ ทธิ ภาพ และศักยภาพที่ดีข้ ึนต่อไป

2. วัตถุประสงค์
เพื่ อ พัฒ นาออกแบบ และสร้ า งระบบการให้ น้ า ปุ๋ ย และ
สารเคมี แบบอัตโนมัติโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์

3. วิธีการศึกษา
การพัฒนาออกแบบสร้ างระบบการให้ น้ า ปุ๋ ย และสารเคมี
แบบอัตโนมัติโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ ครั้งนี้ ได้รวมเอากระบวนการ
ขั้นตอน และกลไกลเครื่ องกล และการควบคุมอัตโนมัติ ในทางวิศวกรรม
เข้ามาช่วยในการพัฒนากระบวนการในการปลูกสตรอเบอรี่ ภายในพื้นที่
จังหวัดเชี ยงราย โดยมุ่งเน้น ขั้นตอนของการลดลงของการใช้พลังงาน
และแรงงานคนที่ เกี่ ยวข้อง เพื่อที่จะได้ทาการประยุกต์ใช้หลักของการ
ควบคุมการให้น้ า ปุ๋ ย และสารเคมี ในการการปลูกสตรอเบอรี่ ที่มีความ
เหาะสมกับพื้นที่ต่อไป

4. ขั้นตอนการดาเนินงาน
ศึกษาและเก็บข้อมูลจากสถานที่จริ งที่ใช้ในการปลูกสตรอเบอ
รี่ และหาข้อมูลที่ เกี่ ยวกับ ระบบการควบคุมแบบอัตโนมัติ ที่ใ ช้ในการ
ควบคุมการให้น้ า ปุ๋ ย และสารเคมี และรู ปแบบของการผลิตกระแสไฟฟ้ า
จากพลังงานแสงอาทิตย์ ทาการเขียนแบบและออกแบบระบบการให้น้ า
ปุ๋ ย และสารเคมี แบบอัตโนมัติโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ ดาเนิ นการ
จัดหาจัดซื้ อวัสดุ อุปกรณ์ ต่างๆที่ ใช้ในการสร้ างระบบ และทาการสร้ าง
ระบบตามที่ได้ออกแบบไว้ ซึ่ งงานวิจยั นี้ ได้ออกแบบการทดลองโดยการ
เปรี ย บเที ย บค่ า น้ า หนัก ของต้น สตรอเบอรี่ และค่ า เปอร์ เ ซ็ น ต์ ค วาม
สมบูรณ์ของต้นที่ได้จากการปลูก แบบทัว่ ไป กับระบบที่ได้ออกแบบไว้
และทาการวิเคราะห์ขอ้ มูลการทดลองทั้งสองว่ามีขอ้ แตกต่างกันอะไรบ้าง
สรุ ป ของการทดลองทั้ง สองว่ า การปลู ก แบบทั่ว ไป กับ ระบบที่ ไ ด้
ออกแบบไว้

5. ผลการศึกษา
5.1 การออกแบบระบบและส่ วนประกอบของระบบ
จากการออกแบบ และทาการสร้ างระบบการให้น้ า ปุ๋ ย และ
สารเคมี แบบอัต โนมัติ โ ดยใช้ พ ลัง งานแสงอาทิ ต ย์ โดยมี ห ลัก การ
พิจารณาออกแบบ 3 ส่ วน ได้แก่ส่วนที่ 1 ส่ วนการผลิ ต และเก็บพลังงาน
โดยจะมีชุดเซลล์แสงทาหน้าที่รับพลังงานแสงอาทิตย์ แล้วเปลี่ ยนเป็ น
พลังงานไฟฟ้ าซึ่ งได้นาไปจัดเก็บไว้ในแบตเตอรี่ และมี บางส่ วนใช้จ่าย
ให้ แ ก่ ก ล่ อ งควบคุ ม ส่ ว นที่ 2 ส่ ว นควบคุ ม โดยจากท าการเขี ย น
โปรแกรมควบคุมการจ่ายกระแสไฟฟ้ าให้แก่ ปั๊ มน้ า และโซลินอยส์วาล์ว
ให้สามารถทางานได้ตามเวลาที่ตอ้ งการ ส่ วนที่ 3 ส่ วนการจ่ายของน้ า ปุ๋ ย
และสารเคมี ซึ่งจะเป็ นระบบของท่อไปยังตาแหน่ งของต้นสตรอเบอรี่ ซ่ ึ ง
มีรายละเอียดของบล็อกไดอะแกรมของระบบ และอุปกรณ์ดงั แสดงใน
รู ปที่ 1 และรู ปที่ 2
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สตรอเบอรี่ และเมื่อต้องการจ่าย ปุ๋ ยจะทาการควบคุมให้โซลิ นอยส์วาล์ว
ตัวที่ 1 ปิ ด ส่ วนโซลินอยส์วาล์วตัวที่ 2 เปิ ด จากนั้นกล่องควบคุมจะทา
การส่ งสัญญาณให้ปั๊มน้ าตัวที่ 1 ทางาน ซึ่งจะทาให้เกิดการไหลของปุ๋ ยน้ า
ส่ วนการควบคุมการจ่ายสารเคมีน้ นั ไม่ตอ้ งทาการควบคุมโดยโซลินอยส์
วาล์ว เพราะตาแหน่ งจะอยู่เหนื อด้านบนของต้นสตรอเบอรี่ ที่ ใช้ท่อส่ ง
ด้านบน โดยกล่องควบคุมจะทาการส่ งสัญญาณให้ปั๊มน้ าตัวที่ 2 ทางานจะ
ทาให้เกิดการไหลของสารเคมี
5.3 รู ปแบบการจัดการปุ๋ ยและนา้
การทดลองในการปลูก สตอรอเบอรี่ จะใช้พนั ธุ์ พระราชทาน
เบอร์ 80 โดยทาการทดลองปลูก 2 แถว แถวละ 10 ต้น โดยมีระยะห่ าง
ระหว่างแถวที่ 40 cm และระยะห่ างระหว่างต้นที่ 30 cm โดยปลูกเริ่ มต้น
ตั้งแต่งต้นกล้าปลูกขนาดขยายพันธุ์
ในการออกแบบรู ป แบบของการจ่ายน้ า ปุ๋ ยน้ า และสารเคมี
ในการการปลูกสตอรอเบอรี่ ในช่ วงต่างๆ นั้นจะใช้รูปแบบข้อกาหนดที่
เป็ นมาตรฐานในการปลูก [4] โดยจะแบ่งการให้น้ าออกเป็ น 3 ระดับตาม
ระยะเวลาในการปลู ก ได้แก่ ช่ วงระยะต้นเล็ก ระยะก่ อนการออกดอก
และระยะบารุ งผล เก็บเกี่ ยว โดยจะใช้ปริ มาณต่อต้นที่ 250, 500 และ
1,000 cm3 ตามลาดับ โดยจะกาหนดให้หนึ่ งช่ วงวันจะทาการให้น้ าที่ 4
รอบ และปริ มาณปุ๋ ยน้ า และสารเคมี ที่ จ่ายในช่ วงวัน ที่ เริ่ ม ทาการปลู ก
โดยปุ๋ ยจะให้ครั้งละ 7 วัน ซึ่งให้ 2 รอบแรกที่ 1,500 cm3และรอบที่ 3-4 ที่
2,000 cm3 และรอบที่ 5-8 ที่ 2,500 cm3 และการใส่ สารเคมีเพื่อกาจัดเชื้ อรา
โดยจะให้ 1 ครั้งต่อ 10 วันโดยให้ครั้งละ 1,000 cm3 คงที่ โดยจะใช้
สัปดาห์ในการปลูกทั้งหมดประมาณ 8 สัปดาห์ หรื อประมาณ 60 วัน ของ
รอบการปลูกสตอรอเบอรี่ ที่ใช้ในการปลูกแบบทัว่ ไป
5.4 การวางแผนการทดลอง
โดยได้ผลของการเปรี ยบเทียบความสมบูรณ์ ช่วงระยะต้นเล็ก
ช่ วงก่อน และหลังการออกดอก และช่ วงบารุ งผลเล็ก และเก็บเกี่ ยว ของ
การปลูกแบบทัว่ ไป และระบบ ดังแสดงในตารางที่ 1

Watering

DC PUMP

Control

Fertilizering

Solar
Cell

Value
control

Crop
spraying

Battery

รูปที่ 1 บล็อกไดอะแกรมของระบบการให้น้ า ปุ๋ ย และสารเคมี
แบบอัตโนมัติโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์

รูปที่ 2 ระบบการให้น้ า ปุ๋ ย และสารเคมี แบบอัตโนมัติโดยใช้
พลังงานแสงอาทิตย์ โดยใช้กบั การปลูกสตรอเบอรี่
5.2 หลักการทางานของระบบ
หลัก การออกแบบระบบควบคุ ม การจ่ ายของน้ า ปุ๋ ย และ
สารเคมีดงั แสดงในรู ปที่ 3
Water
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ตารางที่ 1 การเปรี ยบเทียบความสมบูรณ์ ช่วงระยะต้นเล็ก ของการปลูก
แบบทัว่ ไป และระบบ (ค่าเฉลี่ย ร้อยละจากผูเ้ ชี่ ยวชาญ)
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รูปที่ 3 การควบคุมการจ่ายของน้ า ปุ๋ ย และสารเคมี
จากรู ปที่ 3โดยมีหลัก ของการทางานในการควบคุ มการจ่าย
ของน้ า ปุ๋ ย และสารเคมีจากกล่องควบคุมโดยจะทาการส่ งสัญญาณไปทา
การควบคุมปั๊มน้ าตัวที่ 1 และ 2 โซลินอยส์วาล์ว ทั้ง 2 ตัว โดยการจ่ายน้ า
จะทาการควบคุมให้โซลินอยส์วาล์วตัวที่ 1 เปิ ด ส่ วนโซลินอยส์วาล์วตัว
ที่ 2 ปิ ด จากนั้นกล่ องควบคุ ม จะทาการส่ งสัญญาณให้ปั๊มน้ าตัวที่ 1
ทางาน ซึ่งจะทาให้เกิดการไหลของน้ าไปยังตาแหน่ งที่ได้วางสายไว้ที่ตน้
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และเมื่อพิจารณาออกแบบการทดลองโดยการเปรี ยบเทียบค่า
น้ าหนักของต้นสตรอเบอรี่ ในช่วงเวลาที่ทาการปลูก ในช่วง 5 วันของการ
ปลูกแบบทัว่ ไป และระบบ โดยทาการวัดค่าน้ าหนักเฉลี่ ยหน่ วยเป็ น กรัม
สามารถแสดงได้ดงั รู ปที่ 4

ออกแบบไว้จะมี น้ าหนักต้นที่ มากกว่าที่ 18 กรั มต่อต้น หรื อมากกว่าที่
11.61 เปอร์ เ ซ็ น ต์โดยน้ าหนัก และเมื่ อพิ จารณาค่าเปอร์ เ ซ็ นต์ค วาม
สมบูรณ์ของต้น จะเห็ นได้ว่า ในช่ วงระยะต้นเล็ก ช่ วงก่อน และหลังการ
ออกดอก และช่ วงบารุ งผลเล็ก และเก็บเกี่ ยว ของระบบที่ได้ออกแบบไว้
จะมี ค่ าที่ ดีก ว่าโดยเมื่ อพิจารณาค่ าเฉลี่ ยรวมของการปลู กแบบเดิ ม ทั้ง 3
ช่ วงจะมีค่าเท่ากับ 93.33, 88.33 และ 90 ส่ วนของระบบที่ 95.00, 91.67
และ 93.33 โดยมีค่าร้ อยละของระบบที่ออกแบบไว้มากกว่าในช่ วงต่างๆ
ที่ 1.67, 3.33 และ 3.33 และเมื่อพิจารณาการใช้พลังงานไฟฟ้ า โดยไฟฟ้ า
ที่ ไ ด้จ ากชุ ด เซลล์แ สง สามารถชาร์ จ พลัง งานที่ ไ ด้จ ากชุ ด เซลล์ แ สง
เพียงพอในการจ่ายให้แก่โหลดที่ตอ้ งการ
สรุ ปผลที่ได้โดยการปลูกแบบทัว่ ไป และระบบ ในช่ วงของ
การปลูกที่แบ่งจะเห็ นได้ว่าระบบที่ได้ออกแบบไว้น้ นั จะมีค่าของตัวชี้ วดั
ที่ ดี ก ว่ า เนื่ อ งจากการใช้ ร ะบบในการควบคุ ม สามารถก าหนดทั้ง
ระยะเวลา และปริ มาณได้อย่างมีมาตรฐานกว่าการปลูกแบบทัว่ ไปโดยใช้
คนในการควบคุ ม ซึ่ งผลที่ ไ ด้จ ากการออกแบบนี้ จะสามารถใช้ เ ป็ น
แนวทางในการพัฒ นารู ป แบบของการปลู ก สตอร์ เ บอรี่ ภ ายในพื้ น ที่
จังหวัดเชี ยงรายได้ต่อไป

g

วัน

รู ปที่ 4 การเปรี ยบเที ยบน้ าหนักของต้นสตรอเบอรี่ ของการปลูก แบบ
ทัว่ ไป และระบบ (ค่าเฉลี่ย จากการวัด)
5.5 การคานวณการใช้ พลังงานไฟฟ้า
ชุ ดเซลล์แสง สามารถชาร์ จกระแสไฟฟ้ าได้ที่ 2 แอมป์ ต่ อ
ชัว่ โมง โดยทาการชาร์ จเข้าที่แบตเตอรี่ จานวน 2 ลูกต่อต่อแบบขนานกัน
โดยมีกระแสรวมทั้งหมดต่อการจ่ายที่ 80 แอมป์ ต่อชัว่ โมง เมื่อมีสัญญาณ
สั่งให้ป๊ั มน้ าทางานที่ระดับการจ่ายปริ มาณน้ าที่ ตอ้ งการในที่ น้ ี ได้ทากา
คานวณจากการจ่ายน้ าที่ภาระสู งสุ ดที่ 20 ลิตร เมื่อปั๊ มน้ ามีอตั ราการไหลที่
10 ลิ ตรต่อนาทีดงั นั้นจะใช้เวลาที่ 2 นาที ในการจ่ายน้ าที่ มีภาระโหลด
สูงสุด ซึ่งการใช้กาลังงานในการจ่ายให้แก่ปั๊มน้ าที่ใช้จะกิ นกระแสไฟฟ้ า
ที่ 2.23 แอมป์ ต่อนาที ถ้าทางาน 2 นาทีจะกินกระแสไฟที่ 4.46 แอมป์ เมื่อ
พิจารณาในช่ วงของการชาร์ จกระแสเข้าในช่ วงของการจ่ ายน้ า โดยมี
ช่วงเวลาที่ 4 ชัว่ โมง ซึ่ งสามารถชาร์ จกระแสได้ 8 แอมป์ เมื่อเปรี ยบเทียบ
แล้วพลังงานที่ใช้ไปในช่ วงของการจ่ายน้ าน้อยกว่าพลังงานที่ได้จากการ
ชาร์ จดังนั้นระบบนี้ สามารถใช้พลังงานที่ได้จากชุ ดเซลล์แสงเพียงพอใน
การจ่ายให้แก่โหลดที่ตอ้ งการ

7. ข้ อเสนอแนะ
1. ควรที่จะปรับเปลี่ยนระบบให้มีการเติม น้ า ปุ๋ ย และสารเคมี ในถังเก็บ
แบบอัตโนมัติ
2 .ควรเพิ่มขนาดของปั๊ มน้ าให้มีแรงดันสู งกว่าเดิม
3. ควรจับตัวแปร เช่น ความชื้ นในดิน อุณหภูมิในบริ เวณที่ปลูก เพื่อนามา
วิเคราะห์เพื่อปรับปรุ งระบบ
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6. วิจารณ์ และสรุปผล
จากการทดลองในการปลูกต้น สตอรอเบอรี่ ที่ใช้ในการปลูก
แบบทัว่ ไป เทียบกับระบบที่ ได้ทาการออกแบบในการจ่าย น้ า ปุ๋ ย และ
สารเคมี เมื่ อ เที ย บค่ า งานวิ จ ั ย นี้ ได้ อ อกแบบการทดลองโดยการ
เปรี ยบเที ย บค่ า น้ า หนั ก ของต้น สตรอเบอรี่ และค่ า เปอร์ เ ซ็ น ต์ค วาม
สมบูรณ์ของต้นที่ได้จากการปลูก แบบทัว่ ไป กับระบบที่ได้ออกแบบไว้
นั้น ผลของการใช้ระบบจะมีค่าที่ดีกว่า ซึ่ งค่าน้ าหนักของต้นสตรอเบอรี่ ที่
ได้จาก ระบบ ที่ 173 กรัมต่อต้น เทียบกับการปลูกแบบทัว่ ไป ที่ 155 กรัม
ต่อต้น (โดยค่าเฉลี่ ย) ซึ่ งจะเห็ นได้ว่าต้นที่ ปลู กโดยการใช้ระบบที่ ได้
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เครื่องตรวจสอบคุณภาพของไข่ ไก่ โดยใช้ หลักการค่ าฮอร์ ยูนิต
Egg Quality Tester Machine Using Haugh Unit
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บทคัดย่อ
บทความนี้ได้นาํ เสนอเครื่ องตรวจสอบคุณภาพของไข่ไก่ โดย
ใช้หลักการค่ าฮอร์ ยูนิ ต โดยค่ าฮอร์ ยูนิ ตคื อ ค่ า ที่ ว ดั ได้จากการคํา นวณ
นํ้า หนัก ของไข่ แ ละความสู ง ของไข่ ข าวข้น ดัง นั้น บทความนี้ จึ ง แบ่ ง
เนื้ อหาออกเป็ น 3 ส่ วนหลักคื อ ส่ วนที่ 1 การชัง่ นํ้าหนักของไข่ โดยใช้
โหลดเซลล์ ส่ วนถัดไปคือ การวัดความสู งของไข่ขาวข้นโดยใช้เซนเซอร์
ที่ ใ ช้ห ลัก การคลื่ น ความถี่ เ หนื อ เสี ย ง ส่ ว นสุ ด ท้า ยเป็ นส่ ว นของการ
ประมวลผลโดยใช้ไมโครคอนโทลเลอร์ PIC 16F877 แล้วทําการ
แสดงผลค่าฮอร์ ยนู ิ ตออกทางจอแอลซี ดี ในส่ วนของผลการทดลองของ
บทความนี้ พบว่าค่าที่ได้จากการชัง่ นํ้าหนักระหว่าง 0 ถึง 100 กรัม และ
ความสู ง 0 ถึ ง 0.009 เมตร มี ค่ า ความผิ ด พลาดไม่ เ กิ น 4 และ 10
เปอร์เซ็นต์ตามลําดับ และเมื่อทําการประมวลผลหาค่าฮอร์ ยนู ิตเทียบเคียง
กับเครื่ องต้นแบบของบริ ษทั ซี พีที่ มีราคาสู ง โดยพบว่าเครื่ อ งที่ ไ ด้จาก
บทความนี้สามารถใช้งานได้ดี

1. บทนํา
สําหรับอุตสาหกรรมโรงงานแปรรู ปผลิตภัณฑ์จากไข่ไก่น้ นั
การตรวจสอบหาคุณภาพของไข่ไก่เป็ นสิ่ งที่สาํ คัญ ซึ่ งการตรวจสอบหา
คุณภาพของไข่ไก่มีอยูด่ ว้ ยกันหลายวิธี เช่น การนําไข่ไก่ไปแช่ในนํ้า การ
สังเกตดูจากสี ของเปลือกไข่ไก่ การวัดระยะความสู งของไข่ขาว ซึ่ งการ
ตรวจสอบด้วยวิธีเหล่านี้จาํ เป็ นต้องใช้แรงงานคนที่มีความชํานาญ พร้อม
ทั้งใช้ระยะเวลานาน โดยในโรงงานอุตสาหกรรมแปรรู ปผลิตภัณฑ์ไข่ไก่
ขนาดใหญ่ ใช้เ ครื่ อ งตรวจสอบหาคุ ณ ภาพของไข่ ไ ก่ ที่ น ํา เข้า มาจาก
ต่างประเทศ และมีราคาสู ง ส่ วนโรงงานอุตสาหกรรมแปรรู ปผลิตภัณฑ์
ไข่ไก่ขนาดเล็กยังไม่มีเครื่ องตรวจสอบคุณภาพของไข่ไก่ จึงทําให้ไข่ไก่
มีราคาตํ่า หากในโรงงานอุตสาหกรรมแปรรู ปผลิตภัณฑ์ไข่ไก่ขนาดเล็กมี
การตรวจสอบคุ ณ ภาพของไข่ ไ ก่ ก่ อ น จะทํา ให้ ไ ข่ ไ ก่ มี ร าคาสู ง ขึ้ น
ปั จจุบนั ยังไม่มีเครื่ องตรวจสอบคุณภาพไข่ไก่ที่มีตน้ ทุนตํ่า
ดังนั้นบทความนี้ จึงนําเสนอ เครื่ องตรวจสอบคุณภาพไข่ไก่
ที่นาํ เอาหลักการการวัดระยะทางด้วยคลื่นเสี ยงที่ชื่อว่าอัลตราโซนิค นํามา
วัดระยะความสู งของไข่ขาว และนําเอาหลักการของโหลดเซลล์มาทํา
เครื่ อ งชั่ง นํ้าหนัก เพื่อ ชั่งนํ้า หนักของไข่ และนํา ไปคํา นวณในสู ตรหา
คุณภาพของไข่โดยที่ไม่ตอ้ งใช้แรงงานคนจํานวนมาก ที่สาํ คัญราคาไม่สูง

คําสําคัญ: การชัง่ นํ้าหนัก, การวัดความสู ง, โหลดเซลล์, อัลตราโซนิ ค,
ตรวจสอบคุณภาพไข่, ฮอร์ยนู ิต

Abstract
This paper present Egg Quality Tester Using Haugh Unit.
The Haugh unit is a measure of egg protein quality based on the
weighed of egg and the height of its egg white (albumen). So this article
is divided into three parts: part one is measure weighed of egg using
load cell. Then measure the height of egg white using Ultrasonic sensor.
The last part three is processor using microcontroller PIC 16F877 and
display by LCD. The average error of measure weighed between 0-100
g and the height between 0-9mm are 4% and 10% respectively. The
result of processing the haugh unit without error between this work and
prototype quality of the eggs from CPALL.

2. โครงสร้ างระบบทีน่ ําเสนอ
เนื่ องจากบทความนี้ นาํ เสนอเครื่ องตรวจสอบคุณภาพไข่โดย
ใช้หลักการของฮอร์ ยูนิตโดยค่าฮอร์ ยูนิตคื อค่ าที่ วดั ได้จากการคํานวณ
นํ้าหนักของไข่และความสู งของไข่ขาวข้น ดังนั้นในบทความนี้ จึงแบ่ง
การทํางานออกเป็ น 3 ส่ วนหลักด้วยกันดังแสดงในรู ปที่ 1 คือ ส่ วนการชัง่
นํ้าหนักของไข่ดว้ ยโหลดเซลล์ ส่ วนการวัดความสู งของไข่ขาวด้วยอัล
ตราโซนิ ค และส่ วนของการประมวลผลสัญญาณและแสดงผลออกทาง
จอแอลซี ดี
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จอแสดงผล
นําค่า H และ W มาประมวลผลด้วย
ไมโครคอนโทรเลอร์ดงั สมการ
H.U.= 100*log(H+7.57-1.7W0.37)
ส่ วนการวัดความสูงของไข่
ขาวด้วยอัลตราโซนิค (H)

ส่ วนการชัง่ นํ้าหนักของ
ไข่ดว้ ยโหลดเซลล์ (W)

รู ปที่ 2 วงจรขยายอินสทรู เมนเตชัน่

รู ปที่ 1 หลักการทํางานของเครื่ องตรวจสอบคุณภาพไข่ไก่

2.1 ส่ วนการชั่งนําหนักของไข่ ด้วยโหลดเซลล์
เนื่ อ งจากบทความนี้ ในส่ ว นของการวัด นํ้าหนักใช้อุ ป กรณ์
ตรวจวัดนํ้าหนักคือสเตนเกจ (Strain gauge) ซึ่ งให้ค่าแรงดันเอาต์พุตที่
ระดับตํ่ามาก โดยทําการวัดค่าแรงดันที่วงจรบริ ตจ์ที่ใส่ สเตนเกจ โดย ช่วง
นํ้าหนักระหว่าง 0 ถึง 100 กรัม พบว่าที่น้ าํ หนัก 0 กรัม ได้ค่าแรงดัน คือ
0.265 มิลลิโวลต์ และทําการวัดค่าแรงดันที่น้ าํ หนัก 100 กรัม ได้ค่าแรง
ดันคือ 1.537 มิลลิโวลต์ ดังนั้นจึงจําเป็ นจะต้องมีส่วนของวงจรขยาย
อิ น ทรู เ มนเตชั่น ใช้ข ยายสั ญ ญาณที่ มี ข นาดเล็ ก ๆ ให้ มี ข นาดตามที่
ต้องการดังรู ปที่ 2 โดยมีอตั ราขยายดังสมการที่ 1 จากนั้นส่ งไปวงจรการ
ปรับซี โร่ และสแปน เพื่อปรับระดับแรงดันให้อยูใ่ นช่วงที่ตอ้ งการ คือ 05 โวลต์ ดังรู ปที่ 3 โดยแรงดันเอาท์พตุ แสดงดังสมการที่ 2 สามารถแสดง
วงจรรวมที่ต่อจริ งได้ดงั รู ปที่ 4 และทําการประมวลผลเพื่อคํานวณหาค่า
นํ้าหนักในส่ วนของคอนโทรเลอร์ ดังรู ปที่ 5

รู ปที่ 3 วงจรการปรับซี โร่ และแสปน (zero and span)

รู ปที่ 4 วงจรขยายอินสทรู เมนเตชัน่ และวงจรการปรับซีโร่ และแสปน
(1)

Vout
2R
=1+
(V1 − V2 )
RG
Vout1 = −

Rf
Ri

Vin −

Rf
Ros

V

(2)

2.2 ส่ วนการวัดความสู งของไข่ ขาวด้ วยอัลตราโซนิค
การวัด ระดับ ด้ว ยคลื่ น อัล ตราโซนิ ค นั้น จะอาศัย หลัก การ
เคลื่อนที่ไปในตัวกลางด้วยความเร็ วคงที่ ซึ่ งการเดินทางจากตัวส่ งไปยัง
วัส ดุ แล้วสะท้อ นกลับ มายังตัว รั บ จะสามารถนํามาใช้ในการคํา นวณ
ระยะทางได้ ซึ่ งจะใช้ทฤษฎี เกี่ ยวกับ การเดิ นทางของความเร็ วเสี ยงใน
อากาศมีค่าเท่ากับ 346 เมตร/วินาที ที่ความดันระดับนํ้าทะเล และอุณหภูมิ
25 องศาเซลเซียส
รูปที่ 5 แผนผังการคํานวณหาค่านํ้าหนัก
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(

โดยในการวัดความสู งของไข่ขาวสามารถแสดงได้ดงั รู ปที่ 6
และสามารถหาความสัมพันธ์ ของความเร็ ว เวลา และระยะทางของคลื่น
เมื่อสะท้อนกับวัสดุ ได้ดงั นี้

H .U . = 100 * log H + 7.57 − 1.7W 0.37

)

(5)

เมื่อ H = ความสูงของไข่ขาว (มิลลิเมตร) W = นํ้าหนักของไข่ไก่
(กรัม) โดยค่า H.U. ที่อยูช่ ่วงระหว่าง 72-130 เป็ นเกรด AA ช่วงระหว่าง
61-71 เป็ นเกรด A ช่วงระหว่าง 31-60 เป็ นเกรด B และช่วงระหว่าง 30ตํ่ากว่าเป็ นเกรด C จากนั้นนําค่าที่ได้มาหาช่วงเพื่อแสดงผล โดยสามารถ
แสดงแผนผังการประมวลผล และแสดงผลได้ดงั รู ปที่ 9

3. ผลการทดสอบเครื่องทดลอง
หลังจากสร้างเครื่ องทดลองดังแสดงในรู ปที่ 10 และได้ทาํ การ
ทดสอบเครื่ องเพือ่ ตรวจสอบคุณภาพไข่ โดยแบ่งการทดสอบออกเป็ น 2
กรณี คือ กรณี ที่ 1 ทําการทดสอบเครื่ องชัง่ นํ้าหนัก เทียบเคียงกับเครื่ องชัง่
ดิจิตอลที่ได้รับการรับรองมาตรฐานแล้ว วัดความสู งของไข่ เทียบเคียง
กับเวอร์เนียดิจิตอล และนําค่าที่ได้มาคํานวณหาค่าฮอร์ยนู ิต โดยแสดงผล
การทดลองได้ดงั ตารางที่ 1 กรณี ที่ 2 นําเครื่ องตรวจสอบคุณภาพไข่ไป
เทียบเคียงกับเครื่ องต้นแบบของบริ ษทั ซี พี ได้ผลการทดลองดังตารางที่ 2

รูปที่ 6 ความสัมพันธ์ระหว่างระยะทางกับเวลา
vt
2

(3)

L=E−D

(4)

D=

เมื่อ D = ระยะทางจากเซนเซอร์ถึงไข่ในถาด L = ความสูงของไข่ใน
ถาด E = ระยะทางจากเซนเซอร์ถึงถาด v = ความเร็วของคลื่นเสี ยง
ในอากาศ t = เวลาที่ใช้ในการเดินทางทั้งหมด
หลักการทํางานในการวัดความสู งของไข่ขาว จะทํางานโดย
ไมโครคอลโทรลเลอร์จะสั่งงานด้วยลอจิก “0” ไปให้วงจรสร้างสัญญาณ
สี่ เหลี่ยมที่มีความถี่ 40 กิโลเฮิร์ทซ ออกไปทางด้านตัวส่ ง ในเวลาเดียวกัน
ตัว ไมโครคอลโทรลเลอร์ จ ะเริ่ ม ทํา การจับ เวลาโดยการนับ สั ญ ญาณ
นาฬิกาไว้ใน Time1 ด้วย และเมื่อสัญญาณอัลตร้าโซนิ คกระทบกับวัตถุ
จะสะท้อนกลับมาที่ตวั รับดังรู ปที่ 7 และตัวรับจะทําการขยายสัญญาณที่
ได้รับให้มีขนาดสูงขึ้น แล้วส่ งสัญญาณไปที่ไมโครคอลโทรเลอร์เพื่อเช็ค
ขอบของสัญญาณและหยุดการนับเวลา จากนั้นตัวไมโครคอลโทรลเลอร์
ก็จะนําเวลา Time1 ที่ได้ไปคํานวณหาระยะทางจากเซนเซอร์ถึงไข่ในถาด
(D) ดังสมการที่ 3 โดยแสดงวงจรรวมที่ ต่อจริ งดังรู ปที่ 7 และแสดง
แผนผังการคํานวณหาระยะทางจากเซนเซอร์ ถึงไข่ในถาด ดังรู ปที่ 8 และ
นําค่า Height_Average (D) ที่ได้ไปคํานวณหาความสู งของไข่ในถาด (L)
ดังสมการที่ 4 ต่อไป

รู ปที่ 7 วงจรภาครับ และภาคส่ งสัญญาณอัลตราโซนิค

2.3 ส่ วนการประมวลผลด้ วยไมโครคอนโทรเลอร์ และแสดงผล
ในส่ วนของการออกแบบการประมวลผล เมื่อได้ค่านํ้าหนัก
จากการชัง่ นํ้าหนัก และได้ค่าความสู งจากการวัดส่ วนสู งเรี ยบร้อยแล้ว
โปรแกรมก็จะนําค่าที่ได้ท้ งั สองมาคํานวณหาค่าความสดของไข่ไก่โดย
คํานวณจากสมการที่ 5

รู ปที่ 8 แผนผังการคํานวณหาระยะทางจากเซนเซอร์ถึงไข่ในถาด
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ไม่มีการวิเคราะห์คลาดเคลื่อนแต่อย่างใด ซึ่ งในเบื้องต้นถือว่าสามารถใช้
งานได้ดี

กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณ คุณพงษ์ปกรณ์ วงษ์หนองแวง และคุณกมลวรรณ
ทวีสอน ที่ช่วยประกอบติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆในเครื่ องทดลองและเก็บผล
การทดสอบระบบ
ตารางที่ 1 การทดลองเครื่ องตรวจสอบคุณภาพไข่ไก่เทียบกับเครื่ องมือวัด

เครื่ องทดลอง

เครื่ องมือวัด **

ค่าผิดพลาด (%)

เครื่ องทดลอง

เครื่ องมือวัด

ค่าผิดพลาด (%)

เครื่ องทดลอง

เครื่ องมือวัด

เกรด

ค่าผิดพลาด (%)

ค่า H.U.

เครื่ องมือวัด *

1
2
3
4
5

ส่ วนสู ง (มิลลิเมตร)

เครื่ องทดลอง

ลําดับ (ฟอง)

นํ้าหนัก (กรัม)

64.51
61.29
65.29
60.11
64.41

63.87
60.78
64.05
60.65
64.52

1.00
0.84
1.94
0.89
0.17

3.02
2.74
3.78
1.57
3.02

3.18
2.51
4.00
1.65
3.07

5.03
9.16
5.50
4.85
1.63

42.33
40.15
52.77
14.55
42.03

45.27
36.35
56.20
16.31
43.07

6.49
10.45
6.10
10.79
2.41

B
B
B
C
B

B
B
B
C
B

ตารางที่ 2 ผลการทดลองเครื่ องตรวจสอบคุ ณ ภาพไข่ ไ ก่ เ ที ย บกับ
เครื่ องต้นแบบของบริ ษทั ซี พี
นํ้าหนัก (กรัม)

เครื่ องทดลอง

เครื่ องต้นแบบ

ค่าผิดพลาด
(%)

เครื่ องทดลอง

เครื่ องต้นแบบ

ค่าผิดพลาด
(%)

เครื่ องทดลอง

เครื่ องต้นแบบ

เกรด

ค่าผิดพลาด
(%)

รูปที่ 10 แสดงเครื่ องทดลองเทียบกับเครื่ องจากบริ ษทั ซี พี

ค่า H.U.

เครื่ องต้นแบบ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ส่ วนสู ง (มิลลิเมตร)

เครื่ องทดลอง

ลําดับ (ฟอง)

รู ปที่ 9 แผนผังการคํานวณหาค่าฮอร์ยนู ิต และการแสดงผลผ่านจอ LCD

62.85
66.76
66.86
66.08
61.17
69.10
65.88
66.86
67.25
62.80

62.10
65.80
65.80
66.50
60.70
68.55
67.10
67.05
65.11
62.50

1.21
1.46
1.61
0.63
2.42
0.80
1.82
0.28
3.28
0.48

4.00
3.73
3.45
3.21
3.79
3.96
3.89
3.88
3.50
3.95

3.82
3.86
3.66
3.40
4.00
4.15
3.86
3.66
3.40
4.00

4.71
3.37
5.74
5.59
5.25
4.57
0.77
6.01
2.94
1.25

56.96
51.21
47.28
43.98
55.28
52.91
53.83
53.15
47.76
56.28

55.20
53.50
50.90
47.50
58.10
55.58
52.76
50.13
47.71
57.04

3.19
4.28
7.11
7.41
4.85
4.80
2.03
6.02
0.10
1.33

B
B
B
B
B
B
B
B
B
B

B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
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จากการทดสอบเครื่ องทดลองพบว่าค่าความผิดพลาดในการ
ทดลองทั้งกรณี เครื่ องมือวัด และกับเครื่ องต้นแบบ เห็นว่าการชัง่ นํ้าหนัก
มีค่าความผิดพลาดไม่เกิน 4 เปอร์เซ็นต์ และการวัดความสู งมีค่าไม่เกิน
10 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งเมื่อนํามาคํานวณหาค่าฮอร์ยนู ิตจะได้ค่าความผิดพลาด
ไม่เกิน 11 เปอร์เซ็นต์ ซึ่ งเมื่อเทียบกับช่วงของค่าฮอร์ที่ใช้ในการคัดเกรด
คุณภาพของไข่ซ่ ึงมีช่วงกว้างทําให้ผลการทดลองในการคัดคุณภาพไข่จึง

8th ECTI-CARD 2016 “การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอย่างชาญฉลาดเพื่อตอบสนองภาคอุตสาหกรรมสมัยใหม่อย่างยัง่ ยืน”
610

บทความวิจัย
การประชุมวิชาการ งานวิจยั และพัฒนาเชิงประยุกต์ ครังที
th
ECTI-CARD 201 , Hua Hin, Thailand

การพัฒนาเครืองผสมอาหารสัตว์แบบเลือกสู ตรโปรแกรมทํางานได้
Development of Animal Feed Mixer Multi Recipe
กุลสมทรัพย์ เย็นฉําชลิต พิชิต อ้วนไตร พัชรีพรรณ สมวงษ์ และ โชติวุฒิ ประสพสุ ข
สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้ าอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื องกล คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ถนนนารายณ์มหาราช ตําบลทะเลชุบศร อําเภอเมือง จังหวัดลพบุรี
e-mail: kulsomsap.ycl@gmail.com, bnnapo@gmail.com, au_pps@hotmail.com tae_fully@hotmail.com

บทคัดย่อ

. บทนํา

บทความนี นํ า เสนอการพั ฒ นาเครื องผสมอาหารสั ต ว์ที
สามารถโปรแกรมการทํางานของสูตรอาหารที เหมาะสมได้ สู ตรโดยมี
ส่ วนประกอบหลัก ได้แก่ ถังเก็บ ส่ วนผสม ถังผสมและ ไซโลสําหรั บ
บรรจุ เครื องผสมอาหารสัตว์ทีพัฒนาขึนช่วยลดระยะเวลาการทํางานของ
เกษตรกรในการผลิ ต อาหารแต่ ละสู ต รและค่ าความผิด พลาดจากการ
ทํางานน้อยกว่าการผสมเองด้วยมื อ ซึ งช่วยส่ งเสริ มให้เกษตรกรมี รายได้
เพิ มขึนจากการขายอาหารสัตว์และการเกษตรในครัวเรื อน
ผลการวิ จั ย พบว่ า เครื องผสมอาหารสั ต ว์ ที พั ฒ นาขึ น มี
ประสิ ทธิ ภาพ สามารถผสมอาหารได้ตามโปรแกรมทีตังไว้

ประเทศไทยเป็ นประเทศเกษตรกรรมแรงงานส่ วนใหญ่ ของ
ประเทศเกือบครึ งหนึงทํางานในภาคการเกษตร [1] นับเป็ นหนึงในอาชี พ
หลักทีขับเคลือนเศรษฐกิจของประเทศผลผลิตทางการเกษตรมีหลายส่ วน
ทังจากการผลิ ต พื ช การประมงและปศุ สั ต ว์ ซึ งการทําปศุ สั ต ว์มี ก าร
ขยายตัวเพิ มขึ น [2] และมี ความสําคัญ เนื องจากประชากรที มี อัตราการ
เพิ มมากขึน ทําให้ความต้องการผลผลิตจากการทําปศุสัตว์เพิ มมากขึนไป
ด้วย ในการผลิตปศุสัตว์เพือตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริ โภคมีปัจจัย
หลายประการที ทําให้สัต ว์มีก ารเจริ ญ เติ บ โตและให้ผ ลผลิ ต เช่ น การ
ปรั บ ปรุ งพัน ธุ ์สั ตว์ การจัด การสุ ข ภาพสัต ว์ ทําให้มี ภูมิ คุ้มกัน โรคจาก
สภาวะภูมิอากาศที เปลียนแปลง ผูท้ ี ผลิ ตสัตว์จาํ เป็ นต้องหาทางทีจะเพิ ม
ประสิ ท ธิ ภาพในการผลิ ตสั ตว์ใ ห้ม ากขึ น โดยเฉพาะปั จ จัยที สําคัญ คื อ
อาหารสัตว์ เนืองจากเป็ นต้นทุ นที ใช้ในการเลียงสัตว์ไม่ นอ้ ยกว่าร้ อยละ
อาหารสัตว์ที ใช้เลี ยงสัตว์มีมากมายหลายชนิ ด แต่ ละชนิ ดมี คุณ ภาพ
ประสิ ท ธิ ภ าพ และราคาที แตกต่ า งกัน ออกไป ในการให้สั ต ว์มี ก าร
เจริ ญ เติ บ โตตามระยะเวลาที ก าํ หนดเพื อแข่ ง ขัน กับ คู่แ ข่ ง อื นในตลาด
ผูผ้ ลิ ตสัตว์จึงมี การจัดการให้อาหารสั ตว์อ ย่างถูกต้องและเหมาะสมกับ
ชนิดของสัตว์
เพือที จะลดต้นทุนในด้านอาหารสัตว์ผผู้ ลิตจะต้องหาอาหาร
สัตว์ที มีราคาถูก มีคุณภาพ ตามโภชนาการที ควรเป็ น โดยการนําผลผลิ ต
จากการผลิ ต เกษตรกรรมอื นที มี จ ํานวนมากพอนํา มาประยุก ต์ใช้เป็ น
ประโยชน์ในแง่ข องอาหารสัตว์ นํามาผสมกับอาหารหลักที ใช้เพือเพิ ม
คุณภาพของอาหาร โดยจะมีการผสมเป็ นสัดส่ วนทีชัดเจนแต่หากต้องการ
ปริ มาณการผสมที มากการผสมอาหารสัตว์ก จ็ ะเป็ นงานที ยุ่งยากเพราะ
โดยทั วไปมักจะผสมให้เสร็ จตามจํานวนแล้วนําไปใช้งานในครังเดี ยวไม่
ผสมซําหลายรอบ หากใช้กาํ ลังคนผสมในปริ ม าณมากส่ วนผสมอาจมี
ความคลาดเคลือนและการผสมอาหารอาจจะไม่ เข้ากันดีดงั นันเครื องผสม
อาหารสัตว์จึงเป็ นสิ งจําเป็ นทีจะเป็ นตัวช่วยสําคัญของเกษตรกรเพือทีจะ
ได้สูตรอาหารทีเป็ นมาตรฐานมีคุณค่าและโภชนาการทีเท่าเดิมในทุกครัง

คําสําคัญ: เครื องผสมอาหารสัตว์, PLC

Abstract
This paper presents the development of animal feed mixer
multi recipe, It can program 3 of recipes, including storage tanks, mix
tanks and silos for mixed containers. The animal feed mixer reduce the
duration of the farmer’s work do 3 recipe of animal feed preparing, and
the error of the recipe less mixing by hand. Which encourages farmers
to increase revenue from the sale of livestock and agriculture
household.
The results showed that the animal developed effectively.
Food can be mixed according to preset programs.
Keywords: Animal feed Mixing, PLC

th
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จากความสําคัญ ของเครื องผสมอาหารที กล่ าวมาผู้วิ จัย จึ ง
ออกแบบและพัฒนาเครื องผสมอาหารสัตว์แบบอัตโนมัติ ทีสามารถเลือก
สู ต รผสมอาหารเพื อให้เป็ นไปตามสั ด ส่ ว นของสั ต ว์ใ นแต่ ล ะช่ ว งวัย
สามารถผสมอาหารได้เป็ นปริ มาณมาก มี ส่วนผสมที ถูกต้องลดต้นทุ น
การจ้างแรงงานคนและเพิ มรายได้ให้กบั เกษตรกรจากการขายอาหารสัตว์
และการเกษตรในครัวเรื อน

. PLC
PCL (Programmable logic Control : PLC) เป็ นอุปกรณ์ควบคุ ม
การทํางานของเครื องจักรหรื อกระบวนการทํางานต่างๆในการต่อใช้งาน
PLC จะมี ส่วนทีเป็ นภาคอินพุตและเอาต์พุตสําหรั บใช้งาน ในภาคอิ นพุต
อาจเป็ นตัวตรวจวัดหรื อ สวิทตช์ต่างๆส่ วนภาคเอาต์พุตจะใช้ต่อออกไป
ควบคุ มการทํางานของอุ ปกรณ์หรื อเครื องจักรเช่ น มอเตอร์ เราสามารถ
สร้างวงจรหรื อแบบของการควบคุ มได้โดยการป้ อนเป็ นโปรแกรมคําสั ง
เข้าไปใน PLC นอกจากนี ยังสามารถใช้งานร่ วมกับอุปกรณ์อืนเช่นเครื อง
อ่ า นบาร์ โ ค๊ ด (Barcode Reader) เครื องพิ ม พ์ (Printer) ซึ งในปั จจุ บั น
นอกจากเครื อง PLC จะใช้งานแบบเดียว (Standalone) แล้วยังสามารถต่ อ
PLC หลายๆ ตัวเข้าด้วยกัน (Network) เพือควบคุมการทํางานของระบบ
ให้มีประสิ ทธิ ภาพมากยิ งขึน

. ทฤษฎีทีเกียวข้ อง
. เครืองผสมอาหารสั ตว์
การผสมอาหารสัตว์แต่เดิมใช้แรงงานคนในการผสมซึ งทําให้
ผูใ้ ช้งานเกิดความเหนื อยล้าในการเตรี ยมส่ วนผสม ทําให้เกิดการปั ญ หา
การสิ นเปลื องวัต ถุ ดิบ ผสมไม่ ได้สัดส่ วนจึ งได้มีก ารคิ ดค้นเครื องผสม
อาหารสัตว์ขึนมา เช่น ใช้การปั น (blender) ด้วยใบมีดหมุ นด้วยความเร็ ว
สูงตัดวัตถุให้มีขนาดเล็ก และอัดผ่านรู ตะแกรงได้เนือวัตถุสมําเสมอเป็ น
เนือเดียวกัน ซึ งอาจใช้เป็ นทังเครื องบดและเครื องผสมในขณะเดียวกันได้
การโม่ (roller mill) ทํางานโดยอาศัยแรงเสี ยดสี มีส่วนประกอบคื อ แผ่น
เหล็กสองแผ่นประกบกันโดยแผ่นหนึ งติดอยู่กบั ที ไม่ มีการเคลื อนไหว
ในขณะทีอี กแผ่นหนึ งหมุ น ผิวของแผ่นเหล็กของด้านที ประกบกันจะมี
ลักษณะเป็ นร่ องๆ หรื อตารางมี สันนูนเพื อให้อาหารที บดได้ที แล้วผ่าน
ออก ขนาดวัตถุทีบดได้ขึนกับความห่างของแผ่นเหล็ก 2 อัน ส่ วนอีกแบบ
หนึ ง ใช้เป็ นลูกกลิ งหมุ นรอบแกนและบดอาหารได้โดยผ่านลงระหว่าง
ช่องลูกกลิ ง เครื องบดแบบค้อนเหวียง (hammer mill) ประกอบด้วยท่อน
เหล็กเล็ก ๆ หลายท่ อนยึดอยู่กบั แกนหมุ น อย่างหลวม ๆ เมื อแกนกลาง
หมุนจะเหวียงท่อนเหล็กให้กางออกตีวตั ถุต่าง ๆ ที เราต้องการบดให้แตก
ละเอี ยด จนสามารถที จะผ่านรู ตะแกรงออกมาได้ เครื องผสมแบบตัง
(vertical mixer) การทํางานของเครื องใช้สกรู ลาํ เลี ยง (Screw Flights) มี
ลักษณะเป็ นเกลียวหมุนดึงอาหารเข้าท่อเหล็กจากตอนล่างของเครื อง แล้ว
เหวียงอาหารออกตอนบนและตกลงมาทําให้เกิดการผสมขึ นอย่างช้า ๆ
ซึ งจะเป็ นถัง ลักษณะทรงกระบอกตังขึ น และตอนล่ างเรี ยวเข้าเป็ นรู ป
กรวย เครื องแบบนีใช้ตามโรงผสมขนาดเล็กและใช้ในฟาร์มขนาดเล็ก

รู ปที PLC MITSUBISHI รุ่ น FX U- MT-ES/A

3. การออกแบบเครืองผสมอาหารสั ตว์
เครื องผสมอาหารสัตว์แบบเลื อกสู ตรโปรแกรมที พัฒ นาขึ น
ประกอบด้วยส่ วนสําคัญคือส่ วนเก็บวัตถุดิบและส่ วนผสมอาหาร ในส่ วน
เก็บ วัตถุ ดิบ แบ่ งช่ องของการเก็บ วัตถุ ดิบ ออกเป็ น ช่ อง คื อ รํา ช่ อ ง
ข้า วโพด ช่ อ ง หัว อาหาร ช่ อ ง และปลายข้าว ช่ อ ง สามารถเก็บ
วัตถุ ดิบแต่ ละชนิดไว้ได้ถึง กิโลกรั ม / ถัง และในการทํางานวัตถุดิบ
จะเทลงมายังรางรั บวัตถุ ดิบ และส่ งต่อไปยังไซโลเพือทําการผสม เพียง
แค่กดปุ่ ม Start ตามสูตรที ต้องการ เครื องผสมอาหารจะทํางานตามระบบ
และผสมอาหารออกมาตามสูตรที ต้องการ โดยการทํางานจะใช้ PLC ใน
การควบคุ มจากเซ็ นเซอร์ที วัดปริ มาณของวัตถุดิบและสั งให้มอเตอร์ ทาํ
การขับชุดสกรู ลาํ เลียงการหาแรงบิดสามารถหาได้จากสมการ ( ) , ( )
Tg 

9.55 P2
NS

Tg  Pout

60
9.81 2 N r

รู ปที 1 เครื องผสมแบบตัง
th
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รู ปที ชุดควบคุมการทํางานของเครื องผสมอาหาร
ตารางที 1 ทดสอบการผสมอาหารสูตรที สําหรับหมูขนาดเล็ก
ปริมาณวัตถุดบิ ทีใช้ ในการผสมอาหาร
ทังหมด (กิโลกรัม)
ข้าวโพด
บด

ปลาย
ข้าว

รํา
ละเอียด

หัวอาหาร

เวลาทีใช้ ใน
การผสม
อาหาร
(นาที)

ผลการทดสอบ

ส่วนผสมยังไม่เข้ากนั
ส่วนผสมเข้ากนั
บางส่วน
ส่วนผสมเข้ากนั ดี

ตารางที 2 ทดสอบการผสมอาหารสูตรที สําหรับหมูขนาดกลาง
รู ปที เครื องผสมอาหารทีพัฒนา

ปริมาณวัตถุดบิ ทีใช้ ในการผสมอาหาร
ทังหมด (กิโลกรัม)
ข้าวโพด
บด

ในการคํานวณปริ มาตรถังเก็บอาหารในงานวิจยั ครังนีสามารถ
หาได้จากสมการพืนทีทรงกระบอก ( ) และปริ มาตรทรงกรวย ( )
พืนทีทรงกระบอก =  r 2 h

()

1
ปริ มาตรทรงกรวย =  r 2 h
3

(4)

รํา
ละเอียด

หัวอาหาร

ผลการทดสอบ

ส่วนผสมยังไม่เข้ากนั
ส่วนผสมเข้ากนั
บางส่วน
ส่วนผสมเข้ากนั ดี

ตารางที 3 ทดสอบการผสมอาหารสูตรที สําหรับหมูขนาดใหญ่

r คือ รัศมีของวงกลม
h คือ ความสูงของถัง

ปริมาณวัตถุดบิ ทีใช้ ในการผสมอาหาร
ทังหมด (กิโลกรัม)
ข้าวโพด
บด

4. ผลการทํางาน
4.1 ทดสอบการผสมอาหาร

ปลาย
ข้าว

รํา
ละเอียด

หัวอาหาร

เวลาทีใช้ ใน
การผสม
อาหาร
(นาที)

ผลการทดสอบ

ส่วนผสมยังไม่เข้ากนั
ส่วนผสมเข้ากนั
บางส่วน
ส่วนผสมเข้ากนั ดี

ทดสอบการทํางานตามสู ตรผสมอาหารทัง สู ตรโดยใช้การ
ทดลองกับ การเลี ยงหมู ขนาดคื อ ขนาดเล็ ก , กลางและ ใหญ่ การ
ตรวจสอบคื อ ดู ลั ก ษณะของอาหารที ผสมกัน ว่ า มี ค วามเข้า กัน ดี ต าม
โปรแกรมที ตังไว้โดยในตารางที แสดงผลการทํางานโปรแกรมหมู
ขนาดเล็ก
th

ปลาย
ข้าว

เวลาทีใช้ ใน
การผสม
อาหาร
(นาที)

ผลจากการทํางานตามโปรแกรมพบว่าอาหารหมูที ใช้เครื อง
ผสมอาหารมีคุณภาพตามที ตังไว้และสามารถนําไปใช้งานได้ด้วยเวลาที
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รวดเร็ วและการเก็บวัตถุดิบทีมากสามารถทําให้การผสมอาหารสามารถ
ทําได้คราวละมากๆ

เอกสารอ้ างอิง
[1] สํานักงานสถิ ติ แห่ งชาติ . (2559, มี ค .). ทิ ศทางการทํางานของ
แรงงานไทย [Online]. Available: http://www.nso.go.th
[2] สารสนเทศส่ งเสริ มการเกษตร. (2559, กพ). มูลค่ าผลิตภัณฑ์ มวล
รวมภายในประเทศ
[Online].Available: http://www.agriinfo.doae.go.th
[3] กิตติศกั ดิ แสนประเสริ ฐ, “เครื องผสมนํายางพารากับสารเคมีขนาด
เล็ก”. รายงานการวิจยั : มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย,
[4] รัฐศักดิ พรหมมาศ, “เครื องผสมผงถ่านเพืออัดแท่ง”. รายงานการ
วิจยั : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสิ นทร์ วิทยาเขตวัง
ไกลกังวล,

รู ปที อาหารหมูหลังจากผสมจากซ้าย หมูขนาดเล็ก กลาง ใหญ่

4.2 คํานวณรายจ่ ายเทียบกับการจ้ างแรงงานคน
ในงานวิจยั ครั งนี ทําการเปรี ยบเทียบผลของการใช้รายจ่ายใน
การจ้างแรงงานรายวันกับรายจ่ ายค่ าไฟฟ้ าที ใช้ตลอดระยะเวลาการเลี ยง
สุ กร สัปดาห์แสดงในตารางที
ตารางที 4 ค่าไฟฟ้ าตลอดระยะเวลา สัปดาห์ต่อจํานวนสุ กร
ขนาดสุ กร

สัปดาห์

ปริมาณอาหาร/วัน (kg)

จํานวนยูนิต

สุกรเล็ก
สุกรกลาง
สุกรใหญ่

-

80
200
400

.
.
.
.

รวม

กุลสมทรัพย์ เย็นฉําชลิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้ าอุตสาหกรรม
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี
Research Area : Electrical Power,
Control System

ตัว
ค่าไฟฟ้า
(บาท)
.
.
.
.

พิชิต อ้วนไตร
สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้ าอุตสาหกรรม
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี
Research Area : Electronics,
Telecommunication System

รายจ่ายค่ าไฟฟ้ าตลอดระยะเวลาการเลี ยงสุ กร สัปดาห์เมื อ
นํามาเปรี ยบเที ยบกับ ค่ าจ้างแรงงานผสมอาหารรายวันที มี ค่าแรงขันตํา
บาทต่อวัน แสดงในตารางที

พัชรีพรรณ สมวงษ์
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี
Research Area : Computer Programming

ตารางที 5 เปรี ยบเที ยบรายจ่ ายในการผสมอาหารระหว่างแรงงานคนกับ
เครื องผสมอาหาร
ประเภท
แรงงานคน
เครื องผสมอาหาร

จํานวนวัน
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ทํางานได้ที ผูว้ ิจัยได้พฒ
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การให้ นา้ และปุ๋ยทางสายเทปนา้ หยดในแปลงข้ าวโพดหวาน
Drip Tape Irrigation and Fertigation in Sweet Corn Fields
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Irrigation and fertigation in crop productions need to be
more precise because of the deficit water supply, higher fertilization
cost, demanding on good produces, and shortage of skilled farmers.
This research develops the semi-automatic drip tape irrigation and
fertigation control systems for sweet corn planting. The findings show
that our low-cost system are practical. Several comments from crop
growers suggest that the system should have functions for analyze the
relationship between crop growing stages and its water requirements.

ภูมิอากาศที่แปรปรวนไปจากแบบแผนของภูมิอากาศที่เคย
เป็ นเช่นในอดีต ส่ งผลให้ฤดูกาลในการปลูกพืชมีแนวโน้มเปลี่ยนแปลง
ไม่แน่นอน การปลูกโดยอาศัยทรัพยากรน้ าที่ได้จากน้ าฝนและน้ าจาก
แหล่งธรรมชาติตามฤดูกาล จึงเป็ นการทาการเกษตรที่มีความเสี่ ยงสู ง
เกษตรกรจึงต้องปรับตัวให้ทนั กับความเปลี่ยนแปลงโดยอาศัยเทคโนโลยี
ที่สามารถเพิ่มความแม่นยาในการทาการเกษตร เช่นเทคโนโลยีในการให้
น้ าให้ปุ๋ยแก่พืชแบบอัตโนมัติเป็ นต้น ปัจจัยที่จะทาให้การใช้งานการให้
ปุ๋ ยในระบบน้ า (fertigation) [2] เกิดประสิ ทธิ ภาพดังนี้ มีระบบการให้น้ า
ที่เหมาะสมและมีการกระจายของน้ าในพื้นที่สม่าเสมอ มีวิธีการควบคุม
การให้น้ าที่เหมาะสมตามความต้องการของพืช ไม่มากเกินไปจนเกิดการ
ชะล้าง หรื อน้อยเกินไปจนทาให้พืชขาดน้ า มีความเข้าใจการใช้ปยและ
ุ๋
สารเคมีที่ผสมลงในน้ าอย่างถูกต้อง เช่น ปุ๋ ยที่ผสมต้องละลายน้ าได้หมด
และเมื่อผสมแล้วต้องไม่ตกตะกอน
รู ้สูตรหรื อสัดส่ วนของปุ๋ ย
อัตราการใส่ ธาตุอาหารหลัก ธาตุอาหารรอง ปริ มาณที่ใช้ และช่วงเวลา
การให้ปุ๋ยที่เหมาะสมกับชนิ ดพืชและชนิ ดของดินที่ปลูก
ระบบควบคุมการให้น้ าให้ปุ๋ยแบบกึ่งอัตโนมัติทางสายเทปน้ า
หยดในแปลงข้าวโพดหวานนี้ เป็ นการบูรณาการ องค์ความรู้ในการให้น้ า
ให้ปยจากนั
ุ๋
กวิชาการด้านข้าวโพด ข้อมูลภูมิอากาศ และข้อมูลความชื้น
ในดิน เพื่อนามาสร้างข้อกาหนดในการให้น้ าให้ปุ๋ย นอกจากนั้นยังมีการ
พัฒนาอุปกรณ์วดั ระดับความชื้นในดินราคาถูกที่มีความถูกต้องเพียงพอ
สาหรับใช้งานในแปลงพืชไร่ มีการบันทึกข้อมูลรู ปแบบใกล้เคียงเวลา
จริ ง ในดาต้าล็อกเกอร์ และระบบฐานข้อมูล

Keywords: drip irrigation, sweet corn, soil moisture

2. รายละเอียดการพัฒนา

บทคัดย่ อ
การให้น้ าให้ปุ๋ ยในแปลงพื ชไร่ ตอ้ งการความแม่น ยาเพิ่ มขึ้ น
เนื่ องจากน้ ามีจากัด ปุ๋ ยมี ราคาแพง ผูช้ ้ื อต้องการผลผลิ ตคุ ณภาพดี และ
แรงงานทักษะภาคเกษตรหาได้ยาก การวิจยั นี้ พฒ
ั นาระบบให้น้ าให้ปุ๋ย
แบบกึ่งอัตโนมัติทางสายเทปน้ าหยดในแปลงข้าวโพดหวาน โดยคานึงถึง
บริ บทของการปลูกของเกษตรกรและความคุม้ ค่าทางเศรฐศาสตร์ ผลการ
ทดลองชี้ ว่าระบบสามารถนามาใช้งานได้จริ ง ผลการทดลองสามารถ
นาไปใช้งานได้จริ ง อย่างไรก็ ตามผูป้ ลู ก แนะน าให้ มีการพัฒนาต่อยอด
ระบบในปัจจุบนั เพื่อให้สามารถหาความสัมพันธ์ระหว่างการเจริ ญเติบโต
ของพืชกับปริ มาณการใช้น้ าของพืชที่แท้จริ ง
คาสาคัญ: ระบบน้ าหยด, ข้าวโพดหวาน, ความชื้ นในดิน

Abstract

ในการให้น้ า ระบบจะทาการเช็คความชื้ นในดิ นทุกๆ 5 นาที
โดยที่เมื่อความชื้ นในดินต่าและภูมิอากาศเหมาะสมจะทาการปล่อยน้ าเข้า
แปลง สาหรับการให้ปุ๋ยทางน้ าผูป้ ลูกเลือกที่จะทาการควบคุมการปล่อย

1. บทนา
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ปุ๋ ยด้วยตัวเองโดนการกดปุ่ มปล่ อยปุ๋ ย เนื่ องจากเหตุผ ลหลายประการ
รวมทั้งผูป้ ลูกยังต้องการที่จะใช้ประสพการณ์ในการจัดการการปลูก ด้วย
ตัวเองในบางส่วน

รูปที่ 1 หน้ากล่องควบคุมการให้น้ าให้ปยุ๋

รู ปที่ 3 อุปกรณ์กล่องควบคุมการให้น้ าให้ปยุ๋
ส่ วนอุปกรณ์ในส่ วนสถานี อากาศ ประกอบไปด้วยเซ็นเชอร์
วัดความเร็ วและทิศทางลม ปริ มาณน้ าฝน อุณหภูมิ ความชื้นและความ
เข้มแสง โดยค่าทีวดั ได้ทาการผ่านตัวกรอง Kalman filter [3] เพื่อกรอง
สัญญาณรบกวน

รูปที่ 2 ระบบควบคุมการให้น้ าให้ปยุ๋
ส่ ว นอุ ป กรณ์ ห ลัก ในกล่ อ งควบคุ ม ประกอบด้ว ย Arduino
Mega2560 โมดูลนาฬิกา DS1370 โมดูลบันทึกข้อมูล SD Card Relay 5V
เซนเซอร์วดั ความชื้นในดิน และ SD Card

รู ปที่ 5 อุปกรณ์วดั สภาพอากาศในแปลง

3. การทดสอบ
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งานวิจยั นี้แบ่งเป็ น 3 การทดลอง การทดลองแรกทาการหา
อัตราปุ๋ ยเคมีที่เหมาะสมอัตราต่อการเจริ ญเติบโตและการให้ผลผลิตของ
ข้าวโพดหวาน อัตราปุ๋ ยน้ าที่เหมาะสมที่สุดนี้ (N-P2O5-K2O 20-10-10
กก./ไร่ ) ได้ถูกนาไปใช้ในการทดลองที่สองซึ่ งเป็ นการทดสอบระบบ
ควบคุมที่พฒั นาขึ้นว่าสามารถจ่ายน้ าจ่ายปุ๋ ยได้ดีหรื อไม่โดยวัดจากความ
สม่าเสมอของการเจริ ญเติบโตของต้นข้าวโพด โดยให้ปยตามอั
ุ๋
ตราที่
เหมาะสมที่ได้จากการทดลองในการทดลองแรก การทดลองที่สามเป็ น
การทดสอบการใช้งาน (usability test) ระบบควบคุมด้วยเทคนิค
thinkaloud [4] จากผูป้ ลูกข้าวโพด การทดลองในแต่ละส่ วนมีรายละเอียด
ดังนี้

ให้ น้ าทางสายเทปน้ าหยด การใส่ ปุ๋ยทางดิ น ครั้ งที่ 1ใส่ ปุ๋ยรองพื้ นก่ อน
ปลูกสู ตร 15-15-15 อัตรา 30 และ 50 กิโลกรัมต่อไร่ ครั้งที่ 2 ใส่ ปุ๋ยพร้อม
กลบโคนต้น ข้าวโพด สู ตร 46-0-0 อัตรา 30 กิ โลกรั ม ต่ อไร่ ท าการเก็ บ
เกี่ ยวผลผลิ ตข้าวโพด เมื่ อข้าวโพดหวานอยูใ่ นระยะน้ านม (Milk Stage)
ซึ่งนับจากวันหลังออกไหม 50 เปอร์ เซ็นต์ 19 วัน โดยเก็บสิ่ งทดลองละ 6
ซ้ าๆ ละ 21 ต้น เพื่อบันทึกลักษณะผลผลิตและลักษณะทางพืชไร่ ที่สาคัญ
จากการทดลองการหาอัตราปุ๋ ยที่เหมาะสมต่อการเจริ ญเติบโต
และผลผลิ ต ข้าวโพดหวาน พัน ธุ์ หวานแม่ โจ้ 84 พบว่ า การให้ ปุ๋ ย
ข้าวโพดหวานระบบ GAP ให้ ผลผลิ ตฝั ก สดทั้งเปลื อกสู งสุ ด คื อ 2,432
กิโลกรัม/ไร่ ซึ่งไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติกบั การให้ปุ๋ยทางระบบน้ า
หยดที่อตั รา N-P2O5-K2O 20.10.0-10.0 กก./ไร่ ที่ให้ผลผลิ ตน้ าหนัก
ฝั ก สดทั้ง เปลื อ ก 2,337 กิ โ ลกรั ม /ไร่ ในขณะเดี ย วกัน การให้ ปุ๋ ย
ข้าวโพดหวานระบบ GAP ให้ผลผลิตฝักสดแตกต่างกันทางสถิ ติกบั การ
ให้ปุ๋ยทางระบบน้ าหยดที่ อตั รา N-P2O5-K2O 15.0-7.5-7.5 กก./ไร่ ,
อัตรา N-P2O5-K2O 10.0-5.0-5.0 กก./ไร่ และในอัตรา N-P2O5-K2O
5.0-2.5-2.5 กก./ไร่ ให้ผลผลิ ตฝั กสดทั้งเปลื อก 2,258 กก./ไร่ 2,155
กก./ไร่ และ 2,050 กก./ไร่ ตามลาดับ ซึ่งการให้ปุ๋ยทางระบบน้ าหยดทั้ง 4
อัตราให้ผลผลิ ตฝั กสดสู งกว่าการให้ปุ๋ยข้าวโพดหวานแบบมาตรฐาน ที่
ให้ผลผลิตฝักสดทั้งเปลือก 2,037 กก./ไร่

3.1 ทดลองหาอัตราปุ๋ยเคมีทเี่ หมาะสม
วางแ ผน ก ารท ดล องแ บ บ Randomized Complete Block
Design (RCBD) [1] มี วิ ธี ก ารใส่ ปุ๋ ยและอัต ราปุ๋ ย 6 อัต รา (treatments)
จานวน 6 ซ้ า (replications) โดยปลูกแบบ Strip test ได้แก่
ตารางที่ 1 การให้ปุ๋ยทางระบบน้ าหยด N-P2O5-K2O
อัตรา สูตรปุ๋ ย
1
5.0-2.5-2.5 กก./ไร่
2
10.0-5.0-5.0 กก./ไร่
3
20.0-10.0-10.0 กก./ไร่
4
20.0-10.0-10.0 กก./ไร่
5
ปุ๋ ยรองพื้น สูตร 15-15-15 อัตรา 30 กก/ไร่ และสูตร 460-0 อัตรา 30 กก/ไร่ (แบบมาตรฐาน)
6
ปุ๋ ยรองพื้น สูตร 15-15-15 อัตรา 50 กก/ไร่ และใส่ ปุ๋ย
สูตร 46-0-0 อัตรา 30 กก/ไร่ (แบบ GAP)

3.2 ทดสอบระบบควบคุม
วางแผนการทดลองแบบ Randomized Complete Block
Design (RCBD) [1] มีจานวน 9 พันธุ์ (treatments) 3 ซ้ า (replications)
การเตรี ยมแปลงและการเตรี ยมดิน เตรี ยมพื้นที่โดยการไถจอบหมุนเพื่อ
กลบวัชพืช และใช้จอบเพื่อปรับพื้นที่ จากนั้นวัดพื้นที่ทาแนวปลูกโดยมี
ระยะระหว่างแถว 75 เซนติเมตร ระยะระหว่างตัน 20 เซนติเมตร แถวมี
ความยาว 4 เมตร 1 แถวปลูกได้ 21 ต้น ปลูกพันธุ์ละ 4 แถวต่อซ้ า (4
rows/plot)ก่อนปลูกทาการเพาะเมล็ดข้าวโพดลงในถาดหลุมขนาด 104
หลุม การปลูก ปลูกโดยการย้ายกล้าเมื่อกล้าข้าวโพดมีอายุ 7 วันโดยมี
ระยะระหว่างแถว 75 เซนติเมตร ระยะระหว่างต้น 20 เซนติเมตร ทาการ
กระทุง้ หลุมโดยใช้ไม้กระทุง้ ย้ายกล้าข้าวโพดหลุมละ 1 ต้น การให้น้ า
โดยใช้ระบบควบคุมการให้น้ าแบบอัตโนมัติ การกาจัดวัชพืชทาโดยใช้
แรงงานคนโดยการใช้จอบถางวัชพืช การถอนต้นแขนงต้นข้าวโพดเมื่อ
ข้าวโพดอายุประมาณ 35 วัน เพื่อลดการแย่งธาตุอาหาร การเด็ดฝักสอง
ทิ้งหลังจากข้าวโพดออกไหมได้ 50 เปอร์ เซ็นต์ ได้ 5 วัน การใส่ ปุ๋ยการให้
ปุ๋ ยทางระบบน้ าหยดสัปดาห์ละ 1 ครั้ง โดยใส่ ไปพร้อมกับการให้น้ าทาง
สายเทปน้ าหยด โดยใช้อตั ราปุ๋ ย N-P2O5-K2O 20.0-10.0-10.0 กก./ไร่
แบ่งใส่ 10 ครั้ง ทาการเก็บเกี่ยวผลผลิตข้าวโพด เมื่อข้าวโพดหวานอยูใ่ น
ระยะน้ านม (Milk Stage) ซึ่งนับจากวันหลังออกไหม 50 เปอร์เซ็นต์ 19

การเตรี ยมแปลงและการเตรี ยมดิ น เตรี ยมพื้ น ที่ โดยการไถ
จอบหมุนเพื่อกลบวัชพื ช และใช้จอบเพื่อปรั บพื้น ที่ จากนั้นวัดพื้นที่ ท า
แนวปลู กโดยมี ระยะระหว่างแถว 75 เซนติ เมตร ระยะระหว่างตัน 20
เซนติ เมตร แถวมี ค วามยาว 5 เมตร 1 แถวปลู ก ได้ 26 ต้น เพาะเมล็ ด
ข้าวโพดลงในถาดหลุม ขนาด 104 หลุม การปลูกโดยการย้ายกล้า เมื่ อ
กล้าข้าวโพดมี อายุ 7 วัน โดยมี ระยะระหว่างแถว 75 เซนติ เมตร ระยะ
ระหว่างต้น 20 เซนติเมตร ทาการกระทุง้ หลุ มโดยใช้ไม้กระทุง้ ย้ายกล้า
ข้า วโพดหลุ ม ละ 1 ต้น การปฏิ บ ัติ ดู แ ลรั ก ษา การให้ น้ าให้ น้ าอย่ า ง
สม่าเสมออย่าให้ขาดน้ า ให้ แบบระบบน้ าหยด การกาจัดวัชพื ช โดยใช้
แรงงานคนโดยการใช้จอบถางกาจัดวัชพืช การถอนต้นแขนงต้นข้าวโพด
เมื่อข้าวโพดอายุประมาณ 35 วัน เพื่อลดการแย่งธาตุอาหาร การเด็ดฝัก
สองทิ้งหลังจากข้าวโพดออกไหมได้ 50 เปอร์ เซ็ นต์ ได้ 5 วัน การใส่ ปุ๋ย
การให้ปุ๋ยทางระบบน้ าหยด ให้สปั ดาห์ละ 1 ครั้ง โดยใส่ ไปพร้ อมกับการ
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วัน โดยเก็บพันธุ์ละ 3 ซ้ า เก็บข้าวโพดหวาน 2 แถวกลาง เพื่อบันทึก
ลักษณะผลผลิตและลักษณะทางพืชไร่ ที่สาคัญ
ประสิ ทธิภาพของระบบควบคุมการจ่ายน้ าจ่ายปุ๋ ยวัดได้จาก
ความสม่าเสมอของความสู งของต้นข้าวโพด ซึ่ งการทดลองนี้ใช้การวาง
แผนการทดลองแบบ Randomized Complete Block Design (RCBD) ใน
การวัดข้าวโพดจานวน 9 พันธุ์ การเก็บเกี่ยวทาเมื่อข้าวโพดหวานอยูใ่ น
ระยะน้ านม (Milk Stage) ซึ่งนับจากวันหลังออกไหม 50 เปอร์เซ็นต์ 19
วัน โดยเก็บพันธุ์ละ 3 ซ้ า เก็บข้าวโพดหวาน 2 แถวกลาง การวิเคราะห์
Analysis of Variance ได้ผลดังนี้จากการทดลองการเปรี ยบเทียบคุณภาพ
และผลผลิตข้าวโพดหวานจานวน 9 พันธุ์ 3 ซ้ าพบว่าลักษณะความสูง
ของต้นข้าวโพดหวานที่อายุ 48 วัน หลังจากย้ายกล้า มีความแตกต่างกัน
ุ๋ างสม่าเสมอทัว่ พื้นที่
ทางสถิติ (P<0.05) ระบบสามารถให้น้ าให้ปยอย่
และให้ผลผลิตได้ในปริ มาณที่เหมาะสม

การวิจยั นี้ ได้รับทุนจากสภาวิจยั แห่ งชาติประจาปี พ.ศ.2558
และได้ใช้แปลงปลูกของสานักวิจยั ม.แม่โจ้ นักวิจยั ขอแสดงความ
ขอบคุณทั้งสองหน่วยงาน
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ตารางที่ 3 ความแปรปรวนลักษณะความสูงของต้นข้าวโพด ายุ 48 วัน
Source df
SS MS
F F.05 F.01 F-Prob
Block 2 87.0487 43.5243 0.24 3.63 6.23 0.7887
Treatment 8 4817.6993 602.2124 3.38 2.59 3.89 0.0183
Ex. error 16 2853.6380 178.3524
Total
26 7758.3859 298.3995
Grand Mean = 176.71 CV = 7.56 %
LSD .05 = 23.12 LSD .01 = 31.85

อลงกต กองณี
งานวิจยั ที่สนใจ โมบายแอ็พพลิเคชัน่ ทาง
การเกษตร

4. สรุปผลและข้ อเสนอแนะ
จากการทดลองการใช้ระบบการให้น้ าแบบอัตโนมัติ พบว่า
ระบบการให้น้ าสามารถนามาใช้งานได้จริ ง แต่ยงั คงต้องมีการพัฒนา
รู ปแบบของโปรแกรมควบคุมการให้น้ าให้มีความหลากหลายมากขึ้น
และสามารถนาไปใช้กบั พืชชนิ ดอื่นๆได้ และควรจะมีจอแสดงผลให้
ชัดเจน เช่น ในขณะนี้ ความชื้ นในดินมีความชื้นเหลืออยูก่ ี่เปอร์ เซ็นต์ แล้ว
ค่าที่ต้งั เอาไว้วา่ ความชื้นในดินลดลงเหลือกี่เปอร์ เซ็นต์ป๊ัมน้ าจึงทาการปั๊ ม
น้ าลงไปในแปลง แล้วใช้ระยะเวลาเท่าไรในการให้น้ าตลอดจนปริ มาณที่
ใช้ในการให้ในแต่ละครั้ง
ถ้าสามารถนามาแสดงผลให้เห็นภาพและ
สามารถบันทึกข้อมูลเก็บไว้ได้ ระบบต่างๆ ก็จะสามารถนามาพัฒนางาน
ต่างๆได้อีกมากมายตลอดจนสามารถหาความสัมพันธ์ระหว่างการ
เจริ ญเติบโตของพืชกับปริ มาณการใช้น้ าของพืชที่แท้จริ ง

พัชรี ยางยืน
งานวิจยั ที่สนใจ สารสนเทศเพื่อการบริ หาร
จัดการ โมบายแอ็พพลิเคชัน่

เสกสรร สงจันทึก
งานวิจยั ที่สนใจ ปรับปรุ งพันธ์ขา้ วโพด และ
การวางแผนการผลิตพืช

ผศ ดร ธงชัย มณี ชูเกตุ
งานวิจยั ที่สนใจ ระบบเซ็นเชอร์ทางการเกษตร
และระบบเกษตรอัจฉริ ยะ
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An Application of Microcontroller for Solar Drying
สถาพร สิทธิวงค์ 1 และ ผศ.ดร.ชัยยพล ธงชัยสุ รัชต์ กลู 2
1
ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้ า วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
1518 ถนนพิบูลสงคราม แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุ งเทพฯ 10800 โทรศัพท์ 02-555-2000 ต่อ 6311 E-mail: sathaporn.s@cit.kmutnb.ac.th
2
ภาควิชาครุ ศาสตร์ ไฟฟ้ า คณะครุ ศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
1518 ถนนพิบูลสงคราม แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุ งเทพฯ 10800 โทรศัพท์ 02-555-2000 ต่อ 3339, 2501 E-mail: srp@kmutnb.ac.th

Monocrystalline solar panels is used to transform solar energy into
electrical energy to charge a 12V ,7.2 Ah. A measure of temperature
and humidity can be displayed by LCD ,used humidity and temperature
sensor model DHT22. The test of the chili product 0.5 kg, tested at the
solar intensity between 756-1058 W/m2. found that the humidity
decreased 18%-10%, using drying time 6 hours, the controlled
temperature in the cabinet between 35-40ºC, and the weight of the chili
after drying was 0.156 kg. When tested with 0.5-kg pork, the humidity
decreased from 95 to 50%, with the drying time 4-5 hours, and the
temperature inside the cabinet 50-60º C. This solar drying cabinet can
be used today with many various kinds of the products – chili, banana
and pork. The villagers and communities can further make use of it.
Keywords: Dryers, Solar, Microcontroller

บทคัดย่ อ
บทความนี้ น าเสนอการประยุก ต์ใ ช้ไมโครคอนโทรลเลอร์
บอร์ ด Arduino Mega2560 เพื่อนามาควบคุ มอุณหภูมิและความชื้ นใน
ตู้อ บแห้ งพลัง งานแสงอาทิ ต ย์ โดยออกแบบตู้อ บให้ มีข นาดกว้า ง 80
เซนติเมตร ยาว 65 เซนติเมตร ด้านหน้าสูง 15 เซนติเมตร ด้านหลังสู ง 25
เซนติเมตร ออกแบบให้มีการควบคุมพัดลม DC 12 จานวน 4 ตัว ประกบ
ด้านซ้าย(ดูดอากาศเข้า)และด้านขวา(ดูดอากาศออก) เพื่อระบายความชื้ น
ของผลิตภัณฑ์ ใช้พลังงานไฟฟ้ าจากแผงโซล่าเซลล์ชนิ ดโมโนคริ สตอล
ไลน์ขนาด 10 W โดยมีการชาร์ จไฟเข้าแบตเตอรี่ ขนาด 12V, 7.2Ah เพื่อ
เป็ นแหล่ งจ่ายไฟให้ก ับวงจรในตู ้อบแห้ ง สามารถแสดงอุ ณหภู มิ แ ละ
ความชื้ นผ่านจอ LCD ใช้ตวั ตรวจวัดความชื้ นและอุณหภูมิรุ่ น DHT 22
ผลการทดสอบกับผลิตภัณฑ์พริ กจานวน 0.5 kg ค่าความเข้มแสงอาทิตย์
ระหว่าง 756-1058 W/m2 พบว่าความชื้ นลดลง 10%-18% ใช้เวลาตาก
แห้ง จานวน 6 ชั่วโมง ควบคุมอุณหภูมิภายในตูอ้ บอยู่ระหว่าง 35ºC 40ºC น้ าหนักหลังตาก 0.175 kg และทดสอบกับหมูสดจานวน 0.5 kg
พบว่ า ความความชื้ น ลดลงเหลื อ 50% ใช้ เ วลาตาก 4-6 ชั่ว โมง ควบ
อุณหภูมิภายในตูท้ ี่ 50ºC - 60ºC ตูอ้ บแห้งนี้ สามารถใช้อบผลิ ตภัณฑ์ได้
หลายอย่าง เช่ น พริ ก กล้วย หมู เป็ นต้น ซึ่ งชาวบ้านและชุ มชนสามารถ
นาไปใช้ประโยชน์ได้

1. บทนา
ปั จจุ บนั ประเทศไทยมี ค่าระดับ พลังงานแสงอาทิ ตย์ปัจจุบนั
ศักยภาพพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศไทยมีความเข้มรังสี แสงอาทิตย์
ค่าเฉลี่ยประมาณ 5.05 kWh/m2/day หรื อ 1,843 kWh/m2/year หรื อ 18.2
MJ/m3/Day[1] ซึ่งถือได้วา่ เหมาะสาหรับใช้ประโยชน์จากพลังงานความ
ร้อนจากแสงอาทิตย์ การอบแห้งเป็ นกระบวนการทาให้ความชื้ นระเหย
ออกจากวัตถุน้ นั หรื อเป็ นกระบวนการลดน้ าหนักของวัตถุทาให้วตั ถุน้ นั มี
น้ าหนักเบาขึ้น โดยวัตถุน้ นั อาจจะเป็ นของแข็ง กึ่ งของแข็งหรื อของเหลว
[2] ในปั จจุบนั การตากแห้งจากแสงอาทิตย์มีความจาเป็ นมากเนื่ องจาก
เป็ นการถนอมอาหารหรื อเก็บรั กษาผลิ ตภัณฑ์น้ นั ๆ เช่ น การตากกล้วย
พริ ก ใบชา ตัว แปรส าคัญ ในการตากแห้ ง คื อ อากาศที่ ท าหน้ า ที่ เ ป็ น
ตัวกลางในการถ่ ายเทความร้ อนและความชื้ น ดังกล่ าว ในการตากแห้ ง
แบบวิธีด้ งั เดิมจะพบปั ญหาในช่วงฤดูที่มีความชื้ นสู ง ทาให้ตอ้ งใช้เวลาใน
การตากแห้งนานและเสี่ ยงต่อการเน่ าเสี ยของผลิ ตภัณฑ์ ก่อนหน้านี้ การ

คาสาคัญ: ตูอ้ บแห้ง, พลังงานแสงอาทิตย์, ไมโครคอนโทรลเลอร์

Abstract
This paper presented to apply Arduino Mega2560
microcontroller for control temperature and humidity inside the solar
dryer cabinet. The cabinet was designed with the dimensions 80 x 65 x
15 cm. The concept of design it can be control a four of cooling fan, left
used for intake the air and right used to exhaust for ventilation. A 10W
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ทาอาหารให้แ ห้งมักจะตากแดด ซึ่ งไม่ส ามารถควบคุ ม ความร้ อนและ
คุ ณภาพของผลิ ตภัณฑ์ไ ด้ หลัก เกณฑ์ก ารถนอมอาหารตากแห้ งคื อ
จะต้ อ งลด ยับ ยั้ง และป้ องกั น ปฏิ กิ ริ ยาทางเคมี ท้ ัง หลายและการ
เจริ ญเติบโตของจุลินทรี ยท์ ุกชนิ ด เพื่อให้ได้อาหารตากแห้งที่ เก็บได้นาน
ไม่บูดเน่ าเพราะการเจริ ญเติ บโตของจุลินทรี ยห์ รื อไม่มีส ารเคมี ตกค้าง
เนื่ องจากปฏิกิริยาทางเคมี การอบแห้งด้วยพลังงานแสงอาทิตย์แบ่งได้ 3
ระบบ คือ ระบบ Passive คือ ระบบที่เครื่ องอบแห้งทางานโดยอาศัย
พลังงานแสงอาทิตย์และกระแสลมพัดผ่าน ระบบ Active คือระบบที่มี
เครื่ องช่วยให้อากาศเคลื่ อนที่หมุนเวียนในทิศทางที่ตอ้ งการ เช่ น พัดลม
โดยพัดลมจะทาหน้าที่ดูดอากาศจากภายนอกให้เคลื่ อนที่ผ่านอุปกรณ์รับ
ความร้ อนจากดวงอาทิ ต ย์แ ละมี ก ารถ่ ายเทความร้ อนไปยัง อากาศให้
อากาศเคลื่ อ นที่ ผ่ า นวัส ดุ ห รื อผลิ ต ภัณ ฑ์ ที่ ใ ช้ ใ นการอบแห้ ง เพื่ อ ลด
ความชื้ นให้เหลื อตามต้องการ ระบบ Hybrid เป็ นระบบที่ใช้พลังงาน
แสงอาทิตย์ และอาศัยพลังงานรู ปอื่นเพิ่ม เช่ น พลังงานเชื้ อเพลิ ง พลังงาน
ไฟฟ้ า วัสดุอบแห้งจะได้ความร้อนจากอากาศร้อน[3] บทความวิจยั นี้ ได้มี
แนวคิดสร้ างตูอ้ บพลังงานแสงอาทิตย์แบบระบบ Active เลือกใช้บอร์ ด
ไมโครคอนโทลเลอร์ Arduino Mega2560 มาควบคุ มอุ ณ หภูมิ แ ละ
ความชื้ นในตูแ้ ละใช้ไฟฟ้ าจากพลังงานแสงอาทิตย์ เนื่ องจากสามารถใช้
เป็ น PWM output ได้ มีราคาถูก เหมาะสาหรับผูเ้ ริ่ มศึกษาโปรแกรม



10 W


รู ปที่ 1 ตูอ้ บแห้ง

2.2 การทางานตู้อบแสงอาทิตย์
เมื่อแสงอาทิตย์ส่องที่ผิวกระจกหน้าตูอ้ บแห้ง พื้นผิวภายใน
ตูอ้ บจะทาหน้าที่ดูดกลืนความร้ อนสะสมไว้ ทาให้อุณหภูมิภายในตูอ้ บ
สู งขึ้น วัตถุที่อบแห้งที่อยูใ่ นตูจ้ ะถ่ายเทความชื้ นให้ระเหยออกมา เกิ ดการ
ลอยตัวสู งขึ้นออกไปทางช่ องพัดลมระบายออก และมีพดั ลมดูดอากาศ
ภายนอกเข้ามา เพื่อ เป็ นการถ่ายเทความชื้ นให้กบั อาหารแบบธรรมชาติ
การท างานของตูอ้ บแห้ งนี้ ใช้เซ็ นเซอร์ ตรวจวัดอุณหภูมิ และเซ็ น เซอร์
ตรวจวัดความชื้ นภายในตูอ้ บแห้ง แล้วนาค่าที่ตรวจวัดได้มาประมวลผล
ในไมโครคอนโทรลเลอร์เบอร์ Arduino Mega2560[4,5] เพื่อประมวลผล
ใ น ก า ร ค ว บ คุ ม อุ ณ ห ภู มิ แ ล ะ ค ว า ม ชื้ น ใ น ตู ้ อ บ แ ห้ ง โ ด ย
ไมโครคอนโทรลเลอร์ จะส่ งสัญญาณ PWM มาควบคุมพัดลมทั้งด้านดูด
อากาศเข้า และพัดลมดูดอากาศออกเพื่อควบคุมอุณหภูมิและความชื้ นใน
ตูอ้ บแห้งให้ ได้ตามค่าที่ ต้ งั ไว้ตามโหมดของการอบแห้ ง เช่ น พริ ก หมู
แดดเดี ยว เป็ นต้น ตู ้อบแห้งนี้ สามารถเลื อกโหมดการตากแห้งได้ โดย
สามารถปรับที่คียแ์ พคและสามารถแสดงค่าของอุณหภูมิและความชื้ นใน
ตูอ้ บแห้งได้ทางจอ LCD ขนาด 4 บรรทัด

2. การออกแบบและติดตั้ง
2.1 โครงสร้ างของตู้อบแห้ ง
ตูอ้ บแห้งได้ออกแบบให้ ใช้ภายในครัวเรื อน โครงสร้ างของ
ตูอ้ บทาจากแผ่นอะคริ ลิคสี ดาเพื่อดูดความร้ อน ด้านบนเป็ นกระจกลาด
เอียง 40 องศาเพื่อรับแสงแดดได้เต็มที่ มีขนาดกว้าง 80 เซนติเมตร ยาว
65 เซนติเมตร ด้านหน้าสู ง 15 เซนติเมตร ด้านหลังสู ง 25 เซนติเมตร ใช้
พัดลม DC 12V ดูดอากาศเข้าในตู้ 2 ตัวและระบายความชื้ นออก 2 ตัว ใช้
โซล่าเซลล์ชนิ ดโมโนคริ สตัลไลน์ ขนาด 10 วัตต์ 1 แผง มี ตูก้ ล่ อง
คอนโทรลติดตั้งด้านข้างตู้ ดังรู ปที่ 1

รู ปที่ 2 วงจรภายในกล่องควบคุม
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การเขียนโปรแกรมคือกาหนดอุณหภูมิตามโหมดการตากแห้ง เช่น
พริ กตั้งช่วงอุณหภมิที่ 65 °C, กล้วย 70 °C, หมูแดดเดียว 55 °C [8]

ตารางที่ 2
(

ตารางที่ 1
ช่ วงอุณหภูมิ (°C)

โหมด

ถ้า < 40
ถ้า 41 - 64
ถ้า > 65

พริ ก

Duty Cycle
พัดลมดูดเข้ า (%)
0%
40 %
90 %

Duty Cycle
พัดลมดูดออก (%)
0%
10 %
90 %

ง)

(°C)

ง (%RH)

(V)

ส

(A)

ง ฟฟ ใ (W)

36

78

12.3

0.7

10.00-11.00

48

65

12.3

0.8

9.84

11.00-12.00

50

54

12.3

0.88

10.82

12.00-13.00

54

32

12.3

0.74

9.10

13.00-14.00

58

28

12.3

0.65

8.00

14.00-15.00

45

16

12.2

0.58

7.08

15.00-16.00

42

14

12.1

0.5

6.05



VCC 12V

ฟ

M1

M2

3 การทดสอบ
3.1 สัญญาณ PWM
270Ω
PWM1

Q1
2N2222


M4

D2

D1

R1

D3

270Ω

Q2
2N2222

PIN9

ง

R3
270Ω
PWM2

Q3
2N2222

1N4002

R4

Q4
2N2222

270Ω

PIN 7

VCC 5 V



ง ส

PIN22

PIN24

PIN26

PIN28

PIN30

SW1

SW2

SW3

SW4

SW5

R5
10kΩ

PWM

D4

1N4002

1N4002

R2

8.61

M3

1N4002

ทดลองวันจันทร์ ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 ใช้เครื่ องมือวัดความเข้ม
แสงแสงอาทิตย์รุ่ น Tenmars TM-207, วัดอุณหภูมิโดยใช้ KTJ Thermo
Hygro รุ่ น TA218C โดยติดตั้งเซ็นเซอร์ตรวจวัดอุณหภูมิไว้ภายในตูอ้ บ 1
ตัวและภายนอก 1 ตัวเพื่อใช้เทียบอุณหภูมิท้ งั สองโดยมีจอแสดงผล LCD
แสดงอุณหภูมิและความชื้ นของเครื่ องอบแห้ง

ง

9.00-10.00

R6
10kΩ

R7
10kΩ

R8
10kΩ

R9
10kΩ



PWM

ใ

รูปที่ 3 สัญญาณ PWM จากไมโครคอนโทรลเลอร์

รู ปที่ 4 วงจรควบคุมอุณหภูมิดว้ ยไมโครคอนโทรลเลอร์

การทดสอบพริ กสดเพื่อนามาตากแห้ง พบว่าน้ าหนักก่อนตาก
แห้ง 0.5 กิ โลกรัม ตั้งแต่เวลา 9.00 – 16.00 บันทึกค่าทุก 1 ชัว่ โมง หลัง
ตากแห้ง พบว่าน้ าหนักของพริ กอยู่ที่ 0.156 กิ โลกรั ม อัตราการอบแห้ง
(Drying rate : DR)[6] มีค่าเท่ากับ 0.0945 kg/m2hr ตามสมการ(1)
m m
(1)
DR 
pi

3.2 ความสิ้นเปลืองพลังงานจาเพาะ (Specific Energy
Consumption, SEC)
ความสิ้ นเปลืองพลังงานจาเพาะที่ค่าเท่ากับ 0.622 MJ/kg
Specific Energy Consumption, SEC  E

pf

A t

m pi  m pf

เมื่อ DR คือ อัตราการอบแห้ง (kg/m2hr)
mpi คือ น้ าหนักวัตถุดิบก่อนอบ (kg)
mpf คือ น้ าหนักวัตถุดิบหลังอบ (kg)
A คือ พื้นที่ของวัตถุอบแห้ง (m2)
t คือ เวลาที่ใช้ในการอบแห้ง (hr)

เมื่อ SEC คือ ความสิ้ นเปลืองพลังงานจาเพาะ (MJ/kg)
E คือ พลังงานรวมที่เข้าไปในระบบ (MJ)
mpi คือ น้ าหนักวัตถุดิบก่อนอบ (kg)
mpf คือ น้ าหนักวัตถุดิบหลังอบ (kg)

