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สารจากอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี พร้อมด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร และมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้เป็ นเจ้าภาพจัดการ
ประชุ มวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับ ชาติ ECTI-CARD 2017 เรื่ อง “การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่ อ ตอบสนองท้องถิ่ น และ
ภาคอุตสาหกรรม” การประชุมวิชาการและนาเสนอผลงานวิจยั ระดับชาติในครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อรวบรวมผลงานวิจยั และพัฒนาเชิง
ประยุกต์ งานนวัตกรรม และสิ่ งประดิษฐ์รวมถึงเปิ ดโอกาสให้นกั วิจยั ผูพ้ ฒั นาและผูใ้ ช้งานหรื อหน่วยงานต่างๆ ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยน
เรี ยนรู ้ทางวิชาการร่ วมกันและสามารถนาผลงานที่ตีพิมพ์ไปพัฒนาต่อยอดในระดับท้องถิ่นและสากลหรื อพัฒนาสู่ผลิตภัณฑ์เชิงพาณิ ชย์
ได้
ในฐานะที่ ม หาวิท ยาลัยราชภัฏ อุ ดรธานี เป็ นสถาบัน อุ ด มศึ กษา ภารกิ จ ส าคัญ ในการขับ เคลื่ อ นการศึ กษาคื อการท าวิจัย
มหาวิท ยาลัย ราชภัฏ อุ ด รธานี เป็ นเกี ย รติ อ ย่างยิ่งที่ ได้รั บ ความไว้ว างใจจากสมาคมวิช าการไฟฟ้ า อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ คอมพิ ว เตอร์
โทรคมนาคม และสารสนเทศ (Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications, and Information Technology
Association) หรื อ (ECTI Association) ให้เป็ นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการในครั้งนี้ ซึ่งถือเป็ นงานที่ตอบสนองต่อนโยบายและภารกิจ
หลักภารกิจหนึ่ งของมหาวิทยาลัย การประชุมวิชาการครั้งนี้ จดั เป็ นครั้งที่ 9 โดยมีหัวข้อนาเสนอผลงานทางวิชาการและงานวิจยั ด้าน
ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ โทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งเปิ ดโอกาสให้นิสิต นักศึกษา ได้เผยแพร่ ผลงานวิจยั ของ
ตนเองสู่ สาธารณะ จากการประชุมวิชาการครั้งที่ ผ่านมาเห็นได้ว่านักวิจยั นักวิชาการ อาจารย์ และนักศึกษามีความสนใจอย่างมากใน
การเข้าร่ วมการนาเสนอ ซึ่ งในปี นี้ เป็ นที่น่าภาคภูมิใจและแสดงให้เห็นถึงทิศทางการทาวิจยั ที่ดี โดยจานวนบทความที่ผา่ นการพิจารณา
ตรวจอ่านและประเมินผลงานจากผูท้ รงคุณวุฒิของแต่ละสาขาวิชาเพิ่มขึ้นจากปี ที่ผา่ นมากว่า 200 บทความ ซึ่งผูร้ ่ วมงานสามารถนาองค์
ความรู ้ไปพัฒนาต่อยอด เพื่อให้เกิดประสิ ทธิ ภาพมากขึ้นและส่ งผลให้งานวิจยั นวัตกรรม สิ่ งประดิษฐ์ และบุคลากรในประเทศไทยมี
คุณภาพสูงสุด
ขอขอบคุณคณะทางานทุกท่าน วิทยากร ผูท้ รงคุณวุฒิ และผูน้ าเสนอผลงาน ที่มีส่วนร่ วมในการดาเนินงาน ผลักดัน และ
สนับสนุนให้การจัดการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจยั ระดับชาติในครั้งนี้ให้สาเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ทุกประการ ในนาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีขอขอบคุณอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ และหวังเป็ นอย่างยิง่ ว่าจะได้รับความร่ วมมือและการสนับสนุนเป็ น
อย่างดีในโอกาสต่อไป

ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร. ชาติชาย ม่วงปฐม
รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
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สารจากอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
งานประชุมวิชาการ ECTI – CARD 2017 ครั้งที่ 9 “การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อตอบสนองท้องถิ่นและภาคอุตสาหกรรม”
ระหว่างวันที่ 25 – 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ณ โรงแรมเชียงคาน ริ เวอร์ เมาท์เทน จ.เลย ซึ่งมีจุดมุ่งหมายหลักเพื่อรวบรวมผลงานวิจยั
และพัฒนาเชิงประยุกต์ งานนวัตกรรมและสิ่ งประดิษฐ์ รวมถึงเปิ ดโอกาสให้นักวิจยั ผูพ้ ฒั นา และผูใ้ ช้งานหรื อหน่วยงานต่างๆ ได้มี
โอกาสแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ทางวิชาการร่ วมกัน และสามารถนาผลงานที่ตีพิมพ์ไปพัฒนาต่อยอดในระดับท้องถิ่นและสากล หรื อพัฒนาสู่
ผลิตภัณฑ์เชิงพาณิ ชย์ได้
นับเป็ นโอกาสดียิ่งที่ คณาจารย์คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครได้มีส่วนร่ วมในการจัดประชุม
วิชาการครั้งนี้ ถือเป็ นการเข้าร่ วมเวทีแลกเปลี่ยนความรู ้และประสบการณ์ดา้ นการวิจยั การนาเสนอบทความทางวิชาการ และนวัตกรรม
สิ่ งประดิษฐ์ครั้งสาคัญ อันเป็ นประโยชน์อย่างยิง่ ต่อการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการของคณาจารย์ และยังตอบโจทย์การประกันคุณภาพ
การศึกษาของมหาวิทยาลัยอีกด้วย ตลอดจนสอดคล้องต่อการเป็ นส่ วนหนึ่ งของการขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ ยคุ THAILAND 4.0 ด้วย
เทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
ในนามของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ขอขอบคุณกรรมการทุกท่าน จากทุกหน่ วยงานที่ เป็ นองค์กรร่ วมจัดงาน ECTI –
CARD 2017 และขอให้การจัดงานสาเร็ จลุล่วงบรรลุผลสาเร็ จดังเจตนารมณ์ที่มุ่งหวังทุกประการ

ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ปรี ชา ธรรมวินทร
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
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สารจากอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
การจั ด งานประชุ ม วิ ช าการ ECTI-CARD 2017 ครั้ งที่ 9 การประยุ ก ต์ ใ ช้ เ ทคโนโลยี เพื่ อ ตอบสนองท้ อ งถิ่ น และ
ภาคอุ ต สาหกรรม ในครั้ งนี้ นับ ได้ว่ามี ค วามส าคัญ และเป็ นประโยชน์ อ ย่างยิ่ง ต่ อ การจัด การศึ ก ษา ในมหาวิท ยาลัย ราชภัฏ ตาม
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 หมวด 1 บททัว่ ไป มาตรา 7 ให้มหาวิทยาลัยเป็ นสถาบันอุดมศึ กษาเพื่อการพัฒนา
ท้องถิ่นที่เสริ มสร้างพลังปั ญญาของแผ่นดิน ฯลฯ และมาตรา 8 ได้กาหนดภาระหน้าที่ของมหาวิทยาลัย ข้อ (1) แสวงหาความรู ้ความจริ ง
เพื่อสู่ ความเป็ นเลิศทางวิชาการบนพื้นฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและภูมิปัญญาสากล ซึ่ งจุดมุ่งหมายของการจัดงานใน
ครั้งนี้ ตอ้ งการรวบรวมผลงานวิจยั และพัฒนาเชิ งประยุกต์งานนวัตกรรมและสิ่ งประดิ ษฐ์รวมถึงเปิ ดโอกาสให้นักวิจยั ผูพ้ ฒ
ั นาและ
ผูใ้ ช้งานหรื อหน่ วยงานต่างๆ ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ทางวิชาการร่ วมกันและสามารถนาผลงานที่ ตีพิมพ์ไปพัฒนาต่อยอดใน
ระดับท้องถิ่นและสากลหรื อพัฒนาสู่ ผลิตภัณฑ์เชิ งพาณิ ชย์ได้ ยิ่งเห็ นได้ว่าการประชุมครั้งนี้ จะทาให้ตอบสนองต่อพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 แล้ว ยังทาให้คณาจารย์ที่เข้าร่ วมประชุมทางวิชาการได้มีเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์ดา้ นการวิจยั และ
การนาเสนอบทความทางวิชาการจะเป็ นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคณาจารย์ในมหาวิทยาลัยและต่อมหาวิทยาลัย ในการประกัน
คุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรและระดับมหาวิทยาลัย
นอกจากนั้นยังสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่ ตอ้ งการให้ประเทศไทยเป็ นยุค THAILAND 4.0 โดยต้องการเปลี่ยน
เศรษฐกิจแบบดั้งเดิมเป็ นเศรษฐกิจที่ขบั เคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม เพื่อให้ประชาชนผ่านกับดักรายได้
ปานกลางเป็ นรายได้สูง การจัดโครงการประชุมวิชาการดังกล่าวจะมีส่วนส่งเสริ ม สนับสนุน ให้ประเทศไทยก้าวไปสู่ THAILAND 4.0
ได้อย่างดียงิ่
โดยเฉพาะคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมที่ได้เข้าร่ วมโครงการประชุมวิชาการในครั้งนี้ จะได้รับประโยชน์โดยตรงที่จะทาให้
ผูบ้ ริ หาร คณาจารย์ และบุคลากรได้รับประสบการณ์ตรงในการจัดประชุมทางวิชาการ และยังเป็ นการกระตุ ้นให้คณาจารย์ได้ทาผลงาน
ทางวิชาการเพื่อทาให้คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมได้พฒั นางานทุกๆ ด้านมากยิง่ ขึ้น
ในนามของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ผูบ้ ริ หาร คณาจารย์และบุคลากร ขอให้ทุกท่านที่มาร่ วมประชุมในครั้งนี้ นอกจากได้รับความสุขใน
การเดินทางมาจังหวัดเลยแล้ว ก็ขอให้ทุกท่านได้รับความรู ้ ประสบการณ์และนาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อไป

ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร. เชาว์ อินใย
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
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สารจากรองผู้ว่าการฝ่ ายกฎหมายและกรรมสิ ทธิ์ทดี่ ิน
ทาการแทน ผู้ว่าการการทางพิเศษแห่ งประเทศไทย
สื บเนื่ องจากในปี 2558 สมาคมวิชาการไฟฟ้า อิเล็กทรอนิ กส์ คอมพิวเตอร์ โทรคมนาคม และสารสนเทศ ( ECTI) ได้เชิญการ
ทางพิเศษแห่ งประเทศไทยส่ งผลงานวิจยั ในการประชุมวิชาการ ECTI - CARD 2015 และต่อมาในปี 2559 การทางพิเศษแห่ งประเทศไทย
ได้รับเกียรติเข้าร่ วมแสดงปาฐกถาและนาเสนอผลงานวิจยั ในการประชุมวิชาการ ECTI - CARD 2016 ที่ผา่ นมา การทางพิเศษแห่ งประเทศ
ไทยจึงได้เล็งเห็นว่าการประชุม วิชาการ ECTI เป็ นเวทีที่เปิ ดโอกาส ให้กบั นักวิจยั นักวิชาการ อาจารย์ และนักศึกษาจากสถาบันการศึกษา
ชั้นนาได้แลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ซ่ ึ งกันและกัน นาไปสู่ ความร่ วมมือกันระหว่างหน่วยงานในอนาคต มาในครั้งนี้ การทางพิเศษแห่งประเทศ
ไทยมีความยินดีเป็ นอย่างยิ่งที่ ได้รับเกียรติจากสมาคม ECTI ให้ร่วมเป็ นเจ้าภาพ
ในการประชุมวิชาการ ECTI - CARD 2017 ครั้งที่ 9
“การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อตอบสนองท้องถิ่นและภาคอุตสาหกรรม” ซึ่ งนับเป็ นโอกาสอันดีที่การทางพิเศษแห่ งประเทศไทยจะได้
เผยแพร่ องค์ความรู ้ที่ได้จากประสบการณ์ในการดาเนิ นงานให้กบั หน่วยงานที่สนใจนาไปพัฒนาต่อยอดเพื่อให้เหมาะสมกับอุตสาหกรรม
และเทคโนโลยีดา้ นต่าง ๆ รวมถึงในวงวิชาการด้านการขนส่งและการจัดการจราจร
การทางพิเศษแห่ งประเทศไทยในฐานะหน่ วยงานสังกัดกระทรวงคมนาคมเห็ นว่าการร่ วมเป็ นเจ้าภาพในครั้งนี้ ถือเป็ นการ
ดาเนิ นงานร่ วมกับภาคอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีในการตอบสนองนโยบายของรัฐบาลเพื่อเข้าสู่ ยุค Thailand 4.0 ที่ เน้นการนา
เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาเป็ นตัวขับเคลื่อนการดาเนินงาน รวมถึงการเพิ่มมูลค่าสิ นค้าและการบริ การ ซึ่งในการประชุมวิชาการ ECTI
- CARD 2017 ครั้ งนี้ การทางพิเศษแห่ งประเทศไทย ได้มีโอกาสนาเสนอผลงานวิจยั และนวัตกรรม ซึ่ งถูกพัฒ นาขึ้ นภายใต้แนวคิ ด
Expressway 4.0 ที่ น าเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่ วยเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภาพการให้ บ ริ การทางพิ เศษเพื่ อ ให้ผูใ้ ช้ท างได้รับ ความสะดวกและ
ปลอดภัยมากยิ่งขึ้ น อี กทั้ง ยังเป็ นการพัฒ นาศักยภาพของบุ คลากรให้มีความเชี่ ยวชาญด้านการวิจยั และพัฒ นา เพื่อขับเคลื่ อน
หน่ วยงานด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม เหล่านี้ ถือเป็ นส่ วนหนึ่ งในการพัฒนาประเทศไปสู่ ความ “มัน่ คง มัง่ คัง่
และยัง่ ยืน”
สุดท้ายนี้ การทางพิเศษแห่ งประเทศไทยขอขอบคุณคณะกรรมการ คณะทางาน รวมถึงผูป้ ระสานงานทุกท่านที่มีความมุ่งมัน่
ร่ วมกันให้การดาเนิ นงานในทุกภาคส่ วนบรรลุวตั ถุประสงค์ของการประชุมในครั้งนี้ การทางพิเศษแห่ งประเทศไทยหวังเป็ นอย่างยิ่ง
ว่าจะได้รับเกียรติในการสนับสนุนการประชุมวิชาการ ECTI นาไปสู่ความเจริ ญก้าวหน้าทางวิชาการร่ วมกันในโอกาสต่อไป

นายสุ ทธิ ศกั ดิ์ วรรธนวินิจ
รองผู้ว่าการฝ่ ายกฎหมายและกรรมสิ ทธิ์ที่ดนิ
ทาการแทน ผู้ว่าการการทางพิเศษแห่ งประเทศไทย
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สารจากประธานจัดงาน
สมาคมวิชาการไฟฟ้ า อิเล็กทรอนิ กส์ คอมพิวเตอร์ โทรคมนาคม และสารสนเทศ (Electrical Engineering/
Electronics, Computer, Telecommunications, and Information Technology Association) ซึ่ งเรี ยกย่ อ ๆว่ า
ECTI Association หรื อ สมาคมอีซีทีไอ จัดตั้งขึ้นโดยมีจุดประสงค์เพื่อส่ งเสริ มความก้าวหน้าด้านวิชาการ
ในประเทศไทยในสาขาวิชาวิศ วกรรมศาสตร์ และเทคโนโลยีด้านไฟฟ้ า อิ เล็กทรอนิ กส์ คอมพิวเตอร์
โทรคมนาคมและสารสนเทศ และเป็ นแหล่ งรวมข้อมู ล ความรู ้ ข องงานประชุ ม วิช าการต่ างๆ ที่ จัด ขึ้ น
ภายในประเทศให้สามารถค้นหาข้อมูลบทความในสาขาที่เกี่ยวข้องได้อย่างสะดวก และสามารถนาไปใช้ใน
การวิจยั ต่อๆ ไปได้โดยสมาคมฯได้จดทะเบียนเมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2545 ในการจัดตั้งสมาคมฯ นั้น ตั้งใจว่าจะพยายามให้คล้ายกับ
IEEE หรื อ IEICE (ของประเทศญี่ ปุ่น). กิ จกรรมหลักๆจะมี การออกวารสารวิชาการ (ซึ่ งมี 2 ฉบับ คือ ECTI-EEC และ ECTI-CIT)
ดาเนินการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ (เช่น ECTI CARD และอื่นๆ) ระดับนานาชาติ (เช่น ECTI CON, ECTI-NCON และอื่นๆ) การ
อบรมทางวิชาการ และการจัดบรรยายพิเศษ เป็ นต้น
ECTI-CARD เป็ นการประชุ ม ทางวิชาการที่ เน้น การวิจัยและพัฒ นาเชิ งประยุก ต์ ในด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้าน
เกษตรกรรม อุตสาหกรรม และการศึกษา อันส่งผลโดยตรงต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย โดยผลงานที่นาเสนอจะ
ได้รับการคัดกรองจากผูท้ รงคุณวุฒิอย่างเข้มข้น นอกจากนี้ คณะกรรมการจัดการประชุมยังได้คดั เลือกบทความรับเชิ ญที่น่าสนใจอีก
จานวนหนี่งมานาเสนอในการประชุมอีกด้วย การประชุม ครั้งที่ 9 หรื อ ECTI-CARD 2017 เป็ นการจัดร่ วมกัน ระหว่างสมาคมฯ กับมห
วิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย การทางพิเศษแห่ งประเทศไทย และสถาบันมาตรวิทยา
แห่ งชาติ โดยกาหนดให้จดั ขึ้นระหว่างวันที่ 25-28 กรกฎาคม 2559 ณ โรงแรม เชี ยงคาน ริ เวอร์ เมาท์เทน จ.เลย ภายใต้หัวเรื่ อง "การ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อตอบสนองท้องถิ่นและภาคอุตสาหกรรม" ซึ่ งเป็ นที่ แน่ นอนว่าระดับของเทคโนโลยีในปี ปั จจุบันนั้นได้
ก้าวหน้าไปมาก เมื่ อเที ยบกับปี ก่อนเก่า การใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสมนั้นจึ งเป็ นเรื่ องจาเป็ นสาหรับประเทศไทย ซึ่ งก็เป็ นหนึ่ ง
สมาชิกใน ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (เออีซี)
ในฐานะนายกสมาคมอีซีทีไอ จึงหวังเป็ นอย่างยิ่งว่า ผูเ้ ข้าร่ วมประชุมจะได้รับประโยชน์อย่างสูงสุ ด และสามารถนาความรู ้ไป
พัฒนาต่อยอดงานวิจยั และพัฒนาได้เป็ นอย่างดี ตลอดจนได้พบปะนักวิชาการ นักวิจยั และพัฒนา สามารถสร้างเครื อข่ายการทางานใน
อนาคตได้ อันจะส่งผลต่อการพัฒนาประเทศในภาพรวมต่อไป
ท้ายที่ สุด สมาคมฯ ขอขอบพระคุ ณ อย่างสู งแก่ ผูบ้ ริ ห ารของมหาวิท ยาลัยราชภัฏ อุ ด รธานี มหาวิท ยาลัยราชภัฏ สกลนคร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย การทางพิเศษแห่ งประเทศไทย และสถาบันมาตรวิทยาแห่ งชาติ คณะกรรมการจัดงานทุกฝ่ าย ผูท้ รงคุณวุฒิ
คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาที่มีส่วนร่ วมทุกท่าน ในการจัดการประชุมวิชาการครั้งนี้

รองศาสตราจารย์ ดร. สมศักดิ์ ชุมช่วย
นายกสมาคม ECTI

ชัยพันธุ์ ประการะพันธ์

ดร.ศักดิ์ดา พรรณไวย

อัจฉรา เจริญสุ ข
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สารจากประธานคณะกรรมการวิชาการ
ก่อนอื่นต้องขอแสดงความยินดีกบั นักวิจยั และผูแ้ ต่งบทความที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็ นหนึ่งผูท้ ี่เข้าร่ วมนาเสนอผลงานและ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในงานประชุมวิชาการเชิงประยุกต์ ECTI-CARD 2017 ในครั้งนี้
งานประชุ มนี้ ถือได้ว่าเป็ นงานประชุ มระดับชาติ ที่ มีความส าคัญ และประสบความสาเร็ จเป็ นอย่างยิ่งในระดับ หนึ่ ง โดย
พิจารณาจากจานวนบทความที่มีผสู ้ นใจส่ งเข้าร่ วมประเมิน โดยในปี นี้ ซ่ ึ งมีการจัดงานเป็ นปี ที่ 9 ติดต่อกัน ได้มีสถาบันการศึกษาและ
หน่วยงานต่างๆ จานวน 51 หน่วยงาน ส่งผลงานเข้าร่ วมประเมินจานวนทั้งสิ้ น 442 บทความ โดยมีอตั ราการรับเข้าตีพิมพ์และนาเสนอ
ผลงานอยูท่ ี่ 63.12% โดยแต่ละบทความจะได้รับการกลัน่ กรองจากคณะกรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ เพื่อให้ได้คุณภาพของผลงานตลอดจน
ความเหมาะสมสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการประชุม
กระผมในนามของคณะกรรมการวิชาการ (Technical Program Committee) ทั้ง 4 ท่าน ต้องขอขอบพระคุณผูท้ รงคุณวุฒิทุก
ท่านที่ ช่วยพิจารณาผลงาน และให้ขอ้ คิดเห็นที่เป็ นประโยชน์ต่อการพัฒนางานวิจยั ให้ดียิ่งขึ้นไป และต้องขอขอบคุณทางทีมงานทุก
ท่าน คณะเจ้าภาพจัดงาน รวมถึงการช่วยเหลือและสนับสนุ นอย่างดีเยี่ยม จากทางสมาคมวิชาการไฟฟ้า อิเล็กทรอนิ กส์ โทรคมนาคม
และสารสนเทศ ประเทศไทย (ECTI)
ในท้ายที่ สุดนี้ กระผมขอให้ทุกท่านช่วยกันสนับสนุ น ส่ งผลงานทางวิชาการเข้าร่ วม ร่ วมเป็ นผูท้ รงคุณวุฒิพิจารณาผลงาน
ตลอดจนมาเข้าร่ วมงานประชุมกันอย่างต่อเนื่ อง และนาความรู ้ ความร่ วมมือที่ได้จากการประชุมไปขยายผลและประยุกต์ใช้งานให้เกิด
ประโยชน์กบั ประเทศชาติต่อไป

รองศาสตราจารย์ ดร. อนันต์ ผลเพิ่ม
ประธานคณะกรรมการวิชาการ
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คณะกรรมการอานวยการประชุ มวิชาการ ECTI-CARD 2017
ศ.ดร. โกสิ นทร์
ผศ.ดร. อภิรักษ์
รศ.ดร. อนันต์
ศ.ดร. ประภาส
ศ.ดร. ประยุทธ
ผศ.ดร. กฤษดา
รศ.ดร. สมศักดิ์
ผศ.ดร. ชัยวัฒน์
ผศ.ดร. ณัฐพงศ์
ดร. ชัยวัฒน์
ดร. ศักดิ์ดา

จานงไทย
จันทรสร้าง
ผลเพิ่ม
จงสถิตย์วฒั นา
อัครเอกฒาลิน
ยิง่ ขยัน
ชุมช่วย
สากุล
พันธุนะ
เจษตาจินต์
พรรณไวย

(มจธ.)
(มก.)
(มก.)
(จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
(มจพ.)
(มทร.ล้านนา)
(สจล.)
(มทร.ศรี วชิ ยั )
(มทร.พระนคร)
(NIMT)
(กทพ.)

ทีป่ รึกษาการประชุ มวิชาการ ECTI-CARD 2017
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
ดร. สุ ทธิพงศ์
รศ.ดร. อลงกรณ์
ดร. เอกราช
ผศ. ปรี ชาศาสตร์
ผศ.ดร. ชัยยศ
ดร. เกียรติศกั ดิ์

เปรื่ องค้า
พรมที
ดีนาง
มีเกาะ
คามี
ศรี พิมาณวัฒน์

(มรภ.อุดรธานี)
(มรภ.อุดรธานี)
(มรภ. อุดรธานี)
(มรภ.สกลนคร)
(มรภ.เลย)
(ECTI)
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คณะกรรมการดาเนินงานการประชุ มวิชาการ ECTI-CARD 2017
General Chairs
รศ.ดร. สมศักดิ์
ชัยพันธุ์
ดร. ศักดิ์ดา
อัจฉรา
Technical Program Chairs
รศ.ดร. อนันต์
ดร. ชัยวัฒน์
ดร. สุ ชาดา
ผศ.ดร. ณัฐพงศ์
Committee
ผศ.ดร. พินิจ
ดร. มนตรี
รศ.ดร. อภินนั ท์
ผศ.ดร. กริ ช
ผศ. วิไลพร
ผศ.ดร. คณิ ศร
ผศ.ดร. ลือชัย
ผศ. จุไรรัตน์จินดา
ผศ. ปองพล
ดร. ภูเบศร์
ดร. ยุทธศักดิ์
บัววรณ์
ณัฐพงศ์
ผศ.ดร. สราวุฒิ
ผศ. รชต
ปริ ญญา
รณยุทธ
ก้องภพ

ชุมช่วย
ประการะพันธ์
พรรณไวย
เจริ ญสุ ข

(สจล.)
(มรภ.อุดรธานี)
(กทพ.)
(มว.)

ผลเพิ่ม
เจษฎาจินต์
ตันติสถิระพงษ์
พันธุนะ

(มก.)
(มว.)
(มศว.)
(มทร.พระนคร)

กาหอม
โพธิโสโนทัย
อุรโสภณ
สมกันธา
กุลตังวัฒนา
จี้กระโทก
พรหมรัตน์รักษ์
อรรคนิตย์
แสนสอน
พิพิธหิรัญการ
ทอดทอง
ไชยธงรัตน์
บุตรธนู
บุญเกิดรัมย์
บุณยะยุต
รจนา
นนท์พละ
ชาอามาตย์

(มจธ.)
(สจล.)
(มมส.)
(มรภ. อุดรธานี)
(มรภ. อุดรธานี)
(มรภ. อุดรธานี)
(มรภ. อุดรธานี)
(มรภ.อุดรธานี)
(มรภ.อุดรธานี)
(มรภ.อุดรธานี)
(มรภ.อุดรธานี)
(มรภ.อุดรธานี)
(มรภ.อุดรธานี)
(มรภ.สกลนคร)
(มรภ.สกลนคร)
(มรภ.สกลนคร)
(มรภ.สกลนคร)
(มรภ.สกลนคร)
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ผศ.ดร. ภาณุมาศ
ผศ. กิติศกั ดิ์
ดร. คมยุทธ
ผศ. ยุทธพงษ์
เมืองมล
ภควดี
ปรกรณ์เกียรติ
วันชาติ
จิระสักดิ์
วิภาดา
วปิ ยภัทร
เรื อโท เสนาะ
เทพฤทธิ์
เอกริ นทร์
รัชฎา
ดร. สัญญา
ดร. ธวัชชัย
ยิง่ ยศ
ดร. นิกร
ดร. สถาพร
ธนาฒน์
ผศ. วิชชุพงษ์
ผศ.ดร. อดิเรก
ศราวุฑ
กร
มัณฑณา
อัญชลี
ผศ. จิรพงษ์
ดร. สายชล

พรหมเทศ
แสนประสิ ทธิ์
ไชยวงษ์
นาคโสภณ
เสนเพ็ง
ศิริหล้า
ภูกองพลอย
สุ พรมพิทกั ษ์
เปมะศิริ
เกษมสุ ข
พงษ์นิทรัพย์
พุทธาวงษ์
รัตนปั ญญากร
เหลืองวิลยั
พรหมสาขา ณ สกลนคร
ควรคิด
ทองเหลี่ยม
ศรี บุญเรื อง
แก้วแพรก
พรพรหมลิขิต
สุ กนวล
วิบูลเจริ ญ
จันตะคุณ
คงลาพันธ์
พวงนาค
เตี๋ยวงษ์สุวรรณ์
มะโนสื บ
จิตตะโคตร์
ชุดเจือจีน

(มรภ.เลย)
(มรภ.เลย)
(มรภ.เลย)
(มรภ.เลย)
(มรภ.เลย)
(มรภ.เลย)
(มรภ.เลย)
(มรภ.เลย)
(กทพ.)
(กทพ.)
(กทพ.)
(กทพ.)
(กทพ.)
(กทพ.)
(กทพ.)
(มรภ.นครปฐม)
(มรภ.นครปฐม)
(มบ.สระแก้ว)
(วว.)
(มข.)
(มทร.อีสาน-นครราชสี มา)
(มทร.อีสาน-นครราชสี มา)
(มทร.อีสาน-ขอนแก่น)
(มทร.อีสาน-ขอนแก่น)
(มทร.พระนคร)
(มทร.พระนคร)
(มทร.พระนคร)
(มทร.ธัญบุรี)
(มทร.กรุ งเทพ)
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Local Arrangement Chairs
ผศ. ปองพล
รณยุทธ
ก้องภพ
ผศ.กิตติศกั ดิ์
ณัฐพงศ์

แสนสอน
นนท์พละ
ชาอามาตย์
แสนประสิ ทธ์
บุตรธนู

(มรภ.อุดรธานี)
(มรภ.สกลนคร)
(มรภ.สกลนคร)
(มรภ.เลย)
(มรภ.อุดรธานี)

Information Management Chairs
ผศ.ดร. กริ ช
ผศ. วิไลพร
ผศ.ดร. คณิ ศร
ไชยวัฒน์

สมกันธา
กุลตังวัฒนา
จี้กระโทก
หอมแสง

(มรภ.อุดรธานี)
(มรภ.อุดรธานี)
(มรภ.อุดรธานี)
(มรภ.อุดรธานี)

Publication Chairs
ปริ ญญา
ดร. ยุทธศักดิ์
ผศ.ดร. สราวุฒิ
ผศ. ปองพล

รจนา
ทอดทอง
บุญเกิดรัมย์
แสนสอน

(มรภ.สกลนคร)
(มรภ.อุดรธานี)
(มรภ.สกลนคร)
(มรภ.อุดรธานี)

Workshop & Exhibition Chairs
ณัฐพงศ์
ผศ.ณัฐกิตติ์

บุตรธนู
แสนทอง

(มรภ.อุดรธานี)
(มรภ.อุดรธานี)

พร้อมพานิชย์
คาภาษี
แก้วกวย

(สจล.)
(มรภ.อุดรธานี)
(ECTI)

รจนา
แสนประสิ ทธิ์
ธรรมมา
บุตรธนู

(มรภ.สกลนคร)
(มรภ.เลย)
(มทร.อีสาน)
(มรภ.อุดรธานี)

Finance & Registration Chairs
วิบูลย์
หัถยา
ไพริ น
Secretaries
ปริ ญญา
ผศ.กิตติศกั ดิ์
ไมตรี
ณัฐพงศ์
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Special Session
รศ.ดร. วีระ
รศ.ดร. เอกรัฐ
ผศ.ดร. เกริ ก
ดร. มนตรี
ผศ.ดร. ชาญวิทย์
ดร. เฉลิมภัณฑ์
ผศ.ดร. นรรัตน์
ณัฐพนธ์
ดร. สุ ชาดา

บุญจริ ง
บุญเชียง
ภิรมย์โสภา
โพธิโสโนทัย
บุญช่วย
ฟองสมุทร
วัฒนมงคล
จงฤกษ์มงคล
ตันติสถิระพงษ์

(สจล.)
(ม.เชียงใหม่)
(จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
(สจล.)
(บริ ษทั ไซแนปประเทศไทยจากัด)
(ม.บูรพา)
(ม.บูรพา)
(SE-ED)
(มศว.)
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รายนามผู้ทรงคุณวุฒิพจิ ารณาบทความ
ผศ.ดร. นรรัตน์ วัฒนมงคล
ดร. อภิรัฐ ลิ่มมณี
ดร. เฉลิมภัณฑ์ ฟองสมุทร
ดร. เชาวน์วฒั น์ เอื้อเฟื้ อ
ยิง่ ยศ ศรี บุญเรื อง
ดร. ธนาวุฒิ ธนวาณิ ชย์
รศ.ดร. ศันสนีย ์ เอื้อพันธ์วริ ิ ยะกุล
รศ.ดร. ตรัสพงศ์ ไทยอุปถัมภ์
รศ.ดร. กฤษณะ ไวยมัย
รศ. ประดนเดช นีละคุปต์
รศ. สุรศักดิ์ สงวนพงษ์
รศ.ดร. จันทนา จันทราพรชัย
ผศ.ดร. พีรวัฒน์ วัฒนพงศ์
ผศ.ดร. ธนาวินท์ รักธรรมานนท์
รศ.ดร. พันธุ์ปิติ เปี่ ยมสง่า
ผศ.ดร. ชัยพร ใจแก้ว
รศ.ดร. สมชาย นาประเสริ ฐชัย
ผศ.ดร. ภุชงค์ อุทโยภาศ
ผศ.ดร. อภิรักษ์ จันทร์สร้าง
ดร. จิตติ นิรมิตรานนท์
ดร. หัชทัย ชาญเลขา
ดร. สุภาพร เอื้อจงมานี
ดร. สุชยั ศรี ไลออน
รศ.ดร สมศักดิ์ ชุมช่วย
ผศ. ดร. รณชัย ติยะรัตนาชัย
ดร. มนตรี โพธิโสโนทัย
ดร. อุกฤษฏ์ วัชรี ฤทัย
ผศ.ดร. พินิจ กาหอม
ศ.ดร โกสิ นทร์ จานงไทย
รศ.ดร. ประเสริ ฐศักดิ์ เตียวงศ์สมบัติ

มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
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ผศ.ดร. พิสิทธิ วิสุทธิเมธีกร
ผศ.ดร. วิทวัส สิ ฎฐกุล
ดร. ณัฐพล ประยงค์พนั ธุ์
รศ.ดร. อภินนั ท์ อุรโสภณ
Withawat Tangtrongpairoj
ผศ.ดร.สุรเชษฐ์ กานต์ประชา
ดร. สุธาสิ นี ฉิ มเล็ก
ดร. ศักดิ์ดา พรรณไวย
ดร. มณฑล หอมกลิ่นเทียน
ดร. อ้อยใจ อ่องหร่ าย
ดร. ธัญญา คชวัฒน์
Natenapit Khumthukthit
เทพบดินทร์ บริ รักษ์อราวินท์
รศ.ดร. สิ นชัย กมลภิวงศ์
ผศ.ดร. ธัชชัย เอ้งฉ้วน
ดร. จิรวัฒน์ แท่นทอง
ดร. วฤทธิ์ วิชกูล
ดร. เอกสิ ทธิ์ นุกลู เจริ ญลาภ
ผศ.ดร. อนนท์ นาอิน
ผศ.ดร. ชาญ ชัยเดชธรรมรงค์
ผศ.ดร. ธีระศักดิ์ สมศักดิ์
ผศ.ดร.ศุภกิต แก้วดวงตา
ผศ.ดร. นพพร พัชรประกิติ
ผศ.ดร. วิโรจน์ ปงลังกา
ดร. พลกฤษณ์ ทุนคา
ผศ. วิชชุพงษ์ วิบูลเจริ ญ
ธนาฒน์ สุกนวล
ไมตรี ธรรมมา
ผศ.ดร. ณัฐพงศ์ พันธุนะ
ดร. พสิ ษฐ์ สุวรรณภิงคาร
อัญชลี มโนสื บ
ผศ.ดร. นาคุณ ศรี สนิท
ผศ.ดร. ฑีฆพันธุ์ เจริ ญพงษ์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
NAIST
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์
มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์
มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์
มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
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ผศ.ดร. อัญชลี สุวรรณมณี
ดร. ดิเรก เสื อสี นาค
ดร. คมกฤษ ประเสริ ฐวงษ์
ดร. สุชาดา ตันติสถิระพงษ์
ดร. ทวีชยั อวยพรกชกร
อาคม ม่วงเขาแดง
ผศ.ดร. ชาญวิทย์ บุญช่วย
ดร. วนิดา พฤทธิวทิ ยา
รศ.ดร. อลงกรณ์ พรมที
ผศ.ดร. กริ ช สมกันธา
ดร. ชนันท์กรณ์ จันแดง

มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
SYNAPES (Thailand) Co., Ltd. (AI Tech)
มหาวิทยาลันธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
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ขอขอบคุณผู้ให้ การสนับสนุนการจัดประชุมวิชาการ ECTI-CARD 2017
1. การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
3. บริ ษทั แอสเวลล์ โซลูชนั่ จากัด
5. บริ ษทั ทรานส์ โค้ด จากัด
7. บริ ษทั จีเมติกส์ จากัด
9. บริ ษทั จีเนียส ทราฟฟิ ค ซี สเต็ม จากัด
11. บริ ษทั ล็อกซเล่ย ์ จากัด (มหาชน)
13. ยู แอนด์ เอส อิเลคทรอนิกส์
15. บริ ษทั เทรนประเทศไทย จากัด
17. บริ ษทั ไอซ์ แอลอีดี จากัด

2. บริ ษทั เยนเนอรัลอินสทรู เม้นท์ จากัด
4. บริ ษทั แมริ โกลด์ เทคโนโลยีส์ จากัด
6. บริ ษทั วีนสั ซัพพลาย จากัด
8. บริ ษทั อินฟราทรานส์ คอนซัลแตนซี (ประเทศไทย) จากัด
10. บริ ษทั แพลน บี มีเดีย จากัด (มหาชน)
12. บริ ษทั ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุ งเทพ จากัด (มหาชน)
14. สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
16. บริ ษทั ทางยกระดับดอนเมือง จากัด (มหาชน)
18. สถานีตาตรวจภูธร อ.เชียงคาน และ อบต.เชียงคาน
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สรุปจานวนบทความทีส่ ่ งเข้ าร่ วมการประชุ มวิชาการ ECTI-CARD 2017
จานวนบทความทีส่ ่ งเข้ าร่ วมฯ มีท้งั สิ้น
ผ่านการพิจารณา
นาเสนอแบบบรรยาย
นาเสนอแบบโปสเตอร์
ไม่ผา่ นการพิจารณา
บทความที่ไม่สมบูรณ์
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สรุปจานวนบทความทีผ่ ่ านการพิจารณา
กลุ่มที่ 1 : เกษตรกรรม อุตสาหกรรมเกษตร
กลุ่มที่ 2 : เทคโนโลยีชีวภาพ การแพทย์ วิทยาศาสตร์ กายภาพ วิทยาศาสตร์ การกีฬา
กลุ่มที่ 3 : การประหยัดพลังงาน การจัดการพลังงานบ้านอัตโนมัติ
กลุ่มที่ 4 : การเรี ยนการสอนทางไกล การศึกษาบันเทิงคอมพิวเตอร์ แอนิ เมชัน
กลุ่มที่ 5 : การกูภ้ ยั ระบบเตือนภัย และพยากรณ์
กลุ่มที่ 6 : การสื่ อสาร การสนับสนุนผูใ้ ช้ตามบ้านเครื อข่ายสังคม เครื อข่ายไร้สาย
กลุ่มที่ 7 : การขนส่ ง การควบคุมจราจร การจัดการอุตสาหกรรม
กลุ่มที่ 8 : ธุ รกิจการธนาคาร การท่องเที่ยว และการโรงแรม
กลุ่มที่ 9 : ระบบความปลอดภัย การควบคุมการเข้าถึงการยืนยันตัวตน ระบบตรวจจับ
กลุ่มที่ 10 : มาตรวิทยา การวัดและควบคุม
กลุ่มที่ 11 : วิศวกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
กลุ่มที่ 12 : STEM เทคโนโลยีการศึกษา
กลุ่มที่ 13 : ระบบควบคุมด้านการเกษตรและชีวติ ประจาวัน
กลุ่มที่ 14 : กลุ่มบทความพิเศษ
Emerging Software and Hardware Technologies for Digital Smart Society
Data Processing for Biomedical, Energy, and Environmental Applications
กรมสอบสวนคดีพิเศษ(DSI)
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สรุปจานวนบทความทีผ่ ่ านการพิจารณาแยกตามหน่ วยงาน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วชิ ยั
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยกรุ งเทพ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุ งเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์
มหาวิทยาลัยมหิ ดล
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
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มหาวิทยาลัย นอร์ท-เชียงใหม่
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ
มหาวิทยาลัยสยาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
มหาวิทยาลัยสารคาม
มหาวิทยาลัยศรี ปทุม
มหาวิทยาลัยรังสิ ต
โรงเรี ยนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยกาฬสิ นธุ์
สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
มหาวิทยาลัยราชธานี
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
วิทยาลัยพิชญบัณฑิต
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
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1
1
1
1
1
1
1
1
1

วันที่ 25-28 กรกฎาคม พ.ศ.2560 ณ โรงแรม เชียงคาน ริ เวอร์ เมาท์เทน อ.เชียงคาน จ.เลย

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

การประชุมวิชาการ งานวิจยั และพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 9 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อตอบสนองท้องถิ่นและภาคอุตสาหกรรม
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กาหนดการจัดงานประชุ มวิชาการ ECTI-CARD 2017
วันอังคารที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ.2560
ลงทะเบียนผูเ้ ข้าส่งบทความเตรี ยมการนาเสนอและจัดบูธจากผูส้ นับสนุน
วันพุธที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ.2560 เวลา 13:00 – 15:00 น.

SESSION 111

ห้อง นครเวียงจันทร์

เกษตรกรรม อุตสาหกรรมเกษตร
ID

1053

1155

ประธาน : ดร. สุวฒั น์ กิจเจริ ญวัฒน์(มทร.กรุ งเทพ)
รองประธาน : ดร. ยุทธศักดิ์ ทอดทอง(มรภ.อุดรธานี)
1188
1212
1224
1232
1256

1214

SESSION 112

ห้อง แก่นท้าว

เทคโนโลยีชีวภาพ การแพทย์ วิทยาศาสตร์กายภาพ วิทยาศาสตร์การกีฬา
ID

1341

1379

ประธาน : ดร. ศริ ญญา ปะสะกวี (สถาบันมาตรวิทยา)
รองประธาน : ผศ. วาสนา เกษมสิ นธ์ (มรภ.สกล)
1322
1064
1112
1158
1387

ห้อง วังเวียง

SESSION 113

เทคโนโลยีชีวภาพ การแพทย์ วิทยาศาสตร์กายภาพ วิทยาศาสตร์การกีฬา
ID

1168

ประธาน : ดร. มณฑล หอมกลิ่นเทียน (สถาบันมาตรวิทยา)
รองประธาน : ดร. ปิ ยวดี ยาบุษดี(มรภ.อุดรธานี)
1065
1113
1161
1166
1196
1210

1296

ห้อง บ่อแก้ว

SESSION 114

กรมสอบสวนคดีพิเศษ(DSI)
ID

1440

ประธาน : ดร. มนตรี โพธิโสโนทัย (สจล.)
รองประธาน : ผศ. รชต บุณยะยุต (มรภ. สกลนคร)
1441
1442
1156
พักรับประทานอาหารว่าง ห้องหลวงน้ าทา เวลา 15:00 – 15:15 น.

วันที่ 25-28 กรกฎาคม พ.ศ.2560 ณ โรงแรม เชียงคาน ริ เวอร์ เมาท์เทน อ.เชียงคาน จ.เลย

การประชุมวิชาการ งานวิจยั และพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 9 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อตอบสนองท้องถิ่นและภาคอุตสาหกรรม
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วันพุธที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ.2560 เวลา 15:15 – 17:45 น.

SESSION 115

ห้อง นครเวียงจันทร์

เกษตรกรรม อุตสาหกรรมเกษตร
ID

1186

1198

ประธาน : รศ.ดร. อภินนั ท์ อุรโสภณ(มมส.)
รองประธาน : ผศ. ปองพล แสนสอน(มรภ.อุดรธานี)
1223
1229
1250
1303
1328

1368

SESSION 116

ห้อง แก่นท้าว

ID

1404

1066

ธุรกิจการธนาคาร การท่องเที่ยว และการโรงแรม
ประธาน : ผศ.ดร. วรรณรี ย ์ วงศ์ไตรรัตน์(มทร.อิสาน โคราช)
รองประธาน : ผศ.ดร. สราวุฒิ บุญเกิดรัมย์(มรภ.สกลนคร)
1152
1260
1296
1325
1381
1146

1277

ห้อง วังเวียง

SESSION 117

เทคโนโลยีชีวภาพ การแพทย์ วิทยาศาสตร์กายภาพ วิทยาศาสตร์การกีฬา
ID

1034

1089

ประธาน : ผศ.ดร. พินิจ กาหอม (มจธ.)
รองประธาน : ดร. ภูเบศร์ พิพิธหิรัญการ(มรภ.อุดรธานี)
1138
1164
1184
1203
1248

1310

ห้อง บ่อแก้ว

1313

SESSION 118

ระบบควบคุมด้านการเกษตรและชีวติ ประจาวัน
ID

1371

ประธาน : ผศ.ดร. ชาญวิทย์ บุญช่วย(บริ ษทั ไซแนปประเทศไทยจากัด) Speaker รับเชิญ
รองประธาน : ดร. คมยุทธ ไชยวงษ์ (มรภ.เลย)
1008
1048
1098
1114
1183
1195
1231
1262
งานเลี้ยงต้อนรับ Welcome Party ลานสนามหญ้าเอนกประสงค์ 18:00 – 20:00 น.

วันที่ 25-28 กรกฎาคม พ.ศ.2560 ณ โรงแรม เชียงคาน ริ เวอร์ เมาท์เทน อ.เชียงคาน จ.เลย

1275

การประชุมวิชาการ งานวิจยั และพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 9 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อตอบสนองท้องถิ่นและภาคอุตสาหกรรม
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วันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ.2560 เวลา 08:00 – 10:00 น.

SESSION 201

ห้อง นครเวียงจันทร์

การประหยัดพลังงาน การจัดการพลังงานบ้านอัตโนมัติ
ID

1031

ประธาน : ดร. นฤดม นวลขาว (สถาบันมาตรวิทยา)
รองประธาน : ดร. ธวัชชัย จารุ วงศ์วทิ ยา (มทร.อีสาน โคราช)
1083
1127
1176
1213
1245
1305

1354

SESSION 202

ห้อง แก่นท้าว

ระบบความปลอดภัย การควบคุมการเข้าถึงการยืนยันตัวตน ระบบตรวจจับ
ID

1009

1072

ประธาน : ผศ.ดร. ณัฐพงศ์ พันธุนะ(มทร.พระนคร)
รองประธาน : ผศ. รชต บุณยะยุต(มรภ.สกลฯ)
1096
1282
1333
1334
1350

1069

ห้อง วังเวียง

SESSION 203

การขนส่ ง การควบคุมจราจร การจัดการอุตสาหกรรม
ID

1041

ประธาน : ดร. ศักดา พรรณไวย(การทางพิเศษแห่งประเทศไทย)
รองประธาน : ดร. ประจวบ อินระวงศ์ (มทร อีสาน โคราช)
1087
1281
1038
1084
1205
1382

ห้อง หลวงน้ าทา

SESSION 204

การสื่ อสาร การสนับสนุนผูใ้ ช้ตามบ้านเครื อข่ายสังคม เครื อข่ายไร้สาย
ID

1032

ประธาน : ผศ.ดร. อภิรักษ์ จันทรสร้าง(มก.)
รองประธาน : อ. กร พวงนาค(มทร.พระนคร)
1244
1316
1058
1200
1247
1378
พักรับประทานอาหารว่าง ห้องหลวงน้ าทา เวลา 10:00 – 10:15 น.

วันที่ 25-28 กรกฎาคม พ.ศ.2560 ณ โรงแรม เชียงคาน ริ เวอร์ เมาท์เทน อ.เชียงคาน จ.เลย

การประชุมวิชาการ งานวิจยั และพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 9 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อตอบสนองท้องถิ่นและภาคอุตสาหกรรม
9th ECTI-CARD 2017, Chiang khan Thailand

วันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ.2560 เวลา 10:15 – 12:15 น.

SESSION 205

ห้อง นครเวียงจันทร์

การประหยัดพลังงาน การจัดการพลังงานบ้านอัตโนมัติ
ID

1078

1126

ประธาน : ผศ.ดร. สายชล ชุดเจือจิน(มทร.กรุ งเทพ)
รองประธาน : ดร. ปิ ยวดี ยาบุษดี(มรภ.อุดรธานี)
1137
1179
1287
1340
1377

1395

SESSION 206

ห้อง แก่นท้าว

ระบบความปลอดภัย การควบคุมการเข้าถึงการยืนยันตัวตน ระบบตรวจจับ
ID

1046

1094

ประธาน : ผศ.ดร. วิทวัส สิ ฐกุล(มจพ.)
รองประธาน : ผศ.ดร. คณิ ตศร จี้กระโทก(มรภ.อุดรธานี)
1194
1326
1424
1230
1422

1010

ห้อง วังเวียง

SESSION 207

การขนส่ ง การควบคุมจราจร การจัดการอุตสาหกรรม
ID

1062

1143

ประธาน : ดร. สัญญา ควรคิด (มรภ.นครปฐม)
รองประธาน : อ. ก้องภพ ชาอามาตย์ (มรภ.สกลนคร)
1289
1040
1085
1386
1385

ห้อง หลวงน้ าทา

SESSION 208

การสื่ อสาร การสนับสนุนผูใ้ ช้ตามบ้านเครื อข่ายสังคม เครื อข่ายไร้สาย
ID

1043

ประธาน : รศ.ดร. กฤษณะ ไวยมัย(มก.)
รองประธาน : ผศ. วิชชุพงษ์ วิบูลเจริ ญ (มทร.อีสาน โคราช)
1174
1246
1337
1095
1241
1304
1226
พักรับประทานอาหารกลางวัน ห้องดวงจาปา เวลา 12:15 – 13:00 น.

วันที่ 25-28 กรกฎาคม พ.ศ.2560 ณ โรงแรม เชียงคาน ริ เวอร์ เมาท์เทน อ.เชียงคาน จ.เลย

การประชุมวิชาการ งานวิจยั และพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 9 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อตอบสนองท้องถิ่นและภาคอุตสาหกรรม
9th ECTI-CARD 2017, Chiang khan Thailand

วันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ.2560
พิธีเปิ ด ห้องนครเวียงจันทร์ เวลา 13:00 - 13:30 น.
Keynote ศ.ดร.ประภาส จงสถิตย์วฒั นา(จุฬาฯ), ศ.ดร.ประยุทธ อัครเอกฒาลิน(มจพ.), ศ.ดร.โกสิ นทร์ จานงไทย(มจธ.) เวลา 13:30 - 14:15น.
Keynote คุณจิระสักดิ์ เปมะศิริ ผูอ้ านวยการฝ่ ายสารสนเทศเวลา 14:15 - 15:00 น.
พักรับประทานอาหารว่าง ห้องหลวงน้ าทา เวลา 15:00 - 15:15 น.

การนาเสนอภาคโปสเตอร์
ประธาน: รศ.ดร. อนันต์
1047
1050
1191
1208
1271
1276

1022
1189
1265
1393

ผลเพิ่ม(มก.) รองประธาน: ผศ.ดร. อภิรักษ์ จันทรสร้าง(มก.)
1051
1088
1136
1141
1215
1219
1220
1228
1297
1324
1370
1376

1150
1264
1392

วันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ.2560 เวลา 15:15 – 17:45 น.

SESSION 211

ห้อง นครเวียงจันทร์

การกูภ้ ยั ระบบเตือนภัย และพยากรณ์
ID
1240
ห้อง แก่นท้าว

1128

ประธาน : รศ.ดร. อนันต์ ผลเพิ่ม(มก.)
รองประธาน : ผศ.ดร. คณิ ศร จี้กระโทก(มรภ.อุดรธานี)
1216
1283
1367
1284
1039

1178

SESSION 212

ระบบควบคุมด้านการเกษตรและชีวติ ประจาวัน
ID
ห้อง วังเวียง

1019

1071

ประธาน : ผศ.ดร. ชัยพร ใจแก้ว(มก.)
รองประธาน : ผศ. จิรพงษ์ จิตตะโคตร์(มทร.ธัญบุรี)
1270
1100
1187
1227
1267

SESSION 213
Special Session on Emerging Software and Hardware Technologies for Digital Smart Society

ID
1428
ห้อง หลวงน้ าทา

1429

ประธาน : ผศ.ดร. นรรัตน์ วัฒนมงคล(ม.บูรพา)
รองประธาน : ผศ.ดร. สุรเชษฐ์ กานต์ประชา(ม.นเรศวร)
1430
1431
1432
1433

SESSION 214
Special Session on Data Processing for Biomedical, Energy, and Environmental Applications

ID

1434

ประธาน : รศ.ดร. เอกรัฐ บุญเชียง (ม.เชียงใหม่)
รองประธาน : ดร. ชัยรัตน์ พินทอง (ม.นเรศวร)
1435
1436
1437
1438
1439
งานเลี้ยงรับรอง Banquet ลานสนามหญ้าเอนกประสงค์ เวลา 18:00 – 20:00 น.

วันที่ 25-28 กรกฎาคม พ.ศ.2560 ณ โรงแรม เชียงคาน ริ เวอร์ เมาท์เทน อ.เชียงคาน จ.เลย

การประชุมวิชาการ งานวิจยั และพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 9 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อตอบสนองท้องถิ่นและภาคอุตสาหกรรม
9th ECTI-CARD 2017, Chiang khan Thailand

วันศุกร์ที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ.2560 เวลา 08:00 – 10:00 น.

SESSION 301

ห้อง นครเวียงจันทร์

มาตรวิทยา การวัดและควบคุม
ID

1021

1074

ประธาน : รศ.ดร. เดชา พวงดาวเรื อง (ม.เอเซียอาคเนย์)
รองประธาน : ดร. เฉลิมภัณฑ์ ฟองสมุทร (ม.บูรพา)
1233
1396
1401
1405
1408

1407

SESSION 302

ห้อง แก่นท้าว

STEM เทคโนโลยีการศึกษา
ID

1060

1104

ประธาน : ดร. ชัยวัฒน์ เจษฏาจินต์(สถาบันมาตรวิทยา)
รองประธาน : ดร. ธวัชชัย ทองเหลี่ยม (มรภ.นครปฐม)
1111
1181
1209
1338
1086

1037

ห้อง วังเวียง

SESSION 303

วิศวกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ID

1011

ประธาน : ดร. กนกวรรณ นนทพจน์(สถาบันมาตรวิทยา)
รองประธาน : อ. สมพร เตียเจริ ญ (ม.ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ)
1029
1063
1076
1118
1157
1006
1185

ห้อง หลวงน้ าทา

SESSION 304

วิศวกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ID

1026

ประธาน : ดร. ชัยรัตน์ พินทอง (ม.นเรศวร)
รองประธาน : ผศ. วิไลพร กุลตังวัฒนา (มรภ. อุดรธานี)
1042
1097
1148
1162
1170
พักรับประทานอาหารว่าง ห้องหลวงน้ าทา เวลา 10:00 – 10:15 น.

วันที่ 25-28 กรกฎาคม พ.ศ.2560 ณ โรงแรม เชียงคาน ริ เวอร์ เมาท์เทน อ.เชียงคาน จ.เลย

การประชุมวิชาการ งานวิจยั และพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 9 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อตอบสนองท้องถิ่นและภาคอุตสาหกรรม
9th ECTI-CARD 2017, Chiang khan Thailand

วันศุกร์ที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ.2560 เวลา 10:15 – 12:15 น.

SESSION 305

ห้อง นครเวียงจันทร์

มาตรวิทยา การวัดและควบคุม
ID

1144

1327

ประธาน : ผศ.ดร. กฤษดา ยิง่ ขยัน (มทร.ล้านนา)
รองประธาน : ผศ. กิตติศกั ดิ์ แสนประสิ ทธิ์(มรภ.เลย)
1180
1398
1406
1411
1403

SESSION 306

ห้อง แก่นท้าว

STEM เทคโนโลยีการศึกษา
ID

1099

1110

ประธาน : ผศ.ดร. ชัยยศ คามี (มรภ.เลย)
รองประธาน : อ. ยิง่ ยศ ศรี บุญเรื อง (ม.บูรพา สระแก้ว)
1175
1182
1237
1375
1159

1142

ห้อง วังเวียง

SESSION 307

วิศวกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ID

1012

ประธาน : ผศ.ดร. ชัยวัฒน์ สากุล(มทร.ศรี วชิ ยั ตรัง)
รองประธาน : ผศ.ดร. วรรณรี ย ์ วงศ์ไตรรัตน์(มทร.อิสาน โคราช)
1035
1068
1103
1160
1169
1190

ห้อง หลวงน้ าทา

SESSION 308

วิศวกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ID

1027

ประธาน : ผศ. ดร. สุรเชษฐ์ กานต์ประชา(มน.)
รองประธาน : ดร. วีรพล คงนุ่น(มรภ.อุตรดิตก์)
1045
1075
1106
1154
1163
1177
1193
พักรับประทานอาหารกลางวัน ห้องหลวงน้ าทา เวลา 12:15 – 13:00 น.

วันที่ 25-28 กรกฎาคม พ.ศ.2560 ณ โรงแรม เชียงคาน ริ เวอร์ เมาท์เทน อ.เชียงคาน จ.เลย

การประชุมวิชาการ งานวิจยั และพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 9 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อตอบสนองท้องถิ่นและภาคอุตสาหกรรม
9th ECTI-CARD 2017, Chiang khan Thailand

วันศุกร์ที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ.2560 เวลา 13:00 – 15:00 น.

SESSION 311

ห้อง นครเวียงจันทร์

มาตรวิทยา การวัดและควบคุม
ID

1402

1028

ประธาน : รศ.ดร. อลงกรณ์ พรมที(มรภ.อุดรธานี)
รองประธาน : อ. เมืองมล เสนเพ็ง(มรภ.เลย)
1335
1399
1423

SESSION 312

ห้อง แก่นท้าว

การเรี ยนการสอนทางไกล การศึกษาบันเทิงคอมพิวเตอร์แอนิเมชัน
ID

1153

1211

ประธาน : ดร. สุชาดา ตันติสถิระพงษ์(มศว.)
รองประธาน : ดร. วีรพล คงนุ่น(มรภ.อุตรดิตก์)
1252
1363
1372
1016
1036

1067

ห้อง วังเวียง

SESSION 313

วิศวกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ID

1199

1236

ประธาน : ผศ.ดร. กริ ช สมกันธา (มรภ.อุดรธานี)
รองปรธาน : ผศ.ดร. สราวุฒิ บุญเกิดรัมย์(มรภ.สกลนคร)
1258
1268
1280
1291
1302

1329

ห้อง บ่อแก้ว

SESSION 314

วิศวกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ID

1225

ประธาน : ผศ. วิโรจน์ เพชรพันธุ์ศรี (มทร.กรุ งเทพ)
รองประธาน : ดร. ธวัชชัย ทองเหลี่ยม (มรภ.นครปฐม)
1253
1261
1272
1288
1298
1319
1394
พักรับประทานอาหารว่าง ห้องหลวงน้ าทา เวลา 15:00 – 15:15 น.

วันที่ 25-28 กรกฎาคม พ.ศ.2560 ณ โรงแรม เชียงคาน ริ เวอร์ เมาท์เทน อ.เชียงคาน จ.เลย

การประชุมวิชาการ งานวิจยั และพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 9 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อตอบสนองท้องถิ่นและภาคอุตสาหกรรม
9th ECTI-CARD 2017, Chiang khan Thailand

วันศุกร์ที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ.2560 เวลา 15:15 – 17:45 น.

SESSION 316

ห้อง แก่นท้าว

ธุรกิจการธนาคาร การท่องเที่ยว และการโรงแรม
ID

1421

1273

ประธาน : ผศ. สมเกียรติ ทองแก้ว(มทร.พระนคร)
รองประธาน : อ. รณยุทธ นนท์พละ(มรภ.สกลนคร)
1410
1339
1400
1397

ห้อง วังเวียง

SESSION 317

วิศวกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ID

1201

1239

ประธาน : ผศ.ดร. ลือชัย พรหมรัตน์รักษ์(มรภ.อุดรธานี)
รองประธาน : อ. ปริ ญญา รจนา (มรภ.สกลนคร)
1259
1286
1292
1315

ห้อง บ่อแก้ว

SESSION 318

วิศวกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ID

1234

ประธาน : ผศ.ดร. ปภัศร์ชกรณ์ อารี ยก์ ลุ (มทร.ศรี วชิ ยั ตรัง)
รองประธาน : ผศ. จุไรรัตน์จินดา อรรคนิตย์(มรภ.อุดรธานี)
1254
1266
1290
1301
1323

วันที่ 25-28 กรกฎาคม พ.ศ.2560 ณ โรงแรม เชียงคาน ริ เวอร์ เมาท์เทน อ.เชียงคาน จ.เลย

การประชุมวิชาการ งานวิจยั และพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 9 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อตอบสนองท้องถิ่นและภาคอุตสาหกรรม
9th ECTI-CARD 2017, Chiang khan Thailand

SESSION 111

วันพุธที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ.2560

เกษตรกรรม อุตสาหกรรมเกษตร

ID
1053
1155
1188
1212
1224
1232
1256
1214

ห้อง นครเวียงจันทร์
ประธาน : ดร. สุวฒั น์ กิจเจริ ญวัฒน์(มทร.กรุ งเทพ)
รองประธาน : ดร. ยุทธศักดิ์ ทอดทอง(มรภ.อุดรธานี)
13:00 – 15:00 น.
ชื่อเรื่ อง
บ่อเลี้ยงปลาระบบอัจฉริ ยะ
เครื่ องให้อาหารไก่ไข่ก่ ึงอัตโนมัติสาหรับฟาร์มเลี้ยงไก่ไข่ขนาดเล็ก
หุ่นยนต์ตรวจสอบคุณภาพน้ าในบ่อปลาเคลื่อนที่แบบอัตโนมัติระบุตาแหน่งด้วยจีพีเอส
อุปกรณ์ตรวจสอบการเจือปนของน้ าในน้ ายางพาราดิบด้วยวิธีการทดสอบทางไฟฟ้า
ระบบตรวจวัดค่าความนาไฟฟ้าและค่าความเป็ นกรด–ด่างแบบไร้สายสาหรับการปลูกพืช
ไฮโดรพอนิกส์
The Study of Crayfish’s Growth in Automatic Control Condo
Design and development of a smoke oven
เครื่ องแกะกลีบกระเทียมขนาดเล็ก
พักรับประทานอาหารว่าง ห้องหลวงน้ าทา เวลา 15:00 – 15:15 น.

วันพุธที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ.2560

หน้า
1-4
5-8
9-12
13-16
17-20
21-24
25-28
29-32

SESSION 112

เทคโนโลยีชีวภาพ การแพทย์ วิทยาศาสตร์กายภาพ วิทยาศาสตร์การกีฬา

ID
1341
1379
1322
1064
1112
1158
1387

ห้อง แก่นท้าว
ประธาน : ดร. ศริ ญญา ปะสะกวี (สถาบันมาตรวิทยา)
รองประธาน : ผศ. วาสนา เกษมสิ นธ์ (มรภ.สกล)
13:00 – 15:00 น.
ชื่อเรื่ อง
เครื่ องคัดขนาดสับปะรดด้วยการประมวลผลภาพ
เทคโนโลยีบาบัดน้ าเสี ยในบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าอย่างง่าย
การประยุกต์ใช้สมาร์ทโพนสาหรับระบบควบคุมความชื้นในดินด้วยขั้นตอนวิธีควบคุมแบบ
เปิ ด-ปิ ด
การพัฒนาสร้างเครื่ องทาให้ปราศจากเชื้อด้วยคลื่นไมโครเวฟ
Applications for Patients with Alzheimer's Disease
Personal Trainer
ระบบวัดตาแหน่งเครื่ องรับภาพรังสี เอกซ์เรย์อวัยวะทรวงอกอัติโนมัติโดยใช้การประมวลผลภาพ

พักรับประทานอาหารว่าง ห้องหลวงน้ าทา เวลา 15:00 – 15:15 น.

วันที่ 25-28 กรกฎาคม พ.ศ.2560 ณ โรงแรม เชียงคาน ริ เวอร์ เมาท์เทน อ.เชียงคาน จ.เลย

หน้า
33-36
37-40
41-44
45-48
49-52
53-56
57-60

การประชุมวิชาการ งานวิจยั และพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 9 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อตอบสนองท้องถิ่นและภาคอุตสาหกรรม
9th ECTI-CARD 2017, Chiang khan Thailand

SESSION 113

วันพุธที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ.2560

เทคโนโลยีชีวภาพ การแพทย์ วิทยาศาสตร์กายภาพ วิทยาศาสตร์การกีฬา

ID
1168
1065
1113
1161
1166
1196
1210

ห้อง วังเวียง
ประธาน : ดร. มณฑล หอมกลิ่นเทียน (สถาบันมาตรวิทยา)
รองประธาน : ดร. ปิ ยวดี ยาบุษดี(มรภ.อุดรธานี)
13:00 – 15:00 น.
ชื่อเรื่ อง
การปกปิ ดความผิดพลาดสาหรับการเข้ารหัสวีดิทศั น์ประสิ ทธิภาพสูง
เครื่ องฆ่าเชื้อโรคสาหรับผ้าไหมทอมือด้วยรังสี อลั ตราไวโอเลต
ระบบสารสนเทศบนเว็บและแอนดรอยด์สาหรับคลีนิคผูม้ ีบุตรยาก
เครื่ องช่วยเดิน
Foot Plantar Pressure Measurement Device
ระบบสืบค้นข้อมูลทางการแพทย์โดยวิธีรู้จาใบหน้าสาหรับหุ่นยนต์ดูแลผูป้ ่ วย
การพัฒนาระบบติดตามดวงอาทิตย์อตั โนมัติแบบ 2 แกนตามระบบสุริยะวิถีสาหรับเซลล์
แสงอาทิตย์
พักรับประทานอาหารว่าง ห้องหลวงน้ าทา เวลา 15:00 – 15:15 น.

หน้า
61-64
65-68
69-72
73-76
77-80
81-84
85-88

SESSION 114

วันพุธที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ.2560

กรมสอบสอนคดีพิเศษ(DSI)

ID
1440
1441
1442
1156

ห้อง บ่อแก้ว
ประธาน : ดร. มนตรี โพธิโสโนทัย (สจล.)
รองประธาน : ผศ. รชต บุณยะยุต (มรภ. สกลนคร)
13:00 – 15:00 น.
ชื่อเรื่ อง
Message Filtering Technique for Conflict Detection in Society
SIGNATURE VERIFICATION SYSTEM WITH CHAIN CODE FEATURES
การปรับปรุ งกล้องวงจรปิ ดเพื่อตรวจจับและวิเคราะห์พฤติกรรมการขโมยของอัตโนมัติ
IoT-Based Portable Wireless Printer
พักรับประทานอาหารว่าง ห้องหลวงน้ าทา เวลา 15:00 – 15:15 น.

วันที่ 25-28 กรกฎาคม พ.ศ.2560 ณ โรงแรม เชียงคาน ริ เวอร์ เมาท์เทน อ.เชียงคาน จ.เลย

หน้า
89-92
93-96
97-100
101-104

การประชุมวิชาการ งานวิจยั และพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 9 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อตอบสนองท้องถิ่นและภาคอุตสาหกรรม
9th ECTI-CARD 2017, Chiang khan Thailand

SESSION 115

วันพุธที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ.2560

เกษตรกรรม อุตสาหกรรมเกษตร

ID
1186
1198
1223
1229
1250
1303
1328
1368
1404

ห้อง นครเวียงจันทร์
ประธาน : รศ.ดร. อภินนั ท์ อุรโสภณ(มมส.)
รองประธาน : ผศ. ปองพล แสนสอน(มรภ.อุดรธานี)
15:15 – 17:45 น.
ชื่อเรื่ อง
การออกแบบระบบควบคุมและกลไกการหยอดเมล็ดพันธุ์ขา้ วสาหรับหุ่นยนต์หยอดเมล็ดพันธุ์
ข้าวในนาโคลน
เครื่ องแจ้งเตือนปริ มาณออกซิเจนน้ าของแม่น้ าที่ใช้ทาการเพาะเลี้ยงปลาในกระชัง
ระบบควบคุมการให้น้ าและธาตุอาหารพืชแบบอัตโนมัติผา่ นเครื อข่ายเซ็นเซอร์ไร้สาย
โรงเรื อนไฮโดรโปนิกส์อตั โนมัติ
การปลูกผักไฮโดรโพนิกส์ควบคุมอุณหภูมิน้ าด้วยเซ็นเซอร์
อุปกรณ์จ่ายน้ าแปลงผักอัตโนมัติโดยใช้แหล่งพลังงานไฟฟ้าร่ วมจากแสงอาทิตย์และกังหันน้ า
ผลิตไฟฟ้า
DEVELOPMENT OF A SCREW FEEDER CONTROL SYSTEM FOR PRECISION
FERTILIZING MACHINE
การประยุกต์ใช้รหัสคิวอาร์เพื่อให้ขอ้ มูลสิ นค้าและผลิตภัณฑ์
การประกันคุณภาพของการวัดความชื้นในข้าวด้วยการพัฒนาข้าวความชื้นอ้างอิงมาตรฐาน
งานเลี้ยงต้อนรับ(Welcome Party) ลานสนามหญ้าเอนกประสงค์ เวลา18:00 – 20:00 น.

หน้า
105-108
109-112
113-116
117-120
121-124
125-128
129-132
133-136
137-140

SESSION 116

วันพุธที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ.2560

ธุรกิจการธนาคาร การท่องเที่ยว และการโรงแรม

ID
1066
1152
1260
1296
1325

ห้อง แก่นท้าว
ประธาน : ผศ.ดร. วรรณรี ย ์ วงศ์ไตรรัตน์(มทร.อิสาน โคราช)
รองประธาน : ผศ.ดร. สราวุฒิ บุญเกิดรัมย์(มรภ.สกลนคร)
15:15 – 17:45 น.
ชื่อเรื่ อง
ระบบเว็บสาหรับสร้างแบบจาลองธุรกิจด้วยแนวคิด Business Model Canvas
แอปพลิเคชันเพื่อความสะดวกสบายในการท่องเที่ยวแบบเป็ นกรุ๊ปทัวร์
โมเดลแนะนาการท่องเที่ยวของกรุ งเทพมหานครโดยใช้เทคนิคต้นไม้ตดั สิ น
Prediction Tobacco data on Two-Dimensional Gel Electrophoresis (2D-Gel) using Data
Mining and Feature Selection Techniques
Healthy and Money planning Application

วันที่ 25-28 กรกฎาคม พ.ศ.2560 ณ โรงแรม เชียงคาน ริ เวอร์ เมาท์เทน อ.เชียงคาน จ.เลย

หน้า
141-144
145-148
149-152
153-156
157-160
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1381
1146
1277

การพัฒนาระบบแสดงข้อมูลการวัดอุณหภูมิแบบไม่สมั ผัส
การวิเคราะห์ประสิ ทธิภาพของโพรโทคอลการเข้าถึงหลายทางที่ไวต่อคลื่นพาห์ชนิดไม่ยนื
กราน
การวิเคราะห์และทดสอบวงจรฟอร์เวิร์ดคอนเวอร์เตอร์ แบบอาร์ซีดีแคลมป์
งานเลี้ยงต้อนรับ(Welcome Party) ลานสนามหญ้าเอนกประสงค์ เวลา 18:00 – 20:00 น.

161-164
165-168
169-172

SESSION 117

วันพุธที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ.2560

เทคโนโลยีชีวภาพ การแพทย์ วิทยาศาสตร์กายภาพ วิทยาศาสตร์การกีฬา

ID
1034
1089
1138
1164
1184
1203
1248
1310
1313
1371

ห้อง วังเวียง
ประธาน : ผศ.ดร. พินิจ กาหอม (มจธ.)
รองประธาน : ดร. ภูเบศร์ พิพิธหิรัญการ(มรภ.อุดรธานี)
15:15 – 17:45 น.
ชื่อเรื่ อง
ชุดเฝ้าระวังและประเมินความเสี่ ยงการเกิดแผลกดทับด้วยตัวตรวจจับแรงกด FSR
การสร้างเครื่ องชี้กลุ่มดาวจักรราศีดว้ ยเลเซอร์ตามระบบพิกดั เส้นขอบฟ้า
เครื่ องส่องไฟสาหรับภาวะตัวเหลืองด้วยแอลอีดีที่สามารถปรับความเข้มแสงได้โดยอัตโนมัติ
The Physical Therapy for Arms
Measurement of Heart Rate and Blood Oxygen Saturation Using Smartphone Camera
Application Volunteer Emergency Practice on Smartphone using Android Operating System
ระบบบันทึกและวิเคราะห์สมรรถภาพทางกายด้านความเร็ วในการวิง่ ของมนุษย์
การควบคุมแบบป้ อนกลับความเร็ ว สาหรับเครื่ องเพิ่มพิสยั การเคลื่อนไหวต้นทุนต่า เพื่อฟื้ นฟู
สมรรถภาพผูป้ ่ วยข้อเข่ายึดติด ด้วยตัวควบคุมฝังตัวแบบไมโครคอนโทรเลอร์
The study of Surface EMG Subband from Lower Arm for Finger Movement Classification
ระบบแจ้งเตือนทานยานและการออกนอกพื้นที่ดว้ ยระบบสมองกลฝังตัว
งานเลี้ยงต้อนรับ(Welcome Party) ลานสนามหญ้าเอนกประสงค์ เวลา 18:00 – 20:00 น.

หน้า
173-176
177-180
181-184
185-188
189-192
193-196
197-200
201-204
205-208
209-212

SESSION 118

วันพุธที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ.2560

ระบบควบคุมด้านการเกษตร และชีวติ ประจาวัน

ID
1008

ห้อง บ่อแก้ว
ประธาน : ผศ.ดร. ชาญวิทย์ บุญช่วย(บริ ษทั ไซแนปประเทศไทยจากัด)
รองประธาน : ดร. คมยุทธ ไชยวงษ์ (มรภ.เลย)
15:15 – 17:45 น.
ชื่อเรื่ อง
การประยุกต์ใช้เครื่ องจักรกลหมุนชนิดสวิทช์รีลคั แตนซ์ในระบบสะสมพลังงานฟลายวีล
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หน้า
213-216
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1048
1098
1114
1183
1195
1231
1262
1275

ระบบบริ หารจัดการข้อมูลแบบรวมศูนย์กลางสาหรับข้อมูลปริ มาณมากเพื่อการจัดการและการ
ดาเนินงาน
ระบบค้นหาทิศที่ต้ งั สถานีโทรทัศน์ระบบดิจิตอล
การประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดตรัง ผ่านแอพพลิเคชัน่ บนระบบปฏิบตั ิการแอน
ดรอยด์
การจาแนกกิจกรรมตามปกติโดยใช้โครงข่ายประสาทเทียม
e-PTA: The Project Progress Tracking Application
Lightning Performance Assessment for 115 kV Transmission Line System Based on Ground
Flash Density
Bottle Image Registration base on Principal Axis Analysis Algorithm
เครื่ องกึ่งอัตโนมัติสาหรับผสมและอัดก้อนเชื้อเห็ด
งานเลี้ยงต้อนรับ(Welcome Party) ลานสนามหญ้าเอนกประสงค์ เวลา 18:00 – 20:00 น.

วันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ.2560

217-220
221-224
225-228
229-232
233-236
237-240
241-244
245-248

SESSION 201

การประหยัดพลังงาน การจัดการพลังงานบ้านอัตโนมัติ

ID
1031
1083
1127
1176

1213
1245
1305

ห้อง นครเวียงจันทร์
ประธาน : ดร. นฤดม นวลขาว (สถาบันมาตรวิทยา)
รองประธาน : ดร. ธวัชชัย จารุ วงศ์วทิ ยา (มทร.อีสาน โคราช)
08:00 – 10:00 น.
ชื่อเรื่ อง
The Control Operation Of Electrical From Mobile Phones
การประหยัดพลังงานไฟฟ้าแสงสว่างสาหรับถนนด้วยการปรับปรุ ง Photo Switch
ระบบบริ หารจัดการการเชื่อมต่อสมาร์ทโฮม
การเพิ่มประสิ ทธิภาพระบบปรับอากาศโดยการลดอุณหภูมิอากาศก่อนเข้าคอนเดนเซอร์โดย
ใช้น้ าควบแน่นจากอิวาพอเรเตอร์ไหลผ่านอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนที่ติดครี บแบบ
สี่ เหลี่ยมจัตุรัส
ระบบติดตามการใช้พลังงานของเครื่ องปรับอากาศแบบแยกส่วนเพือ่ ลดการใช้พลังงาน
ระบบวิเคราะห์และแจ้งเตือนการใช้พลังงานแบบเวลาจริ ง
สมาร์ทเทคโนโลยีสาหรับห้องครัว
พักรับประทานอาหารว่าง ห้องหลวงน้ าทา เวลา 10:00 – 10:15 น.
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หน้า
249-252
253-256
257-260
261-264

265-268
269-272
273-276
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วันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ.2560

SESSION 202

ระบบความปลอดภัย การควบคุมการเข้าถึงการยืนยันตัวตน ระบบตรวจจับ

ID
1009
1072
1096
1282
1333
1334
1350
1069

ห้อง แก่นท้าว
ประธาน : ผศ.ดร. ณัฐพงศ์ พันธุนะ(มทร.พระนคร)
รองประธาน : ผศ. รชต บุณยะยุต(มรภ.สกลนคร)
08:00 – 10:00 น.
ชื่อเรื่ อง
เครื่ องตรวจจับสัญญาณไวไฟสาหรับรี สตาร์ทอุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย
ผลของจานวนตัวอย่างอนุกรมต่อการใช้งานได้และประสิ ทธิภาพของแคปท์ชาอนุกรมแบบรู ป
เรขาคณิ ต
Face Recognition for Automatic door security
ระบบการยืนยันตัวบุคคลเพื่อเข้าพักอาศัยในโรงแรมด้วยอุปกรณ์สื่อสารระยะใกล้และระบบ
จาแนกใบหน้า
ฝากสัมภาระแบบอัตโนมัติโดยใช้เทคนิคการรู ้จาใบหน้า
ระบบแลกบัตรเข้าออกหน่วยงานโดยใช้บตั ร RFID
ระบบตรวจจับใบหน้าเพื่อลงเวลาด้วยราสเบอร์รี่ไพ
พัฒนาระบบตรวจสอบความเคลื่อนไหวบุคคลด้วยเซนเซอร์ผา่ นเว็บแอปพลิเคชัน
พักรับประทานอาหารว่าง ห้องหลวงน้ าทา เวลา 10:00 – 10:15 น.

วันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ.2560

หน้า
277-280
281-284
285-288
289-292
293-296
297-300
301-304
305-308

SESSION 203

การขนส่ ง การควบคุมจราจร การจัดการอุตสาหกรรม

ID
1041
1087
1205

1038

ห้อง วังเวียง
ประธาน : ดร. ศักดา พรรณไวย(การทางพิเศษแห่งประเทศไทย)
รองประธาน : ดร. ประจวบ อินระวงศ์ (มทร อีสาน โคราช)
08:00 – 10:00 น.
ชื่อเรื่ อง
ระบบเว็บสาหรับแสดงรู ปภาพแผนที่ระบบขนส่งสาธารณะ และค้นหาเส้นทางรถสาธารณะ
ในกรุ งเทพมหานคร
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อสนับสนุนการจัดการจราจรบนทางพิเศษ
การพัฒนาระบบช่วยเหลือการตัดสิ นใจในการพยากรณ์แบบอนุกรมเวลาของปริ มาณความ
ต้องการสิ นค้า สาหรับอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม กรณี ศึกษา ผลิตภัณฑ์เครื่ องใช้
ทาด้วยไม้
Development of multimedia and QR code for public relations of information of Thungsong
Traffic of State Railway of Thailand
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หน้า
309-312
313-316
317-320

321-324
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1084
1382

การประเมินอัตราเร่ งของรถยนต์เพื่อการออกแบบ เลนทดสอบและด่านเก็บค่าผ่านทางจาลอง
โดยใช้วธิ ี Probe Vehicle
การคานวณปริ มาณการลดมลพิษทางอากาศ เนื่องจากการใช้ทางพิเศษโดยใช้เทคโนโลยี ITS
Estimation of Emission Reduction of an Expressway by Using Intelligent Transportation
System
พักรับประทานอาหารว่าง 10:00 – 10:15 น.

วันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ.2560

325-328
329-322

SESSION 204

การสื่ อสาร การสนับสนุนผูใ้ ช้ตามบ้านเครื อข่ายสังคม เครื อข่ายไร้สาย

ID
1032
1244
1316
1058
1200
1247
1378

ห้อง หลวงน้ าท่า
ประธาน : ผศ.ดร. อภิรักษ์ จันทร์สร้าง(มก.)
รองประธาน : อ. กร พวงนาค(มทร.พระนคร)
08:00 – 10:00 น.
ชื่อเรื่ อง
Fault Detection Demonstration Kit due to Optical Fibre
ระบบช่วยการติดตั้งแลนไร้สายระยะไกลแบบมีทิศทาง
แอคเซสพ้อยต์ที่รองรับซอฟต์แวร์ดีฟายนด์เน็ตเวิร์ค
ออกแบบและประเมินผลโปรแกรมควบคุมกล้องบน Raspberry Pi เพื่อผูพ้ ิการที่มีสายตาเลือน
ราง
ระบบควบคุมฐานกล้องวงจรปิ ดผ่านเว็บบราวเซอร์
แพลตฟอร์มการจัดรู ปแบบการเชื่อมต่อแบบอัตโนมัติ ของเครื อข่ายไร้สายโดยใช้โดรน
การวัดประสิ ทธิภาพของชุดการเข้ารหัสเว็บเซิร์ฟเวอร์แบบ SSL บนเครื อข่ายภายในเสมือน 10
Gigabit Ethernet
พักรับประทานอาหารว่าง ห้องหลวงน้ าทา เวลา 10:00 – 10:15 น.

วันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ.2560

หน้า
333-336
337-340
341-344
345-348
349-352
353-356
357-360

SESSION 205

การประหยัดพลังงาน การจัดการพลังงานบ้านอัตโนมัติ

ID
1078

ห้อง นครเวียงจันทร์
ประธาน : ผศ.ดร. สายชล ชุดเจือจิน(มทร.กรุ งเทพ)
รองประธาน : ดร. ปิ ยวดี ยาบุษดี(มรภ.อุดรธานี )
10:15 – 12:15 น.
ชื่อเรื่ อง
อินเวอร์เตอร์ชนิดแหล่งจ่ายแรงดันสองเฟส สองขา สาหรับการขับเคลื่อนมอเตอร์เหนี่ยวนา
สองเฟส

วันที่ 25-28 กรกฎาคม พ.ศ.2560 ณ โรงแรม เชียงคาน ริ เวอร์ เมาท์เทน อ.เชียงคาน จ.เลย

หน้า
361-364
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1126
1137
1179
1287
1340
1377
1395

การพัฒนาและออกแบบชุดจาลองเปิ ด-ปิ ดระบบไฟฟ้าภายในบ้านผ่านอินเทอร์เน็ต ด้วย Smart
phone iOS
ออกแบบและพัฒนาระบบขับไฟแอลอีดีส่องถนน 80 วัตต์ สาหรับระบบแหล่งจ่ายไฟแบบ
ผสมผสาน
เครื่ องชาร์ตแบตเตอรี่ พลังงานแสงอาทิตย์
A Study on Suitable Automatic Home Energy Control and Management System in
Consideration of Energy User’s Behavior
เครื อข่ายเซ็นเซอร์ไร้สายสาหรับวัดการใช้พลังงาน
การประยุกต์ใช้บอร์ด Arduino ในการตรวจสอบสมรรถนะการทาความเย็นเบื้องต้นของ
เครื่ องปรับอากาศ
การจัดการพลังงานไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์สาหรับกังหันตีน้ า
รับประทานอาหารกลางวัน ห้องดวงจาปา เวลา 12:15 – 13:00 น.

วันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ.2560

365-368
369-372
373-376
377-380
381-384
385-388
389-392

SESSION 206

ระบบความปลอดภัย การควบคุมการเข้าถึงการยืนยันตัวตน ระบบตรวจจับ

ID
1046
1094
1194
1326
1230
1422
1010

ห้อง แก่นท้าว
ประธาน : ผศ.ดร. วิทวัส สิ ฐกุล(มจพ.)
รองประธาน : ผศ.ดร. คณิ ศร จี้กระโทก(มรภ.อุดรธานี)
10:15 – 12:15 น.
ชื่อเรื่ อง
ระบบรายงานและแจ้งเตือนห้องศูนย์ขอ้ มูลคอมพิวเตอร์ผา่ นเครื อข่ายไอพีเวอร์ชนั่ หก
Detection of Markers on Runway for distance of Automatic Landing Using Computer
Vision
Warehouse Management System and Searching Products using Handheld RFID Readers
การตรวจสอบคุณลักษณะการเดินของบุคคลด้วยการประมวลผลภาพการเดินรยางค์ล่าง
การประหยัดพลังงานไฟฟ้าโคมไฟฟลัดไลท์แอลอีดีดว้ ยวิธีการกาหนดความกว้างสัญญาณ
การพัฒนาแอปพลิเคชันควบคุมการทางานของระบบบ้านอัจฉริ ยะ
ประสิ ทธิภาพของระบบประจุแบตเตอรี่ จากพลังงานไตรบริ ด
รับประทานอาหารกลางวัน ห้องดวงจาปา เวลา 12:15 – 13:00 น.

วันที่ 25-28 กรกฎาคม พ.ศ.2560 ณ โรงแรม เชียงคาน ริ เวอร์ เมาท์เทน อ.เชียงคาน จ.เลย

หน้า
393-396
397-400
401-404
405-408
409-412
413-416
417-420

การประชุมวิชาการ งานวิจยั และพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 9 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อตอบสนองท้องถิ่นและภาคอุตสาหกรรม
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วันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ.2560

SESSION 207

การขนส่ ง การควบคุมจราจร การจัดการอุตสาหกรรม

ID
1062
1143
1289
1040
1085
1386

1385

ห้อง วังเวียง
ประธาน : ดร. สัญญา ควรคิด (มรภ.นครปฐม)
รองประธาน : อ. ก้องภพ ชาอามาตย์(มรภ.สกลนคร)
10:15 – 12:15 น.
ชื่อเรื่ อง
การออกแบบสัญญาณไฟจราจรแบบเปลี่ยนแปลงตามความความหนาแน่นของการจราจร
การพยากรณ์โลจิสติกส์ดว้ ยการค้นหาแบบนกกาเหว่า: กรณี ศึกษา การขนส่งสิ นค้าทางน้ า
บริ เวณเมืองท่าชายฝั่งของประเทศไทย
การหาเส้นทางที่ส้ นั ที่สุดของการหยิบสิ นค้าตามใบสัง่ ในคลังสิ นค้าด้วยเงื่อนไขระยะทางและ
น้ าหนัก
ระบบนับและจาแนกประเภทรถโดยใช้การประมวลผลภาพ
การประเมินระบุตาแหน่งจุดติดขัดจากแผนที่รายงานสภาพการจราจร
การวิเคราะห์จุดเกิดอุบตั ิเหตุบนทางพิเศษด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ร่วมกับวิธี Rate
Quality Control Analysis of the Accident Locations on Expressways by Using GIS and Rate
Quality Control
ระบบบริ หารศูนย์ควบคุมการจราจรบนทางพิเศษ Traffic Conditions Monitoring System
(TCMS)
รับประทานอาหารกลางวัน ห้องดวงจาปา เวลา 12:15 – 13:00 น.

วันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ.2560

หน้า
421-424
425-428
429-442
433-436
437-440
441-444

445-448

SESSION 208

การสื่ อสาร การสนับสนุนผูใ้ ช้ตามบ้านเครื อข่ายสังคม เครื อข่ายไร้สาย

ID
1043
1174
1246
1337
1095
1241

ห้อง หลวงน้ าท่า
ประธาน : รศ.ดร. กฤษณะ ไวยมัย(มก.)
รองประธาน : ผศ. วิชชุพงษ์ วิบูลเจริ ญ (มทร.อีสาน โคราช)
10:15 – 12:15 น.
ชื่อเรื่ อง
SMS สาหรับผูพ้ ิการทางสายตาบน Tablet PC
การพัฒนาระบบยืนยันตัวตนบนโปรโตคอล 802.1x ด้วยโอเพนซอร์สซอฟต์แวร์
เกตเวย์ที่รองรับหลายโพรโทคอลสาหรับอุปกรณ์ไอโอที
ระบบระบุตาแหน่งในอาคารโดยใช้เครื อข่ายเซ็นเซอร์ไร้สาย
แอปพลิเคชันช่วยเหลือผูเ้ ป็ นตาบอดสี บนระบบปฏิบตั ิการแอนดรอยด์
ระบบวัดการใช้พลังงานของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์โดยใช้งานลักษณะไอโอที

วันที่ 25-28 กรกฎาคม พ.ศ.2560 ณ โรงแรม เชียงคาน ริ เวอร์ เมาท์เทน อ.เชียงคาน จ.เลย

หน้า
449-452
453-456
457-460
461-464
465-468
469-472

การประชุมวิชาการ งานวิจยั และพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 9 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อตอบสนองท้องถิ่นและภาคอุตสาหกรรม
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1304
1226

Traffic Report System on Social Network
Searching and Calling System of Delivery Vehicles
รับประทานอาหารกลางวัน ห้องดวงจาปา เวลา 12:15 – 13:00 น.

473-476
477-480

SESSION 211

วันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ.2560

การกูภ้ ยั ระบบเตือนภัย และพยากรณ์

ID
1240
1128
1216
1283
1367
1284
1039
1178

ห้อง นครเวียงจันทร์
ประธาน : รศ.ดร. อนันต์ ผลเพิ่ม(มก.)
รองประธาน : ผศ.ดร. คณิ ศร จี้กระโทก(มรภ.อุดรธานี)
15:15 – 17:45 น.
ชื่อเรื่ อง
การรู ้จาใบหน้าโดยใช้เทคนิคการแบ่งตารางภาพ
Measurement Device and Alarm the Quantity of Carbon Monoxide to Reduce the Chance of
Death in Vehicle
การพัฒนาอุปกรณ์ตรวจจับการล้มโดยใช้ ESP8266 และอุปกรณ์ตรวจวัดการเคลื่อนไหว
ระบบแจ้งเตือนอุบตั ิเหตุทางรถยนต์ผา่ นระบบปฏิบตั ิการแอนดรอยด์
ระบบรายงานการให้บริ การหัวเครื่ องโทรศัพท์ VOIP
การพัฒนาระบบเตือนภัยจากการรุ กล้ าจากน้ าเค็มด้วยเทคนิคไอโอที
To Diagnosis of Pig disease by K-Nearest Neighbor
ระบบการพยากรณ์ราคาและปริ มาณการส่งออกข้าวหอมมะลิไทยออนไลน์
งานเลี้ยงรับรอง (Banquet) ลานสนามหญ้าเอนกประสงค์ เวลา 18:00 – 20:00 น.

วันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ.2560

หน้า
481-484
485-488
489-492
493-496
497-500
501-504
505-508
509-512

SESSION 212

ระบบควบคุมด้านการเกษตร และชีวติ ประจาวัน

ID
1019
1071
1270
1100
1187

ห้อง แก่นท้าว
ประธาน : ผศ.ดร. ชัยพร ใจแก้ว(มก.)
รองประธาน : ผศ. จิรพงษ์ จิตตะโคตร์(มทร.ธัญบุรี)
15:15 – 17:45 น.
ชื่อเรื่ อง
การออกแบบและสร้างระบบควบคุมตูย้ าสาหรับผูพ้ ิการทางสายตาโดยไมโครคอนโทรลเลอร์
Multiple Choice and Questionnaire Checking System
การออกแบบและสร้างเครื่ องผสมของเหลวควบคุมโดยไมโครคอนโทรเลอร์
เครื่ องอบผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรจากพลังงานแบบผสมผสาน
การออกแบบและสร้างเครื่ องผลิตเนยผสมแยมสับปะรดสาเร็จรู ปแบบแผ่น

วันที่ 25-28 กรกฎาคม พ.ศ.2560 ณ โรงแรม เชียงคาน ริ เวอร์ เมาท์เทน อ.เชียงคาน จ.เลย

หน้า
513-516
517-520
521-524
525-528
529-532

การประชุมวิชาการ งานวิจยั และพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 9 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อตอบสนองท้องถิ่นและภาคอุตสาหกรรม
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1227
1267

แอปพลิเคชันส่งเสริ มการตรวจเต้านมด้วยตนเองบนระบบปฏิบตั ิการแอนดรอยด์
การใช้หลักการลีนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์โดยการพัฒนา
ระบบผ่านเว็บไซต์ กรณีศึกษา มทร.ศรี วชิ ยั วิทยาลัยรัตภูมิ
งานเลี้ยงรับรอง (Banquet) ลานสนามหญ้าเอนกประสงค์ เวลา 18:00 – 20:00 น.

วันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ.2560

533-536
537-540

SESSION 213

Special Session on Emerging Software and Hardware Technologies for Digital Smart Society

ID
1428
1429
1430
1431
1432
1433

ห้อง วังเวียง
ประธาน : ผศ.ดร. นรรัตน์ วัฒนมงคล(ม.บูรพา)
รองประธาน : ผศ.ดร. สุรเชษฐ์ กานต์ประชา(ม.นเรศวร)
15:15 – 17:45 น.
ชื่อเรื่ อง
High Power LED Lamp Phototherapy for Neonatal Hyperbilirubinemia
The Power Consumption Reading System through Wireless Computer Network
LabVIEW based Lithium-ion Battery State Evaluation using Electrochemical Impedance
Spectroscopy Techniques
Current Differential amplifier with Non-linear Current Mirror
Efficiency Improvement of SVC-Based CMOS Rectifier Circuit by Using an Impedance
Transformation Technique
Influence of Ejector Suction Tube Diameter on the Performance of Ejector Cooling System
งานเลี้ยงรับรอง(Banquet) ลานสนามหญ้าเอนกประสงค์ เวลา 18:00 – 20:00 น.

วันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ.2560

หน้า
541-544
545-548
549-552
553-556
557-560
561-564

SESSION 214

Special Session on Data Processing for Biomedical, Energy, and Environmental Applications

ID
1434
1435
1436
1437

ห้อง หลวงน้ าท่า
ประธาน : รศ.ดร. เอกรัฐ บุญเชียง (ม.เชียงใหม่)
รองประธาน : ดร. ชัยรัตน์ พินทอง (ม.นเรศวร)
15:15 – 17:45 น.
ชื่อเรื่ อง
Comparison of the Ripenness Stage of Strawberries using SVM and Radial Basis Function
Comparsion of Brain Tumor Segmentation Using Normalized Cut and Active Contour
Techniques
Segmentation of Lateral Ventricles from 3-D Magnetic Resonance Imaging
Quiz Quest Go : A Location Ventricles from 3-D Magnetic Resonance Image

วันที่ 25-28 กรกฎาคม พ.ศ.2560 ณ โรงแรม เชียงคาน ริ เวอร์ เมาท์เทน อ.เชียงคาน จ.เลย

หน้า
565-568
569-572
573-576
577-580

การประชุมวิชาการ งานวิจยั และพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 9 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อตอบสนองท้องถิ่นและภาคอุตสาหกรรม
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1438
1439

Development of Active Learning Support System
Application of IoT NETPIE and LINE API for Agricultural Greenhouse Environment
Controlling
งานเลี้ยงรับรอง(Banquet) ลานสนามหญ้าเอนกประสงค์ เวลา 18:00 – 20:00 น.

วันที่ 25-28 กรกฎาคม พ.ศ.2560 ณ โรงแรม เชียงคาน ริ เวอร์ เมาท์เทน อ.เชียงคาน จ.เลย

581-584
585-588

การประชุมวิชาการ งานวิจยั และพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 9 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อตอบสนองท้องถิ่นและภาคอุตสาหกรรม
9th ECTI-CARD 2017, Chiang khan Thailand

ผู้แสดงปาฐกถา (Keynote speaker)
วันที่ 27 กรกฎาคม 2560 ห้องนครเวียงจันทร์ เวลา 13:30 - 14:15 น.

ดร. พันธ์ ศักดิ์ ศิริรัชตพงษ์
(คุณวุฒิ DEA. (Electronics) และ D. Ing จาก Institute National Polytechniquede Grenoble (INPG) ประเทศฝรั่งเศส)

หัวข้อบรรยายเรื่ อง เศรษฐกิจดิจิทลั กับประเทศไทย 4.0
ตาแหน่งหน้าที่สาคัญในอดีต
- ปั จจุบนั
ผูช้ ่วยรัฐมนตรี ประจากระทรวงดิจิทลั เพื่อเศรษฐกิจและสังคม
- พ.ศ.๒๕๕๗ - พ.ศ.๒๕๕๘
ผูช้ ่วยรัฐมนตรี ประจากระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร
- พ.ศ.๒๕๕๗ - พ.ศ.๒๕๕๘
ที่ปรึ กษา ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร
- พ.ศ.๒๕๔๙ - พ.ศ.๒๕๕๗
ผูอ้ านวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
- พ.ศ.๒๕๔๙
ผูอ้ านวยการสานักบริ การเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐ
- พ.ศ.๒๕๔๕
นายกสมาคมสมองกลฝังตัวไทย
ตาแหน่งงานอื่น
- พ.ศ.๒๕๕๐ - ปั จจุบนั
กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ สภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม
- พ.ศ.๒๕๕๐ - ปั จจุบนั
กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
- พ.ศ.๒๕๕๙ - ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้ รงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- พ.ศ.๒๕๕๔ - ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิจดั หาระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐ วงเงินงบประมาณเกิน ๑๐๐
ล้านบาท กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร
- พ.ศ.๒๕๕๓ - ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิในคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ด้าน
วิทยาศาสตร์หรื อวิศวกรรมศาสตร์) กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร
- พ.ศ.๒๕๕๗ - ๑ ตุลมคม ๒๕๕๘ คณะทางานปรับแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสารของกระทรง
ศึกษาธิการ พ.ศ.๒๕๕๘ - ๒๕๖๑
- พ.ศ.๒๕๕๒ - ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ ผูท้ รงคุณวุฒิดา้ นเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะกรรมการบูรณาการและปฏิรูประบบ
ทะเบียนแห่งชาติ
- พ.ศ.๒๕๕๙ - พ.ศ. ๒๕๕๗
คณะกรรมการสถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ กระทรวงอุตสาหกรรม
- พ.ศ.๒๕๕๒
คณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสารของรัฐสภา
เครื่ องราชอิสริ ยาภรณ์ช้ นั สูงสุดที่ได้รับ
- เครื่ องราชอิสริ ยาภรณ์มงกุฏไทย ชั้นที่ ๑ ชื่อ ประถมาภรณ์
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ผู้แสดงปาฐกถา (Keynote speaker)
วันที่ 27 กรกฎาคม 2560 ห้องนครเวียงจันทร์ เวลา 14:15 – 15:00 น.

นายจิระสั กดิ์ เปมะศิริ
(คุณวุฒิ ครุ ศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต (โยธา-ก่อสร้าง) วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา วิทยาเขตเทเวศน์)

หัวข้อบรรยายเรื่ อง การนาเทคโนโลยีมาใช้ ในการปฏิบัติงาน
และบริการประชาชนของการทางพิเศษแห่ งประเทศไทย
ประวัติ
เกิดวันที่ 30 ตุลาคม 2500
ตาแหน่งหน้าที่สาคัญในอดีต
ปั จจุบนั
ผูอ้ านวยการฝ่ ายสารสนเทศ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
พ.ศ. 2533
วิศวกร 7 หัวหน้าแผนกสารวจและรังวัด กองจัดกรรมสิ ทธิ์ที่ดิน
พ.ศ. 2538
วิศวกร 8 ผูอ้ านวยการกองจัดกรรมสิ ทธิ์ที่ดิน 1 ฝ่ ายกรรมสิ ทธิ์ที่ดิน
พ.ศ. 2542
วิศวกร 8 ผูอ้ านวยการกองรักษาเขตทาง ฝ่ ายกฎหมาย
พ.ศ. 2544
วิศวกร 8 ผูอ้ านวยการกองพัฒนาเขตทาง ฝ่ ายกรรมสิ ทธิ์ที่ดิน
พ.ศ. 2546
วิศวกร 8 ผูอ้ านวยการกองประเมินผล ฝ่ ายสารสนเทศ
พ.ศ. 2548
วิศวกร 8 ผูอ้ านวยการกองประเมินผล ฝ่ ายนโยบายและแผน
พ.ศ. 2559
วิศวกร 9 ผูอ้ านวยการฝ่ ายสารสนเทศ
เครื่ องราชอิสริ ยาภรณ์ช้ นั สูงสุดที่ได้รับ
พ.ศ. 2549
เครื่ องราชอิสริ ยาภรณ์ ช้างเผือก ชั้นที่ 4 ชื่อ จัตุรถาภรณ์ ช้างเผือก (จ.ช.)
พ.ศ. 2544
เครื่ องราชอิสริ ยาภรณ์ มงกุฎไทย ชั้นที่ 4 ชื่อ จัตุรถาภรณ์ มงกุฎไทย (จ.ม.)
พ.ศ. 2539
เครื่ องราชอิสริ ยาภรณ์ ช้างเผือก ชั้นที่ 5 ชื่อ เบญจมาภรณ์ ช้างเผือก (บ.ช.)
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ผู้บรรยายรับเชิ ญ (Invited Speaker)
กลุ่มการขนส่ ง การควบคุมจราจร การจัดการอุตสาหกรรม
วันที่ 27 กรกฎาคม 2560 ห้องวังเวียง เวลา 8:00 น.

ดร.ศักดิ์ดา พรรณไวย
(คุณวุฒิ Ph.D. (Intelligent Transport System), the University of Queensland, Australia)
หัวข้อบรรยายเรื่ อง ความท้าทายของวิศวกรรมให้ ทันต่ อการเปลีย่ นแปลงทางสั งคม
กรณีศึกษา : การพัฒนาระบบเก็บค่ าผ่านทางแบบไร้ ด่าน
The Challenge of Engineering towards the Social Change Case Study: the Development of Multi-Lane Free Flow (MLFF)
“The Expressway Authority of Thailand (EXAT) has developed a novel toll collection tool known as Multi-Lane Free
Flow (MLFF) to increase toll plaza capacity. According to the fact that EXAT aims to deal with traffic congestion at toll plaza,
the MLFF can increase toll collection capacity from 400 vehicles/hour to 2,100 vehicles/hour which is a huge improvement
around 3-4 times capacity increase. The development will reduce congestion and give overall benefits to road users and the
people who live in Bangkok and vicinity.”

•
•
•
•
•

•
•

ประสบการณ์ ด้านงานวิจยั
The Asia Pacific Economic Cooperation (APEC) (Civil Engineering)
The ASEAN Chartered Professional Engineer (ACPE)
Professional Engineer (P.E.), Council of Engineers (COE), Thailand
IEEE Reviewer Member: the Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE)
รางวั ล บทความดี เด่ น Best Paper Award บทความเรื่ อง An Open - Source Application for Sustainable Knowledge
Management: A Case study on Expressway Authority of Thailand ใน ก าร ป ร ะ ชุ ม Knowledge and Digital Society
National Conference ระหว่างวันที่ 25-26 ธันวาคม 2558
นั ก วิ จั ย รั บ เชิ ญ (Invited researcher) School for International Development and Cooperation (IDEC), the Hiroshima
University ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 1-31 กรกฎาคม 2554
รางวั ล ชนะเลิ ศ Travel Award Winner บทความเรื่ อง Development of SIDRA-TRIP Integrated GPS Model to Evaluate Fuel
Consumption/Emission on Expressway and Alternative Road ในการประชุ ม the 17th ITS World Congress สาธารณรั ฐ เกาหลี
ระหว่างวันที่ 25-29 ตุลาคม 2553
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ผู้บรรยายรับเชิ ญ (Invited Speaker) กลุ่มบทความพิเศษ
Special Session on Emerging Software and Hardware Technologies for Digital Smart Society
วันที่ 26 กรกฎาคม 2560 เวลา 15:00 น. ห้องนครเวียงจันทร์ เวลา 15:00 น.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญวิทย์ บุญช่ วย
(คุณวุฒิ D.Eng. Energy, Asian Institute of Technology)
หัวข้อบรรยายเรื่ อง การพัฒนาปัญญาประดิษฐ์ (AI) สาหรั บการประยุกต์ ส่ ู เชิ งพาณิชย์
Developing Artificial Intelligence for Commercial Applications
“Digital transformation brings the world much easier and smarter. For example, in the next decades, a driving license may not be
required for driving a car since automatic self-driving cars are available. And almost devices may know you more than your close
friends. The advancement of technologies relies on artificial intelligence (AI) adoptions. In this talk, success factors for
commercial AI development will be mentioned such as combined AI algorithms, cloud computing, super-fast processor speed
(quantum computing), high speed data transmission, large amount of data, and AI-on-chip technologies. In addition, information
of AI development tools and learning resources will be provided.”
ประสบการณ์ ด้านงานวิจยั
• ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี AI และประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร บริ ษทั ไซแนปส์ (ประเทศไทย) จากัด
• เคยดารงตาแหน่งอาจารย์และผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสิ นทร์
• C. Boonchuay, “Improving Regulation Service Based on Adaptive Load Frequency Control in LMP Energy Market,”
IEEE Transactions on Power System, vol.29, no.2, pp.988–989, Mar. 2014.
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ผู้บรรยายรับเชิ ญ (Invited Speaker) กลุ่มบทความพิเศษ
Special Session on Emerging Software and Hardware Technologies for Digital Smart Society
วันที่ 27 กรกฎาคม 2560 เวลา 15:00 น. ห้องวังเวียง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นรรั ตน์ วัฒนมงคล
(คุณวุฒิ วศ.ด. วิศวกรรมไฟฟ้า, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
หัวข้อบรรยายเรื่ อง โคมไฟแอลอีดกาลังสู งสาหรับภาวะตัวเหลืองในทารกแรกเกิด
High Power LED Lamp Phototherapy for Neonatal Hyperbilirubinemia
“สาเหตุการเกิ ดภาวะตัวเหลืองในทารกแรกเกิด (Neonatal Hyperbilirubinemia) เนื่ องจากการเกิดมีสารบิ ลิรูบิน (Bilirubin) ซึ่ งเป็ น
สารสี เหลืองอยูใ่ นเลือดสูงกว่าปกติ จึงส่ งผลต่อพัฒนาการทางสมองของทารกอย่างมาก โดยการรักษาทางการแพทย์น้ นั มักนิ ยมใช้
วิธีการส่ องไฟ (Phototherapy) ซึ่ งมี ความเสี่ ยงในการรักษาน้อยกว่าวิธีอื่น ๆ และให้ผลการรักษาที่ ดี งานวิจยั ฉบับนี้ นาเสนอการ
พัฒนาโคมไฟแอลอีดีกาลังสูงสาหรับรักษาภาวะตัวเหลืองในทารกแรกเกิด แสงไฟที่ถูกนามาใช้ในการรักษาได้มาจากหลอดแอลอีดี
กาลังสู งที่ ให้แสงที่ มีช่วงความยาวคลื่น 450-460 นาโนเมตร ใช้กาลังไฟฟ้ าเพียง 36 วัตต์เท่ านั้น สามารถใช้งานร่ วมกับตูอ้ บเด็ก
(Incubator) หรื อเสาน้ าเกลือทัว่ ไปที่ในโรงพยาบาล จากผลการทดสอบพบว่า โคมไฟแอลอีดีที่นาเสนอนี้ สามารถให้ความเข้มของ
แสง (Intensity) มากกว่า 30 µW/cm2/nm ที่ระยะห่ างระหว่างโคมไฟกับเด็กทารก 30 เซนติเมตร (เป็ นค่าพื้นฐานทางการแพทย์ที่ใช้
รักษา) เมื่อใช้กาลังไฟฟ้าเพียงแค่ 70% ของความสว่างสู งสุ ดที่ทาได้เท่านั้น มีความร้อนเกิดขึ้นที่ตวั โคมไฟโดยเฉลี่ยในขณะใช้งาน
จะมีอุณหภูมิสูงขึ้นจากอุณหภูมิห้องไม่เกิน 4 องศาเซลเซี ยส สามารถตั้งเวลาเปิ ด-ปิ ดโคมไฟได้และสามารถบันทึกเวลาการทางาน
ของโคมไฟได้ ทั้งนี้โคมไฟได้ผา่ นการรับรองมาตรฐานจากสถาบันมาตรวิทยา (ประเทศไทย) แล้ว”
ประสบการณ์ ด้านงานวิจยั
• ดารงตาแหน่งผูช้ ่วยศาสตราจารย์และหัวหน้าห้องปฏิบตั ิการวิจยั ไฟฟ้าและการสื่ อสารเพื่อการประดิษฐ์และนวัตกรรม
(Electrical and Communication for Invention and Innovation : ECIL) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
• ชนะเลิศรางวัลเหรี ยญทอง (Golden Medal) ในงานนักประดิษฐ์โลก 2015 ณ เมืองเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส
• รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ในงานวันนักประดิษฐ์ประจาปี 2558 โดยสานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
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ผู้บรรยายรับเชิ ญ (Invited Speaker) กลุ่มบทความพิเศษ
Special Session on Data Processing for Biomedical, Energy, and Environmental Application
วันที่ 27 กรกฎาคม 2560 เวลา 15:00 น. ห้องหลวงน้ าทา

รองศาสตราจารย์ ดร.เอกรั ฐ บุญเชี ยง
(คุณวุฒิ Ph.D. Computer Science, Illinois Institute of Technology, USA)
หัวข้อบรรยายเรื่ อง ระบบอัจฉริยะสาหรับการทานายการเกิดโรคล่วงหน้ าโดยอาศัยการเรียนรู้ ของเครื่ อง
Intelligent System for Early Disease Detection using Machine Learning
“ประเทศทางเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้มกั จะเป็ นแหล่งกาเนิ ดของโรคอุบตั ิใหม่ หรื อโรคติดเชื้อชนิ ดใหม่ หรื อโรคติดเชื้อที่มีมาก่อน
แล้วแต่เพิ่งพบว่ามีการแพร่ กระจายครั้งใหม่ ปั จจุบันระบบการเฝ้ าระวังโรคต่างๆเหล่านี้ ยงั ไม่มีประสิ ทธิ ภาพมากนัก ระบบการ
รายงานหรื อแจ้งเตือนยังช้าและล้าสมัย การรายงานหรื อการแจ้งเตือนนี้ มกั จะเกิดขึ้นหลังจากการแพร่ กระจายโรคได้ถึงจุดสู งสุ ด
ระบบอัจฉริ ยะสาหรับการทานายการเกิดโรคล่วงหน้าโดยอาศัยการเรี ยนรู ้ของเครื่ องที่นาเสนอนี้เป็ นแนวคิดใหม่ที่อาศัยอินเตอร์เน็ต
เป็ นการเก็บข้อมูล และใช้เทคนิคการคานวณแบบอัจฉริ ยะโดยอาศัยการเรี ยนรู ้ของเครื่ องร่ วมกันในการคานวณ ผลที่ได้สามารถที่จะ
ดักจับและแจ้งเตือนการแพร่ ระบาดของโรคที่ กล่าวข้างต้นได้ภายในระดับสัปดาห์ ซ่ ึ งเร็ วกว่าการแจ้งเตื อนในระบบเก่ าที่ ใช้อยู่
การศึกษาของเรามุ่งเน้นที่จะพัฒนาการเฝ้าระวังโรคบนฐานของอินเตอร์เน็ตโดยใช้ขอ้ มูลปั จจุบนั ที่มีอยูใ่ นลักษณะข้อมูลขนาดใหญ่
(Big Data) รวมถึงข้อมูลปั จจุบนั ที่มาจากอุปกรณ์โทรศัพท์เคลื่อนที่ ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นสามารถส่งต่อให้บุคคลากรผูม้ ีหน้าที่รับผิดชอบ
ในทางสาธารณสุขที่ ทาการแจ้งเตือนกับส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมโรคต่อไป”
ประสบการณ์ ด้านงานวิจยั
• ดารงตาแหน่งรองศาสตราจารย์ ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผูอ้ านวยการและผูก้ ่อตั้ง ศูนย์ความเป็ นเลิศทางด้านข้อมูลสุขภาพชุมชน (Center of Excellence in Community Health Informatics :
https://www.coeichi.org) แห่งแรกของประเทศไทย
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บทคัดย่อ

1.บทนา

บทความนี้ เสนอการออกแบบและสร้ างบ่ อเลี้ ยงปลาระบบ
อัจฉริ ยะส าหรั บควบคุ มความสะอาดของน้ า การรั กษาอุ ณ หภู มิของน้ า
และควบคุมปริ มาณการให้อาหารปลา เพื่อช่ วยควบคุมคุณภาพของปลาที่
เลี้ ยงให้มี การเจริ ญ เติ บ โตอย่างมี ประสิ ทธิ ภาพ ดังนั้น การออกแบบบ่ อ
เลี้ ยงปลาระบบอัจฉริ ย ะจะท าการตรวจวัด ค่ า พารามิ เตอร์ ท้ ังหมดจาก
ธรรมชาติ จริ งของการดารงชี วิตปลาในสภาวะแวดล้อมที่ สมดุ ล โดยใช้
เซ็ น เซอร์ ต รวจจับ ค่ าความเป็ นกรด-เบส (PH) และเซ็ น เซอร์ ต รวจจับ
อุ ณ หภู มิ ข องน้ าโดยระบบถู ก ประมวลผลแบบอั ต โนมั ติ ด้ ว ยการ
โปรแกรมบนบอร์ ด ARDUNIO MEGA 2560 ดัง นั้น จากการทดสอบ
วิธี การเลี้ ยงปลาด้ว ยบ่ อ เลี้ ยงปลาระบบอัจฉริ ย ะช่ วยให้ป ระหยัด เวลา
ประหยัดค่ าจ้างแรงงานแล้วยังช่ วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้แก่ผเู ้ ลี้ ยงปลาและ
ที่สาคัญยังสามารถควบคุ มอัตราและปริ มาณการเติ บโตของปลาเพิ่มขึ้ น
90% ซึ่ งผลการทดสอบสามารถทางานได้จริ งและมีประสิ ทธิ ภาพดี

ในปั จจุบ ันประเทศไทยมีการเลี้ยงปลาประเภทน้ าจื ดกันอย่าง
แพร่ หลายทั้งเพื่อการบริ โภคในครั วเรื อน เพื่อการเศรษฐกิจการค้าและยัง
รวมถึ ง กลุ่ ม นั ก วิ จัย ด้า นการท าประมง แต่ ปั ญ หาส าคัญ ที่ ผู ้เลี้ ยงต้อ ง
ประสบเหมือนกันคือต้องใช้เวลาค่อนข้างมากในการดูแลปลาทั้งในเรื่ อง
การควบคุ มดูแลความสะอาดของน้ า การรักษาอุณหภูมิในน้ าและปริ มาณ
การให้อาหารปลา ซึ่ งผลกระทบที่กล่าวมาล้วนแล้วแต่ ส่งผลต่ อคุ ณภาพ
และอัตราการเจริ ญเติบโตของปลาที่เลี้ ยง ทาให้การเลี้ยงปลาจึงกลายเป็ น
เรื่ องที่ค่อนข้างยุ่งยากและเป็ นภาระหนักสาหรับ ผูเ้ ลี้ยงปลาในเชิ งพาณิ ชย์
หรื อแม้แต่ ในระดับครั วเรื อน โดยที่ ผ่านมาได้มีงานวิจัยที่ สามารถใช้ใน
การตรวจสอบคุณภาพการอยู่รอดของปลาโดยใช้การประมวลผลภาพใน
การตรวจสอบที่ ตัว ปลาในกรณี การเสี ย ชี วิ ต เพื่ อ หาสาเหตุ [1] และ
สามารถพัฒ นาต่ อ ยอดในงานวิจัยต่ าง ๆ โดยเป็ นการน าเอาระบบการ
ตรวจสอบคุ ณภาพของน้ าล่ วงหน้าเพื่อเป็ นการป้ องกันการเสี ยชี วิตของ
ปลาอันเนื่องมาจากสาเหตุของน้ าที่เน่าเสี ยโดยใช้ระบบควบคุมด้วยวงจร
อิเล็กทรอนิ กส์ตลอดจนพัฒนามาถึ งการใช้ระบบควบคุ มแบบอัตโนมัติ
[2], [3], [4], [5] จากงานวิจัยในอดี ตที่ผ่านมาสามารถตอบสนองต่ อความ
ต้องการเพื่อใช้ในทางเกษตรพาณิ ชย์หรื อกลุ่ ม นักวิจยั ด้านการทาประมง
และยังสามารถใช่เป็ นแหล่งข้อมูลในการใช้ทาวิจัยเพื่อพัฒนาต่อยอดไป
ผลิตเพื่อจาหน่ ายในทางพาณิ ชย์ได้ แต่จากงานวิจัยผ่านมาเห็นได้ว่ามีการ
ออกแบบให้ระบบสามารถควบคุมสภาะแวดล้อมต่าง ๆ ของน้ าได้เพื่อให้
เหมาะสมต่ อ การเลี้ ยงปลาได้เป็ นอย่ างดี แต่ ยงั ไม่ ได้ค านวณอัต ราของ
ปริ มาณการให้อาหารปลาซึ่ งเป็ นปั จจัยหลักต่ อการเจริ ญเติบโตของปลา
และปริ ม าณน้ าเสี ยในบ่ อเลี้ ย งปลาที่ เกิด จากอาหารปลาที่ ใ ห้เกิน ความ
จาเป็ นทาให้ตน้ ทุนในการเลี้ยงปลาเพิม่ สู งขึ้นด้วย
ดังนั้น ในงานวิจัยนี้ จึงเสนอการออกแบบและสร้ างชุ ด เลี้ ย ง
ปลาด้วยระบบอัจฉริ ยะที่ ถูกออกแบบให้มีระบบควบคุ มการทางานแบบ
อัตโนมัติจากการตรวจวัดค่ าพารามิเตอร์ ต่าง ๆ เช่ น ค่ าความเป็ นกรดเป็ น
ด่างและค่าอุณหภูมิในน้ าด้วยเซ็นเซอร์ตรวจจับและนามาประมวลผลเพื่อ
นาไปเป็ นตัวกาหนดปริ มาณและช่ วงเวลาการให้อาหารปลาที่ เหมาะสม
และทาการกาหนดคุณภาพน้ าเพื่อทาการเปลี่ยนถ่ายตามค่าที่เหมาะสม

คาสาคัญ: เซ็นเซอร์, ระบบควบคุม, การประมวลผลทางสัญญาณ

Abstract
This paper aimed to design and construct the Intelligent
System Fish Pond for control cleanliness of water, Temperature, and
quantity of food to help control the quality of the fish growth
efficiently. Therefore, the Intelligent System Fish Pond design to
monitor all parameter values from real environment of fish by using
sensor for check the Acid-Base (PH) and temperature of water in fish
pond. The system was automatically processed by programming on the
ARDUNIO MEGA 2560 board. Thus, the Intelligent System Fish Pond
help to save time, wage and money for the owner. Importantly, it can
control the rate and growth of fish up to 90 %. The results of the test
can work effectively and efficiently.
Keywords: Sensors, control system, Signal processing
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2. ทฤษฏีที่เกี่ยวข้ อง

Power
Management

Microcontroller
ARDUNIO
MEGA 2560

Heater

รู ปที่ 2 บล็อกการทางานระบบควบคุม
รู ปที่ 1 โครงสร้างบ่อเลี้ยงปลาระบบอัจฉริ ยะ

2.2 หลักการทางานของวงจร
จากรู ปที่ 2 ไมโครคอนโทรลเลอร์ ถู กโปรแกรมและทดสอบด้วยบอร์ ด
ARDUNIO MEGA 2560 ที่ ในปั จจุ บันถื อว่ามีราคาถู กและมี พอร์ ตรับค่ า
แบบทั้งอนาล็อกและดิ จิตอล [8] โดยทาการรั บผลของสัญญาณอิ นพุตที่
ทาหน้าที่ เป็ นเซ็ นเซอร์ ตรวจวัด ค่ าความเป็ นกรดและเป็ นด่ างในน้ า (PH
Sensor) และตัวตัวตรวจวัดค่ าอุณหภู มิ (Temperature Sensor) ผ่านพอร์ ต
รั บ ค่ า แบบอนาล็ อ กท าการประมวลผลบนบอร์ ด ARDUNIO MEGA
2560 เพื่อทาการกาหนดค่ าอุณหภู มิในน้ าและปรับเวลาการให้อาหารปลา
ตามเวลาที่ เหมาะสมและเปิ ดหรื อปิ ดโซลิ นอยด์วาล์ว (Solenoid Valve)
ในการปล่อยน้ าในกรณี น้ ามีคุณภาพต่า

2.1 ทฤษฏีพื้นฐานสาหรับการเลี้ยงปลา
ในการออกแบบและประกอบเครื่ องจาเป็ นต้องศึกษาทฤษฎีที่
เกีย่ วข้องเพื่อนาไปใช้ในการออกแบบและประกอบเครื่ องดัง โครงสร้าง
ในรู ปที่ 1 ดังนี้
2.1.1 การวัดค่าความเป็ นกรดเป็ นด่างโดยใช้ตวั ตรวจวัด (PH Sensor) เพื่อ
เป็ นการกาหนดการเปิ ดหรื อปิ ดโซลินอยด์วาล์ว (Solenoid Valve) ซึ่ งเมื่อ
เซ็นเซอร์ตรวจพบว่าปริ มาณน้ ามีค่า PH ต่ากว่า 5 (PH< 5) ซึ่ งมีค่าเป็ น
กรดทาให้โซลินอยด์วาล์วทางานอัตโนมัติ (เปิ ดวาล์ว) และเมื่อค่า PH มี
ค่ามากกว่า 5 (PH> 5) มีค่าเป็ นด่างโซลินอยด์วาล์วจะหยุดการทางาน (ปิ ด
วาล์ว)
2.1.2 การควบคุมการให้อาหารปลาโดยวิธีการตั้งเวลาเปิ ด/ปิ ด (on/off
Timer control) ซึ่ งปริ มาณการให้อาหารยังถูกกาหนดด้วยสภาวะแวดล้อม
ของคุณภาพน้ า โดยอุณหภูมิ (Temperature) ของน้ ามีผลกระทบต่อการ
กินอาหาร การสื บพันธุ ์และความต้านทานโรค เนื่องจากสัตว์น้ าส่ วนใหญ่
เป็ นสัตว์เลือดเย็น (Poikilotherms) และหากอุณหภูมิของน้ าเกิดการ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ วก็อาจเป็ นอันตรายต่อ สัตว์น้ าสาหรับสัตว์น้ า
ทัว่ ไปในเขตร้อน อุณหภูมิของน้ าที่เหมาะสมมีค่า ตังแต่ 19-28 องศา
เซลเซี ยส แตกต่างกันไปตามชนิดและอายุของสัตว์น้ า [7]
2.1.3 การควบคุมปั้ มน้ าเพื่อทาการจ่ายน้ าจากบ่อเลี้ยงปลาไปยังแปลงปลูก
ผักอควาโปนิกส์ เป็ นวิธีการลดแอมโมเนียของน้ า ซึ่ งเป็ นอีกวิธีการทาง
ธรรมชาติที่ได้นามาผสมผสานกับเทคโนโลยีในการควบคุมที่ทนั สมัย
เพื่อเป็ นการเพิ่มออกซิ เจน (O2) ในน้ าซึ่ งในงานวิจยั นี้สามารถวัดและอ่าน
ค่าได้จากค่า PH ของน้ า เพื่อเป็ นข้อกาหนดในการปล่อยน้ าไปต่อผ่าน
กรองและบ่อพักน้ าเพื่อเป็ นระบบน้ าวนต่อไป [6]
2.1.4 การควบคุมอุณหภูมิในบ่อปลาโดยใช้ฮีตเตอร์ในอุณหภูมิให้คงที่
เพื่อรักษาสภาวะสมดุลของน้ าทาให้มีผลต่อการเจริ ญเติบโตของปลา

รู ปที่ 3 วงจรการทางานระบบควบคุมด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์

2.3 การออกแบบและการทางานวงจรจริง
จากวงจรรู ป ที่ 3 เป็ นการออกแบบและสร้ างวงจรจริ ง โดย
แสดงถึ ง หลัก การให้อ าหารของระบบที่ อ อกแบบโดยจะแบ่ งเป็ นให้
อาหาร 2 ครั้ งต่ อ 1 วัน โดยไมโครคอนโทรลเลอร์ จะส่ งข้อมู ลมาที่ รีเลย์
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แล้วส่ งคาสั่งเพื่อกาหนดการทางานของมอเตอร์ ซ่ ึ งมอเตอร์ ได้ทาการยึด
ต่อกับสกรู ลาเลี ยงอาหาร โดยระบบเปลี่ยนถ่ายน้ าจะทางานเมื่ อเซนเซอร์
วัดค่า PH มีค่าที่ต่ากว่าค่าที่กาหนดคือ PH<5 ไมโครคอนโทรลเลอร์จะส่ ง
ข้อมู ลมาสั่งให้รีเลย์เปิ ด/ปิ ด โซลิ นอยด์วาล์วทางานและเมื่ อระดับ น้ าต่ า
กว่าวาล์วลูกลอย วาล์วลู กลอยก็จะทาการเปิ ดวาล์วน้ าและเมื่ อน้ าถึ งวาล์ว
ลูกลอย วาล์วลูกลอยก็จะปิ ดน้ าจากการทางาน
หลักการทางานทางานของชุ ดควบคุ มอุณหภู มิในวงจรจะใช้
เครื่ องวัด อุ ณ หภู มิ ในการวัด อุ ณ หภู มิ ข องน้ าแล้ว ส่ งข้อ มู ล กลับ ไปยัง
ไมโครคอนโทรลเลอร์ เพื่อไปอ่ านค่ าอุ ณหภู มิ เมื่ ออุ ณหภู มิต่ ากว่าค่ าที่ 2.
กาหนดชุดไมโครคอนโทรลเลอร์ กจ็ ะส่ งข้อมู ลสั่งงานมาที่ รีเลย์ เพื่อให้
เครื่ องควบคุมอุณหภูมิทางาน

2.3 การออกแบบโปรแกรม

การเปลี่ ยนถ่ ายน้ าปลาอัตโนมัติน้ ันจะท าการเปลี่ ยนตามค่ า
ความเป็ นกรดด่ า งที่ เกิน ปริ ม าณที่ ก าหนดของโปรแกรม โดยในการ
ทดสอบจะทางาน 1 ครั้ง ช่วงเวลาที่ 10 นาทีเมื่อค่าความเป็ นกรดด่ างเกิน
ประมาณ โดยการทดสอบนี้ ย่นระยะเวลาการ ทดสอบของชุ ดเลี้ ยงปลา
อัตโนมัติคือ 1 ชัว่ โมงเท่ากับ 1 วันเมื่อวาล์วเปิ ดน้ าระบายน้ าออกจนน้ าลด
ถึงวาล์วลูกลอย วาล์วลู กลอยก็จะท าการเปิ ดวาล์วน้ าและเมื่ อน้ าถึงวาวล์
วลูกลอย วาล์วลูกลอยก็จะปิ ดน้ าจากการทางาน

3. ผลการทดลอง
ตารางที่ 1 การทางานระบบต่างๆแบบ 1 ชัว่ โมงเท่ากับ 1 วัน
เวลา(นาที)
ให้อาหารปลา
เปลี่ยนถ่ายน้ า
รักษา
อุณหภูมิ
0
x
x
10
x
x
20.30

x
ทางานตาม
22
x
x
เซ็นเซอร์
30.30

x
ตรวจจับ
38
x
x
อุณหภูมิ
45
x

50
x
x
55
x
x
60
x
x
ตารางที่ 1 เป็ นการเปรี ยบเทียบผลการทดสอบเครื่ องให้อาหาร
แบบอตั โ นมั ติ ระหว่ า งปริ มาณ การให้ อ าหารจากการค านวณ ซึ่ ง
เปรี ยบเที ยบคื อ 1 วัน เท่ ากัน 1 สั ป ดาห์ เริ่ ม จากการปล่ อ ยปลาวันแรก
จานวน 30 ตัว วัดขนาดของปลาเฉลี่ ย 10-11 เซนติ เมตรของปลาทั้งหมด
วันแรกจะต้องให้อาหารปลาเริ่ มต้นที่ 37 กรัม ต่ อปลา 30 ตัว แต่เครื่ องให้
อาหารปลาเริ่ มต้นได้เพียง 30 กรั ม ซึ่ งค่ าผิดพลาดอยู่ท่ ึ 6-9 เปอร์เซ็นต์ ดัง
รู ปที่ 5

รู ปที่ 4 ผังความคิดในการออกแบบโปรมแกรม
จากรู ป ที่ 4 เครื่ องให้อ าหารปลาจะท างานชั่วโมงครั้ ง ละ 2
เวลา คือ มื้อเช้าเวลา 08.00 น. และ มื้อเย็น 17.00 น. ซึ่ งการทดลองนั้นได้
ย่นระยะเวลาการทดลองจาก 1 วันเป็ น 1 ชั่วโมง ปริ มาณอาหารที่ออกมา
เริ่ มต้น 37 กรัม จากนั้นปริ มาณอาหารปลาจะเพิ่มขึ้นเรื่ อย ๆ เนื่องจากปลา
จะกินอาหารแต่ ละวันเพิ่มมากขึ้ นเรื่ อยๆการรั กษาอุ ณหภู มิน้ าภายในบ่ อ
เลี้ยงปลาโดยใช้ฮิตเตอร์ ควบคุมอุณหภูมิโดยการตั้งค่าอุ ณหภูมิที่ ต้ งั ไว้ 28
องศาหากอุณหภูมิต่ากว่า 19 องศา ฮิตเตอร์ทางาน โดยทาการทดสอบจาก
น้ าที่เตรี ยมไว้ในบ่อเลี้ยงปลาและน้ าที่เตรี ยมไว้ที่ มีอุณหภูมิต่าซึ่ งผลที่ได้
คือประสิ ทธิ ภาพ ของอุปกรณ์ที่ใช้ คิดเป็ นร้ อยละ80 เปอร์เซ็นต์ ของการ
รักษาระดับอุณหภูมิที่เรากาหนด

รู ปที่ 5 แสดงกราฟการทดลองการให้อาหารและขนาดของปลา
(ก) แกน X แสดงจานวนวันที่กาหนด
(ข) แกน Y แสดงค่าปริ มาณอาหาร/กรัม
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การทดสอบการรั กษาอุณหภูมิน้ า ภายในบ่อเลี้ยงปลา โดยวิธีการทา
การ ทดสอบ คื อ 1 วัน เท่ ากับ หนึ่ งสั ป ดาห์ ซึ่ งอุ ณ หภู มิ ที่ ไ ด้ จ ะมี
ความสัมพันธ์ฮิตเตอร์ซ่ ึ งมีผลต่อการควบคุมอุณหภูมิน้ าที่ใช้สาหรั บเลี้ยง
ปลาตามรู ปที่ 6

4. สรุป
งานวิจัยบ่อเลี้ ยงปลาระบบอัจฉริ ยะซึ่ งมี วตั ถุประสงเพื่อช่ วย
ควบคุมน้ า อุณหภูมิ และการให้อาหารที่ มีผลต่ อการเจริ ญเติ บโตของปลา
เพื่ อ ไห้การเลี้ ยงปลามี ป ระสิ ท ธภาพ เพิ่ ม มากขึ้ น ท าไห้เกษตรกรเพิ่ ม
รายได้ในครัวเรื อน และมีเวลาไปประกอบอาชีพอื่นๆควบคู่กนั ไป จากผล
การทดลองและหดสอบวิธีการเลี้ ยงปลาด้วยบ่ อเลี้ยงปลาระบบอัจฉริ ยะ
สามารถควบคุ มอัตราและปริ มาณการเติ บโตของปลาเพิ่มขึ้ น 90% ซึ่ งผล
การทดสอบสามารถทางานได้จริ งและมีประสิ ทธิ ภาพดี
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รู ปที่ 6 แสดงกราฟทดสอบอุณหภูมิ
(ก) แกน X แสดงจานวนวันที่กาหนด
(ข) แกน Y แสดงค่าอุณหภูมิ
การวิเคราะห์คุณภาพน้ าเบื้องต้น หาค่า DO (Dissolved Oxygen)
นาน้ าตัวอย่างมา
เจือจางจนได้ปริ มาณ1,200 ml
แบ่ง2ส่ วนเติมMnSO4 0.05 M ใต้ผิวน้ า จานวน 2 ml
เติมAIA 2 ml เขย่าไป-มา 30วินาที 2 รอบ
เติม Conc H7CO4 2ml เขย่าให้น้ าใสแล้วเททิ้งให้เหลือ 97 ml
Titrat ด้วย Na2S2O5 0.025M โดยใช้น้ าแป้ งเป็ นอินดิเคเตอร์
จดค่าปริ มาณที่ได้พร้อมคานวณ
จากการออกแบบและสร้ า งสามารถน ามาใช้ ง านได้ จ ริ ง โดยผลการ
ประกอบเครื่ องเข้ากับชุดควบคุมและชุดตรวจจับแสดงดังรู ปที่ 7

รู ปที่ 7 การทดลองงานจริ ง
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เครื่ องให้ อาหารไก่ไข่ กึ่งอัตโนมัติสาหรับฟาร์ มเลีย้ งไก่ไข่ ขนาดเล็ก
The Semi-Automatic Egg Chicken Feeding Machine for A Small Egg Chicken Farm
เสนอ สะอาด* และ ดรุ ณี ชายทอง
สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วิชยั
1 ถ.ราชดาเนิ นนอก ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 โทรศัพท์: 0-7431-7162 E-mail: s_saner@hotmail.com
1

henhouses. The designed was found a chicken feeding error in average
2.5 percent and reduced 10 times of working by human. The power
dissipation was found of 400 watts.
Keywords: microcontroller, egg chicken feeding machine, feeder
employment, feeding system

บทคัดย่ อ
บทความนี้ นาเสนอเครื่ องให้อาหารไก่ไข่ก่ ึ งอัตโนมัติสาหรับ
ฟาร์ มไก่ไข่ขนาดเล็ก เพื่อทาหน้าที่ ให้อาหารไก่ ไข่ได้อย่างถู กต้องตาม
เวลาในปริ มาณที่กาหนด ลดต้นทุนการจ้างแรงงานในการให้อาหารไก่
เครื่ องให้อาหารไก่ไข่ถูกออกแบบให้มีไมโครคอนโทรลเลอร์ ทาหน้าที่
ควบคุมการทางานของระบบ บรรจุอาหารได้ไม่น้อยกว่า 200 กิ โลกรั ม
ให้อาหารไก่ ไข่ได้มากกว่า 1,800 ตัว สามารถจ่ายปริ ม าณอาหารได้ 7
ระดับ กาหนดเวลาการให้อาหารได้วนั ละ 2 ครั้ง ในโหมดอัตโนมัติ และ
สามารถกาหนดเวลาและปริ มาณการให้อาหารได้อย่างอิ สระในโหมด
ควบคุมโดยผูใ้ ช้ นอกจากนั้นยังมีการแสดงปริ มาณอาหารที่บรรจุอยูใ่ น
ถังเพื่อความสะดวกในการใช้งาน ผลการทดสอบการทางานพบว่าเครื่ อง
ให้ อ าหารไก่ ไ ข่ สามารถให้ อ าหารไก่ ไ ข่ จ านวน 1,800 ตัว ภายใน
ระยะเวลา 6 นาที โดยให้ อาหารไก่ ไข่ พร้ อมกัน จานวน 4 กรง มี ความ
ผิดพลาดในการให้อาหารไก่เฉลี่ ย 2.5 เปอร์ เซ็นต์ ลดเวลาการให้อาหาร
ลง 10 เท่า เมื่อเทียบกับแรงงานคน โดยสู ญเสี ยกาลังไฟฟ้าเพียง 400 วัตต์
คาสาคัญ: ไมโครคอนโทรลเลอร์ , เครื่ องให้อาหารไก่ไข่, การจ้างคนให้
อาหาร, ระบบการจ่ายอาหาร

1. บทนา
การเลี้ยงไก่ไข่เป็ นอาชี พที่เกษตรกรนิ ยมเลี้ยงกันมากในปั จจุบนั
เนื่ องจากไข่ไก่เป็ นอาหารที่ มีคุณค่าทางอาหารสู งในราคาที่ ต่า ฟาร์ มไก่
ไข่แบ่งได้เป็ น 3 ขนาด คือ (1) ฟาร์ มไก่ ไข่ขนาดใหญ่ (2) ฟาร์ มไก่ ไข่
ขนาดกลาง และ (3) ฟาร์ มไก่ไข่ขนาดเล็ก [1] ข้อมูลจากศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่ อสาร กรมปศุสัตว์ ปี 2557 พบว่าฟาร์ มไก่ไข่ขนาด
เล็กในประเทศไทยมีมากถึงร้อยละ 96.48 [2] โดยไก่ไข่นิยมเลี้ยงบนชั้น
กรงตับเพื่อลดพื้นที่ในการเลี้ ยง การบริ ห ารจัดการ และความสะดวกใน
การให้อาหาร [3]
จากการศึกษากระบวนการจัดการเลี้ยงไก่ไข่ของฟาร์ มมาตรฐาน
พบว่าการให้อาหารไก่ ไข่ในโรงเรื อนด้วยจานวนไก่ ไข่ที่มีปริ มาณมาก

Abstract

ด้วยระบบอัตโนมัติ จะช่ วยลดต้นทุนด้านการจ้างแรงงานคนลงได้มาก

This paper presents the semi-automatic egg chicken feeding
machine for a small egg chicken farm. It is properly used to feed egg
chickens which specified quantity of food on time and reduced the cost
of feeder employment. This machine was designed to control the
operating with a microcontroller. It can be loaded the amount of egg
chicken food not less than 200 kg for feeding the amount of eggs
chickens more than 1,800. The designed composed of7 different levels
of feeding food and feeding time for twice a day with automatic mode
and it also is freely specified operation by user for setting time and the
food capacity in the control mode of feeding system. It has a display of
the food quantity that is properly used. The experimental result of
semi-automatic chicken feeding machine was found that it could
simultaneously feed 1,800 egg chickens within 6 minutes in 4

และสามารถให้ อ าหารได้อ ย่างมี ป ระสิ ท ธิ ภาพ อย่า งไรก็ ตามพบว่า มี
ข้อจากัดสาหรั บฟาร์ มขนาดเล็ก เนื่ องจากราคาของอุปกรณ์ ค่อนข้างสู ง
เช่ น เครื่ องให้อาหารอัตโนมัติส าหรั บ ฟาร์ มเลี้ ยงไก่ ไข่ ของบริ ษทั เหอ
หนานซิ ลเวอร์ สตาร์ อุปกรณ์ สัตว์ปีก จากัด [4] เครื่ องดังกล่ าวสามารถ
บรรจุอาหารได้ 80 กิ โลกรัม/ถัง สามารถออกแบบให้มีจานวนถังอาหาร
ได้ตามความต้องการ การทางานเงี ยบ นอกจากนั้นบริ ษทั เจิ้งโจว จิ นฮุ ย
การเกษตร เอสแอ นด์ ที จากัด ได้มีการจัดจาหน่ ายเครื่ องให้อาหาร
อัตโนมัติสาหรับฟาร์ มเลี้ยงไก่ไข่ [5] เครื่ องดังกล่าวสามารถเคลื่อนที่ดว้ ย
ความเร็ ว 10-15 เมตร/นาที บรรจุอาหารได้ 60-100 กิ โลกรัม/ถัง สามารถ
เลื อ กรู ป แบบของถังอาหารได้ตามความต้องการ อย่างไรก็ ต ามมี ก าร
จาหน่ายในราคาที่สูง และต้องมีการนาเข้าจากต่างประเทศ
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รางเลื่ อนในขณะให้อาหารไก่ ไข่ มีการออกแบบให้ สามารถจ่ ายอาหารได้ 7
ระดับ จ่ายอาหารไก่ไข่ได้สูงสุด 7 กิโลกรัม/นาที/ถัง
5) ระบบควบคุมการทางานด้ วยไมโครคอนโทรลเลอร์ เป็ นหัวใจ
ส าคัญของเครื่ องให้ อาหารไก่ ไข่ ท าหน้าที่ ควบคุ มการท างานทั้งหมดด้วย
ไมโครคอนโทรลเลอร์ โดยรั บข้อมู ลจากสวิ ตช์ ต้ งั ค่ าการทางาน ตัวตรวจรู้
ปริ มาณอาหารและตัวตรวจรู้ การเคลื่ อนที่ เพื่อควบคุมการทางานของมอเตอร์
ไฟฟ้าจ่ายอาหาร และควบคุมการทางานของมอเตอร์ ไฟฟ้าขับเคลื่อน การทางาน
จะเป็ นแบบอัตโนมัติตามโปรแกรมที่ได้ออกแบบไว้ ดังแสงในรู ปที่ 2

อาหารไก่ ไข่แ บบกึ่ ง อัตโนมัติฯ เพื่อ ทาหน้าที่ จ่ายอาหารไก่ ไข่ เ พื่ อลด
ต้น ทุ น การจ้า งแรงงาน สามารถให้ อ าหารได้ ต รงเวลาในปริ มาณที่
เหมาะสม ตั้งเวลาการให้อาหารตามต้องการ และกาหนดปริ มาณอาหาร
ได้อย่างอิสระ มีระบบการเตือนเมื่ออาหารในถังใกล้หมด
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รูปที่ 1 บล็อกไดอะแกรมเครื่ องให้อาหารไก่ไข่ก่ ึ งอัตโนมัติ สาหรับฟาร์ มไก่
ไข่ขนาดเล็ก
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รู ปที่ 2 วงจรควบคุมเครื่ องให้อาหารไก่ไข่ก่ ึงอัตโนมัติฯ ด้วย
ไมโครคอนโทรลเลอร์

2. การออกแบบเครื่ องให้ อาหารไก่ ไข่ กงึ่ อัตโนมัติ
เครื่ องให้อาหารไก่ไข่ก่ ึ งอัตโนมัติสาหรับฟาร์ มไก่ไข่ขนาดเล็ก
แบ่งองค์ประกอบออกเป็ น 5 ส่ วน คือ (1) สวิตช์ต้ งั ค่าการทางาน (2) ตัว
ตรวจรู้และไฟแสดงระดับปริ มาณอาหาร (3) จอแสดงผลการทางาน (4)
ร ะ บ บ จ่ า ย อ า ห า ร แ ล ะ ( 5) ร ะ บ บ ค ว บ คุ ม ก า ร ท า ง า น ด้ ว ย
ไมโครคอนโทรลเลอร์ ดังรู ปที่ 1
1) สวิ ต ช์ ตั้ ง ค่ า การท างาน ท าหน้ า ที่ รั บ ข้อ มู ล การตั้ง ค่ า จาก
ผูใ้ ช้งาน ในการเลื อกโหมดการทางาน การตั้งเวลาการให้ อาหาร และ
กาหนดปริ มาณอาหารไก่ไข่
2) ตัวตรวจรู้และไฟแสดงระดับปริมาณอาหาร ทาหน้าที่ในการ
ตรวจสอบตาแหน่งการเคลื่อนที่ ระดับปริ มาณอาหาร และแสดงปริ มาณ
อาหาร ในการตรวจสอบตาแหน่ งการเคลื่ อนที่ จะมี ติด ตั้งตัวตรวจรู้ 3
ตาแหน่ง คือ ตาแหน่งเริ่ มต้น ตาแหน่ งเติมอาหาร และตาแหน่ งปลายทาง
การตรวจรู้ ระดับปริ มาณอาหาร จะทาการตรวจสอบ 3 ระดับ คื อ (1)
อาหารเต็มถัง (2) อาหารใกล้หมด และ (3) อาหารหมดถัง โดยมีไฟแสดง
ระดับปริ มาณอาหารเป็ นสี เขียว สี เหลือง และสี แดง ตามลาดับ
3) จอแสดงผลการทางาน ทาหน้าที่แสดงผลการทางานของเครื่ อง เช่ น
เวลาในการทางาน เวลาในการให้อาหารแต่ละครั้ง และปริ มาณอาหาร เป็ นต้น
4) ระบบจ่ ายอาหาร เป็ นตัวจ่ายอาหารที่ บรรจุในถังอาหารลงสู่ ราง
อาหารไก่ไข่ ประกอบด้วย 2 ส่ วน คือชุดมอเตอร์ ไฟฟ้ าจ่ายอาหาร ทาหน้าที่ใน
การดึงอาหารออกจากถังบรรจุอาหารลงในรางให้อาหารไก่ และมอเตอร์ ไฟฟ้ า
ขับเคลื่อน ทาหน้าที่ในการขับเคลื่ อนเครื่ องให้อาหารไก่ไข่ ให้เคลื่ อนที่ไปตาม

รู ปที่ 3 แสดงโครงสร้างของเครื่ องให้อาหารไก่ไข่ก่ ึ งอัตโนมัติ ที่
ถูกออกแบบมาให้เหมาะสมกับการใช้งานจริ งในโรงเรื อนสาหรับเลี้ ยงไก่
ไข่ แก่กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงไก่ไข่ขนาดเล็ก จังหวัดพัทลุง เครื่ องให้อาหาร
ไก่ไข่มีขนาด 319 x 83 x 58 เซนติเมตร สร้างจากเหล็กกล้าพ่นสี ในส่ วน
ของถังบรรจุอาหารและชุ ดจ่ายอาหารทาจากสแตนเลสเพื่อป้ องกันสนิ ม
ถังบรรจุอาหารมีจานวน 4 ถัง แต่ละถังบรรจุอาหารได้ไม่น้อยกว่า 50
กิ โลกรั ม จ่ า ยอาหารได้ 120 -270 กรั ม /กรง (แต่ ล ะกรงมี ไก่ 3 ตัว )
สามารถจ่ายอาหารได้พร้ อมๆ กันทั้ง 4 กรงตับ รองรั บการเลี้ ยงไก่ ไข่
จานวน 1,800 - 2,000 ตัว [6]
เกลี ย วอาหาร ท าหน้า ที่ ดึ ง อาหารออกจากถัง บรรจุ อ าหาร มี
จานวน 2 ชุ ด แต่ละชุ ดสามารถดึ งอาหารออกจากถังได้ 2 ถังพร้ อมกัน
เกลียวอาหาร 1 ชุดมีความยาวรวม 116 เซนติเมตร ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
แกนเพลาขนาด 2.5 เซนติเมตร เส้นผ่าศูนย์กลางเกลี ยวอาหารขนาด 7.5
เซนติเมตร แต่ละรอบมีระยะห่ าง 6 เซนติเมตร เกลียวอาหารถูกออกแบบ
ให้สามารถดึงอาหารออกจากถังได้สูงสุ ด 280 กรัมต่อรอบเกลี ยวอาหาร
เกลียวอาหารหมุนด้วยความเร็ วสู งสุ ด 25 รอบต่อนาที สามารถจ่ายอาหาร
ถังละ 7 กิ โลกรั ม ต่อนาที และในแต่ ละถังจะมี ตวั ตรวจรู ้ ระดับปริ มาณ
อาหารเพื่อให้สามารถแสดงระดับปริ มาณอาหารแก่ผใู ้ ช้ทราบ ดังแสดงในรู ป
ที่ 4
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มอเตอร์ขบั เคลื่อน

ถังบรรจุอาหาร

รางขับเคลื่อน
กล่องควบคุม

รางให้อาหารไก่ไข่
มอเตอร์จ่ายอาหาร

กรงไก่ไข่

รู ปที่ 3โครงสร้างเครื่ องให้อาหารไก่ไข่ก่ ึงอัตโนมัติที่ได้ออกแบบ
กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงไก่ไข่ขนาดเล็ก จังหวัดพัทลุง ในฟาร์ มไก่ไข่ขนาดเล็ก
หมู่ที่ 10 ต. ควนขนุน อ. เขาชัยสน จ. พัทลุง ดังแสดงในรู ปที่ 5
รู ปที่ 6 แสดงการทดสอบระบบจ่ายอาหาร โดยทาการทดสอบ
ปริ มาณการจ่ายอาหารแต่ละถังในเวลา 1 นาที ทาการทดสอบเป็ นจานวน
3 ซ้ า รู ปที่ 7 แสดงผลการทดสอบปริ ม าณการจ่ายอาหารของชุ ดจ่าย
อาหารที่ระดับ 1-7 ที่ความเร็ ว 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.85, 0.9 และ 1.0 เท่า
ของระดับการจ่ายปริ มาณอาหารสู งสุ ด ผลการทดสอบพบว่าสามารถให้
อาหารได้ตามที่ออกแบบโดยมีความผิดพลาดเฉลี่ยร้อยละ 2.5 ตารางที่ 1
แสดงผลการทดสอบการให้ปริ มาณอาหารไก่ไข่ต่อกรง (กรงละ 3 ตัว)
สามารถปรับระดับปริ มาณอาหารได้
ผลการให้ปริ มาณอาหารมี
ค่าความผิดพลาดสู งสุ ดร้ อยละ 6.78 และมี ค่าผิดพลาดเฉลี่ ยร้ อยละ 2.4
ตารางที่ 2 แสดงผลการทดสอบเวลาที่ใช้ในการให้อาหารไก่ไข่ จานวน
1,800 ตัว เปรี ยบเทียบระหว่างการใช้แรงงานคนกับเครื่ องที่นาเสนอ ผล
การทดสอบพบว่ าระยะเวลาที่ ใ ช้ ใ นการอาหารด้ว ยเครื่ อ งจะมี ค วาม
รวดเร็ วกว่าใช้แรงงานคนถึ ง 10 เท่า และเมื่ อทาการเก็บข้อมูลจานวน
ปริ มาณอาหารและจานวนไข่ไก่ที่ให้ดว้ ยเครื่ องที่นาเสนอเปรี ยบเทียบกับ
แรงงานคนตลอดระยะเวลา 4 เดื อน ด้วยการให้อาหารไก่ ไข่ จานวน
3,600 ตัว (ให้อาหารด้วยเครื่ อง จานวน 1,800 ตัว และให้อาหารด้วย
แรงงานคน จานวน 1,800 ตัว) พบว่าปริ มาณอาหารที่ ให้ ด้วยเครื่ องฯ
เฉลี่ย 118 กรัม/ตัว/วัน ลดลงจากการใช้แรงงานคน คิดเป็ นร้อยละ 4.76
ในขณะที่ปริ มาณไข่ไก่ เฉลี่ ยเพิ่มขึ้นร้ อยละ 6.32 (จากเดิ มปริ มาณไข่ไก่
ร้อยละ 82.56 เพิ่มเป็ นร้ อยละ 88.88) ผลการประเมินความพึงพอใจของ
เกษตรกรเลี้ยงไก่ไข่ จานวน 10 ราย ต่อเครื่ องที่นาเสนอพบว่ามีความพึง
พอใจอยูใ่ นระดับมากที่สุด (คะแนนเฉลี่ย 4.57 คะแนน จาก 5 คะแนน)
เครื่ องให้อาหารไก่ ฯ ที่ นาเสนอ จะมี ราคาต้น ทุน เพี ยง 20,000
บาท สามารถทางานได้ดีสามารถทดแทนเครื่ องให้อาหารไก่ไข่ที่นาเข้า
มาจากต่ างประเทศซึ่ งมี ราคาสู งถึ ง 80,000-160,000 บาท [4]-[5] และ
สามารถลดการใช้แรงงานเหลื อไม่เกิ น 1 คน โดยมีจุดคุม้ ทุนการสร้ าง

ตาแหน่งติดตั้งตัวตรวจ
รู ้ปริ มาณอาหาร

รูปที่ 4 การติดตั้งเกลียวอาหารและตัวตรวจรู ้ลงในถังบรรจุอาหาร

(ก)

(ข)
(ค)
รูปที่ 5 การติดตั้งเครื่ องให้อาหารไก่ไข่ก่ ึงอัตโนมัติฯ แก่กลุ่มเกษตรกร
เลี้ยงไก่ไข่ขนาดเล็ก จังหวัดพัทลุง
(ก) การติดตั้งเครื่ องให้อาหารไก่ไข่ในโรงเรื อนไก่ไข่ ขนาด 1,800 ตัว
(ข) ถังบรรจุอาหารและเกลียวอาหาร (ค) ชุดมอเตอร์ ไฟฟ้าจ่ายอาหารไก่ไข่

3. ผลการทดลองและวิจารณ์ ผล
เครื่ องให้อาหารไก่ไข่ก่ ึงอัตโนมัติสาหรับฟาร์ มไก่ไข่ขนาดเล็กที่
ได้ออกแบบถูกนามาติดตั้งและทดสอบเพื่อหาประสิ ทธิภาพการทางาน แก่
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ภายใน 3 เดือน (ค่าจ้างแรงงาน 1 คน เดือนละ 7,000 บาท) อย่างไรก็ตาม
งานวิจยั ดังกล่าวยังต้องใช้แรงงานคนในการนาอาหารไก่ ไข่ใส่ ลงถัง ใน
อนาคตอาจมีการพัฒนาให้เครื่ องสามารถดึ งอาหารลงในถังเมื่ ออาหาร
ใกล้หมดถังโดยอัตโนมัติต่อไป

วันละ 2 ครั้ง และมีระบบแจ้งเตือนเมื่ ออาหารใกล้หมดและอาหารหมด
โดยสู ญเสี ยกาลังงานไฟฟ้ าเพี ยง 400 วัตต์ จึงเหมาะที่ จะนามาใช้งาน
สาหรับฟาร์ มไก่ไข่ขนาดเล็กเพื่อทดแทนแรงงานคนต่อไป
ตารางที่ 2 ผลการทดสอบเวลาที่ใช้ในการให้อาหารไก่ไข่ จานวน 1,800
ตัว เปรี ยบเทียบระหว่างการใช้แรงงานคนกับเครื่ องที่นาเสนอ
การทดลอง
(ครั้งที่)
1
2
3
ค่าเฉลี่ย

(ข)
(ก)
รูปที่ 6 การทดสอบปริ มาณการจ่ายอาหารของระบบจ่ายอาหาร
(ก) การบรรจุอาหารในถังอาหาร (ข) ทดสอบปริ มาณการจ่ายอาหาร

แรงงานคนฯ
63
60
67
63.33

เครื่ องที่นาเสนอ
6
6
6
6

5. กิตติกรรมประกาศ
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ขอขอบคุณสุนนั ต์ ปานคา และกลุ่มเกษตรกรเลี้ยงไก่ไข่ขนาด
เล็ก จังหวัดพัทลุ ง ที่ ให้ ความอนุ เ คราะห์ ขอ้ มูลและสถานที่ ในการวิจยั
ตลอดจนนัก ศึกษาสาขาวิศวกรรมอิ เล็กทรอนิ ก ส์ ที่ ทาให้ผลงานวิจยั นี้
สาเร็ จลุล่วงไปด้วยดี

7

Quantity of food (kg/min)

เวลาที่ใช้ (นาที)

6

5
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The amount of food (level)

รูปที่ 7 การเปรี ยบเทียบปริ มาณการจ่ายอาหารที่ได้จากการออกแบบกับ
การทดสอบที่ระดับการจ่ายอาหารต่างๆ
ตารางที่ 1 ผลการทดสอบการให้ปริ มาณอาหารไก่ไข่ต่อกรง
ปริมาณการ
จ่ ายอาหาร
(ระดับ)

คานวณ

1
2
3
4
5
6
7

140
168
196
224
238
252
280

ปริมาณอาหารเฉลี่ยต่ อกรง (กรัม)
ถัง ถัง ถัง ถัง ค่ าเฉลี่ย
ที่ 1 ที่ 2 ที่ 3 ที่ 4
128
150
192
220
238
252
278

132
162
194
222
238
254
276

132
164
196
220
240
256
274

130
160
194
220
236
250
276

130.5
160.5
194.0
219.0
238.0
253.0
274.5

ค่ า
ผิดพลาด
(%)
6.78
5.35
1.02
1.56
0.00
0.39
1.42

4. สรุป
เครื่ องให้อาหารไก่ไข่แบบกึ่ งอัตโนมัติสาหรับฟาร์ มไก่ขนาด
เล็ ก ที่ ไ ด้ถู ก ออกแบบ สามารถให้ แ สงอาหารไก่ ไ ข่ ได้ถู ก ต้อ งแม่ น ย า
สามารถปรับปริ มาณอาหารได้ 7 ระดับ ในโหมดอัตโนมัติ และปรับการ
ให้อาหารได้อย่างอิสระในโหมดควบคุ มด้วยผูใ้ ช้ สามารถให้อาหารได้
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หุ่นยนต์ ตรวจสอบคุณภาพนา้ ในบ่ อปลาเคลื่อนที่แบบอัตโนมัติระบุตาแหน่ งด้ วยจีพเี อส
An Investigate Water Quality Robot in Fishery With Automated Movement
and Specify Location From GPS
ศรีนวล ฟองมณี, กมล บุญล้ อม, ศิลปชั ย อุ่นคา, อธิคม ศิริ, เสกสรรค์ วินยางค์ กลู , ภูมิพงษ์ ดวงตั้ง และธนาวุฒิ ธนวาณิชย์
ศูนย์ความเชี่ยวชาญทางคลื่นไมโครเวฟและเทคโนโลยีห่ ุนยนต์ สานักวิชาคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
80 หมู่ 9 ถนน พหลโยธิน อ. เมือง จ.เชียงราย 57100 โทรศัพท์ : 053-776395 ต่ อ 111 E-mail: kamol_boon@yahoo.com
automatic quality throughout the area by positioning with GPS. When
the GPS position is reached, the robot moves to a designated location
and inspects the water quality. Experimental result of the robotic water
quality monitoring system in automatic fish ponds with GPS positioning
to moving in position where the water quality is determined by the GPS
system. The water quality determined by the GPS system has a
tolerance of 3.09 m, representing a percentage error of 22.75 percent.
The time taken to move to the specified position is approximately
116.40 second
Keywords: Robots Investigate Quality Water, HMC5983 Digital
Compass Sensor, GPS, Inspection Water Quality

บทคัดย่ อ
คุณภาพของน้ ามีความสาคัญต่อการเลี้ยงปลา ซึ่ งคุณภาพของ
น้ าจะส่ ง ผลต่ อ ปริ มาณการกิ น อาหาร อัต ราการเกิ ด โรคและการ
เจริ ญเติบโตของปลา โดยปั จจุบนั การตรวจสอบคุณภาพน้ าในบ่อปลาทา
ได้โดยใช้เครื่ องมือตรวจสอบบริ เวณตาแหน่ งเดี ยวในบ่อปลาหรื อการนา
ตัวอย่างของน้ ามาตรวจสอบซึ่ งทาให้การตรวจสอบคุณภาพน้ าเป็ นไปได้
ไม่ครอบคลุ มทัว่ พื้นที่ บริ เ วณบ่ อปลา ส่ งผลทาให้ ไม่สามารถทราบถึ ง
คุณภาพน้ าในบ่อปลาได้อย่างทัว่ พื้นที่ หุ่ นยนต์ตรวจสอบคุณภาพน้ าใน
บ่อปลาเคลื่ อนที่ แ บบอัตโนมัติระบุ ตาแหน่ งด้วยจี พี เ อส เป็ นหุ่ น ยนต์
เคลื่อนที่แบบสี่ ใบพัดที่ช่วยในการตรวจสอบคุณภาพน้ าได้อย่างทัว่ พื้นที่
โดยทาการระบุพิกดั ตาแหน่ งด้วยจีพีเอส เมื่อได้ตาแหน่ งจีพีเอสหุ่ นยนต์
จะเคลื่อนที่ไปยังตาแหน่งที่กาหนดและทาการตรวจสอบคุณภาพน้ า จาก
การทดลองหุ่ น ยนต์ ต รวจสอบคุ ณ ภาพน้ าในบ่ อ ปลาเคลื่ อ นที่ แ บบ
อัตโนมัติระบุตาแหน่ งด้วยจีพีเอส โดยทาการเคลื่ อนที่ ไปยังตาแหน่ งที่
ตรวจสอบคุ ณ ภาพน้ า ซึ่ งระบุ ต าแหน่ ง ด้ ว ยระบบจี พี เ อสมี ค่ า ความ
คลาดเคลื่ อ นจากต าแหน่ ง ที่ ก าหนดประมาณ 3.09 เมตร คิ ด เป็ น
เปอร์ เ ซ็ น ต์ค วามผิดพลาดเท่ ากับ 22.75 เปอร์ เ ซ็ นต์ เวลาที่ ใ ช้ใ นการ
เคลื่อนที่ไปตาแหน่งที่กาหนดประมาณ 116.40 วินาที

1. บทนา
ปั จจุบนั การเลี้ยงปลาเป็ นที่นิยมอย่างแพร่ หลาย มีท้ งั เลี้ ยงเพื่อ
บริ โภคหรื อเลี้ ยงเพื่อการจาหน่ าย น้ าจึงเป็ นปั จจัยสาคัญต่อการเลี้ ยงปลา
เกษตรกรผูเ้ พาะเลี้ ย งปลาจึ งต้อ งคอยสัง เกตุ สภาพน้ า โดยใช้อุป กรณ์
ตรวจวัดคุณภาพน้ าเพื่อให้ทราบถึงคุณภาพของน้ าและทาการแก้ไขหรื อ
ปรับปรุ งสภาวะของน้ า การตรวจวัดคุณภาพน้ า [1] จึงมีความสาคัญเป็ น
อย่างมาก เนื่ องจากปั จจุบนั การตรวจวัดคุณภาพน้ าในบ่อปลาจะตรวจวัด
บริ เ วณขอบบ่ อปลาหรื อน าตัวอย่า งน้ าขึ้ น มาตรวจสอบทาให้ ใ ช้ระยะ
เวลานานและตรวจสอบได้ไม่ครอบคลุมทัว่ บริ เวณบ่อปลา

ค าส าคัญ : หุ่ น ยนต์ต รวจสอบคุ ณภาพน้ า , โมดู ล เข็ม ทิ ศ , จี พีเ อส,
การตรวจสอบคุณภาพน้ า

Abstract
The quality of water is important for fish farming. The
quality of water will affect the amount of food. Propagation and growth
of fish at present, water quality monitoring in fishponds is done by
taking a sample of water. Using a single location monitoring tool in a
fish pond. Due to the fact that water quality monitoring is not possible
throughout the pond area. As a result, the quality of fish pond water can
not be fully understood. The robots investigate quality water a fish pond

รู ปที่ 1 หุ่ นยนต์ตรวจสอบคุณภาพน้ าในบ่อปลาเคลื่ อนที่ แบบอัตโนมัติ
ระบุตาแหน่งด้วยจีพีเอส
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ดังนั้นงานวิจยั ครั้งนี้ จึงสร้ างหุ่ นยนต์ตรวจสอบคุณภาพน้ าใน
บ่อปลาเคลื่อนที่แบบอัตโนมัติระบุตาแหน่ งด้วยจีพีเอส [2] โดยผูใ้ ช้จะ
กาหนดพิกดั ตาแหน่งที่จะให้หุ่นยนต์เคลื่ อนที่ไป ตัวโปรแกรมจะทาการ
คานวณหาองศาตาแหน่ งปลายทางเพื่อหมุนตัวของหุ่ นยนต์ให้เข็มทิ ศชี้
ไปยังตาแหน่ งที่ ก าหนด จากนั้น หุ่ น ยนต์จะเคลื่ อนที่ ไปยังต าแหน่ ง ที่
กาหนดโดยใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ ใ นการควบคุ ม [3] เพื่อทาการ
ตรวจสอบคุ ณภาพน้ าตามตาแหน่ งที่ ก าหนดและทาการส่ งข้อมู ล ผ่าน
โมดูลสื่ อสารไร้สายมายังจอแสดงผล [4] ทาให้การตรวจสอบคุณภาพน้ า
ทาได้ครอบคลุมจึงเป็ นประโยชน์ต่อเกษตรกรผูเ้ พาะเลี้ยงปลา

ค่าพีเอช avgValue คือค่าสัญญาณอนาล็อกที่อ่านได้จากเซนเซอร์ วดั พีเอช
phValue คือค่าความเป็ นกรด-ด่างของน้ า
ความเป็ นกรด-ด่ าง (pH) เป็ นความเข้มข้นของไฮโดรเจน
ไอออนที่มีอยูใ่ นน้ าในบ่อเลี้ยงปลาช่ วงความเป็ นกรด-ด่างที่เหมาะสมต่อ
การเพาะเลี้ยงปลาอยูใ่ นช่วง 6.5-8.5 ทั้งนี้ จะขึ้นอยูก่ บั อุณหภูมิของบ่อปลา
อุณหภูมิ (Temperature) โดยปกติปลาในเขตร้อนมีอุณหภูมิที่เหมาะสม
ควรมีอุณหภูมิอยูใ่ นช่วง 25-32 องศาเซลเซียส

3. หลักการทางาน
เริ่ มต้นการทางานผูใ้ ช้ทาการระบุพิกดั ตาแหน่ งจีพีเอสทั้งสี่ มุม
ของบ่ อ ปลาผ่ า นทางแป้ น ปุ่ มกด โปรแกรมจะก าหนดต าแหน่ ง การ
เคลื่ อ นที่ 9 ต าแหน่ ง และค านวณแบ่ ง พื้ น ที่ ใ ห้ มี ร ะยะห่ า งระหว่ า ง
ตาแหน่ง 10 หรื อ 15 เมตร เมื่อได้ตาแหน่งเริ่ มต้นโปรแกรมจะคานวณหา
องศาของตาแหน่ ง ที่ ร ะบุ โ ดยค านวณจากสมการที่ 1 และค านวณหา
ระยะห่ างโดยคานวณจากสมการที่ 2 จากนั้นหุ่ นยนต์จะหมุนตัวเพื่อให้
เข็มทิศชี้ไปตาแหน่งที่กาหนด จากนั้นหุ่ นยนต์จะเคลื่อนที่ดว้ ยใบพัดสี่ ใบ
ที่ติดกับมอเตอร์ในการเคลื่อนที่ไปยังตาแหน่งที่กาหนด เมื่อถึงตาแหน่ งที่
กาหนดหุ่ นยนต์จะหยุดเพื่อทาการตรวจสอบคุณภาพน้ าในตาแหน่ งนั้น
และทาการส่ งข้อมูลผ่านโมดูลสื่ อสารไร้สายมายังจอแสดงผล

2. ทฤษฎีทเี่ กีย่ วข้ อง
จีพีเอสระบบก าหนดตาแหน่ งบนโลกคือระบบดาวเทียมนา
ร่ องโลก เพื่อระบุขอ้ มูลของตาแหน่ งและเวลาโดยอาศัยการคานวณจาก
ความถี่สญ
ั ญาณนาฬิกาที่ส่งมาจากตาแหน่งของดาวเทียมต่างๆ ที่โคจรอยู่
รอบโลกทาให้สามารถระบุตาแหน่ ง ณ จุดที่ สามารถรับสัญญาณได้ทว่ั
โลกและในทุกสภาพอากาศ รวมถึงสามารถคานวณความเร็ วและทิศทาง
การหาทิ ศ ทางและหาระยะทางของหุ่ น ยนต์ เมื่ อ ได้พิ ก ัด
ตาแหน่งปลายทางจากจีพีเอส โปรแกรมจะคานวนหามุมเพื่อหมุนตัวของ
หุ่นยนต์ให้หนั ทิศตรงกับตาแหน่งที่กาหนด ดังสมการที่ 1 และคานวนหา
ระยะห่ างจากตาแหน่งที่กาหนดดังสมการที่ 2 (X0 , Y0) คือตาแหน่ งต้น
ทาง (X1, Y1) คือตาแหน่ งปลายทาง r คื อระยะห่ างจากตาแหน่ งที่
กาหนด  คือองศาของตาแหน่งปลายทาง
(1)

 Y1  Y0 

 X1  X 0 

1
  tan 

r

X

 X 0   Y1  Y0 
2

1

Solar Cell
24VDC 20 W

HMC5983
DigitalCompass
Sensor

Module GPS

Bluetooth

Bluetooth

Battery
12 VDC 11 A

Regulattor
12 VDC To
5 VDC

Arduino
Mega2560

Analog pH
Meter

Arduino
Mega2560

Temperature
Sensor

Monitor

output

DC Motor
Drive
2

Pulse

Keypad

(2)
M

  avgValue  5.0  


1024



phValue 


6





(3)

phValue  3.5  phValue

(4)

รู ปที่ 1 ไดอะแกรมหุ่ นยนต์ตรวจสอบคุณภาพน้ าในบ่อปลาเคลื่ อนที่แบบ
อัตโนมัติระบุตาแหน่งด้วยจีพีเอส

4. ผลการทดลอง
จากการวิจยั หุ่ นยนต์ตรวจสอบคุณภาพน้ าในบ่อปลาเคลื่ อนที่
แบบอัตโนมัติระบุตาแหน่งด้วยจีพีเอส ได้แบ่งการทดลองเป็ น 3 ส่ วน คือ
การทดลองหาความแม่ น ยาการเคลื่ อนที่ ไปตาแหน่ งที่ ก าหนด, การ
ทดลองการใช้เ วลาในการเคลื่ อนที่ ไปแต่ ล ะต าแหน่ งและการทดลอง
ตรวจสอบคุณภาพน้ าให้ครอบคลุมทัว่ พื้นที่

จากสมการที่ 3 การแปลงสัญญาณอนาล็อกที่ได้จากเซนเซอร์
วัดค่าพีเอชเป็ นมิลลิโวลล์และจากสมการที่ 4 การแปลงค่ามิลลิ โวลล์เป็ น
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การทดลองหาความแม่นยาการเคลื่ อนที่ไปตาแหน่ งที่กาหนด
โดยแบ่งพื้นที่ให้มีระยะห่ างระหว่างตาแหน่ งที่ระยะ 10 เมตร ก าหนด
ตาแหน่งปลายทาง 9 ตาแหน่ง จากผลการทดลองคิดเป็ นเปอร์ เซ็นต์ความ
ผิดพลาดเท่ากับ 22.75 เปอร์เซ็นต์ ดังรู ปที่ 2

รู ปที่ 4 เวลาที่ใช้ในการเคลื่อนที่ไปตาแหน่งที่กาหนด
การทดลองการใช้เวลาในการเคลื่ อนที่ ไปแต่ ล ะตาแหน่ งที่
กาหนด โดยแบ่งพื้นที่ ใ ห้มีระยะห่ างระหว่างตาแหน่ งที่ ระยะ 15 เมตร
ก าหนดต าแหน่ งปลายทาง 9 ตาแหน่ ง ผลการทดลองใช้เ วลาในการ
เคลื่อนที่มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 167.38 วินาที ดังรู ปที่ 5

รูปที่ 2 ค่าความคลาดเคลื่อนจากการเคลื่อนที่ไปตาแหน่งที่กาหนด
การทดลองหาความแม่นยาการเคลื่ อนที่ไปตาแหน่ งที่กาหนด
โดยแบ่งพื้นที่ให้มีระยะห่ างระหว่างตาแหน่ งที่ระยะ 15 เมตร ก าหนด
ตาแหน่งปลายทาง 9 ตาแหน่ง จากผลการทดลองคิดเป็ นเปอร์ เซ็นต์ความ
ผิดพลาดเท่ากับ 21.00 เปอร์เซ็นต์ ดังรู ปที่ 3

รู ปที่ 5 เวลาที่ใช้ในการเคลื่อนที่ไปตาแหน่งที่กาหนด
การทดลองตรวจสอบคุ ณภาพน้ าตามตาแหน่ งที่ กาหนดโดยแบ่ง
พื้นที่ ให้มีระยะห่ างระหว่างตาแหน่ งที่ระยะ 10 เมตร ก าหนดตาแหน่ ง
ปลายทาง 9 ตาแหน่ ง ผลการทดลองการตรวจสอบคุณภาพน้ ามีค่าพีเอช
เฉลี่ยเท่ากับ 8.69 ณ อุณหภูมิที่ 31 องศาเซลเซียส ดังรู ปที่ 6

รูปที่ 3 ค่าความคลาดเคลื่อนจากการเคลื่อนที่ไปตาแหน่งที่กาหนด

ES
 100
S
S = ระยะตาแหน่งจริ งที่ผใู ้ ช้ระบุ
E = ตาแหน่งที่ได้จากการเคลื่อนที่ของหุ่ นยนต์

การทดลองการใช้เวลาในการเคลื่ อนที่ ไปแต่ ล ะตาแหน่ งที่
กาหนด โดยแบ่งพื้นที่ ใ ห้มีระยะห่ างระหว่างตาแหน่ งที่ ระยะ 10 เมตร
กาหนดตาแหน่ งปลายทาง 9 ตาแหน่ ง จากผลการทดลองใช้เวลาในการ
เคลื่อนที่มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 116.40 วินาที ดังรู ปที่ 4

ค่าความผิดพลาดเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
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5. สรุปผลการทดลอง
จากผลการทดลองหุ่ นยนต์ตรวจสอบคุ ณภาพน้ าในบ่อปลา
เคลื่ อ นที่ แ บบอัต โนมัติ ระบุ ต าแหน่ ง ด้ว ยจี พี เ อส สามารถตรวจสอบ
คุณภาพน้ าตามตาแหน่ งที่กาหนดที่ระยะห่ างระหว่างตาแหน่ งที่ 10 และ
15 เมตร มี ค่ าพีเอชเฉลี่ ยเท่ากับ 8.69 และ 8.62 ณ อุณหภูมิที่ 31 องศา
เซลเซี ยส มีค่าความคลาดเคลื่ อนจากตาแหน่ งที่กาหนดเฉลี่ยเท่ากับ 3.09
และ 3.16 เมตร คิดเป็ นเปอร์เซ็นต์ความผิดพลาดเท่ากับ 22.75 เปอร์ เซ็นต์
และ 21.00 เปอร์ เซ็นต์ การใช้เวลาในการเคลื่ อนที่ไปตาแหน่ งที่กาหนด
เฉลี่ยเท่ากับ 116.40 และ 167.38 วินาที หุ่ นยนต์ตรวจสอบคุณภาพน้ าใน
บ่ อ ปลาเคลื่ อ นที่ แ บบอัต โนมัติ ร ะบุ ต าแหน่ ง ด้ ว ยจี พี เ อส สามารถ
ตรวจสอบคุ ณภาพน้ าได้ค รอบคลุ ม ทัว่ พื้ น ที่ บ่ อ ปลาจึ ง ส่ ง ผลดี ต่อ การ
เจริ ญ เติ บ โตและลดอัตราการเกิ ด โรคจึ ง เป็ นประโยชน์ ต่ อ เกษตรกร
ผูเ้ พาะเลี้ยงปลาและคนที่ตอ้ งการตรวจสอบคุณภาพน้ า

รูปที่ 6 การตรวจสอบคุณภาพน้ าตามตาแหน่งที่กาหนด
การทดลองตรวจสอบคุณภาพน้ าตามตาแหน่ งที่กาหนดโดย
แบ่ ง พื้ น ที่ ใ ห้ มี ร ะยะห่ า งระหว่ า งต าแหน่ ง ที่ ร ะยะ 15 เมตร ก าหนด
ตาแหน่งปลายทาง 9 ตาแหน่ ง ผลการทดลองการตรวจสอบคุณภาพน้ ามี
ค่าพีเอชเฉลี่ยเท่ากับ 8.62 ณ อุณหภูมิที่ 31 องศาเซลเซียส ดังรู ปที่ 7
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รูปที่ 7 การตรวจสอบคุณภาพน้ าตามตาแหน่งที่กาหนด

รูปที่ 8 หุ่นยนต์ตรวจสอบคุณภาพน้ าในบ่อปลาเคลื่อนที่แบบอัตโนมัติ
ระบุตาแหน่งด้วยจีพีเอสที่ใช้ในงานวิจยั
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อุปกรณ์ ตรวจสอบการเจือปนของนา้ ในนา้ ยางพาราดิบด้ วยวิธีการทดสอบทางไฟฟ้ า
An Investigate Water Impurities Equipment in Hevea Rubber Latex Using Electrical Testing Method.
ชลิดา จันทจิรโกวิท, ภาณุพงศ์ อุดมปาละ, ธนาวุฒิ ธนวาณิชย์ และ กมล บุญล้ อม
ศูนย์ความเชี่ยวชาญทางคลื่นไมโครเวฟและเทคโนโลยีหุ่นยนต์ สานักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
80 หมู่ 9 ถนนพหลโยธิ น ตาบลบ้านดู่ อาเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100 โทรศัพท์ 053-776395 E-mail: thefirst_.bloodlust@hotmail.com
latex can be acceptable about 2:8 impurities ratio. And get the value of
the capacitive value is 375uF and voltage electrical charger time
constant is 3.75 second in case of pure hevea rubber latex has 658uF of
the capacitive value and voltage electrical charger time constant is 6.58
second. Therefor, in this research can be develop and apply and used for
dielectric material testing in other material for the future.