กาลังไฟฟ้ าที่ใช้ในการอบแห้งเท่ากับ 59.497 วัตต์ต่อชัว่ โมง
ใช้เวลาในการอบแห้ง 6 ชัว่ โมง
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รูปที่ 5 ความสัมพันธ์อุณหภูมิและความชื้นต่อเวลา
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รูปที่ 6 ตัวอย่างก่อนและหลังการอบแห้ง

3. สรุป
การทดสอบตูอ้ บแห้งที่ค่าความเข้มแสงอาทิตย์ระหว่าง 7561,058 W/m2 ผลการทดสอบกับ ผลิ ตภัณฑ์พริ ก จานวน 0.5 kg พบว่ า
ความชื้ นลดลง 18%-10% ใช้เวลาตากแห้ง จานวน 6 ชั่วโมง อุณหภูมิ
ควบคุมภายในตูอ้ บอยูร่ ะหว่าง 40ºC - 65ºC น้ าหนักหลังตาก 0.156 kg
ลักษณะของพริ กหลังการตาก พริ กจะแห้งและกรอบกว่าพริ กแห้งทัว่ ไป
ผิวของพริ กมีสีน้ าตาลเข้ม และทดสอบกับหมูจานวน 0.5 กิ โลกรัม พบว่า
ความความชื้ นลดจาก 95% เหลือ 50% ใช้เวลาตาก 4-5 ชัว่ โมง อุณหภูมิ
ภายในตู้ 50ºC - 60ºC ตูอ้ บแห้งนี้ สามารถใช้อบผลิ ตภัณฑ์ได้หลายอย่าง
เช่ น พริ ก กล้วย หมู เป็ นต้น ซึ่ งชาวบ้า นและชุ มชนสามารถนาไปใช้
ประโยชน์ได้
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ระบบสารสนเทศบนเว็บและระบบลงทะเบียนเข้ างานผ่ าน NFC สํ าหรับงานประชุมวิชาการ
A Web-based Information System and NFC Check-in for Academic Conferences
เนื่องวงศ์ ทวยเจริญ และ จารุ วฒ
ั น์ จันทรเกษ
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
110/1-4 ถนนประชาชื่น แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุ งเทพฯ 10120 โทรศัพท์ 02-954-7300 ต่อ 839 E-mail: nuengwong.tun@dpu.ac.th

at least 2 reviewers. After the reviewing process, the system informs the
authors the result and accepts a camera-ready accordingly. Then, the
author can download all of the conference’s publications via the web
site, and can register with a touch at the conference venue with NFC on
his and the conference organizer’s Android smartphone. The application
supports Android version 4.2 and above with NFC.
.
Keywords: academic conference, NFC, Android, Web-based
Application

บทคัดย่อ
บทความนี้กล่าวถึงการพัฒนาระบบสารสนเทศบนเว็บสําหรับ
การประชุ มงานวิชาการที่ สามารถลงทะเบี ยนเข้า งานด้วย NFC บน
โทรศัพท์เคลื่ อ นที่ ระบบปฏิ บัติการแอนดรอยด์ได้ โดยระบบนี้ จะเพิ่ ม
ความสะดวกในการส่ ง บทความ พิ จ ารณาบทความ ติ ด ตามผลการ
พิจารณาบทความ รวมทั้งเพิ่มความสะดวกในการเข้าร่ วมงานประชุมโดย
ใช้เทคโนโลยี NFC ในการเข้าร่ วมงานประชุมวิชาการ ซึ่ งจะแบ่งส่ วน
ของผูใ้ ช้ออกเป็ น 3 ส่ วนได้แก่ ผูจ้ ดั งานประชุมวิชาการ ผูเ้ ขียนบทความ
และกรรมการพิจารณาบทความ ผูจ้ ดั งานประชุ มวิชาการสามารถสร้าง
งานประชุมวิชาการผ่านทางเว็บไซต์ เพื่อให้ผทู ้ ี่สนใจส่ งบทความเพื่อให้
กรรมการตรวจสอบโดยจะมีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยบทความละ 2
คน เมื่ อ บทความผ่ า นการตรวจสอบแล้ว ระบบจะแจ้ง ผลให้ เ จ้า ของ
บทความรับทราบเพื่อแก้ไขบทความเพิ่มเติ ม เมื่ อแก้ไขบทความเสร็ จ
สมบู ร ณ์ ผู้ผ่ า นการพิ จ ารณาสามารถดาวน์ โ หลดบทความ ผ่ า นทาง
เว็บไซต์ และสามารถลงทะเบียนเข้างานประชุ มวิชาการโดยการสัมผัส
โทรศัพท์มือถือของผูเ้ ข้าร่ วมกับโทรศัพท์ของเจ้าหน้าที่รับลงทะเบียนที่มี
ระบบปฏิบตั ิการแอนดรอยด์ เวอร์ชน่ั 4.2 เป็ นต้นไปผ่านทาง NFC

1. บทนํา
ในปั จจุบนั สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)ได้
สนับสนุ นให้สถาบันการศึ กษาจัดการประชุ มวิชาการ และเข้าร่ วมการ
ประชุ ม วิช าการอย่า งสมํ่าเสมอ เนื่ องจากการประชุ ม วิช าการเป็ นการ
ถ่ายทอดวิทยาการในสาขาวิชาต่าง ๆ ให้เป็ นไปอย่างกว้างขวางและเกิด
การพัฒนาต่อยอดองค์ความรู ้อย่างรวดเร็ ว ปั จจัยหนึ่ งที่มีส่วนเกื้อหนุ นก็
คือเทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอร์ และการสื่ อสาร ที่ช่วยสนับสนุน
ให้การจัดการประชุมวิชาการสามารถทําได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น
ส่ งผลให้รู ปแบบหรื อ วิ ธีการบริ ห ารจัด การงานประชุ ม วิ ชาการพัฒ นา
ยิง่ ขึ้นไป
เพื่ อ ให้ ต อบสนองต่ อ ประสิ ทธิ ภ าพในการดํา เนิ น งานที่
ผู ้เ ข้ า ร่ วมงานคาดหวัง ระบบงานประชุ ม วิ ช าการควรพัฒ นาการ
ดําเนินงานให้มีความสะดวกและรวดเร็ ว โดย ผูเ้ ขียนบทความสามารถส่ ง
บทความ และตรวจสอบผลการพิจารณาบทความได้สะดวกและรวดเร็ ว
โดยครอบคลุมการลงทะเบี ยนหน้างานและการแจกจ่ ายเอกสารให้แก่
ผูเ้ ข้าร่ วมการประชุ มวิชาการ ในส่ วนการคัดเลือกบทความทางวิชาการ
เพื่อนําไปตีพิมพ์ในงานประชุมวิชาการ ซึ่ งจะต้องผ่านการพิจารณาจากผู ้
พิ จ ารณาบทความที่ มี ค วามเชี่ ย วชาญในแต่ ล ะสาขาวิช านั้น ผูจ้ ัด งาน
ประชุ ม สามารถมอบหมายบทความให้ผูเ้ ชี่ ย วชาญพิจารณาตามความ
เชี่ ย วชาญ และผู ้พิ จ ารณาบทความสามารถพิ จ ารณาและส่ ง ผลการ
พิจารณาของบทความได้อย่างสะดวกยิง่ ขึ้น

คําสําคัญ: การประชุ มวิชาการ, เอ็นเอฟซี , แอนดรอยด์, โปรแกรม
ประยุกต์บนเว็บ

Abstract
This article describes a development of a web-based
Information System for Academic Conferences, supporting fast
registration with NFC technology on Android smartphones. This system
can facilitate paper submission, paper evaluation, result notification
with web technology, and on-site registration process with NFC
technology. There are 3 user levels in the system, including the
conference organizer, the author, and the reviewer. The organizer can
create a conference via the system’s website, and the authors can upload
their manuscripts for reviewing. The reviewing process should contain
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โดยสารในระบบขนส่ งมวลชน เป็ นต้น การชําระเงิ นแบบไร้ สัม ผัสนี้
ก่อให้เกิดการชําระเงินที่ง่ายและรวดเร็ ว ลดการเข้าคิวชําระเงินในร้านค้า
ห้างสรรพสิ นค้า และร้านสะดวกซื้ อต่าง ๆ ดังนั้นจึงเหมาะแก่การนํามาใช้
ในงานประชุมวิชาการที่มีผเู้ ข้าร่ วมจํานวนมาก

ถึงแม้ว่าในปั จจุ บนั จะมีระบบรับบทความให้กบั งานประชุ ม
วิชาการที่ให้ผูเ้ ขี ยนบทความส่ งบทความ และผูพ้ ิจารณาบทความส่ งผล
การพิจ ารณาผ่ านระบบแอปพลิ เ คชัน บนเว็บ ได้ อย่า งไรก็ต าม ระบบ
เหล่านี้ยงั ไม่สามารถให้ผูเ้ ข้าร่ วมงานลงทะเบียนหน้างานได้โดยตรง และ
ผูเ้ ข้าร่ วมงานไม่สามารถดาวน์โหลดบทความฉบับสมบูรณ์ผ่านเว็บไซต์
ได้ โดยระบบในปั จ จุ บ ัน ผู ้จัด งานประชุ ม วิ ช าการจํา เป็ นต้อ งมี ก าร
จัดพิมพ์รายชื่ อผูเ้ ข้าร่ วมงานบนกระดาษ และผูเ้ ข้าร่ วมงานต้องต่อแถว
เพื่อค้นหารายชื่ อและลงทะเบียนทีละคน หากมีผเู ้ ข้าร่ วมจํานวนมาก จะ
ทําให้เสี ยเวลาอย่างมาก รวมถึ งการแจกจ่ายเอกสารสําหรับงานประชุ ม
วิ ชาการที่ ม กั ใช้การจัด พิ ม พ์เป็ นเล่ มหรื อ บันทึ กลงแฟลชไดรฟ์ ทําให้
ผูเ้ ข้าร่ วมไม่สามารถเปิ ดอ่านได้ทนั ที และหากมีขอ้ ผิดพลาด ผูจ้ ดั งานก็ไม่
สามารถแก้ไขและแจกจ่ายได้อย่างรวดเร็ ว ทั้ง ๆ ที่ ขอ้ มูลทุกอย่างอยู่ใน
รู ปแบบอิเล็กทรอนิ กส์ และอยู่บนเว็บแอปพลิเคชันที่ออนไลน์เรี ยบร้อย
แล้ว
ด้ว ยเหตุ น้ ี ผูว้ ิ จยั จึ ง ได้พ ฒั นาระบบสารสนเทศสํา หรั บ การ
ประชุ ม วิช าการขึ้ น เพื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพในการดําเนิ น งานของการ
วิชาการ ซึ่ งระบบสารสนเทศสําหรับการประชุมวิชาการสามารถใช้งาน
ได้จาก 2 ส่ วน คือบนคอมพิวเตอร์ผา่ นทางเว็บไซต์ ทําหน้าที่ รับบทความ
ส่ งผลการพิจารณาบทความ และแจกจ่ ายเอกสารให้แก่ ผูเ้ ข้าร่ วม และ
โปรแกรมส่ วนที่อยูบ่ นโทรศัพท์มือถือระบบปฏิบตั ิการแอนดรอยด์เวอร์
ชัน่ 4.2 เป็ นต้นไป ทําหน้าที่ ลงทะเบี ยนผูเ้ ข้าร่ วมงานหน้างาน ด้วยการ
สัมผัสเครื่ องโทรศัพท์ โดยในส่ วนของเว็บไซต์ได้ถูกพัฒนาด้ว ยภาษา
HTML และPHP บนฐานข้อมูล MySQL ในส่ วนของแอนดรอยด์ถูก
พัฒนาด้วยภาษา JAVA

2.2 ทฤษฎีและงานทีเ่ กีย่ วข้ อง
มีเว็บแอปพลิเคชันจํานวนมากที่สนับสนุนการดําเนิ นงานของ
งานประชุมวิชาการ ตัวอย่างเช่น ECTICARD2016 [2] ที่เน้นการใช้งาน
ง่าย และสามารถติดตามผลการพิจารณาบทความรวมถึงการส่ งเอกสาร
ทางการเงินและเอกสารต่างๆของแต่ละบทความได้ EasyChair [3] เป็ น
เว็บสําหรับการส่ งบทความของงานประชุมวิชาการที่ผูจ้ ดั สามารถสร้าง
งานประชุ ม วิ ช าการของตนเองได้บ นเว็บ ที่ บ ริ การบนกลุ่ ม เมฆและ
เผยแพร่ บทความ กําหนดการ และเอกสารอื่นๆได้ Open Conference[4]
ให้ท้ งั บริ การบนกลุ่มเมฆและบริ การโปรแกรมเพื่อติดตั้งลงเครื่ องแม่ข่าย
ของหน่วยงานด้วยตนเอง และสามารถจัดการบทความ พิจารณาบทความ
และจัดการเอกสารอื่นๆได้ ส่ วน Scientific.net [5] ให้บริ การรับบทความ
และพิ จ ารณาบทความของสํ า นัก พิ ม พ์ช้ ั นนํ า ด้า นวิ ท ยาศาสตร์ แ ละ
วิศวกรรมศาสตร์ทวั่ โลก

3. การออกแบบและพัฒนาระบบ
3.1 ภาพรวมของระบบ

2. ทฤษฎีและงานทีเ่ กีย่ วข้ อง
2.1 NFC
NFC [1] ย่อมาจาก Near Field Communication เป็ น
มาตราฐานการเชื่อมต่อกับสมาร์ ทโฟนและอุปกรณ์ต่างๆ มีสญ
ั ญาณวิทยุ
เป็ นตัวกลางใช้งานโดยการนําไปแตะกับเครื่ องหรื อกับแท็ก การทํางาน
ของ NFC จะเริ่ มขึ้นเมื่อมีอุปกรณ์มาอยูใ่ กล้ๆ (ประมาณ 4-5 ซม. ) จึงทํา
ให้ NFC ประหยัดพลังงานกว่า Bluetooth ที่ ทาํ งานอยู่ตลอดเวลา
เนื่ องจากความสะดวกและปลอดภัยของ NFC ทําให้เป็ นที่นิยมมากขึ้น
เรื่ อยๆ การประยุกต์ใช้งานส่ วนใหญ่มกั นํา NFC มาใช้กบั การชําระเงินที่
ต้องการความรวดเร็ วและมี มูลค่ าไม่ สูง ซึ่ งจะทําให้โทรศัพท์เคลื่ อนที่
สามารถใช้เพื่อการชําระเงินได้ โดยวิธีการแตะบนเครื่ องอ่านหรื อเครื่ อง
ชําระเงิน เช่ น ร้ านขายสิ นค้าและบริ การแบบด่ วน ระบบการซื้ อขายตัว๋
และระบบการแลกเปลี่ ยนข้อ มูลแบบ peer-to-peer การชําระเงิ นค่ า

รูปที่ 1 ภาพรวมของระบบ
ภาพรวมของระบบแสดงในรู ปที่ 1 ระบบแบ่งออกเป็ น 2
ระบบย่อย ได้แก่ เว็บแอปพลิเคชัน่ และแอนดรอยด์แอปพลิเคชัน โดย
เว็บแอปพลิเคชันทําหน้าที่ดงั นี้
 ผูจ้ ดั งานประชุ มวิชาการ สร้ างงานประชุ มวิชาการ มอบหมายผู ้
พิจารณาบทความ และดูรายชื่อผูท้ ี่เข้าร่ วมงานประชุมแบบเวลาจริ ง
 ผูเ้ ขียนบทความ ส่ งบทความ และติดตามผลการพิจารณาบทความ
 กรรมการผูพ้ จิ ารณาบทความ ให้ผลตอบกลับการพิจารณาบทความ

8th ECTI-CARD 2016 “การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอย่างชาญฉลาดเพื่อตอบสนองภาคอุตสาหกรรมสมัยใหม่อย่างยัง่ ยืน”

624

บทความวิจยั
การประชุมวิชาการ งานวิจยั และพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 8
8th ECTI-CARD 2016, Hua Hin, Thailand
นอกจากนี้ ผูใ้ ช้ทุกระดับสามารถดาวน์โหลดบทความฉบับ
สมบูรณ์ผ่านเว็บแอปพลิเคชันได้อีกด้วย
ส่ วนแอนดรอยด์แอปพลิเคชัน่ จะถูกแบ่งออกเป็ น 2 ฝั่ง ได้แก่
 ฝั่งบันทึกการลงทะเบียนของเจ้าหน้าที่งานประชุม จะทําหน้าที่รอรับ
ข้อมูลจากผูเ้ ข้าร่ วมงานประชุมมาลงทะเบียนผ่านทาง NFC
 ฝั่ งผูเ้ ข้าร่ วมงานประชุ มวิชาการ จะใช้โทรศัพท์มาลงทะเบี ยนด้วย
NFC เพื่อเข้างานประชุม

หมายเลขงานประชุม หากข้อมูลถูกต้อง ก็จะ Insert ข้อมูลลงฐานข้อมูล
ผูเ้ ข้าร่ วมงานประชุ มนั้น ๆ ซึ่ งผูจ้ ดั งานประชุ มสามารถเข้ามาตรวจสอบ
รายชื่อผูเ้ ข้าร่ วมประชุมแบบเวลาจริ งได้ผา่ นเว็บแอปพลิเคชัน

4. ผลการทดสอบระบบ
หลังจากพัฒนาแอปพลิเคชันทั้งเว็บและแอนดรอยด์เรี ยบร้อย
แล้ว ผูพ้ ฒั นาได้ทดสอบระบบ โดยการทดสอบจะแบ่งเป็ น 2 ส่ วน ได้แก่
การทดสอบส่ วนของเว็บแอปพลิ เคชันกับฐานข้อมูล และ การทดสอบ
ส่ วนของแอนดรอยด์แอปพลิเคชันโดยใช้เทคโนโลยี NFC

3.2 การทํางานของระบบลงทะเบียนด้ วย NFC

4.1 การทดสอบระบบเว็บแอปพลิเคชันกับฐานข้ อมูล

ผูเ้ ข้าร่ วมงานประชุ มวิชาการที่ ลงทะเบี ยนผ่านทางเว็บแอป
พลิเคชันแล้ว สามารถติดตั้งแอนดรอยด์แอปพลิเคชันเพื่อลงทะเบียนงาน
ประชุ มด้วย NFC เมื่อเปิ ดแอปพลิเคชันขึ้น ผูเ้ ข้าร่ วมงานจะต้องกรอก
เบอร์ โ ทรศัพ ท์ที่ ล งทะเบี ย นไว้กับ ทางเว็บ (phone_number) เนื่ อ งจาก
นโยบายด้านความปลอดภัย ระบบปฏิบตั ิ การแอนดรอยด์ไม่อนุ ญาตให้
แอปพลิ เ คชัน อ่ านค่ า หมายเลขโทรศัพ ท์ ไ ด้โ ดยตรง ซึ่ งผูเ้ ข้า ร่ ว มงาน
สามารถดําเนินการกระบวนการเหล่านี้ที่ไหนก็ได้ ก่อนเดินทางมาเข้างาน
ประชุมวิชาการ
ในส่ วนผูจ้ ดั งานประชุ มวิชาการต้องติ ดตั้งแอนดรอยด์แอป
พลิเคชันของฝั่ งผูจ้ ดั แล้วกรอกหมายเลขงานประชุมวิชาการของตนเอง
(conID) ลงไป แล้วเครื่ องโทรศัพท์ของผูจ้ ดั ก็พร้อมใช้งานได้ทนั ที

เมื่อผูใ้ ช้ทาํ การสมัครสมาชิ กแล้ว ระบบจะทําการตรวจสอบ
และบันทึกข้อมูลการสมัครลงในฐานข้อมูล หลังจากนั้นผูใ้ ช้สามารถลง
ชื่อเข้าใช้งานเว็บแอปพลิเคชันได้ ดังแสดงในรู ปที่ 3

รู ปที่ 3 หน้าจอสมัครสมาชิก
ระบบสามารถสร้าง บันทึก และแก้ไขข้อมูลของงานประชุ ม
วิชาการได้อย่างถูกต้อง สามารถอัพโหลดไฟล์ Call for paper และ
มอบหมายบทความให้กรรมการพิจารณาบทความได้ ดังแสดงในรู ปที่ 4

รู ปที่ 2 แผนภาพซีเควนซ์ของการลงทะเบียนเข้างานด้วย NFC
จากรู ปที่ 2 เมื่อผูเ้ ข้าร่ วมงานเดินทางมาถึงงานประชุมวิชาการ
ผู ้เ ข้ า ร่ วมงานสามารถนํ า โทรศัพ ท์ แ อนดรอยด์ ข องตนเองที่ ติ ด ตั้ ง
โปรแกรมเรี ยบร้อยแล้ว(UserApp) มาแตะกับโทรศัพท์แอนดรอยด์ของผู ้
จัด งานประชุ ม วิ ช าการ แอปพลิ เ คชัน ของผู ้จ ัด (MainActivity)จะอ่ า น
ข้อมูลเบอร์ โทรศัพท์ของผูเ้ ข้าร่ วมงานผ่านคลาส NfcAdapter [6] แล้ว
สร้างคลาส Request ด้วยหมายเลขงานประชุม(conID) เบอร์โทรศัพท์ของ
ผูเ้ ข้าร่ วม(phone_number) และ URL ของไฟล์ insert_participation.php
ในเครื่ องแม่ข่าย จากนั้นข้อมูลจะถูกส่ งไปยังเครื่ องแม่ข่าย ผ่านเมธ็อด
OkHttpClient.newCall(request) [7] เมื่อเครื่ องแม่ข่ายได้รับ Request จะ
ส่ งต่อไปให้ไฟล์ insert_participation.php ตรวจสอบเบอร์ โทรศัพท์และ

รู ปที่ 4 หน้าจอการสร้างงานประชุม และมอบหมายผูพ้ จิ ารณาบทความ
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เมื่อทดสอบการบันทึกผลการพิจารณาบทความ หากบทความ
ที่ถูกพิจารณามีจาํ นวนผูป้ ระเมินให้ผลเป็ นผ่านการประเมินมากกว่า 50%
ระบบจะบันทึกให้บทความดังกล่าวผ่านการพิจารณาอัตโนมัติ จากการ
ทดสอบ ระบบสามารถคํานวณและบันทึ กผลการผ่านและไม่ ผ่านการ
ประเมินได้อย่างถูกต้อง ทั้งที่มีผพู ้ ิจารณา 2-5 คนต่อบทความ นอกจากนี้
ผู เ้ ข้า ร่ ว มประชุ ม วิ ช าการยัง สามารถเข้า ไปดาวน์ โ หลดเอกสารและ
บทความฉบับสมบูรณ์ของงานประชุมผ่านเว็บได้ ดังแสดงในรู ปที่ 5

โทรศัพท์สามารถส่ งข้อมูลผ่านสัญญาณ NFC ได้ทนั ที ดังแสดงในรู ป 6
(ค) ได้ และระบบเว็บสามารถแสดงข้อมูลการเข้าร่ วมงานประชุมวิชาการ
จากฐานข้อ มู ล ได้อี ก ด้ว ย โดยมี เ งื่ อ นไขคื อ โทรศัพ ท์ จ ะต้อ งรองรั บ
เทคโนโลยี NFC และต้องเปิ ดการใช้งาน NFC และหากโทรศัพท์มีปลอก
หนา หรื อมีเคส จะต้องถอดออกก่อนจะใช้งาน เนื่ องจาก NFC เป็ นการ
สื่ อสารระยะสั้น เคสของโทรศัพท์อาจเป็ นอุปสรรคของการส่งสัญญาณ

5. สรุป
เนื่ อ งจากปั จ จุ บ ัน มี การจัด งานประชุ ม วิ ช าการต่ า ง ๆ อย่า ง
แพร่ หลาย บทความนี้ กล่า วถึ งการพัฒ นาแอปพลิ เ คชันสํา หรั บจัดงาน
ประชุ ม วิ ช าการ เพื่ อ ให้ ผู ้ที่ ต้อ งการส่ ง บทความวิ ช าการสามารถส่ ง
บทความ และให้ผูเ้ ชี่ ยวชาญสามารถพิจารณาบทความได้อย่างสะดวก
รวดเร็ วยิ่ ง ขึ้ น ระบบสารสนเทศสํ า หรั บ การประชุ มวิ ช าการนี้
ประกอบด้ว ยฟั ง ก์ ชัน ย่ อ ยคื อ การสร้ า งงานประชุ ม วิ ช าการ การส่ ง
บทความ การพิ จ ารณาบทความ การดาวน์ โ หลดบทความและการ
ลงทะเบียนเข้างานประชุมด้วย NFC ที่ทาํ ให้การดําเนินงานในการจัดงาน
ประชุมวิชาการสะดวกและรวดเร็ วยิง่ ขึ้น

รูปที่ 5 หน้าจอรายการบทความในงานประชุมวิชาการบนเว็บ

4.2 การทดสอบระบบแอนดรอยด์ แอปพลิเคชันการลงทะเบียน
เข้ างานประชุมด้ วย NFC

เอกสารอ้างอิง

สําหรับผูเ้ ข้าร่ วมงานประชุ มวิชาการ ที่ เปิ ดใช้งานแอปพลิเค
ชันครั้งแรก จะต้องใส่ เบอร์ โทรศัพท์ที่ผูใ้ ช้ได้สมัครสมาชิ กไว้กบั ระบบ
จึงจะสามารถใช้งานแอปพลิเคชันนี้ได้ ดังแสดงในรู ป 6 (ก)
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(ก)
(ข)
(ค)
รูปที่ 6 หน้าจอแอนดรอยด์ (ก) ผูเ้ ข้าร่ วมงานกรอกหมายเลขโทรศัพท์ (ข)
ผูจ้ ดั งานกรอกหมายเลขงานประชุม (ค) รายการเบอร์โทรศัพท์ของ
ผูเ้ ข้าร่ วมงานที่ผจู้ ดั งานได้รับ
เมื่อเปิ ดแอปพลิเคชัน ผูจ้ ดั งานประชุมจะต้องใส่ หมายเลขงาน
ประชุมวิชาการ ซึ่ งสามารถดูได้จาก เมนู “Home” ในเว็บแอปพลิเคชันที่
ผูใ้ ช้สร้างงานประชุมวิชาการขึ้น ดังแสดงในรู ป 6 (ข)
เมื่อทดสอบการลงทะเบี ยนเข้างานประชุ มด้วย NFC ด้วย
โทรศัพท์รุ่น Samsung Galaxy S4 และ Samsung Galaxy S5 พบว่า
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โปรแกรมตรวจแบบสอบถาม
Application for Scoring Questionnaire
วัลภา ภุมมะระ
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scoring of questionnaire by detection according to position detection
areas with image processing technique. The fourth is summary of
scoring all information to report window and can export to Microsoft
Excel. The project overall operation is successful because the
application have accuracy levels in 95% and save time to checked more
than manual 6 times.

บทคัดย่ อ
ในหลายองค์กรนิ ยมนาแบบสารวจ หรื อแบบประเมินมาใช้
สารวจความคิดเห็น และนาความคิดเห็ นเหล่านั้นมาปรับปรุ งให้เกิ ดการ
พัฒนาที่ดีข้ ึ น โดยข้อมูลที่ ได้รับจากแบบสารวจแต่ละครั้งครั้ งมีจานวน
มาก ซึ่ งยากต่ อ การตรวจสอบและจั ด เก็ บ แต่ ปั จ จุ บ ั น ด้ ว ยความ
เจริ ญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ทาให้สามารถลดขั้นตอนการทางาน และ
ลดเวลาในการตรวจสอบ โดยการนาเอาเทคโนโลยีการประมวลผลภาพ
มาใช้ในการตรวจสอบ ร่ วมกับการคานวณเชิ งสถิ ติของข้อมูลที่รวบรวม
ไว้เป็ นจานวนมาก ซึ่ งโปรแกรมตรวจแบบสอบถามนั้นสามารถรองรั บ
รู ปแบบของแบบสอบถามได้ทุกรู ปแบบ โดยแบ่งการใช้งานออกเป็ น 4
ส่ วน คื อ ส่ วนการกาหนดข้อมูลทัว่ ไปของผูป้ ระเมิ น ส่ วนการกาหนด
ตาแหน่ ง ที่ ต้องการตรวจสอบ ส่ วนการตรวจสอบแบบสอบถามด้ว ย
วิธีก ารประมวผลภาพ และส่ วนสุ ดท้าย คื อ การรายงานผลของการ
ตรวจสอบแบบสอบถาม โดยแสดงข้อมูลทั้งหมดที่ตรวจได้และสามารถ
ส่งข้อมูลออกไปยังโปรแกรม Microsoft Excel ซึ่ งผลการดาเนิ นการของ
โครงงานนี้ มีความแม่นยาในการตรวจสอบอยูใ่ นระดับ 95% และยังช่ วย
ประหยัดเวลาในการตรวจสอบแบบสอบถามมากกว่าการตรวจสอบด้วย
ตนเองถึง 6 เท่า

Keywords: Scoring Questionnaire, Image Processing

1. บทนา
ในการเก็บข้อมูลเพื่อนามาใช้ในการวิจยั การประเมินผลต่าง
ๆ ล้วนต้องมีการสร้ างทาแบบสอบถาม หรื อแบบประเมินเพื่อ ใช้ในการ
เก็ บ ข้อ มู ล จากกลุ่ ม ตัว อย่ า งที่ ต้ อ งการ โดยในแต่ ล ะครั้ งข้อ มู ล จาก
กลุ่มเป้ าหมายที่ได้กรอกข้อมูลลงในแบบสอบถามหรื อแบบประเมินแล้ว
จึงนามาตรวจสอบและจัดเก็บข้อมูลที่ มีความยุ่งยาก เนื่ องจากมีจานวน
ข้อมูลมาก จึงได้พฒั นาและนาเทคโนโลยีในการประมวลผลภาพ (Image
Processing) มาใช้ใ นการตรวจสอบและค านวณค่ าเฉลี่ ยเชิ งสถิ ติข อง
ข้อมูลในแบบสอบถามที่รวบรวมมาเป็ นจานวนมาก
การประมวลผลภาพ (Image Processing) คื อ เป็ นการ
ประยุกต์ใช้งานการประมวลผลสัญญาณบนสัญญาณ 2 มิ ติ เช่ น ภาพนิ่ ง
(ภาพถ่าย) หรื อภาพวีดีทศั น์ (วีดีโอ) และยังรวมถึ งสัญญาณ 2 มิติอื่นๆ ที่
ไม่ใช่ ภาพด้วย การประมวลผลภาพดิ จิตอล (Digital Image Processing :
DIP) เป็ นสาขาที่ ก ล่ า วถึ ง เทคนิ ค และอัล กอริ ทึ ม ต่ า งๆ ที่ ใ ช้ ก าร
ประมวลผลภาพที่อยูใ่ นรู ปแบบดิจิตอล
จากการที่ ร ะบบตรวจแบบสอบถามแบบเดิ ม มี ข ้อ จ ากัด
เกี่ ยวกับ รู ป แบบของแบบสอบถาม (Template) ทางคณะผูจ้ ดั ทาจึ ง มี
แนวคิดในการปรั บปรุ งประสิ ทธิ ภาพระบบให้ดีข้ ึน เพื่อให้ผใู้ ช้สามารถ
ตรวจแบบสอบถามได้รวดเร็ วกว่าการนับทีละแผ่นโดยใช้หลักการของ
การประมวลผลภาพ และสามารถออกแบบแบบสอบถามด้วยตนเองเพื่อ
นาไปประยุกต์ใช้งานในรู ปแบบต่างๆได้

คาสาคัญ: ตรวจแบบสอบถามม, การประมวลผลภาพ

Abstract
The organizations adopted survey or questionnaire for
survey opinions and bring those opinions to improve the development
even better. Each time has a lot of information which take many time to
detect and difficult to collect information. Technological advances
make convenient to reduce process and time to check. This project used
the image processing technique with the statistical calculations for
manage many data. This program supports every form of questionnaire
forms. The work is divided into four parts. The first is assign general
information. The second is selecting position of assessor. The third is
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มี ค วามสว่างมากกว่าส่ วนอื่ น โดยทัว่ ไปลักษณะของขอบภาพที่ ดีจะมี
ลักษณะ ดังต่อไปนี้
2.2.2 หลักการ perspective transformation
มีการนาหลักการ perspective transformation มาประยุกต์ใช้
ในงานต่ า ง ๆ เช่ น การปรั บ ภาพที่ มี ก ารบิ ด เบี้ ย ว ซึ่ งปกติ แ ล้ ว ภาพ
กระดาษค าตอบที่ได้มกั เกิ ด การบิ ดเบี้ยว เพื่อที่ จะทาให้ ตาแหน่ งของ
แบบทดสอบที่ตอ้ งการตรวจสอบนั้นว่าอยูใ่ นตาแหน่ งที่ตอ้ งการหรื อไม่
รู ปที่ 2 แสดงตัวอย่างการปรับภาพที่มีการบิดเบี้ยว

2. ทฤษฎีและหลักการทีเ่ กีย่ วข้ อง
2.1 แบบสอบถาม (Questionnaire)
แบบสอบถาม หมายถึง รู ปแบบของคาถามเป็ นชุดๆ ที่ได้ถูก
รวบรวมไว้อย่างมีหลักเกณฑ์และเป็ นระบบ เพื่อใช้วดั สิ่ งที่ผวู ้ ิจยั ต้องการ
จะวัดจากกลุ่มตัวอย่าง หรื อประชากรเป้ าหมายให้ได้มาซึ่ งข้อเท็จจริ งทั้ง
ในอดีต ปั จจุบนั แบบสอบถาม เป็ นเครื่ องมือวิจยั ชนิ ดหนึ่ งที่ นิยมใช้กนั
มาก เพราะการเก็บรวบรวมข้อมู ล สะดวก และสามารถใช้วดั ได้อย่าง
กว้า งขวาง การเก็ บ ข้อ มู ล ด้ ว ยแบบสอบถามสามารถท าได้ด้ ว ยการ
สัมภาษณ์หรื อให้ผตู้ อบด้วยตนเอง
ประเภทของข้อค าถามในแบบสอบถามอาจแบ่ งได้เ ป็ น 2
ประเภท
 คาถามปลายเปิ ด (Open Ended Question)
 คาถามปลายปิ ด (Close Ended Question)
2.2 พื้นฐานการประมวลผลภาพ [5]
ในเริ่ มต้น ของการประมวลผลภาพต้องทาการน าภาพจาก
กล้องมาแปลงในอยูใ่ นรู ปของเมตริ กซ์ ซึ่ งภาพที่ได้ประกอบด้วยจุดต่าง
ๆ ซึ่งมีค่าระดับความสว่างของภาพดิจิตอล ซึ่ งอยูใ่ นในรู ปแบบเมทริ กซ์ 2
มิติขนาด M × N ดังรู ปที่ 1

รู ปที่ 2 ตัวอย่างภาพที่ใช้หลักการ perspective transformation

3. การออกแบบและพัฒนาระบบ
ขั้น ตอนการประมวลผลภาพโดยทั่ว ไป เริ่ มต้น ด้ ว ยการ
ปรั บ ปรุ งภาพด้ ว ยวิ ธี ต่ า งๆ จากนั้ นน าภาพที่ ไ ด้ แ ปลงให้ เ ป็ นภาพ
ระดับสี เทา (Gray scale Image) หลังจากนั้นจะทาการแปลงภาพขาวดา
(Binary Image) โดยการทาเทรชโฮลด์ โดยอัลกอริ ทึมที่ใช้ในโปรแกรม
ตรวจบบสอบถาม ประกอบการลดขนาดภาพ (Resize) , ภาพระดับสี เทา
(Gray Scale), การเทรชโฮลด์ (Threshold), ภาพไบนารี (Binary Image)
ซึ่งขั้นตอนแสดงดังรู ปที่ 3

รูปที่ 1 การจัดเก็บค่าสี ในรู ปของเมทริ กซ์
จากนั้นพิ ก เซลในแต่ ล ะระนาบของสี ห าแปลงเป็ นภาพ
ระดับสี เทา ด้วยสมการที่ 1

Grayscale 

RGB
3

(1)

2.2.1 การหาขอบภาพ
การหาขอบภาพเป็ นการหาขอบเขตของวัตถุภายในภาพซึ่ ง
ขอบเขตวัตถุจะเป็ นที่เด่นและมีความสาคัญมากที่สุด เพื่อที่จะนาไปสู่ การ
หาจุดอ้างอิงของวัตถุต่อไป โดยลักษณะเด่นของวัตถุที่พบโดยทัว่ ไปก็คือ
ส่วนที่เป็ นสัน หรื อส่วนที่เป็ นขอบเขตของวัตถุ เมื่อมีแสงมากระทบก็จะ

รู ปที่ 3 ขั้นตอนการประมวลผลภาพเบื้องต้น
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ใบแรกที่ ใ ช้ในการก าหนดตาแหน่ งสแกนโดยวางชิ ดขอบด้านบนซ้าย
ควรที่ จะวางใบต่อไปชิ ดด้านบนซ้ายทั้งหมด หากแบบสอบถามใบแรก
วางชิ ดบนซ้าย แต่ใบต่อมาชิ ดด้านบนขวา เมื่อสั่งให้โปรแกรมทางาน ผล
ที่ได้จะมีค่าที่ผิดพลาด
จากรู ปที่ 6 แสดงแบบสอบถามที่เข้ากระบวนการตรวจจับ
บริ เวณพื้ น ที่ ข องการตรวจ โดยใช้ ก ารตรวจจั บ ขอบภาพ (Edge
Detection) โดยเมื่อหาจุดอ้างอิงได้แล้วจะทาการประมวลผลหาตัวเลือก
ที่ผูป้ ระเมินได้กรอกลงในแบบสอบถาม ซึ่ งผลลัพธ์ของการตรวจสอบ
แสดงดังรู ปที่ 7

รูปที่ 4 ขั้นตอนการตรวจสอบแบบสอบถามแบบ Single Mode
จากรู ปที่ 4 แสดงขั้นตอนการตรวจสอบแบบสอบถามแบบที
ละหน้า (Single Mode) โดยโปรแกรมจะส่ งตาแหน่ งของแต่ละช่ อง โดย
เริ่ มจาก แถวที่ 1 คอลัมน์ 1 และไปจนถึ งแถวสุ ดท้ายของตาราง โดยใน
การตรวจสอบจะเริ่ มต้นทีละแถว โดยในแต่ละแถวจะพิจารณาจากช่ องที่
มีความเข้มมากที่สุด เมื่อได้ค่ามากที่ สุดในคอลัมน์น้ นั ทาการบันทึ กผล
แล้วแสดงผลในหน้าต่างรายงานผลโปรแกรม

รู ปที่ 6 แบบสอบถามที่กาลังดาเนิ นการตรวจสอบ
ตารางที่ 1 การเปรี ยบเทียบการตรวจนับคะแนนด้วยตนเองและนับด้วย
โปรแกรม
การตรวจนับ

ครั้งที่1

ครั้งที่2

ครั้งที่ 3

คน

134 นาที
35 วินาที

126 นาที
5 วินาที

150 นาที

17 นาที
47 วินาที

18 นาที
40 วินาที

116 นาที
48 วินาที

107 นาที
35 วินาที

โปรแกรม
เวลาที่แตกต่าง

25 วินาที
20 นาที
57 วินาที
129 นาที
28 วินาที

จากตารางที่ 1 ทาการนับคะแนนจานวน 3 ครั้ ง และทาการ
เปรี ยบเทียบระยะเวลาที่ใ ช้ในการตรวจแบบสอบถามเปรี ยบเที ยบกับ
ระยะเวลาที่ โ ปรแกรมใช้ ไ ป ซึ่ งสั ง เกตได้ ว่ า ค่ า ความแตกต่ า งของ
ระยะเวลาของการตรวจด้วยตนเองกับ โปรแกรมมี ค วามแตกต่ างเฉลี่ ย
ประมาณ 117 นาที นอกจากนี้ แล้ว ในตารางที่ 2 แสดงผลในหน้าต่าง
รายงานผลโปรแกรม และจะแสดงเวลาที่ ใ ช้ ใ นการตรวจสอบ

รูปที่ 5 การวางแบบสอบถามบนเครื่ องสแกนป้ อนเอกสารอัตโนมัติ
การวางแบบประเมิ น ลงบนเครื่ องสแกนควรวางให้ อ ยู่
ตาแหน่งเดิมทุกครั้ง ถ้าตาแหน่งกระดาษเลื่ อนไปจากตาแหน่ งเดิ มมากจะ
ทาให้โปรแกรมตรวจแบบสอบถามพลาดเพราะว่าโปรแกรมจะอ้างอิ ง
ตาแหน่งที่ระบุไว้ในการตรวจสอบแบบสอบถามเช่ น หากแบบสอบถาม
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รายงานผล (Report) ในเชิ งเชิ งสถิ ติ ในรู ปแบบ ค่าเฉลี่ ย ค่ าเบี่ ยงเบน
มาตรฐาน เป็ นต้น นอกจากนี้ ระบบสามารถปรับรู ปแบบการรายงานผล
และเลือกกลุ่มข้อมูลให้แสดงค่าตามที่ผใู ้ ช้ตอ้ งการ

แบบสอบถามทั้งหมด ให้ผูใ้ ช้ทาการกดที่ปุ่ม รายงานผล เพื่อแสดงผล
การตรวจสอบแบบสอบถาม
ตารางที่ 2 ผลการเปรี ยบเทียบค่าทางสถิติระหว่างการนับด้วยตนเองและ
การนับด้วยโปรแกรม
การตรวจนับ
ด้วยคน
ด้วยโปรแกรม

ค่าเฉลีย่
136 นาที 50 วินาที
19 นาที 8 วินาที

5. กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัเทคโนโลยีราช
มงคลพระนคร ที่ให้การสนับสนุ นค่าใช้จ่ายในการนาเสนอบทความใน
ครั้งนี้

ค่าเบี่ยงเบน
12 นาที 24 วินาที
1 นาที 38 วินาที

เอกสารอ้ างอิง

ในงานวิจยั นี้ ใช้ผตู ้ รวจแบบสอบถามจานวน 3 คน โดยทาการ
เปรี ยบเทียบโดยใช้ระยะเวลาการตรวจแบบสอบถามระหว่างคน และการ
ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ซึ่งตารางที่ 2 แสดงเป็ นการเปรี ยบเทียบค่าทาง
สถิ ติระหว่างการนับด้วยตนเองและนับด้วยโปรแกรม โดยใช้หลักการ
ทางสถิต คือ การหาค่าเฉลี่ ย การหาค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ซึ่ งพบว่าการ
ตรวจแบบสอบถามด้วยมนุ ษย์ ใช้เ วลา 136นาที 50วินาที ส่ วนการ
ทดสอบโดยใช้โปรแกรมใช้เวลาเพียง 19นาที 8 วินาที ซึ่ งถ้าเปรี ยบเทียบ
เป็ นอัตราส่ วนจะพบว่ามนุ ษย์ใช้เวลาตรวจข้อสอบมากกว่าถึ ง 6.89 เท่า
เมื่อเปรี ยบเทียบกับการนับด้วยมนุษย์ นอกจากนี้ แล้วการใช้งานมนุ ษย์จะ
อุ ป สรรคที่ เกิ ดจากสภาพร่ างกาย การใช้ ร่ างกายในการตรวจ
แบบสอบถามในระยะเวลานาน ๆ ส่ งผลต่ อ ประสิ ท ธิ ภ าพการตรวจ
แบบสอบถาม แต่การตรวจนับด้วยโปรแกรมลดปั ญหาที่เกิดจากกายภาพ
ลดได้

[1]

[2]

[3]

[5]

4. สรุป
ผลการทดสอบโปรแกรมตรวจสอบแบบสอบถาม ใช้ในการ
ตรวจแบบสอบถามที่ความละเอียด 200 DPI ทั้งหมด 3 รู ปแบบ คือ 2, 3
และ 5 ตัวเลือก อย่างละ 20 แผ่น สามารถตรวจแบบสอบถามโดยที่ความ
ถูกต้องของแบบ 2 ตัวเลื อกจะมี ค่าความผิดพลาดอยู่ที่ร้อยละ 1 แบบ 3
ตัวเลื อก สามารถตรวจแบบสอบถามโดยที่ ค วามถู ก ต้องจะมี ค่ าความ
ผิ ด พลาดอยู่ ที่ ร้ อ ยละ 0.33 และ แบบ 5 ตั ว เลื อ ก สามารถตรวจ
แบบสอบถามโดยที่ความถู กต้องจะมีค่าความผิดพลาดอยูท่ ี่ร้อยละ 0.04
ส่ ว นการตรวจนับ ด้ว ยตนเองจะไม่ มี ค่ า ความผิ ด พลาดซึ่ งเมื่ อ น ามา
เปรี ยบเที ย บแล้ว ค่ าความคลาดเคลื่ อ นนั้น ไม่ เ กิ น ร้ อ ยละ 5 เป็ นค่ า ที่
ยอมรั บ ได้ ส่ วนเวลาที่ ใ ช้ ใ นการตรวจจะขึ้ นอยู่ ก ั บ จ านวนของ
แบบสอบถาม กรณี ที่แบบสอบถามมากจะใช้เวลานาน หากเปรี ยบเทียบ
เวลาที่ใช้ระหว่างการตรวจนับด้วยตนเองกับการตรวจนับด้วยโปรแกรม
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ใกล้เคียงกัน แต่หากแบบทดสอบจานวนข้อมาก การใช้โปรแกรมจะใช้
เวลาในการตรวจสอบได้รวดเร็ วกว่า นอกจากนี้ โปรแกรมยังสามารถ
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ระบบการประชุ มภาพผ่ านเครือข่ ายคอมพิวเตอร์
Video Conferencing System on Computer Network
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=60.85 SD=61.88. Download data transfer rate for peer to peer
network X =126.75 SD=1.72, Intranet X =123.98 SD=2.40, LAN
X =62.68 SD=2.73, WAN X =51.58 SD=49.22. The video
conferencing system was successful could meet the aim set.

บทคัดย่ อ

X

งานวิจยั นี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้ างระบบการประชุ ม ภาพผ่าน
เครื อข่ายคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรมจาวามีเดียเฟรมเวิร์กที่มีคุณสมบัติ
เอื้อต่อการออกแบบ สามารถสร้ างดาต้าซอร์ ตเพื่อใช้จบั ภาพจากกล้อง
และไมโครโฟน สัญญาณที่ ได้ผ่านกระบวนการเพื่อแยกหรื อรวมแทร็ ก
ภาพเสี ยงด้วยวิธีโค้ดเดคและส่ งเป็ นสตรี มมิ่งมี เดี ยไปยังปลายทางด้วย
โปรโตคอลเวลาจริ ง สามารถกาหนดค่าการติดต่อตลอดจนลักษณะการ
ติดต่อผ่านหน้าจอติดต่อกับผูใ้ ช้ ที่ผใู้ ช้งานสามารถกาหนดเองได้ ผลการ
ทดสอบพบว่า สัญ ญาณตอบสนองได้ดี ท้ ัง ภาพและเสี ย งต่ อ เนื่ อ งเมื่ อ
ตรวจสอบอัตราการส่ งข้อมูล ในหน่ วย kB/Sec ผลการอัปโหลดพบว่า
สั ญ ญาณเครื อข่ า ยแบบเพี ย ร์ ทู เ พี ย ร์ มี อ ัต ราการส่ ง เป็ น X =147.72
SD=1.44 เครื อข่ายแบบอินทราเน็ต X =146.18 SD=1.48 เครื อข่ายแบบ
แลน X =77.96 SD=2.75 และเครื อข่ายแบบแวน X =60.85 SD=61.88
ส่ วนการดาวน์โหลดเครื อข่ายแบบเพียร์ ทู เพียร์ X =126.75 SD=1.72
เครื อข่ ายแบบอิ นทราเน็ ต X =123.98 SD=2.40 เครื อ ข่ ายแบบแลน
X =62.68 SD=2.73 และเครื อข่ายแบบแวน X =51.58 SD=49.22

Keywords: Video conferencing system, Streaming files

1. บทนา
Video Conferencing System คื อ เทคโนโลยีที่ช่วยในการ
ติ ด ต่ อ สื่ อ สารผ่ า นเครื อ ข่ า ยคอมพิ ว เตอร์ ในรู ปแบบของการประชุ ม
ทางไกลทั้งภาพเสี ยงในเวลาเดี ยวกัน การประชุ มทางวีดีโอผ่านเครื อข่าย
คอมพิวเตอร์ ท าได้หลายวิธี ด้วยกัน ส่ วนใหญ่แล้วก็ตอ้ งการซอฟต์แวร์
และซอฟต์แ วร์ ใ คลเอนต์ที่ ช่ วยให้ ผู ้ใ ช้ ส่ ง และรั บ สั ญญาณวี ดี โ อและ
ออดิโอต่อกันได้ และก็ยงั เกี่ยวข้องกับฮาร์ ดแวร์ และซอฟว์แวร์ ชนิ ดพิเศษ
ทางเซิ ร์ ฟ เวอร์ อี ก ด้ว ยที่ เ ป็ นโฮลต์ข องการประชุ ม ทางวี ดี โ อและส่ ง
สัญญาณไปให้กบั ทุกจุดที่เชื่ อมต่อกับเซิ ร์ฟเวอร์ เมื่อบุคคลหนึ่ งต้องการ
ประชุ มทางวีดีโอกับผูใ้ ช้ปลายทางก็จะใช้ซอฟต์แวร์ ไคลเอนต์เพื่อล็อก
เข้าในตัวสะท้อน ซึ่ งเป็ นคอมพิวเตอร์ บนอินเทอร์ เน็ตที่เป็ นโฮสต์ให้กบั
คนที่เข้าร่ วมประชุ มทางวีดีโอกันได้ทนั ที เมื่อผูใ้ ช้ล๊อกเข้าในตัวสะท้อน
ทาให้สามารถเข้าร่ วมการประชุมที่มีอยูแ่ ล้วได้ เมื่อมีผใู้ ช้ล๊อกเข้ามาในตัว
สะท้อน ก็จะมีสัญญาณอย่างสม่าเสมอส่ งจากคอมพิวเตอร์ ของผูใ้ ช้น้ ี ไป
ยังตัวสะท้อน ที่ จะสะท้อนต่ อออกไปให้ ผูใ้ ช้ที่ ต่ออยู่ก ับ ตัวสะท้อนนี้
ทราบว่ามีผใู้ ช้ได้ ล็อกเข้ามาแล้ว และพร้ อมจะทาการประชุมทางวีดีโอ
เพื่อที่ จะเป็ นผูเ้ ข้าร่ วมประชุ มทางวีดีโอได้จาเป็ นต้องมีกล้องวีดีโอ และ
ไมโครโฟนบนคอมพิ วเตอร์ ด้ว ย (บางครั้ งส่ วนไมโครโฟนจะติ ด อยู่
พร้ อมบนตัวกล้อง) กล้องจะแปลงภาพวีดีโอไปเป็ นข้อมูล ดิ จิตอลแล้ว
ซอฟต์แวร์ ไคลเอนต์ก็จะบี บอัดและเข้ารหัสข้อมูลนี้ เพื่อให้ส่งผ่านทาง
อินเทอร์ เน็ตได้ ถ้าหากข้อมูลไม่ถูกบีบอัดหรื อลดขนาดมันก็จะใหญ่เกิ น
กว่าจะส่ งทางอินเทอร์ เน็ตได้ ซอฟต์แวร์ การประชุมทางวีดีโอบางตัวยัง
ทางานนี้ โดยไม่ตอ้ งผ่านตัวสะท้อนได้อีกด้วย ถ้าทราบถึ งไอพีแอดเดรส

คาสาคัญ: ระบบการประชุมภาพ, สตรี มมิ่งไฟล์

Abstract
The purpose of this research was to design a video
conferencing on computer network used the Java Media Framework
features contributing to the design. It can create a data source to use the
camera and microphone capture. The signal processing to separate or
combine audio tracks with video encoder and streaming media is
delivered to the destination with real-time protocol. The user can
configure the features on GUI. The test results showed that the signal
responsive continuously and monitor the data transfer rate in kB/sec;
Upload data transfer rate for peer to peer network X =147.72 SD=1.44,
Intranet X =146.18 SD =1.48, LAN X =77.96 SD=2.75 and WAN
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ของบุคคลที่ตอ้ งการประชุมทางวีดีโอด้วย ผูใ้ ช้สามารถเชื่ อมต่อโดยตรง
กับบุค คลนั้นได้ โดยไม่ ตอ้ งผ่านตัวสะท้อนกลับ ใดๆ อี ก ในกรณี น้ ี จะ
ประชุ มเฉพาะแบบตัวต่ อตัวเท่ านั้น แทนที่ จ ะกระทาได้เ ป็ นกลุ่ ม ผูใ้ ช้
ต้องการเห็ นภาพระหว่างกัน ต้องใช้ซอฟต์แวร์ ไคลเอนต์ช นิ ดเดี ยวกัน
ซอฟต์แวร์ น้ ี จะถอดรหัสภาพวีดีโอและแสดงผลเป็ นวีดีโออยูบ่ นหน้าจอ
ของแต่ ล ะฝ่ าย ซึ่ งข้อ มู ล วี ดี โ อถู ก ส่ ง ผ่ า นเครื อ ข่ า ยคอมพิ ว เตอร์ ด้ว ย
โปรโตคอล RTP องค์ประกอบของการประชุมภาพ Video Conferencing
จะประกอบไปด้วย คอมพิวเตอร์ เป็ นอุปกรณ์ที่ใช้ในการรับส่ งข้อมูล เว็บ
แคม เป็ นอุปกรณ์ ที่ใ ช้สาหรั บการจับภาพและจะมี ก ารแปลงภาพเป็ น
รู ปแบบ ไบนารี่ ที่คอมพิวเตอร์ สามารถอ่านได้ โดยทัว่ ไปจะใช้รูปแบบ
กราฟิ ก JPEG ที่มีการบีบอัดขนาดไฟล์ได้มาก โดยภาพยังคงมีรายละเอียด
อยู่ในระดับที่ดี ภาพ JPEG นี้ ถูกเชื่ อมโยงอยูก่ บั URL บนเว็บโฮมเพจ
หนึ่ ง ลิงก์น้ ี คงค่าอยูเ่ สมอ แม้ว่าภาพจะเปลี่ ยนไปนานเท่าใด ซึ่ งหมายถึ ง
ว่าผูท้ ี่คลิ กลิงก์น้ ี จะได้รับชมภาพใหม่ล่าสุ ดที่ถูกจับภาพจากเว็บแคมอยู่
เสมอ

โครงสร้างของการประชุ มภาพผ่านเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ เป็ น
ดังรู ปที่ 1 ระบบนี้ ใช้คุณลักษณะของจาวามีเดียเฟรมเวิร์ก (Java Media
Framework: JMF) การนาจาวามีเดี ยเฟรมเวิร์ก มาใช้กบั การวิจยั ครั้ งนี้
เนื่ องจาก มีการใช้งานที่ง่ายต่อการโปรแกรม สนับสนุ นการจับมีเดี ย และ
สนับสนุนการพัฒนาการส่ งสื่ อและงานประยุกต์เกี่ ยวกับการประชุ มผ่าน
อินเตอร์ เน็ตในจาวา โดยใช้ก ารรับและการส่ งโปรโตคอลอาร์ ทีพี (RealTime Transport Protocol : RTP) อุปกรณ์ที่ใช้จบั สื่ อจะเป็ นตัวสร้ างข้อมูล
สื่ อ ได้แก่ กล้องวีดีโอและไมโครโฟน โดยต้องมีฮาร์ ดแวร์ น้ นั ๆ โมเดล
ข้อมูลที่ ใช้มีลกั ษณะเป็ นสื่ อชนิ ดสตรี มมิ่ง สื่ อสตรี มมิ่ งนี้ มาจากอุปกรณ์
จับ ได้แ ก่ ไมโครโฟนหรื อกล้อง ไฟล์ในดิ สก์ไดร์ ฟหรื อนามาจากเน็ ต
เวิร์ก ข้อมูลสตรี มมิ่งจะถูกแบ่งออกเป็ นหลายช่องสัญญาณของข้อมูลหรื อ
เรี ยกว่ า แทร็ ก เช่ น ไฟล์ ห นึ่ งจะประกอบไปด้ว ยแทร็ ก ของออดิ โ อ
และแทร็ กของวีดีโอ ซึ่ งถื อได้ว่าเป็ นแหล่งข้อมูลของระบบ จากรู ปที่ 2
ระบบการประชุ ม ภาพผ่านเครื อข่ ายคอมพิ วเตอร์ จะประกอบไปด้วย 3
ส่ วน คือ UserInterface Transmit และ Receive โดย UserInterface จะเป็ น
ตัวตั้งค่าการติ ดต่อโดยกาหนดรู ปแบบการติ ดต่อตามตามความต้องการ
ของผูใ้ ช้ให้ท้ งั 2 ส่ วน คื อ Transmit จะทาการจับภาพจากเว็บแคมและ
เสี ยงจากไมโครโฟนระบบจะจัด รู ปแบบสัญญาณภาพเป็ น JPG_RTP
และเสี ยงจะมีรูปแบบ 44100Hz 16 bit แล้วส่ งออกไปในโครงข่าย ส่ วน
Receive จะรั บ ค่ าสัญ ญาณภาพเป็ น JPG_RTP และเสี ย งจะมี รูปแบบ
44100Hz 16 bit เพื่อแสดงผลบนมอนิเตอร์และลาโพง

2. โครงสร้ างของการประชุมภาพผ่านเครือข่ ายคอมพิวเตอร์

UserInterface

0
ระบบ Video
Conferencing

UserInterface

SendStream Video Format JPEG_RTP
SendStreamSound Format 44100Hz, 16 bit

UserInterface

รูปที่ 1 ระบบการประชุมภาพผ่านเครื อข่ายคอมพิวเตอร์

1

Transmit
UserInterface

Set IP Address
Set Port
Set phaseChoices

ส่ ง RTP Steam
Video Format JPEG_RTP
Sound Format 44100Hz, 16 bit

Capture ภาพจาก Webcam
เสี ยงจาก Microphone

1.3
Webcam

Player ภาพและเสี ยง

1.4
Microphone

1.5
Webcam and
Microphone

Initial sound

2

Receive

1.1
ตรวจสอบ
END
IP Address ไม่มีการตอบรับ
ตอบรับ
1.2
ตรวจสอบ
phaseChoices

Initial video

รับ RTP Steam
Video Format JPEG_RTP
Sound Format 44100Hz, 16 bit

1.6
Create
Transmitter

Initial video and
sound

รูปที่ 2 ส่ วนประกอบของแต่ละสถานี
รู ปที่ 3 Level 1 Process 1 ส่ วนประกอบของการส่ งสัญญาณ
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จากรู ปที่ 3 เป็ นรายละเอี ยดของกระบวนการสร้ างสัญญาณ
เพื่อส่งไปยังระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ เพื่อรับรู ปแบบการตั้งค่าจากผูใ้ ช้
ผ่าน UserInterface หลังจากนั้นจะน าไปสร้ างส่ วนประกอบของการส่ ง
ส่วนรู ปที่ 4 เป็ นการทางานเพื่อสร้ างระบบการรับสัญญาณเพื่อให้ท้ งั สอง
สถานีสามารถทาการติดต่อทางภาพและเสี ยงได้

Set IP Address
Set Port
RTPManager

2.1
ตรวจสอบ
END
IP Address ไม่มีการตอบรับ
ตอบรับ
2.2
ตรวจสอบ
RTPManager

2.3
Video

2.4
Sound

SessionEvent

ReceiveStreamEvent

UserInterface

รู ปที่ 6 หน้าต่างติดต่อกับผูใ้ ช้

รู ปที่ 7 การเลือกชนิ ดของแหล่งกาเนิ ด

2.5
PlayerWindow

รูปที่ 4 Level 2 Process 2 ส่ วนประกอบของการรับสัญญาณ

3. ผลการทดสอบ
3.1 การทดสอบการทางานของระบบ
ในหัวข้อนี้ แสดงผลการทางานในส่ วนต่างๆ ของระบบที่ ได้
ออกแบบสร้ างขึ้ นมารวมถึ งผลที่ ได้ทาการทดสอบระบบบนเครื อข่ าย
คอมพิวเตอร์ ได้แก่ระบบเพียร์ ทูเพียร์ อินทราเน็ ต เลนอินเตอร์ เน็ ต และ
แวนอินเตอร์เน็ต ซึ่งผลเป็ นที่น่าพอใจ

รู ปที่ 8 การกาหนดค่าการติดต่อของระบบ

รู ปที่ 5 หน้าต่างเข้าสู่ ระบบ

รู ปที่ 9 ภาพที่ปรากฏในการใช้งาน
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ใช้สาหรั บติ ดต่ อกับผูใ้ ช้งานในการเลื อกฟั งก์ชันของระบบ ได้แ ก่ การ
รับส่ งสัญญาณเสี ยง การรับส่ งสัญญาณภาพ และการรั บส่ งสัญญาณภาพ
และเสี ยงพร้ อมกันในลักษณะของการประชุ มหรื อ Video Conferencing
นอกจากนี้ แล้วโปรแกรมส่ วนนี้ ยงั ใช้เป็ นโปรแกรมในการกาหนด IP
Address และ หมายเลข Port ที่ใช้การประชุ ม (2) โปรแกรม Transmit
เป็ นโปรแกรมที่สร้างข้อมูลเพื่อใช้ในการส่ ง โดยสามารถรองรับการเลือก
การทางานจากโปรแกรม UserInterface ทั้งนี้ กาหนดอุปกรณ์ที่ใช้จบั
สัญญาณเป็ นกล้องเว็บแคมและไมโครโฟน สัญญาณภาพและเสี ยงตาม
มาตรฐาน จะถูกกระบวนจัดการสัญญาณ หรื อที่ เรี ยกว่า Codec เพื่อให้
เป็ นระดับ สั ญ ญาณทางดิ จิ ต อล ที่ มี คุ ณ ภาพดี ใ ช้แ บนด์วิ ด ธ์ ต่ า และ
สามารถส่ งสัญญาณในระบบโครงข่าย โดยเป็ นสัญญาณรู ปแบบสตรี มมิ่ง
คือการส่ งสัญญาณจะส่ งไปสู่ บฟั เฟอร์ และการแสดงผลนั้นจะดึ งสัญญาณ
ที่ อยู่ในบัฟเฟอร์ แ สดงผลไปได้พร้ อมกัน โดยโปรแกรม Transmit นี้
อาศัยเทคโนโลยีของจาวามีเดียเฟรมเวิร์ก ที่สามารถรองรับกับการทางาน
ลักษณะนี้ โดยตรง โดยสัญญาณสตรี มมิ่งนั้นจะถู กส่ งโดยใช้โปรโตคอล
ชนิ ดเวลาจริ ง คื อ Real Time Protocol (3)โปรแกรม Receive เป็ น
โปรแกรมที่ รั บ สั ญ ญาณสตรี มมิ่ ง ที่ มี ล ัก ษณะสอดคล้ อ งกับ การส่ ง
สั ญ ญาณในด้ า นส่ ง กั บ การก าหนดค่ า ของผู ้ ใ ช้ ต ามโปรแกรม
UserInterface และท าหน้า ที่ ใ นการแสดงผลบนมอนิ เ ตอร์ โดยน า
สัญญาณสตรี มมิ่งมาทาการ Codec เพื่อให้ได้สัญญาณเช่ นเดี ยวกันกับ
สัญญาณต้นแบบ

รูปที่ 10 เว็บแคมที่ใช้ในการทดสอบ

3.2 การทดสอบในระบบเครือข่ ายคอมพิวเตอร์
เครื่ องมือในการทดสอบอัตราการส่ งผ่านข้อมูลใช้ DU Meter
ซึ่ งเป็ นการจัด การเกี่ ย วกั บ การรายงานข้ อ มู ล ที่ ส่ ง ผ่ า นเครื อข่ า ย
คอมพิ ว เตอร์ ใ นช่ ว งเวลาใดๆ ซึ่ งแสดงผลในรู ป ของภาพและตัวเลข
สามารถแสดงผลการ Upload และ Download ข้อมูลได้ สาหรับการ
ทดสอบครั้งนี้ ใช้ 30 ตัวอย่าง ระยะเวลาเวลาห่ างกัน 1 ชัว่ โมง

5. กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตาก และ
มหาวิทยาลัยนเรศวร ที่ให้การสนับสนุนการทดสอบสัญญาณในการวิจยั
ครั้งนี้

รูปที่ 11 การทดสอบอัตราการส่ งผ่านข้อมูล
ตารางที่ 1 สรุ ปผลการทดสอบอัตราการรับส่ งข้อมูลบนเครื อข่าย
คอมพิวเตอร์ แบบต่างๆ
อัตราการส่ งข้อมูล kB/sec
ชนิดของเครื อข่าย
Upload
Download
1. Peer to Peer
X =147.72 SD=1.44
X =148.01 SD=1.66
2. Intranet
X =146.18 SD=1.48
X =146.08 SD=1.35
3. LAN
X =77.96 SD=2.75
X =78.21 SD=1.44
4. WAN
X =64.55 SD=3.92
X =65.82 SD=3.06
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4. สรุปผล
ในการศึกษาครั้งนี้ เป็ นการสร้างและพัฒนาระบบการประชุม
ภาพผ่านเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ จากการดาเนิ นการจะมีไฟล์ที่สร้ างขึ้นมา
3 ส่วน เพื่อเป็ นกลไกประกอบการทางานคือ (1)โปรแกรม UserInterface
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การพัฒนาฐานข้ อมูลดาวเทียมโดยใช้ โปรแกรม LabVIEW
THE DEVELOPMENT OF SATELLITE DATABASE BY USING LabVIEW
ทินวัฒน์ จังจริง และ ไพฑูรย์ รักเหลือ
ภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
39 หมู่ 1 ตาบลคลองหก อาเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี โทรศัพท์: 0875854999 E-mail: thinnawat_j@rmutt.ac.th, paitoon.r@rmutt.ac.th

support large data. It also developed a database can be connected via
satellite to the Internet connected using the PHP language to write Web
database satellite which was registered with the site. All information
and data use. Via download you can also see a graph of the satellite.
This value is then stored in the form of pressure, temperature in C-band
and KU-band in the days that are set to make an informed choice to
download analyze and process the satellite.

บทคัดย่ อ
บทความนี้ มีจุดมุ่งหมายที่ จะใช้ LabVIEW ในการออกแบบ
ประยุก ต์ใ ช้ ใ นระบบกราฟฟิ ก เพื่ อ ที่ จ ะน าไปใช้ ร่ ว มกับ ฐานข้อ มู ล
ดาวเทียม เพื่อนาไปประมวลผลและวิเคราะห์สัญญาณดาวเทียม โดยใน
โครงงานนี้ จะใช้ LabVIEW ในการประมวลผลและวิเคราะห์สัญญาณ
ดาวเที ย มที่ ไ ด้ล งไปเก็ บ ในระบบฐานข้อ มู ล Oracle ในการจัด การ
ฐานข้อมูล โดยข้อมูลสัญญาณดาวเทียมที่ได้จะถูกเปลี่ยนแปลงไปตามวัน
เวลา และสภาพภูมิอากาศ สภาพแวดล้อมที่ แตกต่างกันจะถู กบันทึกไว้
โดยเครื่ อ งบันทึ ก ข้อมู ล ซึ่ ง ถู ก สุ่ ม เก็ บ ข้อมู ล ในทุ ก ๆ 1 mS มาผ่า น
กระบวนการและนาเข้าสู่ ตารางที่ ได้รับการออกแบบให้ รองรั บข้อมู ล
ขนาดใหญ่ นอกจากนี้ ยงั พัฒนาฐานข้อมูลสัญญาณดาวเทียมให้สามารถ
เชื่ อมต่อผ่านระบบเครื อข่ ายอิ น เตอร์ เ น็ ต ทาการเชื่ อมต่ อโดยใช้ภาษา
PHP ในการเขียนเว็บไซด์ระบบฐานข้อมูลสัญญาณดาวเทียม ซึ่ งสมาชิ กที่
ลงทะเบี ย นกับ ทางเว็ บ ไซด์ สามารถเข้า ดู ข ้ อ มู ล และใช้ ง านข้ อ มู ล
ผ่านระบบดาวน์โหลดข้อมูล และยังสามารถดูกราฟการเปลี่ ยนแปลงของ
สัญญาณดาวเทียม ซึ่ งค่าที่ ได้น้ นั จะถู กจัดเก็บให้อยู่ในรู ปแบบอุณหภูมิ
แรงดันในย่าน C-band และ KU-band ในวันเวลาต่าง ๆ ที่กาหนด เพื่อทา
การเลือกข้อมูลที่ตอ้ งการดาวน์โหลด เพื่อนาไปวิเคราะห์และประมวลผล
สัญญาณดาวเทียมต่อไป

Keywords: LabVIEW, ORACLE, WEBSITE

1. บทนา
ปั จจุบนั การสื่ อสารดาวเที ยมมี ความสาคัญต่อชี วิตประจาวัน
เป็ นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็ นเครื อข่ ายโทรศัพท์ไร้ ส าย การถ่ ายทอดสด
ผ่านดาวเที ยม การพยากรณ์ อากาศ ซึ่ งใช้ดาวเที ยมในการรั บส่ งข้อมูล
ข่ า วสาร ในการสื่ อสารข้อมู ล ดาวเที ย มนั้น จะเกิ ด การลางหายของ
สัญญาณอย่างกระทันหัน (scintillation) และการลดทอน ซึ่ งเกิ ดจาก
ปั จจัยทางธรรมชาติหลายอย่าง เช่น ความร้ อน อุณหภูมิ ความเข้มของแสง
ซึ่ ง เราไม่ ส ามารถควบคุ ม ได้ ท าให้ ก ารสื่ อสารมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพลดลง
ดังนั้น จึงได้เกิ ดแนวความคิดในการวิเคราะห์สัญญาณดาวเทียมขึ้น เพื่อ
เก็บรวบรวมข้อมูลของตัวแปรเหล่านั้นว่ามีผลต่อระดับสัญญาณอย่างไร
การวิเ คราะห์ สัญญาณดาวเที ยม อาศัยการเก็ บ ข้อ มู ล ของ
สัญญาณดาวเที ย มแล้วน ามาทาการประมวลผลทางคณิ ตศาสตร์ และ
ในเชิงสถิติศาสตร์ การคานวณทางคณิ ตศาสตร์เพื่อการวิเคราะห์สัญญาณ
ดาวเทียม อาศัยจานวนข้อมูลที่มีจานวนมากและซับซ้อนในการคานวณ
ดัง นั้ นระบบฐานข้อ มู ล จึ ง มี ค วามจ าเป็ นอย่ า งมากในการจัด ระบบ
หมวดหมู่ของข้อมูล และทาการเชื่ อมโยงข้อมูลให้สามารถคานวณและ
แสดงผลทางสถิ ติใ นรู ป แผนภู มิที่ ส วยงาม เข้าใจง่ าย ซึ่ งในปั จจุ บ นั มี
โปรแกรมที่ ส ามารถพัฒนาฐานข้อมูล ดาวเที ยมดังกล่ าวให้ ง่ายต่ อการ
จัดเก็บและแสดงผลอีกด้วย
ในบทความวิ จ ัย นี้ ใ ช้ LabVIEW ในการประมวลผลและ
วิ เ คราะห์ สัญญาณดาวเที ยมที่ ได้ล งไปเก็ บ ในระบบฐานข้อมู ล Oracle

คาสาคัญ: LabVIEW, ORACLE, WEBSITE

Abstract
This article is intended to use the LabVIEW graphical
system design applications. In order to be used in conjunction with
satellite data process and analyze satellite. The product is used
LabVIEW to process and analyze satellite has to keep in the Oracle
database system to manage the database. The satellite data that can be
changed according to the time of day and climate Different
environments can be recorded by a data logger. This data was collected
every 1 mS come through and bring to the table that is designed to
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โดยข้อมูลสัญญาณดาวเทียมที่ได้จะถูกเปลี่ยนแปลงไปตามวันเวลา และ
สภาพภูมิอากาศ สภาพแวดล้อมที่ แตกต่างกันจะถู กบันทึกไว้โดยเครื่ อง
บันทึกข้อมูล ซึ่งถูกสุ่มเก็บข้อมูลในทุก ๆ 1 mS มาผ่านกระบวนการและ
นาเข้าสู่ตารางที่ได้รับการออกแบบให้รองรับข้อมูลขนาดใหญ่ นอกจากนี้
ยังสามารถเชื่ อมต่อผ่านระบบเครื อข่ายอิ น เตอร์ เ น็ ต โดยใช้ภาษา PHP
ในการเขี ยนเว็บไซด์ร ะบบฐานข้อมูล สัญญาณดาวเที ยม ซึ่ ง สมาชิ ก ที่
ลงทะเบี ย นกับ ทางเว็ บ ไซด์ สามารถเข้า ดู ข ้ อ มู ล และใช้ ง านข้ อ มู ล
ผ่านระบบดาวน์โหลดข้อมูล และยังสามารถดูกราฟการเปลี่ ยนแปลงของ
สัญญาณดาวเทียม ซึ่ งค่าที่ ได้น้ นั จะถู กจัดเก็บให้อยู่ในรู ปแบบอุณหภูมิ
แรงดันในย่าน C-band และ KU-band ในวันเวลาต่าง ๆ ที่กาหนด

2.1 จานรับสัญญาณ
ในการเก็บข้อมู ลสัญญาณดาวเที ยมนั้นจาเป็ นต้องมี ก ารติ ดตั้ง
จานรั บสัญญาณจากดาวเที ยมที่ จะทาการเก็บสัญญาณโดยจะต้องทราบ
องศาและมุมเพื่อที่จะได้สามารถหันหน้าจานรับกับสัญญาณที่ ส่งมาจาก
ดาวเทียมได้ตรงตามความถี่
การหามุ มก้ม เงยมี สู ตรในการหาค่าดังนี้ มุมเงย (Elevation
Angle) : EL

EL  tan 1

R 

 cos cos  R  H 


 1  cos2  cos2  



(1)

2. การออกแบบ
การหามุมส่ ายมีสูตรในการหาค่าดังนี้ มุมส่ าย (AZIMUTH
ANGLE) : AZ

การออกแบบการทางาน ประกอบด้วย 3 ส่ วน คื อ 1.จานรั บ
สัญญาณ 2.โปรแกรม LabVIEW และฐานข้อมู ล 3.การแสดงผลทาง
บราวเซอร์ ซึ่ งสัม พัน ธ์ ก ัน ดัง นี้ ข้อ มู ล ดิ บ ที่ ท าการจัด เก็ บ จากเครื่ อ ง
ดาต้า ลอกเกอร์ จะถู ก ส่ ง เข้า ไปประมวลผลในโปรแกรม LabVIEW
ในรู ปแบบข้อความแสดงวันที่ของการวัด เวลา แรงดัน ทั้งในย่าน C-band
และ Ku-band รวมทั้งอุ ณหภู มิข ณะทาการวัดสัญญาณ โดยจะทาการ
จัด รู ปแบบข้อ มู ล ให้ เ หมาะส าหรั บ การเขี ย นเข้า สู่ ร ะบบฐานข้อ มู ล
หลังจากผ่านการจัดรู ปแบบแล้ว ก็จะทาการจัดเก็บลงฐานข้อมูลผ่านทาง
โปรแกรม SQL developer ในส่ วนของผูใ้ ช้ที่ตอ้ งการข้อมูลดาวเทียม
ไปใช้ ท าการวิ เ คราะห์ สามารถเข้า สู่ ห น้ า แอดเดรสของโปรแกรม
โดยจะต้อ งสมัค รสมาชิ ก เสี ย ก่ อ น เพื่ อ ท าการล็ อ กอิ น เข้ า สู่ ร ะบบ
โดยสามารถเข้าไปใช้งานส่ วนของข้อมูลดาวเที ยมได้ในส่ วนของกราฟ
แสดงผล และ ดาวน์ โ หลดข้อ มู ล ออกมาเป็ นแฟ้ ม ข้อ มู ล ซึ่ งข้อ มู ล
ดาวเทียมที่ตอ้ งการสามารถเลื อกช่ วงข้อมูลได้ โดยระบุวนั เวลาเริ่ มต้น
ของข้อมูล เวลาสิ้นสุดของข้อมูล

AZ  tan 1

ผู้ วิ จ ั ย ได้ ด าเ นิ นก า รออ ก แ บ บก า รท า งาน โดย สร้ า ง
บล็อกไดอะแกรมในโปรแกรม LabVIEW ทั้งในส่ วนของการรับข้อมูล
จาก Datalogger ผ่านทางสาย GPIB ให้ สามารถแสดงผลการคัดแยก
สัญญาณที่ รับ เข้า มาในรู ป แบบของหน่ วยวัด ต่ าง ๆ และสามารน าไป
จัดเก็บยังหมวดหมู่ที่ได้สร้างไว้ ซึ่ งในที่น้ ี ให้เก็บค่าอุณหภูมิหน่ วยเป็ น ํC
ใน Bundle by name ที่ชื่อ Temperature และเก็บค่าของแรงดันหน่ วยเป็ น
V. (Volte) จะเก็บ โดยแบ่งเป็ นค่าแรงดันของจาน KU-band จานใหญ่
ให้เก็บใน Bundle by name ที่ชื่อ KU-band จาน KU-band จานเล็ก
ให้เก็บใน Bundle by name ที่ชื่อ KU-band(s) และ C-band ให้เก็บใน
Bundle by name ที่ชื่อ C-band เมื่อเราทาการรับค่าและคัดแยกสัญญาณ
ได้เรี ยบร้อยแล้วก็จะทาการส่ งค่าที่ได้มาทาการประมวลผลและแสดงผล
ในรู ปของค่ า ที่ เ ป็ นตั ว เลขและกราฟ ซึ่ งผู้ วิ จ ั ย ได้ ท าการเขี ย น
บล็อกไดอะแกรมในส่ วนนี้ ให้สามารถทาการรับค่าของสัญญาณที่ทาการ
แบ่ งแยกค่าของสัญญาณแสดงผลในรู ป ของตัวเลขและกราฟผ่านทาง
โมดู ล DBL และในส่ วนสุ ด ท้ายการส่ ง ข้อ มู ล ไปยังฐานข้อมู ล Oracle
ให้ ต รงตามคอลัม น์ ที่ ต้ ัง ไว้ใ นฐานข้อ มู ล ซึ่ งต้อ งน าเอาส่ ว นต่ า ง ๆ
มาเชื่ อมโยงเข้าด้วยกัน เราก็จะได้บล็อกไดอะแกรมรวมดังรู ปที่ 2,3

Lab View

GPIB to USB

KU - band

Voltage

Oracle
Data Logger

Voltage
Internet
Temp

(2)

2.2 การออกแบบในโปรแกรม LabVIEW และการสร้ าง
ฐานข้ อมูล Oracle

C - band

KU - band

 tan  
 sin  



User

User

Voltage

รูปที่ 1 แบบจาลองการทางานของฐานข้อมูลดาวเทียมผ่านเครื อข่าย
อินเตอร์เน็ต
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การสร้างฐานข้อมูล Oracle ผูว้ ิจยั ได้เลือกใช้โปรแกรม Oracle
เวอร์ ชนั่ Oracle SQL developer 1.05 ซึ่งเป็ นเวอร์ ชนั่ ที่ง่ายต่อการเชื่ อมต่อ
กับ โปรแกรม LabVIEW เนื่ อ งจากมี ฟั งก์ ชั่น ที่ รองรั บ กับ โปรแกรม
LabVIEW แต่โปรแกรม Oracle นี้ ใช้เนื้ อที่ในการเก็บข้อมูลที่ค่อนข้างสู ง
จึงควรจัดหาเครื่ องคอมพิวเตอร์ ที่มีประสิ ทธิ ภาพมาใช้ในการลงระบบ
ฐานข้อมูล โดยดาเนิ นการสร้ าง Database ในการเก็ บข้อมู ล แยกตาม
คอลัมน์ของข้อมูลต่างๆ















NO


YES




รูปที่ 2 แผนผังขั้นตอนการสร้างโปรแกรม LabVIEW

รู ปที่ 4 หน้าต่างฐานข้อมูลที่บนั ทึกในโปรแกรม Oracle

รูปที่ 3 บล็อกไดอะแกรมการทางานของโปรแกรม LabVIEW
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3. ผลการทดสอบ

4. สรุป
การทดสอบระบบฐานข้อ มู ล ดาวเที ย มแสดงผลในระบบ
เครื อข่ายอิ นเตอร์ เน็ ตนั้น สามารถที่ จะเก็บข้อมูลสัญญาณดาวเทียมจาก
เครื่ องเก็ บ ข้อมูล DATA LOGGER และสามารถส่ งข้อมู ล เข้าไปยัง
โปรแกรม LabVIEW เพื่อทาการแสดงผลและเก็บข้อมูลที่ได้ลงสู่ ระบบ
ฐานข้อมูล Oracle ได้ และสามารถที่ จะแสดงผลในระบบเครื อข่ า ย
อินเตอร์ เน็ตได้โดยผลจะออกมาใน 2 รู ปแบบคือ กราฟข้อมูลสัญญาณ
ดาวเที ย ม และข้อ มู ล ที่ เ ป็ นค่ า แรงดัน อุ ณ หภู มิ ตามวัน เวลาที่ ก าหนด
ซึ่ งผูเ้ ข้าใช้งานทัว่ ไปสามารถที่จะเข้าไปศึกษาข้อมูล เพื่อนาไปวิเคราะห์
ในโอกาสต่อไปได้
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รูปที่ 5 หน้าจอที่ใช้ในการทางานของโปรแกรม LabVIEW
รู ปที่ 5 หน้าจอที่ใช้ในการทางานของโปรแกรม LabVIEW
ซึ่ งหน้าต่างนี้ เราสามารถทาการออกแบบแต่งเติ มลู กเล่ นให้สวยงามได้
ตามต้องการ โดยสามารถนารู ปที่เราต้องการมาวางไว้ในส่ วนนี้ ได้ และยัง
สามารถเพิม่ สี สันได้ดว้ ยการเปลี่ ยนสี ของเส้นกราฟ หรื อเส้นที่ใช้ในการ
เชื่ อมโยงข้อมูล สี ของปุ่ มกด และอื่น ๆ ซึ่ งการเพิ่มลูกเล่นในส่ วนต่าง ๆ
ให้ ก ับ หน้า จอที่ ใ ช้ใ นการท างานนี้ จะท าให้ น่ า จอการท างานมี ค วาม
น่ าสนใจ และน่ าใช้มากขึ้นอี กด้วย ทั้งนี้ หน้าจอที่ ใช้ในการทางานนี้ จะ
แสดงค่าของแรงดันหน่ วยเป็ น V. และ dBm. ในรู ปแบบที่เป็ นผลตัวเลข
และกราฟ รวมถึ งแสดงกราฟเปรี ยบเทียบของจาน C-band KU-band
KU-band(s) ทั้งหน่วยที่เป็ น V และdBm
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รูปที่ 6 หน้าจอที่ใช้ในการทางานผ่านทางเว็บไซต์
รู ปที่ 6 หน้าจอที่ ใ ช้ใ นการทางานผ่านทางเว็บ ไซต์ โดย
สามารถดู ข ้อ มู ล ในแต่ ล ะช่ ว งเวลา และสามารถตรวจสอบสถานะ
การทางานของเครื่ องได้
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บทคัดย่ อ
1. บทนา

บทความนี้ เ สนอเครื่ องมื อสนับ สนุ น การฝึ กเขี ยนพยัญชนะ
ไทย โดยประกอบด้วย 2 ส่ วนหลัก คื อ ส่ วนสนับสนุ นเด็ ก และส่ วน
สนับสนุนผูส้ อน ในส่ วนแรกสนับสนุนเด็กให้ได้มีการเรี ยนรู ้และการฝึ ก
เขียนพยัญชนะไทย ในส่ วนนี้ เด็กจะได้เรี ยนรู ้ และฝึ กเขียนพยัญชนะไทย
อย่างมีข้ ึนตอน นอกจากนี้ เด็ กจะสามารถเข้าทาการทดสอบการเขี ยน
พยัญชนะไทยแต่ละตัวโดยใช้เม้าส์ลากตามเส้นประได้ โดยโปรแกรมจะ
ตรวจสอบความถู กต้องของการเขี ยนแล้วบันทึ ก ข้อมูลการทดสอบไว้
โดยในการตรวจสอบความถู กต้องของการเขี ยนนี้ ผูว้ ิจยั ได้ท าการเก็ บ
ตาแหน่งการลากเมาส์ของผูฝ้ ึ กเขียน แล้วนามาเทียบกับตาแหน่ งเฉลยที่
ได้จดั เตรี ยมไว้ ซึ่งตาแหน่งดังกล่าวอยูใ่ นรู ปเวกเตอร์ 2 มิติ และผูว้ ิจยั ได้
นาเสนอวิธีในการให้คะแนนการเขียนโดยการประยุกต์ใช้ระยะทางยูคลี
เดี ยนขึ้ น โดยคะแนนที่ ได้น้ ี จะถู ก บัน ทึ ก ไว้เ พื่ อใช้ใ นส่ วนสนับ สนุ น
ผูส้ อนต่อไป ผูส้ อนดูคะแนนความสามารถในการเขียนพยัญชนะไทย
แต่ละตัวของเด็กแต่ละคน เพื่อนาข้อมูลไปพัฒนาให้เด็กสามารถเรี ยนรู้
การเขียนพยัญชนะไทยได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพยิง่ ขึ้น

ภาษาเป็ นสิ่ งที่ มนุ ษย์กาหนดขึ้นมาเพื่อสื่ อสารทาความเข้าใจ
กันในแต่ละสังคม ทั้งภาษาพูดและภาษาเขียนต่างก็มีความสาคัญในการ
พัฒนาชี วิตของมนุษย์ การเรี ยนรู ้ภาษาจะเริ่ มตั้งแต่เด็ก เด็กที่มีการเรี ยนรู ้
ภาษาอย่างถูกต้องโดยเฉพาะภาษาเขียนจะนาไปสู่ การพัฒนาความรู ้ ดา้ น
อื่นๆได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ การเริ่ มฝึ กเขียนพยัญชนะควรเป็ นไปอย่างมี
ขั้นตอน เพื่อให้เด็กไม่เกิดความสับสนและจะพัฒนาได้อย่างรวดเร็ ว
ภาษาไทยเป็ นเอกลักษณ์ของชาติ เด็กไทยควรเขียนพยัญชนะ
ไทยให้ ถู ก ต้ อ ง สวยงาม ทั้ งนี้ หลั ก สู ตรการศึ ก ษาขั้ นพื้ นฐาน
กระทรวงศึกษาธิ การได้มีการกาหนดให้ใช้ภาษาเป็ นเครื่ องมือในด้านการ
ติดต่อสื่ อสาร รวมถึ งต้องการให้นักเรี ยนมี พฒั นาการด้านการอ่าน การ
เขี ย นที่ ถู ก ต้อ งตั้ง แต่ เ ด็ ก ภาษาเขี ย นจะต้อ งท าความเข้า ใจในแต่ ล ะ
พยัญชนะว่าการเขียนที่ถูกต้องเป็ นอย่างไร นอกเหนื อไปจากการเรี ยนรู้
ทางด้านภาษาแล้ว การฝึ กเขียนพยัญชนะ ยังถื อเป็ นการฝึ กพัฒนาการ
ของเด็กในด้านกล้ามเนื้ อมือและสายตาอีกด้วย [1] การเขียนต้องอาศัย
ความสั ม พัน ธ์ ข องสมองและสายตา ถ้ า หากสมองและสายตาไม่ มี
ความสัม พัน ธ์ กนั ก็ จะส่ งผลให้ เ ขี ยนพยัญชนะที่ ผิด และไม่ เ ป็ นไปตาม
ขั้นตอนได้ จึ งจาเป็ นต้องเริ่ มจากให้เ ด็กรู ้ จกั ตัวพยัญชนะไทย แล้วจึ ง
ค่อยเริ่ มหัดเขียนตามเส้นประเพื่อให้รู้จกั พยัญชนะมากขึ้น การที่ เด็กจะ
ฝึ กเขียนพยัญชนะให้ได้อย่างมี ข้ นั ตอนที่ ถูกต้องนั้น ครู หรื อผูป้ กครอง
จะต้ อ งสอนและสั ง เกตุ พ ฤติ ก รรมการเขี ย นของเด็ ก อย่ า งใกล้ ชิ ด
พยัญชนะใดที่เด็กยังไม่สามารถเขียนได้ ครู หรื อผูป้ กครองจะต้องสอน
ทบทวนและให้เด็กหัดเขียนซ้ า
ดังนั้น งานวิจยั นี้ จึงได้จดั ทาโปรแกรมการหัดเขียนพยัญชนะ
ไทยสาหรับเด็กให้มีประสิ ทธิ ภาพ ซึ่ งโปรแกรมที่จดั ทาขึ้นประกอบด้วย
ส่ วนสนับสนุ นเด็กให้ เรี ยนรู ้ เกี่ ยวกับพยัญชนะไทย หัดเขี ยนพยัญชนะ
ไทยอย่างมีข้ นั ตอน และทาการทดสอบเขียนพยัญชนะไทย เพื่อช่ วยให้
เด็ ก ได้เ รี ย นรู ้ ก ารเขี ย นพยัญชนะไทยอย่า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ และส่ ว น
สนับสนุนผูส้ อนให้ตรวจสอบความสามารถในการเขียนของเด็ก แล้วนา
ผลการสรุ ปประเมินไปประกอบการพิจารณาดูแลฝึ กฝนอย่างใกล้ชิดให้
เด็กสามารถพัฒนาทักษะการเขียนพยัญชนะไทยต่อไป

คาสาคัญ: การฝึ กคัดลายมือ, พยัญชนะไทย

Abstract
This paper proposed a tool for practicing Thai alphabets
handwriting consisting of two parts, kids assisting part and teacher
assisting part. For the kids assisting part, kids can learn and practice for
writing Thai alphabets by their hands, step by step. In addition, the test
of handwriting skills was developed to evaluate the ability of each child
by calculating and analyzing each character performance score in the
teacher assisting part. When kids dragged mouse, 2D vectors presenting
the positions were used to compute the score based on Euclidean
distance. The computed scores were collected in order to represent the
statistical graph in the teacher assisting part. The developed tool would
be able to help the kids and teacher in the efficient process of practicing
Thai alphabets handwriting.
Keywords: Hand Writing Practice, Thai alphabets
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2. งานและทฤษฎีทเี่ กีย่ วข้ อง



การศึ ก ษาและวิ จ ัย เพื่ อ พัฒ นาการฝึ กเขี ย นพยัญ ชนะให้ มี
ประสิ ทธิภาพมีมาอย่างต่อเนื่ อง[2] กระทรวงศึกษาธิ การได้มีการกาหนด
แนวทางการเขียนพยัญชนะไทยให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ ดังนี้ [3]
1) ตัวพยัญชนะ ถ้ามีหัว ให้เขียนหัวก่อน แล้วลากเล้นต่อไป
ให้สิ้นสุดตัวอักษรโดยไม่ตอ้ งยกมือ
2) ตัวพยัญชนะ เขียนตามสัดส่ วนที่ถูกต้องตามหลักการเขียน
พยัญชนะไทย และ
3) เขี ยนเส้ นตัวอักษรพยัญชนะไทยเรี ยบสม่ าเสมอ ไม่หนัก
บ้างเบาบ้าง
ในปั จจุบนั ได้มี ก ารเสนอเครื่ องมื อ เพื่ อช่ วยในการฝึ กเขี ย น
พยัญชนะไทย เช่น เก่งไทย โดย Atchariya Darote [4] ก.ไก่อยูไ่ หน โดย
Department of Computer Science KKU [5] หัดเขียน ก.ไก่ โดย dekdev
Inc. [6] ซึ่งเครื่ งอมือที่มีอยูด่ งั กล่าวมานี้ จะมีฟังก์ชนั สาหรับให้เด็กได้ฝึก
เขี ยนและแสดงความถู ก ต้องของการเขี ยนพยัญชนะที่ ได้ เ ลื อกเท่ านั้น
แต่ไม่ได้มีการเก็บสถิติการฝึ กฝนทักษะความสามารถของพยัญชนะ และ
แสดงสถิติภาพรวมของทุกพยัญชนะรวมถึงพัฒนาการในการฝึ กเขียนให้
ผูส้ อนทราบว่า เด็ ก ยังขาดทัก ษะในการเขี ย นพยัญ ชนะใด ซึ่ งจะเป็ น
ประโยชน์กบั ผูส้ อนให้ได้ดูแลการฝึ กเขี ยนพยัญชนะที่ ผูฝ้ ึ กยังเขี ยนไม่
ถูกต้องได้อย่างใกล้ชิด ส่ วนตัวพยัญชนะใดที่ผฝู ้ ึ กชานาญแล้วผูส้ อนอาจ
ไม่จาเป็ นต้องสูญเสี ยเวลาฝึ กอีกก็เป็ นได้ ซึ่ งจะทาให้ในภาพรวมจะทาให้
ช่วยผูส้ อนประหยัดเวลาได้เป็ นอย่างดี
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รู ปที่ 1 ผังงานโปรแกรมส่ วนสนับสนุนเด็กให้ฝึกเขียนพยัญชนะไทย