บทคัดย่ อ
การวิจยั ครั้งนี้ เป็ นการศึกษาวิจยั เพื่อการพัฒนาสร้ างอุปกรณ์
ตรวจสอบการเจือปนของน้ าในน้ ายางพาราดิ บด้วยวิธีการทดสอบทาง
ไฟฟ้ า โดยมุ่ งเน้น เรื่ องการวัด และตรวจสอบการเจื อปนของน้ า ในน้ า
ยางพาราดิบโดยจะอาศัยหน่วยประมวลผลไมโครคอนโทรเลอร์ Arduino
328 นาค่าเวลาที่ได้จากการวัดค่าแรงดันไฟฟ้าที่ทาการชาร์ ตประจุไฟฟ้า
ของน้ ายางพาราดิบที่ทดสอบนามาคานวณหาค่าตัวเก็บประจุและค่าไดอิ
เล็กตริ กวัสดุ เพื่อนาไปบอกถึ งอัตราส่ วนระหว่างน้ ากับน้ ายางพาราดิ บที่
ถูกเจือปน ในการทดสอบผูว้ ิจยั ได้ใช้น้ ายางพาราดิ บสายพันธุ์ RRIM600
ในจังหวัดเชียงรายมาทาการทดลองซึ่ งได้ผลการทดลองพบว่าในปริ มาณ
ส่ วนผสมระหว่างน้ าต่ อน้ ายางพาราดิ บสามารถยอมรั บได้ที่อตั ราส่ วน
เท่ากับ 2:8 ส่วนซึ่งจะได้ค่าของตัวเก็บประจุไฟฟ้ าที่ประมาณ 375uF และ
ใช้เวลาในการชาร์ตประจุไฟฟ้าประมาณ 3.75วินาที ในกรณี ที่น้ ายางไม่มี
การเจือปนของน้ าจะมีค่าของตัวเก็บประจุไฟฟ้าที่ประมาณ 658uF และ
ใช้เวลาในการชาร์ ตประจุไฟฟ้ าประมาณ 6.58วินาที และงานวิจยั ชิ้ นนี้
สามารถนาไปพัฒนาและประยุกต์ใช้กบั การทดสอบค่าไดอิเล็กตริ กวัสดุ
ในวัสดุชนิดอื่นที่เป็ นของเหลวได้ในอนาคต

Keywords: Hevea rubber latex, Voltage electrical charger, dielectric
material testing

Hevea Rubber Latex

10K OHM

Resistor

DUT

BD42754
LDO Power
Supply

GND

Analog 0
BUFFER

Arduino
328

LCD

คาสาคัญ: น้ ายางพาราดิ บ, การชาร์ ตประจุไฟฟ้า, การทดสอบค่าไดอิเล็ก
ตริ กวัสดุ

รู ปที่ 1 แผนผังการทางานของอุปกรณ์ตรวจสอบการเจือปนของน้ าในน้ า
ยางพาราดิบด้วยวิธีการทดสอบทางไฟฟ้า

Abstract

บทนา
ปั จจุบนั ยางพาราเป็ นพืชเศรษฐกิ จที่มีความสาคัญมากต่อการ
พัฒนาประเทศโดยทารายได้ให้ กบั ประเทศเป็ นจานวนหลายล้านบาท
นอกจากนี้ ย งั มี บ ทบาทส าคัญ ต่ อ ชี วิต และความเป็ นอยู่ข องเกษตรกร
ชาวสวนยางกว่าล้านคนกระจายไปทัว่ ประเทศ ในประเทศไทยเป็ นผูผ้ ลิ ต
ยางมากเป็ นอันดับหนึ่ งของโลกมีพ้ืนที่ปลูกประมาณ 12 ล้านไร่ ผลผลิ ต
ยางในปั จจุบนั มี ประมาณ 2.6 ล้านตัน ในจานวนนี้ ส่งออกประมาณ 2.3
ล้านตัน หรื อประมาณร้ อยละ 89 ของผลผลิ ตรวมทั้งประเทศ เกษตรกร
ชาวสวนยางนิ ยมขายน้ ายางพาราสดมากกว่าการทายางแผ่นดิ บ เนื่ องจาก
มีขอ้ ดี คือเกษตรกรไม่ตอ้ งเสี ยค่าใช้จ่ายในการซื้ อวัสดุอุปกรณ์ในการทา

In this research is a research study for the development of an
investigate water impurities equipment in hevea rubber latex using
electrical testing method. Therefor, focus on measuring and monitoring
adulteration of water in hevea rubber latex. And using a microcontroller
Arduino328 for read the voltage electrical charger of hevea rubber
latex. Which, in this research using a hevea rubber latex RRIM600
breed in chiangrai province for testing. Which, the results showed
amount of ingredients between the water impurities in hevea rubber
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 = ค่าคงที่ไดอิเล็กตริ ก

ยางแผ่น เช่น ตะแกรง น้ ากรด กรองลวด โต๊ะนวดยาง และจักรรี ดยาง ใน
กระบวนการจาหน่ ายน้ ายางพาราดิ บนั้นจะต้องมี การตรวจสอบปริ มาณ
การเจือปนของน้ าต่อเนื้อยางพาราดิ บซึ่ งจะเป็ นตัวบ่งบอกความมีคุณภาพ
ของน้ า ยางพาราดิ บ ในน้ า ยางพาราดิ บ นั้ น หากมี ป ริ ม าณเนื้ อ ยางที่ มี
สัดส่วนมากกว่าปริ มาณของน้ าจะทาให้น้ ายางพาราดิบนั้นมีคุณภาพสู ง
ดังนั้นจากปั ญหาที่เกิดขึ้นดังกล่าวระบบตรวจสอบค่าของการ
เจือปนของน้ าในน้ ายางพาราดิ บจึงมี ความจาเป็ นอย่างยิง่ คณะผูว้ ิจยั จึ งมี
แนวคิดในการออกแบบ และสร้ างอุปกรณ์ ตรวจสอบการเจือปนของน้ า
ในน้ ายางพาราดิบด้วยวิธีการทดสอบทางไฟฟ้ าเพื่อที่จะให้ความยุติธรรม
เกิดขึ้นในการซื้อขายระหว่างเกษตรกรในฐานะผูข้ าย และพ่อค้าคนกลาง
โรงงานอุตสาหกรรมในฐานะผูซ้ ้ือ

A = พื้นที่หน้าตัดของสารตัวนาที่เป็ นแผ่นเพลท
d = ระยะห่ างระหว่างแผ่นเพลททั้งสอง
ค่าคงที่ เวลาของแรงดันสามารถอธิ บายได้ด้วยหลักการดังนี้
คือ พิจารณาที่วงจรดังแสดงในรู ปที่ 2

ทฤษฎีทเี่ กีย่ วข้ อง

รู ปที่ 3 วงจรสมมูลของวงจร RC
เมื่ อสวิตช์ (SW) ปิ ดวงจร แหล่งจ่ายแรงดัน (VDC) จะจ่าย
แรงดันให้กบั วงจร และทันทีที่กระแสไฟฟ้าไหลผ่านตัวต้านทาน (R) เข้า
ไปสู่ ตวั เก็บประจุ (C) แรงดันไฟฟ้าจะเข้าไปสะสมอยูท่ ี่ตวั เก็บประจุ และ
จะค่อยๆ เพิม่ ขึ้น (VC) จนถึงค่าสู งสุ ดที่ค่าเวลาหนึ่งซึ่งสามารถคานวณได้
จากสมการด้างล่าง
T = RC วินาที
[2]

ค่าคงที่ไดอิ เล็กตริ ก เขี ยนแทนด้วยสัญลักษณ์  เป็ นค่าที่ ใช้
แสดงถึ งความสามารถในการที่ จะทาให้เกิ ดเส้นแรงแม่เหล็กขึ้นเมื่ อนา
วัสดุต่างชนิ ดกันมาทาเป็ นฉนวนคัน่ ระหว่างแผ่นเพลท ค่าคงที่ของไดอิ
เล็กตริ กแต่ละตัวจะแตกต่างกันออกไป ดังนั้นตัวเก็บประจุที่ใช้ไดอิ เล็ก
ตริ ก ต่างกันถึ งแม้จะมี ข นาดเท่ากัน ค่าความจุแ ละอัตราทนแรงดันอาจ
แตกต่างกันออกไป[1] การทดสอบค่าคงที่ไดอิเล็กตริ กของวัสดุใดนั้นทา
ได้โดยนาวัสดุน้ นั ไปวางไว้ในสนามไฟฟ้ า โดยวัสดุใดมีค่าคงที่ไดอิเล็ก
ตริ กสู งจะกักเก็บพลังงานไฟฟ้ าได้มากและจะมี ช่วงเวลาในการกักเก็บ
ประจุที่นานกว่าวัสดุใดมีค่าคงที่ไดอิเล็กตริ กต่าๆ ซึ่ งค่าคงที่ไดอิเล็กตริ ก
ของวัสดุ มีค่าเท่ากับอัตราส่ วนระหว่างค่าความจุไฟฟ้ า (capacitance) ของ
วัสดุต่อค่าความจุไฟฟ้าของสูญญากาศ โดยค่าคงที่ไดอิเล็กตริ กของวัสดุที่
เป็ นสู ญญากาศมีค่าเท่ากับ 1 ค่าคงที่ไดอิเล็กตริ กของวัสดุที่เป็ นอากาศมี
ค่าเท่ากับ 1.0006

โดยที่

การออกแบบโครงสร้ าง และส่ วนประกอบ
ในการออกแบบในส่ วนโครงสร้ าง และส่ วนประกอบทาง
ผูว้ ิจยั ได้ทาการออกแบบให้สอดคล้องกับรู ปแบบทางกายภาพ และการใช้
งานที่เหมาะสมโดยได้เลือกวัสดุอุปกรณ์ตรวจสอบการเจือปนของน้ าใน
น้ ายางพาราดิ บ โดยขนาดของแผ่นเพลทตัวนาที่ทาจากแผ่นทองแดงที่มี
พื้นที่หน้าตัด กว้าง 3.81 เซนติเมตรและ ยาว 3.81 เซนติเมตรมีระยะห่ าง
ระหว่างแผ่นเพลททั้งสองเท่ากับ 1 เซนติเมตร มีกระบอกสาหรับบรรจุน้ า
ยางพาราดิ บขนาดความกว้างเท่ากับ 8.8 เซนติเมตร ความสู งเท่ากับ 11.2
เซนติเมตร สามารถบรรจุนายางพาราดิ บได้ปริ มาณเท่ากับ 500 มิลลิลิตร
และต่ออนุกรมร่ วมกับตัวต้านทานขนาด 10 กิโลโอห์มและทาการวัดและ
เก็ บ ค่ า ของแรงดัน ที่ ท าการชาร์ ต และดิ ส ชาร์ ต ประจุ ผ่ า นทางพอร์ ต
อนาล็อกอินพุตของไมโครคอนโทรเลอร์ Arduino328(UNO) ขนาด10บิต
และแสดงผลของการวัด และทดสอบผ่ า นทางจอ LCD ขนาด16x4
ตัวอักษร

รู ปที่ 2 การทดสอบค่าไดอิเล็กตริ กของวัสดุ
และเราสามารถหาค่าการเก็บประจุได้จากสมการ
A
C 
d
โดยที่ C = ค่าการเก็บประจุมีหน่วยเป็ นฟารัด(F)

C คือ ค่าตัวเก็บประจุ (F)
R คือ ค่าตัวต้านทาน (Ohm)

[1]
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ของวัสดุที่ได้จากการคานวณนั้นจะเป็ นตัวบ่งบอกค่าของการเจือปนของ
สัดส่ วนระหว่างปริ มาณของน้ ากับปริ มาณของเนื้ อยางพาราดิ บ แล้วนา
ค่าที่ได้แสดงผลผ่านทางจอ LCD ต่อไป

วิธีการดาเนินงาน
จากรู ปที่ 4 แสดงองค์ประกอบภายในกระบอกทดสอบและ
วงจรสมมูล ของอุปกรณ์ ตรวจสอบการเจื อปนของน้ าในน้ ายางพาราดิ บ
ด้วยวิธีการทดสอบทางไฟฟ้าโดยองค์ประกอบหลักของวงจรประกอบด้วย
วงจรแหล่งจ่ายแรงดันแบบสวิทซ์ ช่ิ งทาหน้าที่ แปลงแรงดันขนาด220VAC
เป็ นแหล่งจ่ายแรงดันกระแสตรงขนาด12VDC กระแส 5A เพื่อจ่ายกาลังงาน
ให้กบั หน่วยประมวลผลกลางไมโครคอนโทรเลอร์ Arduino328 วงจรแหล่งจ่าย
แรงดันกระแสตรงแบบการสู ญเสี ยต่า(Low voltage dropout :LDO) BD42754
ขนาด5VDC กระแส 500mA เพื่อจ่ายแรงดันให้ก ับอุ ปกรณ์ ตรวจสอบน้ า
ยางพาราดิบ หน่วยประมวลผลกลางใช้ไมโครคอนโทรเลอร์ Arduino328 ทา
การรับค่าแรงดันอนาล็อกที่ได้จากกระบอกทดสอบและทาหน้าที่ประมวลผล
และแสดงผล

รู ปที่ 5 ขั้นตอนแสดงการทางานของอุปกรณ์ในงานวิจยั

Capacitor
10K OHM

ผลการทดลอง

Resistor

BD42754
LDO
Power
Supply

A

จากการวิ จ ัย อุ ป กรณ์ ต รวจสอบการเจื อ ปนของน้ าในน้ า
ยางพาราดิ บด้วยวิธีการทดสอบทางไฟฟ้า โดยทาการนาน้ ายางพาราดิ บ
สายพันธุ์ RRIM600 ในจังหวัดเชี ยงรายมาทาการทดลอง ในการทดลอง
จะทาการนาน้ ายางพาราดิ บมาผสมน้ าแล้วทาการทดสอบโดยอัตราส่ วน
ของการผสมน้ าต่อน้ ายางพาราดิ บนั้นมีดงั นี้ 0:0, 1:9, 2:8, 3:7, 4:6, 5:5,
6:4, 7:3, 8:2, 9:1 ตามลาดับ และเมื่ อท าการใส่ น้ ายางพาราดิ บที่ มี
ส่ ว นผสมของน้ า เข้า ไปยัง กระบอกทดสอบแล้ว ท าการวัด ค่ า เวลาที่
อุปกรณ์ทาการชาร์ ตประจุไฟฟ้ าแล้วทาการคานวณค่าของตัวเก็บประจุ
และค่าของไดอิเล็กตริ กของวัสดุ และทาการบันทึกค่าของผลการทดลอง
ทั้ง 10 ค่าโดยในการวัดจะทาการวัดค่าจานวน10ครั้งต่อการบันทึกค่าแล้ว
นามาทาการหาค่าเฉลี่ ยเพื่อความแม่นยาในการวัดค่า แล้วบันทึกผลการ
ทดลองลงในตารางที่ 1 และแสดงค่าความเบี่ยงเบนของตัวเก็บประจุที่ได้
จากการคานวณและได้จากเครื่ องมือวัดมาตรฐานลงในตางรางที่ 2
ตารางที่ 1 ค่าการวัดค่าเวลาการชาร์ตประจุไฟฟ้าและค่าตัวเก็บประจุ

d
GND

Hevea Rubber Latex

DUT
รู ปที่ 4 องค์ประกอบภายในกระบอกทดสอบและวงจรสมมูล

หลักการทางานของอุปกรณ์ ตรวจสอบการเจือปนของน้ าใน
น้ ายางพาราดิบด้วยวิธีการทดสอบทางไฟฟ้ า ขั้นตอนแรกนาน้ ายางพารา
ดิบที่จะทาการทดสอบใส่ ลงในกระบอกทดสอบจนถึ งระดับที่กาหนดไว้
ซึ่งจะได้ปริ มาตรของน้ ายางพาราดิ บเท่ากับ 500 มิลลิลิตร จากนั้นทาการ
เปิ ดอุปกรณ์ตรวจสอบเพื่อทาการจ่ายแรงดันไฟฟ้ าเข้าสู่ กระบอกทดสอบ
แรงดันจะทาการเพิ่มขึ้นไปเรื่ อยๆจนเมื่อเวลาผ่านไปจะทาให้แรงดันที่ตก
คร่ อมกระบอกทดสอบมีค่าเท่ากับ แหล่งจ่ายซึ่ งมีค่าเท่ากับ 5VDC และ
ในขณะที่กาลังทาการทดสอบไมโครคอนโทรเลอร์ Arduino328 จะทา
การอ่านค่าแรงดันที่ ตกคร่ อมกระบอกทดสอบผ่านทางพอร์ ตอนาล็อก
ของไมโครคอนโทรเลอร์ จนเมื่อแรงดันมีค่าเท่ากับแหล่ งจ่ายก็จะทาการ
บันทึกค่าเวลา( T ) ที่ใช้ในการเก็บประจุของกระบอกทดสอบน้ ายางพารา
ดิบและนาค่าพารามิเตอร์ค่าเวลา( T ) ที่ได้เข้าไปแทนลงในสมการที่ 2 ซึ่ ง
จะได้ค่าของตัวเก็บประจุ( C ) ของกระบอกทดสอบออกมา และทาง
ผูว้ ิจยั ได้นาเครื่ องมือวัดมาตรฐานรุ่ น Agilent U1231A มาวัดค่าของตัว
เก็บประจุ( C ) เพื่อหาค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน หลังจากนั้นไมโครคอนโทรเลอร์ ก็
จะทาการประมวลผลโดยน าค่าของตัวเก็ บประจุที่ได้นาไปแทนลงใน
สมการที่ 1 เพื่อทาการหาค่าไดอิเล็กตริ กของวัสดุ ซึ่ งค่าของไดอิเล็กตริ ก

อัตราส่ วน
น้ า / น้ า
ยางพารา

ค่ าเวลาที่ ท าการ
ชาร์ จประจุ T
(วินาที)

ค่ าของตั ว
เก็บประจุจาก
การค านวณ
C (uF)

ค่าของตัวเก็บประจุ
จากเครื่ องมื อ วั ด
มาตรฐาน C (uF)

ค่ าคงที่
ไดอิ เล็ ก
ต ริ ก

คุ ณภ า พ ก า ร
ยอมรั บของน้ า
ยางพารา

0:10
1:9
2:8
3:7
4:6
5:5
6:4
7:3
8:2
9:1
0:0

6.58
4.67
3.75
3.65
3.58
3.52
3.47
3.39
3.30
2.48
วัดไม่ได้

658
467
375
365
358
352
347
339
330
248
วัดไม่ได้

789
537
420
408
398
390
384
379
369
297
วัดไม่ได้

4.53
3.21
2.58
2.51
2.46
2.42
2.39
2.33
2.27
1.73
1

ดีมาก
ดี
ปานกลาง
ไม่ยอมรับ
ไม่ยอมรับ
ไม่ยอมรับ
ไม่ยอมรับ
ไม่ยอมรับ
ไม่ยอมรับ
ไม่ยอมรับ
ไม่มียาง
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ได้มี ค่ า ต่ ากว่ า 3.75วิ น าที นั้น จะเป็ นการเจอปนของน้ า ที่ ไม่ ส ามารถ
ยอมรับได้สาหรับน้ ายางพาราดิบ

ตารางที่ 2 ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานของตัวเก็บประจุที่ได้จากการ
คานวณและได้จากเครื่ องมือวัดมาตรฐาน
อัตราส่ วน
น้ า /
น้ า
ยางพารา

ค่าของตัวเก็บประจุ
จากการคานวณ C
(uF)

ค่ าของตัวเก็บ ประจุจาก
เครื่ องมือวัดมาตรฐาน
C (uF)

ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(%)

0:10
1:9
2:8
3:7
4:6
5:5
6:4
7:3
8:2
9:1
0:0

658
467
375
365
358
352
347
339
330
248
วัดไม่ได้

789
537
420
408
398
390
384
379
369
297
วัดไม่ได้

16.60
13.04
10.71
10.54
10.05
9.74
9.64
10.55
10.57
16.50
วัดไม่ได้

ข้ อเสนอแนะ
1. ในการทาการทดสอบการเจือปนของปริ มาณน้ าต่อน้ ายางพาราดิ บนั้น
จะต้องดาเนิ นการโดยการใช้เวลาที่น้อยที่สุดเนื่ องจากเมื่อเวลาผ่านไปน้ า
ยางพาราจะเริ่ มมีการละเหยและจะเริ่ มเข้าสู่ การแข็งตัวซึ่ งจะทาให้การวัด
ค่านั้นมีค่าที่ผิดพลาดสู ง
2. ควรจะต้องมี ก ารปรั บปรุ งเพื่อสอบเที ยบกับเครื่ องมื อวัดที่ มีคุณภาพ
มาตรฐาน ซึ่งสามารถจะพัฒนาต่อยอดในการวัดค่าคงที่ไดอิเล็กตริ กวัสดุ
สาหรับน้ ายางพาราดิบหลายสายพันธุ์
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(ก)
(ข)
รู ป ที่ 6 (ก) การวัด ค่ า ของตัว เก็ บ ประจุ ที่ มีก ารเจื อ ปนของน้ าในน้ า
ยางพาราดิบ ด้วยเครื่ องมือวัดมาตรฐานรุ่ น Agilent U1231A (ข) อุปกรณ์
ตรวจสอบการเจือปนของน้ าในน้ ายางพาราดิ บด้วยวิธีการทางไฟฟ้ าที่ใช้
ในงานวิจยั

วิจารณ์ และสรุปผล
ผลการวิจยั การออกแบบและสร้างอุปกรณ์ตรวจสอบการเจือ
ปนของน้ าในน้ ายางพาราดิ บด้วยวิธีการทดสอบทางไฟฟ้ าสามารถบอก
ได้วา่ เมื่อทาการนาปริ มาณน้ าเข้าไปผสมกับปริ มาณน้ ายางพาราดิ บเพื่อทา
การทดสอบการวัดหาค่าตัวเก็บประจุไฟฟ้ าและหาค่ าคงที่ไดอิเล็กตริ ก
 พบว่า ในปริ มาณส่ ว นผสมระหว่างน้ าต่ อ น้ า ยางพาราดิ บ สามารถ
ยอมรับได้ที่อตั ราส่ วนเท่ากับ 2:8 ส่ วนซึ่ งจะได้ค่าของตัวเก็บประจุไฟฟ้ า
ที่ประมาณ 375uF และใช้เวลาในการชาร์ ตประจุไฟฟ้ าประมาณ 3.75
วินาที ในกรณี ที่น้ ายางไม่มีการเจื อปนของน้ าจะมี ค่ าของตัวเก็บ ประจุ
ไฟฟ้าที่ประมาณ 658uF และใช้เวลาในการชาร์ ตประจุไฟฟ้ าประมาณ
6.58วินาที และจากการทดสอบหากค่าเวลาในการชาร์ ตประจุไฟฟ้าที่วดั
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ระบบตรวจวัดค่ าความนาไฟฟ้ าและค่ าความเป็ นกรด–ด่ างแบบไร้ สายสาหรับการปลูกพืชไฮโดรพอนิกส์

Wireless conductivity and pH measurement system for hydroponics
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ไฮโดรพอนิ กส์เป็ นการปลูกพืชโดยไม่ใช้ดินแต่ใช้น้ าที่มีธาตุ
อาหารพืชแทน ซึ่ งนับเป็ นวิธีการใหม่ในการปลู กพืช เนื่ องจากประหยัด
พื้นที่ในการปลูกและไม่ปนเปื้ อนกับสารเคมีต่างๆ ที่อยูใ่ นดิน อย่างไรก็
ตามการที่ มีโ รงเรื อ นไฮโดรพอนิ ก ส์ จ านวนมากอาจท าให้ ผู้ ดู แ ลเกิ ด
ข้ อ จ ากั ด ในการตรวจสอบค่ า ปั จจั ย หลั ก ที่ ใ ช้ ใ นการควบคุ ม การ
เจริ ญเติบโตของพืช ซึ่ งได้แก่ อุณหภูมิ ค่าความนาไฟฟ้ าค่าและค่าความ
เป็ นกรด-ด่ าง โดยหากไม่ ส ามารถควบคุ ม ปั จจัย หลัก ดัง กล่ า วนี้ ได้จ ะ
ส่งผลกระทบทาให้การผลิ ตพืชไม่ได้มาตรฐานตามความต้องการ ดังนั้น
งานวิจยั นี้ได้เสนอการพัฒนาระบบตรวจวัดค่าความนาไฟฟ้ าและค่าความ
เป็ นกรด-ด่างแบบพกพาสาหรับการปลูกพืชไฮโดรพอนิ กส์ที่สามารถส่ ง
ข้อ มู ล แบบไร้ ส าย จากการทดลองพบว่ า ระบบที่ พ ฒ
ั นาขึ้ น สามารถ
กาหนดและควบคุ มการทางานในแต่ล ะโรงเรื อนได้ตามความต้องการ
โดยสามารถวัดและบันทึกค่าอุณหภูมิ ค่าความนาไฟฟ้ าและค่าความเป็ น
กรด–ด่าง พร้อมทั้งแสดงผลการทางานได้แบบเรี ยลไทม์
คาสาคัญ: ไฮโดรพอนิกส์, การปลูกพืชไร้ดิน, ค่าความนาไฟฟ้ า, ค่าความ
เป็ นกรด–ด่าง,เครื อข่ายเซ็นเซอร์ ไร้สาย

1. บทนา
ปัจจุบนั การปลูกพืชไฮโดรพอนิกส์ (Hydroponics) เป็ นที่นิยม
ในประเทศไทยเป็ นอย่างมาก ไฮโดรพอนิ กส์ เป็ นการปลูกพืชโดยไม่ใช้
ดินแต่ใช้น้ าที่มีธาตุอาหารพืชละลายอยู่ ซึ่ งนับเป็ นวิธีการใหม่ในการปลูก
พืชเนื่ องจากประหยัดพื้นที่ และไม่ปนเปื้ อนกับสารเคมี ต่างๆ ในดิ น ทา
ให้ได้พืชผักที่สะอาดเป็ นอาหาร เทคนิ คการปลูกพืชแบบนี้ มีรูปแบบการ
ปลูกโดยให้รากของพืชแช่ อยู่ในน้ าผสมธาตุอาหารพืชตลอดเวลา และมี
ระบบเติมอากาศลงไปในสารละลายเพื่อให้รากพืชได้รับออกซิ เจนอย่าง
สม่าเสมอ ระบบการปลูกพืชไฮโดรพอนิ กส์ แบ่งได้ดงั นี้ คือระบบน้ าบาง
(Nutrient Film Technique: NFT) ระบบกึ่ งน้ าลึ ก (Dynamic Root
Floating Technique: DRFT) และระบบน้ าลึ ก (Deep Flow Technique:
DFT) [1-3]
การปลูกพืชแบบไฮโดรพอนิ กส์อาศัยปั จจัยหลายชนิ ดในการ
ควบคุมการเจริ ญเติบโตของพืช มีงานวิจยั ที่เกี่ ยวได้แสดงว่าค่าอุณหภูมิ
ค่าความเป็ นกรด-ด่ าง และค่าระดับความนาไฟฟ้ าส่ งผลกระทบต่อการ
เจริ ญเติบโตและการพัฒนาสาหรับการปลูกพืชหลายชนิ ด [4] ซึ่ งค่าต่างๆ
เหล่านี้ จาเป็ นต้องรักษาไว้ในกระบวนการให้ธาตุอาหาร เพื่อให้แน่ ใจว่า
พื ช สามารถดู ด กลื น แร่ ธ าตุ แ ละให้ ผลผลิ ต ที่ สู งขึ้ น ส าหรั บ งานวิจ ัย ที่
เกี่ ยวข้องกับ การพัฒนาระบบควบคุ ม การปลู กพืช แบบไฮโดรพอนิ ก ส์
ได้แก่ระบบควบคุมการให้ธาตุอาหารสาหรับปลูกพืชไฮโดรพอนิกส์แบบ
น้ าบาง [5] เป็ นงานวิจยั ที่ใช้เทคโนโลยีระบบฝังตัว ปรับค่าค่าความเป็ น
กรด-ด่าง และค่าระดับความนาไฟฟ้าแบบอัตโนมัติตลอดการปลูก จาก
การทดสอบระบบพบว่าสามารถควบคุมค่าความนาไฟฟ้ าให้อยูท่ ี่ 12001500 µC/cm และค่าความเป็ นกรด–ด่างอยูท่ ี่ 5.50 – 6.50 ซึ่ งเหมาะสมแก่
การปลูกผักสลัด ต่อมามี งานวิจยั เกี่ ยวกับระบบการตรวจวัดสารละลาย
และการควบคุ ม การปลู ก ผัก คะน้ า ด้ ว ยวิ ธี ก ารไฮโดรพอนิ ก ส์ แ บบ
อัตโนมัติ [6] เป็ นงานวิ จยั ที่ ท าการตรวจวัด ค่ าความน าไฟฟ้ า และค่ า

Abstract
Hydroponic plants are planted without the use of soils, but
use water with plant nutrients dissolved. This is a new way to grow
crops because it saves space and does not contaminated with chemicals
in the soil. However, a large number of hydroponic plants may limit the
operator’s ability to determine the key factors used to regulate plant
growth that are conductivity and pH levels. If these main factors can not
be controlled, it will affect the production of non-standard plants as
needed. Therefore, this research has proposed the development of
portable conductivity and pH measurement system for hydroponic
plants that can transmit data via wireless network. The experiment
found that the developed system can be defined and controlled in each
house according to the needs. It can measure, record, and display the
results of conductivity and pH levels with real-time situation.
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อุณหภูมิ โดยมีการส่งข้อมูลไปยังไมโครคอนโทรลเลอร์ เพื่อเปรี ยบเทียบ
กับค่าปัจจัยการปลูกที่เหมาะสมแล้วควบคุมอุณหภูมิภายในโรงเรื อนให้มี
ความเหมาะสมด้วยระบบพ่นหมอก มีระบบการแจ้งเตือนให้เกษตรกรได้
ทราบเมื่ อมี ค่าความน าไฟฟ้ าไม่ เ หมาะสมพร้ อมทั้งมี ก ารบันทึ ก ข้อ มูล
ปั จจัยการปลูกลงหน่วยความจา นอกจากนี้ ยงั มีงานวิจยั ที่เกี่ ยวกับการวัด
และมอนิ เตอร์ ค่าความเป็ นกรด-ด่ างและค่าระดับความนาไฟฟ้าสาหรับ
การปลูกผัก กาดหอมโดยวิธีไฮโดรพอนิ กส์ [7] โดยงานวิ จยั นี้ ได้เสนอ
อัลกอริ ทึม Genetic เพื่อเลือกค่าที่เหมาะสมในการควบคุมความเป็ นกรดด่างและค่าระดับความนาไฟฟ้าของสารละลายพร้ อมทั้งส่ งข้อมูลแบบไร้
สายผ่านเครื อข่าย GSM
จะเห็นได้วา่ งานวิจยั ระบบควบคุมการปลูกพืชไฮโดรพอนิ กส์
ที่ผา่ นมาจะเน้นการควบคุมอุณหภูมิ ค่าความเป็ นกรด-ด่างและค่าความนา
ไฟฟ้าเป็ นหลักเพื่อให้พืชเจริ ญเติบโตและได้ผลผลิตตามต้องการ
ซึ่ งหากผูป้ ระกอบการที่ มีโรงเรื อนจานวนมากอาจเกิ ดข้อจากัดในการ
ตรวจสอบค่าปั จจัยหลักเหล่ านี้ เพราะค่าพารามิ เตอร์ ต่างๆ นี้ จะมี ความ
แตกต่างกันในแต่ละโรงเรื อน ซึ่ งผูด้ ูแลมีความจาเป็ นต้องควบคุมค่าต่างๆ
เหล่านี้ ตามความต้องการของพืชในแต่ละโรงเรื อน ดังนั้นงานวิจยั นี้ ได้
นาเสนอการพัฒนาระบบตรวจวัดค่าความนาไฟฟ้าและค่าความเป็ นกรด–
ด่ า ง แบบพกพาที่ ส ามารถก าหนดและควบคุ ม การท างานในแต่ ล ะ
โรงเรื อนได้ตามความต้องการ โดยสามารถวัดและบันทึกค่า อุณหภูมิ ค่า
ความนาไฟฟ้ าและค่าความเป็ นกรด–ด่ าง พร้ อมทั้งแสดงผลการทางาน
ได้แบบเรี ยลไทม์

- บอร์ ด Arduino Nano เป็ นบอร์ ดไมโครคอนโทรลเลอร์
สาเร็ จรู ป ที่รวมเอาตัวไมโครคอนโทรลเลอร์ และอุปกรณ์อื่นๆที่จาเป็ น
มาในบอร์ ด เดี ย ว มี ข นาดเล็ ก ใช้ ห น่ ว ยประมวลผล ATmega328
ประกอบด้วยขาดิจิตอล I/O 14 ขา ขาแอนะล็อกอินพุต 8 ขา มีความเร็ ว
16 MHz
- มอดูลสื่ อสารไร้สาย NRF24L01 เป็ นมอดูลสื่ อสารไร้สาย ที่
สามารถเป็ นได้ท้ งั ตัวรั บและตัวส่ ง ทางานความถี่ ที่ 2.4 GHz สามารถ
สื่ อสารได้อตั ราเร็ ว 250 kbps, 1 Mbps และ 2 Mbps
- มอดูลอุณหภูมิและความชื้น DHT11 เป็ นมอดูลที่สามารถวัด
อุณหภูมิและความชื้ น มีย่านวัดอุณหภูมิ 0-50 องศาเซลเซี ยส ย่านวัด
ความชื้ น 20-90% RH
- เซ็นเซอร์ วดั ค่าความเป็ นกรด-ด่าง (Analog pH Meter Pro)
เป็ นเซ็นเซอร์ ที่สามารถวัดค่าความเป็ นกรด-ด่างได้ อุณหภูมิเหมาะสมที่
25 องศาเซลเซี ยส ตรวจสอบค่า pH ได้ต้ งั แต่ 0 ถึ ง 14 มีความแม่นยา ±
0.1

2.2 การออกแบบระบบ
การทางานของระบบตรวจวัดสภาพแวดล้อมสาหรับโรงเรื อน
ปลูกพืชแบบไฮโดรพอนิ กส์ผา่ นเครื อข่ายเซ็นเซอร์ ไร้สายแบ่งเป็ น 3 ส่ วน
ได้แก่ 1) ชุดประมวลผลกลาง 2) ชุดควบคุมการทางานโรงเรื อนและ 3)
ชุดตรวจวัดค่าความนาไฟฟ้ าและค่าความเป็ นกรด–ด่างแบบพกพา แสดง
ดังรู ปที่ 1
ชุดประมวลผลกลางทาหน้าที่ในการควบคุมการทางานของ
การปลู ก พืชแต่ละโรงเรื อน โดยรั บ ข้อมู ลการปลู กพื ชจากผูด้ ู แลระบบ
จากนั้นทาการอ่านข้อมูลอุณหภูมิและความชื้ นจากชุดควบคุมการทางาน
โรงเรื อน และแจ้งเตื อนผูด้ ู แลระบบเมื่ อถึ งเวลาในการวัดค่าความนา
ไฟฟ้ า และค่ า ความเป็ นกรด–ด่ า งจากเครื่ องวัด แบบพกพาโดยชุ ด
ประมวลผลกลางสามารถวัดและบันทึกค่าอุณหภูมิ ค่าความนาไฟฟ้าและ
ค่าความเป็ นกรด–ด่ าง พร้ อมทั้งแสดงผลการทางานผ่านสมาร์ ทโฟนได้
แบบเรี ยลไทม์

2. วิธีการดาเนินการวิจยั
2.1 การศึกษาและรวบรวมข้ อมูลระบบ
จากการศึกษาสภาพแวดล้อมในการวัดและควบคุ มค่าปั จจัย
หลักสาหรับการปลูกพืชไฮโดรพอนิ กส์ จึงได้รวบรวมข้อมูลการทางาน
ของอุปกรณ์และเซ็นเซอร์ ต่างๆ ดังนี้

รู ปที่ 1 การออกแบบโครงสร้างของระบบตรวจวัดค่าความนาไฟฟ้ าและค่าความเป็ นกรด–ด่างแบบไร้สาย
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2.3 การออกแบบโปรแกรมระบบ

Start
Start

1) การออกแบบชุดประมวลผลกลาง
ระบบชุดประมวลผลกลางทาหน้าที่รับข้อมูลจากผูด้ ูแลระบบ
เพื่อตั้งค่าการปลู ก พืช ที่ ส าคัญได้แ ก่ การกาหนดรอบในการปลู ก การ
กาหนดค่าอุณหภูมิในโรงเรื อน การกาหนดค่าความเป็ นกรด–ด่ าง การ
ก าหนดค่ า ความน าไฟฟ้ า และก าหนดวัน แจ้ง เตื อ นส าหรั บ ตรวจวัด
สารละลาย เมื่อกาหนดค่าต่างๆ ให้ระบบเรี ยบร้ อยแล้วจะเข้าสู่ โหมดการ
ทางาน โดยทาการอ่านข้อมูลอุณหภูมิและความชื้ นของแต่ละโรงเรื อน
ผ่านมอดู ลสื่ อสารไร้ ส าย และคอยตรวจสอบเพื่ อแจ้งเตื อนไปยังชุ ดวัด
สารละลายเพื่อทาการตรวจวัดค่าความเป็ นกรด–ด่างและค่าความนาไฟฟ้ า
เมื่อถึงเวลาที่กาหนดผ่านมอดูลสื่ อสารไร้สาย แสดงดังรู ปที่ 2
End
End
Start
Start

รู ปที่ 3 โฟลว์ชาร์ตการทางานชุดควบคุมการทางานในโรงเรื อน
3) การออกแบบชุ ดตรวจวัดแบบพกพา
การออกแบบชุ ดตรวจวัดค่ าความนาไฟฟ้ าและค่าความเป็ น
กรด–ด่ าง แบบพกพาแสดงดังรู ปที่ 4 โดยมีโหมดให้เลื อกการวัดและ
บันทึกค่าของแต่ละโรงเรื อน จากนั้นจะทาการอ่านข้อมูลความนาไฟฟ้ า
และค่าความเป็ นกรด–ด่าง จากเซ็นเซอร์ เพื่อทาการส่ งค่าข้อมูลผ่านมอดูล
สื่ อ สารไร้ ส ายไปยัง ชุ ด ประมวลผลกลางและท าการแสดงผลผ่ า น
จอแสดงผล

System initial

·
·
·
·
·

–

Start
Start
-

-

รูปที่ 2 โฟลว์ชาร์ตการทางานชุดประมวลผลกลาง
2) การออกแบบชุดควบคุมการทางานในโรงเรื อน
การออกแบบชุ ด ควบคุ ม การท างานในโรงเรื อ นแสดงดัง
รู ปที่ 3 โดยทาการอ่านค่าข้อมูลอุณหภูมิและความชื้ นจากเซ็นเซอร์ เพื่อส่ ง
ค่ า ข้อ มู ล ไปให้ ชุ ด ประมวลผลผ่ า นมอดู ล สื่ อ สารไร้ ส ายและท าการ
แสดงผลผ่านจอแสดงผล

-

End
End

รู ปที่ 4 โฟลว์ชาร์ตการทางานชุดตรวจวัดค่าความนาไฟฟ้ าและค่าความ
เป็ นกรด–ด่าง แบบพกพา
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ค่ า อุ ณ หภู มิ ค่ า ความน าไฟฟ้ า และค่ า ความเป็ นกรด–ด่ า ง พร้ อ มทั้ง
แสดงผลการทางานได้แบบเรี ยลไทม์

3. ผลการทดลอง
3.1 การตั้งค่ าการปลูกพืชสาหรับโรงเรื อน
จากการทดลองระบบการตั้งค่าการปลูกพืชสาหรับโรงเรื อน
จ านวน 2 โรงเรื อน สามารถแสดงการท างานได้ดัง รู ปที่ 5 ซึ่ ง
ประกอบด้วยค่าต่างๆ ได้แก่ การกาหนดรอบในการปลูก การกาหนดค่า
อุณหภูมิใ นโรงเรื อน การกาหนดค่ าความเป็ นกรด–ด่ าง การกาหนดค่ า
ความนาไฟฟ้า และกาหนดวันแจ้งเตือนสาหรับตรวจวัดสารละลาย
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รูปที่ 5 หน้าจอแสดงผลการตั้งค่าการปลูกพืชสาหรับโรงเรื อน
3.2 การทดลองชุดควบคุมการทางานในโรงเรื อน
การทดสอบการอ่านค่ าอุณหภูมิแ ละความชื้ น จากเซ็ น เซอร์
ของชุดควบคุมการทางานในโรงเรื อนเพื่อส่ งข้อมูลไปให้ชุดประมวลผล
ผ่านมอดูลสื่ อสารไร้สาย แสดงได้ดงั รู ปที่ 6

รูปที่ 6 การทดสอบการส่ งค่าข้อมูลชุดควบคุมการทางานในโรงเรื อน

4. สรุปและอภิปรายผลการทดลอง
งานวิจยั นี้ เ สนอการพัฒนาระบบตรวจวัด ค่ าความน าไฟฟ้ า
และค่าความเป็ นกรด-ด่างแบบพกพาสาหรับการปลูกพืชไฮโดรพอนิ กส์
แบบไร้สาย เพื่อช่วยให้ผูด้ ูแลระบบสามารถตรวจสอบค่าปั จจัยหลักที่ใช้
ในการควบคุมการเจริ ญเติบโตของพืชให้ ได้มาตรฐานตามความต้องการ
จากการทดสอบการท างานของชุ ดประมวลผลกลาง ชุ ดควบคุ ม การ
ทางานโรงเรื อนและชุดดตรวจวัดค่าความนาไฟฟ้ าและค่าความเป็ นกรด–
ด่างแบบพกพาพบว่าระบบที่ พฒั นาขึ้นสามารถกาหนดและควบคุมการ
ทางานในแต่ละโรงเรื อนได้ตามความต้องการ โดยสามารถวัดและบันทึก
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The Study of Crayfish’s Growth in Condo by Automatic Controlling
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บทความนี้นาเสนอ การศึกษาการเจริ ญเติบโตของกุง้ เครย์ฟิช
ที่ เ ลี้ ยงโดยวิธีปกติ และแบบเลี้ ยงในคอนโดที่ มีการควบคุ ม โดยน าเอา
ไมโครคอนโทรลเลอร์ มาประยุก ต์ใช้ ในการควบคุ มอัตโนมัติภายใน
คอนโดเลี้ยงกุง้ โดยทาการควบคุมปั๊ มน้ าให้หมุนเวียนน้ าที่ผ่านการกรอง
สิ่ งสกปรกแล้วนากลับมาใช้ใหม่ ควบคุมปั๊ มออกซิ เจนให้เติมออกซิ เจน
เพิ่มอากาศภายในน้ าที่ ใช้เลี้ ยงกุ้ง ควบคุมการเติม โอโซนที่ ทาหน้าที่ ฆ่า
เชื้อแบคทีเรี ยต่าง ๆ ภายในน้ าที่ใช้เลี้ยงกุง้ และควบคุมการทางานของฮีต
เตอร์เมื่ออุณหภูมิของน้ าต่ากว่า 22 องศาเซลเซี ยส จากการศึกษาในครั้งนี้
พบว่า ระยะเวลาในการเลี้ ยง 6 สัปดาห์ กุ้งเครย์ฟิชที่ เลี้ ยงแบบควบคุ ม
อัตโนมัติมีความยาวเฉลี่ย 6.91 เซนติเมตรและมีน้ าหนักเฉลี่ ย 7.34 กรัม
ซึ่ งมากกว่ า กุ้ ง เครย์ฟิ ชที่ เ ลี้ ยงแบบปกติ ซึ่ งมี ค วามยาวเฉลี่ ย 5.88
เซนติเมตร และมีน้ าหนักเฉลี่ยแค่ 4.45 กรัม

1. บทนา
ปั จจุบนั ได้มีเกษตรกรนิ ยมหันมาเลี้ยง กุง้ เครย์ฟิช (Crayfish)
หรื อที่รู้จกั กันในนาม กุง้ ล๊อบสเตอร์ น้ าจืดกันมากขึ้น โดยเฉพาะกุง้ เครย์
ฟิ ชประเภทเลี้ยงเพื่อสวยงาม [1] เนื่ องด้วยราคาขายต่อตัวค่อนข้างสู ง ซึ่ ง
การเลี้ยงกุง้ เลี้ยงเพื่อจาหน่ายนั้น ทาให้ตอ้ งเลี้ยงกุง้ เครย์ฟิชหลายตัวต่อบ่อ
ซึ่ งผูเ้ ลี้ ยงต้องใช้เวลาในการดูแลกุง้ มากเป็ นพิเศษ ทั้งในเรื่ องการเปลี่ ยน
ถ่ ายน้ าที่ เ สี ยจากบ่อให้บ่อยมากขึ้น ทั้งการตรวจวัด อุ ณหภู มิ ของน้ าให้
เหมาะสมในการเลี้ยงกุง้
ปั จ จุ บ ัน มี ค วามเจริ ญ ก้า วหน้ า ทางเทคโนโลยี เ กี่ ย วกับ การ
ควบคุ มอัตโนมัติด้านต่าง ๆ เพิ่มมากขึ้น ได้มีการนาเอาเทคโนโลยีมา
ประยุก ต์ใ ช้ เพื่ อ อ านวยความสะดวกในชี วิ ต ประจ าวัน และใช้ ส ร้ า ง
เครื่ องมือสาหรับควบคุมการทางานของระบบต่าง ๆ ได้เป็ นอย่างดี “การ
เลี้ยงกุง้ เครย์ฟิชในคอนโดแบบควบคุมอัตโนมัติ ” นอกจากทาให้ง่ายต่อ
การดู แ ลกุ้ ง เครย์ ฟิ ชจ านวนมากแล้ ว ยัง เป็ นทางเลื อ กที่ ดี ที่ ช่ ว ย
ประหยัดเวลาในการมาดูแลกุง้ ให้กบั ผูเ้ ลี้ยงกุง้ เครย์ฟิชเพื่อจาหน่ายอีกด้วย

คาสาคัญ: กุง้ เครย์ฟิช, การเจริ ญเติบโต, ระบบควบคุมอัตโนมัติ

Abstract
This article presents the growth of Crayfish that fed by normal
methodology in an automatic control condo. The study used
microcontroller as an application. For the automatic controlling in
Crayfish condo used the water pump to circulate the water through the
filter for recycling water. The oxygen controller used for increasing
oxygen in water for Crayfish. The ozone controller used to kill bacteria
within the water and used to control the heater when the water
temperature below 22 degrees Celsius. The result found that within 6
weeks, the controlled Crayfish had an average length of 6.91 cm and an
average weight of 7.34 grams which had more than uncontrolled Crayfish
that had an length of 5.88 cm and an average weight of 4.45 grams.

2. ทีม่ าและแรงจูงใจของปัญหา
เนื่ องจากผูเ้ ลี้ ยงกุง้ เครย์ฟิชเพื่อจาหน่ ายที่ เลี้ยงกุง้ จานวนมาก
ทาให้ไม่สามารถดูแลกุง้ ได้ทวั่ ถึงและจะทาให้เกิ ดปั ญหาตามมา เช่ น การ
เปลี่ ยนถ่ายน้ าที่ใช้ในการเลี้ยงกุง้ เครย์ฟิช หากน้ าที่ใช้ในการเลี้ยงสกปรก
จะส่ งผลให้กุง้ เครย์ฟิชเกิ ดโรค ตามมา เช่ น โรคสนิ ม โรคหางพอง การ
เปลี่ ยนแปลงอุณหภูมิ ข องน้ าโดยฉับพลัน ส่ งผลให้ กุ้งน็ อคน้ าตายเป็ น
จ านวนมาก [2] และจ านวนกุ้ง เครย์ฟิ ชที่ มี ม ากใน 1 บ่ อ ส่ ง ผลให้ กุ้ง
เครย์ฟิชเจริ ญเติ บ โตช้ าและกิ น กัน เอง ดังนั้น การเลี้ ยงกุ้งเครย์ฟิ ชใน
คอนโดแบบควบคุมอัตโนมัติน้ ี จะช่ วยลดปั ญหาที่เกิ ดขึ้นกับกุง้ ครย์ฟิชได้
เป็ นอย่างดี ด้วยระบบระบบน้ าหมุนเวียน ระบบออกซิ เจน ระบบโอโซน
และระบบตรวจสอบอุณหภูมิของน้ าตลอดเวลา ซึ่งระบบต่าง ๆ จะทางาน
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โดยอัตโนมัติ และยังเพิ่มความสะดวกสบายในเลี้ ยงกุ้งเครย์ฟิชจานวน
มากได้เป็ นอย่างดี

จากรู ปที่ 1 เป็ นภาพรวมการท างานของระบบควบคุ ม
อัตโนมัติของการเลี้ยงกุง้ ในคอนโด ซึ่ งมีอุปกรณ์ต่างๆดังนี้
1. บอร์ ด Arduino Uno R3 1 บอร์ ด ท าหน้ า ที่ ค วบคุ ม การ
ทางานของระบบอัตโนมัติ
2. เซ็นเซอร์ อุณหภูมิ DS18B20 1 ตัว ใช้วดั อุณหภูมิน้ าในถัง
เลี้ยงกุง้ ทาหน้าที่ในการวัดค่าอุณหภูมิ ของน้ าในบ่อเลี้ยงกุง้ เพื่อนาค่าที่
วัดได้ไปควบคุมอุปกรณ์ที่ในการเพิ่มหรื อลดอุณหภูมิ
3. โมดูลรี เลย์ 1 ชุด ทาหน้าที่รับสัญญาณอินพุทและเอาท์พุท
ของ บอร์ด Arduino Uno R3
4. ปั้ มน้ า 1 เครื่ อง ใช้กาลังไฟ 32 W ปั้ มน้ าได้สูง 2 เมตร ทา
หน้าที่ในการสู บน้ าเพื่อการบาบัดน้ าที่ ผ่านการใช้เลี้ยงกุ้งแล้วนากลับมา
ใช้ใหม่ในบ่อเลี้ยงอีกครั้งหนึ่ง
5. ปั้ มออกซิ เจน 1 เครื่ อง ปั้ มออกซิ เจนลูกสู บ กาลังไฟ 10 W
แรงดันลม 0.02 Mpa ทาหน้าที่ เติ มอากาศให้กบั กุ้งเครย์ฟิชโดยการใช้
ออกซิ เจนจากตัวปั้ มจ่ายออกซิ เจนให้กบั ถังเลี้ ยงกุ้งแต่ละถังผ่านสายยาง
ขนาด 0.5 เซนติเมตร
6. เครื่ องผลิ ตโอโซน 1 เครื่ อง หลอดผลิ ตโอโซนขนาด 100
มิลลิ กรัม/ชัว่ โมง ทาหน้าที่ผลิ ตก๊าซรู ปหนึ่ งของก๊าซออกซิ เจนที่สามารถ
ทาปฏิ กิริยาออกซิ เดชันกับสารอินทรี ย ์ สารอนิ นทรี ยไ์ ด้เกื อบทุกชนิ ดทั้ง
ในน้ าและในอากาศ สามารถใช้ใ นการฆ่ าเชื้ อต่ าง ๆ ทาหน้าที่ ฆ่ าเชื้ อ
แบคทีเรี ยต่าง ๆ ในถังกรอง โดยการจ่ายโอโซนไปที่ถงั กรอง ผ่านสายยาง
ขนาด 0.5 เซนติเมตร

3. งานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้ อง
งานวิจยั ที่เกี่ ยวข้องกับการเลี้ ยงกุ้งเครย์ฟิชมี หลากหลายงาน
ด้วยกัน ส่วนใหญ่มุ่งเน้นศึกษาในเรื่ องของ สถานที่และสภาพที่ใช้ในการ
เลี้ ยงกุง้ เครย์ฟิช ดังเช่น [3] ได้ทาการศึกษาทดลองเกี่ ยวกับอัตราการรอด
และการเจริ ญเติบโตของกุง้ เครย์ฟิช โดยใช้ดินเป็ นวัสดุรองพื้นตูท้ ี่ใช้เลี้ยง
กุง้ โดยการแบ่งการทดลองเป็ น 2 ชุด ซึ่งชุดการทดลองที่ 1 ทาการเลี้ยงกุง้
เครย์ฟิชโดยไม่ใช้ดิน และชุ ดการที่ 2 ทาการเลี้ ยงกุ้งเครย์ฟิชโดยใส่ ดิน
เป็ นวัสดุรองพื้น ซึ่ งจะมี ท่อพีวีซีขนาด 1 เซนติเมตร ยาว 7 เซนติเมตร
เพื่อให้กุง้ เครย์ฟิชใช้เป็ นที่หลบซ่ อนตัว ซึ่ งผลการทดลองพบว่า ชุ ดการ
ทดลองที่ 1 มีกุ้งตาย ส่ วนชุ ดการทดลองที่ 2 พบว่าไม่มีกุ้งตาย และกุ้ง
เครย์ฟิ ชมี ข นาดความยาวโดยเฉลี่ ย อยู่ที่ 5.86 ± 0.10 เซนติ เ มตร ซึ่ ง
มากกว่าชุดการทดลองที่ 1 จากนั้นการเปรี ยบเทียบวัสดุหลบซ่ อน [4]ได้
ท าการศึ ก ษาการเลี้ ยงกุ้ง ก้า มกรามโดยใช้ว สั ดุ ห ลบซ่ อ น โดยท าการ
ทดลองเลี้ ยงกุ้งก้ามกรามในบ่อซี เมนต์และแบ่งการทดลองเป็ น 4 แบบ
และใช้วสั ดุหลบซ่อนจานวน 4 ชุด, 8 ชุด, 16 ชุด และไม่ใช้วสั ดุหลบซ่อน
จากการทดลองพบว่า อัตราการรอดตายสู งขึ้นเมื่ อจานวนของวัสดุ หลบ
ซ่อนเพิม่ ขึ้น แต่จานวนของวัสดุหลบซ่อนไม่มีผลต่อการเจริ ญเติบโตของ
กุง้ ก้ามกราม

4. รายละเอียดของการพัฒนา
บทความนี้ ได้นาเอาเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ โดยการนาเอา
อุปกรณ์ต่าง ๆ มาใช้ควบคู่กบั ไมโครคอนโทรลเลอร์ เพื่อควบคุ มการ
ท างานของระบบน้ า หมุ น เวี ย น ระบบออกซิ เ จน ระบบโอโซน และ
เซ็นเซอร์ วดั อุณหภูมิ โดยมีภาพรวมของการทางานของระบบควบคุ ม
อัตโนมัติดงั แสดงในรู ปที่ 1

4.1 โครงสร้ างคอนโดเลีย้ งกุ้งเครย์ ฟิช
ในส่ วนนี้ กล่าวถึงส่ วนประกอบของโครงสร้ างคอนโดเลี้ยงกุง้
เครย์ฟิชแบบควบคุมอัตโนมัติ ดังแสดงในรู ปที่ 2
ถังขนาด 50 ลิตร

ท่อ 4 หุน

LCD Monitor
Real Time Clock

Arduino Uno R3

ท่อ 6 หุน
Relay Module

Temperature Censor

150 cm

Heater

ฮีตเตอร์
ปั๊มน้า

Water pump
Ozone pump

ถังกรองน้า

Air pump

140 cm

รู ปที่ 2 โครงสร้างคอนโดเลี้ยงกุง้ เครย์ฟิช

รู ปที่ 1 ระบบควบคุมอัตโนมัติ
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จากรู ปที่ 2 คอนโดกุ้งมี ขนาด กว้าง 140 เซนติเมตร สู ง 150
เซนติเมตร ลึก 45 เซนติเมตร ระบบคอนโดเลี้ยงกุง้ ประกอบด้วย ระบบ
น้ าหมุนเวียน ระบบออกซิเจน ระบบโอโซน และฮีตเตอร์ โดยจะแบ่งเป็ น
2 ชั้ น ชั้ นแรกจะสู ง จากพื้ น 60 เซนติ เ มตร และห่ า งจากชั้ นที่ 2 50
เซนติเมตร ใช้ถงั อเนกประสงค์ขนาด 50 ลิ ตร 6 ถัง ถังกรองน้ าจะกรอง
แบบนาโอโซนมาใช้เพื่อฆ่าเชื้ อโรคในน้ า โดยจะให้ผ่านทางถังกรองเพื่อ
ทาระบบน้ าหมุนเวียนและออกซิ เจนเพิ่มอากาศในน้ า

เวลา 18:00-06:00 นาฬิ กา ปั๊ มน้ าก็จะทาการทางาน และโปรแกรมจะทา
การตรวจสอบคาสัง่ อยูต่ ลอดเวลา
4.3 ข้ อจากัดของระบบ
- ใช้ กุ้ ง เครย์ฟิ ชสายพัน ธุ์ P สี แ ดง ขนาดเริ่ มต้น คื อ 2.54
เซนติเมตร
- การควบคุ มอัตโนมัติ คื อ ควบคุ ม การเติ ม ออกซิ เ จน,การ
หมุนเวียนน้ า , การเติมโอโซน และควบคุมอุณหภูมิของน้ าในบ่อเลี้ยงกุง้
- 1 คอนโด มี 5 ถัง โดยเลี้ยงกุง้ เครย์ฟิช 4 ตัว/ถัง
- การเลี้ ยงกุ้งเครย์ฟิชด้วยวิธีปกติ คือการเลี้ยงกุ้งในบ่อในถัง
พลาสติกสี ดาขนาด 54 ลิ ตร แบบเดี ยวกับที่ใช้ในคอนโด และจะมีการให้
ออกซิเจนเพียงอย่างเดียวเท่านั้น

4.2 ผังโปรแกรมควบคุมการทางานของระบบ
ในส่วนของผังโปรแกรมควบคุมการทางานของระบบเป็ น
การอธิบายถึงการใช้โปรแกรม Arduino ide เขียนโปรแกรมควบคุมการ
การทางานของระบบเพื่อใช้ในการควบคุมระบบอัตโนมัติของคอนโด
เลี้ยงกุง้

5. การทดสอบและการใช้ งาน
ในงานวิจยั นี้ ทาการทดลองเลี้ยงกุง้ เครย์ฟิชในบ่อเลี้ยงกุง้ แบบ
คอนโดที่มีระบบควบคุมอัตโนมัติ เปรี ยบเทียบกับการเลี้ยงกุง้ เครย์ฟิช
ด้วยวิธีปกติ เพื่อศึกษาเปรี ยบเทียบอัตราการเจริ ญเติบโตของกุง้ เครย์ฟิช
จากบ่อทั้งสองแบบ โดยทาการทดลองเลี้ยงทั้งสิ้ นเป็ นเวลา 6 สัปดาห์
5.1 สภาพแวดล้อมในการทดสอบ
5.1.1 เลีย้ งกุ้งด้ วยวิธีปกติ
เลี้ยงกุง้ เครย์ฟิชโดยการให้ออกซิเจนเพียงอย่างเดียว
5.1.2 เลีย้ งกุ้งด้ วยคอนโดที่มีระบบควบคุมอัตโนมัติ
เลี้ ยงกุ้งเครย์ฟิชโดยการควบคุ ม ระบบออกซิ เ จน ระบบน้ า
หมุนเวียน ระบบโอโซน และฮีตเตอร์
5.2 ผลการทดสอบและการวิจารณ์ผล
5.2.1 การทดลองเพื่อเปรี ยบเทียบการเจริ ญเติบโตของกุง้ เครย์ฟิช จากการ
วิธีการเลี้ยงแบบปกติและวิธีการเลี้ยงแบบควบคุมอัตโนมัติ โดยจะศึกษา
ใน 2 ด้านด้วยกันคือ ความยาวของกุง้ เครย์ฟิช , น้ าหนักของกุง้ เครย์ฟิช

-

LCD
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Yes

No

Yes

Yes
08.00-08.50 .

06.00-18.00 .
No

No

Yes
18.00-06.00 .
No

รูปที่ 3 ขั้นตอนการทางานของโปรแกรม

ตารางที่ 3 เปรี ยบเทียบความยาวและน้ าหนักโดยเฉลี่ ยของกุง้ ในสัปดาห์
แรกและสัปดาห์สุดท้ายระหว่างเลี้ยงด้วยแบบปกติ และเลี้ยงแบบมีระบบ
ควบคุม

จากรู ป ที่ 3 แสดงขั้น ตอนการท างานของโปรแกรม โดย
เริ่ มต้น จากการรั บ ค่ า เวลาจากโมดู ล นาฬิ ก า DS3231 และเซนเซอร์
อุณหภูมิ และให้แสดงผลไปยังจอ LCD จากนั้นก็จะทาการตรวจสอบค่า
อุณหภูมิ เมื่ออุณหภูมิน้อยกว่า 22 องศาเซลเซี ยส ฮีตเตอร์ จะทาการปรับ
อุณหภูมิโดยทาความร้ อนและปั๊ มน้ าก็จะทางานไปพร้ อมกับฮี ตเตอร์ ดว้ ย
เพื่อให้อุณหภูมิน้ าทุกบ่อเท่ากัน จะทางานจนกว่าอุณหภูมิน้ าจะมี ค่า 26
องศาเซลเซี ยส ต่อจากนั้น โปรแกรมทากาตรวจสอบเวลา เมื่ อถึ ง เวลา
6:00–18:00 นาฬิ ก า ก็ จ ะสั่ ง ให้ เ ครื่ อ งผลิ ต ออกซิ เ จนท างานไปเรื่ อยๆ
จนกระทัง่ ถึ งเวลา 08:00–08:50 นาฬิ ก า เครื่ องผลิ ตโอโซน จะทางาน
พร้อมกับปั๊ มน้ าเพื่อให้โอโซนได้กระจายไปยังบ่อที่เหลือและและเมื่อถึง

ระยะเวลา
ในการเลีย้ ง
สั ปดาห์ แรก
(1)
สั ปดาห์
สุ ดท้ าย (6)

เลีย้ งแบบวิธีปกติ
ความยาว
น้าหนัก
(เซนติเมตร)
(กรัม)
4.44

3.11

4.52

3.13

5.88

4.45

6.91

7.34
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เลีย้ งแบบควบคุมอัตโนมัติ
ความยาว
น้าหนัก
(เซนติเมตร)
(กรัม)
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6. สรุป

จากตารางที่ 3 แสดงให้เห็นถึงการเจริ ญเติบโตของกุง้ เครย์ฟิช
ที่เลี้ ยงแบบปกติ และการเลี้ยงกุง้ เครย์ฟิชแบบควบคุมอัตโนมัติซ่ ึ งพบว่า
ในสัปดาห์สุดท้าย กุ้งเครย์ฟิชที่ เลี้ ยงแบบควบคุมอัตโนมัติ มีค วามยาว
เฉลี่ย 6.91 เซนติเมตร และมีน้ าหนักเฉลี่ ย 7.34 กรัม ซึ่ งมากกว่าการเลี้ยง
กุง้ เครย์ฟิชแบบปกติ ซึ่ งมีความยาวเฉลี่ ย 5.87 เซนติเมตร และมีน้ าหนัก
เฉลี่ย 4.45 กรัม โดยตามมาตรฐานกุง้ อายุ 1-2 เดือน จะมีน้ าหนักประมาณ
6-9 กรัม ความยาวประมาณ 5.08-6.35 เซนติเมตร [7]
กราฟที่ 1 ความยาวของกุง้ เครย์ฟิชโดยเฉลี่ย (เซนติเมตร)

ความยาวของกุง้ โดยเฉลี่ย (cm.)

แบบมีระบบควบคุมอัตโนมัติ

งานวิจยั น้ ี นาเสนอวิธีการเล้ ียงกุง้ เครย์ฟิช เพื่อให้มีผลผลิตและ
อัตราการเจริ ญเติบโตมากข้ ึน โดยการสร้ างคอนโดเล้ ี ยงกุง้ เครย์ฟิชแบบ
ควบคุ มอัตโนมัติ ที่ มีก ารควบคุ มระบบออกซิ เ จน ระบบน้าหมุนเวียน
ระบบโอโซน และฮีตเตอร์ เพื่อแก้ไขปั ญหาต่าง ๆ ที่เกิดข้ ึนกับกุง้ เครย์ฟิช
ผลที่ ได้จากการทดลองพบว่า กุ้งเครย์ฟิชที่ เ ล้ ี ยงในคอนโดไม่เ ป็ นโรค
และมีอตั ราการเจริ ญเติบโตที่ดีกว่าการเล้ ียงกุง้ เครย์ฟิชที่เล้ ียงด้วยวิธีปกติ
โดยการเปรี ยบเที ยบกันระหว่างการเล้ ี ยงกุ้งเครย์ฟิชแบบปกติ และการ
เล้ ี ยงกุ้งเครย์ฟิชในคอนโดแบบมีระบบควบคุมอัตโนมัติ ซ่ ึ งมีเงื่อนไขที่
แตกต่างกัน จะเห็ นได้ว่า ในสัปดาห์สุดท้าย กุง้ เครย์ฟิชที่เล้ ี ยงในคอนโด
แบบมี ระบบควบคุ มอัตโนมัติ มีค วามยาวเฉลี่ ย 6.91 เซนติ เ มตร และมี
น้าหนักเฉลี่ ย 7.34 กรั ม ซ่ ึ งมากกว่าการเล้ ี ยงกุ้งเครย์ฟิชที่ เล้ ี ยงแบบปกติ
ซ่ ึ งมีความยาวเฉลี่ ย 5.88 เซนติเมตร และมี น้าหนักเฉลี่ ย 4.45 กรัม โดย
ตามมาตรฐานกุง้ อายุ 1-2 เดื อน จะมีน้าหนักประมาณ 6-9 กรัม ความยาว
ประมาณ 5.08 – 6.35 เซนติเมตร ซ่ ึ งแสดงให้เห็ นว่าคอนโดเล้ ี ยงกุ้งที่ มี
ระบบควบคุมการทางานแบบอัตโนมัติ ซ่ึงมีความเหมาะสมที่สามารถ น
ี ้งเครย์ฟิ ชเพื่อจาหน่ายได้เป็ นอย่างดี
าไปใช้งานกับการเล้ยงกุ

แบบปกติ

7.00
6.00
5.00
4.00
1

2

3

4

6 สัปดาห์

5

7. กิตติกรรมประกาศ
ข อ ข อ บ คุ ณ ส า ข า วิ ช า วิ ศ ว ก ร ร ม อิ เ ล็ ก ท ร อ นิ ก ส์
ที่ให้ความอนุ เคราะห์ อุปกรณ์ และเครื่ องมื อต่างๆ ในการจัดดาเนิ นการ
วิจยั ในครั้งนี้

จากกราฟที่ 1 แสดงให้เห็ นถึ งความยาวของกุ้งเครย์ฟิชโดย
เฉลี่ ย ของแต่ ล ะสั ป ดาห์ ซึ่ งจะเห็ น ว่ า ในสั ป ดาห์ ที่ 6 กุ้ ง เครย์ ฟิ ช
แบบมีระบบควบคุมอัตโนมัติ มีความยาวโดยเฉลี่ ยมากกว่ากุ้งเครย์ฟิชที่
เลี้ยงแบบปกติ ซึ่งมีความยาวแตกต่างกันอยู่ 1.03 เซนติเมตร
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กราฟที่ 2 น้ าหนักของกุง้ เครย์ฟิชโดยเฉลี่ย (กรัม)
แบบระบบควบคุมอัตโนมัติ

แบบปกติ

6.50

น้ าหนัก (กรัม)

6.00
5.50
5.00
4.50
4.00
3.50
3.00

1

2

3

4

5

6

สัปดาห์

จากกราฟที่ 2 แสดงให้ เ ห็ น ถึ งน้ าหนัก ของกุ้งเครย์ฟิ ชโดย
เฉลี่ ยของแต่ล ะสัปดาห์ ซึ่ งจะเห็ น ว่าในสัป ดาห์ ที่ 6 กุ้งเครย์ฟิชแบบมี
ระบบควบคุมอัตโนมัติ มีน้าหนักโดยเฉลี่ยมากกว่ากุง้ เครย์ฟิชที่เล้ ียงแบบ
ปกติ ซ่ ึงมีน้าหนักแตกต่างกันอยู่ 1.76 กรัม
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การออกแบบและพัฒนาตู้อบรมควันกระติบข้ าว
Design and development of a smoke oven
บัญชา ใต้ ศรีโคตร1 ทรงกช ศรีประสาร2 ดร.ตรีภพ ชินบูรณ์ 3
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resistance and light brightness if smoke enters and shades of an incident
light in order to control an electric fan’s function which ventilates
smoke in the oven for specified smoke level control. There is
temperature sensor within the oven for ventilating heat through
ventilating fan which facilitates for controlling it takes 35-60 minutes.
Using a old smoke oven, it will take 19 to 20 minutes it build a smoke
oven for 10 piece. rice bamboo basket fumigation well.
Keywords: bamboo basket , Light Dependent Resistor, automatic
controllable

บทคัดย่ อ
งานวิจยั นี้ มีวตั ถุ ป ระสงค์เ พื่อศึ ก ษาการนาเอาภูมิปัญญา
พื้นบ้าน มาสร้างเป็ นเครื่ องมือที่สามารถควบคุมได้ โดยศึกษาการป้ องกัน
การเกิดมอดในกระติบข้าว ที่นาเอาการอบกระติบข้าวโดยการมควันแบบ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น มาใช้เครื่ องมือที่สามารถควบคุมแบบอัตโนมัติเพื่อให้
กระติบข้าวไม่ไหม้และไม่ตอ้ งกลัวว่ากระติบข้าวจะดาเพราะควันที่เข้าไป
ในตัวตูอ้ บมากเกินไป
เครื่ องอบกระติบข้าวนี้ ควบคุมการทางานด้วยแสง โดย
หลักการ วัดความเข้มแสงโดยใช้ แอลดีอาร์ (LDR : Light Dependent
Resistor) ซึ่ งคือ ความต้านทานชนิ ดที่ไวต่อแสงและความสว่างของแสง
ถ้าควันเข้ามาบังแสงที่มาตกกระทบ เพื่อควบคุ มการทางานพัดลม ที่ มี
หน้าที่ดูดควันและระบายควันในตัวตูอ้ บให้อยูใ่ นระดับที่กาหนดไว้ โดย
มีตวั ตรวจจับอุณหภูมิควบคุมความร้อนในตูอ้ บ ระบายควันร้อนออกโดย
พัดลมดูดอากาศ จากการอบกระติบข้าวโดยเตาอบแบบภูมิปัญญาท้องถิ่น
ครั้ งหนึ่ งจะใช้ เ วลานาน 35 - 60 นาที ถ้ า ใช้ เ ครื่ องเตาอบรมควัน ที่
พัฒนาขึ้ นมาจะใช้เวลา 19 – 20 นาที ใน จานวน 10 ลู กเท่ ากัน และ
สามารถช่ ว ยอานวยความความสะดวกในการควบคุ ม การรมควัน อบ
กระติบข้าวได้เป็ นอย่างดี
คาสาคัญ: แอลดีอาร์ , กระติบข้าว

1. บทนา
ในปั จจุบนั การทากระติ บข้าว จะใช้ไม้ไผ่ โดยนามาจักสาน
การเตรี ยมไม้ไผ่สาหรับการสานกระติบข้าวนั้น ควรมี อายุไม่เกิ นหนึ่ งปี
โดยเลือกไผ่ที่โตเพียงฝนเดียวมาสานกระติบ สาหรับไม้ไผ่ที่ใช้ทากระติบ
ได้ดีที่สุดจะมีอายุประมาณ 4-5 เดื อน ควรเลือกไม้ที่มีขอ้ ปล้องยาวและ
ตรง มีผิวเรี ยบเป็ นมันนามาตัดข้อปล้องทางหัวและท้ายออก ขนาดของ
ปล้องไม้ไผ่ ควรมีความยาวประมาณ 30-40 เซนติ เมตร จากนั้นจึงใช้มีด
โต้ผ่าออกเป็ นชิ้ นๆ แล้วใช้มีดตอกจักมี ขนาดเหลื อความหนาประมาณ
0.05 เชนติเมตร ขูดเปลื อกสี เขียวออกและตากแดดเพื่ อเก็บรั กษาเอาไว้
ก่อนจะทางานสาน เมื่อทาการสานกระติบข้าวแล้วขั้นตอนสุ ดท้ายคื อ
วิธีการป้ องกันมอดและแมลงที่จะมาเจาะกินเครื่ องจักรสานนี้ ซึ่ งเป็ นที่มา
ของแนวทางในการจัดทาเครื่ องอบกระติบข้าวแบบรมด้วยควัน

Abstract
This research aims to study utilizing a local wisdom to build
a controllable tool. The research studies the prevention of weevil in a
rice bamboo basket through applying the bake of a rice bamboo basket
with fumigation in the type of local wisdom which is used with the
automatic controllable tool so that a rice bamboo basket would not be
burnt and black from too much smoke entering to the oven.
This rice bamboo basket casserole controls through light
with the principle of light dependent resistor. It is light sensitive

รู ปที่ 1 กระติบข้า
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2. กระบวนป้องกันการเกิดมอดและแมลงในเครื่ องจักสาน
2.1 วิธีการป้องกันการเกิดมอดในไม้ ไผ
จากการศึกษาวิธีการป้ องกันการเกิ ดมอดในไม้ไผ่ พบว่ามี 5
วิธีที่นิยมใช้กบั เครื่ องจักสานที่ทาจากไม้ไผ่ คือ
2.1.1. วิธีแช่น้ า การแช่ น้ าก็เพื่อทาลายสารในเนื้ อไม้ที่มีอาหารของแมลง
ต่าง ๆ เช่น พวกน้ าตาล แป้ ง ให้หมดไป การแช่ ตอ้ งแช่ ไม้ไผ่ ในน้ าไหล
ซึ่งมีระยะเวลาแช่ประมาณ 15 วัน ถึง 3 เดือน
2.1.2. วิธีใช้ความร้อน ซึ่งเป็ นการสกัดน้ ามันจากไม้ไผ่ โดยให้ความร้ อน
ด้วยไฟ หรื อต้มวิธีการนี้จะทาให้เนื้ อไม้มีลกั ษณะแกร่ งขึ้น
2.1.3. การใช้สารเคมี ทาได้ท้ งั วิธีชุบหรื อทาน้ ายาลงไปที่ไม้ไผ่ หรื อจะ
โดยวิธีอดั สารเคมีเข้าไปในเนื้ อไม้ไผ่
2.1.4. การรมควันไฟ ควันไฟจะเข้าไปแทรกในเนื้ อไม้ ทาให้มอดไม่กิน
เนื้อไม้ไผ่เพราะได้กาจัดสารที่เป็ นอาหารของมอดและแมลงออกไป โดย
นากระติบข้าวที่ประกอบเสร็ จใหม่ๆ ไปรมควันแกลบหรื อกาบมะพร้ าว
ก่อน เพื่อป้องกันมอดและเพิม่ สี สนั ของกระติบข้าวให้สวยงาม เพื่อให้ได้
สี น้ าตาลที่เข้มและสวย หรื อโดยรมควันในถังประมาณ 1.5 - 3 ชัว่ โมง
2.1.5. วิธีการเคลือบด้วยรัก เพื่อให้เครื่ องจักสานรอดพ้นจากแมลงที่มอด
ที่จะเข้าไปกัดกิน และช่วยให้รอดพ้นจากฝนและอากาศชื้ นได้ อีกทั้งการ
ลงรั กนี้ จะทาให้เ ครื่ องจักสานมี สี ดาสนิ ท ก่ อให้เกิ ดความสวยงามของ
ผลิตภัณฑ์ แต่มีกระบวนการซับซ้อนและมีตน้ ทุนสู ง

รู ปที่ 2 การรมควันในครัวเรื อน

รู ปที่ 3 เตาอบกระติบวิสาหกิจชุมชน

3. งานและทฤษฎีทเี่ กีย่ วข้ อง
จากการศึกษาบทความทางวิชาการ โครงงานที่เกี่ ยวข้อง และ
การลงพื้นที่ พบว่าปั ญหาในการรมควันกระติบ ปั ญหาที่พบได้แก่ควันไฟ
ไม่สม่าเสมอ การควบคุมความร้ อนในเตารมควัน ในการทางานของเตา
รมควันที่ผวู ้ ิจยั พัฒนาขึ้นมานี้ จะเป็ นการทางานโดยการตรวจสอบสภาวะ
ความหนาแน่ น ของควัน ในตู ้อบรมควัน และอุ ณ หภู มิ ภายในตู ้อบ ที่
เหมาะสมกับการรมควันกระติบเพื่อหาเวลาที่เหมาะสม

2.2 การถนอมเครื่ องจักสานโดยวิธีการรมควัน
การรมควันเป็ นวิธีการที่ใช้ความร้ อนควบคู่กบั การใช้ควันไฟ
การรมควันมีวตั ถุประสงค์เพื่อ การถนอมรักษาให้ผลิ ตภัณฑ์มีสีและกลิ่น
ดีข้ ึน และป้ องกันผลิตภัณฑ์ไม่ให้เกิ ดกลิ่นเหม็นหื นจากการ ออกซิ ไดส์
ผลิตภัณฑ์จะถูกความร้ อนจะทาให้แห้ง และควันจะทาให้เกิ ดสี น้ าตาลที่
คงตัวขึ้นบนผิวหน้า ของผลิ ตภัณฑ์ สี น้ าตาลที่ เกิ ดขึ้นนี้ เกิ ดจากปฏิ กิริยา
เมลลาร์ ด (Maillard reaction) เกิ ดเป็ นสี น้ าตาลบนผิวงาน ในควันไฟจะ
ช่วยทาให้ผลิตภัณฑ์มีสีและกลิ่นรสเฉพาะตัวเกิดขึ้นควันไฟไม้น้ นั ๆ ที่ไม่
มียาง สาหรับการรมควันกระติบข้าวนิยมใช้ แกลบ ฟางข้าว กากมะพร้าว
หรื อไม้ที่ไม่มียางเป็ นเชื้อเพลิงและควัน
องค์ประกอบที่สาคัญในควันไฟที่มีผลต่อการถนอมและช่ วย
ให้เกิ ดกลิ่นรสขึ้นในผลิ ตภัณฑ์ คือ ฟี นอล (phenols) และฟอร์ มลั ดีไฮด์
(formaldehyde) สารประกอบพวกฟี นอลจะทาหน้าที่เป็ นตัวป้ องกันการ
เกิดการเหม็นหื น และช่วยยับยั้งการเจริ ญของจุลินทรี ย ์ ส่ วนฟอร์ มลั ดี ไฮด์
จะมีคุณสมบัติเป็ นสารฆ่าเชื้ อจุลินทรี ยบ์ นผลิ ตภัณฑ์ นอกจากนี้ ยังมีผล
ต่อแมลงต่างๆ ที่อาจปนเปื้ อนมาด้วย

3.1 รายละเอียดการพัฒนา
บทความนี้เป็ นงานวิจยั เชิ งปฏิบตั ิการ ผูว้ ิจยั ได้ทาการทดลอง
ด้วยการออกแบบเตาและถังอบรมควัน และใช้เซนเซอร์ เข้ามาควบคุ ม
ระบบการจัดการในเรื่ องของตัวแปรต่างๆเช่ น ความหนาแน่ นของควัน
ความร้ อ นในตู้อ บ การหมุ นเวี ย นของควัน และการระบายความร้ อ น
เพื่อให้เกิดความสะดวกแก่ผใู ้ ช้งาน โดยผูว้ ิจยั ได้ทาการเก็บรวมรวม
ข้อมูล และศึกษาข้อมูลเบื้องต้น สาหรับการแก้ปัญหาเหล่านี้
เนื่ อ งจากโครงงานนี้ มี ว ัต ถุ ป ระสงค์ ห ลัก ในการลดภาระการ
ควบคุมควัน ความร้อนในตูอ้ บรมควันกระติบ และคานึ งถึงการนาไปใช้
งาน จึ งใช้คุณสมบัติของเซนเซอร์ มาควบคุ มระบบการทางานต่างๆ ให้
เป็ นแบบอัตโนมัติ โดยมีภาพรวมของระบบการทางานดังนี้
3.1.1 การออกแบบโครงสร้างของเครื่ องอบกระติบข้าว
ในการสร้างเครื่ องอบกระติบข้าวมีโครงสร้างของ เครื่ องอบ
กระติบข้าว ดังรู ปที่ 4 ซึ่งทามาจากถังน้ ามันเหล็กขนาด 200 ลิตรมีความ
ยาวขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 50 เชนติเมตร สู ง 100 เชนติ เมตร ส่ วนท่อนา
ควันทาจากสังกะสี และพีวีซี
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รูปที่ 4 โครงสร้างถังอบรมควันกระติบข้าวที่ออกแบบ
3.1.2 การควบคุมความหนาแน่นของควัน
การท าเครื่ อ งอบกระติ บ ข้า วจะมี พ ดั ลมอยู่2ตัว เพื่ อ จะท า
หน้าที่ดูดเอาควันเข้ามาในตัวถังให้เต็มตามความต้องการที่เราได้ต้ งั เอาไว้
เมือควันเข้ามาเต็มตามที่เราต้องการแล้วพัดลมจะหยุดทางาน ซึ่ งได้ใช้
LDR ( Light Dependent Resistor ) เป็ นตัวตรวจจับแสงในตูอ้ บรมควัน
เพื่อสั่งงานให้พดั ลมทางานหรื อหยุดทางานในการเติมควันหรื อระบาย
ควัน

LDR

รู ปที่ 6 ตัวตูอ้ บและวงจรควบคุม

5. ผลการทดลอง
จากการอบกระติบข้าวโดยเตาอบแบบภูมิปัญญาท้องถิ่ น ครั้ง
หนึ่งจะใช้เวลานาน 35 - 60 นาทีถา้ ใช้เครื่ องเตาอบรมควันที่พฒั นาขึ้นมา
จะใช้เวลา 17 – 18 นาที ใน จานวน 10 ลูกเท่ากัน ปั ญหาที่สาคัญที่สุดคือ
การควบคุมควันไม่ให้มากเกิ นไปและไม่น้อยเกิ นไป จึงได้ออกแบบการ
ทดสอบเครื่ องตูอ้ บรมควัน โดยอบกระติบสิ บลูก โดยทาการทดสอบการ
อบรมควันแล้วทาการวัดค่าตัวแปลที่ตอ้ งการควบคุมโดยใช้ลกั ซ์มิเตอร์
วัดค่าความเข้มแสงที่สะท้อนที่กระติบข้าวในตูท้ ดสอบที่ มีแหล่ งกาเนิ ด
แสงคงที่ ตามเวลาในการอบรมควันของกระติบข้าวแล้วนามาเที ยบกับ
ระดับแถบสี อา้ งอิงและค่าความหนาแน่ นของควันที่ใช้ในการอบรมควัน
คงที่

รู ปที่ 5 วงจรใช้งาน LDR
3.1.3 การควบคุมอุณหภูมิ
การควบคุมอุณหภูมิใช้ตวั วัดอุณหภูมิแบบ Thermocouple
โดยจะใช้หัววัดเป็ นแบบ Thermocouple Type K มีช่วงการวัดอุณหภูมิที่
0-600 องศาเซลเซียส ความละเอียด 1 องศาเซลเซี ยส สามารถตั้งค่า High
และ Low ได้อย่างอิสระ ภาพรวมของตัวเครื่ องและวงจรควบคุมเป็ นไป
ดังรู ปที่ 6
4. การทดลอง
ทดสอบเครื่ องตูอ้ บรมควัน โดยอบกระติบสิ บลูก โดยทาการ
ทดสอบการอบรมควันแล้วทาการวัดค่าตัวแปลที่ตอ้ งการควบคุมโดยใช้
ลักซ์มิเ ตอร์ วดั ค่าความเข้มแสงที่ สะท้อนที่กระติ บข้าวในตูท้ ดสอบที่ มี
แหล่ งก าเนิ ดแสงคงที่ ตามเวลาในการอบรมควัน ของกระติ บ ข้าวแล้ว
นามาเทียบกับระดับแถบสี อา้ งอิงและค่าความหนาแน่ นของควันที่ใช้ใน
การอบรมควันคงที่

ตารางที่ 1 ตาราง ผลทดสอบการอบรมควันกระติบข้าว
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จากกราฟแสดงผลการทดสอบการอบรมควันกระติบข้าว เมือ
เวลาทาการอบรมควันกระติบข้าวนานขึ้นสี ของกระติบข้าวจะมีความเข็ม
ของสี จากสี ขาวเป็ นสี่ ดา และความเข็มแสงที่ทะลุผา่ นกระติบข้าวจะลดลง
ตามทฤษฏีการสะท้อนของแสง จึงสรู ปได้วา่ ถ้าความเข็มแสงทีกระติบ
ข้าวจะแปรผกผันกับ สี ของกระติ บข้าวที่ ทาการอบตามช่ วงเวลาในการ
อบแล้วนามาเทียบกับ แถบสี่ อา้ งอิ งของกระติ บข้าวตามภูมิปัญญา เพื่ อ
นาไปออกแบบระบบควบคุ มการทางานของเครื่ อง(เวลาในการอบรม
ควันของกระติบข้าว)
จากตารางแสดงผลการทดสอบ ค่าความเข็มแสงที่สะท้อนที่
กระติบข้าวจะแปรผกผันกับเวลาในการอบรมควันของกระติบข้าวและค่า
ของแถบสี่ อา้ งอิงจะแปรผันโดยตรงกับเวลาในการอบรมควัน โดยแกน
y คือ ความเข็มแสงมีหน่ วยเป็ น ลักซ์ และแกน x คือเวลาในการอบรม
ควันเป็ น นาที

ข้าว เปรี ยบเที ยบกับระดับแถบสี ทาให้สามารถควบคุมควันและความ
ร้อนแบบอัตโนมัติเพื่ออานวยความสะดวกและลดการสูญเสี ย

5.1 แนวทางพัฒนา
การดาเนินงานในอนาคต จะทาการพัฒนางานวิจยั ต่อไป
ในส่ วนของการหาวิธีกระจายควันให้สม่าเสมอกันทั้งห้องอบ ขยายขนาด
ตูอ้ บและนาไปถ่ายทอดให้แก่ชุมชน
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รู ปที่ 7 กราฟแสดงผลการทดสอบ
หมายเหตุ
ระดับของแถบสี จากภูมิปัญญาใช้ในการอ้างอิง
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รูปที่ 8 แถบสี ใช้ในการอ้างอิง

5. บทสรุป
งานวิ จ ัย นี้ ได้ น าเสนอการการออกแบบและพัฒ นาตู้อ บ
รมควันกระติบข้าว หรื อสามารถนาไปใช้กบั เครื่ องจักรสานอื่น จากการ
ทดสอบเครื่ องสามารถกาหนดระดับความเข้มของสี ที่เกิ ดบนกระติบข้าว
โดยการควบคุมความสัมพันธ์กนั ระหว่างอุณหภูมิกบั ความหนาแน่ นของ
ควัน ภายในตูอ้ บให้คงที่โดยใช้ตวั ตรวจจับความเข้มของแสง LDR ทาให้
สามารถเลือกระดับคุณภาพในการอบกระติบข้าวโดยใช้เวลาที่อบกระติบ
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เครื่ องแกะกลีบกระเทียมขนาดเล็ก
Small-Scale Garlic Clove Breaking Machine
รชต มณีโชติ1
1
สาขาวิชาเทคนิ คพื้นฐาน วิทยาลัยธาตุพนม มหาวิทยาลัยนครพนม
457 ถ.พนมพนารักษ์ ต.ธาตุพนม อ.ธาตุพนม จ.นครพนม 48110 โทรศัพท์ 042-540442 E-mail: jimmykoi@hotmail.com

ความต้องการกระเทียมกลี บมากกว่า 100 - 300 กิ โลกรัมต่อวัน ซึ่ งอาศัย
แรงงานจานวนมากเกิ ด ปั ญ หาการท างานด้ว ยท่ า ซ้ า ๆ เป็ นเวลานาน
นอกจากนี้ พบว่ากระเทียมมีสารสกัดบิวทานอล ทาให้เกิ ดอาการหอบหื ด
และโพรงจมู ก อัก เสบเมื่ อ สู ด ดมหรื อสั ม ผัส กระเที ย มเป็ นเวลานาน
ระยะเวลา 3 - 5 ปี และมีบางรายมีอาการแพ้ชนิดรุ นแรง [1] ข้อมูลจากชุม
ชุ น เกษตรผู้ป ลู ก กระเที ย มต าบลแสนพัน อ าเภอธาตุ พ นม จัง หวัด
นครพนม มีพ้นื ที่การปลูกกระเทียม 548 ไร่ ประกอบด้วย 2 สายพันธ์คือ
กระเที ยมผื อ และกระเที ยมแก้ว มี การจาหน่ ายกระเที ยมแห้ งแบบหัว
กิโลกรัมละ 80 บาท กระเทียมกลี บกิ โลกรัมละ 100 - 120 บาท ชุมชุน
เกษตรนิยมขายแบบแกะกลีบกระเทียม เมื่อแยกขนาดกลีบกระเทียมทา
ให้ มีร าคาเพิ่ ม ขึ้ น การแยกกลี บ กระเที ย มด้วยมื อ ไม่ ส ามารถควบคุ ม
คุณภาพและปริ มาณของผลิ ตภัณฑ์ได้ เหตุผลดังกล่าวผนวกกับการผลิ ต
เชิ งอุตสาหกรรม จึงมีการพัฒนาเครื่ องแกะกลีบกระเทียมขึ้น [2]

บทคัดย่ อ
งานวิจยั นี้ มีจุดประสงค์เพื่อออกแบบและพัฒนาเครื่ องแกะ
กลีบกระเทียมขนาดเล็ก ขนาดเท่ากับ 50 Cm. x 50 Cm. x 96 Cm. การ
ทดลองกระเทียมจานวน 3 ชนิ ด แต่ละครั้งใช้กระเที ยม จานวน 500
กรัมต่อครั้ง ทดลองจานวน 54 ครั้ง ผลการวิเคราะห์ค่าความผิดพลาด
ของการแกะกลี บกระเที ยมกลี บ แต่ ละชนิ ด ที่ P-Value น้อยกว่า 
(0.05) และมีความเชื่ อมัน่ ของข้อมูล คือ R – Squared (R-Sq) เท่ากับ
ร้อยละ 99.23 , R-Sq (adj) เท่ากับ ร้ อยละ 98.12 ซึ่ งค่าที่ได้มากกว่า ร้ อย
ละ 80 จึงมีความเชื่ อถือ ค่าเฉลี่ ยผลผลิ ตในการใช้เครื่ องแกะกลี บ
กระเทียม 248 กิโลกรัมต่อวัน
คำสำคัญ: เครื่ องแกะกลีบกระเทียมขนาดเล็ก, การออกแบบการทดลอง,
คุณภาพของกลีบกระเทียม

Abstract
The purpose of this research was to design and develop a
small garlic machine with the size of 50 Cm. X 50 Cm. X 96 Cm. Three
of garlic experiment. Each garlic sample consisted of 500 g. The
analysis of the error of each lobe petal at P-Value was less than 
(0.05) and the reliability of data was R – Squared (R-Sq) was 99.23%,
R-Sq (adj) was 98.12%. The value of which is more than 80% is
reliable. Average yield of garlic weighing 248 kg per day.

รู ปที่ 1 วิธีการแกะกลีบกระเทียมด้วยแรงงานคน
เครื่ องแกะกลี บกระเที ย มที่ วางขายตามท้องตลาดมี ราคา
ระหว่าง 45,000 บาท ด้วยความเร็ วระดับเดียวเมื่อกระเทียมต่างสายพันธุ์ที่
มี ค วามแตกต่ า ง เช่ น ขนาดกระเที ย มหรื อ แรงยึ ด เกาะระหว่ า งกลี บ
กระเทียม ทาให้ อตั ราการผลิ ตลดลงเนื่ องจากมี ของเสี ยจากการแตกช้ า
ของกลี บกระเทียมมากขึ้น หรื อมีการแกะกลี บที่ไม่สมบูรณ์ตอ้ งเสี ยเวลา
เพื่ อ น ามาแยกอี ก รอบ ลัก ษณะโครงสร้ า งเป็ นเครื่ อ งแนวตั้ง ช่ อ งเท
กระเทียมอยูด่ า้ นบนสุ ดมีความสู งเฉลี่ ย 150 – 180 เซนติเมตร ทาให้การ

Keyword : Lamb small cloves garlic, Experimental Design ,
The quality of the garlic cloves

1. บทนา
กระเที ย มเป็ นพื ช เศรษฐกิ จ พื ช หลั ก ของประเทศไทย
สาหรับประกอบอาหารและปรุ งสมุนไพรเป็ นยารักษาโรค การแยกกลีบ
กระเทียมเพื่อการบริ โภคหรื อใช้ประโยชน์ ปั จจุบนั ใช้แรงงานคนเป็ น
หลักอัตราการผลิ ตเฉลี่ ย 15 - 20 กิ โลกรั มต่อวันต่อคน ทัว่ ประเทศมี
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ท างานไม่ ส ะดวกและมี ค วามเสี่ ย งต่ อ การบาดเจ็ บ เนื่ อ งจากต้อ งยก
กระสอบกระเทียมที่มีน้ าหนักมากให้สูงถึงช่องเท [3]

รู ปที่ 3 การวัดขนาดของกระเทียม
ความแข็ ง แรงและการยึ ด เกาะของกระเที ย มแต่ ล ะชนิ ด
ทดสอบด้วยเครื่ อ งวัด แรงกดสปริ ง แต่ ล ะสายพัน ธุ์ ท ดสอบซ้ า 3 ครั้ ง
ข้อมูล จากการทดสอบใช้เ ป็ นข้อมูล อ้างอิ งความเร็ วรอบของมอเตอร์
สาหรับการหมุนลูกนวดเพื่อการแกะกลีบ [4]

รูปที่ 2 เครื่ องแกะกลีบกระเทียมตามท้องตลาด
การศึ ก ษาการเพื่ อ เพิ่ ม ประสิ ทธิ ภาพการผลิ ต และการ
ปฏิ บตั ิงาน มีแนวคิดการออกแบบและพัฒนาเครื่ องแกะกลีบกระเทียม
ขนาดเล็ก ให้สามารถปรับระดับกลไกที่เหมาะสมกับชนิ ดของกระเทียม
โดยอาศัยหลักการออกแบบการทดลอง (Design of Experiment) เพื่อ
ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อปริ มาณและคุณภาพของกลีบกระเทียม และเลื อกใช้
วัส ดุ ต ามมาตรฐานผลิ ต ภัณ ฑ์อาหาร GMP (Good Manufacturing
Practice) ที่มีความปลอดภัยต่อวัตถุดิบ เช่ น การใช้แผ่นเหล็กสแตนเลส
แทนแผ่นเหล็กหรื อไม้อดั ที่จุดลองรับกลี บกระเทียม และเครื่ องสามารถ
ปรับระดับลูกนวดตามขนาดของกระเทียม

รู ปที่ 4 การทดสอบแรงกดกระเทียมโดยเครื่ องวัดแรงกดสปริ งวาล์ว
ผลการทดสอบพบว่ า กระเที ย มแต่ ล ะชนิ ด (ตารางที่ 1) มี
ค่าเฉลี่ยของแรงกดต่างกันเนื่ องจากขนาดและจานวนกลีบของที่กระเทียม
แตกต่างกัน กระเทียมจี นมี ขนาดที่ ใหญ่ที่สุดและจานวนกลี บกระเทียม
น้อยใช้แรงกดน้อยที่สุด [4]

2.วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาถึ งความแตกต่างของสายพันธ์กระเทียม เช่ น
ขนาดกลี บ แรงยึดเกาะความแข็งเปลื อก ความหนาเปลื อก ต่อปริ มาณ
และคุณภาพของกระเทียมจากการพัฒนาเครื่ องแกะกลีบกระเทียมขนาด
เล็ก
2. เพื่อศึ กษาปั จจัยที่ มีผลต่อปริ มาณและคุณภาพของกลี บ
กระเที ย มจากเครื่ องแกะกลี บ กระเที ย ม และพัฒ นาวิ ธี ก ารให้ มี
ประสิ ทธิภาพมากขึ้น เพื่อประโยชน์สาหรับควบคุมการผลิต การลดของ
เสี ย และลดต้นทุน
3. ออกแบบและพัฒนาเครื่ องแกะกลีบกระเทียม ที่มีขนาด
เหมาะสมกับการปฏิ บตั ิ งานอย่างปลอดภัย ง่ายต่ อการเคลื่ อนย้ายลด
ปัญหาการบาดเจ็บจากการทางาน

ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ยแรงกดกระเทียมแต่ละชนิ ด
ขนาดกระเทียมเฉลีย่
ลาดับที่ ชนิดกระเทียม
กว้าง
สู ง
(mm)
(mm)
1.
30
24.4
กระเทียมแก้ว
2.
35
22.2
กระเทียมผือ
3.

กระเทียมจีน

47

32

ขนาดแรง
กดเฉลีย่
(ปอนด์)
24
17
10

ข้อมู ลเพิ่ม เติ มผูน้ าเข้ากระเที ยมจี น และชุ มชุ น เกษตรผูป้ ลู ก
กระเทียมตาบลแสนพัน กระเทียมจีนที่นาเข้ามา ผ่านขั้นตอนการตัดราก
และลอกเปลื อ กออกแล้ ว แรงที่ ใ ช้ ก ดกระเที ย มให้ แ ตกจึ ง น้ อ ยกว่ า
กระเที ยมผือ และกระเที ยมแก้ว ผลการทดสอบแรงกด คานวณหาค่ า
ความเร็ วรอบด้วยต้นกาลังขนาด ¼ แรงม้า แบบสองเฟส 220 v. 50 Hz
สามารถคานวณหาความเร็ วรอบได้ดงั นี้ [4]

3. วิธีดาเนินการวิจยั
3.1. สมบัติของกระเทียม
เพื่อศึกษาสมบัติทางกายภาพของกระเทียมแต่ละสายพันธุ์
จึงทาการวัดขนาดและทดสอบแรงกดเพื่อทาให้กระเทียมแตกเป็ นกลีบ
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กระเที ย มช้ า แตก 100% จากการทบทวนวรรณกรรม มี ก ารก าหนด
ความเร็ ว รอบที่ ร ะดับ เดี ย วคื อ 200 รอบต่ อ นาที ดัง นั้น การทดลองนี้
ทดสอบด้วยความเร็ วรอบ 3 ระดับคือ 200 250 และ 300 รอบต่อนาที

จากความสัมพันธ์
hp

เมื่อ

F



F .V
33,000

(lb) ( rpm)

(1)

= ค่าแรงกดสู งสุ ด

V 
V



hp 33,000
F

(0.25) (33,000 )
24

hp



1
4

แรงม้าตารางที
(2) ่ 2 ตารางที่ 2 ปัจจัยและระดับที่ใช้ในการทดลอง

 343 .75  344

ปัจจัย (Factor)

รอบต่อนาที

ชนิดกระเทียม (Garlic)

เมื่อนาความเร็ วรอบไปทดสอบ พบว่า กระเทียมช้ า จึงทาการ
ลดความเร็ วรอบลงและจากการทบทวนวรรณกรรมมีการใช้ความเร็ วรอบ
ที่ 200 rpm ดังนั้น จึงได้แบ่งระดับความเร็ วรอบเป็ น 3 ระดับ ได้แก่ 200
, 250 และ 300 rpm เพื่อหาประสิ ทธิ ภาพความเร็ วรอบการแกะกลีบ
กระเทียมแต่ละชนิดที่ดีที่สุด

ระยะห่ างระหว่างลูกนวดกับกรวยตัวนอก (Cm.)
(Interavl)
ความเร็ วรอบของลูกนวด (rpm)
(Speed)

3.2 พัฒนาปรับปรุ งโครงสร้ าง โดยมีขนาดความ กว้าง x ยาว
x สูง ได้แก่ 50 Cm. x 50 Cm. x 60 Cm. และระดับความสูงที่มีชุดกรวย
แกะกลีบกระเทียมตัวนอกมีความสู งทั้งหมด 96 Cm. ซึ่ งเหมาะสมกับ
วิธีการทางานตามหลักการตรรกยศาสตร์

ระดับ (Level)
กระเทียมผือ
กระเทียมแก้ว
กระเทียมจีน
1.0
1.2
1.5
200
250
300

4. ผลการวิจยั
ในการวิจยั ได้ออกแบบการทดลอง โดยการทดลองแบบเชิ ง
แฟคทอเรี ยล (Factorial Experiment) แบบการทดลองซ้ า (Replication) 2
ครั้ ง เพื่อป้ องกันความคลาดเคลื่ อนจากการทดลอง จานวนการทดลอง
ทั้งหมด 54 ครั้ง แต่ละครั้งใช้ปริ มาณกระเทียมเท่ากัน 500 กรัม วิเคราะห์
ผลการทดลองทางสถิติและผลกระทบร่ วมของปั จจัย
ตารางที่ 3 สรุ ปผลการทดลองการแกะกลีบกระเทียมแต่ละชนิด

รูปที่ 5 เครื่ องแกะกลีบกระเทียมขนาดเล็ก
3.3 ศึ ก ษาปั จ จั ย ที่ มี อิท ธิ พ ลต่ อประสิ ท ธิ ภ าพการแกะกลีบ
กระเทียม
3.3.1 กาหนดปั จจัยและระดับของปั จจัย
3.3.1.1 ชนิดของกระเทียม 3 สายพันธุ์ (กระเทียม
ผือ,กระเทียมแก้ว,กระเทียมจีน)
3.3.1.2 ระยะห่ างระหว่างลูกนวด 3 ระดับ (ระยะห่ าง
1.0 ซม 1.2 ซม 1.5 ซม)
3.3.1.3 ความเร็ วรอบของลูกนวด 3 ระดับ (ความเร็ ว
200 rpm, 250 rpm, 300 rpm)
จากการคานวณสมการ ค่าความเร็ วรอบจากการคานวณ
ด้วยสมการ เมื่อทดสอบที่ความเร็ วรอบ 350 รอบต่อนาที พบว่ากลี บ
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ตารางที่ 4 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA) ของค่าตัวแปรที่มี
อิทธิพลการแกะกลีบกระเทียม

4. กิตติกรรมประกาศ
งานวิ จยั ฉบับนี้ สาเร็ จลุ ล่วงได้ด้วยดี โดยได้รับ ความกรุ ณา
อย่างยิง่ จาก คณะผูบ้ ริ หารวิทยาลัยธาตุพนม มหาวิทยาลัยนครพนม ที่ได้
สนับสนุนงบประมาณในการดาเนิ นงานในครั้งนี้
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[1] สานักงานคณะกรรมการอาหารและยาส่ วนกากับดูแลก่อนออกสู่
ตลาด88/24 ถนนติวานนท์ อาเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000โทร.
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[2] สานักงานเกษตรอาเภอธาตุพนม ข้อมูลเกษตรกรผูป้ ลูกกระเทียม.
ต.ธาตุพนม อ.ธาตุพนม จ.นครพนม 48110
[3] บริ ษทั อาคารสิ นแมชชิ นเนอรี่ จากัด ตัวอย่างเครื่ องแกะกระเทียม
ขายในท้องตลาด.ที่อยู:่ 2-6 ถ.เมืองสมุทร ต.ช้างม่อย อ.เมือง จ.
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ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวน ที่ระดับนัยสาคัญ 0.05 (α =
0.05) ซึ่ งค่า p – value ของปั จจัยหลักทั้ง 3 มีค่า < α (0.05) ดังนั้นจึง
ปฏิเสธสมมติฐานหลัก ( ) สรุ ปได้วา่ ปั จจัยหลักทั้งสามมีผลต่อการแกะ
กลีบกระเทียม และมีค่า S = 56.82 , R – Squared (R-Sq) = 99.23 % และ
ค่า R – Sq(adj) = 98.12 % เป็ นค่าสัมประสิ ทธิ์ การตัดสิ นใจ ซึ่ งมากกว่า
ร้อยละ 80 จึงมีความน่าเชื่ อถือของผลการทดลอง

5. สรุป
การทดลองด้วยเครื่ องแกะกลี บ กระเที ยมขนาดเล็ ก พบว่า
กระเทียมผือมีระยะห่างของลูกนวดที่ 1.5 เซนติเมตรและความเร็ วรอบที่
250 รอบ/นาที ได้กระเทียมกลี บสมบูรณ์ที่ดีที่สุด กระเที ยมแก้วมี
ระยะห่างของลูกนวดที่ 1 เซนติเมตรและความเร็ วรอบที่ 200 รอบ/นาที
ได้กระเทียมกลี บสมบูรณ์ ที่ดีที่สุด และกระเที ยมจี นมี ระยะห่ างของลู ก
นวดที่ 1.2 เซนติเมตรและความเร็ วรอบที่ 300 รอบ/นาที ได้กระเทียม
กลีบสมบูรณ์ที่ดีที่สุด การแกะกระเทียม 1 ชัว่ โมง ได้ผลผลิตกระเทียม
กลีบสมบูรณ์ ประมาณ 31 กิโลกรัม และค่าเฉลี่ยการแกะกลีบกระเทียม
1 วัน ได้ผลผลิตกระเทียมกลีบสมบูรณ์ ประมาณ 248 กิ โลกรัม ผลการ
วิ เ คราะห์ เ ชิ ง เศรษฐศาสตร์ วิ ศ วกรรม พบว่ า การใช้ เ ครื่ องแกะกลี บ
กระเที ยมขนาดเล็ก เพื่ อเพิ่ ม มู ล ค่ าผลิ ตภัณฑ์ก ารเกษตร สามารถ
ประหยัดต้นทุนได้ประมาณ 7,168.49 บาทต่อเดื อน และระยะเวลาคืน
ทุนอยูท่ ี่ 3.35 หรื อประมาณ 3 - 4 เดือน
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เครื่ องคัดขนาดสั บปะรดด้ วยการประมวลผลภาพ
Pineapple Sizing Machine by Image Processing
วัลภา ภุมมะระ
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
1381 ถนนพิบูลสงคราม แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุ งเทพฯ 10800 E-mail: wanlapha.p@rmutp.ac.th

pineapple by using system of image processing. For more efficiently,
we use load cell to weigh of pineapple while separate size of pineapple.
Farmers do not need to weigh the segregation measures. The
preparation of the pineapples sizing machine tested the accuracy of the
grading process, splitting the size and pineapple is 100%. And the
accuracy of the work of the weighing accuracy is 90%.