(ก) ตัวอย่างหน้าจอฟั งก์ชนั ดูวิดีโอพยัญชนะไทย

3. การออกแบบโปรแกรม
งานที่ เ สนอนี้ ถู ก พัฒ นาขึ้ น โดยใช้ MATLAB ติ ด ตั้ง บน
ระบบปฏิ บตั ิการ Windows 7 รุ่ น 64 บิต โดยการออกแบบโปรแกรม
ประกอบด้วย 2 ส่ วนหลัก คือ ส่ วนสนับสนุ นเด็ก/ผูฝ้ ึ กเขี ยนและส่ วน
สนับสนุนผูส้ อน
3.1. ส่ วนสนับสนุนเด็กให้ ฝึกเขียนพยัญชนะไทย
ผูเ้ ริ่ มฝึ กเขียนพยัญชนะไทยจะต้องสมัครสมาชิ กก่อน เพื่อให้
มีชื่อผูใ้ ช้สาหรับบันทึกข้อมูลการทดสอบสาหรับรายงานผลการทดสอบ
ในส่วนสนับสนุนผูส้ อนต่อไป โปรแกรมส่ วนนี้ ถูกออกแบบให้เด็ก/ผูฝ้ ึ ก
เขียนสามารถใช้งานได้ 3 ฟังก์ชนั คือ การดูวิดีโอพยัญชนะไทย การฝึ ก
เขียนพยัญชนะไทย และการทดสอบพยัญชนะไทย ดังผังงานโปรแกรม
ในรู ปที่ 1
1) ดูวิดีโอพยัญชนะไทย เด็ก/ผูฝ้ ึ กเขียนเลือกพยัญชนะที่
ต้องการเพื่อดูวิดีโอแสดงขั้นตอนการเขียนพยัญชนะที่เลือกไว้ได้
ดัง
ตัวอย่างหน้าจอในรู ปที่ 2 (ก)

(ข) ตัวอย่างหน้าจอฟังก์ชนั ฝึ กเขียนพยัญชนะไทย

(ค) ตัวอย่างหน้าจอฟังก์ชนั ทดสอบพยัญชนะไทย
รู ปที่ 2 ตัวอย่างหน้าจอส่ วนสนับสนุนเด็กให้ฝึกเขียนพยัญชนะไทย
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2) ฝึ กเขียนพยัญชนะไทย เด็ก/ผูฝ้ ึ กเขียนเลือกพยัญชนะที่
ต้องการ โปรแกรมจะแสดงภาพพยัญชนะที่เลือกเป็ นเส้นประพร้อมด้วย
หมายเลขระบุไว้ต้งั แต่จุดเริ่ มต้นจนถึงจุดสิ้ นสุ ด เพื่อแนะนาขั้นตอนการ
เขียน จากนั้นเด็ก/ผูฝ้ ึ กเขียนใช้เมาส์ลากไปตามเส้นประได้ ดังตัวอย่าง
จอภาพในรู ปที่ 2 (ข)
3) ทดสอบพยัญชนะไทย เด็ก/ผูฝ้ ึ กเขียนเลือกพยัญชนะที่
ต้องการ โปรแกรมจะแสดงภาพพยัญชนะเป็ นเส้นประ เด็ก/ผูฝ้ ึ กเขียนทา
การทดสอบโดยใช้เมาส์ลากไปตามเส้นประ เมื่อเขียนเสร็ จ โปรแกรมจะ
คานวณคะแนนเป็ นเปอร์เซนต์ความถูกต้องในการเขียนพยัญชนะ แล้ว
แสดงคะแนนที่ได้ออกมาให้เด็ก/ผูฝ้ ึ กเขียนทราบ ซึ่ งคะแนนที่ได้น้ ีจะถูก
บันทึกไว้เพื่อใช้ในส่วนสนับสนุนผูส้ อนต่อไป ตัวอย่างจอภาพแสดงดัง
รู ปที่ 2 (ค) ทั้งนี้ ข้นั ตอนวิธีที่นาเสนอเพื่อใช้ในการคานวนคะแนนความ
ถูกต้องในการเขียนพยัญชนะไทย จะกล่าวถึงโดยละเอียดในหัวข้อที่ 4

1) สถิติภาพรวม ก-ฮ ผูส้ อนสามารถดูสถิ ติคะแนนความ
ถูกต้องในการเขียน ก-ฮ ของเด็ก/ผูฝ้ ึ กเขียนที่ผสู้ อนเลือกไว้ได้ สาหรับ
พยัญชนะที่เด็ก/ผูฝ้ ึ กเขียนได้ทาการทดสอบหลายครั้ ง โปรแกรมจะใช้
คะแนนครั้งที่ได้มากที่สุดในการแสดงกราฟคะแนนความถูกต้องของการ
เขียนพยัญชนะ ดังตัวอย่างจอภาพในรู ปที่ 4 (ก)
2) สถิ ติ แ ต่ ล ะพยัญชนะ ผู้สอนจะต้องเลื อกพยัญ ชนะที่
ต้องการดูสถิติคะแนนความถูกต้อง โปรแกรมจะแสดงคะแนนความ
ถูกต้องของการเขียนพยัญชนะแต่ละครั้ง ดังตัวอย่างจอภาพในรู ปที่ 4 (ข)

3.2. ส่ วนสนับสนุนผู้สอน
ผูส้ อนต้องเลื อกชื่ อผูใ้ ช้ข องเด็ก/ผูฝ้ ึ กเขียนที่ต้องการดู สถิ ติ
และความสามารถในการเขี ย นพยัญ ชนะไทย โปรแกรมส่ ว นนี้ ถู ก
ออกแบบให้ผสู้ อนสามารถใช้งานได้ 2 ฟังก์ชนั ดังผังงานในรู ปที่ 3

(ก) ตัวอย่างหน้าจอฟั งก์ชนั สถิติภาพรวม ก-ฮ






“





“

”

-”




“
”









(ข) ตัวอย่างหน้าจอฟั งก์ชนั สถิติแต่ละพยัญชนะ
รู ปที่ 4 ตัวอย่างหน้าจอส่ วนสนับสนุ นผูส้ อน


-

4. ขั้นตอนวิธีในการประเมินผลการเขียนพยัญชนะไทย


เมื่อเด็ก/ผูฝ้ ึ กเขียนได้ทาการทดสอบโดยการใช้เมาส์เขียนไปตาม
เส้ น ประ โปรแกรมจะเก็ บ ข้อ มู ล ต าแหน่ ง การลากเมาส์ ใ นรู ป ของ
เวกเตอร์ 2 มิติ แล้วนาไปเปรี ยบเที ยบกับตาแหน่ งเฉลยของพยัญชนะ
ต้นแบบซึ่ งได้มีการเตรี ยมไว้อยูร่ ู ปเวกเตอร์ 2 มิติเช่ นกัน แต่มีขนาดไม่
เท่ากัน ตาแหน่ งเฉลยนี้ จะถูกเก็บตามจานวนจุดที่แสดงเป็ นเส้นประของ
แต่ละพยัญชนะ ดังนั้น ขนาดของเวกเตอร์ 2 มิติแสดงตาแหน่ งเฉลยจึ ง
ไม่เท่ากับตาแหน่งการลากเมาส์ของผูฝ้ ึ กเขียน การคานวณคะแนนความ
ถูกต้องของการเขียนพยัญชนะ พิจารณจากตาแหน่ งลากเมาส์ซ่ ึ งถ้าผ่าน
ตาแหน่งเฉลยหลายจุดจะทาให้ได้คะแนนมาก อย่างไรก็ตาม จอภาพอาจ
มีความละเอียดมากเกิ นกว่าที่ผฝู ้ ึ กจะสามารถลากเมาส์ผ่านตาแหน่ งเฉลย





รูปที่ 3 ผังงานโปรแกรมส่ วนสนับสนุ นผูส้ อน
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Algorithm 1: Hand-Writing Evaluation based on
Euclidean Distance
Input: 𝐏 = {𝐩1 , 𝐩2 , … , 𝐩𝑛 }, 𝐐 = {𝐪1 , 𝐪2 , … , 𝐪𝑚 }, 𝛿
Output: Score
1: 𝑅𝑒𝑎𝑐ℎ(𝐩𝑖 ) = 0 for 𝑖 = 1, 2, … , 𝑛

พอดีน้ นั เป็ นไปได้ยาก จึงได้กาหนดค่าคงที่ข้ ึนมาเพื่อใช้ระบุระยะห่ างที่
ยอมรั บ ได้ ซึ่ งถื อ ว่า ต าแหน่ ง ของเมาส์ ที่ ล ากนั้ น ผ่ า นต าแหน่ ง เฉลย
กาหนดสัญลักษณ์ต่าง ๆ ดังนี้
- กาหนดให้ 𝐏 = {𝐩1 , 𝐩2, … , 𝐩𝑛 } แทน เซตของเวกเตอร์ 2 มิติ
แสดงพิกดั ตาแหน่งเฉลยต่าง ๆ ของตัวพยัญชนะต้นแบบ
โดยที่
𝐩i =

(p)
[xi

(p)
yi

2:
3:
4:

]

(𝑞)

(𝑞)

𝑦𝑗

𝐪𝑗 − 𝐩𝑖 =

(𝑞)

𝑥𝑗

(𝑝) 2

− 𝑥𝑖

(𝑞)

+ 𝑦𝑗

(𝑝) 2

− 𝑦𝑖

5:
If 𝐪𝑗 − 𝐩𝑖 ≤ 𝛿
6:
𝑅𝑒𝑎𝑐ℎ(𝐩𝑖 ) = 1
7:
𝐵𝑟𝑒𝑎𝑘;
8:
End If
9:
End For
10: End For

- กาหนดให้ 𝐐 = {𝐪1 , 𝐪2 , … , 𝐪𝑚 } แทน เซตของเวกเตอร์ 2 มิติ
แสดงพิกดั ตาแหน่งเฉลยต่าง ๆ ของตัวพยัญชนะตรวจสอบ โดยที่
𝐪𝑗 = [𝑥𝑗

For each 𝐩𝑖 ∈ 𝑷
For each 𝐪𝑖 ∈ 𝑸

]

- กาหนดให้ 𝛿 แทน ค่าคงที่เพื่อระบุความใกล้ของพิกดั ตาแหน่ง
สองตาแหน่ง ในงานวิจยั นี้ กาหนด 𝛿 = 10 ค่าคงที่ดงั กล่าวนี้ สามารถ
ปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมของความละเอียดจอภาพ
ขั้นตอนวิธีในการประเมิ ณผลให้ค ะแนนการเขียนพยัญชนะไทย
แสดงมีข้นั ตอนดัง Algorithm 1 ในตอนเริ่ มต้นกาหนดให้ตาแหน่ งเฉลย
ทุกตาแหน่งไม่มีการลากเมาส์ผ่าน (ดูบรรทัดที่ 1) แต่ละตาแหน่ งเฉลย
จะถูกพิจารณากับตาแหน่ งการลากเมาส์โดยการคานวณหาระยะทางยูคลิ
เดี ยน (ดูบรรทัดที่ 4) ถ้าระยะทางที่ ค านวณได้มีค่าน้อยกว่าค่าคงที่ 𝜹
แล้วตาแหน่ งเฉลยที่ พิจารณานั้น มี การลากเมาส์ ผ่าน (ดู บ รรทัด ที่ 5-8)
จากนั้นดาเนิ นการพิจารณาตาแหน่ งเฉลยถัดไป เมื่อพิจารณาจนครบทุก
ตาแหน่งเฉลยแล้ว จึงการคานวนคะแนนความถูกต้องเป็ นเปอร์ เซนต์ของ
จานวนตาแหน่งเฉลยที่มีการลากเมาส์ผา่ น (ดูบรรทัดที่ 11)

11: Compute Score: 𝑆𝑐𝑜𝑟𝑒 =

1
𝑖=1,2,..,𝑛
𝑅𝑒𝑎𝑐ℎ 𝑝𝑖 =1
𝑛

× 100
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5. บทสรุป
บทความนี้ นาเสนอเครื่ องมือสนับสนุ นการพัฒนาการเริ่ มฝึ กเขียน
พยัญชนะไทยสาหรับเด็กเล็ก ซึ่ งจะช่ วยในเด็กได้ฝึกเขียนโดยตนเองได้
โดยเครื่ องมือที่ได้พฒั นาขึ้นนี้มีการเก็บสถิ ติคะแนนความสามารถในการ
เขียนพยัญชนะแต่ละตัวแยกข้อมูลชื่ อเด็ก เครื่ องมื อสามารถรายงานผล
ออกมาเป็ นกราฟให้กบั ผูส้ อนได้พิจารณาว่าเด็กแต่ละคนมีความสามารถ
และพัฒนาการในการเขียนพยัญชนะแต่ละตัวได้ อันจะเป็ นการช่ วยให้
ผูส้ อนประเมินได้ว่าเด็กแต่ละคนจะต้องได้รับการดู แลฝึ กฝนการเขี ยน
พยัญชนะตัวใดอย่างใกล้ชิด ทาให้ลดเวลาในการสอนการเขียนพยัญชนะ
ที่เด็กมีความชานาญอยูแ่ ล้ว ส่ งผลให้เด็กมีการพัฒนาได้อย่างรวดเร็ วและ
มีประสิ ทธิภาพมากขึ้น

6. งานทีจ่ ะทาในอนาคต
ผูว้ ิจยั มีแนวคิดในการนาเครื่ องมื อที่ ได้พฒั นาขึ้น ไปแนะน า
การใช้งานให้กบั ครู ผูส้ อนได้ทดสอบใช้จริ งในสถานศึ กษาสาหรั บเด็ก
เล็ก แล้วศึกษาถึ งผลที่ ได้เที ยบกับเด็ กที่ ไม่ได้ใช้เครื่ องมื อที่ พฒั นาขึ้ น
รวมถึงมีแนวคิดที่จะพัฒนาโปรแกรมให้มีความสามารถมากขึ้น เช่ น เพิ่ม
ในส่วนของการฝึ กเขียนตัวเลข ฝึ กเขียนสระ เป็ นต้น
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ระบบสารสนเทศภูมศิ าสตร์ สําหรับติดตามนักศึกษาต่ างชาติ

Using GIS to Monitor Foreign Students

อัชอารีย์ บิลละเตะ พัชรา รัตนคช และศิริรัตน์ วณิชโยบล
ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

บทคัดย่ อ

1. บทนา

บทความนี้ นาเสนอระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ นักศึ กษาต่างชาติ
ในรู ปแบบของเว็บแอปพลิ เ คชันโดยการ Mashup ข้อ มูล จากข้อมู ล
สารสนเทศของนักศึกษาต่างชาติ, ข้อมูลพิกดั ตาแหน่ งประเทศที่อยูข่ อง
นักศึกษาและข้อมูล Google Maps เข้าด้วยกัน ระบบถูกพัฒนาด้วย MVC,
PHP, JavaScript, AJAX, XML และ Google Maps โดยใช้ MySQL เป็ น
ระบบจัดการฐานข้อมูล ระบบมีเครื่ องมือที่ ช่วยให้ผบู้ ริ หารมหาวิทยาลัย
สามารถสื บค้นข้อมูลนักศึกษาและดู การกระจายตาแหน่ งตามประเทศที่
นักศึกษาเป็ นพลเมือง ตามเพศ ตามระดับการศึกษา และตามทุนการศึกษา
เป็ นต้น เพื่ อ ประโยชน์ ใ นการวางแผนการรั บ นัก ศึ ก ษาต่ า งชาติ ใ ห้
หลากหลายและในการมอบทุนการศึกษา ข้อมูลนักศึกษาต่างชาติปี 25552558 ของมหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ถูกใช้เป็ น
กรณี ศึกษา

ในปัจจุบนั มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ได้รับความสนใจจาก
นักศึกษาจากต่างประเทศสมัครเข้ามาเป็ นนักศึกษาจานวนมาก โดยเฉพาะ
อย่ า งยิ่ ง นัก ศึ ก ษาจากประเทศในกลุ่ ม สมาคมประชาชาติ แ ห่ ง เอเชี ย
ตะวันออกเฉี ยงใต้หรื ออาเซียน (ASEAN) ซึ่ งเป็ นสมาคมความร่ วมมือใน
ระดับภูมิภาคของประเทศต่างๆ ในเอเชี ยตะวันออกเฉี ยงใต้
ระบบสารสนเทศนัก ศึ ก ษาต่ า งชาติ ข องมหาวิ ท ยาลัย ฯ ใน
ปั จจุบนั เป็ นระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (MIS) ที่ช่วยในการค้นหา
ด้วยวิธีการค้นหาแบบธรรมดา ซึ่ งผลลัพธ์ที่ได้จากการค้นหาออกมาใน
รู ปแบบของข้อความและตัวเลข ทาให้การมองเห็นข้อมูลไม่ชดั เจนซึ่งยาก
ในการเรี ยกใช้ขอ้ มูล และยากต่อการวิเคราะห์ เพื่อให้การบริ การค้นหา
ข้อ มู ล ของนั ก ศึ ก ษาต่ า งชาติ ส ามารถมองเห็ น ข้อ มู ล ได้ชัด เจน และ
ผูบ้ ริ หารสามารถทาความเข้าใจข้อมูลได้ง่าย งานวิจยั นี้ จึงนาเทคโนโลยี
สารสนเทศภูมิศาสตร์ มาช่ วยในการเสนอวิธีการแสดงผลลัพธ์ที่ได้จาก
การค้นหาข้อมูลนักศึกษาในรู ปแบบเชิ งพื้นที่โดยแสดงตาแหน่ งพิกดั ของ
นักศึกษาบนแผนที่ของ Google Maps เพื่ออานวยความสะดวกในการ
จัดการข้อมูล นัก ศึ ก ษาต่ างชาติ ที่มี ปริ มาณมากขึ้ น ให้ เ ป็ นปั จจุบนั และ
จัดเก็บอย่างเป็ นระเบียบ ทาให้ผูบ้ ริ หารสามารถเรี ยกใช้ขอ้ มูล ในรู ปแบบ
แผนที่ได้อย่างรวดเร็ วและสนับสนุ นการตัดสิ นใจของผูบ้ ริ หารระดับสู ง
ได้อย่างมี ประสิ ทธิ ภาพ เช่ น ติดตามดูการกระจายตัวของนัก ศึกษาจาก
ประเทศต่ าง ๆ ดู ข ้อมู ล ส่ วนตัว ของนัก ศึ ก ษา (เข้าศึ ก ษาด้วยทุ น อะไร
(ตัวเองหรื อทุนการศึกษาอื่น) ระดับการศึกษาและสถานะการศึกษา) และ
สัดส่ วนของนักศึกษาในกลุ่มอาเซี ยนกับนักศึกษานอกกลุ่ม เป็ นต้น
บทความนี้ ประกอบด้วย 6 ส่ วน โดยส่ วนที่ 2 อธิ บายถึงระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์ , Google Maps API, Model-View-Controller และ
CodeIgniter ตามลาดับ ส่ วนที่ 3 กล่ าวถึ งงานวิจยั ที่ เ กี่ ยวข้อง จากนั้น
นาเสนอรายละเอียดการออกแบบและพัฒนาระบบ GIS-MFS ในส่ วนที่ 4
ส่ วนที่ 5 อธิ บายกรณี ศึกษาและการทดสอบการใช้งานระบบ และส่ วนที่
6 เป็ นบทสรุ ป

คาสาคัญ: ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์, Google Maps API, Mashup

Abstract
This paper demonstrates the Web-based application of a
Geographic Information System for monitoring foreign students. The
system utilizes GIS by creating maps by Mashup data sources from
students, position data of students’ resident and Google Maps together.
The system is implemented with PHP, JavaScript, AJAX, XML and
Google Maps using MVC framework and MySQL as a database
management system. The system provides a tool that allows university
administrators can query, monitor and view students’ data and the
distribution of students’ country population by gender, by level of
education, etc. for the purpose of supporting management decision in
planning and distributing educational scholarships for foreign students.
Foreign students’ data from 2012-2015 of Prince of Songkla University,
Hat Yai campus is used as a case study.
Keywords: GIS, Google Maps API, Mashup

2. ทฤษฎีทเี่ กีย่ วข้ อง
2.1 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Geographic Information System:
GIS)
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ของ MVC คื อ โครงสร้ า งอาจจะยุ่ง ยากกว่ า แบบอื่ น และถ้า ไม่ เ ข้า ใจ
โครงสร้างจะพัฒนาระบบได้ยาก

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ [1] คื อระบบคอมพิวเตอร์ ที่
ท างานเกี่ ย วกับ ข้อ มู ล ในเชิ ง พื้ น ที่ สามารถใช้ ก าหนดข้ อ มู ล และ
สารสนเทศที่มีความสัมพันธ์กบั ตาแหน่ งในเชิ งพื้นที่ เช่ น ที่อยู่ เป็ นต้น
และ GIS เป็ นระบบข้อมูลสารสนเทศที่ อยูใ่ นรู ปของตารางข้อมูลและ
ฐานข้ อ มู ล ที่ มี ส่ วนสั ม พัน ธ์ ก ั บ ข้ อ มู ล เชิ ง พื้ น ที่ ซึ่ งรู ปแบบและ
ความสัมพันธ์ของข้อมูลเชิ งพื้นที่ท้ งั หลาย จะสามารถนามาวิเคราะห์ดว้ ย
GIS และทาให้สื่อความหมายในเรื่ องการเปลี่ ยนแปลงที่สัมพันธ์กบั เวลา
ได้ เช่ น การย้ายที่อยู่ การเปลี่ ยนแปลงของการใช้พ้ืนที่ เป็ นต้น ข้อมู ล
เหล่านี้ เมื่อปรากฏบนแผนที่ ทาให้สื่อความหมาย และสามารถเข้าใจได้
ง่ายขึ้น
2.2 Google Maps

2.4 CodeIgniter [5]
CodeIgniter คือ Framework ที่ ถูกพัฒนาขึ้นด้วยภาษา PHP
และเป็ นเครื่ องมือที่ช่วยพัฒนาเว็บไซต์และเว็บแอปพลิ เคชัน CodeIgniter
รองรับการเขียนโค้ดแบบ MVC ซึ่ งการทางานจะแยกส่ วนประมวลผล
และส่ วนแสดงผลออกจากกัน ทาให้ง่ายต่อการพัฒนาโปรแกรม และมี
ความปลอดภัยมากยิง่ ขึ้น โค้ดที่ได้มีความเป็ นระเบียบเรี ยบร้อยซึ่ งทาให้
ง่ายต่อการแก้ไข อี กทั้งสามารถติ ดต่อกับฐานข้อมู ลต่างๆได้ง่าย เช่ น
MySQL, SQL Server และ Oracle เป็ นต้น

3. งานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้ อง

Google Maps [2] คื อ บริ ก ารของ Google ที่ ใ ห้บริ ก าร
เทคโนโลยีดา้ นแผนที่ที่มีประสิ ทธิ ภาพสู ง สามารถแสดงผลเป็ นภาพถ่าย
ดาวเทียมหรื อเป็ นภาพแผนที่ได้ตามความต้องการ และยังสามารถ ลด
ขยาย แผนที่เพื่อให้สะดวกต่อการใช้งานได้ อี กทั้งผูใ้ ช้งาน สามารถใช้
ฟังก์ชันที่มีอยู่ใน Google maps ได้ เช่ น การปั กหมุดสถานที่ ที่ตอ้ งการ
การหาค่าละติจูดลองจิจูดในแผนที่ เป็ นต้น

เกศวายุธ รัก ษ์กุล และคณะ [6] ได้ศึก ษาและพัฒนาระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์อาคารชลประทานในรู ปแบบเว็บแอปพลิ เคชันผ่าน
เ ค รื อ ข่ า ย ร ะ บ บ อิ น เ ท อ ร์ เ น็ ต (ส า ม า ร ถ เ ข้ า ถึ ง ไ ด้ ที่
http://irrigation.rid.go.th/rid16/ISGIS16) ใช้ภาษา PHP และ MySQL
เป็ นระบบจัดการฐานข้อมูล ผูใ้ ช้สามารถเห็ น การกระจายของอาคาร
ชลประทานตามจังหวัด ตามโครงการพระราชด าริ แ ละตามประเภท
อาคารชลประทาน สี และสัญลักษณ์ในรู ปแบบต่าง ๆ ถูกใช้แทนประเภท
อาคารชลประทาน เช่ น อ่ างเก็ บน้ า ฝาย ประตู ระบายน้ า และประเภท
อาคารอื่น ๆ ผูใ้ ช้สามารถคลิกที่สัญลักษณ์เพื่อการแสดงรายละเอียดของ
อาคารชลประทาน ระบบช่วยสนับสนุนการตัดสิ นใจของผูบ้ ริ หารในการ
ติดตามและการดาเนินการ
วินิ จ กลิ่ น ละมัย และคณะ [7] ได้พ ฒ
ั นาระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ โรงเรี ยน/นัก เรี ยนของสานัก งานเขตพื้น ที่ ก ารศึ กษา จ.สตู ล
ระบบฯสามารถแสดงการกระจายของนักเรี ยน แยกเป็ นรายโรงเรี ยน และ
สามารถคานวณระยะทางจากจุดต่างบนแผนที่ สาหรับใช้ประโยชน์ใน
ด้านการลงพื้นที่ ช่ วยในการติ ดตามและการสื บค้นหาตาแหน่ งที่ ต้ งั ของ
โรงเรี ยนและบ้านเรื อนของนักเรี ยนเป็ นรายบุคคลเพื่อดาเนิ นการจัดสรร
การให้ทุนจักรยานแก่นกั เรี ยน
สุ รี ย์รั ต น์ เลิ ศบู ร ณฉั ต รและคณะ [8] ได้ พ ัฒ นาระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์ ผูใ้ ช้งานสามารถดู ก ารกระจายตาแหน่ งพิ ก ัด ที่
ติ ดตั้งของเครื่ องถอนเงินอัตโนมัติ ค้นหาข้อมูลพื้นฐานและตรวจสอบ
สถานะการทางาน สถานะยอดเงินคงเหลือ และรายงานประจาเดื อนได้
ระบบฯ ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อสนับสนุ นการบริ หารและการตัดสิ นใจของ
ผูบ้ ริ หารธนาคารในการติดตั้งและบริ หารจัดการเครื่ องถอนเงินอัตโนมัติ

2.3 Model-View-Controller (MVC)
MVC [3-4] คือ สถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์ชนิดหนึ่ ง ปั จจุบนั มี
Framework ที่ เ กี่ ยวข้อ งกับ การสร้ า งเว็บ ไซต์ห รื อ เว็บ แอปพลิ เ คชัน
จานวนมาก ที่นิยมใช้โครงสร้างแบบ MVC ซึ่ งจะมีการทางานออกเป็ น 3
ส่ วน คื อ1) Model คื อส่ วนติ ด ต่อฐานข้อมู ล ทาหน้าที่ ดึงข้อมู ล จาก
ฐานข้อมูลหรื อบันทึกข้อมูลลงฐานข้อมูล 2) View คือส่ วนที่นาข้อมูลจาก
Controller จากนั้นนาผลลัพธ์ไปแสดงให้ผใู ้ ช้งานผ่านส่ วนติดต่อกับผูใ้ ช้
(User Interface) และ 3) Controller คือส่ วนที่ทาหน้าที่รับอินพุตจากผูใ้ ช้
จากนั้นนาค าสั่งที่ ได้ไปประมวลผล อี ก ทั้งยังเป็ นตัวเชื่ อมต่ อระหว่า ง
Model กับ View รู ปที่ 1 แสดงขั้นตอนการทางานของ MVC

รู ปที่ 1: ขั้นตอนการทางานของ MVC

4. ระบบ GIS–MFS

ข้อดี ของ MVC คือ โครงสร้างดูเป็ นระเบียบ ประหยัดไฟล์
การทางานของหน้าเว็ปเพจจะเร็ ว ทุกอย่างสามารถนากลับมาใช้ใหม่ได้
และเรื่ องความปลอดภัยสามารถจัด การได้ง่ายกว่าแบบอื่ น ส่ วนข้อเสี ย

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ สาหรับติดตามนักศึ กษาต่างชาติ
(GIS-MFS) มีจุดประสงค์เพื่อ Mashup ข้อมูลสารสนเทศของนักศึกษา
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ต่างชาติ ข้อมูลพิกดั ตาแหน่ งประเทศของนักศึกษาและข้อมูล Google
Maps เข้าด้วยกัน ซึ่งผูใ้ ช้สามารถแสดงข้อมูลออกมาในรู ปแบบของแผน
ที่ สาหรับใช้ประโยชน์ในด้านการดูการกระจายตัวของนัก ศึกษาแยกตาม
มิติต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ในการวางแผนรั บนัก ศึ ก ษาต่ างชาติ เ ข้ามาใน
มหาวิ ท ยาลั ย จั ด สรรงบประมาณที่ เ หมาะสมและการพิ จ ารณา
ทุนการศึกษาให้แก่นกั ศึกษาต่างชาติ

เรี ยกใช้ Method ที่ชื่อ DirectorReport() เพื่อทาการประมวลผล โดย
ข้า งใน DirectorReport() จะมี ค าสั่ง เรี ย กใช้ Method ที่ ชื่ อ
ShowCountry() ซึ่ งอยู่ใ นส่ ว นของ Model จากนั้น ก็ จะท าการส่ ง
คาสั่งเรี ยกใช้ไปยัง Model (4-6) Model เรี ยกใช้ Method ที่ชื่อว่า
ShowCountry() โดยใน ShowCountry() จะท าการติ ด ต่ อ กับ
ฐานข้อมูล และทาการขอข้อมูล รายชื่ อประเทศจากฐานข้อมูล เมื่ อ
ประมวลผลเสร็ จก็ ส่ ง ข้ อ มู ล กลั บ ไปยัง Method ที่ ชื่ อ
DirectorReport() ที่อยูใ่ นController (7) Controller เมื่อได้รับข้อมูล ก็
จะใช้คาสั่งส่ งข้อมูลต่อไปยัง View และ (8) View จะสร้างเว็ปเพจ
สาหรับแสดงผลลัพธ์ โดยจะทาการแสดงผลลัพธ์ผ่านทางเว็บแอป
พลิเคชัน

Google Maps API

View

data
request
Controller
response

View

request
GIS-MFS Server

data

demand

data

Controller

Model
demand

รู ปที่ 2: สถาปัDatabase
ตยกรรม GIS-MFS

4.1 สถาปัตยกรรมโดยรวม
สถาปั ตยกรรมระบบสารสนเทศภู มิศาสตร์ สาหรั บติ ดตาม
นักศึกษาต่างชาติ (GIS-MFS) แสดงดังรู ปที่ 2 แบ่งการทางานออกเป็ น
ส่วนประกอบต่าง ๆ ดังนี้
• Database เป็ นแหล่ งข้อมูลประกอบด้วยข้อมูล 2 ส่ วนคื อข้อมูล
นัก ศึ ก ษาต่ า งชาติ (เช่ น รหั ส นัก ศึ ก ษา ชื่ อ นามสกุ ล เพศ สถานะ
การศึ ก ษา คณะ ทุ น การศึ ก ษาที่ ไ ด้ รั บ เป็ นต้น ) จากกองทะเบี ย น
มหาวิทยาลัยและข้อมูลพิกดั นักศึกษาต่างชาติซ่ ึ งเป็ นข้อมูลพิกดั ตาแหน่ ง
ที่ต้งั ระดับจังหวัดของบ้านนักศึกษา
• ผูใ้ ห้บริ การแผนที่ Google Maps API ซึ่งเป็ นบริ การฟรี ของ Google
Map Server
• ผูบ้ ริ หาร ดูขอ้ มูลนักศึ กษาต่างชาติ ตามขอบเขตที่ตอ้ งการผ่านทาง
เว็บแอปพลิเคชัน
• GIS-MFS Server เป็ นเซิร์ฟเวอร์ หลักทาหน้าที่
- Mashup ข้อมูล Google Maps และข้อมูลจากแหล่ งข้อมูลเข้า
ด้วยกัน
- ให้บริ การหน้าเว็บในการรับการร้องขอจากผูใ้ ช้งาน
รู ปที่ 3 แสดงตัวอย่างกระบวนการทางานของ MVC กรณี ที่
ผูบ้ ริ หารต้องการเลือกประเทศจาก drop-down list อธิ บายตามลาดับ
หมายเลข ดังนี้ (1) คาร้ องขอของผูบ้ ริ หารจะถูกส่ งผ่านทางเว็บแอป
พลิเคชัน (2) เว็บแอปพลิเคชันส่ งคาร้ องขอไปยัง Controller จากนั้น
Controller จะทาการตรวจสอบข้อมูลที่รับมา (3) Controller จะ

Model

Database

รู ปที่ 3: กระบวนการทางานของ MVC (กรณีที่ผบู ้ ริ หารต้องการ
เลือกประเทศจาก drop-down list)

4.2 ข้ อจากัดของระบบ
ระบบ GIS-MFS จาเป็ นต้องเชื่ อมต่อกับระบบอิ นเตอร์ เน็ ต
เนื่ องจากการแสดงแผนที่ตอ้ งเรี ยกใช้ Google Maps API ซึ่ งเป็ นบริ การ
ของ Google

5. กรณีศึกษา
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ สาหรับติดตามนักศึ กษาต่างชาติ
ถูกพัฒนาด้วยแนวคิด MVC ภาษา PHP, JavaScript, AJAX, XML และ
Google Maps โดยใช้ MySQL เป็ นระบบจัดการฐานข้อมูล ข้อมูล
นั ก ศึ ก ษ า ต่ า ง ช า ติ ที่ เ ข้ า ศึ ก ษ า ตั้ ง แ ต่ ปี 2555-2558
ของ
มหาวิ ท ยาลัย สงขลานคริ น ทร์ วิ ท ยาเขตหาดใหญ่ ถู ก น ามาใช้เ ป็ น
กรณี ศึกษาในการทดสอบระบบ GIS-MFS
5.1 ผลการพัฒนาระบบ
ผูใ้ ช้คือผูบ้ ริ ห ารต้องระบุ ตวั ตนก่ อนใช้งานและสามารถใช้
งานระบบ GIS-MFS ผ่านเว็บเบราว์เซอร์ Chrome, Internet Explore และ
Mozilla Firefox ระบบสามารถแสดงผลได้ปกติ และเมื่อทาการคลิกที่
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สัญลัก ษณ์ ระบบตอบสนองทันที แ ละทาการแสดงรายละเอี ยดต่ าง ๆ

- จากตัวอย่างในรู ปที่ 6 ได้เลือก drop-down list ของ Continent เป็ น
ASEAN และเลื อก drop-down list ของScholarship เป็ นทุ นสาหรั บ
นักศึกษาต่างชาติที่มีศกั ยภาพสู ง (THE-AC)

ขึ้ นมาอย่า งชั ด เจน สั ญ ลัก ษณ์ แทนนัก ศึ ก ษาชายและ แทน
นัก ศึก ษาหญิ งและระดับการศึก ษาแยกโดยใช้สี ต่าง ๆ กล่ าวคื อน้ าเงิ น
เขี ย ว แดง และเหลื อ งแทนปริ ญญาตรี ปริ ญ ญาโท ปริ ญ ญาเอกและ
ประกาศนี ยบัตรบัณฑิ ตชั้นสู งตามลาดับ ถ้านักศึ กษามาจากประเทศใน
กลุ่ ม อาเซี ย นจะมี รู ปธงอาเซี ย นในสั ญ ลัก ษณ์ เช่ น สั ญ ลั ก ษณ์
และ แทนนัก ศึก ษาชายจากประเทศในกลุ่ มอาเซี ยนก าลังศึ กษาใน
ระดับปริ ญญาตรี แ ละนัก ศึ ก ษาหญิ งจากประเทศในกลุ่ ม อาเซี ยนก าลัง
ศึกษาในระดับปริ ญญาเอกตามลาดับ
-

เมื่อเข้าสู่ระบบจะเข้าสู่ หน้า Home ดังรู ปที่ 4

รู ปที่ 6: หน้าจอเมื่อเลือก drop-down list ของ Continent เป็ น ASEAN และเลือก
drop-down list ของ Scholarship เป็ นทุนสาหรับนักศึกษาต่างชาติที่มีศกั ยภาพสู ง
(THE-AC)

- จากตัวอย่างในรู ปที่ 7 ได้เลื อก drop-down list ของ Sex เป็ น Female
เลือก drop-down list ของ Study Level เป็ นปริ ญญาเอก และเลือก drop-down
list ของ Scholarship เป็ นทุนสาหรับนักศึกษาต่างชาติที่มีศกั ยภาพสู ง (THEAC)

รู ปที่ 4: หน้าจอเมื่อเข้าสู่ ระบบของผูบ้ ริ หาร

- เมื่อคลิกที่ปุ่ม Submit จะทาการแสดงผลตาม drop-down
list ที่เลือก จากตัวอย่างในรู ปที่ 5 ได้เลื อก drop-down list เป็ น All
ทั้งหมด

รู ปที่ 7: การกระจายตัวของนักศึกษาต่างชาติเพศหญิงที่กาลังศึกษาปริ ญญาเอกและ
ได้รับทุนสาหรับนักศึกษาต่างชาติที่มีศกั ยภาพสู ง (TEH-AC)

- จากตัวอย่างในรู ปที่ 8 ได้เลือก drop-down list ของ Continent เป็ น
ASEAN เลือก drop-down list ของ Sex เป็ น Male และเลือก drop-down list
ของ Scholarship เป็ นทุนสาหรับนักศึกษาต่างชาติที่มีศกั ยภาพสู ง (THE-AC)
เมื่ อ ท าการคลิ ก ที่ สัญ ลัก ษณ์ ที่ ต้อ งการ ระบบจะท าการแสดงข้อ มู ล ของ
นักศึกษาคนนั้นขึ้นมาโดยแสดงข้อมูลใน popup
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6. บทสรุป
บทความนี้ นาเสนอการออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศ
ภู มิ ศ าสตร์ ส าหรั บ ติ ด ตามนัก ศึ ก ษาต่ างชาติ โดยการแสดงผลลัพธ์ใ น
รู ปแบบพิกดั ประเทศที่นกั ศึกษาเป็ นพลเมือง ข้อมูลพื้นฐาน ภาควิชา คณะ
ที่สังกัดและการลงทะเบียน ทาให้ผูบ้ ริ หารสามารถติดตามนักศึกษาราย
คน และเห็ น การกระจายตัว ของนัก ศึ ก ษาแยกตามประเทศ ระดับ
การศึกษาและเพศ นอกจากนั้น ระบบยังช่ วยในการบริ ห ารจัดการ เช่ น
การติดตามนักศึกษา การพิจารณาทุนการศึกษาแก่นกั ศึกษา การวางแผน
รับนักศึกษาต่างชาติ และการวิเคราะห์ถึงสาเหตุที่นกั ศึกษาเลือกมาเรี ยน
นอกจากนั้นระบบนี้ สามารถประยุกต์ใช้ได้กบั สถานศึกษาอื่น ๆ ได้ดว้ ย

รู ปที่ 8: หน้าจอเมื่อคลิกสัญลักษณ์ใน Google maps

- เมื่อกรอกข้อมูลที่ ตอ้ งการลงในช่ องค้นหา ระบบจะค้นหา
ตามรหัส นัก ศึ ก ษา ชื่ อ และประเทศ จากรู ป ที่ 9 เมื่ อคลิ ก ปุ่ ม Search
ระบบได้ ค ้น หาข้อ มู ล ของรหั ส นั ก ศึ ก ษา และเมื่ อ ผู้ใ ช้ ง านคลิ ก ที่
สัญลักษณ์ก็จะแสดงข้อมูลของนักศึกษาคนนั้น
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ต่างชาติ
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ระบบศูนย์ ข้อมูลแบบพร้ อมใช้ งานสู งโดยใช้ เทคโนโลยีเฟลโอเวอร์ คลัสเตอร์
กรณีศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
Design and implementation high availability datacenter using failover cluster technology
Case study of Rajamangala University of Technology Phra Nakhon
นิวตั ร จารุวาระกูล1 เชาวลิต สมบูรณ์ พฒ
ั นากิจ2 และเชวงศักดิ์ คงเกิด3
1 คณะวิศวะกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
2,3สานักวิทยบริ การและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

399 ถนนสามเสน แขวงวชิระพยาบาล เขตดุสิต กรุ งเทพฯ 10300
Failover Cluster Technology in data center to decrease electricity power
consumption and increase potential for expand service provide
according to current technology.
Keywords: data center failover cluster virtualization server

บทคัดย่ อ
การให้บริ การศูนย์ขอ้ มูลนับว่าเป็ นหนึ่ งในความต้องการพื้นฐาน
สาหรับหน่ วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน รวมไปถึ งสถาบันการศึกษา
จาเป็ นจะต้องมีการจัดตั้งศูนย์ขอ้ มูลเพื่อให้บริ การด้านข้อมูลข่าวสารและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ แต่เนื่ องจากความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศเป็ นไปอย่างรวดเร็ ว ส่ งผลให้ศูนย์ขอ้ มูลเดิมที่ให้บริ การโดย
ใช้งานหนึ่ งบริ การต่อหนึ่ งเครื่ องแม่ข่าย ร่ วมกับเทคนิคเวอร์ ชวลไลเซชัน่
แบบเก่า ไม่สามารถรองรับการขยายตัวของสารสนเทศได้ และการเพิ่ม
จานวนของเครื่ องแม่ข่ายจานวนมากทาให้เกิ ดปั ญหาในการจัดการพื้นที่
ในศูนย์ขอ้ มูล ปริ มาณการใช้พลังงานไฟฟ้า อุณหภูมิ รวมถึงการบริ หาร
จัดการระบบศูนย์ขอ้ มูลที่ ยุ่งยากและซับซ้อนขึ้น ดังนั้นงานวิจยั นี้ จึงได้
เสนอวิธีการนาเทคโนโลยีเฟลโอเวอร์ คลัสเตอร์ มาประยุกต์ใช้ในศูนย์
ข้อมูล เพื่อให้ สามารถลดปริ มาณการใช้พลังงาน ลดต้น ทุน การจัดการ
เครื่ องแม่ข่าย ลดระยะเวลาการบารุ งรักษาระบบ และเพิ่มความสามารถ
ในการขยายการให้บริ การที่สอดคล้องกับเทคโนโลยีในปั จจุบนั
คาสาคัญ : ศูนย์ขอ้ มูล เฟลโอเวอร์คลัสเตอร์ เวอร์ชวลแมชชีน เครื่ องแม่ข่าย

1.บทนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประกอบด้วยพื้น ที่
เขตการศึ ก ษา 5 พื้นที่ ได้แก่ ศูน ย์เทเวศร์ ศู น ย์โชติ เวช ศูน ย์พณิ ชยการ
พระนคร ศูนย์ชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ และศูนย์พระนครเหนือ โดยเดิมทีไม่
มี ก ารจัด ตั้งศู น ย์ข ้อมู ล กลางของมหาวิท ยาลัย แต่ ล ะวิท ยาเขตจะมี ก าร
จัดตั้งเครื่ องคอมพิวเตอร์ แม่ข่ายกระจายกันอยูแ่ ยกตามหน่วยงานหรื อตาม
คณะ ซึ่ งการดู แลและบริ การจัดการก็แยกกันไปตามแต่ล่ะพื้นที่ ยังไม่มี
การเชื่ อมต่ อระบบเข้าด้วยกัน ท าให้ ก ารบริ ก ารเครื่ อ งแม่ ข่ ายทั้งหมด
เป็ นไปในรู ป แบบการให้ บ ริ ก ารแบบเดี่ ย ว (Stand Alone Server) โดย
บริ การต่าง ๆ ไม่วา่ จะเป็ น เว็บ, เมล์, ไฟล์ และอื่น ๆ จะแยกกันออกไปใน
แต่ล่ะเครื่ อง และในบางคณะก็ยงั ไม่มีการให้บริ การเครื่ องคอมพิวเตอร์
แม่ข่าย สานักวิทยบริ การและเทคโนโลยีสารสนเทศเริ่ มมีการจัดตั้งศูนย์
ข้อมูล (Data Center) ขึ้นที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ศูนย์เทเวศร์ โดยมีการติดตั้งเครื่ องคอมพิวเตอร์ แม่ข่ายเพื่อรองรับบริ การ
อินเตอร์ เน็ตและบริ การระบบเครื อข่ายขั้นพื้นฐานขึ้น โดยมีอุปกรณ์เป็ น
เครื่ องคอมพิวเตอร์ แม่ข่าย จานวน 3 เครื่ อง และอุปกรณ์พร็ อกซี่เพื่อใช้ใน
การควบคุมการใช้งานอินเตอร์เน็ต
มิ ติก ารดาเนิ น งานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร
ของมหาวิ ท ยาลั ย เริ่ มเข้ า สู่ ก ารเป็ น E-University การใช้ ง านระบบ
เครื อข่ายและเทคโนโลยีส ารสนเทศเติ บโตขึ้นอย่างก้าวกระโดด โดยมี
จานวนของระบบสารสนเทศที่ นาไปใช้ในการเรี ยนการสอน การวิจยั
การบริ หารจัดการระบบงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยเพิ่มจานวนขึ้ นมาก

Abstract
The data center service is one of the basic requirement for
government organizations, business organizations including educational
institution and all organizations have to establish data center to
providing their information and service, but the cutting-edge
technologies are tailored to gain an edge very fast, Nowadays data
center that provide service using one primary function per server or
traditional virtualization cannot support the expansion of information.
An increasing number of server cause trouble in data center space area,
electricity power consumption, temperature affect management
complicated. Therefore, this research present mechanism of apply
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ส่ งผลให้จานวนเครื่ องคอมพิวเตอร์ แม่ข่ายและอุปกรณ์ เครื อข่ายเพิ่มขึ้น
มากจนกระทัง่ พื้นที่ของสานักวิทยบริ การและเทคโนโลยีสารสนเทศใน
ขณะนั้น ไม่เพียงพอต่อการขยายการให้บริ การศูนย์ขอ้ มูล จานวนเครื่ อง
คอมพิ วเตอร์ แ ม่ข่ายและจานวนอุป กรณ์ เครื อข่ ายในศู น ย์ขอ้ มู ลได้เพิ่ ม
จานวนขึ้ นจนกระทัง่ เต็มพื้นที่ ศูนย์ขอ้ มูล จนกระทัง่ ในช่ วงเวลาหนึ่ งไม่
สามารถขยายการให้ บริ ก ารได้อีก จึ งได้มีก ารนาเทคโนโลยีเวอร์ ช วล
ไลเซชัน่ มาใช้งานส่ งผลให้สามารถเพิ่มบริ การได้ โดยที่ไม่ตอ้ งมีการเพิ่ม
จานวนอุป กรณ์ จริ ง แต่ เมื่ อ ระยะเวลาผ่านไปพบว่าการให้ บ ริ ก ารด้วย
เทคโนโลยีเวอร์ ชวลไลเซชั่น นั้น กลับ มี ปัญหาบางประการที่ ท าให้ เกิ ด
ความยุ่งยากในการบริ ห ารจัดการ เช่ น การใช้ Software Hypervisor ต่ าง
ผูผ้ ลิ ต กัน การย้ายเครื่ องเวอร์ ช วลแมชชี นข้ามแพลตฟอร์ ม การใช้งาน
หน่ วยบัน ทึ ก ข้อมู ล ร่ วมกัน ระหว่าง Hypervisor ไม่ ส ามารถกระท าได้
รวมถึ งระยะเวลาในการกู้คื น ระบบในกรณี ที่เกิ ด ความเสี ยหายขึ้ น กับ
อุปกรณ์จริ งต้องใช้เวลานาน งานวิจยั นี้ จึงมีวตั ถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบ
ให้ บ ริ การเครื่ องแม่ ข่ ายที่ มี เสถี ย รภาพ และมี ค วามพร้ อ มใช้ ง านสู ง
สามารถ ลดปริ มาณการใช้พลังงาน ลดต้นทุนการจัดการเครื่ องแม่ข่าย ลด
ระยะเวลาการบารุ งรักษาระบบ และเพิ่มความสามารถในการขยายการ
ให้บริ การ

2.2 คอมพิวเตอร์ คลัสเตอร์ (Computer Cluster)
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ คลัสเตอร์ คือ การนาเครื่ องคอมพิวเตอร์
ที่มีจานวนมากกว่าสองเครื่ องขึ้นไปมาเชื่ อมต่อกันผ่านเครื อข่ายความเร็ ว
สูง เพื่อให้เครื่ องทุกเครื่ องในระบบสามารถทางานร่ วมกันได้เสมือนเป็ น
เครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ เครื่ อ งเดี ยวกัน โดยความแตกต่ างระหว่ างระบบ
คอมพิวเตอร์ คลัสเตอร์ กบั ระบบคอมพิวเตอร์ บนเครื่ อข่าย LAN คือการ
ใช้ ท รั พ ยากร ถึ ง แม้ร ะบบเครื อ ข่ าย LAN จะเป็ นการเชื่ อ มต่ อ เครื่ อ ง
คอมพิ วเตอร์ จานวนมากเข้าด้วยกัน เหมื อนระบบคลัส เตอร์ แต่ ก ารใช้
ทรั พ ยากรของแต่ ล ะเครื่ องจะแยกอิ ส ระออกจากกัน ไม่ ส ามารถใช้
ทรัพยากร หน่วยประมวลผล หน่วยความจาหลัก และหน่วยบันทึกข้อมูล
ร่ วมกันได้ [2] โดยองค์ประกอบของเทคโนโลยีคลัสเตอร์ คือ เครื่ องแม่
ข่าย ระบบเครื อข่ายความเร็ วสู ง ซอฟแวร์ ที่ใช้สนับสนุ นในการบริ หาร
การทางานแบบคลัสเตอร์ และโปรแกรมประยุกต์ ที่ มีความสามารถใน
การรองรับการทางานแบบคลัสเตอร์ได้
2.3 เฟลโอเวอร์ คลัสเตอร์ (Failover Cluster)
เป็ นระบบคอมพิวเตอร์ คลัสเตอร์ ที่ประยุกต์ใช้หลักการกระจาย
ภาระงาน (Load Balancing) บริ ก ารให้ ก ับ เครื่ องเซิ ร์ฟเวอร์ ห ลายเครื่ อง
ช่วยกันทางานเพื่อให้ระบบสามารถรองรับกับปริ มาณผูใ้ ช้งานที่เข้ามาใช้
งานพร้ อมกันจานวนมากได้ ระบบคลัสเตอร์ มุ่งแก้ไขปั ญหา 2 เรื่ อง คือ
ระบบไม่สามารถให้บริ การได้ และระบบตอบสนองช้า โดยเจาะจงลงไป
ในส่ วนของเครื่ องแม่ข่ายที่ให้สามารถให้บริ การได้ตลอดเวลาโดยมีอตั รา
การหยุดให้บริ การต่าที่สุดการทาในลักษณะนี้ ทางคอมพิวเตอร์ เราเรี ยก
กัน ว่า High Availability ซึ่ งการท างานในลัก ษณะนี้ เมื่ อ เครื่ อ งแม่ ข่ าย
เครื่ องใดเครื่ องหนึ่ งในคลัสเตอร์ ไม่สามารถให้บริ การได้จะมี เครื่ องแม่
ข่ายเครื่ องอื่นในคลัสเตอร์ เดียวกันขึ้นมาทางานแทนกันได้ทนั ที [3]
2.4 งานวิจัยที่เกีย่ วข้ อง
ในสภาวะเศรษฐกิ จปั จจุบนั ที่ มีการแข่งขันกันสู ง การลดต้นทุน
หรื อค่าใช้จ่ายในการดาเนิ นงานย่อมสร้ างความได้เปรี ยบในการแข่งขัน
ในทุกหน่ วยงานไม่เว้นแต่หน่วยงานภาครัฐและหน่ วยงานการศึกษา การ
ใช้ประโยชน์ของระบบคลาวด์คอมพิวติง้ เป็ นแนวทางที่มีคุณภาพในการ
ลดต้นทุนการให้บริ การทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยจะเปลี่ยนวิธี
ให้บริ การจากรู ปแบบหนึ่งบริ การต่อหนึ่ งเครื่ องแม่ข่ายสู่ การให้บริ การใน
รู ปแบบเวอร์ ชวลไลเซชัน่ เพื่อการใช้งานทรัพยากรเครื่ องแม่ข่ายได้อย่าง
เต็มประสิ ทธิ ภาพ และสามารถลดจานวนเครื่ องแม่ ข่ าย และลดการใช้
พลัง งานลงได้ [4] แนวคิ ด ในการประหยัด พลัง งานในการใช้ ง าน
เทคโนโลยีสารสนเทศในปัจจุบนั โดยใช้เทคโนโลยี เวอร์ ชวลไลเซชัน่ มา
บริ หารจัดการ ซึ่งจะมีวิธีการ 4 วิธีการหลักคือ Virtualization Process,
Virtualization Process Capability, Virtualization Efficiency และ

2.ทฤษฏีทเี่ กีย่ วข้ อง
2.1 เวอร์ ชวลไลเซชั่น (Virtualization)
ระบบคอมพิวเตอร์ เสมือนได้ถูกคิดค้นเมื่อปี ค.ศ.1960 โดยเกิ ด
มาจากแนวคิดที่ว่าเครื่ องคอมพิวเตอร์ แม่ข่ายที่ทางานหนึ่ งเครื่ องต่อหนึ่ ง
แอพพลิ เคชั่นนั้นไม่ส ามารถดึ งประสิ ทธิ ภาพของเครื่ องแม่ ข่ายออกมา
ใช้ไ ด้อ ย่างเต็ ม ที่ จากแนวคิ ด ดัง กล่ า วจึ ง เกิ ด ความต้อ งการในการดึ ง
ประสิ ท ธิ ภาพของเครื่ องแม่ ข่ า ยให้ ส ามารถใช้ ง าน ได้ อ ย่ า งเต็ ม
ความสามารถ ซึ่ งต่อมามี ก ารพัฒ นาซอฟแวร์ ที่ ช่ วยให้ ผูใ้ ช้ส ามารถใช้
ระบบปฏิ บตั ิการดอส บนยูนิกซ์ เวิร์คสเตชั่นได้ ทาให้ เกิ ดการตื่ นตัวใน
การพัฒนาเทคโนโลยีทางด้านเวอร์ ชวลไลเซชัน่ กันมากขึ้น ดังนั้นระบบ
คอมพิวเตอร์ เสมือนคือการจาลองเครื่ องคอมพิวเตอร์ ในรู ปแบบกายภาพ
ให้เป็ นเครื่ องคอมพิวเตอร์ เสมือนได้หลาย ๆ ระบบ ทาให้สามารถใช้งาน
ระบบปฏิบตั ิการและแอพพลิเคชัน่ อื่น ๆ ได้หลายระบบพร้อมๆ กันและมี
ความเป็ นอิ สระต่อกัน โดยที่ ไม่ ข้ ึ น อยู่ก ับ ทรั พ ยากรจริ งอัน ใดอัน หนึ่ ง
นอกจากนี้ ยังสามารถที่ จะรวบรวมทรั พยากรด้านการประมวลผล การ
จัดเก็บข้อมูล และการสื่ อสาร มารวมกันไว้ที่ศูนย์กลางโดยผูใ้ ช้สามารถ
นาทรัพยากรเหล่านั้นไปจัดสรรใช้ประโยชน์ได้ตามความเหมาะสม [1]
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Virtualization Process Maturity เพื่อใช้ในการประเมินและวัดผลของการ
พัฒนาเวอร์ชวลไลเซชัน่ ซึ่ งสามารถช่วยลดการใช้พลังงานไฟฟ้าได้จริ ง
นาไปสู่การพัฒนา Green Data Center [5]

ในคลัสเตอร์ เปลี่ ยนแปลงผูถ้ ือครอง Cluster Resource เช่ น หน่ วยบันทึ ก
ข้อมูล ระบบเครื อข่าย รวมถึ งสคริ ปต์ต่าง ๆ ที่ เกี่ ยวข้องจากโหนดที่ถื อ
ครองทรัพยากรอยู่ เมื่อเกิ ดการเปลี่ยนสถานะเป็ นออฟไลน์ หรื อเสี ยหาย
เนื่ องจากปั ญหาอุปกรณ์ จะเกิ ด กระบวนการเฟลโอเวอร์ โดยอัตโนมัติ
โดยผู ้ใ ช้ ย งั คงสามารถใช้ บ ริ การต่ า ง ๆ ได้ต ามปกติ และเมื่ อ โหนด
ออฟไลน์ไปนั้นถู กซ่ อมแซมจนสามารถกลับมาทางานตามปกติ เรี ยกว่า
สถานการณ์ Failback ซึ่ งทุก ๆ โหนดในคลัสเตอร์ น้ ัน จะมี ก ารสื่ อสาร
กันเองภายในคลัสเตอร์ เพื่อบอกสถานะของตนเองให้ คลัสเตอร์ ได้รับรู้
สถานะปั จจุบนั ของทุก ๆ โหนดเพื่อให้ระบบคลัสเตอร์ ตดั สิ นใจได้วา่ จะ
ทาอะไรเมื่ อมีเหตุการณ์ เกิ ดขึ้นในคลัสเตอร์ น้ นั เช่ น การเกิ ดเฟลโอเวอร์
หรื อ Failback โดยคลัส เตอร์ รั บ รู้ ไ ด้จ ากข้อ ความที่ ส่ ง กัน ไปมาผ่ า น
Heartbeat Network นี้ อย่างสม่าเสมอ
3.3 การทา High Availability
เพื่อให้ ส อดคล้องกับ แผนการท า Business Continuity หรื อการ
ทาให้ระบบสามารถทางานได้อย่างต่อเนื่ องเมื่อเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด
ขึ้น จึงทาการพิจารณาสองปั จจัยที่เกี่ ยวข้อง คือ การทา High Availability
กับ Disaster Recovery โดยออกแบบระบบให้ ส ามารถให้ บ ริ ก ารหรื อ
Availability ให้กบั ผูใ้ ช้งานได้สูงที่สุด โดยระบบยังคงสามารถทางานต่อ
ได้ แม้จะมี ความเสี ยหายเกิ ดขึ้ น กับ อุป กรณ์ โดยใช้เทคนิ ค การทา Live
Migration เป็ นกลไกส าคัญ ที่ ท าให้ เมื่ อ เกิ ด ความเสี ยหายขึ้ น บริ การที่
ทางานอยูใ่ นโหนดที่ มีปัญหาจะถู กย้ายไปทางานที่ โหนดอื่ น ทันที และ
เป็ นไปโดยอัตโนมัติ โดยช่ วงเวลาที่ มี การท า Live Migration มี การเกิ ด
การชะงัก ของบริ ก ารเป็ นช่ ว งเวลาสั้น ๆ (เฉลี่ ย ประมาณ 3-5 วิ น าที )
ก่ อ นที่ ร ะบบจะสามารถไปท างานบนโหนดใหม่ ไ ด้ ซึ่ งถื อ เป็ นค่ าที่
ยอมรับได้สาหรับบริ การทัว่ ๆ ไปของมหาวิทยาลัย อีกส่ วนหนึ่ งจะเป็ น
การท า Disaster Recovery โดยสร้ างไซต์ส ารองขึ้ น เพื่ อรองรั บ การย้าย
ระบบในกรณี ที่ไซต์หลักเกิ ดล่ มหรื อเสี ยหาย เช่ น ในกรณี ที่ ศูน ย์ขอ้ มู ล
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ซึ่ งตั้งอยูใ่ นพื้นที่อาคาร
สานักวิทยบริ การและเทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์เทเวศร์ ประสบอุบตั ิภยั
ที่ ไม่คาดคิ ด เพลิ งไหม้ น้ าท่วม เป็ นต้น ระบบทั้งหมดในศูนย์ขอ้ มูล จะ
สามารถย้ายไปที่ศูนย์ขอ้ มูลไซต์สารอง ซึ่งจัดตั้งอยูใ่ นศูนย์พระนครเหนื อ
ได้ แต่ในขณะที่ทางานวิจยั นี้ สามารถย้ายได้เฉพาะบริ การที่มีความสาคัญ
ๆ เท่านั้น เนื่ องจากที่ศูนย์ขอ้ มูลพระนครเหนื อ ไม่มีเครื่ องแม่ข่ายที่เพียง
พอที่จะรองรับบริ การทั้งหมดได้

3. วิธีการนาเสนอ
ในงานวิจยั นี้ ได้นาเทคโนโลยี เฟลโอเวอร์คลัสเตอร์ มาใช้งานใน
ศูนย์ข ้อมู ล โดยจากเดิ ม ที่ มี ก ารใช้ง านเครื่ องคอมพิ วเตอร์ แ ม่ ข่ ายชนิ ด
หนึ่ งบริ การต่อหนึ่ งเครื่ องแม่ข่าย และเทคนิ คเวอร์ ชวลไลเซชั่นแบบเก่ า
โดยมีการใช้งานเวอร์ ชวลไลเซชัน่ ที่ แยกกันทางานในแต่ล่ะ Hypervisor
ซึ่ งในขณะนั้นภายในศู น ย์ข ้อมู ล มี จานวนเครื่ องคอมพิ วเตอร์ แ ม่ ข่ ายที่
ให้บริ การดังกล่าว ดังแสดงในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 จานวนเครื่ องคอมพิวเตอร์ แม่ข่ายและบริ การ
ประเภทของเครื่ องแม่ ข่าย
Single Server (1 server : 1 service)
Traditional Hypervisor
รวม

เครื่ องแม่ ข่าย
45
3
48

บริการ
45
15
60

3.1 กระบวนการสร้ างคลัสเตอร์
การพัฒ นาศูนย์ขอ้ มูล โดยนาเทคโนโลยีเฟลโอเวอร์ คลัสเตอร์
และเวอร์ ชวลไลเซชัน่ มาใช้งาน เริ่ มจากทาการสารวจเครื่ องแม่ข่าย และ
บริ การที่ใช้งานอยูใ่ นปั จจุบนั และสร้างโหนดที่เป็ นสมาชิ กในคลัสเตอร์
ขึ้นมาจานวน 5 โหนด และสร้ างทรัพยากรแบบใช้ร่วมกัน ประกอบด้วย
ระบบเครื อข่าย และหน่ วยบัน ทึ กข้อมูล เพื่อให้ ทุกโหนดที่ เป็ นสมาชิ ก
ในคลัสเตอร์ เดี ยวกันสามารถใช้งานระบบเครื อข่ าย และหน่ วยบัน ทึ ก
ข้อมูลร่ วมกันได้ โดยคลัสเตอร์ มีเครื่ องแม่ข่าย 5 เครื่ อง มีหน่ วยความจา
หลักรวม 512 กิกะไบต์ ระบบเครื อข่ายเชื่ อมต่อด้วยความเร็ ว 10 กิ กะบิ ต
ต่ อ วิ น าที และหน่ ว ยบั น ทึ ก ข้ อ มู ล ชนิ ด SAN (Storage area network)
ขนาด 7.27 เทราไบต์ เชื่ อมต่อด้วยสายไฟเบอร์ ออฟติก ซึ่ งในงานวิจยั นี้
ใช้ ซ อฟท์ แ วร์ บ ริ หารจัด การระบบ Fail over cluster และ Hyper-V ที่
ทางานอยู่บนระบบปฏิ บตั ิก าร Microsoft Windows Server 2012 ในการ
พัฒนาศูนย์ขอ้ มูลแบบพร้อมใช้งานสูง
3.2 การปรับระบบเข้ าสู่ สภาพแวดล้อมแบบเวอร์ ชวลไลเซชั่น
หลังจากที่ได้ทาการสร้างคลัสเตอร์ ขั้นตอนต่อไปจะเป็ นการย้าย
บริ การจากเครื่ องแม่ข่ายเดิ มแบบหนึ่ งบริ การต่อหนึ่ งเครื่ องแม่ข่าย และ
เทคนิ คเวอร์ ชวลไลเซชั่นแบบเก่ามาเข้าสู่ คลัสเตอร์ โดยในขั้นตอนนี้ จะ
เป็ นการปรับเปลี่ยนให้ทุก ๆ บริ การให้เป็ นเวอร์ ชวลไลเซชัน่ และนามา
ทางานบนสภาพแวดล้อมของคลัสเตอร์ การใช้งานในรู ป แบบนี้ ทาให้
สามารถใช้งานคุณสมบัติการทาเฟลโอเวอร์ ได้ ทาให้ สมาชิ กทุกโหนด

4. ผลการดาเนินงาน
งานวิจยั นี้ ได้ทาการพัฒนาระบบศูนย์ขอ้ มูลแบบพร้อมใช้งานสู ง
โดยใช้เทคโนโลยีเฟลโอเวอร์ คลัสเตอร์ เพื่อพัฒนาการให้บริ การเครื่ อง
แม่ข่ายอย่างมี ประสิ ทธิ ภาพส่ งผลให้เกิ ดความคุ ม้ ค่าทางด้านการใช้งาน
ทรัพยากร และลดปริ มาณการใช้พลังงานไฟฟ้าได้เป็ นอย่างดี โดยจานวน
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ของเครื่ องแม่ข่ายเดิ ม ที่ เป็ นแบบหนึ่ งบริ ก ารต่ อหนึ่ งเครื่ องแม่ ข่ ายของ
มหาวิทยาลัยมีจานวนทั้งหมด 48 เครื่ อง เปิ ดให้บริ การสารสนเทศทั้งหมด
60 บริ การ และเมื่ อปรับเปลี่ ยนมาใช้เทคโนโลยีเฟลโอเวอร์ ค ลัสเตอร์
จานวนเครื่ องแม่ข่ายที่ให้บริ การจะเหลื อเพียง 5 เครื่ อง ให้บริ การจานวน
60 บริ การเท่าเดิ ม จะสังเกตได้ว่าจานวนของเครื่ องแม่ข่ายลดลงได้เป็ น
จานวนมาก ดังแสดงในตารางที่ 2

ตารางที่ 4 ผลลัพธ์การวัดปริ มาณการใช้พลังงานไฟฟ้าใ นศูนย์ขอ้ มูล
ปริมาณการใช้ ไฟฟ้ าเฉลีย่

แบบเดิม(วัตต์ )

คลัสเตอร์ (วัตต์ )

ตู้ rack 1
ตู้ rack 2
ตู้ rack 3
ตู้ rack 4
ตู้ rack 5
ตู้ rack 6
รวม

1,694
726
1,144
748
1,298
1,760
7,370

1,958
1,408
0
0
0
0
3,366

ตารางที่ 2 เปรี ยบเทียบจานวนเครื่ องแม่ข่ายและบริ การแบบเดิ มกับแบบ
เฟลโอเวอร์คลัสเตอร์
จานวน
เครื่ องแม่ ข่าย

แบบเดิม (เครื่ อง)

เฟลโอเวอร์ คลัสเตอร์ (เครื่ อง)

48
60

5
60

บริการ / Service

5. สรุป
งานวิ จ ั ย นี้ ได้ พ ั ฒ นาศู น ย์ข ้ อ มู ล แบบพร้ อ มใช้ ง านสู งโดย
ประยุก ต์ใช้เทคโนโลยีเฟลโอเวอร์ คลัสเตอร์ โดยทดสอบที่ ศูนย์ข ้อมูล
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร และมีการใช้งานจริ งมา
ระยะหนึ่ง พบว่าศูนย์ขอมูลของมหาวิทยาลัยมีศกั ยภาพ และคุณสมบัติใน
การให้บริ การได้เป็ นอย่างดี ช่ วยลดต้นทุนในการจัดซื้ อและบารุ งรักษา
เครื่ องแม่ข่าย ลดเวลาการสู ญเสี ยคุณสมบัติในการให้บริ การของเครื่ องแม่
ข่ ายหากเกิ ด กรณี ค วามเสี ย หายที่ เกิ ด ขึ้ น กับ อุ ป กรณ์ และลดการใช้
พลังงานไฟฟ้าได้อย่างมาก เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ ซึ่งมีความเหมาะสม
ในการพัฒนาห้องศูนย์ขอ้ มูลยุคใหม่ที่มีเสถียรภาพ และความยืดหยุน่ สู ง
สามารถนาทรัพยากรที่ มีอยูม่ าใช้งานได้อย่างมี ประสิ ทธิ ภาพและคุ ม้ ค่า
มากที่สุด

ในส่ ว นต่ อ มาเป็ นคุ ณ สมบัติ ที่ เพิ่ ม เติ ม ขึ้ น มาจากเดิ ม ซึ่ งศู น ย์
ข้อมูลแบบเดิมไม่สามารถทาได้ คือการลดเวลาการสู ญเสี ยคุณสมบัติใน
การให้ บริ ก ารของเครื่ องแม่ ข่ าย ผลการทดสอบพบว่าศูนย์ข ้อมูลแบบ
พร้อมใช้งานสู งโดยใช้เทคโนโลยีเฟลโอเวอร์ คลัสเตอร์ มีระยะเวลาใน
การกู้คืนระบบสั้นมาก โดยมี ระยะเวลาในการสู ญเสี ยคุณสมบัติในการ
ให้บริ การเฉลี่ ยเพียง 3-5 วินาที เท่านั้น และยังสามารถเปิ ดใช้คุณสมบัติ
การทา Replications ไปยัง Disaster Recovery ได้ ดังแสดงในตารางที่ 3
ตารางที่ 3 ผลลัพธ์การวัดคุณสมบัติ High Availability
การทา High Availability
Live Migration
Quick Migration

ระยะเวลาเฉลีย่ / เครื่ อง (วินาที)
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ในส่ วนสุดท้ายเรื่ องของการใช้พลังงานไฟฟ้าของเครื่ องแม่ข่ายมี
ปริ มาณการใช้งานไฟฟ้ าลดลงมาก เนื่ องจากจานวนของเครื่ องแม่ข่ายที่
เปิ ดให้ บ ริ ก ารลดลงจาก 48 เครื่ อ ง เหลื อ เพี ย ง 5 เครื่ อ ง ซึ่ งส่ ง ผลให้
ปริ มาณการใช้ไฟฟ้ าที่ ใช้ภายในศูนย์ข ้อมูล ลดลงจาก 7,370 วัตต์ เหลื อ
เพี ย ง 3,366 วัต ต์ ท าการเก็ บ ข้อ มู ล โดยวัด ค่ าเฉลี่ ย จากการใช้ ง านใน
ช่วงเวลาที่ศูนย์ขอ้ มูลมี การใช้งานสู งสุ ด เวลา 9.00 น. ถึ ง 11.00 น. และ
แสดงปริ ม าณการใช้ ไฟฟ้ าในแต่ ล ะตู ้ Rack ดังแสดงในตารางที่ 4 ซึ่ ง
สามารถสรุ ปได้ว่าศูนย์ขอ้ มูลลดการใช้พลังงานไฟฟ้ าได้ถึง 4,004 วัตต์
โดยคิดเป็ นร้อยละ 54.33
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ระบบบันทึกบริการถ่ ายทอดการสื่ อสาร
Video Relay Service Recording System
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into a video file for playback later. The test results show that the
proposed methodology can effectively improve the recording system.
Since the video and voice data are collected directly from the network
packets, the system can get the original native resolution contents
without quality loss from re-encoding the video. In addition, the system
can also record conversations from other networked devices such as IP
Phone.

บทคัดย่ อ
บทความนี้ นาเสนอระบบบันทึ กบริ ก ารถ่ ายทอดการสื่ อสาร
โดยใช้ห ลักการของ Network-Based, Encoded Capture ซึ่ งเป็ นการ
ตรวจจับ Traffic จากระบบเครื อข่ าย แล้วผ่านกระบวนการคัด กรอง
เพื่ อ ให้ ไ ด้แ พ็ค เก็ ต ที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ การส่ ง วิ ดี โ อรวมถึ ง อุ ป กรณ์ อื่ น ๆที่
ต้องการ โดยระบบจะทาการวิเคราะห์แพ็คเก็ตสาหรับโพรโทคอลต่างๆ
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อดึงข้อมูลการสนทนา เช่ น Video Call และ IP Phone Call
ซึ่งทางานอยูบ่ น H.323 Framework ประกอบด้วยโพรโทคอลที่เกี่ ยวข้อง
เช่น TPKT/Q.931, H.225, H.245, และ RTP และในขั้นตอนสุ ดท้าย เป็ น
การรวบรวมข้อ มูล วิดีโอและเสี ยง การทา Synchronization และการ
Merge Stream แล้วเขียนลงสู่ไฟล์วิดีโอที่สามารถเล่นในภายหลังได้ ด้วย
หลักการที่นาเสนอ ระบบที่พฒั นาขึ้นสามารถปรับปรุ งประสิ ทธิ ภาพการ
บันทึกบริ การถ่ายทอดการสื่ อสารได้เป็ นอย่างดี กล่ าวคือ การเก็บข้อมูล
วิดีโอและเสี ยงจากแพ็คเก็ตในเครื อข่ายโดยตรง ทาให้ได้ขอ้ มูลดั้งเดิ มซึ่ ง
ไม่มีการเข้ารหัส Video Encoding ซ้ าซ้อน จึงไม่เกิ ดการสู ญเสี ยทางด้าน
คุณภาพ และสามารถเก็บข้อมูลวิดีโอที่เป็ น Native Resolution ที่มีความ
คมชัดสูงเท่ากับที่ส่งออกจากต้นทาง นอกจากนี้ ยังสามารถเก็บข้อมูลการ
สนทนาจากอุปกรณ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเช่น IP Phone ได้

Keywords: video recording, network traffic monitoring, protocols
H.323, TPKT/Q.931, H.225, H.245, RTP

1. บทนา
ศูนย์บริ การถ่ายทอดการสื่ อสารแห่ งประเทศไทย หรื อ TTRS
(Thai Communication Relay Service) ได้ให้บริ การล่ามภาษามื อเพื่อ
ช่ ว ยเหลื อ ผู ้พิ ก ารทางด้า นการได้ยิ น ในการติ ด ต่ อ สื่ อ สารกับ บุ ค คล
ธรรมดา โดยผ่านการสนทนาวิดีโอผ่านอินเทอร์ เน็ต หรื อที่เรี ยกว่าระบบ
VRS (Video Relay Service) ซึ่ งได้ติดตั้งโดยใช้ระบบสื่ อสารของบริ ษทั
Avaya ในการดาเนิ นการให้บริ การนั้น มีความจาเป็ นจะต้องบันทึกการ
สนทนาที่ เกิ ดขึ้น เพื่อให้สามารถตรวจสอบการให้บริ การล่ ามภาษามื อ
และเพื่อใช้ใ นการพัฒนาการบริ การให้ ดีย่ิงขึ้ น ต่อไปได้ อย่างไรก็ตาม
ระบบของ Avaya ไม่ มี คุ ณ สมบัติใ นการบัน ทึ ก บริ ก ารถ่ ายทอดการ
สื่ อสารดังที่ตอ้ งการ จึงได้มีการนาโปรแกรมสาหรั บบันทึ กหน้าจอ เช่ น
Camtasia Studio มาใช้งานแทน เพื่อให้สามารถบันทึกการสนทนาวิดีโอ
ที่ ป รากฎบนหน้ า จอลงสู่ ไฟล์ วิ ดี โ อได้ วิ ธี การนี้ แม้ ว่ า จะบรรลุ
วัตถุประสงค์หลัก แต่ก็มีขอ้ จากัดหลายประการ เช่น การบันทึกวิดีโอจาก
หน้าจอทาให้เกิดการเข้ารหัส Video Encoding ซ้ าซ้อนและคุณภาพแย่ลง
นอกจากนี้ ยัง ไม่ ส ามารถบัน ทึ ก การสนทนาจากอุ ป กรณ์ อื่น ๆ เช่ น IP
Phone ที่ จาเป็ นต้องใช้งานร่ วมกัน ดังนั้นจึ งมี ความจาเป็ นต้องพัฒนา
ระบบให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและตรงต่ อความต้องการมากยิ่งขึ้ น ส าหรั บ
โครงการนี้ น าเสนอระบบบัน ทึ ก บริ ก ารถ่ ายทอดการสื่ อ สาร โดยใช้

คาสาคัญ: การบันทึกวิดีโอ, การตรวจจับข้อมูลจากระบบเครื อข่าย,
โพรโทคอล H.323, TPKT/Q.931, H.225, H.245, RTP

Abstract
This paper presents the video relay service recording system
that was developed using the network-based, encoded capture
methodology. The system works by monitoring network traffic and
filtering for the related video call and IP phone call packets, which
include protocols on H.323 Framework, e.g. TPKT/Q.931, H.225,
H.245, and RTP. Next, the system collects and reassembles the video
and voice data into streams. Finally, it synchronizes and merges streams
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หลักการของ Network-Based, Encoded Capture ซึ่ งเป็ นการตรวจจับ
Traffic จากระบบเครื อข่าย แล้วผ่านกระบวนการคัดกรองเพื่อให้ได้แพ็ค
เก็ตที่เกี่ยวข้องกับการส่ งวิดีโอ จากนั้นทาการวิเคราะห์ เพื่อดึงข้อมูลการ
สนทนา Video Call และ IP Phone Call และในขั้นตอนสุ ดท้าย เป็ นการ
รวบรวมข้อมูลวิดีโอและเสี ยง การทา Synchronization และการ Merge
Stream แล้วเขียนลงสู่ไฟล์วิดีโอที่สามารถเล่นในภายหลังได้

ประมวลนานด้วย ตัวอย่างของโปรแกรมที่ใช้ห ลักการนี้ เช่ น Camtasia
Studio, CamStudio เป็ นต้น

2.2 Network-Based, Encoded Capture
วิธีน้ ี เป็ นการเก็บข้อมูลวิดีโอโดยตรงจากแพ็คเก็ตต่างๆ ที่ส่ง
Video Call ผ่า นระบบเครื อ ข่ าย โดยที่ ย งั ไม่ มีก ารถอดรหั ส Video
Encoding หลักการทางานเริ่ มต้นจากการตรวจจับ Traffic จากระบบ
เครื อข่าย แล้วผ่านกระบวนการคัดกรองเพื่อให้ได้แพ็คเก็ตที่เกี่ ยวข้องกับ
Video Call ที่ตอ้ งการ จากนั้นจะเป็ นการวิเคราะห์ในระดับแพ็คเก็ตอย่าง
ละเอียด ซึ่ งประกอบด้วย สัญญาณ Call Signaling เช่ น SIP, H.323 และ
โพรโทคอลต่างๆ ที่ใช้ในการส่ งข้อมูลวิดีโอและเสี ยง เช่ น RTP/H.263,
RTP/H.264, RTP/G.729 เป็ นต้น ในขั้นตอนต่อไปเป็ นการเก็บรวบรวม
ข้อมูล วิดี โอและเสี ยงที่ ได้จากแพ็ค เก็ ตต่ างๆ ลงสู่ ไฟล์วิดีโอที่ ตอ้ งการ
วิ ธี ก ารนี้ มี ข ้อดี คื อ สามารถบัน ทึ ก วิ ดี โอที่ มี คุ ณภาพสู ง เที ย บเท่ ากับ ที่
ส่ งออกจากต้นทาง เนื่ องจากเป็ นการเก็บข้อมูลวิดีโอจากแพ็คเก็ตโดยตรง
และไม่มีการเข้ารหัส Video Encoding ที่ซ้ าซ้อน ดังนั้น จึงใช้ทรัพยากร
ของเครื่ องคอมพิ วเตอร์ น้อย และสามารถประมวลผลได้อย่างรวดเร็ ว
นอกจากนี้ ยัง มี ข ้อ ดี คื อ สามารถบัน ทึ ก วิ ดี โ อ ณ จุ ด ใดก็ ไ ด้ใ นระบบ
เครื อข่าย เช่นที่อุปกรณ์ Switch หรื อที่เครื่ องเซิ ร์ฟเวอร์ โดยไม่จาเป็ นต้อง
ใช้โปรแกรมที่เป็ น Video Player วิธีการนี้ ตอ้ งอาศัยความเข้าใจในโพรโท
คอลต่างๆ ที่เกี่ ยวข้องอย่างลึ กซึ้ ง เพื่อให้สามารถดึ งข้อมูลวิดีโอจากแพ็ค
เก็ตต่างๆ ได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน

2. ทฤษฎีทเี่ กีย่ วข้ อง
ปั จจุบนั การสนทนาวิดีโอผ่านอินเทอร์ เน็ตหรื อ Video Call มี
การใช้งานกันอย่างแพร่ หลาย ซึ่ งสามารถใช้งานได้โดยผ่านโปรแกรม
หรื อ Plug-in บนหน้าเว็บเบราว์เซอร์ ต่างๆ ด้วยหลากหลายโพรโทคอลที่
มีก ารใช้งานกัน เช่ น SIP/RTP, H.323/RTP, Flash RTMP, Skype
(Proprietary) ในการสนทนาวิดีโอผ่านอินเทอร์ เน็ตโดยทัว่ ไป การบันทึก
การสนทนาอาจจะไม่มีความจาเป็ นมากนัก ความสามารถนี้ จึงไม่ปรากฎ
ในโปรแกรมสนทนาวิดีโอผ่านอินเทอร์ เน็ตต่างๆ ที่มีการใช้งานกันอยูใ่ น
ปัจจุบนั อย่างไรก็ตาม การบันทึกการสนทนาวิดีโอยังมีความจาเป็ นอย่าง
ยิ่ ง ในหลายๆ สถานการณ์ ด้ ว ยกั น เช่ นที่ ศู น ย์ บ ริ การถ่ า ยทอด
การสื่ อสารแห่ งประเทศไทย ได้ให้บริ การล่ ามภาษามื อเพื่อช่ วยเหลื อผู ้
พิการทางด้านการได้ยิน ในการติดต่อสื่ อสารกับบุคคลธรรมดาโดยผ่าน
การสนทนาวิดีโอผ่านอิ นเทอร์ เน็ ต มี ความจาเป็ นต้องทาการบันทึ กการ
สนทนาวิดีโอ เพื่อให้สามารถตรวจสอบการให้บริ การล่ามภาษามือ และ
เพื่อใช้ใ นการพัฒนาการบริ ก ารให้ ดีย่ิงขึ้ น ต่ อไปได้ โดยหลัก การทาง
ทฤษฎี ที่เกี่ยวกับการบันทึกวิดีโอผ่านอินเทอร์ เน็ตสามารถแบ่งได้เป็ น 2
ประเภท ดังนี้

3. การออกแบบและพัฒนาระบบ
3.1 โครงสร้ างการทางานของระบบ

2.1 Decoded Capture

รู ป ที่ 1 แสดงการเชื่ อมต่ อของระบบบันทึ กบริ ก ารถ่ายทอด
การสื่ อสารที่ ได้ปรั บปรุ งเทียบกับระบบเดิ ม โดยเจ้าหน้าที่ ถ่ายทอดการ
สื่ อสารจาเป็ นจะต้องรับสายเข้าเป็ น Video Call และโทรออกอีกสายหนึ่ง

วิธีการนี้ เป็ นการเก็บข้อมูลวิดีโอที่ปลายทางซึ่ งถู กส่ งผ่านไป
ยังโปรแกรมที่เป็ น Video Player เพื่อถอดรหัส Video Encoding แล้วถูก
ส่งต่อไปที่ส่วนแสดงผลหน้าจอและเสี ยงของเครื่ องคอมพิวเตอร์ วิธีการ
นี้ เปรี ยบเสมื อ นการบัน ทึ ก วิ ดี โ อแบบอนาล็ อ ก คื อ เป็ นการเก็ บ หน้ า
Screenshot ที่แสดงบนหน้าจอที่ความเร็ วประมาณ 30 fps (frame per
second) รวมถึ ง เก็ บ ข้อ มู ล เสี ย งจากเครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ ด้ว ยวิ ธี ก าร
Sampling จากนั้นจึงเข้ารหัส Video Encoding ข้อมูล Screenshot และ
เสี ยง เข้าด้วยกันเป็ นไฟล์วีดีโอที่ตอ้ งการ เช่น MP4/H.264, Flash FLV วีธี
การนี้ มีขอ้ ดี คือ สามารถบันทึกวิดีโอบนหน้าจอได้โดยไม่ข้ ึนกับโพรโท
คอลที่ ใ ช้ใ นการส่ ง Video Call ผ่านระบบเครื อข่ าย แต่มี ข ้อเสี ยคื อ
คุณภาพของวิดีโอที่สูญเสี ยไปและด้อยกว่าที่ส่งออกจากต้นทาง เนื่ องจาก
จาเป็ นต้องทาการเข้ารหัส Video Encoding ซ้ าซ้อน เพื่อเก็บรวบรวม
Screenshot ที่ได้จากหน้าจอคอมพิวเตอร์ เป็ นไฟล์วิ ดีโอ ซึ่ งในขั้นตอนนี้
จาเป็ นต้องใช้ทรัพยากรของเครื่ อ งคอมพิวเตอร์ มาก และใช้เวลาในการ

รู ปที่ 1 การเชื่ อมต่อของระบบบันทึกบริ การถ่ายทอดการสื่ อสาร

8th ECTI-CARD 2016 “การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอย่างชาญฉลาดเพื่อตอบสนองภาคอุตสาหกรรมสมัยใหม่อย่างยัง่ ยืน”
654

บทความวิจยั
การประชุมวิชาการ งานวิจยั และพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 8
8th ECTI-CARD 2016, Hua Hin, Thailand
ผ่านทาง IP Phone Call ไปพร้ อมๆ กัน เนื่ องจากระบบเดิ มใช้โปรแกรม
Camtasia Studio ในการบันทึกการสนทนาบนเครื่ องคอมพิวเตอร์ จึง
จาเป็ นต้องทาการดึงสัญญาณเสี ยงและไมค์เข้าสู่ Sound Card ของเครื่ อง
ก่อน ซึ่งเจ้าหน้าที่จะต้องใช้งานโทรศัพท์ IP Phone ผ่านทาง Sound Card
เท่านั้น เพื่อให้สามารถบันทึกเสี ยงโทรศัพท์ไปพร้ อมๆ กับ Video Call
ได้ สาหรับระบบที่พฒั นาขึ้น ใช้วิธีการบันทึกข้อมูลจากระบบเครื อข่าย
แทน โดยใช้อุปกรณ์ Switch ในการส่ งผ่าน Traffic จาก IP Phone มายัง
เครื่ องคอมพิวเตอร์ โปรแกรมที่พฒั นาขึ้นจึ งสามารถบันทึ ก Video Call
และ IP Phone Call ได้ พ ร้ อ มกัน จากรู ป ประกอบด้ว ย Avaya
Communication Manager ทาหน้าที่ ในการจัดการเกี่ ยวกับการโทรเข้า
ออกทั้งในส่ วนของ Video Call และ IP Phone Call โดยใช้สัญญาณ Call
Signaling H.323 [1] Avaya Flash Media Gateway ทาหน้าที่ในการ
สื่ อสารข้อมูล Video Call ผ่าน RTP/H.263/G.729 และเป็ น Gateway
สาหรับเชื่ อมต่อ Web Video Call กับผูใ้ ช้งาน Avaya Media Gateway ทา
หน้า ที่ ใ นการสื่ อ สารข้อ มู ล VoIP Call ผ่ า น RTP/G.729 และเป็ น
Gateway สาหรับเชื่ อมต่อกับผูร้ ับสายปลายทาง รู ปที่ 2 แสดงโครงสร้าง
ภาพรวมการท างานของระบบบัน ทึ ก บริ ก ารถ่ ายทอดการสื่ อ สาร ซึ่ ง
ประกอบด้วยส่วนประกอบหลักๆ ดังนี้ คือ

G.729 สาหรับการส่ งข้อมูลเสี ยง ข้อมูลเหล่านี้ จะถูกนาไปใช้ในส่ วนของ
การบันทึก Video Call และ IP Phone Call ต่อไป
การบันทึก Video Call
ประกอบด้วยส่ วนของการเก็บข้อมูลเสี ยง G.729 และข้อมูล
วิดีโอ H.263 ซึ่ งการสนทนาวิดีโอในหนึ่ ง Video Call นั้น จะส่ งข้อมูล
เสี ยงและวิดีโอแยกออกจากกันเป็ นทั้งหมด 4 Stream ด้วยกันคือ ข้อมูล
เสี ยงไป-กลับ ข้อมูลวิดีโอไป-กลับ โดยจะต้องทาการวิเคราะห์โพรโท
คอล RTP และ Header ของข้อมูลเสี ยง G.729 และข้อมูลวิดีโอ H.263
ตามลาดับ จากนั้นจึงทาการบันทึกข้อมูลเสี ยงและวิดีโอลงสู่ ไฟล์ชวั่ คราว
ขั้นตอนต่อไป เป็ นการ Merge Stream สาหรับ ข้อมูลเสี ยงไป-กลับ ข้อมูล
วิดีโอไป-กลับ ซึ่งจะต้องทาการ Synchronize Stream ต่างๆ เข้าด้วยกันให้
ตรงกับเวลาจริ งที่เกิดขึ้น รวมถึงการ Join Video ไป-กลับเข้าด้วยกัน
การบันทึก IP Phone Call
ทาหน้าที่ในการวิเคราะห์โพรโทคอล RTP เพื่อเก็บข้อมูลเสี ยง
G.729 โดยในหนึ่ ง IP Phone Call นั้น จะส่ งข้อมูลเสี ยงแยกออกจากกัน
เป็ น 2 Stream คือ ข้อมูลเสี ยงไป-กลับ จากนั้นจึงทาการ Merge Stream
ข้อมูลเสี ยงไป-กลับ ซึ่ งประกอบด้วยการ Synchronize Stream เข้าด้วยกัน
ให้ตรงกับเวลาจริ งที่เกิ ดขึ้ น โดยในกรณี ที่มีการโทรออกด้วย IP Phone
Call มากกว่าหนึ่งครั้ง จะต้องทาการ Concatenate Stream เข้าด้วยกันด้วย

การวิเคราะห์ สัญญาณ Call Signaling
ทาหน้าที่ใ นการตรวจจับแพ็คเก็ตที่ ติดต่ อสื่ อสารกับ Avaya
Communication Manager ซึ่ งจะทาการวิเคราะห์โพรโทคอล TCP/TPKT
[2] และ Call Signaling ต่างๆ คือ Q.931 [3]/H.225 [4]/H.245 [5] เพื่อให้
ทราบถึงสัญญาณการเริ่ มต้นของ Call ต่างๆ รวมถึ งการเก็บข้อมูลของ
Logical Channel ที่จาเป็ นเช่ น IP Address สาหรับ Media Gateway
Server, Port สาหรับ RTP Media Channel และ RTCP Control Channel
รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับ Codec เช่ น H.263 สาหรับการส่ งข้อมูลวิดีโอ และ

การสร้ างไฟล์วดิ โี อ
ประกอบด้ว ยการ Synchronize Stream ที่ ได้จากไฟล์ก าร
บันทึก Video Call และ IP Phone Call เข้าด้วยกันให้ตรงกับเวลาจริ งที่
เกิดขึ้น จากนั้น จึงเป็ นการ Merge Stream ของ Video Call และ IP Phone
เข้าด้วยกันให้อยูใ่ นรู ปแบบของไฟล์วิดีโอที่ตอ้ งการ

รู ปที่ 2 โครงสร้างภาพรวมการทางานของระบบบันทึกบริ การถ่ายทอดการสื่ อสาร
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3.2 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์
การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ ระบบบันทึกบริ การถ่ายทอด
การสื่ อสารเป็ นใช้ Java Platform และใช้เครื่ องมือหลักๆ ดังนี้
NetBeans IDE เป็ นเครื่ องมือที่ใช้ในการพัฒนาโปรแกรม Java
jNetPcap เป็ น Library ส าหรั บ การตรวจจับ แพ็ค เก็ ต บนระบบ
เครื อข่ายเพื่อนามาวิเคราะห์ต่อไป
JavaFX เป็ น Library สาหรับสร้างหน้าอินเทอร์เฟส
ffmpeg เป็ น Library สาหรับการจัดการข้อมูลวิดีโอและเสี ยง

รู ปที่ 4 ตัวอย่างผลการบันทึกบริ การถ่ายทอดการสื่ อสาร
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รู ป ที่ 3 แสดงหน้ า อิ น เทอร์ เ ฟสของโปรแกรมที่ พ ัฒ นาขึ้ น ซึ่ งถู ก
ออกแบบให้ ใ ช้ งานง่ า ย และเหมาะส าหรั บ เจ้า หน้า ที่ ถ่ ายทอดการ
สื่ อสาร โดยโปรแกรมจะทางานในการตรวจจับการให้บริ การถ่ายทอด
การสื่ อสารอย่างอัตโนมัติ และวิเคราะห์การสนทนา Video Call และ
IP Phone Call ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่ อง เมื่อจบการให้บริ การในแต่ละ
ครั้ง โปรแกรมจะให้เจ้าหน้าที่ถ่ายทอดการสื่ อสารยืนยันในการบันทึก
การสนทนาที่เกิดขึ้นลงสู่ ไฟล์วิดีโอตามต้องการ รู ปที่ 4 แสดงตัวอย่าง
ผลการบันทึกบริ การถ่ายทอดการสื่ อสาร ซึ่ งสามารถบันทึกและแสดง
วิดีโอทั้งสองฝั่งได้ที่ Native Resolution (352 x 288 pixels) และมี
ความคมชัดเท่ากับที่ส่งออกจากต้นทาง จึ งทาให้ การตรวจสอบการ
แสดงภาษามือสามารถทาได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น