บทคัดย่ อ
สับ ปะรดจัด เป็ นพื ช เศรษฐกิ จ ที่ มี ค วามต้อ งการในการ
บริ โภค อุปโภค แปรรู ปและการส่ งออก ทาให้เป็ นที่ตอ้ งการของตลาด
การค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ ส่ งผลให้เกิ ดการผลิ ตทั้งในภาค
เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมที่สาคัญของประเทศ โดยสับปะรดสามารถ
บริ โภคได้ท้งั แบบสดและแบบแปรรู ป ส่ งผลให้อุตสาหกรรมการแปรรู ป
สับปะรดมีความสาคัญทางเศรษฐกิจ การคัดขนาดของลูกสับปะรดจึงเป็ น
เรื่ องสาคัญที่ ทาให้ได้ว่าขนาดไหนจะน าไปทาเป็ นผลผลิ ตอะไรจึ งจะ
เหมาะสม และการคัดเลือกขนาดในปัจจุบนั ใช้แรงงานคนจานวนมากใน
การแยกขนาดสับปะรด เครื่ องคัดขนาดสับปะรดเป็ นการออกแบบเพื่อ
ช่วยเกษตรกรในการคัดขนาดสับปะรด ซึ่ งได้นาเอาระบบการทางานของ
การประมวลผลภาพ เข้ามาใช้ในกระบวนการทางานของการคัดขนาด ลูก
สับปะรด เพื่อการทางานที่มีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้นจึงนาใช้โหลดเซลล์มา
ใช้ ใ นการชั่ง น้ าหนัก ของสั บ ปะรดในกระบวนการคัด ขนาด ท าให้
เกษตรกรไม่ตอ้ งชัง่ น้ าหนักภายหลังการคัดแยกขนาด การจัดทาเครื่ องคัด
ขนาดสับปะรดได้ผ่านทดสอบเรื่ องความถู ก ต้องของกระบวนการคัด
ขนาด 100 เปอร์ เซ็นต์ จากการแยกลูกสับปะรดที่คดั ขนาดแล้ว และ
ความถูกต้องของการทางานของตัวชั่งน้ าหนักคิ ด เป็ นเปอร์ เซ็ นต์ความ
ถูกต้องได้ 90 เปอร์เซ็นต์

Keywords: Pineapples Sizing Machine, Image Processing

1. บทนา
ในปั จจุบนั เริ่ มมีการปลูกสับปะรดเป็ นจานวนมาก ผลผลิ ตที่
ได้ก็มีจานวนมากตามไปด้วย การบริ โภคสับปะรดก็มีจานวนมากทั้งการ
นามาบริ โภคแบบสด ๆ และบริ โภคในรู ปแบบของการแปรรู ป การนา
ผลิ ตจากสับปะรดมาแปลงเป็ นผลิ ตภัณฑ์ในโรงงานอุตสาหกรรมนั้นมี
มากมาย ผลผลิ ตที่ได้มานั้นจะต้องมีการแยกขนาดและความสุ กดิบของ
ลูกสับปะรดในการจะแยกได้ว่าผลิ ตไหนจะนาไปทาผลิ ตภัณฑ์อะไรจึ ง
จะเหมาะสม เพราะราคาในตลาดมีความแตกต่างกัน จึ งจาเป็ นที่จะต้อง
คัดขนาดสับปะรด และในปั จจุบนั การคัดขนาดสับปะรดยังต้องอาศัย
แรงงานของคนเพื่อคัดเกรดสับปะรดเป็ นจานวนมาก ดังนั้นแนวคิดที่ทา

คาสาคัญ: คัดขนาดสับปะรด, การประมวลผลภาพ

เครื่ องคัดแยกสับปะรด เพื่อลดกาลังคนในการทางาน,เพิ่มความสะดวก
และรวดเร็ วยิง่ ขึ้น

Abstract

การออกแบบตัวเครื่ องในการคัดขนาดสับปะรดเพื่อให้มีความ

Pineapple is an economy drop with a demand for
consumption, processing and export. Thus the need of the market, both
domestic and foreign. Resulting in the production of both agricultural
and industrial centers of the country. The pineapple processing industry
is vital to the economy. The size of a pineapple, it is essential that
measures would be taken to yield what is appropriate. And a selection
of current labor as many people to split a pineapple. The pineapples
sizing machine is designed to help farmers for separate size of

กะทัดรั ดและขนาดของเครื่ อง ไม่ใหญ่จนเกิ นไป ทั้งการนามาใช้งานคู่
กับเทคโนโลยีการประมวลผลภาพ (Image Processing) ซึ่ งเทคโนโลยี
การประมวลผลภาพ (Image Processing) คือ การนาภาพมาประมวลผล
หรื อค านวณด้วยโปรแกรมการประมวลผลภาพ เพื่ อให้ ได้ข ้อมูล เชิ ง
ปริ มาณและคุณภาพตามที่ตอ้ งการ โดยในขั้นตอนต่างๆ คือ การทาให้
ภาพเกิ ดความคมชัดมากขึ้นและการกาจัดสัญญาณรบกวนออกจากภาพ
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การแบ่งส่ วนของวัตถุที่สนใจออกจากภาพเพื่อนาภาพของวัตถุที่ได้ไป

Grayscale 

วิเคราะห์เชิ งปริ มาณและคุณภาพ เช่ น รู ปร่ างและขนาด และ นาภาพ
ของวัตถุที่ได้ไปวิเคราะห์และสร้างเป็ นระบบเพื่อตรวจสอบถึงขนาดและ

RGB
3

(1)

เนื่องจากภาพระดับสี เทาสามารถนามาประมวลผลภาพได้ง่าย
และรวดเร็ วขึ้นกว่าภาพสี

รู ปร่ างที่เราต้องการ โดยจะนากล้องวิดีโอมาช่ วยในการจับภาพของวัตถุ
เพื่อให้เกิ ดความสะดวกในการคัดเกรดของวัตถุ ตามระบบที่ กาหนดไว้
และการใช้เซนเซอร์เพื่อกาหนดจุดในการรับภาพที่จะประมวลผล

2. ทฤษฎีและหลักการทีเ่ กีย่ วข้ อง
2.1 สับปะรด (Pineapple)
สับปะรด[1] เป็ นพืช ใบเลี้ ยงเดี่ ยว มี ลาต้นอยู่ใต้ดิน ใบเดี่ ยว
เรี ยงสลับ ซ้อนกันถี่มากรอบต้น ไม่มีกา้ นใบ ดอกช่ อออกจากกลางต้น มี
ดอกย่อยจานวนมาก ผลเป็ นผลรวม รู ปทรงกระบอก มีใบเป็ นกระจุกที่
ปลายสามารถทนต่อสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ได้ดี เป็ นพืชเศรษฐกิ จที่สาคัญ
เมื่อเจริ ญเป็ นผลแล้วจะเจริ ญต่อไปโดยตาที่ลาต้นจะเติบโตเป็ นต้นใหม่
ได้อี ก พัน ธุ์ สับ ปะรดที่ นิ ย มปลู ก แตกต่ า งกัน ไปตามพื้ น ที่ เช่ น พัน ธุ์
ปั ตตาเวีย หรื อเรี ยกว่า สับปะรดศรี ราชา นิ ยมปลู กที่ จ.ประจวบคีรีขนั ธ์
จ.ชลบุรี จ.เพชรบุรี ผลใหญ่ ฉ่ าน้ า เนื้ อสี เหลืองอ่อน, พันธุ์อินทรชิ ตและ
พันธุ์ขาวนิ ยมปลูกที่ จ.ฉะเชิ งเทรา, พันธุ์ภูเก็ต หรื อ พันธุ์สวี นิ ยมปลู ก
ทางภาคใต้ ผลเล็กเปลือกหนาเนื้ อสี เหลืองเข้ม หวานกรอบ และพันธุ์นาง
แล หรื อ พันธุ์น้ าผึ้ง นิ ยมปลูกในจังหวัดเชี ยงราย ผลกลม ตานู น เปลื อก
บาง เนื้อสี เหลืองเข้ม รสหวานจัด

รู ปที่ 2 การจัดเก็บค่าสี ในภาพสี เทา
2.2.1 การหาขอบภาพ
การหาขอบภาพเป็ นการหาขอบเขตของวัตถุภายในภาพซึ่ ง
ขอบเขตวัตถุจะเป็ นที่เด่นและมีความสาคัญมากที่สุด เพื่อที่จะนาไปสู่ การ
หาจุดอ้างอิงของวัตถุต่อไป โดยลักษณะเด่นของวัตถุที่พบโดยทัว่ ไปก็คือ
ส่ วนที่เป็ นสัน หรื อส่ วนที่เป็ นขอบเขตของวัตถุ
2.2.2 การนับจานวนพิกเซล [3,4]
โดยทัว่ ไปเวลาพิ จารณารู ปที่ เ ราสนใจ พิ ก เซลที่ อยู่เ ดี่ ยวจะ
ไม่ใช่เป้ าหมายที่เราพิจารณา ส่ วนใหญ่เราจะสนใจกลุ่มของพิกเซลที่อยู่
ติ ด กัน ข้อมูล ที่ น่าสนใจอย่างหนึ่ งก็ คือจานวนพิ กเซล การที่ จะทราบ
จานวนพิกเซลเราต้องสามารถแยกพิกเซลออกเป็ นกลุ่มติ ดกัน การนับ
พิกเซลจะสแกนนับพิกเซลสี ขาวไปทีละแถวจากภาพไบนารี เฉพาะใน
ขอบเขตที่ตอ้ งการนับ ตามสมการที่ 2

2.2 พื้นฐานการประมวลผลภาพ
การประมวลผลภาพ [2] คือการนาเสนอรายละเอียดของวัตถุ
โดยการจัด เอาหรื อถ่ า ยรายละเอี ย ดของภาพที่ ไ ด้ จ ากวัต ถุ เ พื่ อ น า
รายละเอียดของภาพเหล่านั้นไปทาประโยชน์ให้มากยิ่งขึ้น ในเริ่ มต้น
ของการประมวลผลภาพต้องทาการนาภาพจากกล้องมาแปลงในอยูใ่ นรู ป
ของเมตริ กซ์ ซึ่งภาพที่ได้ประกอบด้วยจุดต่าง ๆ ซึ่ งมีค่าระดับความสว่าง
ของภาพดิจิตอล ซึ่ งอยูใ่ นในรู ปแบบเมทริ กซ์ 2 มิติขนาด M × N ดังที่
แสดงในรู ปที่ 1

( x, y  1) 
 ( x, y ) 
( x  1, y )  ( x  1, y  1) 
f ( x, y )  
 .. 
.. 

(
x
,
y
)

(
x
,
m y  1) 
 m

โดยที่

..  ( x, yn ) 
..  ( x  1, yn ) 

..
..

..  ( xm , yn ) 

(2)

คือ พิกดั พิกเซล x, y ที่กาหนดพิกดั ขอบเขต
คือ พิกดั พิกเซลในแนวแกน x เมื่อ x มีค่าตั้งแต่ x ถึง xn
คือ พิกดั พิกเซลในแนวแกน y เมื่อ y มีค่าตั้งแต่ y ถึง yn

f ( x, y )

x

y

3. การออกแบบและพัฒนาระบบ
ขั้น ตอนการประมวลผลภาพโดยทั่ว ไป เริ่ มต้น ด้ ว ยการ
ปรับปรุ งภาพด้วยวิธีต่างๆเช่ น การกาจัดสัญญาณรบกวน จากนั้นนาภาพ
ที่ได้แปลงให้เป็ นภาพระดับสี เทา (Gray scale Image) หลังจากนั้นจะทา
การแปลงภาพขาวดา (Binary Image) โดยการทาเทรชโฮลด์จากนั้นใช้
อัลกอริ ทึมหาขอบของผลสับปะรด จากนับใช้อลั กอลิทึม การนับจานวน
พิกเซลเพื่อคัดแยกขนาดของสับปะรดเป็ น 3 ขนาดคือ ขนาด S, ขนาด M
และ ขนาด L

รูปที่ 1 การจัดเก็บค่าสี ในรู ปของเมทริ กซ์
จากนั้นนาพิกเซลในแต่ละระนาบของสี แปลงเป็ นภาพระดับสี เทา ด้วย
สมการที่ 1
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ตั้งแต่ 60000 ถึง 109999 พิกเซลและขนาดของสับปะรดขนาด L จะมี
จานวนพิกเซล ตั้งแต่ 110000 ขึ้นไป

รูปที่ 3 ขั้นตอนการประมวลผลภาพเบื้องต้น
รู ปที่ 6 เครื่ องคัดขนาดสับปะรด
การทดสอบการทางานของเครื่ องคัดขนาดสับปะรดได้แบ่ ง
การทดสอบออกเป็ น 4 เกณฑ์การทดสอบคือ การทางานของโปรแกรม
การแยกขนาด การเก็บลูกสับปะรดหลังการแยก การทางานของหน้าจอ
การแสดงผลและความถู ก ต้อ งของการท างานของโหลดเซลล์ การ
ทดสอบนี้ จะมี การแบ่งออกเป็ น 3 ขนาดคือ ขนาดเล็ก (Size S) มี

รูปที่ 4 ภาพสับปะรดที่ผา่ นขั้นตอนการประมวลผลเบื้องต้น

จานวนพิกเซล ตั้งแต่ 0 ถึง 59999 และน้ าหนักไม่เกิน 0.5 กิโลกรัม

จากรู ปที่ 4 แสดงภาพที่ผา่ นขั้นตอนการประมวลผลเบื้องต้น
โดยภาพแรกเป็ นที่จบั ได้จากกล้อง และภาพที่สองเป็ นภาพที่มีการกาจัด
สัญญาณออก ภาพที่สามเป็ นภาพที่แปลงเป็ นภาพสี เทาแล้วทาเป็ นภาพ
ขาวดา และภาพสุ ดท้ายภาพที่สี่ เป็ นการนาภาพมาทา threshold เพื่อนา
ภาพที่ได้นามาหาขอบของภาพเพื่อเตรี ยมทาการนับจานวนพิกเซลสี ขาว

ขนาดกลาง (Size M) มีจานวนพิกเซล ตั้งแต่ 60000 ถึง 109999 พิกเซล
และน้ าหนัก 0.5 – 1 กิ โลกรั ม และขนาดใหญ่ (Size L) มีจานวน
พิกเซล ตั้งแต่ 110000 ขึ้นไปและน้ าหนักมากว่า 1 กิ โลกรัม ทั้งหมด 3
ตาราง ได้ดงั นี้
ตารางที่ 1 การทดสอบการท างานของเครื่ องคัด ขนาดสับ ปะรดกับ
สับปะรดขนาดเล็ก
การทดสอบการทางานของเครื่ องคัดขนาดสับปะรดกับสับปะรดขนาด
เล็ก
ลาดับครั้ง
ในการ
ทดสอบ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

รูปที่ 5 กแสดงกระบวนการคัดแยกขนาดที่ตอ้ งการ
จากรู ปที่ 5ทาการนับจานวนพิกเซล เพื่อเปรี ยบเที ยบขนาด
ของสับปะรด โดยขนาดของสับปะรดขนาด S จะมีจานวนพิกเซล ตั้งแต่
0 ถึง 59999 พิกเซล ขนาดของสับปะรดขนาด M จะมีจานวนพิกเซล

โปรแกรม
แยกขนาด

การเก็บลูก
สับปะรด
หลังการ
แยก

การ
แสดงผล
ทางจอภาพ

/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
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ความถูกต้องของการ
ทางานของตัวชัง่ น้ าหนัก
(Load Cell)
น้ าหนัก
จริ ง
0.92
0.7
0.7
0.7
0.7
0.92
0.92
0.92
0.7
0.92

น้ าหนักที่
ชัง่ ได้
0.92
0.7
0.7
0.7
0.7
0.9
0.9
0.92
0.7
0.92
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ตารางที่ 2 การทดสอบการท างานของเครื่ องคัดขนาดสับ ปะรดกับ

ดา เสร็ จเรี ยบร้อยแล้ว แล้วนับจานวนพิกเซล (Pixel) ที่เป็ นสี ขาว หรื อค่า

สับปะรดขนาดกลาง

255 ตัวเครื่ องสามารถทางานได้อย่างถูกต้อง 100% และการทางานของ
ตัวชัง่ น้ าหนักโหลดเซลล์ (Load cell) สามารถทางานได้แต่เกิ ดความไม่

การทดสอบการทางานของเครื่ องคัดขนาดสับปะรดกับสับปะรดขนาดกลาง
ลาดับครั้ง
ในการ
ทดสอบ

โปรแกรม
แยกขนาด

การเก็บลูก
สับปะรด
หลังการแยก

การ
แสดงผล
ทางจอภาพ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

ความถูกต้องของการ
ทางานของตัวชัง่ น้ าหนัก
(Load Cell)
น้ าหนัก
จริ ง
1.3
1.3
1.3
1.3
1.3
1.3
1.3
1.3
1.3
1.3

เสถี ยรในการท างานเนื่ องการฐานในการติ ด ตั้งไม่ ส มดุ ล ท าให้ ค่ าของ
น้ าหนักมีความถูกต้องเพียง 85% พร้อมมีจอแสดงผลผลการคัดขนาดรวม
ทั้งหมด

น้ าหนักที่
ชัง่ ได้
1.3
1.3
1.23
1.3
1.3
1.29
1.3
1.3
1.3
1.3
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ตารางที่ 3 การทดสอบการท างานของเครื่ องคัด ขนาดสับ ปะรดกับ
สับปะรดขนาดใหญ่
การทดสอบการทางานของเครื่ องคัดขนาดสับปะรดกับสับปะรดขนาดใหญ่
ลาดับครั้ง
ในการ
ทดสอบ

โปรแกรม
แยกขนาด

การเก็บลูก
สับปะรด
หลังการแยก

การ
แสดงผล
ทางจอภาพ

1
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4
5
6
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8
9
10
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ความถูกต้องของการ
ทางานของตัวชัง่ น้ าหนัก
(Load Cell)
น้ าหนัก
จริ ง
1.65
2.23
2.23
1.65
1.65
2.23
2.23
1.65
1.65
1.65

น้ าหนักที่
ชัง่ ได้
1.65
2.22
2.23
1.64
1.65
2.23
2.22
1.65
1.65
1.65

4. สรุป
จากการที่ได้ศึกษาค้นคว้าและนามาจัดทาเป็ นเครื่ องคัดขนาด
สับปะรด การทดสอบการทางานของระบบคัด แยกพื้นฐานในการคัด
ขนาดลูกสับปะรดแบ่งออกเป็ น 3 ขนาดคือ ขนาดเล็ก (Size S), ขนาด
กลาง (Size M และขนาดใหญ่ (Size L) โดยจะแบ่งการทางานเป็ น 2
กระบวนการทางานคือ การจับขนาดภาพโดยใช้หลักการอ่านค่าพิกเซล
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เทคโนโลยีบําบัดนํา้ เสี ยในบ่ อเพาะเลีย้ งสั ตว์ นํา้ อย่ างง่ าย
Simple Technology for Wastewater Treatment in Aquaculture Ponds
ไพศาล สิ ทธิโยภาสกุล และสรพงษ์ วชิรรัตนพรกุล
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บทคัดย่อ

form 1-2 times per week to 2-3 weeks per pond water change and also
to reduce fish injury form water change.

บทความวิจยั นี้ เป็ นการออกแบบต้นแบบการบําบัดนํ้าเสี ยใน
บ่ อ เพาะเลี้ ยงสั ต ว์น้ ําประเภทปลาด้ว ยเทคโนโลยี อ ย่า งง่ า ย ที่ อ าศัย
หลักการวัดค่ าความเป็ นกรด-ด่ างหรื อที่ เรี ยกว่าค่า pH ในบ่ อเพาะเลี้ ยง
ปลา เพื่อบอกสถานะขอนํ้าผ่านทางเว็บไซด์ แล้วทําการบําบัดนํ้าเสี ยด้วย
การเติ มออกซิ เจนกับสารเคมี ลงในนํ้า โดยอาศัยไมโครคอนโทรลเลอร์
Arduino Mega 2560 (ATmega2560) เป็ นตัว ประมวลผลหลัก ทํา งาน
ร่ วมกับโมดู ล pH ในการวัดค่ า pH ของนํ้าในบ่ อ และทําการติ ด ต่ อ กับ
เซิ ร์ฟเวอร์ ผา่ นเครื อข่าย Wi-Fi ที่ใช้โมดูล NodeMCU รุ่ น ESP8266 v.1.0
และในการบําบัดนํ้าเสี ยด้วยการสั่งงานให้มอเตอร์ หมุนใบพัดตีน้ าํ เพื่ อ
เพิม่ ออกซิเจนในนํ้า และสัง่ วาล์วโซลินอยต์ในการเติมสารจุลินทรี ยล์ งใน
บ่ อ จากการทดลองพบว่า งานวิจ ัย นี้ สามารถช่ ว ยลดค่ าใช้จ่ายในการ
เปลี่ ยนนํ้าในบ่อเพาะเลี้ ยงจาก สัปดาห์ ละ 1-2 ครั้ง เป็ น 2-3 สัปดาห์ ต่อ
การเปลี่ ย นนํ้าในบ่ อ 1 ครั้ ง และยัง ลดความบอบชํ้าของปลาจากการ
เปลี่ยนนํ้าอีกด้วย

Keywords: treatment wastewater, aquaculture ponds, microcontroller

1. บทนํา

คําสําคัญ: บําบัดนํ้าเสี ย, บ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าํ , ไมโครคอนโทรลเลอร์

รู ปที่ 1 ปั ญหาในการบําบัดนํ้าเสี ย

Abstract

สังคมเกษตรกรรมของไทยในปั จจุบนั มิใช่จะมีแต่เกษตรกรที่
ทําแต่ดา้ นการเพาะปลูกเพียงอย่างเดียว ยังมีเกษตรกรที่ทาํ ด้านเพาะเลี้ยง
สัตว์น้ าํ อีกด้วย แต่ในด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าํ ในปั จจุบนั ประสบปั ญหา
ตั้งแต่การลงทุนเริ่ มต้นและการบําบัดนํ้าเสี ยของบ่อเลี้ยงที่มีราคาค่อนข้าง
สู ง รวมไปถึงการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าํ ให้มีขนาดใหญ่ นํ้าหนักมากขึ้นและมี
จํา นวนมากขึ้ น เพื่ อ ให้ เกิ ด ผลกํา ไร ปั จ จัย หลัก คื อ คุ ณ ภาพของนํ้าที่
เหมาะสมตามข้อมูลที่ศึกษามานั้นในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าํ ประเภทปลาจะ
มีค่า pH อยูใ่ นช่วง 6.5 – 8.3 แต่ในการเพาะเลี้ยงปลาในบ่อนั้นมักประสบ
กับปั ญหาเรื่ องนํ้าเสี ย เป็ นหลัก ซึ่ งในการบําบัดนํ้าเสี ยของบ่อเพาะเลี้ยง
สัตว์น้ าํ มีราคาที่สูง ขั้นตอนในการทําที่ซบั ซ้อน ดังรู ปที่ 1 ทําให้เกษตรกร
ส่ วนใหญ่ใช้วิธีในการเปลี่ยนนํ้าในบ่อ อันเป็ นการใช้น้ าํ ที่สิ้นเปลืองและ

This research paper aimed to design to wastewater treatment
in aquaculture ponds with simple technology. Based on the pH method
in ponds, for data of water status via website. With treat the waste water
by adding oxygen and chemicals to the ponds. By using the
microcontroller arduino mega 2560 to main processing and the pH
module to measure the pH of the pond water and communication to the
server on Wi-Fi network using the ESP8266 NodeMCU module. And in
the treatment by command to increase the oxygen in the water using the
rotating propeller of motor, and ordered a valve solenoid to add
microorganism to the pond. The experiment results found that this
research had reduced the cost of the changing water in aquaculture pond
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สัตว์น้ าํ เกิ ดความบอบชํ้าได้ โดยในการบําบัดนํ้าเสี ยเบื้ องต้น [1], [2] มี
หลัก การที่ สําคัญ อยู่ 2 อย่างคื อ การเติ ม ออกซิ เจนในนํ้า และการเติ ม
สารเคมีหรื อจุลินทรี ยล์ งในนํ้า เพื่อให้น้ าํ ในบ่อมีสถาพเป็ นที่ดีสามารถใช้
ต่อไปได้ หลักการเบื้องต้นช่วยลดการใช้น้ าํ ในการเปลี่ยนนํ้าในบ่อได้บา้ ง
ทางผูว้ ิจยั จึงได้นาํ แนวความคิดนี้ มาใช้ในการทํางานวิจยั ที่นาํ เสนอขึ้นมา
โดยมีภาพรวมการทํางานดังรู ปที่ 2

Lua อัน เป็ นภาษาแบบ Scripting language ตัวบอร์ ด ใช้โมดู ล ESP8266
SDK 1.4 เป็ นตัวประมวลผลและสั่งการหลัก [5] มี การสื่ อสารผ่านโมล
ดู ล UART ที่ เป็ นการสื่ อ สารแบบอนุ ก รม มี อ ัต ราการส่ ง ข้อ มู ล (Baud
Rate) ที่ สู ง และมี Wi-Fi ในตั ว ทํ า ให้ ส ามารถสื่ อสารไร้ ส ายผ่ า น
สายอากาศได้โดยมีโครงสร้างไดอะแกรม ดังรู ปที่ 4

รู ปที่ 4 ไดอะแกรมของ NodeMCU
รูปที่ 2 ภาพรวมของระบบ

2.3 โมดูลเซ็นเซอร์ pH

โมดูลเซ็นเซอร์ pH [6] เป็ นตัวแปลงค่าแรงเคลื่อนไฟฟ้ าจาก
หั ว วัด ค่ า pH ที่ ต่ อ อยู่ใ ห้ ก ลายเป็ นค่ า pH และจะส่ ง ไปยัง อุ ป กรณ์ ที่
เชื่อมต่อกับโมดูลเซ็นเซอร์ pH โดยมีส่วนประกอบดังรู ปที่ 5

2. ฮาร์ ดแวร์ ทใี่ ช้
2.1 ไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino Mega 2560 [3]

เป็ นบอร์ ด Arduino [4] ที่ อ อกแบบมาสํ าหรั บ งานที่ ต้อ งใช้
พอร์ต I/O จํานวนมาก เหมาะสมกับงานวิจยั นี้ ที่ตอ้ งการรับใช้พอร์ ต I/O
ในการควบคุมเซ็นเซอร์ และการควบคุมมอเตอร์ เซอร์ โว จํานวนหลายๆ
ตัว และเป็ นบอร์ดที่มีหน่วยความจํามาก ดังแสดงในรู ปที่ 3

รู ปที่ 5 ส่ วนประกอบของโมดูลเซ็นเซอร์ pH

2.4 โมดูลขับมอเตอร์ L298 Dual H-Bridge Motor Driver

รูปที่ 3 บอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino Mega 2560

L298 Dual H-Bridge Motor Driver [7], [8] (ชุ ด ขับ มอเตอร์ )
สามารถขับมอเตอร์ ได้ 2 ชุด และขับกระแสได้สูงสุ ด 4 A ใช้แบบบริ ดจ์ 2
ช่ อ ง ภายในบอร์ ด ได้ต่ อ ไดโอดเพื่ อ กัน ไฟที่ จ ะเข้า มารบกวนระบบ
เรี ยบร้อยแล้ว และยังมีแหล่งจ่ายไฟ 5 V ในตัว ในกรณี ท่านจะนําไปต่อ
แบบแยกกราวด์ ไม่ ต้อ งไปหาแหล่ ง จ่ ายเพิ่ ม และยัง สามารถควบคุ ม

2.2 บอร์ ด NodeMCU

บอร์ ด NodeMCU เป็ นบอร์ ด ที่ มี แ พลตฟอร์ ม แบบ Open
Source นิ ย มนํามาใช้พ ัฒ นาเป็ น IoT (Internet of Things) โดยใช้ภ าษา
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ความเร็ ว มอเตอร์ ไ ด้ ใช้ไ ฟ 5 V สามารถรั บ ไฟเข้า 7-35 V ได้ มี ว งจร
แปลงไฟอยูใ่ นตัว ขับกระแสสู งสุ ดได้ 2 A

กําหนดจะมีการสั่งให้มอเตอร์ ติดใบพัดให้หมุนตีผวิ นํ้าเพื่อเพิ่มออกซิ เจน
ในนํ้า พร้อมกับสั่งให้โซลินอยต์ทาํ งานเพื่อปล่อยสารเคมีเพื่อช่วยในการ
บําบัด นําเสี ยในบ่ อจนกระทัง่ ค่ า pH ของนํ้าในบ่ อมี ค่าลดลงจนตํ่ากว่า
มาตรฐาน จึ งหยุด การทํางาน ในขั้น ตอนการบําบัดสามารถแยกสั่ งให้
มอเตอร์ ห มุ น หรื อ เติ ม สารจุ ลิ น ทรี ย ์ อย่างใดอย่างหนึ่ งก็ ไ ด้ ผ่ านทาง
เซิ ร์ฟเฟอร์

4. ผลการทดลอง

รู ปผลการทดลองที่ ผูว้ ิจยั ขอนําเสนอในบทความนี้ เป็ นรู ปที่
ได้จากการทดลองบนต้นแบบของบ่อบําบัด ควบคู่ขอ้ มูลตารางที่ได้ทาํ
การทดลองในบ่อเลี้ยงปลาจริ ง แต่ไม่สามารถนํารู ปที่ได้จากการทดลอง
กับบ่อจริ งมานําเสนอเนื่ องจากเจ้าของบ่อไม่อนุญาติให้เผยแพร่ รูปใดๆ ที่
เกี่ยวกับบ่อปลา

รูปที่ 6 ชุดขับมอเตอร์

3. การออกแบบ

ในการออกแบบจากภาพรวมการทํา งานในรู ป ที่ 2 จะมี
หลักการทํางานโฟลต์ชาร์ตดังรู ปที่ 7

รู ปที่ 8 ต้นแบบการบําบัดนํ้าเสี ยในบ่อเลี้ยงปลา

รูปที่ 7 โฟลต์ชาร์ตของระบบ
จากรู ปที่ 7 สามารถอธิ บายขั้นตอนการทํางานได้ดงั นี้ ระบบ
จะทําการวัดค่า pH ของนํ้าในบ่อ แล้วส่ งค่าไปยังเซิ ร์ฟเฟอร์ ผา่ นเครื อข่าย
NodeMCU โดยมี Arduino เป็ นตัวประมวลผลหลัก เมื่ อทางเซิ ร์ฟ เฟอร์
ได้รับค่าจะทําการเปรี ยบเทียบกับค่ามาตรฐานที่เก็บไว้ หากมีค่ามากกว่าที่

รู ปที่ 9 การสัง่ ให้มอเตอร์ติดใบพัดตีผวิ นํ้า
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จากการติดตั้งระบบการบําบัดนํ้าเสี ยในบ่อเลี้ยงปลาของจริ งที่
มี ล ัก ษณะเป็ นแบบบ่ อ ดิ น ขนาด 50 ตารางเมตร และมี ค วามลึ ก ที่ 120
เซนติเมตร มีปลานิลขนาด 400 กรัมต่อตัว จํานวน 200 ตัว ซึ่ งมีการติดตั้ง
ระบบ 2 แบบ คือ แบบที่ 1 ติดตั้งตัววัดค่า pH ทุก 10 เมตร เป็ นจํานวน 5
ตัว กับแบบที่ 2 ติดตั้งตัววัดค่า pH ทุก 5 เมตร โดยมีการติดตั้งมอเตอร์ ติด
ใบพัดสําหรับตีผิวนํ้า 5 เครื่ อง และจุดการเติมสารจุลินทรี ย ์ 4 จุดรอบบ่อ
แล้ว ทําการทดลองเป็ นเวลา 21 วัน ให้ ว ดั ค่ า pH ทุ ก 3 วัน และทําการ
บําบัดเป็ นเวลา 15 นาที ได้ผลดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ผลการทดสอบกับบ่อเลี้ยงปลาจริ ง
แบบที่ 1
ค่ า pH เฉลี่ ย ครั้ งที่ 1
8.6
เวลากลางวัน
ค่ า pH เฉลี่ ย เมื่ อ ผ่ า น
8.0
การบําบัดครั้งที่ 1
ค่ า pH เฉลี่ ย ครั้ งที่ 2
5.0
เวลากลางคืน
ค่ า pH เฉลี่ ย เมื่ อ ผ่ า น
5.5
การบําบัดครั้งที่ 2

แบบที่ 2
8.8
7.2
4.2
5.2

จากตารางที่ 1 พบว่า ยิ่งมี การติ ดตั้งตัววัด pH ให้มีระยะห่ าง
ระหว่างกัน น้อ ยจะให้ ค่ าความถู ก ต้อ งในการวัด มากกว่า และในเวลา
กลางวันจะมีค่า pH ที่สูงกว่าเวลากลางคืนเสมอ

5. สรุ ป

บทความวิ จ ัย ได้เสนอ เทคโนโลยี ก ารบํา บัด นํา เสี ย ในบ่ อ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ าํ อย่างง่าย โดยอาศัยการวัดค่า pH ของนํ้าในบ่อปลาแล้ว
ทําการบําบัดด้วยการหมุนมอเตอร์ ติดใบพัดตี บนผิวนํ้า และทําการเติ ม
สารจุลินทรี ยล์ งในนํ้า พบว่าบทความที่นาํ เสนอ ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการ
เปลี่ ยนนํ้าในบ่อเพาะเลี้ยงจาก สัปดาห์ ละ 1-2 ครั้ง เป็ น 2-3 สัปดาห์ ต่อ
การเปลี่ ย นนํ้าในบ่ อ 1 ครั้ ง และยัง ลดความบอบชํ้าของปลาจากการ
เปลี่ยนนํ้าได้จริ ง
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การประยุกต์ ใช้ สมาร์ ทโพนสาหรับระบบควบคุมความชื้ นในดินด้ วยขั้นตอนวิธีควบคุมแบบเปิ ด-ปิ ด
An Application of Smartphone for Ground Humidity Control System by On-Off Control Algorithm
กฤษฎา กันทะวงศ์ 1 และชนม์ รัตน์ ตติยะวรนันท์ 2
ภาควิชาวิศวกรรมระบบวัดคุมและเมคคาทรอนิกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
140 ถนนเชื่อมสัมพันธ์ แขวงกระทุ่มราย เขตหนองจอก กรุ งเทพมหานคร โทรศัพท์: 02-9883655 E-mail: gkritsad@mut.ac.th 1, chonrat@mut.ac.th2
หรื อการแสดงอัตราการเต้นของหัวใจจากระบบคลื่นไฟฟ้ าหัวใจผ่านทาง
สมาร์ ทโฟน [2] ยังมีการเรี ยนการสอนในชั้นเรี ยนบรรยายโดยสร้างแอป
พลิเคชันบนสมาร์ ตโฟน [3] หรื อการประยุกต์ใช้สมาร์ ทโฟนแทนบัตร
เติ ม เงิ น ส าหรั บ ระบบขนส่ งสาธารณะเพื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพของการ
บริ การด้านการขนส่ งสาธารณะ [4] อีกทั้งนาสมาร์ ทโฟนไปใช้กบั รถเข็น
คนพิ ก ารและระบบบ้านอัตโนมัติส าหรั บ คนพิ ก ารโดยการสั่งงานด้วย
เสี ยงมนุ ษย์ได้ [5] หรื อการตรวจค้นข้อมูลของภาพป้ ายทะเบียนรถยนต์
โดยใช้แอปพลิ เคชันบนสมาร์ ตโฟนได้ [6] และการประยุกต์ใช้สมาร์ ท
โฟนในการควบคุ มหุ่ นยต์ด้วยวิธีการเอี ยงหรื อการสั่งงานด้วยเสี ยงผ่าน
ทางสมาร์ ทโฟน [7] ส่ วนงานวิจยั นี้ น าเสนอการประยุกต์ใช้สมาร์ ทโฟ
นทางด้านการเกษาตรเพื่ อ ควบคุ ม ความชื้ น ในดิ น เหมาะส าหรั บ การ
เพาะปลูกพืชตระกูลเฟิ ร์นเช่น ผักกูด เป็ นต้น

บทคัดย่ อ
บทความนี้ นาเสนอการประยุกต์ใช้สมาร์ ทโพนสาหรับระบบ
ควบคุมความชื้ นในดิ นด้วยขั้นตอนวิธีควบคุมแบบเปิ ด-ปิ ดที่มีฮิสเทอรี
ซีส ซึ่ งระบบมีส่วนประกอบได้แก่ ไมโครคอนโทรลเลอร์ ที่มีข้ นั ตอนวิธี
ควบคุ มแบบเปิ ด-ปิ ดที่ มีฮิส เทอรี ซีส สามารถแสดงผลผ่านทางสมาร์ ท
โฟนได้ ปั้ มน้ า โซลินอยด์วาล์ว พัดลมไฟฟ้ า เซนเซอร์ วดั ความชื้นในดิน
และกระบะดิน โดยระบบนาเสนอการควบคุมความชื้นในดินอัตโนมัติอยู่
ระหว่าง 50% ถึง 70% สุ ดท้ายได้ผลการทดสอบได้ค่าความผิดพลาดของ
การควบคุมความชื้ นในดินอัตโนมัตินอ้ ยกว่า ± 5% สาหรับโหมดควบคุม
อัตโนมัติ
ค าส าคัญ : สมาร์ ท โฟน ขั้น ตอนวิ ธี ค วบคุ ม แบบเปิ ด-ปิ ด การควบคุ ม
ความชื้นในดิน

2. การทางานของระบบทีน่ าเสนอ

Abstract

ระบบควบคุมความชื้นในดินที่นาเสนอนี้ มีตวั ควบคุมหลักคือ
ไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino รุ่ น Mega 2560 โดยมีข้ นั ตอนวิธีควบคุม
แบบเปิ ด-ปิ ดมี ฮิสเทอรี ซีส ซึ่ งรับ ค่าความผิ ด พลาด (EV) ดังสมการที่ 1
เพื่อประมวลผลสาหรับควบคุมความชื้นในดิน

This paper presents an application of smartphone for ground
humidity control system by using on-off control with hysteresis
algorithm. The system comprises of the microcontroller containing with
on-off control with hysteresis algorithm can be displayed via the smart
phone, the water pump, the solenoid valves, the electric fans, the
ground humidity sensors, and the soil bin. The system presents the
automatic ground humidity control is between 50% and 70%. Finally,
the experiment results featured in the error of automatic ground
humidity control less than ± 5% for the automatic control mode.

EV  SV  PV

(1)

โดยไมโครคอนโทรลเลอร์ได้เชื่ อมต่อกับมอดูลอีเทอร์ เน็ตรุ่ น
Ethernet shield w5100 เชื่ อมต่อกับอุปกรณ์เราเตอร์ (Router) สามารถรับ
ค่าเป้ าหมายความชื้ นในดิ น (SV) และแสดงผลการวัดค่าความชื้ นในดิ น
(PV) จากสมาร์ทโพนผ่านเครื อข่ายอีเทอร์เน็ตได้ โดยระบบมีเซนเซอร์วดั
ความชื้ น Grove-Moisture รุ่ น SKU101020008 ในดิ น จานวน 4 ตัว ซึ่ ง
การควบคุ ม จะท าการควบคุ ม ปั๊ มน้ าและควบคุ ม วาล์ ว โซเลนอยด์
(Solenoid valve) สาหรับควบคุมหัวน้ าหยด และสามารถสั่งงานให้พดั ลม
ทางานเพื่อระบายอากาศให้ความชื้ นในดินลดลงได้แสดงดังรู ปที่ 1

Keywords: smartphone, on-off control algorithm, ground humidity
control.

1. บทนา
ปั จจุบนั มีการประยุกต์ใช้สมาร์ ทโฟนในด้านต่างๆ อาทิ เช่ น
การประยุกต์ใช้สมาร์ ทโฟนสาหรับควบคุมแสงไฟชนิ ดแอลอีดีบนเวที
โดยมี จุดเด่ นสามารถเพิ่ม ต่ อส่ วนขยายของโครงสร้ างระบบได้ง่าย [1]
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3.2 การออกแบบแอปพลิเคชันบนสมาร์ ตโฟน
การออกแบบแอปพลิ เคชั น บนสมาร์ ต โฟน Samsung รุ่ น
Galaxy Tab A7 ใช้โปรแกรมแอนดรอยด์สตูดิโอโดยกาหนดเลขที่อยูไ่ อ
พีคือ 192.168.2.1 (IP address) ตามค่ากาหนดของป้ ายประจาเครื่ องของ
เราเตอร์ Tenda ดังรู ปที่ 4

รูปที่ 1 การทางานของระบบที่มีข้ นั ตอนวิธีควบคุมแบบเปิ ด-ปิ ด

3. การออกแบบ
3.1 การออกแบบโครงสร้ างแปลงเกษตรสาธิต
การออกแบบขนาดของแปลงเกษตรสาธิ ตมีขนาดความกว้าง
1.10 เมตร ยาว 1.10 เมตร สู ง 0.5 เมตร บรรจุดิ น ปริ ม าณ ¾ ส่ วนของ
แปลงเกษตรมีจุดปล่อยน้ าแบบหัวน้ าหยดจานวน 4 จุดพร้อมเซนเซอร์วดั
ความชื้ นในดิน มีพดั ลมระบายอากาศสาหรับกรณี ความชื้ นสู งจานวน 2
ตัว มีกระบะพลาสติกเพื่อรองรั บน้ าหมุนเวียน พร้ อมตูไ้ ฟฟ้ าและปุ่ มกด
ติดปล่อยดับควบคุมด้วยมือ (Manual) ดังรู ปที่ 2 แบบจาลองแปลงเกษตร
สาธิต และรู ปที่ 3 แปลงเกษตรสาธิต

รู ปที่ 4 ป้ายประจาเครื่ องของเราเตอร์

(ก)
รูปที่ 2 แบบจาลองโครงสร้างแปลงเกษตรสาธิต

(ข)
รู ปที่ 5 การออกแบบแอปพลิเคชันบนสมาร์ตโฟน

รู ปที่ 3 แปลงเกษตรสาธิต
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โดยการออกแบบแบ่งออกเป็ น 2 โหมดได้แก่ โหมดแรกคื อ
โหมดควบคุ ม ด้วยมื อ (Manual mode) ประกอบด้วยปุ่ ม Valve สาหรั บ
ควบคุมวาล์วโซเลนอยด์จานวน 4 ปุ่ ม ปุ่ ม FAN สาหรับควบคุ มพัดลม
ระบายอากาศเพื่อลดความชื้ นจานวน 2 ปุ่ ม ปุ่ ม PUMP สาหรับควบคุ ม
ปั๊ มน้ า และปุ่ ม Sensor Value เพื่อมอนิ เตอร์ ค่าจากการวัดความชื้ นในดิ น
พร้อมแสดงโหมดควบคุมอัตโนมัติแสดงดังรู ปที่ 5 (ก) และโหมดถัดมา
เป็ นโหมดควบคุ มแบบอัตโนมัติ (Automatic mode) ประกอบด้วยช่ อง
กาหนดค่า SETPOINT เป็ นการกาหนดค่าเป้ าหมายการควบคุมความชื้ น
ในดิ น ปุ่ ม SetValue ส าหรั บ ยืน ยัน ค่ าเป้ าหมายที่ ผูใ้ ช้ก าหนด ข้อความ
แสดงผล SetPoint : แสดงตัวเลขค่าเป้ าหมายก่อนหน้า ข้อความแสดงผล
Humidity 1-4 แสดงค่าการวัดความชื้ นในดิ นด้วยเซนเซอร์ จานวน 4 ตัว
จากแปลงเกษตรสาธิ ต ปุ่ ม Stop Sensor สาหรั บหยุด การท างานโหมด
ควบคุมอัตโนมัติและกลับไปสู่ โหมดควบคุมด้วยมือแสดงดังรู ปที่ 5 (ข)

เทคนิ ค Trial and Error นี้ เลื อกใช้ก ารท างานของพัด ลมแบบดู ดอากาศ
ออกจากแปลงเกษตรสาธิ ต โดยค่ า SP เป็ นอิ นพุตที่ ตอ้ งการควบคุม ค่ า
เปอร์ เซ็นต์ความชื้นในดิ นผ่านทางสมาร์ ทโฟน ค่า PV เป็ นค่าเปอร์เซ็นต์
ความชื้ น ในดิ น เฉลี่ ย จากเซนเซอร์ 4 จุ ด ที่ ว ดั ได้ ค่ า Low limit คื อ ค่ า
ขีดจากัดล่าง ค่า High limit เป็ นค่าขีดจากัดบน ซึ่งขั้นตอนวิธีควบคุมแบบ
เปิ ด-ปิ ดนี้ ถ้าค่ า PV ต่ ากว่ าค่ า Low limit แล้ว ไมโครคอนโทรลเลอร์
ประมวลผลให้ ป๊ั มน้ าทางานและ วาล์วโซเลนอยด์ทางานเพื่อให้ หัวน้ า
หยดทางานแบบสัญ ญาณพัล ส์ เปิ ด 1 นาที ปิ ด 4 นาที พัดลมดู ดอากาศ
ออกจากแปลงเกษตรสาธิ ตไม่ทางาน แต่ถา้ ค่า PV มากกว่าค่า High limit
แล้วไมโครคอนโทรลเลอร์ ป ระมวลผลให้ ป๊ั ม น้ าหยุด ทางาน วาล์วโซ
เลนอยด์หยุดทางานเพื่อให้หัวน้ าหยดไม่ทางาน พัดลมดูดอากาศออกจาก
แปลงเกษตรสาธิ ตท างานเพื่ อลดความชื้ น ในแปลงเกษตรสาธิ ต แบบ
สัญญาณพัลส์ เปิ ด 10 นาที ปิด 10 นาที ได้ผลการทดสอบที่ ค่า SP เท่ากับ
50% 60% 70% ตามล าดับ โดยใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ ส่งข้อมูล ผ่าน
ทางพอร์ ตอนุ กรมให้กบั คอมพิวเตอร์ ดว้ ยเวลาสุ่ มทุกๆ 5 นาทีเป็ นจานวน
61 ข้อมูลรวมเวลาเป็ น 0-300 นาทีแสดงดังรู ปที่ 7-9

4. การทดสอบ และผลการทดสอบ
4.1 การทดสอบลดความชื้นในดินโดยการใช้ พดั ลม
การทดสอบนี้ ทาในเดื อนพฤศจิกายน พ.ศ. 2559 โดยเริ่ มจาก
การนาดินตากแสงแดดนาน 2 ชัว่ โมงเพื่อลดความชื้นในดินจากนั้นนาไป
ใส่ ในแปลงเกษตรสาธิ ตโดยใช้น้ าจานวน 7 ลิตรแล้วรดน้ าลงในดิ นด้วย
ฝักบัวรดน้ า โดยตั้งเงื่อนไขในการทดสอบ 3 แบบคือ แบบที่ 1 ไม่เปิ ดพัด
ลมระบายอากาศ แบบที่ 2 เปิ ดพัดลมดู ดอากาศออกจากแปลงเกษตร
สาธิ ต และแบบที่ 3 เปิ ดพัดลมดูดอากาศเข้าไปยังแปลงเกษตรสาธิ ต ซึ่ ง
ผลการทดสอบทาการสุ่ มเวลาทุกๆ 5 นาทีเป็ นจานวน 61 ข้อมูลรวมเวลา
เป็ น 0-300 นาที โดยข้อมูลที่ ได้เป็ นค่าเฉลี่ ยของเปอร์ เซ็นต์ความชื้ นใน
ดินจากเซนเซอร์วดั ความชื้ นในดินจานวน 4 ตัวแสดงดังรู ปที่ 6

%ค่าความชื้นในดิน
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รู ปที่ 7 ผลการทดสอบการควบคุมความชื้นในดินด้วยค่า SP เท่ากับ 50%

ค่าเฉลี่ย %ความชืน้ ในดิน
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รูปที่ 6 ผลการทดสอบลดความชื้นในดินโดยการใช้พดั ลม
รู ปที่ 8 ผลการทดสอบการควบคุมความชื้นในดินด้วยค่า SP เท่ากับ 60%

4.2 การทดสอบการควบคุมความชื้นในดินด้วยขั้นตอนวิธีแบบเปิ ด-ปิ ด
จากการทดสอบหัวข้อที่ 4.1 การทดสอบการควบคุมความชื้ น
ในดิ นด้วยขั้นตอนวิธีค วบคุ ม แบบเปิ ด-ปิ ดมี ฮิสเทอรี ซีส ±3% โดยใช้
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รูปที่ 9 ผลการทดสอบการควบคุมความชื้ นในดินด้วยค่า SP เท่ากับ 70%

[7]

5. สรุป
การควบคุมความชื้ นในดิ นด้วยขั้นตอนวิธีเปิ ด-ปิ ดมีอิสเทอรี
ซีส ±3% โดยตั้งค่าอินพุตผ่านทางสามาร์ ทโฟนสามารถควบคุมความชื้ น
ในดินได้อย่างมีเสถียรภาพ โดยมีค่าความผิดพลาดไม่เกิน ±5% ใช้เทคนิ ค
การลดความชื้ นในดินด้วยการเปิ ดพัดลมดูดอากาศออกจากแปลงเกษตร
สาธิต ซึ่งการควบคุมความชื้ นในดินที่ค่า SP เท่ากับ 70% การลดความชื้ น
ในดินจะใช้เวลานานกว่าการควบคุมความชื้ นในดินที่มีค่า SP น้อย
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บทคัดย่ อ
การวิจยั ครั้งนี้ เป็ นการศึกษาวิจยั เพื่อการพัฒนาสร้ างเครื่ องทา
ให้ปราศจากเชื้ อด้วยคลื่ นไมโครเวฟ โดยมี วตั ถุ ป ระสงค์เพื่อการศึกษา
ออกแบบ และสร้ า งเครื่ อ งท าให้ ป ราศจากเชื้ อ ด้ว ยคลื่ น ไมโครเวฟที่
สามารถควบคุ ม ความเข้ม ของคลื่ น ไมโครเวฟได้ และหาสภาวะที่
เหมาะสมที่ สุ ด ในการการท าให้ ป ราศจากเชื้ อ ด้ ว ยคลื่ น ไมโครเวฟ
ผลการวิจยั การออกแบบ และสร้ างเครื่ องทาให้ป ราศจากเชื้ อด้วยคลื่ น
ไมโครเวฟซึ่ งห้องที่ได้ทาการออกแบบมีขนาด 30x30x20 cm. ที่ความถี่
คลื่ นไมโครเวฟ 2.45 GHz โดยมี หัวจ่ายกาเนิ ดคลื่ นแมกนี ตรอน 3 หัว
การออกแบบโดยพิจารณากาลังงานที่ ได้ออกแบบไว้ท้ งั 3 ระดับ ซึ่ งอยู่
ในช่วงกาลังงานที่ 100 – 2,400 W และออกแบบเพิ่มสารทางานที่ใช้เป็ น
ตัวดูดซับพลังงานที่มีจุดเดือดต่างกันอีก 4 ชนิ ด ได้แก่จุดเดือดที่ 150, 170,
175 และ 180C และทาการออกแบบการทดลองในส่ วนของระดับความ
เข้มของคลื่นไมโครเวฟในระดับต่างๆ, เวลา, อุณหภูมิ, ปริ มาณของเชื้ อ
โดยแบ่งเป็ น ระดับเวลาที่ 5 ระดับ ได้แก่ 1, 2, 3, 5 และ 8 นาที ในการ
ทดสอบการทาให้ปราศจากเชื้ อด้วยคลื่ นไมโครเวฟโดยใช้สปอร์ ของเชื้ อ
Bacillus stearothermophilus ชนิ ด ATCC 7953 เป็ นตัวทดสอบ เมื่ อ
พิจารณาถึงความสัมพันธ์ของกลุ่มตัวแปรทั้ง 4 ตัวแปร ได้แก่ กาลังงานที่
ใช้ อุณหภูมิ เวลาที่ใช้ และความสามารถในการฆ่าเชื้ อ ได้ผลของอุณหภูมิ
กับความสามารถในการฆ่าเชื้ อมี ความแตกต่างกัน อย่างมี นัยสาคัญทาง
สถิ ติที่ระดับ 0.05 และกาลังงานกับความสามารถในการฆ่าเชื้ อมี ความ
แตกต่ า งกัน อย่า งมี นัย ส าคัญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดับ 0.01 ส่ ว น เวลา กับ
ความสามารถในการฆ่าเชื้ อนั้นแตกต่างกันอย่างไม่มีนยั สาคัญ จากผลการ
วิเคราะห์เมื่อพิจารณาการเลือกใช้ที่เหมาะสมที่สุดโดยดูจากค่าของ กาลัง
งานที่ใช้ต่าสุด อุณหภูมิที่ใช้ต่าสุ ด และเวลาที่ใช้ต่าสุ ด (P,T,t)min ซึ่ งจะได้
ค่าที่ กาลังงานที่ใช้ 600 W อุณหภูมิที่ใช้ 150 C และเวลาที่ใช้ 1 นาที
ซึ่งจะเป็ นค่าที่เหมาะสมที่สุดในการตั้งเครื่ องให้ทางานในการฆ่าเชื้อ

Abstract
This research study to construction development for
sterilization system with microwave, objective is to study, design and
construction of microwave sterilization to control the intensity of the
microwave and optimization for sterilization by microwave the research
design and construction of sterilization by microwave, which chamber
has designed measures 30x30x20 cm., At microwave frequencies 2.45
MHz, with a wave generator magnetron 3 heads designed have a 3
level, which is under the 100 - 2,400 Watt and a working fluid that is
designed to increase the energy absorption at boiling point for another
four different types boiling point at 150, 170, 175 and 180 C and
design experimental in terms of the intensity of the microwave radiation
at various levels, time, temperature, amount of infection were divided
into 5 levels: level at 1, 2, 3, 5 and 8 minutes, A Performance of
microwave sterilization using spores of bacteria Bacillus
stearothermophilus type ATCC 7953 as a kind of test, Considering the
relationship of the four variables Including power, temperature, time,
and the ability to disinfect, the effect of temperature with the ability to
disinfect the difference is statistically significant at the 0.05, and power
with the ability to sterilize the difference is statistically significant at the
0.01, but time to sterilize the difference was not significant. Results of
the analysis when considering to selection of optimization by their
value the lowest power, temperature was lowered and the lowest (P, T,
t)min, which is the value. Power used 600 W, value of temperature at 150
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C and time of 1 minute, which is the most optimization work to
disinfection
Keywords: Microwave, Sterilization, Microwave Heating System,
Design of Experiments, Optimization.

งานที่เหมาะสมโดยได้เลือกวัสดุ อุปกรณ์ของการพัฒนาสร้างเครื่ องทาให้
ปราศจากเชื้ อด้วยคลื่ นไมโครเวฟ ที่มีมาตรฐาน โดยมี รายละเอียดแต่ละ
ชิ้นดังแสดงในรู ปที่ 1

1. บทนา
ในงานวิจยั นี้ ได้นาการให้ความร้อนแบบไดอิเลคตริ กโดยคลื่ น
ไมโครเวฟมาพัฒนาสร้ างเครื่ องทาให้ปราศจากเชื้ อด้วยคลื่ นไมโครเวฟ
โดยมี ข้อดี คือ การให้ ความร้ อนซึ่ งเกิ ดขึ้นโดยตรงภายในวัสดุ (Inside
Out) ทาให้การกระจายความร้ อนเป็ นไปอย่างสม่าเสมอทัว่ ถึ งภายในเนื้ อ
วัสดุพร้อมๆกัน และมีประสิ ทธิ ภาพของการถ่ายเทพลังงานที่ดีกว่า อยู่ที่
ประมาณ 50% - 70% และเหมาะสมอย่างยิง่ กับการให้ความร้ อนแก่วสั ดุ
ซึ่งเป็ นฉนวนความร้อน และสามารถออกแบบติดตั้งได้ท้ งั ในลักษณะการ
ให้ความร้อนแบบวัตถุอยูก่ บั ที่ (Batch) และการให้ความร้อนแบบลาเลียง
ต่อเนื่ อง และไม่มีการปล่อยก๊าซไอเสี ยซึ่ งเป็ นผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อม
ส่วนการรั่วไหลของคลื่ นจากเตาให้ความร้ อนแบบไดอิเลคตริ กโดยคลื่ น
ไมโครเวฟ ปัจจุบนั มีมาตรฐานการตรวจสอบความปลอดภัยของอุปกรณ์
และเตาให้ความร้ อนด้วยคลื่ นความถี่ สูงจึงทาให้มีความปลอดภัยในใช้
จากหลัก การและเหตุ ผ ลที่ ไ ด้ก ล่ า วไว้เ บื้ อ งต้น แล้ว ทางคณะผู ้เ สนอ
โครงการนี้ เห็ นว่ามี ค วามจาเป็ นอย่างยิ่งที่ ต้องมี ก ารพัฒนาและน าเอา
ความรู้และเทคโนโลยีในการออกแบบ และสร้ างเครื่ องปราศจากเชื้ อด้วย
การให้ความร้อนแบบไดอิเลคตริ กโดยคลื่ นไมโครเวฟ เข้ามาช่ วยในการ
วิเ คราะห์ ออกแบบ และสร้ างเครื่ องปราศจากเชื้ อ และศึ ก ษาสภาวะที่
เหมาะสมที่สุดในการทาให้ปราศจากเชื้ อด้วยคลื่ นไมโครเวฟ เพื่อที่จะได้
นวัต กรรมในการท าให้ ป ราศจากเชื้ อที่ เ หมาะสมในการน าไปใช้
ประโยชน์แ ละนาไปประยุกต์ใ ช้ เช่ น การทาความสะอาดหลอดแก้ว
ทดลอง ภาชนะที่ตอ้ งการทาให้ปราศจากเชื้ อ เป็ นต้น

รู ปที่ 1 เครื่ องทาให้ปราศจากเชื้ อด้วยคลื่นไมโครเวฟที่ได้ทาการออกแบบ

อุปกรณ์ ของเครื่ องทาให้ ปราศจากเชื้อด้ วยคลื่นไมโครเวฟ
1.ฝาครอบด้านบน 2.ช่องระบายอากาศ 3.ส่ วนกาเนิ ดคลื่น แมกนี ตรอน
4.หม้อแปลงไฟฟ้า 5.พัดลมระบายอากาศที่ติดด้านบน 6.ชุดหลอดไฟ
ส่ องสว่างภายในห้อง 7.หัววัดอุณหภูมิ ความชื้ น และหัวฉี ดสเปรย์น้ า
8.ฝาครอบด้านหลัง 9.ฝาครอบด้านข้าง 10.โครงสร้างของเครื่ อง 11.
หน้าจดแสดง ความชื้ น และอุณหภูมิ 12.สวิตช์เปิ ด ปิ ด หัวจ่ายแมกนี ต
รอน 13.ฝาครอบด้านหน้า 14.สายไฟสัญญาณ และสายส่ งน้ า 15.กล่อง
ควบคุม และ16.ชุดถังเก็บน้ า

วัตถุประสงค์

ผลการศึกษา

1.เพื่อออกแบบ และสร้างเครื่ องทาให้ปราศจากเชื้ อด้วยคลื่ นไมโครเวฟที่
ควบคุมความเข้มของคลื่นไมโครเวฟได้
2.เพื่อทาการออกแบบการทดลองของการการทาให้ ปราศจากเชื้ อด้วย
คลื่นไมโครเวฟ และหาความสัมพันธ์ของการลดลงของเชื้ อที่เป็ นผลมา
จาก ความเข้มของคลื่นไมโครเวฟในระดับต่างๆ, เวลา, อุณหภูมิ, ปริ มาณ
ของเชื้อ และลักษณะของเชื้อที่แตกต่างกัน
3.เพื่อหาสภาวะที่เหมาะสมที่สุดในการการทาให้ป ราศจากเชื้ อด้วยคลื่ น
ไมโครเวฟ

ค่าของกาลังงาน อุณหภูมิ และเวลาที่เหมาะสม และสามารถ
นาไปกาหนดการทางานของเครื่ องได้ โดยที่ค่าความเหมาะสมที่ ได้จาก
สมการของ กาลังงานที่จ่าย อุณหภูมิในการทางาน จะได้เวลาที่เหมาะสม
ดังแสดงในตารางที่ 1 และสามารถเขียนกราฟเป็ นลัก ษณะของผิวการ
ตอบสนองที่เกิดขึ้นได้ดงั รู ปที่ 2
กรณี ที่ตอ้ งกาหนดเวลาสู งสุ ดที่เครื่ องทางาน โดยปรกติ แล้ว
การทางานของเครื่ องไม่ควรเกิน 8 นาที ตามมาตรฐาน ซึ่ งถ้าเกิ นจะส่ งผล
เสี ยต่อเครื่ องดังที่ ได้กล่ าวมาดังนั้นทางผูว้ ิจยั จึ งได้กาหนดขอบเขตของ
เวลาให้ใช้เวลาสู งสุ ดที่ไม่เกิ น 8 นาที หรื อ tmax = 8 min และมีขอ้ กาหนด
ว่า t 8 นาที ซึ่งถ้าชุดคาตอบใดที่มีค่าของเวลาที่เกิ ดจะไม่เหมาะสม และ
ไม่ทาการเลือกใช้ซ่ ึงสามารถแสดงได้ดงั ตารางที่ 2

การออกแบบโครงสร้ าง และส่ วนประกอบ
ในการออกแบบในส่ วนโครงสร้ าง และส่ วนประกอบทาง
ผูว้ ิจยั ได้ทาการออกแบบให้สอดคล้องกับรู ปแบบทางการภาพ และการใช้
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ตารางที่ 1 เวลาเหมาะสมจากการหาค่าที่ได้จากสมการเป้ าหมาย (นาที)
พลังงาน (W)

150 C

170 C

175 C

180 C

800 w

t1

t1

t1

t1

600 w
450 w
300 w
180 w
100 w

t 1
2.53
10.71
21.30
28.49

t1
t1
4.53
15.12
22.19

t1
t1
2.98
13.58
20.64

t1
t1
1.44
12.03
19.10

Min (P,T,t)
(600W, 150 C, 1 min)

รู ปที่ 3 ความสัมพันธ์ที่เกิดขั้นโดยใช้จุดต่าสุ ดของกราฟ
เชื้ อเกิ ดขึ้นโดยสามารถแบ่งการทดลองออกได้ท้ งั หมด 360 การทดลอง
ซึ่ งเกิ ดจาก การทดลองออกเป็ นช่ วงอุณหภูมิ ทั้งหมด 4 ช่ วง ได้แก่ 150
°C, 170 °C, 175 °C และ 180 °C และแบ่งช่ วงกาลังงานออกเป็ น 6 ช่ วง
ได้แก่ 100 W, 180 W, 300 W, 450 W, 600 W และ 800 W และแบ่ง
ช่ วงเวลาออกเป็ น 5 ช่ วง ได้แก่ 1, 2, 3, 5 และ 8 นาที โดยแต่ละ
ข้อกาหนดทาซ้ ากัน 3 ครั้ง ซึ่ งจะได้ตวั อย่างการทดลองทั้งหมด 360 การ
ทดลอง ซึ่งได้ผลดังแสดงในตารางที่ 3

รู ปที่ 2 ผิวการตอบสนองที่เกิดขึ้นของเวลาที่เหมาะสม

ตารางที่ 3 ผลของระดับพลังงาน เวลา และอุณหภูมิที่ทาให้เกิดการตายของเชื้อ

ระดับกาลัง
งาน

ตารางที่ 2 เวลาเหมาะสมที่ จะน าไปใช้ก ับ เครื่ องจริ ง (นาที ) พิ จารณา
ข้อกาหนดเวลาสูงสุด
พลังงาน
(W)
800 w
600 w
450 w
300 w
180 w
100 w

150 C

170 C

175 C

180 C

1
1 (min,min)
3
inapplicable
inapplicable
inapplicable

1
1
1
5
inapplicable
inapplicable

1
1
1
3
inapplicable
inapplicable

1
1
1
2
inapplicable
inapplicable

800 Watt
150 °C
170 °C
175 °C
180 °C
600 Watt
150 °C
170 °C
175 °C
180 °C

450 Watt
150 °C
170 °C
175 °C
180 °C
300 Watt
150 °C
170 °C
175 °C
180 °C
180 Watt
ทุกช่วง
อุณหภูมิ
100 Watt
ทุกช่วง
อุณหภูมิ

ซึ่ งเมื่อพิจารณาการเลื อกใช้ที่เหมาะสมที่สุดโดยดูจากค่าของ
กาลังงานที่ ใ ช้ต่ าสุ ด อุ ณหภูมิที่ใ ช้ต่ าสุ ด และเวลาที่ ใช้ต่ าสุ ด (P,T,t)min
โดยพิจารณาจากรู ปที่ 3 จะเป็ นความสัมพันธ์ ที่เกิ ดขึ้นโดยใช้จุดต่ าสุ ด
ของกราฟ เช่ น เดี ย วกับ ภาพที่ 53 โดยจะเป็ นความสั ม พัน ธ์ ข องการ
กระจายตัวของตัวแปร ซึ่ งจะได้ค่าที่ กาลังงานที่ใช้ 600 W อุณหภูมิที่ใช้
150 C และเวลาที่ใช้ 1 นาที ซึ่ งจะเป็ นค่าที่เหมาะสมที่สุดในการตั้ง
เครื่ องให้ทางานในการฆ่าเชื้ อ

ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
จากผลการทดสอบการทาให้ปราศจากเชื้อ โดยการเลื อกเชื้ อที่
เหมาะสม โดยเลื อกใช้ Biological Indicator ชนิ ด เอนโดสปอร์ ของ
Geobacillus Stearothermophilus (ATCC 7953) ผลการทดสอบของ
เครื่ องจะได้ที่ระดับพลังงาน เวลา และอุณหภูมิที่ทาให้เกิดการตายของ

เชื้ อไม่ตาย

(ที่100 °C เชื้อจะไม่ตายที่ช่วงเวลา 8 นาที)

(ที่100 °C เชื้อจะไม่ตายที่ช่วงเวลา 8 นาที)

1, 2, 3, 5 และ 8 นาที

1, 2, 3, 5 และ 8 นาที

(ที่100 °C เชื้อจะไม่ตายที่ช่วงเวลา 8 นาที)

1 และ 2 นาที
-

3, 5 และ 8 นาที
1, 2, 3, 5 และ 8 นาที
1, 2, 3, 5 และ 8 นาที
1, 2, 3, 5 และ 8 นาที

(ที่100 °C เชื้อจะไม่ตายที่ช่วงเวลา 8 นาที)

1, 2, 3, 5 และ 8 นาที
1, 2 และ 3 นาที
1 และ 2 นาที
-

5 และ 8 นาที
3, 5 และ 8 นาที
1, 2, 3, 5 และ 8 นาที

1, 2, 3, 5 และ 8 นาที

-

1, 2, 3, 5 และ 8 นาที

-
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ค่าที่ต่าสุ ดของกาลัง และอุณหภูมิที่ใช้ ซึ่ งทั้ง 2 ตัวแปรนี้ ส่งผลต่อการใช้
พลัง งานไฟฟ้ า โดยถ้า พิ จ ารณาถึ ง ค่ าต่ า สุ ด จะสามารถท าให้ ส ามารถ
ประหยัด ค่ าใช้จ่ายในด้านของพลังงานได้ เมื่ อเที ยบกับระดับ ที่ สู งกว่า
รวมไปถึ งอายุก ารใช้งานของอุ ป กรณ์ ที่ เ กี่ ย วข้องโดยถ้าใช้ก าลัง และ
อุ ณ หภู มิ ที่ สู ง จะส่ ง ผลต่ อ อายุ ก ารท างาน และผลที่ ไ ด้ เช่ น เกิ ด ความ
คลาดเคลื่อนของการทางาน หรื ออุปกรณ์เสี ยหายได้ง่าย

ในส่ ว นการหาสภาวะที่ เ หมาะสมที่ สุ ด ในการการท าให้
ปราศจากเชื้ อด้วยคลื่นไมโครเวฟ เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ของการฆ่า
เชื้ อ ที่ เ กิ ด ขึ้ นกับตัวแปรที่ ใ ช้ ใ นการทดลองซึ่ งประกอบด้วย พลัง งาน
อุณหภูมิ และเวลา ซึ่งสัมประสิ ทธิ์ ที่ได้หน้าตัวแปรทั้ง 3 ตัวมีค่าเป็ นบวก
ทั้งหมดหมายความว่าทั้ง กาลังงาน อุณหภูมิ และเวลา ที่ส่งผลต่อการฆ่า
เชื้ อ โดยที่ตวั แปร กาลังงาน อุณหภูมิ มีผลอย่างมีนยั สาคัญที่  = 0.05
และ เวลาจะมีค่า t = 1.899 ซึ่งถ้าใช้นยั สาคัญที่  = 0.10 ก็จะมีผลอย่างมี
นัยสาคัญ เช่นกัน เมื่อพิจาณาถึ งผลของตัวแปรตามที่มีผลมากที่สุดได้แก่
เวลาที่ 0.020 คือถ้าระดับของเวลาเพิ่มขึ้น (ลดลง) 1 หน่ วย ก็จะส่ งผลต่อ
การฆ่าเชื้ อเพิ่มขึ้น (ลดลง) 0.020 รองลงมาได้แก่ ค่าของ อุ ณหภู มิถ้า
ระดับของอุณหภูมิเพิ่ มขึ้ น (ลดลง) 1 หน่ วย ก็ จะส่ งผลต่ อการฆ่ าเชื้ อ
เพิ่มขึ้น (ลดลง) 0.007 สุ ดท้ายเป็ นผลของกาลังงานถ้าระดับของกาลังงาน
เพิ่มขึ้น (ลดลง) 1 หน่ วย ก็จะส่ งผลต่อการฆ่าเชื้ อเพิ่มขึ้น (ลดลง) 0.002
จากผลการวิเคราะห์เมื่อพิจารณาการเลือกใช้ที่เหมาะสมที่สุดโดยดูจากค่า
ของ ก าลัง งานที่ ใ ช้ ต่ า สุ ด อุ ณ หภู มิ ที่ ใ ช้ ต่ า สุ ด และเวลาที่ ใ ช้ ต่ า สุ ด
(P,T,t)min ซึ่ งจะได้ค่าที่ กาลังงานที่ใช้ 600 W อุณหภูมิที่ใช้ 150 C และ
เวลาที่ใช้ 1 นาที ซึ่ งจะเป็ นค่าที่เหมาะสมที่สุดในการตั้งเครื่ องให้ทางาน
ในการฆ่าเชื้อ

ข้ อเสนอแนะ
1. ในการออกแบบต้องพิจารณาการวิเคราะห์ สนามแม่เหล็กไฟฟ้ าภายใน
คาวิต้ ี การวิเคราะห์ ความร้ อนภายในโหลด รวมถึ งการกระจายตัวของ
คลื่ นแม่ เหล็กไฟฟ้ าที่เกิ ดขึ้นภายในห้องที่ออกแบบไว้ (ทาการวิเคราะห์
โดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์)
2. ในรู ปแบบของการใช้คลื่ นไมโครเวฟทาให้ปราศจากเชื้ อโดยทางอ้อม
จะต้องออกแบบภาชนะในการบรรจุสารตัวกลางให้เหมาะสมกับรู ปแบบ
ของชิ้นงานที่ตอ้ งการนามาทาให้ปราศจากเชื้ อด้วยคลื่นไมโครเวฟ

กิตติกรรมประกาศ
การวิ จ ัย นี้ ส าเร็ จ ลงได้ ด้ ว ยความกรุ ณาจากเงิ น ทุ น ของ
สานัก งานคณะกรรมการวิจยั แห่ งชาติ และความพร้ อมในด้านสถานที่
เครื่ องมื อ อุ ป กรณ์ ของคณะเทคโนโลยี อุ ต สาหกรรม ส านั ก วิ ช า
วิทยาศาสตร์สุขภาพ ห้องปฏิบตั ิศูนย์เชี่ ยวชาญเฉพาะทางคลื่นไมโครเวฟ
และเทคโนโลยี หุ่ น ยนต์ ห้ องปฏิ บ ัติ ก ารจุ ล ชี ว วิ ท ยาและปรสิ ต วิ ท ยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชี ยงราย ซึ่ งทางคณะผูว้ ิจยั ต้องขอขอบคุณเป็ นอย่าง
สู งที่ให้ความช่วยเหลือในด้านต่างๆ

วิจารณ์ และสรุปผล
ในงานวิจยั นี้ ผูว้ ิจยั ได้ออกแบบระบบการทาให้ปราศจากเชื้ อ
ด้วยคลื่นไมโครเวฟที่จะใช้ระยะเวลาที่น้อยกว่าในระดับเวลาที่ไม่เกิ น 8
นาที ในการออกแบบสร้ างเครื่ องทาให้ปราศจากเชื้ อด้วยคลื่ นไมโครเวฟ
สิ่ งสาคัญคือการปรับเปลี่ ยนกาลังงานที่จ่าย เพื่อให้เหมาะสมกับลักษณะ
ของวัตถุที่ตอ้ งการทาให้ปราศจากเชื้ อซึ่ งระดับที่ได้ออกแบบไว้มีช่วงของ
กาลังงานอยู่ ระหว่าง 100 – 2,400 Watt ซึ่ ง ในการสร้ างเครื่ องทาให้
ปราศจากเชื้ อด้วยคลื่นไมโครเวฟทางผูว้ ิจยั ได้เลื อกออกแบบ และสร้ าง
โดยใช้อุปกรณ์ที่มีจาหน่ายและสามารถเปลี่ยนได้ง่าย ซึ่ งเหมาะสมในการ
นามาสร้ าง สามารถใช้กบั ไฟฟ้ าที่ จ่ายได้ สามารถควบคุ มได้ง่ายต่อการ
นาไปใช้ การเก็บรักษา รวมถึ งการตรวจเช็ค ซ่ อมบารุ ง ผลของความเข้ม
ของคลื่ น ไมโครเวฟในระดับ ต่ า งๆ มี ผ ลต่ อ การตายของเชื้ อ จากการ
ทดลองว่าที่ระดับพลังงานที่สูงกว่า เช่ นที่ 800 หรื อ 600 Watt จะทาให้
เกิ ดการตายของเชื้ อทั้งหมดที่ เ วลาน้อยกว่า 1 นาที ส่ วนในระดับ ของ
พลังงานที่จ่ายออกมา 100 หรื อ 180 Watt จะไม่ทาให้เกิ ดการตายขิงเชื้ อ
ภายในเวลา 8 นาที ผลของอุ ณหภูมิในระดับ ต่างๆ นั้นเมื่ อพิจารณาถึ ง
อุณ หภู มิที่ สูง เชื้ อ มี แ นวโน้ม ที่ จ ะตายเร็ ว กว่ าอุ ณ หภู มิต่ า โดยจากการ
ทดสอบจะเห็นได้อุณหภูมิที่ใช้ 180 C เมื่ อเทียบกับอุณหภูมิที่ใช้ 150
C จะเห็นว่าผลการตายของเชื้ อที่ อุณหภูมิสูงนั้นจะใช้กาลังงานที่ จ่าย
และเวลาที่นอ้ ยกว่า
ในการหาสภาวะที่ เ หมาะสมของเครื่ องทาให้ป ราศจากเชื้ อ
ด้วยคลื่ นไมโครเวฟที่ ได้ทาการออกแบบ และสร้ างขึ้น ได้พิจารณาถึ ง
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แอปพลิเคชั นสาหรับผู้ป่วยโรคอัลไซเมอร์
Applications for Patients with Alzheimer's Disease
นุชนาถ สั ตย์ วนิ ิจ1 สุ รศักดิ์ หาญลายวง2 และ อนรรฆพล ประธานราษฎร์ 5
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1) to track the coordinates of the patient, and alert in case of the patient
away from a defined distance. 2) to develop the guessing picture game
to refresh the patient’s memory. 3) to develop the application for
screening people at risk for Alzheimer's disease, with the following
functionalities 1) creating the guessing picture game for patient’s
memory training. 2) notify immediately when the patient away from a
defined distance. 3) there is a menu called report a missing person, that
can contact the police station nearest the patient’s location. The system
supports patients with Alzheimer's disease stage of 1 to 3. Applications
for Patients with Alzheimer's Disease in both platforms work together
with the wearable device. From functional testing of the application
with the real patient’s family within 72 hours, the test run showed that
able to use all functions properly. The wearable device for the patient
with 450 mAh battery capacity, that able to access to the Internet at any
times within the areas of 3G signal’s mobile service provider or Wi-Fi
residential area, to send the information to identify the patient’s location
to the Server, the device can work continuously for about 2 hours and
ten minutes.