4. สรุป
ระบบบันทึกบริ การถ่ ายทอดการสื่ อสารได้ติดตั้งใช้งานที่
ศูนย์บริ การถ่ายทอดการสื่ อสารแห่ งประเทศไทย ผ่านการทดสอบว่า
สามารถทางานได้อย่างถูกต้อง และมีประสิ ทธิ ภาพมากทั้งในด้านของ
คุ ณ ภาพของวิ ดี โ อที่ บ ัน ทึ ก ได้ และสามารถตรวจจับ สัญ ญาณการ
สนทนาจากระบบเครื อข่ายเพื่อการบันทึกการสนทนา Video Call และ
IP Phone ได้อย่างอัตโนมัติ นอกจากนี้ ยังสามารถประมวลผลการ
บัน ทึ ก การสนทนาลงสู่ ไฟล์วิ ดีโ อได้อ ย่า งรวดเร็ ว จึ งสามารถเพิ่ ม
ประสิ ทธิ ภาพการทางานของเจ้าหน้าที่ถ่ายทอดการสื่ อสาร ให้สามารถ
ให้บริ การได้อย่างต่อเนื่ องและรวดเร็ วขึ้นกว่าเดิมด้วย

อนุวตั ร์ สมบุญ วศ.ม. สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าฯลาดกระบัง 2005 งานวิจยั ที่สนใจ Unified
Communication, Network Protocols และ
Network Packet Analysis
พรพิมล รามัญอุดม วท.ม. มหาวิทยาลัยธรรมศา
สาตร์ 2014 งานวิจยั ที่สนใจ Network Protocols,
Human Computer Interaction และ Usability
Testing
บุญชัย งามวงศ์ วฒ
ั นา วศ.บ. สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าฯลาดกระบัง 1994 งานวิจยั ที่สนใจ
Network Design, Network Protocols, และ
Multimedia Communication
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สั งคมติวเตอร์ ออนไลน์ บนแอนดรอยด์
Tutor Community on Android
เนื่องวงศ์ ทวยเจริญ พีรพล โพธิ์ทัย และ พิเชฐ จรีรัตนชาติ
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
110/1-4 ถนนประชาชื่น แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุ งเทพฯ 10120 โทรศัพท์ 02-954-7300 ต่อ 839 E-mail: nuengwong.tun@dpu.ac.th

related students. This causes problems frequently. Therefore, we
develop an Android application, called Tutor Community on Android.
We use JAVA and XML to develop the application and using PHP
language for its web services, SQL to connect with the system database,
and GCM for notification. This application can help setting up tutorial
sessions between seniors and juniors easier, more accurate, and more
widespread. Users can request a tutorial session by date, time, place,
and subject that they want. Users can add friends to attend the tutorial
together. Users can post an announcement in the tutorial session.
Juniors can also request for a tutorial session with a specific Senior.
Juniors can see information about seniors and give a rating to them.
Like Juniors, Seniors can see information about juniors and give a
rating to them too. Users can view a history of previous tutorials and
comments about the tutorial at any time for improvement. The
experimental results show that the application can work correctly,
receive notifications from GCM correctly 100%, and received
satisfaction rating of 4.03 from 5.
.
Keywords: social network, tutor, Android

บทคัดย่อ
บทความนี้ กล่าวถึงการพัฒนาแอปพลิเคชันบนแอนดรอยด์ที่
จัดทําขึ้ นเพื่ออํานวยความสะดวกในการนัดติวระหว่างรุ่ นพี่และรุ่ นน้อง
เนื่ อ งจากมี ก ารนัด ติ ว ในรายวิ ช าต่ า งๆระหว่ างรุ่ น พี่กับรุ่ นน้อ งอยู่เ ป็ น
ประจํา บางครั้ งอาจมี ก ารสื่ อ สารข้อ มู ล ที่ ผิ ด พลาด ไม่ ว่ า จะเป็ นเรื่ อ ง
สถานที่ เวลา หรื อบทเรี ยนที่ จ ะติ วกัน หรื อบางครั้ งมี การสื่ อสารที่ ไ ม่
ทัว่ ถึ ง เราจึ งพัฒนาแอปพลิเคชันบนระบบปฏิ บตั ิ การแอนดรอยด์ ชื่ อว่า
Tutor Community on Android ขึ้น โดยใช้ภาษา JAVA และ XML ใน
การพัฒนาตัวแอปพลิเคชัน ใช้ภาษา PHP ในการทําเว็บเซอร์ วิส และใช้
ภาษา SQL ในการติดต่อกับฐานข้อมูล โดยใช้ GCM ในการแจ้งเตือน
แอปพลิเคชันนี้จะช่วยให้การนัดติวกันระหว่างรุ่ นพี่และรุ่ นน้องทําได้ง่าย
ขึ้ น ถู ก ต้อ ง และทั่ว ถึ ง โดยผู ้ใ ช้ส ามารถนัด ติ ว ได้โ ดยระบุ ว นั เวลา
สถานที่ และวิชาที่ ตอ้ งการจะติ ว ผูใ้ ช้สามารถเพิ่มรายชื่ อเพื่อนที่ จะติ ว
พร้อมกันเข้าไปได้ ผูใ้ ช้สามารถพูดคุยกับคนที่อยูใ่ นกลุ่มการติวนั้นๆได้
ผูใ้ ช้ที่เป็ นรุ่ นน้องสามารถร้องขอไปที่รุ่นพี่ได้ว่าต้องการรุ่ นพี่คนใดมาติว
และสามารถเข้าไปดู ขอ้ มูลของพี่แต่ละคนพร้อมทั้งให้คะแนนพี่ติวได้
ส่ วนผูใ้ ช้ที่เป็ นรุ่ นพี่ ก็สามารถเข้าไปดูขอ้ มูลและให้คะแนนรุ่ นน้องที่มา
ติวได้ดว้ ย ว่ามีความตั้งใจเข้าติวเพียงใด ผูใ้ ช้สามารถเข้าไปดูประวัติการ
ติวย้อนหลังและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการติวครั้งนั้นๆได้ เพื่อนําไป
ปรับปรุ งในการติ วครั้งต่ อ ๆ ไป ผลการทดสอบระบบพบว่า ระบบ
สามารถทํางานได้ถูกต้อง และรับการแจ้งเตือนผ่าน GCM ได้ 100%
รวมทั้งได้คะแนนความพึงพอใจเฉลี่ยที่ 4.03

1. บทนํา
ในการเรี ยนในมหาวิทยาลัย เน้นการเรี ยนการสอนที่นกั ศึกษา
ต้องค้นคว้าหาความรู ้ดว้ ยตนเองเป็ นส่ วนใหญ่ ทําให้นกั ศึกษาต้องมีความ
รั บ ผิ ด ชอบในการเรี ย นรู ้ ด้ว ยตนเอง โดยมี อ าจารย์เ ป็ นผู ้แ นะนํา แนว
ทางการหาความรู ้ ทําให้การเรี ยนในมหาวิทยาลัย จะมีการติวกันในกลุ่ม
นักศึ กษาขึ้ นเป็ นประจํา โดยอาจเป็ นการติ วในกลุ่มเพื่อน หรื ออาจเป็ น
การติวระหว่างรุ่ นพีท่ ี่เรี ยนผ่านมาแล้วและรุ่ นน้องก็ได้ อย่างไรก็ตาม การ
ติ ว กัน ระหว่ า งรุ่ นพี่ รุ่ นน้ อ ง มัก เป็ นการติ ว ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ผ ลที่ ดี ก ว่ า
เนื่องจากรุ่ นพีซ่ ่ ึ งเรี ยนวิชานั้น ๆ ผ่านมาแล้ว สามารถให้คาํ แนะนํารุ่ นน้อง
ได้ดีกว่าเพื่อนรุ่ นเดียวกัน เพราะสามารถระบุเนื้ อหาที่สาํ คัญ และมองเห็น
ภาพรวมของความรู ้ที่จะนําไปใช้ต่อไปได้ดีกว่ารุ่ นน้อง

คําสําคัญ: เครื อข่ายสังคม, ติว, แอนดรอยด์

Abstract
This article describes an Android application facilitating the
tutorial session between senior students and junior students. There are
many tutorial sessions between senior and junior students regularly.
Sometimes there are some communication errors, such as location,
time, or tutorial topic. Furthermore, the communication cannot reach all
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อย่างไรก็ตาม การติ วโดยรุ่ นพี่มีขอ้ จํากัดหลายอย่าง เช่ น รุ่ น
น้องไม่รู้จกั รุ่ นพี่ที่เรี ยนดี ทําให้ไม่กล้าไปขอให้รุ่นพี่มาช่ วยติ ว หรื อรุ่ น
น้องจัดกลุ่มติวและนัดหมายรุ่ นพี่ได้ แต่ก็ไม่ได้ประกาศให้ทว่ั ถึง ทําให้
รุ่ นน้องที่ไม่สนิทสนมกันพลาดการติวเหล่านี้ไปได้ หรื ออาจมีการสื่ อสาร
ที่ ผิ ด พลาด เช่ น เวลา สถานที่ หรื อบทเรี ยนที่ จ ะติ ว เป็ นต้ น ทาง
ผูพ้ ฒั นาโปรแกรมเองก็มีปัญหาเรื่ องการนัดติวกับรุ่ นน้องอยูบ่ ่อยครั้ง เช่น
นัดติวแล้วน้องไม่มา เลื่อนเวลาติว เอกสารหรื ออุปกรณ์ที่จะต้องนํามาติว
หรื อมีการเปลี่ยนสถานที่ ซึ่ งบางครั้งไม่สามารถแจ้งไปที่รุ่นน้องได้อย่าง
ทัว่ ถึง
ผูพ้ ฒ
ั นาจึ ง ได้มี แนวคิ ด ในการพัฒ นาแอปพลิ เ คชันสํา หรั บ
โทรศัพท์มือถื อที่ ใช้ระบบปฏิ บตั ิ การแอนดรอยด์ เพื่อแก้ปัญหาในการ
สื่ อสารระหว่างรุ่ นพี่และรุ่ นน้องเพื่อการติวโดยเฉพาะขึ้น โดยแอปพลิเค
ชันนี้มีชื่อว่า Tutor Community on Android และใช้ภาษา JAVA, XML,
PHP และ SQL ในการพัฒนา แอปพลิเคชันนี้สามารถสร้างกลุ่มติวโดย
การนัดหมายวัน เวลา สถานที่ และร้องขอรุ่ นพี่ที่อาจารย์คดั เลือกไว้แล้ว
ให้มาเป็ นติ วเตอร์ ได้ โดยรุ่ นน้องไม่จาํ เป็ นต้องรู ้ จกั สนิ ทสนมกับรุ่ นพี่
เมื่อสร้างกลุ่มติวแล้ว รุ่ นน้องสามารถเพิม่ เพื่อนเข้ามาในกลุ่มติว หรื อร้อง
ขอเพื่อเข้าร่ วมกลุ่ มติ ว ของคนอื่ น และโพสข้อความลงในกลุ่ มติ วเพื่ อ
สื่ อสารก่ อนการติ วได้ รุ่ นพี่สามารถตอบรับหรื อปฏิเสธการติวได้ โดย
โปรแกรมจะแจ้งเตื อนเหตุการณ์ต่าง ๆ เหล่ านี้ ผ่าน GCM ส่ งตรงไปยัง
โทรศัพท์ของผูเ้ กี่ ยวข้องทุกคน และเมื่อเสร็ จสิ้ นการติ ว ทั้งรุ่ นพี่และรุ่ น
น้ อ งสามารถให้ ค ะแนนกั น ได้ ส่ ว นอาจารย์ ผู ้ดู แ ลสามารถเข้ า มา
ตรวจสอบกลุ่ มติ ว ได้ว่ามี การติ ว เกิ ดขึ้ นหรื อ ไม่ อย่า งไร ทําให้อาจารย์
สามารถดูแลนักศึกษาได้ทวั่ ถึงยิง่ ขึ้น

บริ การ GCM ในการส่ งข้อความไปยังผูร้ ับมากกว่า 1,000 คน ในเวลา
เดี ยวกันภายใน 10 วินาที พบว่าข้อความถูกส่ งมาถึงผูร้ ับจํานวนมากได้
สําเร็ จในช่ วงระยะเวลาที่กาํ หนดภายใต้สถานการณ์ทดสอบต่าง ๆ กว่า
80% ในขณะที่ผรู้ ับออนไลน์ และ 40% ในขณะที่ออฟไลน์ ดังนั้นบริ การ
GCM จึงพอเพียงกับการใช้ในการส่ งข้อความไปยังโทรศัพท์มือถือของ
ผูร้ ับจํานวนมาก
งานวิจยั [3] ได้พฒั นาระบบแจ้งเตือนข้อขัดข้องของอุปกรณ์
ในระบบสื่ อสารของการไฟฟ้ าฝ่ ายผลิตแห่ งประเทศไทย ผ่านแอนดรอยด์
แอปพลิเคชัน่ โดยการใช้ GCM จากการทดสอบส่ งข้อความแจ้งเตือนไป
ยังโทรศัพท์แอนดรอยด์ 5 เครื่ อง พบว่าข้อความที่ ถูกส่ งจากเซิ ร์ฟเวอร์
ส่ งไปถึ งผูร้ ั บ 100% และใช้เวลาเฉลี่ ยในการรั บข้อความเพียง 2.822
วินาที เท่านั้น ซึ่ ง GCM สามารถใช้ในระบบการแจ้งเตือนนี้ ได้อย่างมี
ประสิ ทธิภาพ

3. การออกแบบและพัฒนาระบบ
3.1 ภาพรวมของระบบ

2. ทฤษฎีและงานทีเ่ กีย่ วข้ อง
2.1 GCM

รูปที่ 1 ภาพรวมของระบบ

GCM [1] ย่อมาจาก Google Cloud Messaging เป็ นระบบรับส่ งข้อความที่ให้บริ การโดย Google เพื่อให้นกั พัฒนาสามารถสัง่ การให้
แอปพลิ เ คชัน บนอุป กรณ์ เ คลื่ อ นที่ สามารถส่ งข้อ ความออกได้และรั บ
ข้อ ความต่ า ง ๆ เข้า สู่ อุ ป กรณ์ ได้ด้ว ยเช่ นกัน ตัว อย่า งเช่ น นัก พัฒ นา
สามารถส่ งข้อความที่มีขนาดข้อมูล 4KB ไปสู่ แอปพลิเคชันของตนที่อยู่
บน อุปกรณ์ Android ทุ กเครื่ องได้ โดยการส่ งข้อความนั้นผ่านเครื่ อง
เซิ ร์ฟเวอร์ของ Google ที่ติดตั้ง GCM เอาไว้ ซึ่ งข้อความที่ GCM อนุญาต
ให้ส่งได้น้ นั อาจมีองค์ประกอบเป็ นลิงก์ ข้อความโฆษณา หรื อคําสัง่ อื่น ๆ

ภาพรวมของระบบแสดงในรู ป ที่
1 แอปพลิ เ คชัน บน
ระบบปฏิบตั ิการแอนดรอยด์ถูกพัฒนาขึ้นโดยใช้ภาษา JAVA และ XML
เพื่อติดต่อกับเครื่ องแม่ข่ายที่เก็บเว็บเซอร์ วิสและฐานข้อมูล โดยใช้ภาษา
PHP พัฒนาเว็บเซอร์ วิส และใช้ ภาษา SQL เพิ่อติ ดต่ อฐานข้อมูล
นอกจากนี้ยงั ใช้ GCM หรื อ Google Cloud Messaging ในการแจ้งเตือน
ไปยังโทรศัพท์ของผูใ้ ช้
ในระบบประกอบด้วยผูใ้ ช้ 3 ระดับได้แก่ รุ่ นน้อง รุ่ นพี่ และ
อาจารย์ผู ้ดู แ ล โดยผู ้ใ ช้ท้ ัง
3 ระดับ สามารถใช้ ง านระบบผ่ า น
โทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบปฏิบตั ิการแอนดรอยด์ โดยรุ่ นน้องสามารถเปิ ด
กลุ่ มติ ว เชิ ญเพื่อนเข้ากลุ่ มติ ว เชิ ญรุ่ นพี่มาเป็ นคนติ ว สมัครเข้ากลุ่มติ ว
ของคนอื่น โพสข้อความในกลุ่มติ ว และให้คะแนนความพึงพอใจรุ่ นพี่

2.2 งานทีเ่ กีย่ วข้ อง
มี ง านวิ จัย ที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ การพัฒ นาระบบด้ว ย GCM ดัง นี้
งานวิจยั [2] ได้ทาํ การศึ กษาและทดสอบประสิ ทธิ ภาพทางเวลาของ
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หลังการติวเสร็ จสิ้ นได้ โดยจะมีการแจ้งเตือนเหตุการณ์ต่าง ๆ ในกลุ่มติว
ผ่าน GCM ส่ วนรุ่ นพี่จะได้รับคําเชิญผ่าน GCM สามารถรับหรื อปฏิเสธ
การเป็ นพี่ติวได้ โพสข้อความในกลุ่มติว และให้คะแนนความพึงพอใจรุ่ น
น้องหลังจากการติวเสร็ จสิ้ นได้ ส่ วนอาจารย์ผดู ้ ูแล สามารถอนุ มตั ิรุ่ นพี่ที่
มีคุณสมบัติเป็ นพี่ติวได้ และเข้าดูขอ้ มูลกลุ่มติวแต่ละกลุ่ม และคะแนน
ความพึ ง พอใจของทั้ง รุ่ น พี่ แ ละรุ่ น น้อ ง เพื่ อ ดู ว่ า มี ก ารติ ว เกิ ด ขึ้ นจริ ง
หรื อไม่

หลังจากพัฒนาโปรแกรมเสร็ จสมบู รณ์ ผูพ้ ฒั นาได้ทดสอบ
ระบบที่ ได้พฒั นาขึ้น โดยทําการทดสอบระบบกับอุปกรณ์ 2 รุ่ น ได้แก่
Tablet Asus fonepad 7 ที่ใช้ Android version 4.4 KitKat และ Smart
phone Galaxy s6 edge ที่ใช้ Android version 5.0 Lollipop จากการ
ทดสอบระบบพบว่ า เมื่ อ นํา ไปใช้ง านบนแท็ บ เล็ ตที่ มี ขนาดหน้า จอ
1280*800 พิคเซล จะมีการแสดงผลต่างจากการนําไปใช้งานบนสมาร์ ท
โฟน ที่มีขนาดหน้าจอ 2560*1440 เล็กน้อย เนื่ องจากไม่ได้ออกแบบเรื่ อง
ของขนาดหน้าจอไว้ต้ งั แต่ตน้ ทําให้มีผลต่อความสวยงามเล็กน้อย แต่ไม่
ส่ งผลต่อการทํางานหลักของระบบ ถึงแม้ว่าจะใช้ระบบปฎิบตั ิการต่างรุ่ น
กันก็ตาม ส่ ว นการส่ ง ข้อ ความแจ้งเตื อ นผ่าน GCM พบว่ าสามารถรั บ
ข้อความแจ้งเตือนได้ 100%
รู ปที่ 2 (ก) แสดงหน้าจอเพื่อให้นกั ศึ กษาเปิ ดกลุ่มติ ว โดย
นักศึกษาต้องกรอกรายละเอียดการเปิ ดกลุ่มติว ได้แก่วนั เวลา สถานที่
วิชาและเรื่ องที่ตอ้ งการเปิ ดกลุ่มติว ซึ่ งนักศึกษาสามารถส่ งคําเชิญรุ่ นพี่ให้
เป็ นพี่ติว และส่ งคําเชิญเพือ่ นให้เข้าร่ วมกลุ่มติวได้ ดังแสดงในรู ปที่ 2 (ข)
กลุ่มการติวที่สร้างขึ้นจะถูกนําไปแสดงในรายการคิวการติว ดังรู ปที่ 2
(ค) ซี่ งนักศึกษาทุกคนสามารถมองเห็นและสมัครเข้าร่ วมการติวได้ดว้ ย
ตนเอง

3.2 การทํางานของระบบแจ้ งเตือนด้ วย GCM
แอปพลิเคชันมีการแจ้งเตือนรุ่ นพี่ เมื่อรุ่ นน้องเชิญรุ่ นพี่มาเป็ น
ผูต้ ิวให้ แจ้งเตือนเพื่อน เมื่อมีคาํ เชิญเข้ากลุ่มติว และแจ้งเตือนผูเ้ กี่ยวข้อง
ทั้งหมด เมื่อมีการแก้ไขรายละเอียด หรื อ มีการโพสข้อความในกลุ่มติวที่
สร้ างไว้แล้ว ซึ่ งแอปพลิ เคชันจะส่ งการแจ้ง เตื อ นเหล่ านี้ ผ่าน GCM
ทั้งหมด เนื่องจาก GCM สามารถส่ งข้อความให้กบั โทรศัพท์จาํ นวนมาก
ได้อย่างรวดเร็ ว
การส่ งข้อความแจ้งเตือนจากเครื่ องเซิ ร์ฟเวอร์ ดว้ ย GCM ไป
ยังเครื่ องแอนดรอยด์จะส่ งในรู ปแบบของ JSON[4] ซึ่ งเป็ นรู ปแบบที่
สํ า หรั บ ใช้ใ นการแลกเปลี่ ย นข้อ มู ล ที่ ซั บ ซ้ อ นให้ อ ยู่ใ นรู ป ข้อ ความ
ธรรมดา ไปยังส่ วนติดต่อที่กูเกิ้ลเตรี ยมไว้ผ่าน GCM HTTP Connection
Server ที่ เป็ นตัวกลางในการส่ ง ข้อความระหว่างเครื่ องแม่ ข่า ยที่ ใ ช้
ประมวลผลข้อความกับโทรศัพท์ของผูใ้ ช้ การพัฒนาเริ่ มต้นที่แอนดรอยด์
แอปพลิเคชันในโทรศัพท์ของผูใ้ ช้ตอ้ งอนุญาตให้มีการรับข้อความจาก
GCM ที่กาํ หนดในไฟล์ Manifest.xml และในคลาสหลักของแอนดรอยด์
แอปพลิเคชันจะมีการกําหนด SENDER_ID ที่ผพู ้ ฒั นาได้ลงทะเบียนโปร
เจ็คกับทางกูเกิ้ลไว้แล้ว จากนั้นเครื่ องแอนดรอยด์จึงสามารถลงทะเบียน
รั บ Registration ID ของเครื่ อ งแอนดรอยด์เ ครื่ อ งนั้นจากคลาส
GCMRegistrar ของกูเกิ้ลได้ เมื่อมีขอ้ มูล SENDER_ID ของแอปพลิเคชัน
และ Registration ID ของทุกเครื่ องแล้ว ไฟล์ PHP ในเครื่ องแม่ข่ายเว็บจึง
สามารถส่ งการแจ้งเตือนไปยัง GCM Server ให้ส่งข้อความแจ้งเตือนไป
รู ปแบบ JSON ยังเครื่ องแอนดรอยด์ได้

(ก)
(ข)
(ค)
รู ปที่ 2 หน้าจอ (ก) เปิ ดกลุ่มติว (ข) เชิญเพือ่ นเข้ากลุ่มติว (ค) คิวการติว

3.3 ข้ อจํากัดของระบบ
ร ะ บ บ ที่ พั ฒ น า ขึ้ น ส า ม า ร ถ ร อ ง รั บ ก า ร ทํ า ง า น ข อ ง
โทรศัพ ท์เ คลื่ อ นที่ แ ละแท็ บ เล็ ตที่ ติ ด ตั้ง ระบบปฎิ บัติ ก ารแอนดรอยด์
เวอร์ชนั 4.1 ขึ้นไป และต้องมีการเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต
(ก)
(ข)
(ค)
รู ปที่ 3 หน้าจอ (ก) เชิญพี่ติว (ข) ดูรายชื่อสมาชิกกลุ่มติว (ค) รายละเอียด
สมาชิกในกลุ่มติว

4. ผลการทดสอบระบบ
4.1 ผลการทดสอบระบบตามหน้ าที่
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ตาม การจัด ติ วในปั จจุ บันมี ปัญหาอยู่มากด้านการกระจายข่ าวสารให้
ทัว่ ถึง และการสื่ อสารระหว่างรุ่ นพี่รุ่นน้องที่ไม่สนิทสนมกัน นอกจากนี้
นักศึกษาในปั จจุบนั ยังใช้งานโทรศัพท์มือถือที่ ใช้ระบบปฏิ บตั ิการแอน
ดรอยด์ จ ํา นวนมาก เราจึ ง พัฒ นาแอนดรอยด์ แ อปพลิ เ คชั น Tutor
community ขึ้น เพื่อแก้ปัญหาในการกระจายข่าวสารและติดต่อสื่ อสาร
กันในกลุ่มติว ทั้งในเรื่ องของเวลา สถานที่ หรื อหัวข้อที่จะติวกันเป็ นต้น
โดยแอปพลิเคชันนี้ สามารถเปิ ดกลุ่มติ ว ดูรายการกลุ่มติวต่างๆ เข้าหรื อ
ออกจากกลุ่มติว ดูรายการการติวต่างๆที่ผ่านมา มีการสนทนาภายในกลุ่ม
ติวและแจ้งเตือนผูเ้ กี่ยวข้องได้อย่างถูกต้อง ผลการทดสอบระบบพบว่า
แอปพลิ เ คชัน สามารถทํางานได้อ ย่างถูกต้อง และแจ้งเตื อ นได้ถูกต้อ ง
100% โดยมีคะแนนความพึงพอใจของผูใ้ ช้เฉลี่ยอยูท่ ี่ 4.03 คะแนน

ส่ วนรุ่ นพีท่ ี่รุ่ นน้องเชิญให้เป็ นผูต้ ิว จะได้รับการแจ้งเตือนผ่าน
GCM และเมื่อกดที่การแจ้งเตือน แอปพลิเคชันจะแสดงหน้าจอดังรู ปที่ 3
(ก) เพื่อให้รุ่ นพี่ตรวจสอบรายละเอียดของกลุ่มติว และสามารถเลือกได้วา่
จะตอบรับคําเชิ ญหรื อไม่ นอกจากนี้ รุ่ นพี่ยงั สามารถดูรายชื่ อรุ่ นน้องใน
กลุ่มติว ดังรู ปที่ 3 (ข) และดูรายละเอียดของรุ่ นน้องแต่ละคนได้ดงั รู ปที่ 3
(ค) และรุ่ นพี่และรุ่ นน้องในกลุ่มติวสามารถสนทนาผ่านแอปพลิเคชันได้
อีกด้วย ซึ่ งอาจารย์ผดู ้ ูแลนักศึกษาสามารถเข้ามาตรวจสอบผลการติวของ
แต่ละกลุ่มติวได้ผา่ นห้องสนทนาเหล่านี้

4.2 ผลการสํ ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้ ต่อระบบ
ตารางที่ 1 แสดงผลสํารวจความพึงพอใจของผูใ้ ช้ต่อแอป
พลิเคชัน Tutor Community ที่พฒั นาขึ้นจํานวน 20 คน แบ่งเป็ นผูช้ าย 13
คน ผูห้ ญิง 7 คน ที่นดั ติวหนังสื อเฉลี่ย 1-2 ครั้งต่อสัปดาห์ โดย 1 คะแนน
หมายถึง น้อยที่สุด และ 5 คะแนนหมายถึง มากที่สุด โดยคะแนนเฉลี่ย
รวมอยูท่ ี่ 4.03 คะแนน หัวข้อที่ได้คะแนนน้อยที่สุดคือความง่ายในการใช้
งานและ หัวข้อที่ได้คะแนนมากที่สุดคือข้อมูลถูกต้อง
ตารางที่ 1 ผลสํารวจความพึงพอใจการใช้งานแอปพลิเคชัน
ข้ อ
คําถาม
1. คุณคิดว่า Icon สอดคล้องกับลักษณะกับการใช้งานใช่
หรื อไม่
2. คุณคิดว่าสี พ้นื หลัง สี ตวั อักษร และปุ่ มใช้งาน
เหมาะสมกันใช่หรื อไม่
3. คุณคิดว่าหน้าจอการใช้งานของแอปพลิเคชันเข้าใจ
ง่ายใช่หรื อไม่
4. แอปพลิเคชันทําให้การนัดติวง่ายขึ้นใช่หรื อไม่
5. แอปพลิเคชัน สามารถนําไปใช้งานได้จริ ง ใช่หรื อไม่
6. คุณคิดว่าฟังก์ชนั ในแอปพลิเคชันครบถ้วน ใช่หรื อไม่
7. คุณคิดว่าข้อมูล ในแอปพลิเคชันถูกต้อง ใช่หรื อไม่
8. คุณคิดว่า แอปพลิเคชันนี้ มีประโยชน์ต่อการนัดติว
9. คุณคิดว่า ประสิ ทธิ ภาพโดยรวมของแอปพลิเคชันอยู่
ในระดับใด
10. คุณคิดว่าความง่ายในการใช้งานแอปพลิเคชันอยูใ่ น
ระดับใด
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ระบบเก็บรวบรวมข้ อมูลอุทกแบบกึง่ อัตโนมัติผ่านสมาร์ ทโฟน
Semi-Automatic Hydrological Data Collection System via Smartphone
ดนัย วิไลเอก1, อภิรักษ์ จันสร้าง1, อนันต์ ผลเพิ่ม1, สุรพันธ์ อินแก้ว2 และ ชัยพร ใจแก้ว1*
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collection of both manual reading by sight and automatic reading via
Bluetooth. The other three pages support manual measurements only.
Evaluation shows that the system can ease the staff operation by
reducing the overall data recording time.
Keywords: sensor, Bluetooth, application, RID, staff gauge

บทคัดย่ อ
กรมชลประทานได้ทาการเก็ บข้อมูล ของล าน้ าต่างๆมาเป็ น
เวลานานแล้ว ซึ่ งรู ปแบบหลักที่ทาคือบันทึ กด้วยกระดาษ และส่ งข้อมูล
ผ่านทางโทรศัพท์ หรื อใช้โปรแกรมสนทนา ทาให้ เกิ ดปั ญหามากมาย
เช่ นความล่าช้า ข้อมูลสู ญหาย รวมถึ งไม่สะดวกในการจัดการและดู แล
บทความนี้จึงนาเสนอระบบเก็บรวบรวมข้อมูลอุทกแบบกึ่ งอัติโนมัติผ่าน
สมาร์ ท โฟน เพื่ อ ช่ ว ยอ านวยความสะดวกให้ แ ก่ เ จ้า หน้ า ที่ ข องกรม
ชลประทาน โดยโปรแกรมประยุกต์มีหน้าเก็บข้อมูลอยู่ 4 รู ปแบบ คือ
ระดับน้ า ปริ มาณน้ า ปริ มาณน้ าฝน และจุดสารวจใหม่ โดยในหน้าของ
ระดับน้ าจะมีการเก็บข้อมูลสองวิธีคือ วัดด้วยเสาระดับและอ่านค่าด้วย
สายตา แล้วบันทึ กด้วยโปรแกรมประยุกต์ และวัด โดยการอ่ านค่ าจาก
อุ ป กรณ์ ต รวจวัด ระดับ น้ า ซึ่ งโปรแกรมประยุก ต์บ นสมาร์ ท โฟนจะ
สามารถรับค่าจากอุปกรณ์ ตรวจวัด ผ่านทางบลู ทูธ อัตโนมัติเมื่ อทาการ
เชื่ อมต่อกันเอาไว้ ส่ วนหน้าของปริ มาณน้ า และปริ มาณน้ าฝนจะมี การ
เก็บค่าจากการจดบันทึ กเพียงอย่างเดี ยว ในส่ วนของสถานที่ จะเป็ นหน้า
สาหรับการเพิ่มสถานี ใหม่ และหาพิกดั ของสถานี ใหม่ เมื่อบันทึกค่าต่างๆ
เสร็ จสิ้ นแล้วเจ้าหน้าที่ สามารถส่ งข้อมูลทั้งหมดเข้าสู่ ระบบได้ทนั ที โดย
ไม่ตอ้ งทางานหลายขั้นตอน จากการทดสอบระบบพบว่าฟังก์ชนั ต่างๆจะ
ช่ ว ยให้เ จ้า หน้า ที่ มีค วามสะดวกมากยิ่ง ขึ้ น เนื่ อ งจากสามารถช่ ว ยลด
ระยะเวลาในการจดบันทึกข้อมูล
คาสาคัญ: อุปกรณ์ตรวจวัด, บลูทูธ
Abstract
The Royal Irrigation Department (RID) has been collecting
hydrological data from various streams and rivers for a long time. The
data collection process is mainly done by taking notes on paper, which
is quite dated and cumbersome. Recently, data are now reported by
phone calls and chat applications, but it still takes a lot of time and not
convenient to manage. This article presents the semi-automatic
hydrological data collection system via smart phone, which was
developed to facilitate the data collection process for RID staff. The
application supports four kinds of data collection: water level, water
quantity, precipitation, and survey location. The water-level page allows

1. บทนา
เนื่ องจากในปั จจุบนั ทางกรมชลประทานได้มีการตรวจวัด
ข้อมูลต่างๆ เช่น ระดับน้ า ปริ มาณน้ า และปริ มาณน้ าฝน เป็ นต้น [1] เพื่อ
นาข้อมูล มาประมวลผล และท าการวิเ คราะห์ เ พื่อช่ วยในการตัด สิ น ใจ
สาหรับการบริ หารทรัพยากรน้ าในแต่ละพื้นที่ ซึ่ งในการจดบันทึกข้อมูล
ต่างๆเหล่ านี้ ปั จจุบนั กรมชลประทานได้ใช้ วิธีในการจดบันทึกโดยตรง
ด้วยกระดาษ และส่ งข้อมูลเหล่านั้นผ่านหลายช่ องทาง เช่ น ทางโทรศัพท์
ทางโปรแกรมสนทนา ให้แก่ เจ้าหน้าที่ ที่เป็ นคนคอยบันทึ กข้อมูลเข้าสู่
ระบบอี กที ซึ่ งมี ขอ้ เสี ยมากมาย เช่ นความล่าช้าของข้อมูลเนื่ องจากต้อง
บัน ทึ ก ข้อ มู ล หลายทอด รวมถึ ง เกิ ด ความสั บ สนเพราะมี ห ลากหลาย
ช่ องทางในการส่ งข้อมูล จากปั ญหาที่ เกิ ดขึ้ นจึ งเกิ ดแนวคิ ดที่ จะพัฒนา
โปรแกรมประยุก ต์บ นสมาร์ ท โฟน เพื่ อ อ านวยความสะดวกและลด
ขั้นตอนในการบันทึ กข้อมู ล โดยโปรแกรมประยุก ต์ที่จะทานั้น จะต้อง
สะดวกและลดขั้นตอนรวมถึ งเวลาในการเก็บข้อมูล จึงมีแนวคิดที่จะนา
เทคโนโลยีบลูทูธ (Bluetooth) มาประยุกต์ใช้งาน เนื่ องจากเทคโนโลยี
ดังกล่าวมี สมาร์ ทโฟนเป็ นจานวนมากที่รองรั บการใช้งานบลูทูธ การรั บ
ข้อมูลได้อย่างอัตโนมัติผ่านทางบลูทูธ ช่ วยให้การเก็บข้อมูลลดขั้นตอน
และสะดวกยิง่ ขึ้น

2. งานและทฤษฎีทเี่ กีย่ วข้ อง
การพัฒ นาโปรแกรมประยุ ก ต์ จะใช้ เ ทคโนโลยี บ ลู ทู ธ
(Bluetooth) [2] ซึ่ งเป็ นการสื่ อสารไร้สายแบบสองทางในระยะใกล้ โดย
ใช้มาตรฐาน IEEE 802.15.1 [3] ซึ่ งใช้คลื่ นวิทยุระยะสั้นในการสื่ อสาร
อุ ป กรณ์ ต รวจวัด มี ก ารส่ ง ข้อมู ล โดยใช้เ ทคโนโลยี SDI-12
(Serial Digital Interface at 1200 baud) [4] ซึ่ งใช้รูปแบบการสื่ อสาร
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แบบอะซิ ง โคนัส มี ก ารใช้ พ ลัง งานต่ า เหมาะกับ การใช้ ง านด้า นการ
ตรวจวัด สามารถใช้เพื่อส่ งข้อมูลต่างๆไปเก็บไว้ที่เครื่ องบันทึกข้อมูล ใน
ส่วนของโครงงานมีการติดต่อระหว่างอุปกรณ์ตรวจวัดและบลูทูธ จึงต้อง
ใช้อุปกรณ์ที่เป็ นตัวกลางในการติดต่อ นัน่ คือไมโครคอนโทรลเลอร์ โดย
ใช้ไลบลารี่ ในการทางาน เมื่ ออุปกรณ์ ตรวจวัดสามารถติ ดต่อกับบลู ทูธ
โมดู ล ได้แ ล้ว ก็ จ ะสามารถส่ ง ข้อ มู ล ผ่ านบลู ทู ธ โมดู ล ไปสู่ บ ลู ทู ธ บน
สมาร์ทโฟน
ระบบเก็บข้อมูลลาดตระเวนในป่ าโดยใช้การสื่ อสารไร้ สาย
[5] เป็ นระบบที่ช่ วยอานวยความสะดวกแก่ ห หน่ วยลาดตระเวนโดย
สามารถลดระยะเวลาในการจดบันทึก ด้วยการใช้โปรแกรมประยุก ต์
แทนที่การจดด้วยกระดาษ รวมถึงมีการใช้บลูทูธในการรวบรวมข้อมูล
จากโหนดต่ า งๆที่ ติ ด ตั้ง ไว้ใ นป่ า โดยน าส่ ว นของการติ ด ต่ อ ไร้ ส าย
ด้ว ยบลู ทู ธ และการพัฒ นาโปรแกรมประยุ ก ต์ม าประยุก ต์ ใ ช้ เ ข้า กับ
โครงงานนี้
อุปกรณ์ตรวจวัดระดับน้ าเป็ นอุปกรณ์ที่ใช้สาหรับตรวจวัด
ระดับน้ าดังรู ปที่3 ซึ่งการทางานจะอาศัยการทางานของลูกลอยเพื่อใช้วดั
ระดับน้ า โดยค่าที่วดั ได้จะส่ งออกมาเป็ น SDI-12 หรื อ 4-20 mA เพื่อส่ ง
ข้อมูลออกไป หรื อสามารถนามาแสดงผลบนหน้าจอของอุปกรณ์
ตรวจวัดก็ได้ ซึ่งเครื่ องบันทึกข้อมูลจะทางานโดยใช้พลังจากแบตเตอรี่
แบตเตอรี่ ที่ใช้จะมีการเติมพลังงานด้วยการใช้พลังแสงอาทิตย์เพื่อให้
สามารถใช้ได้อย่างต่อเนื่ อง

เมื่อเจ้าหน้าที่ ติดตั้งโปรแกรมประยุกต์ลงในสมาร์ ทโฟน จะ
สามารถจดบันทึกข้อมูลในส่ วนของการอ่านเสาระดับน้ าได้ทนั ที ดังรู ปที่
2 และสามารถรั บ ข้อ มู ล จากอุ ป กรณ์ ต รวจวัด ดัง รู ปที่ 3 ผ่ า นทาง
โปรแกรมประยุกต์ โดยที่ไม่ตอ้ งจดบันทึกด้วยตัวเอง เมื่อจดบันทึกเสร็ จ
สามารถที่จะเก็บข้อมูลเอาไว้ เมื่อต้องการจะส่ งก็สามารถกดส่ งข้อมูลไป
เก็บไว้ในระบบได้ทนั ที

รู ปที่ 2 เสาวัดระดับน้ า

3. รายละเอียดการพัฒนา
การพัฒ นาระบบจะพัฒ นาส่ ว นติ ด ต่ อ ผู ้ใ ช้ ใ นรู ป แบบของโปรแกรม
ประยุก ต์บนสมาร์ ทโฟนระบบปฎิ บตั ิ ก ารแอนดรอยด์แ ละใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ในการรับส่ งข้อมูลจากอุปกรณ์ตรวจวัด
3.1 ภาพรวมของระบบ
ภาพรวมของระบบเก็บข้อมูลและส่ งข้อมูลผ่านสมาร์ ทโฟน
แสดงดังรู ปที่ 1

รู ปที่ 3 อุปกรณ์ตรวจวัด
3.2 การออกแบบและพัฒนาระบบ
การพัฒนาระบบแบ่งออกเป็ น 3 ส่ วนหลัก คือ (1) โปรแกรม
ประยุกต์บนสมาร์ ทโฟน (2) ส่ วนรับและส่ งข้อมูลจากอุปกรณ์ ตรวจวัด
และ(3) ส่ วนของฐานข้อมูล โดยมีองค์ประกอบของระบบดังรู ปที่ 4

รู ปที่ 1. ภาพรวมของระบบ
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รู ปที่ 5. หน้าหลักสาหรับเลือกใช้งานส่ วนต่างๆของโปรแกรมประยุกต์

รู ปที่ 4. องค์ประกอบของระบบ

รู ปที่ 6. หน้าจดบันทึกระดับน้ า

3.2.1 โปรแกรมประยุกต์ บนสมาร์ ทโฟน
โปรแกรมประยุกต์บนสมาร์ ทโฟนพัฒนาขึ้นเพื่อทางานบน
ระบบปฎิบตั ิการแอนดรอยด์ โดยแบ่งการทางานออกเป็ น 4 ฟั งชันก์ คือ
ส่วนวัดระดับน้ า ส่วนวัดปริ มาณน้ า ส่ วนวัดปริ มาณน้ าฝน ส่ วนจุดสารวจ
ใหม่ โดยมีอินเตอร์เฟสตามรู ปที่ 5 และรู ปที่ 6 โดยโปรแกรมประยุกต์จะ
รับข้อมูลจากผูใ้ ช้ท้ งั 4 ส่ วน แต่จะมีส่วนของการวัดระดับน้ าจะรับค่าทั้ง
จากผูใ้ ช้และรับจากอุปกรณ์ตรวจวัด
3.2.2 ส่ วนรั บส่ งข้ อมูลจากอุปกรณ์ ตรวจวัด
ประกอบด้วยอุปกรณ์ ตรวจวัด Unidata 6541c [6] ,
ไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino Uno chipset ATmega328P [7] และ
Bluetooth Module fc-114 [8] โดยอุปกรณ์ตรวจวัดจะส่ งข้อมูลแบบ SDI12 และไมโครคอนโทรลเลอร์ จะรั บ ข้อ มู ล ผ่ านทางดิ จิต อลไอโอพิ น
จากนั้นจะทาหน้าที่อ่านค่าจาก SDI-12 แล้วส่ งค่าให้กบั บลูทูธโมดูล โดย
เชื่อมต่อผ่านทาง UART ดังรู ปที่ 7

รู ปที่ 7. สถานีอุปกรณ์ตรวจวัด
3.2.3 ส่ วนของฐานข้ อมูล
ในส่ ว นนี้ จะท าหน้ า ที่ ใ นการเก็ บ ข้ อ มู ล ที่ ถู ก ส่ ง มาจาก
โปรแกรมประยุก ต์ รวมถึ งท าหน้าที่ ใ นการส่ ง ข้อมู ล สถานี เ พื่ อ น าไป
แสดงในโปรแกรมประยุกต์ ดังรู ปที่ 8
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รู ปที่ 8. โครงสร้างฐานข้อมูล

รู ปที่ 9. สภาพแวดล้อมการทดลองที่ 4.1.1

3.3 ข้ อจากัดของระบบ

4.1.2 ทดสอบความเร็ วในการจดบันทึก
ทดสอบโดยทดลองจดด้วยโปรแกรมประยุก ต์ ดัง รู ปที่ 10
แล้วเทียบกับการจดโดยใช้กระดาษจด แล้วจับเวลาในการบันทึกค่าตั้งแต่
เริ่ มต้นจดไปจนเสร็ จสิ้ นการจด ดังรู ปที่ 11 และรู ปที่12 การทดลองจะ
รวมถึงการพิมพ์ขอ้ มูลเข้าไปสู่ ฐานข้อมูล โดยทาการทดลองวิธีละ 10 ครั้ง

โปรแกรมประยุก ต์สามารถทางานได้บนสมาร์ ทโฟนที่ ใ ช้
ระบบปฎิ บตั ิ ก ารแอนดรอยด์ และรองรั บ เทคโนโลยีบลู ทูธ โดยใช้
ฐานข้อมูลคือ MySQL ในการเก็บข้อมูล

4. การทดสอบการใช้ งาน
ทดสอบระบบใน 2 รู ปแบบคือ (1) ทดสอบระบบในส่ วนของ
ความเร็ วในการรั บส่ งข้อมู ลระหว่างบลู ทู ธ โมดู ลกับสมาร์ ท โฟน โดย
สมาร์ทโฟนที่ใช้ในการทดสอบคือ LG V10 chipset Snapdragon 808 เพื่อ
หาเวลาที่ใช้ในการรอรับข้อมูลจากอุปกรณ์ตรวจวัด (2) ทดสอบความเร็ ว
ในการจดบัน ทึ ก ระหว่ า งการจดด้ ว ยกระดาษ กับ การจดบัน ทึ ก ด้ว ย
โปรแกรมประยุกต์ เพื่อทดสอบว่าการใช้โปรแกรมประยุกต์จะสามารถ
ลดเวลาในการจดบันทึกได้เมื่อเทียบกันการจดบันทึกด้วยกระดาษ
4.1 สภาพแวดล้อมในการทดสอบ
4.1.1 การทดสอบค่ าความหน่ วงเวลาระหว่ างสถานี ตรวจวัดกับสมาร์ ท
โฟน
ทดสอบโดยเชื่ อมต่อสมาร์ ทโฟนเข้ากับบลูทูธโมดูล แล้วจับ
เวลาในการรับข้อมูล ดังรู ปที่ 9 โดยทาการทดลองจานวน 10 ครั้ง

รู ปที่ 10. สภาพแวดล้อมการจดบันทึกด้วยโปรแกรมประยุกต์
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ตารางที่ 1. เวลาที่ใช้ในการจดบันทึกด้วยกระดาษเทียบกับการจดบันทึก
ด้วยโปรแกรมประยุกต์
จดบันทึกด้วยกระดาษ จดบันทึกด้วยโปรแกรม
(วินาที)
ประยุกต์ (วินาที)
ค่าเฉลี่ยเวลาใน
95.93
34.2
การจดบันทึก

5. บทสรุป
ระบบเก็บ รวบรวมข้อมู ลแบบกึ่ งอัตโนมัติผ่านสมาร์ ท โฟน
สามารถนาไปใช้เก็บข้อมูลลาน้ าได้จริ ง โดยการใช้สมาร์ ทโฟนในการ
เก็บข้อมูล และเชื่ อมต่อกับอุปกรณ์ ตรวจวัดด้วยบลู ทูธใช้คาบในการรั บ
ข้อมูลประมาณ 1-5 วินาที ดังนั้นในการจดบันทึกจะมีความสะดวกสบาย
มากยิ่งขึ้ น รวมถึ งถ้าเป็ นเจ้าหน้าที่ประจาที่ มีการจดบันทึ กซ้ าๆ ก็จะไม่
จาเป็ นต้องเลือกสถานที่ใหม่ทุกครั้ง ซึ่ งต่างจากการจดบันทึกที่จะต้องจด
สถานที่ลงไปในทุกๆครั้ง
สาหรั บแนวทางในการพัฒนาต่อ สามารถพัฒนาเพิ่มเติ มใน
ส่ วนของโปรแกรมประยุก ต์ใ ห้ มี ค วามหลากหลายมากยิ่งขึ้ น รวมถึ ง
พัฒนาระบบรั บข้อมูลอัตโนมัติจากอุปกรณ์ตรวจวัด ในหัวข้ออื่ นๆ เช่ น
ปริ มาณน้ าฝน

รู ปที่ 11. สภาพแวดล้อมการจดบันทึกด้วยกระดาษ
4.2 ผลการทดสอบ
จากการทดสอบค่ า ความหน่ ว งเวลาในการรั บ ส่ ง ข้อ มู ล
ระหว่างสถานี ตรวจวัด กับ สมาร์ ท โฟน ซึ่ งพบว่า การรั บ ส่ ง ข้อมู ล จะมี
ระยะหน่วงเวลาอยูร่ ะหว่าง 0.7 – 5.0 วินาที และมี ระยะหน่ วงเวลาโดย
เฉลี่ยที่ 2.744 วินาที
จากการทดสอบความเร็ วในการจดบันทึกเป็ นไปตามตารางที่
1 ซึ่งพบว่าเวลาในการจดบันทึกด้วยโปรแกรมประยุกต์มีความเร็ วที่
มากกว่าเมื่อเทียบกับการจดบันทึกด้วยกระดาษ
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ระบบการเชื อมต่ ออุปกรณ์ไอโอทีสําหรับระบบการเกษตร
IoT Platform for Agricultural System
ญาณกร ธัญญางค์, ชัยพร ใจแก้ ว, อภิรักษ์ จันทร์ สร้ าง และ อนันต์ ผลเพิม*
ห้องปฏิบตั ิการวิจยั เครื อข่ายไร้สาย ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
E-mail: yanakorn_eve@hotmail.com, chaiporn.j@ku.ac.th, aphirak.j@ku.ac.th, anan.p@ku.ac.th*
communication and exchange easier. The system is divided into two
parts. The first is data receiving part for collecting and storing data from
field sensors. The second is data publication for displaying data to the
user using easy-to-understand formats. The user can also obtain the raw
data to be used in their own applications. Evaluation shows that the
number of devices only affects transferring time between the devices to
the server but not the CPU usage.

บทคัดย่ อ
ในปั จจุบนั อุปกรณ์ เทคโนโลยีมีบทบาทสําคัญต่อการดําเนิ น
ชีวิตของมนุษย์ รวมถึงเทคโนโลยีอินเตอร์ เน็ตในทุกสิ งทีกําลังเป็ นทีนิ ยม
อยูใ่ นขณะนี ทําให้ผคู้ นสนใจนําเทคโนโลยีเหล่านี มาประยุกต์ใช้งานใน
หลากหลายด้าน ซึ งในด้านการเกษตรก็มีการประยุกต์นาํ อุปกรณ์จาํ พวก
เครื องมือตรวจวัดมาใช้งานด้วย แต่อุปกรณ์ ทีใช้งานกันอยู่โดยทัวไปมี
หลากหลายชนิ ด รวมทังยังมาจากหลากหลายบริ ษทั ซึ งอุปกรณ์แต่ละ
ชนิ ด นันไม่ ส ามารถที จะสื อสารกัน ได้ เนื องจากความแตกต่ า งของ
ลักษณะข้อมูล รวมถึ งข้อตกลงที ใช้ในการสื อสาร จึ งเป็ นผลทําให้เกิ ด
ความไม่สะดวกในการเชื อมต่ออุปกรณ์ทีหลากหลายต่อการใช้งาน และ
แลกเปลียนข้อมูลระหว่างแต่ละอุปกรณ์ ส่งผลให้เกิดความยากลําบากใน
การนําข้อมูลมาใช้งาน บทความนี จึงได้นาํ เสนอระบบการเชื อมต่ อที มา
รองรั บ การใช้ง านดัง กล่ า ว ซึ งเป็ นวิ ธี แ ก้ปั ญ หาที จะช่ ว ยให้ อุ ป กรณ์
ต่างชนิ ดสามารถเชื อมต่อกันได้โดยง่าย โดยแบ่งการพัฒนาออกเป็ น 2
ส่ วนหลัก คือ ส่ วนในการรับข้อมูล ซึ งจะรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลทีได้
จากการตรวจวัด และส่วนในการนําข้อมูลไปใช้งาน ทีจะแสดงผลข้อมูล
ในรู ปแบบทีเข้าใจง่าย เพือให้ผใู ้ ช้สามารถเข้าถึ งข้อมูลและนําข้อมูลไป
ใช้งานต่อได้ จากการทดสอบระบบพบว่าจํานวนของอุปกรณ์ มี ผลต่ อ
ระยะเวลาทีใช้ในการส่ งข้อมูลจากต้นทางถึ งปลายทางเท่านัน ไม่ได้มี
ผลกระทบต่อภาระงานของหน่วยประมวลผล

Keywords: Internet of Things (IoT), Sensor, Data Type, Protocol,
Platform

1. บทนํา
การนํา เทคโนโลยี ม าประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ นการเกษตรช่ ว ยสร้ า ง
ความสะดวกสบายให้กบั เกษตรกร ซึงเทคโนโลยีส่วนใหญ่ทีได้นาํ มาใช้
คือ อุปกรณ์ประเภทเครื องมือตรวจวัดชนิ ดต่างๆ แต่ในปั จจุบนั อุปกรณ์
ทางการเกษตรที ใช้กนั อยู่โดยทัวไปมีมากมายหลากหลายชนิ ด รวมทัง
ยังมาจากหลากหลายบริ ษทั ซึ งอุปกรณ์ แต่ละชนิ ดนันไม่สามารถที จะ
สื อสารกันได้ เนื องจากความแตกต่างของลักษณะข้อมูล รวมถึงข้อตกลง
ที ใช้ในการสื อสาร จึ งเป็ นผลทําให้เกิ ดความไม่สะดวกในการเชื อมต่อ
อุปกรณ์ทีหลากหลายต่อการใช้งาน และแลกเปลี ยนข้อมูลระหว่างแต่ละ
อุปกรณ์ ซึงปั ญหาเหล่านี ส่ งผลให้เกิดความยากลําบากในการจัดเก็บและ
วิเ คราะห์ ข ้อมู ล เพือนําข้อมู ล ไปใช้ ง านต่ อ ไปในอนาคต ดังนัน เพือ
ความสะดวกในการสื อสารของอุปกรณ์หลากหลายชนิ ด บทความนี จึ ง
ออกแบบและพัฒ นาระบบการเชื อมต่ อ สํ า หรั บ ระบบการเกษตรใน
การสื อสารข้อมูลระหว่างอุป กรณ์ เหล่านี เพือให้ อุป กรณ์ ส ามารถที จะ
สื อสารกันได้ รวมถึ งสามารถนําข้อมูลมาใช้งานให้เกิ ดประโยชน์ต่อได้
ในอนาคต

คําสําคัญ: อินเตอร์ เน็ ตในทุกสิ ง เครื องมื อตรวจวัด ลักษณะของข้อมูล
ข้อตกลงทีใช้ในการสื อสาร ระบบการเชื อมต่อ

Abstract
Nowadays, technologies become an important part of human
lives including internet of things technology, which is very popular at this
moment. Many people are interested in using this technology and adapt
into many fields. In agriculture, devices like sensors are increasingly
deployed. However there are many kinds of devices from many vendors.
These devices cannot communicate with each other due to differences in
data formats and protocols, which is inconvenient for data exchanging.
This article introduces a platform to handle such problems, and make data

2. งานและทฤษฎีทเกี
ี ยวข้ อง
เครื องมื อ ตรวจวัด ในปั จ จุ บ ัน มี ม าตรฐานการสื อสารที
หลากหลายชนิ ด อาทิ เ ช่ น มาตรฐาน IEEE 802.15.4 [1][2] ซึ งใช้ ง าน
ในระยะสันและมี ราคาถูก ทังยังสามารถใช้งานได้เ ป็ นระยะเวลานาน
เทคโนโลยี บ ลู ทู ธ (Bluetooth) [1][2] ซึ งเป็ นเครื อ ข่ า ยไร้ ส ายส่ ว นตัว
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(Personal Area Network : PAN) ที ใช้ ใ นระยะสั นและใช้ พ ลัง งานตํา
รั บ ส่ ง ข้อ มู ล บนย่ า นความถี 2.4 GHz หรื อ มาตรฐาน IEEE 802.11
(Wi-Fi) [3] ซึ งเป็ นมาตรฐานที ถูกกําหนดขึนมาเพือใช้ในเครื อข่ายแลน
ไร้สาย ซึ งมีการรับส่ งข้อมูลอยูบ่ นคลื นวิทยุย่านความถี 2.4 และ 5 GHz
และมี ก ารเข้า รหั ส ข้อ มู ล ก่ อ นทํา การกระจายสั ญ ญาณ พร้ อ มทังมี
การตรวจสอบผูใ้ ช้งาน เป็ นต้น ซึ งข้อมูลจากเครื องมือตรวจวัดชนิ ดต่างๆ
นันไม่สามารถใช้งานร่ วมกันโดยตรงได้ จึงจําเป็ นต้องสร้ างระบบกลาง
เพือรวบรวมข้อมูล จากเครื องมื อตรวจวัด เหล่ านันเข้าด้วยกัน และทํา
การส่ ง ข้อ มู ล ไปเก็ บ ยัง เครื องคอมพิ ว เตอร์ แ ม่ ข่ า ยโดยใช้ ม าตรฐาน
การสื อสารแบบเอ็ ม คิ ว ที ที (Message Queuing Telemetry Transport :
MQTT) [4] ซึงใช้สาํ หรับการเชื อมต่อระหว่างเครื องจักรคุยกับเครื องจักร
(Machine to Machine : M2M) โดย MQTT ถูกออกแบบมาให้มีขนาดเล็ก
และแบนด์วิ ธ ตํา การทํา งานจะใช้ ห ลัก การของ Message Queue ซึ ง
ประกอบด้วย Broker เป็ นตัวกลางในการจัดการกับข้อความ Publisher
ทําหน้าทีในการส่ งข้อมูลไปยังหัวข้อนันๆ และ Subscriber ทําหน้าทีคอย
ดูการเปลียนแปลงของข้อความทีถูกอ้างอิงด้วยหัวข้อ
การทํา งานของระบบการเชื อมต่ อ อุ ป กรณ์ ไ อโอที สําหรั บ
ระบบการเกษตรมีลกั ษณะคล้ายกับเทคโนโลยี NETPIE [7][8] ของศูนย์
เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิ กส์และคอมพิวเตอร์ แห่ งชาติ (NECTEC) ซึ งเป็ น
คลาวด์แพลตฟอร์ มทีเปิ ดให้บริ การเชื อมต่อสื อสารในรู ปแบบ IoT แต่
ความแตกต่างของระบบนี กับเทคโนโลยี NETPIE คื อ ระบบนี มี เครื อง
คอมพิวเตอร์ แม่ข่ายภายในระบบสําหรับเก็บข้อมูล รวมถึ งมีเว็บไซต์ให้
ผูใ้ ช้งานเข้าถึง และนําข้อมูลไปใช้งานต่อได้ง่ายขึน

3. รายละเอียดการพัฒนา
การพัฒ นาระบบจะพัฒ นาในส่ ว นของการรั บ ข้อ มู ล จาก
เครื องมือตรวจวัด และนําข้อมูลเข้าสู่ ฐานข้อมูล รวมถึ งส่ วนของการนํา
ข้อมูลไปใช้งานต่อ

3.1 ภาพรวมของระบบ
ภาพรวมของระบบการเชื อมต่ออุปกรณ์ไอโอทีสาํ หรับระบบ
การเกษตร แสดงดังรู ปที 1
เมือเครื องมือตรวจวัด (Sensor) รับค่ามาจากสภาพแวดล้อมใน
แปลงเกษตร จะทําการสื อสารข้อมูลผ่านตัวกลางแต่ละชนิ ดทีได้สร้างไว้
เพื อรองรั บ ข้อ มู ล จากนันข้อ มู ล จะถู ก ส่ ง ไปเก็ บ ที ตัว เครื องโลคอล
(Local) เพื อป้ อ งกั น ข้ อ มู ล สู ญ หาย และจะถู ก ส่ งไปเก็ บ ที เครื อง
คอมพิวเตอร์ แม่ข่าย (Server) ทันทีหากกําลังเชื อมต่ออินเตอร์ เน็ตอยู่ เมือ
ข้อมูลถูกส่ งไปถึงเครื องคอมพิวเตอร์ แม่ข่ายแล้ว ข้อมูลจะถูกจัดการให้อยู่
ในรู ปแบบเดี ยวกันก่อนเก็บเข้าสู่ ฐานข้อมูล และเมือผูใ้ ช้ระบบต้องการ
นําข้อมูลไปใช้งาน จะสามารถเรี ยกใช้ขอ้ มูลผ่านทางเว็บไซต์ ซึ งข้อมูล
จะถูกแสดงผลในรู ปแบบกราฟเส้น และตาราง ดังรู ปที 2

3.2 การออกแบบและพัฒนาระบบ
องค์ประกอบโดยรวมของระบบการเชื อมต่ออุปกรณ์ไอโอที
สําหรับระบบการเกษตร (แสดงดังรู ปที 4) แบ่งออกเป็ น 7 ส่วนหลัก คือ

รู ปที 1 ภาพรวมของระบบ
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(ก)

(ข)
รูปที 2 (ก) ตัวอย่างข้อมูลทีแสดงผลในรู ปแบบกราฟเส้น
(ข) ตัวอย่างข้อมูลทีแสดงผลในรู ปแบบตาราง

3.2.1 ส่ วนเครื องมือตรวจวัด (A)
เครื องมื อตรวจวัด ที มี ม าตรฐานการสื อสาร IEEE 802.15.4
บลูทูธ IEEE 802.11 และเอ็มคิวทีที จะถูกติดตังไว้ทีบริ เวณแปลงเกษตร
ของผู้ใ ช้ เพื อทํา การตรวจวัด ค่ า ต่ า งๆ และจะทํา การส่ ง ข้อ มู ล ไปยัง
ตัวกลางตามแต่ละประเภทของมาตรฐานการสื อสาร โดยตัวอย่างของ
เครื องมือตรวจวัด แสดงดังรู ปที 3

3.2.2 ส่ วนตัวเครื องโลคอล (B)
เครื องโลคอลเป็ นเครื องคอมพิ วเตอร์ ที ประกอบไปด้วย 2
โมดู ล คื อ โมดู ล ตัว กลางที ใช้ใ นการรั บ ข้อ มู ล ซึ งเป็ นโมดู ล ที ใช้ใ น
การรั บ ข้อมู ล ที มาจากอุป กรณ์ แ ต่ ล ะมาตรฐานการสื อสาร และระบบ
ฐานข้อมูล ซึงเป็ นโมดูลทีใช้ในการเก็บข้อมูลทีถูกส่ งมาจากตัวกลางทีใช้
ในการรั บ ข้ อ มู ล เพื อสํ า รองข้ อ มู ล ในกรณี ที ไม่ ส ามารถเชื อมต่ อ
อินเตอร์ เน็ตได้
3.2.3 ส่ วนเครื องคอมพิวเตอร์ แม่ ข่าย (C)
เป็ นส่ วนทีรับข้อมูลมาจากตัวเครื องโลคอล แล้วทําการแปลง
ข้อมูลให้อยู่ในรู ปแบบที กําหนด ก่อนทําการเก็บข้อมูลเข้าสู่ ฐานข้อมูล
ซึงประกอบด้วย 2 โมดูล คือ โมดูลแปลงข้อมูล และระบบฐานข้อมูล
3.2.4 ส่ วนเชื อมต่ อกับระบบเอ็มคิวทีทีโบรกเกอร์ อืน (D)
เป็ นส่ วนทีใช้สาํ หรับเชื อมต่อกับระบบอืนๆ โดยจะสามารถ
ทําการเชื อมต่อไปยังเอ็มคิวทีทีโบรกเกอร์ ตวั อืนๆได้
3.2.5 ส่ วนให้ บริ การเว็บเซอร์ วิส (E)
เป็ นส่ วนทีใช้สาํ หรับให้บริ การแลกเปลี ยนข้อมูลกันระหว่าง
เครื องคอมพิวเตอร์ ผ่านทางระบบเครื อข่าย [5] โดยผูใ้ ช้งานสามารถเรี ยก
ใช้ขอ้ มูลได้ผ่านทางเอพีไอ [6] ซึ งประกอบด้วย 2 โมดู ล คื อ เซอร์ วิส
ไคลเอนต์ และระบบยืนยันตัวตน
3.2.6 ส่ วนเว็บไซต์ (F)
เป็ นส่ วนทีแสดงผลข้อมูลในรู ปแบบทีสามารถเข้าใจได้ง่าย
3.2.7 ส่ วนผู้ใช้ (G)
เป็ นส่ วนของผูใ้ ช้ทีสามารถเข้าถึ งข้อมูลทีได้ทาํ การจัดเก็บไว้
เพือนําข้อมูลไปใช้ในการวิเคราะห์ โดยจะสามารถเข้าถึ งข้อมูลผ่านทาง
คอมพิวเตอร์ สมาร์ ทโฟน หรื อผ่านทางระบบอืน

รูปที 3 ตัวอย่างเครื องมือตรวจวัด (Bluetooth)
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รูปที 4 องค์ประกอบโดยรวมของระบบ

3.3 ข้ อจํากัดของระบบ

4. การทดสอบการใช้ งาน

ระบบทีพัฒนาขึนมีขอ้ จํากัด คือ ระบบสามารถใช้งานได้บน
ระบบปฏิ บ ัติ ก าร Linux และสามารถรองรั บ ได้ เ ฉพาะอุ ป กรณ์ ที มี
มาตรฐานการสื อสารทีได้พฒั นาภายในระบบเท่านัน

ทําการทดสอบระบบในส่ วนของความสามารถในการรองรับ
จํานวนอุปกรณ์ ทีเพิมขึน และระยะเวลาทีใช้ในการส่ งข้อมูลจากบริ เ วณ
ต่างๆ เมือมีการเพิมจํานวนอุปกรณ์

รูปที 5 สภาพแวดล้อมในการทดสอบระบบ
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คอมพิวเตอร์ แ ม่ ข่ าย รวมถึ งทําการวัด เวลาที ทําการเริ มส่ งข้อ มู ล จาก
อุปกรณ์ ตน้ ทาง เวลาที ข้อมูลถูกจัดเก็บลงในฐานข้อมูลทีเครื องโลคอล
และเวลาที ข้อมูลถูกจัดเก็บลงในฐานข้อมูลทีเครื องคอมพิวเตอร์ แม่ข่าย
(แสดงดังรู ปที 5)
การวัดผลจะนําผลจากการส่ งข้อมูลเข้าสู่ ระบบ 10 ข้อมูลแรก
และการใช้งานซี พียู รวมถึงเวลาในช่วงนันมาวิเคราะห์

4.1 สภาพแวดล้ อมในการทดสอบ
ในการทดสอบระบบจะใช้อุปกรณ์ ทีมีมาตรฐานการสื อสาร
แบบเอ็ม คิ วที ทีทงหมด
ั
โดยอุป กรณ์ แต่ละตัวจะทําการส่ งข้อมูลเข้าสู่
ระบบทุก 1 วินาที รวมถึงในส่วนของการรับข้อมูล (Subscribe) จะมีเวลา
หน่วงแต่ละข้อมูล 0.01 วินาที การทดลองจะทําการเพิมจํานวนอุปกรณ์
ในการส่งข้อมูลเข้าสู่ระบบ จํานวน 5 ถึง 50 ตัว และทําการวัดการใช้งาน
ของซี พี ยูโ ดยเก็ บ ผลทุ ก 1 วิ น าที ที บริ เ วณเครื องโลคอล และเครื อง

รูปที 6 การทดสอบความสามารถในการรองรับจํานวนอุปกรณ์ทีเพิมขึน

รูปที 7 การทดสอบระยะเวลาทีใช้ในการส่ งข้อมูลจากบริ เวณต่างๆ
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[2] มาตรฐาน IEEE 802.15 กํา หนดพื นที ของเครื อ ข่ า ยไร้ ส ายส่ วน
บุ ค ค ล , http://sirane217.blogspot.com/2015/02/ieee-80215.html,
[สื บค้นเมือ พฤศจิกายน 2558]
[3] มาตรฐานเครื อข่ายไร้สาย IEEE 802.11, https://network.kku.ac.th/
index.php/web-article/wireless/46, [สื บค้นเมือ พฤศจิกายน 2558]
[4] MQTT (Message Queuing Telemetry Transport) คืออะไร, www.
mindphp.com/บทความ/31-ความรู ้ ทวไป/3343-mqtt.html,
ั
[สื บค้น
เมือ ธันวาคม 2558]
[5] เว็บ เซอร์ วิ ซ , https://th.wikipedia.org/wiki/เว็บ เซอร์ วิ ซ , [สื บ ค้น
เมือ ธันวาคม 2558]
[6] API คื อ อะไร, http://www.เกร็ ดความรู ้ . net/api/, [สื บค้ น เมื อ
ธันวาคม 2558]
[7] NETPIE, https://netpie.io/, [สื บค้นเมือ กุมภาพันธ์ 2558]
[8] NETPIE: Internet of Things, http://www.nectec.or.th/innovation/
innovation-software/netpie.html, [สื บค้นเมือ กุมภาพันธ์ 2558]

4.2 ผลการทดสอบและการวิจารณ์ ผล
จากการทดสอบความสามารถในการรองรับจํานวนอุปกรณ์ที
เพิมขึ น ได้ผลลัพธ์แ สดงดังรู ป ที 6 ซึ งพบว่าจํานวนอุป กรณ์ ที เพิมขึ น
ไม่มีผลต่อการใช้งานของซี พียูทีบริ เ วณคอขวดของระบบ คื อ บริ เ วณ
ตัว กลางที ใช้ใ นการรั บ ข้อ มู ล และบริ เ วณเครื องคอมพิ ว เตอร์ แ ม่ ข่ าย
เนื องจากการรับส่ งข้อมูลโดยใช้มาตรฐานการสื อสารแบบเอ็มคิวทีที จะ
ถูกจํากัดการรับส่งข้อมูลด้วยอัตราทีคงที
จากการทดสอบระยะเวลาที ใช้ใ นการส่ งข้อมู ล จากบริ เวณ
ต่างๆ เมือมีการเพิมจํานวนอุปกรณ์ ได้ผลลัพธ์แสดงดังรู ปที 7 ซึ งพบว่า
การส่งข้อมูลจากอุปกรณ์ถึงเครื องโลคอลมีผลต่อระยะเวลาทีใช้ในการส่ ง
ข้อมูลโดยรวม แต่การส่ งข้อมูลจากเครื องโลคอลถึ งเครื องคอมพิวเตอร์
แม่ข่ายใช้ระยะเวลาคงที ประมาณ 28 วินาที เนื องจากส่ วนของการรั บ
ข้อมูลมีการหน่วงเวลาข้อมูลละ 0.01 วินาที เพือลดภาระการทํางานของ
ระบบ

5. บทสรุป
ประวัตผิ ้เู ขียนบทความ

ระบบการเชื อมต่ ออุปกรณ์ ไอโอที สําหรั บ ระบบการเกษตร
สามารถนําไปใช้งานในการรับข้อมูลจากอุปกรณ์ได้จริ ง โดยข้อมูลทีส่ ง
จากอุปกรณ์จะถูกส่ งต่อไปยังตัวกลางทีใช้ในการรับข้อมูล และเก็บไว้ที
ฐานข้อมูลในเครื องโลคอล จากนันจะถูกส่ งต่อไปเก็บยังฐานข้อมูลของ
เครื องคอมพิวเตอร์ แม่ข่าย เมือผูใ้ ช้ตอ้ งการนําข้อมูลไปใช้งาน สามารถ
เรี ยกใช้ได้ผา่ นทางเว็บไซต์ โดยระบบดังกล่าวสามารถรองรับอุปกรณ์ได้
เป็ นจํานวนมาก แต่เพือให้การใช้งานเป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ด
จึงอาจต้องมีการปรับเวลาหน่วงภายในระบบให้เหมาะสมต่อจํานวนของ
อุปกรณ์ทีต้องการใช้งาน หรื อเหมาะสมต่อความต้องการของผูใ้ ช้
สําหรับแนวทางในการพัฒนาต่อ สามารถพัฒนาในส่ วนของ
การรองรับอุปกรณ์ทีมีหลากหลายมาตรฐานการสื อสารเพิมเติมจากส่ วน
ทีได้พฒั นาไปแล้ว และพัฒนาให้อยูใ่ นรู ปแบบของปลักอิน เพือให้ง่าย
ต่อการขยายอุปกรณ์ทีเพิมขึน

นางสาวญาณกร ธัญญางค์
งานวิจัยทีสนใจ: Wireless Sensor Network
ผศ.ดร.ชัยพร ใจแก้ ว
งานวิจัยทีสนใจ: Mobile Wireless Ad hoc
Networks, Sensor Networks
ผศ.ดร.อภิรักษ์ จันทร์ สร้ าง
งานวิจัยทีสนใจ: Wireless Local Area
Networks, Computer Networking
รศ.ดร.อนันต์ ผลเพิม
งานวิจัยทีสนใจ: Wireless Networks,
Media Access Control, QoS

6. กิตติกรรมประกาศ
โครงงานนี ได้ รั บ ทุ น สนับ สนุ น จากโครงการการแข่ ง ขัน
พัฒ นาโปรแกรมคอมพิ ว เตอร์ แห่ ง ประเทศไทย ครั งที 18 จากศู น ย์
เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิ กส์ และคอมพิวเตอร์ แห่ งชาติ สํานักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

เอกสารอ้ างอิง
[1] ระบบเครื อข่ายไร้สาย, http://www.freebsd.sru.ac.th/course
/4012702-Data-Communication/parinya-book/unit-09.pdf,
[สื บค้นเมือ พฤศจิกายน 2558]
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บทคัดย่ อ

. บทนํา

ด้วยความนิ ยมใช้อิน เตอร์ เ น็ ตในบ้าน/ที พัก อาศัย กว่า %
และภารกิ จ ในการให้ บ ริ การอิ น เตอร์ เ น็ ต ของบ้า นพัก บุ ค ลากรของ
มหาวิ ท ยาลัย ราชภัฏ สงขลา เพื อแก้ ไ ขปั ญ หาความเสถี ย รภาพของ
เครื อข่ายด้วยเทคโนโลยีเครื อข่ายท้องถิ นเสมื อน(VLAN) มาออกแบบ
บริ หารจัดการเครื อข่ายแบบสายทีมีผใู ้ ช้งานมากกว่า หลัง โดยเสนอวิธี
กําหนดค่าการบริ การ DHCP แยกตามแต่ละ VLAN ภายใต้เครื อข่าย
เดียวกันอย่างอิสระและป้ องกันการรบกวนและโจมตีการให้บริ การของ
เครื อข่าย พร้อมกับเพิม VLAN สําหรับการติดตามตรวจสอบสถานะของ
สวิตช์ด้วยโปรแกรม Cacti เพือสนับสนุ นผูด้ ูแลให้สามารถติ ดตามการ
ทํางาน

โดยข้ อ มู ล พื นฐานจากการสํ า รวจพฤติ ก รรมของผู ้ ใ ช้
อินเตอร์ เน็ตประจําปี พ.ศ.
พบว่านิ ยมใช้บริ การอินเตอร์ เน็ตในบ้าน/
ทีพักอาศัยสู งถึ ง % โดยการออกแบบการให้บริ การสําหรับบ้านพักมี
ปั ญ หาและอุ ป สรรค์ ห ลากหลายรู ปแบบ และจากพื นที กรณี ศึ ก ษา
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภัฏ สงขลา เพิ มเติ ม จากการให้ บ ริ การเครื อข่ า ย
อินเตอร์ เน็ตหลักของทางมหาวิทยาลัย หน่วยงานทีรับผิดชอบมีภารกิจใน
การให้ บ ริ ก ารเครื อ ข่ ายของบ้า นพัก บุ ค ลากรภายในมหาวิ ท ยาลัย ที มี
จํานวน หลังตามรู ปที โดยมีการเริ มให้บริ การตังแต่ พ.ศ.
เป็ น
ต้นมา

คําสําคัญ: VLAN, การออกแบบเครื อข่าย, การตรวจสอบเครื อข่าย

Abstract
The internet at home usage has increased to 88%. Songkhla
Rajabhat University’s staff home was supported by computer center.
The Virtual LAN (VLAN) that it can resolve an unstable internet
connect problem. Songkhla Rajabhat University’s staff home users
nearly 80. This networking concept designed by multi VLAN
technology. We presented a concept of the DHCP configuration for
multi VLAN under single network. This network designing is protected
from both interrupt and attack. The monitor VLAN extended to this
network for check switch status with Cacti software which supporting
switch’s information for administrator.

รู ปที พืนทีให้บริ การเครื อข่ายบ้านพักบุคลากร
จึ งได้พฒ
ั นาจากการให้ บริ ก ารเครื อข่ ายแบบไร้ สายจนมาสู่
ระบบสายในปั จจุบนั ด้วยการพัฒนาของเทคโนโลยีและข้อจํากัดของการ
ให้บริ การรวมถึ งความต้องการใช้งานของบุคลากรทีเพิมขึนตามยุคของ
อิ น เตอร์ เ น็ ต โดยเริ มการให้ บ ริ การในอดี ตด้วยระบบ dialup modem

Keywords: VLAN, Network Designed, Network Monitoring

th

ECTI-CARD 201 “การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอย่างชาญฉลาดเพือตอบสนองภาคอุตสาหกรรมสมัยใหม่อย่างยังยืน”
673

บทความวิจยั
การประชุมวิชาการ งานวิจยั และพัฒนาเชิ งประยุกต์ ครังที
th

ECTI-CARD 201 , Hua Hin, Thailand

ในช่วงปี พ.ศ.
ด้วยสายสัญญาณโทรศัพท์ และเข้าสู่ ระบบเครื อข่าย
ไร้สายด้วยเทคโนโลยี wireless distribution system (WDS) [ ] ทีสามารถ
กระจายสัญญาณอิ นเตอร์ เ น็ ตในพืนที กว้าง แต่ ประสบปั ญหาหลัก เมื อ
ส่ วนทีเรี ยกว่า main base station หยุดทํางานหรื อไม่สามารถให้บริ การ
อินเตอร์ เน็ตจากระบบสาย ผูใ้ ช้กลับพบว่ามีระดับสัญญาณของเครื อข่าย
ไร้สายปกติ จึงยกเลิ กและทําการติดตังระบบสายสัญญาณไปตามจุด แต่
ด้วยปัญหาของจุดติดตังตูอ้ ุปกรณ์สัญญาณบนเสาไฟฟ้ า ทีมีพืนทีลักษณะ
เดี ยวกับผูใ้ ห้บริ การทัวไปเช่น ทริ ปเปิ ลที ที โอที เป็ นต้น ทําให้อุปกรณ์
เสื อมสภาพจากความร้อน โดยหน่วยงานทีให้บริ การได้รับการสนับสนุ น
จากทางมหาวิ ทยาลัย เพื อทําการติ ด ตังระบบเครื อ ข่ า ยแบบสายไปสู่
บ้านพักสําหรับปรับปรุ งบริ การให้มีประสิ ทธิ ภาพสู งขึน แต่สําหรั บใน
บ้านพักถื อเป็ นสิ ทธิ ส่วนตัวของบุ คลากรในการติ ดตังอุป กรณ์ กระจาย
สัญญาณ ดังนันในระยะเริ มต้นของการให้บริ การได้ประสบปั ญหาทาง
เทคนิคของอุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้ สายส่ วนตัวทีมีการนําเข้ามาติดตัง
เพือให้บริ การด้วยหมายเลข IP address ในกลุ่มเดี ยวกันพบว่ามีการจ่าย
หมายเลข IP address กลับมาจากอุปกรณ์เข้าสู่ ระบบ ทําให้รบกวนบ้าน
หลังอืนๆ และส่ งผลให้ไม่สามารถใช้บริ การอิ นเตอร์ เน็ตได้ ด้วยปั ญหา
ดังกล่าวทําให้หน่วยงานทีรับผิดชอบเครื อข่ายบ้านพักฯ ต้องปรับปรุ งการ
ออกแบบใหม่ดว้ ยการแยกการจัดเส้นทาง(gateway) ทีแบ่งเครื อข่ายด้วย
virtual LAN (VLAN) [ ] เนื องจากมีงานวิจยั และการให้บริ การนิ ยมนํา
เทคโนโลยีนี มาบริ ห ารจัด การเครื อข่ ายในปั จจุบ นั โดยพบว่าจากการ
ออกแบบและใช้งานจริ งสามารถแก้ปัญหาทีกล่าวมาข้างต้นได้ เนื องจาก
การดูแลรักษาระบบเครื อข่ายบ้านพักฯ ต้องอาศัยบุคลากรทีดูแลเครื อข่าย
หลักของมหาวิทยาลัยทีมีจาํ นวนจํากัด แตกต่างกันกับผูใ้ ห้บริ การเอกชน
ทีมีค่าบริ การและค่าดูแลรักษา
ส่ วนเนื อหาถัดไปกล่ าวถึ งทฤษฎี และงานวิจยั ทีเกียวข้องของ
การนําเครื อข่ายท้องถินเสมือนมาใช้ในการออกแบบเครื อข่ายและผลการ
ใช้ ง านจริ ง พร้ อ มส่ ว นท้า ยได้ ท ํา การสรุ ป และอภิ ป ลายผลการการ
ให้บริ การ

นริ นทร์ บิลสัน [ ] ทีทําการเปรี ยบเทียบประสิ ทธิ ภาพของลิ นุกซ์เกตเวย์
ด้วยเทคโนโลยี VLAN และพบว่ามี ค วามปลอดภัยที ดี กว่าทําให้ ก าร
บริ การมีประสิ ทธิ ภาพ สําหรับงานวิจยั ของ A. M. Haji Nur [ ] ได้ศึกษา
การใช้ VLAN ทําการจําลองจัดการเครื อข่ายบน OPNET เพือวัดค่า Delay
และ Collision ในงานออกแบบบริ การที ต้องการเพิมประสิ ทธิ ภาพของ
เครื อข่ายและป้ องกันการรบกวนเครื อข่ายเป็ นหลัก

. เครือข่ ายท้ องถินเสมือน (VLAN)
เครื อข่ายท้องถินเสมือน Virtual LAN (VLAN) [3] กําหนดค่า
ของหมายเลข VLAN ได้ตงแต่
ั
เพือแบ่งแยกเครื อข่ายย่อยตาม
พืนที เช่ น แผนกหรื อหน่วยงาน ลักษณะการใช้งาน เป็ นต้น คุณลักษณะ
ดังกล่าวอยูบ่ นอุปกรณ์สวิตซ์เลเยอร์ และ ด้วยคุณสมบัตินีทําให้แยก
สวิตซ์ให้เป็ นหลายเครื อข่ายทีมีอิสระต่อกัน
การเชื อมต่ อ ระหว่ า ง VLAN มี แบบหลัก คื อ Access/
Untagged Port และ Trunk/Tagged Port โดยมีหน้าทีเบืองต้นดังนี
 Access/Untagged Port ทําการเชื อมต่อสวิตช์กบั อุปกรณ์คอมพิวเตอร์
ทัวไปเช่น ไมโครคอมพิวเตอร์ เครื องพิมพ์เครื อข่าย
 Trunk/ Tagged Port ทําหน้าที Uplink Port หรื อเชื อมต่อ VLAN
ระหว่างสวิตช์แต่ละตัว

. การออกแบบเพือให้ บริการ
จากการออกแบบเครื อ ข่ า ยสํา หรั บ การให้ บ ริ ก ารบ้า นพัก
บุคลากรกรณี ศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ตามรู ปที โดยภาพร่ วม
ของการให้บริ การและการเชื อมต่อเครื อข่ายตามรู ปที ทีประกอบด้วย
เครื อข่ายหลักส่ วนทีมีไฟร์ วอลล์ เราท์เตอร์ และสวิตช์เลเยอร์ ซึ งตามจุด
ติ ด ตังย่อ ยมี ส วิ ต ช์ เ ลเยอร์ สําหรั บ กระจายเครื อ ข่ า ยท้องถิ นเสมื อ น
(VLAN) ชันล่างสุ ดคื ออุปกรณ์ตามบ้านพักของบุคลากรที ประกอบด้วย
อุปกรณ์ กระจายสัญญาณเครื อข่ายไร้ สาย เครื องคอมพิวเตอร์ สมาร์ ทที วี
และสมาร์ ทโฟน เป็ นต้น
172.16.0.55/24

pfsense 2.2

. ทฤษฎีและงานวิจยั ทีเกียวข้ อง

Router
UTP CAT5e

ส่ วนที ผูเ้ ขียนต้องการนําเสนอทีมาและการใช้งานแนวคิ ด
ของการใช้งานเทคโนโลยี VLAN ในการบริ หารจัดการเครื อข่าย พร้ อม
ด้วยทีมาของแนวคิดนี

192.168.255.254/30
VLAN 10
192.168.255.253/30

Fiber optical

Switch Layer 3

VLAN 30-90

DHCP Server
UTP CAT5e
Outdoor

VLAN 30-90

VLAN 30-90

VLAN 30-90

VLAN 30-90

Switch Layer 2

. งานวิจยั ทีเกียวข้ อง

VLAN 30
192.168.31.0/24

การใช้แ นวคิ ด ของการออกแบบที เกี ยวข้องกับ เทคโนโลยี
VLAN ของสาธิ ต ขวัญชุ ม [ ] ใช้หลักการของ เครื อข่ายท้องถิ นเสมือน
(VLAN) ประยุกต์กบั การบริ ห ารเครื อข่ายไร้ ส ายของมหาวิทยาลัยวลัย
ลักษณ์ ได้นาํ ไปใช้รักษาความปลอดภัยของระบบเครื อข่ายและการดูแล
ซ่ อ มบํา รุ ง ควบคุ ม กับ อุ ป กรณ์ บ นเครื อ ข่ า ย ด้ว ยเทคโนโลยี ด ัง กล่ า ว
th

Firewall

HOME01

VLAN 31
VLAN 33
192.168.32.0/24 192.168.33.0/24

HOME02

HOME03

VLAN 34
VLAN 35
192.168.34.0/24 192.168.35.0/24

HOME04

HOME05

VLAN 36
192.168.36.0/24

HOME06

HOME07

รู ปที แผนผังการเชื อมต่อเครื อข่ายบ้านพักบุคลากร
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192.168.37.0/24
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จากรู ปที มีการนําเครื องแม่ข่ายมาให้บริ การหลัก เครื อง
ได้แ ก่ เ ครื องสําหรั บ ไฟร์ ว อลล์แ ละ DHCP โดยมี คุ ณ สมบัติ แ ละ
โปรแกรมทีติดตังพร้อมการกําหนดค่าดังต่อไปนี
 ไฟร์ วอลล์ ติดตัง pfsense 2.2 บน Intel Xeon CPU
X
@
. GHz RAM 4 GB กับ Gigabit Ethernet โดยกําหนด WAN มี
IP Address 172.17.0.55/24 (Gateway 172.17.0.1) และ LAN มี IP
Address 192.168.255.254/30 (Gateway 192.168.255.253)
 สวิ ต ช์ เลเยอร์ กํา หนดมี Interface หลั ก IP Address
192.168.255.253/30 (Default route 0.0.0.0->192.168.255.254/30)
เพือให้ทุก VLAN เชื อมต่อไปทีไฟร์ วอลล์ ทําการสร้ าง VLAN 3090 กําหนดให้มีหมายเลข IP Address 192.168.30-90.0/24 แยกไป
พร้ อมกําหนดค่า IP helper -> 192.168.3.9 ที ทําหน้าที DHCP
สําหรับทุก VLAN
 บริการ DHCP ติดตัง CentOS 6.5 64bits พร้ อมกับ dhcp บนเครื อง
เดียวกับไฟร์ วอลล์ ในรู ปแบบเครื องเสมือนจริ ง โดยกําหนดค่าใน
ไฟล์ /etc/dhcp/dhcpd.conf ไว้ตามรู ปที
 สวิตช์ เลเยอร์ การ Uplink กําหนดแบบ Tagging ให้รับค่า VLAN
30-60 และเพิม Default VLAN 1006 ซึ งเป็ น VLAN สําหรั บ
ควบคุ ม อุ ป กรณ์ เ ครื อ ข่ า ยเพื อใช้ ใ นการตรวจสอบสถานะของ
อุปกรณ์ ร่ วมกับสวิตช์ตวั อืนๆ ของเครื อข่ายหลัก และสําหรับ Link
ไปตามบ้านพักกําหนด Access port เพือให้บริ การแยกตาม
 โปรแกรมตรวจสอบ Cacti เป็ นโปรแกรมที รายงานข้อมู ล การ
ให้ บ ริ การอุ ป กรณ์ เ ครื อ ข่ า ยที รองรั บ โปรโตคอล SNMP โดย
สามารถรายงานข้อมูล สถานะปั จจุบนั และปริ มาณการใช้ข ้อมู ล
โดยจากรู ปที ไม่ ไ ด้ก ล่ า วถึ ง เพราะอยู่น อกเหนื อ จากแผนผัง
ดังกล่าว
........
subnet . . . netmask
}
# VLAN 30
subnet . . . netmask
range . . .
.
option routers . . . ;
option domain-name-servers
}
#....VLAN - ....
# VLAN
subnet . . . netmask
range . . .
.
option routers . . . ;
option domain-name-servers
}

มากกว่าระยะควบคุมของสายประเภท UTP CAT5e จึงทําการเชื อมต่อ
สัญญาณด้วยสายไยแก้วนําแสงทังหมดตามรู ปที กําหนดให้สมมติฐาน
ในการออกแบบใช้งานคือผูใ้ ช้สามารถรั บบริ การและไม่เกิ ดปั ญหาการ
รบกวนการจ่าย DHCP จากอุปกรณ์ส่วนตัว หรื อการรบกวนจากปั ญหา
เครื อข่าย รวมถึงการคุกคามด้วยกลุ่มโปรแกรม Net-cut

. ผลการให้ บริการ
ด้ว ยการออกแบบและการให้ บ ริ การระบบเครื อข่ า ยด้ ว ย
เทคโนโลยี VLAN โดยเสนอข้อมูลจากไฟร์ วอลล์ pfsense ตามรู ปที
ด้วยผูใ้ ช้โดยเฉลี ยที วันละ อุปกรณ์ จากบริ การ DHCP ที แสดงสถิ ติ
การเข้าใช้ ด้วยค่าสู งสุ ดที Mbps เพราะเนื องจากระยะในการเชื อมต่อ
ของบ้านพักอยูม่ ากกว่า เมตร จึงสามารถให้บริ การที Mbps โดย
มีผใู ้ ช้บริ การตลอดทังวันต่างจากเครื อข่ายหลักทีสู งในช่วงเวลาราชการ

รู ปที ปริ มาณการใช้งานของเครื อข่ายบ้านพัก
พบว่าปริ ม าณข้อมู ล Upload สู งสุ ด 9.26 Mbps และ
Download สู งสุ ดที 47.66 Mbps และสามารถเทียบดูขอ้ มูลจากโปรแกรม
Cacti ในรู ปที , และ ต่อไป

. . . {

. . . {
. . ;
. . .;

รู ปที รายงานสถานะบริ การของอุปกรณ์สวิตช์
โปรแกรม Cacti รับข้อมูลผ่านโปรโตคอล SNMP จากสวิตช์
ของเครื อข่ายบ้านพักฯ ทีถูกเพิม VLAN 1006 ไปสําหรับใช้ตรวจสอบ
สถานะและการจราจรข้อ มู ล จากรู ป ที ได้แ ก่ Animal_SW และ
Aquaculture ซึงสามารถแสดงข้อมูลการจราจรเมือกดเข้าไปทีภาพตามรู ป
ที พบว่ามีปริ มารข้อมูลเข้า-ออกสู งสุ ดกว่า Mbps แต่โดยเฉลี ยอยู่ที
. Mbps

. . . {
. . ;
. . .;

........
รู ปที การกําหนดค่า DHCP สําหรับ VLAN 30-90
แต่เนืองจากตูก้ ระจายมีสวิตช์เลเยอร์ ไม่เพียงพอ จากรู ปที
จุดติดตังตูก้ ระจายจะถูกกําหนดให้ครอบคลุมพืนที บ้านพักไม่เกิ น
เมตร ซึงการออกแบบแบ่งได้ทงหมด
ั
ตู้ โดยระยะห่างระหว่างตูจ้ ะห่ าง
th
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รู ปที ปริ มาณข้อมูลของสวิตช์หลักเครื อข่ายบ้านพัก
สําหรับรู ปที นําเสนอข้อมูลในสวิตช์ยอ่ ยทีทําการตรวจสอบ
จากช่ อ ง Uplink พบว่ามี ข ้อมู ล Upload สู งสุ ด ที . Mbps และ
Download สูงสุดที . Mbps

รู ปที ปริ มาณข้อมูลของสวิตช์ยอ่ ยเครื อข่ายบ้านพัก
จากการให้บริ การเครื อข่ายบ้านพักฯ พบว่ามีการให้บริ การทีมี
ประสิ ทธิ ภ าพสู งขึ นด้ ว ยปริ มารข้ อ มู ล เข้ า -ออก พร้ อ มด้ ว ยระบบ
ตรวจสอบสถานะจากโปรแกรม Cacti ทําให้ผดู ้ ูแลและรับผิดชอบทํางาน
ได้สะดวกขึน เมือเกิดปั ญหาในระบบเครื อข่าย

. สรุปและอภิปรายผลการวิจยั
จากปั ญหาของการให้บริ การเครื อข่ายสําหรั บบ้านพัก อาศัย
หรื อกรณี ศึกษาบ้านพักบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ด้วยการ
นําเทคโนโลยี VLAN เข้ามาช่วยออกแบบพบว่าด้านตัวเลขการใช้งานมี
ปริ มาณผูใ้ ช้สูงถึง อุปกรณ์ต่อวัน และปริ มารข้อมูลสู งกว่า Mbps
พร้ อมทังสามารถตรวจสอบสวิตช์ทีให้บริ การด้วยโปรแกรมตรวจสอบ
อย่าง Cacti ทีรายงานแบบ real time ด้วยการออกแบบดังกล่าว ถูกนําไป
พัฒนากับเครื อ ข่ายหลัก ของมหาวิ ท ยาลัย ในการดู แ ลห้ องปฏิ บ ตั ิ ก าร
คอมพิวเตอร์ จาํ นวน ห้อง ด้วยแนวคิดดังกล่าวนํามาแยก VLAN ของ
แต่ละห้อง เพือป้ องกันการใช้โปรแกรมหรื อการรบกวนเครื อข่ายระหว่าง
การเรี ยนการสอน จึงทําให้เครื อข่ายมีประสิ ทธิ ภาพในการให้บริ การการ
เรี ยนการสอนเพิมขึ น แต่ สิงที สําคัญในการออกแบบครั งนี คื อบริ ก าร
DHCP และการกําหนดค่าไฟร์ วอลล์ เพือให้สามารถรองรั บการทํางาน
แบบหลาย VLAN ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ เพราะนอกเหนื อจากการแยก
เครื อข่ายเป็ นเครื อข่ ายย่อยอย่าง VLAN การกําหนดค่ าให้ ทุก VLAN
ทํางานร่ วมกับ DHCP และไฟร์ วอลล์ถือว่ามีความสําคัญเช่นกัน
th
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การควบคุมความเร็วรอบของอินดักชันมอเตอร์ ด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์
Speed Control of A Single Phase Induction Motor using Microcontroller
ไวยพจน์ ศุ ภบวรเสถียร และ วิภาวัลย์ นาคทรัพย์
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้ า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
38 ถ.เพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริ ญ กรุ งเทพมหานคร โทรศัพท์ 02-457-0068 ต่อ 5122
E-mail: vyapotes.sup@siam.edu, wipavan.nar@siam.edu

(p) ที่มี 4 ขั้ว แต่โดยทัว่ ไปจะเปลี่ ยนที่ ค่าความถี่ เพราะการเปลี่ ยนที่
จ านวนขั้ ว แม่ เ หล็ ก เป็ นเรื่ องที่ ย าก และใช้ ต้ น ทุ น สู ง ส่ วนใหญ่
อินเวอร์ เตอร์ ทวั่ ไปจะมีการปรับความถี่โดยใช้มือในการปรับค่า ซึ่ งจะไม่
สามารถระบุความเร็ วรอบได้ และไม่มีการแสดงค่าความเร็ วรอบให้ทราบ
ดังนั้นผูจ้ ดั ทาจึงมีแนวคิดที่จะออกแบบและสร้างชุดควบคุมความเร็ วรอบ
อิ น ดัก ชั น มอเตอร์ โ ดยการปรั บ ความถี่ ด้ ว ยไมโครคอนโทรลเลอร์
เพื่อที่จะสามารถกาหนดความเร็ วรอบ และแสดงค่าความเร็ วรอบปั จจุบนั
ได้ พร้ อ มกับ ควบคุ ม ความเร็ ว รอบให้ มี ค่ า คงที่ ต ามที่ ก าหนดโดยมี
ขอบเขตการทางานดังนี้
o ใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ MCS-51 เป็ นตัวควบคุม
o ป้ อนค่าอินพุตทางคียแ์ พ็ดและแสดงผลทางจอแอลซีดี
o แหล่งจ่ายเป็ นแรงดันไฟฟ้ ากระแสสลับ 220 V
o เลือกความเร็ วรอบมอเตอร์ ได้ต้ งั แต่ 900 rpm - 2,100 rpm
โดยการปรับค่าความถี่ต้ งั แต่ 30 Hz-70 Hz
o ใช้อินดักชันมอเตอร์ ขนาด 1/4 HP

บทคัดย่ อ
บทความนี้ นาเสนอการควบคุ มความเร็ วรอบของอิ นดัก ชัน
มอเตอร์ โดยใช้วิธีก ารสร้ างแรงดันไฟฟ้ ากระแสสลับ ให้ มีค วามถี่ ตาม
ต้องการ โดยที่ไมโครคอนโทรลเลอร์ เป็ นตัวกาเนิ ดสัญญาณ PWM และ
ทาการวัดความเร็ วรอบของมอเตอร์ ความถี่ ที่ตอ้ งการนี้ นาไปควบคุ ม
ความเร็ วรอบของมอเตอร์ ซ่ ึ งสามารถกาหนดค่าได้จากคียแ์ พ็ด โดยมีจอ
แอลซีดีทาหน้าที่แสดงค่าความเร็ วรอบที่ตอ้ งการ ซึ่ งชุดควบคุมความเร็ ว
รอบของอินดักชันมอเตอร์ โดยการปรั บความถี่ ที่นาเสนอได้ถูกสร้ างขึ้น
และทาการทดสอบ ผลการทดสอบพบว่ามี ค่าความผิดพลาดความเร็ ว
รอบของมอเตอร์ไม่เกิน ± 1.2 %
คาสาคัญ: อินดักชันมอเตอร์ , ไมโครคอนโทรลเลอร์ , ความเร็ วรอบ,
ความถี่

Abstract
This paper presents a variable speed control of an induction
motor using voltage/frequency method. The microcontroller is used to
generate PWM (pulse width modulation) waveform and to measure
speed of the motor. The desired frequency to control speed according is
selected from the keypad. The LCD is displayed by the setting speed.
The proposed machine is constructed and tested. Its performance is
demonstrated to have an error of the speed not greater than ± 1.2 %.

2. การออกแบบและสร้ าง
การออกแบบและสร้างชุดควบคุมความเร็ วรอบของอินดักชัน
มอ เ ต อร์ โ ดย ก า รป รั บค วา มถี่ ด้ ว ย ไม โค ร ค อ นโ ทร ล เ ล อร์ มี
บล็อกไดอะแกรมรวมแสดงดังรู ปที่ 1 และมีโครงสร้างแสดงดังรู ปที่ 2
220 V AC Power Supply

Single Phase Motor

Keywords: induction motor, microcontroller, speed, frequency
Rectifier

1. บทนา
ในปัจจุบนั อินเวอร์ เตอร์ ได้พฒั นาไปอย่างรวดเร็ ว และมีการใช้
งานอย่างแพร่ หลายในทางอุตสาหกรรม เพื่อใช้ในการปรับความเร็ วรอบ
ของมอเตอร์ ซึ่ งความเร็ วรอบของมอเตอร์ มี ค วามสัม พัน ธ์ก ับ สมการ
ความเร็ วรอบ Synchronous speed,n = (120*f)/p ถ้าต้องการเปลี่ ยนค่า
ความเร็ วรอบ จะสามารถเปลี่ยนได้ที่ความถี่ (f) หรื อจานวนขั้วแม่เหล็ก

Keypad

Inverter

Sensor Speed

Microcontroller

รู ปที่ 1 บล็อกไดอะแกรมรวมที่นาเสนอ
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รู ปที่ 2 โครงสร้างที่นาเสนอ
หลักการทางานของชุ ดควบุมที่ นาเสนอเป็ นดังนี้ ในการเขียน
โ ป ร แ ก ร ม เ ลื อ ก ใ ช้ ภ า ษ า แ อ ส เ ซ ม บ ลี้ แ ล้ ว บั น ทึ ก ล ง ใ น
ไมโครคอนโทรลเลอร์ เพื่อให้ไมโครคอนโทรลเลอร์ ไปควบคุมความเร็ ว
รอบมอเตอร์ ให้ได้จานวนรอบที่ตอ้ งการ ซึ่ งสามารถเลือกความเร็ วรอบ
ได้ในช่วง 900 rpm – 2100 rpm จากการกดคียแ์ พ็ด (Keypad 1 = 900 rpm
แต่ละคียท์ ี่เพิ่มขึ้น 1 จะเพิ่มความเร็ วรอบครั้งละ 150 rpm จนถึง keypad 9
= 2100 rpm) โดยจอแอลซี ดีแสดงการเลือกความเร็ วรอบจากกดคียแ์ พ็ด
เ มื่ อ เ ลื อ ก ค ว า ม เ ร็ ว ร อ บ ที่ ต้ อ ง ก า ร ผ่ า น ก า ร ก ด คี ย์ แ พ็ ด แ ล้ ว
ไมโครคอนโทรลเลอร์ จะควบคุมลาดับการทางานของมอสเฟตกาลังใน
วงจรอิ นเวอร์ เตอร์ เพื่อแปลงไฟฟ้ ากระแสตรงที่ ได้มาจากวงจรเรี ยง
กระแสให้เ ป็ นไฟฟ้ ากระแสสลับ ที่ มีค่าความถี่ ตามที่ โปรแกรมไว้และ
ป้ อนให้กบั มอเตอร์เพื่อให้ได้ความเร็ วรอบตามที่ตอ้ งการ
วงจรรวมของชุดควบคุมที่นาเสนอแสดงดังรู ปที่ 3 และ 4
ตามล าดั บ โดยที่ รู ปที่ 3
คื อ วงจรการต่ อ เชื่ อมกั น ระหว่ า ง
ไมโครคอนโทรลเลอร์ คียแ์ พ็ดและจอแอลซี ดี ส่ วนในรู ปที่ 4 เป็ นวงจร
การต่อวงจรอินเวอร์ เตอร์ ซึ่ งจากรู ปที่ 4 นี้ ความถี่ จะส่ งมาที่ขา PWM
และมายังไอซี เบอร์ TLP250 ซึ่ งมีแรงดันไฟเลี้ยงวงจรมีค่าเป็ น ± 15 V
กรณี ที่หลอดแอลอีดีสว่าง จะทาให้ไอซี TLP250 ทาหน้าที่ขบั เกตปล่อย
สัญ ญาณออกไปเข้า สู่ ม อสเฟสก าลัง โดยใช้ ห ลัก การหน่ ว งเวลา ซึ่ ง
PWM1, PWM2 และ PWM3, PWM4 จะทางานพร้ อมกันไม่ได้ เพราะถ้า
ทางานพร้ อมกันกระแสไหลลงกราวด์ ทาให้ เกิ ดการลัดวงจรและวงจร
เสี ยหายได้ จึงเขียนโปรแกรมให้ PWM1 ทางานพร้ อมกับ PWM4 และ
PWM2 ทางานพร้อมกับ PWM3 โดยหน่วงเวลาสลับกันทางานเพื่อให้ได้
ความถี่ตามต้องการ

รู ปที่ 3 วงจรการต่อชุดควบคุมด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์

รู ปที่ 4 วงจรการต่ออินเวอร์เตอร์
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ความถี่ มีค่าเป็ น 40 Hz และความเร็ วรอบ 1,200 rpmโปรแกรมย่อยที่ 4
เป็ นการกดคียแ์ พ็ดที่ 4 เพื่อกาหนดให้ความถี่ มีค่าเป็ น 45 Hz และ
ความเร็ วรอบ 1,350 rpmโปรแกรมย่อยที่ 5 เป็ นการกดคียแ์ พ็ดที่ 5 เพื่อ
กาหนดให้ความถี่มีค่าเป็ น 50 Hz และความเร็ วรอบ 1,500 rpmโปรแกรม
ย่อยที่ 6 เป็ นการกดคียแ์ พ็ดที่ 6 เพื่อกาหนดให้ความถี่ มีค่าเป็ น 55 Hz
และความเร็ วรอบ 1,650 rpmโปรแกรมย่อยที่ 7 เป็ นการกดคียแ์ พ็ดที่ 7
เพื่อกาหนดให้ ความถี่ มีค่าเป็ น 60 Hz และความเร็ วรอบ 1,800 rpm
โปรแกรมย่อยที่ 8 เป็ นการกดคียแ์ พ็ดที่ 8 เพื่อกาหนดให้ความถี่ มีค่า
เป็ น 65 Hz และความเร็ วรอบ 1,950 rpm และ โปรแกรมย่อยที่ 9 เป็ นการ
กดคียแ์ พ็ดที่ 9 เพื่อกาหนดให้ความถี่ มีค่าเป็ น 70 Hz และความเร็ วรอบ
2,100 rpm

การออกแบบและสร้างชุดควบคุมความเร็ วรอบของอินดักชัน
มอเตอร์ โดยการปรั บความถี่ ด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ มี แ ผนผังการ
ทางาน ( Flow Chart ) ดังรู ปที่ 5
Start

Off all Switches

Display
------------------------------Select Speed
by Press Key 1-9

Y

Press
Key 1

Pro 1

3. การทดลองและผล

N
Y

Press
Key 2

ได้ทาการทดสอบการทางานของชุดควบคุมที่นาเสนอโดยทา
การทดลองใช้งานอินเวอร์ เตอร์ ที่ควบคุมโดยไมโครคอนโทรลเลอร์ เมื่อ
เริ่ มจ่ายไฟฟ้ ากระแสสลับที่มีขนาดเป็ น 220 Vให้กบั วงจร ซึ่ งหน้าจอแอล
ซี ดีจะแสดงข้อความว่า “Select Speed by Press Key 1-9” เมื่อกดเลื อกค่า
ความเร็ วรอบทางคียแ์ พ็ดเรี ยบร้อยแล้ว โปรแกรมไมโครคอนโทรลเลอร์
จะควบคุมให้คาบเวลาคงที่ แล้วจะทาการเปลี่ ยนค่าเวลาช่ วงเปิ ด-ปิ ดของ
วงจร ที่ สัม พัน ธ์ ก ับ ความถี่ ตามโปรแกรมที่ เ ขี ย นก ากับ เลขคี ยแ์ พ็ด ไว้
วงจรจะไม่หยุดทางานจนกว่าจะกดปุ่ ม Reset สามารถคานวณค่าความถี่
ได้จากสู ตรความเร็ วรอบตามสมการที่ อ้างไว้ใ นบทนา โดยค่ าความถี่
ความเร็ วรอบ และการกดคียแ์ พ็ด มีความสัมพันธ์กนั ดังตารางที่ 1 เมื่อ
เลื อกค่าความเร็ วรอบตามต้องการแล้วบันทึกผลการทดลองเป็ นไปใน
กรณี ไม่มีโหลดได้ตามตารางที่ 2 และรู ปตัวอย่างผลการทดลองเมื่อเลื อก
กดคีย ์ 5 ได้สัญญาณ PWM1 และ PWM2, สัญญาณอินพุตและเอาต์พุต
แสดงดังรู ปที่ 6-8 ตามลาดับ

Pro 2

N
Y

Press
Key 3

Pro 3

N
Y

Press
Key 4

Pro 4

N
Y

Press
Key 5

Pro 5

N
Y

Press
Key 6

Pro 6

N
Y

Press
Key 7

Pro 7

N
Y

Press
Key 8

Pro 8

N
Y

Press
Key 9

Pro 9

รู ปที่ 6 หน้าจอแอลซีดีขณะกดเลือกคีย ์ 5

N

รูปที่ 5 แผนผังการทางานที่นาเสนอ
โปรแกรมทั้งหมดประกอบด้วย โปรแกรมย่อย 9 โปรแกรม
ได้แก่ โปรแกรมย่อยที่ 1 เป็ นการกดคียแ์ พ็ดที่ 1 เพื่อกาหนดให้ความถี่ มี
ค่าเป็ น 30 Hz และความเร็ วรอบ 900 rpm โปรแกรมย่อยที่ 2 เป็ นการกด
คียแ์ พ็ดที่ 2 เพื่อกาหนดให้ความถี่ มีค่าเป็ น 35 Hz และความเร็ วรอบ
1,050 rpm โปรแกรมย่อยที่ 3 เป็ นการกดคียแ์ พ็ดที่ 3 เพื่อกาหนดให้

รู ปที่ 7 สัญญาณของ PWM1 และ PWM2 ขณะกดเลือกคีย ์ 5
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3. สรุป
ชุดควบคุมความเร็ วรอบของอินดักชันมอเตอร์ โดยการปรับ
ความถี่ ด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ ที่ น าเสนอนี้ พบว่าการทางานของ
อินเวอร์เตอร์ที่ควบคุมโดยไมโครคอนโทรลเลอร์ที่ได้ออกแบบและสร้าง
ขึ้นนี้ เมื่อทาการทดลองใช้งานจริ งได้ผลเป็ นไปหลักการ นัน่ คือเมื่อเลือก
ความเร็ วรอบของมอเตอร์ โดยการกดคียแ์ พ็ด แล้วไมโครคอนโทรลเลอร์
จะทาการก าเนิ ด สัญญาณ PWM ตามความถี่ ที่ต้องการโดยการเขี ยน
โปรแกรม และส่ งกระแสไฟฟ้ าไปยังชุดวงจรอินเวอร์เตอร์ เพื่อที่จะนาไป
ขับมอเตอร์ ต่อไป ตัวอย่างเช่ นถ้ากดคีย ์ 3 (1200 rpm) มอเตอร์ จะหมุน
ประมาณ 1195 rpm ซึ่ งมีค่าความผิดพลาดเล็กน้อยเกิ ดขึ้น เมื่อพิจารณา
โดยรวมจะมีค่าความผิดพลาดไม่เกิ น ± 1.2 % วงจรจะไม่หยุดทางาน
และไม่สามารถเลื อกความเร็ วรอบอื่น ๆ ได้จนกว่าจะมีการกดปุ่ ม Reset
จึงสรุ ปได้ว่าอินเวอร์ เตอร์ ที่ควบคุมโดยไมโครคอนโทรลเลอร์ ที่ได้สร้ าง
ขึ้นมานี้ สามารถทางานได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพตรงตามวัตถุประสงค์และ
สามารถนาไปใช้งานได้จริ งในชี วิตประจาวัน และเป็ นเครื่ องต้นแบบใน
การพัฒนาต่อไปในอนาคต โดยมีขอ้ เสนอแนะดังนี้ คือทาการออกแบบ
รู ปสัญญาณ PWM ให้เป็ นคลื่ นรู ปไซน์ เพิ่มจานวนความเร็ วรอบให้
สู งขึ้น และตั้งค่าความเร็ วรอบได้จากการกดคียแ์ พ็ดโดยตรงโดยไม่มีการ
กาหนดค่าไว้

รู ปที่ 8 สัญญาณอินพุตและเอาต์พตุ ขณะกดเลือกคีย ์ 5
ตารางที่ 1 ความสัมพันธ์ของค่าความถี่ ความเร็ วรอบ และ การกดคียแ์ พ็ด
การกด
ความถี่
ความเร็ วรอบ
คาบเวลา
หน่วงเวลา
คียแ์ พ็ด
(Hz)
(rpm)
(ms)
(ms)
1
30
900
33.333
16.667
2

35

1050

28.571

14.286

3

40

1200

25.000

12.500

4

45

1350

22.222

11.111

5

50

1500

20.000

10.000

6

55

1650

18.182

9.091

7

60

1800

16.667

8.333

8

65

1950

15.385

7.693

9

70

2100

14.286

7.143
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ตารางที่ 2 ผลการทดลองวัดค่าความเร็ วรอบของมอเตอร์ ขณะไม่มีโหลด
คียท์ ี่
ความเร็ วรอบที่
ความเร็ วรอบมอเตอร์ Error (%)
กด
ต้องการ (rpm)
(rpm)
1
900
890
1.111
2

1050

1045

0.476

3

1200

1195

0.417

4

1350

1340

0.741

5

1500

1495

0.333

6

1650

1640

0.606

7

1800

1790

0.556

8

1950

1937

0.667

9

2100

2090

0.476
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การสร้ างมอเตอร์ สวิตช์ รีลกั แตนซ์ ชนิด 3 เฟส 12/8
Construction of a 3-Phase 12/8 Switched Reluctance Motor
สาคร วุฒิพฒ
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บทคัดย่ อ

และทํา งานได้ต้ งั แต่ ค วามเร็ ว รอบตํ่า ไปจนถึ ง ความเร็ วรอบที่ สู งมาก
ถึงแม้วงจรแปลงผันที่ใช้ขบั เคลื่อนมอเตอร์ ชนิ ดนี้ มีหลายชนิ ด แต่ที่นิยม
ใช้ก ัน มากที่ สุ ด คื อวงจรแปลงผัน กึ่ งบริ ด จ์ไม่ ส มมาตร จึ งทําการสร้ าง
มอเตอร์ สวิตช์รีลกั แตนซ์ 3 เฟส ชนิ ด 12/8 ซึ่ งขับเคลื่อนด้วยวงจรแปลง
ผันกึ่ งบริ ดจ์ไม่สมมาตรเพื่อใช้เป็ นต้นแบบในการศึกษาและพัฒนาการ
ขับเคลื่อนมอเตอร์ ชนิ ดนี้ต่อไป

บทความนี้ นาํ เสนอการสร้างมอเตอร์ สวิตช์รีลกั แตนซ์ 3 เฟส
ชนิด 12/8 (ขั้วสเตเตอร์/โรเตอร์) ชุดขับเคลื่อนมอเตอร์ มี 2 ภาคสําคัญคือ
ภาคกําลังและภาคควบคุม โดยภาคกําลังเลื อกใช้วงจรแปลงผันกึ่งบริ ดจ์
ไม่สมมาตรซึ่งใช้ไอจีบีทีเป็ นสวิตช์จาํ นวน 2 ตัว/เฟส ในภาคควบคุมนั้น
สัญญาณอินพุตส่วนหนึ่ งมาจากเซนเซอร์ตรวจจับตําแหน่งขั้วโรเตอร์ และ
อีกส่วนหนึ่ งมาจากเซนเซอร์ ตรวจจับกระแสที่ไหลผ่านขดลวดเฟส แล้ว
นํา สัญ ญาณอิ นพุตมาประมวลผลด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ AVR
ATmega 16 เพื่อควบคุมมอเตอร์ โดยทําการทดสอบทิศทางการหมุนและ
ปรับความเร็ วรอบเพื่อพิสูจน์วา่ มอเตอร์ ที่สร้ างขึ้นสามารถทํางานได้จริ ง

2. หลักการทีเ่ กีย่ วข้ อง
2.1 มอเตอร์ สวิตช์ รีลกั แตนซ์ 3 เฟส ชนิด 12/8
มอเตอร์ สวิ ตช์รีล ักแตนซ์ คื อมอเตอร์ ที่ มีโครงสร้ างเรี ยบง่ าย
โดยทั้งสเตเตอร์ และโรเตอร์ มีลกั ษณะขั้วยื่น และทํามาจากแผ่นเหล็กบาง
อัด ซ้ อ นกัน ที่ ส เตเตอร์ มี ก ารพัน ขดลวดแบบกระจุ ก (Concentrated
Winding) แต่ที่โรเตอร์ จะไม่มีขดลวดและแท่งตัวนําหรื อแม้แต่แม่เหล็ก
ถาวร โดยแรงบิ ด แต่ ล ะเฟสจะเกิ ด ขึ้ น ได้เ มื่ อ ป้ อนกระแสเข้า ไปที่
ขดลวดสเตเตอร์ แล้วทําให้โรเตอร์ พยายามเคลื่อนที่ไปยังตําแหน่ งที่ทาํ ให้
เกิ ด ค่ า ความเหนี่ ย วนํา สู ง สุ ด ทํา ให้ ค่ า ความเหนี่ ย วนํา แต่ ล ะเฟสเป็ น
ฟั งก์ชั่นของทั้งกระแสเฟสและตําแหน่ งโรเตอร์ [3] ซึ่ งเฟสถัดไปจะมี
ลักษณะเช่นเดียวกัน เมื่อทุกเฟสทํางานตามลําดับจึงทําให้โรเตอร์ หมุนได้
แต่จะเกิดการกระเพือ่ มของแรงบิดจากการรับ-ส่ งของแต่ละเฟส โดยรู ป
ที่ 1 แสดงภาพตัดของมอเตอร์ สวิตช์รีลกั แตนซ์ 3 เฟส ชนิ ด 12/8 ซึ่ งพัน
ขดลวดสเตเตอร์ เฟสละ 4 ขั้ว จึงได้จาํ นวน 3 เฟส นัน่ คือ เฟส A เฟส B
และ เฟส C ตามลําดับ

คําสําคัญ: มอเตอร์สวิตช์รีลกั แตนซ์, วงจรแปลงผันกึ่งบริ ดจ์ไม่สมมาตร

Abstract

This paper presents a construction of 3-phase 12/8 Switched
Reluctance Motor (SRM). Motor drive set consists of two main parts
that is the power part and the control part. Power part is an asymmetric
half-bridge converter which uses two IGBTs as switching devices in
each phase. In the control part, one set of input signals received from
the rotor pole position sensors and another one received from the phase
winding current sensors. Those input signals are processed by a
microcontroller AVR ATmega16 for control the motor. Direction test
and speed test are used to prove that the motor can be practically work.
Keywords: switched reluctance motor, asymmetric half-bridge converter

1. บทนํา
มอเตอร์ ส วิ ต ช์ รี ล ัก แตนซ์ ไ ม่ ส ามารถต่ อ กับ แหล่ ง จ่ า ยไฟ
โดยตรง จําเป็ นต้องใช้ชุดขับเคลื่อนเพื่อให้มนั สามารถทํางานได้ รวมทั้ง
เกิดการกระเพื่อมของแรงบิด (Torque Ripple) และมีเสี ยงรบกวน [1] แต่
ทั้งนี้ มนั ก็มีโครงสร้างที่เรี ยบง่าย ทนทาน และมีความเชื่ อถื อได้สูง [2] ที่
สําคัญส่ วนโครงสร้ างของตัวมอเตอร์ สวิตช์รีลกั แตนซ์จะมีตน้ ทุนไม่สูง

รู ปที่ 1 รู ปหน้าตัดของมอเตอร์ สวิตช์รีลกั แตนซ์ 3 เฟส ชนิ ด 12/8
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เนื่องจากมอเตอร์เป็ นชนิ ด 3 เฟส สเตเตอร์ มี 12 ขั้ว และโรเตอร์
มี 8 ขั้ว ดังนั้นตําแหน่งการเคลื่อนที่ของหนึ่ งขั้วโรเตอร์หรื อหนึ่งคาบการ
ทํางานแต่ละเฟสคือ 45o (360o/8) ถ้ากําหนดให้ตาํ แหน่ ง aligned คือ 0o
เมื่อให้หมุนแบบตามเข็มนาฬิกา ช่วงที่เกิดแรงบิดค่าบวกคือ -22.5o ถึ ง 0o
และช่วงที่เกิดแรงบิดค่าลบคือ 0o ถึง 22.5o ดังแสดงในรู ปที่ 2
รู ปที่ 3 วงจรแปลงผันกึ่งบริ ดจ์ไม่สมมาตร ชนิ ด 3 เฟส

รูปที่ 2 การเคลื่อนที่ของโรเตอร์ในหนึ่ งคาบการทํางานของแต่ละเฟส

2.2 วงจรแปลงผันกึง่ บริดจ์ ไม่ สมมาตร

วงจรแปลงผันกึ่งบริ ดจ์ไม่สมมาตรจะมีสวิตช์และไดโอดสอง
ตัวต่อเฟส โดยรู ปที่ 3 แสดงวงจรแปลงผันกึ่งบริ ดจ์ไม่สมมาตร 3 เฟส ซึ่ ง
วงจรนี้ สามารถสร้ างแรงดันตกคร่ อมขดลวดเฟสได้ท้ งั ค่าบวก ค่าศูนย์
และค่าลบ จึ งมี ประสิ ทธิ ภาพในการควบคุ ม รู ปร่ างของกระแสเฟส มี
ความยืดหยุน่ มีความน่าเชื่อถือในการทํางาน และเนื่ องจากแต่ละเฟสเป็ น
อิสระต่อกัน ดังนั้นเมื่อเฟสใดเกิดปั ญหาเฟสอื่นก็ยงั คงทํางานต่อไปได้
วงจรแปลงผันชนิ ดนี้ มีสองโหมดการทํางานคือ กรณี มอเตอร์
มีความเร็ วรอบสูงค่าแรงดันต้านกลับของขดลวดจะช่ วยจํากัดกระแสเฟส
ได้ต ามธรรมชาติ จึ ง ทํา งานในโหมดกระแสพัล ส์ แต่ ก รณี ม อเตอร์ มี
ความเร็ วรอบตํ่าทําให้ค่าแรงดันต้านกลับไม่สูงพอที่จะจํากัดกระแสเฟส
จึงต้องควบคุมให้สวิตช์ทาํ การสับ (Chop) ด้วยความถี่สูงซึ่ งเรี ยกว่าโหมด
คุ มค่า กระแส งานวิจ ัยนี้ เ ลื อกใช้ แ บบความถี่ ก ารสวิ ตช์ ค งที่ (Current
Regulated PWM) ซึ่ งมีคาบการสวิตช์คงที่ โดยสวิตช์จะเริ่ มนํากระแสที่
เวลาเริ่ มต้นของคาบการสวิตช์ ส่ วนวัฏจักรงาน (Duty Cycle) ของสวิตช์
จะแปรตามกระแสเฟสซึ่ งเทียบกับระดับกระแสอ้างอิงดังแสดงในรู ปที่ 4
ซึ่งการคุมค่ากระแสแบบนี้ยงั แบ่งออกเป็ นการสับกระแสแบบหนัก (Hard
Chopping) และการสับกระแสแบบนุ่มนวล (Soft Chopping) [4]
บทความนี้ ทดสอบเพี ย งความเร็ ว รอบตํ่า และต้อ งการวิ ธี
ควบคุมที่ ไม่ซับซ้อนจึ งเลื อกคุ ม ค่ากระแสแบบ Hard Chopping ซึ่ ง
สถานะการทํางานของสวิตช์และไดโอดมีสองสถานะคือ สถานะที่สวิตช์
on ทั้งคู่ แรงดันตกคร่ อมขดลวดเฟสจะมีค่าเท่ากับแรงดันของแหล่งจ่าย
กระแสของขดลวดเฟสจะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ ว โดยทิศทางกระแสที่ไหล
ผ่านขดลวดเฟสของสถานะนี้ แ สดงไว้ในรู ปที่ 5 (a) อี กสถานะคื อเมื่ อ
สวิตช์ off ทั้งคู่ กระแสจะไหลผ่านไดโอดทั้งสองตัวเพื่อคื นพลังงาน
ให้กบั แหล่งจ่าย แรงดันตกคร่ อมขดลวดเฟสมีค่าเป็ นลบของแหล่งจ่าย
ทําให้กระแสของขดลวดเฟสลดลงอย่างรวดเร็ ว โดยทิศทางกระแสที่ไหล
ผ่านขดลวดเฟสของสถานะนี้ แสดงไว้ในรู ปที่ 5 (b)

รู ปที่ 4 รู ปคลื่นกระแสเฟสเมื่อคุมค่ากระแสแบบความถี่การสวิตช์คงที่

(a)
(b)
รู ปที่ 5 ทิศทางกระแสของขดลวดเฟสเมื่อควบคุมแบบ Hard Chopping

2.3 ไมโครคอนโทรลเลอร์ AVR ATmega16
ไมโครคอนโทรลเลอร์ เ บอร์ น้ ี มี ค วามเร็ ว และหน่ ว ยความจํา ที่
เหมาะสม นั่นคื อ อิ นพุต/เอาท์พุต จํานวน 32 พอร์ ต ซึ่ งมากพอที่ จะใช้ในการ
ควบคุมมอเตอร์ และมีโมดูลสร้ างสัญญาณ Pulse Width Modulation (PWM)
จํานวน 4 ช่ องซึ่ งเหมาะกับการควบคุ มเกตของไอจี บีที มี โมดูลแปลงสัญญาณ
อนาลอกเป็ นดิ จิตอลขนาด 10 บิ ต เพื่อใช้แปลงสัญญาณแรงดันที่ ได้จากการ
ตรวจวัดกระแส และสามารถสื่ อสารกับอุปกรณ์ภายนอกได้หลายแบบจึงเหมาะ
สําหรับใช้เพื่อพัฒนาการควบคุมมอเตอร์ สวิตช์รีลกั แตนซ์ต่อไปในอนาคต

3. การสร้ างมอเตอร์ สวิตช์ รีลกั แตนซ์
3.1 โครงสร้ างสเตเตอร์ และโรเตอร์
แกนเหล็กสเตเตอร์และโรเตอร์ จะใช้เลเซอร์ ตดั แผ่นเหล็กบาง
ให้มีรูปหน้าตัดเป็ น 12 ขั้ว และ 8 ขั้ว ดังรู ปที่ 6 (a) และ 6 (b) ตามลําดับ
แล้วนํามาอัดซ้อนกันเพื่อขึ้นรู ปเป็ นโครงสร้ างของสเตเตอร์ และโรเตอร์
จากนั้นสอดเพลาร้อยเข้าไปในรู ของโรเตอร์ และประกบหัวท้ายของเพลา
ด้วยตลับลูกปื นเพื่อยึดติดกับโครงสร้างของสเตเตอร์
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(a)

(b)

รูปที่ 6 รู ปหน้าตัดของสเตเตอร์และโรเตอร์ (หน่วยเป็ นมิลลิเมตร)

3.2 ขดลวดสเตเตอร์
การคํานวณหาจํานวนรอบ ขนาด และความยาวของลวดทอง
แดงที่ นํา มาพัน เป็ นขดลวดสเตเตอร์ ต้อ งกํา หนดบางตัว แปรตาม
หลักเกณฑ์การพันขดลวดซึ่ งพิจารณาจากมิติของสเตเตอร์ [6] จากนั้นหา
ค่าตัวแปรที่เหลือโดยอาศัยสมการดังนี้
𝜌

𝑅 = 𝐴𝑙

รู ปที่ 8 ไดอะแกรมของระบบขับเคลื่อนมอเตอร์ สวิตช์รีลกั แตนซ์

(1)

4. ผลการทดสอบ

เมื่อ 𝑅 คือความต้านทานของขดลวด (Ω), 𝜌 คื อความ
ต้านทานจําเพาะของขดลวด (0.01786 x 10-6 Ω.m), 𝑙 คือความยาวของ

จากการทดสอบแรงดัน ตกคร่ อ มขดลวดของมอเตอร์ โดย
ยกตัวอย่างขดลวดเฟส A จะได้รูปคลื่นสัญญาณดังในรู ปที่ 9 ซึ่งเห็ นได้ว่า
ช่วงเวลาที่ขดลวดเฟส A ทํางานนั้นระดับแรงดันอยูร่ ะหว่าง +110 V DC
ถึง -110 V DC (ระดับบวกและลบของแรงดันที่แหล่งจ่าย) แสดงว่าวงจร
แปลงผันกึ่งบริ ดจ์ไม่สมมาตรที่ใช้สามารถทํางานได้ถูกต้องตามหลักการ
ของโหมดคุมค่ากระแสแบบสับกระแสรุ นแรง แต่ท้งั นี้ ช่วงที่ขดลวดเฟส
A ไม่ได้ทาํ งานก็ยงั เกิดการแกว่ง (Oscillation) ของสัญญาณแรงดันที่
ระดับศูนย์เนื่ องมาจากการรบกวนของแรงดันเหนี่ ยวนําในเฟส B และ C
ขณะทําการวัดนัน่ เอง
จากการทดสอบให้หมุนแบบตามเข็มนาฬิ กา มอเตอร์ จะทํางาน
ในลักษณะเฟส A-B-C ดังรู ปคลื่ น สัญญาณในรู ปที่ 10 และจากการ
ทดสอบให้หมุนแบบทวนเข็มนาฬิ กา มอเตอร์ จะทํางานในลักษณะเฟส
C-B-A ดังรู ปคลื่ นสัญญาณในรู ปที่ 11 แสดงมอเตอร์ สามารถหมุนได้ท้ งั
สองทิศทางโดยเรี ยงการทํางานแต่ละเฟสได้ถูกต้องตามหลักการ รวมทั้ง
มีการรับ-ส่ งกระแสของเฟสที่อยูต่ ิดกันได้อย่างต่อเนื่ อง
เมื่อป้ อนแรงดันอินพุต 110 V DC เข้าชุดขับเคลื่อนมอเตอร์ โดย
ใช้ค วามถี่ ก ารสวิตช์ ของไอจี บีที 5 kHz จากนั้นปรั บค่ าค่าวัฏ จักรงาน
ในช่วง 50% - 75 % (ขั้นละ 5%) ความเร็ วรอบของมอเตอร์ จะเพิ่มและลด
ตามค่าวัฏจักรงาน หรื อความเร็ วรอบจะแปรผันตามค่าวัฏจักรงานเมื่ อ
ควบคุ มด้วยวิธีที่ใ ช้ในบทความนี้ โดยความสัมพันธ์ระหว่างค่ าวัฏจัก ร
งานและความเร็ ว รอบของมอเตอร์ เ มื่ อ ทดสอบแบบให้ ห มุ น ตามเข็ ม
นาฬิกาและทวนเข็มนาฬิกาได้แสดงไว้ในรู ปที่ 12 และรู ปที่ 13 ตามลําดับ

ขดลวด (m) และ A คือพื้นที่หน้าตัดของขดลวด (m2)
การพันขดลวดของมอเตอร์ สวิตช์รีลกั แตนซ์ในบทความนี้ เลื อก
พันให้เป็ น 4 ขั้วแม่เหล็กต่อเฟส (เหนื อ 2 ขั้ว และใต้ 2 ขั้ว) ดังรู ปที่ 7 โดย
พันให้ได้ค่าความต้านทานของขดลวด 2 โอห์ม/เฟส จํานวน 3 เฟส
นํา เซนเซอร์ ท้ งั สามตัว มาติ ด ตั้ง ที่ ป ลายเพลาด้า นหนึ่ งของ
มอเตอร์ จากนั้นต่อวงจรร่ วมกับชุ ดขับเคลื่ อนเพื่อให้สามารถทํางานได้
โดยไดอะแกรมของระบบทั้งหมดแสดงไว้ในรู ปที่ 8
Phase
A

23 AWG
140 turns

Phase
B

Stator pole

Phase
C

Stator pole

U1

V1
W1

U2

V2

W2

Stator slot

รู ปที่ 7 ลักษณะการพันขดลวดของมอเตอร์ สวิตช์รีลกั แตนซ์ที่สร้างขึ้น
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รู ปที่ 13 ความสัมพันธ์ระหว่างค่าวัฏจักรงานของไอจีบีทีและความเร็ ว
รอบของมอเตอร์ เมื่อทดสอบแบบทวนเข็มนาฬิกา

รูปที่ 9 แรงดันตกคร่ อมขดลวดเฟส A

5. สรุป
มอเตอร์ ส วิ ต ช์ รี ลัก แตนซ์ มี โ ครงสร้ า งที่ เ รี ยบง่ า ยโดยมี
ขดลวดที่ สเตเตอร์ เท่านั้น จึ งทํางานได้ต้ งั แต่ความเร็ วรอบตํ่าๆไปจนถึ ง
ความเร็ วรอบที่สูงมากได้ แต่ปัญหาสําคัญคือจําเป็ นต้องมีชุดขับเคลื่อนที่
จ่ายกระแสให้สมั พันธ์กบั การเคลื่ อนที่ของโรเตอร์ การควบคุมจึงมีความ
ยุ่งยาก รวมทั้งมี การกระเพื่ อมของแรงบิ ด เมื่ อทําการทดสอบมอเตอร์
และชุดขับเคลื่อนที่สร้างขึ้นมาพบว่าสามารถใช้งานได้จริ งโดยมีค่าใช้จ่าย
ในส่ ว นโครงสร้ างมอเตอร์ ไ ม่ สู ง ส่ ว นข้อ เสี ย ที่ เ กิ ด ขึ้ น ควรนํา มาวิ จ ัย
เพิ่มเติมว่าต้องปรั บปรุ งส่ วนใดในระบบเพื่อให้มอเตอร์ ชนิ ดนี้ สามารถ
ทํางานได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพคุม้ ค่ากับต้นทุนการผลิต

รูปที่ 10 กระแสไอจีบีทีที่เฟส A เฟส B เฟส C และแรงดันตกคร่ อม
ไอจีบีทีที่เฟส A กรณี หมุนแบบตามเข็มนาฬิกา
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แบบจาลองสาหรับประมาณค่ าแรงบิดของมอเตอร์ ชนิดสวิทช์ รีลคั แตนซ์
A Model for Torque Estimation of a Switched Reluctance Motor
ไพโรจน์ ทองประศรี
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้ า คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรี ราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรี ราชา
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กระตุน้ ให้มอเตอร์ ชนิ ดสวิทช์รีลคั แตนซ์ทางานนั้นโดยทัว่ ไปจะใช้วงจร
คอนเวอร์ เตอร์ แบบบริ ดจ์สมมาตร ในรู ปที่ 1 แสดงวงจรคอนเวอร์ เตอร์
แบบบริ ดจ์สมมาตร 1 กิ่งสาหรับกระตุน้ ให้มอเตอร์ ชนิดสวิทช์รีลคั แตนซ์
3 เฟส 12 ขั้วสเตเตอร์ 8 ขั้วโรเตอร์ ทางาน การประมาณค่าแรงบิ ดของ
มอเตอร์ ช นิ ด สวิ ทช์ รีล ัค แตนซ์ น้ ัน มี ความจาเป็ นต้องสร้ างแบบจาลอง
แรงบิ ดขึ้นมา เนื่ องจากความอิ่มตัวความเป็ นแม่เหล็กของมอเตอร์ มีสู ง
มากส่ งผลให้ ความเหนี่ ยวน ามี ค วามไม่ เ ป็ นเชิ งเส้ น สู งด้วย ดังนั้น จึ งมี
ความยากที่จะสร้างแบบจาลองของมอเตอร์ เพื่อประมาณค่าแรงบิดของ
มอเตอร์ให้มีความถูกต้อง

บทคัดย่ อ
บทความนี้ น าเสนอแบบจ าลองทางคณิ ตศาสตร์ ส าหรั บ หา
ค่ากระแสของมอเตอร์ ชนิ ดสวิทช์รีรัคแตนซ์ แบบจาลองนี้ ถูกประยุกต์มา
จากสมการหาค่ า ความเหนี่ ย วน าแบบไม่ เ ป็ นเชิ ง เส้ น โดยใช้ วิ ธี ก าร
วิเคราะห์แบบอนุกรมฟูเรี ยร์ แบบจาลองของกระแสและความเหนี่ ยวนา
ถูกนาไปใช้สาหรับประมาณค่าแรงบิดของมอเตอร์ มอเตอร์ ชนิ ดสวิทช์
รี ล ัค แตนซ์ 3 เฟส 12 ขั้ว สเตเตอร์ 8 ขั้วโรเตอร์ ถู ก น าไปทดลองเพื่ อ
เปรี ยบเทียบกับแบบจาลองทางคณิ ตศาสตร์ที่ได้นาเสนอ ผลการทดลองที่
ได้ยนื ยันถึงความถูกต้องของแบบจาลองที่ได้นาเสนอ
คาสาคัญ: ความเหนี่ ยวน าแบบไม่เป็ นเชิ งเส้น, แรงบิด, มอเตอร์ ชนิ ด
สวิทช์รีลคั แตนซ์

A
S1
D1

D2
Vdc

Abstract

A'

A

This paper presents a mathematical model to find the current
of a switched reluctance motor. This model is applied from the
nonlinear inductance equation using the Fourier series method. The
current and inductance models are used to estimate the torque of the
switched reluctance motor. A 3-phase switched reluctance motor with
12 stator poles 8 rotor poles is tested to compare with the proposed
mathematical model. The experimental results have confirmed the
validity of the proposed model.

S2
A'

รู ปที่ 1 วงจรคอนเวอร์ เตอร์ แบบบริ ดจ์สมมาตร 1 กิ่ง
แบบจาลองของมอเตอร์ ชนิ ดสวิทช์รีลคั แตนซ์แบบคล้ายเชิ ง
เส้นเป็ นวิธีการที่ง่าย [2] อย่างไรก็ตามความเที่ยงตรงน้อยกว่าเมื่อเทียบ
กับ แบบจาลองไม่ เป็ นเชิ งเส้น ความสัมพันธ์ ระหว่างเส้น แรงแม่ เหล็ ก
เกี่ ย วคล้ อ งกั บ กระแสและต าแหน่ ง ของโรเตอร์ ไ ด้ ถู ก น าไปสร้ า ง
แบบจาลองแบบไม่เป็ นเชิ งเส้น [3] โดยใช้วิธีการปรับเส้นโค้งแต่วิธีการนี้
ต้องการข้อมูลจานวนมาก วิธีการประมาณค่าแรงบิดโดยใช้การคานวณ
พลังงานที่อยูใ่ นรู ปของสนามแม่เหล็กโดยใช้การประมาณค่าแบบเชิ งเส้น
วิธี ก ารนี้ จะมี ค วามผิ ด พลาดสู งเมื่ อคุ ณลัก ษณะของเส้นแรงแม่ เ หล็ ก มี
ความไม่เป็ นเชิ งเส้นเพิ่มขึ้น [4] ในบทความนี้ นาเสนอวิธีการประมาณค่า
แรงบิดของมอเตอร์ โดยใช้แบบจาลองทางคณิ ตศาสตร์ แบบจาลองนี้ ถูก
ประยุกต์มาจากแบบจาลองของกระแสและความเหนี่ ยวนาแบบไม่เป็ น
เชิ งเส้นโดยใช้วิธีการวิเคราะห์ แบบอนุ กรมฟูเรี ยร์ มอเตอร์ ชนิ ดสวิทช์

Keywords: nonlinear inductance, torque, switched reluctance motor

1. บทนา
มอเตอร์ ช นิ ดสวิทช์รีลคั แตนซ์ มีจุด เด่ น เมื่ อเปรี ยบเที ยบกับ
มอเตอร์ ชนิ ดอื่นได้แก่ ราคาถู ก มีความทนทาน และมีแรงบิดสู ง [1]
อย่างไรก็ตามคุณลัก ษณะของมอเตอร์ ช นิ ดสวิทช์ รีลคั แตนซ์ มีความไม่
เป็ นเชิ ง เส้ น สู ง สิ่ ง นี้ เป็ นอุ ป สรรคที่ ส าคัญ ในการวิ เ คราะห์ แ ละการ
ออกแบบระบบควบคุมเพื่อประมาณค่าหรื อควบคุมแรงบิด สาหรับการ
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รี ลคั แตนซ์ 3 เฟส 12 ขั้วสเตเตอร์ 8 ขั้วโรเตอร์ ได้ถูกนาไปทดสอบเพื่อ
ยืนยันถึงความถูกต้องของแบบจาลองที่ได้นาเสนอ
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จากสมการที่ (3) และ (5) ทาให้สามารถหาค่าแรงบิดเฟส และ
แรงบิดทั้งหมดได้โดยคานวณจากสมการที่ (6) และ (7) ตามลาดับ
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มีค่าเป็ นศูนย์
สมการของกระแสสามารถหาค่าได้จากสมการที่ (5) ซึ่ งเกิ ด
จากการแทนสมการที่ (3) ลงในสมการที่ (4)

โดยที่ k  La  Lu  /  s เมื่อ La คือค่าความเหนี่ ยวนาตาแหน่ งตรง
ขั้ว Lu คือค่าความเหนี่ ยวนาตาแหน่ งไม่ตรงขั้ว  s คือส่ วนโค้งขั้วสเต
เตอร์  r คือส่ วนโค้งขั้วโรตอร์ N r คื อจานวนขั้วของโรเตอร์ และ 
คือตาแหน่งของโรเตอร์
การใช้อนุกรมฟูเรี ยร์ สาหรับหาค่าความเหนี่ ยวนาสามารถหา
ได้จากสมการที่ (3)



di

โดยที่  คือความเร็ วของมอเตอร์  on คือมุมกระตุน้ ให้มอเตอร์ ทางาน
้ ให้มอเตอร์หยุดทางาน และ  e คือมุมที่กระแสลดลง
 off คือมุมกระตุน

 r  s / 2

  r   s / 2


L    L  cos N r 
n 0

0

สมการพื้นฐานของแรงดันเมื่อพิจารณาอุปกรณ์สวิตซ์ ไดโอด
เป็ นอุปกรณ์ทางอุดมคติ ในส่ วนความต้านทานเฟสไม่ถูกนามาพิจารณา
เนื่ องจากมีค่าความต้านทานน้อยมาก สามารถหาค่าได้จากสมการที่ (4)
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3. สมการแรงบิดของมอเตอร์ ชนิดสวิช์รีลคั แตนซ์

สมการที่ (1) คือแบบจาลองไม่เป็ นเชิ งเส้นของมอเตอร์ ชนิ ด
สวิทช์รีลคั แตนซ์สาหรั บ หาค่าความเหนี่ ยวนา [5] ถู ก แบ่งเป็ น 4 ช่ วง
ตาแหน่ งดังแสดงในสมการที่ (2) โดยค่าความเหนี่ ยวนาระหว่างเฟสไม่
ถู ก น ามาวิ เ คราะห์ เ นื่ อ งจากมี ค่ า น้ อ ยมากเมื่ อ เปรี ยบเที ย บกับ ความ
เหนี่ยวนาเฟส [2]

  r   s / 2
  r   s / 2

 / Nr

 L ( ) n cos(nNr )d  

L 
n


2. แบบจาลองความเหนี่ยวนาแบบไม่ เป็ นเชิงเส้ นของมอเตอร์
ชนิดสวิทช์ รีลคั แตนซ์

1   / N r
 2   / N
r
   
3
  
 4   / N r
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1 2 dL
i
2
d


phase
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4. ผลจาลองการทางานและผลการทดลอง

0
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โครงสร้ างของมอเตอร์ ช นิ ดสวิทช์ รีลคั แตนซ์ 3 เฟส 12 ขั้ว
สเตเตอร์ 8 ขั้วโรเตอร์ ดงั แสดงในรู ปที่ 2 ถูกนามาใช้เพื่อตรวจสอบความ
ถูกต้องของแบบจาลองทางคณิ ตศาสตร์ที่ได้นาเสนอ โดยมีรายละเอียดดัง
แสดงในตารางที่ 1

รู ปที่ 3 แสดงชุดทดลองประกอบด้วยมอเตอร์ ชนิ ดสวิทช์รีลคั
แตนซ์ 3 เฟส 12 ขั้วสเตเตอร์ 8 ขั้วโรเตอร์ ถูกขับด้วยวงจรคอนเวอร์ เตอร์
3 เฟส แบบสมมาตรแรงดันดีซีบสั 48 โวลท์ ตาแหน่ งมุมโรเตอร์ ถูกวัด
จากตัวรี โซลเวอร์ สาหรั บใช้ประมวลผลเพื่อสร้ างสัญญาณมุมกระตุ้น
ควบคุมวงจรคอนเวอร์เตอร์โดยใช้ตวั ควบคุม TMS320F28335 DSP
รู ปที่ 4 และรู ปที่ 5 แสดงสัญญาณคลื่นแรงดันและกระแสของ
เฟส A และสัญญาณควบคุมวงจรคอนเวอร์ เตอร์ แบบ Soft-Chopping (S1,
S2) ซึ่ งเกิ ดจากการวิเคราะห์ ด้วยสมการที่ (4) และ (5) และผลจาการ
ทดลองตามลาดับ โดยใช้มุมกระตุน้ สาหรับควบคุมการทางานคือ  on =
5° และ  off = 12° ความเร็ วของโรเตอร์ 3000 รอบต่อนาที

รูปที่ 2 โครงสร้างของสเตเตอร์ มี 12 ขั้ว และโรเตอร์ มี 8 ขั้ว
ตารางที่ 1 รายละเอียดของมอเตอร์ชนิ ดสวิทช์รีลคั แตนซ์
พารามิเตอร์
ขนาด
ความเหนี่ยวนาตรงขั้ว/ไม่ตรงขั้ว
2 mH/0.15mH
ส่วนโค้งของขั้วโรเตอร์/สเตเตอร์
24 °/ 23 °
พิกดั แรงดัน
48 V
ความเร็ วฐาน
6000 rpm
พิกดั
3.3 kW

รู ปที่ 4 รู ปคลื่นสัญญาณที่ได้จากการวิเคราะห์ดว้ ยแบบจาลองทาง
คณิ ตศาสตร์ในโหมดควบคุมแบบ Soft-Chopping

12/8 SRM
with Resolver

Phase voltage

Torque Meter
1V:1Nm

Phase Current

20V/div

10A/div

LOAD

Gate 1 Signal

0.2V/div

ก) 12/8 มอเตอร์ชนิดสวิทช์รีลคั แตนซ์ (ซ้าย)
เครื่ องมือวัดแรงบิด (กลาง) และโหลด (ขวา)

Gate 2 Signal

0.2V/div

รู ปที่ 5 รู ปคลื่นสัญญาณที่ได้จากการทดลอง เมื่อควบคุมการทางานใน
โหมด Soft-Chopping
รู ปที่ 6 และรู ปที่ 7 แสดงสัญญาณคลื่นแรงดันและกระแสของ
เฟส A และสัญญาณควบคุมวงจรคอนเวอร์ เตอร์ แบบ Single-Pulse (S1,
S2) ซึ่ งเกิ ดจากการวิเคราะห์ด้วยสมการที่ (4) และ (5) และผลจากการ
ทดลองตามลาดับ โดยใช้มุมกระตุน้ สาหรับควบคุมการทางานคือ  on =
5° และ  off = 15° ความเร็ วของโรเตอร์ 4500 รอบต่อนาที

3-phase Symmetrical
Bridge Converter

รู ปที่ 8 และรู ปที่ 9 แสดงสัญญาณคลื่นแรงบิดเฟส A เฟส B
เฟส C และแรงบิดรวม สัญญาณควบคุมวงจรคอนเวอร์ เตอร์ แบบ SinglePulse (S1, S2) ซึ่ งเกิ ดจากการวิเคราะห์ดว้ ยสมการที่ (6) และ (7) และผล

ข) คอนเวอร์เตอร์ 3 เฟส แบบบริ ดจ์สมมาตร
รูปที่ 3 ชุดอุปกรณ์และเครื่ องมือที่ใช้ในการทดสอบ

8th ECTI-CARD 2016 “การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอย่างชาญฉลาดเพื่อตอบสนองภาคอุตสาหกรรมสมัยใหม่อย่างยัง่ ยืน”
687

บทความวิจยั
การประชุมวิชาการ งานวิจยั และพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 8
8th ECTI-CARD 2016, Hua Hin, Thailand
จากการทดลองตามลาดับ โดยใช้มุมกระตุน้ สาหรับควบคุมการทางานคือ
 on = 5° และ  off = 18° ความเร็ วของโรเตอร์ 5000 รอบต่อนาที

5. สรุป
บทความนี้ นาเสนอแบบจาลองทางคณิ ตศาสตร์ ของกระแส
และความเหนี่ ยวนาแบบไม่เป็ นเชิ งเส้นสาหรับประมาณค่าแรงบิ ดของ
มอเตอร์ ชนิ ดสวิทช์รีลคั แตนซ์ แบบจาลองทางคณิ ตศาสตร์ ที่ได้นาเสนอ
ได้รับการยืนยันความถูกต้องจากผลการทดลองกับมอเตอร์ ชนิ ดสวิท ช์
รี ลคั แตนซ์ 3 เฟส 12 ขั้วสเตเตอร์ 8 ขั้วโรเตอร์ โดยรู ปร่ างของกระแสเฟส
และแรงบิ ด ที่ เ กิ ด จากผลจ าลองการท างานและการทดลองมี ค วาม
สอดคล้องกัน โดยในรู ปที่ 8 ค่าแรงบิดรวมเฉลี่ ยเท่ากับ 1.45 Nm และใน
รู ปที่ 9 ค่าแรงบิดรวมเฉลี่ยเท่ากับ 1.4 Nm ซึ่ งผลที่ได้จากแบบจาลองมีค่า
สู งกว่าการทดลอง เนื่ องจากแบบจาลองไม่ได้คิดค่าความต้านทาน

รูปที่ 6 รู ปคลื่นสัญญาณที่ได้จากการวิเคราะห์ดว้ ยแบบจาลองทาง
คณิ ตศาสตร์ ในโหมดควบคุมแบบ Single-Pulse

Phase voltage

20V/div

Phase Current

10A/div

Gate 1 Signal

0.2V/div

Gate 2 Signal

0.2V/div
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รูปที่ 7 รู ปคลื่นสัญญาณที่ได้จากการทดลอง เมื่อควบคุมการทางานใน
โหมด Single-Pulse

รูปที่ 8 รู ปคลื่นแรงบิดของเฟส A เฟส B เฟส C และแรงบิดรวม เมื่อ
วิเคราะห์ดว้ ยแบบจาลองทางคณิ ตศาสตร์

นายไพโรจน์ ทองประศรี จบการศึกษา วศ.ม.
วิศวกรรมไฟฟ้ า จาก สจล.ปั จจุบนั เป็ นผูช้ ่ วย
ศาสตราจารย์ภาควิช าวิศ วกรรมไฟฟ้ า คณะ
วิ ศ วกรรมศาสตร์ ศรี ราชา มหาวิ ท ยาลั ย
เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรี ราชา

รูปที่ 9 รู ปคลื่นของแรงบิดรวม ซึ่ งเกิดจากการทดลอง
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ผลกระทบของฮาร์ โมนิกส์ ต่อสนามแม่ เหล็กหมุนในเครื่ องจักรกลไฟฟ้าแบบชนิดเหนี่ยวนา
The Harmonic Effect of Rotating Magnetic Field of Induction Machine
ณัฐพงศ์ พันธุนะ กันตินนั ท์ รื่ นสัมฤทธิ์ ศุภโชค จินดาพล อานนท์ สิ งห์เสถียร มนัส บุญเทียรทอง และพสิ ษฐ์ สุวรรณภิงคาร
สาขาวิศวกรรมไฟฟ้ า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
1381 ถ.ประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่ อ กรุ งเทพมหานคร 10800
เกิดขึ้น (Harmonic Distortion) ตลอดจนผลกระทบของการจัดวางขดลวดในร่ อง
สล๊อด (Slot) ที่มีผลทาให้เกิดฮาร์โมนิกส์สเปซ ตามลาดับ ดังนั้นบทความฉบับ
นี้ จึงกล่าวถึงการแสดงพฤติกรรมของแรงเคลื่ อนแม่เหล็ก ในสนามแม่เหล็ก
หมุน (Rotating Magnetic Field) ของเครื่ องจักรกลไฟฟ้ าชนิ ดเหนี่ ยวนา
ที่มีผลกระทบต่อฮาร์ โมนิ กส์ผิดเพี้ยนเกิ ดขึ้น โดยบทความฉบับนี้ จะเน้น
การวิเคราะห์และศึกษาเฉพาะ ฮาร์โมนิกส์ลาดับที่ 3, 5 และ 7 เท่านั้น

บทคัดย่ อ
บทความฉบับ นี้ กล่ า วถึ ง การจ าลองและประยุก ต์ ส มการ
ทางคณิ ตศาสตร์ ที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ของสนามแม่เหล็กหมุนใน
เครื่ องจักรกลไฟฟ้ าแบบชนิดเหนี่ยวนา 3 เฟส ที่มีฮาร์โมนิ กส์สเปซเข้ามา
เกี่ ย วข้อ ง โดยการจ าลองดัง กล่ า วจะใช้ ง านผ่ า นโปรแกรมส าเร็ จ รู ป
ซึ่ งผลลัพธ์ที่ได้จะแสดงผลออกมาในรู ปแบบของกราฟฟิ ค (Graphical)
ใ นรู ปข อ ง ฟั ง ก์ ชั น อง ค์ ป ร ะ ก อบข อง ไ ซน์ นู ซอ ยด์ ต ามล าดั บ
เพื่ อ น าลัก ษณะของกราฟฟิ คดั ง กล่ า วที่ เ กิ ด ขึ้ นน ามาวิ เ คราะห์ ถึ ง
ลัก ษณะแรงเคลื่ อ นแม่ เ หล็ ก ที่ มี ค วามผิ ด เพี้ ย นเมื่ อ มี ผ ลกระทบของ
ฮาร์โมนิกส์ ตามลาดับ
คาสาคัญ : สนามแม่เหล็ก, เครื่ องจักรกลไฟฟ้ าแบบชนิดเหนี่ยวนา

2. การเกิดสนามแม่ เหล็กหมุนในสภาวะปกติ
เมื่อพิจารณาจากสมการทางคณิ ตศาสตร์ ข องกระสไฟฟ้ า 3 เฟส
แบบสมดุลที่ประกอบด้วยเฟส a, b ,c คือ (1) (2) และ (3) ตามลาดับ โดย
กาหนดให้ขดลวดของเครื่ องจักรกลไฟฟ้ าชนิ ดเหนี่ ยวนาทั้งสามขด วาง
อยู่ ใ นสเตเตอร์ ท ามุ ม ห่ า งกั น 120 องศาทางไฟฟ้ า ดัง นั น เมื่ อ ป้ อน
กระแสไฟฟ้ าสลับสามเฟสสมดุล เข้าไปในขดลวดสามเฟสดังกล่าว จะทา
ให้เกิดแรงเคลื่อนแม่เหล็ก (F) ในสนามแม่เหล็กหมุนที่มีขนาดคงที่ข้ ึนมา
ดังสมการที่ (4)
(1)
iaa' (t )  I M sin tA

Abstract
This article mention the simulation and application of
mathematic equation of rotating magnetic field of 3 phase induction
machine. With the harmonic space respectively. This paper Simulate
processing the Magneto Motive Force (MMF) of rotating magnetic
field by the software package. The result of simulation is showed the
MMF of sinusoidal Graphical respectively. And analysis distortion of
MMF with harmonic space effect.
Keyword: Magnetic field, Induction Machine

ibb' (t )  I M sin(t  120 ) A

(2)

icc' (t )  I M sin(t  240 ) A

(3)

F ( )  Fa ( )  Fb ( )  Fc ( )

(4)

สาหรับแรงเคลื่ อนแม่เหล็กดังกล่าว ถ้าพิจารณาเครื่ องจักรกลไฟฟ้ า
แบบเหนี่ ยวนาเป็ นชนิ ดสองขั้วแม่เหล็ก ที่มีชุดขดลวดบนสเตเตอร์ สามชุ ด
ตามล าดับ โดยวิ ธี ก ารวิ เ คราะห์ จ ะท าการค านวณรู ป คลื่ นแรงเคลื่ อ น
แม่เหล็กลัพธ์ที่ตาแหน่ งใดๆ ในช่ องอากาศ (Air Gap) ซึ่ งถูกนิ ยามด้วย
มุม  นอกจากนี้ ยงั สามารถเลื อกจุดกาเนิ ดของมุม  ให้อยูใ่ นแกนของ
เฟส a, b ,c ที่ชวั่ ขณะเวลาใดๆ แรงเคลื่ อนแม่เหล็กทั้งสามเฟสจะมีการ
กระจายตัวในช่องอากาศที่ถูกนิ ยามโดยมุม  ดังสมการที่ (5)
F ( )  Fa ( )  Fb ( )  Fc ( )
(5)

1. บทนา
เครื่ องจั ก รกลไฟฟ้ าชนิ ดเหนี่ ยวน า (Induction Machine)
มี โครงสร้ างพื้ นฐานที่ ส าคัญสองส่ วน ได้ แก่ สเตเตอร์ (Stator) และ
โรเตอร์ (Rotor) ตามลาดับ โดยในส่ วนของสเตเตอร์ จะเป็ นโครงสร้างภายนอก
ของตัวเครื่ องจักรกลไฟฟ้ าที่ ไม่มีการเคลื่ อนที่ และสาหรับโรเตอร์ จะเป็ น
ส่ วนของโครงสร้างที่มีการเคลื่ อนที่ แบบหมุนได้อย่างอิ สระ และโดยทัว่ ไป
โรเตอร์ จะเป็ นส่วนที่อยูภ่ ายในสเตอร์ของเครื่ องจักรกลไฟฟ้ า [1]
นอกจากนี้เครื่ องจักรกลไฟฟ้ าชนิดเหนี่ยวนายังมีความสัมพันธ์
เกี่ ยวข้ อ งโด ยตรงกั บ ปราก ฏ การณ์ ข องสนามแ ม่ เ ห ล็ ก ได้ แ ก่
แรงเคลื่ อนแม่เ หล็ก (Magneto Motive Force, MMF) ซึ่ งแรงเคลื่ อน
แม่เหล็กดังกล่าวมีโอกาศที่จะมีความผิดเพี้ยนขึ้นได้ (Distortion) เมื่อมีผลของ
แรงเคลื่อนไฟฟ้ า (Electro Motive Force, EMF) ที่มีฮาร์ โมนิ กส์ผิดเพี้ยน

ในชั่ว ขณะเวลาใดๆ ชุ ด ขดลวดที่ แ ต่ ล ะเฟสจะสร้ า งคลื่ น แรงเคลื่ อ น
แม่เหล็กเป็ นไซด์นูซอยด์กระจายอยู่ โดยยอดของคลื่นดังกล่าวจะวางตัว
อยู่ที่ขดลวดชุ ดนั้นๆ และแอมพลิ จูดจะเป็ นสัด ส่ วนโดยตรงกับกระแส
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ชัว่ ขณะในแต่ละเฟส [2] สาหรับการกระจายของแรงเคลื่ อนแม่เหล็ ก
เฟส a ที่มุม  แสดงโดย ดังสมการที่ (6)
(6)
Fa ( )  Nia sin 
โดย
N คือ จานวนรอบประสิ ทธิผลของชุดขดลวดเฟส a
Ia คือ กระแสในชุดขดลวดเฟส a
นอกจากนี้ แกนของเฟส b และ c จะถูกเลื่ อนห่ างออกจากเฟส a เป็ นมุม
120 ทางไฟฟ้ า ทาให้กระจายตัวของแรงเคลื่ อนแม่เหล็กไฟฟ้ าเฟส b และ
เฟส c เลื่ อ นห่ า งออกจากกัน เป็ นมุ ม 120 ทางไฟฟ้ า ตามล าดับ
ดังแสดงตามสมการ (7) และ (8)
(7)
Fb ( )  Nib sin(  120 )

ในกรณี เครื่ องจั ก รกลไฟฟ้ าแบบเหนี่ ยวน า สามเฟส
มี ก ระแสที่ เ ป็ นไซนู ซ อยด์ ไ หลผ่ า นขดลวด ฮาร์ โ มนิ ก ส์ ส เปซเวฟ
ที่ เ กิ ด ขึ้ น จะหมุ น ด้ว ยความเร็ ว ที่ เ ป็ นส่ ว นแปรผกผัน กับ ฮาร์ โ มนิ ก ส์
อัน ดับที่ h คื อ 1/h ของคลื่ นมู ล ฐาน โดยฮาร์ โมนิ ก ส์ ส เปซเวฟ
ดังกล่ าว จะหมุนในทิ ศทางเดี ยวกับคลื่ นอันดับมูลฐานถ้า h = (6m+1)
และหมุนในทิศทางตรงกันข้ามถ้า h = (6m-1) ตามลาดับ
ดังนั้นความเร็ วซิ งโครนัสของฮาร์ มอนิ กสเปซเวฟลาดับที่
และ p คือจานวนโพล สามารถคานวณได้จากสมการที่ (11)
(11)

(8)
Fc ( )  Nic sin(  120 )
ดังนั้น แรงเคลื่อนแม่เหล็กรวมที่มุม  แสดงโดยสมการ (9)
F ( )  Nia sin   Nib sin(  120 )  Nic sin(  120 )
(9)
เมื่อนาสมการกระแสที่เป็ นฟั งก์ชนั ของเวลา ซึ่ งถูกนิ ยามโดยสมการ (1)
(2) และ (3) แทนลงในสมการจะได้ที่ (9) จะได้สมการที่ (10) คือ
3
(10)
F ( , t )  N Im cos(t   )
2
โดย
Im คือ ค่ายอดแอมปลิจูดของกระแสในชุดขดลวด

รู ปที่1 การกระจายแรงเคลื่อนแม่เหล็ก 1 เฟส ในรู ปของฮาร์โมนิกส์เสปซ
ตารางที่ 1 ผลกระทบลาดับฮาร์โมนิกส์ต่อความเร็ วซิงโครนัส
ที่ความถี่ f = 60 HZ, p = 4

3. ผลกระทบของฮาร์ โมนิกส์ สเปซทีเ่ กีย่ วข้ อง
การกระจายของแรงเคลื่ อนแม่เหล็กในอุดมคติ (Ideal Case)
จ ะ มี ลั ก ษ ณ ะ เ ป็ น ฟั ง ก์ ชั น ไ ซ นู ซ อ ย ด์ ที่ มี ค ว า ม ร า บ เ รี ย บ
โดยเครื่ องจั ก รกลไฟฟ้ าชนิ ดเหนี่ ย วน าในอุ ด มคติ จะมี จ านวน
ร่ อ งสล๊ อ ต (Slot) ส าหรั บ ใส่ ข ดลวด ที่ ก ระจายอยู่ ภ ายในผิ ว ของ
เครื่ องจัก รกลไฟฟ้ าดั ง กล่ า ว ซึ่ งสมมุ ติ ใ ห้ มี จ านวนร่ อ งสล๊ อ ตมี ค่ า
เป็ นอนันต์ [3] แต่การสมมุติดงั กล่ าวไม่มีโอกาศที่จะเป็ นไปได้ในทาง
ปฏิบตั ิ ดังนั้นในทางปฏิบตั ิชุดขดลวดของเครื่ องจักรกลไฟฟ้ าจะกระจาย
อยู่ ใ นร่ องสล๊ อ ตที่ มี จ านวนจ ากั ด จากผลดั ง กล่ า ว เมื่ อ มี ก ระแส
ที่เปลี่ยนแปลงตามเวลา ไหลผ่านขดลวดที่ถูกจัดวางในร่ องสล๊อตที่จากัด
กระแสนี้ จะสร้างแรงเคลื่ อนแม่เหล็กกระจายในสเปซเวฟ (Space Wave)
ที่มีลกั ษณะลูกคลื่นเป็ นขั้นบันไดดังแสดงในรู ปที่ 1
แรงเคลื่ อนแม่ เหล็ก ขั้น บัน ไดที่ กระจายอยู่ในเครื่ องจักรกล
ไฟฟ้ าแ บบเ ห นี่ ยวน าจะ มี ลั ก ษณะ เ ป็ น ฮาร์ มอนิ ก ส์ สเ ปซ เ วฟ
(Harmonic Space Wave) ที่ประกอบด้วย ฮาร์ มอนิ กส์สเปซมูลฐานและ
ฮาร์ โมนิ กส์สเปซอันดับที่ h คือ h = (6m±1) เมื่อ m คือจานวนเต็มบวก
(m = 1, 2, 3…..) สาหรั บ องค์ประกอบฮาร์ มอนิ ก ส์ มูล ฐานและ
องค์ประกอบฮาร์ โมนิกส์ลาดับอื่นๆ ของแรงเคลื่ อนแม่เหล็กถูกแสดงรู ป
ที่ 1 และตารางที่ 1 ตามลาดับ

ลาดับฮาร์ มอนิกสเปซ

ความเร็วซิงโครนัส (rpm)

1
5
7
11
13

1800
-1800/5 =(-360)
1800/7= 287.4
-1800/11=(-163.6)
1800/13=138.5

จากผลลัพ ธ์ ค วามเร็ ว ซิ ง โครนัส ของฮาร์ โ มนิ ก ส์ ส เปซในตารางที่ 1
จะเกิ ด ผลกระทบต่ อ ความสั ม พัน ธ์ ข องกราฟระหว่ า งแรงบิ ด และ
ความเร็ วรอบ (Torque – Speed Curve) ของเครื่ องจักรกลไฟฟ้ าแบบ
เ ห นี่ ย ว น า ช นิ ด ส า ม เ ฟ ส โ ด ย ผ ล ก ร ะ ท บ ดั ง ก ล่ า ว จ ะ เ กิ ด ขึ้ น
เมื่ อ มี อ ัน ดั บ ฮาร์ โมนิ ก ส์ ต้ ัง แต่ 5, 7, 11 และ 13 เข้ า มาเกี่ ย วข้ อ ง
กล่ าวคื อจะทาให้เครื่ องจักรกลไฟฟ้ าแบบเหนี่ ยวนา ทางานที่ ความเร็ ว
ร อ บ ต่ า ก ว่ า ป ก ติ ที่ ค ว ร จ ะ เ ป็ น ดั ง แ ส ด ง ใ น รู ป ที่ 2
จากรู ปที่ 2 เป็ นความสัมพันธ์ของกราฟแรงบิดและความเร็ วรอบ
กับกราฟคุ ณลักษณะของโหลดสาหรับเครื่ องจักรกลไฟฟ้ า (Load line
Characteristic Curve) ตามลาดับ
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โดยจากรู ป ที่ 2 แสดงให้ เ ห็ น ว่ า ในกรณี ที่ เ ครื่ องจัก รกลไฟฟ้ าแบบ
เหนี่ยวนาควรจะมีจุดทางานอยูท่ ี่จุด B แต่ดว้ ยมีผลของฮาร์ โมนิ กส์สเปซ
เกิดขึ้น (ในกรณี น้ ี พิจารณาเฉพาะอันดับที่ 5 และ 7) ซึ่ งทาให้เกิ ดแรงบิด
แฝงของอันดับฮาร์ โมนิ กส์ที่ 5 (T5) และอันดับที่ 7 (T7) ตามลาดับ
จึงทาให้จุดทางานดังกล่าวจากจุด B ถูกเปลี่ยนมาเป็ นที่จุด A
ซึ่ งมีขนาดความเร็ วลดลงหรื อจะหมุนช้า (Crawls) ดังนั้นในทางปฏิบตั ิ
การที่ จ ะลดผลกระทบเบื้ อ งต้ น ของอาการ Crawls จะต้อ งท าให้
ฮาร์ โมนิ กส์สเปซอันดับที่ 5 และอันดับที่ 7 ลดลง ซึ่ งสามารถทาได้โดย
การพันชุดขดลวดโดยใช้ Chorded หรื อ Short-pitched

จากผลของสมการทั้งหมดดังที่กล่าวมาข้างต้น สามารถแสดงผลลัพธ์ของ
แรงเคลื่อนแม่เหล็กรวม ( F ( )  Fa ( )  Fb ( )  Fc ( ) )
ดังแสดงให้เห็นรู ปที่ 3 ถึง รู ปที่ 11 ตามลาดับ

รู ปที่ 3. ลักษณะของแรงเคลื่อนแม่เหล็กรวม มีฮาร์โมนิกส์อนั ดับที่ 3 อยู่ 5%

รู ปที่ 2 แรงบิดแฝงต่อเนื่ องจากผลกระทบของสเปซฮาร์ โมนิก

4. ผลกระทบของฮาร์ โมนิกส์ ต่อสนามแม่ เหล็กหมุน
ในกรณี ที่เกิ ดฮาร์ โมนิ กส์สเปซลาดับอื่นๆนอกเหนื อความถี่
มู ล ฐานขึ้ น จะมี ผลท าให้ คุ ณ ลั ก ษณะของเส้ น แรงแม่ เ หล็ ก ใน
เครื่ องจักรกลไฟฟ้ าแบบเหนี่ยวนาไม่มีลกั ษณะเป็ นฟั งก์ชนั ไซนู ซอยด์ที่มี
ความราบเรี ยบ ดังนั้นในกรณี ศึกษาของบทความฉบับนี้ จึงใช้ฮาร์ โมนิ กส์
อัน ดับ ที่ 3,5 และ7 ตามล าดับ เนื่ อ งจากฮาร์ โ มนิ ก ส์ ท้ ัง สามอัน ดับ
มี โ อกาศเกิ ด ขึ้ นได้จ ริ งในทางปฏิ บ ัติ นอกจากนี้ จะพิ จ ารณาขนาด
เปอร์เซนต์แอมปลิจูดของฮาร์โมนิ กส์อนั ดับที่ 3,5 และ7 ที่ 5% และ 10%
ของความถี่มูลฐาน โดยมีความสัมพันธ์ดงั สมการ (12), (13), (14) และ
(15) ตามลาดับ
F ' a    Fa,max sin(t  0 )  xi Fa,max sin( yit  0 )

รู ปที่ 4 ลักษณะของแรงเคลื่อนแม่เหล็กรวม มีฮาร์โมนิกส์อนั ดับที่ 3 อยู1่ 0%

รู ปที่ 5 ลักษณะของแรงเคลื่อนแม่เหล็กรวม มีฮาร์โมนิกส์อนั ดับที่ 5 อยู่ 5%

(12)
F b    Fb,max sin(t  240 )  xi Fb,max sin( yit  240 )


'

(13)

Fc    Fc,max sin(t  120 )  xi Fc,max sin( yit  120 )
'

F ( )  Fa ( )  Fb ( )  Fc ( )
โดยที่ xi  0.05,0.1 และ yi  ลาดับฮาร์โมนิคที่ (3,5,7)

(14)
(15)

รู ปที่ 6 ลักษณะของแรงเคลื่อนแม่เหล็กรวมมีฮาร์โมนิ กส์อนั ดับที่ 5 อยู่ 10%
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รู ปที่ 11 ลักษณะของแรงเคลื่อนแม่เหล็กรวม มีฮาร์โมนิกส์อนั ดับที่3,5,7อยู1่ 0%

รู ปที่ 7 ลักษณะของแรงเคลื่อนแม่เหล็กรวมมีฮาร์โมนิ กส์อนั ดับที่ 7 อยู่ 5%

5. สรุปผล
จากการวิเคราะห์ขอ้ มูลและสมการทางคณิ ตศาสตร์ ของแรงเคลื่อน
แม่ เ หล็ ก รวม F   ส าหรั บ เครื่ องจัก รกลไฟฟ้ าแบบเหนี่ ย วน าที่ มี
ผลของฮาร์ โมนิ กส์ อนั ดับที่ 3, 5 และ7 เข้ามาเกี่ ยวข้อง ทาให้ทราบว่า
ฮาร์โมนิกส์อนั ดับที่ 3 มีผลทาให้แรงเคลื่อนแม่เหล็กรวมดังกล่าว มีความ
ผิดเพี้ยนมากกว่าฮาร์โมนิกส์อนั ดับที่ 5 และ 7 ตามลาดับ ดังแสดงให้เห็น
ในรู ปที่ 3 ถึง 8 นอกจากนี้ แรงเคลื่อนแม่เหล็กรวมจะมีความผิดเพี้ยนมาก
ขึ้ น ตามการเพิ่ ม ขึ้ น ของเปอร์ เ ซนต์แ อมปลิ จู ด ของฮาร์ โมนิ ก ส์ ใ นทุ ก
อันดับที่ทาการศึกษาคือเพิ่มขึ้นจาก 5% เป็ น 10% ตามลาดับ แต่จะเห็ น
ผลลั พ ธ์ ค วามผิ ด เพี้ ย นได้ อ ย่ า งชั ด เจนในกรณี ข องผลกระทบจาก
ฮาร์โมนิกส์อนั ดับที่ 3 ซึ่งแสดงให้เห็นดังรู ปที่ 3 และ 4 ตามลาดับ
ในกรณี ที่จาลองโดยการนาผลกระทบของฮาร์โมนิกส์อนั ดับที่ 3, 5
และ7 มาวิเคราะห์รวมกันทั้งหมด ดังแสดงให้เห็ นดังรู ปที่ 9 ถึง 11 พบว่า
ลักษณะของแรงเคลื่ อนแม่เหล็กรวมจะมี ความผิดเพี้ยนอย่างเห็ นได้ชัด
แม้ว่าจะพิจารณาขนาดแอมปลิ จูดของฮาร์ โมนิ กส์ เพียงแค่ 1% เท่านั้น
ดังแสดงให้เห็ นดังรู ปที่ 9 และจะมี ค่ าความผิ ดเพี้ยนมากขึ้น ตามขนาด
แอมปลิจูดของฮาร์โมนิกส์ ดังแสดงให้เห็นในรู ปที่ 10 และ 11 ซึ่ งมีความ
สอดคล้องกับทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง [4]

รู ปที่ 8 ลักษณะของแรงเคลื่อนแม่เหล็กรวม มีฮาร์โมนิ กส์อนั ดับที่7 อยู่ 10%

รู ปที่ 9 ลักษณะของแรงเคลื่อนแม่เหล็กรวม มีฮาร์โมนิกส์อนั ดับที่3,5,7อยู่ 1%
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รู ปที่ 10 ลักษณะของแรงเคลื่อนแม่เหล็กรวม มีฮาร์โมนิกส์อนั ดับที่3,5,7อยู่ 5%
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การวิเคราะห์ โลกัสกาลังเชิงซ้ อนของเครื่องจักรกลไฟฟ้ าแบบซิงโครนัส
Analysis of Locus of Complex Power on Synchronous Machine
ณัฐพงศ์ พันธุนะ ชนันรัตน์ วีระเพ็ชร์ วงศธร สุขสมสังข์ อานนท์ สิ งห์เสถียร พูนศรี วรรณการ และสาคร วุฒิพฒั นพันธุ์
สาขาวิศวกรรมไฟฟ้ า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
1381 ถ.ประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่ อ กรุ งเทพมหานคร 10800
ในส่ ว นของโรเตอร์ จ ะมี ก ารติ ด ตั้ง ขดลวดสนาม (Field Winding)
ซึ่ งจะถูกกระตุน้ ด้วยไฟฟ้ ากระแสตรง (Vdc) ดังแสดงให้เห็ นในรู ปที่ 2
ซึ่ งมี ผ ลท าให้ ส นามแม่ เ หล็ ก หมุ น ในเครื่ องจัก รกลไฟฟ้ าดัง กล่ า ว
มี ค วามสม่ าเสมอสู ง โดยผลของสนามแม่ เ หล็ ก ดัง กล่ าวจะท าให้ เ กิ ด
แรงดันเหนี่ ยวนาที่ขดอาร์ เมเจอร์ เฟส a, b, c คือ (Efa, Efb, Efc) ตามลาดับ
ดัง นั้ นในทางอุ ด มคติ จึ ง พิ จ ารณาให้ ค วามเร็ ว ของโรเตอร์ ด ั ง กล่ า ว
จะมี ค วามเร็ ว เท่ ากับ ความเร็ ว ของสนามแม่ เ หล็ ก หมุ น หรื อ ความเร็ ว
ซิงโครนัส

บทคัดย่ อ
บทความฉบับ นี้ กล่ า วถึ ง การจ าลองและประยุก ต์ ส มการ
ทางคณิ ตศาสตร์ ที่เกี่ ยวข้องกับความสัมพันธ์โลกัสของกาลังเชิ งซ้อนใน
เครื่ องจักรกลไฟฟ้ าแบบซิ งโครนัส 3 เฟส โดยการจาลองดังกล่าวจะใช้
งานผ่ า นโปรแกรมส าเร็ จ รู ป ซึ่ งผลลัพ ธ์ ที่ ไ ด้จ ะแสดงผลออกมาใน
รู ปแบบของกราฟฟิ ค (Graphical) เพื่อนาลักษณะของกราฟฟิ คดังกล่ าว
ที่ เ กิ ด ขึ้ นน ามาวิ เ คราะห์ ถึ ง ขี ด จ ากัด เสถี ย รภาพ และจุ ด ท างานของ
เครื่ องจักรกลไฟฟ้ าแบบซิงโครนัสตามลาดับ
คาสาคัญ : เครื่ องจักรกลไฟฟ้ าแบบซิงโครนัส

Abstract
This article mention the simulation and application of
mathematic equation of Complex power of 3 phase Synchronous
machine. respectively. This paper Simulate processing the Locus of
Stability of Synchronous machine by the software package. The result
of simulation is showed the Stability limit and Operating Point of
Synchronous machine respectively.
Keyword: Synchronous machine

รู ปที่ 1 คุณลักษณะของความเร็ วซิงโครนัสและแรงบิดสูงสุด

1. บทนา
เครื่ องจั ก รกล ไฟฟ้ า แบบ ซิ งโครนั ส เป็ นอุ ป ก รณ์ ที่ มี
ความสาคัญ ในระบบไฟฟ้ าก าลัง กล่ า วคื อ มัก จะถู ก ใช้ง านเป็ นเครื่ อ ง
ก าเนิ ด ไฟฟ้ า เนื่ อ งจากเป็ นเครื่ องจัก รกลไฟฟ้ าที่ มี ค วามเร็ ว คง ที่
ซึ่ งเรี ยกว่า ความเร็ วซิ งโครนัส (Synchronous Speed, nsys) และมีแรงบิด
สู งสุ ดคงที่ (Constant Maximum Torque, Tmax) ตามลาดับ ดังแสดงให้
เห็นในรู ปที่ 1
สาหรับเครื่ องจักรกลไฟฟ้ าแบบซิงโครนัส จะ มี โ ค ร ง ส ร้ า ง
พื้นฐานที่ ส าคัญสองส่ วน ได้แก่ สเตเตอร์ (Stator) และโรเตอร์ (Rotor)
ตามลาดับ โดยในส่ วนของสเตเตอร์ จะเป็ นโครงสร้ างของตัวเครื่ องจักรกล
ไฟฟ้ าที่ ไ ม่ มี ก ารเคลื่ อ นที่ แ ละจะมี ก ารติ ด ตั้ งขดลวดอาร์ เมเจอร์
(Armature Winding) ที่ สเตเตอร์ และสาหรั บ โรเตอร์ จะเป็ นส่ วนของ
โครงสร้ า งที่ มี ก ารเคลื่ อ นที่ แ บบหมุ น ได้ อ ย่ า งอิ ส ระ และโดยทั่ ว ไป
โรเตอร์ จะเป็ นส่ วนที่ อยู่ภายในสเตอร์ ของเครื่ องจักรกลไฟฟ้ า นอกจากนี้

รู ปที่ 2 โครงสร้างพื้นฐานของเครื่ องจักรกลไฟฟ้ าแบบซิงโครนัส
แต่ อ ย่างไรก็ ตามครื่ องจัก รกลไฟฟ้ าแบบซิ งโครนัสยังมี ความสัม พัน ธ์
เกี่ ย วข้อ งโดยตรงกับ กระแสสนาม (If) และกระแสอาร์ เ มเจอร์ (Ia)
ตามล าดับ โดยกระแสทั้ง สองประเภทจะเป็ นตัว ก าหนดขี ด จ ากั ด
ความร้ อ นที่ เ กิ ด ขึ้ นภายในขดลวดสนาม (Field Winding) และ
ขดลวดอาร์ เ มเจอร์ (Armature Winding) ของเครื่ องจัก รไฟฟ้ าแบบ
ซิ ง โครนัส ดัง นั้น บทความฉบับ นี้ จะกล่ า วถึ ง การประเมิ น ขี ด จ ากัด
เสถี ยรภาพ ที่มีผลต่อการทางานของเครื่ องจักรกลไฟฟ้ าแบบซิ งโครนัส
โดยจะประเมินในรู ปของโลกัสกาลังเชิงซ้อน ตามลาดับ.
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ดังนั้นจากสมการที่ (1) กาลังไฟฟ้ าจริ ง P และกาลังไฟฟ้ ารี แอคที ฟ Q
ต่อเฟส สามารถแสดงได้ดงั สมการที่ (2) และ (3) คือ [3]

2. คุ ณ ลั ก ษณะก าลั ง ไฟฟ้ าของเครื่ อ งจั ก รกลไฟฟ้ าแบบ
ซิงโครนัส
โดยทัว่ ไปเครื่ องจักรกลไฟฟ้ าแบบซิ งโครนัสจะเชื่ อมต่อกับบัสที่มี
แรงดันคงที่ และทางานที่ความเร็ วคงที่ แต่อย่างไรก็ตามจะมีขีดจากัดใน
ส่ วนของการจ่ายกาลังไฟฟ้ าให้กบั บัสอนันต์ (Infinite Bus) โดยการจ่าย
กาลังไฟฟ้ าดังกล่าวจะต้องไม่มีสูญเสี ยการเกาะติดความเร็ วซิ งโครนัส
เกิ ดขึ้ น (Lose Synchronism) [1] ดังนั้นจึงมีค วามจาเป็ นต้องวิเคราะห์
กาลังส่ งผ่านดังกล่าวในสภาวะคงตัว (Steady State) โดยในเบื้องตัน
จะต้องกาหนดพารามิ เตอร์ ต่างๆที่เป็ นองค์ประกอบของเครื่ องจัก รกล
ไฟฟ้ าแบบซิ งโครนัส ที่ จะนาไปสู่ ก ารวิเคราะห์ ก ารส่ งผ่านกาลังไฟฟ้ า
และแรงบิด ดังแสดงให้เห็นในรู ปที่ 3 และ 4 ตามลาดับ [2]
เมื่อ If คือ กระแสสนาม
Vdc คือแรงดันกระแสตรงที่ใช้กระตุน้ ขดลวดสนาม
Ia คือ กระแสอาร์เมเจอร์
Ef คือ แรงดันเหนี่ยวนาที่ขดอาร์เมเจอร์
δ คือ มุมกาลังหรื อมุมของแรงดันเหนี่ยวนาที่ขดอาร์เมเจอร์
Ra คือ ความต้านทานของขดลวดอาร์เมเจอร์
Xs คือ ซิงโครนัสรี แอคแตนซ์
Zs คือ อิมพิแดนซ์ของวงจร
θs คือ มุมอิมพิแดนซ์ของวงจรสมมูล
Vt คือ แรงดันที่ข้ วั ของเครื่ องจักรกลไฟฟ้ าแบบซิ งโครนัส
คือมุมระหว่าง Ef และ Ia หรื อมุมตัวประกอบกาลัง

P

Q

Vt  E f
Zs
Vt  E f
Zs

cos( s   ) 

Vt

sin( s   ) 

Vt

2

Zs

Zs

cos( s )

(2)

sin( s )

(3)

2

จากสมการที่ (2) และ (3) ในกรณี ที่ไม่พิจารณาผลของ Ra จะมีผลทาให้
θs มีค่าเท่ากับ 90 องศา จะได้ผลลัพธ์ดงั สมการที่ (4) (5) และ (6) คือ
P

Vt  E f
Xs

Pmax 

Q

sin( )

(4)

Vt  E f

(5)

Xs

Vt  E f
Xs

cos( s   ) 

Vt

2

Xs

(6)

จากสมการที่ (4) และ (5) เมื่ อ น ามาวิ เ คราะห์ เ ชิ ง กราฟ จะได้
ความสัมพันธ์ดงั รู ปที่ 5

รู ปที่ 3 พารามิ เ ต อร์ วงจรสมมู ล ต่ อ เ ฟสของเค รื่ องจั ก รไฟฟ้ า
แบบซิงโครนัส

รู ปที่ 5 คุณลักษณะของกาลังไฟฟ้ าและมุมกาลัง
จากรู ปที่ 5 แสดงให้ เห็ นว่า ในกรณี ที่ มุมกาลัง (δ) มี ค่ าเกิ นกว่า 90 องศา
จะมี ผลทาให้ ค่าก าลังไฟฟ้ าจริ งของเครื่ องจัก รกลไฟฟ้ าแบบซิ งโครนัส
ลดลงอย่างฉับพลัน ซึ่ งแสดงให้เห็ นว่าเครื่ องจักรกลไฟฟ้ าแบบซิ งโครนัส
เกิ ด การสู ญ เสี ย การเกาะติ ด ความเร็ ว ซิ ง โครนัส ระหว่ างโรเตอร์ แ ละ
สนามแม่ เ หล็ ก หมุ น ดั ง นั้ นขี ด จ ากั ด ของเสถี ย รภาพที่ ส ภาวะคงตั ว
(Stability Limit) สาหรับเครื่ องจักรกลไฟฟ้ าแบบซิ งโครนัส จะต้องมี ค่า
δ ไม่เกิน 90 องศา

รู ปที่ 4 เฟสเซอร์ไดอะแกรมของเครื่ องจักรไฟฟ้ าแบบซิงโครนัส
จากพารามิเตอร์ ต่างๆในรู ปที่ (1) และ (2) จะได้ผลลัพธ์ของกาลังไฟฟ้ า
เชิงซ้อนที่ (S) ขั้ว Vt ดังสมการที่ (1) คือ
(1)
S  Vt  I a *  P  jQ
โดย (Ia*) คือค่าคอนจูเกตของกระแส Ia มี เพื่ อกาหนดให้ กาลังไฟฟ้ า
รี แอคทีฟล้าหลังมีค่าเป็ นบวก (+Q) และ P คือค่ากาลังจริ ง ตามลาดับ

3 . โ ล กั ส ก า ลั ง เ ชิ ง ซ้ อ น ข อ ง เ ค รื่ อ ง จั ก ร ก ล ไ ฟ ฟ้ า
แบบซิงโครนัส
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จากความสัมพันธ์ของสมการที่ (2) ถึง (6) เมื่อนาค่ากาลังไฟฟ้ าจริ ง
และก าลัง ไฟฟ้ ารี แอคที ฟ ต่ อ เฟส มาวิ เ คราะห์ ใ นรู ป ของคุ ณ ลัก ษณะ
ทางคณิ ตศาสตร์ จะได้พิกดั โลกัสในระนาบเชิ งซ้อน (Locus of Complex
S-plane) ซึ่ งโลกัสดังกล่ าวจะมีลกั ษณะเป็ นวงกลม ดังแสดงให้เห็ นใน
รู ปที่ 6 โดยมีความสัมพันธ์ของโลกัสดังต่อไปนี้
 โลกัสวงกลมมีรัศมีเท่ากับ Pmax 

Vt  E f
Xs

 โลกัสวงกลมมีจุดศูนย์กลางอยูท่ ี่ (0, 
 X คือจุดทางาน, δ คือมุมกาลัง และ

Vt

2

)
Xs
คือมุมตัวประกอบกาลัง

รู ปที่ 8 พื้นที่สมรรถนะของเครื่ องจักรไฟฟ้ าแบบซิ งโครนัส

 ขนาดวงกลมของโลกัสจะเปลี่ ยนแปลงตามค่าของ Ef โดยค่า Ef
จะแปรผันตามขนาดของกระแสสนาม (If) ดังแสดงในรู ปที่ 7
 เส้ น ประในแนวนอน คื อค่ า ขี ด จากัด ก าลังสู ง สุ ด ในสภาวะคงตัว
(ตัดผ่านจุดศูนย์กลาง) โดยจะมีค่าขีดจากัดที่ δ ไม่เกิน 90 องศา