บทคัดย่ อ
บทความนี้ เกี่ ย วกับ การพัฒ นาแอปพลิ เคชัน ส าหรั บ ผูป้ ่ วย
โรคอัล ไซเมอร์ มี วตั ถุ ป ระสงค์ในการพัฒ นาดังนี้ 1) เพื่ อติ ด ตามพิ ก ัด
ปั จจุบนั ของผูป้ ่ วย และแจ้งเตือนในกรณี ที่ผปู ้ ่ วยออกห่ างจากระยะทางที่
กาหนดไว้ 2) เพื่อพัฒนาเกมทายภาพสาหรั บทบทวนความจาของผูป้ ่ วย
3) เพื่ อ พัฒ นาแอปพลิ เคชัน ส าหรั บ คัด กรองบุ ค คลที่ มี ค วามเสี่ ย งเป็ น
โรคอัลไซเมอร์ โดยมี ฟังก์ชันการทางาน ดังนี้ 1) สามารถสร้ างเกมทาย
ภาพให้ผูป้ ่ วยเล่นเพื่อฝึ กความจา 2) มี การแจ้งเตื อนทันที เมื่ อผูป้ ่ วยออก
ห่ างจากระยะทางที่ ก าหนด 3) มี เมนู แ จ้งคนหายเพื่ อ ให้ ผูด้ ู แ ลสามารถ
ติดต่อสถานี ตารวจที่อยู่ใกล้ผูป้ ่ วยมากที่ สุด ได้ ซึ่ งระบบนี้ รองรั บผูป้ ่ วย
โรคอัล ไซเมอร์ ที่มีระยะความรุ นแรงของโรค ระยะที่ 1 ถึ ง 3 โดยแอป
พลิ เคชัน จะทางานร่ วมกับ อุป กรณ์ ที่ให้ผูป้ ่ วยสวมใส่ จากการทดสอบ
การทางานของแอปพลิ เคชัน ด้วยการทดลองใช้งานจริ งกับครอบครัวที่มี
ผูป้ ่ วยโรคอัลไซเมอร์ ภายในเวลา 72 ชั่วโมง ผลการทดสอบการทางาน
พบว่า สามารถใช้งานแอปพลิเคชันได้ครบทุกฟั งก์ชนั สาหรับอุปกรณ์ ที่
ให้ ผู้ป่ วยสวมใส่ ขนาดความจุ แ บตเตอร์ รี่ 450 มิ ล ลิ แ อมป์ สามารถ
เชื่ อมต่ อ อิ น เท อร์ เน็ ตตลอดเวลา ในพื้ นที่ ที่ ให้ บ ริ การสั ญ ญ าณ
โทรศัพท์มือถือ 3G หรื อภายในบริ เวณที่พกั อาศัยที่มีสัญญาณ Wi-Fi เพื่อ
ส่ ง ข้อ มู ล ที่ ใ ช้ ใ นการระบุ ต าแหน่ ง ไปยัง Server ซึ่ งอุ ป กรณ์ ด ัง กล่ า ว
สามารถทางานได้อย่างต่อเนื่ องเป็ นเวลา 2 ชัว่ โมง 10 นาที
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1. บทนา

คาสาคัญ: ผูป้ ่ วยโรคอัลไซเมอร์

โรคในกลุ่มระบบประสาทจิตเวช เช่น โรคอัลไซเมอร์ (Alzheimer's
Disease) มี การเจ็บป่ วยที่ พบบ่อยในกลุ่มผูส้ ู งอายุของประเทศไทย ซึ่ งมี
แนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่ อง ผูป้ ่ วยส่ วนหนึ่ งอยู่ในกลุ่มผูส้ ู งอายุต้ งั แต่
60 ปี ขึ้นไป ซึ่ งโรคอัลไซเมอร์ เกิ ดขึ้นจากภาวะสมองเสื่ อม โดยผูป้ ่ วยจะ
ไม่สามารถควบคุมอารมณ์ ตวั เอง ไม่สามารถแยกถู กผิด มี ปัญหาในการ

Abstract
This article describes about Applications for Patients with
Alzheimer's Disease project, with the objective of developing including
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ใช้ภาษา การประสานงานของกล้ามเนื้ อเสี ยไป ความจาเสื่ อม ในระยะ
สุ ดท้ายของโรคจะสู ญเสี ยความจาทั้งหมด ส่ งผลให้กระทบกระเทือนต่อ
การใช้ชีวิตประจาวันของผูป้ ่ วยและผูด้ ูแล หากผูป้ ่ วยโรคอัลไซเมอร์ ขาด
การดูแลรักษาที่ดี และถูกปล่อยให้อยูเ่ พียงลาพัง ไม่มีการเฝ้ าติดตามผูป้ ่ วย
อาจเป็ นสาเหตุให้ผปู้ ่ วยเดินออกจากบ้าน และหลงทางไปในที่สุด ซึ่งอาจ
เกิ ดอันตรายต่อผูป้ ่ วยได้ เช่ น ประสบอุบตั ิ เหตุอนั เนื่ องมาจากความขาด
สติ หรื ออาจไปก่อเหตุอาชญากรรม ซึ่ งเป็ นผลมาจากการที่ ไม่ สามารถ
ควบคุมอารมณ์ตวั เองได้
การดู แ ลรั ก ษาผู้ป่วยโรคอัล ไซเมอร์ จาเป็ นต้องอาศัยความ
ร่ วมมื อระหว่างแพทย์ ผูป้ ่ วย และบุ ค คลภายในครอบครั ว เพื่ อช่ วยให้
ผูป้ ่ วยสามารถใช้ชีวิตร่ วมกับคนในครอบครัวได้มากขึ้น สามารถปฏิ บตั ิ
กิ จกรรมในแต่ละวันได้ด้วยตัวเอง ลดการพึ่งพาความช่ วยเหลื อจากคน
รอบข้าง จากที่กล่าวมาข้างต้น เป็ นมูลเหตุให้ผพู ้ ฒั นามีความต้องการที่จะ
สร้างแอปพลิเคชันสาหรับผูป้ ่ วยโรคอัลไซเมอร์ โดยให้ผู้ป่วยได้มีโอกาส
ทากิ จกรรมร่ วมกับคนในครอบครั ว ฝึ กทากิ จกรรมที่ ช่วยพัฒนาสมอง
และความทรงจา อีกทั้งช่ วยให้คนในครอบครัวสามารถติ ดตามผูป้ ่ วยได้
อย่างใกล้ชิดผ่านแอปพลิเคชัน ในกรณี ที่เกิดเหตุฉุกเฉิ นใด ๆ ก็ตาม

ในการดู แลกิ จวัตรประจาวัน ระยะที่ 6 ระยะนี้ ผูป้ ่ วยจะมี อาการรุ นแรง
มากขึ้น สู ญเสี ยความจามากขึ้น อาการที่ แสดงออกมาและพบบ่อยที่ สุด
คือการหนีออกจากบ้าน ความรู้สึกผิดปกติ สับสนหรื อเห็นภาพหลอนใน
เวลากลางคืน หงุดหงิดโมโหง่าย และอารมณ์แปรปรวน ระยะที่ 7 ระยะนี้
เป็ นระยะสุ ดท้ายของโรคอัลไซเมอร์ ผูป้ ่ วยจะไม่สามารถตอบสนองต่อ
สิ่ งแวดล้อ ม และไม่ ส ามารถสื่ อ สารกับ คนอื่ น ระยะสุ ด ท้ายนี้ จาเป็ น
จะต้องมีญาติหรื อผูด้ ูแล คอยดูแลช่วยเหลือในทุกๆ เรื่ อง

2.2 ข่ าวสารทีเ่ กีย่ วข้ องกับผู้ป่วยโรคอัลไซเมอร์
ข่ า วสารที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ผู ้ป่ วยโรคอัล ไซเมอร์ ส่ ว นใหญ่
เกี่ยวข้องกับการหนี ออกจากบ้าน และหลงทาง ผลกระทบที่ตามมานั้นน่ า
กลัวเกิ นกว่าจะประเมิ นเป็ นมูลค่าความเสี ยหาย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เมื่ อ
ผูป้ ่ วยได้รับ อัน ตรายจากอุ บ ัติ เหตุ หรื อ เสี ยชี วิต จากเหตุอ าชญากรรม
ผูจ้ ดั ทาได้ทาการรวบรวมข่าวที่เกี่ ยวข้องกับผูป้ ่ วยโรคอัลไซเมอร์ เช่ น 1)
นางสาวเอ (นามสมมติ) เผย คุณแม่ที่เป็ นอัลไซเมอร์ มากว่า 6-7 ปี อาการ
แย่ จาชื่ อตนไม่ได้แล้ว หมอบอกให้ทาใจ แต่ตนกังวลสิ่ งที่น่ากลัวคือการ
ใช้ชีวิตมากกว่า ถ้าท่านเริ่ มไม่เคี้ยวข้าว ลื มว่าต้องกิ นยังไง มันจะเริ่ มยาก
แล้ว เราจะต้องคิดแล้วว่าจะต้องดูแลท่านยังไงเพื่อให้ได้กิน แล้วต่อจากนี้
ไปไม่รู้นานแค่ไหน อาจลื มถึ งการใช้ชีวิต การหายใจ ถึงวันนั้นค่อยว่ากัน
อีกที 2) พบศพนายบี (นามสมมติ) อายุ 76 ปี เมื่อเวลา 18.00 น. วันที่ 26
พ.ย. 2558 หลังเดินออกจากบ้านหายไปนาน 6 วัน เสี ยชี วิตอยูใ่ นป่ าหญ้า
รกร้างริ มถนน นักเรี ยน ม.5 เป็ นคนชี้ จุดหลังเจอกองเสื้ อผ้า ญาติบอกป่ วย
เป็ นอัลไซเมอร์

2. ทฤษฎีและงานทีเ่ กีย่ วข้ อง
2.1 โรคอัลไซเมอร์
โรคอัล ไซเมอร์ (Alzheimer's Disease) [1] ค้น พบเมื่ อ พ.ศ.
2449 (ค.ศ. 1906) โดยจิตแพทย์ชาวเยอรมันชื่ อว่า อาลอยส์ อัลซไฮเมอร์
(Alois Alzheimer) และถูกตั้งชื่ อตามผูค้ น้ พบโรคอัลไซเมอร์ Alzheimer's
disease หรื อ AD เป็ นภาวะสมองเสื่ อมที่ พ บได้บ่ อยที่ สุ ด โดยจะมี ก าร
เสื่ อมของเซลล์สมองทุกส่ วนเป็ นแล้วไม่มีวนั หาย ผูป้ ่ วยจะไม่ส ามารถ
ควบคุมอารมณ์ตวั เอง ไม่สามารถแยกถูกผิด มีปัญหาในการใช้ภาษา การ
ประสานงานของกล้ามเนื้ อเสี ยไป ความจาเสื่ อม ในระยะสุ ดท้ายของโรค
จะสูญเสี ยความจาทั้งหมด
ระยะความรุ นแรงของโรคอัลไซเมอร์ แบ่งระดับความรุ นแรง
ออกเป็ น 7 ระยะ ดังนี้ [2] ระยะที่ 1 ระยะนี้ ผู ้ป่ วยโรคอัล ไซเมอร์ จ ะ
เหมือนคนปกติทวั่ ไป ไม่มีปัญหาเรื่ องการสู ญเสี ยความจา หรื ออาการของ
โรคอัล ไซเมอร์ อ ย่างเด่ น ชั ด ระยะที่ 2 ระยะก่ อ นสมองเสื่ อ ม ความ
บกพร่ องที่สามารถพบได้ก่อนอาการอื่น ระยะที่ 3 ระยะนี้ คนใกล้ชิดเริ่ ม
สังเกตว่าผูป้ ่ วยเริ่ มมีปัญหาหลายประการ ผูป้ ่ วยโรคอัลไซเมอร์ จะมีความ
บกพร่ องของความจา และการเรี ยนรู ้ จนสามารถวินิจฉัยอย่างแน่ นอนได้
ผูป้ ่ วยบางรายมีปัญหาการใช้ภาษา การบริ หารที่ซบั ซ้อน ระยะที่ 4 ระยะนี้
เป็ นระยะที่ ผูป้ ่ วยเริ่ มเป็ นโรคอัลไซเมอร์ ในระยะเริ่ มต้น ระยะที่ 5 ระยะนี้
ผูป้ ่ วยเป็ นโรคที่มีความรุ นแรงปานกลาง จะพบความเสื่ อมของสมองจน
ไม่สามารถทากิ จกรรมต่าง ๆ ได้ดว้ ยตนเอง ในระยะนี้ จะต้องพึ่งพาญาติ

2.3 แอปพลิเคชันสาหรับผู้ป่วยโรคอัลไซเมอร์
ความเจริ ญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ทาให้อุปกรณ์ พกพา เช่ น
โทรศัพท์มือถื อสามารถทางานร่ วมกับเทคโนโลยีทางการแพทย์ได้ หนึ่ ง
ในบริ การที่เป็ นที่นิยมแพร่ หลายในปั จจุบนั คือ การพัฒนาแอปพลิ เคชัน
สาหรับให้ความรู ้ ตลอดจนช่ วยเหลื อดูแลและประเมิ นอาการของผูป้ ่ วย
ในระยะต่าง ๆ ได้แก่ 1) แอปพลิ เคชันติดตามและช่ วยเหลื อผูป้ ่ วยอัลไซ
เมอร์ ผ่ านโทรศัพ ท์ มื อ ถื อ พัฒ นาโดยนัก ศึ ก ษาสาขาวิ ช าเทคโนโลยี
ส ารส น เท ศ แ ล ะก ารสื่ อส าร ค ณ ะวิ ท ยาศาส ต ร์ ม ห าวิ ท ยาลั ย
สงขลานคริ นทร์ [3] 2) แอปพลิ เคชัน Alzheimer Disease พัฒนาขึ้ นโดย
ความร่ วมมื อระหว่างมูล นิ ธิ โรคอัล ไซเมอร์ แห่ งประเทศไทย และศูนย์
ความเป็ นเลิศด้านชี ววิทยาศาสตร์ (TCELS) กระทรวงวิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยี [4] แอปพลิ เคชันแบบคัดกรองผูท้ ี่มีภาวะสมองเสื่ อมอัลไซ
เมอร์ พัฒ นาขึ้ น โดยความร่ วมมื อ ระหว่ างมู ล นิ ธิ โ รคอัล ไซเมอร์ แ ห่ ง
ประเทศไทย และศู น ย์ค วามเป็ นเลิ ศ ด้ า นชี ว วิ ท ยาศาสตร์ (TCELS)
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี [5]
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2.4 เว็บเซอร์ วสิ
หมายถึ งแอปพลิ เคชัน หรื อซอฟต์แวร์ ที่มีการทางานอย่างใดอย่างหนึ่ ง
สามารถเข้าถึงได้จากเทคโนโลยีเว็บที่เป็ นมาตรฐาน อาทิเช่น HTTP และ
XML-based messaging เว็บเซอร์ วิสถูกออกแบบมาให้รองรับการเข้าถึ ง
จากแอปพลิ เคชัน ต่ าง ๆ ซึ่ งมี ค วามสลับ ซับ ซ้อน ซึ่ งในปั จจุ บ ัน มี ก าร
พัฒ นามาตรฐานเปิ ด (Open Standard) เช่ น HTTP และ XML-based
protocol ที่รวม SOAP และ WSDL เข้าไว้ดว้ ยกัน [6]
รู ปที่ 2 แผนภาพอีอาร์ของฐานข้อมูลบน Server

3. ภาพรวมของระบบ

รู ปที่ 3 แผนภาพอีอาร์ของฐานข้อมูลภายในโทรศัพท์มือถือ
รู ปที่ 1 ภาพรวมของระบบ

4. ผลการดาเนินงาน
4.1 การทาแบบคัดกรองผู้มคี วามเสี่ยงเป็ นโรคอัลไซเมอร์

ระบบแบ่งผูใ้ ช้งานแอปพลิ เคชันบน Smart Phone ระบบปฏิบตั ิการ
Android และ iOS เป็ น 2 ประเภท คื อ บุ ค คลทั่ว ไป และผู ้ดู แ ลผู ้ป่ วย
โรคอัล ไซเมอร์ ซึ่ งบุ ค คลทั่ ว ไปจะใช้ ง านแอปพลิ เ คชั น เพื่ อ ท า
แบบสอบถามคัด กรองผู ้ป่ วยที่ ส งสั ย ว่ าจะเข้า ข่ ายภาวะสมองเสื่ อ ม
สาหรับผูด้ ูแลผูป้ ่ วยโรคอัลไซเมอร์ จะใช้งานแอปพลิเคชันเพื่อเรี ยกดูพิกดั
ปัจจุบนั ของผูป้ ่ วย และสามารถติดตามผูป้ ่ วยได้ ในกรณี ที่ผปู ้ ่ วยออกห่ าง
จากรัศมีของจุดอ้างอิง ซึ่ งพิกดั ดังกล่าวจะถูกส่ งเข้าไปยังฐานข้อมูล ทุกๆ
30 วินาที ซึ่ งจะมีระบบหลังบ้าน (Backend System) น าพิกดั ดังกล่ าวมา
ปั กหมุดลงแผนที่บน Google Map แล้วส่ งข้อมูลไปแสดงบนแอปพลิ เค
ชันบนโทรศัพท์มือถือของผูด้ ูแล

แบบสอบถามที่ ผูจ้ ัดท าเลื อกใช้ เป็ นแบบสอบถามที่ พ ฒ
ั นาโดย
ศ.พญ.นันทิกา ทวิชาชาติ ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
โดยศึก ษาพัฒนามาจากเกณฑ์มาตรฐานของผูส้ ู งอายุไทยโดยเฉพาะ มี
คาถาม 11 ข้อ

3.1 ฐานข้ อมูล
ฐานข้อมูลของระบบดังแสดงในรู ปที่ 2 ใช้ MySQL บน
Microsoft Azure Cloud Server จัดเก็บข้อมูลแบบ utf8_general_ci และ
ฐานข้อมูลของระบบดังแสดงในรู ปที่ 3 เป็ นโครงสร้างฐานข้อมูลภายใน
โทรศัพท์มือถือ
(สาหรับเกมทายภาพ)
บนโทรศัพท์มือถือ
ระบบปฏิบตั ิการ Android และ iOS

รู ปที่ 3 หน้าจอแบบคัดกรองความเสี่ ยงโรคอัลไซเมอร์
ผูท้ าแบบคัดกรอง เลื อกว่ามีอาการในข้อต่าง ๆ หรื อไม่ จากนั้น กด
ปุ่ มดาเนิ นการต่อ เพื่อดูผลการคัดกรอง หากผลการประเมินออกมา มีค่า
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มากกว่า 4 เป็ นต้นไป แสดงว่าผูท้ าแบบคัดกรองมี ความเสี่ ยงเป็ นโรคอัล
ไซเมอร์

5. สรุป

4.2 การกาหนดพิกดั อ้ างอิงและระยะห่ างจากจุดอ้ างอิง

ระบบนี้ แบ่ งผูใ้ ช้ออกเป็ น 3 ประเภท ได้แ ก่ ผูป้ ่ วยโรคอัลไซเมอร์
ผูด้ ูแลของผูป้ ่ วย และบุคคลทัว่ ไป ซึ่งระบบนี้ รองรับผูป้ ่ วยโรคอัลไซเมอร์
ที่มีระยะความรุ นแรงของโรค ระยะที่ 1 ถึ ง 3 ผลการทดสอบพบว่าบน
ระบบปฏิ บตั ิก าร Android 4.4 และ iOS 7.0 เป็ นต้นไป สามารถใช้งาน
แอปพลิ เคชันได้ครบทุกฟังก์ชนั สาหรับอุปกรณ์ที่ให้ผปู ้ ่ วยสวมใส่ ขนาด
ความจุ แ บตเตอร์ รี่ 450 มิ ล ลิ แ อมป์ สามารถเชื่ อ มต่ อ อิ น เทอร์ เ น็ ต
ตลอดเวลา ในพื้นที่ ที่ให้บริ การสัญญาณโทรศัพท์มือถื อ 3G หรื อภายใน
บริ เวณที่ พ ัก อาศัย ที่ มี สั ญ ญาณ Wi-Fi เพื่ อ ส่ ง ข้อ มู ล ที่ ใ ช้ ใ นการระบุ
ตาแหน่งไปยัง Server ทุก ๆ 30 วินาที ซึ่งอุปกรณ์ดงั กล่าวสามารถทางาน
ได้อย่างต่อเนื่ องเป็ นเวลา 2 ชัว่ โมง 10 นาที

รูปที่ 4 หน้าจอการกาหนดพิกดั อ้างอิงและระยะห่ างจากจุดอ้างอิง
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สาหรับออกกาลังกายในสถานฟิ ตเนส (Fitness) ที่สามารถเข้าถึงได้ท้ งั บน
เว็บและมือถือ ทาให้สะดวกในการดูแลรักษาสุขภาพที่ถูกวิธีและสามารถ
ประหยัดค่าใช้จ่ายได้อีกด้วย
วัตถุประสงค์หลักของงานนี้ คือการพัฒนาโปรแกรมเว็บแอป
พลิเคชันที่เสนอแนะวิธีและจัดตารางการออกกาลังกายเพื่อพัฒนาสรี ระ
หรื อเพาะกาย [1] ร่ วมกับการใช้เครื่ องมือให้แก่ผใู ้ ช้ตามความจาเป็ นใน
วัน เวลาที่ ว่าง และพร้ อมจะออกก าลังกาย พร้ อมทั้งแนะน าอาหารที่ มี
ปริ มาณแคลอรี โปรตีน คาร์ โบไฮเดรต และไขมันที่เหมาะสมให้กบั ผูใ้ ช้
ในแต่ละวัน โดยผูใ้ ช้สามารถบันทึกและเรี ยกดู ปริ มาณแคลอรี อาหารที่
คานวณไว้ให้ใ นแต่ ละวันทั้งในวัน นั้น ๆ และเรี ยกดู ยอ้ นหลัง ได้ และ
สามารถบันทึกและเรี ยกดูสถิติพฒั นาการน้ าหนักตัวของผูใ้ ช้ได้

บทคัดย่ อ
งานชิ้ นนี้ เป็ นการออกแบบและการสร้ างโปรแกรมวางแผน
ตารางการออกกาลังกายและคานวณแคลอรี รวมถึ งแสดงสถิ ติต่างๆให้แก่
ผูใ้ ช้งานด้วยเว็บแอปพลิ เคชัน ซึ่ งมี เนื้ อหาเกี่ ยวกับท่าการออกกาลังกาย
เพื่อพัฒนาสรี ระหรื อเพาะกายและการคานวณปริ มาณแคลอรี ที่ควรได้รับ
ต่อวัน โดยในบทความจะเสนอหลักการในการดาเนินการสร้างโปรแกรม
แนวคิดในการออกแบบระบบทางานของเว็บแอปพลิ เคชัน ระบบการ
ทางานแบบกระบวนการคิดของเว็บแอปพลิเคชันและฐานข้อมูลของเว็บ
แอปพลิ เคชัน ซึ่ งโปรแกรมจะประกอบไปด้วย ส่ วนการรับข้อมูล ส่ วน
การแสดงผล และส่ ว นการประมวลผล โปรแกรมนี้ จะช่ ว ยให้ ผู้ใ ช้
สามารถบริ ห ารจัดเวลาในการทากิ จกรรมการออกก าลังกายและการ
รับประทานอาหารต่างๆได้ดีข้ ึน
คาสาคัญ: โปรแกรมวางแผนออกกาลังกายเพื่อพัฒนาสรี ระ, การเพาะกาย
, การคานวณแคลอรี ต่อวัน, เว็บแอปพลิเคชัน

2. เครื่องมือทีใ่ ช้
2.1 MongoDB
MongoDB [2] เป็ นฐานข้อมูล ชนิ ดโอเพนซอร์ ส (opensource) แบบ NoSQL หรื อ Non-relational database คื อ ไม่ มี
ความสัมพันธ์ของตารางแบบฐานข้อมูลแบบ Relational Database ดังที่
พบใน SQL (Structured Query Language) ทัว่ ๆไป แต่จะเก็บข้อมูลเป็ น
แบบ JSON (JavaScript Object Notation) ซึ่ งจะเก็บ key และ value แทน
การบันทึกข้อมูลเป็ นแบบ record ใน SQL

Abstract
This paper presents the design and implementation of a web
application for planning body workout schedules, calculating calories
intakes, and representing related statistics. The contents include various
body workouts and related video footages. The workouts and calories
calculation can be done daily. The system includes input, output and
processing parts. The program helps the users to manage their time to
do activities (exercise and food intake) better.
Keywords: body workout schedule planning, workouts and calories
calculation, web application

2.2 JavaScript
จาวาสคริ ปต์ (JavaScript) เป็ นภาษาสคริ ปต์ที่มีลกั ษณะการ
เขียนโปรแกรมต้นแบบ (Prototyped-based Programming) ซึ่ งนิ ยมใช้ใน
การพัฒนาหน้าเว็บเพื่อประมวลผลข้อมูลที่ฝ่ังของผูใ้ ช้งาน (Client) และ
ใช้เพื่อเพิ่มเติ มความสามารถในการเขียนสคริ ปต์โดยฝังอยูใ่ นโปรแกรม
อื่น ๆ นอกจากนี้ ยังใช้ในการตรวจสอบข้อมูลเมื่อผูใ้ ช้กรอกข้อมูลเข้าสู่
ระบบว่ามี ขอ้ ผิดพลาดใด ๆ หรื อไม่ และนาเสนอการแสดงผลที่ ทาให้
เว็บไซต์สามารถโต้ตอบกับผูใ้ ช้ได้ทนั ที

1. บทนา
คนส่วนใหญ่ในปั จจุบนั มีความตื่นตัวในการดูแลรักษาสุขภาพ
กันมากขึ้น โดยหันมาใส่ ใจในการเลื อกรับประทานอาหารแต่ละมื้อ และ
การเล่นเวท คาร์ดิโอ ซึ่งมีท้ งั เล่นถูกวิธีและผิดวิธี หลายคนจ้างเทรนเนอร์
ส่ ว นตัว ในการดู แ ลรั ก ษาสุ ข ภาพ ซึ่ งมี ค่ า ใช้ จ่ า ยค่ อ นข้า งสู ง ท าให้
สิ้นเปลืองเงินเกินกว่าความจาเป็ น ผูเ้ ขียนจึงมีแนวคิดที่จะสร้างแอปพลิเค
ชัน เพื่ อ อ านวยความสะดวกให้ แ ก่ ผู ้ใ ช้ ที่ ต้อ งการเทรนเนอร์ ส่ ว นตัว

2.3 HTML 5
HTML5 [3] คือ ภาษาที่ใช้สาหรับเขียนเว็บไซต์ ซึ่ งพัฒนาต่อ
จาก HTML (Hyper Text Markup Language) โดยเพิ่มเติมคุณลักษณะที่
ทาให้ใช้งานได้ง่ายขึ้น และสามารถแสดงผลได้บนทุกเว็บเบราเซอร์
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กิ จกรรมต่าง ๆ ดังในตารางที่ 1 ตัวอย่างเช่ น หากคุณ A เป็ นคนที่แทบ
ไม่ได้ออกกาลังกายเลย ต้องนาค่า REE ไปคูณกับ 1.2 ก็จะได้ปริ มาณ
แคลอรี ที่ตอ้ งการในหนึ่งวันเป็ น 1,329.25x1.2 = 1,595.1

2.4 AJAX
AJAX (Asynchronous JavaScript and XML) [4] เป็ นเทคนิ ค
ในการพัฒนาโปรแกรม ซึ่ งนาหลายเทคโนโลยีมาทางานร่ วมกันบนเว็บ
แอปพลิเคชันเดียวกัน และควบคุมการแสดงผลของเว็บเพจให้รวดเร็ วขึ้น
โดยเปลี่ยนแปลงการแสดงข้อมูลเฉพาะในส่ วนที่จาเป็ นเท่านั้น

3.4 แนวทางการออกกาลังกายเพือ่ พัฒนาสรีระ
จากการสอบถามผูเ้ ชี่ ยวชาญหรื อเทรนเนอร์ ทางด้านการเพาะ
กาย ได้กาหนดให้ใช้ท่าออกกาลังกายจานวน 8 ท่าต่อวัน เพื่อให้ผใู ้ ช้ได้
ใช้เ วลาที่ เ หมาะสมเพี ยงพอต่ อ การออกก าลัง กายในแต่ ล ะวัน และไม่
เหนื่ อยล้าเกิ นไป นอกจากนี้ ผูใ้ ช้ยงั สามารถกาหนดระดับการออกกาลัง
กายที่ตอ้ งการได้ 3 ระดับ คือ Beginner (ระดับเริ่ มต้น) Intermediate
(ระดับกลาง) และ Advance (ระดับสูง)

2.5 PHP
PHP (Personal Home Page Tools) [5] เป็ นภาษาสคริ ปต์ที่ฝัง
ไว้ใ นเว็บ ไซต์บ นเว็บ เซิ ร์ฟ เวอร์ ที่ สร้ างด้ว ยภาษา HTML โดย PHP
สนับสนุนทุกระบบปฏิบตั ิการ รับข้อมูลจากแบบฟอร์ม สร้างหน้าจอที่ไม่
หยุดอยู่กบั ที่ รับส่ ง Cookies เพื่อแลกเปลี่ ยนข้อมูลระหว่างผูใ้ ช้งานกับ
เว็บเซิร์ฟเวอร์ โดยผูใ้ ช้สามารถแทรกส่ วนที่เป็ นเครื่ องหมายพิเศษเข้าไป
ระหว่างส่ วนที่เป็ นภาษา HTML ได้โดยง่าย PHP มีฟังก์ชนั เกี่ ยวกับการ
จัดการข้อความอักขระและ pattern matching รองรับตัวแปรพื้นฐานและ
ยังสามารถกาหนดโครงสร้ างข้อมูลรู ปแบบอื่น ๆ นอกจากนี้ ยงั สามารถ
เชื่อมต่อกับฐานข้อมูลรู ปแบบต่าง ๆ เช่น MongoDB, MySQL, Oracle

3.3 หลักการคานวณหาค่ าพลังงานทีค่ วรได้ รับต่ อวัน
ในการคานวณหาค่าพลังงานที่ควรได้รับต่อวัน หากต้องการ
เพิม่ น้ าหนักให้เพิม่ จานวนแคลอรี ข้ ึนอีก 500 กิโลแคลอรี หากต้องการลด
น้ าหนักให้ลดจานวนแคลอรี ลงอีก 500 กิโลแคลอรี ดังสมการที่ 3
ดังนั้น ถ้าคุณ A ต้องการเพิ่มน้ าหนัก ก็ควรทานอาหารวันละ
1,595.1 + 500 = 2095.1 กิโลแคลอรี ถ้าต้องการควบคุมน้ าหนัก ก็ไม่ควร
ทานอาหารมากเกินกว่า 1,595.1 กิโลแคลอรี ถ้าต้องการลดน้ าหนัก ก็ควร
ทานอาหาร 1,595.1 - 500 = 1095.1 กิโลแคลอรี

3. ความรู้ พนื้ ฐาน
3.1 พลังงานทีต่ ้ องการขณะพัก
ในงานนี้ ใช้สูตรของสมการ Mifflin St. Jeor Equation [6] ใน
การคานวณหาค่าพลังงานที่ตอ้ งการขณะพัก หรื อ REE (Resting Energy
Expenditure) หรื อพลังงานพื้นฐานที่ร่างกายต้องการขณะพัก ดังแสดงใน
สมการที่ 1 (เพศชาย) และ 2 (เพศหญิง)

แคลอรี ที่ได้รับวันนี้ (หน่วย กิโลแคลอรี ) = แคลอรี แนะนา – อาหาร + คาร์ดิโอ
แคลอรี แนะนา (หน่วย กิโลแคลอรี ) = ((( 10 * W ) + ( 6.25 * H ) – ( 5 * A ) + S ) * ตัว
คูณน้ าหนักกิจกรรม ) + ความต้องการลดหรื อเพิม่ น้ าหนัก
(3)
โดย W (หน่วย กิโลกรัม) = น้ าหนักปัจจุบนั , โดย H (หน่วย เซนติเมตร) = ความสูง,
A (หน่วย ปี ) = อายุ, S (เพศ) ชาย = 5 หญิง = -161
ต้องการเพิ่มน้ าหนัก = 500 ต้องการลดน้ าหนัก = -500

REE (เพศชาย) = (10 x น้ าหนัก (กิ โลกรัม)) + (6.25 x ส่ วนสู ง (เซนติเมตร)) - (5 x
อายุ) + 5
(1)
REE (เพศหญิง) = (10 x น้ าหนัก (กิ โลกรัม)) + (6.25 x ส่ วนสู ง (เซนติเมตร)) - (5 x

4. การดาเนินงาน
4.1 การออกแบบและพัฒนาระบบ

(2)
ยกตัวอย่าง เช่น คุณ A เป็ นผูห้ ญิง อายุ 30 ปี ส่ วนสู ง 165 ซม.
น้ าหนัก 60 กก. ค่าที่ได้ก็จะเท่ากับ (10 x 60) + (6.25 x 165) - (5 x 30) 161 = 1,329.25 กิโลแคลอรี
ตารางที่ 1 พลังงานที่สามารถใช้ได้หมดในแต่ละวัน
อายุ) – 161

กิจกรรม
นัง่ ทางานอยู่กบั ที่ และไม่ได้ออกกาลังกายเลย หรื อน้อยมาก
ออกกาลังกายหรื อเล่นกีฬาเล็กน้อย เดินบ้างเล็กน้อย ทางานออฟฟิ ศ
ออกกาลังกายหรื อเล่นกีฬาปานกลาง เคลื่อนที่ตลอดเวลา
ออกกาลังกายหรื อเล่นกีฬาอย่างหนัก
ออกกาลังกายหรื อเล่นกีฬาอย่างหนัก เป็ นนักกีฬา ทางานใช้แรงงานมาก

ระบบโดยรวมของแบ่งเป็ น 2 ส่ วนหลัก ดังแสดงในรู ปที่ 1 คือ
1.
ส่ ว นของการท างานตอบสนองและติ ด ต่ อ กั บ
ผูใ้ ช้งาน เว็บเบราเซอร์ จากฝั่งของผูใ้ ช้งาน จะติดต่อกับ Apache PHP ของ
ฝั่งของเซิร์ฟเวอร์ ในรู ปแบบของ HTTP request/response เพื่อร้องขอและ
แสดงผลข้อมูล PHP ใช้ในการเขียนและพัฒนาระบบในส่ วนของการ
กาหนดการทางานของระบบในส่ วนต่าง ๆ เช่ น การทาแบบฟอร์ ม การ
ตัดสิ นใจทางานตามเงื่อนไขต่าง ๆ ที่กาหนดไว้
2.
ส่ ว นของการเก็ บ ข้อ มู ล เซิ ร์ฟ เวอร์ จ ะติ ด ต่ อ กับ
ฐานข้อมูล MongoDB ในรู ปแบบของ HTTP โดยผ่านทาง MongoDB
driver เพื่อเก็บข้อมูลไว้ในฐานข้อมูล หรื อดึ งข้อมูลจากฐานข้อมูล มา
คานวณในเซิ ร์ฟเวอร์ และส่ งข้อมูลไปแสดงผลที่ฝ่ังผูใ้ ช้งานต่อไป โดย
ฐานข้อมูลจะเขียนเก็บอยูใ่ นรู ปแบบของ Bson MongoDB
ในการเก็บข้อมูล Client จะส่ งข้อมูลไปคานวณและเก็บข้อมูล
ในฐานข้อมูลบนเซิร์ฟเวอร์ แล้วเรี ยกข้อมูลที่คานวณได้ตรงกับตารางใน

ตัวคูณ
1.2
1.375
1.55
1.725
1.9

3.2 พลังงานทีส่ ามารถใช้ ได้ หมดในแต่ ละวัน
เมื่ อ ค านวณได้ค่ า REE เรี ย บร้ อ ยแล้ว ขั้น ตอนต่ อ มาคื อ
คานวณหาค่าพลังงานที่ สามารถใช้ได้หมดในแต่ละวันจากสู ตรการหา
TDEE หรื อ Total Daily Energy Expenditure ซึ่งจะพิจารณาจากในแต่ละ
วันเราทากิ จกรรมอะไรบ้าง และนาเอาค่า REE ที่ได้มาคูณ ตัวคูณตาม
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การออกกาลังกาย แล้วดึงข้อมูลชุดการออกกาลังกายที่สมั พันธ์กนั ส่ งให้
Client ทุกครั้งที่ Client เชื่ อมต่อกับระบบ นอกจากนี้ ยังสามารถบันทึก
สถิติต่าง ๆไว้บนฐานข้อมูลด้วย ผูพ้ ฒั นาได้ออกแบบฐานข้อมูล 7 ชุด ดัง
แสดงในตารางที่ 2 รู ปที่ 2 และ 3 แสดงแผนภาพ Use Caseของผูด้ ูแล
ระบบและผูใ้ ช้
ตารางที่ 2 ฐานข้อมูลชุดต่างๆ
รายการข้อมูล
_ID (primary key), ที่อยู่อีเมล์, รหัสผ่าน, รู ปแบบการสมัคร, วันที่
สมัคร ชื่ อ, เพศ, วันเกิ ด, ส่ วนสู ง , น้ าหนัก, กิ จกรรรมประจาวัน,
image path และ random string
_ID, userID (foreign key), รู ปแบบการออกกาลังกาย, วันที่ตอ้ งออก
กาลังกาย, วันที่ออกกาลังกายไปแล้ว, วันเวลาที่สร้างตาราง
_ID, ชื่ออาหาร, ข้อมูลอาหาร, แคลอรี , image path
_ID, userID, foodID, ชื่ออาหาร, แคลอรี
_ID, userID, รู ปแบบการออกกาลังกาย, คาดิโอ, timestamp
_ID, ชื่ อ, รายการอุปกรณ์ (ชื่ อท่า, คาอธิ บาย, วิ ดีโ อ, รู ป, ชื่ อรู ป),
timestamp
_ID, ประเภท (แบ่งตามระยะเวลาออกกาลัง กาย), ข้อมูลท่า (Barbell,
Dumbbell, machine), วันที่ทา, รายละเอียดท่า, ชื่อท่า, ระดับท่า

รู ปแบบ responsive รู ปที่ 5 เป็ นส่ วนแสดงการผลของระบบในการจัดการ
ตารางการออกกาลังกายให้ผใู ้ ช้ โดยผูใ้ ช้สามารถเลือกชนิ ดเครื่ องเล่นใน
แต่ละท่าได้ เพื่อความหลากหลายในการเล่น รู ปที่ 6 เป็ นตัวอย่างการออก
กาลังกายที่กาหนดโดยระบบ รู ปที่ 7 แสดงข้อมูลแนะนาการเผาผลาญ
และการบริ โภคแคลอรี ของผูใ้ ช้ และสถิติขอ้ มูลการเปลี่ยนแปลงของ
น้ าหนักในแต่ละวันเทียบกับเกณฑ์ปกติของ BMI (Body Mass Index)
รู ปที่ 8 แสดงตัวอย่างการป้ อนและเก็บข้อมูลการรับประทานอาหารของ
ผูใ้ ช้ จากตารางแคลอรี อาหาร [7] นอกจากนี้ แอปพลิเคชันยังมีแท็ป
(Tab) สาหรับข้อมูลสถิติของผูใ้ ช้งาน ได้แก่ แคลอรี อาหาร และคาดิโอ

ชื่อชุด
users

schedule
foodList
foodHistory
cadio
equipment
posture

รู ปที่ 1 ภาพรวมของระบบ
รู ปที่ 3 แผนภาพ Use Case ของผูใ้ ช้

รูปที่ 2 แผนภาพ Use Case ของผูด้ ูแลระบบ
รู ปที่ 4 แสดงรู ปแบบการเข้าถึงเมนูการออกกาลังกายใน
โปรแกรม ในการเข้าถึงของเมนูตารางออกกาลังกาย โดยได้ออกแบบให้
ผูใ้ ช้ตอ้ งเข้าไปทีละขั้นตอน เริ่ มจากกาหนดจานวนวันต่อสัปดาห์ (2 วัน/
สัปดาห์, 3 วัน/สัปดาห์, 4 วัน/สัปดาห์) และกาหนดวันที่ออกกาลังกายที่
เน้นส่วนต่าง ๆ (อก ไหล่ หลัง หน้า หลัง, หลัง หน้าแขน, ขา,...) และสุ่ ม
หมุนเวียนหมายเลขท่าต่าง ๆ (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8) ที่ใช้ร่วมกับอุปกรณ์
ต่าง ๆ (Dumbbell, Barbell, Machine) ผูใ้ ช้สามารถดูรูปภาพของท่าออก
กาลังกายและเชื่อมต่อไปยังลิงค์วิดีโอสาธิตเพื่อดูวิดีโอเพิ่มเติมได้

4.2 การแสดงผล
การแสดงผลเว็บแอปพลิเคชัน ได้จดั รู ปแบบบนเดสก์ทอป
หรื อบนสมาร์ทโฟนโดยใช้ HTML และ CSS ผ่านการเขียนโค้ดใน

รู ปที่ 4 รู ปแบบการเข้าถึงเมนูการออกกาลังกายในโปรแกรม
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บันทึกแคลอรี ที่ผใู ้ ช้รับประทานไปในแต่ละวัน และสามารถดูยอ้ นหลัง
ได้ และจะแนะน าเพื่ อ พัฒ นาสรี ร ะแบบในร่ ม (indoor) ท่ า พื้ น ฐานที่
จาเป็ น ควบคู่ ไปกับ การน าเสนอตารางการออกกาลังกายให้ผูใ้ ช้โดย
อัตโนมัติ และบันทึกน้ าหนักประจาวันเพื่อให้สามารถดูยอ้ นหลังได้
โปรแกรมมีองค์ประกอบสองส่ วนคือ ส่ วนของผูด้ ู แลระบบ
และส่ วนของผูใ้ ช้งาน ซึ่ งแยกออกจากกัน ในส่ วนของผูด้ ู แ ลระบบได้
ออกแบบเพื่อให้สามารถเพิ่ม/แก้ไข/ลบท่าตารางการออกกาลังกาย เพิ่ม/
ลบข้อมูลของอาหาร และในส่ วนของและผูใ้ ช้ สามารถดูประวัติส่วนตัว
ตารางและท่ า การออกก าลัง กาย ปริ ม าณแคลอรี ที่ รั บ ประทานต่ อ วัน
พัฒนาการของน้ าหนัก สถิติยอ้ นหลัง นอกจากนี้ ระบบยังมีคู่มือการใช้
งานเพื่อให้ผใู้ ช้สามารถทาความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้งานแอปพลิเคชัน
เว็บแอปพลิเคชันนี้ สามารถเป็ นผูช้ ่ วยที่ดีให้กบั ผูท้ ี่ตอ้ งการใส่
ใจสุขภาพ ทดแทนการจ้างเทรนเนอร์ ส่วนตัวและช่ วยประหยัดค่าใช้จ่าย
ในการจ้างเทรนเนอร์ มืออาชี พราคาแพง จากผลการประเมิ นโดยผูใ้ ช้
พบว่าระบบมีความสะดวกในการใช้งานและประมวลผลรวดเร็ วสามารถ
ช่วยเหลือการออกกาลังกายในฟิ ตเนสเซ็นเตอร์ได้จริ ง

รูปที่ 5 ตัวอย่างภาพการออกกาลังกายที่ใช้เครื่ องมือและส่ วนป้ อนข้อมูล

เอกสารอ้ างอิง

รูปที่ 6 ตัวอย่างตารางการออกกาลังกาย

[1] ข้อมูลทางด้านการออกกาลังกาย, http://tuvayanon.net/index1.html
[2] MongoDB, http://meewebfree.com/site/general-web-technic/ 378what-ismongodb-database.
[3] Softmelt. (2011). HTML5 คืออะไร, http://www.softmelt.com/
article.php?id=404
[4] วิชา ศิริธรรมจักร์ (2549). Web Programming ด้วย AJAX และ PHP
[5] วรรณิ กา เนตรงาม (2554). พื้นฐานการเขียนสคริ ปต์และสร้าง Web
Application ด้วย PHP
[6] สูตรคานวณพลังงาน, http://health.kapook.com/view103730.html
[7] ตารางแคลอรี ในอาหาร, http://kcal.memo8.com/food-calorie-table/

รูปที่ 7 ตัวอย่างการแนะนาการบริ โภคและใช้พลังงานและสถิติน้ าหนัก

รูปที่ 8 ตัวอย่างการป้ อนและเก็บข้อมูลการรับประทานอาหาร

ฃ

5. สรุป
เว็บแอปพลิเคชันเทรนเนอร์ ส่วนตัว สามารถทางานได้ท้ งั บน
เครื่ องคอมพิวเตอร์ แบบเดสก์ทอป และสมาร์ ทโฟนทุกรุ่ นที่ สามารถใช้
งานเว็บ เบราเซอร์ (web browser) ได้ โดยผู้เ ขี ย นได้อ อกแบบและ
ปรับแต่งการแสดงผลให้สะดวกทั้งการใช้งานบนเดสก์ทอป และสมาร์ ท
โฟนที่ขนาดหน้าจอการแสดงผลต่างกัน (responsive)
โปรแกรมจะรั บ ข้อ มู ล เฉพาะเบื้ อ งต้น จากผู้ใ ช้ เ พื่ อ น ามา
ค านวณหาปริ มาณแคลอรี ที่ ผู้ใ ช้ค วรได้รั บ ในแต่ ล ะวัน และสามารถ
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บทคัดย่อ

1. บทนำ

ในกระบวนการถ่ายเอ็กซ์เรย์ทรวงอก ผู้ทำการเอ็กซ์เรย์จะต้องคอยเลื่อน
ตัวรับภาพ ให้เลื่อนมาในตำแหน่งที่เหมาะสม บทความนี้นำเสนอระบบ
เลื่อนตัวรับภาพ x-ray ทรวงอกแบบอัติโนมัติ โดยการใช้การประมวลผล
ภาพ ระบบที่นำเสนอจะช่วยลดเวลาในกระบวนการการถ่ายภาพ x-ray
ทรวงอก โดยภาพจากกล้องที่จับด้านหลังของคนไข้ จะถูกนำมาประมวล
เพื่อ (1) หาพื้นที่บริเวณเสื้อโดยการตรวจจับสี (2) หากรอบส่วนหัวของ
คนผู้รับบริการ (3) คำนวณหากรอบบริเวณทรวงอก ตัวรับภาพโดยการใช้
golden ratio ของร่างกายมนุษย์ และกรอบส่วนหัวที่คำนวณได้ วิธีที่นำ
เสนอได้รับการทดสอบด้วยการทดลองกับคน 12 คน โดยการเลื่อนตัวรับ
ของเครื่องเอ็กซ์เรย์ Wall Stand Detector Chest Posteroanterior ผลการ
หากรอบบริเวณทรวงอกถูกต้องทุกกรณีของข้อมูลที่มี และเวลาเฉลี่ย
สำหรับการบริการแต่ละคนนับตั้งแต่การเข้าไปยืนอยู่ที่ 19 วินาที

การถ่ายภาพเอ็กซ์เรย์ทรวงอก (Chest X-Ray Radiography :
CXR) เป็นส่วนที่สำคัญของการตรวจสุขภาพพื้นฐานและการตรวจโรค
ทั่วไป เนื่องจากภายในช่องทรวงอกมีอวัยวะที่สำคัญ เช่น หัวใจ ปอด
เส้นเลือดขนาดใหญ่ที่จะไปเลี้ยงอวัยวะต่างๆ ของร่างกาย รวมทั่งระบบ
ทางเดินหายใจซึ่งเป็นระบบของร่างกายที่มีการติดเชื้อได้ง่าย ในปัจจุบัน
การถ่ายภาพรังสีทรวงอกเพื่อประกอบการวินิจฉัยโรคให้ได้ถูกต้องและ
แม่นยำและมีประสิทธิภาพ ได้ใช้เทคโนโลยี (Digital Radiography : DR)
โดยนักรังสีวิทยาผู้ทำการถ่ายภาพเอ็กซ์เรย์จะต้องคอยเลื่อนตัวรับภาพ ให้
ไปอยู่ใ นตำแหน่ ง ที่เ หมาะสมเพื่อ ให้ เ ห็ น ภาพเอ็ ก ซ์ เ รย์ ข องทรางอกที่
ชัดเจน กระบวนการนี้ยังต้องใช้เวลาต่อการถ่ายภาพเอ็กซ์เรย์หนึ่ง สูงเมื่อ
เทียบกับจำนวนคนไข้ ซึ่งมีจำนวนมากในบางกรณี เช่นการตรวจสุขภาพ
ทั่วไปของบุคลากรของหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง บทความนี้จึงนำเสนอ
วิธีการควบคุมชุดรับภาพเอกซ์เรย์ทรวงอก (Wall Stand Detector) อัติโน
มัติ ให้อยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมโดยใช้การประมวลผลภาพ (Image
Processing)

คำสำคัญ: ชุดรับภาพเอกซ์เรย์ดิจิตอล, ชุดถ่ายภาพเอกซ์เรย์ทรวงอกท่า
ยืน, การประมวลผลภาพ, ท่าเอกซ์เรย์ทรวงอก, สัดส่วนธรรมชาติ

Abstract
In chest x-ray process, normally, the x-ray operator needs to move the
x-ray detector to its proper position. This paper presents an image
processing based system for automatically moving an x-ray detector in
the chest x-ray process so that the detector is in the proper position
before taking an x-ray. The proposed system can help reduce operating
time of the x-ray process using the general-purpose x-ray machine.
Based on sequence of images from a camera looking at the back of a
patient, the position of detector is computed from (1) finding shirt area
using the color detection, (2) finding the patient’s head, and (3)
calculating chest box based on the golden ratio of a human body. The
experiments were carried out using the Wall Stand Detector Chest
Posteroanterior with 12 persons. The finding of chest box is perfect for
the given dataset error of the position comparing with the human while
the average adjusting time is about 19 seconds per person.

(ก)
รูปที่ 8 (ก) ระยะห่างของไหล่และขอบชุดรับภาพ Wall Stand Detector
(ข) ภาพเอกซ์เรย์ทรวงอกที่ดีจะเห็นครอบคลุมปอด

2. การถ่ายภาพเอกซ์เรย์ทรวงอก
ท่าพื้นฐานในการถ่ายภาพเอกซ์เรย์อวัยวะทรวงอก ให้ยืนหัน
หน้าตั้งฉากเข้าหา Wall Stand Detector DR แยกเท้าออกจากกันเล็กน้อย
เพื่อให้ยืนได้มั่นคง ลำตัวอยู่กึ่งกลางแนบชิดระนาบคางวางกึ่งกลางขอบ
บน วางหลังมือแตะบนสะโพกทั้งสองข้าง โน้มไหล่และต้นแขนแนบชิด
ลำตัวตรงไม่เอียงไปข้างใดข้างหนึ่ง จุดกึ่งกลางแนวลำแสงรังสีตั้งฉากกับ
Wall Stand Detector ระดับกระดูกสันหลังช่วงอกท่อนที่หก ไม่ควรให้สูง
กว่าท่อนที่สี่เพราะจะทำให้ส่วนที่ไม่จำเป็นได้รับรังสี หรือจัดขอบบนของ
อุปกรณ์รับภาพอยู่เหนือหัวไหล่ประมาณ 1 นิ้วครึ่งดังแสดงในรูปที่ 1 (ก)
และจากนั้นให้หายใจเข้าเต็มที่แล้วกลั้นใจนิ่ง จึงสามารถถ่ายภาพเอกซ์เรย์

Keywords: digital radiography DR, wall stand detector, image
processing, chest posteroanterior : PA, golden ratio
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ได้ หายใจเข้าให้เต็มที่และกลั้นใจขณะเอกซ์เรย์ ภาพถ่ายที่ได้ต้องเห็น
ครอบคลุมตั้งแต่ Lung Apex จนถึง Costophrenic angle ถ้าผู่ป่วยหายใจ
เข้าเต็มที่จะเห็น Posterior rib อยู่เหนือ Diaphragm 10 คู่ Spinous process
อยู่กึ่งกลางภาพห่างจาก Sternoclavicular joint ทั้งสองข้างเท่าๆกันภาพ
สามารถใช้ประเมินขนาดของหัวใจได้ ดังแสดงในรูปที่ 1 (ข)
จากมาตรฐานของการเอ็กซ์เรย์ดังกล่าวนี้ เรานำไปกำหนดวิธี
การที่จะควบคุมเลื่อนตัวรับภาพ ให้มาอยู่ในตำแหน่งที่ดีที่สุด โดยเราจะ
หากรอบส่วนหัวและส่วนทรวงอกของผู้ให้บริการ โดยถ้าเลื่อนขอบบน
ของตัวรับภาพให้มาตรงกับขอบบนของกรอบทรวงอก จะทำให้เราได้
ภาพเอ็กซ์เรย์ตามมาตรฐานดังกล่าว

RGB คือค่าของสีในระบบ RGB มีค่าระหว่าง 0.0-1.0
HSV คือค่าของสีในระบบ HSV
MAX คือค่าสูงสุดใน (R, G, B)
MIN คือค่าต่ำสุดใน (R, G, B)
บริเวณเสื้อจะถูกตรวจจับโดยการเทียบระดับ Hue (H) ของ
ภาพกับระดับเทรชโฮล ซึ่งหาได้จากการเทรนด้วยภาพเสื้อที่ใช้ในการถ่าย
เอ็กซ์เรย์ ภาพผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นภาพไบนารีที่มีสีดำและสีขาวดังแสดงใน
รูปที่ 2 จากนั้นใช้วิธีการมอร์โฟลอจี (Morphology) เพื่อช่วยในการขจัด
จุดดำเล็ก ๆ ภายในพื้นที่เสื้อ รวมทั้งตัวหนังสือที่เขียนที่เสื้อ จะได้ภาพ
พื้นที่เสื้อ ดังแสดงในรูปที่ 3

3.ขั้นตอนการทำงานรวมของระบบ
ระบบที่นำเสนอมีส่วนประกอบคือ (1) คอมพิวเตอร์เพื่อ
ประมวลผลภาพ (2) กล้องเพื่อถ่ายภาพด้านหลังของผู้รับการเอ็กซ์เรย์ (3)
ตัวรับภาพเอ็กซ์เรย์ (x-ray detector) (4) มอเตอร์เพื่อเลื่อนตัวรับภาพขึ้น
ลง และ (5) บอร์ดควบคุมมอเตอร์ ระบบดังกล่าวนี้ทำงานร่วมกันในการะ
บวนการถ่ายภาพเอ็กซ์เรย์ดังนี้
1.ผู้รับการถ่ายภาพเอ็กซ์เรย์เข้าไปยืนในตำแหน่ง โดยนัก
รังสีวิทยาที่ทำการถ่ายภาพเอ็กซ์เรย์จะผู้สั่งให้หยุด
2.กล้องจะทำการถ่ายภาพ เมื่อผู้รับบริการถ่ายภาพเอ็กซ์เรย์
หยุดนิ่ง 5 วินาที
3.กระบวนการประมวลผลภาพทำการคำนวณหาระยะความ
สูงของตัวรับภาพ แล้วส่งให้บอร์ดควบคุมมอเตอร์
4.บอร์ดควบคุมมอเตอร์สั่งให้มอเตอร์เลื่อนไปยังตำแหน่งที่
ต้องการ
การประมวลผลภาพในขั้นตอนที่ 3 ของระบบ ประกอบไป
ด้วย (1) การตรวจจับบริเวณเสื้อ (2) การตรวจจับบริเวรศรีษะ และ (3)
การคำนวณหาบริเวณทรวงอกและความสูงของตัวรับภาพเอ็กซ์เรย์

รูปที่ 2 แสดงผลลัพธ์จากการตรวจจับเสื้อ

รูปที่ 3 พื้นที่เสื้อพร้อมตำแหน่งจุดศูนย์ถ่วง (centroid)

3.1 การตรวจจับบริเวณเสื้อ

ภาพพื้นที่เสื้อที่ได้จะถูกนำไปหาจุดศูนย์ถ่วง ตามสมการที่ 3.4

เมื่อมีผู้ใช้บริการเข้ามายืนตรงตำแหน่ง โดยผู้ทำการถ่ายภาพ
เป็นผู้สั่งให้นิ่ง ระบบจะสั่งให้จับภาพตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ ภาพที่ได้ซึ่ง
จะอยู่ในรูป ระบบสีแบบ RGB จะถูกแปลงให้เป็นแบบ HSV ตามดัง
สมการ (3.1) -(3.3) [2],[3]
(6 +
× 60°, เมื่อ R = MAX
H=

× 60°, เมื่อ G = MAX

(2 +

(3.4)
โดยที่

× 60°, เมื่อ B = MAX (3.1)

(4 +

× 100

S=

(

V=

MAX × 100

x̅ คือจุดศูนย์กลางของภาพตามแนว x
y̅ คือจุดศูนย์กลางของภาพตามแนว y
A คือขนาดพื้นที่ของภาพ
jB [i,j] คือจำนวนของจุดวัตถุสีขาวของภาพนับตามแกน y
iB [i,j] คือ จำนวนของจุดวัตถุสีขาวของภาพนับตามแกน x

(3.2 )
(3.3)

โดยที่
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3.2 การหาพื้นที่ส่วนหัวและความสูง
พื้นที่ส่วนหัวของผู้รับบริการสามารถหาได้โดย (1) ขอบเขต
ด้านล่างของส่วนหัว คือด้านบนสุดของพื้นที่เสื้อ (2) ขอบเขตบนสุดของ
หัวสามารถหาได้จากการเปลี่ยนภาพเป็นภาพที่ตัดพื้นที่ส่วนเสื้อออกเป็น
ภาพไบนารี ดังแดสงในภาพกลางของรูปที่ 4 สังเกตว่าเราได้ใช้ฉากด้าน
(สีส้ม) ซึ่งมีไว้ เพื่อช่วยให้ผู้รับบริการเข้ายืนในตำแหน่งได้ง่าย เป็นส่วน
ช่วยเหลือในการสร้างภาพไบนารีของส่วนหัว

รูปที่ 6 หาความสูงของชุดรับภาพเพื่อสั่งมอเตอร์หมุนให้พอดีกับสัดส่วน
ทรวงอก Golden ratio

จากภาพไบนารีของส่วนหัวเราสามารถหาตำแหน่งสูงสุดของ
พื้นที่หัวและกรอบพื้นที่ส่วนหัวได้ ดังแสดงในรูปที่ 3

2.4 การหาขอบบนของตัวรับภาพและการเลื่อนตัวรับภาพ
ภายใต้สมมุติฐานว่าตัวรับภาพจะถูกเลื่อนให้ไปอยู่ที่จุดต่ำสุด
ก่อนการเข้าไปยืนของผู้รับบริการแต่ละคน ระบบจะทำการเลื่อนตัวรับ
ภาพขึ้นมา เมื่อให้ส่วนบนของขอบตัวรับภาพตรงกับส่วนบนของกรอบ
บริเวณทรวงอกที่ได้จากขั้นตอนในหัวข้อ 3.3
การหาส่วนบนขอบตัวรับภาพ ให้หลักการการทำเป็นภาพขาว
ดำ โดยใช้ความเข้มของขอบตัวรับภาพซึ่งมีสีเข้มที่สุดเป็นส่วนหน้า
(foreground) ส่วนที่มีสีจางกว่าเป็นส่วนหลัง (background) รูปที่ 6 แสดง
ตัวอย่างภาพขอบบนของตัวรับภาพ และภาพจริงเมื่อเลื่อนตัวรับภาพไป
อยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสม

รูปที่ 4 การหาพื้นที่ส่วนหัวและความสูงชองผู้รับบริการ

3.3 การหากรอบของบริเวณทรวงอก

4. การทดลองและการวิจารณ์

จากข้อสังเกตและการศึกษาเกี่ยวกับ Golden number ซึ่งเป็น
ตัวเลขที่บ่งบอกคุณลักษณะของลำดับเลขไฟโบนาชี (Fibonacci numbers)
พบว่าสัดส่วนของร่างกายมนุษย์ตามที่แสดงในรูปที่ 5 (ก) มีค่าเป็นเลข
Golden number ซึ่งมีค่าประมาณ 1.618

ระบบที่นำเสนอได้รับการทดสอบโดยการทดลองกับตัวรับ
ภาพของเครื่องถ่ายภาพเอ็กซ์เรย์แบบ Wall Stand Detector ที่มีการติดตั้ง
มอเตอร์กระแสตรง พร้อมควบคุมการเคลื่อนที่บนแพลตฟอร์มอาร์ดูโน
(Aurduno motor control) คอมพิวเตอร์ที่ใช้เป็นคอมพิวเตอร์โน็ตบุ๊ค
ความสามารถปานกลาง
เราใช้คนจำนวน 12 คนเป็นผู้ชาย 11 คนและ ผู้หญิง 1 คน โดย
แต่ละคนจำลองการเข้ารับการถ่ายภาพเอ็กซ์เรย์จำนวน 10 ครั้ง ผลการ
ทดลองพบว่า ระบบสามารถกรอบบริเวณทรวงอกได้ถูกต้องทุกครั้ง
เทียบกับการใช้สายตาคนดู
สำหรับผลการทดลองเพื่อวัดการเคลื่อนย้ายตัวรับภาพเพื่อให้
ไปตรงกับกรอบพื้นที่ทรวงอก แสดงในตารางที่ 1 โดยการเคลื่อนย้ายยัง
เป็นแบบไม่มีการป้อนกลับระยะ นอกจากระยะคลาดเคลื่อนแล้วตารางที่
1 ยังแสดงผลของเวลาที่ใช้ในการบริการต่อคน
จากผลการทดลองพบว่า วิธีการสร้างกรอบพื้นที่ทรวงอกที่นำ
เสนอนั้นเป็นวิธีที่ง่าย แต่ได้ผลถูกต้องสูง ทั้งนี้เนื่องมาจากภาพที่ใช้ใน
กระบวนการนั้นเป็นภาพที่อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ควบคุมได้ นอกจากนี้เสื้อที่
ผู้เข้าบริการสวมใส่ในการทดลองเป็นตัวเดียวกัน จึงสามารถตรวจสอบได้
อย่างถูกต้อง อย่างไรก็ตามในการใช้งานจริงเสื้อที่ใช้การถ่ายภาพเอ็กซ์เรย์
ก็มักจะเป็นเสื้อที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน จึงไม่น่าจะสร้างปัญหาในการ
ตรวจจับ
สำหรับการเคลื่อนย้ายตัวรับภาพเอ็กซ์เรย์ ที่พบว่ายังมีการ
คลาดเคลื่อนจากตำแหน่งที่ต้องการนั้น เป็นผลมาจากระบบที่ใช้ทดบอง
เป็นระบบที่ไม่มีการป้อนกลับ และมีการหน่วงคำส่งไป จึงทำให้ระยะที่
หยุดมีการคลาดเคลื่อนสูงกว่าที่ควรจะเป็น ปัญหานี้แก้ไขได้โดยการใช้
ระบบควบคุ ม มอเตอร์ ที่มี ก ารป้ อ นกลั บ ระยะทาง ซึ่ง การป้ อ นกลั บ

ในบทความนี้ เราได้นำสถิติของสัดส่วนร่างกายมนุษย์ดังกล่าวนี้มา
ใช้ โดยถ้าเราทราบความสูงของส่วนหัวจากหัวข้อ 3.2 เราสามารถจะหาความ
ยาวของพื้นที่ทรวงอกได้ ซึ่งจะมีค่าเท่ากับ 1.618 เท่าของความยาวส่วนหัว ดัง
นั้นเราจะสามารถกำหนดพื้นที่ของทรวงอกได้ รูปที่ 5 (ข) แสดงตัวอย่างของ
กรอบพื้นที่ส่วนหัวและกรอบพื้นที่ส่วนทรวงอกที่ได้จากวิธีที่นำเสนอ

(ก)
(ข)
รูปที่ 5 (ก) ธรรมชาติของร่างกายมนุษย์ที่เป็นไปตาม Golden Ratio
(ข) ภาพผลลัพธ์ของพื้นที่ส่วนหัวและส่วนทรวงอก
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สามารถทำได้จากการเช็คว่าภาพของกรอบทรวงอกกับกรอบตัวรับภาพ
ตรงกันหรือยัง

จริง ๆ มีการคลาดเคลื่อนจากตำแหน่งที่ต้องการ ซึ่งสามารถพัฒนาแก้ไข
ปัญหานี้ได้ไม่ยาก

5. กิตติกรรมประกาศ

ตารางที่ 1 เวลาในการให้บริการและค่าความคลาดเคลื่อนของตำแหน่งตัว
รับภาพ
คนที่

ความสูง
(ซม.)

เวลา(วินาที)

ค่าคลาดเคลื่อน (ซม.)

1

168.90

18.82

-7.79

2

170.05

19.36

1.28

3

179.53

23.21

-0.95

4

165.64

17.57

-4.83

5

169.93

19.30

1.30

6

167.87

18.29

-11.93

7

169.82

19.25

-6.97

8

166.4

17.65

-7.35

9

174.49

21.44

-2.10

10

176.31

22.30

-6.41

11

167.43

18.22

-2.94

12

154.01

11.82

-3.82

เฉลี่ย

ขอขอบคุณบริษัท เจ.เอฟ. แอดวาน เมดจำกัด ที่สนับสนุนอุปกรณ์ระบบ
ชุดรับภาพเอกซ์เรย์ Wall Stand Detector เพื่อทำการทดลองระบบวัด
ตำแหน่งเครื่องรับภาพเอกซ์เรย์อัติโนมัติจนบรรลุผลสำเร็จด้วยดี
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3.
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18.94

ประเด็นสุดท้ายคือเวลาที่ใช้ในการให้บริการต่อคน ซึ่งพบว่า
ระบบที่นำเสนอสามารถให้บริการต่อคนโดยเฉลี่ยอยู่ที่ 19 วินาที ซึ่งดีกว่า
ระบบที่ใช้คนเป็นผู้เลื่อนตัวรับภาพ แม้ว่าเราไม่ได้เก็บข้อมูลทางสถิติของ
วิธีการที่ใช้คนเป็นผู้เลื่อน แต่โดยทั่วไปแล้ววิธีการเดิมจะใช้เวลามากกว่า
1 นาทีต่อคน เพราะผู้ให้บริการจะต้องเดินไปเลื่อนตัวรับภาพเอ็กซ์เรย์

5. สรุป

ในบทความนี้ เราได้นำเสนอระบบเลื่อนตัวรับภาพเอ็กซ์เรย์
ทรวงอกให้มาอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสม แบบอัติโนมัติ โดยการใช้การ
ประมวลผลภาพ และหลักธรรมชาติของสัดส่วนของร่างกายมนุษย์ในการ
สร้างกรอบพื้นที่ทรวงอก การประมวลผลภาพที่ใช้เป็นแบบง่าย เพราะ
เสื้อที่ใช้ในการถ่ายภาพเอ็กซ์เรย์เป็นแบบเดียวกัน นอกจากนี้ฉากด้านหลัง
ยังสามารถกำหนดได้ ระบบที่นำเสนอได้รับการทดสอบโดยการทดลอง
กับคน 12 คนที่มีความสูงแตกต่างกัน พบว่าการสร้างกรอบบริเวณ
ทรวงอกมีความถูกต้องทั้งหมดเทียบกับสายตามนุษย์ แต่ระบบการเลื่อน
ตัวรับภาพยังเป็นแบบไม่มีการป้อนกลับ จึงทำให้ตำแหน่งของการหยุด
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Error Concealment for High Efficiency Video Coding
จันทนา ปัญญาวราภรณ์
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บทคัดย่อ

1. บทนํา
เทคโนโลยี ก ารสื่ อ สารไร้ ส ายมี พ ัฒ นาการอย่ า งรวดเร็ ว
ปั จ จุ บ ัน มี ก ารนํา ระบบสื่ อ สารไร้ ส ายไปใช้รั บ /ส่ ง ข้อ มู ล สื่ อ ประสม
(Multimedia) เช่น ภาพนิ่ ง เสี ยง และวีดิทศั น์ เป็ นต้น ทั้งนี้ ยงั ใช้การบีบ
อัดวีดิทศั น์ร่วมกับงานทางด้านสื่ อสารไร้ สายด้วย ยกตัวอย่างเช่ น การ
ประชุมทางวีดิทศั น์ (Video Conference) การกระจายวีดิทศั น์ตามคําขอ
(Video Broadcasting) ระบบวีดิทศั น์ตรวจการณ์ (Video Surveillance)
เป็ นต้น เนื่ องจากไฟล์วีดิทศั น์มีขนาดใหญ่และข้อจํากัดทางด้านแบนด์
วิดท์ของช่องสัญญาณไร้สาย ฉะนั้นจึงจําเป็ นต้องใช้การบีบอัดสัญญาณ
วีดิทศั น์เข้ามาช่วยในการรับ/ส่ งผ่านช่องสัญญาณไร้สาย ข้อดีของการบีบ
อัดสัญญาณวีดิทศั น์หรื อการเข้ารหัสวีดิทศั น์ (Video Coding) คือไฟล์วีดิทัศน์ที่ได้มีขนาดเล็กลง
มาตรฐานการเข้ า รหั ส วี ดิ ท ั ศ น์ ยกตั ว อย่ า งเช่ น H.263,
H.264/AVC, H.265 หรื อ HEVC เป็ นต้น High Efficiency Video Coding
(HEVC) เป็ นมาตรฐานการเข้า รหั ส วี ดิ ท ัศ น์ ใ หม่ ล่ า สุ ด [1]
ซึ่ งมี
ประสิ ท ธิ ภ าพสู ง เหมาะกับ การเข้า รหัส วี ดิ ท ัศ น์ ที่ มี ค วามละเอี ย ดสู ง
(High-Definition Video) และยังเหมาะสําหรับการนําไปใช้ร่วมกับ
ระบบสื่ อสารแบบไร้สาย ข้อดีของมาตรฐาน HEVC คือประสิ ทธิภาพใน
การบีบอัดดีกว่ามาตรฐานตัวอื่นๆ มาตรฐาน HEVCแบ่งออกเป็ น 2 ส่ วน
คือ การเข้ารหัส (Encoder) และการถอดรหัส (Decoder) อธิ บายขั้นตอน
ในรู ปที่ 1 ดังนี้
1) วีดิทศั น์ผ่านตัวเข้ารหัสวีดิทศั น์ จะได้ไฟล์วีดิทศั น์ที่มีขนาดเล็กลง
ซึ่ งจะช่วยให้เวลาในการส่ งข้อมูลน้อยลงด้วย
2) ส่ ง ไฟล์ วี ดิ ท ัศ น์ ที่ ไ ด้จ ากข้อ 1 ผ่ า นทางช่ อ งสั ญ ญาณ (Channel)
อาจจะเป็ นสื่ อนําข้อมูลแบบมีสาย (Wired Media) หรื อช่องสัญญาณ
ไร้สาย (Wireless Channel) ก็ได้
3) รับไฟล์วีดิทศั น์จากช่องสัญญาณ ส่ งเข้าต่อไปที่ตวั ถอดรหัสวีดิทศั น์
ในกรณี ที่เป็ นการส่ งสัญญาณผ่านช่ องสัญญาณไร้สาย สัญญาณวีดิทัศน์ที่ได้รับจะมี ความผิดพลาด (Error) เกิ ดขึ้ น จึ งจําเป็ นต้องเพิ่ม
ขั้นตอนการปกปิ ดความผิดพลาด (Error Concealment) เข้าไปช่วย

ปั จจุบนั การรับ/ส่ งวีดิทศั น์ผ่านช่องสัญญาณไร้สายมีบทบาท
สําคัญต่อการติดต่อสื่ อสารของมนุษย์ แต่ดว้ ยข้อจํากัดทางด้านแบนด์วิดท์
ของช่ อ งสัญ ญาณไร้ ส าย จึ ง จํา เป็ นที่ จ ะต้อ งเข้า รหัส สั ญ ญาณวี ดิ ท ัศ น์
รู ปแบบการเข้ารหัสวีดิทศั น์ ยกตัวอย่างเช่น H.263, H.264/AVC และ
HEVC เป็ นต้น บทความวิจยั ฉบับนี้ นาํ เสนอการปกปิ ดความผิดพลาดที่
ตัวถอดรหัสสําหรับการเข้ารหัสวีดิทศั น์ประสิ ทธิ ภาพ และทดสอบการ
เทคนิ คการปกปิ ดความผิดพลาดที่ ตวั ถอดรหัส ที่อตั ราการสู ญเสี ยเฉลี่ ย
1%, 5% และ 10% ผลการทดสอบแสดงให้เห็นว่าค่า PSNR ลดลงที่อตั รา
การสูญเสี ยเฉลี่ยสูง
คําสําคัญ: HEVC, การปกปิ ดความผิดพลาด, ตัวถอดรหัส

Abstract
Nowadays, the send/receive video through the wireless
channel is necessary for human communication. The bandwidth of
wireless channel is limited, so the use of coding scheme to compress the
video signal is necessary. The coding schemes to compress the video
signal, such as H.263, H.264/AVC and HEVC are needed. This paper
proposed an error concealment at decoder of High Efficiency Video
Coding (HEVC) and tested the use of an error concealment technique
at the decoder under NAL unit loss with average loss rate 1%, 5% and
10%. The experimental result shows the PSNR drop with high average
loss rate.
Keywords: HEVC, Error Concealment, Decoder
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รูปที่ 1 ภาพรวมของระบบการเข้ารหัสและถอดรหัสวีดิทศั น์
บทความวิจยั นี้ ประกอบด้วย 4 ส่ วนหลักๆ ส่ วนแรกคือบทนํา
จะกล่าวถึงที่มาและปั ญหาที่ทาํ ให้เกิดงานวิจยั นี้ ส่ วนที่ 2 อธิบายกี่ยวกับ
มาตรฐานการเข้ารหัสประสิ ทธิ ภาพสู ง (HEVC) และเทคนิ คการปกปิ ด
ความผิดพลาด (Error Concealment) พร้อมทั้งสรุ ปงานวิจยั ที่เกี่ ยวข้อง
(Literature Review) ส่ วนที่ 3 กล่าวถึงเทคนิ คการเข้ารหัสและถอดรหัส
วีดิทศั น์ พร้อมทั้งผลการทดสอบระบบฯ และส่ วนสุ ดท้ายคือบทสรุ ป

ขั้นตอนการเข้ารหัสวีดิทศั น์ประสิ ทธิ ภาพสู ง ประกอบด้วย
coder control, transform, scaling, quantization, intra/inter-prediction,
motion estimation และ motion compensation ดังแสดงในรู ปที่ 2

2.2 การปกปิ ดความผิดพลาด (Error Concealment)
เทคนิคการปกปิ ดความผิดพลาด แบ่งเป็ น 3 ประเภทดังนี้
1) การปกปิ ดความผิ ด พลาดเชิ ง พื้ น ที่
(Spatial Error
Concealment)
จะใช้ขอ้ มูลจากบล็อครอบข้างของเฟรม
ปั จจุบนั
2) การปกปิ ดความผิ ด พลาดเชิ ง เวลา (Temporal
Error
Concealment) จะใช้ขอ้ มูลจากเฟรมก่อนหน้า
3) การปกปิ ดความผิดพลาดแบบไฮบริ ด (Hybrid Error
Concealment) เป็ นวิธีที่ผสมผสาน ซึ่ งจะใช้ขอ้ มูลจากเฟรม
ปั จจุบนั และเฟรมก่อนหน้า
งานวิจยั ที่ [3] นําเสนอวิธีการปกปิ ดความผิดพลาดแบบ
Weighted Boundary Matching ซึ่ งพิจารณา Block Partition Decision
ของเฟรมก่อนหน้า งานวิจยั ที่ [4] ใช้วิธีการปกปิ ดความผิดพลาด โดย
พิจารณาจากค่า Motion-Compensated ส่ วนงานวิจยั [5] นําเสนอเทคนิ ค
การปกปิ ดความผิดพลาดแบบไฮบริ ด เมื่อ NAL unit แรก เกิ ดความ
เสี ยหาย ก็จะคัดลอกทั้งรู ปภาพจากเฟรมก่อนหน้า ถ้าเป็ น NAL unit อื่นๆ
จะใช้ขอ้ มูลจากบล็อครอบข้างของเฟรมปั จจุบนั

2. การเข้ ารหัสวีดทิ ศั น์ ประสิ ทธิภาพสู ง
(High Efficiency Video Coding: HEVC)
2.1 มาตรฐานการเข้ ารหัสประสิ ทธิภาพสู ง
การเข้ารหัสวีดิทศั น์ประสิ ทธิภาพสู ง (HEVC) [1] เรี ยกอีกชื่อ
หนึ่ งว่า H.265 พัฒนาขึ้นโดยได้รับความร่ วมมือระหว่าง ISO/IEC และ
ITU-T Video Coding Experts Group การเข้ารหัสวีดิทศั น์ประสิ ทธิภาพ
สู ง (HEVC) เป็ นมาตรฐานการบีบอีดไฟล์วีดิทศั น์ใหม่ล่าสุ ด ซึ่ งมีอตั รา
การบี บอัดดี กว่ามาตรฐาน H.264/AVC ถึ งสองเท่า แสดงให้เห็ นถึ ง
คุณภาพของวีดิทศั น์ดีข้ ึนและสามารถรองรับโทรทัศน์ความละเอี ยดสู ง
(High-Definition) วัตถุประสงค์หลักของการเข้ารหัสวีดิทศั น์ คืออัตรา
การบีบอัดข้อมูลสู งและใช้อตั ราบิต (Bit Rate) น้อยที่สุดเท่าที่เป็ นไปได้
ในขณะเดียวกัน ยังคงรักษาคุณภาพของวีดิทศั น์ไว้ที่ระดับเดิมได้ วิธีการ
วัดประสิ ทธิ ภาพการเข้ารหัสวีดิทศั น์มีอยู่สองวิธี คื อ Peak Signal-toNoise Ratio (PSNR) และประเมินจากคุณภาพของวีดิทศั น์

3. การปกปิ ดความผิ ด พลาดสํ า หรั บ การเข้ า รหั ส วี ดิ ทั ศ น์
ประสิ ทธิภาพสู ง
3.1 เทคนิคการปกปิ ดความผิดพลาด
ขั้นตอนการเข้ารหัสและถอดรหัสวีดิทศั น์ ดังนี้
1) เข้ารหัสวีดิทศั น์โดยใช้ HEVC Test Model (HM15) สามารถ
download ได้ฟรี จาก https://hevc.hhi.fraunhofer.de/
2) NAL Unit Loss Software [6] ใช้สาํ หรับจําลองช่องสัญญาณ
3) ขั้นตอนการถอดรหัสวีดิทศั น์ จะพบว่าข้อมูลบางส่ วนเกิ ดสู ญหายไป ในกรณี ที่เป็ นเฟรมแรกจะใช้วิธี weight averaging จาก

รูปที่ 2 HEVC video encoder [2]
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บล็อครอบๆ ข้าง ซึ่งเป็ นการพิจารณาจากเฟรมปั จจุบนั แต่ถา้ เป็ น
เฟรมอื่นๆ เลือกใช้วิธีคดั ลอกจากบล็อคที่เป็ น co-located กัน ซึ่ ง
เป็ นการคัดลอกจากเฟรมก่อนหน้า

3.2 ผลการทดสอบ
เลือกใช้ไฟล์วีดิทศั น์ BassketBallPass.yuv และ Mobile.yuv
ในการทดสอบ โดยที่ BassketBallPass.yuv มีขนาด 416x240 พิกเซล ทํา
การเข้ารหัสทั้งหมด 300 เฟรม ส่ วน Mobile.yuv มีขนาด 352x288 พิกเซล ทําการเข้ารหัสทั้งหมด 200 เฟรม เข้ารหัสวีดิทศั น์ตามมาตรฐาน
HEVC Test Model Version 15 และจําลองช่องสัญญาณโดยใช้ NAL
Unit Loss Software [6]

(ก)
(ข)
(ง)

(ก)

(ข)

(ค)
(ง)
รูปที่ 5 เฟรมที่ 165 ของ Mobile (ก) - (ง) NAL unit loss 1%, 3%, 5%
และ 10% ตามลําดับ

(ค)
(จ)

ตารางที่ 1 PSNR เฉลี่ยที่ NAL unit loss 1%, 5% และ 10% ตามลําดับ
NAL unit loss
1%
5%
10%
BassketBallPass
26.26
25.79
24.97
Mobile
24.35
24.18
24.18
จากรู ปที่ 3 แสดงเฉพาะเฟรมที่ 180 ของ BasketballPass เมื่อ
ผ่านขั้นตอนการปกปิ ดความผิดพลาดแล้ว ส่ วนรู ปที่ 3 (ก) เป็ นภาพ
ต้นแบบก่อนการเข้ารหัส จากการมองภาพด้วยสายตา (Human Visual
System) เห็นว่าเมื่ออัตราการสู ญเสี ยสู ง นัน่ คือ เปอร์ เซ็นต์ของ NAL unit
loss สู ง จะส่ งผลให้คุณภาพของวีดิทศั น์ที่ได้ลดลง ถ้าพิจารณาจากรู ปที่
3(จ) พบว่าไม่สามารถนับจํานวนนักบาสเกตบอลทางด้านซ้าย ซึ่ งต่างจาก
รู ปที่ 3(ข)-(ง) ที่เห็นว่ามีนกั บาสเกตบอล 3 คนทางด้านซ้าย
รู ป ที่ 4 และรู ป ที่ 5 ทดสอบไฟล์ วี ดิ ท ัศ น์ Mobile เข้า รหั ส
จํานวน 200 เฟรม ทําการเปรี ยบเทียบเฟรมที่ 156 ที่ NAL unit loss 1%
กับ 5% พบว่าที่ NAL unit loss 1% ภาพเกิดข้อผิดพลาด (error) เล็กน้อย
นัน่ คือบางส่ วนของภาพเบลอ (Blur) แต่ที่ NAL unit loss 5% ภาพเกิด
ข้อ ผิ ด พลาด (error) สู ง จึ ง เห็ น ว่ า เทคนิ ค การปกปิ ดความผิ ด พลาดที่
นํา เสนอสามารถแก้ไ ขข้อ ผิ ด พลาดได้เ พี ย งเล็ก น้อ ยเท่ า นั้น แนวทาง
พัฒนาต่อในอนาคต คือปรับปรุ งเทคนิ คการปกปิ ดความผิดพลาดแบบ
ไฮบริ ด ที่สามารถเพิ่มคุณภาพของวีดิทศั น์ให้ดีข้ ึน
จากตารางที่ 1 สามารถสรุ ปผลได้วา่ ค่า PSNR จะแปรผกผัน
กับเปอร์ เซ็นต์ NAL unit loss เนื่ องจากค่า PSNR สู งสุ ดที่ NAL unit loss
1% และที่ NAL unit loss 10% ค่า PSNR จะลดลง

รูปที่ 3 เฟรมที่ 180 ของ BasketballPass (ก) ภาพต้นฉบับ
(ข) - (จ) NAL unit loss 1%, 3%, 5% และ 10% ตามลําดับ

(ข)
(ก)
รูปที่ 4 เฟรมที่ 156 ของ Mobile (ก) - (ข) NAL unit loss 1% และ 5%
ตามลําดับ
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เครื่ องฆ่าเชื้อโรคสาหรับผ้าไหมทอมือด้ วยรังสี อลั ตราไวโอเลต
A Sterilizers for Silk with Ultraviolet radiation
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minutes is not the same disinfectant average, about 68.60% and
73.72%. Disinfection 5 minutes to kill germs average, approximately
74.31% and 82.48%, and disinfection with 7 minutes to kill germs
average, approximately 84.67% and 93.76% respectively. By designing
and building a Sterilizer for Silk with Ultraviolet radiation. The UV-C
radiation at 1.6 and 3.2 kJ/m2 can reduce the amount of bacteria, based

บทคัดย่ อ
การสร้ า งเครื่ อ งฆ่ า เชื้ อ โรคส าหรั บ ผ้า ไหมทอมื อ ด้ว ยรั ง สี
อัล ตราไวโอเลตส าหรั บ ชุ ม ชนโดยตัว เครื่ องประกอบด้ ว ยหลอด
อัล ตราไวโอเลตส าหรั บ ฆ่ า เชื้ อ โรคจ านวนสองชุ ด คื อ ส่ ว นบนและ
ส่วนล่าง ซึ่งการใช้งานจะวางผ้าไหมทอมือระหว่างส่ วนบนและส่ วนล่าง
ส่ วนบนสามารถยกเปิ ดปิ ดได้เพื่อง่ายต่อการ วางผ้าไหมทอมือ ตัวเครื่ อง
จะมี ส่ว นแสดงผลและปุ่ มส าหรั บ ควบคุ ม การท างาน โดยมี ห ลัก การ
ทางาน คือ ส่ วนควบคุมการทางานจะควบคุมหลอดอัลตราไวโอเลตตาม
ระดับความเข้มของพลังงานที่ เหมาะสมในการฆ่าเชื้ อโรคบนผ้าไหมทอ
มือ จากผลการเปรี ยบเทียบระยะเวลา และระดับความเข้มของรังสี ในการ
ฆ่าเชื้ อโรค ที่ระดับ 1.6 และ 3.2 kJ/m2 พบว่า พบว่าเวลาในการฆ่าเชื้ อ
โรคแต่ละครั้งนั้นไม่เท่ากัน จานวนการฆ่าเชื้ อโรค 3 นาที มี การฆ่าเชื้ อ
โรคเฉลี่ยแล้วประมาณ 68.60% และ 73.72 % การฆ่าเชื้ อโรค 5 นาที มี
การฆ่าเชื้ อโรคเฉลี่ยแล้วประมาณ 74.31% และ 82.48 % และการฆ่าเชื้ อ
โรค 7 นาที มีการฆ่าเชื้ อโรคเฉลี่ ยแล้วประมาณ 84.67% และ 93.76 %
ตามลาดับ โดยการออกแบบ และสร้ างเครื่ องฆ่าเชื้ อโรคสาหรั บผ้าไหม
ทอมือด้วยรังสี อลั ตราไวโอเลต โดยการฉายรังสี UV-C ที่ระดับ 1.6 และ
3.2 kJ/m2 สามารถลดปริ มาณเชื้ อได้โดยขึ้นอยูก่ บั เวลาที่ใช้ และความเข้ม
ของระดับรังสี UV-C

on time spent and the intensity of the radiation UV-C.
Keywords: Silk, Sterilizers, Ultraviolet radiation

บทนา
ภู มิ ปั ญ ญาการทอผ้า ไหมด้ว ยมื อ ของไทยเป็ นองค์ค วามรู้
ความสามารถและทักษะของคนไทยอันเกิ ดจากการสั่งสมประสบการณ์
มาอย่างยาวนาน ซึ่ งการทอผ้าไหมของประเทศไทยในอดี ตมี การทาใน
ครัวเรื อนเพื่อใช้เองหรื อทาขึ้นเพื่อใช้ในงานพิธี โดยปั จจุบนั ผ้าไหมไทย
เป็ นสิ นค้าชุ มชนที่ ได้รั บความนิ ยมจากคนไทยและชาวต่ างชาติ เ พราะ
คุณภาพของผ้าไหมและเอกลักษณ์ลวดลายเฉพาะตัวของผ้าไหม
การทอผ้าด้วยมือต้องอาศัยความรู้ความชานาญของผูท้ อและ
ใช้เวลานานในการทอเนื่ องจากการทอผ้ามีข้ นั ตอนและรายละเอียดมาก
จากระยะเวลาการทอที่ นานจึ งทาให้ผา้ ท้อต้องผ่านกระบวนการฆ่าเชื้ อ
โรคก่ อนจาหน่ ายเพื่อให้ผูซ้ ้ื อมี ความมัน่ ใจในความปลอดภัยของผ้าทอ
ปราศจากเชื้ อโรคที่เป็ นอันตราย โดยทัว่ ไปชุ มชนใช้วิธีการซักหรื อตาก
แดดซึ่ งอาจจะทาให้ผา้ ไหมเกิ ดความเสี ยหายได้ คณะวิจยั จึ งเกิ ดแนวคิ ด
ในการนารังสี อลั ตราไวโอเลตมาใช้ในการฆ่าเชื้ อโรคของผ้าทอมือและ
ออกแบบเครื่ องให้เหมาะสมในการใช้งานในชุมชน

คาสาคัญ: ผ้าไหมทอมือ, การฆ่าเชื้ อโรคผ้า ,รังสี อลั ตราไวโอเลต

Abstract
A Sterilizer s for Silk with Ultraviolet radiation, device
consists of ultraviolet light for disinfection of two sets of upper and
lower parts. The use of Silk will be between the upper and lower parts.
The upper part can be lifted off for easy putting Silk. The device will
have a display and buttons for control. The working principle is the
control unit to control ultraviolet density of lamps to kill germs on silk.
The results of the comparison period and the intensity of radiation to
kill germs at 1.6 and 3.2 kJ /m2 .Found time to disinfect each time by 3

วัตถุประสงค์
เพื่อออกแบบและสร้างเครื่ องฆ่าเชื้ อโรคสาหรับผ้าไหมทอมือ
ด้วยรังสี อลั ตราไวโอเลตสาหรับชุมชน
น
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วิธีการดาเนินงานวิจยั

เ ค รื่ อ ง ฆ่ า เ ชื้ อ โ ร ค ส า ห รั บ ผ้ า ไ ห ม ท อ มื อ ด้ ว ย รั ง สี
อัลตราไวโอเลตสาหรับชุ มชนที่ได้ทาการออกแบบ และสร้างมีลกั ษณะ
ดังรู ปที่ 2
คุณสมบัติที่ของเครื่ องฆ่าเชื้ อโรคสาหรั บผ้าไหมทอมื อด้วย
รังสี อลั ตราไวโอเลต
ในการออกแบบใช้รังสี UV-C ที่ระดับ 1.6 และ 3.2 kJ/m2
โดย ระดับ 1.6 จะทาการเปิ ดหลอดจานวน 2 หลอดด้านบนกับด้านล่าง
ในระยะที่ตรงกัน ส่ วนที่ระดับ 3.2 จะทาการเปิ ดหลอดจานวน 4 หลอด
ก่อนใช้เครื่ อง ต้องอุ่นเครื่ องประมาณ 2 นาที โดยดูที่อุปกรณ์หน่ วยเวลา
เพื่อใช้ระหว่างเวลาอุ่นเครื่ อง และมีระบบควบคุมเวลาในการทางานของ
เครื่ อง พร้อมทั้งมีระบบสัญญาณเตือนให้รู้ขณะเครื่ องทางาน

เ ค รื่ อ ง ฆ่ า เ ชื้ อ โ ร ค ส า ห รั บ ผ้ า ไ ห ม ท อ มื อ ด้ ว ย รั ง สี
อัลตราไวโอเลตสาหรับชุมชนเป็ นการพัฒนาออกแบบสร้ างรู ปแบบของ
การฆ่าเชื้ อโรคโดยได้รวมเอารู ปแบบกลไก และการควบคุมอัตโนมัติ
ในทางวิศวกรรมเข้ามาช่วยในการพัฒนากระบวนการการฆ่าเชื้ อโรคของ
ผ้าไหมที่ ผลิ ตภายในพื้น ที่ จงั หวัด เชี ยงราย โดยมุ่งเน้น ขั้นตอนของการ
ของการใช้งานที่สะดวก และเหมาะสมกับผ้าไหมที่ผลิตภายในพื้นที่
การดาเนิ นงานโครงการวิจยั เรื่ องเครื่ องฆ่าเชื้ อโรคสาหรับผ้า
ไหมทอมื อด้วยรั งสี อลั ตราไวโอเลตส าหรั บ ชุ ม ชน โดยมี ข้ นั ตอนการ
ดาเนินการ คือ ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง, ออกแบบระบบเครื่ องฆ่าเชื้ อโรค
สาหรับผ้าไหมทอมือด้วยรังสี อลั ตราไวโอเลต, สร้ างระบบเครื่ องฆ่าเชื้ อ
โรคสาหรับผ้าไหมทอมือด้วยรังสี อลั ตราไวโอเลต, ทดลองการทางาน
และปรั บ ปรุ งเครื่ องฆ่ า เชื้ อโรคส าหรั บ ผ้ า ไหมทอมื อ ด้ ว ยรั ง สี
อัลตราไวโอเลต, ทาการเก็บข้อมูลในการทดลองเพื่อให้ค่าที่เหมาะสมใน
การฆ่าเชื้ อโรคบนผ้าไหมทอมื อ, นาข้อมูลที่ได้จากการทดลองทาการ
วิเคราะห์ขอ้ มูล
ในการวัดผลเชื้ อโรค โดยเน้นเชื้ อแบคที เรี ยของสิ่ งทอได้แก่
เชื้อแบคทีเรี ย Escherichia coli และ Staphylococcus auresus (แบคทีเรี ยที่
เกิดขึ้นในผ้าจะมีแบคทีเรี ยทั้งสองชนิ ดนี้ รวมกันอยู)่ โดยจาทาการวัดการ
เจริ ญเติบโตของเชื้ อจากมาตรฐาน AATCC 147 โดยการตัดผ้าที่ตอ้ งการ
ทดสอบเชื้ อขนาด เส้ นผ่านศู นย์ก ลาง 201 mm. โดยทาการทดสอบ
จานวนตัวอย่างจานวน 100 ตัวอย่า ง ซึ่ งจะน าผ่านเครื่ องฆ่ าเชื้ อโรค
สาหรับผ้าไหมไปบ่มที่อุณหภูมิ 37 C เป็ นเวลา 24 ชัว่ โมง จากนั้นทา
การวัดการขยายของเส้นผ่านศูนย์กลางโซนใส เพื่อตรวจสอบอัตราการ
ฆ่าเชื้อของเครื่ องที่เวลา และระดับของการฉายรังสี ที่เกิดขึ้น

รู ปที่ 2 เครื่ องฆ่าเชื้อโรคสาหรับผ้าไหมทอมือด้วยรังสี อลั ตราไวโอเลต
สาหรับชุมชน
โดยตัวเครื่ องประกอบด้วยหลอดอัล ตราไวโอเลตสาหรั บฆ่า
เชื้ อโรคจานวนสี่ ชุด คือ ส่ วนบน 2 หลอด และส่ วนล่าง 2 หลอด ซึ่ งการ
ใช้ ง านจะวางผ้า ไหมทอมื อ ระหว่ า งส่ ว นบนและส่ ว นล่ า ง ส่ ว นบน
สามารถยกเปิ ดปิ ดได้เพื่อง่ายต่อการ วางผ้าไหมทอมือ ตัวเครื่ องจะมีส่วน
แสดงผลและปุ่ มสาหรั บควบคุ มการทางาน โดยมี หลัก การทางาน คื อ
ส่ วนควบคุมการทางานจะควบคุมหลอดอัลตราไวโอเลตตามระดับความ
เข้มของพลังงานที่เหมาะสมในการฆ่าเชื้ อโรคบนผ้าไหมทอมือ ดังรู ปที่ 3

ผลการศึกษา
ขั้นตอนการทางานของระบบ โดยการทางานของเครื่ องเครื่ อง
ฆ่าเชื้อโรคสาหรับผ้าไหมทอมือด้วยรังสี อลั ตราไวโอเลตสาหรับชุ มชน มี
การทางานโดยเริ่ มจากการตั้งเวลาในการฆ่าเชื่ อ แล้วทาการกดเริ่ มการ
ทางาน เครื่ องจะฆ่าเชื้ อโรคตามเวลาที่ เ ราก าหนด และจะหยุด ท างาน
สิ้นสุดการทางาน ขั้นตอนการทางาน สามารถแสดงได้ดงั รู ปที่ 1

รู ปที่ 1 การทางานของเครื่ องเครื่ องฆ่าเชื้ อโรคสาหรับผ้าไหมทอมือด้วย
รังสี อลั ตราไวโอเลต
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โดยการออกแบบ และสร้ างเครื่ องฆ่าเชื้ อโรคสาหรั บผ้าไหมทอมือด้วย
รังสี อลั ตราไวโอเลต โดยการฉายรังสี UV-C ที่ระดับ 1.6 และ 3.2 kJ/m2
สามารถลดปริ มาณเชื้อได้โดยขึ้นอยูก่ บั เวลาที่ใช้ และความเข้มของระดับ
รังสี UV-C
ส่ วนพลังงานไฟฟ้ าที่ใช้ในการฆ่าเชื้ อโรคสาหรับผ้าไหมโดย
ระดับ 1.6 และ 3.2 kJ/m2ที่เวลาต่างกันสามารถแสดงได้ดงั ตารางที่ 3 และ
รู ปที่ 4
ตารางที่ 3 พลังงานไฟฟ้าที่ใช้ในการฆ่าเชื้ อโรคสาหรับผ้าไหม
รู ป ที่ 3 โครงระบบเครื่ องฆ่ าเชื้ อ โรคส าหรั บ ผ้าไหมทอมื อด้วยรั ง สี
อัลตราไวโอเลตสาหรับชุมชน

(100%)

พลังงาน
ไฟฟ้าที่ใช้
(J)

68.60

14,400

1.6

180
300

74.31

24,000

1.6

420

84.67

33,600

3.2

73.72

28,800

3.2

180
300

82.48

48,000

3.2

420

93.76

67,200

เวลา

ระดับ

(วินาที)

1.6

วิจารณ์ และสรุปผล
จากตารางที่ 1 และ 2 แสดงให้เห็นถึงผลการเปรี ยบเทียบระยะเวลา
ในการฆ่าเชื้ อโรค ของการฉายรังสี UV-C ที่ระดับ 1.6 และ 3.2 kJ/m2
พบว่าเวลาในการฆ่าเชื้ อโรคแต่ละครั้งนั้นไม่เท่ากัน จานวนการฆ่าเชื้ อ
โรค 3 นาที มีการฆ่าเชื้ อโรคเฉลี่ ยแล้วประมาณ 68.60% และ 73.72 %
การฆ่าเชื้ อโรค 5 นาที มีการฆ่าเชื้ อโรคเฉลี่ ยแล้วประมาณ 74.31% และ
82.48 % และการฆ่าเชื้ อโรค 7 นาที มีการฆ่าเชื้ อโรคเฉลี่ ยแล้วประมาณ
84.67% และ 93.76 % ตามลาดับ

จานวนการฆ่าเชื้อ
โรคเฉลี่ย (100%)

ตารางที่ 1 แสดงผลการเปรี ยบเทียบระยะเวลาในการฆ่าเชื้ อโรคที่ระดับ
1.6 kJ/m2
จานวน
จานวนการฆ่าเชื้ อโรค (100%)
เวลา
การฆ่าเชื้อ
ลาดับที่
ครั
ง
ที
่
1
ครั
ง
ที
่
2
ครั
ง
ที
่
3
โรคเฉลี่ย
้
้
้
(นาที)

จานวนการฆ่าเชื้อ
โรคเฉลี่ย

3.2 kJ/m2

1.6 kJ/m2

(100%)

1
2
3

3
5
7

67.28
73.44
83.56

68.45
75.21
85.27

70.09
74.28
85.19

พลังงานไฟฟ้าที่ใช้ (J)

68.60
74.31
84.67

รู ปที่ 4 พลังงานไฟฟ้าที่ใช้ในการฆ่าเชื้ อโรคสาหรับผ้าไหมที่ระดับ 1.6
แล 3.2 kJ/m2

ตารางที่ 2 แสดงผลการเปรี ยบเทียบระยะเวลาในการฆ่าเชื้ อโรคที่ระดับ
3.2 kJ/m2
จานวน
จานวนการฆ่าเชื้ อโรค (100%)
เวลา
การฆ่าเชื้อ
ลาดับที่
ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3 โรคเฉลี่ย
(นาที)

ข้ อเสนอแนะ
ขนาดของเครื่ องจากัดโดยพื้นที่ ในการติ ดตั้งหลอด และการ
เคลื่ อนที่ของหลอดเคลื่ อนตัวได้ค่อนข้างยาก และควรติ ดอุปกรณ์ เตื อน
เพื่อป้ องกันการรั่ วออกของรั งสี ขณะใช้งาน และประสิ ทธิ ภาพของการ
ฉายรังสี ยวู ีของเครื่ องขึ้นอยูก่ บั ผลิตภัณฑ์ผา้ ไหม โดยจะสามารถฆ่าเชื้ อที่
เกิดขึ้นได้ที่บริ เวณผิวของชิ้นงานเท่านั้น

(100%)

1

3

68.75

75.50

75.90

73.72

2

5

85.20

80.75

82.50

82.48

3

7

90.75

95.55

94.99

93.76
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ระบบสารสนเทศบนเว็บและแอนดรอยด์ สาหรับคลินิกผู้มบี ุตรยาก
A Web-based Application and Android Application for Fertility Clinic
เนื่องวงศ์ ทวยเจริญ และ วรรณิศา หมวดชนะ
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บทคัดย่อ
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การรักษาผูม้ ีบุตรยากมีข้ นั ตอนที่ละเอียดอ่อนและ ผูป้ ่ วยต้อง
ดาเนิ นการตามคาแนะนาของแพทย์อย่างเคร่ งครัด เช่นการบันทึกวันที่มี
รอบเดือน การทานยา การเข้ารับการตรวจจากแพทย์ และการเตรี ยมตัว
เข้ารับการรักษา ดังนั้นผูว้ จิ ยั จึงได้พฒั นาระบบสารสนเทศสาหรับคลินิกผู ้
มีบุตรยากขึ้นเพื่อให้ผปู ้ ่ วยสามารถบันทึกช่วงเวลาการมีประจาเดือน แล้ว
ค านวณวัน ตกไข่ แจ้ง เตื อ นการทานยา ค้ น หาบทความในระบบที่
เกี่ยวข้องกับการมีบุตรยาก นัดวันเวลาพบแพทย์ของคลินิกได้ โดยผูป้ ่ วย
สามารถใช้งานระบบได้ผ่านแอนดรอยด์แอปพลิเคชันที่พฒั นาด้วยภาษา
Java และ XML และเรี ยกใช้งาน Google Account และ Google Calendar
เพื่อเก็บข้อมูลที่เกี่ยวกับปฏิทิน ส่ วนข้อมูลบทความจะดึงมาจากเครื่ องแม่
ข่ายของระบบในรู ปแบบของ JSON ผ่าน Web Service ในขณะที่ผดู ้ ูแล
คลินิกสามารถใช้งานผ่านเว็บ โดยสามารถเพิ่ม แก้ไข และลบบทความ
และดูเวลานัดหมายคนไข้ได้ผา่ น Google Calendar

1. บทนา
ปั จ จุ บั น เท ค โ น โ ล ยี ไ ด้ เ ข้ า ม ามี บ ท บ าท ใน ก าร ใช้
ชีวิตประจาวันของผูค้ นมากขึ้น โดยเฉพาะสมาร์ ทโฟน ซึ่ งเป็ นที่นิยมกัน
มากในทุ ก เพศทุ ก วัย เนื่ อ งจากว่า สมาร์ ท โฟนมี ฟั ง ก์ ชัน การใช้ง านที่
หลากหลาย ใช้งานง่ายและอานวยความสะดวกให้กบั ผูใ้ ช้งานในหลายๆ
ด้าน
ประชากรไทยมี แนวโน้ม ลดลงตลอดหลายปี ที่ ผ่านมา และ
ประชากรผูส้ ู งอายุมีสัดส่ วนที่มากขึ้น การมีบุตรยากจึงเป็ นปั ญหาสาคัญ
ของประเทศในปัจจุบนั เนื่องจากหากผูท้ ี่มีฐานะดีไม่สามารถมีบุตรได้ ทา
ให้ประชากรรุ่ นใหม่ที่มีคุณภาพมีจานวนน้อยไปด้วย แต่การรักษาผูป้ ่ วย
ที่มีบุตรยาก ต้องใช้การรักษาที่ ใกล้ชิด ประกอบกับผูป้ ่ วยต้องดูแลตนเอง
อย่ า งเคร่ งครั ด ได้ แ ก่ การบั น ทึ ก วัน เวลาที่ มี ป ระจ าเดื อ น การมี
เพศสัมพันธ์ในวันที่ไข่ตก การทานยาให้ตรงเวลาและครบถ้วน การพบ
แพทย์สม่าเสมอ และทาการรักษาด้วยวิธีอื่น ๆ ตามที่แพทย์เห็นเหมาะสม
ดัง นั้ น จึ ง ต้อ งมี ก ารพัฒ นาแอปพลิ เคชัน เพื่ อ ช่ ว ยในการ
อานวยสะดวกให้กบั แพทย์ และผูป้ ่ วยในคลินิกผูม้ ีบุตรยาก เป็ นอีกหนึ่ ง
ทางเลือกในการทาการรักษาและให้ขอ้ มูลกับผูป้ ่ วย เพื่อคาแนะนาวิธีการ
รักษา หรื อให้ขอ้ มู ลในการรักษาเบื้องต้นอย่างถูกวิธี และการค้นหาวิธี
รักษาได้ดว้ ยตนเอง มีการกรอกข้อมูลที่จาเป็ นต่อการดูแลและรักษาการมี
บุตรยาก และมีการแจ้งเตือนการทานยาสาหรับผูใ้ ช้งาน
ผูพ้ ฒ
ั นาจึ งได้พ ฒ
ั นาแอปพลิ เคชันที่ ใช้ งานบนสมาร์ ทโฟน
แอนดรอยด์ เพื่ อ ให้ ใช้ง านและเข้า ถึ งได้ง่าย โดยผูป้ ่ วยจะต้อ งท าการ
สมัค รสมาชิ ก ในระบบ Google ก่ อ น แล้ว เข้าสู่ ระบบของคลิ นิ ก ผูใ้ ช้
สามารถค้นหาข้อมู ลที่ เกี่ ยวข้องกับการมี บุตร สามารถดู ปฏิ ทินและทา
เครื่ องหมาย วันแรกเริ่ มของการมีรอบเดือนและวันสิ้ นสุ ดของรอบเดือน
และโปรแกรมจะแสดงวันไข่ตกในปฏิ ทินให้อตั โนมัติ นอกจากนี้ แอป
พลิ เคชันยังมี การแจ้งเตื อนการทานยา สาหรับเพื่อความสะดวกในการ
ทานยาให้ครบถ้วนอีกด้วย