รู ปที่ 9 จุดทางานที่เหมาะสม (M) ของเครื่ องจักรไฟฟ้ าซิงโครนัส
รู ปที่ 6 โลกัสกาลังเชิ งซ้อนต่อเฟส
จากรู ปที่ 6 ถึง 9 แสดงให้เห็ นว่า (Ef) ซึ่ งแปรผันกับขนาดกระแสสนาม (If)
ตลอดจนกระแสอาร์ เมเจอร์ (Ia) จะเป็ นตัวกาหนดขี ด จากัด ความร้ อนที่
เกิดขึ้นภายในขดลวดสนาม และขดลวดอาร์ เมเจอร์ ของเครื่ องจักรไฟฟ้ า
แบบซิ ง โครนั ส เนื่ อ งจากกระแสทั้ง สองประเภทมี ผ ลท าให้ เ กิ ด
กาลังไฟฟ้ าที่ขดลวด ซึ่งผลของกาลังไฟฟ้ าดังกล่าวจะทาให้เกิ ดความร้ อนที่
ขดลวดด้วย นอกจากนี้ ค่าพารามิเตอร์ ต่างๆจะต้องสอดคล้องกับจุดทางานที่
เหมาะสม (M)
รู ปที่ 7 ความสัมพันธ์ระหว่าง Ef และ If

4. การออกแบบและวิเคราะห์ โลกัสกาลังเชิงซ้ อน

เมื่ อน าสมการที่ (1) มาร่ วมวิ เคราะห์ ก ับโลกัสในรู ปที่ 6 จะได้ผลลัพธ์
ซึ่ งแสดงให้เห็นถึงสมรรถนะของเครื่ องจักรไฟฟ้ าแบบซิ งโครนัส ดังแสดง
ในรู ปที่ 8 โดยวงกลมที่ เ กิ ด ขึ้ นจากสมการที่ (1) จะมี รั ศ มี เ ท่ า กั บ
S  Vt  I a * และจุดทางานที่เหมาะสม (M) ของเครื่ องจักรไฟฟ้ าแบบ
ซิงโครนัสสามารถแสดงให้เห็นในรู ปที่ 9 ตามลาดับ

จากความพันธ์ของสมการที่ (1) ถึง (6) ดังที่กล่าวมาแล้ว เมื่อนามา
วิ เ คราะห์ แ ละออกแบบให้ โ มเดลโลกั ส ของสมการที่ (1) คื อ
S  Vt  I a * โดยมีค่าแรงดันที่ข้ วั ของเครื่ องจักรกลไฟฟ้ าคือ
Vt  100 unit และ I a  4 0 ,6 0 ,8 0 ,10 0 unit
ตามลาดับ นอกจากนี้ ออกแบบให้ขีดจากัดของเสถียรภาพที่สภาวะคงตัว
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เสถียรภาพ (ไม่เกิ น 90 องศา) แต่อย่างไรก็ตามที่จุดตัด M3 และ M4 เป็ นจุด
ที่ เกิ นขี ดจากัดของเสถี ยรภาพ (เกิ น 90 องศา) ซึ่ งที่ จุดทั้งสองจุ ดดังกล่ าว
ทาให้เกิ ดความไม่เสถี ยร หรื อสู ญเสี ยการเกาะติดความเร็ วซิ งโครนัส ของ
โรเตอร์ (Lose Synchronism) :ดังนั้นกรณี น้ ี จึงไม่สามารถนามาออกแบบ
ใช้งานได้ในทางปฏิบตั ิ เนื่ องจากผลของกระแสอาร์ เมเจอร์ มีค่าสู งเกิน
ทาให้ จุดทางานเกิ นขี ดจากัดของเสถี ยรภาพที่ กาหนด โดยกรณี ด ังกล่ าว
มีโอกาสเกิ ดขึ้นได้จริ งในทางปฏิ บตั ิ คือ การเกิ ดกระแสผิดพร่ องชั่วแวบ
(Fault Sub-Transient Current) ประเภทเกิ ดกระแสลัดวงจรที่มีขนาดสู ง
กว่ากระแสที่สภาวะอยู่ตวั ในระบบไฟฟ้ ากาลัง (Steady State Current)
ที่มีเครื่ องจักรกลไฟฟ้ าแบบซิ งโครนัสทาหน้าที่ เป็ นเครื่ องกาเนิ ดไฟฟ้ า
ดังแสดงการจาลองเชิงกราฟดังรู ปที่ 12

คือ V 2 / X S  6 unit และโลกัสวงกลมที่ข้ ึนอยูก่ บั การแปรผันตาม
ขนาดของกระแสสนาม (If) มีรัศมีคงที่เท่ากับ Vt  E f / X S  4 unit
โดยจากข้อกาหนดในการออกแบบดังกล่าวสามารถแสดงให้เห็นได้ดงั รู ป
ที่ 10

รู ปที่ 10 โลกัสกาลังเชิ งซ้อนที่ทาการออกแบบ
จากรู ปที่ 10 ทาการหาจุ ดตัด ระหว่างโลกัส ของสมการที่ (1) ซึ่ งมี ก าร
เปลี่ยนแปลงค่ารัศมีตามขนาดของกระแส (Ia) และโลกัสวงกลมที่ข้ ึนอยู่
กับ การแปรผัน ตามขนาดของกระแสสนาม (If) ด้ว ยเทคนิ ค ระเบี ย บ
วิธี เ ชิ ง เลข (Numerical Method) จะได้ค่ า จุ ด ตัด M1(3.968,0.5),
M2(5.656,-2), M3(5.809,-5.5) และ M4(0,-10) ตามลาดับ นอกจากนี้
เมื่อนาค่าพารามิเตอร์ที่ออกแบบและค่าผลลัพธ์ของจุดตัด มาคานวณตาม
ความสัมพันธ์ของสมการที่ (1) ถึง (6) จะได้ผลลัพธ์ดงั รู ปที่ 11

รู ปที่ 12 การเกิดกระแสผิดพร่ องของเครื่ องจักรกลไฟฟ้ าแบบซิงโครนัส

5. สรุปผล
การออกแบบโลกั ส จุ ด ท างานของเครื่ องจัก รกลไฟฟ้ าแบบ
ซิ งโครนัส ควรออกแบบให้ ก ารท างานของกระแสสนามและกระแส
อาร์ เ มเจอร์ ไม่ เ กิ น โลกัสขี ดจากัดของเสถี ยรภาพ ซึ่ งมี ค่ า δ ไม่ เกิ น
90 องศา ตามลาดับ โดยกรณี ที่กล่ าวถึ งการออกแบบในบทความฉบับนี้ จะ
เป็ นการอ้างอิ งถึ งในช่ วงอุดมคติ ที่ สภาวะอยู่ตวั ของเครื่ องจักรกลไฟฟ้ า
แบบซิงโครนัสเท่านั้น
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รู ปที่ 11 คุณลักษณะของกาลังไฟฟ้ าและมุมกาลัง ที่ออกแบบ
จากผลลัพธ์รูปที่ 10 และ 11 แสดงให้เห็นว่า ที่จุดตัด M1 และ M2 สามารถ
ใช้ อ อกแบบเป็ นจุ ด ท างานได้ เนื่ อ งจากเป็ นจุ ด ที่ ไ ม่ เ กิ น ขี ดจากัดของ
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การวิเคราะห์ สนามแม่ เหล็กหมุนในเครื่องจักรกลไฟฟ้าแบบเหนี่ยวนาชนิด 3 เฟส ในสภาวะอยู่ตัว
Analysis of Steady state Rotating Magnetic Field in Three Phase Induction Machine
ณัฐพงศ์ พันธุนะ ศุภโชค จินดาพล กันตินนั ท์ รื่ นสัมฤทธิ์ อานนท์ สิ งห์เสถียร และพูนศรี วรรณการ
สาขาวิศวกรรมไฟฟ้ า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
1381 ถ.ประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่ อ กรุ งเทพมหานคร 10800

และเครื่ องกาเนิ ดไฟฟ้ า ตามลาดับ โดยมีโครงสร้ างพื้นฐานที่สาคัญสองส่ วน
ได้แก่ สเตเตอร์ (Stator) ที่เป็ นส่ วนของโครงสร้ างซึ่ งไม่สามารถเคลื่อนที่ได้
และเป็ นโครงภายนอกของตัวเครื่ องจักรกลไฟฟ้ า และสาหรับโรเตอร์
(Rotor) จะเป็ นส่ วนของโครงสร้ างที่มีการเคลื่ อนที่ หมุนได้อย่างอิ สระ โดย
ส่ วนมากโรเตอร์ จะอยูภ่ ายในตัวของเครื่ องจักรกลไฟฟ้ า ตามลาดับ

บทคัดย่ อ
บทความฉบั บ นี้ กล่ า วถึ ง การจ าลองและประยุ ก ต์ ส มการ
ทางคณิ ตศาสตร์ ที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ของสนามแม่เหล็กหมุนใน
เครื่ องจักรกลไฟฟ้ าแบบชนิ ดเหนี่ ยวนา 3 เฟส โดยการจาลองดังกล่าวจะ
ใช้งานผ่านโปรแกรมสาเร็ จรู ป ซึ่ งผลลัพธ์ที่ ได้จะแสดงผลออกมาใน
รู ปแบบของกราฟฟิ ค (Graphic) ที่เกิ ดจากฟั งก์ชน่ั ไซน์นูซอยด์ตามลาดับ
เพื่ อ น าลัก ษณะของกราฟฟิ คดั ง กล่ า วที่ เ กิ ด ขึ้ นน ามาวิ เ คราะห์ ถึ ง
แรงเคลื่ อ นแม่ เ หล็ ก , ความเข้ม สนามแม่ เ หล็ ก , ความหนาแน่ น
สนามแม่เหล็กที่สภาวะอยูต่ วั ตามลาดับ
คาสาคัญ : สนามแม่เหล็ก, เครื่ องจักรกลไฟฟ้ าแบบชนิดเหนี่ยวนา

Abstract
This article mention the simulation and application of
mathematic equation of rotating magnetic field of 3 phase induction
machine.. This paper Simulate processing the Magneto Motive Force
(MMF) of rotating magnetic field by the software package. The result
of simulation is showed the MMF of sinusoidal Graphical respectively.
And analysis Magnetic Field Intensity Magnetic Flux Density and .
Magneto Motive Force on steady state condition.
Keyword: Magnetic field, Induction Machine

รู ปที่ 1 โครงสร้ างพื้นฐานของเครื่ องจักรกลไฟฟ้ าแบบเหนี่ยวนา
ซึ่ งเครื่ องจัก รกลไฟฟ้ าแบบเหนี่ ยวน าจะมี ค วามสัม พัน ธ์ โ ดยตรงกับ
ปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้องกับสนามแม่เหล็กได้แก่ ความเข้มสนามแม่เหล็ก
(Magnetic Field Intensity) ความหนาแน่ นสนามแม่เ หล็ก (Magnetic
Flux Density) และแรงเคลื่ อนแม่เหล็ก (Magneto Motive Force, MMF)
ตามลาดับ เนื่ องจากจะต้องอาศัยปรากฏการณ์ ดงั กล่ าว ในการเหนี่ ยวนาให้
โรเตอร์ เกิดการหมุนเมื่อทางานเป็ นมอเตอร์ และสร้างแรงดันไฟฟ้ าเหนี่ยวนา
(Induced Voltage) เมื่อทางานเป็ นเครื่ องกาเนิ ดไฟฟ้ า
ดังนั้ นบทความฉบับ นี้ จะกล่ าวถึ งการโมเดลปรากฏการณ์
สนามแม่ เ หล็ กของเครื่ องจักรกลไฟฟ้ าแบบเหนี่ ยวน าด้วยสมการทาง
คณิ ตศาสตร์ ตลอดจนวิ เคราะห์ ถึ งความเข้ม สนามแม่ เ หล็ ก และความ
หนาแน่ นของสนามแม่เหล็ก และแรงเคลื่ อนแม่เหล็กของเครื่ องจักรกล
ไฟฟ้ าแบบเหนี่ยวนาชนิด 3 เฟส ที่สภาวะอยูต่ วั (Steady State) เท่านั้น

1. บทนา
เครื่ องจักรกลไฟฟ้ าแบหมุน (Rotating machine) เป็ นระบบ
การแปลงพลังไฟฟ้ าเชิ งกลชนิ ดหนึ่ ง ที่ มีความส าคัญอย่างมาก ซึ่ งอาศัย
หลักการเปลี่ยนรู ปพลังงานไฟฟ้ ากับพลังงานทางกล โดยเรี ยกเครื่ องจักรกล
ไฟฟ้ าแบบหมุนที่เปลี่ ยนพลังงานไฟฟ้ าอินพุตให้กลายเป็ นพลังงานทาง
กลเอาต์พุ ต โดยเรี ย กหลัก การนี้ ว่ า มอเตอร์ (Motor) ในทางกลับกัน
เครื่ องจักรกลไฟฟ้ าแบบหมุนที่ เปลี่ ยนพลังงานทางกลอิ นพุตให้กลายเป็ น
พลังงานไฟฟ้ าเอาต์พตุ เพื่อจ่ายแรงดันไฟฟ้ าให้กบั โหลดทางไฟฟ้ าโดยเรี ยกว่า
เครื่ องกาเนิดไฟฟ้ า (Generator) ตามลาดับ
ส าหรั บเครื่ องจักรกลไฟฟ้ าแบบเหนี่ ยวน า (Induction Machine)
เป็ นเครื่ องจักรกลไฟฟ้ าหมุนชนิ ดหนึ่ งที่สามารถทาหน้าที่เป็ นได้ท้ งั มอเตอร์

2. การเกิดสนามแม่ เหล็กหมุน (Rotating magnetic field)
ในกรณี ที่กาหนดให้ขดลวดทั้งสามเฟสของเครื่ องจักรกลไฟฟ้ าแบบ
เหนี่ ยวน า มี จ านวนสามขด และวางกระจายตัว อย่า งสม่ า เสมออยู่ใ น
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สเตเตอร์ ซึ่ งขดลวดแต่ ล ะขดจะท ามุ ม ห่ า งกัน 120 องศาทางไฟฟ้ า
โดยเมื่อป้ อนไฟฟ้ ากระแสสลับสามเฟสดังแสดงให้เห็นในสมการที่ (1) (2)
และ (3) ซึ่ ง IM คือค่าขนาดแอมปลิ จูดสู งสุ ดของกระแสในขดลวดนั้นๆ
และผลที่ได้จากสมการทั้งสามดังกล่าว จะทาให้เกิ ดผลของแรงเคลื่ อน
แม่เ หล็ก รวมที่มี ข นาดคงที่ (F) ซึ่ งเกิ ด จากแรงเคลื่ อนแม่ เ หล็ ก เฟส
a b และc ที่ เ ปลี่ ย นแปลงตามมุ ม ในช่ อ งอากาศ (Air Gap)
ภายในสเตเตอร์ (  ) ดังแสดงให้เห็นในสมการ (4)
iaa' (t )  I M sin t

(1)

ibb' (t )  I M sin(t  120 )

(2)

icc' (t )  I M sin(t  240 )

(3)

F ( )  Fa ( )  Fb ( )  Fc ( )

จากสมการที่ (1) ถึ ง (9) สามารถน ามาประยุก ต์ส าหรั บ หาค่ า
ความเข้ม สนามแม่ เ หล็ ก (H) ซึ่ งสามารถพิ จ ารณาด้วยความสัม พัน ธ์
ทางคณิ ตศาสตร์ ของค่าความเข้มสนามแม่เหล็กที่มีการเปลี่ยนแปลงตาม
เวลาของเฟส a b และ c ได้ดงั สมการที่ (10) (11) และ (12) ตามลาดับ [2]
โดย HM คือค่าขนาดแอมปลิจูดสูงสุดของความเข้มสนามแม่เหล็ก

H aa' ( , t )  ( H M sin t )0 ……………….…(10)
Hbb' ( , t )  ( H M sin(t 120 ))120

(11)
.........
H cc ( , t )  ( H M sin(t  240 ))240 ......(12)
'

ความสัมพันธ์ข องสมการที่ (10) ถึ ง (12) สามารถนามาวิเคราะห์ แ ละ
แสดงผลลัพ ธ์ เ ชิ ง กราฟได้ ดัง รู ปที่ 2 โดยขนาดของความเข้ ม
สนามแม่เหล็กจะแสดงในหน่วยของ Per-unit (PU.)

(4)

โดยที่ชั่วขณะเวลาใดๆ ชุ ดขดลวดที่ แต่ล ะเฟสจะสร้ างคลื่ นแรงเคลื่ อน
แม่เหล็กเป็ นไซน์นูซอยด์ และแอมพลิ จูดสู งสุ ดของแรงเคลื่ อนแม่เหล็ก
นั้น จะเป็ นสัดส่ วนโดยตรงกับกระแสชั่วขณะในแต่ ล ะเฟส สาหรั บ
การกระจายของแรงเคลื่อนแม่เหล็กที่มุม  สาหรับเฟส a สามารถแสดง
ให้เห็นได้ดงั สมการที่ (5) [1]

โดย

Fa ( )  Nia sin 
N คือจานวนรอบประสิ ทธิผลของชุดขดลวดเฟส a
Ia คือกระแสในชุดขดลวดเฟส a

(5)

นอกจากนี้ แรงเคลื่อนแม่เหล็กเฟสอื่นๆ จะถูกเลื่ อนห่ างออกจากกันเป็ น
จานวน 120 องศาทางไฟฟ้ าจากเฟส a ทาให้การกระจายตัวของแรงเคลื่อน
แม่เหล็กไฟฟ้ าของเฟส b และเฟส c สามารถแสดงได้ดงั สมการ (6) และ
(7) ตามลาดับ
Fb ( )  Nib sin(  120 )

(6)

Fc ( )  Nic sin(  120 )

(7)



รู ปที่ 2 ความสัมพันธ์เข้มสนามแม่เหล็กในเชิงเวลาและเชิงมุม
นอกจากจะเกิดความเข้มสนามแม่เหล็กแล้ว อีกสิ่ งหนึ่งที่เกิดขึ้นพร้ อมกัน
ก็คือความหนาแน่ นเส้นแรงแม่เหล็ก (B) ซึ่ งสามารถแสดงความสัมพันธ์
ได้ดงั สมการที่ (13) ถึง (16) เมื่อ µ คื อค่าความซึ มซาบสนามแม่เหล็ก
และ BM คือค่าขนาดแอมปลิจูดสูงสุดของความหนาแน่นสนามแม่เหล็ก

จากสมการที่ (1) ถึ ง (7) สามารถวิเคราะห์ แรงเคลื่ อนแม่เหล็กรวมที่ มุม
 และในฟังก์ชนั ( , t ) ดังสมการ (8) และ (9) คือ
F ( )  Nia sin   Nib sin(  120 )  Nic sin(  120 )

F ( , t )  1.5  N Im cos(t   )

(8)
(9)

B  H
Baa' ( , t )  ( BM sin t )0

(13)
(14)

Bbb' ( , t )  ( BM sin(t 120 ))120

(15)

Bcc' ( , t )  ( BM sin(t  240 ))240

(16)

จากผลลัพธ์ในรู ปที่ 2 และจากสมการที่ (10) ถึ ง (16) สามารถแสดง
ความสั ม พัน ธ์ ใ นรู ป ของเวกเตอร์ ค วามเข้ม และความหนาแน่ น ของ
สนามแม่เหล็กหมุนได้ดงั รู ปที่ 3
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3. กร ณี ศึ ก ษา ก าร เกิ ด แร ง เคลื่ อ น แม่ เหล็ ก ห มุ นข อ ง
เครื่องจักรกลไฟฟ้าแบบเหนี่ยวนา 3 เฟส
จ า ก ลั ก ษ ณ ะ ข อ ง ก ร ะ แ ส ส ลั บ ใ น ข ด ล ว ด ทั้ ง ส า ม เ ฟ ส
ดั ง ที่ ก ล่ า วมาแล้ ว เมื่ อ มี ก ารก าหนดขนาดกระแสให้ มี ค่ า เท่ า กั น
และมี มุ ม ห่ า งกัน ระหว่ า งเฟสขนาด 120 องศา ตามหลัก ของล าดับ
เฟสบวก (Positive Sequence)
โดยแรงเคลื่อนแม่เหล็กที่เกิดขึ้นในแต่ละเฟสจะมีความสัมพันธ์โดยตรง
กับจานวนรอบของขดลวดตัวนา ปริ มาณกระแส และมุมเฟสเริ่ มต้นของกระแส
นั้ นๆ ตามล าดั บ ซึ่ งจากพารามิ เ ตอร์ ข องสมการที่ (5) (6) และ (7)
เมื่ อท าการก าหนดเงื่ อนไขมุ ม  ที่ สามารถเปลี่ ยนแปลงในช่ องอากาศคื อ
0, 45, 90, 135, 225, 270, 315 และ 360 ตามลาดับ จะได้ผลลัพธ์จากการวิเคราะห์
แรงเคลื่ อนแม่เหล็กเฟส a b และ c ในรู ปของเชิ งกราฟ ดังรู ปที่ 5 6 และ 7
ตามลาดับ โดยขนาดของแรงเคลื่ อนแม่เหล็กดังกล่ าว จะแสดงในหน่ วย
ของ Per-unit (PU.)

รู ปที่ 3 ลักษณะเวกเตอร์ความเข้มและความหนาแน่นสนามแม่เหล็ก
จากรู ปที่ 3 และสมการที่ (14) ถึง (16) ตามลาดับ จะได้ผลรวมของความ
หนาแน่นสนามแม่เหล็กทั้งสามเฟส (Bnet) ดังสมการที่ (20) คือ
Bnet  Baa'  Bbb'  Bcc'

(20)

โดยจากสมการที่ (20) เมื่ อท าการวิเคราะห์ ผ ลรวมของความหนาแน่ น
ส น า ม แ ม่ เ ห ล็ ก ลั พ ธ์ ที่ ต า แ ห น่ ง มุ ม  ใ ด ๆ ใ น ช่ อ ง อ า ก า ศ
ด้วยเทคนิ ค ระเบี ย บวิ ธีเ ชิ งเลข (Numerical Method) จะได้ผลลัพ ธ์
ดังรู ปที่ 4 โดยขนาดความหนาแน่นของสนามแม่เหล็ก จะแสดงในหน่ วย
ของ Per-unit (PU.)

รู ปที่ 5 ลักษณะของแรงเคลื่อนแม่เหล็กที่เกิดขึ้นในช่องอากาศของเฟส A

รู ปที่ 4 ผลรวมของความหนาแน่นสนามแม่เหล็กลัพธ์ที่ตาแหน่งมุม 
จากผลลั พ ธ์ ใ นรู ปที่ 4 แสดงให้ เ ห็ น ว่ า ผลรวมความหนาแน่ น
สนามแม่ เ หล็ ก ลัพ ธ์ ที่ เ กิ ด ขึ้ นนั้น ไม่ ว่ า ทิ ศ ทางของสนามแม่ เ หล็ ก
เฟส a, b และ c จะเปลี่ยนแปลงไปตามมุม  อย่างไร ขนาดผลรวมของ
ความหนาแน่ น สนามแม่ เ หล็ ก ลัพ ธ์ ด ัง กล่ า ว ยัง คงมี ค่ า คงที่ เ สมอคื อ
(Bnet= 1.5* BM) ซึ่ งมี ความสอดคล้องกับค่าสู งสุ ดของผลรวมของแรง
เคลื่ อนแม่เหล็กลัพธ์ดงั สมการที่ (9) จึงสามารถกล่าวได้ว่าผลรวมความ
เข้มสนามแม่เหล็กหมุนของเครื่ องจักรกลไฟฟ้ าแบบเหนี่ ยวนาที่สภาวะอยูต่ วั
จะมีความสม่าเสมอตลอดการทางาน

รู ปที่ 6 ลักษณะของแรงเคลื่อนแม่เหล็กที่เกิดขึ้นในช่องอากาศของเฟส B
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ซึ่งสอดคล้องกับความสัมพันธ์ของสมการที่ (9) โดยผลรวมของแรงเคลื่อน
แม่เหล็กดังกล่าวจะเป็ นรู ปคลื่นมีความราบเรี ยบ และไม่เกิ ดความผิดเพี้ยนของ
รู ปคลื่นในฟังก์ชนั ไซน์นูซอยด์
ซึ่ งในกรณี ดงั กล่ าวจะเกิ ดขึ้ นได้ในทางอุ ดมคติ เท่านั้น เนื่ องจาก
ในทางปฏิ บ ัติ ชุ ด ขดลวดของเครื่ องจัก รกลไฟฟ้ า แบบเหนี่ ย วน า
จะกระจายอยู่ใ นร่ องสล๊ อตที่ สเตเตอร์ มี จานวนจากัด เมื่ อมี ก ระแสที่
เปลี่ยนแปลงตามเวลา ไหลผ่านขดลวดที่ถูกจัดวางในร่ องสล๊อตที่มีจากัด
กระแสนั้น จะสร้ า งแรงเคลื่ อ นแม่ เ หล็ ก กระจายตัว ในช่ อ งอากาศใน
รู ปแบบของสเปซเวฟ (Space Wave) ซึ่ งมีลกั ษณะลูกคลื่ นเป็ นขั้นบันได
(MMF Distortion) ดังแสดงในรู ปที่ 9

รู ปที่ 7 ลักษณะของแรงเคลื่อนแม่เหล็กที่เกิดขึ้นในช่องอากาศของเฟส C
จากผลลัพธ์ ในรู ปที่ 5 6 และ 7 แสดงให้ เห็ นว่ า เมื่ อมุ ม  ในช่ องอากาศ
มีการเปลี่ ยนแปลงเกิดขึ้น จะมีผลทาให้เฉพาะขนาดแอมพลิ จูดของแรงเคลื่อน
แม่เหล็กเท่านั้นที่มีการเปลี่ยนแปลง โดยลักษณะรู ปคลื่นของแรงเคลื่อนแม่เหล็ก
ทั้งสามเฟสดังกล่ าว จะมี มุ มเฟสคงที่ โดยตลอด ซึ่ งสอดคล้องกับหลักการ
คลื่นยืน (Standing Wave) ในทฤษฎี ทางฟิ สิ กส์ [3] นอกจากนี้ ผลลัพธ์ที่ได้ยงั
แสดงให้เห็ นว่าในกรณี ที่ส ภาวะอยู่ตวั แรงเคลื่ อนแม่ เหล็ กแต่ ละเฟสของ
เครื่ องจักรกลไฟฟ้ าแบบเหนี่ ยวน า จะมี ความสั มพันธ์ ในฟั งก์ ชั นของ
ไซน์นูซอยด์ ซึ่งสอดคล้องกับสมการที่ (5) ถึง (7) ดังที่กล่าวมาแล้ว ตลอดจนมี
ลัก ษณะรู ป คลื่ น ที่ มี ค วามราบเรี ย บ (Smoothly MMF) และปราศจาก
ความผิดเพี้ยนของแรงเคลื่อนแม่เหล็กเกิดขึ้น (MMF Distortion)
เมื่ อน าผลลัพธ์ ที่ ได้ จากรู ปที่ 5 6 และ 7 มาท าการรวมกัน
ด้วยหลักการเชิ งกราฟ ตลอดจนตามความสัมพันธ์ ของสมการที่ 8 และ 9
ตามลาดับ จะได้ผลลัพธ์ของแรงเคลื่ อนแม่เหล็กรวมทั้งสามเฟสที่เปลี่ยนแปลง
ตามมุมในช่องอากาศ ดังรู ปที่ 8

รู ปที่9 การกระจายแรงเคลื่อนแม่เหล็กลักษณะลูกคลื่นเป็ นขั้นบันได

4. สรุปผล
ปรากฏการณ์สนามแม่เหล็กหมุนของเครื่ องจักรกลไฟฟ้ าแบบ
เหนี่ ยวนาที่สภาวะอยูต่ วั จะมีค่าผลรวมของความหนาแน่ นสนามแม่เหล็ก
ทั้งสามเฟสคงที่โดยตลอด แม้วา่ กระแสไหลในขดลวดทั้งสามเฟสดังกล่าว
จะมี มุมเฟสที่แตกต่างกัน นอกจากนี้ ผลรวมของแรงเคลื่ อนแม่เหล็กทั้ง
สามเฟสที่ สภาวะอยู่ตวั จะมี รูปแบบของฟั งก์ชันไซนู ซอยด์ที่มีล ักษณะ
ความราบเรี ย บ แต่ อย่างไรก็ ตามกรณี ศึ กษาที่ กล่ าวถึ งในบทความฉบับนี้
จะพิจารณาในส่ วนที่เป็ นอุดมคติเท่านั้น
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Edition, McGraw-Hill International Edition, 2005.

รู ปที่ 8 ลักษณะผลลัพธ์ของแรงเคลื่อนแม่เหล็กรวมทั้ง 3 เฟส ที่เกิดขึ้น
จากผลลัพธ์ในรู ปที่ 8 แสดงให้เห็ นว่าผลลัพธ์ของแรงเคลื่ อนแม่เหล็กรวมทั้ง
3 เฟส มี ข นาดแอมพลิ จู ด สู ง สุ ด คงที่ ใ นทุ ก ๆมุ ม  ในช่ องอากาศ
ที่ทาการศึกษา แต่อย่างไรก็ตามมุมเฟสของผลรวมแรงเคลื่ อนแม่เหล็ก
ดัง กล่ า วจะมี ก ารเปลี่ ย นแปลงน าหน้ า เมื่ อ มุ ม  อยู่ 90 องศาเสมอ
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ประสิ ทธิภาพการลดก๊ าซคาร์ บอนไดออกไซด์ ด้วยสาหร่ ายขนาดเล็ก
The efficiency of CO2 capture by using microalgae
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1. บทนํา

งานวิจยั นี้ มุ่ งเน้นถึ งประสิ ท ธิ ภาพของสาหร่ ายขนาดเล็ กใน
การลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และผลของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ต่อ
การเจริ ญของสาหร่ าย การศึ ก ษาครั้ งนี้ ได้ ท ํา การเลื อ กสาหร่ าย
Scenedesmus sp. และ Scenedesmus obliquus TISTR 8522 โดยทําการ
เพาะเลี้ ยงสาหร่ ายในอาหารเหลวสู ตรเจเอ็ม ในถังปฏิ กิริยาขนาด 5 ลิ ตร
โดยให้ความเข้มแสงที่ 4,000 ลักซ์ และให้อากาศด้วยเครื่ องเติ มอากาศ
ตลอด 24 ชัว่ โมง ทําการเติมก๊าซคาร์ บอนไดออกไซด์ 99% ที่อตั ราการ
ไหล 0.1 vvm เป็ นเวลา 16 วัน ผลการศึกษาพบว่าสาหร่ าย Scenedesmus
obliquus TISTR 8522 มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพสู ง สุ ด โดยมี ค่ า อัต ราการ
เจริ ญเติ บ โตจํา เพาะเท่ า กั บ 0.885±0.02 ต่ อ วัน ค่ า มวลสาหร่ าย
2,350±132.29 มิ ล ลิ ก รั ม ต่ อ ลิ ต ร และประสิ ท ธิ ภ าพในการลดก๊ า ซ
คาร์บอนไดออกไซด์สูงสุด 97.00±1.53%

โลกร้ อนนี้ จดั ว่าเป็ นปั ญหาสําคัญของโลกโดยที่ ทุกฝ่ ายก็ได้
เห็นพ้องต้องกันว่าจะต้องหาทางลดการปลดปล่อยก๊าซเรื อนกระจกให้ได้
โดยได้มี อ นุ สัญ ญาสหประชาชาติ ว่ า ด้ว ยการเปลี่ ย นแปลงภู มิ อ ากาศ
(United nations framework conversion on climate change-UNFCCC)
[1] ซึ่ งในรายงานของหน่ วยงานระหว่างรั ฐบาลว่าด้วยการเปลี่ ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ (IPCC) ได้เสนอรายงานทุกๆ 5 ปี สรุ ปว่าโลกได้ร้อนขึ้น
อย่างต่อเนื่ อง และมี สาเหตุมาจากกิ จกรรมของมนุ ษย์ นั่นคื อการปล่ อย
ก๊าซเรื อนกระจกสู่ บรรยากาศในปริ มาณที่มาก และในอัตราการที่เร็ วมาก
[2] โดยเฉพาะก๊าซคาร์ บอนไดออกไซด์ซ่ ึ งเป็ นก๊าซเรื อนกระจกที่ สาํ คัญ
การเพิ่มขึ้ นของก๊าซคาร์ บอนไดออกไซด์ดงั กล่ าวมี สาเหตุสําคัญมาจาก
การเผาไหม้เ ชื้ อ เพลิ ง ฟอสซิ ล โดยทั่ว ไปก๊ า ซที่ เ กิ ด จากการเผาไหม้
เชื้ อเพลิ งเหล่านี้ จะประกอบด้วยก๊าซคาร์ บอนไดออกไซด์ประมาณ 1020% [3] ซึ่ งมีศกั ยภาพในการทําให้เกิ ดภาวะโลกร้ อน (Global warming
potential; GWP) ปั จจุบนั เป็ นปั ญหาทางด้านสิ่ งแวดล้อมที่สาํ คัญ การ
ศึ ก ษ า วิ จั ย แ ล ะ ก า ร พั ฒ น า เ ท ค โ น โ ล ยี เ พื่ อ ล ด ป ริ ม า ณ ก๊ า ซ
คาร์ บ อนไดออกไซด์ มี อ ย่ า งต่ อ เนื่ อ ง โดยมุ่ ง เน้ น ในการนํ า ก๊ า ซ
คาร์ บอนไดออกไซด์กลับมาใช้ประโยชน์ผา่ นกระบวนการต่างๆ อย่างไร
ก็ตามการสังเคราะห์ แ สงของสาหร่ าย ถื อเป็ นแนวทางหนึ่ งในการใช้
ประโยชน์จากก๊าซคาร์ บอนไดออกไซด์ผ่านกระบวนการทางชี วภาพที่ มี
ประสิ ทธิ ภาพ และไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อม เนื่ องจากสาหร่ ายมี
การเติบโตโดยใช้แสงเป็ นพลังงาน และใช้ก๊าซคาร์ บอนไดออกไซด์เป็ น
แหล่งคาร์ บอนในการสังเคราะห์ แสง และเป็ นสารอาหารหลักเพื่อการ
เจริ ญเติบโตและสร้ างมวลสาหร่ าย อีกทั้งยังเป็ นวิธีที่ช่วยลดปริ มาณก๊าซ
คาร์ บอนไดออกไซด์ เช่ น สาหร่ าย Spirulina platensis มีประสิ ทธิ ภาพ
ในการลดก๊าซคาร์ บอนไดออกไซด์อยู่ระหว่าง 90-100% [4] และ
สาหร่ าย Chlorella vulgaris มี ป ระสิ ทธิ ภ าพในการลดก๊ า ซ
คาร์ บอนไดออกไซด์ถึง 82.50-99% ส่ วนสาหร่ าย Scedesmus obliquus
WUST4 สามารถลดก๊าซคาร์ บอนไดออกไซด์ได้ถึง 67% [5] รวมไปถึ ง
สามารถนํามวลสาหร่ ายไปใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมต่างๆ ได้อีกด้วย

คําสําคัญ: สาหร่ ายขนาดเล็ก, การลดก๊าซคาร์ บอนไดออกไซด์

Abstract
The current research focused on biomass productivity and
carbon dioxide capture efficiency using microalgae. The experiment
choose Scenedesmus sp. and Scenedesmus obliquus TISTR 8522 by
cultivating in working volume 5 liters bioreactor with Jaworski's
medium under 24 hours light intensity 4,000 lux and aeration with air.
The different concentration of CO2 (99%) of experiments was 0.1
vvm. The period of all experiments were 16 days. The results showed
that the maximum specific growth rate and biomass productivity were
0.885±0.02 d-1 and 2,350±132.29 mg/l with Scenedesmus obliquus
TISTR 8522. The maximum CO2 capture efficiency was 97.00±1.53%.
Keywords: microalgae, CO2 capture
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ตลอดเวลาการทดลอง โดยใช้เครื่ อง Peristaltic pump (Watson marlow
model 502S; UK) ในการดู ดจ่ายปริ มาณก๊าซคาร์ บอนไดออกไซด์ ทํา
การเก็ บ ตัว อย่า งทุ ก ๆ 2 วัน เป็ นเวลา 16 วัน โดยศึ ก ษาถึ ง การ
เจริ ญเติ บโตของสาหร่ ายในรู ปมวลสาหร่ ายโดยใช้เทคนิ คการกรอง [7]
และผลของการเติมปริ มาณก๊าซคาร์ บอนไดออกไซด์ ส่ งผลต่ออัตราการ
เจริ ญเติ บ โตของสาหร่ า ย โดยพิ จารณาจากค่ าอัต ราการเจริ ญ เติ บ โต
จําเพาะ (μ) ซึ่งคํานวณได้จากสมการที่ 1 [8] หลังจากนั้นทําการทดลอง
ซํ้าเดิม และเปลี่ยนชนิ ดของสาหร่ ายจนครบ
(1)
μ = ln (N2- N1 ) / ( t2- t1 )

ดังนั้นจะเห็นได้ว่าสาหร่ ายมี ความสําคัญต่อมนุ ษย์ในด้านต่างๆ ทั้งด้าน
สิ่ ง แวดล้อ ม และการนํา มาใช้ ป ระโยชน์ ด้า นอื่ น ๆ เช่ น ด้า นระบบ
นิ เวศวิทยา ด้านลดก๊าซเรื อนกระจก ด้านอาหาร ด้านอุตสาหกรรม ด้าน
เกษตรกรรม และด้านการใช้เป็ นพลังงานชีวภาพ เป็ นต้น [6]
ดังนั้นการวิจยั นี้ ได้ศึกษาถึ งประสิ ทธิ ภาพของการลดปริ มาณ
ก๊าซคาร์ บ อนไดออกไซด์ข องสาหร่ ายขนาดเล็ ก เพื่ อเป็ นแนวทางใน
ประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ นการลดปริ มาณก๊ า ซคาร์ บ อนไดออกไซด์ ที่ เ กิ ด จาก
ขบวนการต่ างๆ จากโรงงานอุ ตสาหกรรม และเพื่ อประโยชน์ ในการ
นําไปใช้เป็ นข้อมูลสําหรับการพิจารณาศักยภาพ ความเป็ นไปได้ของการ
ใช้ประโยชน์จากสาหร่ ายขนาดเล็กในด้านอุตสาหกรรมในเชิ งพาณิ ชย์
ต่อไป

μ
N1
N2
t1
t2

2. วิธีการวิจยั
2.1 สารเคมี และสาหร่ ายขนาดเล็กทีใ่ ช้ ในการศึกษา

สาหร่ ายที่ใช้ในการศึกษาสายพันธุ์ Scenedesmus sp. ได้มา
จากหลักสู ตรวิศวกรรมสิ่ งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา และสาหร่ าย Scenedesmus obliquus TISTR 8522 ได้มาจาก
สถาบันวิจยั วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่ งประเทศไทย เลี้ ยงในสู ตร
อาหาร Jaworski’s medium (JM) และสารเคมีที่ใช้ในการวิเคราะห์ทุก
ชนิดเป็ น Analytical reagent (AR)

=
=
=
=
=

อัตราการเจริ ญเติบโตจําเพาะ (day-1)
มวลสาหร่ ายเริ่ มต้นในการทดลอง (mg/l)
มวลสาหร่ ายวันเก็บตัวอย่าง (mg/l)
วันที่เริ่ มต้นการทดลอง (day)
วันที่เก็บตัวอย่าง (day)

2.4 ศึกษาประสิทธิภาพของการลดก๊ าซคาร์ บอนไดออกไซด์
ศึกษาประสิ ทธิ ภาพของการลดก๊าซคาร์ บอนไดออกไซด์ โดย
วัดปริ มาณก๊าซคาร์ บอนไดออกไซด์ก่อน และหลังออกจากชุดการทดลอง
โดยใช้เครื่ องวัดองค์ประกอบก๊าซ (Geotech model Biogas 5000, UK)
เก็บตัวอย่างทุกๆ 2 วัน เป็ นเวลา 16 วัน คํานวณหาประสิ ทธิ ภาพการลด
ก๊าซคาร์ บอนไดออกไซด์ของสาหร่ ายจากสมการที่ 2 [8]

2.2 การเตรียมหัวเชื้อสาหร่ าย และการเพิม่ ปริมาณ

นําหัวเชื้ อสาหร่ ายมาเลี้ ยงในอาหารเหลวสู ตร JM โดยใช้หัว
เชื้ อเริ่ มต้นมีค่าความหนาแน่ นของเซลล์สาหร่ ายอยู่ที่ 0.5 จํานวน 10%
โดยปริ มาตร มาเทลงถังขนาด 50 ลิตร ที่บรรจุอาหารเหลว ปริ มาตร 40
ลิตร ให้แสงจากหลอดไฟสี ส้ม (Warm white light) ค่าความเข้มแสง
4,000 ลักซ์ (4 in 1 Multi-function environmental meter model ST-8820;
Taiwan) โดยให้แสงตลอด 24 ชัว่ โมง และเติมอากาศจากเครื่ องปั๊ ม
อากาศที่ อตั ราการเติ ม 30 ลิ ตรต่อนาที ตลอด 24 ชั่วโมง ทําการเลี้ ยง
สาหร่ ายจนมีค่าความหนาแน่นของเซลล์สาหร่ าย(Optical density; OD560)
โดยใช้เครื่ อง Uv-visible spectrophotometer (Biochrom model libra
S12; UK) อยูใ่ นช่วง 0.3-0.5 เพื่อใช้เป็ นหัวเชื้ อตั้งต้นในการทดลองขั้น
ต่อไป

Efficiency of CO2 capture = Influent of CO2 – Effluent of CO2
/ Influent of CO2 x 100

(2)

3. ผลการวิจยั และอภิปราย
การเติมปริ มาณก๊าซคาร์ บอนไดออกไซด์ที่อตั ราการไหล 0.1
vvm มีผลต่อค่าความเป็ นกรดด่างของสาหร่ าย Scenedesmus sp. และ
Scenedesmus obliquus TISTR 8522 (รู ปที่ 1)
พบว่า สาหร่ าย
Scenedesmus sp. จะมีค่าความเป็ นกรดด่างอยูร่ ะหว่าง 6.80-6.98 ส่ วน
สาหร่ าย Scenedesmus obliquus TISTR 8522 มีค่าความเป็ นกรดด่างอยู่
ระหว่าง 6.34-6.81 ส่ วนชุ ดควบคุ มมี ค่าความเป็ นกรดด่างอยู่ในช่ วง
6.81-7.30
การเติ มก๊าซคาร์ บอนไดออกไซด์ส่ งผลต่อค่าความเป็ นกรด
ด่างและมวลสาหร่ าย โดยสาหร่ าย Scenedesmus sp. และ Scenedesmus
obliquus TISTR 8522 มีค่าเหมาะสมสําหรับการเจริ ญเติบโตและมีมวล
สาหร่ ายมากกว่าชุดควบคุม โดยทัว่ ไปสาหร่ าย Scenedesmus sp. เติบโต
ได้ดีในค่าความเป็ นกรดด่างช่วงกว้าง ค่าความเป็ นกรดด่างที่เหมาะสมต่อ
การเจริ ญของสาหร่ ายบางสาหร่ ายสายพันธุ์ เช่ น Scenedesmus obliquus
สามารถเจริ ญเติบโตได้ดีค่าความเป็ นกรดด่างเท่ากับ 7.00 มีการผลิตมวล

2.3 ศึ ก ษาผลของก๊ า ซคาร์ บอนไดออกไซด์ ต่ อ ผลผลิต ของ
สาหร่ าย

นําหัวเชื้ อสาหร่ ายที่ เพาะเลี้ ยงไว้ในข้อ 2.2 มาทําการศึ กษา
โดยแบ่งการทดลองออกเป็ น 2 ชุ ดการทดลอง ชุ ดการทดลองละ 3 ซํ้า
โดยทําการทดลองในถังไบโอรี แอคเตอร์ 10 ลิ ตร ปริ มาตร 5 ลิ ตร ส่ วน
ชุดการทดลองที่ 2 ซึ่ งเป็ นชุ ดการทดลองนั้น นอกจากเติมอากาศแล้วทํา
การเติมก๊าซคาร์ บอนไดออกไซด์ 99% ที่อตั ราการไหล 0.1 vvm
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สาหร่ ายเพิ่มขึ้ นถึ งร้ อยละ 25.6% [9]
quadricauda อยูร่ ะหว่าง 5.00-7.00 [10]

ส่ วนสาหร่ าย Scenedesmus

ดังนั้นจะเห็ นได้ว่าผลของการเติ มก๊าซคาร์ บอนไดออกไซด์มีผลต่อการ
เจริ ญเติ บ โตของสาหร่ ายทั้ง 2 ชนิ ด จากรายงานวิ จยั พบว่า สาหร่ าย
Scenedesmus obliquus มี มวลเพิ่มขึ้นจาก 5,241 มิ ลลิ กรั มต่อลิ ตร เป็ น
14,224 มิลลิ กรัมต่อลิ ตร ก่อนเติมและหลังเติมก๊าซคาร์ บอนไดออกไซด์
[11] และสาหร่ าย Scenedesmus IMMTCC-6 เมื่ อ มี ก ารเติ ม ก๊ า ซ
คาร์ บอนไดออกไซด์ 99.9% ที่อตั ราการไหล 0.2 vvvm พบว่า สาหร่ ายมี
ค่าอัตราการเจริ ญเติบโตจําเพาะอยูท่ ี่ 0.42 ต่อวัน และมวลสาหร่ ายอยู่ที่
71.7 มิ ล ลิ ก รั ม ต่ อ ลิ ต รต่ อ วัน มากกว่ า ชุ ด ควบคุ ม มี ค่ า อัต ราการ
เจริ ญเติบโตจําเพาะอยูท่ ี่ 0.23 ต่อวัน และมวลสาหร่ ายอยูท่ ี่ 16.1 มิลลิ กรัม
ต่ อ ลิ ตรต่ อ วัน [12] ส่ ว นสาหร่ า ย Scenedesmus obliquus CNW-N
พบว่ามีปริ มาณการผลิ ตมวลสาหร่ ายอยูท่ ี่ 292.50 มิลลิ กรัมต่อลิ ตรต่อวัน
และมี อ ัตราการเจริ ญ เติ บ โตจํา เพาะอยู่ที่ 1.19 ต่ อ วัน ส่ วนสาหร่ า ย
Scenedesmus obtusiusculus พบว่า มี ค่าอัตราการเจริ ญเติบจําเพาะอยู่ที่
0.38 ต่อวัน และมวลสาหร่ ายอยูท่ ี่ 6,000 มิลลิ กรัมต่อลิ ตร ตามลําดับ [7]
ส่ วนสาหร่ าย Scenedesmus dimorphus เมื่อเติมก๊าซคาร์ บอนไดออกไซด์
ที่ 50% ที่อตั ราการไหล 1.5 vvm มีอตั ราการเจริ ญเติบโตจําเพาะถึ ง 0.105
ต่อวัน และมี มวลสาหร่ ายมากถึ ง 1,406 มิ ล ลิ ก รั มต่ อลิ ตร [13] จาก
การศึกษา พบว่า สาหร่ าย Scenedesmus sp. และ Scenedesmus obliquus
TISTR 8522 มีค่าอัตราการเจริ ญเติบโตจําเพาะมากกว่างานวิจยั ของ AlShatri แต่นอ้ ยกว่างานวิจยั ของ Toledo-Cervantes อาจเป็ นเพราะว่ามีการ
เติมก๊าซคาร์ บอนไดออกไซด์ที่แตกต่างกันออกไป และค่าความเป็ นกรด
ด่ า งส่ ง ผลต่ อ การเจริ ญเติ บ โต งานวิ จ ัย ของ Al-Shatri และ ToledoCervantes ควบคุมค่าความเป็ นกรดด่าง และสู ตรอาหารที่เลี้ยงก็แตกต่าง
กัน ในการทดลองนี้ ใช้สูตรอาหาร Jawork’s medium (JM) ส่ วนงานวิจยั
ของ Al-Shatri ใช้สูตรอาหาร Bold’s basal medium (BBM) และงานวิจยั
ของ Toledo-Cervantes ใช้สูตรอาหาร BG-11

รูปที่ 1 ผลของปริ มาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ต่อความเป็ นกรดด่างของ
สาหร่ าย Scenedesmus sp. และ Scenedesmus obliquus TISTR 8522
ตารางที่ 1 ผลของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ต่อค่าความหนาแน่นของ
เซลล์สาหร่ าย (OD560) มวลสาหร่ าย (Biomassmax) อัตราการเจริ ญเติบโต
จําเพาะ (µmax) ของสาหร่ าย Scenedesmus sp. และ Scenedesmus
obliquus TISTR 8522
Microalgae
control
Scenedesmus sp.
S.obliquus
TISTR 8522

ODmax
µmax
0.62±0.03 0.341±0.02
0.77±0.02 0.666±0.01
0.84±0.02 0.885±0.02

Biomassmax
683±76.38
1,567±208.17
2,350±132.29

จากการศึกษา (ตารางที่ 1) พบว่า สาหร่ าย Scenedesmus
obliquus TISTR 8522 มีค่าความหนาแน่นของเซลล์สาหร่ ายสู งสุ ดอยู่ที่
0.84±0.02 ส่ วน Scenedesmus sp. มีค่าความหนาแน่นของเซลล์สาหร่ าย
สู ง สุ ด อยู่ที่ 0.77±0.02 ส่ ว นชุ ด ควบคุ ม มี ค่ า ความหนาแน่ น ของเซลล์
สาหร่ ายสู งสุ ดอยูท่ ี่ 0.62±0.03 เมื่อมีการเติมก๊าซคาร์ บอนไดออกไซด์ที่
อัตราการไหล 0.1 vvm พบว่า สาหร่ ายมี มวลสาหร่ ายมากกว่าชุ ด
ควบคุ ม โดยมี ป ริ มาณมวลสาหร่ ายมากที่ สุ ดถึ ง 2,350±132.29
มิ ล ลิ ก รั ม ต่ อ ลิ ต ร 1,567±208.17 มิ ล ลิ ก รั ม ต่ อ ลิ ต ร และ 683±76.38
มิ ล ลิ กรั ม ต่ อ ลิ ตร ตามลํ า ดั บ นอกจากนี้ ยัง พบว่ า การเติ ม ก๊ า ซ
คาร์ บอนไดออกไซด์มีผลต่ออัตราการเจริ ญเติ บโตจําเพาะของสาหร่ าย
Scenedesmus obliquus TISTR 8522 มีค่าอัตราการเจริ ญเติบโตจําเพาะ
สู งสุ ดอยูท่ ี่ 0.885±0.02 ต่อวัน รองลงมาเป็ นสาหร่ าย Scenedesmus sp.
อัต ราการเจริ ญเติ บ โตจํา เพาะสู ง สุ ด อยู่ที่ 0.666±0.01 ต่ อ วัน และชุ ด
ควบคุ มมี ค่าอัตราการเจริ ญเติ บโตจําเพาะสู งสุ ดอยู่ที่ 0.341±0.02 ต่อวัน

รู ปที่ 2 ประสิ ทธิ ภาพการลดปริ มาณก๊าซคาร์ บอนไดออกไซด์ของ
สาหร่ าย Scenedesmus sp. และ Scenedesmus obliquus TISTR 8522
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จากการศึ ก ษา (รู ปที่ 2) พบว่ า สาหร่ าย Scenedesmus
obliquus TISTR 8522 และ Scenedesmus sp. มีประสิ ทธิ ภาพในการลด
ปริ มาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สูงสุด 97.00±1.53% และ 94.00±1.53%
ตามลําดับ ดังนั้นการใช้สาหร่ ายจึ งเป็ นเทคนิ คที่ มีประสิ ทธิ ภาพในการ
ลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

4. สรุป
การศึ กษาประสิ ทธิ ภาพของสาหร่ ายในการลดก๊ า ซ
คาร์ บอนไดออกไซด์ และผลของก๊าซคาร์ บอนไดออกไซด์ ต่อการเจริ ญ
ของสาหร่ าย การศึกษาครั้งนี้ ได้ทาํ การเลื อกสาหร่ าย Scenedesmus sp.
และ Scenedesmus obliquus TISTR 8522 โดยทําการเพาะเลี้ยงสาหร่ าย
ในอาหารเหลวสู ตรเจเอ็ม ในถังปฏิกิริยาขนาด 5 ลิ ตร โดยให้ความเข้ม
แสงที่ 4,000 ลักซ์ และให้อากาศด้วยเครื่ องเติมอากาศตลอด 24 ชัว่ โมง
ทําการเติมก๊าซคาร์ บอนไดออกไซด์ 99% ที่อตั ราการไหล 0.1 vvm เป็ น
เวลา 16 วัน ผลการศึกษาพบว่าสาหร่ าย Scenedesmus obliquus TISTR
8522
การเจริ ญของสาหร่ า ยและประสิ ท ธิ ภ าพในการลดก๊ า ซ
คาร์ บอนไดออกไซด์ดีกว่าสาหร่ าย Scenedesmus sp. โดยมีค่าอัตราการ
เจริ ญเติบโตจําเพาะสู งสุ ดเท่ากับ 0.885±0.02 ต่อวัน ค่ามวลสาหร่ าย
สู งสุ ด 2,350±132.29 มิล ลิ กรั มต่อลิ ตร และประสิ ทธิ ภาพในการก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์สูงสุด 97.00±1.53%
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บทคัดย่อ

1. บทนํา

แบบจําลองการปลดล็อคกลอนไฟฟ้ าด้วยการตรวจจับ และ
ประมวลผลภาพคิ ว อาร์ โ ค้ด นี เป็ นสิ งประดิษ ฐ์ต้ น แบบที นํา การใช้
ประโยชน์ของคิวอาร์โค้ดมาประยุกต์ใช้ในด้านการรั กษาความปลอดภัย
ซึ งขันตอนวิธีการทํางานของของแบบจําลองดังกล่าวนัน ประกอบด้วย 3
ส่ วน ได้แก่ 1.การตรวจจับระยะเพือถ่ายภาพคิวอาร์โค้ดด้วยโมดูลอัลตร้ า
โซนิก 2.การประมวลผลภาพคิวอาร์โค้ดผ่านบอร์ดราสเบอรี พาย และ 3.
การตัดสิ นใจปลดล็อคกลอนไฟฟ้ า ซึ งการทํางานทังหมดนี จะแสดงผล
ผ่านหน้าจอแสดงผลแอลซี ดีในทุ กขันตอน โดยกาํ หนดให้มีการส่ งภาพ
คิวอาร์โค้ด ผ่านทางอีเมล์ของผูต้ อ้ งการใช้งานก่อนทํางานในช่ วงเช้าของ
ทุกวัน ซึ งผลของการจัดทําแบบจําลองการปลดล็อคกลอนไฟฟ้ านี นัน
แสดงให้เห็นถึ งการใช้ภาพคิ วอาร์ โค้ดเพือการปลดล็อคกลอนไฟฟ้ าได้
ตามวัตถุประสงค์และมีความถูกต้อง
คําสําคัญ: คิ วอาร์ โค้ด บอร์ ดราสเบอรี พาย โมดูลอัลตร้ าโซนิ ก กลอน
ไฟฟ้ า

ด้ว ยความเจริ ญ ก้า วหน้ า ทางเทคโนโลยี ที มี ป ระโยชน์ต่ อ
มนุ ษย์ในปั จ จุ บัน ถื อ เป็ นตัวชี วัด หนึ งที บ่ ง บอกถึ งความก้าวหน้าและ
ศักยภาพของประเทศทีกาํ ลังพัฒนาเป็ นอย่างดี คณะผูจ้ ดั ทําจึ งมี แนวคิ ดที
จะนําเทคโนโลยีคิวอาร์โค้ด ซึ งเป็ นเทคโนโลยีทีได้รับความนิยมและเป็ น
ที น่ าสนใจในปั จจุ บันมาใช้ร่วมกับระบบการรั กษาความปลอดภัย เพื อ
เป็ นแนวทางหรื อ ทางเลื อ กใหม่ สํา หรั บ การรั ก ษาความปลอดภัย ใน
อนาคต โดยอาศัยกล้องเว็บแคมเชือมต่อกับบอร์ดราสเบอร์รีพาย และการ
เขี ยนโปรแกรมควบคุ มการทํางานด้วยภาษาไพธอน จากนันนําผลการ
ทํา งานดังกล่ า ว เพื อใช้อ้างอิ ง บุ ค คลว่า สามารถผ่า นระบบรั กษาความ
ปลอดภัยและปลดล็อคกลอนไฟฟ้ าตามรู ปแบบคิ วอาร์ โค้ดที ได้กาํ หนด
ไว้ได้หรื อไม่ ซึ งการนําเทคโนโลยี คิว อาร์ โ ค้ด มาใช้ในด้า นการรั ก ษา
ความปลอดภัยนี ถือเป็ นอีกทางเลือกหนึงทีแตกต่างจากเทคโนโลยีระบบ
ปลดล็ อ คเดิ ม ๆ และเป็ นการประยุก ต์ใช้เทคโนโลยี คิว อาร์ โค้ด ที เป็ น
เทคโนโลยี ที น่ า สนใจในปั จ จุ บัน ให้เ กิด ประโยชน์แ ละเป็ นแนวทาง
สําหรั บการสร้ างเทคโนโลยีอืนๆ เพืออํานวยความสะดวกแก่มนุ ษย์ใน
อนาคต

Abstract
The electric strike unlocking model using QR code image
detection and processing is the invention which study the application of
QR code in the security system. The methodology of this model
separated into 3 parts consisting of 1. The QR code image detection
process and capturing using ultrasonic detector module. 2. The QR code
image processing via raspberry pi board. 3. The process of the electric
strike unlocking and illustrated through the LCD display. The QR code
image is created by this model are send to user’s Email before their
work start in the morning. The result of this project is show the
perfective of the electric strike unlocking when using QR code image
following objectives and correctly.
Keywords: QR code, raspberry pi board, ultrasonic module, electric
strike

2. วิธีการดําเนินงาน
แบบจําลองการปลดล็อคกลอนไฟฟ้ าด้วยการตรวจจับและ
ประมวลผลภาพคิวอาร์โค้ด คณะผูจ้ ดั ทําได้ศึกษาและออกแบบใน 3 ส่ วน
ได้แ ก่ การศึ ก ษาส่ ว นประกอบทังหมดของแบบจําลอง การออกแบบ
โครงสร้างภายนอกและภายในของแบบจําลอง และขันตอนวิธีการทํางาน
(Algorithm) ของแบบจําลอง
2.1 ส่ วนประกอบทังหมดของแบบจําลอง
โมดูลอัลตร้ าโซนิ ก
กล้องเว็บแคม

วงจรแบ่งแรงดัน

วงจรทรานซิ สเตอร์

บอร์ ดราสเบอร์ รีพาย

รี เลย์

อุปกรณ์แหล่งจ่ายไฟ
จอแสดงผล

บอร์ ด I2C

กลอนไฟฟ้ า

รู ปที 1 การทํางานร่ วมกันของบอร์ดราสเบอรี พายกับกลอนไฟฟ้ า
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การเชือมต่ออุปกรณ์ทงหมดของแบบจํ
ั
าลองนี อุ ปกรณ์ทุ กตัว
ถูก ต่ อเข้า กับ บอร์ ด ราสเบอรี พาย ซึ งเป็ นหน่ ว ยประมวลผลหลัก ของ
แบบจําลอง โดยมีหน้าทีรับข้อมูลเข้ามาประมวลผลและส่ งข้อมูลออกไป
ให้อุปกรณ์อืนๆ ทํางาน แบ่งการทํางานแต่ละส่ วนดังรู ปที 1 และรู ปที 2

2.2 การออกแบบโครงสร้ างภายนอกและภายในของแบบจําลอง
การออกแบบโครงสร้างภายนอกและภายในของแบบจําลอง
แสดงส่ วนของด้านหน้าและส่ วนของด้านหลัง แสดงดังรู ปที 3
2.3 ขันตอนวิธีการทํางาน ของแบบจําลอง
ขันตอนวิ ธี ท ํา งานของแบบจํา ลองนัน ประกอบด้ว ยการ
ทํางานใน 3 ส่ วน ได้แก่ การตรวจจับระยะเพือถ่ ายภาพคิ วอาร์ โค้ดด้วย
โมดูลอัลตร้าโซนิก การประมวลผลภาพคิวอาร์ โค้ดผ่านบอร์ ดราสเบอรี
พาย และการตัดสิ นใจปลดล็อ คกลอนไฟฟ้ า ซึ งขันตอนวิธีการทํางาน
แสดงดังรู ปที 4(ก) - (ข)

(ก)
(ข)
รู ปที 2 การเชือมต่ออุปกรณ์ทงหมดของแบบจํ
ั
าลอง

3. ผลการสร้ างแบบจําลองการปลดล็อคกลอนไฟฟ้ าด้ วยการ
ตรวจจับและประมวลผลภาพคิวอาร์ โค้ด

(ก)
(ข)
รู ปที 3 การออกแบบโครงสร้างของแบบจําลอง

(ก)

(ข)

รู ปที 5 แบบจําลองทีสร้างขึน
เริ มต้นทํางาน

ระยะทาง < 12

3. สรุปผล

แสดงข้อความไม่ตรวจพบ

ตรวจจับระยะ

แบบจําลองทีสร้างขึนนี เป็ นการนําประโยชน์ของเทคโนโลยี
ภาพคิวอาร์ โค้ด มาใช้ในด้านการรั กษาความปลอดภัยให้กบั ที พักอาศัย
หรื อสถานทีสําคัญ โดยแบบจําลองมีการใช้งานทีสะดวก รวดเร็ ว มี ความ
ปลอดภัย และมี ค วามถู ก ต้ อ ง จึ ง มี ค วามเหมาะสมต่
อ การนํา ไปเป็ น
3
ต้นแบบสําหรับสร้างระบบจริ งได้ในอนาคต

ไม่ใช่

ใช่

ไ

แสดงข้อความตรวจพบ
ทําการบันทึกภาพ

เอกสารอ้ างอิง
ตรวจพบ QR

ตรวจสอบสิ ทธิ การใช้งาน

มีสิทธิ การใช้งานของระบบ

[1] ระบบอุ ลตร้ าโซนิ ค (Ultrasonic ). [ระบบออนไลน์] .แหล่ งที มา
student.nu.ac.th/electronic/Part01/Ultrasonic.doc (9 ส.ค. 2558).
[2] ลีนุกซ์.[ระบบออนไลน์].แหล่ งที มา https://th.wikipedia.org/wiki/ลี
นุกซ์ (9 ส.ค. 2558).
[3] Alex Bradbury and Ben Everard.Learning Python wiyh Raspberry
Pi.US&UK : British Library.2014.

ใ
แสดงข้อความ No Access
ไม่ใช่

ใช่
แสดงข้อความ PASSED

นายณัฐกิตติ พูลเอียม นางสาวนุชนาฏ หาไม้ตรี
นักศึกษาสาขาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื อสาร
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

รี เลย์ทาํ งานปลดกลอน

นายนนทรัฐ บํารุงเกียรติ
วศ.ม. (ไฟฟ้ า) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วศ.บ. (โทรคมนาคม) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
อาจารย์ประจําสาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื อสาร
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

หน่วงเวลา 5 วินาที แล้วกลอนล็อค

รู ปที 4 ขันตอนวิธีการทํางานของแบบจําลอง
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SmartCane: An Automatic Navigator Walking Stick for Blind Person
สมาร์ ทแคน:ไม้ เท้านาทางอัตโนมัติสาหรับผู้พกิ ารทางสายตา
พชร วีระภักดี1 รณกร ขาเพชร2 วชิราวุธ ธรรมวิเศษ3 และ อุรฉัตร โคแก้ว4
ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
123 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40001 โทรศัพท์ 0-4336-2188-90 ต่อ 101-103
1
E-mail : toonpachara@hotmail.com, E-mail2: runnakon13@hotmail.com, E-mail3: twachi@kku.ac.th and E-mail4: urachart@kku.ac.th

Google Map service for searching the walking path. To navigate, the
device uses GPS and compass sensor to detect the current position and
direction, and send different sets of sounds and vibrations through the
cane to tell the user whether they should walk forward or turn left or right.
We evaluated the prototype device with students of Khon Kean School
for the Blind. As the result, most of testers are appreciated the device.

บทคัดย่ อ
SmartCane เป็ นอุปกรณ์ไม้เท้านาทางอัจฉริ ยะที่สร้ างขึ้น เพื่ อ
ช่ วยผูท้ ี่พิการทางสายตาให้สามารถเดิ นทางได้โดยไม่ตอ้ งพึ่ งพาคนอื่ น
โดยอุปกรณ์ตน้ แบบพัฒนาโดยใช้ บอร์ ด Arduino Nano ให้มีน้ าหนักเบา
มีการใช้เซ็นเซอร์ อลั ตราโซนิ คสาหรับตรวจจับสิ่ งกี ดขวาง เซ็นเซอร์ เข็ม
ทิศสาหรับตรวจจับทิศทาง โดยจะแจ้งเตือนด้วยสัญญาณเสี ยงและการ
สั่นสะเทือนที่ดา้ มจับ นอกจากนี้ ไม้เท้าสามารถเชื่ อมต่อกับสมาร์ ท โฟน
ระบบแอนดรอยด์ผ่านทางบลู ทู ธ เพื่ อเปิ ดใช้งานระบบน าทางซึ่ งผูใ้ ช้
สามารถค้นหาปลายทางที่ตอ้ งการเดินไปด้วยเสี ยงพูด จากนั้นโปรแกรม
จะค้นหาเส้นทางจาก Google Map และ เริ่ มระบบนาทางเพื่อบอกทิศทาง
ที่ ต้องเดิ นจนสามารถเดิ นไปถึ ง จุด หมาย โดยไม้เ ท้าจะทราบตาแหน่ ง
ปัจจุบนั จาก GPS และ ทิศทางจากเข็มทิศของไม้เท้า การทดสอบผูพ้ ฒั นา
ได้นาอุปกรณ์ ต้นแบบทดลองกับ นัก เรี ยนโรงเรี ยนคนตาบอดจัง หวัด
ขอนแก่นซึ่งในภาพรวมของอุปกรณ์อยูใ่ นระดับพอใจมาก

Keywords: Smart Walking Stick, Blind Person, Arduino, GPS Navigator

1.บทนา
ผูพ้ ิการทางสายตานั้นไม่สามารถมองเห็ นสิ่ งกี ดขวางและไม่
ทราบทิศทางดังนั้นการเดิ นทางจึงเป็ นเรื่ องที่ยงุ่ ยาก จาเป็ นต้องมีคนช่ วย
นาทางให้ซ่ ึ งหาไม่มีผชู ้ ่ วยพวกเขาก็ไม่สามารถเดิ นทางไปได้ดว้ ยตนเอง
เพื่อช่ วยให้คนตาบอดสามารถเดิ นทางไปที่ต่างๆได้ด้วยตนเอง ผูว้ ิจยั จึง
ทาการพัฒนา ไม้เท้าอัจฉริ ยะ Smart Cane ให้เป็ นอุปกรณ์สาหรับนาทาง
แบบอัตโนมัติ โดยภายในไม้เท้าจะประกอบด้วยอุปกรณ์เซ็นเซอร์ ที่จะส่ ง
คลื่ น โซน่ าออกไปเพื่ อ ตรวจจับ สิ่ งกี ด ขวาง และ วงจรเข็มทิ ศ ที่ จ ะวัด
ทิศทางที่ไม้เท้าชี้ ไป โดยจะมีการส่ งสัญญาณเป็ นชุดของความถี่เสี ยง และ
การสัน่ สะเทือนไปที่ไม้เท้า ทาให้คนตาบอดสามารถรู ้ ว่าข้างหน้ามี สิ่งกี ด
ขวาง และ ขณะนี้กาลังเดินไปทิศทางใด
นอกจากนั้นเพื่อให้คนตาบอดเดิ นทางไปยังสถานที่ต่างๆได้
เอง ไม้เท้าจะสามารถเชื่ อมต่อกับโปรแกรมประยุกต์ในโทรศัพท์สมาร์ ท
และค้นหาสถานที่ปลายทางโดยใช้เสี ยงพูด เมื่อได้ตาแหน่ งของสถานที่
แล้วระบบค้นหาเส้นทางการเดิ นจาก Google Map เพื่อแนะนาเส้นทาง
และ ใช้ GPS กับ โมดูลเข็มทิศ เพื่อให้ทราบตาแหน่ งและทิศทางปั จจุบนั
แล้วไม้เ ท้าก็ จ ะส่ ง สัญ ญาณ เป็ นชุ ดความถี่ เ สี ย งเพื่ อบอกให้ เ ดิ น และ
สัญญาณการสั่นสะเทื อนที่มือจับเพื่อบอกให้เลี้ ยวซ้าย เลี้ยวขวา จนกว่า
ผูใ้ ช้จะเดินไปถึงปลายทาง ด้วยไม้เท้า Smart Cane นี้ จะทาให้คนตาบอด
สามารถเดินไปที่ต่างๆได้เองโดยไม่ตอ้ งมีผนู ้ าทาง

คาสาคัญ : ไม้เท้านาทางอัจฉริ ยะ, คนตาบอด, Arduino, ระบบนาทาง
GPS

Abstract
Smart Cane is an automatic navigator walking stick to guide
blind person for walking around cities by themselves. The prototype
device is developed using Arduino Nano board blind that uses an
ultrasonic sensor to detect obstacles and a compass sensor to detect
directions, and notifies by beep sounds and vibration. In additional, the
device can connect to an Android Smartphone via Bluetooth for opening
the navigation system. In android application, the user can tell the name
of destination place by voice. After that, application will connect to
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อิ เล็กทรอนิ กส์ และคอมพิวเตอร์ แห่ งชาติ ที่ให้ทุนสนับสนุ นในการวิจยั
และ ขอบคุณคณะครู และนักเรี ยนโรงเรี ยนคนตาบอดจังหวัดขอนแก่นที่
ให้ร่วมทดสอบและให้คาแนะนา

2. วิธีดาเนินการ
2.1 แนวคิดและเครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการพัฒนา

เอกสารอ้ างอิง
[1] Amanda Kooser(July 29,2014). Smart shoes vibrate you in the right
direction using Google Maps. Available: http://www.cnet.com/news/
bluetooth-smart-shoes-vibrate-you-in-the-right-direction/
[2] รพี โพธิชยั (2011). ระบบนาทางภายในอาคารเพื่อผูพ้ ิการทางสายตา
ด้วยเทคโนโลยีอาร์เอฟไอดี . วิทยานิ พนธ์, คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
[3] Google Inc(2015). Google Maps Directions API Find directions
between locations. Available: https://developers.google.com/maps/
documentation/directions/
รู ปที่ 1 ภาพรวมระบบ

นายพชร วีระภักดี การศึกษาระดับปริ ญญาตรี สาขา
เทคโนโลยีสารสนเทศการสื่ อสารจากมหาวิทยาลัย
ขอนแก่ น งานวิ จ ัย ที่ ส นใจเกี่ ย วกับ เว็ บ ไซต์ ก าร
ออก แ บบแ ล ะ สถาปั ตยกรรมแล ะ เ ค รื อข่ าย
คอมพิวเตอร์
นายรณกร ข าเพชร การระดับ ปริ ญ ญาตรี สาขา
เทคโนโลยีสารสนเทศการสื่ อสาร จากมหาวิทยาลัย
ข อนแ ก่ นงานวิ จั ย ที่ สนใ จเ กี่ ย วกั บ เ ว็ บ ไ ซ ต์
สถาปั ตยกรรมและเครื อข่ายคอมพิวเตอร์
วชิราวุธ ธรรมวิเศษ การศึกษาระดับ ปริ ญญาเอกสาขา
วิ ท ยาการคอมพิ ว เตอร์ จ ากมหาวิ ท ยาลัย ขอนแก่ น
งานวิ จ ัย ที่ ส นใจเกี่ ย วกับ คอมพิ ว เตอร์ ศึ ก ษา เว็ บ
เทคโนโลยี การสกัดและการผสานข้อมูลสารสนเทศ

การพัฒนาไม้เท้านาทางอัจฉริ ยะ เพื่อให้ตรงตามความต้องการของ
คนตาบอดจริ งๆ ผูว้ ิจยั ได้ทดสอบและขอคาแนะนาจากโรงเรี ยนคนตา
บอดจังหวัดขอนแก่น ทาให้ทราบถึงข้อจากัดและลักษณะของไม้เท้า การ
ส่งสัญญาณเตือนที่เหมาะสมกับคนตาบอด
รู ปที่ 1 แสดงภาพรวมของระบบที่ออกแบบ โดยเครื่ องมือที่
ใช้ในการพัฒนาประกอบด้วย ส่ วนของฮาร์ ดแวร์ ประกอบด้วย บอร์ ด
Arduino, โมดูลเข็มทิศ , โมดูล Ultrasonic Sensor, โมดูลบลูทูธ, ลาโพง,
มอเตอร์ สั่ น , ไม้ เ ท้ า , แบตเตอร์ รี่ พกพา ส่ วนของซอฟต์ แ วร์
โปรแกรมควบคุมอุปกรณ์พฒั นาด้วย ภาษา C++ บน Arduino IDE และ
โปรแกรมประยุกต์บนสมาร์ ทโฟนพัฒนาด้วย Android Studio และ App
Inventor โดยใช้ภาษา Java และบริ การ Google Map Service API สาหรับ
ค้นหาข้อมูลเส้นทาง

3.สรุปและอภิปรายผล

อุ ร ฉั ต ร โคแก้ ว การศึ ก ษาระดับปริ ญ ญาเอกสาขาวิ ธี
ท า ง ก า ร เ รี ย น รู ้ ผ่ า น สื่ อ อิ เ ล็ ก ท ร อ นิ ก ส์ จ า ก
มหาวิ ท ยาลั ย อัส สั ม ชั ญ งานวิ จ ั ย ที่ ส นใจเกี่ ย วกั บ
คอมพิวเตอร์ ศึก ษา คอมพิวเตอร์ ก ราฟฟิ กส์ และการ
ปฏิสมั พันธ์ระหว่างมนุษย์

จากการพัฒนาไม้เท้านาทางอัจฉริ ยะเพื่อช่ วยเหลื อผูพ้ ิการทาง
สายตา และได้นาไปให้คนตาบอดที่โรงเรี ยนคนตาบอดจังหวัดขอนแก่น
ได้ทดลองใช้ ระดับคะแนนความพึงพอใจต่อการใช้งานในภาพรวมของ
ระบบอยูใ่ นระดับพอใจมาก

กิตกรรมประกาศ
ผู้วิ จ ัย ขอขอบคุ ณ ภาควิ ช าวิ ท ยาการคอมพิ ว เตอร์ คณะ
วิ ท ยาศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย ขอนแก่ น ขอขอบคุ ณ ศู น ย์เ ทคโนโลยี
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การตรวจความสุ กของทุเรียนจากสมบัติทางไฟฟ้าที่ขั้วก้ านทุเรียนด้ วยโพรบแบบขนาน
The Ripeness Determination of Durian by Measuring the Electric Properties
On the Stem of Durian with parallel probes
มนตรี ไชยชาญยุทธ์ 1 และ พลศาสตร์ เลิ ศประเสริฐ 2
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able to measure the dielectric values changing at durian stem. From
experimental results, we found that the parallel probe to checkers the
durian of 105 – 110 days (durian of 70 – 75%), 100 representative
sample, the system could verify correct 95%, while the monitoring with
durian of 110 – 115 days (durian of 80 – 85%), an amount of 20
representative sample, the system could verify correctly and efficiently.

บทคัดย่ อ
บทความนี้ กล่าวถึงการออกแบบการวัดคุณภาพความสุ ก ของ
ทุเ รี ยนแบบไม่ทาลายโดยการศึ ก ษาความสัมพัน ธ์ ข องอายุ ทุ เ รี ย นก บั
สมบัติไฟฟ้ าที่ขว้ ั ทุเ รี ยนด้วยโพรบแบบขนาน ซึ่งอาศัยการเปลี่ ย นแปลง
ค่า ไดอิเ ล็กตริ กที่ขว้ ั ทุเ รี ยนตามอายุ ข องทุ เ รี ย น โพรบที่ อ อกแบบถู ก
นามาใช้เ ป็ นคาปาซิเ ตอร์ ในวงจรอะสเตเบิลมัลติไวเบรเตอร์ วงจรจะออส
ซิ เ ล ทค่ า ค วา มถี่ อ อ ก มา ในช่ ว งต่า งก นั ตา มอ า ยุ ทุ เ รี ยน แล ะใช้
ไมโครคอนโทรลเลอร์ ในการประมวลผลค่า ความถี่ เ พื่ อ ตอบอายุ และ
เปอร์ เ ซ็นต์ความสุกของทุเ รี ยน แสดงผลผ่านหน้าจอแอลซี ดี และระดับ
แถบแอลอีดี จากการศึกษา และเกบ็ ข้อ มู ล พบความสัมพัน ธ์ ข องอายุ
ทุเ รี ยนก ับค่าความเป็ นไดอิเ ล็กตริ กของขั้ว ทุ เ รี ย นว่า โพรบแบบขนาน
สามารถวัดค่าไดอิเ ล็กตริ กที่ข้วั ทุเ รี ยนได้ ผลการทดลองตรวจวัดทุเ รี ยนที่
อายุ 105-110 วัน ซึ่งเป็ นทุเ รี ยน 70-75% จานวน 100 ลูก มี ค วามถู ก ต้อ ง
95% และการตรวจวัดวัดทุเ รี ยนที่อายุ 110-115 วัน ซึ่งเป็ นทุเ รี ยน 80-85%
จานวน 20 ลูก เครื่ องวัดสามารถวัดได้ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ

Keywords: Maturity, Durian, Non-destructive

1. บทนา
ถ้าพูดถึงราชาแห่งผลไม้ของประเทศไทย ต้อ งนึ ก ถึ ง ทุ เ รี ย น
เป็ นอันดับแรก เพราะลักษณะภายนอกของผลที่ เ ป็ นหนามคล้า ยมงกุฎ
ของพระราชา และเนื้อในที่มีรสชาติอร่อยที่ยากจะหาผลไม้อื่ น มาเที ย บ
ทุเ รี ยนที่นิยมปลูกก ันมาก มี 4 สายพันธุ์ คือ หมอนทอง, ชะนี , ก า้ นยาว,
และ กระดุม ซึ่งมีลกั ษณะที่แตกต่างก ันออกไป แต่มีอ ยู ่ห นึ่ ง สายพัน ธ์ ที่
คนส่วนมากนิยมรับประทานและอีกทั้งยังทารายได้ใ ห้ก บั ประเทศเป็ น
อย่างสูง คือ สายพันธุ์หมอนทอง นับตั้งแต่อดีตมาจนถึงปั จจุบนั เกษตรกร
ชาวสวนทุเ รี ยนได้มีการตรวจสอบว่าลูกทุเ รี ยนลูกไหนสุกหรื อไม่สุก โดย
สัง เกตก า้ นผล สัง เกตหนาม สัง เกตรอยแยกระหว่า งพู การชิ มปลิ ง
การเคาะเปลือกหรื อกรี ดหนาม การปล่อยทุเ รี ยนให้ร่วง และการนับ อายุ
ของทุเ รี ยน อย่างไรกต็ ามผู บ้ ริ โภคทัง้ ภายในประเทศ และต่า งประเทศ
มักมีปัญหาเมื่อทุเ รี ยนที่ซื้อมามีคณุ ภาพต่ากว่าที่ควรอัน เนื่ อ งมาจากการ
ตัดทุเ รี ยนดิบปะปนมาก ับทุเ รี ยนดี
การวัดระดับความสุก หรื อคุณภาพของทุเ รี ยนมีดว้ ยก นั หลาย
วิ ธี เช่น การวัด ควา มสุ ก ของทุ เ รี ย นพัน ธุ์ ห มอนทองโดยใช้ค วามถี่
ธรรมชาติ (resonant frequency) [1] กระบวนการวัดความสุ ก ของทุ เ รี ย น
แบบไม่ทาลายโดยใช้แรงสัน่ (vibration) ซึ่งจะใช้เ ลเซอ์ ด อบเปอร์ (laser
Doppler) [2]

คาสาคัญ: ความสุก ทุเ รี ยน แบบไม่ทาลาย

Abstract
This article describes a designed for Non Destructive
Maturity Determination of Durian by measuring the electrical properties
on the stem of a durian. The configuration of probes was a parallel
probe, which it's used to check the dielectric changing value of durian
stem. The probe was used as capacitors in astable multi-vibrator circuit.
We use the oscillation frequency according to durian’s age.
Microcontroller was used to evaluate the frequency to be solution of age
and percentage of durian, together with shows the results on the LCD
screen and LED strip. From the study of relative between durian ages
with dielectric values at durian stem, we found that the parallel probe
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แสดงผล
Display

Probe design
หัววัด / โพรบ
หรื อ Sensor

เงื่ อนไขสัญญาณไฟฟ้ า
Signal conditions

ไมโครคอลโทลเลอร์
Microcontroller

ปรับแต่ง
Calibrate
รูปที่ 1 แสดงไดอะแกรมกรอบแนวความคิดของโครงงานวิจยั
การนาคลื่ น ไมโครเวฟที่ ค วามถี่ 3 GHz มาช่ว ยในการวัด
ความชื้นของทุเ รี ยนและนาไปเปรี ยบเทียบก ับเปอร์ เซนต์ ค วามแห้ง ต่อ
น้ าหนักเพื่อวัดความสุกของทุเ รี ยน [3] การวัดความสุกของทุเ รี ย นโดยใช้
แผ่ น Microstrip [4] ก า ร วั ด ค วา มสุ ก ข อ งทุ เ รี ย นพั น ธุ์ ชะนี ด ้ ว ย
สัญญาณเสียงเคาะ โดยใช้ สัญญาณการสัน่ สะเทือนของเสี ย งเปลี่ ย นเป็ น
สัญญาณทางไฟฟ้ า [5]
ดัง นั้น จากปั ญหาข้า งต้น จึ ง เ ก ดิ แนวคิ ด ในการศึ ก ษากา ร
ตรวจสอบคุณภาพของทุเ รี ยน ว่าได้มาตรฐานตามระดับความสุ ก หรื อ ไม่
ด้วยการอ้างอิงจากอายุของผลทุเ รี ยน ก บั สมบัติ ท างไฟฟ้ า ที่ ข้ วั ของผล
ทุเ รี ยน

รูปที่ 2 โพรบแบบขนาน และเครื่ องที่ออกแบบ

2.2 วงจรอะสเตเบิลมัลติไวเบรเตอร์
ในการออกแบบทางฮาร์ ดแวร์ ของเครื่ องตรวจสอบทุ เ รี ย นได้
ใช้วงจรอะสเตเบิลมัลติไวเบรเตอร์ เป็ นวงจรกาเนิดความถี่ โดยนาโพรบ
ที่ได้ออกแบบโดยใช้หลักการของคาปาซิทีปเซ็นเซอร์ มาต่อ แบบขนาน
ก ับตัวเกบ็ ประจุ ภายในวงจรอะสเตเบิลมัลติไวเบรเตอร์ ดังรู ปที่ 3

2. วิธีการ และการออกแบบ
ในการศึ ก ษาวิ จ ัย นี้ ค ณะผู ้วิ จ ัย มี ก รอบแนวความคิ ด ขอ ง
โครงการวิจยั โดยแบ่งออกเป็ น 2 ส่วน คือ 1.ส่วนของการศึกษาออกแบบ
สร้างโพรบตัวตรวจวัดการเปลี่ยนแปลงสมบัติทางไฟฟ้ า (ค่าความจุไฟฟ้ า
และแรงเคลื่อนไฟฟ้ า) และ 2.ส่วนของกระบวนการในการน าข้อ มู ล ทาง
ไฟฟ้ าที่ได้จากโพรบมาประมวลผลและแสดงระดับคุณภาพความสุ ก ของ
ผลทุเ รี ยน ซึ่งทั้งสองส่วนได้แสดงดังในไดอะแกรมรู ปที่ 1

VCC=5V
NE555N

Ra
10k

RESET
7

C1815

2.1 การออกแบบโพรบ

6

การออกแบบโพรบที่นามาใช้ใ นการวิ จ ัย เครื่ อ งตรวจสอบ
ทุเ รี ยน ผู ว้ ิจยั ได้ทาการออกแบบโพรบรู ปทรงกระบอก โดยการนาวัสดุนา
ไฟฟ้ าที่เ ป็ นทรงกระบอกมาทาโพรบแบบขนาน ด้ว ยการผ่า ครึ่ งให้เ ป็ น
สองส่วน และนามาวางขนานก ันเหมือนก ับหลักการของคาปาซิเ ตอร์ โพ
รบทาจากท่อสแตนเลสขนาด 2 นิ้ว ยาว 5 เซนติเ มตร ผ่า ครึ่ งเพื่ อ ให้เ ป็ น
สื่อนาไฟฟ้ า บวก (+) ทางด้า นซ้า ยตรง และสื่ อ น าไฟฟ้ า ลบ (-) ทาง
ด้านขวา อาศัยอากาศ และขัว้ ของทุเ รี ยนเป็ นไดอิเ ล็กตริ ก ดังรู ปที่ 2

1N4001
Rb
10k

8

VCC

4

2

DISCH

OUT
THRES
TRIG

CONT
5

C

3

GND

C1= 0.1uF

1
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รูปที่ 3 วงจรอะสเตเบิลมัลติไวเบรเตอร์
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รูปที่ 4 วงจรไมโครคอนโทรลเลอร์
เมื่อนาโพรบไปวัดที่ข้วั ทุเ รี ยนวงจรจะออสซิ ล เลทความถี่ ที่
แตกต่างก ันตามอายุของทุเ รี ยน เพราะขั้วทุเ รี ยนมีสมบัติความเป็ นไดอิเ ล็ก
ตริ ก และการนาไฟฟ้ าต่างก ันไปตามอายุของทุเ รี ยน [6]

2.4 การออกแบบโปรแกรม
ในการออกแบบซอฟแวร์ น้นั สามารถอธิ บ ายการออกแบบและ
อธิบายขั้นตอนทางานได้ดงั นี้
1. โปรแกรมจะเริ่ มทางานเมื่อเปิ ดเครื่ อง จากนัน้ จะเข้า สู ่ห น้า เมนู
โดยเมนูจะให้ทาการเลือกระหว่างโหมดที่ 1 และโหมดที่ 2
2. ถ้าเลือกการโหมดที่ 1 ไมโครคอนโทรลเลอร์ จะทาการเข้าระบบ
Auto และถ้าเลือกโหมดที่ 2 ไมโครคอนโทรลเลอร์ จ ะท าการเข้า ระบบ
Manual แล้วแสดงทางหน้าจอแอลซีดี (LCD) จากนั้นแล้วกดปุ่ม Enter
3. เมื่อทาการเลือกโหมดตามที่ตอ้ งการแล้ว ไมโครคอนโทรลเลอร์
จะทาการนับพัลล์แล้วนาเอาค่าพัลล์ที่นบั ได้ไปแสดงบนจอแอลซี ดี ใน
ของแต่ละโหมดการใช้งานแล้วพร้อมบอกสถานะการตรวจสอบทุ เ รี ย น
บนแถบแอลอีดี (LED) ของเครื่ องตรวจสอบทุเ รี ยน
4. เมื่อทาการเลือ กโหมด Auto ไมโครคอนโทรลเลอร์ ท าการ
ประมวลค่าพัลล์มาแสดงผ่านทางจอแอลซีดี พร้อมบอกสถานะของการ
ตรวจสอบทุเ รี ยนบนแถบแอลอีดี และพร้อมที่จะทาการตรวจสอบ
5. เมื่อทาการเลือกโหมด Manual ไมโครคอนโทรลเลอร์ ท าการ
แสดงค่าพัลล์ที่เ ข้ามาแสดงผ่านทางจอแอลซีดี โดยสามารถเพิ่มและลดค่า
ได้ และพร้อมที่จะทาการตรวจสอบ

2.3 วงจรไมโครคอลโทรลเลอร์
วงจรไมโค รคอ นโ ทรล เล อร์ เ ป็ นวงจรที่ ใ ช้ส าหรั บ รั บ
ค่าความถี่จากวงจรอะสเตเบิลมัลติไวเบรเตอร์ เ พื่ อ มาประมวลผล แล้ว
แสดงผลผ่านจอแสดงผลผ่านจอแอลซีดี (LCD) และแสดงผลผ่า นหลอด
แอลอีดี(LED) โดยส่วนต่างๆ ของไมโครคอลโทรลเลอร์ (AT89C51) ซึ่ ง
แต่ละพอร์ ตในการต่อใช้งานของไมโครคอลโทรลเลอร์ สามารถอธิ บ าย
การออกแบบในการทาหน้าที่แต่ของแต่ละพอร์ ต ดัง นี้ พอร์ ต P0 ต่อ ก บั
จอแสดงผลแอลซีดี เพื่อแสดงข้อมูลที่ได้จากการตรวจสอบทุเ รี ยน พอร์ ต
P1.0 ถึ ง P1.2 ต่อ ก ับ ปุ่ มสวิ ต ซ์ ในการเลื อ กก ารใช้ง านในการกา ร
ตรวจสอบทุเ รี ยนได้ตามที่ตอ้ งการตามความต้องการ พอร์ ต P2.0 ถึง P2.2
จะต่อก ับหลอดแอลอีดี เพื่อแสดงสถานะของลูกทุเ รี ยน พอร์ ต P3.3/INT1
อินเตอร์ รัพต์ภายนอกหมายเลข 1 โดยเป็ นการรับค่า ความถี่ ที่ ไ ด้มาจาก
วงจรอสะเตเบิลมัลติไวเบรเตอร์ เพื่อนาไปประมวลผล และ P3.6/WR ก ับ
P3.7/RD เป็ นขาข้อมูลที่สง่ ไปยังจอแอลซีดี ดังในรู ปที่ 4
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รูปที่ 5 ลาดับการทางานของโปรแกรม
ตัวอย่างที่นามาทดลองจะเป็ นทุเ รี ย นหมอนทองช่ว งอายุ 105 -120 วัน
และบันทึกผลการทดลองดังตารางที่ 1
จากผลการทดลองในตารางที่ 1 พบว่า เมื่ อ อายุ ข องทุ เ รี ย น
ต่างก ันจาทาให้สมบัติทางไฟฟ้ าที่ ข้ ัง ทุ เ รี ย นแตกต่า งก นั ด้ว ยซึ่ ง เมื่ อ น า
สมบัติทางไฟฟ้ ามาแปลงเป็ นเงื่ อนทางไฟฟ้ า(ผู ว้ ิจยั แปลงเป็ นความถี่ )จะ
ทาให้สามารถนามาใช้แยกแยะระดับความสุก หรื ออายุของทุเ รี ยนได้

6. เมื่อไมโครคอนโทรลเลอร์ ทาการประมวลค่าจากการนับพัล ล์ ที่
เข้ามาแสดงผ่านทางแอลอีดี และแสดงบนแถบแอลอีดี
จาก ขั้น ตอนดั ง กล่ า วสามา รถเ ขี ย นแผนผัง ก ารท างา นขอ ง
เครื่ องตรวจสอบทุเ รี ยนที่มีการควบคุมโดยไมโครคอนโทรลเลอร์ ได้ด ัง
รู ปที่ 5

3. ผลการทดลอง และวิจารณ์
3.1 การทดลองที่ 1 การศึกษาความสั มพันธ์ ข องอายุทุเรียนกับค่ าความถี่ที่
ออสซิล เลทจากวงจรมัล ติไวเบรเตอร์
การทดลองนี้เ ป็ น การทดลองศึ ก ษาความสัมพัน ธ์ ข องอายุ
ทุเ รี ยนก ับค่าความถี่ที่เ ปลี่ยนแปลงตามสมบัติทางไฟฟ้ าที่ข้วั ทุ เ รี ย น โดย
นาเครื่ องตรวจสอบความสุกทุเ รี ยน และโพรบที่ออกแบบสาเร็ จ ทดลอง
วัดค่าความถี่ที่ออสซิสเลทจากวงจรมัลติไวเบรเตอร์ ดงั ในรู ป ที่ 6 ทุ เ รี ย น

ตารางที่ 1 ความสัมพันธ์ของอายุทุเ รี ยนก ับความี่ออสซิลเลท
อายุทุเรียน (วัน)
ทุเรียน %
ความถี่ (KHz)
105-109
70-75 และ 75-80
9.15-9.98
110-116
80-85 และ 85-90
8.14-9.14
117-120
90-100
10.0-10.2
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ลูกทุเ รี ยน 105-110 วัน

ลูกทุเ รี ยน 110-115 วัน

รูปที่ 6 ลูกทุเ รี ยนอายุ 105-110วัน และ ลูกทุเ รี ยนอายุ 110-115วัน

รูปที่ 7 การตรวจสอบทุเรี ยน โดยบอกเปอร์ เซ็นต์ทุเรี ยนบนแถบแอลอีดี

รูปที่ 8 การตรวจสอบทุเ รี ยนอายุ105-110วัน และ ทุเ รี ยนอายุ110-115วัน
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by Force Vibration”, Circuits and Systems, 2001. ISCAS 2001. The
2001 IEEE International Symposium., Vol.2, pp. 441-444, May
2001.
[3] T. Rutpralom, P. Kumhom and K. Chamnongthai, “Nondestructive
Maturity Determination of Durian by Using Microwave Moisture
Sensing”, Industrial Technology, 2002. IEEE ICIT '02. 2002 IEEE
International Conference, Vol.1, pp. 155- 158, Apr 2003.
[4] 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.
[5] S. Saimek, J. Nuadkum, W. Piyarat, “A study for ripeness of durian
by Fast Fourier Transform (FFT)”, การประชุมวิ ช าการเครื อ ข า
ยวิศวกรรมเครื่ องกลแหงประเทศไทยครั้งที่ 19, 19-21 ตุลาคม 2548.
[6] ก ้องเกยี รติ ณ สีมา,ไทม์เ มอร์ ไอซีเ บอร์ 555, บริ ษ ัท อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์
เวิลด์ จาก ัด พ.ศ.2528

3.2 การทดลองที่ 7 การทดลองประสิ ทธิภาพของระบบที่ออกแบบ (หลั ง
การเก็บเกี่ยว)
การทดลองนี้ศึกษาประสิทธิภาพของระบบที่ออกแบบ (หลัง
การเก ็บเกยว)
ี่ ทาการทดลองวัดที่ข้วั ของลูกทุเ รี ยน โดยทาการตรวจสอบ
หลังจากการเก ็บเกยวแล้
ี่ ว ไม่เ กนิ 12 ชั่ว โมง ซึ่ ง ตัว อย่า งที่ ท ดลองเป็ น
ทุเ รี ยนที่เ ป็ นต้องการของตลาดทั้ง ภายในประเทศ และส่ง ออกไปยัง
ต่างประเทศ (ลูกทุเ รี ยนอายุ 105-110วัน และ ลูกทุเ รี ยนอายุ 110-115วัน
รู ปที่ 6-8) ในการทดลองนี้ ทดลองเพื่ อ ตรวจสอบว่า เครื่ อ งตรวจสอบ
ความสุกทุเ รี ยนที่ออกแบบสามารถบ่งบอกอายุของทุ เ รี ย นที่ ไ ด้ต รงตาม
อายุ และตรงตามเปอร์ เ ซ็นต์ของลูกทุเ รี ยนหรื อไม่
จากการทดลองการประมวลผลหลังการเกบ็ เกยี่ วของทุเ รี ยนที่
อยูใ่ นช่วง อายุ 105-115วัน ซึ่งเป็ นทุเ รี ยนที่ทาการเกบ็ เกยี่ วเพื่อส่งออกสู ่
ต่างประเทศหรื อส่งภายในประเทศ โดยนาทุเ รี ยน 100 ลูกในช่วงอายุ
ทุเ รี ยน 105-110 วัน ซึ่งมีคา่ เปอร์ เ ซ็นต์ทุเ รี ยน 70-75 เปอร์ เ ซ็นต์ มา
ตรวจวัดความสุกด้วย โพรบแบบขนาน สามารถตรวจสอบความถูกต้อง
ได้ 95 ลูก จากนั้น มาทาการวัดความสุกของทุเ รี ยนอายุ 110-115 วัน ซึ่งมี
ค่าเปอร์ เ ซ็นต์ทุเรี ยน 80-85 เปอร์ เ ซ็นต์ จานวน 20 ลูก โพรบแบบขนาน
สามารถบ่งบอกอายุและเปอร์ เ ซ็นต์ของทุเ รี ยนได้อย่างถูกต้องตามช่วง
อายุและเปอร์ เ ซ็นต์ของลุกทุเ รี ยน

มนตรี ไชยชาญยุทธ์ เกดิ ที่สงขลา ประเทศไทย เมื่อวัน ที่
20 ก นั ยายน 2522 สาเร็ จปริ ญญาตรี ปี 2546 แล ะ
ปริ ญญาโท ปี 2548 สาขาวิศวกรรมอิเ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ จาก
สถ า บั น เทค โ นโล ยี พ ร ะจอ มเ กล้ า เ จ้ า คุ ณ ทหา ร
ลาดกระบัง งานวิจยั ที่สนใจ คือ อิเ ล็กทรอนิกส์เ พื่อการเกษตร ระบบการ
วัดและควบคุม

4. สรุปผลการทดลอง
กา ร วัด ร ะดับ ค วา มสุ ก ข อ งทุ เ รี ยนด้ ว ย ก า รอ า ศัย ก า ร
เปลี่ ย นแปลงสมบัติ ท างไฟฟ้ า ที่ ข้ ั ว ทุ เ รี ย นต้อ งท า การวัด ในขณะที่
ขัว้ ทุเ รี ยนยังไม่แห้ง หรื อเกบ็ เกยี่ วมาไม่เ กนิ 12 ชัว่ โมงซึ่งถือเป็ นข้อจาก ดั
หลักที่พบจากการศึกษาวิจยั ในครั้งนี้

5. กิตติกรรมประกาศ
คณะผู ว้ ิจยั ขอขอบพระคุณสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้า
คุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตรชุมพรเขตอุ ด มศัด์ ิ จัง หวัด ชุมพร และ
ขอขอบคุณสานัก งานคณะกรรมการวิ จ ัย แห่ง ชาติ ที่ ใ ห้ง บ ประมาณ
สนับสนุน ประจาปี งบประมาณ 2558
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ระบบตรวจวัดคุณภาพนํา้ ทะเลชายฝั่ง
The Coastal Water Quality Monitoring Systems
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บทคัดย่ อ

(PIC 18F46K22), that shown the result of water quality value on the
LCD display and kept the data into the EEPROM on real time. Our
experimentation, the measurement result of Dissolved Oxygen, pH,
Temperature and Salinity compared with the standard measurement
system. Respectively, its a percentage error of 25%, 20%, 20% and 15%
However, the results were acceptable. The result of Water Depth
Measurement and Water Sampling can be used effectively.