คาสาคัญ: มีบุตรยาก การแพทย์ คลีนิก แอนดรอยด์ ปฏิทิน

Abstract
People with Fertility problem requires very detailed
treatment process. They must follow the doctor directions strictly, for
example, recording PMS days, taking medication and preparation
before treatment. Therefore, we develop an Information System for
Fertility Clinic. The patient can record their PMS days, calculate
fertility days, get medication notifications, search for related article in
the system, make an appointment with the doctor. The patient can use
the system via an Android application, developed with Java and XML
with Google Account and Google Calendar API for calendar related
data. The article in the Android application are requested via the
system's Web Service in form of JSON. On the other hand, the clinic's
administrator can use the system via the web. She can add, edit, and
delete all articles, and check for all appointments in Google Calendar.
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2. งานทีเ่ กีย่ วข้ อง
2.1 Google Plus API
Google Plus API [1] หรื อ Google + เป็ นการขอใช้บริ การของ
Google Plus ผ่าน Google API ซึ่ งก็คือ ช่องทางหนึ่งที่จะเชื่อมต่อกับเว็บผู ้
ให้ บ ริ ก าร ซึ่ งจะเป็ นการขอใช้ก ารบริ ก ารล็อ กอิ น และสมัค ร Google
Account

2.2 Google calendar API
Google calendar API [2] เป็ นการขอใช้ บ ริ ก ารของ Google
Calendar ผ่าน Google API ซึ่ งทาให้สามารถสร้าง application เพื่อเข้าถึง
หรื อแก้ไขข้อมูล Google Calendar ได้อย่างง่ายมากขึ้น

2.3 ผลงานทีเ่ กีย่ วข้ อง
แอปพลิ เคชัน บนโทรศัพ ท์แอนดรอยด์ที่ เกี่ ย วข้อ งกับ การมี
ประจ าเดื อ นบ[3] ได้แก่ “ปฏิ ทิ น การตกไข่ Ladytimer” เป็ นแอปที่ ใช้
เตรี ยมพร้อมสาหรับเข้าสู่ การมีรอบเดื อนในทุกๆเดื อน เพื่อคานวณและ
คาดคะเนรอบเดือน สาหรับการเพิ่มความถูกต้อง ใส่ อุณหภูมิปัจจุบนั ของ
ร่ างกายเพื่อทาให้แอปจับการตกไข่ ใส่ และติ ดตามอาการ อารมณ์ การ
บัน ทึ ก น้ าหนัก การทดสอบการตกไข่ และอื่ น ๆส าหรั บ ทุ กๆวัน และ
สามารถแชทกับผูใ้ ช้งานท่านอื่นด้วยโปรแกรม Ladytimer
แอปพลิเคชัน “Period Tracker Lite” สามารถคานวณวันที่จะ
มีประจาเดือนครั้งต่อไป รวมทั้งวันตกไข่และวันไข่สุกได้

รู ปที่ 1 แผนรวมของระบบ
รู ป ที่ 2 แสดงแผนภาพ Use-case ของระบบ ที่ มี ก ารแบ่ ง
ผูใ้ ช้งานระบบเป็ น 3 ระดับ ได้แก่ ผูใ้ ช้งานที่ เป็ นผูห้ ญิ ง ผูใ้ ช้งานผูช้ าย
และผูด้ ูแลระบบ โดยผูใ้ ช้งานผูห้ ญิงและผูช้ ายสามารถค้นคว้าบทความ ดู
ปฏิทินวันที่มีรอบเดือน และวันไข่ตก บันทึกการทานยา และนัดแพทย์ได้
แต่ผใู ้ ช้ผหู ้ ญิงจะสามารถบันทึกวันที่มีรอบเดือนได้ดว้ ย ส่ วนผูด้ ูแลระบบ
สามารถจัดการบทความเกี่ ยวกับ การมี บุ ตรยาก และจัด การปฏิ ทิ น นัด
แพทย์ได้

2.4 Bootstrap
Bootstrap[4] เป็ น Front-end Framework ที่ ช่ ว ย ให้ ส ร้ าง
เว็บ ไซต์ ไ ด้อ ย่ า งรวดเร็ ว สวยงาม และง่ า ยต่ อ การใช้ ง าน Bootstrap
ประกอบไปด้ ว ย CSS, Component และ JavaScript Plugin ซึ่ งท าให้
Bootstrap เรี ยกใช้งานได้อย่างหลากหลาย และ Bootstrap ยังรองรับการ
ทางานแบบ Responsive Web ซึ่ งรองรับการใช้งานผ่านเว็บเบราว์เซอร์ได้
ทั้งบน มือถือ แท็บเล็ต และคอมพิวเตอร์ ทว่ั ไป Bootstrap ถูกพัฒนาขึ้น
จากกลุ่ ม นั ก พัฒ นาที่ ม าจากทั่ว โลก ซึ่ งมี ก ารพัฒ นา แก้ไ ขปั ญ หาอยู่
ตลอดเวลา เพื่อทาให้สามารถรองรับการทางานได้อย่างทันสมัย

3. การออกแบบและพัฒนา
ระบบสารสนเทศที่พฒั นาขึ้นแบ่งออกเป็ น 2 ส่ วนคือ ส่ วนเว็บ
แอปพลิ เคชัน และแอนดรอยด์แอปพลิเคชัน โดยมี ภาพรวมของระบบ
แสดงดังรู ปที่ 1 โดยมี ผูใ้ ช้ที่เป็ นผูช้ ายและผูห้ ญิ งใช้งานระบบบนแอน
ดรอยด์ที่ใช้ Google Account เดี ยวกัน พัฒนาด้วยภาษา Java, XML และ
เรี ยกใช้ Google Plus API และ Google Calendar API ส่ วน ฝั่ งเว็ บ ที่
พั ฒ นาขึ้ นท างานบนสถาปั ตยกรรมแบบ 3-tier ด้ ว ย PHP, jQuery,
Bootstrap และใช้ฐานข้อมูล MySQL ซึ่ งส่ งข้อมูลให้ฝ่ังแอนดรอยด์เป็ น
JSON ผ่าน Web Service

รู ปที่ 2 แผนภาพ Use-Case
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รู ป ที่ 5 แสดงหน้าจอส่ ว นบัน ทึ ก เวลาทานยาเพื่ อ แจ้งเตื อ น
ผูใ้ ช้สามารถระบุวนั เริ่ มต้นและวันสิ้ นสุ ดการทานยา และบันทึกเวลาทาน
ยาได้ 4 เวลาต่อวัน ซึ่ งไม่จาเป็ นต้องบันทึกครบ 4 เวลาก็ได้ตามที่แพทย์
สั่งยานั้น เมื่อผูใ้ ช้กดปุ่ มบันทึ ก เวลาทานยาทั้งหมดก็จะบันทึ กลงในทุก
วันตั้งแต่วนั เริ่ มต้นถึงวันสิ้ นสุ ดใน Google Calendar ของผูใ้ ช้ ทาให้เมื่อ
ถึงเวลาทานยา โทรศัพท์จะแจ้งเตือนโดย Google Calendar อัตโนมัติ
รู ปที่ 6 ซ้าย แสดงหน้าจอค้นคว้าบทความ เมื่ อผูใ้ ช้กรอกคา
สาคัญ ระบบจะส่ งคาสาคัญไปค้นหาในฐานข้อมูล และส่ งบทความที่มีคา
นั้ น มาแสดงในรู ป แบบรายการ ดัง แสดงในรู ป ที่ 6 กลาง เมื่ อ คลิ ก ที่
รายการหนึ่ง โปรแกรมจะแสดงบทความทั้งหมดดังรู ปที่ 6 ขวา

4. ผลการทดสอบระบบ
เราได้ทดสอบการทางานของระบบแอนดรอย์และเว็บแอป
พลิเคชัน เมื่อเปิ ดแอนดรอยด์แอปพลิเคชัน โปรแกรมจะแสดงหน้าโลโก้
ของระบบดังแสดงในรู ปที่ 3 ซ้าย และจะให้ผใู ้ ช้เข้าสู่ ระบบด้วย Google
Account จากนั้นโปรแกรมจะแสดงเมนูหลักดังรู ปที่ 3 ขวา เมื่อผูใ้ ช้เลือก
เมนู บ ัน ทึ ก การตกไข่ โปรแกรมจะแสดงเมนู ให้ เลื อ กบัน ทึ ก วัน เริ่ ม มี
ประจาเดื อ น หรื อวัน สิ้ น สุ ด การมี ป ระจาเดื อน ดังแสดงในรู ป ที่ 4 ซ้าย
และเมื่อผูใ้ ช้เลือกบันทึกวันเริ่ มมีประจาเดื อน โปรแกรมจะแสดงฟอร์ ม
ให้กรอกวันที่ที่มีประจาเดื อนให้กรอก และกดปุ่ มบันทึ ก ข้อมูลก็จะไป
บันทึกในปฏิทิน Google Calendar ของผูใ้ ช้ ส่ วนการกรอกวันสิ้ นสุ ดการ
มีประจาเดือน ก็จะใช้วธิ ีการเดียวกัน

รู ปที่ 6 ส่ วนติดต่อผูใ้ ช้ในหน้าค้นคว้าบทความ
รู ปที่ 3 ส่ วนติดต่อผูใ้ ช้ในหน้าเมนูหลัก

รู ปที่ 7 แสดงหน้าจอปฎิ ทิน เพื่ อ นัดคุ ณ หมอซึ่ งเป็ นเว็บ ลิ้ งค์
ของ Google Calendar ของคุณหมอ ซึ่ งเป็ น Business Account ที่สามารถ
กาหนดเวลานัดที่ Calendar Account ได้โดยตรง ให้เป็ นช่ วงที่ คุณ หมอ
สะดวก ช่วงละ 15 นาทีได้ และผูป้ ่ วยสามารถเข้ามาคลิกเลือกที่ปุ่มสี เทา
ตามวัน เวลาที่ ต้อ งการนัด ได้ท ัน ที โดยคุ ณ หมอไม่ ต้อ งตอบกลับ และ
ผูป้ ่ วยอื่นก็สามารถมองเห็นได้วา่ ช่วงเวลาดังกล่าวคุณหมอไม่วา่ งแล้ว

รู ปที่ 4 ส่ วนติดต่อผูใ้ ช้ในหน้าบันทึกวันที่มีรอบเดือน

รู ปที่ 7 ส่ วนติดต่อผูใ้ ช้ในหน้านัดคุณหมอ
รู ป ที่ 8 แสดงหน้ า จอเว็บ หลัง จากผู ้ใ ช้ ที่ เป็ นผู ้ดู แ ลระบบ
ล็อกอินเข้าสู่ ระบบเรี ยบร้อยแล้ว โปรแกรมจะแสดงเมนูให้เลือก ซึ่ งผูใ้ ช้

รู ปที่ 5 ส่ วนติดต่อผูใ้ ช้ในหน้าบันทึกเวลาทานยาเพื่อแจ้งเตือน
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สามารถเพิ่ ม บทความ แก้ไ ขบทความ ดู ข ้อ มู ล การนัด หมอได้ รู ป ที่ 9
แสดงหน้าจอเว็บในการเพิ่มบทความ ผูใ้ ช้สามารถใส่ เนื้ อหาในรู ปแบบ
HTML ได้ ส่ วนรู ปที่ 10 แสดงหน้าจอ Google Calendar ของคุณหมอ ซึ่ ง
ผูด้ ูและระบบสามารถดูการนัดหมายคุณหมอในปฏิทินได้

กับฐานข้อมูล MySQL จากผลการทดสอบระบบพบว่า แอนดรอยด์แอป
พลิ เคชัน สามารถท างานตามหน้าที่ ไ ด้ถู กต้อ ง ทั้ง การบัน ทึ ก วัน ตกไข่
บันทึ กการแจ้งเตื อ นการทานยา ค้น คว้าบทความ และการนัดคุ ณ หมอ
ส่ วนระบบเว็บสามารถจัดการบทความ และลิงค์ไปยัง Google Calendar
ของคุณหมอได้อย่างถูกต้อง ระบบนี้ สามารถใช้งานเพื่อช่ วยให้ผูม้ ีบุตร
ยากได้รับ การรักษาจากแพทย์และปฏิ บ ตั ิ ตนได้อย่างเคร่ งครั ด โดยทุ ก
หน้าเว็บสามารถทางานได้โดยเฉลี่ยภายใน 4 วินาที ซึ่ งเป็ นเวลาตอบกลับ
ที่ผใู ้ ช้งานเว็บสามารถยอมรับได้

6. กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณปวริ ศาคลินิก จ.สุ พรรณบุรี เป็ นอย่างสู ง ที่ให้
ความอนุเคราะห์ความต้องการผูใ้ ช้ คาแนะนาที่มีค่ายิง่ และความรู ้
เกี่ยวกับผูม้ ีบุตรยากที่ใช้ในการพัฒนาระบบ

รู ปที่ 8 ส่ วนติดต่อผูใ้ ช้ในหน้าเว็บเมนูหลัก
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รู ปที่ 9 ส่ วนติดต่อผูใ้ ช้ในหน้าเว็บเพื่อเพิ่มบทความ

รู ปที่ 10 ส่ วนติดต่อผูใ้ ช้ในหน้าปฏิทินของคุณหมอ
จากการทดสอบประสิ ทธิ ภาพทางเวลาของระบบเว็บที่สร้าง
ขึ้น เวลาเฉลี่ยที่ใช้งานในทุกหน้าเว็บ ใช้เวลาไม่เกิน 4 วินาที ซึ่ งเป็ นเวลา
ที่ผใู ้ ช้งานเว็บยอมรับได้ [5]

5. สรุ ป
บทความนี้ กล่าวถึ งการวิจยั และพัฒนาระบบสารสนเทศบน
เว็บและแอนดรอยด์สาหรับคลินิกผูม้ ีบุตรยาก โดยแอนดรอยด์แอปพลิเค
ชัน ถู ก พัฒ นาด้ว ย Java, XML, Google Plus API และ Google Calendar
API ส่ วนระบบเว็บถูกพัฒนาขึ้นด้วย PHP, jQuery, Bootstrap และ ติดต่อ
9th ECTI-CARD 2017 “การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อตอบสนองท้องถิ่นและภาคอุตสาหกรรม”

72

บทความวิจยั
การประชุมวิชาการ งานวิจยั และพัฒนาเชิงประยุกต์ คร้ ังที่ 9
9th ECTI-CARD 2017, Chiang khan Thailand

เครื่ องช่ วยเดิน
Walking Assist
กรภัทร เฉลิมวงศ์ 1 และ กระวี อนนตรี2
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physiotherapists walk on their own in pairs, and only a team of medical
specialists watches over the fall of the patient. During the course of
physical therapy, the risk of falling or falling causes the patient to fall
deeper. This research is aimed at Study design and construction of
pedicure for hemiplegic hemiplegic physical therapy to enhance the
effectiveness of physical therapy to be more secure. And to find the
satisfaction of the patient when using a physiotherapist the machine to
test the use has been developed in the field. Safety and comfort in
physical therapy by the total average score received from experts in the
machine design and construction. (average = 4.40) good walking
comfort in the design and construction (average = 4.25) The mean value
of the user manual (average = 4.40) and the mean of the satisfaction of
the users (average = 3.93) The result reveal user is satisfied with the
machine is very level in all three aspects, the machine can be used to
provide real user comfort.

บทคัดย่ อ
ปั จจุบนั การทากายภาพบาบัดสาหรับผูป้ ่ วยที่ ป่วยเป็ นอัมพาต
ครึ่ งซี กอันเนื่ องมาจากโรคเส้นหลอดเลือดในสมองซึ่ งการทากายบาบัด
นั้นจาเป็ นจะต้องมีทีมแพทย์หรื อนักกายบาบัดคอยดูแลออย่างใกล้ชิดและ
กระบวนการท ากายภาพบ าบัด ในปั จ จุ บ ัน ยัง มี ค วามเสี่ ยงภายใน
กระบวนการเนื่ องจากการกายภาพบาบัดนั้นผูท้ ากายภาพบาบัดจะเดิ น
ด้วยตนเองโดยอาศัยราวคู่และมี เพียงที มแพทย์ผูเ้ ชี่ ยวชาญคอยระวังการ
ล้มของผูป้ ่ วย ทาให้ระหว่างที่ผปู ้ ่ วยทาการเดิ นกายภาพบาบัดนั้นอาจเกิ ด
ความเสี่ ย งในการล้ม หรื อ พลาดเป็ นสาเหตุ ท าให้ อาการทรุ ด หนัก ลง
กว่าเดิ ม การวิจยั ในครั้ งนี้ จ ัด ทาขึ้ น โดยมี วตั ถุ ป ระสงค์เ พื่ อ ศึ ก ษาการ
ออกแบบและการสร้างเครื่ องช่ วยเดิ นสาหรับการทากายภาพบาบัดผูป้ ่ วย
อัมพาตครึ่ งซี ก เพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการทากายภาพบาบัดให้มีความ
ปลอดภัยมากยิง่ ขึ้น และเพื่อหาความพึงพอใจของผูป้ ่ วยเมื่อใช้เครื่ องช่ วย
เดินกายภาพบาบัด เมื่อนาเครื่ องไปทดสอบใช้งานพบว่ามี การพัฒนาขึ้น
ในด้าน ความปลอดภัยและความสะดวกสบายในการทากายภาพบาบัด
โดยผลคะแนนเฉลี่ยรวมที่ได้รับจากผูเ้ ชี่ ยวชาญในด้านการออกแบบและ
การสร้างเครื่ อง (ค่าเฉลี่ ย = 4.40) และผูใ้ ช้มีความพึงพอใจต่อเครื่ องช่ วย
เดินอยูใ่ นระดับดีมากในด้านการออกแบบและการสร้างเครื่ อง (ค่าเฉลี่ ย =
4.25) ส่ วนต่อมามีค่าเฉลี่ ยรวมด้านคู่มือประกอบการใช้งาน (ค่าเฉลี่ ย =
4.40) และในส่วนสุดท้ายมีค่าเฉลี่ ยรวมความพึงพอใจด้านประโยชน์ของ
ผูใ้ ช้งานโดยมี (ค่าเฉลี่ย = 3.93 ) สรุ ปได้วา่ ผูใ้ ช้มีความพึงพอใจต่อเครื่ อง
อยู่ใ นระดับมากทั้ง 3 ด้าน เครื่ องสามารถที่ จะใช้งานได้จริ งให้ ค วาม
สะดวกสบายแก่ผใู้ ช้งาน

Keywords: Walking assist, Suspensory assist, Stroke, Gait training

1. บทนา
ปั จจุบนั มีผูป้ ่ วยด้านการเคลื่ อนไหวเป็ นจานวนมาก และมี
แนวโน้มเพิ่มมากขึ้น โดยมีหลายสาเหตุดว้ ยกัน ไม่วา่ จะเป็ นเรื่ องของการ
เสื่ อมสภาพของร่ างกาย รวมถึ งโรคต่างๆทางสมอง [1] เช่ น โรคหลอด
เลือดสมองอันเป็ นสาเหตุให้เกิดอาการอัมพาตครึ่ งซี ก ที่สมองไม่สามารถ
สัง่ การร่ างกายได้ดา้ นใดด้านหนึ่ ง ส่ วนใหญ่จะเกิ ดกับผูม้ ีอายุมากกว่า 45
ปี ขึ้นไป [2] โดยในประเทศไทยนั้น มี อตั ราการเกิ ดโรค 690 คนต่อ
ประชากร 1 แสนคน หรื อมีผปู้ ่ วยในประเทศไทยประมาณ 496,800 คน
ยังมีประชากรที่เสี่ ยงต่อการเกิ ดโรคมากกว่า 10 ล้านคน และในกรณี
ผูส้ ู งอายุการเคลื่อนไหวก็ไม่คล่องตัวเท่าที่ควรจาเป็ นจะต้องมีเครื่ องมือที่
ช่วยอานวยความสะดวกต่างๆ[3] เช่น เครื่ องช่วยเดิน
จากการลงพื้นที่ ณ.ศูนย์สุขภาพ ตาบลท่าข้าม อาเภอหาดใหญ่
จังหวัดสงขลา พบผูป้ ่ วยที่เข้ารับการรักษาเกี่ยวกับการเดิน เช่น อัมพฤกษ์
อัมพาต ปวดเมื่อย และผูส้ ู งอายุมีอาการเดินไม่สะดวก จากการสอบถาม

คาสาคัญ: เครื่ องช่วยเดิ น, เครื่ องช่ วยพยุง, โรคหลอดเลือดในสมอง, การ
ทากายภาพบาบัด

Abstract
Currently physical therapy for patients with hemiplegia due to
cerebrovascular disease, which requires physiotherapists or
physiotherapists to closely supervise and physiotherapy procedures. At
present, there is a risk in the process of physiotherapy that
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กาลังกายประเภท ลู่ วิ่ง ที่ มีรูปแบบการเคลื่ อนที่ เ สมื อนการเดิ น มา
ประยุกต์ใช้ในการจัดท่าทางการเคลื่อนไหว

ผูเ้ ข้ารับการรักษาพบว่าหลังจากเข้ารับการรักษาแล้ว แพทย์แผนไทยจะ
ให้ผปู้ ่ วยหัดเดินกายภาพด้วยตนเองโดยมีเครื่ องกายภาพแบบราวคู่

2. วัตถุประสงค์ การวิจยั
1.เพื่ อ ออกแบบและสร้ า งเครื่ องช่ ว ยเดิ น ส าหรั บ การท า
กายภาพบาบัดผูป้ ่ วยอัมพาตครึ่ งซีก
2.เพื่อการศึกษาความพึงพอใจของเครื่ องช่ วยเดิ นในด้านต่างๆ
คือด้านการออกแบบและการสร้างเครื่ อง ด้านการใช้งานเครื่ องและด้าน
คู่มือประกอบการใช้งาน

3. วิธีดาเนินการวิจยั
รู ปที่ 1 การฝึ กเดินของผูป้ ่ วยแบบราวคู่
ซึ่งจากการสอบถามปั ญหาการใช้งานกับผูป้ ่ วยพบว่า การฝึ ก
เดินค่อนข้างจะลาบากเพราะต้องคอยประคองมือไม่ให้น้ าหนักตัวทิ้งลงที่
เท้ามากเกินไป และในกรณี ที่เดินสุ ดขอบแล้วต้องหันกลับตัวในการเดิน
ใหม่ทาให้เป็ นอุปสรรคต่อการกายภาพบาบัด
ผูว้ ิจยั จึงพยามค้นหา
เครื่ องมือที่มีอยูใ่ นปัจจุบนั ว่ามีเครื่ องมือชนิ ดไหนที่ช่วยให้ผปู ้ ่ วยฝึ กเดิน
ได้ง่ายและสะดวก
ผลปรากฏว่ามีเครื่ องช่วยเดินที่ผลิตในประเทศ
สวิตเซอร์แลนด์ ยีห่ ้อ LOKOMAT [4]ในราคาห้าแสนฟรังค์ 500,000
CHF หรื อคิดเป็ นเงินไทยประมาณ 17-18 ล้านบาทซึ่งเป็ นราคาที่สูง

3.1 กรอบแนวคิดการทางานของเครื่ องช่ วยเดิน

รู ปที่ 3 กรอบแนวคิดในการสร้างเครื่ องช่วยเดิน
3.2 การออกแบบและระบบการทางานของเครื่ องช่ วยเดิน
การท างานเริ่ ม ต้น ด้วยการเลื อกโปรแกรมให้ เ หมาะสมกับ
ผูป้ ่ วยที่ทากายภาพในแต่ละคน ด้วยการกดเลื อกสวิตซ์ต่างๆ ซึ่ งทาหน้าที่
เป็ นอิ นพุตของระบบส่ งสัญญาณให้กบั ไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino
Mega2560 เพื่ อท าการประมวลผลแล้ว ส่ ง ค าสั่ งไปยังบอร์ ด ควบคุ ม
มอเตอร์ ไฟฟ้ ากระแสตรงเพื่อควบให้มอเตอร์ หมุนสายพานลู่เดิ นเพื่อทา
กายภาพตามลาดับ

รู ปที่ 2 เครื่ องช่วยเดินจากต่างประเทศ
จากปั ญหาด้ า นราคาผู้วิ จ ัย จึ ง มี ค วามคิ ด ที่ จ ะประดิ ษ ฐ์
เครื่ องช่ วยเดิ น ให้ก ับ ผูป้ ่ วยที่ มีปัญ หาเกี่ ย วกับ การเดิ น หรื อผูส้ ู งอายุที่
ต้องการฝึ กเดินหรื อออกกาลังกายที่มีราคาที่ไม่สูงมากนักและสามารถใช้
งานได้ง่ายและสะดวก การทากายภาพบาบัด ผูป้ ่ วยส่ วนใหญ่ จะฟื้ นตัว
ภายใน 3-6 เดือนแรก การฟื้ นตัวจะเร็ วในช่วง 1-3 เดือนแรก ในระยะแรก
ผูป้ ่ วยจะได้รับการนวด และยืดกล้ามเนื้ อโดยนักกายภาพบาบัด ก่อนที่จะ
มาหัดเดิน เริ่ มจากการใช้ราวคู่ แต่จะเป็ นปั ญหาค่อนข้างมากในส่ วนของ
ตัวผูป้ ่ วยเองและนักกายภาพบาบัด เนื่องจากในกรณี ที่ผปู้ ่ วยที่มีอาการทาง
ระบบประสาทค่อนข้างหนัก ผูป้ ่ วยจะทรงตัวไม่ได้ ทาให้ตอ้ งใช้นัก
กายภาพบาบัดมากกว่าสองคน ในการพยุงตัวผูป้ ่ วยเพื่อเดิน หรื อยืนและ
ขณะหัดเดิ นบนราวคู่ บางครั้งก็ไม่สามารถทาได้เนื่ องจากข้อจากัดของ
ผูป้ ่ วย(อาการของโรค) รวมถึงข้อจากัดของตัวนักกายภาพเอง
งานวิจยั นี้ จึงเน้นการออกแบบอุปกรณ์ ทากายภาพบาบัดการ
เดินที่คนส่วนใหญ่ในประเทศสามารถเข้าถึงได้ง่ายทั้งในด้านราคา การใช้
งาน และคุณภาพของเครื่ อง โดยการออกแบบมีแนวคิดมาจาก เครื่ องออก

รู ปที่4 แผนภาพบล็อกเครื่ องช่วยเดิน
การทางานของเครื่ อ งช่ ว ยเดิ น ประกอบด้ว ยสองโหมดคื อ โหมดการ
ทางานอัตโนมัติ (Auto Mode) และในส่ วนของโหมดตั้งค่าด้วยตนเอง
(Manual Mode) เมื่อทาการเลื อกโหมดเสร็ จโปรแกรมหน้าจอแสดงผลก็
จะเข้าสู่ โหมดการทางานในโหมดนั้นๆและ เมื่อเข้าในหน้าต่างของโหมด
ที่ เ ลื อ กแล้ว จะอยู่ใ นส่ ว นของการปรั บ ระดับ ความเร็ ว และรอกดปุ่ ม
สถานะในการทางานของระดับ นั้นๆ ซึ่ งการทางานในโหมดอัตโนมัติ
(Auto Mode) จะมีให้เลือก 3 ระดับด้วยกันและในส่ วนของการตั้งค่าด้วย
ตนเอง (Manual Mode) จะมี ให้เลื อกระดับการทางานทั้งหมด 5 ระดับ
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และเมื่อทาการเลือกระดับเสร็ จและกดปุ่ มสตาร์ ท เริ่ มการทางานเครื่ องจะ
เริ่ มทางานและเมื่อต้องการหยุดก็สามารถที่จะกดปุ่ มหยุดทาสาหรับหยุด
การทางานเครื่ องได้ ในระหว่างที่ เครื่ องทางานนั้นหากเกิ ดล้มหรื อการ
ทรงตัวผิดพลาดก็สามารถที่จะกดปุ่ มฉุ กเฉิ นสี แดงสาหรับหยุดการทางาน
และรี เซตการท างานของเครื่ อ งได้ส ามารถดู ข้ ัน ตอนการท างานของ
เครื่ องช่วยเดินได้ดงั รู ปที่ 5

การทดสอบการทางานของปุ่ มกดต่างๆ การทดสอบจะเริ่ ม
ตั้งแต่การกดเลือกปรับระดับความเร็ ว การทางานของมอเตอร์ ซึ่งสามารถ
ปรับความเร็ วได้ต้ งั แต่ 15- 60 รอบ/นาทีโดยเลือกกดปุ่ มในโหมด Auto
สามารถเลือกปรับความเร็ วได้ 3 ระดับ หรื อ Manual สามารถเลือกปรับ
ความเร็ วได้ 5 ระดับ
4.2 การทดสอบการทางานของเครื่ องช่ วยเดิน
การทดสอบจากผูเ้ ชี่ยวชาญ 2 กลุ่มคือ 1.ผูเ้ ชี่ยวชาญทางด้าน
กายภาพบาบัด 2.ผูเ้ ชี่ยวชาญทางด้านเทคนิค

รู ปที่7 การทดสอบจากนักกายภาพบาบัดและผูเ้ ชี่ยวชาญ
นักกายภาพซึ่ งดูแลผูป้ ่ วยที่ทาการทดลองพบว่าที่ความเร็ ว 15
และ 60 รอบ/นาที ไม่เหมาะสมกับกลุ่มตัวอย่าง ความเร็ วที่เหมาะสมคือ
30 และ 45 รอบ/นาทีเนื่ องจากกลุ่มตัวอย่างเป็ นผูป้ ่ วยที่สามารถช่วยเหลือ
ตัวเองได้บา้ งมีพฒั นาการด้านการเคลื่อนไหวที่ดีในระดับหนึ่ง การใช้
ความเร็ วในระดับนี้ จึงเป็ นการทาให้กล้ามเนื้ อขาของผูป้ ่ วยสามารถ
ปรับตัวเข้ากับสภาวะความเร็ วที่ใช้ในขณะทากายภาพบาบัดได้อย่างดี
ที่สุด และการปรับตัวของระบบหัวใจและหลอดเลือดที่ดีน้ นั ไม่ควรใช้
การออกกาลังหรื อการทางานของกล้ามเนื้ อที่รุนแรงจนเกินไปและ
ผูเ้ ชี่ ยวชาญทางด้านเทคนิ คทดลองและพบว่าความปลอดภัยของผูป้ ่ วย
เป็ นสิ่ งสาคัญสู งสุ ดการวางตาแหน่งเซนเซอร์ ในการตรวจจับการก้าวเท้า
ของผูป้ ่ วยต้องไม่สะดุดในการทากายภาพและในการใช้งานต้องมีการต่อ
สายกราวด์ทุกครั้งในการทากายภาพ
4.3 การประเมินความพึงพอใจ
จัดทาแบบประเมินความ พึงพอใจของเครื่ องช่วยเดิน แบบ
ประเมินมีจานวน 10 ข้อ แบ่งเป็ นด้านการออกแบบและการสร้างเครื่ อง
จานวน 5 ข้อ ด้านการใช้งานเครื่ องจานวน 3 ข้อ และด้านคู่มือ
ประกอบการใช้งานจานวน 3 ข้อระดับความคิดเห็น
แบ่งเป็ น 5 ระดับคือ 5 หมายถึง มากที่สุด 4 หมายถึง มาก 3
หมายถึง ปานกลาง 2 หมายถึงน้อย และ 1 หมายถึง น้อยที่สุด
ระดับการประเมินจะพิจารณาดังนี้
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 4.51-5.00 หมายถึง มากที่สุด
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 3.51-4.50 หมายถึง มาก
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 2.51-3.50 หมายถึง ปานกลาง
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.51-2.50 หมายถึง น้อย
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 0.00-1.50 หมายถึง น้อยที่สุด[7]
ตอนที่ 2 เป็ นข้อเสนอแนะและความคิดเห็นในการพัฒนา
ผลการประเมินความพึงพอใจโดยนักกายภาพบาบัดจานวน 3
คนและผูเ้ ชี่ยวชาญทางด้านเทคนิค จานวน 6 คน พบว่าความพึงพอใจ

รู ปที่5 ขั้นตอนการทางานของเครื่ องช่วยเดิน
3.3 การออกแบบด้านความปลอดภัย
เครื่ องช่วยเดินเป็ นอุปกรณ์ที่ใช้งานกับมนุษย์ ความปลอดภัย
จึงต้องมาเป็ นลาดับแรกคือ[5,6]ได้มีการทาคานสาหรับพยุงตัวผูป้ ่ วย
ไม่ให้ลม้ ขณะทากายภาพการเดินและมีปุ่มฉุ กเฉิ นสาหรับหยุดการทางาน
ให้กบั ผูป้ ่ วยกดเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิ นและมีเสี ยงเตือนดังเพื่อขอความ
ช่วยเหลือ มีการติดตั้งสายกราวด์ที่เต้ารับและเพาเวอร์ ซพั พลายเพื่อ
ป้องกันกรณี เกิดไฟฟ้าลัดวงจร

4. ผลการดาเนินงาน
4.1 การทดสอบการทางานของปุ่ มควบคุมเครื่ องช่ วยเดิน

รู ปที่6 ปุ่ มกดต่างๆและจอแสดงผล
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ด้านการออกแบบและการสร้างเครื่ อง มีคา่ เฉลี่ยรวมสาหรับผูเ้ ชี่ ยวชาญ
ทางด้านเทคนิค (ค่าเฉลี่ย = 4.40) และมีค่าเฉลี่ยรวมผูเ้ ชี่ ยวชาญทางด้าน
กายภาพบาบัด (ค่าเฉลี่ย = 4.27) รองมาด้านการใช้งานเครื่ องช่วยเดิน มี
ค่าเฉลี่ยรวมสาหรับผูเ้ ชี่ ยวชาญทางด้านเทคนิ ค (ค่าเฉลี่ย = 4.17 ) และมี
ค่าเฉลี่ยรวมผูเ้ ชี่ยวชาญทางด้านกายภาพบาบัด (ค่าเฉลี่ย = 3.89) และด้าน
ที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุดได้แก่ดา้ นคู่มือประกอบการใช้งาน โดยมีค่าเฉลี่ยรวม
ผูเ้ ชี่ยวชาญทางด้านเทคนิ ค (ค่าเฉลี่ย = 4.08 )
ตอนที่2 ข้ อเสนอแนะ
1. ข้อ ความปุ่ มสั่ ง งานควรมี ข นาดตัว อัก ษรที่ ใ หญ่ ก ว่ า นี้ เพื่ อ รองรั บ
ผูใ้ ช้งานที่สายตาไม่ดี
2. ควรเพิ่มปุ่ มกดฉุ ก เฉิ น ในรู ป แบบอื่ น นอกการการกด เช่ น แม่ เ หล็ ก
เนื่ องจากผูป้ ่ วยบางคนไม่ ส ามารถที่ จะกดได้อนั เนื่ องมาจากกล้ามเนื้ อ
อ่อนแรง
3. ควรเปลี่ยนเซนเซอร์ ตรวจจับการก้าวเดินเนื่ องจากเซนเซอร์ ตวั ที่ใช้งาน
ปัจจุบนั Infrared Proximity Sensors ไม่สามารถที่จะจับวัตถุที่เป็ นสี ดาได้
4. ควรมีสายรัดข้อมือผูป้ ่ วยเพื่อเพิ่มความปลอดภัยแก่ผทู ้ ากายภาพบาบัด
5. สรุป
เครื่ องช่วยเดินเป็ นเครื่ องกายภาพบาบัดในการฝึ กเดินของ
ผูป้ ่ วยที่มีกล้ามเนื้อขาอ่อนแรงสามมารถปรับโหมดการทางานได้
2
โหมดคือ โหมดอัตโนมัติ (Auto Mode) นั้นจะมีให้เลือก 3 ระดับด้วยกัน
ความเร็ วในการเดิน 15, 45 และ 60 รอบ/นาทีและในส่ วนของตั้งค่าด้วย
ตนเอง (Manual Mode) นั้น จะมีให้เลือกระดับการทางานทั้งหมด 5
ระดับด้วยกันความเร็ วในการเดิน 15, 30, 45,60 และ 75 รอบ/นาที
สามารถใช้ทากายภาพบาบัดฟื้ นฟูขาของผูป้ ่ วยได้ ช่วยเพิ่มประสิ ทธิ ภาพ
ในการทางานของร่ างกาย ทาให้ผปู้ ่ วยสามารถมีคุณภาพชี วิตที่ดีข้ ึน
ช่วยเหลือตนเองเพื่อให้ทากิจวัตรประจาวันได้ดีมากยิง่ ขึ้น มีความ
ปลอดภัยต่อผูใ้ ช้งานและผูด้ ูแล มีราคาต้นทุนในราคา 30,000 บาทซึ่งถูก
กว่าเครื่ องที่นาเข้าจากต่างประเทศ

สัมภาษณ์วนั ที่ 1 เมษายน 2553. ณ สานักพัฒนาสุขภาพจิต กรม
สุขภาพจิต.
[2] รังสรรค์ ชัยเสวิกุล. (2547). การฟื้ นฟูสมรรถภาพผูป้ ่ วยโรคหลอด
เลือดสมอง : การรักษาทางอายุรกรรรม. งานตาราวารสารและสิ่ งพิมพ์
สถานเทคโนโลยีการศึกษาแพทย์ศาสตร์ คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราช
พยาบาล มหาวิทยาลัยมหิ ดล กรุ งเทพมหานคร.
[3] กมลทิพย์ หาญผดุงกิจ. (2547). การฟื้ นฟูสมรรถภาพผูป้ ่ วยโรคหลอด
เลือดสมอง : การฟื้ นฟูสมรรถภาพ. งานตาราวารสารและสิ่ งพิมพ์ สถาน
เทคโนโลยีการศึกษาแพทย์ศาสตร์ คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล
มหาวิทยาลัยมหิ ดล กรุ งเทพมหานคร.
[4] Lokomat Machine Teraphy [ออนไลน์] เข้าถึงได้จาก :
https://www.thairobotics.com/2012/09/19/robotics-rehabilitation/
[5]พุทธิ พงษ์ พลคาฮัก. 2556. อุปกรณ์ช่วยเดิน. สาขาวิชา
กายภาพบาบัด. มหาวิทยาลัยพะเยา. พะเยา. [หน้า1]
[6]ธีรพงศ์ สมุทรอัษฎงค์ และคณะ. 2555. การออกแบบและพัฒนา
อุปกรณ์ช่วยฝึ กเดินสาหรับผูป้ ่ วยโรคหลอดเลือดสมอง.
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. กรุ งเทพฯ. [หน้า1]
[7] สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา. (2553) “คู่มือการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2553”
กรุ งเทพมหานคร : ห้างหุ ้นส่ วนจากัด ภาพพิมพ์.
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คณะผูว้ ิจยั ขอขอบพระคุณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ศรี วิชยั ที่ได้ให้โอกาสและทุนสนับสนุนในการทาวิจยั ตลอดถึงจัดหา
ผูเ้ ชี่ยวชาญในการทดสอบเครื่ องช่วยเดินและขอขอบคุณ โรงพยาบาลจิต
เวชสงขลาราชนคริ นทร์ ที่กรุ ณาช่วยเหลือทางด้านข้อมูลต่างๆ และนัก
กายภาพบาบัดทดสอบเครื่ องช่วยเดิน ซึ่ งเป็ นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการ
วิจยั
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เครื่ องวัดแรงกดบนฝ่ าเท้าโดยใช้ ไมโครคอนโทรลเลอร์
Foot Plantar Pressure Measurement
ธนาฒน์ สุ กนวล1, ขจรเดช ดวงพิลา2, สุ กลั ยา อมตฉายา3, วิชชุ พงษ์ วิบูลเจริ ญ4, ไมตรี ธรรมมา5
1
สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
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ร่ างกาย อาทิเช่ น ความแข็งแรงของกาลังกล้ามเนื้ อแขนขาลดลง สู ญเสี ย
ความสามารถด้านการทรงตัวเป็ นต้น [1] โดยความเสื่ อมต่ าง ๆ ที่ เกิ ด
ขึ้นกับร่ างกายเหล่านี้ เป็ นสาเหตุหลักที่ทาให้ผสู ้ ู งอายุเกิ ดการล้ม และการ
ล้มก็ส่งผลให้เกิ ดสภาวะแทรกซ้อนตามมาภายหลัง ยกตัวอย่างเช่ น การ
บาดเจ็บ หลัง การล้ม การหัก ของข้อ สะโพก จากที่ ผ่ า นมาได้มี ผู ้ผ ลิ ต
นวัตกรรมเครื่ องวัด แรงกดฝ่ าเท้านี้ ข้ ึน มาแล้ว แต่ ยงั มี ราคาสู งและ ยัง
ไม่ได้มีการนาผลที่ ได้มาแสดงผ่านสมาร์ ทโฟน ทางคณะผูจ้ ดั ทาจึ ง ได้
สร้างนวัตกรรม “เครื่ องวัดแรงกดฝ่ าเท้าโดยใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ ”ซึ่ ง
สามรถควบคุมและเก็บค่าการลงน้ าหนักผ่านสมาร์ ทโฟนเพื่อวัดแรงกด
ฝ่ าเท้า ของผู ้ป่ วยที่ สู ง อายุ แ ละสนั บ สนุ น บุ ค ลากรทางการแพทย์ก ับ
งานวิจยั ที่ศึกษาเกี่ยวกับการลดปั จจัยเสี่ ยงต่อการล้มในผูส้ ู งอายุ

บทคัดย่ อ
บทความนี้ น าเสนอการสร้ างนวัตกรรมโดยมี วตั ถุ ป ระสงค์
สาหรับการนาไปใช้ในการประเมินการลงน้ าหนักที่ผิดปกติของผูส้ ู งอายุ
หรื อที่พิการที่ขา โดยการนา FSR เซ็นเซอร์ มาประยุกต์ใช้ในการวัดค่า
น้ าหนัก และทาการประมวลผลสัญ ญาณโดยไมโครคอนโทรลเลอร์
หลังจากนั้นจะส่ งค่าสัญญาณที่ ป ระมวลผลได้ ผ่านการสื่ อสารข้อ มู ล
แบบบูลทูธเพื่อนาไปแสดงผลผ่านสมาร์ ท โฟนที่ เป็ นระบบปฎิ บ ตั ิ ก าร
แอนดรอยด์และสามารถบันทึกข้อมูลการลงน้ าหนักของผูท้ ดลองไว้ใน
หน่วยความจา (Data Logger) ซึ่ งจากผลการทดลองที่ได้ สามารถแสดงค่า
การลงน้ าหนักของผูป้ ่ วยโดยการนาไปใช้งานจริ งได้เป็ นอย่างดี
คาสาคัญ: ระบบสมองกลฝังตัว, แรงกดฝ่ าเท้า

2. หลักการทางานของเครื่ องวัดแรงกดฝ่ าเท้ า

Abstract

ในส่ วนของอิ น พุตคื อ ตัวรั บ แรง ( Force Sensing Resistors)
รั บค่าอิ นพุตที่ อยู่ในรู ปของค่าปริ มาณแรงกด แล้วผ่านกระบวนการจน
กลายเป็ นค่าปริ มาณแรงดันไฟฟ้ า เพื่อป้ อนให้กบั ไมโครคอนโทรเลอร์
เพื่ อ ประมวลผลปริ มาณทางไฟฟ้ า นั้ นในรู ปแบบของสมการทาง
คณิ ตศาสตร์ จนได้ค่าปริ มาณน้ าหนัก ดังรู ปที่ 1

This article presents innovation and are intended for use in the
evaluation of disorders of the elderly or handicapped in the legs. By using
the FSR sensor application used to measure weight and perform signal
processing by microcontroller. After that, it will send a signal that is
processed via Bluetooth communications and leading to the display via
the Smartphone operating system android, and can save the information
to the memory (Data Logger). The result from the trials, It can display
the weight value of the patient, and applying used as well.

FSR 1
Bluetooth
Interface
FSR 2

Keywords: Embedded System Foot Plantar Pressure

FSR 3

Microcontroller
Unit

Tablet

1. บทนา
ปั จจุบนั ประเทศไทยก าลังก้าวเข้าสู่ สังคมของผู ้สู ง อายุเ ต็ ม
รู ปแบบ เนื่องจากประชากรกลุ่มนี้ มีอตั ราเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ ว ซึ่งปั ญหาที่
ตามมาสาหรั บผูส้ ู ง อายุ นั่น ก็ คื อ ความเสื่ อมของระบบต่ า ง ๆ ภายใน

FSR 10

Data logger
(SD Card)

รู ปที่ 1 บล็อกไดอะแกรมการทางานของเครื่ องวัดแรงกดฝ่ าเท้า
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หลังจากนั้นไมโครคอนโทรลเลอร์ [2] จะส่ งค่าน้ าหนักมาให้ก ับ ส่ วน
ของการแสดงผลแบบไร้ สาย ผ่านอุ ป กรณ์ Bluetooth เพื่อแสดงผลบน
แอพพลิเคชัน่ ที่พฒั นาขึ้นภายในสมาร์ ทโฟนหรื ออุปกรณ์อื่น ๆ ที่ทางาน
ด้วยระบบปฏิบตั ิการแอนดรอยด์ โดยภายในแอพพลิ เคชัน่ ก็ยงั มีฟังก์ชนั
สาหรั บติ ดต่อกลับไปยังส่ วนเก็ บ ข้อมู ล (Data logger) สาหรั บควบคุ ม
จังหวะการเริ่ มหรื อหยุดบันทึกข้อมูลค่าน้ าหนักต่อหน่วยเวลา)ส่ วนข้อมูล
จะถูกบันทึกไว้ภายในหน่วยความจา SD Card.

หลั ง จากนั้ นไมโครคอนโทรลเลอร์ จ ะรั บ ค าสั่ ง จากสมาร์ ท โฟน
ระบบปฏิ บตั ิการแอนดรอยด์ผ่านบลูทูธเพื่อบันทึกผลในดาต้าล็อกเกอร์
บลู ทูธ (Bluetooth) จะเป็ นตัวกลางที่ ใ ช้เ ชื่ อมต่ อ ระหว่างไมโครคอล
โทรลเลอร์ กบั สมาร์ ทโฟนระบบปฏิ บตั ิการแอนดรอยด์ เพื่อรับส่ งข้อมูล
จากสมาร์ทโฟนระบบปฏิบตั ิการแอนดรอยด์ไปยังไมโครคอลโทรลเลอร์
ระบบปฏิบตั ิการแอนดรอยด์จะเป็ นส่ วนของการแสดงผลแรง
กดของฝ่ าเท้า เราสามารถสร้ างและออกแบบแอพพลิ เคชั่นบนสมาร์ ท
โฟนระบบปฏิ บ ัติ ก ารแอนดรอยด์ ไ ด้ โ ดยใช้ Appinverter 2 [3] ใน
ออกแบบแอพพลิ เ คชั่น เพื่ อที่ จะน าไปใช้ใ นส่ วนของการแสดงผลค่ า
ต่างๆ ที่รับค่ามาจากไมโครคอนโทรลเลอร์ โดยผ่านบลูทูธ ส่ วนบันทึก
ข้อมูลจะรั บคาสั่งจากไมโครคอนโทรลเลอร์ เ พื่ อใช้ส าหรั บ วัด ค่ า และ
บันทึ กข้อมูลในรู ปสัญญาณชนิ ดต่าง ๆ โดยมี เซนเซอร์ รับค่าในรู ปของ
อนาล็อก และส่ งผ่านเครื่ องแปลงสัญญาณให้กลายเป็ นดิ จิตอลและนาไป
เก็บในหน่วยความจาของของเอสดีการ์ ด
ในกระบวนการหาค่ า คุ ณ สมบัติ ท างไฟฟ้ า ที่ เ กิ ด จากการ
กระท าของแรงกด เราใช้ห ลัก การวิ เ คราะห์ ก ารถดถอย (Regression
Analysis) เป็ นการศึ ก ษาความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งตั ว แปร 2 ตั ว ว่ า มี
ความสัม พัน ธ์ ก ัน หรื อ ไม่ แ ละมี ค วามสัม พัน ธ์ ก ัน ในระดับ ใด ผลการ
วิเคราะห์ความสัมพันธ์ จะทาให้ทราบถึงความสัมพันธ์ดงั กล่าว ดังนั้น จึง
อาจจะต้องทาการวิเคราะห์โดยอาศัยค่าที่ทราบจากตัวแปรหนึ่งแล้วนาไป
พยากรณ์ค่าของอีกตัวแปรหนึ่ ง ว่ามีความแปรผันในสัดส่ วนเท่าใดหรื อ
ในระดับใด การวิเคราะห์ในลักษณะของตัวเกณฑ์เพื่อใช้ในการพยากรณ์
นี้ เรี ยกว่า การวิเคราะห์การถดถอย ซึ่ งถ้าตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธ์
กัน อย่ า งสมบู ร ณ์ โดยมี ค่ า Rxy ใกล้ เ คี ย งกับ +1.00 หรื อ -1.00 ย่ อ ม
หมายถึ งว่า การพยากรณ์จะยิ่งมีความถูกต้องมากขึ้น แต่ถา้ ค่า มีค่าต่า ๆ
การพยากรณ์ ในลักษณะของการวิเคราะห์ การถดถอยก็อาจจะเกิ ดความ
ผิดพลาดขึ้นได้

3. การออกแบบและการทางาน
ตัวตรวจจับ FSR มีหลักการทางานดังนี้ เมื่อไม่มีการออกแรง
กด หรื อลงน้ าหนัก ตรงบริ เวณพื้ น ผิ ว รั บ แรงของตัว FSR จะท าให้
โครงสร้ า งภายในที่ เ ป็ นชั้น บนกับ ชั้น ล่ า งของตัว ตรวจจับ ไม่ เ กิ ด การ
สัมผัสกัน ส่ งผลให้ความต้านทานภายในของตัวตรวจจับมีค่าสู งมากแต่
ถ้าหากมีการออกแรงกดหรื อลงน้ าหนักขึ้นก็จะส่ งผลให้ช้ นั บนกับชั้นล่าง
เริ่ มสัมผัสกันขึ้นทาให้ค่าความต้านทานภายในของตัวตรวจจับมีค่าลดลง
และถ้าหากเพิ่มแรงกดหรื อลงน้ าหนักมากขึ้นก็จะส่ งผลให้ช้ นั บนกับชั้น
ล่างสัมผัสกันมากขึ้ นไปอี ก ทาให้ค่าความต้านทานภายในลดลงไปอี ก
เรื่ อย ๆ ทางคณะผูจ้ ดั ทาจึงได้นาตัวตรวจจับ FSR มาต่อร่ วมกับวงจรแบ่ง
แรงดัน (Voltage Divider) เพื่อที่ จะแปลงค่าความต้านทานเป็ นรู ป แบบ
ของแรงดัน ไฟฟ้ า เพื่ อ น าไปใช้ ง านในส่ ว นอิ น พุ ต ท์ ใ ห้ ก ับ ไมโครคอนโทรลเลอร์ต่อไป ดังรู ปที่ 2 โดยจะเห็นได้วา่ ในช่วงแรกที่ออกแรงกด
หรื อลงน้ าหนักมีค่าน้อย (ต่ากว่า 20 กรัม หรื อ ไม่มีแรงกระทาเลย) จะทา
ให้ความต้านทานภายในตัวตรวจจับมี ค่าสู ง (มากกว่า 100 กิ โลโอห์ ม )
ส่ วนในช่วงหลังเมื่อแรงกดหรื อน้ าหนักมีค่าเพิ่มขึ้นเรื่ อย ๆ ก็จะทาให้ค่า
ความต้านทานภายในของตัวตรวจจับ มี ค่ าลดลงตามลงมาด้วยนั่น เอง
ไมโครคอนโทรลเลอร์ เป็ นส่ วนของการประมวลผลค่าแรงดันที่รับมาจาก
อินพุตท์และทาการประมวลผลทางคณิ ตศาสตร์ โดยสามารถเขี ยนคาสั่ง
โปรแกรมที่จะเชื่ อมต่อกับบลูทูธ เพื่อส่ งค่าที่ได้จากตัวรับ FSR ไปแสดง
บนแอพพลิเคชัน่ ผ่านสมาร์ ทโฟน ระบบปฏิบตั ิการแอนดรอยด์
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เมื่อ R คือ สัมประสิ ทธิ์ ของการตัดสิ นใจ มีค่าระหว่าง 0 ถึง 1 , y คือตัว
แปรตามของค่าที่คานวณได้จากสมการ ซึ่งไม่ใช่ค่า yi ใน แต่ละค่าที่เป็ น
พารามิเตอร์ในการหาสมการคาดคะเน xi คื อ ตัว แปรอิ ส ระหรื อตัว
แปรต้น โดยที่ i  1, 2,3,..., n , x คื อ ค่าเฉลี่ ยเลขคณิ ตของตัวแปรอิสระ
หรื อตัวแปรต้น, yi คือ ตัวแปรตามของค่าพารามิเตอร์ ที่ใช้ในการคานวณ
สมการคาดคะเน โดยที่ i  1,2,3,..., n , y คือ ค่าเฉลี่ ยเลขคณิ ตของตัว
แปรตาม yi , a คื อ ค่ าคงที่ (Constant) เป็ นค่ าที่ ตดั กับ แกน Y , b คื อ
ความชัน (Slope) ของเส้นกราฟ และ n คือ จานวนของข้อมูล
2

รูปที่ 2 หลักการทางานของตัวตรวจจับแรง FSR [3]
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4. ผลการดาเนินงาน
การทดลองหาความถู ก ต้องของตาแหน่ งการแสดงผลของ
ตาแหน่งแรงกดของ FSR ที่รองเท้า เทียบกับ เอนดรอยด์แอพพลิ เคชัน่ ที่
ได้พฒั นาขึ้น

รู ปที่ 6 การใช้เครื่ องวัดแรงกดบนฝ่ าเท้าเดินทดสอบกับอาสาสมัคร
การทดสอบเครื่ องวัดแรงกดบนฝ่ าเท้ากับกลุ่ มเป้ าหมายที่ เ ป็ น
ผูส้ ู งอายุจานวน 30 คน จากรู ปที่ 6 ได้ติดตั้งเครื่ องวัดแรงกดบนฝ่ าเท้า
ให้กบั อาสาสมัครโดยกาหนดให้เดิ นเป็ นระยะทางไม่น้อยกว่า 20 เมตร
พร้อมกับบันทึกผลการทดลอง โดยผลของการบันทึกแรงที่กดลงบน FSR
แต่ ล ะตัว จะไม่ เ ท่ า กัน ซึ่ งผลการทดลองนั้ส ามารถน าไปให้ บุ ค ลากร
ทางการแพทย์วิเคราะห์การลงน้ าหนักของผูส้ ู งอายุได้ว่าเป็ นการเดิ นผิด
รู ป หรื อไม่ โดยแสดงลักษณะการวิ เคราะห์ ดงั รู ปที่ 7 ลัก ษณะของการ
เปรี ยบเทียบการลงน้ าหนักบนฝ่ าเท้าของบุคลที่แตกต่างกัน

รู ปที่ 4 ตาแหน่งตัวตรวจจับแรง FSR บนพื้นรองเท้าเทียบกับตาแหน่ง
บนแอพพลิเคชัน่
จากรู ปที่ 4 ได้ติดตั้งตัว FSR ไว้บนพื้นรองเท้าตามตาแหน่ง และระยะห่ าง
ตามที่ได้ออกแบบไว้ และได้ทาการติดตั้งเป็ นดังตัวอย่างโดยกาหนดให้
ตัว FSR ลาดับที่ 1 เป็ นหมายเลข 1 เรื่ อยไปจนถึงลาดับที่ 10

รู ปที่ 5 การทดสอบกดตัวตรวจจับแรง FSR แบบสุ่ มช่องน้ าหนัก แสดง
ค่าน้ าหนัก และแถบสี

รู ปที่ 7 ค่าน้ าหนักทั้ง 10 ค่าที่บนั ทึกผลได้จาก Data Logger
ในขณะเดินของตัวอย่างอาสาสมัคร 1 ท่าน
ในการการทดสอบความถู กต้องของค่ าน้ าหนักเฉลี่ ยจากตัว
ตรวจจับแรง FSR ทั้ง 10 ตัว โดยการนาตุม้ น้ าหนักมาตรฐาน 10 ค่ามาทา
การสอบเทียบ แล้วบันทึกผลการทดลองในตารางที่ 1 ซึ่งสามารถสรุ ปได้
ว่า ตัว FSR สามารถวัดค่าน้ าหนักของวัตถุทดสอบตั้งแต่ 1 จนถึง 10 ใน
ระหว่างช่วงน้ าหนักตั้งแต่ 0 ไปจนถึงประมาณ 10 กิโลกรัม ตัว FSR จะมี
ค่ าความคลาดเคลื่ อนอยู่ระหว่างร้ อยละ 0 ถึ ง 5 หรื อน้ าหนัก ที่ วดั ได้มี
ความคลาดเคลื่อนไม่เกิน 300 กรัม แต่หลังจากที่ตวั FSR วัดน้ าหนักของ

จากรู ปที่ 5 ทดลองการออกแรงกดตัว FSR แบบสุ่ มลาดับและมี
ผลการทดสอบช่องน้ าหนักลาดับที่ 6 แสดงค่าน้ าหนัก 4.03 กิโลกรัม และ
แถบสี พ้ืนหลังเป็ นสี ส้ม (มากกว่าเท่ากับ 4 และน้อยกว่า 7 กิ โลกรัม) ช่ อง
น้ าหนักลาดับที่ 8 แสดงค่าน้ าหนัก 1.93 กิ โลกรัม และแถบสี พ้ืนหลังเป็ น
สี เขียว (มากกว่า 0 และน้อยกว่า 4 กิ โลกรั ม) และช่ องน้ าหนักลาดับที่ 8
แสดงค่าน้ าหนัก 2.56 กิโลกรัม และแถบสี พ้นื หลังเป็ นสี เขียว (มากกว่า 0
และน้อยกว่า 4 กิ โลกรั ม) ซึ่ งผลการทดลองสามารถแสดงค่าแรงกดได้
ถูกต้องตามตาแหน่งที่สุ่ม
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ตารางที่ 1 ความถูกต้องของค่าน้ าหนักจากวงจรตรวจจับแรง FSR
วงจรตรวจจับ
ความคลาดเคลื่อน
ชนิดของวัตถุ
แรงFSR
ร้ อยล่ะ
ตุม้ น้ าหนัก 1 กก.
0.9275
0.0725
ตุม้ น้ าหนัก 2 กก.
1.9492
0.0508
ตุม้ น้ าหนัก 3 กก.
2.8262
0.1738
ตุม้ น้ าหนัก 4 กก.
3.9202
0.0798
ตุม้ น้ าหนัก 5 กก.
4.6240
0.376
ตุม้ น้ าหนัก 6 กก..
5.8650
0.135
ตุม้ น้ าหนัก 7 กก.
6.7002
0.2998
ตุม้ น้ าหนัก 8 กก.
7.3407
0.6593
ตุม้ น้ าหนัก 9 กก.
8.0070
0.993
ตุม้ น้ าหนัก 10 กก.
9.0010
0.999
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วัตถุทดสอบตั้งแต่ 8 ไปจนถึง 10 หรื อที่ช่วงน้ าหนักระหว่าง 8 ไปจนถึง
10 กิโลกรัม ตัว FSR จะมีค่าความคลาดเคลื่ อนสู งมาก (มีค่ามากกว่าร้ อย
ละ 5 ขึ้ นไป) ท าให้ ค่ า น้ าหนั ก ที่ ต ั ว FSR สมควรจะวัด ได้ มี ค วาม
คลาดเคลื่อนไปมากกว่า 500 กรัม
5. สรุป
ในการออกแบบ และสร้ างนวัตกรรมเครื่ องวัดแรงกดฝ่ าเท้า
โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อนาไปใช้ในการประเมินการลงน้ าหนักที่ ผิดปกติ
ของผูส้ ู งอายุ หรื อผูท้ ี่พิการที่ขา เพื่อลดปั จจัยเสี่ ยงต่อการล้มของผูส้ ู งอายุ
และสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์กบั งานวิจยั ที่ศึกษาเกี่ ยวกับการลด
ปัจจัยเสี่ ยงต่อการล้มของผูส้ ู งอายุน้ ี พบว่าสามารถนาไปใช้ในการประเมิน
การลงนาหนักได้จริ งโดยจากการทดลองจากอาสาสมัครจานวน 30 ท่าน
แต่ ใ นการน าไปใช้ง านจริ ง นั้น ยัง มี อุ ป สรรคจากเรื่ อ งขนานของส่ วน
ควบคุม และแบตเตอรี่ ที่ยงั มีขนานใหญ่ ทาให้การนาไปใช้งานนั้นอาจไม่
คล่ อ งตัว ซึ่ งในอนาคตยัง สามารถปรั บ ขนานของกล่ อ งควบคุ ม และ
แบตเตอรี่ ให้มีขนานเล็ก และน้ าหนักเบา จึงจะสามารถนาไปใช้งานได้มี
ประสิ ทธิภาพมากยิง่ ขึ้น
6. กิตติกรรมประกาศ
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ระบบสื บค้ นข้ อมูลทางการแพทย์ โดยวิธีร้ ู จาใบหน้ าสาหรั บหุ่นยนต์ ดูแลผู้ป่วย
A Medical Information Retrieval System Using Facial Recognition for Robotic Patient Care
จักรี พิชญ์ พบิ ุล, กมล บุญล้ อม และ ธวัชชัย สุ เขื่อน
ศูนย์ความเชี่ยวชาญทางคลื่นไมโครเวฟและเทคโนโลยีหุ่นยนต์ สานักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
80 ถนนพหลโยธิน ตาบลบ้านดู่ อาเภอเมือง จังหวัดเชี ยงราย 57100 โทรศัพท์ 053-776395 E-mail:jphrae56@gmail.com

Keywords: Face Detection, the Robot Patient Care, Face Recognition.

บทคัดย่ อ
ปัจจุบนั กลุ่มประชากรผูส้ ู งอายุมีอตั ราเพิ่มมากขึ้น อาจประสบ
ปั ญหาเกี่ ยวกับอาการป่ วยทางด้านสุ ขภาพ หรื อไม่มีลูกหลานค่อยดู แล
ตลอดเวลา เมื่อผูส้ ู งอายุมีอาการป่ วยแล้วไปพบแพทย์ และผูส้ ู งอายุตรวจ
รักษาจะได้ยาจากแพทย์ม ารั บประทานหรื อตารางนัดแพทย์ค รั้ง ต่ อไป
เมื่อมีลูกหลานคอยดูแลผูส้ ู งอายุอาจจะหลงลืมได้ ทางผูว้ ิจยั จึงได้จดั ทา
ระบบสื บค้นประวัติทางการแพทย์โดยวิธีรู้จาใบหน้าสาหรับหุ่ นยนต์ดูแล
ผูป้ ่ วย ที่ ใ ช้ก ารตรวจจับใบหน้าเพื่อวิเ คราะห์ ระบุ ตวั บุค คลเพื่ อใช้ค ้น
ข้อ มู ล ทางการแพทย์ จากการทดลองของระบบสื บ ค้น ข้อ มู ล ทาง
การแพทย์โดยวิธีรู้จาใบหน้า ใช้บุคคลกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 7 คน ระบบ
สามารถระบุ ต ัว ตนได้ คิ ด เป็ นเปอร์ เ ซ็ น ต์ ค วามถู ก ต้ อ งเท่ า กั บ 100
เปอร์ เซ็นต์ และระยะทางที่สามารถบอกค่าความถูกต้องของการระบุตวั
บุค คลอยู่ช่ วงระยะที่ 1 เมตรถึ ง 4 เมตร สามารถน าไปประยุก ต์ใ ช้ก ับ
ระบบหุ่นยนต์จดจาใบหน้าคนได้ในอนาคต
คาสาคัญ: ตรวจจับใบหน้า, หุ่ นยนต์ดูแลผูป้ ่ วย, รู ้จาใบหน้า

1. บทนา
ปั จจุบนั กลุ่ มจานวนประชากรของผูส้ ู งอายุมี อตั ราที่ เ พิ่ ม ขึ้ น
และผูส้ ู งอายุที่อาศัยอยูเ่ พียงลาพังโดยไม่มีผใู ้ หญ่วยั แรงงานอาศัยอยู่ด้วย
ซึ่ งอาจมีสาเหตุมาจากโสดไม่ได้แต่ งงาน คู่สมรสเสี ยชี วิตหรื อหย่าร้ าง
ลู ก หลานย้า ยไปถิ่ น อาศัย อยู่ต่ า งพื้ น ที่ หรื อแต่ ง งานแยกครอบครั ว
ผูส้ ู งอายุที่ อาศัยอยู่เ พี ยงล าพังจะประสบปั ญหาทางด้านสุ ข ภาพ เมื่ อมี
อาการป่ วยแล้วไปพบแพทย์เ พื่อรั ก ษา ทางแพทย์ได้จดั ตารางการพบ
แพทย์เ พื่ อ สอบถามอาการในครั้ งต่ อ ไป ผู ้สู ง อายุที่ อ ยู่เ พี ย งล าพัง อาจ
หลงลืมทาให้ไม่ได้ไปพบแพทย์ตามที่ได้นดั หมายไว้
ดั ง นั้ นทางผู ้ วิ จ ั ย จึ ง ได้ น าเสนอระบบสื บค้ น ข้ อ มู ล ทาง
การแพทย์โดยวิธีรู้จาใบหน้าสาหรับหุ่ นยนต์ดูแลผูป้ ่ วย สร้างหุ่ นยนต์เพื่อ
อานวยความสะดวกด้านการให้ขอ้ มูลทางการแพทย์ได้ประยุกต์ใช้เทคนิ ค
การรู้จาใบหน้า (Face Recognition) การตรวจจับใบหน้า (Face Detection)
ที่ ใ ช้ฟังก์ชั่นของ โอเพนซี วี (Open CV) ในการตรวจหาใบหน้า และ
เทคโนโลยีของ Microsoft Cognitive Services ที่ใช้ในการแยกแยะใบหน้า
จากหน่ วยประมวลผลกลางหรื อเครื่ อ งแม่ ข่ า ย และการน าข้อมู ล จาก
ฐานข้อมูลมาแสดงที่เครื่ องลูกข่ายหรื อตัวหุ่ นยนต์

Abstract
Current population groups for the elderly up May have
problems about symptoms of health Or has no children, then take care of
the time. When the elderly are ill, and then go to the doctor. The elderly
and make sure the treatment will be medication from the physician to eat
or table to visit a doctor. When there are the children take care of the
Elderly may be forgotten. The Investigator will conduct the system query
the medical history by way of speech recognition faces for the robot
patient care. Use the face detection to analyze identify the people to use
the search query medical information. From the trial of the system query
the medical information by the way the face recognition. Use a group of
people are all examples of 7, the system can be identified as a percentage
of 100 percent And Walking distance to tell the value of the person who
is the range where a 1 m to 4 m. Can be applied to the system the robot
recognizes faces in the future.

รู ปที่ 1 แผนผังการทางานของระบบสื บค้นข้อมูลทางการแพทย์โดยวิธี
รู้จาใบหน้า
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2. ทฤษฎีทเี่ กีย่ วข้ อง
ในการสร้ างระบบการสื บค้นประวัติทางการแพทย์โดยใช้
เทคนิ ค การรู้ จ าส าหรั บ หุ่ น ยนต์ดู แ ลผู ้สู ง อายุ ในบทความต่ อ ไปนี้ จะ
กล่าวถึ งความรู้ พ้ืนฐานของเทคโนโลยีและเครื่ องมื อที่ ใช้ในการพัฒนา
ดัง ต่ อ ไปนี้ คื อ การตรวจจับ ใบหน้า (Face Detection), วิ ธี ก ารในการ
ตรวจจับใบหน้าของ Viola - jones, การรู้จาใบหน้า (Face Recognition) ,
การวิ เ คราะห์ องค์ประกอบหลัก (Principle Component Analysis) และ
ไมโครซอฟต์คอนนิทิพเซอร์ฝิซ (Microsoft Cognitive Services)

รู ปที่ 3 The Integral Image
2.3 การรู้ จาใบหน้ า (Face Recognition)
การวิเคราะห์องค์ประกอบหลักหรื อ PCA [5] เป็ นวิธีทางสถิติ
ที่ ใ ช้ ส ร้ า งเมตริ ก ซ์ ข องความแปรปรวนร่ ว ม (Covariance matrix) จาก
ข้อมูล ภาพ โดยจะถู ก นาไปใช้ใ นการสร้ างภาพใบหน้าไอเกน (Eigen
faces)

2.1 การตรวจจับใบหน้ า (Face Detection)
การตรวจจับใบหน้า (Face Detection)[1]-[3] คือกระบวนการ
ค้น หาใบหน้ า ของบุ ค คลจากภาพหรื อวี ดี โ อหลั ง จากนั้ นก็ ท าการ
ประมวลผลภาพใบหน้าที่ได้ สาหรับขั้นตอนถัดไปเพื่อให้ภาพใบหน้าที่
ตรวจจับได้ง่ายต่อการจาแนก และอัลกอริ ทึมที่ใช้ในการตรวจจับใบหน้า
ในปัจจุบนั ก็มีอยูด่ ว้ ยกันหลายวิธีซ่ ึ งอัลริ ทึมในการตรวจจับใบหน้าที่ดีน้ นั
มีส่วนช่วยในการจาแนกใบหน้าได้แม่นยาและรวดเร็ วขึ้น

[1]

2.2 วิธีการตรวจจับใบหน้ าของ Viola-Jones
หลักการพื้นฐานของอัลกอริ ท่ ึมของ Viola-Jones [4] คือการ
นาภาพที่ ต้อ งการตรวจหาใบหน้า มาแบ่ งเป็ นภาพย่อ ย (Sub-window)
จากนั้นภาพย่อยดังกล่าวจะถูกพิจารณาเป็ นภาพอินพุตของกระบวนการ
ตรวจหาใบหน้า เทคนิ คทัว่ ไปในการตรวจหาใบหน้าจะทาการปรับขนาด
ของภาพอินพุตแตกต่างกันหลาย ๆ ขนาดและใช้ตวั ตรวจจับ (Detector) ที่
มีขนาดคงที่คน้ หาวัตถุ ข้อเสี ยของวิธีน้ ี คือ ใช้เวลาในการคานวณไม่คงที่
แล้ว Viola-Jones จึ งได้เ สนอวิ ธีใ หม่ โดยใช้ก ารปรั บขนาดตัวตรวจจับ
แทนการปรั บขนาดรู ปภาพอิ นพุต และใช้ตวั ตรวจจับทาการตรวจจับ
ใบหน้าหลายๆรอบ แต่ละรอบใช้ขนาดตัวตรวจจับที่แตกต่างกัน ซึ่ งเมื่อ
ทาการเปรี ยบเทียบกับ วิ ธีเ ดิ ม พบว่าใช้เวลาค านวณไม่ แตกต่ างกันมาก
ดังนั้น Viola-Jonesได้คิดค้นตัวตรวจหาที่ ใช้จานวนครั้ งในการค านวณ
คงที่แม้จะมีขนาดของภาพแตกต่างกัน โดยตัวตรวจหาดังกล่าวนี้ สร้ างขึ้น
โดยใช้ Features ของ Haar wavelets และ Integral image

โดยข้อมูลภาพใบหน้าขนาด NxN พิกเซล จะถู กแปลงให้อยู่
ในรู ปแบบของเวกเตอร์ 1 มิติ ขนาด N2x1 จากสมการที่ 1 และสร้างเป็ น
เมตริ กซ์จนถึงเวกเตอร์ของชุดข้อมูลที่ m จะเป็ นคอลัมน์ที่ m ของเมตริ กซ์
ดังนั้นจะได้เมตริ กซ์ A ที่มีมิติ n x m โดยที่ m หมายถึ ง ข้อมูลภาพที่ m
และ n หมายถึ ง มิ ติ ข องชุ ด ข้อ มู ล นั้ น และสร้ า งเมตริ กซ์ ข องความ
แปรปรวนร่ วม (Covariance matrix) จากข้ อ มู ล ภาพ ค านวณหาค่ า
ไอเกนเวคเตอร์ (v) และค่าไอเกน (μ) ของเมตริ กซ์ความแปรปรวนร่ วม
สร้างเป็ นภาพใบหน้าไอเกนขึ้นมา
2.4 Microsoft Cognitive Service
Microsoft Cognitive Service เป็ นส่ วนที่ช่วยในการตรวจสอบ
แยกแยะใบหน้าบุคคล โดยสามารถตรวจจับใบหน้าได้ถึง 64 หน้าคนที่มี
ความเที่ยงตรงสู งที่หันหน้าเข้าหาตาแหน่ งในภาพ และภาพสามารถระบุ
ได้โดยไฟล์รูปภาพหรื อ ยูอาร์แอล (URL) การแสดงผลรู ปกรอบสี่ เหลี่ยม
บนใบหน้า เพื่อแจ้งให้ทราบว่ามีการหันหน้าเข้าหาตาแหน่ งในภาพจะถูก
ส่ งกลับมาพร้ อมกับแต่ละใบหน้าที่ตรวจพบ อีกทางเลื อกหนึ่ งคือให้การ
ตรวจจับใบหน้าจะแยกเป็ นชุ ดข้อมูลที่เกี่ ยวข้องกับใบหน้าเช่ น ท่าทาง ,
เพศ , อายุ , ดวงตาและแว่นตา

รูปที่ 2 Examples of the Haar features
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2.5 วิธีหาค่าความถูกต้ อง
ค่าความถูกต้อง หมายถึ ง การที่ ผลการวิเคราะห์ที่ไม่มีค่าเข้า
ใกล้ความจจริ ง (True Value) ซึ่ งค่าจริ งไม่มีใครทราบเนื่ องจากในการวัด
มีความคลาดเคลื่อนเกิดขึ้น การบ่งบอกถึงความถูกต้องของวิธีวิเคราะห์จึง
ต้องเปรี ยบเทียบค่าที่วดั ได้กบั ค่าจริ งที่ยอมรับกัน (Accepted True Value)
ดังสมการที่ 1

4. วิธีการทดลองและผลการทดลอง
วิธีการทดลองของระบบสื บค้นข้อมูลทากการแพทย์โดยวิธี
รู ้ จาใบหน้าส าหรั บ หุ่ น ยนต์ดู แ ลผูป้ ่ วย ทดลองกับ กลุ่ ม ตัวอย่างบุ ค คล
ทั้ง หมด 7 คน โดยขั้น ตอนแรกบัน ทึ ก ข้อ มู ล และรู ปภาพลงระบบ
ฐานข้อมูล และทดลองการตรวจสอบการระบุตวั บุคคล ดังแสดงภาพที่ 4

[2]

3. วิธีการทางาน
ระบบสื บค้นข้อมูลทางการแพทย์โดยวิธีรู้จาใบหน้าสาหรับ
หุ่ นยนต์ดูแลผูป้ ่ วย มีองค์ประกอบการทางานของระบบแยกออกเป็ น 2
ส่ ว น คื อ ส่ ว นแรกเป็ นการท างานในส่ ว นของผู ้ดู แ ลระบบ (Admin)
หมายถึง พยาบาล,แพทย์ที่มีความรับผิดชอบในการดูแลผูป้ ่ วย การทางาน
ส่ วนที่ 2 เป็ นการทางานในส่ วนของการวิเคราะห์ใบหน้าเพื่อใช้ในการ
สื บค้น ข้อ มู ล ระบบท างานอยู่ บ นตัว หุ่ น ยนต์ ที่ เ ชื่ อ มต่ อ กั บ ระบบ
ฐานข้อมูล

รู ปที่ 4 การตรวจจับใบหน้าเพื่อการวิเคราะห์บุคคลและการเก็บ ข้อ มู ล
รู ปภาพ
การทดลองความถูกต้องของการระบุตวั บุคคล โดยใช้ขอ้ มูล
จากลุ่ ม บุ ค คลตัวอย่าง มาวิ เ คราะห์ เ พื่ อหาความถู ก ต้องในการระบุ ต ัว
บุคคลในแต่ละระยะ เริ่ มตัง่ แต่ระยะที่ 1 เมตร จนถึงระยะ 10 เมตร และ
เก็บบันทึกค่าความถูกต้องได้ผลดังแสดงในรู ปที่ 5
จากการทดลองของระบบสื บค้นข้อมูลทางการแพทย์โดยวิธี
รู ้ จาใบหน้าส าหรั บหุ่ นยนต์ดูแลผูป้ ่ วย ทาการทดลองจากกลุ่ม ตัว อย่าง
ได้ผลการวิเคราะห์และเปรี ยบเทียบการระบุตวั ตน ได้ผลดังตารางที่ 1

3.1 การทางานส่ วนของผู้ดูแล
ส่ วนของผูด้ ูแลระบบ มีพยาบาล หรื อแพทย์ เป็ นผูท้ ี่คอยดูแล
ระบบและป้ อนข้อมูลของผูป้ ่ วยลงในระบบฐานข้อมูล การทางานของ
ส่ วนผูด้ ูแลระบบ นาข้อมูลขอผูป้ ่ วยมากรอกลงในโปรแกรม โดยข้อมูล
ของผูป้ ่ วยจะประกอบได้ด้ว ย ประวัติส่วนตัว ข้อมู ล การทานยา และ
ข้อมูลการพบแพทย์ เป็ นต้น เพื่อนาข้อมูลทั้งหมดมาบันทึ กแล้ว ระบบ
ฐานข้อมูลและบันทึกรู ปภาพผูป้ ่ วยไปยังส่ วนของ Microsoft Cognitive
Services เพื่อให้ระบบเรี ยนรู้ลกั ษณะใบหน้าของผูป้ ่ วย

ตารางที่ 1 ผลการทดลองการตรวจสอบตัวบุคคลของระบบสื บค้นข้อมูล
ทางการแพทย์โดยวิธีรู้จาใบหน้า

3.2 การทางานส่ วนของหุ่นยนต์
การท างานส่ ว นของตัว หุ่ น ยนต์ มี เ ครื่ อ งมิ นิ ค อมพิ ว เตอร์
(NUC) ที่ ใ ช้ ใ นการประมวลผลและมี ก ารท างานของโปรแกรมเมื่ อ
ผูใ้ ช้งานหรื อผูป้ ่ วยผ่านเข้ามาภายในบริ เ วณหน้าหุ่ น ยนต์ใ นระยะการ
มองเห็นของกล้อง โปรแกรมจะเริ่ มทาการตรวจสอบลักษณะใบหน้า เมื่อ
โปรแกรมตรวจพบลัก ษณะใบหน้าจะบันทึ กเป็ นไฟล์รูป ภาพ แล้วส่ ง
รู ปภาพไปยัง Microsoft Cognitive Services เพื่อแยกแยะตัวบุคคล และนา
ข้อมูลมาเปรี ยบกับข้อมูลที่อยูใ่ นระบบฐานข้อมูล เมื่อได้ผลที่ตรงการกัน
จะแสดงข้อมูลผ่านทางระบบเสี ยงของหุ่นยนต์
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รูปที่ 5 ผลการทดลองการหาค่าความถูกในการวิเคราะห์บุคคล

5.สรุป
จากการทดลองของระบบสื บค้นข้อมูลทางการแพทย์โดยวิธี
รู้จาใบหน้าสาหรับหุ่นยนต์ดูแลผูป้ ่ วย สรุ ปได้วา่ ระบบสามารถตรวจสอบ
และระบุตวั บุคคล จากกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 7 คน สามารถระบุได้ถูกต้อง
ทั้งหมด 7 คน และระยะที่ระบบสามารถตรวจจับและวิเคราะห์ได้ค่าความ
ถู ก ต้องอยู่ที่ระยะ 1 – 4 เมตร ได้ค่ าความถู กต้องอยู่ที่ 100% และระยะ
ตั้งแต่ 5- 10 เมตร สามารถระบุตวั บุคคลได้ แต่ความถูกต้องจะลดลง
6. เอกสารอ้างอิง
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บทคัดย่ อ

Abstract

งานวิจยั นี้ เป็ นการพัฒนาระบบติ ด ตามดวงอาทิ ตย์อตั โนมัติ
แบบ 2 แกนตามระบบสุ ริยวิถี สาหรับเซลล์แสงอาทิ ตย์ มีวตั ถุประสงค์
เพื่อสร้างระบบติดตามดวงอาทิตย์แบบ 2 แกน และหาประสิ ทธิ ภาพของ
เครื่ องมือที่สร้างขึ้น มีข้ นั ตอนการวิจยั คือ 1) ออกแบบและสร้างเครื่ องมือ
2) พัฒ นาโปรแกรมค านวณต าแหน่ ง ปรากฏของดวงอาทิ ต ย์ 3) น า
เครื่ อ งมื อ ไปใช้ ส าหรั บ ผลิ ต กระแสไฟฟ้ าแล้ว หาประสิ ท ธิ ภ าพของ
เครื่ องมือ
ผลการวิจยั พบว่า 1) ผลการสร้ างเครื่ องมื อ ได้ระบบติ ดตาม
ดวงอาทิ ตย์แบบ 2 แกน ประกอบด้ วยไมโครคอนโทรลเลอร์ สเต็ปปิ ง
มอเตอร์ มุ ม อะซิ มุ ท และมุ ม อัล ติ จู ด วงจรวัด ค่ า กระแสไฟฟ้ าและ
แรงดันไฟฟ้ า โมดูลอ่านและเขียนข้อมูลลง SD Card โมดูลนาฬิกา โมดูล
วัดมุมเอียง และจอแอลซี ดีแสดงผล 2) ผลการพัฒนาโปรแกรม เริ่ มจาก
การแปลงตาแหน่งในระบบสุ ริยวิถีเป็ นค่าไรต์เอสเซนชันและเดคลิเนชัน
จากนั้นน าไปค านวณหาค่ ามุ ม อะซิ มุ ท และมุ ม อัล ติ จูด พบว่าสามารถ
ค านวณหาตาแหน่ งปรากฏของดวงอาทิ ตย์ได้อย่างแม่ น ยาโดยมี ค วาม
คลาดเคลื่อนของมุมอะซิ มุทเท่ากับ 0.07% และมุมอัลติ จูดเท่ากับ 1.49%
3) ผลการนาเครื่ องมือไปใช้งาน พบว่า ผลิ ตกระแสไฟฟ้ าสู งสุ ด 5.98 A
แรงดัน ไฟฟ้ าสู งสุ ด 15.51 V ก าลังไฟฟ้ าสู งสุ ด 92.83 W เมื่ อ เที ยบกับ
เซลล์แ สงอาทิ ต ย์แ บบติ ด ตั้งอยู่ก ับ ที่ ผลิ ต กระแสไฟฟ้ าสู งสุ ด 5.32 A
แรงดั น ไฟฟ้ าสู งสุ ด 13.74 V ก าลั ง ไฟฟ้ าสู งสุ ด 73.13 W ผลการ
เปรี ยบเที ย บก าลัง ไฟฟ้ าที่ ผ ลิ ต ได้ พบว่ าเซลล์ แ สงอาทิ ต ย์ที่ ใ ช้ ระบบ
ติดตามดวงอาทิตย์แบบ 2 แกนมีประสิ ทธิ ภาพมากกว่าแบบติดตั้งอยูก่ บั ที่
26.93%

This research was the development of two axes automatic
solar tracking system following ecliptic system for the solar cell. The
purposes of the study were invented the two axes solar tracking system
and to find out the efficiency of the invented instrument. The
methodology were started with 1) to design and invent the instrument, 2)
to develop the program of the Sun appearance-position calculation, 3) to
test the working of the instrument, and 4) to use the instrument for
producing electric current and find out the efficiency.
The results of the research found that 1) the two axes
automatic solar tracking system following ecliptic system for the solar
cell which was invented composing of Arduino Microcontroller,
Azimuth and Altitude Stepping Motor, Electric Current and Voltage
Measuring Circuit, SD Card Reading and Writing Module, Timer
Module, Tilt Angle Measuring Module, and LCD Screen for Displaying,
2) the program of the Sun appearance-point calculation that was
developed by the researcher could translate the Sun-position in the
ecliptic system to RA (Right Ascension) and DEC.(Declination) value,
then Azimuth and Altitude angle were calculated. It was found that the
Sun appearance-position could be calculated accurately, the error of
Azimuth angle was 0.07% and that of Altitude angle was 1.49%, 3) the
instrument used for producing electric current found that the maximum
electricity was 5.98 A, the maximum voltage was 15.51 V, and the
maximum power was 92.83 W. When comparing all that with the
permanently installed solar cell which produced 5.32 A, 13.74 V, and
73.13 W, it showed that the electric current, voltage, and power
produced by the two axes automatic solar tracking system were more

คาสาคัญ: ระบบติดตามดวงอาทิตย์แบบ 2 แกน, ระบบสุริยวิถี,
เซลล์แสงอาทิตย์, การผลิตกระแสไฟฟ้ า
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efficient than that produced by the permanently installed solar cell at
26.93%

3. วิธีดาเนินการวิจยั
ในการสร้ างเครื่ อ งมื อ การพัฒ นาระบบติ ด ตามดวงอาทิ ต ย์
อัตโนมัติแบบ 2 แกนตามระบบสุ ริยวิถีสาหรับเซลล์แสงอาทิตย์ มีข้ นั ตอน
การดาเนิ นการวิจยั คือ 1) ออกแบบและสร้างเครื่ องมือ โดยใช้โปรแกรม
Google SketchUp ดังภาพที่ 1

Keywords: Two Axes Solar Tracking System , Ecliptic System ,
Solar Cell , Electric Current Generation

1. บทนา
จากความต้องการพลังงานไฟฟ้ าที่สูงขึ้นในทุกๆ ปี ทาให้มีการ
ผลิตไฟฟ้ าจากแหล่งกาเนิ ดต่างๆ เพิ่มขึ้น การผลิตกระแสไฟฟ้ าที่ใช้กนั อยู่
ในประเทศของเราตอนนี้ คือ โรงงานผลิ ตไฟฟ้ าพลังงานน้ า หรื อพลังงาน
เชื้ อเพลิงฟอสซิ ล โดยเฉพาะแก๊สธรรมชาติ นามาใช้มากถึ ง ร้ อยละ 69.6
[1] โดยการใช้เชื้ อเพลิ งต่างๆ มาผลิ ตกระแสไฟฟ้ ามี แนวโน้ม ขยายเพิ่ม
มากขึ้นอย่างรวดเร็ ว แต่การผลิ ตไฟฟ้ านั้นต้นทุนการผลิตสู งมาก และเมื่อ
ความต้องการใช้ไฟฟ้ าเพิ่ ม ขึ้ นทุ ก ปี มนุ ษย์จึงเริ่ ม มองหาแหล่ งพลังงาน
ทดแทนที่ได้จากธรรมชาติซ่ ึ งสามารถผลิตพลังงานไฟฟ้ าได้ดว้ ยต้นทุนต่า
เช่น พลังงานแสงอาทิตย์ เป็ นพลังงานสะอาด การนาแสงอาทิตย์มาใช้ใน
รู ปกระแสไฟฟ้ านั้นต้องพึ่งอุปกรณ์ที่มีชื่อเรี ยกว่าเซลล์แสงอาทิตย์ (Solar
Cell) ซึ่ งเป็ นอุป กรณ์ อิเล็ก ทรอนิ ก ส์ ท าหน้าที่ เปลี่ ยนพลังงานแสงเป็ น
พลังงานไฟฟ้ ากระแสตรง แต่การที่จะนาพลังงานที่ได้จากแสงอาทิตย์มา
ใช้ให้ เกิ ด ประโยชน์ สู งสุ ด นั้น ต้อ งขึ้ น อยู่ก ับ ว่าเซลล์ แ สงอาทิ ต ย์น้ ัน มี
หน้าสัมผัสแสงมากน้อยเพียงใด เพราะประสิ ทธิ ภาพในการผลิ ต ไฟฟ้ า
ของเซลล์แสงอาทิตย์ข้ ึนอยูก่ บั พื้นที่รับพลังงาน และพื้นที่รับพลังงานจะ
มากที่สุดเมื่อเซลล์แสงอาทิตย์อยูใ่ นแนวตั้งฉากกับแสงอาทิตย์ [2] นัน่ เอง
จากปั ญหาดังกล่าวข้างต้น ผูว้ ิจยั จึงได้นาเสนอระบบติ ดตามดวงอาทิ ตย์
อัตโนมัติแบบ 2 แกนตามระบบสุ ริยวิถี สาหรับเซลล์แสงอาทิตย์ ขึ้นเพื่อ
ผลิ ตกระแสไฟฟ้ า โดยออกแบบเซลล์แ สงอาทิ ตย์ให้ เคลื่ อนที่ ตามดวง
อาทิตย์ ควบคุมการหมุนไมโครคอนโทลเลอร์ [3] ซึ่ งทาการคานวณหา
ตาแหน่งดวงอาทิตย์และปรับทิศทางการเคลื่ อนที่ตามดวงอาทิตย์ในแต่ละ
ช่ วงเวลา [4] ผลการคานวณจะส่ งไปยังส่ วนวงจรขับสเต็ปปิ งมอเตอร์ 2
ตัว ตัวแรกควบคุมเซลล์แสงอาทิตย์ในแนวทิศเหนื อและทิศใต้ และตัวที่
สองควบคุมเซลล์แสงอาทิตย์ในแนวทิศตะวันออกและทิศตะวันตก ทั้งนี้
เพื่อให้เซลล์แสงอาทิตย์ผลิ ตพลังงานไฟฟ้ าได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพตลอด
ทั้งวัน

ภาพที่ 1 ระบบติดตามดวงอาทิตย์แบบ 2 แกนตามระบบสุริยวิถี
ออกแบบโดยใช้โปรแกรม Google SketchUp
2) พัฒนาโปรแกรมคานวณหาตาแหน่งปรากฏของดวงอาทิตย์โดยอ่านค่า
วันที่และเวลาจากโมดูลนาฬิ กาแล้วแปลงตาแหน่ งในระบบสุ ริยวิถีเป็ นค่า
ไรต์เอสเซนชัน (RA) และเดคลิ เนชัน () จากนั้น น าไปค านวณหาค่ า
มุมอะซี มุท ( γ ) และมุมอัลติจูด ( α ) ของดวงอาทิ ตย์ตามสมการที่ (1)
และ สมการที่ (2)
(1)
α  sin 1 sinδsin   cosδcos cosω
 sin ωcosδ  
(2)

γ  sin 1 



cosδ 




เมื่อ  คือ ละติจูดของผูส้ ังเกต (จังหวัดอุดรธานี 17.41๐N) , ω คือเวลา
สุ ริยปรากฏหรื อค่ามุมชัว่ โมง (Hour Angle) ของดวงอาทิตย์ที่ปรากฏจริ ง
บนท้องฟ้ า จากนั้นหาค่าความคลาดเคลื่อนของมุมอะซีมุทและมุมอัลติจูด
ที่ ค านวณได้เปรี ยบเที ยบกับ ค่ ามุ ม มุ ม อะซี มุท และมุม อัล ติ จูด ที่ ได้จาก
โปรแกรม Stellarium 3) น าเครื่ อ งมื อ ไปทดสอบผลิ ต พลังงานไฟฟ้ า
บันทึกค่ากระแสไฟฟ้ า แรงดันไฟฟ้ า และกาลังไฟฟ้ า ทั้งเซลล์แสงอาทิตย์
ที่ใช้ระบบติดตามดวงอาทิตย์แ บบ 2 แกน กับ แบบติ ดตั้งอยู่ก ับที่ ตั้งแต่
เวลา 06.00 ถึ ง 18.00 น. 4) หาค่ าก าลังไฟฟ้ าสู งสุ ดและเปรี ยบเทียบการ
ผลิ ตพลังงานไฟฟ้ าของเซลล์แ สงอาทิ ตย์ที่ใช้ระบบติ ดตามดวงอาทิ ตย์
แบบ 2 แกนกับแบบติดตั้งอยูก่ บั ที่เพื่อหาประสิ ทธิ ภาพของเครื่ องมือ

2. วัตถุประสงค์ ของการวิจยั
1. เพื่อสร้างระบบติดตามดวงอาทิตย์อตั โนมัติแบบ 2 แกนตาม
ระบบสุริยวิถี สาหรับเซลล์แสงอาทิตย์
2. เพื่อหาประสิ ทธิ ภาพการผลิตกระแสไฟฟ้ าจากเครื่ องมือที่
สร้างขึ้น
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มุมอัลติจูดที่อ่านได้จากโปรแกรม Stellarium พบว่าโปรแกรมที่พฒั นาขึ้น
สามารถคานวณหาตาแหน่ งปรากฏของดวงอาทิ ตย์ได้อย่างแม่นยาโดยมี
ค่าความคลาดเคลื่ อนของมุมอะซิ มุทเท่ากับ 0.07% และมุมอัลติจูดเท่ากับ
1.49%
3) ผลการนาเครื่ องมื อไปใช้ผลิ ตพลังงานไฟฟ้ าจานวน 8 วัน
ตั้งแต่เวลา 06.00 – 18.00 น. ดังภาพที่ 4 พบว่า สามารถผลิ ตระแสไฟฟ้ า
สู งสุ ด เฉลี่ ย 5.98 A แรงดัน ไฟฟ้ าสู งสุ ดเฉลี่ ย 15.51 V และก าลังไฟฟ้ า
สูงสุ ดเฉลี่ย 92.83 W เมื่อเทียบกับเซลล์แสงอาทิตย์แบบติดตั้ง อยูก่ บั ที่ซ่ ึ ง
ผลิ ตกระแสไฟฟ้ าสู งสุ ดเฉลี่ ย 5.32 A แรงดันไฟฟ้ าสู งสุ ดเฉลี่ ย 13.74 V
กาลังไฟฟ้ าสู งสุ ดเฉลี่ย 73.13 W ดังตารางที่ 2 และภาพที่ 5

4. ผลการวิจยั
ในการวิจยั เรื่ อง การพัฒนาระบบติดตามดวงอาทิตย์อตั โนมัติ
แบบ 2 แกนตามระบบสุ ริยวิ ถี สาหรับเซลล์ แสงอาทิ ตย์ ได้ผลการวิจยั
ดังต่อไปนี้
1) ผลการสร้ างเครื่ อ งมื อ ตามที่ ไ ด้อ อกแบบไว้ ดัง ภาพที่ 2
เครื่ องมือประกอบด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino MEGA 2560 R3,
สเต็ ป ปิ งมอเตอร์ NEMA 23 ขนาด 112 mm, และวงจรขับ สเต็ ป ปิ ง
มอเตอร์ ขนาด 12 V 3 A, วงจรวัดค่ากระแสไฟฟ้ าและแรงดันไฟฟ้ าขนาด
24 V 30 A, โมดู ล อ่ า นและเขี ย นข้ อ มู ล ลง SD Card, โมดู ล นาฬิ กา
TinyRTC 12C Module, โมดู ล วัด มุ ม เอี ย ง GY-521 Module, จอแอลซี ดี
ขนาด 20X4 ตัวอัก ษร , อุป กรณ์ ค วบคุ มการประจุไฟฟ้ า 12/24 V 10 A
แบบ Auto Switch, แบตเตอรี ขนาด 12 V 60 A , และกล่ องควบคุ ม ดัง
ภาพที่ 3

ตารางที่ 1 มุมอะซีมุท (γ) และ มุมอัลติจูด (α) ของตาแหน่งดวงอาทิตย์
ณ วันที่ 4 มกราคม 2560 ตั้งแต่เวลา 06.00 ถึง 18.00 น.

ภาพที่ 2 ระบบติดตามดวงอาทิตย์แบบ 2 แกน
ตามระบบสุ ริยวิถีที่สร้ างขึ้น

เวลา

RA

06.00
07.00
08.00
09.00
10.00
11.00
12.00
13.00
14.00
15.00
16.00
17.00
18.00

18.997
19.000
19.003
19.006
19.009
19.012
19.015
19.018
19.021
19.024
19.027
19.031
19.034

มุมจาก
การคานวณ
(α)
(γ)
-22.73
-9.88
110.85
-22.72
3.49
115.21
-22.72
15.90
120.87
-22.71
27.65
128.74
-22.71
37.92
139.80
-22.70
45.65
155.24
-22.70
49.37
175.04
-22.69
47.98
195.95
-22.69
41.94
213.60
-22.69
32.69
226.59
-22.68
21.73
235.68
-22.68
9.48
242.35
-22.67
-3.68
247.35
% ความคลาดเคลือ่ นเฉลีย่


มุมจาก
Stellarium
(α)
(γ)
-9.68 110.92
3.68
115.12
16.18 120.80
27.95 128.62
38.25 139.65
46.02 155.13
49.95 175.05
48.33 196.12
42.25 213.82
32.95 226.78
21.77 235.93
9.50
242.50
-3.53 247.33

% ความ
คลาดเคลือ่ น
(α)
(γ)
2.07
0.06
5.16
0.08
1.73
0.08
1.07
0.09
0.86
0.11
0.80
0.07
0.76
0.01
0.72
0.09
0.73
0.10
0.79
0.08
0.18
0.11
0.21
0.06
4.25
0.01
1.49
0.07

ภาพที่ 3 ส่วนประกอบของเครื่ องมือที่อยูใ่ นกล่องควบคุม
ภาพที่ 4 การผลิตพลังงานไฟฟ้ าของเซลล์แสงอาทิตย์ที่ใช้ระบบ
ติดตามดวงอาทิตย์แบบ 2 แกนกับแบบติดตั้งอยูก่ บั ที่

2) ผลการพัฒนาโปรแกรมคานวณหาตาแหน่งปรากฏของดวง
อาทิ ตย์โดยการแปลงตาแหน่ งในระบบสุ ริยวิ ถี เป็ นค่ าไรต์เอสเซนชัน
(RA) และเดคลิ เนชัน () จากนั้น นาไปคานวณหาได้ค่ามุมอะซี มุท (γ)
และมุ ม อัล ติ จู ด (α) ดังตารางที่ 1 เมื่ อ เปรี ยบเที ย บกับ มุ ม อะซี มุ ท และ

เมื่อเปรี ยบเทียบการผลิตพลังงานไฟฟ้ าจากเซลล์แสงอาทิตย์ที่
ใช้ระบบติดตามดวงอาทิตย์แบบ 2 แกนกับแบบติดตั้งอยูก่ บั ที่ พบว่า การ
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ผลิ ตพลังงานไฟฟ้ าจากเซลล์แ สงอาทิ ตย์ที่ใช้ระบบติ ดตามดวงอาทิ ตย์
แบบ 2 แกนมีประสิ ทธิ ภาพมากกว่าแบบติดตั้งอยูก่ บั ที่ 26.93%

แกน มีประสิ ทธิ ภาพการผลิ ตพลังงานไฟฟ้ ามากกว่าแบบติ ดตั้งอยู่กบั ที่
เท่ากับ 26.93%

ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ยกระแสไฟฟ้ า แรงดันไฟฟ้ า และกาลังไฟฟ้ าที่วดั ได้
จากเซลล์แสงอาทิตย์ที่ใช้ระบบติดตามดวงอาทิตย์แบบ 2 แกน
กับแบบติดตั้งอยูก่ บั ที่

6. กิตติกรรมประกาศ

ว/ด/ป
31/12/59
01/01/60
02/01/60
03/01/60
04/01/60
05/01/60
06/01/60
07/01/60
ค่ าเฉลี่ย

แบบติดตามดวงอาทิตย์
V
I
P
(โวลต์ ) (แอมแปร์ ) (วัตต์ )
15.84
5.99
94.88
15.37
5.97
91.76
15.21
5.72
87.00
16.34
6.24
101.96
15.38
5.60
86.13
15.52
6.02
93.43
15.40
5.80
89.32
15.03
6.53
98.15
15.51
5.98
92.83

งานวิจยั นี้ สาเร็ จลุ ล่วงได้โดยการให้คาปรึ กษาและช่ วยเหลื อ
ชี้ แนะในด้านต่างๆ จาก ดร.ภูเบศร์ พิพิธหิ รัญการ และดร.ปิ ยวดี ยาบุษดี
ขอขอบคุ ณ ครอบครัว และบุพการี ที่ ให้ ก ารสนับ สนุ น ด้านก าลังใจและ
ค่าใช้จ่ายตลอดการศึกษา ข้าพเจ้ารู ้สึกซาบซึ้ งและขอขอบคุณมา ณ โอกาส
นี้

แบบติดตั้งอยู่กับที่
V
I
P
(โวลต์ ) (แอมแปร์ ) (วัตต์ )
13.20
5.28
69.70
13.80
5.21
71.90
13.65
5.34
72.89
14.52
5.68
82.47
13.50
5.16
69.66
14.01
5.43
76.07
13.80
5.34
73.69
13.44
5.11
68.68
13.74
5.32
73.13
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ภาพที่ 5 กราฟกระแสไฟฟ้ าและแรงดันไฟฟ้ าของเซลล์แสงอาทิตย์ที่ใช้
ระบบติดตามดวงอาทิตย์แบบ 2 แกน ณ วันที่ 4 กราคม 2560

5. สรุปผลการวิจยั
งานวิจยั นี้ เป็ นการสร้างระบบติดตามดวงอาทิตย์แบบ 2 แกน
ตามระบบสุ ริยวิถี สาหรั บเซลล์แสงอาทิ ตย์มีไมโครคอนโทรลเลอร์ ท า
หน้าที่คานวณหาตาแหน่ งปรากฏของดวงอาทิตย์และสั่งสเต็ปปิ งมอเตอร์
หมุนแผงเซลล์แสงอาทิตย์ให้เอียงทามุมตามที่คานวณได้ผลการคานวณมี
ความคลาดเคลื่ อนของมุ มอะซิ มุ ท เท่ ากับ 0.07% และมุ ม อัล ติ จูดเท่ ากับ
1.49% เมื่ อ น าเครื่ อ งมื อ ไปใช้ผ ลิ ต พลังงานไฟฟ้ า พบว่ า สามารถผลิ ต
กระแสไฟฟ้ าสู งสุ ดเท่ ากับ 5.98 A แรงดัน ไฟฟ้ าสู งสุ ด เท่ ากับ 15.51 V
และกาลังไฟฟ้ าสู งสุ ดเท่ากับ 92.83 W เมื่อเทียบกับเซลล์แสงอาทิตย์แบบ
ติดตั้งอยูก่ บั ที่ พบว่าเซลล์แสงอาทิตย์ที่ใช้ระบบติดตามดวงอาทิตย์แบบ 2
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เทคนิคการคัดกรองข้ อความทีก่ ่อให้ เกิดความขัดแย้งในสั งคม
Message Filtering Technique for Conflict Detection in Society
ดุษฎี ศรีจุลโพธิ์ และ ธนัสนี เพียรตระกูล
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will send the warning to system administrator. If the messages are illegal
or cause the conflict, the system will specify to be suspect persons.

บทคัดย่ อ
บทความนี้ ได้นาเสนอเทคนิ คการกรองข้อความที่ ก่อให้ เ กิ ด
ความขัดแย้งในสังคมด้วยประเด็ น ทางการเมื องและการหมิ่ น สถาบัน
พระมหากษัตริ ย ์ โดยนาตัวอย่างสอนจากสื่ อสังคมออนไลน์ เช่ น ทวิต
เตอร์ และ เฟสบุ๊ค มาเตรี ยมข้อมูลโดยการประมวลผลข้อความแล้วสร้าง
แบบจ าลองด้ว ยอัล กอริ ทึ ม 3 วิ ธี ได้แ ก่ เ บย์อ ย่า งง่ า ย ต้น ไม้ต ัด สิ น ใจ
และซัพพอร์ตเวกเตอร์แมชชีน เพื่อเปรี ยบเทียบประสิ ทธิภาพในการกรอง
ข้อความ เพื่อนาแบบจาลองที่ได้มาประยุกต์เข้ากับเว็บแอพพลิเคชัน่ ที่จะ
ทาการคัดกรองข้อความ และวิเคราะห์พฤติกรรมและคาดการณ์เหตุการณ์
ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เช่ น การปลุกระดมบนสื่ อสังคมออนไลน์โดยการ
นัดหมาย การติดแฮชแท็กในช่ วงเวลาเดี ยวกันเพื่ อสร้ างความปั่ น ป่ วน
เป็ นต้น หากผูใ้ ดที่มีการโพสต์ขอ้ ความจานวนมากและมีผใู้ ห้ความสนใจ
กับข้อความนั้นระบบสามารถแจ้งเตือนไปยังผูด้ ูแลเพื่อให้ดาเนิ นการตาม
ความเหมาะสม หากข้อความใดเข้าข่ายผิดกฎหมายมาตราใดหรื อเข้าข่าย
เป็ นผูส้ ร้ างความขัดแย้งหรื อระรานผูอ้ ื่ น ก็ สามารถทาการก าหนดเป็ น
บุคคลเฝ้าระวัง

Keywords: conflict, message filtering, social media

1. บทนา
ความขัด แย้งในสังคมไทยอัน เกิ ด จากระบอบการเมื องมี มา
ตั้งแต่สมัยเหตุการณ์ 2475 และเกิ ดเหตุการณ์ในทานองเดี ยวกันเรื่ อยมา
จากการเรี ยกร้ องสิ ทธิ เสรี ภาพและประชาธิ ปไตยของประชาชนจนเกิ ด
เหตุการณ์สาคัญอย่าง 14 ตุลาคม 2516 และพฤษภาทมิฬ ปี 2535 แต่ความ
ขัดแย้งยังมีมาเพิ่มเมื่อกลุ่มคนมีการแบ่งฝ่ ายทางการเมือง การโต้เถียงด้วย
ถ้อยคาและการกระทาที่รุนแรง ตัวอย่างเช่นเหตุการณ์ปี 2549 ที่มีการแบ่ง
ฝ่ ายเป็ นสี ด้วยความคิดเห็นที่ไม่ตรงกันนี้ ทาให้เกิดเป็ นวาทะกรรมต่างๆ
การปลุกปั่ น ปลุกระดม หรื อมีการนาสถาบันพระมหากษัตริ ยม์ าใช้แอบ
อ้างทางการเมืองในทางที่ผิด หรื อหมิ่นประมาทสถาบันพระมหากษัตริ ย ์
เพื่อยัว่ ยุให้ฝ่ายตรงข้ามเกิ ดความโกรธ สิ่ งเหล่านี้ ส่งผลต่อความสัมพันธ์
ระหว่างประชาชนด้วยกันเองซึ่ งยังคงเป็ นความขัดแย้งที่เกิ ดขึ้นอย่างไม่
จบสิ้ นจนมาถึงปั จจุบนั
ในยุ ค ที่ เ ทคโนโลยี ถู ก พั ฒ นาอย่ า งต่ อ เนื่ องท าให้ ก าร
ติ ดต่อสื่ อสารเป็ นไปได้อย่างรวดเร็ วและมี ความคล่ องตัว ส่ งผลให้การ
แสดงความคิดเห็นผ่านสื่ อสังคมออนไลน์สามารถเกิดขึ้นได้ง่าย เพื่อจะ
ป้ องกันผลกระทบอันเกิ ดจากสถานการณ์ เหล่านั้น ผูท้ ี่ เกี่ ยวข้องจะคอย
ระงับการส่ งข้อความปลุกระดมที่เผยแพร่ บนสื่ อสังคมออนไลน์ การนา
เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการคาดการณ์พฤติกรรมของบุคคลที่มีแนวโน้ม
หรื อเข้าข่ายปลุกปั่ นเพื่อสร้ างกระแสจะช่วยให้การติดตามมีความง่ายขึ้น
งานวิจยั นี้ จะนาข้อความที่ ได้จากสื่ อสังคมออนไลน์อย่างทวิตเตอร์ หรื อ
เฟสบุ๊ค มาสร้ างแบบจ าลองการคัดกรองข้อความด้วยอัล กอริ ทึ ม การ
จาแนกข้อมูล ทาการวัดประสิ ทธิ ภาพแบบจาลองที่ ให้ค่าความถูกต้องดี
ที่สุด แล้วจึงนาไปพัฒนาร่ วมกับแอพพลิเคชัน่ เพื่อการนาไปใช้งาน

คาสาคัญ: ความขัดแย้ง, การกรองข้อความ, สื่ อสังคมออนไลน์

Abstract
This article presents a technique to filter the messages that
cause the conflict in society such as the political issue and royal
defamation issue. Data from social media such as Twitter and Facebook
are prepared by text processing. Three algorithms, i.e., Naive Bayes,
Decision Tree, and Support Vector Machine are compared and these
algorithms will be applied to create Web Application for message
filtering system. This system will analyze the behavior and predict the
chance of situation that can happen in the future such as the social media
incitement and the hashtag that can create the chaos. If someone post a
lot of messages and people pay attention to those messages, the system
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ตามกิ่ งเป็ น {t1 , t2 , …, tn} ตามค่าที่ เป็ นไปได้ข อง 𝑥 ดังนั้นจะสามารถ
คานวณค่า Information Gain (IG) หลังจากแบ่งตามคุ ณลักษณะ 𝑥 ได้ดงั
สมการที่ 4

2. การจาแนกข้ อมูล
ในการจาแนกว่าข้อความใดเป็ นข้อความที่อาจก่อให้เกิดความ
ขัดแย้งได้ จะอาศัยขั้นตอนวิธีเพื่อจาแนกข้อมูลเหล่านั้น ซึ่ งในงานวิจยั นี้
ได้สนใจเปรี ยบเทียบ 3 วิธีการที่มีความแตกต่างกัน เพื่อจะเลื อกวิธีการที่
เหมาะสมสาหรับนาไปใช้ในระบบ ได้แก่ เบย์อย่างง่าย ต้นไม้ตดั สิ นใจ
และ ซัพพอร์ตเวกเตอร์แมชชีน

|𝑡 |

𝐼𝑥 (𝑇) = ∑𝑛𝑖=1 |𝑇|𝑖 𝐼(𝑡𝑖 )

ค่ามาตรฐานความได้เปรี ยบทางสารสนเทศ (Gain) ของคุณลักษณะ 𝑥 ได้
ดังสมการที่ 5

2.1 เบย์ อย่ างง่ าย
เบย์อย่างง่ายเป็ นวิธีจาแนกประเภทข้อมูลที่มีประสิ ทธิ ภาพวิธี
หนึ่ ง ซึ่ งใช้ในงานจัดหมวดหมู่เอกสารข้อความได้ดี อัลกอริ ทึมในการ
ทางานไม่ซบั ซ้อน หลักการของวิธีการนี้ใช้การคานวณความน่าจะเป็ นซึ่ ง
ถูกใช้ในการทานายผล เป็ นวิธีการในการแก้ปัญหาที่สามารถคาดการณ์
ผลลัพธ์ได้และสามารถอธิ บายได้ โดยจะทาการวิเคราะห์ความสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปรเพื่อใช้ในการสร้ างเงื่อนไขความน่ าจะเป็ นสาหรับแต่ละ
ความสัมพันธ์ [1], [2] กาหนดสมมติฐานให้คุณลักษณะแต่ละตัวไม่ข้ ึน
ต่อกัน ความน่ าจะเป็ นของข้อมูลสามารถเขี ยนแทนด้วยผลคู ณของค่า
ความน่ าจะเป็ นดังสมการที่ 1 และวิธีการจาแนกประเภทแบบเบย์อย่าง
ง่ายดังสมการที่ 2
𝑃(𝑎1 , 𝑎2 , … , 𝑎𝑛 |𝑣𝑗 ) = ∏𝑛𝑖=1 𝑃(𝑎𝑖 |𝑣𝑗 )

(1)

𝑉𝑁𝐵 = 𝑎𝑟𝑔𝑚𝑎𝑥𝑣𝑗∈𝑉 𝑃(𝑣𝑗 ) ∏𝑛𝑖=1 𝑃(𝑎𝑖 |𝑣𝑗 )

(2)

𝐺𝑎𝑖𝑛(𝑥) = 𝐼(𝑇) − 𝐼𝑥 (𝑇)

(5)

2.3 ซัพพอร์ ตเวกเตอร์ แมชชีน
แนวคิดหลักของวิธีการนี้ ใช้เพื่อหาระนาบการตัดสิ นใจในการ
แบ่งข้อมูลออกเป็ นสองส่ วน ซึ่ งใช้สมการเส้นตรงเพื่อแบ่งเขตข้อมูล 2
กลุ่มออกจากกัน โดยจะพยายามสร้ างเส้นแบ่งตรงกึ่ งกลางระหว่างกลุ่ ม
ให้ มี ร ะยะห่ า งระหว่ า งขอบเขตของทั้ง สองกลุ่ ม มากที่ สุ ด ซัพ พอร์ ต
เวกเตอร์ แ มชชี น จะใช้ฟังก์ชัน แม็ป ส าหรั บย้ายข้อมู ล จากปริ ภูมินาเข้า
(Input Space) ไปยังปริ ภูมิที่มีมิติสูงขึ้น (Feature Space) และสร้างฟังก์ชนั
วัดความคล้ายที่เรี ยกว่าเคอร์ เนลฟั งก์ชนั (Kernel Function) เพื่อหาระนาบ
เชิ งเส้นบนปริ ภูมิใหม่ เพื่อให้สามารถสร้ างเส้นแบ่งที่มีความซับซ้อนใน
ปริ ภูมินาเข้า [3], [5], [6], [2]

เมื่ อ 𝑉 คื อ เซตของประเภทหรื อค่ า ที่ เ ป็ นไปได้ ข องข้อ มู ล ซึ่ งมี ค่ า
คุณลักษณะเป็ น 𝑎1 , 𝑎2 , … , 𝑎𝑛 และ 𝑣𝑗 เป็ นกลุ่มข้อมูล

3. การประมวลผลข้ อความ
ในการจ าแนกข้ อ ควา มที่ อ าจก่ อ ให้ เ กิ ดความขั ด แ ย้ ง
จาเป็ นต้องอาศัยการประมวลข้อความเพื่อเตรี ยมข้อมูลให้อยูใ่ นรู ปแบบที่
เหมาะสม โดยงานวิ จยั นี้ เ ลื อกที่ จะท าการตัด คา ก าจัด ค าหยุด ค านวณ
ค่าความถี่ ของแต่ละคาในแต่ละเอกสาร และ เลื อกคุณลักษณะที่สาคัญ
เพื่อนาไปใช้ในการเรี ยนรู้เพื่อจาแนกข้อความ

2.2 ต้ นไม้ ตดั สินใจ
ต้น ไม้จ ะประกอบด้ว ยโหนดแทนคุ ณ ลัก ษณะและโหนด
ล่ า งสุ ดแทนหมวดหมู่ การสร้ า งกิ่ ง สาขาจะพิ จ ารณาจากค่ า ของ
คุณลักษณะ โดยใช้ค่าความได้เปรี ยบทางสารสนเทศ (Information Gain)
มาช่วยตัดสิ นใจเลือกโหนด ในการสร้างต้นไม้ตดั สิ นใจแบบ C4.5 จะใช้
ค่ามาตรฐานอัตราส่ วนเกน (Gain Ratio) เพื่อเลือกคุณลักษณะที่จะใช้เป็ น
ร า ก ถ้ า ใ ห้ ชุ ด ข้ อ มู ล 𝑀 ป ร ะ ก อ บ ด้ ว ย ค่ า ที่ เ ป็ น ไ ป ไ ด้ คื อ
{𝑚1 , 𝑚2 , … , 𝑚𝑛 } และให้ความน่ าจะเป็ นที่ จะเกิ ดค่า 𝑚𝑖 มี ค่าเท่ากับ
𝑃(𝑚1 ) ดังนั้น Entropy ของ 𝑀 สามารถเขี ยนแทนด้วย 𝐼(𝑀) [3], [4]
ซึ่งคานวณได้จากสมการ 3
𝐼(𝑀) = ∑𝑛𝑖=1 −𝑃(𝑚𝑖 )𝑙𝑜𝑔2 𝑃(𝑚𝑖 )

(4)

3.1 การตัดคา
การตัด ค ามี ด้ว ยกัน อยู่ห ลายวิ ธี ซึ่ งแต่ ล ะวิ ธี ก ารให้ ผ ลด้าน
ความถูกต้อง ความรวดเร็ วของการทางาน และปริ มาณการใช้ทรัพยากรที่
แตกต่างกัน นอกจากคาที่ยาวติดกันแล้ว ข้อความภาษาไทยยังมีการใช้คา
ทับ ศัพท์ มี ค าก ากวม มี ค ายืม จากภาษาต่ างประเทศ วิ ธี ก ารที่ เ หมาะสม
ที่สุดจึงเป็ นการตัดคาแบบยาวที่สุด (Longest Matching) การตัดคาแบบ
ยาวที่สุดนี้ จะเลื อกคาที่ยาวที่สุด โดยเริ่ มดูจากอักขระตัวซ้ายไปยังตัวขวา
เมื่อได้คาที่ตรงกับในพจนานุกรมแล้วก็จะทาการตัดแล้วเริ่ มต้นอักขระตัว
ใหม่ หากคาที่ พยายามหาไม่ตรงกับในพจนานุ กรมก็จะยอมทาการย้อน
รอยกลับไป (Back Tracking) แล้วทาการตัดคา แม้ว่าคาๆนั้นจะไม่มีอยู่
ในพจนานุกรมเลยก็ตาม [7], [2]

(3)

ถ้าให้ขอ้ มูลสอนคือ 𝑇 และคุณลักษณะที่เป็ นโหนดคือ 𝑥 และ
มีค่าทั้งหมดที่เป็ นไปได้ 𝑛 ชุ ด ค่าโหนดปั จจุบนั จะแบ่งตัวอย่าง 𝑇 ออก
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3. นับความถี่ ข องข้อความจากบัญชี ที่เ คยโพสต์ข ้อความใน
ท านองเดี ย วกัน หลายครั้ งเพื่ อ น ามาวิ เ คราะห์ แ นวโน้ ม ส าหรั บ การ
คาดการณ์ถึงพฤติกรรมและเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้น เช่ น การปลุกระดมบน
สื่ อสังคมออนไลน์โดยการนัดหมาย การติดแฮชแท็ก (Hash tag) ในช่ วง
เวลาเดี ยวกันเพื่อสร้ างความปั่ นป่ วนและความแตกแยกของผูค้ นผ่านสื่ อ
สังคมออนไลน์ เป็ นต้น
4. หากผูใ้ ดที่มีการโพสต์ขอ้ ความจานวนมากและมีผใู้ ห้ความ
สนใจกั บ ข้ อ ความนั้ นระบบสามารถแจ้ ง เตื อ นไปยัง ผู ้ดู แ ลเพื่ อ ให้
ดาเนินการตามความเหมาะสม หากข้อความใดเข้าข่ายผิดกฎหมายมาตรา
ใดหรื อเข้าข่ายว่าเป็ นผูช้ อบสร้ างความขัดแย้งหรื อระรานผูอ้ ื่นก็จะทาการ
กาหนดเป็ นบุคคลเฝ้าระวัง

3.2 การกาจัดคาหยุด
ในการเขียนรู ปประโยคเพื่อสื่ อความหมายไม่ว่าจะในเอกสาร
หรื อข้อความล้วนมีคาที่ ไม่มีนัยสาคัญอยูใ่ นประโยค ยกตัวอย่างเช่ น คา
สรรพนามที่เป็ นตัวขยายคานาม คาบุพบทที่ใช้เป็ นตัวเชื่ อมคาหรื อกลุ่มคา
ให้มีความสัมพันธ์กนั คาสันธานที่เป็ นตัวเชื่ อมคาต่อคา ซึ่ งคาเหล่านี้ เป็ น
ค าหยุดที่ เ ป็ นคุ ณลัก ษณะที่ ไม่ เ กี่ ยวข้องหรื อไม่ มีค วามหมายส าคัญต่อ
ข้อความ และไม่มีประโยชน์ในส่ วนของการจาแนกข้อมูล หากทาการ
กาจัดออกก็ไม่ได้ทาให้เนื้ อความของข้อความเปลี่ ยนแปลงแต่อย่างใด
เช่นคาว่า และ ซึ่ง ของ ที่ ได้ ไป มา เป็ นต้น

3.3 การหาค่ าความถี่
หลังจากได้กลุ่มคาที่ปรากฎในเอกสารทั้งหมดมาแล้ว กลุ่มคา
เหล่านี้จะถูกนาไปใช้หาค่าความถี่ในแต่ละเอกสาร และจัดเตรี ยมให้อยูใ่ น
รู ปแบบที่พร้อมจะนาไปใช้ในขั้นตอนถัดไป หากคาใดไม่พบในเอกสาร
ที่กาลังพิจารณาค่าความถี่ จะมี ค่าเป็ น 0 ซึ่ งจากการสังเกตพบว่ามีคาที่มี
ค่าความถี่เป็ น 0 อยูเ่ ป็ นจานวนมากในข้อมูลที่ผ่านการจัดเตรี ยมแล้ว ทา
ให้เสี ยเวลาในการประมวลผลนาน และบางคาอาจไม่มีส่วนช่ วยในการ
จาแนกข้อมูล

3.4 การคัดเลือกคุณลักษณะ
หลังจากเตรี ยมข้อมูลให้ อยู่ในรู ปความถี่ แล้ว พบว่าข้อมู ล มี
ปริ มาณมาก เพื่อให้สามารถประมวลผลได้รวดเร็ วขึ้น และช่ วยลดข้อมูล
ที่ไม่เกี่ ยวข้อง จึงได้ทาการคัดเลื อกคุณลัก ษณะสาคัญ วิธีการคัดเลื อก
คุณลักษณะสาคัญมีดว้ ยกันหลายวิธี [8] ในงานวิจยั นี้ เลือกที่จะศึกษาการ
ลดข้อมูลด้วยวิธีการสหสัมพันธ์ (correlation-based feature selection) [9]
และการใช้ค่าความได้เปรี ยบทางสารสนเทศ (information gain)

4. วิธีการดาเนินการวิจยั
ในการสร้ างระบบของโครงงานนี้ จะอาศัยโปรแกรมอาร์ ใ น
การทา ตั้งแต่กระบวนการรวบรวมข้อมูล การประมวลผลข้อความ การ
จาแนกข้อมูล ด้วยอัล กอริ ทึม ทั้ง 3 วิธี คื อเบย์อย่างง่ าย ต้น ไม้ตดั สิ น ใจ
และซัพพอร์ ตเวกเตอร์ แ มชชี น จากนั้น ทาการวัด ประสิ ทธิ ภ าพความ
ถูกต้องของแบบจาลองที่ เพื่อเลือกแบบจาลองที่ดีที่สุดแล้วนาแบบจาลอง
ที่ได้ไปพัฒนาเป็ นเว็บแอพพลิเคชัน่ ซึ่ งประกอบไปด้วยวิธีการดังนี้
1. นาข้อความจากสื่ อสังคมออนไลน์ มาทาการคัดกรองโดย
ผ่านแบบจาลองที่ถูกสร้างขึ้นมาก่อน
2. ทาการเก็บข้อความและบัญชี ของผูโ้ พสต์ขอ้ ความที่ ถูกคัด
กรองได้มาใส่ไว้ในฐานข้อมูล (Database)

รู ปที่ 3 ภาพกระบวนการทางานของระบบคัดกรอง

5. ผลการทดสอบการคัดกรองข้ อความ
เพื่อจะเลื อกวิธีการที่เหมาะสมในการคัดกรองข้อความ จึงได้
ออกแบบการทดลอง โดยท าการเก็ บ รวบรวมข้อ ความจากทวิ ต เตอร์
จานวน 200 ข้อความ เป็ นข้อความที่ อาจก่ อให้เกิ ดความขัดแย้งจานวน
100 ข้อความ และข้อความสนทนาทัว่ ไปอี ก 100 ข้อความ น ามาผ่าน
กระบวนการเตรี ยมข้อ มู ล และทดสอบด้ ว ยวิ ธี ก าร 1 0-Fold Cross
Validation เปรี ยบเทียบค่าความถูกต้องที่คานวณได้จากสมการ
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Accuracy =

𝐓𝐏+𝐓𝐍

(6)

𝐓𝐏+𝐅𝐏+𝐅𝐍+𝐓𝐍
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เมื่อ TP คือ จานวนตัวอย่างที่ อยูใ่ นกลุ่มที่สนใจและตัวจาแนกทานายว่า
อยูใ่ นกลุ่มนั้น FP คือ จานวนตัวอย่างที่ไม่อยูใ่ นกลุ่มแต่ตวั จาแนกทานาย
ว่าอยูใ่ นกลุ่ม FN คือ จานวนตัวอย่างที่อยูใ่ นกลุ่มแต่ตวั จาแนกทานายว่า
ไม่อยู่ใ นกลุ่ ม TN คื อ จานวนตัวอย่า งที่ ไม่ อยู่ใ นกลุ่ ม และตัว จ าแนก
ทานายว่าไม่อยูใ่ นกลุ่ม
ผลการเปรี ยบเที ยบ 3 วิ ธีจาแนกข้อความ คื อ เบย์อย่างง่ า ย
ต้นไม้ตดั สิ นใจ และ ซัพพอร์ ตเวกเตอร์ แมชชี น แสดงในตารางที่ 1 ใน
ตารางยังได้แสดงผลการเปรี ยบเทียบบนวิธีการลดมิติขอ้ มูล 2 แบบ คือ
การใช้ความได้เปรี ยบทางสารสนเทศ ลดมิติขอ้ มูลเหลิ อ 90% และ 80%
และอีกวิธีการหนึ่งคือการลดข้อมูลแบบสหสัมพันธ์
ตารางที่ 1 ความถูกต้องในการจาแนกข้อความที่ก่อให้เกิดความขัดแย้ง
วิธีการจาแนกข้อมูล

ข้อมูล
ทั้งหมด

เบย์อย่างง่าย
ต้นไม้ตดั สิ นใจ
ซัพพอร์ตเวกเตอร์แมชชีน

72.5%
80.0%
85.0%

ลดข้อมูลแบบใช้
ความได้เปรี ยบ
ทางสารสนเทศ
90%
80%
74.5% 73.5%
82.5% 82.5%
84.5% 82.5%

ลดข้อมูล
แบบ
สหสัมพันธ์
80.0%
85.0%
88.5%

จากผลการทดสอบแสดงให้ เ ห็ น ว่ า การลดข้ อ มู ล แบบ
สหสัมพันธ์ สามารถลดข้อมูลได้มาก คือ จาก 1384 คุณลักษณะ เหลื อ
เพียง 76 คุณลักษณะ และยังช่ วยเพิ่มความถูกต้องของการจาแนกได้ โดย
เมื่อใช้ร่วมกับซัพพอร์ ตเวกเตอร์ แมชชี นจะให้ความถูกต้องสู งถึ ง 88.5%
ในขณะที่การใช้ความได้เปรี ยบทางสารสนเทศ ไม่เหมาะสมกับข้อมูลชุ ด
นี้เนื่องจากไม่สามารถช่วยเพิม่ ความถูกต้องได้

6. สรุป
งานวิจยั นี้ ได้น าเสนอแนวคิดในการจาแนกข้อความเพื่ อคัด
กรองข้อ ความที่ อ าจก่ อ ให้ เ กิ ด ความขัด แย้ง ในสั ง คม โดยได้ท าการ
เปรี ยบเทียบ 3 วิธีการที่ใช้ในการจาแนก คือ เบย์อย่างง่าย ต้นไม้ตดั สิ นใจ
และ ซัพพอร์ตเวกเตอร์แมชชีน ผลการทดสอบแสดงให้เห็นว่าซัพพอร์ ต
เวกเตอร์ แมชชี นให้ความถูกต้องสูงสุ ดบนข้อมูลที่นามาทดสอบ และเมื่อ
เปรี ยบเที ยบวิธีก ารลดมิ ติข ้อมู ล พบว่าการใช้ส หสัม พัน ธ์ เ พื่ อพิ จารณา
คุ ณ ลัก ษณะส าคัญ ช่ ว ยลดมิ ติ ข องข้อ มู ล ลงมากและยัง ช่ ว ยเพิ่ ม ความ
ถู ก ต้องได้อีก ด้วย จึ งเป็ นวิธีก ารที่ เ หมาะสมจะน ามาใช้ ใ นการพัฒ นา
ระบบเพื่อคัดกรองข้อความและเฝ้าระวังบุคคลที่อาจจะนาข้อความที่อาจ
ก่อให้เกิดความขัดแย้งเผยแพร่ ผา่ นเครื อข่ายสังคมออนไลน์ได้
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ระบบตรวจสอบลายมือชื่ อด้ วยคุณลักษณะรหัสลูกโซ่
SIGNATURE VERIFICATION SYSTEM WITH CHAIN CODE FEATURES
ชยันต์ คงทองวัฒนา และ ธนัสนี เพียรตระกูล
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ปัจจุบนั มีหลายวิธีที่สามารถนามาใช้ในการยืนยันตัวบุคคลได้
เช่น การลงลายนิ้ วมือ การลงตราประทับ หรื อแม้แต่การใช้รหัสผ่านใน
ระบบคอมพิ ว เตอร์ และหนึ่ งในวิ ธี ก ารยื น ยัน ตัว บุ ค คลที่ ถู ก ใช้ อ ย่า ง
แพร่ หลายคือ การยืนยันตัวบุคคลด้วยลายมือชื่อ แม้วา่ ปัจจุบนั เทคโนโลยี
จะพัฒนาไปมาก แต่ดว้ ยความความยืดหยุน่ และความง่ายในการใช้งาน
ทาให้การยืนยันตัวบุคคลด้วยลายมือชื่ อยัง คงป็ นที่นิยมใช้ แต่อย่างไรก็
ตามลายมือชื่ อถือได้ว่าเป็ นการยืนยันตัวบุคคลที่สามารถถูกปลอมแปลง
ได้ง่ า ย และมี ข้ นั ตอนในการตรวจสอบที่ ค่ อ นข้า งยุ่ง ยาก ดัง นั้น ใน
งานวิจยั นี้ จึงได้นาเสนอขั้นตอนวิธี และโปรแกรมประยุกต์ตน้ แบบเพื่อ
ใช้ในการตรวจสอบลายมือชื่ อแบบออฟไลน์ โดยใช้คุณลักษณะในเชิ ง
เรขาคณิ ต ซึ่ งรวมถึ ง คุ ณ ลัก ษณะที่ ส กัด จากรหั ส ห่ ว งโซ่ ด้ว ย ในการ
ทดสอบได้แ สดงให้ เ ห็ น ว่ า ระบบที่ พ ฒ
ั นาขึ้ น สามารถตรวจสอบเพื่อ
จาแนกลายมือชื่อจริ งและปลอมออกจากกันได้ โดยให้ค่าความถูกต้องใน
การตรวจสอบลายมือชื่อสูงสุดที่ 91%

1. บทนา
การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลในการทาธุ รกรรมต่ า งๆ
มักจะอาศัยการยืนยันตัวบุคคลเพื่ อแสดงถึงการเป็ นเจ้าของ หรื อ แสดง
การยอมรับ ในปั จจุบนั มีหลายวิธี ที่สามารถใช้ยืนยันตัวบุคคลได้ เช่ น
การลงนาม การประทับ ลายนิ้ ว มื อ และ การประทับ ตราสัญ ลัก ษณ์
ประจาตัว สังเกตได้วา่ วิธีการเหล่านี้ สามารถใช้ยนื ยันตัวบุคคลได้ และมี
ผลกระทบต่อบุคคลใดบุคคลหนึ่ งได้อย่างมากหากเกิ ดการปลอมแปลง
ขึ้น วิธีการหนึ่งที่ถูกใช้อย่างแพร่ หลายในการยืนยันตัวบุคคลก็คือการใช้
ลายมือชื่อ แม้ในปัจจุบนั มีการพัฒนาด้านเทคโนโลยีการยืนยันตัวบุคคล
ไปมากแล้ว การยืนยันตัวบุคคลเปลี่ยนไปจากระบบอนาล็ อคเป็ นระบบดิ
จิ ตลั การยืนยันตัวบุคคลด้วยตราประทับ หรื อลายนิ้ วมื อถู กแทนที่ ด้วย
รหัสผ่านบนหน้าจอคอมพิวเตอร์ ถึงกระนั้นด้วยความยืดหยุน่ ของการใช้
ลายมื อชื่ อ ท าให้ ก ารยืน ยัน ตัวบุ ค คลด้วยลายมื อชื่ อก็ ยงั คงใช้อย่างกัน
แพร่ หลาย
การตรวจสอบลายมือชื่ อในปั จจุบนั จะใช้ผูเ้ ชี่ ยวชาญในการ
ตรวจสอบโดยดูจากคุณลักษณะต่างๆของลายมือชื่ อเช่น ลักษณะการตวัด
ปลายของเส้นลายมือชื่ อ น้ าหนักของเส้น และขนาดของลายมือชื่ อ ซึ่ ง
การตรวจสอบในลักษณะนี้ มีปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้มากมาย ปัจจัย
ที่ส่งผลต่อความถูกต้องของการตรวจสอบเช่ น ความล้าของผูต้ รวจสอบ
ความเชื่ อ ความซับ ซ้ อ นของลายมื อ ชื่ อ หรื อ ความไม่ ส ม่ า เสมอของ
ลายมื อชื่ อ จากปั จจัยเหลานี้ จึงทาให้เกิ ดแนวคิ ดที่ จะพัฒนาอัลกอริ ทึม
ส าหรั บ ตรวจสอบลายมื อ ชื่ อ ด้ว ยคอมพิ ว เตอร์ ซึ่ งสามารถให้ ผลการ
ตรวจสอบที่ มี ค วามถู ก ต้อ งแม่ น ย า และใช้ ง านได้ ส ะดวก เพื่ อ ให้ ผู ้
ตรวจสอบลายมื อ ชื่ อ สามารถท างานได้ส ะดวกและรวดเร็ ว ขึ้ น และ
สามารถลดความผิดพลาดในการตรวจสอบได้

คาสาคัญ: รหัสลู ก โซ่ การตรวจสอบลายมื อชื่ อ การสกัด คุ ณลัก ษณะ
โครงข่ายประสาทเทียม การเรี ยนรู้ของเครื่ อง

Abstract
Currently, there are many approaches for personal
identification such as fingerprint identification, seal of approval, or
password identification in computer system. Signature is also one of
widely used personal identification. Although, technology has been
developed, signature identification is still used since it is flexible and easy
to use. However, the signature is easily forged and hardly verified. Thus,
this research proposes a signature verification algorithm and application
system for offline-signature verification using chain code geometric
features. The experimental results show that the proposed system can
classify genuine and forged signatures with the highest accuracy at 91%.
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การตรวจสอบลายมือชื่ อด้วยคอมพิวเตอร์ [1] สามารถแบ่งได้
เป็ น 2 แบบ คือการตรวจสอบลายมือชื่อแบบออฟไลน์ และการตรวจสอบ
ลายมือชื่ อแบบออนไลน์ การตรวจสอบลายมือชื่ อแบบออนไลน์จะเป็ น
การตรวจสอบลายมือชื่ อโดยการเก็บข้อมูลจากอุปกรณ์ อิเล็กทรอนิ กส์ 2
อย่างคือ ปากกาแบบพิเศษที่เรี ยกว่า สไตลัส และกระดานอิเล็กทรอนิ กส์
ด้วยอุปกรณ์ สองอย่างนี้ ทาให้ ก ารตรวจสอบลายมื อชื่ อแบบออนไลน์
สามารถสกัดคุณลักษณะสาคัญ 2 ประการที่ทาให้การตรวจสอบลายมือ
ชื่ อแบบออนไลน์มีประสิ ทธิ ภาพสู งคื อ ความเร็ วของการลงลายมื อชื่ อ
และน้ าหนักของการลงลายมือชื่ อ ในขณะที่การตรวจสอบลายมือชื่ อแบบ
ออฟไลน์ จ ะใช้ ภ าพถ่ า ยลายมื อ ชื่ อ ในการตรวจสอบท าให้ ก ารสกัด
คุณลักษณะที่เหมาะสมทาได้ยากกว่าการตรวจสอบแบบออนไลน์ แต่จะ
มีขอ้ ดีที่วา่ ง่ายต่อการตรวจสอบในการใช้งานจริ งมากกว่า
ใ น งาน วิ จั ย ชิ้ นนี้ จะ น าเ สนออั ล กอริ ทึ ม แ ล ะ พั ฒ นา
แอพพลิเคชัน่ เพื่อการตรวจสอบลายมือชื่ อแบบออฟไลน์ที่มีประสิ ทธิ ภาพ
โดยใช้คุณลักษณะเรขาคณิ ต [2] และรหัสลูกโซ่ [3] ที่ สามารถสกัดเป็ น
คุ ณ ลัก ษณะที่ ส ามารถบอกได้ถึ ง น้ า หนัก ของการลงลายมื อ ชื่ อ และ
ลักษณะของลายมือชื่ อได้ เพื่อช่ วยจัดการกับปั ญหา และลดความสู ญเสี ย
จากการปลอมแปลงลายมือชื่ อในเอกสารสาคัญต่างๆ

ชื่ อที่ใช้ท้ งั หมดจึงเท่ากับ 400 ภาพ และเนื่องจากใช้กล้องดิจิตลั จึงทาให้มี
ปั จจัยหลายอย่างที่ ไม่สามารถควบคุ มได้ในการเก็บภาพเช่ น องศาของ
กล้อง แสง เป็ นต้น ดังนั้นขั้นตอนการประมวลผลภาพจึ งมี ความสาคัญ
เป็ นอย่างมาก

รู ปที่ 1 ขั้นตอนการทางานของระบบการตรวจสอบลายมือชื่ อ
สาหรับในส่ วนขั้นตอนของการประมวลผลภาพ ภาพลายมื อ
ชื่ อ ทั้ง หมดจะถู ก น ามาประมวลผลเพื่ อ ให้ มี คุ ณ ภาพที่ พ ร้ อ มต่ อ การ
นาไปใช้ในขั้นตอนต่อๆไป โดยเทคนิ คที่ ใช้มี 7 เทคนิ คดังนี้ การแปลง
ภาพเป็ นภาพขาวด า การลบกรอบ การหมุ น ภาพ การก าจัด สัญ ญาณ
รบกวน การตัดพื้นที่เฉพาะพื้นที่ลายมือชื่ อ การแปลงขนาดภาพ และการ
ตรวจจับเส้นแสดงรู ปร่ าง
จากนั้น ภาพที่ ป ระมวลผลแล้วจะถู ก น ามาสกัด คุ ณลัก ษณะ
เรขาคณิ ตและคุณสมบัติรหัสลูกโซ่ ซึ่งคุณสมบัติเรขาคณิ ตได้แก่ ค่าเฉลี่ ย
จานวนพิ ก เซลที่ บ รรจุ ข ้อมู ล ลายมื อชื่ อตามแนวแกนระนาบ ค่ าเฉลี่ ย
ระยะทางจากพิกเซลที่บรรจุขอ้ มูลลายมื อชื่ อถึ งจุดกาเนิ ด พื้นที่ของภาพ
ลายมือชื่ อหลังจากการทาเทคนิ คการแบ่งส่ วน อัตราส่ วนระหว่างจานวน
พิกเซลทั้งหมดที่ บรรจุลายมือชื่ อต่อพื้นที่ ของภาพลายมือชื่ อ อัตราส่ วน
ระหว่างความสู งกับความกว้างของภาพ
เนื่ องจากรหัส ลู ก โซ่ ที่ ได้จากการแปลงภาพลายมื อชื่ อนั้นมี
ลักษณะค่อนข้างยาว และมีขนาดที่ไม่เท่ากันจึงไม่สามารถใช้รหัสลูกโซ่
เป็ นคุ ณลักษณะในการแยกแยะโดยตรงได้ จึ งได้มีการสกัดคุ ณลักษณะ
จากรหัสลูกโซ่อีกทอดหนึ่ ง โดยแนวคิดแรกของการสกัดคุณลักษณะจาก
รหัส ลู ก โซ่ คื อ การนับ จานวนในแต่ ล ะทิ ศ ทางจากรหัส ลู ก โซ่ ซึ่ งรหัส
ลูกโซ่ที่เราใช้เป็ นรหัสลูกโซ่แบบ 8 ทิศทางจึงทาให้เราได้คุณลักษณะจาก
รหัส ลู ก โซ่ ชุ ด แรก 8 คุ ณลัก ษณะ คื อ จานวนของแต่ ล ะทิ ศทาง ตั้งแต่
ทิ ศ ทางที่ 0 ถึ ง ทิ ศ ทางที่ 7 และอี ก แนวคิ ด หนึ่ งส าหรั บ การสกั ด
คุณลักษณะจากรหัสลูกโซ่ คือการหาความยาวสู งสุ ดในแต่ละทิศทางซึ่ ง

2. วัตถุประสงค์
เพื่อนาเสนออัล กอริ ทึม และพัฒนาแอพพลิ เ คชั่น ในการ
ตรวจสอบลายมื อ ชื่ อ แบบออฟไลน์ อ ย่ า งมี ป ระสิ ทธิ ภ าพโดยใช้
คุ ณ ลัก ษณะรหัส ลู ก โซ่ แ ละเรขาคณิ ต และใช้ ภ าพลายมื อ ชื่ อ จากการ
ถ่ ายภาพด้วยกล้องดิ จิตลั ในโทรศัพท์มือถื อเป็ นอิ น พุต ซึ่ งจะแสดงถึ ง
ประสิ ทธิภาพของระบบการตรวจสอบลายมือชื่ อที่นาเสนอโดยการแสดง
ผลลัพธ์ค่าความถูกต้องของการตรวจสอบบน 4 เทคนิ คการเรี ยนรู ้ ได้แก่
การเรี ยนรู้ แบบโครงข่ายประสาทเทียม [4] การเรี ยนรู ้ แบบเบย์อย่างง่าย
การเรี ยนรู้ แ บบเพื่อนบ้านที่ ใกล้ที่สุด k ตัว [5] และการเรี ยนรู้ แบบซัพ
พอร์ทเวคเตอร์แมชชีน

3. กรอบแนวคิดการสร้ างสรรค์ ผลงาน
ในงานวิจยั นี้ ได้นาเสนออัลกอริ ทึม และแอพพลิเคชัน่ ต้นแบบ
ในการตรวจสอบลายมือชื่ อแบบออฟไลน์โดยใช้คุณลักษณะเรขาคณิ ต
และรหัสลูกโซ่ และขั้นตอนการทางานของระบบได้แสดงไว้ในรู ปที่ 1
ในส่ วนของขั้นตอนการรับภาพ จะใช้กล้องดิ จิตลั ของมื อถื อ
ในการเก็บภาพ โดยแบ่งเป็ นภาพลายมือชื่ อจริ ง 20 ภาพ และภาพลายมือ
ชื่ อ ปลอม 20 ภาพต่ อ 1 คนเพื่ อ สร้ า งระบบการตรวจสอบลายมื อ ชื่ อ
สาหรับในงานวิจยั ชิ้นนี้ ได้ทาการทดลองสร้ างระบบตรวจสอบลายมื อชื่ อ
ขึ้นจากแนวคิดนี้ โดยทาการเรี ยนรู ้ ลายมื อชื่ อจานวน 10 คน ภาพลายมือ

9th ECTI-CARD 2017 “การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อตอบสนองท้องถิ่นและภาคอุตสาหกรรม”

94

บทความวิจยั
การประชุมวิชาการ งานวิจยั และพัฒนาเชิงประยุกต์ คร้ ังที่ 9
9th ECTI-CARD 2017, Chiang khan Thailand
สามารถเลื อกได้ว่ า อยากใช้ก ารเรี ยนรู ้ แ บบใด จากนั้น กดปุ่ ม Process
เพื่อให้โปรแกรมประมวลผล ผลลัพธ์การตรวจสอบพร้อมลายมือชื่ อ จริ ง
ที่เคยถูกเรี ยนรู ้ ไว้แล้ว จะแสดงออกมาเพื่อให้มน่ั ใจได้ว่าการตรวจสอบมี
ประสิ ทธิภาพ ดังผลลัพธ์ที่แสดงในรู ปที่ 3

ทาให้สามารถสกัดได้อีก 8 คุณลักษณะ คือ ความยาวสู งสุดในทิศทางที่ 0
ถึงทิศทางที่ 7 รวมคุณลักษณะในการแยกแยะลายมือชื่ อทั้งหมดเป็ น 21
คุณลักษณะ จากนั้นค่าคุณลักษณะที่สกัดมาจากภาพลายมือชื่ อจะถูกนามา
ทดสอบบน 4 เทคนิ คการเรี ยนรู้ เพื่อตรวจสอบประสิ ทธิ ภาพการจาแนก
ลายมือชื่ อ ผลลัพธ์ค่าความถูกต้องของการแยกแยะลายมือชื่ อได้แสดงอยู่
ในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ค่าความถูกต้องของระบบการตรวจสอบลายมือชื่ อ
คุณสมบัติที่
การเรียนรู้
1-5
1-13
71.25
โครงข่ ายประสาทเทียม
90.00
64.75
67.25
เบย์อย่างง่ าย
76.50
เพื่อนบ้ านที่ใกล้สุด k ตัว
91.00
72.00
76.25
ซัพพอร์ ทเวกเตอร์ แมชชีน
71.13
81.13
ค่าเฉลีย่

1-21
89.00
69.75
89.50
77.50
81.43

รู ปที่ 3 ผลลัพธ์ของการทดสอบโปรแกรมตรวจสอบลายมือชื่อ
จากผลลัพธ์ดังที่แ สดงในรู ปที่ 3 จะเห็ น ได้ว่าแอพพลิ เคชั่น
สามารถแยกแยะลายมือชื่ อได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ และบอกได้ถึงเจ้าของ
ของลายมือชื่ อได้อย่างแม่นยา ทั้งนี้ ในตัวแอพพลิ เคชัน่ ยังสามารถแสดง
ภาพหลังจากการประมวลผลเป็ นรู ปหลังผ่านเทคนิ คการแบ่งแยก และ
รู ปแสดงเส้นแสดงรู ปร่ าง เพื่อให้ผใู้ ช้สามารถตรวจสอบความถูกต้องด้วย
ตนเองได้อีกด้วย และผลลัพธ์ได้แสดงในรู ปที่ 4 และ 5 ตามลาดับ

จากตารางที่ 1 ท าให้ ท ราบว่ า อัล กอริ ทึ ม ที่ น าเสนอนั้ นมี
ประสิ ทธิภาพในการตรวจสอบลายมือชื่ อและให้ค่าความถูกต้องสู งสุ ดถึ ง
91% บนเทคนิ ค การเรี ย นรู้ แ บบเพื่ อ นบ้า นที่ ใ กล้ที่ สุ ด k ตัว (k=1) แต่
อย่างไรก็ตามการเรี ยนรู ้ แบบโครงข่ายประสาทเทียมมีค่าความถูกต้องถึง
90% จึงได้นาสมองกลทั้งสองตัวนี้ มาพัฒนาเป็ นแอพพลิเคชัน่ เพื่อให้ผใู ้ ช้
สามารถเลือกใช้งานได้ และแอพพลิเคชัน่ ต้นแบบได้แสดงในรู ปที่ 2

รู ปที่ 4 ผลลัพธ์การทดสอบโปรแกรมตรวจสอบลายมือชื่อ
รูปที่ 2 หน้าต่างปฏิบตั ิการของโปรแกรมตรวจสอบลายมือชื่ อ
จากรู ปที่ 2 นี้ ได้แสดงหน้าต่างปฏิ บตั ิ การของแอพพลิ เ คชั่น
การตรวจสอบลายมือชื่ อ ซึ่ งในส่ วนขั้นตอนการใช้งาน จะเริ่ มจากการ
ถ่ า ยรู ปด้ว ยกล้อ งดิ จิ ต ัล แล้ ว กดปุ่ ม BROWSE เพื่ อ น าภาพถ่ า ยเข้ า สู่
โปรแกรม เลื อกเทคนิ คการเรี ยนรู้ ที่จะใช้ในการแยกแยะลายมือชื่ อ ซึ่ ง
จากผลการทดสอบพบว่าเทคนิ คที่เหมาะสมกับการตรวจสอบลายมือชื่ อ
และมีประสิ ทธิ ภาพใกล้เคี ยงกันคือ การเรี ยนรู ้ แบบเพื่อนบ้านที่ ใกล้ที่ k
ตัว และการเรี ยนรู้แบบโครงข่ายประสาทเทียม จึงได้จดั ทาระบบที่ให้ผใู ้ ช้

รู ปที่ 5 ผลลัพธ์การทดสอบโปรแกรมตรวจสอบลายมือชื่อ
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4. จุดเด่ นและประโยชน์ ของงานวิจยั
งานวิ จ ัย นี้ น าเสนอวิ ธี ก ารตรวจสอบลายมื อ ชื่ อ โดยใช้
คุณลักษณะเรขาคณิ ตและคุณลักษณะรหัสลูกโซ่ ซึ่ งสามารถสกัดลักษณะ
สาคัญในภาพลายมือชื่ อ สามารถแยกแยะความแตกต่างของลายมือชื่ อจริ ง
และลายมือชื่ อปลอมได้เป็ นอย่างดี ทาให้ได้วิธีการตรวจสอบลายมือชื่ อ
ที่ ส ามารถท างานได้ร วดเร็ ว และมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ช่ ว ยให้ ผู ้ต รวจสอบ
ลายมือชื่อสามารถทางานสะดวกและรวดเร็ วขึ้น นอกจากนั้นผูว้ ิจยั ยังได้
พั ฒ นาแอพพลิ เคชั่ น ต้ น แบบที่ ใ ช้ ใ นการตรวจสอบลายมื อ ชื่ อ
แอพพลิเคชัน่ ต้นแบบนี้ สามารถใช้เป็ นเครื่ องมือช่ วยตรวจสอบลายมื อชื่ อ
ควบคู่ไปกับการตรวจสอบโดยผูเ้ ชี่ ยวชาญเพื่อช่ วยลดความผิดพลาดใน
การตรวจสอบลายมือชื่อได้
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การทางานของกล้องวงจรปิ ดสามารถจับภาพ และบันทึกภาพ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้ แต่มีความจากัดที่กล้องวงจรปิ ดไม่สามารถจาแนก
พฤติกรรมของบุคคลที่ถูกจับภาพไว้ได้ว่าพฤติกรรมนั้น มีแนวโน้มที่จะ
ก่ อ อาชญากรรมหรื อไม่ คณะผู ้จ ัด ท าจึ ง พัฒ นาโปรแกรมที่ ส ามารถ
ตรวจจับพฤติ ก รรมผิดปกติ และสร้ างระบบเตื อนภัยเมื่ อมี ก ารกระทา
ความผิดเกิดขึ้น ทาให้สามารถติดตามจับกุม ผูก้ ระทาความผิดได้ทนั ที
โปรแกรมที่ ถูกพัฒนาขึ้นมานี้ เป็ นโปรแกรมสาหรับตรวจจับ
พฤติกรรมผิดปกติประเภทโดยใช้ภาษา python ในการพัฒนา การ
ขโมยโดยเฉพาะการตรวจจับการกระทาความผิดนั้นจะถู กประมวลผล
จากไฟล์วิดีโอที่ได้รับมาจากกล้อง และจะมี การเตื อนผูใ้ ช้ทนั ทีที่พบผู้
ต้องสงสัยว่ากระทาการขโมยถูกตรวจพบ
โดยโปรแกรมนี้ มีวตั ถุ ประสงค์ เพื่อผนวกกล้องวงจรปิ ดกับ
การตรวจจับพฤติกรรมการขโมยของโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เป็ น
ตัวช่วยในการทางาน และพัฒนาการตรวจจับพฤติกรรมผิดปกติโดยเน้น
ไปที่ ก ารขโมยของ ให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ มากยิ่งขึ้ น เพื่ อแก้ปั ญหาการ
แยกแยะพฤติ ก รรมการขโมยผิ ด พลาดอัน เกิ ด จากการตรวจจับ ด้ ว ย
สายตามนุษย์
โดยในการทางานจะตรวจจับพฤติกรรมผิดปกติภายในห้องที่
มีแสงสว่างเพียงพอไม่สว่างหรื อมืดมากจนเกิ นไป และมุ่งเน้นไปในการ
ตรวจจับ พฤติ ก รรมเฉพาะการหยิบ สิ่ งของโดยเจ้าของไม่ รู้ตวั หรื อไม่
อนุญาต

บทคัดย่ อ
โปรแกรมนี้ มี ว ัต ถุ ป ระสงค์ ห ลั ก เพื่ อ การตรวจจับ และ
ตรวจสอบพฤติกรรมการขโมยของ ของบุคคลที่ถูกจับภาพได้ ผ่านกล่อง
วงจรปิ ดโดยมีกระบวนการทางานแบ่งออกเป็ น 2 ขั้นตอนหลัก คือ การ
ตรวจจับ มนุ ษ ย์ทุ ก คนที่ ถู ก พบในภาพของกล้อ งวงจรปิ ดอัต โนมัติ
หลังจากนั้นนารู ปภาพของมนุ ษย์ที่ตรวจจับ ได้ม าวิ เ คราะห์ ข ้อมู ล และ
พฤติก รรมของบุคคลนั้น หากบุคคลนั้น มี รูป แบบพฤติ ก รรมการขโมย
ของ ตรงตามรู ปแบบที่ ก าหนด รู ป ของบุ ค คลนั้น จะถู ก จัด เก็ บ ไว้ใ น
ระบบ พร้อมทั้งแสดงผลให้ผใู ้ ช้ทราบผ่านทางหน้าจอ
จากการทดลองพบว่าผลการทางานของโปรแกรมนี้ สามารถ
ตรวจจับการขโมยของได้ 71%ภายใต้สภาพแวดล้อมที่กาหนด
คาสาคัญ: การลักขโมย / กล้องวงจรปิ ด / การตรวจจับมนุ ษย์ / HOG
descriptor

Abstract
This program is developed in order to detect and analyse
stealing behavior of a human who is captured by a security camera.
Theprocess of this program consists of 2 steps. First the program will
automatically detect all the people captured by the camera and then the
program will analyse detectedperson if the person has the designated
stealing behavior. The image of the detected person will be saved into
the system and display the result on the screen.
From the experiments, this program can detect the stealing
pattern with an accuracy of 71% under the controlled environment.
Keyword :Stealing / Security camera / Human Detection / HOG
descriptor

2.ทฤษฎีทเี่ กีย่ วข้ อง
2.1 HOG descriptor
Histogram of oriented gradient descriptor [1] [2] เป็ นตัว
ตรวจคุณลักษณะที่ใช้ในการตรวจจับวัตถุในภาพของคอมพิวเตอร์ และ
การประมวลผลภาพทางเทคนิ คโดยขั้นตอนในการหา HOG ดังแสดงใน
รู ปที่ 1 และมีรูปแบบการทางานดังนี้
1. ภาพจะถูกแบ่งเป็ นภาพขนาดเล็กหลายภาพที่เรี ยกว่า เซลล์
2. รวบรวม histogram ของ ทิศทางของ gradient หรื อ ทิศทาง
ของเส้นขอบในต่ละเซลล์

1. ทีม่ าและความสาคัญ
ปั จจุบนั กล้องวงจรปิ ดมีบทบาทในกระบวนการยุติธรรมทาง
อาญาอย่างยิ่ง ในการติดตามตัวผูก้ ระทาความผิด และเป็ นหลักฐานการ
กระทาความผิดของอาชญากร
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3. ทาการ normalize histogram ของพื้นที่ขนาดใหญ่ (block)
4. ทาการ normalize histogramเซลล์แต่ละเซลล์ใน block

รู ปที่ 3 หลักการทางานของ SVM[4]

3. การทางานของโปรแกรม
โปรแกรมที่พฒั นาขึ้นมีกระบวนการทางานโดยมีข้ นั ตอนการ
ทางานเริ่ ม จากการบัน ทึ ก ภาพ ดังแสดงในรู ปที่ 4โดยในขั้น ตอนแรก
โปรแกรมจะตรวจจับมนุ ษย์ท้ งั หมดในรู ปภาพโดยใช้วิธีการของ HOG
descriptorและท าการส่ งข้อมู ลพิ กดั ที่ ได้ไปตรวจสอบผูต้ ้องสงสัย โดย
พฤติกรรมผูต้ อ้ งสงสัยมีพฤติกรรมดังต่อไปนี้
 มีการหยุดก่ อนด าเนิ นการหยิบ สิ่ งของ โดยตรวจสอบ
การกระทาดังกล่าวด้วยการเคลื่อนไหวของมนุษย์
 ตรวจสอบการหายไปของ สิ่ งขอ0งโดยการใช้วิธี การ
ลบพื้ น หลัง (background subtraction เพื่ อหาความ
แตกต่างระหว่างภาพของห้องปั จจุบนั กับภาพห้องในที่
ถูกบันทึกไว้ขณะที่โปรแกรมเริ่ มทางาน เนื่ องจากหาก
เกิดการขโมยขึ้นจะมีรูปของหายที่จะแตกต่างไปจากรู ป
ตอนโปรแกรมเริ่ มทางาน
หลังจากนั้นหากรู ปแบบตรงตามข้อกาหนดก่ อนหน้า โปรแกรมจะปรับ
การล้อ มกรอบมนุ ษ ย์ด้ว ยกรอบสี แ ดงดัง รู ป ที่ 5 โดยกรอบจะถู ก
เปลี่ ย นเป็ นสี เ ขี ย วหากมี ก ารขโมยเกิ ด ขึ้ น และโปรแกรมจะส่ ง เสี ย ง
สัญญาณเพื่อแจ้งเตือนผูใ้ ช้งาน

รูปที่ 1 กระบวนการสร้าง HOG descriptor[1]

2.2 Background subtraction
Background subtraction [3] หรื อการทางานลบพื้นหลังเป็ น
ขั้นตอนวิธีตดั พื้นหลังออกจากเฟรมวิดีโอโดยใช้วิธีการนาภาพของเฟรม
หนึ่งๆมาลบกับพื้นหลังที่กาหนด และส่ วนต่างจากพื้นหลังจะได้เป็ นวัตถุ
[3]

รูปที่ 2 กระบวนการ background subtraction[3]

2.3 SVM detector
Support Vector Machine (SVM) เป็ นอัลกอริ ทึมหนึ่ งในการ
ทา Machine learning เพื่อแยกแยะ และจัดจาแนกข้อมูลโดยมีหลักการ
ทางานคือการนาข้อมูลที่ได้รับมาบันทึกลงFeature space จากนั้นทาการ
เลือก Hyperplaneเพื่อแบ่ง และจาแนกข้อมูล[4] ดังแสดงในรู ปที่ 3 ใน
การตรวจจับคน การทางานของโปรแกรมจะทารู ปแบบ HOG descriptor
ของรู ปร่ างมนุ ษย์ร่วมกับการแยกแยะคนออกจากสิ่ งอื่ นด้วย การจาแนก
แบบ Support vector machine โดยกระบวณการเหล่ านี้ จะทาขึ้นผ่าน
ไลบรารี่ OpenCV

รูปที่ 4 ขั้นตอนการทางานของโปรแกรม
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ท างานปกติ เ วลาไม่ มี เ หตุ ก ารณ์ เ กิ ด ขึ้ น โดยมี ก ารค านวณดัง ใน
สมการ (1)
(1)

2.

ความแม่นยาของระบบที่ระบุว่าเกิ ดการขโมย (Precision) หมายถึ ง
ความแม่นยาของระบบเมื่อมีการเตือนว่าเกิดการขโมยขึ้น โดยมีการ
คานวณดังในสมการ (2)
(2)

รูปที่ 5 ตัวอย่างการทางานของโปรแกรม
3.

4.การทดลอง
4.1 การทดลองความสามารถในการตรวจจับมนุษย์
ควมนุษย์จะทาการทดลองในพื้นที่ที่กาหนดไว้โดยจะควบคุม
สภาพแวดล้อมเช่ น เวลา สถานที่ และ แสงเป็ นต้น และจะเปรี ยบเที ยบ
ระหว่างสายตาของมนุ ษย์กบั การตรวจจับของโปรแกรม ซึ่ งจะวัดความ
ถูกต้องโดยการการหาร้ อยละระหว่างจานวนคนที่ โปรแกรมตรวจจับได้
กับจานวนคนที่นบั ได้จริ งจากการตรวจสอบด้วยสายตาของมนุษย์

(3)

5 ผลการทดลอง
5.1 การตรวจจับมนุษย์
การทดลองนี้ จะเป็ นการตรวจจับโดยเปิ ดโปรแกรมทางานแล้วหาความ
ถู ก ต้อ งของโปรแกรม โดยท าการทดลองทั้ง หมด 5 ครั้ ง ด้ว ยการ
ตรวจสอบคนเดินผ่านมาในกล้องวงจรปิ ด ระหว่าง 20 – 45 คน โดยมีผล
การทางานดังแสดงในตารางที่ 1 โปรแกรมสามารถตรวจจับคนที่เดิ นผ่าน
ได้ความถูกต้องเฉลี่ ย 91.97% โดยมีการทดลองในครั้งที่ 2 ให้ผลการ
ตรวจจับ 100% โดยไม่มีความผิดพลาดเลย

4.2 การทดลองความสามารถในการตรวจจับขโมย
การตรวจจับขโมยจะทาการทดสอบโดยที่สภาพแวดล้อมจะ
ถู ก ควบคุ ม โดย ห้ อ งที่ ใ ช้ ท ดสอบเป็ นห้ อ งเดี ย วกัน ในสภาวะแสงที่
แตกต่างกันและรู ปแบบของตาแหน่ งที่วางสิ่ งของ และขนาดของสิ่ งของ
ที่ ห ายแตกต่างกัน โดยทดลองใช้ค นที่ ทาการขโมยคนเดี ยวกัน โดยมี
ระยะห่าง 2-8 เมตรโดยมีการทดลองทั้งหมด 160 ครั้ง โดยจะมีการวัดผล
ด้วยความถูกต้องในรู ปแบบของ confusion matrix ดังแสดงในรู ปที่ 6

ตรวจจับพบ

ตรวจจับไม่พบ

มีการขโมย

TP

FN

ไม่มีการขโมย

FP

TN

ค่ า ความระลึ ก ที่ ร ะบบสามารถตรวจจับ การขโมยได้ (Recall)
หมายถึ ง เมื่อเกิ ดการขโมยขึ้นระบบสามารถตรวจจับได้ โดยมีการ
คานวณดังในสมการ (3)

ตารางที่ 1 ผลการทดลองการตรวจจับมนุษย์

รูปที่ 6 Confusion matrix สาหรับประเมินผลการทดลองของโปรแกรม

ครั้งที่

จานวนคนที่เดินผ่าน
หน้ากล้อง

จานวนคนที่กล้อง
จับได้

ความ
แม่นยา

ครั้งที่ 1
ครั้งที่ 2
ครั้งที่ 3
ครั้งที่ 4
ครั้งที่ 5
ค่าเฉลี่ย

21
26
22
44
28
141

19
26
19
40
26
130

90.5%
100.0%
86.4%
90.1%
92.86%
91.97%

5.2 การตรวจจับขโมย จะเป็ นการทดสอบการทางานของ
โปรแกรมโดยจะสมมุ ติส ถานการณ์ ต่ างๆเพื่ อหาความแม่ น ย าในการ
ตรวจจับขโมยของโปรแกรมโดยมีผลการทางานความสามารถในการ
ตรวจจับ ดังแสดงในรู ปที่ 7

โดยมีค่าที่ใช้ในการประเมินผลโดยสรุ ปจาก confusion matrix
ที่ใช้ในการประเมินผลการทางานของโปรแกรมนี้มีท้ งั หมด 3 ค่า ดังนี้
1. ความถูกต้องรวม (Accuracy) หมายถึง ความถูกต้องของโปรแกรม
ในการทางานปกติ ท้ ัง ในกรณี จ ับ ขโมยได้ และในกรณี ที่ ร ะบบ
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[4] อัลกอริ ทึมSupport vector machine.[Online]. Available:
http://kokzard.blogspot.com/2011/10/jfjkdshfkjsldf.html.
[Accessed: 09- July- 2016].

จากผลการทดลองในรู ปที่ 7 พบว่าจากการทดลองทั้งหมด
160 ครั้งมีการขโมยเกิดขึ้นทั้งหมด 80 ครั้ง โปรแกรมสามารถมตรวจจับ
การขโมยได้ขณะมีการขโมย(True positive) ได้ 67 ครั้ง และตรวจจับการ
ขโมยผิดพลาดในขณะที่ ไม่มีการขโมย(False positive)46ครั้งไม่มีการ
ตรวจจับการขโมยเมื่อมีการขโมย (False negative)13 ครั้งโดยสามารถ
ประเมินผลได้ดงั นี้ โปรแกรมสามารถตรวจจับขโมย ได้โดยมี ความ
ถูกต้องรวม 70.63% ความแม่นยาเมื่อเกิ ดการขโมย 66.34% และค่าระลึ ก
การเกิดขโมย 83.75%
ผลการตรวจจับ
การขโมย
มีการขโมย
ไม่มีการขโมย

มีการตรวจจับ

ไม่มีการตรวจจับ

67

13

34

46

รูปที่ 7 การสรุ ปผลการทดลองการตรวจจับการขโมย

6. สรุปผลการดาเนินงาน
จากการทดสอบ พบว่า โปรแกรมสามารถตรวจจับมนุษย์ได้
โดยมีความถูกต้องในการตรวจจับ 91.97%ในสภาวะแวดล้อมที่กาหนด
และโปรแกรมนี้ สามารถตรวจจับพฤติ ก รรมการขโมยได้โดยมี ค วาม
ถู ก ต้อ งอยู่ที่ 70.63% ภายใต้ส ภาพแวดล้อ มที่ ไ ด้รั บ การควบคุ ม แต่
โปรแกรมนั้นก็ยงั มีขอ้ จากัดอยู่ ได้แก่ โปรแกรมนั้นมี ระยะการทางาที่
จากัดคือ 2 – 8 เมตรจากกล้อง โปรแกรมมี ความไวต่อแสงไม่ว่าจะเป็ น
แสงที่ มนุ ษย์สร้ า งขึ้ น หรื อ แสงอาทิ ตย์ โปรแกรมยัง มี โอกาสท างาน
ผิดพลาดหากภายในห้องนั้นมีส่ิ งของที่มีลกั ษณะทรงสู ง เช่ น เก้าอี้ หรื อ
พัดลมเนื่องจากมีรูปแบบการกระจายตัวของแสงคล้ายมนุษย์
เอกสารอ้างอิง
[1]"Histogram of Oriented Gradients (HOG) Descriptor | Intel®
Software", Software.intel.com, 2017. [Online]. Available:
https://software.intel.com/en-us/node/529070. [Accessed: 08- Jun2017].
[2]Histogram of oriented gradient for human detection, 1st ed. Bill
Trigg, Navneet Dalal, 2017.
[3] How to use background subtraction methods [Online]. Available:
http://docs.opencv.org/trunk/d1/dc5/tutorial_background_subtractio
n.html [Accessed: 15- July- 2016].
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IoT-Based Portable Wireless Printer
Wanchalerm Devinya, Dumrongchai Cheywut, Phongrid Yoosaeng, Wichapol Topraman, Natchanon
Jamruang, and Chakkaphong Suthaputchakun
Department of Computer Engineering, Bangkok University, Thailand, Email: chakkaphong.s@bu.ac.th
the paper and points out all possible improvements in the
future.

Abstract
Nowadays, printing one page of document may not
be possible during travelling, such as travelling on the
airplane because the traditional printers are stationary and
cannot be carried along with the user during his/her
journey. Thus, most document must be printed in the
office or at home. This paper proposes a Portable Wireless
Printer using Arduino UNO R3 and NodeMCU ESP8266
as well as Internet of Things (IoT) concept. The objective
of this Portable Wireless Printer is to allow users to
wirelessly print document at anytime and anywhere. Due
to its small size, which can be carried to anywhere during
travelling, users can use the Portable Wireless Printer at
any places and in any situations, including on an airplane
or even at a cafe. It also has a built-in battery, so it can be
used anytime without requiring a power outlet.
NodeMCU ESP8266 also allows users to print documents
wirelessly. Therefore, the Portable Wireless Printer is
very small, lightweight, and easy to use and be carried.
This makes printing job very convenient, especially for
business in the digital era.

2.

Related Technology
Several coming technologies nowadays including
IEEE802.11 (Wi-Fi) and Internet of Things (IoT) can help
to make people more comfortable. The Portable Wireless
Printer is one example of such technologies.

2.1 IEEE802.11 Standard
Institute of Electrical and Electronics Engineers
(IEEE) defines a standard of computer network system
called IEEE802.11 (Wi-Fi) in 1997. The IEEE802.11
wireless technology can be divided into several substandards, such as 802.11a, 802.11b, 802.11e, 802.11g,
and etc. The main differences between each sub-standard
are bandwidth and frequency, which such sub-standards
are operating on. In the paper, the Portable Wireless
Printer is compatible with IEEE802.11b/g/n to support a
wide range of data transmission rates.

Keywords: Mobile, Wireless, Portable, Printer Arduino,
UNO R3, NodeMCU, ESP8266, Internet of Things, IoT
1.

Introduction
Due to the digital era, business grows very fast.
Doing business is not an easy task, since situations change
very quickly. The business plan printed in this morning
may not be usable anymore when the user arrives the
customer’s office in the evening. However, document
cannot be changed or reprinted during the travel. Business
lost becomes inevitable in this case. However, this will
not be a problem anymore in the future.
This paper introduces a Portable Wireless Printer
based on Arduino UNO R3 [1] and NodeMCU ESP8266
[2]. The proposed Portable Wireless Printer is small and
lightweight making it portable. Therefore, users can use
the Portable Wireless Printer in any situations regardless
where the users are. A built-in battery allows the Portable
Wireless Printer to print document without power outlet.
NodeMCU ESP8266 along with Arduino UNO R3 and
Internet of Things (IoT) concept [3] allows a document to
be printed wirelessly through IEEE802.11 standard (WiFi) [4]. Thus, no cables or wires are required to connect
the Portable Wireless Printer. As the result, the Portable
Wireless Printer makes the printing job more convenient,
practical, and easy.
The rest of the paper is organized as follows; Section
2 shows all technologies applied to an invention of the
Portable Wireless Printer. Section 3 describes how the
Portable Wireless Printer works. Performance evaluation
result is shown in Section 4. Finally, Section 5 concludes

Fig. 1 Overall Flowchart of the IoT-Based Portable Wireless Printer

2.2 Internet of Things (IoT)
Internet of Things (IoT) has recently been discussed
as an emerging technology. Internet of Things (IoT)
technology has a direct meaning to allow everything to
connect to the existing internet infrastructure, which is
sometimes also called Internet of Everything (IoE) [5].
Therefore, there are three main components in IoT. The
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process for Wi-Fi connection is as same as when users
connect to any Wi-Fi routers. The SSID of the Portable
Wireless Printer as a default is “Printer” as illustrated in
Figure 4.

first one is internet platform that allows connectivity of all
devices. The second component is Thing, which basically
is any uniquely identifiable embedded device including
microcontroller devices, mobile phones, tablets, laptops,
personal computers and etc. The last component is
interface, which could be Ethernet cable, Wi-Fi,
Bluetooth, Zigbee, UWB, and Etc. IoT implementation
can be done through microcontroller, such as Arduino
with Wi-Fi Shield or Raspberry Pi with USB Wi-Fi
Dongle. In this paper the authors decide to use Arduino
UNO R3 as the main microcontroller and NodeMCU
ESP8266 as its Wi-Fi Shield.
3.

IoT-Based Portable Wireless Printer
The IoT-Based Portable Wireless Printer has been
developed to print document anywhere and anytime. The
overall flowchart of the system is demonstrated in Figure
1. Before printing any text, the printer must be placed in
the starting position, which is the top-left corner of the
paper. Then, the printing process starts by connecting any
mobile devices, such as smart phones, tablets, or laptops,
to the printer via Wi-Fi. Once connected, users send any
text to the Portable Wireless Printer through web
application. When the sent text arrives the Portable
Wireless Printer, the printer prints out the text by
controlling printer’s head and printer’s wheel
accordingly. The printer checks if there is a new coming
text to print, and continue the printing process until there
is no text left. Then, the program is terminated by closing
the web application. In more detail, the system can be
categorized into five sub-operations as follows.

Fig. 3 3D Design of the Portable Wireless Printer

Fig. 4 Wireless Connection

3.3 Mobile Printing Application
Once the user connect to the printer via Wi-Fi, the
user can now print any texts. To do so, the user is required
to open a browser and go to URL 192.168.4.1. The webbased mobile printing application will be displayed as in
Figure 5. To print a text, the user only types the text into
the textbox and clicks print button shown in Figure 6.

3.1 Portable Wireless Printer Placement
Before printing any texts, the Portable Wireless
Printer must be placed in the corrected starting point,
which is on the top-left corner of the paper. It is noted that
the triangle symbol must be placed at the top-left corner
as shown in Figure 2. In addition, the 3D design of the
Portable Wireless Printer is also shown in Figure 3.

Fig. 5 Web-based Mobile
Printing Application

Fig. 2 Placement of Portable Wireless Printer

3.2 Wireless Connection

Fig. 6 Enter Printing Text

3.4 Printer’s Processing Unit

Instead of using a printer cable as in the traditional
printers, to print a document using the Portable Wireless
Printer, users only connect to the printer via Wi-Fi. The

Once the user clicks the print button, the printing text
is sent to the Portable Wireless Printer through Wi-Fi
module of NodeMCU ESP8266 (Figure 7) and then
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passed to Arduino UNO R3 (Figure 8). The Arduino
UNO R3 as a processing unit of the printer will process
the request and control the printer’s head to spay ink
properly according to the text input. At the same time, the
Arduino UNO R3 also determines the number of steps to
move the printer’s wheel in relative to the ink spraying, so
that the input text is printed into the paper correctly.

Fig. 7 NodeMCU ESP8266 [2]

After all 8 nozzles finish spraying the ink. The
Arduino UNO R3 controls the stepping motor to move the
printer’s wheels to the right hand side. Then, the printer
starts spraying the ink for the second column of the
character. In case of character “A”, only the first 9 nozzles
from the bottom will operate. The printer continues to
spray ink and move to the right until the character is
completely printed shown in Figure 13.

Fig. 8 Arduino UNO R3 [1]
Fig. 13 Example of printing character “A”

3.5 Printer’s Head and Wheel Control

Before printing the next character, the printer moves
to the right for 2 steps without spraying ink to create space
between each pair of characters shown in Figure 14. To
move to the next line, the printer move the wheel
downward and then move backward to the left for the
number of steps that the printer has moved to the right.

To print the input text, the Portable Wireless Printer
must control printer’s head and wheel accordingly. The
printer head implemented in this project is HP C6602A
[6] as shown in Figure 9.

Fig. 9 Printer’s Head HP C6602A

Fig. 10 Orientation of 12 nozzles

The HP C6602A printer’s head consists of 12 ink
nozzles vertically (Figure 10). According to the
specification HP C6602A, one character has 120 dots
resolution (12 x 10 dots) as illustrated in Figure 11.
To print a character i.e. character “A”, the Portable
Wireless Printer has to control ink spray of 12 nozzles. In
this case, only the first 8 nozzles from the bottom will start
spraying ink (Figure 11) for 6 µs each. The delay interval
between each nozzle to operate is 0.5 µs shown in Figure
12.

Fig. 14 Space between each pair
of characters

Fig. 15 Omni Wheel

It is noted that printer wheels implemented in this
paper are Omni wheels (Figure 15), allowing printer to
move in four directions; i.e. up, down, left, and right.
4.

Performance Evaluation Result
The actual prototype of the Portable Wireless Printer
is shown in Figure 16. The printer has a printing speed of
20 seconds per line, while the battery can last up to one
and half hour in case of continuous printing. The total
weight of the printer is less than 1 kg. As a prototype, the
printer still has some limitations. At the moment, the
printer works with A4 paper, print in black color, and print
in capital letter format only. However, this limitation can
be easily tackled in the future development.

Fig. 11 Resolution of a character

Fig. 16 Actual Prototype of the Portable Wireless Printer

To evaluate performance of this prototype, the same
sentence is printed several times. There are 2 test
scenarios in the performance evaluation process. In the

Fig. 12 Orientation of 12 nozzles [7]
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first scenario, the sentence “This mobile printer works
with the wireless network” is printed 5 times. The result
of the printing is illustrated in Figure 17. In the second
scenario, the other sentence “This project proposes a
mobile printer” is printed for 11 times. The result of the
printing is illustrated in Figure 18.

print document at anytime and anywhere. With IoT
technology, the printer can print any document through
Wi-Fi. However, from the performance evaluation result,
there is still a room for future improvement. The major
one is how to control the movement of the printer wheel
without drift. This will solve the problem of line
alignment and improper print of the first few letters at the
beginning of each line. Therefore, the printer could be out
for commercial in the near future.
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Fig. 17 The result of the printing “This mobile printer works with the
wireless network” for 5 times

Fig. 18 The result of the printing “This project proposes a mobile
printer” for 11 times

According to the results in Figures 17 and 18, it is
observed that there is a drift at the start of the printing
process of each line. This is due to the fact that the
stepping motor used to drive printer’s wheel, may require
a period of time to hit the full speed, while the printer’s
head starts printing immediately. As a result, the first
couple letters of each line are printed, while the wheel is
rarely moving. The letters consequently are not printed
properly. This could be corrected by delay the printing
head until the printer’s wheel hits its full speed.
The second problem founded is the struck of printer’s
head, as it can be seen from the results that at the bottom
of each line there is no ink injected. This results in
incompletely printed letters at the bottom of each line. To
solve this problem, the printer’s head should be cleaned
every time after and before the printing process.
The last problem is line alignment. As observed from
the result, the line of letters are not as straight as it should
be. This is because, unlike the traditional printer, there is
no fix reference in the Portable Wireless Printer. A small
drift of printer’s wheel may make line’s alignment
incorrect. This error will be accumulated until the
printer’s alignment is reset. It is quite challenging to solve
this problem. The main possible solution should be
minimizing drift of the printer’s wheel as much as
possible. However, this is not a trivial problem. Further
design and experiment must be taken into consideration to
solve this problem in the future.
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5.

Conclusion and Future Work
In conclusion, this paper proposes the IoT-based
Portable Wireless Printer that allows users to wirelessly
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การออกแบบระบบควบคุมและกลไกการหยอดเมล็ดพันธุ์ข้าวสาหรับหุ่นยนต์ หยอดเมล็ดพันธุ์ข้าวในนาโคลน
A Designed of Control System and Mechanisms for Rice Sowing Robot in the mud Field.
กมล บุญล้ อม1 เสกสรร วงศ์ สม1 ธเนศ คณะดี1 ไกรสร แก้วจันทร์ เป็ ง1 และเสกสรรค์ วินยางค์ กลู 2
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and the average grain sowing (S) and the speed of the rice sowing (V)
and the pulse speed (P). The form of the S, S = f (P, V) equation is
divided into two cases include if the robot moves on a muddy ground.
The spacing of the seeds was set at 20 cm. The results of both
experiments showed that the drop distance was the same as the speed.
And it results in the opposite direction to the motor speed in pay plus
will maintain the dropping distance. will be the maximum speed of the
vehicle in the case of smooth surface should not exceed 2.51 km / hr.
and the case of mud does not exceed 2.57 km / hr. Test Compared with
the theoretical calculation. It was found that in the case of mud ground,
the minimum tolerance of 1.97 cm was 1.89 percent (V = 2 km / hr., P =
100) and the maximum of 9.11 cm was 8.199 percent (V = 5 km). / Hr.,
P = 50). In the case of mud ground, the minimum position error was
1.97 cm, representing 8.865 percent (V = 2 km / hr., P = 100) and 9.61
cm 8.64 percent (V = 5 km / hr., P = 50)
Keywords: Rice seed drop mechanism, Farming type of drop rice,
Wireless communication

บทคัดย่ อ
การวิจยั ครั้งนี้ เป็ นการศึ กษาวิจยั เพื่อการพัฒนาสร้ างหุ่ นยนต์
หยอดเมล็ดพันธุ์ขา้ ว โดยมุ่งเน้นกลไกของการหยอดเมล็ดข้าวที่สามารถ
ควบคุมความแม่นยาในการหยอดเมล็ดข้าว ให้ได้ระยะห่ างตามที่ตอ้ งการ
และหาสภาวะที่เหมาะสมที่สุดของความเร็ วในการเคลื่อนที่ของหุ่ นยนต์
การหยอดเมล็ดข้าว จะมีความสัมพันธ์ของระยะที่ทาการหยอดเมล็ดข้าว
(S) หรื อระยะที่ทาการหยอดเมล็ดข้าวเฉลี่ ย ( s ) กับความเร็ วของ
การเคลื่ อนที่ของหุ่ นยนต์หยอดเมล็ดพันธุ์ขา้ ว (V) และความเร็ วในการ
หมุนของมอเตอร์ โดยการจ่ายสัญญาณพัลส์ (pulse , P) โดยรู ปแบบของ
สมการ S ,  s = f(P,V) ซึ่ งในการทดสอบแบ่งออกเป็ น 2 กรณี ได้แก่
กรณี ที่หุ่นยนต์เคลื่อนที่ บนพื้นเรี ยบ และกรณี ที่หุ่นยนต์เคลื่ อนที่ บนพื้น
โคลน และกาหนดระยะในการหยอดเมล็ดข้าวไว้ที่ระยะห่ างเท่ากับ 20
เซนติเมตร ซึ่งผลการทดสอบของทั้ง 2 กรณี พบว่าระยะในการหยอดจะมี
ผลในทิ ศ ทางเดี ย วกับ ความเร็ ว และมี ผ ลในทิ ศ ทางตรงกั น ข้ ามกั บ
ความเร็ วมอเตอร์ ใ นการจ่ายสัญ ญาณพัล ส์ เมื่ อพิ จารณาหาค่ าความเร็ ว
สู งสุ ดที่ จะรักษาระยะการหยอด จะได้ความเร็ วสู งสุ ดของหุ่ นยนต์กรณี
พื้นเรี ยบไม่เกิน 2.51 km/hr. และกรณี พ้ืนโคลนไม่เกิ น 2.57 km/hr. และ
พิจารณาระยะหยอดจากการทดสอบ เปรี ยบเที ยบกับผลการคานวณทาง
ทฤษฏี พบว่าในกรณี ของพื้นโคลนมี ค่าความคลาดเคลื่ อนของตาแหน่ ง
น้อยสุ ดที่ 1.97 cm คิ ดเป็ น 1.89 เปอร์ เซ็ นต์ (V =2 km/hr., P=100) และ
มากสุ ดที่ 9.11 cm คิ ดเป็ น 8.199 เปอร์ เซ็ น ต์ (V =5 km/hr., P=50) และ
ในกรณี ของพื้นโคลนมีค่าความคลาดเคลื่ อนของตาแหน่ งน้อยสุ ดที่ 1.97
cm คิดเป็ น 8.865 เปอร์ เซ็ นต์ (V =2 km/hr., P=100) และมากสุ ดที่ 9.61
cm คิดเป็ น 8.64 เปอร์เซ็นต์ (V =5 km/hr., P=50)
คาสาคัญ: กลไกการหยอดเมล็ดพันธุ์ขา้ ว, การทานาหยอด, หุ่ นยนต์หยอด
เมล็ดพันธุ์ขา้ ว

บทนา
การทานาหว่านคือการปลูกข้าวโดยเอานาเมล็ดพันธุ์ขา้ วหว่าน
ลงไปในพื้นนาที่ได้ไถ เตรี ยมดินไว้ ซึ่งปั ญหาของการทานาหวานคือการ
ขาดแคลนแรงงานที่จะทานา ข้อเสี ยขอการทานาหว่านก็คือไม่ได้ตน้ ข้าว
ที่เรี ยงเป็ นแถวและทาการดูแลรักษายาก ซึ่ งทาให้ผลผลิ ตต่าไม่คุม้ ค่าใน
การลงทุ น [1] จากหลัก การและเหตุ ผ ลที่ ไ ด้ ก ล่ า วไว้เ บื้ อ งต้ น ทาง
คณะผูว้ ิจยั จึ งเกิ ดแนวคิ ดในการพัฒนา และนาเอาเทคโนโลยีการผลิ ตที่
ทั น สมั ย โดยการน าหุ่ นยนต์ ห ยอดกล้ า พั น ธุ์ ข ้ า วเข้ า มาช่ วยเพิ่ ม
ประสิ ทธิ ภาพในการทานาให้ดีย่งิ ขึ้นซึ้ งสามารถช่ วยลดแรงงานคน และ
ระยะเวลาทานาให้ส้ นั ลงต่อไร่ ประมาณ 20 นาที และทาให้แนวของการ
หยอดเมล็ดมีระเบียบเป็ นแถว และมีปริ มาณของเมล็ดข้าวที่ทาการหยอด
ในปริ มาณที่คงที่ประมาณ 15-18 เมล็ดต่อ 1 หัวจ่าย ซึ่ งจะลดปริ มาณการ
สู ญเสี ยของเมล็ดข้าวเมื่ อเที ยบกับระบบการทานาข้าวแบบใช้คนหว่าน
ซึ่งในงานวิจยั นี้ จะทาการการออกแบบและสร้ างหุ่ นยนต์หยอดเมล็ดพันธุ์

Abstract
This research is a research study for the development of rice
seed drilling robot. By focusing on the mechanism of rice sowing, the
objective is to study, design and construct a rice seed drilling robot. The
sowing of grain there is a correlation between the sowing period (S)
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ข้าวสาหรับการทานาหยอดควบคุมด้วยระยะไกลผ่านระบบการสื่ อสาร
แบบไร้ สาย [2] โดยหุ่ น ยนต์ส ามารถทางานได้ท้ งั ระบบบังคับ ด้วยมื อ
ระยะไกลผ่านระบบการสื่ อสารแบบไร้สายและระบบควบคุมการเดินทาง
หยอดกล้าพันธุ์ขา้ วแบบกึ่งอัตโนมัติ [3] ซึ่ งจะอาศัยการระบุตาแหน่งของ
ก ารเดิ น ท างด้ ว ยจี พี เอ ส โด ยถู ก ป ระม วล ผล แ ล ะ สั่ งก ารด้ ว ย
ไมโครคอนโทรเลอร์ ซึ่ งจะทาให้ เกิ ดประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ดในการท านา
สามารถช่ วยลดขั้นตอนไม่ต้องเพาะต้น กล้าและสามารถแก้ปั ญหาการ
ขาดแคลนแรงงานได้อย่างดี

GPS
24VDC
Power
Supply

วัตถุประสงค์

Arduino
2560ADK
PWM

H-Bridge
Drive
MOTOR

1. ท าการออกแบบระบบควบคุ ม และกลไกการหยอดเมล็ ดพัน ธุ์ ข ้าว
สาหรับหุ่นยนต์หยอดเมล็ดพันธุ์ขา้ วในนาโคลน
2. เพื่อพัฒนากลไกและระบบควบคุม ระยะการหยอดเมล็ด พันธุ์ขา้ วให้
เหมาะสมกับความความเร็ วของหุ่ น ยนต์ และความเร็ วมอเตอร์ ในการ
หยอดเมล็ดพันธุ์ขา้ ว

การออกแบบโครงสร้ าง และส่ วนประกอบ
ในการออกแบบในส่ วนโครงสร้ าง และส่ วนประกอบทาง
ผูว้ ิจยั ได้ทาการออกแบบให้สอดคล้องกับรู ปแบบทางกายภาพ และการใช้
งานที่เหมาะสมโดยได้เลือกวัสดุ อุปกรณ์ของการพัฒนาสร้างเครื่ องการ
ออกแบบและสร้างหุ่ นยนต์หยอดเมล็ดพันธุ์ขา้ วสาหรับการทานาหยอด
ที่มีมาตรฐาน โดยมีรายละเอียดแต่ละชิ้นดังแสดงในรู ปที่ 1

รู ปที่ 1 ระบบการทางานหุ่ นยนต์หยอดเมล็ดพันธ์ขา้ วสาหรับนาโคลน

ผลการศึกษา

(n=200) และข้อ มู ล เฉลี่ ย (n=20) เที ย บกับ สมการ โดยสามารถเขี ย น
สมการในหาความเร็ วมอเตอร์ ในการจ่ายสัญญาณพัลส์ที่กาหนดตาแหน่ ง
ระยะห่ างเท่ากับ 20 cm.(S,  S =20 cm.)ที่ความเร็ วใดๆได้ดงั นี้
ซึ่งจะได้วา่
P = 51.01+19.3V
และ
P = 51.81+19.17V
(ค่าตาแหน่งเฉลี่ย)
โดยที่ V คื อ ความเร็ ว ของหุ่ น ยนต์ ณ ขณะนั้น ในการก าหนดค่ าของ
ความเร็ ว มอเตอร์ ใ นการจ่ ายสั ญ ญาณพัล ส์ สามารถก าหนดได้โ ดยมี
ค่าสู งสุ ดอยู่ 100 เปอร์เซ็นต์ความกว้างที่ความถี่ (50Hz) ซึ่ งเป็ นค่ากาหนด
สู งสุ ดของมอเตอร์ ดังนั้นความเร็ วสู งสุ ดที่จะสามารถกาหนดระยะในการ
หยอดที่ระยะ 20 cm. จะได้ความเร็ วที่
100 = 51.01+19.3V
ดังนั้น V = 2.54 km//hr. และ V = 2.51 km//hr. (ค่าตาแหน่งเฉลี่ย)
ดังนั้นความเร็ วสู งสุ ดของหุ่ นยนต์ไม่ควรเกิน 2.51 km/hr.
กรณีที่ห่ ุนยนต์ หยอดเมล็ดพันธุ์ข้าวในนาโคลนเคลือ่ นที่บนพืน้ โคลน
ในการวิเคราะห์ในกรณี ที่หุ่นยนต์เคลื่อนที่บนพื้นโคลนจะได้
สมการความสัมพันธ์ดงั นี้
S= 53.15+13.94V+ (-0.69) P
(adjusted R2=0.941)
และ  S = 52.00+14.31V+(-0.70) P
(adjusted R2=0.94)

ในการศึกษาผลของความสัมพันธ์ ของระยะที่ทาการหยอด
เมล็ ด ข้า ว (S) หรื อระยะที่ ท าการหยอดเมล็ ด ข้า วเฉลี่ ย ( S ) กั บ
ความเร็ วของการเคลื่อนที่ของหุ่นยนต์หยอดเมล็ดพันธุ์ขา้ วในนาโคลน
(V) และความเร็ วมอเตอร์ ในการจ่ายpulse (P) โดยรู ปแบบของสมการดัง
แสดง S = f (P, V) หรื อ  S = f (P, V)
(1)
โดยสามารถเขียนในรู ปของสมการดังนี้
S,  S = C1+C2V+C3P
(2)
ในการพิ จารณารู ป แบบของสมการนี้ แบ่ งออกเป็ น 2 กรณี
ได้แก่ กรณี ที่หุ่นยนต์เคลื่ อนที่ บนพื้นเรี ยบ และกรณี ที่หุ่นยนต์เคลื่ อนที่
บนพื้ น โคลน และก าหนดระยะในการหยอดเมล็ ด ข้าวไว้ที่ ระยะห่ าง
เท่ ากับ 20 cm. ซึ่ งความสั ม พัน ธ์ ข องสมการจะสามารถหาความเร็ ว
มอเตอร์ในการจ่ายสัญญาณพัลส์ให้แก่มอเตอร์ ที่ความเร็ วของหุ่ นยนต์ ณ
ขณะนั้นเพื่อที่จะทาให้สามารถหยอดเมล็ดข้าวได้ระยะห่ างที่ 20 cm.
ในการวิเคราะห์ในกรณี ที่หุ่ นยนต์เคลื่ อนที่ บนพื้นเรี ยบจะได้
สมการความสัมพันธ์ดงั นี้
S= 56.42+13.78V+ (-0.714) P
(Adjusted R2=0.937)
และ  S = 56.99+13.69V+ (-0.717) P
(Adjusted R2=0.94)
โดยสามารถทาการประมาณระยะทางในการหยอดเมล็ดจากข้อมูล
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โดยสามารถท าการประมาณระยะทางในการหยอดเมล็ ด จากข้อ มู ล
(n=200) และข้อมูล เฉลี่ ย (n=20) เที ยบกับ สมการ กรณี พ้ืน โคลนได้ด ัง
แสดงในรู ปที่ 2 และ 3

ในทางเดี ยวกัน คื อ ความเร็ วเพิ่มขึ้ น จะท าให้ ระยะในการหยอดเพิ่ม ขึ้ น
และจะมีความสัมพันธ์กนั ในทางตรงกันข้ามกับสัญญาณพัลส์ เมื่อถ้าเพิ่ม
สัญญาณพัลส์ให้กบั มอเตอร์ จะทาระยะในการหยอดลดลง

ระยะห่ างการหยอด(cm)

จานวนการหยอด

รู ปที่ 2 ค่าการประมาณระยะทางในการหยอดเมล็ด จากข้อมู ล(n=200)
เทียบกับสมการกรณี พ้นื โคลน

รู ปที่ 4 ความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นจากการทดลองนาโคลน

ระยะห่ างการหยอด(cm)

จานวนการหยอดจากข้อมูลเฉลี่ย

รู ปที่ 3 ค่าการประมาณระยะทางในการหยอดเมล็ดจากข้อมูลเฉลี่ย
(n=20 ) เทียบกับสมการกรณี พ้นื โคลน
โดยสามารถเขี ยนสมการในหาความเร็ วมอเตอร์ ในการจ่าย
สัญญาณพัลส์ที่กาหนดตาแหน่ งระยะห่ างเท่ากับ 20 cm. (S,  S =20
cm.)ที่ความเร็ วใดๆได้ดงั นี้
ซึ่งจะได้วา่
P = 48.04+20.20V
และ
P = 45.71+20.44V
(ค่าตาแหน่งเฉลี่ย)
โดยที่ V คือความเร็ วของหุ่ นยนต์ ณ ขณะนั้น
ในการก าหนดค่ าของความเร็ วมอเตอร์ ในการจ่ ายสัญ ญาณ
พัล ส์ สามารถกาหนดได้โดยมี ค่ าสู งสุ ดอยู่ 100 เปอร์ เซ็ นต์ค วามกว้างที่
ความถี่ (50Hz) ซึ่งเป็ นค่ากาหนดสู งสุ ดของมอเตอร์ ดังนั้นความเร็ วสู งสุ ด
ที่จะสามารถกาหนดระยะในการหยอดที่ระยะ 20 cm. จะได้ความเร็ วที่
100 = 48.04+20.20V
ดังนั้น V = 2.57 km//hr. และ V = 2.66 km//hr.
(ค่าตาแหน่งเฉลี่ย)
ดังนั้นความเร็ วสูงสุดของหุ่นยนต์ไม่ควรเกิน 2.57 km/hr.