บทความนี้ กล่ าวถึ งกล่ าวถึ งระบบตรวจวัดคุ ณภาพนํ้าทะเล
ชายฝั่ง เพื่อเก็บข้อมูลคุ ณภาพนํ้าบริ เ วณชายฝั่ งทะเล ระบบที่ ออกแบบ
ประกอบด้วย การตรวจวัดคุณภาพนํ้า การเก็บตัวอย่างนํ้า การวัดความลึ ก
ของนํ้า การวัดคุณภาพนํ้าจะสามารถตรวจวัดปริ มาณออกซิ เจนละลายใน
นํ้า ตรวจวัด พีเ อช ตรวจวัดอุ ณ หภู มิ และตรวจวัด ความเค็ม การเก็ บ
ตัวอย่างนํ้าสามารถเก็บตัวอย่างนํ้าได้ 3 ระดับความลึ ก ที่ระดับนํ้าลึ กไม่
เกิ น 30 เมตร ระดับ ความลึ ก ละ500 มิ ล ลิ ลิ ต ร ระบบถู ก ควบคุ ม ด้ว ย
ไมโครคอนโทรลเลอร์ (PIC 18F46K22) แสดงผลผ่านหน้าจอแอลซี ดี
มี อี อีพ รอมเก็บ ข้อ มูล การวัด และเก็บ ข้อ มูล แบบเวลาจริ ง จากผลการ
ทดลองตรวจวัดค่าออกซิ เจนละลายในนํ้า ค่าพีเอช ค่าอุ ณหภูมิ และค่า
ความเค็ม เที ยบกับวิ ธี ม าตรฐาน ระบบที่ อ อกแบบมี เ ปอร์ เ ซ็ น ต์ค วาม
ผิ ด พลาด 25% 20% 20% และ15% ตามลํา ดับ ซึ่ งค่ า ความผิ ด พลาด
ดังกล่ าวเป็ นที่ยอมรั บได้ ส่ วนการวัดความลึ ก และเก็บตัวอย่างนํ้านั้น
ระบบที่ออกแบบทํางานได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ

Keywords: Water quality, Sea Water, Temperature, Salinity, dissolved
oxygen (DO)

1. บทนํา
จากปั ญ หาการลดจํา นวนลงของสั ต ว์ น้ ําทะเล จึ ง มี ก าร
เพาะพันธุ์สัตว์น้ าํ เพื่อการนําไปบริ โภค และสามารถรั กษาพันธุ์สัตว์น้ าํ
ได้ดว้ ย การวัดเพื่อตรวจสอบคุณภาพนํ้าก่อนที่จะทําการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าํ
จึ ง จํา เป็ นต้ อ งรู ้ ถึ ง คุ ณ ภาพนํ้าที่ สั ต ว์ น้ ําได้ อ ยู่ อ าศัย ดํ า รงชี วิ ต และ
เจริ ญเติ บโต เนื่ องจากนํ้าแต่ละที่ มีคุณสมบัติที่ แตกต่างกัน ออกไปตาม
สภาพแวดล้อมและบริ เวณพื้นที่ ต่างกัน เช่ น แม่ น้ าํ ลําคลอง และทะเล
เป็ นต้น ซึ่ งไม่สามารถตรวจสอบและวิเคราะห์ดว้ ยตาเปล่าได้ว่า นํ้า ณ จุด
นั้นมีคุณสมบัติเป็ นอย่างไร เหมาะแก่ การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าํ ปะการังและ
พืชนํ้าต่างๆหรื อไม่ ปั จจุบนั วิธีการเก็บคุณภาพนํ้ามีความยุง่ ยาก และไม่มี
ความสะดวก นอกจากนี้ การเก็บนํ้าตัวอย่างทําได้ทีละครั้ง ที่ระดับความ
ลึกเดียว และการตรวจวัดคุณภาพนํ้าก็ยงั ต้องนํานํ้ามาทดสอบคุณภาพนํ้า
บนบก ด้ ว ยกระบวนการทางเคมี ทั้ง นี้ ค่ า พื้ น ฐานบางอย่า งอาจจะ
แปรเปลี่ยนไปตามเวลา ถ้าต้องรอทดสอบในห้องปฏิบตั ิการวิเคราะห์ค่าที่
วัดได้ก็ไม่ใช่ ค่าจริ ง ดังนั้นคณะผูว้ ิจยั คณะผูว้ ิจยั ได้ตระหนักถึ งปั ญหาที่
เกิดขึ้นในปั จจุบนั จึงได้ถือเป็ นหัวข้อวิจยั หลักที่จะทําการวิจยั และพัฒนา
ออกแบบระบบระบบตรวจวัดคุณภาพนํ้าทะเลชายฝั่ง

คําสําคัญ: คุ ณภาพนํ้า นํ้าเค็ม อุ ณหภู มิ ความเค็ม ปริ ม าณออกซิ เ จน
ละลายนํ้า

Abstract

This article describes a designed for the Water Quality
Monitoring Machine, which we use for gathering the data of the water
quality of the coastal area in salt water and brackish water. This system
consists of the water quality measurement, the water sampling and the
water depth measurement. The water quality measurement can measure
of the dissolved oxygen, pH value, temperature and salinity. The system
can collect water sampling on 3 difference depth levels, that can keep
sample was 500 ml/level. And the system can be measured at the depth
level less than 30 meters. The system is controlled by a microcontroller
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ระยะทาง
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แสดงผล
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เงื่อนไขสัญญาณไฟฟ้ า
Signal conditions

ไมโครคอลโทลเลอร์
Microcontroller

Salinity

บันทึกข้อมูล
Memory

สวิทช์ต้ งั ค่า
Key setting

รู ปที่ 1 ไดอะแกรมกรอบแนวความคิดของโครงงานวิจยั
การวัดคุณภาพนํ้ามีดว้ ยกันหลายแบบตามจุดประสงค์ของการ
ใช้ง านเช่ น โครงการวิ จ ัยระบบตรวจวัด คุ ณ ภาพนํ้า และแสดงแผนที่
อัตโนมัติระดับความเป็ นกรด-ด่าง หรื อค่า pH เป็ นหนึ่ งในค่าพื้นฐานที่ใช้
ตรวจวัดและควบคุมคุ ณภาพนํ้า [2] การตรวจวัดคุ ณภาพนํ้าแบบจัดตั้ง
สถานีตรวจวัดเช่น สถานี ตรวจวัดคุณภาพนํ้าเป็ นระบบที่ใช้ตรวจวัดแบบ
อัตโนมัติค วบคุ มด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ รั บ-ส่ งข้อมูล และสั่งงาน
ควบคุ ม การทํา งานจากศู น ย์ก ลางผ่า นเครื อ ข่ า ยอิ น เตอร์ เ น็ ต ควบคุ ม
ระยะไกล สามารถตั้งเวลาการทํางานได้ มีระบบล้างและเก็บหัววัดในนํ้า
สะอาด เพื่อให้เกิดความแม่นยําในการวัด ลดค่าใช้จ่ายในการส่ งคนไป
ดูแลและบํารุ งรักษา สามารถตรวจวัดคุณภาพนํ้าได้ 4 ชนิ ดคือ อุณหภูมิ
ความเป็ นกรด-ด่าง ปริ มาณออกซิ เจนที่ ละลายในนํ้า [3] นอกจากนี้ ยงั มี
การตรวจวัดคุณภาพนํ้าแบบระบบโทรมาตรอยุห่ ลายงานวิจยั เช่ น ระบบ
โทรมาตรแบบทุ่นลอย มีกาส่ งข้อมูลแบบเวลาจริ งผ่านระบบ GPRS เข้า
ระบบอิ นเตอร์ เ น็ ต [4] จัด ทํา ขึ้ น เพื่อ เฝ้ าระวัง สถานการณ์ คุ ณ ภาพนํ้า
บริ เวณคลองสารภี จ.ปราจี นบุรี ซึ่ งเป็ นพื้นที่ ประสบปั ญหาคุ ณภาพนํ้า
เสื่ อมโทรมบ่อยครั้ง โครงการจัดทําสถานี ตรวจวัดคุณสมบัติของดิ นและ
นํ้าแบบอัตโนมัติผา่ นระบบไร้สาย [5]

ระยะทางมาทําการตรวจจับระดับความลึ กของนํ้าทะเลด้วยเพื่อเก็บเก็บ
ข้อมูล และตัวอย่างนํ้าที่ระดับความลึ กที่ตอ้ งการ (ระดับความลึ กของนํ้า
ไม่เกิน 30 เมตร)
การทํางานโดยรวมของระบบตรวจวัดคุณภาพนํ้าทะเลชายฝั่ง
และเก็บตัวอย่างนํ้าแบบ 3 ระดับความลึก โดยไมโครคอนโทรเลอร์ จะรับ
ค่าระดับความลึ กที่ ตอ้ งการให้เก็บตัวอย่างนํ้า และ ข้อมูลค่าต่างๆ ผ่าน
ทางสวิทช์ต้ งั ค่า โดยสามารถระบุค่าความลึ กได้ 3 ระดับความลึ ก เมื่อทํา
การปล่ อยเครื่ องวัดคุณภาพนํ้าลงสู่ ใต้น้ าํ เซ็ นเซอร์ วดั ระดับความลึ กจะ
ทํางานและเมื่ อถึ งระดับความลึ กที่ตอ้ งการปั๊ มนํ้าจะทําการสู บนํ้าเข้าไป
เก็บไว้ในที่เก็บนํ้า พร้ อมกันนั้นเซ็นเซอร์ ท้ งั หมดจะทํางานเพื่อบันทึกค่า
ข้อมูลพื้ นฐานที่ ได้ไว้ในอี อีพรอม(EEPROM) เพื่อนําไปแสดงผลทาง
หน้าจอแอลซี ดีเมื่อนําเครื่ องวัดคุณภาพนํ้าขึ้นสู่ ผิวนํ้า ซึ่ งเมื่อระบบทํางาน
ครบทั้ง 3 ระดับความลึกที่ตอ้ งการแล้วระบบจะขึ้นสู่ ผิวนํ้าโดยอัตโนมัติ

2. วิธีการ และการออกแบบ
จากกรอบแนวความคิดของโครงการวิจยั ดังแสดงในรู ปที่ ๆ
ซึ่งแต่ละส่วนจะทําหน้าที่ดงั รายละเอียดที่จะกล่าวต่อไปนี้
Array sensor คือ ส่วนที่เป็ นเซ็นเซอร์เซนเซอร์ ตรวจวัดค่า pH
ค่าอุณหภูมิ ค่าความเค็ม และค่าออกซิเจนในนํ้า นอกจากนี้จะนําเซนเซอร์
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หมายเลข 5เซ็นเซอร์ หมายเลข 6 ท่ อ ถ่ วงนํ้ าหนั ก และ สํ า ห รั บใ ส่
แบตเตอร์ รี่ ซึ่ งระบบที่ออกแบบประกอบด้วย ตัวเซ็นเซอร์ ที่ใช้ในการวัด
อุณหภูมิน้ าํ เป็ นแบบเทอร์ มิสเตอร์ เบอร์ NTSE0103 โพรบวัดความเค็ม
เป็ นแผ่นสแตนเลส ทรงสี เหลี่ ยมจตุรัส มีหน้าสัมผัส 1 เซนติเมตร ความ
หนาของแผ่น โพรบ 0.2 ซ.ม. โดยจะวางขนานกัน 2 แผ่น ความห่ างอยู่
ระหว่าง 1 ซ.ม. และหุ ้มหัวโพรบด้วยท่อพีวีซี แสดงดังในรู ปที่ 3 ส่ วน
ของ โพรบอื่ น ๆ เป็ นโพรบเซนเซอร์ สํา เร็ จ รู ป ดัง แสดงในรู ป ที่ 4-5
ตามลําดับ รู ปที่ 6 เป็ นตัวปล่อยเครื่ องวัดคุณภาพ และเก็บตัวอย่างนํ้าลงสู่
นํ้า และดึงขึ้นเมื่อวัดและเก็บตัวอย่ารงนํ้าที่ตอ้ งการเรี ยบร้อยแล้ว
วงจรใช้ ง านทางอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ แสดงดั ง ในรู ปที่ 7-8
รายละเอียดการคํานวณออกแบบ การออกแบบโปรแกรมควบคุมผูว้ ิจยั ได้
เสนอรายละเอี ยดไว้ใ นรายงานการวิ จยั รายงานการวิ จยั ฉบับ สมบู ร ณ์
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2558 เรื่ อ งระบบตรวจวัด คุ ณภาพนํ้าทะเล
ชายฝั่งและเก็บตัวอย่างนํ้าแบบ 3 ระดับความลึ ก สถาบันเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าเจ้าคุ ณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตรชุ มพรเขตอุดมศัด์ ิ จังหวัด
ชุมพร และสํานักงานคณะกรรมการวิจยั แห่ งชาติ

รูปที่ 2 เครื่ องวัดคุณภาพ และเก็บตัวอย่างนํ้า

รูปที่ 3 โพรบเซ็นเซอร์อุณหภูมิ และความเค็ม

รูปที่ 4 โพรบเซ็นเซอร์ ออกซิ เจนในนํ้า

3. ผลการทดลอง และวิจารณ์
เนื่ อ งจากเซนเซอร์ ที่ น ํา มาใช้ ง านส่ ว นใหญ่ เ ป็ นเซนเซอร์
สําเร็ จรู ปซึ่ งมีการใช้งานแบบมาตรฐานแล้ว แต่ส่วนของเซนเซอร์ ความ
เค็มผูว้ ิจยั ได้ออกแบบขึ้นมาโดยอาศัยสมบัติความนําไฟฟ้ า ดังนั้นจึงได้ทาํ
การทดลองหาความสัมพัน ธ์ ระหว่างความเค็มกับ ค่าเงื่ อนไขสัญญาณ
(แรงดัน)
3.1 การทดลองที่ 1 การออกแบบโพรบวัดความเค็ม
การทดลองนี้ เ ป็ นการทดลองหาความสัมพันธ์ สัญญาณทาง
ไฟฟ้ าของโพรบวัดความเค็มที่ได้ออกแบบขึ้นเพื่อนําข้อมูลที่ได้ไปเขียน
โปรแกรมเงื่อนไขแสดงระดับความเค็ม ซึ่ งผลการทดลองที่ ได้แสดงดัง
ในรู ปที่ 9

รูปที่ 5 โพรบเซ็นเซอร์พีเอช

รูปที่ 6 ระบบปล่อยเครื่ องขึ้น-ลงอัตโนมัติ
รู ปที่ 9 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างความเค็มกับค่าแรงดันเฉลี่ย

จากรู ปที่ 2 หมายเลข 1 ฝาปิ ดด้า นบน หมายเลข 2 ส่ ว น
หน้ า จอแสดงผล หมายเลข 3 ปั๊ ม นํ้า หมายเลข 4 กระบอกเก็ บ นํ้ า
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การตัดสิ นใจ ; Coefficient of Determination) ให้มีค่าเท่ากับ 1 จากนั้นนํา
ข้อ มู ล ที่ ไ ด้ ไ ปเขี ย นโปรแกรมควบคุ ม ใช้ ง านเซนเซอร์ ที่ อ อกแบบ

ผลการทดลองหาความสัมพันธ์ระหว่างความเค็มมาตรฐานกับ
แรงดันเฉลี่ ยที่ได้ดงั ในกราฟรู ปที่ 9 เพื่อใช้งานง่ายผูว้ ิจยั ได้ทาํ เส้นแบ่ ง
ช่วงกราฟ เขียนกราฟเป็ นเชิ งเส้น โดยพิจารณาค่า R2 (สัมประสิ ทธ์ของ

รู ปที่ 7 วงจรรวมของเครื่ องวัดคุณภาพนํ้า
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ตารางที่ 1 บันทึกผลการทดสอบเครื่ องวัดคุณภาพนํ้า

ความลึก(m)

ออกซิเจนในนํา้

พี-เอช

อุณหภูมิ (oC)

ความเค็ม (ppt)

ระดับ 1
ระดับ 2
ระดับ 1
ระดับ 2
ระดับ 1
ระดับ 2
ระดับ 1

1
2
1
2
1
2
1

8.12
8.06
8.89
8.25
9.93
8.12
7.22

6.46
6.48
6.57
6.49
7.00
6.48
7.00

32.25
31.82
32.02
31.34
31.06
30.20
29.88

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
34.75

ระดับ 2

3

5.40

7.00

26.76

35.26

ระดับ 3

4

4.90

7.00

26.76

35.9

ระดับ 1

1

8.45

7.00

29.56

34.98

ระดับ 2
ระดับ 3
ระดับ 1
ระดับ 2
ระดับ 3

3
4
1
3
4

6.12
5.99
7.03
6.89
5.10

7.00
7.00
7.00
7.00
7.00

26.23
26.2
29.65
27.03
26.89

35.56
35.75
34.13
35.12
35.58

สถานที่
ห้วยตีนจับ

ครั้งที่ 1
ครั้งที่ 2
ครั้งที่ 3

คลองบางสน
ครั้งที่ 1

ครั้งที่ 2

ครั้งที่ 3

รูปที่ 8 วงจรรวมของเครื่ องปล่อยอัตโนมัติ
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เกาะไข่
ครั้งที่ 1

ครั้งที่ 2

ครั้งที่ 3
เกาะไข่ วันที่ 2
ครั้งที่ 1

ระดับ 1
ระดับ 2
ระดับ 3
ระดับ 1
ระดับ 2
ระดับ 3
ระดับ 1
ระดับ 2
ระดับ 3
ระดับ 1
ระดับ 2

5
10
15
5
10
15
5
10
15
1
6

6.34
6.02
5.55
6.02
5.76
5.71
6.89
6.24
5.87
7.23
6.89

7.20
7.17
7.17
7.20
7.20
7.20
7.34
7.20
7.20
7.02
7.02

29.82
27.03
25.66
30.54
28.47
26.55
29.89
27.76
26.67
30.14
29.36

35.03
35.12
35.68
34.89
35.24
35.75
34.78
35.31
35.67
34.98
35.02

ระดับ 3

12

6.53

7.02

26.61

35.04

เอกสารอ้ างอิง

3.2 การทดลองที่ 2 การทดลองประสิทธิภาพของเครื่องวัดคุณภาพนํา้
การทดลองนี้ เป็ นการทดลองใช้ ง านเครื่ องที่ อ อกแบบใน
สถานที่จริ ง คือ ห้วยตีนจับ สะพานคลองบางสน และเกาะไข่ โดยทดลอง
ประสิ ทธิ ภ าพของเครื่ องวัด คุ ณ ภาพนํ้าที่ ค วามลึ ก 0-15 เมตร เพื่ อ
ตรวจสอบระบบของเซ็นเซอร์ ว่าสามารถใช้งานได้จริ ง สามารถลงนํ้าที่
ระดับความลึกที่กาํ หนดได้ และสามารถเก็บนํ้าได้ 3 ระดับ บันทึกผลการ
ทดลองลงในตารางที่ 1

[1] วุฒินนั ท์ เจี ยมศักดิ์ ศิริ,ศุภนิ จ พรธี ระภัทร,รพีพงศ์ โชครุ่ งอิ สรานุ กูล
,วรพันธุ์ ไชยศรี รัตนากูล, วิน บรรจงปรุ , อวิรุทธิ์ ศรี สุวรรณ์,ธวัชชัย
คําศรี ,“ระบบตรวจวัด คุ ณภาพนํ้าและแสดงแผนที่ อ ัตโนมัติ,” 1
มีนาคม พ.ศ.2554 ถึง 31 สิ งหาคม พ.ศ.2554
[2] คงพันธ์ รุ่ งประที ปถาวร,“สถานี ตรวจวัดคุ ณภาพนํ้า,” [Online].
หน่วยปฏิบตั ิการวิจยั พัฒนาเทคโนโลยีสมองกลฝังตัว (EST),2554.
[3] ชวลี เฌอกิ จ และวิ ช ญ์ ศรี วงษา,“โครงการจัด ทํา สถานี เ ฝ้ าระวัง
คุณภาพนํ้าโดยระบบโทรมาตร แบบทุ่นลอยในคลองสารภี จังหวัด
ปราจี น บุ รี,” กลุ่ มวิ จยั และพัฒนาด้านวิ ท ยาศาสตร์ และสถาบัน
พัฒนาการชลประทาน สํานักวิจยั และพัฒนากรมชลประทาน,2553
[4] สมบู ร ณ์ มั่น ความดี , ผจงจิ ต ต์ ศรี สุ ข และสุ ภ ัท ตรา นุ ช นารถ,
“โครงการจัด ทํา สถานี ต รวจวัด คุ ณ สมบัติ ข องดิ น และนํ้า แบบ
อัตโนมัติผา่ นระบบไร้สาย,” 2552.

4. สรุปผลการทดลอง
ระบบตรวจวัดคุณภาพนํ้าทะเลชายฝั่งสามารถวัดค่าออกซิ เจน
ในนํ้า วัดค่าพีเอช วัดค่าอุณหภูมิ และวัดค่าความเค็มได้ ทั้งนี้ ในการทํา
เครื่ องวัดคุณภาพนํ้า ควรเปลี่ ยนจากการใช้ท่อพีวีซี เป็ นสแตนเลสเนื่ อง
จากไม่ทาํ ให้สแตนเลสแตกอันเนื่ องมาจาก เมื่อระบบลงไปที่ระดับนํ้าลึ ก
จะเจอแรงกดดันจากนํ้าสู งขึ้ นกว่าระดับ ผิวนํ้า อาจทําให้น้ าํ เข้าในส่ วน
ของวงจรเกิดความเสี ยหาย ซึ่ งต้องมีการป้ องกันหรื อซีลด้วยสารที่ป้องกัน
นํ้า เช่นซิลิโคน ทาสี ทุกส่วนที่เป็ นเหล็ก เพื่อป้ องกันสนิ ม

มนตรี ไชยชาญยุ ท ธ์ เกิ ด ที่ ส งขลา ประเทศไทย เมื่ อ
วันที่ 20 กันยายน 2522 สําเร็ จปริ ญญาตรี ปี 2546 และ
ปริ ญญาโท ปี 2548 สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิ กส์ จาก
สจล.(KMITL) งานวิจยั ที่สนใจ คือ อิเล็กทรอนิ กส์เพื่อ
การเกษตร ระบบการวัดและควบคุม

5. กิตติกรรมประกาศ
คณะผูว้ ิจยั ขอขอบพระคุณสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้า
คุณทหารลาดกระบัง วิ ทยาเขตรชุ ม พรเขตอุ ดมศัด์ ิ จังหวัดชุ มพร และ
ขอขอบคุ ณ สํา นัก งานคณะกรรมการวิ จ ัย แห่ ง ชาติ ที่ ใ ห้ ง บ ประมาณ
สนับสนุน ประจําปี งบประมาณ 2558
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อุปกรณ์ วดั คลื่นไฟฟ้ าหัวใจประมวลผลด้ วยโปรแกรม LabVIEW
ECG measurement devices processed by LabVIEW
สิ ทธิชัย จีนะวงษ์ สุ จติ รา จีนะวงษ์ ดนัย ชาติมนตรี และ วิชัย แก้ วรากมุข
สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย
99 หมู่ 10 ต.ทรายขาว อ.พาน จ.เชี ยงราย 57120 โทรศัพท์ 0-5372-3979 ต่อ 4202 E-mail: sithichai19@gmail.com

บทคัดย่ อ

1. บทนา

บทความนี้ นาเสนอ อุปกรณ์ วดั คลื่ นไฟฟ้ าหัวใจประมวลผล
ด้วยโปรแกรม LabVIEW ซึ่ งสามารถน าไปใช้กบั โรงพยาบาลส่ งเสริ ม
สุ ขภาพต าบลได้ การท างานจะใ ช้ ว งจรออปแอมป์ ในการขยาย
สัญ ญาณไฟฟ้ าที่ ว ดั จากแผ่ น อิ เล็ ก โทรดจานวน 3 ลี ด แล้ว ท าการส่ ง
สัญญาณเข้าประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์ โดยผ่านโมดูล NI DAQ - 6000
ของโปรแกรม LabVIEW แสดงผลบนคอมพิวเตอร์ ที่สามารถบันทึกผล
ของสัญญาณ ที่ได้หลังจากการวัดในคอมพิวเตอร์ โดยมีการเก็บรวบรวม
ข้อมูลเพื่อหาประสิ ทธิ ภาพของสัญญาณโดยการวัดเที ยบกับเครื่ องมื อวัด
ทางไฟฟ้า มีการประเมินของผูเ้ ชี่ ยวชาญจานวน 5 ท่าน จากโรงพยาบาลดอย
หลวง จังหวัดเชี ยงราย ผลการทดสอบพบว่า สัญญาณจากอุปกรณ์ที่สร้างมี
ความใกล้เคียงกับเครื่ องมือวัดทางไฟฟ้ า ผลของอัตราการเต้นของหัวใจ
พบว่ามีค่าความคาดคลื่ น ± 0.26% และผลการประเมินจากผูเ้ ชี่ ยวชาญมี
ค่าเฉลี่ยรวมอยูท่ ี่ 4.16 ซึ่ งอยูใ่ นระดับดี

ปั จ จุ บ ัน เครื่ องวัด คลื่ น ไฟฟ้ า หั ว ใจ โดยส่ ว นใหญ่ จ ะเป็ น
ผลิ ตภัณฑ์ที่น าเข้ามาจากต่างประเทศซึ่ งมี ราคาสู ง เครื่ องวัดคลื่ นไฟฟ้ า
หัวใจเหล่านั้นยังมีค่าซ่อมบารุ งสู งเช่นเดียวกับอุปกรณ์ทางการแพทย์อื่นๆ
อีกทั้งโรงพยาบาลขนาดเล็กหรื อโรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพตาบล ไม่
สามารถจัดซื้ อเครื่ องมือเหล่านี้ เข้าใช้ในหน่วยงานได้ แต่ยงั มีความจาเป็ นที่
จะต้องใช้เครื่ องมือเหล่านี้ เพื่อตรวจวิเคราะห์หาสาเหตุเบื้องต้นของผูป้ ่ วย เพื่อ
ดาเนิ นการรักษาต่อไป
จากปั ญหาดังกล่ าว ผูว้ ิ จยั จึ งมี แนวคิ ด สร้ างอุป กรณ์ ตรวจวัด
คลื่ นไฟฟ้ าหัวใจเพื่อใช้ในการวินิจฉัยโรคเบื้องต้น ผ่านทางคอมพิวเตอร์
โดยสามารถแสดงกราฟจังหวะการเต้นของคลื่ นไฟฟ้ าหัวใจของผูป้ ่ วย
เพื่อให้แพทย์หรื อผูเ้ ชี่ ยวชาญทาการวิเคราะห์สัญญาณการเต้นของหัวใจ
เพื่อวิเคราะห์การทางานของหัวใจที่ปกติหรื อผิดปกติ การวัดคลื่นไฟฟ้ า
หัวใจจะมีการประมวลผลด้วยโปรแกรม LabVIEW ที่สาคัญมุ่งเน้นด้าน
ของงบประมาณในการจัดซื้ ออุปกรณ์ ให้มีตน้ ทุนต่าเหมาะสาหรับใช้กบั
โรงพยาบาลเล็กๆ โรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพตาบล

คาสาคัญ: คลื่นไฟฟ้าหัวใจ, อัตราการเต้นหัวใจ, LabVIEW

Abstract

2. การตรวจวัดคลื่นไฟฟ้ าหัวใจ
2.1 คลื่นไฟฟ้ าหัวใจ

This paper presents ECG measurement tool operating by
Lab-VIEW software applying for Tambon health promoting Hospital.
Three electrode leads are used to generate measured signals amplifying
by operating amplifiers. Interfaced to PC computer by NI DAQ-6000
module operating on the Lab-VIEW software, all measured signal
results are recorded and displayed by PC computer. The measured
results are compared to the genuine measured results for performance
evaluation. The accuracy performance is evaluated by 5 expert users
from Doiluang Hospitals, Chiang Rai District. The results show that the
measured signals of the proposed measurement are likely coincided to
the genuine results with tolerance of ± 0.26%. The good satisfaction
with average score of 4.16 is also found.

การเกิ ดคลื่ นไฟฟ้ าหัวใจ เกิ ดจากการกระตุน้ เซลล์ต่างๆ.ของ
หัวใจด้วยกระบวนการทางไฟฟ้ าที่กล้ามเนื้ อหัวใจที่ผลิตมาขณะหัวใจบีบ
ตัว โดยเริ่ มต้ น ที่ เ ซลล์ ก ล้ า มเนื้ อหั ว ใจชนิ ดพิ เ ศษที่ ส ามารถสร้ า ง
กระแสไฟฟ้าได้เองเรี ยกว่า Sinus Node กระแสไฟฟ้ าจะวิ่งผ่านกล้ามเนื้ อ
หัวใจห้องบน เกิ ดกระแสไฟฟ้ าที่ ตรวจได้เรี ยกว่า P wave กระแสไฟฟ้ า
จะมาหยุดที่ รอยต่อระหว่างหัวใจห้องบนและห้องล่ างเรี ยกว่า AV node
หลังจากนั้นกระแสไฟฟ้ าจะวิ่งไปหัวใจห้องล่ างทั้งซ้ายและขวา และทา
ให้เกิ ดกระแสไฟฟ้ าที่เรี ยกว่า QRS Complex พบว่าทุกวงรอบของการบีบ
ตัว และคลายตั ว ของหั ว ใจที่ ป กติ น้ ั น จะมี รู ปแบบของคลื่ น ไฟฟ้ า
เหมือนกันทุกครั้ง โดยดูได้จากจอแสดงผล หรื อบันทึกลงกระดาษกราฟ
เพือ่ สังเกตความผิดปกติที่เกิดขึ้น [1] ดังรู ปที่ 1

Keywords: Electrocardiogram, Heart rate, LabVIEW
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รู ปที่ 3 ขั้นตอนการทางานของอุปกรณ์วดั คลื่นไฟฟ้าหัวใจ
รู ปที่ 1 คลื่นไฟฟ้าหัวใจที่ปกติ

2.2 การวัดคลื่นไฟฟ้ าหัวใจแบบ 3 Lead
เป็ นต้นแบบการติดขั้วอิเล็กโทรดในระบบ standard limb lead
หรื อ bipolar limb lead โดยติดอิเล็กโทรดในตาแหน่ งไหล่ขวา ไหล่ซา้ ย และ
บริ เวณกระดู กหัวเหน่ า เป็ นการวัดผลรวมของความต่ างศักย์ไฟฟ้ าระหว่าง
ขั้วบวกและขั้วลบที่ตาแหน่งแขนและขา โดยแบ่งเป็ น 3 Lead คือ Lead I วัดความ
ต่างศักย์ไฟฟ้าของแขนขวา (-) แขนซ้าย (+) ส่ วน Lead II วัดความต่างศักย์ไฟฟ้ า
ของแขนขวา (-) ขาซ้าย (+) และ Lead III วัดความต่างศักย์ไฟฟ้ าของขาซ้าย (+)
แขนขวา (-) เมื่ อลากเส้นตรงผ่านจุ ดทั้งสามนี้ จะได้ในรู ปสามเหลี่ ยม เรี ยกว่า
Einthoven Triangle [2] ดังรู ปที่ 2

รู ปที่ 4 วงจรการทางานทั้งหมด

4. ผลการทดสอบ
4.1 การทดสอบการทางานของอุปกรณ์
ก่ อนท าการติ ด แผ่น อิ เล็ ก โทรด ควรให้ ผูป้ ่ วยนอนบนเตี ยง
ก่ อน หลังจากนั้นท าการติ ดแผ่น อิ เล็กโทรดไว้ด้านบนหน้าอกด้านซ้าย
หน้ า อกด้ า นขวา และใต้ช ายโครงด้ า นซ้ า ย หลั ง จากนั้ นท าการคี บ
สายสัญญาณเข้ากับแผ่นอิเล็กโทรด โดยให้สายสัญญาณขั้วบวกหรื อสาย
ที่มีสีแดง ต่อเข้าที่หน้าอกซ้าย สายสัญญาณขั้วลบหรื อสายที่มีสีดา ต่อเข้า
ที่หน้าอกขวา และสายสัญญาณขั้วกราวด์หรื อสายที่ มีสีเขียว ต่อเข้าที่ใต้
ชายโครงด้านซ้าย ดังรู ป 5

รูปที่ 2 ตาแหน่งติดขั้วอิเล็กโทรด

3. การออกแบบและสร้ างอุปกรณ์ วดั คลื่นไฟฟ้ าหัวใจ
ประมวลผลด้ วย LabVIEW
วงจรขยายสั ญ ญาณจะรั บ สั ญ ญาณจากแผ่ น อิ เล็ ก โทรด มา
ขยายให้ มี ข นาดเหมาะสมก่ อ นน าสั ญญาณไปกรองสั ญญาณรบกวนที่
ความถี่ ต่ าผ่าน โดยวงจรกรองสั ญญาณความถี่ ต่ าผ่านเป็ นวงจรที่ ท าหน้ าที่
กรองความถี่ ที่ เลื อกไว้ ไ ม่ ใ ห้ ผ่ าน แล้ ว ต่ อ สั ญ ญ าณ เข้ า ตั ว แป ล ง
สัญญาณ.NI.DAQ.6000.เพื่อแปลงสัญญาณอนาล็อกเป็ นสัญญาณข้อมูล
ทางดิ จิตอล เชื่ อมต่อผ่านพอร์ ต .USB.เข้ากับ โปรแกรม LabVIEW เพื่ อ
ประมวลผลสัญญาณคลื่ นไฟฟ้ าหัวใจ และแสดงผลบนคอมพิวเตอร์ ดัง
รู ปที่ 3 และ รู ปที่ 4

รู ปที่ 5 การต่อสายสัญญาณเข้ากับแผ่นอิเล็กโทรด
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การทดลองจะเป็ นการเปรี ยบเที ย บสั ญ ญาณที่ ว ัด ได้ จ าก
อุปกรณ์ วดั คลื่ นไฟฟ้ าหัวใจที่ สร้ างขึ้น กับเครื่ องมือวัดทางไฟฟ้ า ซึ่ งใน
ที่น้ ี จะใช้ออสซิ ลโลสโคป.และเครื่ องวัดความดันโลหิ ต เพื่อวัดอัตราการ
เต้นของหัวใจ โดยใช้ผูป้ ่ วย 5 คน ผลการทดลองเป็ นดังรู ปที่ 6 รู ปที่ 7
และตารางที่ 1

ตารางที่ 2 ผลการประเมินความพึงพอใจของเครื่ องวัดคลื่นไฟฟ้าหัวใจ
รายการประเมิน
ระดับคุณภาพ
X
1. ด้านความพึงพอใจ
4.24
ดี
2. ด้านคุณภาพ
4.08
ดี
คะแนนเฉลี่ยรวม
4.16
ดี

5. สรุป
อุ ป กรณ์ ว ัด คลื่ น ไฟฟ้ า หั ว ใจประมวลผลด้ ว ยโปรแกรม
LabVIEW ที่ได้ออกแบบมานั้นสามารถทาการวัดและแสดงผลคลื่นไฟฟ้ า
หัวใจแบบ 3 Lead รวมทั้งอัตราการเต้นของหัวใจได้จริ ง มีความสะดวก
ในการใช้งานมากขึ้นโดยสามารถต่อเข้ากับคอมพิวเตอร์ พกพาได้ และมี
ราคาค่อนข้างถูก ทาให้เหมาะที่จะนาไปใช้งานตามโรงพยาบาลขนาดเล็ก
หรื อโรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพตาบล ซึ่ งในอนาคตจะมีการพัฒนาให้
สามารถใช้งานร่ วมกับเซ็นเซอร์ ทางการแพทย์อื่นๆ ต่อไป

รูปที่ 6 ผลสัญญาณคลื่นไฟฟ้าหัวใจจาก

4. กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุ ณ มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลล้ า นนา
ผูส้ นับสนุนทุนวิจยั

เอกสารอ้ างอิง

รูปที่ 7 ผลสัญญาณคลื่นไฟฟ้าหัวใจจากเครื่ องมือวัดทางไฟฟ้า
และเครื่ องวัดความดัน

[1] ธเนศ อังศุวฒั นากุล, เอกชัย สมหวัง, จีรดา กระแสโสม, และรัตนา
ภรณ์ ชลมารค, “เครื่ องวัด คลื่ น ไฟฟ้ า หั ว ใจแบบพกพา ด้ ว ย
อิ เล็ ก โทรดแบบนิ้ ว สั ม ผัส ,” การประชุ ม วิ ช าการวิ ศ วกรรมชี ว
การแพทย์ไทย. ครั้งที่ 4, 9-10 สิ งหาคม 2555.
[2] คณะพยาบาลศาสตร์ , “คู่มือการประชุ มเชิ งปฏิ บตั ิ การแก่ พยาบาล
วิ ช าชี พ,” การประชุ ม เชิ งปฏิ บ ั ติ ก าร. คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิ ดล. 26-27 พฤษภาคม 2557

ตารางที่ 1 ตัวอย่างการเปรี ยบเทียบสัญญาณคลื่นไฟฟ้าหัวใจผูป้ ่ วย 1 คน
ค่าความผิดพลาด
คลื่นไฟฟ้า Oscilloscope
LabVIEW
หัวใจ
( )
( )
PR
QRS
ST
QT

108 ms
164 ms
108 ms
436 ms

110 ms
160 ms
100 ms
430 ms

± 1.85%
± 2.43%
± 7.40%
± 0.90%

4.2 การประเมินความพึงพอใจ
ในการประเมิ น เพื่ อ หาค่ า ความพึ ง พอใจของอุ ป กรณ์ ว ัด
คลื่ นไฟฟ้ าหัวใจประมวลผลด้วยโปรแกรม LabVIEW ที่ ส ร้ างขึ้ น โดย
ได้รับการประเมินจากผูเ้ ชี ยวชาญของโรงพยาบาลดอยหลวง จานวน 5
ท่าน แสดงดังตารางที่ 2
จากตารางที่ 2 พบว่ าผู ้เชี่ ย วชาญทั้ง 5 ท่ าน มี ค วามคิ ด เห็ น
เกี่ ยวกับ ประสิ ทธิ ภาพของเครื่ องตรวจวัดคลื่ นไฟฟ้ าหัวใจ ทั้ง 2 ด้าน มี
ค่าเฉลี่ยรวมอยูใ่ นระดับดี ( X = 4.16)
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เฮิร์ต ผ่านหม้อแปลงสวิตชิง� แรงดันสูง เพืื�อให้ได้แรงดันไฟฟ้ากระแสตรง
แรงสูง 1 กิโลโวลต์ ถึง 5 กิโลโวลต์ โดยที�แรงดันไฟฟ้ากระแสสลับ
อินพุต 36 โวลต์ เพื�อประยุกต์ใช้กบั ชุดอิเล็กโตรดปลายแหลมที�วางห่าง
จากแผ่ น อะลู มิเ นี ย มเท่ า กั บ 1 เซนติ เ มตรในชุ ด เซลล์ โ คโรนา โดย
ออกแบบให้ทาํ งาน 1 ชัว� โมง ซึ�งตัวเครื�องสามารถผลิตก๊าซโอโซนได้ 1.9
ppm ถึง 8.5 ppm และที�ปริมาณก๊าซโอโซน 2.7 ppm สามารถนํามาใช้
สลายก๊าซพิษจากกระบวนการอบและเคลือบปกหนังสื อได้เป็ นอย่างดี
คําสํ าคัญ : ก๊าซโอโซน, สนามไฟฟ้ า, ก๊าซพิษ
Abstract
This paper presents toxic gas eliminator from baking and coatings
books by applied high intensity electric field corona energy. Using
flyback converter principle and controlling of the switching by
IC#SG3525. The flyback converter is designed to operate at 15 kHz
frequency through a DC high voltage flyback transformer at output
voltage of 1 kV to 5 kV, and at the input voltage of 36 VAC , By
adapting the copper wire amount 45 set between aluminium plates in
corona cell set , one - hour operating yields the ozone gas (O3)
generating capacity of 1.9 ppm to 8.5 ppm and at 2.7 ppm enables
baking and coating books as well.
Keywords : ozone, electric field, toxic gas
1. บทนํา

ปั จ จุบนั นี� ไ ด้มีก ารได้นาํ เอาก๊า ซโอโซนมาใช้ง านในด้า น
อุตสาหกรรมและชีวติ ประจําวันอย่างมาก ซึ�งในทางปฏิบตั ิจะเห็นว่าก๊าซ

โอโซนนั�นมีท� งั ข้อดีและข้อเสีย ซึ�งขึ�นอยู่กบั ว่าจะนําก๊าซโอโซนไปใช้
ประโยชน์อะไร จึงเป็นผลทําให้เกิดแนวคิดที�จะปรับปริมาณก๊าซโอโซน
เพื�อให้เกิดประโยชน์หลากหลายต่ออุตสาหกรรมและสังคมให้มากที�สุด
โดยใช้วธิ ีการพัฒนาเครื�องผลิตก๊าซโอโซน ซึง� อาศัยการปรับความเครียด
ของสนามไฟฟ้า (คือ การปรับแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงแรงดันสูง) เพื�อ
ควบคุมปริมาณก๊าซโอโซน โดยที�ก๊าซนี�จะเกิดขึ�นได้จากการแตกตัวของ
โมเลกุลของออกซิเจน ซึ� งการสร้างแหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสตรงแรงดันสูง
แบบสวิตชิ�ง ได้นาํ ไอซีเบอร์ SG3525 เป็นตัวสร้างพัลส์มอดูเลชั�นและ
เป็นวงจรควบคุมการสวิตช์ของเพาเวอร์มอสเฟตในภาคฟลายแบคคอน
เวอร์ เ ตอร์ โดยมี ห ม้ อ แปลงแรงสู ง ความถี� สูง จะทํ า หน้ า ที� เ หนี� ย วนํ า
สัญญาณพัล ส์ เพื� อ สร้ า งไฟฟ้ าแรงดัน สู งไปประยุ กต์ใช้จ่า ยให้ กบั ชุ ด
เซลล์โคโรนา โดยพลังงานไฟฟ้าจากชุดเซลล์โคโรนาเป็นปัจจัยที�มีผล
ต่อประสิทธิภาพโดยตรง และชนิดของวัสดุที�ใช้ทาํ เซลล์โคโรนาต้อ ง
เอื�ออํานวยต่อการที�จะเกิดกระบวนการโคโรนาดิสชาร์จด้วย เพื�อทําให้
เกิดการแตกตัวของโมเลกุลของออกซิเจน จากสมการคือ O2 + O → O3
ดังนั�นงานวิจยั นี�จึงต้องมีการทดลองปรับแรงดันไฟฟ้าแรงสูง
ด้า นเอาต์ พตุ (ปรั บ ความเครี ยดของสนามไฟฟ้ า) เพื� อ ดู ป ริ ม าณ
ก๊ า ซโอโซนทีเ� ปลี�ยนไป และจะได้นาํ ไปใช้ในการทดสอบการลดปริมาณ
ก๊าซพิษ เช่น ก๊าซไฮโดรคาร์บอน ก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ และสลายกลิ�น
ในอากาศจากกระบวนการอบและเคลือบปกหนัง
2. วิธีการผลิตก๊ าซโอโซน (O3) ในชุ ดเซลล์ โคโรนา

ชุด เซลล์ โ คโรนาจะเป็ น การทํ า ให้ อ ากาศบริ เ วณรอบๆ
เส้นลวดทองแดงเกิดการแตกตัวเป็นประจุโดยการป้อนไฟฟ้ากระแสตรง
แรงสูงให้กบั เส้นลวดทองแดง ซึ�งจะทําให้เกิดสนามไฟฟ้าความเข้มสูง
บริเวณผิวเส้นลวด และเมื�ออากาศผ่านเข้าไปจะทําให้อากาศเกิดการแตก
ตัวทําให้เกิดเป็นก๊าซโอโซน (ซึ�งก๊าซโอโซนี�กค็ ือก๊าซออกซิเจนใน
สถานะ 3 อะตอม O3 เกิ ด จากการใช้ แรงดัน ไฟฟ้ า แรงสู ง ทํา การเขย่ า
โมเลกุลของออกซิเจนด้วยวิธีโคโรนาดิสชาร์จในสถานะ 2 อะตอม O2
ให้แตกตัวและรวมตัวเป็นโมเลกุลออกซิเจน 3 อะตอม O 3 จะได้ก๊าซ
โอโซน)
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ก๊าซโอโซนผลิตขึน� มาได้ ด้วยวิธีการดังต่อไปนี�
1. วัสดุหรือวัตถุดิบที�ใช้ผลิตก๊าซโอโซนมี 2 อย่าง คือ
1.1 ใช้อากาศแห้งที�มีอย่ทู ั�วไป
1.2 ใช้ออกซิเจนบริสุทธิ�
2. เครื� ่องผลิตก๊าซโอโซน สามารถแยกตามหลักการได้ดงั นี�
2.1 ใช้หลักการทางไฟฟ้ า ที�เราเรียกว่า โคโรนาดิสชาร์จ (Corona
Discharge) ซึ�งแบ่งออกเป็น 2 ลักษณะตามความถี� คือ ชนิดความถี�ต�าํ
และชนิดความถี�สูง สําหรับสภาพอากาศที�ร้อน และชื�นชนิดความถี�สูงจะ
เหมาะกว่ า เพราะสามารถผลิ ต ก๊ า ซโอโซนได้ ค วามเข้ ม ข้ น
(Concentration) ได้สูงกว่า
2.2 ใช้หลอดยูวี (Ultra Violet : UV) ชนิดนี�จะผลิตก๊าซโอโซน
ความเข้มข้นต่�า จะใช้ได้ในการบําบัดอากาศ สําหรับการบําบัดนํ�าจะไม่
ค่อยเหมาะ เพราะการละลายตํ�ามากจึงไม่ค่อยได้ผล

รู ปที� 2 ชุดเซลล์โคโรนา

การคํานวณหาแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงแรงสู ง

ชุด เซลล์ ผลิตก๊าซโอโซน มีร ะยะห่ างระหว่า งชุ ด อิ เ ล็ กโตรดปลาย
แหลมกับแผ่นอะลูมิเนียม (d) เท่ากับ 1 เซนติเมตร และ η* เท่ากับ 0.2 ดัง
นั�นแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงแรงสูง เท่ากับ
V  E  d 

เพราะฉะนั�น ที�สนามไฟฟ้า Ei = 16.27 kV/cm จะได้ V = 3.254 kV
เพราะฉะนั�น ที�สนามไฟฟ้า E = 19.129 kV/cm จะได้ V = 3.825 kV
รู ปที� 1 การแตกตัวของออกซิเจน พร้อมทัง� การทําลายมลภาวะ [1]
3. การออกแบบและการสร้ าง

3.2 การออกแบบแหล่งจ่ ายไฟฟ้ากระแสตรงแรงสู ง

3.1 ชุ ดเซลล์ โคโรนา

ชุดเซลล์โคโรนาประกอบไปด้วยอิเล็กโตรดปลายแหลมวางห่าง
จากแผ่ น อะลู มิเ นี ย ม ซึ�ง มี แ รงดั น ไฟฟ้ า ตรงกั น ข้ า ม หากพิ จ ารณา
ความเครียดสนามไฟฟ้าของชุดเซลล์โคโรนา จะเป็ นไปตามสมการที� (1)
E 

เมื่อ

E

V

d

*

V
d  *

ดังนั�นย่านแรงดันไฟฟ้าที�ทาํ ให้เริ�มเกิดการโคโรนา คือ 3.254 kV ถึง
3.825 kV ที�ยา่ นสนามไฟฟ้ า 16.27 kV/cm ถึง 19.129 kV/cm

(1)

งานวิจยั นี�ได้ออกแบบสร้างแหล่งจ่ายแรงดันไฟฟ้าแรงดันสูง
แบบสวิตชิง� ได้นาํ ไอซีเบอร์ SG3525 นํามาใช้ในวงจรควบคุมการทํางาน
ของเพาเวอร์ ม อสเฟต โดยที� ค าบเวลาการทํ า งานของเอาต์ พตุ พั ล ส์
สามารถกําหนดได้ และได้นาํ วงจรฟลายแบคคอนเวอร์เตอร์ และใช้หม้อ
แปลงสวิตชิ�งมาเป็ นตัวเพิ�มระดับแรงดันไฟฟ้า ซึ� งใช้ความถี�สวิตชิ�ง 15
kHz คงที� ดังรูปที� 3 และรูปที� 4

= ความเข้มสนามไฟฟ้ า
= แรงดันไฟฟ้ า
= ระยะห่างระหว่างแผ่นอะลูมิเนียมกับแท่ง
อิเล็กโตรดปลายแหลม
= แฟคเตอร์สนามไฟฟ้ า

เพราะฉะนั�นชุดเซลล์อิเล็กโตรดเลือกใช้อิเล็กโตรดปลาย
แหลม โดยวางห่างจากแผ่นอะลูมิเนียม (d) เท่ากับ 1 เซนติเมตร

รู ปที� 3 บล็อกไดอะแกรมโครงสร้างแหล่งจ่ายไฟฟ้ ากระแสตรงแรงสูง
15 Vdc

1

9

13

110Vdc

15

14

12

SG3525A
16

2

6

5

7

8

Flyback
Transformer

MOSFET
5

0.1uF 470uF 0.1uF

1k
200uF

100k
0.1uF

1nF

2.2uF

2nF

รู ปที� 4 วงจรแหล่งจ่ายไฟฟ้ าแรงดันสูง แบบฟลายแบคคอนเวอร์เตอร์
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การปรับแรงดันไฟฟ้ าด้ าน
เอาต์ พุต (โวลต์ )
1
2
3
4
5

ปริมาณก๊ าซโอโซน
(ppm)
1.9
2.7
4.3
6.2
8.5

วัดก๊ าซ VOCs
(ppm)
125
39
17
5
1

4.2 เครื�องตรวจวัดปริมาณก๊าซโอโซน : O3

การวิเคราะห์ปริ มาณก๊ าซโอโซน โดยใช้ PHOTOMETRIC O3
ANALYZER – MODEL 400E ของบริษทั ALS LABORATORY
GROUP (THAILAND) CO., LTD ดังรูปที� 7

รู ปที� 5 แหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสตรงแรงสูงที�ออกแบบและสร้างขึ�น
4. การทดสอบและวิเคราะห์

4.1 การทดสอบวัดสัญญาณ (VOUT) แรงดันไฟฟ้ ากระแสตรง
แรงสูงของหม้อแปลงสวิตชิ�ง และสัญญาณแรงดันไฟฟ้าของ
หม้ อ แปลงสวิ ตชิ�งทีไ� ด้ จ ากการใช้ Probe x 1 วัด คร่ อ มความ
ต้ านทาน 0.1 Ω ของเซลล์โคโรนา ดังรูปที� 6

(ก)
(ข)
รู ปที� 6 (ก) สัญญาณ (VOUT) แรงดันไฟฟ้ ากระแสตรงแรงสูงของหม้อ
แปลงสวิตชิ�ง (Probe x 1000) เท่ากับ 4.5 กิโลโวลต์ และ (ข) สัญญาณ
แรงดันไฟฟ้ าของหม้อแปลงสวิตชิ�งที�ได้จากการใช้ Probe x 1 วัดคร่อม
ความต้านทาน 0.1 โอห์ม ของเซลล์โคโรนา เท่ากับ 84.6 ไมโครโวลต์
(หมายเหตุ : แรงดันไฟฟ้าที�วดั คร่อมความต้านทาน 0.1 โอห์ม สามารถ
นํามาคํานวณกระแสไฟฟ้ าเอาต์พุตของเซลล์โคโรนาได้ เท่ากับ I = V / R
= (84.6 x 10-6) / (0.1) = 846 ไมโครแอมแปร์)

รู ปที� 7 เครื�องตรวจวัดปริมาณก๊าซโอโซน

รู ปที� 8 การนําเครื�องสลายก๊าซพิษมาใช้งานจริ ง
5. สรุ ป

ในงานวิ จยั นี� ไ ด้ อ อกแบบและสร้ า งเครื� อ งสลายก๊ า ซพิ ษ จาก
กระบวนการอบและเคลือบปกหนังสือ โดยใช้หลักการโคโรนาดิสชาร์จ
แบบสนามไฟฟ้ า ความเครี ย ดสู ง ซึ�ง ในการทดสอบได้ ทาํ การปรั บ
ั 1 กิโลโวลต์ ถึง 5 กิโลโวลต์
แรงดันไฟฟ้ากระแสตรงแรงสูง (V) ต้งแต่
เพื�อจ่ายให้กบั เซลล์โคโรนา โดยผลการทดสอบตามตารางที� 1 จะเห็นว่า

ตารางที� 1 การปรับแรงดันไฟฟ้าด้านเอาต์พตุ ปริมาณก๊าซโอโซน และ
ปริ มาณก๊าซ VOCs จากการอบและเคลือบปกหนังสือ (ซึ�งปรับความถี� 15
kHz ให้คงที�)
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เมื�อแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงแรงสูงเพิ�มขึ�นจะทําให้ปริมาณก๊าซโอโซน
เพิ�มขึ�น ปริมาณก๊าซพิษ VOCs จะลดลงด้วยตามลําดับ อันเนื�องมาจาก ที�
ว่า เมื� อแรงดัน ไฟฟ้ าแรงสูง เพิ� ม จะส่ ง ผลให้ ค วามเครี ย ดสนามไฟฟ้ า
สูงขึ�นจะทําให้เกิดการแตกตัวของโมเลกุลของออกซิเจนเพิ�มขึ�น จึงส่งผล
ให้ปริมาณก๊าซโอโซนเพิ�มขึ�น และก๊าซโอโซนนี�จะไปสลายก๊าซพิษให้
ลดลงด้วย ดังนั�นในอนาคตทางผู้วจิ ยั จะพัฒนาระบบผลิตก๊าซโอโซนให้
ไปประยุกต์ให้เกิดประโยชน์ในระบบอุตสาหกรรมการผลิตอาหาร และ
พัฒนาให้เป็นสิ นค้าในเชิงพานิชย์ต่อไป

[6] ศิศีโรตม์ เกตุแก้ว, “การออกแบบแหล่งจ่ายไฟฟ้ ากระแสตรงแรงสู ง
ขนาดเล็ก”, การประชุมวิชาการ การพัฒนาชนบททีย� ั�งยืน ประจําปี 2555,
ชุมชนท้องถิน� ฐานรากการพัฒนาประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ร่ วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น, 16-19
กุมภาพันธ์ 2555, หน้า 961-966.
ศิศีโรตม์ เกตุแก้ ว จบการศึกษาระดับ (วศ.บ.), (วศ.ม.)
และ Ph.D. สาขาวิช าวิศ วกรรมไฟฟ้ า ปั จ จุ บ ัน ดํา รง
ตําแหน่ งผูช้ ่ วยศาสตราจารย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ และ
กรรมการสภาคณาจารย์ และกรรมการส่ งเสริ มการวิจยั
สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันวิจยั และพัฒนา มหาวิทยาลัย
รามคํ า แหง สาขางานวิ จยั ที�ส นใจด้ า นการประยุ ก ต์ ใ ช้ วศิ วกรรม
ไฟฟ้าแรงสูงด้านสิง� แวดล้อม
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บทคัดย่ อ

จัดการพื้นที่วา่ งในลานจอดรถเพื่อพัฒนาให้ผใู ้ ช้สามารถตรวจสอบพื้นที่
ภายในลานจอดรถล่วงหน้าว่ามีท่ีว่างสําหรับตนเองหรื อไม่ ซึ่ งจะช่ วยให้
ผูใ้ ช้สามารถประหยัดเวลาในการค้นหาที่จอดรถได้ โดยผูใ้ ช้งานสามารถ
ตรวจสอบพื้ นที ่ว่ า งภายใน ลานจอดรถ ผ่ า นแ อพพลิ เค ชั่ น บน
โทรศัพท์เคลื่ อนที่ระบบปฏิ บตั ิ การแอนดรอยด์ได้โดยไม่ตอ้ งเข้าไปใน
ลานจอดรถให้เสี ยเวลา นอกจากนั้น หากลานจอดรถที่ตอ้ งการมีรถยนต์
จอดเต็มแล้ว แอพพลิเคชัน่ ยังสามารถแนะนําและนําทางผูใ้ ช้ไปยังที่จอด
รถแห่ งใหม่ท่ีสาํ รองไว้ได้อีกด้วย

งานวิจยั นี้ เ ป็ นการออกแบบและสร้ างระบบตรวจสอบและจัด การ
พื้นที่วา่ งในลานจอดรถ เพือ่ หวังว่าจะสามารถอํานวยความสะดวกแก่ผใู ้ ช้
รถยนต์ที่ต้อ งการบริ ห ารเวลาในการหาที ่จ อดรถล่ ว งหน้า ระบบจะ
สามารถตรวจจับ สถานะของช่ อ งจอดรถที ่ท ํา การติ ด ตั้งอุ ป กรณ์
เซนเซอร์อลั ตราโซนิคไว้ผา่ นการประมวลผลด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์
และส่ ง ข้อ มู ล ไปจั ดเก็ บ บนฐานข้อ มู ล อุ ป กรณ์ ใ นระบบต้น แบบจะ
ประกอบด้วยเซนเซอร์ ตรวจจับสถานะช่องจอดรถทั้งหมด 4 ตัว ซึ่ งข้อมูล
นี้จะถูกประมวลผลด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ และส่ งผ่านโมดูลซิ กบีไป
ยัง เซิ ร์ ฟ เวอร์ เ พื อ่ จัด เก็ บ ข้อ มู ล ในฐานข้อ มู ล เพื ่อ ให้ ส ามารถนํา ไป
วิ เ คราะห์ แ ละแสดงผลบนแอพพลิ เคชั่ น บนโทรศั พ ท์ เ คลื ่อ นที ่
ระบบปฏิบตั ิการแอนดรอยด์ได้

2. ทฤษฎีและหลักการที่เกี่ยวข้ อง
งานวิจยั นี้ ใช้โมดูลอัลตราโซนิ ค JSN-SR04T ซึ่ งจะทํางานเมื่อมีการ
ป้ อนสัญญาณพัลส์กระตุน้ การทํางานที่มีความกว้าง 10 µs และรับไฟเลี้ ยง
ที่ +5V โดยในการวัดระดับอัลตราโซนิ คจะทําการส่งคลื่ นความถี่ 40 kHz
ออกมา เมื่อคลื่นที่ถูกส่งออกมาเดินทางไปถึงวัตถุจะมีการสะท้อนกลับมา
เข้ าตัวรั บ และเข้ าสู่ ข า Echo หลักการทํางานของโมดู ล อัล ตราโซนิ ค
จะต้องใช้งาน 4 พอร์ ตคือ Vcc, Trig, Echo และ GND โดยในพอร์ ต Vcc
ต้องป้ อนแรงดัน +5V จากไมโครคอนโทรลเลอร์ เพื่อเป็ นไฟเลี้ ยง โดย
พอร์ ต Trig ต้องทําการป้ อนสัญญาณพัลส์ TTL ขนาด 1 ms เป็ นสัญญาณ
อิ นพุตเพื่อกระตุน้ การทํางานของอัลตราโซนิ คเซนเซอร์ ต่อมาที่พอร์ ต
Echo จะส่ งสั ญ ญาณพัล ส์ เ อาต์พุ ต โดยพัล ส์ ที่ส่ ง ออกมาจะแสดงถึ ง
ช่ ว งเวลาการเดิ น ทางของคลื ่ น อัล ตราโซนิ ค ขาไปและขากลับ ส่ ว น
หลักการเขี ยนแอพพลิ เคชัน่ บนระบบปฏิ บตั ิ การแอนดรอยด์ [1][2] นั้น
เป็ นระบบปฏิ บ ตั ิ ก ารที ่มีพ้ื น ฐานอยู่บ นลิ นุ ก ซ์ ถู ก ออกแบบมาสําหรั บ
อุปกรณ์ ที่ใ ช้จอสัมผัส เช่ น สมาร์ ท โฟนหรื อแท็บ เล็ ตคอมพิวเตอร์ ซึ่ ง
ได้รับการคิดค้นและพัฒนาโดยบริ ษทั แอนดรอยด์

Abstract
This research proposes a design and custom-made parking space
detection and management system. We hope this system can
accommodate users to manage the time for finding parking space
beforehand. The system will detect parking space status by using
ultrasonic sensors, and then data from sensors will be processed by
microcontroller. After that data will be transmitted wirelessly to server.
The prototype system consists of four sensors used to detect their
parking status. These data will be processed by microcontroller and then
wirelessly sent to be stored in database via zigbee module. All data will
be analyzed and displayed via an application on Android phones.

1. บทนํา

3. การออกแบบระบบ

ในปัจจุบนั ผูค้ นมีการใช้งานรถยนต์ส่วนบุคคลเป็ นจํานวนมากทําให้
ความเพี ย งพอในการใช้ง านลานจอดรถลดลง เช่ น ลานจอดรถตาม
ห้างสรรพสิ นค้าหรื อสถานศึกษาต่างๆ เป็ นต้น เมื่อผูใ้ ช้รถยนต์ตอ้ งการที่
จะใช้งานลานจอดรถในวันที่มีรถยนต์จอดกันอยูจ่ าํ นวนมาก ผูใ้ ช้จ ะต้อง
ใช้เวลาในการหาที่จอดรถยนต์ให้ได้ซ่ ึ งในบางครั้งอาจเสี ยเวลาและเมื่อ
ผูใ้ ช้ตอ้ งการจอดรถยนต์แต่เมื่อเข้าไปในลานจอดรถกลับไม่มีท่ีว่างเลยทํา
ให้เกิดการสิ้นเปลืองทั้งเวลา พลังงานนํ้ามันและยังสร้ างมลพิษให้เกิ ดขึ้น
อีกด้วย คณะผูจ้ ดั ทําเล็งเห็ นปั ญหานี้ และได้จดั ทําระบบตรวจสอบและ

การทํ างานของระบบจะเริ่ มจากการติ ด ตั้ง เซนเซอร์ ต รวจสอบ
สถานะการจอดรถไว้ตามตําแหน่งที่ตอ้ งการ โดยระบบจะแบ่งออกเป็ น 3
ส่ วน ดังรู ปที่ 1 โดยส่ วนที่ 1 คือ ส่ วนของเซนเซอร์ ที่ใช้ในการตรวจสอบ
สถานะของช่ องจอดรถแต่ละจุด ส่ วนที่ 2 คื อภาคส่ งและรั บข้อมูลด้วย
โมดู ล ไร้ ส ายซิ ก บี และส่ ว นที ่ 3 คื อ ส่ ว นของการจัด เก็ บ ข้อ มู ล ใน
ฐานข้ อ มู ล รวมถึ ง การนํ า ข้ อ มู ล ไปแสดงผ่ า นแอพพลิ เ คชั่ น บน
โทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบปฏิบตั ิการแอนดรอยด์
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รูปที่ 1 บล็อกไดอะแกรมของระบบ
โมดู ล อัล ตราโซนิ ค จะตรวจสอบสถานะของช่ อ งจอดรถโดยมี
ไมโครคอนโทรลเลอร์ ค วบคุ ม การทํา งานของเซนเซอร์ แ ละคํา นวณ
ระยะห่ างระหว่างตัวเซนเซอร์ ถึงใต้ทอ้ งรถ โดยกําหนดให้ที่ระยะตํ่ากว่า
40 ซม.ไมโครคอนโทรลเลอร์ จ ะประมวลผลและส่ ง ลอจิ ก 1 ไปยัง
ฐานข้อมูล หมายถึ ง ช่ องจอดรถช่ องนั้นไม่ว่าง และที่ระยะมากกว่า 40
ซม.ไมโครคอนโทรลเลอร์ จะประมวลผลและส่ งลอจิก 0 ไปยังฐานข้อมูล
หมายถึง ช่องจอดรถช่องนั้นว่าง โดยมีการออกแบบวงจรดังรู ปที่ 2

รู ปที่ 4 ข้อมูลสถานะของช่องจอดรถในฐานข้อมูล

รู ปที่ 5 ที่จอดรถว่าง

รู ปที่ 6 ที่จอดรถเต็ม
หากที่จอดรถทั้งหมดเต็ม แอพพลิเคชัน่ จะสามารถแนะนําที่จอดแห่ ง
ใหม่ให้กบั ผูใ้ ช้งานได้ และสามารถนําทางไปยังที่จอดได้โดยเชื่ อมต่อกับ
แอพพลิเคชัน่ Google Maps โดยอัตโนมัติดงั แสดงในรู ปที่ 7

รูปที่ 2 แผนผังการเชื่ อมต่อระหว่างเซนเซอร์กบั ไมโครคอนโทรลเลอร์

4. ผลการทํางานของระบบ

รู ปที่ 7 แอพพลิเคชัน่ แนะนําและนําทางผูใ้ ช้ไปยังที่จอดรถแห่ งใหม่

อุ ป กรณ์ ที ่ใ ช้ ใ นการทดสอบประกอบด้ว ย โมดู ล อัล ตราโซนิ ค
ไมโครคอนโทรลเลอร์ , โมดู ล ส่ ง สั ญ ญาณแบบไร้ ส ายซิ ก บี แ ละ
โทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบปฏิบตั ิการแอนดรอยด์ แสดงดังรู ปที่ 3

5. สรุป

งานวิจยั นี้ ป ระสบความสําเร็ จในการสร้ างอุ ป กรณ์ เซนเซอร์ ตรวจ
สถานะช่ องจอดรถโดยใช้โมดู ลอัลตราโซนิ ค และสร้ างแพ็คเกจที เ่ ป็ น
โลหะเพื่อป้ องกันความเสี ยหายในกรณี ที่เกิ ดอุบตั ิ เหตุ ระบบต้นแบบได้
ใช้เซนเซอร์ อลั ตราโซนิ คตรวจสถานะการจอดรถทั้งหมด 4 ตัว ทําการส่ ง
ข้อมู ลเหล่ านี้ ไปเก็บในฐานข้อมู ลบนเซิ ร์ฟเวอร์ ผ่านโมดู ล ไร้ ส ายซิ ก บี
และนํา ข้อ มู ล นี้ ไปแสดงผลผ่ า นแอพพลิ เ คชั่น บนโทรศั พท์ เ คลื ่อ นที่
ระบบปฏิ บตั ิ การแอนดรอยด์ และยังสามารถออกแบบให้แอพพลิ เคชั่น
แนะนําเส้นทางให้ผใู ้ ช้งานสามารถนํารถไปจอดในที่จอดรถแห่ งใหม่ได้
ในกรณี ที่ที่จอดรถนั้นเต็ม

รูปที่ 3 อุปกรณ์ที่ใช้ในการทดสอบ
ผลการทดสอบแสดงในแอพพลิ เ คชั่ น บนโทรศั พ ท์ เ คลื ่อ นที ่
ระบบปฏิบตั ิการแอนดรอยด์ซ่ ึ งรับข้อมูลสถานะของช่องจอดรถยนต์จาก
ฐานข้อมูล ดังรู ปที่ 4 ซึ่ งแอพพลิ เ คชั่นจะแสดงสถานะช่ องจอดรถจาก
เซนเซอร์ท้ งั หมด 4 ตัว ผลลัพธ์ที่แสดงบนหน้าแอพพลิ เคชัน่ จะแสดงใน
มุมมองจากด้านบน สถานะของช่องจอดรถถูกแบ่งออกเป็ น 2 กรณี ได้แก่
ที่จอดรถว่างและที่จอดรถเต็ม ดังแสดงในรู ปที่ 5 และรู ปที่ 6 ตามลําดับ
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บทคัดย่ อ

2. การทดลอง

อุ ป กรณ์ ร ดนํ้าต้น ไม้อ ัตโนมัติ แบ่ งออกเป็ น 2 ส่ วน ได้แ ก่
ส่ วนรดนํ้าต้นไม้ และส่วนประมวลผลรับค่าความชื้นในดินของต้นไม้

อุปกรณ์รดนํ้าต้นไม้อตั โนมัติโดยใช้เซ็ นเซอร์ วดั ความชื้ นใน
ดิน พัฒนาขึ้นเพื่อช่วยในการรดนํ้าต้นไม้ สําหรับผูท้ ี่ตอ้ งการปลูกต้นไม้
แต่ไม่มีเวลารดนํ้าต้นไม้ อี กทั้งยังช่ วยวัดค่าความชื้ นในดิ นที่บ่งบอกถึ ง
ความต้องการนํ้าของพืช ซึ่ งค่าความชื้ นที่วดั ได้จากการใช้ soil moisture
sensor และการรดนํ้าต้นไม้ทาํ ได้อย่างอัตโนมัติ โดยการใช้ servo motor
ในการช่วยดูดและดันนํ้า ผ่านการประมวลผลจาก arduino uno board ทํา
ให้ผูใ้ ช้งานที่รักการปลูกต้นไม้มีความสะดวกและประหยัดเวลาในการ
ดูแลรักษาต้นไม้ที่รักได้
คําสําคัญ: รดนํ้าต้นไม้, soil moisture sensor, servo motor, arduino

2.1 ส่ วนรดนํา้ ต้ นไม้

อุปกรณ์ที่ใช้ ได้แก่ PU tube ขนาด 6 มม. ยาว 2 เมตร ข้อต่อ 3
ทาง 2 ชิ้น สปริ ง 2 ชิ้น กระบอกฉี ดยา 1 อัน ลวดขนาด 1 มม. ยาว 10 ซม.
Servo motor สําหรับกระแสตรง แรงดันไฟ 9v ถ่าน 9v 1 ก้อน และลูก
ทรงกลมขนาดเล็ก 2 อัน โดยมีการจัดวางดังภาพที่ 1ก

2.2 ส่ วนประมวลผลรับค่ าความชื้นในดินของต้ นไม้

อุปกรณ์ที่ใช้ ได้แก่ arduino uno board สายไฟขนาด 1 มม. ยาว 20
ซม. 10 เส้น soil moisture sensor หลอดไฟ led สําหรับแสดงสถานะการรดนํ้า
ต้นไม้ จอ 7-segment สําหรับแสดงค่าความชื้ นของดิ น bread board สําหรั บ
เชื่ อมต่อระหว่าง arduino uno board กับ servo motor ปุ่มกดสําหรับกดรดนํ้า
ต้นไม้ทนั ที และถ่าน 9v 1 ก้อน โดยมีการจัดวางดังภาพที่ 1ข และอุปกรณ์ใน
ภาพรวมแสดงดังภาพที่ 1ค

Abstract

Auto watering plants with soil moisture sensor project were
developed for helping a person who wants to grow plant but has no time
to take care of them. The device observes soil moisture value which
notifies the water needs of crops. The soil moisture value is measure by
the soil moisture sensor. The watering system uses servo motor
controlled by an Arduino uno board to drain and pump water. Using this
device, watering crop is automatic, convenient, and demands less time
from the user.
Key word: watering crop, soil moisture sensor, servo motor, arduino

3. ขั้นตอนการทํางาน

ขั้นตอนการทํางานของอุปกรณ์แบ่งออกเป็ น 2 ส่วน ได้แก่
ส่ วนประมวลผลรับค่าความชื้นในดินของต้นไม้ และส่ วนการรดนํ้า
ต้นไม้

3.1 ขั้นตอนการประมวลผลรับค่ าความชื้นในดินของต้ นไม้

1. บทนํา

Arduino uno board จะอ่ านค่ า ความชื้ น ในดิ น จาก soil
moisture sensor เมื่อค่าที่อ่านได้สูงกว่า threshold ค่าความชื้ นที่ควรรดนํ้า
arduino จะสัง่ ให้ servo motor หมุนรดนํ้าต้นไม้ และไฟรดนํ้าต้นไม้จะติด
ขึ้น ในการหมุนแต่ละรอบจะมี delay เพื่อรออ่านค่าจาก soil moisture
sensor และเมื่อ soil moisture sensor อ่านได้ค่าความชื้ นตํ่าลงจนน้อยกว่า
threshold ค่าความชื้ นที่ตน้ ไม้ควรได้รับ arduino จะสั่งให้ servo motor
หยุดหมุน เพื่อหยุดรดนํ้าต้นไม้ และไฟรดนํ้าต้นไม้จะดับลง

ปัจจุบนั มนุษย์ให้ความสนใจสิ่ งประดิ ษฐ์ทางด้านสุ ขภาพและ
สิ่ งแวดล้อมกันมากขึ้น คนบางกลุ่มรั กการปลู กต้นไม้ แต่ไม่มีเวลาดู แล
ต้นไม้ให้เจริ ญเติบโตให้ได้ตามที่คาดหวังไว้ เพื่อให้เกิดประสิ ทธิ ภาพใน
การเลี้ ยงดูตน้ ไม้ ผูว้ ิจยั จึงสร้ างอุปกรณ์สาํ หรับช่วยรดนํ้าต้นไม้อตั โนมัติ
และสามารถวัด ค่ า ความต้อ งการนํ้า ของพื ช ได้ อุ ป กรณ์ ชิ้ น นี้ ช่ ว ยให้
ประหยัด เวลาในการรดนํ้า ต้น ไม้ เพี ย งเติ ม นํ้า ใส่ ภ าชนะที่ ต่ อ เข้า กับ
อุปกรณ์ที่เตรี ยมไว้ และระบบจะรดนํ้าต้นไม้เองอย่างอัตโนมัติ เมื่อต้นไม้
ต้องการนํ้า และหยุดรดนํ้าเมื่อต้นไม้ตอ้ งการนํ้าเพียงพอ
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ได้มีค่าตํ่ากว่า 200 ซึ่ งน้อยกว่า threshold ค่าความชื้ นที่ตน้ ไม้ควรได้รับ
อุปกรณ์จึงหยุดการรดนํ้าต้นไม้

5. สรุปผลการทดลอง
อุปกรณ์รดนํ้าต้นไม้อตั โนมัติ สามารถช่วยรดนํ้าต้นไม้ได้ เมื่อ
ต้น ไม้ต้อ งการนํ้า มี ป ระโยชน์ สํา หรั บ ผู ้ที่ ต้อ งการปลู ก ต้น ไม้ ทํา ให้
ผูใ้ ช้งานสะดวกในการใช้งาน และประหยัดเวลาในการรดนํ้าต้นไม้ได้

ก

6. แนวคิดในการพัฒนาต่ อ

ข

อุปกรณ์น้ ี สามารถพัฒนาต่อได้โดยการเลื อกประเภทต้นไม้ได้
และมี ก ารเพิ่มให้ก าํ หนด threshold ความชื้ น ที่ จะรดนํ้าต้นไม้ได้ เพื่ อ
ควบคุมการรดนํ้าตามความชื้ นในดิ นสําหรับต้นไม้ต่างชนิ ดกัน อีกทั้งยัง
สามารถเพิ่มอุปกรณ์เชื่ อมต่อ wifi หรื อ Bluetooth ที่จะติดต่อสั่งการรดนํ้า
ต้นไม้ หรื อแสดงค่าความชื้นผ่านมือถือได้

ค

ภาพที่ 1 ก ส่ วนประกอบของส่วนรดนํ้าต้นไม้
ข ส่วนประกอบของส่ วนประมวลผลรับค่าความชื้ นในดิน
ค ส่วนประกอบทั้งหมดของอุปกรณ์
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3.2 ขั้นตอนการรดนํา้ ต้ นไม้

การรดนํ้าต้นไม้ servo motor จะทํางานโดยหมุนทวนเข็ม
นาฬิ กา และหมุนตามเข็มนาฬิ กาสลับกันครั้งละ 180 องศา ในการหมุน
ทวนเข็มนาฬิ กา servo motor จะดึ งกระบอกฉี ดยาเพื่อดูดนํ้าขึ้น และเมื่อ
servo motor หมุนตามเข็มนาฬิกาจะดันนํ้าออกไปยังต้นไม้ ซึ่ งการดูดและ
ดึ งนํ้าของกระบอกฉี ดยาสามารถช่ วยให้น้ าํ ไม่ไหลกลับได้โดยอาศัยลู ก
ทรงกลมขนาดเล็ก 2 ลูก ลูกที่ 1 ใส่ ติดกับสปริ งและข้อต่อที่ดูดนํ้า และลูก
ที่ 2 ใส่ ติดกับสปริ งและข้อต่อฝั่งปล่ อยนํ้ารดต้นไม้ หลักการทํางานเมื่ อ
ดูดนํ้าลูกบอลลูกที่ 1 จะถู กดันไปติ ดสปริ งเพื่อเปิ ดทางให้ดูดนํ้าขึ้ นได้
และลูกที่ 2 จะดันติดข้อต่อเพื่อปิ ดทางนํ้าออก ดังรู ปที่ 2ก และเมื่ อดัน
กระบอกฉี ดยาปล่อยนํ้า ลูกบอลลูกที่ 1 จะถูกดันให้ติดกับข้อต่อปิ ดทาง
ไม่ ใ ห้ น้ ํา ไหลกลับ และลู ก ที่ 2 จะดัน ไปทางปริ งให้ น้ ํา ไหลออกได้
นอกจากนี้ อุปกรณ์ยงั สามารถกดปุ่ มเพื่อรดนํ้าได้ทนั ทีอีกด้วย

ก
ภาพที่ 2 ก หลักการดูดนํ้า
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ข
ข หลักการรดนํ้า

4. ผลการทดลอง

จากการทดลอง เมื่อ soil moisture sensor วัดค่าความชื้ นใน
ดินได้ 250 ซึ่ งสู งกว่า threshold ค่าความชื้ นที่จะรดนํ้า อุปกรณ์ arduino
ได้สงั่ ให้ servo motor หมุนรดนํ้าต้นไม้ จนกระทัง่ ค่าความชื้ นในดิ นที่วดั
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บทคัดย่อ

1. บทนํา

งานวิจยั นี้ นาํ เสนอการออกแบบระบบแจ้งเตื อนเพื่อป้ องกัน
การโจรกรรมและระบุ ต ํา แหน่ ง รถจัก รยานยนต์ โ ดยใช้เซ็ น เซอร์ ว ดั
ค ว าม เร่ งแ ล ะ โ ม ดู ล จี พี เอ ส /จี พี อ าร์ เอ ส ม าใช้ ง าน ร่ ว ม กั บ
ไมโครคอนโทรลเลอร์ การเปิ ด/ปิ ดการทํางานของระบบนั้น สามารถ
ควบคุ ม ได้ด้วยรี โมตคอนโทรลเลอร์ เซ็ น เซอร์ ว ดั ความเร่ งจะทําการ
ตรวจจับความเร่ งที่เปลี่ยนแปลงไปของรถจักรยานยนต์จากสภาวะปกติ
ซึ่งหากมีการตรวจจับค่าความเร่ งที่บ่งชี้วา่ มีการเคลื่อนที่ของรถในสภาวะ
ที่ไม่ปกติ ระบบจะทําการแจ้งเตือนด้วยเสี ยงแตรและการกระพริ บของไฟ
เลี้ยวซึ่ งเป็ นการป้ องกันในเบื้องต้น โมดูลจีพีอาร์ เอสที่ติดตั้งไว้จะทําการ
ส่ ง สั ญ ญาณโทรออกไปยัง โทรศัพ ท์ ข องเจ้า ของรถ นอกจากนี้ ยัง ส่ ง
ตํา แหน่ ง ที่ อ ยู่ข องรถที่ ร ะบุ ค่ า พิ กัด จากโมดู ล จี พี เอสผ่ า นทางระบบ
เครื อข่ายอินเทอร์เน็ตไปยังเซิ ร์ฟเวอร์ซ่ ึงหากรถจักรยานยนต์ถูกโจรกรรม
เจ้าของรถก็ส ามารถติ ด ตามตําแหน่ ง ปั จ จุ บ ัน ของรถได้ผ่ านทางหน้ า
เว็บไซต์
คําสําคัญ : เซ็ น เซอร์ วดั ความเร่ ง, รี โมตคอนโทรลเลอร์ , ระบบติ ดตาม
ตําแหน่ง

ในปั จจุบนั รถจักรยานยนต์เป็ นพาหนะที่กาํ ลังได้รับความนิยม
ในการใช้งานสู งมากขึ้น ทั้งนี้ เพราะนอกจากความคล่องตัวเหมาะสมกับ
การใช้งานในสภาวะการจราจรที่ ติ ด ขัด แล้ว อี ก เหตุ ผ ลหนึ่ งคื อ ความ
หลากหลายในรู ปแบบของรถจักรยานยนต์ที่มีให้เลือกใช้ ซึ่ งบางรุ่ นแม้มี
ราคาสู งก็ได้รับความนิ ยมสู งมาก ปั ญหาที่ตามมาก็คือทําให้การโจรกรรม
รถจัก รยานยนต์ เพิ่ ม สู ง ขึ้ นตามไปด้ ว ย ทั้ง นี้ เพราะเวลาที่ ใ ช้ใ นการ
โจรกรรมสั้นจึงทําให้เกิดเหตุโจรกรรมได้ง่ายและราคาที่ นาํ ไปจําหน่ าย
ต่อก็ค่อนข้างสู ง จากปั ญหาดังกล่าว ทางผูจ้ ดั ทําจึงได้นาํ เสนอระบบแจ้ง
เตือนการโจรกรรมและระบุตาํ แหน่ งรถจักรยานยนต์ข้ ึนมาเพื่อเป็ นการ
ป้ อ งกั น การโจรกรรมในเบื้ อ งต้ น และยัง สามารถติ ด ตามตํา แหน่ ง
รถจักรยานยนต์ได้หากไม่สามารถหลีกเลี่ยงเหตุโจรกรรมได้

2. การออกแบบและหลักการทํางานของระบบ
ร ะ บ บ แ จ้ ง เตื อ น ก าร โ จ ร ก ร ร ม แ ล ะ ร ะ บุ ตํ า แ ห น่ ง
รถจัก รยานยนต์ที่ น ํา เสนอ แสดงดัง บล็ อ กไดอะแกรมในรู ป ที่ 1. ซึ่ ง
สามารถอธิ บายการทํางานได้ดงั นี้ ในกรณี ที่เกิ ดการเคลื่ อนที่ ที่ผิดปกติ
ของรถจักรยานยนต์ (คอรถถูกหมุน, รถถูกยก) ค่าความเร่ งของเซนเซอร์
ความเร่ งแบบ 3 แกนจะถูกประมวลผลด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ ใน
กรณี ที่ตรวจจับการเคลื่อนที่ของรถที่ ผิดปกติได้ ระบบจะสั่งการให้แตร
รถและสัญญาณไฟเลี้ยวทํางา เพื่อแจ้งเตือนการโจรกรรม รี เลย์ซ่ ึ งถูกใช้
เป็ นสวิตซ์จะทําการตัดการจ่ายไฟให้กบั รถจักรยานยนต์ทนั ที ทําให้ไม่
สามารถสตาร์ทรถจักรยานยนต์ได้

Abstract
This research proposes a system for robbery alarm and
tracking motorcycle. The system is composed of remote controller,
acceleration sensor, relay, GPS/GPRS module, microcontroller and
server. The operation of the system can be controlled by a remote
controller. The acceleration sensor is used to measure change of
acceleration from normal position. If any suspicious acceleration is
detected the horn will alarm and turn light is on for warning. The
installed GPRS module will send calling signal to the owner’s phone
number and also the current position of the motorcycle detected by the
GPS module to the server via internet network. In case that the event of
robbery is occurred, the current location of the stolen motorcycle can be
tracked by the owner via the website.
Keywords: acceleration sensor, remote controller, tracking system

รู ปที่ 1 บล็อกไดอะแกรมการทํางานของระบบแจ้งเตือน
การโจรกรรมและระบุตาํ แหน่งรถจักรยานยนต์
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นอกจากนี้ โมดูลจีพีอาร์ เอสที่ติดตั้งไว้จะทําการส่ งสัญญาณเรี ยกออกไป
ยั ง ห ม ายเล ข โท รศั พ ท์ ข อ งเจ้ า ข อ งรถ แล ะส่ งข้ อ มู ล พิ กั ด ข อ ง
รถจักรยานยนต์ที่ได้จากโมดูลจีพีเอสไปจัดเก็บไว้ในเซิ ร์ฟเวอร์ [2] ซึ่ ง
เจ้าของรถจักรยานยนต์สามารถเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวในฐานข้อมูลผ่านเว็บ
บราวเซอร์ โดยระบบที่นาํ เสนอนี้ สามารถทําการควบคุมการเปิ ด/ปิ ดการ
ทํางานของระบบผ่านรี โมตคอนโทรลเลอร์

รู ปที่ 2 สัญญาณบิตข้อมูลของรี โมตตัวส่ งและตัวรับ
เมื่อทําการส่ งคําสัง่ เปิ ด (รู ปซ้าย) และ ปิ ด (รู ปขวา) ระบบ ตามลําดับ

3. ผลการทํางานของระบบ
การควบคุ ม การเปิ ด/ปิ ดการทํา งานของระบบที่ น ํ า เสนอ
สามารถควบคุ มผ่านรี โมตคอนโทรลเลอร์ สัญญาณบิตข้อมูลของรี โมต
ตัวส่ งและตัวตัวรับเมื่อส่ งคําสัง่ เปิ ด/ปิ ด ระบบ แสดงดังรู ปที่ 2
การวัด ค่ าสั ญ ญาณจากโมดู ล เซนเซอร์ ว ดั ความเร่ ง 3 แกน
แสดงดังรู ป ที่ 3 สัญ ญาณพัลส์ ที่ วดั ได้จากขา SDA คื อ สัญ ญาณพัล ส์ ที่
แสดงค่ าความเร่ ง เชิ ง เส้ น 3 แกน สั ญ ญาณพัล ส์ จ ากขา SCL จะแสดง
สัญญาณนาฬิกาของแต่ละไบต์ มีท้ งั หมด 9 ไบต์ สัญญาณที่ขา SDA คือ
ข้อ มู ล ค่ า ความเร่ ง เชิ ง เส้ น 3 แกน (แต่ ล ะแกนใช้ 2 ไบต์ ) ซึ่ งจะมี ค่ า
ความเร่ งใน แกน X, Y, และ Z มีค่า 0.12g, -0.07g, และ 1.07g ตามลําดับ
ในกรณี ที่เกิดการเคลื่อนที่ของรถที่ผดิ ปกติ (คอรถถูกหักหมุน
และ/หรื อ รถถู ก ยกขึ้ น) เมื่ อ ไมโครคอนโทรลเลอร์ ป ระมวลผลค่ า
ความเร่ ง 3 แกนแล้วตรวจจับได้ว่าเกิดการโจรกรรมรถขึ้น จะทําการแจ้ง
เตื อ นด้ ว ยเสี ยงแตรและการกระพริ บของสั ญ ญ าณ ไฟเลี้ ยวของ
รถจักรยานยนต์และรี เลย์จะตัดการจ่ายไฟให้กบั รถจักรยานยนต์ทาํ ให้รถ
ไม่สามารถสตาร์ ทได้ ผลการวัดสัญญาณขาเข้าและสัญญาณขาออกที่ขา
NC ของรี เลย์ที่ต่อร่ วมกับสวิตซ์กญ
ุ แจของรถ แสดงดังรู ปที่ 4
โม ดู ล จี พี เอส จะถู กใช้ ใ น การบ่ งชี้ พิ กั ด ปั จจุ บ ั น ข อ ง
รถจักรยานยนต์ซ่ ึ งจะส่ งค่าตําแหน่ งไปยังเซิ ร์ฟเวอร์ เพื่ อแสดงบนหน้า
เว็บ ไซต์ และโมดู ล จี พี อ าร์ เอสจะส่ งสั ญ ญาณเรี ย กเข้าไปยังหมายเลข
โทรศัพท์ของเจ้าของรถ ดังแสดงในรู ปที่ 5

รู ปที่ 3 ตัวอย่างสัญญาณพัลส์ที่วดั ได้จากขา SDA และขา SCL
ของโมดูลเซนเซอร์วดั ความเร่ ง 3 แกน

รู ปที่ 4 สัญญาณขาเข้า (ซ้าย) และสัญญาณขาออก (ขวา) ที่ขา NC ของ
รี เลย์ที่ต่อร่ วมกับสวิตซ์กญ
ุ แจของรถจักรยานยนต์ (เมื่อเกิดเหตุโจรกรรม)

4. สรุ ป
งานวิ จ ัย นี้ นํ า เสนอการประยุ ก ต์ ใ ช้ เ ทคโนโลยี เ พื่ อ การ
ออกแบบและสร้ า งระบบแจ้ง เตื อ นการโจรกรรมและระบุ ต ํา แหน่ ง
รถจักรยานยนต์ที่สามารถควบคุมการทํางานได้ดว้ ยรี โมตคอนโทรลเลอร์
โดยระบบดังกล่าวสามารถแจ้งเตือนด้วยเสี ยงแตรและการกระพริ บของ
สัญ ญาณไฟเลี้ ย วหากการเคลื่ อ นที่ ที่ ผิ ดปกติ ข องรถถู ก ตรวจจับ ได้ซ่ ึ ง
ระบบจะทํา การตัด การจ่ า ยไฟให้ แ ก่ ร ถจัก รยานยนต์ จึ ง ทํา ให้ ร ถไม่
สามารถสตาร์ ตได้ การแจ้งเตื อนด้วยสัญญาณโทรออกไปยังเลขหมาย
ของเจ้าของรถและตําแหน่ งปั จจุบนั ของรถที่ ส่งไปยังฐานข้อมูล ทําให้
เจ้าของรถทราบเหตุแห่ งการโจรกรรมได้ทนั ท่วงทีและสามารถติ ดตาม
ตําแหน่งของรถได้ผา่ นทางเว็บบราวเซอร์อีกด้วย

รู ปที่ 5 สัญญาณจากเครื่ องรับสัญญาณจีพีเอส, การแสดงตําแหน่งพิกดั บน
หน้าเว็บไซต์ และ สัญญาณเรี ยกเข้าจากโมดูลจีพีอาร์เอสเพื่อแจ้งเตือน
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Automatic license plates recognition and data accumulation
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program requires the use of license plate number or the date that you
would like to search for to be the linkage of the information.
Keywords: license plate, Image processing, Optical Character
Recognition (OCR), Visual Basic

บทคัดย่ อ
ระบบตรวจจับ และเก็ บ ข้อ มู ล ป้ า ยทะเบี ย นอัต โนมัติ เป็ น
ระบบที$สามารถนํามาใช้ประโยชน์ได้อย่างหลากหลาย ในงานวิจยั นี# เรา
ได้นาํ มาใช้ในกรณี ที$มีรถยนต์สูญหาย โดยสามารถค้นหาข้อมูลการออก
ของรถยนต์ดว้ ยหมายเลขทะเบียน ซึ$ งเราจะทําการเก็บข้อมูลแยกออกเป็ น
3 ส่ ว น ได้แ ก่ 1.วัน ที$ แ ละเวลาที$ ร ถยนต์อ อกจากลานจอดรถ รวมถึ ง
หมายเลขป้ ายทะเบี ยนที$ อ่านได้จากการนําภาพป้ ายทะเบี ยนที$ถ่ายได้ไป
ประมวลผลผ่ า นโปรแกรมไพทอน (Python) โดยใช้ เ ทคนิ คการ
ประมวลผลภาพ และเทคนิ ค Optical Character Recognition (OCR) ซึ$ ง
ข้อมูลทั#งหมดจัดเก็บในรู ปไฟล์ขอ้ ความ 2.ภาพป้ ายทะเบียนที$ถ่ายได้จาก
กล้องตัวที$ 1 จัดเก็บในรู ปไฟล์รูปภาพ 3.ภาพคนขับ ที$ถ่ายได้จากกล้องตัว
ที$ 2 จัดเก็บในรู ปของไฟล์วีดีโอ จากนั#นจะทําการเชื$ อมข้อมูลทั#ง 3 ส่ วน
ด้ ว ยโปรแกรมวิ ช วลเบสิ ก (Visual Basic) โดยการใช้ ห มายเลขป้ า ย
ทะเบียน หรื อวันที$ที$ตอ้ งการค้นหาเป็ นตัวเชื$ อมข้อมูล
คํ า สํ า คั ญ : ป้ ายทะเบี ย น, การประมวลผลภาพ, Optical Character
Recognition (OCR), Visual Basic

1. บทนํา
ในปั จจุบนั เทคโนโลยีได้เข้ามามีบทบาทสําคัญกับชี วิตมนุษย์
มากขึ#น มีการนําเทคโนโลยีไปใช้งานในทุกๆภาคส่ วน เพื$ออํานวยความ
สะดวก และความรวดเร็ วของงานต่างๆ โดยยังมีการพัฒนาเทคโนโลยีใน
ด้านต่างๆอย่างต่อเนื$ องเพื$อรองรับความต้องการของมนุ ษย์
จากเหตุอาชญากรรมที$เพิ$มขึ#นในปั จจุบนั ทําให้เทคโนโลยีใน
การรักษาความปลอดภัยมีการพัฒนาจนเป็ นที$แพร่ หลาย บางองค์กรมีการ
ใช้ระบบกล้องวงจรปิ ดเพื$ อรั ก ษาความปลอดภัยในองค์กรของตนเอง
ตลอดจนถึ งภาคครั วเรื อนที$ เริ$ มมี ก ารใช้งานมากขึ# น ทั#งนี# รถยนต์ก็เ ป็ น
ปั จจัยหนึ$ งที$ทาํ ให้เกิ ดเหตุอาชญากรรมได้ง่าย โดยการโจรกรรมรถยนต์
ถือเป็ นเรื$ องที$เกิดขึ#นตามสถานที$ต่างๆมากมาย รวมถึงในมหาวิทยาลัยที$มี
ผูค้ นเข้าออกตลอดเวลา ไม่เพียงแต่นกั ศึกษา คณาจารย์ หรื อบุคลากรใน
มหาวิทยาลัยเท่านั#น จึงทําให้เกิดเหตุการณ์โจรกรรมรถยนต์ได้ง่าย
มหาวิทยาลัยศิลปากร มีการนําเทคโนโลยีกล้องวงจรปิ ดมาใช้
ในการบันทึกภาพรถเข้าออกในทุกๆประตูทางเข้า-ออกของมหาวิทยาลัย
โดยเราได้นาํ เทคโนโลยีการค้นหาป้ ายทะเบียนรถยนต์มาต่อยอด เพื$อใช้
ในด้านการค้นหารถยนต์ที$สูญหายจากหมายเลขป้ ายทะเบียนรถยนต์น# นั ๆ
พร้ อมทั#งมีการเก็บข้อมูลทั#งภาพถ่ ายของผูข้ บั ขี$, เวลาออก รวมถึ งประตู
ทางออกที$กล้องบันทึกภาพได้ เพื$อช่วยในการค้นหาและติดตามรถยนต์ที$
สู ญหายได้สะดวกและรวดเร็ วมากยิง$ ขึ#น

Abstract
Automatic license plates recognition and data accumulation
is the system provide a variety of benefits. According to this paper, this
system was brought to be used in case of the loss of car. The method is
to search the information regarding the accessing in-out of the car
according to the registration car number which will be divided into 3 parts
as following: 1. Date and Time when the car has driven out from the
parking lots including the license car number that can be read from the
Python program. This program has processed through the processing
technique and Optical Character Recognition (OCR) technique in which
all the information is stored in the text file format. 2. License plate image
that was taken by the camera 1 which will be stored in the image file
format. 3. The image of driver that was taken by the camera 2 which will
be stored in the video file format. After that, the system will connect all
the information from these 3 parts by using Visual Basic Program. This

2. ขัTนตอนการทํางานของระบบรู้จาํ และเก็บข้ อมูลป้ายทะเบียน
อัตโนมัติ
k.l รถยนต์ข บั ผ่านเซนเซอร์ ตวั ที$ 1 กล้องตัวที$ l ถ่ ายภาพป้ ายทะเบี ยน
จากนั#นนําภาพที$ได้ไปผ่านกระบวนการฮาร์ แคสเคด ( Haar cascade) เพื$อ
หาตําแหน่ งป้ ายทะเบี ยนบนภาพ จากนั#นทําการตัดให้เหลื อเพียงส่ วนที$
เป็ นเลขทะเบียน กล้องตัวที$ 2 ทําการบันทึกภาพวีดีโอคนขับรถ จากนั#น
ทําการบันทึกไฟล์ภาพและไฟล์วีดีโอจากกล้องทั#ง 2 ตัวตามลําดับ
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2.2 นําภาพป้ ายทะเบี ยนที$ ได้ท าํ อิ ม เมจโปรเซสซิ ง (Image processing)
โดยมีข# นั ตอนดังต่อไปนี#
2.2.1 ขั#น ตอนการแปลงภาพสี (RGB Image) เป็ นภาพเกรสเกล (Gray
Scale Image) และแปลงภาพเกรสเกล (Gray Scale Image) เป็ นภาพขาว
ดํา (Binary Image)

2.4 ค้น หาข้อมู ล ป้ ายทะเบี ยนได้จาก วัน ที$ และหมายเลขป้ ายทะเบี ยน
ระบบจะแสดงผล วันที$ เวลา หมายเลขป้ ายทะเบียนที$อ่านได้ ชื$ อไฟล์ภาพ
และชื$ อไฟล์วีดีโอ โดยสามารถเลือกดูภาพหรื อไฟล์วีดีโอ ได้จากการคลิ ก
ที$ชื$อไฟล์

รู ปที6 / ตัวอย่ างภาพเกรสเกล (Gray Scale Image)

รู ปที6 7 ภาพรวมระบบสํ าหรับค้ นหาข้ อมูล

รู ปที6 7 ตัวอย่ างภาพขาวดํา (Binary Image)
2.2.3 ทําการปรับปรุ งคุ ณภาพของภาพโดยการกร่ อน (Erosion) และการ
ขยาย (Dilation) จากนั#นทําการกลับค่าสี

3.สรุป
ระบบรู้ จ ํา และเก็ บ ข้ อ มู ล ป้ า ยทะเบี ย นที$ ไ ด้ พ บว่ า ทํา ให้
สามารถค้นห้าข้อมูลรถยนต์ที$ตอ้ งการได้จากหมายเลขป้ ายทะเบียนและ
วัน ที$ ที$ ต้องการค้น หา โดยระบบจะแสดงผล วัน ที$ เวลา หมายเลขป้ าย
ทะเบี ย นที$ อ่ า นได้ ชื$ อ ไฟล์ ภ าพป้ า ยทะเบี ย น และชื$ อ ไฟล์ วี ดี โ อที$
บันทึกภาพคนขับรถ และสามารถเลื อกดูภาพหรื อไฟล์วีดีโอ ได้จากการ
คลิ ก ที$ ชื$ อ ไฟล์ ช่ ว ยทํา ให้ ก ารติ ด ตามคนร้ า ยและรถยนต์ที$ สู ญ หายได้
สะดวกและรวดเร็ วมากยิง$ ขึ#น

รู ปที6 \ ตัวอย่ างภาพที6ได้ จากการกร่ อน (Erosion)

4. เอกสารอ้ างอิง
[1] “การประมวลผลภาพ”, [ออนไลน์], เข้าถึงเมื$อ 10 ตุลาคม 2558.
แหล่งที$มาhttp://www.engineersgarage.com/articles/image-processingtutorial-applications.
[2] “Optical Character Recognition (OCR)”, [ออนไลน์], เข้าถึงเมื$อ 11
กุมภาพันธ์ k{{| แหล่งที$มา https://python3.wannaphong.com/2015/06
/ocr-กับภาษา-python.html
[3] “Visual Basic”, [ออนไลน์], เข้าถึงเมื$อ k| มีนาคม k{{|. แหล่งที$มา
https://www.youtube.com/watch?v=syTaJ5saqug

รู ปที6 ^ ตัวอย่ างภาพที6ได้ จากการขยาย (Dilation)

รู ปที6 ` ตัวอย่ างภาพที6ได้ จากการกลับค่ าสี
k.q ทําการอ่ านเลขป้ ายทะเบี ยนด้ว ยวิ ธี Optical Character Recognition
(OCR) ส่ งค่าที$อ่านได้ พร้ อมกับวันที$, เวลา, ชื$ อไฟล์รูปภาพ และชื$ อไฟล์
วีดีโอ บันทึกลงในฐานข้อมูล ในที$น# ี เราใช้โปรแกรม MS Access

5. กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุ ณ อาจารย์ ดร.โสภณ ผูม้ ี จรรยา ที$ ได้ให้คาํ แนะนํา
เกี$ ยวกับเทคนิ คการประมวลผลภาพดิ จิทลั รวมถึ งการแก้ปัญหาต่างๆ ใน
งานวิจยั นี#

รู ปที6 a ตัวอย่ างข้ อมูลในฐานข้ อมูล
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บทคัดย่ อ

can be applied to the other medical laboratory clinic to increase the
efficiency of clinical management.
Keywords: Medical Laboratory Management System

คลินิกเทคนิ คการแพทย์ส่วนใหญ่ที่ให้บริ การตามจังหวัดหรื อ
อําเภอต่างๆยังไม่มีก ารจัดเก็ บข้อมูล ที่ เ ป็ นระบบที่ เ หมาะสมทําให้เ กิ ด
ปัญหาในการค้นหาข้อมูลประวัติการตรวจของคนไข้ ดังนั้นในงานวิจยั นี้
จึงได้พฒั นาระบบบริ ห ารจัดการคลิ นิ กเทคนิ ค การแพทย์ โดยระบบที่
พัฒนาในรู ปแบบของเว็บไซต์แอปพลิ เคชัน ซึ่ งพัฒนาจากภาษา HTML5
และ CSS การเชื่ อมต่อกับฐานข้อมูลใช้ PHP ส่ วนฐานข้อมูลที่ ใช้คื อ
MySQLโดยการพัฒนาระบบได้ศึกษาจากคลินิกชัยภูมิแลบ จังหวัดชัยภูมิ
เป็ นกรณี ศึกษาตัวอย่าง โดยระบบที่ พฒ
ั นาได้ มี ก ารจัดเก็บข้อมูล ของ
คนไข้ และผลตรวจ และยังแจ้งผลตรวจให้กบั คนไข้ แจ้งเตือนนัดตรวจ
หรื อฟังผลตรวจ นอกจากนี้ ยงั มีส่วนตอบคําถาม-ตอบระหว่างคนไข้และ
นักเทคนิ คการแพทย์ ดังนั้นระบบบริ หารจัดการคลิ นิกเทคนิ คการแพทย์
กรณี ศึกษาคลิ นิกชัยภูมิแลบที่ ได้พฒั นาสามารถนําไปปรั บใช้กบั คลิ นิก
เทคนิ คการแพทย์ทว่ั ไป เพื่อช่วยเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการทํางานของคลิ นิก
เทคนิคการแพทย์ได้
คําสําคัญ: ระบบบริ หารจัดการคลินิกเทคนิ คการแพทย์

1. บทนํา
คลิ นิก เทคนิ คการแพทย์ คื อคลิ นิก ที่ ให้ บริ การตรวจสุ ขภาพ
โดยการตรวจเลื อด ตรวจปั ส สาวะหรื อตรวจอุ จจาระ ทั้งในและนอก
สถานที่การตรวจตามคําสั่งแพทย์และผูใ้ ช้บริ การทัว่ ไปที่ รักสุ ขภาพการ
ตรวจสุ ข ภาพพนัก งานก่ อนเข้า ทํางาน หรื อ ตรวจตัวอย่างในงานวิ จ ัย
หน่ ว ยงานต่ า งๆ ทั้ง ภาครั ฐ รั ฐ วิ ส าหกิ จ และเอกชนโดยมี นัก เทคนิ ค
การแพทย์และผูเ้ ชี่ ยวชาญทํางานในส่ วนนี้ โดยเฉพาะ เป็ นการเพิ่มความ
สะดวกรวดเร็ วและเป็ นส่ วนตัวให้กบั ผูใ้ ช้บริ การ ปั ญหาส่ วนใหญ่ของ
ทางคลินิก คือการเก็บข้อมูลของคลินิกมีจาํ นวนมากในแต่ละครั้ง
ดังนั้นงานวิจยั นี้ จึงได้พฒั นาระบบบริ หารจัดการคลิ นิกเทคนิ ค
การแพทย์ เพื่อช่ วยบริ หารจัดการข้อมูลและเพิ่มประสิ ทธิ ภาพระบบการ
ทํางานของคลินิกเทคนิคการแพทย์ ให้มีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้นและสะดวก
ต่อการใช้งานโดยได้ใช้ค ลิ นิกชัยภูมิแ ลบจังหวัดชัยภูมิ เป็ นกรณี ศึกษา
ตัวอย่างระบบที่ได้พฒั นาอยูใ่ นรู ปแบบของเว็บไซด์ เพื่อความสะดวกใน
การใช้งานได้ทุกสถานที่

Abstract
The information storage of most medical laboratory clinics
are an improper system, that make the search problem for the patient
information. Therefore, this project developed a medical laboratory
clinic management system. The system is implemented on a web
application using HTML5 and CSS. Moreover, PHP is used for
connecting the MySQL database. The Chaiyaphum Lab at Chaiyaphum
province is a case study to implement the system. The system manages
the patient information, the lab result and inform the lab results and
appointment time online. In additional, the patient can contact to the
medical technologists using the web application. Therefore, this system

2. การทดลองการใช้ งาน

การทดสอบการใช้ งานระบบโดยแบ่ ง ผูใ้ ช้ 4 กลุ่ ม คื อ
ผูใ้ ช้บริ การ(คนไข้), เจ้าหน้าที่เวชระเบียน, เจ้าหน้าที่เทคนิ คการแพทย์
และผูด้ ูแลระบบ โดยระบบจะมีการจัดเก็บข้อมูลการเข้ารับการตรวจของ
คนไข้ ซึ่ งมี ก ารคํานวณค่ าใช้จ่ายในการตรวจและมี ก ารบัน ทึ ก ผลการ
ตรวจของนักเทคนิ คการแพทย์ นอกจากนี้ ยงั มีการเก็บข้อมูลเกี่ ยวกับการ
สัง่ ซื้ อและเบิกใช้อุปกรณ์และนํ้ายาของคลินิกด้วย ในส่ วนการใช้งานของ
คนไข้จะมีฟังก์ชนั ถาม-ตอบสุ ขภาพกับนักเทคนิ คการแพทย์โดยตรง ผ่าน
ทางระบบผู ้ใ ช้ ข องคนไข้ไ ด้ และคนไข้ส ามารถดู ผ ลการตรวจทาง
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sublime-text2
[3] html5. ค้นเมื่ อ 1 ตุล าคม 2558, จากhttp://www.mindphp.com/
บทเรี ยนออนไลน์/77-บทเรี ยน-html5/2479-บทที่-1-html5-คืออะไร
31.html

ออนไลน์การนัดหมายระหว่างคนไข้และทางคลินิก โดยใช้งานผ่านรหัส
ของตนที่ ได้จากที่ คลิ นิก นอกจากนี้ ยังมี ก ารแสดงรายงานสรุ ป ผลการ
ดําเนิ นงานทั้งหมดของคลิ นิกเพื่อให้เจ้าของคลิ นิกด้วย สําหรับตัวอย่าง
หน้าจอของบริ ห ารจัดการคลิ นิ ก เทคนิ ค การแพทย์ไ ด้แ สดงในรู ป ที่ 1
แสดงหน้าจอประวัติการตรวจผูใ้ ช้บริ การในแต่ละรายสามารถดู ขอ้ มูล
การตรวจและรายการตรวจต่าง ๆ

ณั ฏ ฐณิ ช า โพธิ์ ส ว่ า ง การศึ ก ษาระดับ ปริ ญญาตรี
สาขาเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สารจาก
มหาวิ ท ยาลัย ขอนแก่ น งานวิ จ ัย ที่ ส นใจเกี่ ย วกับ
เว็บไซต์การออกแบบและสถาปั ตยกรรม
ศิ ริ รั ต น์ สิ ท ธิ ห าโคตรการศึ ก ษาระดับ ปริ ญ ญาตรี
สาขาเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สารจาก
มหาวิ ท ยาลัย ขอนแก่ น งานวิ จ ัย ที่ ส นใจเกี่ ย วกับ
เว็บไซต์การออกแบบและสถาปั ตยกรรม

รูปที่ 1 หน้าจอประวัติการตรวจของคนไข้

มั ล ลิ ก า วั ฒ นะการศึ ก ษาระดับ ปริ ญญาเอกสาขา
วิทยาการคอมพิวเตอร์ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
งานวิ จ ัย ที่ ส นใจเกี่ ย วกั บ การประมวลผลภาพ
คอมพิวเตอร์ ศึกษา

3. สรุปผลการดําเนินงาน
ระบบบริ หารจัดการคลินิกเทคนิ คการแพทย์ กรณี ศึกษาคลิ นิก
ชัย ภู มิ แ ลบที่ ไ ด้พ ัฒ นาเพื่ อ แก้ ปั ญ หาการจัด เก็ บ ข้อ มู ล และได้เ พิ่ ม
ประสิ ทธิ ภาพการทํางานของคลิ นิก ในสะดวกมากยิ่งขึ้ น โดยระบบที่
พัฒนาอยู่รูปแบบของเว็บไซต์ท าํ ให้ สะดวกในการใช้ง าน นอกจากนี้
ระบบยังมีก ารให้บริ ก ารข้อมู ลการตรวจโรคต่ างๆ แจ้งเตือนตารางนัด
หมายส่ วนตอบคําถาม-ตอบระหว่างคนไข้และนักเทคนิ คการแพทย์ การ
จัดการบัญชีค่าใช้จ่ายของทางคลินิกและมีการแบ่งสิ ทธิ์ การใช้งานของแต่
ละประเภท ทําให้ระบบบริ หารจัดการ คลินิกเทคนิ คการแพทย์รองรับการ
ใช้งานได้ต้ งั แต่ คลิ นิก เทคนิ ค ขนาดเล็ กจนถึ งขนาดใหญ่ ดังนั้นระบบ
บริ หารจัดการคลิ นิกเทคนิ คการแพทย์ สามารถนําไปปรั บใช้กบั คลิ นิ ก
เทคนิ คการแพทย์ทวั่ ไป เพื่อช่วยเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการทํางานของคลิ นิก
เทคนิคการแพทย์ได้

อุรฉั ตร โคแก้ วการศึกษาระดับปริ ญญาเอกสาขาวิธี
ท า ง ก า ร เ รี ย น รู ้ ผ่ า น สื่ อ อิ เ ล็ ก ท ร อ นิ ก ส์ จ า ก
มหาวิ ท ยาลัย อัส สั ม ชั ญ งานวิ จ ัย ที่ ส นใจเกี่ ย วกับ
คอมพิวเตอร์ ศึกษา คอมพิวเตอร์ กราฟฟิ กส์ และการ
ปฏิสมั พันธ์ระหว่างมนุษย์
วชิ ร าวุ ธ ธรรมวิ เศษ การศึ ก ษาระดับ ปริ ญญาเอก
สาขาวิ ท ยาการคอมพิ ว เตอร์ จ ากมหาวิ ท ยาลั ย
ขอนแก่นงานวิจยั ที่สนใจเกี่ยวกับ คอมพิวเตอร์ ศึกษา
เว็ บ เทคโนโลยี การสกั ด และการผสานข้ อ มู ล
สารสนเทศ

4. กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบพระคุ ณคลิ นิก เทคนิ ค การแพทย์ คลิ นิก ชัยภู มิแ ลบ
จังหวัดชัยภูมิที่ให้ ศึกษาระบบ คําแนะนํา และร่ วมทดสอบระบบที่พฒั นา

เอกสารอ้ างอิง

[1] amploysoft. mysql.
ค้นเมื่อ 12 กันยายน 2557, จาก
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8thECTI-CARD 2016“การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอย่างชาญฉลาดเพื่อตอบสนองภาคอุตสาหกรรมสมัยใหม่อย่างยัง่ ยืน”
737

บทความสิ� งประดิษฐ์ และนวัตกรรม
การประชุมวิชาการ งานวิจยั และพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั�งที่ 8
8th ECTI-CARD 2016, Hua Hin, Thailand

ระบบจัดการฟาร์ มสุ กร กรณีศึกษา ฟาร์ มครู เสริฐ
Pig Farm Management System on Case Study: Kru Sert Farm
กานต์ ชนก ขินสู งเนิน1, มัลลิกา วัฒนะ2, วชิราวุธ ธรรมวิเศษ3, อุรฉัตร โคแก้ ว4
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Facebook API Plugin and Google Maps service, which is called Google
Map API. Users are able to pinpoint the location of the farm for visiting.

บทคัดย่ อ
เนื่ องจากฟาร์ มสุ กรส่ วนใหญ่ใช้ระบบการจัดการฟาร์ มเป็ น
แบบดั้งเดิม ทั้งในส่ วนของการจัดเก็บข้อมูลของสุ กรส่ วน และส่ วนการ
คานวณสัดส่ วนสู ตรอาหารของสุ กรซึ่ งการคานวณใช้กระดาษจดบันทึก
ทาให้ความผิดพลาดได้ ดังนั้นโครงงานนี้ จึงได้พฒั นาระบบจัดการฟาร์ ม
สุ ก ร ระบบจัดการฟาร์ มสุ ก รได้ศึก ษาและใช้ข ้อมูล ในการพัฒนาจาก
ฟาร์ มครู เสริ ฐ จังหวัดขอนแก่ น โดยระบบสามารถจัดเก็บข้อมูลของพ่อ
พันธุ์ แม่พนั ธุ์ และลูกสุ กร และระบบยังสามารถคานวณสู ตรอาหารสุ กร
แต่ละรุ่ น อีกทั้งยังเป็ นประชาสัมพันธ์ฟาร์ มผ่านเว็บไซต์และแชร์ ผ่านไป
ยัง สั ง คมออนไลน์ ร วมไปถึ ง การแชร์ ข ้อ มู ล ผ่ า นสื่ อ สั ง คมออนไลน์
เกี่ยวกับฟาร์มสุกร โดยเว็บแอปพลิเคชันระบบจัดการฟาร์มสุกรได้พฒั นา
ด้วยเทคโนโลยี HTML5 และ CSS3 ในส่ วนของการติดต่อกับฐานข้อมูล
ด้ ว ยภาษา PHP โดยใช้ phpMyAdmin โดยใช้ Facebook API Plugin
นอกจากนั้นยังเชื่ อมต่อกับ Google Map API ในการระบุ ตาแหน่ งที่ ต้ งั
ของฟาร์มได้ เพื่อให้สามารถเดินทางมายังฟาร์ มได้อย่างสะดวกยิง่ ขึ้น

Keywords: The pigs farm management system, Pigs feed recipe
calculator

1. บทนา
ในปั จจุ บ นั มี ฟ าร์ ม สุ ก รส่ ว นใหญ่ จะพบปั ญ หาเกี่ ยวกับ การ
จัดเก็บ ข้อมูล สุ กรที่ ยงั ไม่เ ป็ นระบบเท่าที่ ควร และการค านวณสัด ส่ วน
สู ตรอาหารของสุ กร ซึ่ งการคานวณใช้กระดานจดบันทึกทาให้เกิ ดความ
ผิดพลาดได้
ดังนั้นงานวิจยั นี้ จึงได้พฒั นาระบบการจัดการฟาร์ มสุ กร เพื่อ
ช่ วยในการบริ หารจัดการข้อมูลและเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการทางานของ
ระบบจัดการฟาร์ มสุ กรให้มีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น และสะดวกต่อการใช้
งาน โดยฟาร์ มสุ กรครู เสริ ฐ เป็ นกรณี ศึกษา ซึ่ งฟาร์ มสุ กรครู เสริ ฐ เป็ น
ฟาร์ มที่ เ ลี้ ยงสุ ก รทั้งพ่อพันธุ์ แม่ พนั ธุ์ และลู กสุ กรขุน เพื่อส่ งขายไปยัง
ตลาดกลาง โดยผูจ้ ดั ทาได้ทาการศึกษาปั ญหาต่าง ๆ ภายในฟาร์ มสุ กรเพื่อ
ช่ วยเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการทางานของฟาร์ ม โดยระบบที่พฒั นามีการ
จัดเก็บข้อมูลของพ่อพันธุ์ แม่พนั ธุ์ และลูกสุ กร และมีระบบคานวณสู ตร
อาหารสุกรแต่ละรุ่ น ซึ่ งระบบที่ได้พฒั นาอยูใ่ นรู ปแบบของเว็บแอปพลิเค
ชัน สามารถประชาสัมพันธ์ฟาร์ มสุ กรผ่านเว็บไซต์และแชร์ ขอ้ มูลต่าง ๆ
ผ่านไปยังสังคมออนไลน์ นอกจากนี้ ยงั มี ระบบเว็บบอร์ ด เพื่อใช้ในการ
แลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างผูท้ ี่สนใจในการทาฟาร์ มสุ กร ระบบส่ งข้อความ
พูดคุยไปยังผูจ้ ดั การฟาร์ ม เพื่อให้ ผูใ้ ช้งานทั้งที่ เป็ นสมาชิ กและไม่เป็ น
สมาชิ ก สามารถสอบถามข้อมูลต่าง ๆ โดยตรงกับผูจ้ ดั การฟาร์ มสุ กรได้
และยังมีส่วนของการบอกตาแหน่ งของฟาร์ มเพื่อให้ง่ายต่อการเดิ นทาง
มายังฟาร์ มสาหรั บผูท้ ี่ สนใจ และส่ วนของเกร็ ดหน้ารู ้ ให้ผใู ้ ช้งานทัว่ ไป
สามารถศึกษาข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวการทาฟาร์ มสุ กร และการเลี้ยงสุ กรได้อีก
ด้วย

คาสาคัญ: ระบบจัดการฟาร์มสุกร, คานวณสูตรอาหารสุกร

Abstract
Since most pig farms use a traditional farm system that the
storage of data of pigs and the calculation of pig formula proportion is
done on paper, the information might be easily lost. Therefore, this
project was developed as a Pig Farm Management System by getting
information of pig from Kru Sert Fatm, which is one of the pig farms in
Khonkaen as the case study. The system can manage the information of
pig breeders and piggies. Moreover, the system can also calculate the
recipes pigs for each model. The public relations of the farm can be found
on the website and social media. The system is implemented on a web
application using HTML5 and CSS. PHP is used for connecting database
in phpMyAdmin. In addition, sharing information system use the
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หลัก ๆ ดังนี้ การคานวณสูตรอาหาร การจัดการข้อมูลสุกร และการจัดการ
การให้อาหารสุกรซึ่งเป็ นการบันทึกข้อมูลการให้อาหารสุ กรแต่ละรุ่ น

2. การทางานของระบบ
กระบวนการทางานของระบบได้ศึกษาจากการสังเกตขั้นตอน
การทางานภายในฟาร์ มสุ ก รและได้สอบถามจากเจ้าของฟาร์ มสุ กร ซึ่ ง
เป็ นผู้ที่ ใ ช้งานระบบ เพื่ อให้ ก ารพัฒ นาระบบจะได้เ ป็ นไปตามความ
ต้องการเจ้าของระบบจริ ง โดยการทางานของระบบจัดการฟาร์ มสุ กร มี
ส่วนทางานหลักๆ ดังนี้ การคานวณสู ตรอาหารของสุ กร การบันทึกข้อมูล
ข้อมูลของสุ กรทั้งพ่อพันธุ์ แม่พนั ธุ์ และลูกสุ กรแต่ละคอก เว็บบอร์ ดใช้
ติดต่อสอบถาม โดยรายละเอียดของระบบแสดงในรู ปที่ 1

จากการวิเคราะห์การทางานของระบบจัดการฟาร์มสุกร
สามารถออกแบบหน้าจอการทางานของเว็บแอปพลิเคชันของระบบได้
ดังตัวอย่างรู ปด้านล่าง

รู ปที่ 2 หน้าแสดงตารางข้อมูลสู ตรอาหารทั้งหมด
จากการออกแบบหน้าจอการทางานในรู ปที่ 2 ผูจ้ ดั การฟาร์ ม
สามารถดูรายละเอียดของสู ตรอาหารทั้งหมดที่ถูกคานวณและบันทึกไว้
ได้ ทั้งนี้ ยงั สามารถเพิ่ม ลบ แก้ไขสู ตรอาหารได้

รู ปที่ 1 การทางานของเว็บไซต์

3. การออกแบบและพัฒนาระบบ
จากการวิเคราะห์ระบบจัดการฟาร์มสุกร กรณี ศึกษา ฟาร์มครู
เสริ ฐ สามารถแบ่งผูใ้ ช้งานออกเป็ น 3 กลุ่ม ดังนี้
1. ผูใ้ ช้ทว่ั ไป สามารถใช้งานระบบได้โดยสามารถเข้าใช้งาน
หน้าหลัก เกี่ยวกับฟาร์ ม เกร็ ดน่ ารู ้ เว็บบอร์ ด ติดต่อเจ้าของฟาร์ ม และ
สามารถสมัครสมาชิกได้
2. ผูใ้ ช้ที่เป็ นสมาชิก โดยสามารถเข้าใช้งานหน้าหลัก เกี่ยวกับ
ฟาร์ม เกร็ ดน่ารู้ ติดต่อเจ้าของฟาร์ ม เข้าสู่ ระบบ และหน้าเว็บบอร์ ด ผูใ้ ช้
ที่เป็ นสมาชิกสามารถเพิ่ม ลบ แก้ไขกระทูข้ องตนเองได้
3. ผูจ้ ดั การฟาร์ ม จะเป็ นผูด้ ูแลเว็บไซต์ สามารถเพิ่ม ลบ แก้ไข
เกร็ ด น่ า รู้ และจัด การเกี่ ย วกับ เว็บ บอร์ ด ได้ โดยในส่ ว นของระบบที่
ผูจ้ ดั การฟาร์ มมีสิทธิ์ ในการใช้งานได้เพียงผูเ้ ดี ยว จะแบ่งออกเป็ นส่ วน

รู ปที่ 3 หน้าสาหรับคานวณสูตรอาหาร
จากการออกแบบหน้าจอการทางานในรู ปที่ 3 ผูจ้ ดั การฟาร์ ม
สามารถคานวณสู ตรอาหารโดยใส่ รายละเอี ยดวัตถุดิบ ซึ่ งจะสามารถใส่
ได้น้ าหนักรวมทั้งหมดไม่เกิน 100 กิโลกรัมต่อการคานวณหนึ่งครั้ง
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ดังนั้นระบบจัดการฟาร์ มสุ กร สามารถนาไปประยุกต์ใช้กบั ฟาร์ มสุ กรอื่น
เพื่อช่วยเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการทางานของฟาร์มสุกรอื่นๆได้

5. กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบพระคุณ คุณเกี ยรติศกั ดิ์ เตายืน ผูจ้ ดั การฟาร์ มสุ กรครู
เสริ ฐ ที่ให้คาปรึ กษาเกี่ยวกับการจัดการฟาร์มสุ กรและให้ความร่ วมมือใน
การทดสอบระบบที่ได้พฒั นา

เอกสารอ้ างอิง

รูปที่ 4 หน้าสาหรับจัดการข้อมูลสุกร
จากการออกแบบหน้าจอการทางานในรู ปที่ 4 ผูจ้ ดั การฟาร์ ม
สามารถเพิ่ม ลบ แก้ไขสู ตรข้อมูลสุ กรได้

[1] Harubijii. (2013). การเลี้ยงสุ กร การเลี้ยงหมู วิธีการเลี้ยงสุ กร. ค้น
เมื่อ 24 กันยายน 2557, จาก http://www.farmthailand.com/154
[2] การเลี้ยงและการดูแลหมูในระยะต่างๆ. [ม.ป.ป.]. ค้นเมื่อ 25
กันยายน 2557, จาก
http://kanchanapisek.or.th/kp6/sub/book/book.php?book=18&chap
=9&page=t18-9-infodetail05.html
[3] ปศุสตั ว์ไทย. (2014). สายพันธุ์ของสุกร. ค้นเมื่อ 9 ตุลาคม 2557, จาก
http://www.thaifeed.net/article-13-1.html

กานต์ ชนก ขินสู งเนิน การศึกษาระดับปริ ญญาตรี
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร จาก
มหาวิทยาลัยขอนแก่น งานวิจยั ที่สนใจเกี่ยวกับ
Management Information System, Big Data

รูปที่ 5 หน้าสาหรับจัดการการให้อาหารสุกร
จากการออกแบบหน้าจอการทางานในรู ปที่ 5 ผูจ้ ดั การฟาร์ ม
สามารถเพิ่มการให้อาหารสุ กรได้ จากนั้นระบบจะจัดการเกี่ยวกับวันเวลา
ในการให้อาหารและแจ้งเตื อนว่า แต่ ล ะวัน สุ ก รจะต้องกิ น อาหารสู ต ร
ใดบ้า ง โดยสู ต รอาหารสุ ก รจะมี ก ารเปลี่ ย นแปลงในทุ ก ๆ 2 เดื อ น
หลังจากที่เริ่ มให้อาหารในครั้งแรก เพื่อดูการเจริ ญเติบโตของสุ กร และ
เพื่อที่จะนามาใช้สาหรับการปรับปรุ งสูตรในอนาคต

มัลลิกา วัฒนะ การศึกษาระดับปริ ญญาเอก สาขา
วิธีทางการเรี ยนรู้การประมวลผลภาพ จาก
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย งานวิจยั ที่สนใจเกี่ยวกับ
ทุนพัฒนาอาจารย์สาขาขาดแคลน

4. สรุปผลการวิจยั

วชิราวุธ ธรรมวิเศษ การศึกษาระดับปริ ญญาเอก
สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ จากมหาวิทยาลัย
ขอนแก่น งานวิจยั ที่สนใจเกี่ยวกับ คอมพิวเตอร์
ศึกษา การสกัดและการผสานข้อมูลสารสนเทศ

ระบบจัดการฟาร์ มสุ กร กรณี ศึกษา ฟาร์ มครู เสริ ฐที่ได้พฒั นา
เพื่อแก้ปัญหาการจัดเก็บข้อมูล และได้เพิ่มประสิ ทธิ ภาพการจัดการในง
การจัดเก็บสูตรอาหาร และการคานวนสูตรอาหารของสุกรให้สะดวกมาก
ยิง่ ขึ้น โดยระบบพัฒนาอยูใ่ นรู ปแบบของเว็บแอปพลิเคชัน ทาให้สะดวก
ในการใช้งาน นอกจากนี้ ระบบยังมี การทางานที่อตั โนมัติในการเปลี่ยน
สูตรอาหารในทุก ๆ 2 เดือน และมีการแจ้งเตือนให้ผจู ้ ดั การฟาร์ มทราบว่า
แต่ละวันสุกรแต่ละคอกต้องกิ นอาหารสู ตรใดบ้าง ซึ่ งจะแต่ละสู ตรก็จะมี
ส่ วนผสมที่แตกต่างกันออกไป นอกจากนี้ ผูใ้ ช้งานทัว่ ไปและผูใ้ ช้งานที่
เป็ นสมาชิ ก ยังสามารถที่ จะใช้ งานการอ่ า นเกร็ ด น่ ารู ้ การส่ งข้อความ
สอบถามข้อมูลกับผูจ้ ดั การฟาร์ ม ข้อมูลการเดินทางมาฟาร์ ม และการตั้ง
กระทูเ้ พื่อแบ่งปั นและแลกเปลี่ ยนข้อมู ลกับ ผูท้ ี่ ส นใจรายอื่ นได้อีก ด้วย

อุรฉัตร โคแก้ ว การศึกษาระดับปริ ญญาเอก สาขา
วิธีทางการเรี ยนรู ้ผ่านสื่ ออิเล็กทรอนิ กส์จาก
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ งานวิจยั ที่สนใจเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์ศึกษา คอมพิวเตอร์กราฟฟิ กส์ และ
การปฏิสมั พันธ์ระหว่างมนุษย์
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บทคัดย่ อ
จุ ด ประสงค์ ข องการศึ ก ษาครั้ งนี้ ท าขึ้ นเพื่ อ 1) พัฒ นา
แบบจาลองการโดยพยากรณ์การใช้ไฟฟ้ าของผูใ้ ช้และหม้อแปลงไฟฟ้ า
ในเขตเทศบาลนครอุดรธานี 2) เปรี ยบเที ยบเทคนิ ค การพยากรณ์ เ ชิ ง
ปริ มาณแบบดัชนี ฤดูกาลกับแบบซัพพอร์ ตเวกเตอร์ เมชี น ข้อมูลที่นามา
พยากรณ์ใช้ขอ้ มูลที่รวบรวมข้อมูลย้อนหลัง 4 ปี (พ.ศ. 2555-2558) เพื่อ
พยากรณ์ ล่ ว งหน้า 1 ปี ผลการวัด ประสิ ท ธิ ภ าพของการพยากรณ์ ใ ช้
ค่าเฉลี่ ยความคลาดเคลื่ อนสัม บู รณ์ ผลการศึ ก ษาพบว่าแบบซัพพอร์ ต
เวกเตอร์ เมชี นมีประสิ ทธิ ภาพดี กว่ามีค่าความคลาดเคลื่อนเฉลี่ยสัมบูรณ์
เท่ากับ 1.56 % แบบดัช นี ฤ ดู ก าล มี ค่ าความคลาดเคลื่ อนเฉลี่ ยสัมบูรณ์
เท่ากับ 5.03 % ในการพยากรณ์ปริ มาณความต้องการไฟฟ้ ารวม 3) พัฒนา
ระบบตรวจจับความผิดปกติของการใช้ไฟฟ้ าของผูใ้ ช้ไฟฟ้ า โดยอาศัย
ฐานกฎตรวจสอบข้อมูลของผูใ้ ช้ในแต่ละเดื อนว่ามีสถานะเป็ น ปกติ เฝ้ า
ระวัง หรื อผิ ด ปกติ เพื่ อ รายงานให้ เ จ้า หน้ า ที่ ก ารไฟฟ้ าตรวจสอบ
นอกจากนี้ ระบบสามารถแสดงตาแหน่ งของมิเตอร์ ผูใ้ ช้และหม้อแปลง
ไฟฟ้ าบน Google map เพื่อใช้หาเส้นทางและระยะเวลาจากสานักงานการ
ไฟฟ้ าเขต 1 อุดรธานี
คาสาคัญ: การใช้ไฟฟ้ า, การพยากรณ์, ดัชนีฤดูกาล, ซับพอร์ตเวกเตอร์ แม
ชี น , ค่าเฉลี่ ย ความคลาดเคลื่ อนสัมบูรณ์ , การตรวจจับความ
ผิดปกติ

Abstract
The purpose of this research was conducted 1) to develop a
forecasting model of electricity consumption of users and power
transformers in Udon Thani municipality. 2) to compare the forecasting
techniques of seasonal index method and support vector machine (SVM).
The data are used to forecast which was collected after four years (25552558 BC), and one year in advance to forecast. The performance of

forecasting use the Mean Absolute Percentage Error (MAPE). The study
found that on case total demand of electricity, a support vector machine
has outperformed with MAPE = 1.56% and MAPE of seasonal index =
5.03% 3) to develop a system to detect abnormal use of electric power
users by using rule-based for monitoring in each month that is normal
surveillance or abnormal to report to the authorities to investigate.
Additionally, the system can display the location of the meter and the
transformer on a Google map to find the route and duration of the
electricity offices.
Keywords: electricity consumption, forecast, season index, support
vector machine, mean absolute error, detect abnormal

1. บทนา
การพยากรณ์เป็ นการคาดการณ์ ส่ิ งที่ จะเกิ ดขึ้นในอนาคตและ
ผลการพยากรณ์มีประโยชน์ในการวางแผนและการตัดสิ น ใจ[1] ปั จจุบนั
เราใช้ประโยชน์จากการพยากรณ์ในด้านต่าง ๆ เช่ น การพยากรณ์อากาศ
พยากรณ์ ราคาหุ ้ น พยากรณ์ ราคาสิ นค้า เป็ นต้น จากวิกฤตโลกร้ อนสิ่ ง
หนึ่ งที่เราต้องการพยากรณ์คือปริ มาณการใช้ไฟฟ้ า ไฟฟ้ าเป็ นพลังงาน
ชนิ ดหนึ่ งที่ มนุ ษย์นามาใช้ประโยชน์ได้หลายอย่าง ในด้านการพัฒนา
เศรษฐกิ จ การเพิ่มผลผลิ ต ทั้งเกษตรกรรมและ อุตสาหกรรมที่ สามารถ
กระจายรายได้ ทุกวันนี้ ไฟฟ้ าเป็ นปั จจัยสาคัญในการดารงชีวิตประจาวัน
ของมนุ ษย์ จากปริ มาณการใช้ไฟฟ้ าที่ เพิ่มขึ้น ทุกปี ทาให้ มีงานวิจยั การ
พยากรณ์ปริ มาณการใช้ไฟฟ้ าในระดับภาค ระดับประเทศ แต่ไม่มีการ
พยากรณ์ ร ะดับ จัง หวัด ส านัก งานการไฟฟ้ าเขต 1 อุ ด รธานี มี ค วาม
ต้อ งการพยากรณ์ ก ารใช้ ไ ฟฟ้ าเพื่ อ ช่ ว ยในการวางแผนการผลิ ต การ
ควบคุมและการจ่ายกระแสไฟฟ้ าของหม้อแปลงไฟฟ้ า ตลอดจนป้ องการ
ลัก ลอบการใช้ ไ ฟฟ้ า การร้ อ งเรี ย นการคิ ด ค่ า ไฟฟ้ าเกิ น จริ งของผู ้ใ ช้
คณะผูว้ ิจยั จึงทางานวิจยั นี้ เพื่อพัฒนาโปรแกรมสาหรับใช้ในการพยากรณ์
การใช้ไฟฟ้ าของผูใ้ ช้และของหม้อแปลงไฟฟ้ าและตรวจจับความผิดปกติ
ของการใช้ไฟฟ้ าในเขตเทศบาลนครอุดรธานี นอกจากนี้ ยงั สามารถแสดง
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ให้ ร ะบบเรี ย นรู ้ โดยเน้ น ไปยัง เส้ น แบ่ ง แยกแยะกลุ่ ม ข้อ มู ล ได้ดี ที่ สุ ด
(Optimal Separating Hyperplane) ดังรู ปที่ 1

ตาแหน่งของมิเตอร์ผใู้ ช้ไฟฟ้ าและของหม้อแปลงไฟฟ้ าผ่าน Google map
เพื่อหาเส้นทางและระยะเวลาในการเดิ นทางจากสานักงานไฟฟ้ าไปยัง
พิกดั ที่ตอ้ งการ

2. ทฤษฎีและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้ อง
2.1 การวิเคราะห์ แนวโน้ ม
แนวโน้มในอนุกรมเวลานั้น สามารถพิจารณาเบื้องต้นโดยนา
ข้อ มู ล มาท าแผนภาพกระจาย (Scatter diagram) เพื่ อ ตรวจสอบว่ า มี
ลักษณะรู ปร่ างเป็ นแบบใด แล้วใช้วิธีการทางสถิติเพื่อวัดค่าแนวโน้มหรื อ
หาความสัมพันธ์ของแนวโน้มดังกล่าว วัตถุประสงค์ของการศึกษาเพื่อจะ
อธิ บายแบบแผนหรื อรู ปแบบที่เกิดขึ้นในอดี ตและคาดการณ์แนวโน้มใน
อนาคต ทาให้สามารถใช้ตรวจสอบประสิ ทธิภาพ[2]

รู ปที่ 1 ซัพพอร์ตเวคเตอร์แมชีน
สาหรับรากฐานเดิมของซัพพอร์ ตเวกเตอร์ แมชชี น ถูกนามาใช้กบั ข้อมูลที่
เป็ นเชิ งเส้น แต่ในความเป็ นจริ งแล้วข้อมูลที่นามาใช้ในระบบการสอนให้
ระบบเรี ย นรู ้ ส่ ว นใหญ่ ม ัก เป็ นข้อ มู ล แบบไม่ เ ป็ นเชิ ง เส้ น ซึ่ งสามารถ
แก้ปัญหาดังกล่าวด้วยเคอร์ เนลฟังก์ชนั (kernal function) ที่ใช้สาหรับการ
เปลี่ยนแปลงมิติของข้อมูลให้สูงขึ้น เพื่อช่วยในการเรี ยงตัวของข้อมูลเสี ย
ใหม่ ที่ เ รี ย กว่ า “ปริ ภู มิ มิ ติ สู ง ” (Higher Dimensional Space) เคอร์ เ นลที่
นิ ยมใช้มี 3 ชนิ ด ด้วยกัน คื อ โพลิ โนเมี ยล (Polynomial), เรเดี ยลเบสิ ส
ฟั ง ก์ ชั น (Radial Basis Function-RBF) และ ซิ ก มอยด์ (Sigmoid) โดย
งานวิจยั นี้ ใช้เคอร์ เนลโพลิโนเมียล[6]

2.1.1 แนวโน้ มเชิงเส้ น (Linear trend)
ในกรณี ที่อนุ กรมเวลามีแนวโน้มเชิ งเส้น คือ อนุ กรมเวลา Y
ขึ้ นอยู่ก ับ ช่ ว งเวลา X และมี ค วามสั ม พัน ธ์ เ ชิ ง เส้ น กัน ดัง นั้น ในการ
ประมาณค่าแนวโน้มจะพิจารณาจากสมการการถดถอย [3]
̂𝑖 = 𝑎 + 𝑏𝑋𝑖
𝑌
(1)
̂𝑖 เป็ นค่าประมาณแนวโน้ม (ตัวแปรตาม)
โดยที่ 𝑌
𝑋𝑖 เป็ นเวลาต่างๆ (ตัวแปรอิสระ)
𝑎 เป็ นจุดตัดแกน Y (Y - intercept)
𝑏 เป็ นความชันของเส้นตรง (slope)

3. วิธีการดาเนินงานวิจยั
3.1 การเตรียมข้ อมูล

2.1.2 การเปลีย่ นแปลงตามฤดูกาล
การเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาลเป็ นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นที่
เกี่ยวข้องกับสภาพอากาศ ฤดูกาลหรื อเทศกาลตามลักษณะกิจกรรมและ
ประเพณี ต่างๆ ตามธรรมชาติหรื อสิ่ งที่มนุษย์กาหนดขึ้น ผลผลิตต่างๆ
ทางด้านการเกษตรก็ข้ ึนอยูก่ บั ฤดูกาลอย่างมาก เช่น ยอดขายสิ นค้า
ประเภทของขวัญมักจะมียอดขายสู งในช่วงเดือนธันวาคมถึงเดือน
มกราคม ของทุกๆ ปี [4] ปริ มาณการใช้ไฟฟ้ ามีสภาพอากาศในแต่ละ
เดือนเป็ นตัวแปรที่มีผลกระทบเช่นเดียวกัน[5]
ขั้นตอนของการคานวณดัชนีฤดูกาล
1) สร้างสมการเส้นแนวโน้ม
2) คานวณหาค่าอัตราส่ วนร้อยละต่อค่าแนวโน้ม
3) หาค่าเฉลี่ ยของอัตราส่ วนร้ อยละต่อค่าแนวโน้มแต่ ล ะ
ฤดูกาล

ข้อมูลที่ใช้ในการวิจยั เป็ นการรวบรวมข้อมูลเกี่ ยวกับปริ ม าณ
การใช้ไฟฟ้ าของผูใ้ ช้และหม้อแปลงไฟฟ้ าที่ ได้รับความอนุ เคราะห์ จาก
สานักงานการไฟฟ้ า เขต 1 อุดรธานี โดยถ่ายโอนข้อมูลข้อมูลบางส่ วนจาก
ระบบจัดการฐานข้อมูล จากสานักงาน การไฟฟ้ าเขต 1 จังหวัดอุดรธานี
ข้อมูลตั้งแต่ พ.ศ. 2555 – 2558 เป็ นเวลา 4 ปี ย้อนหลังมายังระบบ โดยสุ่ ม
ข้อมูล ผูใ้ ช้,ปริ มาณการใช้ไฟฟ้ าผูใ้ ช้ จานวน 428 ราย และข้อมูล หม้อ
แปลงไฟฟ้ า ปริ มาณการจ่ายกระแสไฟฟ้ าจานวน 97 หม้อ เพื่อสร้างเป็ น
โปรแกรมต้นแบบ

3.2 การสร้ างแบบจาลองการพยากรณ์
การพยากรณ์ใช้การสร้างแบบจาลองซึ่ งพัฒนาโปรแกรมด้วย
Visual C# เชื่ อมต่อกับระบบจัดการฐานข้อมูล Oracle ของการไฟฟ้ าส่ วน
ภูมิภาค โดยวิธีวิเคราะห์แนวโน้มแบบดัชนี ฤดูกาล มีข้ นั ตอนการคานวณ
ค่าแนวโน้มแล้วคานวณค่าดัชนี ฤดู ก าล พร้ อมทั้งหาประสิ ท ธิ ภาพของ
แบบจาลอง ส่ วนวิธีซพั พอร์ ตเวกเตอร์ แมชชี นพัฒนาโปรแกรมควบคู่กบั
ใช้โปรแกรม Rapid miner ก าหนดให้ ค่ า c=0.2 เพื่อตรวจสอบผลการ
ทางานและประสิ ทธิ ภาพของแบบจาลองทั้งสองแบบ

2.2 ซัพพอร์ ตเวคเตอร์ แมชีน (Support Vector Machine)
ซัพพอร์ ตเวกเตอร์ แมชี นจัดเป็ นเทคนิ คที่ใช้ในการแก้ปั ญหา
ทางด้านการรู้ จารู ปแบบ โดยอาศัยหลักการของการหาสัมประสิ ทธิ์ ของ
สมการเพื่อสร้างเส้นแบ่งแยกกลุ่มข้อมูลที่ถูกป้ อนเข้าสู่ กระบวนการสอน
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3.3 การตรวจจับความผิดปกติของการใช้ ไฟฟ้า
การตรวจจับความผิดปกติของการใช้ไฟฟ้ า เป็ นการตรวจสอบ
การใช้ไฟฟ้ าของแต่ละครั วเรื อน โดยนาข้อมูลการใช้ไฟฟ้ ามาวิเคราะห์
เพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้ทราบว่าปกติ เฝ้ าระวัง หรื อผิดปกติ จะเป็ นไปตามกฎ
ที่สานักงานการไฟฟ้ า เขต 1 ระบุไว้ ได้แก่
1) แบบปกติ (|ค่าไฟฟ้ าปั จจุบนั – ค่าเฉลี่ย|) < 100
2) แบบเฝ้ าระวัง ( |ค่าไฟฟ้ าปั จจุบนั – ค่าเฉลี่ย |) =50 – 99)
3) แบบผิดปกติ ( |ค่าไฟฟ้ าปั จจุบนั – ค่าเฉลี่ ย| ) >= 100 หรื อ
เท่ากับ 0
ค่าเฉลี่ยเท่ากับค่าเฉลี่ยของปริ มาณการใช้ไฟฟ้ าย้อนหลัง 3 เดื อนบวกค่า
พยากรณ์

รู ปที่ 4 กราฟพยากรณ์การใช้กระแสไฟฟ้ าของผูใ้ ช้ไฟฟ้ า ล่วงหน้า 1 ปี
ตารางที่ 2 ผลพยากรณ์การใช้กระแสไฟฟ้ าของหม้อแปลงไฟฟ้ าล่วงหน้า
1 ปี

4. ผลการดาเนินงาน
4.1 การแสดงตาแหน่ งของหม้อแปลงไฟฟ้า

รู ปที่ 2 ตาแหน่งของหม้อแปลงบน Google map

4.2 ผลพยากรณ์ การใช้ กระแสไฟฟ้า
การพยากรณ์การใช้กระแสไฟฟ้ า โดยจะใช้ขอ้ มูลย้อนหลัง
ทั้งหมด 4 ปี และ 3 ปี เป็ นข้อมูล Train ปี สุดท้าย 1 ปี เป็ นข้อมูล Test ใน
การพยากรณ์
ตารางที่ 1 ผลพยากรณ์การใช้กระแสไฟฟ้ าของผูใ้ ช้ล่วงหน้า 1 ปี
ปี

เดือน

2015

1

221

216.87

4.13

SVM
221

ผลต่ าง SVM
1

2015

2

194

190.37

3.63

187

7

2015

3

222

217.23

4.77

205

17

2015

4

214

204.11

9.89

220

6

2015

5

227

225.93

1.07

225

2
5

ค่ าจริง

ดัชนี
ฤดูกาล

ผลต่ าง

2015

6

248

220.79

27.21

243

2015

7

234

222.04

11.96

229

5

2015

8

242

221.96

20.04

249

7

2015

9

237

217.50

19.50

242

5

2015

10

245

227.65

17.35

230

15

2015

11

241

225.46

15.54

240

1

2015

12

240

214.51

25.49

235

5

ปี

เดือน

ค่ า
จริง

ดัชนี
ฤดูกาล

ผลต่ าง

SVM

ผลต่ างSVM

2015

1

2808

3145.71

337.71

3009

201

2015

2

2772

3215.30

443.30

2709

63

2015

3

4247

4265.61

18.61

4107

140

2015

4

4514

4850.97

336.97

4496

18

2015

5

5566

5424.63

141.37

5456

110

2015

6

5228

5357.65

129.65

5202

26

2015

7

5467

4964.24

502.76

5302

165

2015

8

4107

4680.69

573.69

4371

264

2015

9

4678

4454.03

223.97

4502

176

2015

10

4814

4919.61

105.61

4687

127

2015

11

4598

4392.51

205.49

4605

7

2015

12

4086

3571.80

514.20

4101

15

MAPE-ดัชนีฤดูกาล= 6.68 MAPE-SVM = 2.48 %

รู ปที่ 5 กราฟพยากรณ์การใช้กระแสไฟฟ้ าของหม้อแปลงล่วงหน้า 1 ปี
ตารางที่ 3 ตารางผลพยากรณ์ความต้องการการใช้กระแสไฟฟ้ ารวม
ล่วงหน้า 1 ปี

MAPE-ดัชนีฤดูกาล = 5.81% MAPE-SVM = 2.75 %

ปี

เดือน

ค่ าจริง

ดัชนี
ฤดูกาล

ผลต่ าง

2015

1

29543

31549.63

2006.63

29500

43

2015

2

28793

32557.71

3764.71

28693

100

2015

3

41740

42689.90

949.90

41205

535

SVM
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ปี

เดือน

ค่ าจริง

ดัชนี
ฤดูกาล

ผลต่ าง

2015

4

43293

46395.37

3102.37

43308

15

2015

5

49927

50999.46

1072.46

50110

183

2015

6

49794

48065.76

1728.24

49854

60

2015

7

52046

46628.27

5417.73

50304

1742

2015

8

43150

44498.01

1348.01

44105

955

2015

9

45117

43191.17

1925.83

44032

1085

2015

10
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4. สรุปผล

สแกนรู ปถ่าย
2 cm x 2 cm

การพัฒนาระบบการพยากรณ์และตรวจจับความผิดปกติของ
การใช้ไฟฟ้ าในเขตเทศบาลนครอุดรธานี ได้มุ่งเน้นการพัฒนาระบบงาน
การพยากรณ์ โดยเปรี ยบเที ยบการใช้เ ทคนิ คการวิเ คราะห์ ดัชนี ฤดูกาล
และซัพพอร์ตเวกเตอร์ แมชี นผลปรากฎว่าแบบซัพพอร์ตเวกเตอร์แมชชี น
มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพดี ก ว่ า แบบดัช นี ฤ ดู ก าลในโดยพิ จ ารณาจากค่ า ความ
คลาดเคลื่ อนสัมบูรณ์เฉลี่ ย ในทุกกรณี และระบบตรวจจับความผิดปกติ
ของการใช้ไฟฟ้ าของผูใ้ ช้ไฟฟ้ าได้ รวมไปถึงสามารถแสดงตาแหน่งของ
หม้อแปลงไฟฟ้ าบน Google map แสดงระยะทางและเวลาที่ ใช้ในการ
เดินทางได้
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บทคัดย่ อ

1. บทนา

งานวิจยั นี้ นาเสนอสายอากาศเครื่ องอ่านข้อมู ล อาร์ เ อฟไอดี
ยูเ อชเอฟสากล
ม
สายอากาศประกอบด้วยแผ่นพับ แพตช์พาราซิ ติก และระนาบกราวนด์
โดยโครงสร้างแผ่นพับสร้ างจากแผ่นโลหะชิ้ นเดี ยวประกอบด้วยแพตช์
หลัก แพตช์ ผนัง และเส้น ป้ อนสัญญาณ ผลการจ พบว่า มี ค วามถี่
|S11| มีค่าน้อยกว่า -15 dB
ความถี่ 840, 870, 900, 930
960 MHz มีอตั ราส่ วนแกน 3 dB ครอบคลุมช่ วงความถี่ 840-960 MHz
และอัตราขยายเฉลี่ยมากกว่า 8.6 dBic สายอากาศที่นาเสนอสามารถใช้
งานกับเครื่ องอ่านข้อมูลอาร์ เอฟไอดี ยูเอชเอฟสากลที่ครอบคลุ มความถี่
ตั้งแต่ 840-960 MHz
คาสาคัญ: แบนด์กว้าง, โพลาไรซ์วงกลม, อาร์เอฟไอดียเู อชเอฟ

การติ ด ต่ อ สื่ อ สารแบบการกระจัด กระจายย้อ นกลับ อาศัย
สนามไฟฟ้ าในการโอนถ่ายกาลังงานบนระยะสนามไกล ซึ่ งต้องคานึ งถึง
โพลาไรซ์ของสายอากาศ ซึ่งสายอากาศเครื่ องอ่านข้อมูลโพลาไรซ์วงกลม
สามารถเพิ่มโอกาศในการติดต่อสื่ อสาร และยังสามารถแก้ไขปั ญหาเรื่ อง
จางหายหลายวิถี ได้ ซึ่ งอาร์ เอฟไอดี ยูเอชเอฟสากลมีช่วงความถี่ ในการ
ปฏิ บตั ิการ 840-960 MHz (แบนด์วิดธ์ร้อยละ 13.3%) โดยมี งานวิจยั ที่
สามารถปรับปรุ งโพลาไรซ์วงกลมด้วยการเพิ่มแพตช์เพื่อขยายช่ วงกว้าง
อัต ราส่ วนแกนได้ม ากกว่ า 13% โดยเรี ย กเทคนิ ค นี้ ว่า การเพิ่ ม แพตช์
พาราซิ ติ ก [1] และอี ก เทคนิ ค ที่ มี ก ารพัฒ นาการป้ อนสั ญ ญาณ
ให้ตวั
แพร่ กระจายคลื่ น วมกับ
แพตช์พาราซิติกเพื่อ
อัตราส่ วนแกน [2]

Abstract

2. โครงสร้ างสายอากาศ

This research proposes antenna for universal ultra-high
frequency (UHF) RF identification (RFID) readers on Different
countries and regions permit different UHF bands for RFID
applications. The antenna utilizes a folded plate, parasitic patch, and a
ground plane. The folded plate, which is fabricated from one single
plate, consists of a main patch, a wall patch, and a feed line. The
simulated results changed an |S11| < −15 dB at the frequency of 840,
870, 900, 930 and 960 MHz, a 3-dB Axial ratio of 840−960 MHz, and
average gain greater than 8.6 dBic. The proposed antenna is applicable
for universal UHF RFID readers as it covers the entire operating UHF
RFID frequency range of 840−960 MHz.
Keywords: Broadband, Circular Polarization, UHF RFID

รู ปที่ 1 แสดงโครงสร้างและพารามิเตอร์ สายอากาศที่นาเสนอ
ซึ่งประกอบด้วยส ชั้นคือ แผ่นพับ
แพตช์พาราซิ ติก และระนาบ
กราวนด์ โดยมี ช่องว่างระหว่างชั้นเป็ นอากาศ ซึ่งแผ่นพับสร้ างจากแผ่น
เดียวที่ประกอบด้วยแพตช์หลัก แพตช์ผนัง และเส้นป้ อนสัญญาณ โดยที่
แพตช์ หลักเชื่ อมต่ อกับเส้น ป้ อนสัญญาณด้วยแพตช์ผนัง แพตช์หลัก มี
ขนาดกว้างและยาว (Lf) 142 mm ซึ่งเชื่ อมต่อกับแพตช์ผนังในลักษณะตั้ง
ฉากด้วยขนาดกว้าง (wf) เท่ากับ 96 mm และสู ง (h2) 16 mm ซึ่ งแพตช์
ผนังเชื่ อมต่อกับเส้นป้ อนสัญญาณที่มีขนาดยาว (ll + li) เท่ากับ 80 mm
และกว้าง (wl) 25 mm ที่ ถูกวางห่ าง (h1) 5 mm เหนื อระนาบกราวนด์
ขนาด (Lg) 220 mm ในส่ วนของแพตช์พาราซิ ติกที่มีขนาดความกว้างและ
ความยาว
(Lf) เท่ากับ 123, 128, 133, 139
145
mm
(wf) จ
5, 1, ,
mm
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z

ความถี่ ใช้งาน 840 ถึ ง 960 MHz ดังรู ปที่ 3 และสรุ ปคุ ณลักษณะการ
แพร่ กระจายคลื่นดังตารางที่ 1
ส
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ของสายอากาศ
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การทดสอบคุณลักษณะทางไฟฟ้ าของสายอากาศเครื่ องอ่าน
ข้ อ มู ล อ า ร์ เ อ ฟ ไ อ ดี ยู เ อ ช เ อ ฟ ส า ก ล ที่ ใ ช้ โ ค ร ง ส ร้ า ง แ ผ่ น พั บ
ส
ส
ป้ อนสั ญ ญาณเดี่ ย ว โพรบโคแอคเชี ย ล เพื่ อ
อัตราส่ วนแกน มีแบบรู ปการแพร่ กระจายคลื่ น
ทิศทางเดี ยวโพลาไรซ์วงกลม
ประยุก ต์ใ ช้งานกับ เครื่ องอ่ าน
ข้อ มู ล อาร์ เ อฟไอดี ยู เ อชเอฟสากล สายอากาศที่ น าเสนอสามารถ
ประยุกต์ใช้งานได้หลายช่ วงความต่างของช่ วงความถี่ ในแต่ละประเทศ
ผลจากการทดสอบหาระยะทางไกลที่ สุ ด ที่ ส ามารถติ ด ต่ อสื่ อ สารบน
ระบบอาร์ เอฟไอดี ยูเ อชเอฟพบว่า สามารถติ ดต่ อสื่ อสารกัน ได้ใ นช่ วง
ระยะทาง 0 ถึง 7.3 m



รูปที่ 2 |S11| อัตราส่วนแกน และ ส

x-z
y-z
x-z
y-z

4. สรุป

 99 mm
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 133 mm
 128 mm
 123 mm



ตารางที่ 1 คุณลักษณะการแพร่ กระจายคลื่ นและช่ วงกว้างอัตราส่ วนแกน
ของสายอากาศ

รูปที่ 1 โครงสร้างและพารามิเตอร์สายอากาศ

lf
lf
lf
lf
lf



EIRPR
2
1   Gtag  ,  
Pchip

  90
150
y-z plane

30

120

90

60

รูปที่ 3 ผลจาลองแบบรู ปการแพร่ กระจายคลื่นที่ความถี่ 840 MHz
900 MHz และ 960 MHz ใ ระราบ x-z y-z
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การจ
|S11| ของสายอากาศมี ค วามถี่ ก ลาง
5
ที่ 840, 870, 900, 930
มีความถี่ ที่ |S11|
- 7
4
,- 73
,MHz, -21.1 dB 30 MHz
- 43
MHz โดยมีอตั ราส่ วน
แกนเท่ากับ 1.9 dB 4 MHz, 1.6 dB
MHz, 1.9 dB
MHz,
2.0 dB
2.4 dB
MHz มีอตั ราขยายเฉลี่ยที่ใช้งาน
ในระบบอาร์เอฟไอดียเู อชเอฟสากลมากกว่า 8.6 dBic ดังแสดงในรู ปที่ 2
นากจากนี้ มีแบบรู ปการแพร่ กระจายคลื่ นชนิ ดเจาะจงทิ ศทางตลอดย่าน
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ดัชนีผู้เขียนบทความ
หน้ า

หน้ า

D

Dang Ngoc Chuong

403

กัญญวิทย์ กลิ่นบํารุ ง

583

ก

กนกวรรณ นนทพจน์

535

กัญญาภัค ศรี สุข

223

กมล บุญล้อม

25, 61, 157,
351, 371,
475, 603

กันตินนั ท์ รื่ นสัมฤทธิ์

686, 697

กัลยรัตน์ สมจักร

475

กานต์ชนก ขินสู งเนิน

738

กิตติชยั กิตตวราภรณ์

503

กิตติศกั ดิ์ แพบัว

275, 279

กีรดิษ สายพัทลุง

49

กีรติ ชยะกุลคีรี

161

กุลสมทรัพย์ เย็นฉํ่าชลิต

611

เกรี ยงไกร ทัศนวิภาส

117, 121

เกรี ยงไกร เหลืองอําพล

243

เกษมสุ ข เสพศิริสุข

423

เกษราภรณ์ บุญยืน

309

ข

ขวัญหทัย โพธิ์แจ้ง

293

ค

คณบดี ศรี สมบูรณ์

355

คณพศ จูลนันท์

741

คณาวุฒิ อินทบุต

415

คณิ ตกร ขันเชื้อ

455

กมลทิพย์ วัฒกีกาํ ธร

267

กมลรัตน์ ปั ตถานัง

13

กร พวงนาค

419

กรณิ การ์ มูลโพธิ์

607

กริ ช สมกันธา

337, 403

กฤติน ทิพย์สน

5

กฤษฎิ์ เจริ ญสาธิต

251

กฤษณ์ชนม์ ภูมิกิตติพิชญ์

547

กฤษณ์วรา รัตนโอภาส

347, 673

กฤษณะ ปันจา

371

กฤษดา ยิง่ ขยัน

197

กสิ น วิเชียรชม

21

กองศักดิ์ ทองบุญ

519, 591, 595

กัญญ์พิชญา ตั้งสกุลเดิม

289
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หน้ า
คณิ น อินธิสาร

137

คณิ ศร จี้กระโทก

153

คมพัชญ์ ชื่นด้วงจิรสิ ริ

355

ครรชิต เงินคําคง

701

คัมภีร์ รุ่ งกลิ่น
ฆ
จ

หน้ า
เจษฎาภรณ์ จิติธรรม

701

ฉัตรชัย โชคชัย

263

เฉลิมชาติ เรื องเถาะ

355

ชนม์รัตน์ ตติยะวรนันท์

173, 511

297

ชนันรัตน์ วีระเพ็ชร์

693

ฆอยรอน อีซอ

223

ชนาธิป ฤกษ์สุขรุ่ งเรื อง

329

จริ นทร์ศกั ดิ์ แซ่เตียว

567

ชยุตม์ เจริ ญกิจ

539

จักรกฤษ อ่อนชื่นจิตร

17, 133

ชโยดม ชื่นกมล

137

จักรกฤษณ์ จันทรศิริ

45

ชลดา ปานสง

297

จักรพันธุ์ ภู่ระหงษ์

267

ชลพรรษ บทมาตร

211

จักรี ตั้งตัว

37

ชลัช สัตยารักษ์

41

จักรี ศรี นนท์ฉตั ร

17, 133, 145

ชวลิต รักเหลือ

271

จารุ ณี ดวงสุ วรรณ

391

ชัชวาลย์ เยรบุตร

57

จารุ วฒั น์ จันทรเกษ

623

ชัยพร ใจแก้ว

จิรายุทธ สอนสุ ภาพ

153

9, 367, 459,
463, 661, 667

จีรวัฒน์ เตวิน

157

ชัยยพล ธงชัยสุ รัชต์กลู

619

จีรสุ ดา โกษียาภรณ์

728, 732

ชัยวัฒน์ เจษฎาจินต์

503, 515, 523

จีราภา ทิพกรณ์

29

ชาญชัย ทองโสภา

33

จุฑารัตน์ ทานะรมณ์

519, 591, 595

ชาญชัย พฤกษ์พาดี

563

เจตสรรค์ ขันสิ งหา

479

ชานนท์ ปรางขํา

285

ฉ

ช
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หน้ า

ญ

ฐ

ณ

หน้ า

ชิติสรรค์ วิชิโต

177

ณัฐธยาน์ จงทอง

313

ชีวนั บุญธรรม

730

ณัฐพงศ์ พันธุนะ

ชุตินนั ท์ เสาเงิน

65

ชูวงค์ พงศ์เจริ ญพาณิ ชย์

745

เชวงศักดิ์ คงเกิด

649

141, 227,
231, 235,
239, 363,
503, 689,
693, 697

เชาวลิต สมบูรณ์พฒั นากิจ

649

ณัฐพงศ์ แพน้อย

607

โชติวฒ
ุ ิ ประสพสุ ข

611

ณัฐพงษ์ เชื้อเมืองพาน

197

ไชยวัฒน์ กลํ่าพล

459

ณัฐพงษ์ ดวงฤทธิ์

263

ญาณกร ธัญญางค์

667

ณัฐพงษ์ อินทรวิเศษ

587

ญาณพัฒน์ ชูชื่น

673

ณัฐพล พึ่งพูลผล

363

ฐิติพงษ์ เลิศวิริยะประภา

275, 279

ณัฐริ กา ลิขิตจรรยารักษ์

391

ฐิติพร ขันทอง

117

ณัฐวุฒิ ใจบาน

351

ฐิติพร หนูแก้ว

415

ณัฐวุฒิ พานิชเจริ ญ

631

ณภัทร ยิม้ จันทร์

215

ณัฐิกา เพ็งลี

9

ณรงค์ศกั ดิ์ สุ ขมา

203

ณัฐิธชั เลิศจํารัสพงศ์

193

ณรัฐ รุ จิรัตน์

535

ดนัย ชาติมนตรี

721

ณัฏฐณิ ชา โพธิ์สว่าง

736

ดนัย วิไลเอก

661

ณัฏฐากร พุกสี แสง

33

ดรุ ณี ชายทอง

1, 383

ณัฐกานต์ พุทธรักษ์

728

ดลชัย สุ ขเจริ ญผล

571

ณัฐกิตติ์ พูลเอี่ยม

705

ดลรวี วุน่ แม่สอด

239

ด
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การประชุมวิชาการ งานวิจยั และพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 8 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอย่างชาญฉลาดเพื่อตอบสนองภาคอุตสาหกรรมสมัยใหม่อย่างยัง่ ยืน
ECTI-CARD Proceeding 2016, Hua Hin, Thailand

หน้ า
ดวงอาทิตย์ ศรี มูล

207, 285,
289, 479

ต

ไตรรงค์ ใจดี

231

ท

ทวีศกั ดิ์ สุ ขเจริ ญทรัพย์

297

ทองคํา สมเพราะ

ธ

หน้ า
ธนาวุฒิ ธนวาณิ ชย์

25, 61,
157,351, 371,
475, 603

ธนาศักดิ์ ชมจุรัย

732

5

ธเนศ คณะดี

603

ทัศวรรณ พุทธสกุล

13

ธรรมกร ครองไตรภพ

73

ทินวัฒน์ จังจริ ง

635

ธวัชชัย สุ เขื่อน

475

เทพบดินทร์ บริ รักษ์อราวินท์ 527

ธัชชัย เอ้งฉ้วน

193, 467

เทพฤทธิ์ รัตนปัญญากร

443, 449

ธัญวัฒน์ ลิมปิ ติ

53

เที่ยง เหมียดไธสง

101, 375

ธันยกานต์ รุ่ งสว่าง

371

ธงชัย มณี ชูเกตุ

615

ธันยวุฒิ อักขระสมชีพ

9

ธนบดี ทานาค

141

ธันวา สุ วรรณรัตน์

728

ธนพงศ์ สุ ทิน

255

ธาตรี มามี

49

ธนพล นพางค์แก้วเก้า

141

ธีรพงษ์ ฉิ มเพชร

41

ธนวิชญ์ อนุวงศ์พินิจ

343

ธีรยุทธ์ แก้วจักวัติ

347

ธนเสฏฐ์ ทศดีกรพัฒน์

33

ธีรวงศ์ สุ เมธพันธุ์

177

ธนะกิจ วัฒกีกาํ ธร

267

ธีระยุทธ กุสม

37

ธนะพงศ์ นพวงศ์ ณ อยุธยา

431, 575

ธีระวุฒิ พื้นเกาะ

379

ธนัท เมษพันธุ์

732

นคร อัมระนันท์

85

ธนัสนี เพียรตระกูล

251, 255

นคริ นทร์ นุชศิริ

681

นนชณัต ฉัตรภูติ

395

น
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หน้ า

หน้ า

นนท์ เขียวหวาน

367

นิวตั ร จารุ วาระกูล

649

นนทรัฐ บํารุ งเกียรติ

705

นิสิต ภูครองตา

485

นพกฤศณ์ ดําน้อย

267

นุกลู ชูศรี

5

นพพล ปามูล

301

นุชนาฏ หาไม้ตรี

705

นพสิ ทธิ์ อริ ยพสิ ษฐ์

21

นุชนาถ สัตย์วนิ ิจ

321, 325

นรากร พุทธเรื องศรี

141

นุตร สายพันธุก์ ลุ

363

นเรศ ขวัญทอง

93

เนตรนพิศ คุม้ ทุกทิศ

515, 523

นฤดม นวลขาว

579

เนติวฒ
ุ ิ บุรี

45

นวคุณ พอใจ

157

เนื่องวงศ์ ทวยเจริ ญ

309, 623, 657

นัฐโชติ รักไทยเจริ ญชีพ

355, 563

บัญจรัตน์ โจลานันท์

701

นัทธพงศ์ วัฒนศิริ

21

บัญชา เหลือแดง

745

นันทชัย ทองแป้ น

65

บุญชัย งามวงศ์วฒั นา

653

นันท์นภัส มโนนันท์

701

บุญฤทธิ์ คุม้ เขต

471, 487

นันธชัย เต๋ จาติ๊บ

61

บุณณ์ณฤตกรณ์ ภู่วิจิตรสุ ทิน 728

นัสริ น ไชยบัญดิษฐ์

639

บุณย์ชนะ ภู่ระหงษ์

571

นาตยา คล้ายเรื อง

181

ปกรณ์เกียรติ์ เศวตเมธิกลุ

297

นาทรพี ผลใหญ่

9

ปฏิทิน ประทีปสุ วรรณ

77

นิพนธ์ เลิศมโนกุล

301

ปฏิมากร จันทร์พริ้ ม

41

นิมิตร หงษ์ย์ มิ

599

ปณวรรต คงธนกุลบวร

153

นิวรรณ วัฒนกิจรุ่ งโรจน์

639

ปภังกร ศรี สุข

223

บ

ป
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หน้ า

หน้ า

ประกาศิต ศรี ประไหม

169

พงษ์ศิลป แก้วรัตนศรี โพธิ์

57

ประจวบ อินระวงศ์

73, 149

พชร วีระภักดี

707

ประภาส ผ่องสนาม

555

พนมขวัญ ริ ยะมงคล

29

ประยุทธ อัครเอกฒาลิน

491

พนมพร รอดคําดี

137

ประสงค์ เกษแก้ว

97

พรชัย เปลี่ยมทรัพย์

734

ปราโมทย์ วาดเขียน

732

พรชัย พฤกษ์ภทั รานนต์

41

ปริ ญญา เปี ยพนม

459

พรพิมล ชิวะกิจ

185

ปรี ชา การะเกตุ

367

พรพิมล รามัญอุดม

653

ปัจจัย พวงสุ วรรณ

741

พรเพชร มาลัยนาค

121

ปั ณฑิตา อินทะเสม

423

พรศิลป์ บัวงาม

125

ปิ ยดนัย บุญไมตรี

305

พลวัฒน์ จําปาเรื อง

539

ปิ ยพัฒน์ พูลทอง

527

พลศาสตร์ เลิศประเสริ ฐ

709, 715

ปิ ยวัจน์ ค้าสบาย

185, 189

พสิ ษฐ์ สุ วรรณภิงคาร

689

ปิ ยสุ ดา ตันเลิศ

105

พัชยา คีรินทร์

235

ปิ ยะเทพ ประยูรคง

177

พัชรา รัตนคช

643

ปิ ยะภัทร พ่วงศรี

395

พัชรี ยางยืน

615

ปุณยสิ ริ บุญเป็ ง

197

พัชรี พรรณ สมวงษ์

611

ผ

ผุสดี มุหะหมัด

215

พิชิต ทนันชัย

37

พ

พงศธร ชมทอง

491

พิชิต อ้วนไตร

587, 611

พงศ์พฒั น์ เวชการ

117

พิเชฐ จรี รัตนชาติ

567
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หน้ า

ภ

พินิจนัย สิ ทธิไทย

279

พิมพ์นภัส เอี่ยมสมบูรณ์

547

พิศณุ ชัยจิตวณิ ชกุล

หน้ า
ภูมิพงษ์ ดวงตั้ง

475

มณเฑียร งามแก้ว

387

97

มธุรส กัปโก

317

พีรชัย ฐิติไชโย

571

มนตรี ไชยชาญยุทธ์

709, 715

พีรพล โพธิ์ทยั

657

มนัส บุญเทียรทอง

689

พุทธาวุฒิ ลีกลุ ธร

177

มนัส สังวรศิลป์

13

พุธิตา สมุทรรัตน์

343

มโนเธียร อยูย่ รรยง

367

พูนศรี วรรณการ

693, 697

มยุรา เผ่าบ้านฝาง

185

ไพฑูรย์ รักเหลือ

271, 293,
431, 471,
485, 635

มหศักดิ์ เกตุฉ่ าํ

259

มัณฑนา เตี๋ยวงษ์สุวรรณ์

419

มัลลิกา พุม่ พวง

730

มัลลิกา วัฒนะ

736, 738

มานพ ผูพ้ ฒั น์

367

ยศธร ใจสว่าง

467

ยุทธนา ปิ ติธีรภาพ

65

ยุพดี หัตถสิ น

5

รณกร ขาเพชร

707

รณชัย ฮูเจี่ย

491

ระพินทร์ ขัดปิ ก

301

รัชฎาพร คําภู

181

ไพโรจน์ ทองประศรี

685

ไพศาล ดาแร่

403

ภราดร ศรี อาวุธ

495

ภวินท์ ลําพูน

363

ภัทรวรรณ ชุ่มสายันต์

297

ภัทราวุธ คุณวิภูษิต

251

ภัสส์กญ
ุ ช์ ฐิติมหัทธนกุศล

567

ภานี น้อยยิง่

69

ภูเบต แสงมะฮะหมัด

487

ภูมินทร์ อินทร์แป้ น

93, 409

ม

ย

ร
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หน้ า

หน้ า

รัฐภูมิ วรานุสาสน์

29, 247

วฤษาย์ ร่ มสายหยุด

495

รัฐศิลป์ รานอกภานุวชั ร์

439

วัชรพล นาคทอง

305

รุ่ งลาวัลย์ ชูสวัสดิ์

1

วัชระ ตุ่นกระโทก

149

รุ สดี ดอเล๊าะ

223

วัชริ นทร์ ปรี ดี

359

เรวัต ศิริโภคาภิรมย์

455

วันวิสา ชัชวงษ์

343, 571

โรจนา ลี้เจริ ญ

539

วัลภา ภุมมะระ

243, 627

ฤ

ฤกษ์ชาย หงษ์ขาว

189

วาทิต เบญจพลกุล

169

ล

ลดาวัลย์ วัฒนะจีระ

701

วาทิตา พันธุมะโน

559

ลลิตา ชัยมงคล

153

วาริ นี วีระสิ นธุ์

587

ลักขณา บรรณวัฒน์

745

วิชยั แก้วรากมุข

721

ลัดดา ปรี ชาวีรกุล

215

วิชยั ชัยบุตร

387

ลิขิต เพ็งจันทร์ดี

439

วิชาญ มะวิญธร

9

วงศธร สุ ขสมสังข์

693

วิเชษฐ ทิพย์ประเสริ ฐ

77

วชิรนันท์ ปุ้ ม

203

วิเชียร อูปแก้ว

17, 133

วชิราวุธ ธรรมวิเศษ

707, 736, 738

วิทยา ศรี กลุ

73

วรพจน์ พัฒนวิจิตร

243

วิบูลย์ พร้อมพานิชย์

317

วรวุฒิ ทาคํามา

25

วิภาวัลย์ นาคทรัพย์

677

วรวุฒิ บุญเป็ ง

33

วิโรจน์ พิราจเนนชัย

487, 575

วรากร เสาะก่าน

121

วิไลพร กุลตังวัฒนา

337, 403

วรายุทธ สามัคคี

275

วิวฒั นชัย อินทะนู

189

ว
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หน้ า

ศ

หน้ า

วิษณุ ตลับเงิน

741

ศักดิ์ชยั เทพเอียด

53

วิษณุ บุญเปลี่ยน

145

ศักดิ์ชยั แผ่นกระโทก

149

วีระ สุ ทธิสิงห์

161

ศักดิ์ดา พรรณไวย

443, 449

วีระยุทธ คุณรัตนสิ ริ

333

ศักดินนท์ เปี้ ยกาศ

321

วุฒิชยั เกษรปทุมานันท์

449

ศักดิ์สิทธิ์ สุ่ มมาตย์

567

วุฒิชยั ปวงมณี

435

ศิรินนั ทร์ นาพอ

113, 409

วุฒิชยั สง่างาม

149

ศิริพงษ์ วงษ์การ

543

วุฒิพงศ์ แสงทะมาตย์

97

ศิริพร จันทะวงค์

37

ไวยพจน์ ศุภบวรเสถียร

677

ศิริพนั ธ์ เทพมาก

129

ศรวัฒน์ ชิวปรี ชา

329

ศิริรัตน์ วณิ ชโยบล

399, 643

ศราวุฑ คงลําพันธ์

211, 387

ศิริรัตน์ สายคุณากร

309

ศราวุฒิ พิมพากุล

403

ศิริรัตน์ สิ ทธิหาโคตร

736

ศราวุธ ขุนประเสริ ฐ

219

ศิวกร บุราคร

681

ศราวุธ เทียนคํา

247

ศิวดล นวลนภดล

415

ศวรรณรัศม์ อภัยพงค์

113, 409

ศิวพร ถาวรวงศา

109

ศวัสกร ไชยสุ นทร

219, 599

ศิวาพร เหมียดไธสง

101, 375

ศวิตา อยูป่ ระเสริ ฐ

367

ศิศีโรตม์ เกตุแก้ว

724

ศศิชา สมบัตินิมิตร

137

ศุภโชค จินดาพล

689, 697

ศศิประภา บานศิลป์

259

ศุภวัฒน์ คชประดิษฐ์

33

ศศิพงศ์ จินดาลัทธ

443

ศุภวัฒน์ อินทร์เกิด

93
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หน้ า
ส

หน้ า

สถาพร สิ ทธิวงค์

619

สาริ น จันระมาด

305

สนัน่ จันทร์พรม

379

สิ งห์ทอง พัฒนเศรษฐานนท์

45

สมเกียรติ ทองแก้ว

141, 363

สิ ตางศุ์ สายดาราสมุทร

255

สมพร สิ ริสาํ ราญนุกลุ

85, 89

สิ ทธิชยั จีนะวงษ์

721

สมมาตร เลิศวนิชย์ทิพย์

89

สิ ทธิชยั เด่นตรี

741

สมรักษ์ เพชรชาตรี

219

สิ ทธิชยั ภู่เสื อ

687

สมศักดิ์ มิตะถา

219, 599

สิ ทธิศกั ดิ์ ทิโน

247

สมศักดิ์ อรรคทิมากูล

583, 587

สิ ทธิศกั ดิ์ วรดิษฐ์

419

สมสิ น ทองไกรรัตน์

343

สิ ปนนท์ มุทาวัน

734

สมหมาย บัวแย้มแสง

427

สิ ระ สิ รปวเรศ

137

สมหมาย ผิวสอาด

547

สุ กฤษฎิ์ ไชยติ๊บ

157

สรายุทธ กูลเกื้อ

673

สุ จิตรา จีนะวงษ์

721

สรายุทธ์ แย้มประยูร

145

สุ ชาดา สิ ทธิ์จงสถาพร

499

สราวุฒิ เชาวสกู

101, 375

สุ ฐิติ เทียนทอง

137

สัญญา คูณขาว

81

สุ ทธิกานต์ บ่อจักรพันธ์

105

สัญญา อุทธโยธา

37

สุ เทพ ทัพธวัช

551

สันติภาพ โคตทะเล

165, 507

สุ เทพ อาจอ

371

สัพพัญญู ศรี สารคาม

211

สุ ธาสิ นี นาวี

301

สาคร วุฒิพฒั นพันธุ์

563, 681, 693

สุ ปัญญา สิ งห์กรณ์

583

สามารถ อินซ้อน

359

สุ ภทั รา เกิดเมฆ

379
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หน้ า

หน้ า

สุ ภทั รา สถิตย์พรม

419

แสงเทียน ดวงจันทร์

701

สุ มนมาลย์ เนียมหลาง

547

โสรยา สิ งสาโร

215

สุ มนา ปาธะรัตน์

113, 409

อจลวิชญ์ ฉันทวีโรจน์

53

สุ รเชษฐ์ โทวราภา

137

อดิเทพ จ่างอ่อน

519, 591, 595

สุ รเดช จิตประไพกุลศาล

29

อธิคม ศิริ

สุ รพันธ์ อินแก้ว

661

สุ รพันธุ์ เอื้อไพบูลย์

21

25, 61, 157,
351, 371,
475, 603

สุ รศักดิ์ ศิริรัตน์

325

อนันต์ ผลเพิ่ม

9, 367, 459,
463, 661, 667

สุ รัชนันท์ ไกรเดช

317

อนันท์ ชกสุ ริวงศ์

313

สุ ริยา ไชยวงค์

227

อนุวฒั น์ แสนทวีสุข

297

สุ รีรัตน์ แก้วคีรี

347

อนุวตั ร์ สมบุญ

653

สุ โรตม์ วงศ์ไพบูลย์

463

อนุสรณ์ ใจแก้ว

157, 371

สุ วนันท์ สุ ยะต๊ะ

475

อภิชฏา ทองรักษ์

81, 499

เสกสรร วงค์สม

603

อภิบาล พฤกษานุบาล

395

เสกสรร สงจันทึก

615

อภิรักษ์ จันทร์สร้าง

เสกสรรค์ วินยางค์กลู

25, 351, 603

9, 367, 459,
463, 661, 667

เสฎฐวิทย์ เกิดผล

730

อภิวฒั น์ สุ วรรณประได

379

เสนอ สะอาด

1, 383

อภิสิทธิ์ อุคาํ

137

เสาวนี ศรี สุวรรณ

443

อมร มิสรา

251

เสาวลักษณ์ วรรธนาภา

559

อรรถ พยอมหอม

85

อ
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หน้ า

หน้ า
อานนท์ สิ งห์เสถียร

395, 689,
693, 697

555

อาภากร แพ่งสภา

207

อริ สรา หนูวฒั นา

734

อํานวย เรื องวารี

305

อลงกต กองมณี

615

อํานาจ ทองขาว

673

อลงกรณ์ วิจิตรธนสาร

343

อุดม เครื อเทพ

165, 507

อ้อยใจ อ่องหร่ าย

531

อุดมโชค สุ ริยะจรัสแสง

449

อัชอารี ย ์ บิลละเตะ

643

อุทยั วังชัยศรี

443, 449

อัญชลี พานิชเจริ ญ

631

อุมาพร มัทธุรศ

121

อาดีสน เกษา

347

อุรฉัตร โคแก้ว

707, 736, 738

อานนท์ จันทรัตน์

399

อุสาห์ บุญบํารุ ง

49

อานนท์ ไชยธิมา

197

อรรถการ จันทร์ศศิธร

49

อรรถชัย อะทะถํ้า

77

อรอนงค์ แซจิว
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การประชุมวิชาการ งานวิจยั และพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 8 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอย่างชาญฉลาดเพื่อตอบสนองภาคอุตสาหกรรมสมัยใหม่อย่างยัง่ ยืน
ECTI-CARD Proceeding 2016, Hua Hin, Thailand

ขอขอบคุณผู้ให้ การสนับสนุนการจัดประชุมวิชาการ ECTI-CARD2016
บริ ษทั เมเชอร์โทรนิกซ์ จํากัด
บริ ษทั เอสซีจี โซลูชนั่ จํากัด
บริ ษทั ไพรเมซี่ ซัพพลาย จํากัด
บริ ษทั พีทีเอส คอมบิเนชัน่ จํากัด
บริ ษทั แสงวิทย์ ซายน์ จํากัด
บริ ษทั ไออาร์ซี เทคโนโลยีส์ จํากัด
บริ ษทั แมริ โกลด์ เทคโนโลยีส์ จํากัด
บริ ษทั วีนสั ซัพพลาย จํากัด
บริ ษทั เมสเชอร์เมนท์เอเชีย จํากัด
บริ ษทั ออโต ไดแด็กติก จํากัด
บริ ษทั ไวส์ไลฟ์ จํากัด
บริ ษทั ที ไซน์ โซลูชนั่ จํากัด
บริ ษทั แปซิฟิค เพาเวอร์ เทคโนโลยี จํากัด
บริ ษทั เอสซอม จํากัด
บริ ษทั ดีอาร์เค เทคโนโลยี จํากัด
บริ ษทั ดีอาร์เค เพาเวอร์ เซอร์วสิ จํากัด
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