รู ปที่ 5 ความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นจากการคานวณนาโคลน
การเปรี ยบเที ยบการท างานของหุ่ น ยนต์ห ยอดเมล็ ด ข้าวต่ อ
พื้น ที่ ในการคานวณความสามารถในการปล่ อยเมล็ ดข้าว จะขึ้น อยู่ก ับ
ความเร็ ว ที่ เคลื่ อ นที่ โ ดยได้ก าหนดความเร็ ว ไว้ที่ 2 3 4 และ 5 km/hr.
ดังนั้น จะได้ผลของเวลาในการทางานต่อ 1 ไร่ (1,600 ตารางเมตร) โดย
พิจารณากาหนดให้พ้ืนที่ที่ทาการทดลองเป็ น สี่ เหลี่ ยมจัตุรัสมีความกว้าง
และยาวด้านละ 40 m. ซึ่งจะได้เวลาในการทางานต่อ 1 ไร่ ที่ความเร็ ว ต่าง
ๆ ด้วยแสดงในตาราง ที่ 1และ 2 (การเคลื่อนตัวกลับเป็ นมุม 180 องศา ใช้
เวลาประมาณ 4 วินาที จานวน 19 ครั้ง โดยใช้เวลาทั้งหมด 19 x 4 = 76
วินาที) ดังรู ปที่ 6
ตารางที่ 1 เวลาต่อไร่ ที่ความเร็ วของหุ่ นยนต์
ความเร็ ว(km/hr.)
เวลาต่อไร่ (นาที)
2
25.25
2.57(Vmax)
19.94
3
17.27
4
13.28
5
10.86

ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
ผลของระยะการเคลื่ อนที่เฉลี่ ยที่สัมพันธ์กบั ความเร็ วมอเตอร์
และความเร็ วหุ่ นยนต์หยอดเมล็ดพันธุ์ขา้ วในนาโคลนดังรู ปที่ 4 และ 5
ซึ่ งระยะของการหยอดเมล็ดจะขึ้นอยูก่ บั ความเร็ วโดยมีความสัมพันธ์กนั
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หุ่ น ยนต์ห ยอดเมล็ดข้าวสามารถลดระยะเวลาในการทานาได้ และเพิ่ ม
ประสิ ทธิ ภาพในการหยดเมล็ดข้าวซึ่ งสามารถลดปั ญหาการขาดแคลน
แรงงานเกษตรกรได้

รู ปที่ 6 การเดินทางของหุ่นยนต์ในพื้นที่ 1 ไร่
ตารางที่ 2 ค่าเวลาในการทางานของหุ่นยนต์ ต่อ 1 ไร่
ความเร็ ว
(km/hr.)

เวลา
(s)

จานวน
แถว

เวลา(s)

เวลา
ทั้งหมด
แนวตรง
+ กลับตัว

เวลา
ต่อไร่
(นาที)

2

71.95

20

1,438.90

1,514.90

25.25

2.57

56.02

20

1120.45

1196.45

19.94

3

48.02

20

960.40

1,036.40

17.27

4

36.04

20

720.72

796.72

13.28

5

28.78

20

575.60

651.60

10.80

รู ปที่ 7 หุ่ นยนต์หยอดเมล็ดพันธ์ขา้ วสาหรับนาโคลนที่ใช้ในงานวิจยั

ข้ อเสนอแนะ
1. นาโคลนต้องมีพ้ืนที่เรี ยบสม่าเสมอและต้องไม่มีปริ มาณน้ ามากเกินไป
2. อัต ราความเร็ วมอเตอร์ ข องตัว กลไกการหยอดเมล็ ด พัน ธ์ ข ้าวต้อ ง
สัมพันธ์กบั ความเร็ วในการเคลื่อนที่ของหุ่ นยนต์หยอดเมล็ดข้าว

กิตติกรรมประกาศ
การวิจยั นี้ ส าเร็ จลงได้ด้วยภายใต้เงินทุน สนับสนุ นการวิจยั
จากสานักงานคณะกรรมการวิจยั แห่ งชาติ เงิ นงบประมาณแผ่น ดิ นรหัส
โครงการ 270211 และความพร้อมในด้านสถานที่ เครื่ องมือ อุปกรณ์ ห้อง
ปฏิ บตั ิ ศูนย์ค วามเชี่ ยวชาญเฉพาะทางคลื่ นไมโครเวฟ และเทคโนโลยี
หุ่ น ยนต์ ซึ่ งทางคณะผู ้วิ จ ัย ต้ อ งขอขอบคุ ณ เป็ นอย่ า งสู ง ที่ ใ ห้ ค วาม
ช่วยเหลือในด้านต่างๆ

วิจารณ์ และสรุปผล
ผลการวิจยั การออกแบบ และสร้างกลไกด้วยหุ่ นยนต์ห ยอด
เมล็ ด ข้าวโดยมี หัว หยอดเมล็ ด พัน ธุ์ ข ้าวจ านวน 10 หั ว โดยแต่ ล ะหั ว
สามารถบรรจุขา้ วประมาน 2 กิ โลกรัม และต่อการบรรจุ 1 ครั้งสามารถ
บรรทุก ได้ 20 กิ โลกรั ม ซึ่ งออกแบบระยะการหยอดที่ มีระยะห่ างตาม
มาตรฐานของการหยอดที่ 20 เซนติเมตร จากผลการทดลองที่ความเร็ ว
ของหุ่ นยนต์ที่ ความกว้างของสัญ ญาณพัล ส์ ที่ 100เปอร์ เซ็ นต์ที่ค วามถี่
(50Hz) ได้ความเร็ วที่ 2.51 km/hr. กรณี พ้ืน เรี ยบ และ 2.57 km//hr. กรณี
พื้นโคลน ซึ่ งจะไม่ทาให้ ระยะในการหยอดเกิ น 20 เซนติ เมตร จากการ
ทดลองความเร็ ว ของหุ่ น ยนต์ แ ละความกว้า งของสั ญ ญาณพัล ส์ ที่ มี
ความสัมพันธ์กบั ระยะในการหยอดเมล็ดข้าวสามารถหาได้จากสมการ
ความสัม พัน ธ์ได้โดยมี ค่ าความแม่ น ยา กรณี พ้ืน เรี ยบได้ส มการ S=
56.42+13.78V+(-0.714)P (adj R2=0.937) แ ล ะ ก รณี พื้ น โค ล น S=
53.15+13.94V+(-0.69)P (adj R2=0.941) และในการทางานของการหยอด
เมล็ดข้าวเมื่อคิดที่ความเร็ วสู งสุ ดที่สามารถคงระยะที่ 20 เซนติเมตร จะ
สามารถท างานได้ต่ อ 1 ไร่ ที่ เวลา 19.94 นาที จากการน าเทคโนโลยี
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เครื่ องแจ้ งเตือนปริมาณออกซิเจนนา้ ของแม่ นา้ ทีใ่ ช้ ทาการเพาะเลีย้ งปลาในกระชัง
The Dissolved Oxygen Alert machine in fish cages
ศราวุฑ คงลาพันธ์
สาขาวิชาครุ ศาสตร์อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม คณะครุ ศาสตร์อุตสาหกรรม
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บทคัดย่ อ

1. บทนา

งานวิจยั เครื่ องแจ้งเตือนปริ มาณออกซิ เจนน้ าของแม่น้ าที่ใช้ทา
การเพาะเลี้ยงปลาในกระชังนี้ มีวตั ถุประเพื่อช่ วยบรรเทาปั ญหาที่เกิ ดจาก
คุณภาพน้ าต่าไม่เหมาะสมกับการเลี้ ยงสัตว์น้ าแก่เกษตรกรผูเ้ ลี้ยงปลาใน
กระชัง แจ้งเตือนผ่านระบบเครื อข่ายอินเตอร์ 3G โดยผูป้ ระกอบการเลี้ยง
ปลาในกระชังสามารถทราบค่า อุ ณหภูมิใต้ผิวน้ า อุณ หภู มิเหนื อผิวน้ า
และค่า Dissolved Oxygen, DO ผ่านทางเวบไซด์ เครื่ องแจ้งเตือนปริ มาณ
ออกซิ เจนน้ าของแม่ น้ าที่ ใ ช้ ท าการเพาะเลี้ ยงปลาในกระชัง สามารถ
ทางานด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ที่ได้จากโซลาเซลเก็บไว้ในแบตเตอรี่ จึง
ไม่จาเป็ นที่จะต้องวางในพื้นที่ มีไฟฟ้ าให้บริ การสามารถทางาน จากผล
การทดสอบเครื่ องแจ้งเตื อนปริ มาณออกซิ เจนน้ าของแม่น้ าที่ ใช้ทาการ
เพาะเลี้ ยงปลาในกระชังในการส่ งข้อความแจ้งเตื อนคิ ดเป็ นเปอร์ เซ็ น ต์
ความผิดพลาด 1.2 เปอร์ เซ็นต์ ซึ่ งผลการทดสอบสามารถทางานได้จริ ง
และมีประสิ ทธิภาพดี
คาสาคัญ: เครื่ องแจ้งเตือนปริ มาณออกซิเจน

การเลี้ ยงสั ต ว์น้ าหรื อ การประมง น้ าเสี ย ท าให้ สั ต ว์น้ าลด
ปริ มาณลง น้ าเสี ยที่เกิ ดจากสารพิษอาจทาให้ปลาตายทันที ส่ วนน้ าเสี ยที่
เกิ ดจากการลดต่ าของออกซิ เจนละลายในน้ าถึ งแม้จะไม่ ทาให้ป ลาตาย
ทันที แต่อาจทาลายพืชและสัตว์น้ าขนาดเล็กที่เป็ นอาหารของปลาและตัว
อ่ อ น ท าให้ ป ลาขาดอาหาร ก่ อ ให้ เกิ ด ผลเสี ย หายต่ อ การประมงและ
เศรษฐกิ จ ปริ มาณออกซิ เจนละลายในน้ าถ้าลด จานวนลงอย่างกะทันหัน
ในทัน ที ก็ อาจท าให้ ป ลาตายได้น อกจากนี้ น้ าเสี ยยังท าลายแหล่ งเพาะ
วางไข่ ของปลาเนื่ องจากการตกตะกอนของสารแขวนลอยในน้ าเสี ยปก
คลุมพื้นที่ วางไข่ของปลา ซึ่ งเป็ นการหยุดยั้งการแพร่ พนั ธุ์ทาให้ปลาสู ญ
พันธุ์ได้ ธรรมชาติ แหล่ งน้ าต่างๆ อาจเกิ ดจากการเน่ าเสี ยได้เองเมื่ออยู่
ในภาวะที่ ขาดออกซิ เจน ส่ วนใหญ่มีสาเหตุเกิ ดจากการเพิ่มจานวนอย่าง
รวดเร็ วของแพลงค์ตอน แล้วตายลงพร้ อม ๆ กันเมื่อ จุลินทรี ยท์ าการย่อย
สลายซากแพลงค์ตอนทาให้ออกซิ เจนในน้ าถูกนาไปใช้มาก จนเกิ ดการ
ขาดแคลนได้ นอกจากนี้ การเน่ าเสี ยอาจเกิดได้อีกประการหนึ่ งคือ เมื่อน้ า
อยูใ่ นสภาพนิ่ งไม่มีการหมุนเวียนถ่ายเท
ในการย่อ ยสลายสารเหล่ านี้ ของแบคที เรี ยแอโรบิ ก ต้องใช้
ออกซิ เจน ในปริ มาณมาก ทาให้ปริ มาณออกซิ เจนที่ละลายน้ า(ดีโอ DO =
dissolved oxygen) ลดลงต่ามาก ตามปกติน้ าในธรรมชาติ จะมีออกซิ เจน
ละลายปนอยูป่ ระมาณ 8 มิลลิ กรัมต่อลิตร หรื อ 8 ส่ วนในล้านส่ วน (ppm)
โดยทัว่ ไปค่า DO ต่ ากว่า 3 มิ ลลิ กรั ม/ลิ ตรจัดเป็ นน้ าเสี ย การหาปริ มาณ
ของออกซิ เจนที่ จุลินทรี ยต์ อ้ งการใช้ในการย่อยสลายอินทรี ยส์ ารใน น้ า
(biochemical oxygen demand) เรี ยกย่อว่า BOD เป็ นการบอกคุณภาพน้ า
ได้ ถ้าค่า BOD สู ง แสดงว่าในน้ านั้นมีอินทรี ยส์ ารอยูม่ าก การย่อยสลาย
อินทรี ยส์ ารของจุลินทรี ยต์ อ้ งใช้ออกซิ เจน ทาให้ออกซิ เจนในน้ าเหลืออยู่
น้อย โดยทัว่ ไปถ้าในแหล่งน้ าใดมีค่า BOD สู งกว่า 100มิลลิกรัม/ลิ ตร จัด
ว่าน้ านั้นเป็ นน้ าเสี ยถ้าในแหล่งน้ านั้นมีค่า BOD สูงหรื อมีอินทรี ยส์ ารมาก
ปริ มาณออกซิ เจนในน้ าจะลดน้อยลงแบคทีเรี ยแอโรบิกจะลดน้อยลงด้วย
อินทรี ยส์ าร จะถูกสลายด้วยแบคทีเรี ยแอนาโรบิกและแบคทีเรี ยแฟคัลเต
ตีฟ

Abstract
Research and alerts oxygen water of the river that used to
fish in cages are beneficial to alleviate the problems caused by poor
water quality is suitable aquaculture farmers who raise fish in cages.
Alert network by the International 3G operator can know the fish
farming. Temperatures below the surface The surface temperature and
the Dissolved Oxygen, DO via the website. By notification oxygen
water of the river that used to fish in cages. Able to work with solar
energy from solar cells is stored in batteries. It is not necessary to be
placed in areas with electrical service work. The results of the test
notification oxygen content of the water used to make fish farming in
cages in sending alerts percentage error of 1.2 percent, the test can be
run efficiently and well.
Keywords: The Dissolved Oxygen Alert machine
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การสื่ อสารและควบคุม DS18B20 นั้น สามารถท าได้โดยใช้
บัส ข้อ มู ล แบบ 1-wire ของ Dallas Semiconductor ซึ่ งใช้ ส ายสั ญ ญาณ
เพียงแค่เส้นเดียวเท่านั้น ภายใน DS18B20 แต่ละตัวมีโค๊ดประจาตัวขนาด
64 บิ ต ท าให้ ส ามารถใช้งาน DS18B20 หลายตัวท างานบนบัส แบบ 1
wire พร้ อมกันได้ นอกจากนี้ DS18B20 ยังสามารถทางานในโหมดพารา
สิ ต (Parasite Power Mode) ซึ่ งเป็ นการท างานโดยไม่ ใ ช้ไฟเลี้ ยง แต่ ใ ช้
พลัง งานจากสายสั ญ ญาณ 1-wire ซึ่ งมี ป ระโยชน์ ม ากส าหรั บ การวัด
อุณหภูมิระยะไกล หรื อในการใช้งานในที่ ๆ มีเนื้ อที่จากัด แต่ในบทความ
นี้ จะกล่ าวถึ งรายละเอียดการใช้งานขั้นพื้นฐานในโหมดธรรมดาเท่านั้น
ส าหรั บ ผู ้ที่ ส นใจสามารถหาข้ อ มู ล เพิ่ ม เติ ม ได้ จ าก Datasheet ของ
DS18B20
โครงสร้างรี จิสเตอร์ ภายในของ DS18B20 มีลกั ษณะดังแสดง
ในรู ปที่ 2 จะเห็ นได้ว่าประกอบไปด้วย SRAM Scratchpad ขนาด 9 ไบต์
และ EEPROM ขนาด 3 ไบต์ ซึ่ งใช้ เก็ บ ค่ าอุ ณ หภู มิ สู งสุ ด (TH) ต่ าสุ ด
(TL) ส าหรั บ เปรี ยบเที ยบการเกิ ดสัญ ญาณเตื อน และรี จิส เตอร์ ควบคุ ม
(Configuration Register)

2. ทฤษฏีทเี่ กีย่ วข้ อง
2.1 การวิเคราะห์ คุณภาพนา้ เบื้องต้ น
น้ าเป็ นปั จจัยสาคัญในการเพาะเลี้ ยงสัตว์น้ า คุ ณภาพน้ าไม่ว่า
จะเป็ น อุณหภูมิ, ค่าสภาพกรดหรื อด่ าง (pH), ความขุ่นหรื อค่าการส่ อง
ผ่านของแสงในน้ า, ปริ มาณออกซิ เจนที่ละลายในน้ า (DO), ค่าสภาพด่าง
รวม และ ค่าความกระด้าง เหล่านี้ ลว้ นมี อิทธิ พลต่อผลผลิ ตสัตว์น้ า และ
บ่งชี้ความอุดมสมบูรณ์ของแหล่งน้ าตามธรรมชาติ ดังต่อไปนี้
อุณหภูมิ (temperature) ของน้ า มี ผลกระทบต่อการกิ นอาหาร
การสื บ พัน ธุ์ ความต้านทานโรค และอัต ราเมตาบอลิ ซึ ม ของสั ต ว์น้ า
เนื่ องจากสัตว์น้ าส่ วนใหญ่ เป็ นสัตว์เลื อดเย็น (poikilotherms) และหาก
อุณหภูมิของน้ าเกิ ดการเปลี่ ยนแปลงอย่างรวดเร็ วก็อาจเป็ นอันตรายต่ อ
สัตว์น้ า สาหรับสัตว์น้ าทัว่ ไปในเขตร้อน อุณหภูมิของน้ าที่เหมาะสมมีค่า
ตั้งแต่ 21-32 องศาเซลเซี ยส แตกต่างกันไปตามชนิ ดและอายุของสัตว์น้ า
ค่าสภาพกรดหรื อด่ าง (pH) ของน้ าจะมี ค่ าอยู่ระหว่าง 0-14
โดยน้ าที่มีค่า pH เท่ากับ 7 จะมี สภาพเป็ นกลาง ค่ า pH น้อยกว่า 7 จะมี
สภาพเป็ นกรด และค่า pH มากกว่า 7 จะมีสภาพเป็ นด่ าง ซึ่ งในแหล่ งน้ า
ธรรมชาติทว่ั ๆ ไป จะมี ค่า pH อยูร่ ะหว่าง 6.5-9 ซึ่ งเป็ นช่ วงที่ เหมาะสม
กับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า
ปริ มาณออกซิ เจนที่ละลายในน้ า (dissolved oxygen, DO) เป็ น
ปั จ จัย ที่ มี ค วามส าคัญ มากในการเพาะเลี้ ย งสั ต ว์น้ า สั ต ว์น้ าส่ ว นใหญ่
ต้องการปริ มาณออกซิ เจนที่ ละลายในน้ าอย่างน้อย 1 มิ ล ลิ ก รั ม ต่ อลิ ตร
เพื่อมีชีวิตรอด โดยระดับที่เหมาะสมและระดับที่เป็ นอันตรายต่อสัตว์น้ า
จะแตกต่างกันไปขึ้ น อยู่ก ับ ชนิ ด และอายุสัตว์น้ านั้น ระดับ ที่ เหมาะสม
สาหรับสัตว์น้ าทัว่ ไปควรมีค่า DO เท่ากับ 5 มิลลิกรัมต่อลิตรขึ้นไป

รู ปที่ 2 โครงสร้างรี จิสเตอร์ ภายในของ DS18B20
ข้อมูลอุณหภูมิที่วดั ได้จะถู กเก็บอยูใ่ นรี จิสเตอร์ Temperature
ซึ่ งมีขนาด 16 บิต ดังแสดงในรู ปที่ 2.4 ถ้าข้อมูลอุณหภูมิเป็ นบวก S จะ
เป็ น “1” แต่ถ้าข้อมูลอุณหภูมิเป็ นลบ S จะเป็ น “0” ในกรณี ที่ DS18B20
ทางานในโหมดความละเอียด 12 บิต บิตทุกบิตในรี จิสเตอร์ Temperature
จะถูกใช้หมด แต่ในกรณี ที่ทางานในโหมด 9-11 บิต บิตล่าง (บิต 0 – บิต
2) จะไม่ถูกใช้งาน ซึ่ งในการกาหนดโหมดความละเอี ยดการทางานของ
DS18B20 นั้นสามารถกาหนดได้ที่รีจิสเตอร์ Configuration ซึ่ งโดยปกติ
เริ่ มต้น DS18B20 จะทางานในโหมด 12 บิตแสดงดังในรู ปที่

2.2 DS18B20 IC วัดอุณหภูมิแบบดิจิตอล
DS18B20 เป็ น IC วัด อุ ณ หภู มิ แ บบ ดิ จิ ต อล ของ Dallas
Semiconductor สามารถวัดอุ ณหภูมิเป็ นหน่ วยองศา C ในช่ วง -55C ถึ ง
125C ที่ความละเอียด 9-12 บิต และมีความแม่นยาอยูท่ ี่ 0.5C ในช่วง -10C
ถึ ง 85C ในกรณี ที่เป็ นตัวถังแบบ TO-92 นั้น จะมี โครงสร้ าง และขาดัง
แสดงในรู ปที่ 1

รู ปที่ 3 โครงสร้างภายในรี จิสเตอร์ Temperature LSB และ MSB

รู ปที่ 1 โครงสร้าง และขาของ DS18B20 ตัวถังแบบ TO-92

2.3 RASPBERRY PI 2 MODEL B
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ราสเบอร์ รี่พ ายคื อ บอร์ ด คอมพิ ว เตอร์ ข นาดเล็ ก ที่ ส ามารถ
เชื่อมต่อกับจอมอนิ เตอร์ คียบ์ อร์ ด และเมาส์ได้ สามารถนามาประยุกต์ใช้
ในการทาโครงงานทางด้านอิเล็กทรอนิ กส์ การเขียนโปรแกรม หรื อเป็ น
เครื่ องคอมพิวเตอร์ ต้ งั โต๊ะขนาดเล็ก ไม่ว่าจะเป็ นการทางาน Spreadsheet
Word Processing ท่องอินเทอร์ เน็ ต ส่ งอี เมล์ หรื อเล่ นเกมส์ สามารถเล่ น
ไฟล์วีดีโอความละเอียดสูง (High-Definition)

เพื่อความสะดวกสามารถเลื อกต่อกับบอร์ ดเสริ ม (Shield)ประเภทต่างๆ
เช่ น XBee Shield, Music Shield, Relay Shield, Wireless Shield, GPRS
Shield เป็ นต้น มาเสี ยบกับบอร์ ดบนบอร์ ด Arduino

2.5 การดาเนินงาน
ตัว ประมวลผลหลั ก คื อ ไมโครคอนโทรลเลอร์ ต ระกู ล
ATmega328 รั บ ค่าอิ นพุตค่าอุ ณหภูมิค่า PH เพื่ อส่ งต่ อไปยังส่ วนต่อไป
ดังในรู ปที่ 7 โดยจะมีส่วนที่ ใช้ติดต่อไปยังราสเบอรี่ พายผ่านการสื่ อสาร
ผ่านพุตอนุกรมที่จาลองเป็ น USB
RTC
Extreamate

GSM Module

PV Panel
(10-20 Watt)

Charger &
Regulator

รู ปที่4 ส่ วนประกอบของ Raspberry Pi
(ที่มา http://www.homeofmaker.com/?p=891)
รู ปที่ 4 ส่ วนประกอบของ Raspberry Pi และจุดต่ออุปกรณ์ต่อ
พวงให้กลายเป็ นเครื่ องคอมพิวเตอร์ขนาดเล็ก

Power
Signal
Control

DO Sensor
MCU Board

Water Flow Sensor
Battery 12V
7-12Ah
Other Sensor
(temp, Humidity,etc.)

Optional

2.4 บอร์ ดอาร์ ดูโน (Arduino Uno Board

Human Interface
(Keypad – Display)

พื้ น ฐ า น ไ ม โ ค ร ค อ น โ ท ร ล เล อ ร์ ด้ ว ย อ า ร์ ดู โ น
(Arduino)ไมโครคอนโทรลเลอร์ คือ อุปกรณ์ ที่มีหน่ วยประมวลผลและ
ความจาขนาดเล็กภายในตัวเอง สามารถรับ -ส่ งข้อมูลได้ท้ งั แบบดิ จิตอล
และอนาล็อกใช้พลังงานน้อย ทาให้เป็ นที่นิยมในการใช้งานในรู ปแบบที่
เรี ยกว่า Embedded เช่ น เครื่ องใช้ไฟ้ าอัจฉริ ยะทั้งหลายArduino อ่ านว่า
(อ า-ดู -อิ -โน่ ห รื อ อ าดุ ยโน่ ) เป็ น บ อ ร์ ด ไม โค รค อ น โท รเล อ ร์
ตระกูล AVR ที่มีการพัฒนาแบบ Open Source คือมีการเปิ ดเผยข้อมูลทั้ง
ด้าน Hardware และ Software ตัวบอร์ ด ถู กออกแบบมาให้ ใช้งานได้ง่าย
ดังนั้นจึงเหมาะสาหรับผูเ้ ริ่ มต้น ทั้งนี้ ผใู ้ ช้งานยังสามารถดัดแปลง เพิ่มเติม
พัฒนาต่อยอดทั้งตัวบอร์ ด หรื อโปรแกรมต่อได้อีก

รู ปที่7 บล็อกไดอะแกรมส่ วนประมวลผลด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์
เมื่ อประกอบประมวลผลรองที่ทาหน้าที่ เป็ นตัวอินเตอร์ เฟส
กับอุปกรณ์อินพุตเอาต์พุตและหน่วยประมวลผลหลักด้วยการส่ งผลไปที่
คลาวล์ เซิ ร์ ฟ เวอร์ แ ละน าไปติ ด ตั้ง ในแม่ น้ าพอง ต.ศิ ล า อ.เมื อ ง จ.
ขอนแก่ น ห่ างจากกระชั ง ผู ้ ป ระกอบการเลี้ ยงปลานิ ล ระยะทาง 3
กิโลเมตรดังรู ปที่ 7

รู ปที่7 หน่วยประมวลผลหลักและหน่วยประมวลผลรองและการติดตั้ง

3. การทดลองเพื่อเก็บผล
นาระบบเครื่ องแจ้งเตื อนปริ มาณออกซิ เจนน้ าของแม่น้ าที่ใช้
ท าการเพาะเลี้ ยงปลาในกระชัง โดยการท างานน าข้อ มู ล ที่ จ าเป็ นต่ อ
เกษตรกรผูเ้ ลี้ ยงปลาในกระชัง แจ้งให้ทราบได้ว่า มี อุณหภูมิเหนื อผิวน้ า
อุณหภูมิในน้ า ความชื้ น ค่า Dissolved Oxygen ค่าที่ กล่าวมามีแสดง เป็ น
ลักษณะกราฟฟิ กที่ดูงาน ซึ่ งได้ออกแบบลักษณะ เกท และกราฟเส้น ดัง
รู ปที่8

รู ปที่ 5 บอร์ดอาร์ดูโน (Arduino) รุ่ น Arduino328
(ที่มา http://elec-robo.webiz.co.th/products)
ในการต่ออุ ป กรณ์ เสริ ม ต่ างๆ คื อผูใ้ ช้งานสามารถต่ อวงจร
อิเล็ กทรอนิ กส์จากภายนอกแล้วเชื่ อมต่อเข้ามาที่ ขา I/O ของบอร์ ดหรื อ
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4. สรุปผล
งานวิจยั เครื่ องแจ้งเตือนปริ มาณออกซิ เจนน้ าของแม่น้ าที่ใช้ทา
การเพาะเลี้ยงปลาในกระชังนี้ มีวตั ถุประเพื่อช่ วยบรรเทาปั ญหาที่เกิ ดจาก
คุณภาพน้ าต่ าไม่เหมาะสมกับการเลี้ ยงสัตว์น้ าแก่เกษตรกรผูเ้ ลี้ยงปลาใน
กระชัง แจ้งเตือนผ่านระบบเครื อข่ายอินเตอร์ 3G โดยผูป้ ระกอบการเลี้ยง
ปลาในกระชังสามารถทราบค่า อุ ณหภูมิ ใต้ผิวน้ า อุณ หภู มิ เหนื อผิวน้ า
และค่า Dissolved Oxygen, DO ผ่านทางเวบไซด์ เครื่ องแจ้งเตือนปริ มาณ
ออกซิ เจนน้ าของแม่น้ าที่ ใช้ท าการเพาะเลี้ ยงปลาในกระชัง จากผลการ
ทดสอบเครื่ อ งแจ้ง เตื อ นปริ ม าณออกซิ เจนน้ าของแม่ น้ า ที่ ใ ช้ ท าการ
เพาะเลี้ ยงปลาในกระชังในการส่ งข้อความแจ้งเตื อนคิ ดเป็ นเปอร์ เซ็ น ต์
ความผิดพลาด 1.2 เปอร์ เซ็นต์ ซึ่ งผลการทดสอบสามารถทางานได้จริ ง
และมีประสิ ทธิภาพดี

รู ปที่8 เกทค่า ก.อุณหภูมิ
ข.ความชื้ น
ระบบแสดงผลผ่ านคลาวด์ เซิ ร์ฟ เวอร์ ข อง Beebotte จะให้
ผูใ้ ช้งานแสดงผลได้หลายระบบนอกจากจะรายงานแบบรายวัน และราย
อาทิตย์ ยังมี การรายงานแบบราย เดือน ดังแสดงในรู ปที่ 9

เอกสารอ้ างอิง
[1] ปริ มนภา จงจิตรกลางและคณะ,สาเหตุของมลพิษทางน้ า.
(ออนไลน์) เข้าถึงได้จากhttp://www.rmuti.ac.th/user/
thanyaphak/Web%20EMR/Web%20IS%20Environmen%20gr.4/
Mola1.html .(สื บค้นวันที่26 เมษายน 2556))
[2] รัตนสุดา ไชยเชษฐ์,การวิเคราะห์คุณภาพน้ าเบื้องต้น : การวิเคราะห์
หาปริ มาณออกซิ เจนที่ละลายในน้ า.(ออนไลน์) เข้าถึงได้จาก
http://www2.nkc.kku.ac.th/rattanasuda.c/subject/water.ppt.(สื บค้น
วันที่26 เมษายน 2556)
[3] บริ ษทั โปรโทรนิกส์ อินเตอร์เทรด,ความรู ้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการวัดค่า
ออกซิ เจนในน้ า Dissolved Oxygen Meter DO Meter. (ออนไลน์)
เข้าถึงได้จากhttp://www.protronics.co.th/Dissolved-OxygenMeter-DO-Meterเครื่ องวัดออกซิเจน-เครื่ องวัดปริ มาณออกซิเจน.
html.(สื บค้นวันที่26 เมษายน 2556)
[4] เนคเทค,กล่องสมองกลอัจฉริ ยะ
เตือนภัยน้ าป่ า-ดินโคลนถล่ม
2555. มติชน 26 กรกฎาคม 2555 ปี ที่ 35 ฉบับที่ 12556 หน้า 21M.
Young, The Technical Writer’s Handbook. Mill Valley, CA:
University Science, 1989.
[5] เครื่ องวัดออกซิ เจนในน้ า Dissolved Oxygen Meter: DO Meter
(ออนไลน์) เข้าถึงได้จาก http://www.legaeng.com/Tech/เครื่ องวัด
ออกซิ เจนในน้ า-Dissolved-Oxygen-Meter.html.(สื บค้นวันที่26
เมษายน 2556)เนคเทค,กล่องสมองกลอัจฉริ ยะ เตือนภัยน้ าป่ า-ดิน
โคลนถล่ม 2555.
[6] ขวัญเนต สมบัติสมภพ อานาจ ปราการสมุทร และ ณัฐวุฒิ วิทยา
วิโรจน์,การเปรี ยบเทียบประสิ ทธิ ภาพจุลินทรี ยใ์ นการบาบัดน้ าเสี ย
จากโรงอาหารของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเก้าพระนคร
เหนือ.วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ปี ที่ 21 ฉบับที่ 1
ม.ค.-เม.ย 2554

รู ปที่9 เกทค่า ก.อุณหภูมิ
เมื่ อ น าผลจะการส่ งข้ อ มู ล จากเครื่ องแจ้ ง เตื อ นปริ มาณ
ออกซิ เจนน้ าของแม่ น้ าที่ ใ ช้ ท าการเพาะเลี้ ยงปลาในกระชังเมื่ อ น ามา
แสดงผลเป็ นกราฟเส้นโดยแสดงเป็ นแบบการส่ ง 5 นาทีดงั ภาพที่ 10

รู ปที่10 เกทค่า ก.อุณหภูมิ
กราฟที่ในรู ปที่ 10 เป็ นการนาเสนอข้อมูลที่เป็ น 2 ช่ วงเวลามี
ใช้ในกราฟเดี ยวกันเพื่อให้เห็ นค่าที่ ต่างกันทั้งสองช่ วงเวลา คื อ ช่ วงที่ 1
เวลา 00.00-11.59 กั บ ช่ ว งที่ 2 เวลา12.00-23.59 ซึ่ งพบว่ า ช่ ว งที่ 1
อุณหภูมิมีค่าเฉลี่ยที่ต่าเมื่อเทียบกับช่วงกลางวัน

รู ปที่10 เกทค่า ก.อุณหภูมิ

9th ECTI-CARD 2017 “การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อตอบสนองท้องถิ่นและภาคอุตสาหกรรม”

112

บทความวิจยั
การประชุมวิชาการ งานวิจยั และพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 9
9th ECTI-CARD 2017, Chiang khan Thailand

ระบบควบคุมการให้ นา้ และธาตุอาหารพืชแบบอัตโนมัติผ่านเครื อข่ ายเซ็ นเซอร์ ไร้ สาย
Automated irrigation system using wireless sensor network
ก้องภพ ชาอามาตย์ ¹* ตรีเพ็ญ กลิน่ เสถียร² อิสระ เครื อพิมาย² และสัญญา ควรคิด²*
¹คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โทรศัพท์ 081-0538899 *E-mail: Kongphope_ete@hotmail.com
²สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิยาลัยราชภัฏนครปฐม
85 ถนนมาลัยแมน อาเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000 โทรศัพท์ 034-261065 *E-mail: sanya@webmail.npru.ac.th
each crop under precisely defined conditions and can display the value
of various sensors with real-time situation.
Keywords: Precision agriculture, Automated irrigation system,
Wireless Sensor Network, Microcontroller

บทคัดย่ อ
ระบบควบคุ มการให้น้ าและธาตุอาหารพืชแบบอัตโนมัติได้
ถูกนามาประยุกต์สาหรับระบบเกษตรแม่นยาสู งอย่างแพร่ หลาย อย่างไรก็
ตามหากในพื้นที่เกษตรกรรมมี การปลูกพืชหลายชนิ ดอาจมีขอ้ จากัดใน
การควบคุมและและบริ หารจัดการน้ าเพื่อให้พืชเจริ ญเติบโตและได้ผล
ผลิตที่มีประสิ ทธิภาพสูง งานวิจยั นี้สนใจนาเทคโนโลยีเครื อข่ายเซ็นเซอร์
ไร้ ส ายเพื่ อ ประยุก ต์ใ ช้ก ับ ระบบการให้ น้ า และธาตุ อาหารพืช ในการ
ควบคุ ม ให้ พืช แต่ล ะชนิ ดได้รับ น้ าและธาตุ อาหารอย่างเหมาะสม การ
ออกแบบโครงสร้างระบบควบคุ มประกอบด้วยชุ ดวัดค่าความชื้ นในดิ น
จานวน 3 ชุ ด ทาหน้าที่ อ่านค่าความชื้ นจากพืชแต่ละชนิ ด โดยจะส่ งค่า
ความชื้ นในดิ นผ่านเครื อข่ายแบบไร้ สายให้กบั บอร์ ดประมวลผลกลาง
เพื่ อควบคุ ม การให้ น้ าและธาตุ อ าหารพื ช ตามความต้อ งการพร้ อมทั้ง
เชื่ อ มต่ อ กับ ระบบเครื อข่ า ยเพื่ อ แสดงผลการท างานของอุ ป กรณ์ ที่
เกี่ยวข้องแบบอัตโนมัติ จากการทดลองพบว่าระบบสามารถควบคุมการ
ให้น้ าและธาตุอาหารพืชแต่ละชนิ ดอย่างแม่นยาภายใต้สภาพแวดล้อมที่
ก าหนดและสามารถแสดงผลการทางานของเซ็ น เซอร์ ต่ างๆ ได้แ บบ
เรี ยลไทม์
คาสาคัญ : ระบบเกษตรแม่ น ยาสู ง, ระบบการให้น้ าแบบอัตโนมัติ,
เครื อข่ายเซ็นเซอร์ไร้สาย, ไมโครคอนโทรลเลอร์

1. บทนา
เกษตรกรรมในประเทศไทยมี ความสาคัญกับคนไทยและสามารถสร้ าง
รายได้ให้กบั ประเทศได้รวมถึ งการขับเคลื่ อนประเทศอีกด้วยซึ่ งปั จจุบนั
คนไทยหั น มาท าด้า นเกษตรกรรมกัน มากขึ้ น โดยประยุ ก ต์ ง านด้ า น
เกษตรกรรมให้เข้ากับวิธีชีวิตของคนรุ่ นใหม่ปรับเปลี่ ยนทฤษฏี ตามความ
เหมาะสมจะเห็ น ได้ว่า ในกระบวนการผลิ ตพื ช สวน/พื ช ไร่ ข องระบบ
เกษตรกรรมในบริ เวณเดียวกันอาจมีสภาพแวดล้อมและความต้องการน้ า
และปุ๋ ยที่ แตกต่างกัน เกษตรกรจาเป็ นต้องอาศัยการรับรู ้ สภาพแวดล้อม
ภายนอก เช่น ดิน พืช ภูมิประเทศ ฯลฯ ซึ่งเป็ นปั จจัยหลักในกระบวนการ
ผลิ ต และควบคุ ม การจัด การน้ า ตามสภาวะแวดล้อ มดัง กล่ า วอย่า งมี
ประสิ ทธิ ภาพ ในปั จจุบนั ได้มีการพัฒนาเทคโนโลยีและเครื่ องมือทาง
วิศวกรรมต่างๆ เพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการผลิ ตพืชให้มีการใช้น้ าอย่าง
เหมาะสมและอัตโนมัติ เช่น เทคโนโลยีเครื อข่ายเซ็นเซอร์ ไร้สายได้มีการ
พัฒนาและนามาประยุกต์ใช้กบั ระบบเกษตรกรรม จากงานวิจยั ของ RuizGarzia และคณะ [1] และงานวิจยั ของ Aqeel ur และคณะ [2] ได้ทบทวน
วรรณกรรมด้า นเทคโนโลยีเ ซ็ น เซอร์ ไ ร้ ส ายมาประยุก ต์ใ ช้ง านด้า น
การเกษตรและอุ ตสาหกรรมอาหาร ซึ่ งเครื อข่ ายไร้ ส ายที่ เ รี ยกว่าโนด
(Nodes) เป็ นอุปกรณ์ในลักษณะ Smart devices ที่ใช้รวบรวมข้อมูลที่
ต้องการนาไปใช้งานตามความต้อ งการ ประกอบด้วยองค์ประกอบที่
ส าคัญ ได้แ ก่ เซ็ น เซอร์ รู ป แบบการสื่ อ สารข้อ มู ล และส่ ว นของการ
ประมวลผลทั้งด้านฮาร์ ดแวร์ และซอฟต์แวร์ ซึ่ งสามารถนาไปใช้ควบคุม
แบบอัตโนมัติได้อย่างแม่นยา และ Nesa Sudha และคณะ [3] ได้นาเสนอ
ระบบควบคุมการให้น้ าแก่พืชแบบอัตโนมัติผา่ นเครื อข่ายเซ็นเซอร์ ไร้สาย
โดยการใช้พลังงานอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ทั้งนี้ เป็ นการควบคุมการบริ โภค
กาลังงานที่ ตวั โนดเซ็ นเซอร์ โดยกาหนดรู ปแบบการทางานแบบ Time
Division Multiple Access (TDMAs) ที่สามารถทางานแบบเรี ยลไทม์ มี
การกาหนดตารางการทางานในการส่ งข้อมูลของโนดเซ็นเซอร์ ต่างๆ ที่ทา
หน้าที่รับข้อมูล เช่น ความชื้นของดินหรื ออุณหภูมิ ในลักษณะไทม์สล็อต

Abstract
Automated irrigation systems have been widely applied for
precision agriculture. However, if the agricultural area is planted several
crops, there may be restrictions on the control and management of water
to grow and produce high yields. This research focuses on wireless
sensor network technology to application of watering and plant nutrient
systems to control each plant species to get appropriate water and
nutrients. The design of the control system consists of three sets of soil
moisture sensor as moisture reading from each crop. By sending the
moisture in the soil through a wireless network to a central processing
boards, to control appropriate irrigation and connect to the network,
displaying all the data collected from peripheral sensors automatically.
The results show that the system can control the water and nutrient for
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เพื่อประหยัดค่าพลังงานของโนดเซ็นเซอร์ ต่อมา Christos Goumopoulos
และคณะ [4] ได้เสนอระบบควบคุ มการให้น้ าสาหรั บพื้นที่ เฉพาะแบบ
อัต โนมัติ โ ดยใช้ เ ครื อข่ า ย sensor/actuator แบบไร้ ส าย (Wireless
sensor/actuator networks: WSAN) และมีการตัดสิ นใจแบบปรับค่าได้
โดยทางานในลักษณะระบบปิ ดโดยมีระบบการเฝ้าดูและควบคุมพืชแบบ
เรี ยลไทม์ ซึ่ งระบบประกอบด้วยเครื อข่ายเซ็ นเซอร์ ไร้ สายแบบกระจาย
เพื่อควบคุ มกิ จกรรมการปลู ก พื ช อย่างแม่ น ยาภายใต้สภาพแวดล้อมที่
กาหนด โดยสามารถวัดค่าพารามิเตอร์ และประเมินค่าสถานะต่างๆ แบบ
วิ ช วลผ่า นแอปพลิ เ คชัน ระบบควบคุ ม การให้ น้ า ส าหรั บ พื้ น ที่ เ ฉพาะ
(Zone-specific irrigation system)
ดังที่ ได้ก ล่ าวมาคณะผูว้ ิ จยั จึ งเสนอระบบควบคุ ม การให้ น้ า
และธาตุอาหารพืชแบบอัตโนมัติ โดยการตรวจวัดค่าความชื้ นในดิ นของ
พืช แต่ละชนิ ด เพื่อควบคุ ม ปริ มาณน้ าและธาตุ อาหารให้ตรงตามที่ พืช
ต้องการและสามารถแสดงผลการทางานผ่านระบบคลาวด์ได้

ซอฟแวร์ ถู ก ออกแบบมาให้ ใ ช้ ง านง่ า ย โดย Arduino มี ก ารผลิ ต
หลากหลายรุ่ นหลายขนาดตามความต้องการของผูใ้ ช้งาน
2) มอดูลสื่ อสาร Wifi ESP8266
มอดูล ESP8266 เป็ นมอดูลไร้สาย ส่ งข้อมูลด้วยสัญญาณ Wifi
สามารถเชื่ อมต่อกับเครื อค่ายอินเตอร์ เน็ ตได้ รองรับการใช้งาน 3 โหมด
ได้แ ก่ AP, STA และ AP+STA โดยสามารถนาไปใช้งานร่ วมกับ
ไมโครคอนโทรลเลอร์ แ ละเขี ยนโปรแกรมเชื่ อมต่อด้วยรู ปแบบค าสั่ง
แบบ AT Command
3) เซ็นเซอร์ วดั ความชื้น
เซ็ นเซอร์ วดั ความชื้ นในดิ น (Soil Moisture Sensor) ใช้วดั
ความชื้ นในดิ นหรื อน้ า สามารถต่อใช้งานกับไมโครคอนโทรลเลอร์ โดย
ใช้แอนะล็อกอินพุตอ่านค่าความชื้ นหรื อเลื อกใช้สัญญาณดิ จิตอลที่ส่งมา
จากเซ็นเซอร์

2.2 การออกแบบระบบ
การออกแบบโครงสร้ างของระบบควบคุมการให้น้ าและธาตุ
อาหารพืชแบบอัตโนมัติผา่ นเครื อข่ายเซ็นเซอร์ ไร้ สายแสดงดังรู ปที่ 1 ซึ่ ง
ประกอบด้ว ยชุ ด วัด ค่ า ความชื้ น ในดิ น จานวน 3 ชุ ด ท าหน้ า ที่ อ่ า นค่ า
ความชื้ นจากพืชแต่ละชนิ ดที่ตอ้ งการน้ าและธาตุอาหารพืชที่แตกต่างกัน
โดยจะ ส่ งค่ า ค วามชื้ นใ นดิ นผ่ า นเค รื อข่ า ยแ บบไร้ สายให้ กั บ
บอร์ดประมวลผลกลางเพื่อควบคุมการให้น้ าและธาตุอาหารพืชตามความ
เหมาะสม พร้ อมทั้งเชื่ อมต่อกับระบบเครื อข่ายเพื่อแสดงผลการทางาน
ของอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องแบบอัตโนมัติ

2. วิธีการดาเนินการวิจยั
2.1 การศึกษาและรวบรวมข้ อมูลระบบ
จากการศึกษาระบบควบคุมการให้น้ าและธาตุอาหารพืชแบบ
อัต โนมัติผ่า นเครื อ ข่ า ยเซ็ น เซอร์ ไ ร้ ส าย ประกอบด้วยอุ ปกรณ์ แ ละ
เครื่ องมือที่สาคัญ ดังนี้
1) บอร์ ด Arduino
Arduino คือ บอร์ ดไมโครคอนโทรลเลอร์ ตระกูล AVR ที่มี
การพัฒนาแบบ Open Source คือมีการเปิ ดเผยข้อมูลทั้งด้านฮาร์ ดแวร์ และ

รูปที่ 1 การออกแบบโครงสร้ างของระบบควบคุมการให้น้ าและธาตุอาหารพืชแบบอัตโนมัติผา่ นเครื อข่ายเซ็นเซอร์ ไร้สาย
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จากการออกแบบโครงสร้ างเพื่อใช้พฒั นาระบบควบคุมการ
ให้น้ าและธาตุอาหารพืชแบ่งออกเป็ น 3 ส่ วน ได้แก่ 1) บอร์ ดประมวลผล
กลาง 2) ชุ ดวัดค่าความชื้ น ในดิ น 3) ชุ ด เชื่ อมต่ อกับ ระบบคลาวด์เ พื่ อ
แสดงผลการทางานระบบ
บอร์ ดประมวลผลกลางแสดงดัง รู ปที่ 2 ทาหน้าที่ เ ป็ นส่ ว น
ประมวลผลหลัก ประกอบด้วยบอร์ด Arduino Mega 2560 ที่เป็ นตัวกลาง
ในการควบคุมระบบ และใช้มอดูล ESP8266 เพื่อรับข้อมูลจากเซ็นเซอร์
วัดความชื้นในดินเพื่อควบคุมอุปกรณ์ต่างๆ ในระบบ

2.3 การออกแบบโปรแกรมระบบ
1) การออกแบบชุ ดประมวลผลกลาง
ระบบชุ ดประมวลผลกลางแสดงดังรู ปที่ 5 โดยระบบจะทา
การรับข้อมูลเพื่อกาหนดเวลาการให้ธาตุอาหารพืชโดยผูด้ ูแลระบบ โดย
เมื่อระบบเริ่ มทางานชุดประมวลผลจะทาหน้าที่อานค่าอุณหภูมิในอากาศ
ค่าปริ มาณน้ าในถังพักน้ าและค่าอัตราการไหลของน้ า เพื่อเก็บข้อมูลไว้ใน
หน่วยความจา และจะตรวจสอบเวลาในการให้ธาตุอาหารพืชเพื่อให้ธาตุ
อาหารตามเวลาที่ ก าหนด ชุ ด ประมวลผลกลางจะท าการเชื่ อ มต่ อกับ
คลาวด์เซิ ร์ฟเวอร์ เพื่ออ่านค่าความชื้ นในดิ นจากชุ ดวัดค่าความชื้ นในดิ น
แบบไร้ สายทั้ง 3 ชุด เพื่อควบคุมการให้น้ าพืชแต่ละชนิ ดที่ตอ้ งการน้ าที่
แตกต่ า งกัน จากนั้น จะท าการน าค่ า ข้อ มู ล ที่ ต้อ งการแสดงผล ได้แ ก่
อุณหภูมิ ค่าความชื้ นในดิ น ฯลฯ ส่ งผ่านเครื อข่ายไปยังผูใ้ ห้บริ การเพื่อ
แสดงผลการทางานแบบเรี ยลไทม์ต่อไป

รูปที่ 2 บอร์ดประมวลผลกลางควบคุมการทางานของระบบ
ชุ ด วัด ค่ า ความชื้ น ในดิ น ท าหน้ า ที่ อ่ า นค่ า จากเซ็ น เซอร์ ว ัด
ความชื้ นเพื่อส่ งข้อมูลให้ กบั ส่ วนประมวลผลกลาง โดยการทางานตัว
เซ็ น เซอร์ ว ดั ความชื้ น ทั้ง 3 ชุ ด จะต่ อ กับ บอร์ ด Arduino Nano เพื่ อ
ประมวลผลและส่ งข้อมู ล แบบไร้ ส ายผ่านมอดู ล ESP8266 ไปยังส่ วน
ประมวลผลกลาง แสดงดังรู ปที่ 3
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รูปที่ 3 ชุดวัดค่าความชื้ นในดินแบบไร้สาย
ชุดการเชื่อมต่อกับระบบคลาวด์ ทาหน้าที่ในการนาค่าข้อมูลที่
ต้องการแสดงผล เช่น อุณหภูมิ ค่าความชื้ นในดิน ฯลฯ ส่ งผ่านเครื อข่าย
ไปยังผูใ้ ห้บริ การโดยเลือกแพลตฟอร์มของ Thingspeak เพื่อแสดงผลการ
ทางานแบบเรี ยลไทม์แสดงดังรู ปที่ 4

N

Y
2

2

Y
N

Y
3

3

Y

1 ,2 , 3

รู ปที่ 5 โฟลว์ชาร์ตการทางานชุดประมวลผลกลาง

รูปที่ 4 การเชื่ อมต่อข้อมูล ESP8266 กับ Thinkspeak
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2) การออกแบบชุดวัดค่ าความชื้นในดิน
การออกแบบชุ ด วัด ค่ าความชื้ น ในดิ น แสดงดังรู ป ที่ 6 โดย
ระบบจะทาการอ่านข้อมูลความความชื้ นในดิ นจากเซ็นเซอร์ จากนั้นทา
การส่งค่าข้อมูลผ่านมอดูลสื่ อสาร Wifi ไปยังชุดประมวลผลกลาง

4. สรุปและอภิปรายผลการทดลอง
งานวิ จยั นี้ เ สนอระบบควบคุ มการให้ น้ าและธาตุ อาหารพื ช
แบบอัตโนมัติผ่านเครื อข่ ายเซ็ นเซอร์ ไร้ สาย เพื่อนาไปประยุกต์ในการ
ปลู ก พื ช หลายชนิ ด ในบริ เ วณเดี ย วกัน ที่ ต้อ งการน้ า และธาตุ อ าหารที่
แตกต่างกัน โดยทาการตรวจวัดค่าความชื้ นในดิ นของพืชแต่ละชนิ ด เพื่อ
ควบคุ ม ปริ ม าณน้ าและธาตุ อาหารให้ ตรงตามที่ พืช ต้องการ จากการ
ทดสอบการทางานของบอร์ ดประมวลผลกลาง ชุ ดวัดค่าความชื้ นในดิ น
และชุดเชื่ อมต่อกับระบบคลาวด์พบว่าระบบที่เสนอสามารถควบคุมการ
ให้น้ าและธาตุอาหารพืชแต่ละชนิ ดอย่างแม่นยาและสามารถแสดงผลการ
ทางานของเซ็นเซอร์ ต่างๆ ผ่านระบบคลาวด์ได้แบบเรี ยลไทม์

Start
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Wifi
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รูปที่ 6 โฟลว์ชาร์ตการทางานชุดวัดค่าความชื้ นในดิน
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3. ผลการทดลอง
1) การทางานของเซ็นเซอร์
จากการทดสอบการท างานของระบบสามารถแสดงการ
ทางานของเซ็นเซอร์ ต่างๆ เช่น ชุ ดวัดค่าความชื้ นในดิ น ค่าอุณหภูมิ ค่า
ความชื้ น ฯลฯ ผ่านแพลตฟอร์ มของ Thingspeak ซึ่ งสามารถ แสดง
ตัวอย่างการทางานของเซ็นเซอร์ เหล่านี้ แบบเรี ยลไทม์ดงั รู ปที่ 7

รูปที่ 7 ตัวอย่างการทางานของเซ็นเซอร์ ต่างๆ ผ่าน Thingspeak
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โรงเรื อนไฮโดรโปนิกส์ อตั โนมัติ
Hydroponic Greenhouse Automation
คาคูณ พันธวงศ์ และรัฐศิลป์ รานอกภานุวชั ร์
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110/1-4 ถ.ประชาชื่น หลักสี่ กรุ งเทพ โทรศัพท์ 02-9547300 ต่อ 594 E-mail: udom.ran@dpu.ac.th

modes such as: 1) Automatic, 2) Manual, and 3) Setting which is
operating through LCD.

บทคัดย่ อ
การปลู ก พื ช ไร้ ดิ น ด้ว ยระบบโรงเรื อนไฮโดรโปนิ ก ส่ ถู ก
ออกแบบ และพัฒนาขึ้ น มาเพื่ อให้ เ หมาะกับ สภาพอากาศในทุ ก พื้น ที่
โดยเฉพาะเขตที่มีอากาศร้อน และแห้งแล้งซึ่งภายในโรงเรื อนสามารถลด
อุณหภูมิ เพิ่มความชื้น และความควบคุมแสงแดดที่มากเกิ นไปเพื่อให้ง่าย
และอานวยความสะดวกให้แก่ เกษตรกรในการดู แลผัก ระบบโรงเรื อน
ไฮโดรโปนิกประกอบไปด้วย 3 ส่ วนหลักได้แก่ 1) ส่ วนของ เซ็นเซอร์ ใช้
ในการวัด ค่ า ความสว่ า งของแสง อุ ณ หภู มิ และความชื้ น สั ม พัท ธ์ ใ น
อากาศ. 2) ส่ วนของ ไมโครคอนโทรลเลอร์ ใช้ในการประมวลผล และ
ตัดสิ นใจสัง่ ให้อุปกรณ์ทางาน. 3) ส่ วนของ แอคจูเอเตอร์ ได้แก่ปั๊มน้ า พัด
ลม และมอเตอร์ ซึ่ งรั บค าสัง การท างานจาก ไมโครคอนโทรลเลอร์
นอกจากนี้ ผใู้ ช้ยงั สามารถเลือกโหมดการควบคุมระบบออกเป็ น 3 โหมด
ได้แก่ 1) โหมด อัตโนมัติ. 2) โหมด แมนนวล. 3) โหมด ตั้งค่า ซึ่ งผุใ้ ช้
สามารถเลือกโหมดการทางานได้ผา่ นทางหน้าจอแอลซีดี

Keywords: Greenhouse Automation, Hydroponic, Sensors,
Microcontroller

1. บทนา
ปั จจุบนั การปลูกผักไฮโดรโปนิ ก ส่ ได้รับความนิ ยมกันอย่าง
แผ่หลายในทัว่ ประเทศทั้งระดับครั วเรื อนและระดับอุตสาหกรรม ผูค้ น
ส่ วนมากได้ใส่ ใจต่อการรักษาสุ ขภาพกันมากขึ้นโดยการหันมาบริ โภคผัก
ซึ่ งผักที่ ได้รับความนิ ยมมากที่สุดก็คือผักไฮโดรโปนิ กส่ ซึ่ งทาการปลูก
แบบไร้ดิน เพราะความต้องการของผูบ้ ริ โภคเป็ นจานวนมากจึงทาให้ผกั
ไฮโดรโปนิกขาดตลาด ทาให้มีกระแสการปลูกผักไฮโดรโปนิ ก ส่ กนั มาก
ขึ้น
หลายพื้นที่ นิยมปลูกผักด้วยโรงเรื อนแบบระบบเปิ ดมากกว่า
โรงเรื อนระบบอื่น ซึ งมีตน้ ทุนต่าและทาง่าย ซึ งโรงเรื อนชนิ ดนี้ ค่อนข้าง
ดูแลและควบคุมยาก เนื่ องจากไม่สามารถควบคุมอุณหภูมิที่เพิ่มสู งขึ้ น
ความชื้ นมีนอ้ ยหรื อมากเกินไป ศัตรู ที่มาทาลายพืช ลมพัดแรง โรคระบาด
ที่ ม ากับอากาศร้ อน การเปลี่ ยนแปลงของอุณหภู มิช่ัวขณะ ซึ่ งปั ญหาที่
กล่ า วมานั้น มี ผ ลต่ อ การเจริ ญ เติ บ โตของพื ช ทั้ง สิ้ น โดยผัก จะมี ก าร
เจริ ญเติบโตเต็มที่ในอุณหภูมิและความชื้ นที่เหมาะสมเท่านั้น [1][2] ดัง
ด้วยปั ญหาดังกล่ าว จึงมีแนวคิ ดที่ จะแก้ปัญหาด้วยการสร้ างระบบที่ มี
ควบคุมอัตโนมัติ
งานวิจยั นี้ เป็ นการออกแบบและพัฒนาระบบการควบคุมแบบ
อัตโนมัติซ่ ึงควบคุมความชื้ น อุณหภูมิ การให้น้ าแบบหมุนเวียน การเปิ ดปิ ดแสลนเพื่อพรางแสง การทาความเย็นให้กบั โรงเรื อน การวัดระดับน้ า
ในถัง เก็ บ น้ า โดยการรั บ สั ญ ญาณอนาล็ อ กจากเซ็ น เซอร์ เ พื่ อ ให้ แ ผง
ควบคุมทาการประมวลผลแล้วทาการสั่งงานให้รีเลย์เปิ ดปั้ มน้ าไปให้หัว
พ่น หมอกเพื่ อท าความชื้ น ในอากาศ เปิ ดปั้ มน้ าให้ก ับ แผงรั งผึ้งเพื่ อท า

คาสาคัญ: โรงเรื อนอัตโนมัติ, ผักไฮโดรโปรนิกสส์, เซนเซอร์
ไมโครคอนโทรเลอร์

Abstract
A Hydroponic Greenhouse Automation was especially
designed and developed to accommodate all types of weather
particularly a tropical and dry climate because a temperature and sun
lights within the greenhouse can be easily adjusted to best serve users.
There are three primary sections in hydroponic greenhouse automation.
They are: 1) Sensor which is used to measure the sun lights,
temperature and humidity, 2) Microcontroller which is used for an
evaluation and directing a function of the greenhouse, and 3) Actuators
which includes humidifier, fan, motor that are controlled by
Microcontroller. Furthermore, the users can also select the function of
the Hydroponic Greenhouse Automation that are consisted of three
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ความเย็น และอัตราการหมุนของพัดลมขึ้น อยู่กบั อุ ณหภูมิ โรงเรื อนที่
พัฒนาเป็ นแบบ NFT และผักที่ปลูกเป็ นผักชนิด Green Oak

ส่ วนการออกแบบโต๊ะปลูก ใช้โต๊ะปลูกขนาด สู ง 90 cm ยาว
3 m กว้าง 180 cm รางปลูก 8 ราง ขนาด 3 m แสดงดังรู ปที่ 3

2. การออกแบบระบบ
2.1 ภาพรวมของระบบ
ภาพรวมระบบแสดงดังรุ ปที่ 1 ประกอบด้วย 3 ส่ วน ได้แก่
(1) Microcontroller ใช้ Arduino Mega 2560 เป็ นตัวประมวลผลกลาง มี
หน้าที่ในการรับคาสั่งจากฝั่งของ Sensor Interfaces มาประมวลผล และ
ส่งค่าที่ประมวลผลได้ไปยัง Actuators
(2) Sensor Interfaces ประกอบด้วยเซ็นเซอร์ วดั อุณหภูมิ ความชื้ น และ
ความสว่างของเเสง เป็ นส่ วนที่ อ่านค่าเซ็ นเซอร์ อุณหภูมิ ความชื้ น และ
ความเข้มของแสง แล้วส่ งไปยังส่ วน Microcontroller
(3) Actuators ประกอบด้วย LCD ทาหน้าที่ในการแสดงสถานะของ
ความชื้น อุณหภูมิ ความเข้มแสง สถานะการหมุนของพัดลม การเปิ ด-ปิ ด
ของปั๊ม มอเตอร์แสลนพลางแสง และ พัดลมดูดความเย็น

รู ปที่ 3 การออกแบบโต๊ะปลูก

2.3 การออกแบบฮาร์ ดแวร์
การเชื่ อมต่ออุปกรณ์ต่างๆเข้ากับบอร์ ด Arduino Mega 2560
ซึ่งทาหน้าที่เป็ นส่ วนควบคุมหลัก แสดงดังรู ปที่ 4

รู ปที่ 1 ภาพรวมของระบบ

2.2 การออกแบบโรงเรื อน
โรงเรื อนที่ออกแบบสร้างเป็ นแบบ (Nutrient Film
Technique System) คือ การปลูกพืชแบบให้รากแช่อยูใ่ นสารละลาย
โดยตรง [1][2] ขนาดของโรงเรื อนไฮโดรโปนิ ก ส่ ซ่ ึ งมีขนาด กว้าง 240
cm ยาว 360 cm สูง 260 cm แสดงดังรู ปที่ 2

รู ปที่ 4 สถาปัตยกรรมฮาร์ดแวร์

3. ผลการทางาน
3.1 ฮาร์ ดแวร์ ของระบบ
จากรู ปที่ 5 แสดงให้เห็นถึงภายนอกของกล่องควบคุมซึ่ ง
ประกอบไปด้วย 1) keypad ไว้สาหรับเลือกโหมดในการทางาน ซึ่ง
ประกอบไปด้วยโหมด Automatic, Manual และ Setting และไว้สาหรับ
การรับค่าการตั้งค่าจากผูใ้ ช้ 2) ปุ่ มกดมีท้ งั หมด 8 ปุ่ มมีไว้สาหรับการ

รู ปที่ 2 การออกแบบโรงเรื อน
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เปิ ด-ปิ ด พัดลม ปั้ม และ มอเตอร์ ในโหมด Manual และ 3) จอ LCD
ขนาด 20x4 ไว้แสดงสถานะของ Sensors และ สถานะการทางานของ
อุปกรณ์ต่างๆ

จานวน 8 ราง โดย 1 ราง สามารถปลูกผักได้ 13 ต้น และ 1 โต๊ะสามารถ
ปลูกผักได้ท้ งั หมด 104 ต้น ปั๊ มทาการดูดให้ไหลผ่านรากของผัก และ
ไหลกลับมายังจุดพักปุ๋ ยเป็ นการหมุนเวียน โครงสร้ างโต๊ะปลูกสร้างจาก
เหล็กฉากซึ่งขนาดของโต๊ะสู ง 90 cm กว้าง 180 cm ยาว 3 m

3.3 การทดลองวัดค่ าความแตกต่ างอุณหภูมิระหว่ างข้ างนอก
และข้ างในโรงเรื อน
ตารางที่ 1 ค่าความแตกต่างของอุณหภูมิ

วัดเฉลี่ย 20 วัน

กลางวัน
นอก
ใน
โรงเรื อน
โรงเรื อน
31.5 c
26.1 c

กลางคืน
นอก
ใน
โรงเรื อน
โรงเรื อน
28.1 c
25.3 c

จากตารางที่ 1 แสดงให้เห็นถึงการเปรี ยบเทียบอุณหภูมิวดั
เฉลี่ย 20 วัน ระหว่างข้างนอกและข้างในของโรงเรื อน หลังควบคุม
อุณหภูมิ จะเห็นว่าความแตกต่างของอุณหภูมิขา้ งในโรงเรื อนจะเย็นกว่า
ข้างนอกโรงเรื อนโดยในช่วงเวลากลางวันต่างประมาณ 5.4 องศา
เซลเซี ยส และในช่วงเวลากลางคืนต่างประมาณ 2.8 องศาเซลเซียส

รู ปที่ 5 กล่องควบคุม

3.2 ส่ วนโรงเรื อน
จากรู ปที่ 6 แสดงโรงเรื อนไฮโดรโปนิ ก ส่ ซึ่ งข้ า งหน้ า
ประกอบด้วยแผงรังผึ้งขนาดสู ง 120 cm กว้าง 60 cm และกล่องควบคุม
ข้างในโรงเรื อนประกอบไปด้ว ยโต๊ะ ปลู ก ขนาด 8 ราง พัดลมระบาย
อากาศ ปั๊ มน้ า มอเตอร์ แสลนสี น้ าเงินกองแสงได้ 80% ถังน้ าขนาด 100
ลิตรจานวน 2 ถัง ถังแรกเอาไว้ใส่ ปุ๋ยน้ า ถังที่สองเอาไว้ใส่ น้ าสาหรับปั๊ ม
น้ าขึ้นไปยังแผงรังผึ้ง โครงสร้าสร้างโรงเรื อนเป็ นเหล็กฉากทั้งหลัง คลุม
ด้วยพลาสติกใสทั้งหลัง

3.4 การทดลองวัดค่ าความแตกต่ างความชื้ นระหว่ างข้ างนอก
และข้ างในโรงเรื อน
ตารางที่ 2 ค่าความแตกต่างของ % ความชื้ น

วัดเฉลี่ย 20 วัน

กลางวัน
นอก
ใน
โรงเรื อน
โรงเรื อน
51 %
76 %

กลางคืน
นอก
ใน
โรงเรื อน
โรงเรื อน
59 %
80 %

จากตารางที่ 2 แสดงให้เห็นถึงการเปรี ยบเทียบค่าความชื้นวัด
เฉลี่ย 20 วัน ระหว่างข้างนอกและข้างในของโรงเรื อน จะเห็นว่าความชื้ น
ข้างในโรงเรื อนจะเพิ่มขึ้นมากกว่าข้างนอกโรงเรื อน หลังการควบคุม
ความชื้ นอัตโนมัติ โดยในช่วงเวลากลางวันความชื้ นเพิ่มขึ้นประมาณ 25
% และในช่วงเวลากลางคืนความชื้ นเพิ่มขึ้นประมาณ 21 %

3.4 การทดลองความต้ องการแสง
เนื่องจากโรงเรื อนตั้งอยูใ่ กล้กบั อาคารบดบังแสงทาให้แสง
สาดลงโรงเรื อนน้อย (ด้วยข้อจากัดด้านสถานที่) จากการสังเกตพบว่าผัก
เติบโตลาต้นยาว เติบโตไม่เต็มที่ สันนิ ษฐานว่าแสงน้อย จึงได้ทาการวัด
ความเข้มแสง พบว่าเวลาเช้าความเข้มแสงอยูท่ ี่ 6,078 ลักซ์ ตอนบ่ายความ
เข้มแสงที่ 7,295 ลักซ์ และตอนเย็นความเข้มแสงที่ 3,073 ลักซ์ เราจึงได้

รู ปที่ 6 โรงเรื อน
ส่วนโต๊ะปลูก NFT ภายในโรงเรื อนขนาด 8 ราง ใช้ท่อ PVC ขาด 3 นิ้ว
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ทาการทดลองเพิ่มโดยการติดตั้งหลอดไฟ LED เพื่อเพิ่มแสงให้กบั พืช [3]
ที่ความสูง 30 cm ปรากฏว่าผักเติบโตงอกงามดีกว่าเดิม แสดงดังรู ปที่
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รู ปที่ 7 เปรี ยบเทียบการเติมโตของผักระหว่างมีหลอด LED และไม่มี
หลอด LED

ประวัติผ้ เู ขียนบทความ
นายคาคูณ พันธวงศ์ นักศึกษาชั้นปี ที่ 4 สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
วิทยาลัยนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ธุรกิจบัณฑิตย์

จากรู ปจะเห็นว่าพืชที่โดยแสง LED จะเติบโตได้ดีกว่า พืชที่ไม่โดนแสง
LED (พืชที่อยูโ่ ซนรอบๆ) และเมื่อได้ทาการวัดความเข้มแสงบริ เวณพืช
ที่โดนแสง LED พบว่าได้ความเข้มอยูท่ ี่ 10,519 ลักซ์ อย่างไรก็ตาม การ
ติดตั้ง LED เพื่อเพิ่มแสงจาเป็ นต้องพิจารณาค่าใช้จ่ายว่าคุม้ ค่าต่อการ
ลงทุนหรื อไม่

ดร. รัฐศิลป์ รานอกภานุวชั ร์ อาจารย์ประจาภาควิชาวิศวกรรม
คอมพิวเตอร์ วิทยาลัยนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธุรกิ จบัณฑิตย์ มีความสนใจงานวิจยั ด้านสมองกลฝังตัว
Internet of Things และ Big Data

4. สรุป
งานวิจยั นี้เป็ นระบบควบคุมโรงเรื อนไฮโดรโปนิกส่ อตั โนมัติ
มีการควบคุมแบ่งออกเป็ น 2 ระบบด้วยกันคือ (1). ระบบอัตโนมัติ การ
ควบคุมของระบบอัตโนมัติ ระบบจะทาาการตัดสิ นใจได้ดว้ ยตัวเอง โดย
การรับค่าจากเซ็นเซอร์ เพื่อมาเปรี ยบเทียบ เมื่อค่าที่รับมาจากเซ็นเซอร์ ตรง
กับค่าที่ได้ตงั ไว้ให้กบั ระบบ ระบบก็จะทาการตัดสิ นใจเพื่อสั่งให้ส่วน
ต่างๆทางาน (2) ระบบแมนนวล เป็ นการควบคุมที่ผใู้ ช้ควบคุมเอง โดย
ผูใ้ ช้จะทาการเลือกที่จะเปิ ด – ปิ ด ปั้ ม พัดลม และ มอเตอร์ ได้ดว้ ยตัวเอง
จากการทดลองพบว่าภายในโรงเรื อนระบบสามารถเพิ่มความชื้ น ลด
อุณหภูมิให้เย็นลงได้ ซึ่ งจะช่วยในการเจริ ญเติบโตของผักได้ดี ในส่ วน
ของแสงนั้นมีผลต่อการเติบโตของพืช ซึ่ งต้องได้รับแสงเพียงพอต่อการ
เจริ ญเติบโต
สาหรับงงานวิจยั ต่อในอนาคตจะมีการเพิ่มหลอด
LED
เพื่อให้แสงเพียงพอต่อการเจริ ญเติบโตของพืช นอกจากนี้จะทาให้ระบบ
อัตโนมัติมากขึ้น โดยการเชื่อมต่อกับระบบ cloud ถ่ายรู ปผักส่ งไปทา
machine learning เพื่อวิเคราะห์การเติบโตและส่ งกลับมาที่โรงเรื อน
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การปลูกผักไฮโดรโพนิกส์ ควบคุมอุณหภูมนิ าด้
ํ วยเซ็นเซอร์
Growing Hydroponic Vegetables Temperature Controlled
ธีรศาสตร์ คณาศรี และกันตภณ พรหมนิกร
สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
ตําบลเกาะแก้ว อําเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 45120 โทรศัพท์ 043-556001E-mail: teerasad@windowslive.com
เป็ นการปลูกพืชในสารละลายธาตุอาหารพืช และอาจเรี ยกอีกอย่างหนึงว่า
ผักไร้ดิน (ไกรเลิศ ทวีกุล ศักดิ ดา จงแก้ววัฒนา และธรรมศักดิ ทองเกตุ .
2549; จริ นทร์ ทิ พย์ จงใจรั กษ์. 2548; ธรรมศักดิ ทองเกตุ , 2557; ดิ เรก
ทองอร่ าม. 2547) ซึ งในปั จจุบนั เป็ นทีนิยมกันอย่างกว้างขวาง มี การปลูก
ในระดับอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ และทํารายได้ให้แก่ผปู้ ระกอบการสู ง
ถึง 80,000 ล้านบาทต่อปี (ดิเรก ทองอร่ าม. 2547; สํานักงานเกษตร
กรมส่ งเสริ มการเกษตร, 2558) เนืองมาจากผูบ้ ริ โภคในยุคปั จจุ บันได้หัน
มาให้ความสนใจเกียวกับสุ ขภาพกันมากขึนเพราะเป็ นการปลูกแบบใช้นาํ
ผูค้ นจึงเลือกทีจะบริ โภคผักทีปลูกในระบบไฮโดรโพนิ กส์ ซึ งมี การปลูก
ในโรงเรื อนทีควบคุมแมลงศัตรู พืชได้ (ธรรมศักดิ ทองเกตุ และ จตุ รงค์
จันทร์สีทิศ, 2544) ทําให้มีการปนเปื อนสารเคมีนอ้ ยลงผักที ได้จึงเป็ นผัก
อนามัย (สถาบันวิจยั วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย, 2552;
เจตพล คงดี. 2553; ฉัตรชัย บุญบวรรัตนกุล. 2554)
การปลูก พืช แบบไฮโดรโพนิ กส์ สามารถแบ่ งย่ อยได้อีก 3
ระบบ ได้แก่ 1) ระบบเอ็นเอฟที (NFT) เป็ นการปลูกพืชโดยให้รากแช่ อยู่
ในสารละลายโดยตรง ซึ งสารละลายจะไหลผ่า นรากพื ช ตลอดเวลา
โดยทั วไปกาํ หนดให้นาํ ที ไหลผ่านมี ความหนาประมาณ 2-3 มิ ลลิ เมตร
2) ระบบดีเอฟที (DFT) เป็ นระบบทีปลูกพืชโดยรากแช่ อยู่ในสารละลาย
ลึกประมาณ 15-20 เซนติ เมตร โดยมี การปลูกพืชบนแผ่นโฟมหรื อวัสดุ
ลอยนําได้เพือยึดลําต้นแต่จะปล่อยให้รากเป็ นอิสระในนํา ระบบนีจะไม่ มี
ความลาดเอียงโดยเป็ นระบบทีมีการหมุ นเวียนสารละลายโดยการใช้ปัม
ดูดสารละลายจากถังพักขึนมาใช้ใหม่ในระบบ เพือให้เกิดการหมุ นเวียน
และ 3) ระบบดีอาร์เอฟที (DRFT) เป็ นระบบการปลูกพืชให้รากแช่ อยู่ใน
นําส่วนหนึงและอีกส่ วนหนึงสร้างรากอากาศเพือช่ วยในการหายใจ โดย
จะทํา ให้พื ช ที ปลู ก ในระบบนี สามารถเจริ ญ เติ บ ได้ ใ นอุ ณ หภู มิ ข อง
สารละลายทีสูงมากกว่าระบบอืนๆ (ภิญญาพร นิยมโชค, 2552)
ขึ นฉ่ าย (Celery) เป็ นผักในตระกูล เดี ย วกันกับ ผัก ชี ที ให้ใ บ
และก้านใบ สําหรั บ รั บประทานสด นําผัก หรื อนํามาประกอบอาหาร
จําพวกยํา ต้ม และแกง เนืองจากมีกลิ นหอมเย็น สามารถดับกลิ นคาวปลา
คาวเนื อได้เ ป็ นอย่ างดี นอกจาก ขึ นฉ่ า ยจะเป็ นผัก สวนครั ว ที สามารถ
นํามาประกอบอาหารได้หลายชนิ ดแล้ว จากการวิจัยยัง พบว่า ขึ นฉ่ ายมี
สรรพคุณทางยาสมุนไพร ช่วยลดความดันโลหิต เนืองจากสารบางชนิด

บทคัดย่ อ
งานวิจัย นี มี ว ัตถุ ป ระสงค์เ พือออกแบบและสร้ า งโรงเรื อ น
ไฮโดรโพนิกส์ปลูกผักขึนฉ่าย (Celery) ควบคุ มอุ ณหภูมินาํ ให้สมําเสมอ
โดยใช้แผ่นเทอร์โมอิเล็กทริ ก 12 โวลต์ 75 วัตต์ จากนันหาประสิ ทธิ ภาพ
ระบบการปลู กผัก ไฮโดรโพนิ ก ส์แ บบ (NFT) ที ควบคุ ม อุ ณหภู มิด้ว ย
เซ็ นเซอร์ (RTD) โรงเรื อนทําจากท่ อพลาสติ ก ขนาดกว้าง ยาว และสู ง
เท่ากับ 1.7 x 2.5 x 1.8 เมตร ระบบไหลเวียนนําด้วยปั มนําแรงดันตํา ใช้
อัตราการผสมสารละลายธาตุอาหารต่างกัน 2 ชนิด จากการทดลอง พบว่า
การคลุมด้วยพลาสติกและตาข่ายพรางแสงช่วยลดอุณหภูมิภายใน 3 องศา
เซลเซี ยส ส่ วนการเจริ ญเติ บโตของผักขึ นฉ่ ายในอัตราธาตุ อาหารพบว่า
นํามีค่า pH เท่ากับ 7.0 และการนําไฟฟ้ า EC เท่ากับ 1.8 มี ความเหมาะสม
ต่อผักขึนฉ่ายการเจริ ญเติบโตเฉลียความยาว 5 เซนติเมตรต่อสัปดาห์
คําสําคัญ: ผักขึนฉ่าย, การปลูกผักไฮโดรโพนิกส์, เซ็นเซอร์
Abstract
This research aims to design and build a hydroponic plant
used to grow celery vegetables, control the water temperature uniformly
from the thermoelectric cooler paltrier at 12V, 75 w. Then, find out the
efficiency of a hydroponic vegetable growing system (NFT)
temperature-controlled sensor (RTD). The green house is made of
plastic pipe with the width and height of 1.7 x 2.5 x 2.5 cm design of
water circulation system with low pressure pump use two different
nutrient solutions. The experiments showed that the plastic cover and
the light shielding mesh reduce the temperature within 5 °C. The
growth of celery vegetables at nutrient solution showed that the pH
value of 7.2 and conductivity of 1.6 was suitable for the growth of
celery average length per week 5 cm.
Keywords: Celery, hydroponics, sensor

1. บทนํา
การปลูกผักไฮโดรโพนิกส์ (Hydroponics) คือการปลูกโดยไม่
ใช้ดินหรื อเป็ นการปลูกพืชผักในนําที มี แร่ ธาตุ อาหารพืชละลายอยู่ หรื อ
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ในขึนฉ่ายทําให้หลอดเลือดขยายตัว จึงป้ องกันโรคหัวใจขาดเลือด เหมาะ
สําหรั บ คนเป็ นโรคไต เพราะเป็ นผักที มี โ ซเดี ยมน้อ ยมาก แถมยัง ช่ ว ย
ป้ องกันการเกิดมะเร็ งได้ ขึนฉ่ายเป็ นผักชนิ ดหนึ งที ปลูกยากกว่าผักชนิ ด
อืน เนืองจากการปลูกลงดินมีปัญหาโรคพืช ซึ งโรคจะอยู่ในดิ นเป็ นเวลา
1 ปี ทําให้ไม่สามารถปลูกลงดิ นซําที เดิ มได้ต้องทิ งระยะเวลาไว้ 1 ปี ถึ ง
จะปลูกซําดินเดิมได้ ประเทศไทยเป็ นประเทศที ร้ อนการปลูกขึ นฉ่ ายจึ ง
ต้องการอุ ณหภูมิที เย็นเพือให้ผ ักเจริ ญเติ บโตได้เ ต็มที แปลงปลูกต้องมี
ความชุ่มชืนเพือให้สามารถทนต่ อสภาพอากาศร้ อน ถ้าดิ นแห้งจะทําให้
รากหรื อใบของต้นขึนฉ่ายแห้งตายได้ง่าย และยังมี แมลงศัตรู พืชที มากัด
กินใบต้นอ่อน เป็ นสาเหตุหนึงทีทําให้ราคาของขึนฉ่ายมีราคาค่ อนข้างสู ง
(สํานัก งานเกษตรจัง หวัด ขอนแก่น, 2558) และอี กหนึ งวิ ธีที จะปลู ก
ขึนฉ่ายได้ตลอดทังปี ก็คือการปลูกระบบไฮโดรโพนิกส์และเป็ นการปลูก
ทีปลอดภัยไร้สารพิษตกค้าง เพราะผักไฮโดรโพนิกส์จะใช้สารละลายธาตุ
อาหารในนําและไม่ใช้สารเคมีกาํ จัดศัตรู พืชซึ งเป็ นอีก 1 ทางเลือกสําหรั บ
แก้ปัญหาของสารพิษตกค้างในดินและศัตรู พืชได้
จากการสอบถามฟาร์ มยโสธรผักไฮโดรโพนิ กส์ รายงานว่า
ปั ญหาส่ วนใหญ่ ที ฟาร์ มผลิ ตผัก ได้แก่ ปั ญหาด้านการควบคุ มอุ ณหภู มิ
เนืองมาจากภูมิอากาศของประเทศไทยส่ วนใหญ่มีอากาศร้อนส่ งผลให้ผกั
สูญเสี ยนําออกไปได้ง่าย แต่ ปั ญหาจากแสงแดดนันฟาร์ มยโสธรไฮโดร
โพนิกส์ ได้มีการป้ องกันไม่ ให้ผกั ได้รับแสงแดดโดยตรงจากการนําตา
ข่ ายมาคลุ มอี ก ทังยังสามารถลดอุ ณหภู มิภายในโรงเรื อ นได้ถึง 2องศา
เซลเซี ยสและในบางวันทีมีอุณหภูมิในรางปลูกและอุ ณหภูมิในโรงเรี ยน
สูงถึง 37 องศาเซลเซี ยสขึนไป ฟาร์มได้มีการนํานําแข็งมาใส่ ในถังพักนํา
เพือไม่ให้อุณหภูมิสูงเกินไป และอุณหภูมิทีเหมาะสมในการปลูกพืชอยู่ที
20-35 องศาเซลเซี ยส ซึ งขึ นอยู่กบั ชนิ ดของผักที นํามาปลูก และเมื อเกิด
ฝนตกหนักฟาร์มจะพบปั ญหาต่อรู ปทรงของผักที เสี ยไปเนื องจากผักจะ
ดูดซับนําได้มากจะมีผลต่อรู ปทรงของผักเสี ยไปและเพิ มโอกาสทําให้ผกั
เน่าเสี ยได้ง่ายซึ งสอดคล้องกับวิจยั ฟาร์มยโสธรผักไฮโดรโพนิกส์, 2559
จากทีกล่าวมาข้างต้น จะเห็นได้ว่าการปลูกผักขึนฉ่ายลงดินจะ
มี ปั ญ หาเรื องโรคพื ช และเรื องของอุ ณ หภูมิ เนื องจากประเทศไทยมี
อากาศร้อนจัดซึ งผักขึนฉ่ายเป็ นผักทีต้องการนํามาก และในขันตอนการ
เตรี ยมแปลงนันนิ ยมใช้หน้าดิ นใหม่ มาผสมกับดิ นปลูกเดิ ม หรื อเปลี ยน
พืนทีปลูกทุกปี เพือหลีกเลียงการเกิดโรคโคนเน่า และต้องพรางแสงด้วย
ตาข่ายพราง (มหาวิทยาลัยมหิดล, 2542) จากปั ญหาข้างต้นนีผูว้ ิจยั จึงเลือก
ปลู ก ผัก ขึ นฉ่ า ยแบบไฮโดรโพนิ กส์ เ พือลดปั ญ หาในเรื องอากาศร้ อ น
อุณหภูมิสูง เพราะการปลูกแบบไฮโดรโพนิ กส์นันเป็ นระบบที สามารถ
ควบคุมอุณหภูมิในทังพักนําได้ ตลอดจนมีโรงเรื อนทีป้ องกันศัตรู พืชและ
แสงแดดได้ดี ดังนันผูว้ ิจัยจึ งออกแบบและสร้ างเครื องควบคุ มอุ ณหภูมิ
ระบบนําในท่อพลาสติกในการปลูกแบบไฮโดรโพนิกส์ขึนมาซึ งสามารถ
ใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ควบคุมแผ่นเทอร์โมอิเล็กทริ ก เพือลดอุ ณหภูมิ
ของนําในท่อพลาสติกได้

2. วิธีการทดลอง
การปลูกผักขึ นฉ่ ายแบบไฮโดรโพนิ กส์ ในปั จ จุ บัน มี การ
ทดลองปลูกหลากหลายรู ปแบบ เช่น ใส่ ขวดนําหรื อในภาชนะที บรรจุ นาํ
ได้ แต่การปลูกผักขึนฉ่ายแบบไฮโดรโปนิ กส์ระบบ NFT นันยังประสบ
กับปั ญหาความร้อนภายในรางปลูกที ไม่ สามารถควบคุ มอุ ณหภูมิได้ จึ ง
ทําให้รากของผักนันเน่ าหรื อรากผักทนความร้ อนไม่ ไหวจนผักนันแห้ง
ตาย การควบคุมอุณหภูมิของนําในท่อพลาสติก (PVC) ของรางเพาะปลูก
นันสามมารถควบคุมได้โดยเซ็นเซอร์อุณหภูมิ ที สามารถทําความเย็นให้
คงที ได้โ ดยแผ่ น ทํา ความเย็น (Thermoelectric Cooler Paltrier) เพื อ
เปรี ยบเทียบผลการทอลองแบ่งสภาวะการทดสอบ 2 แบบ คือ การปลูกที
ใช้เ ครื องทํา ความเย็น และการปลู ก ที ไม่ ใ ช้เ ครื องทํา ความเย็น ซึ งมี
ขันตอน และวิธีการดําเนินงานดังนี

2.1 ออกแบบโรงเรือนและรางเพาะปลูกผักไฮโดรโพนิกส์
การออกแบบโรงเรื อนและรางเพาะปลูกผักไฮโดรโพนิกส์มี
ขันตอนการออกแบบโรงเรื อนทําจากท่อพลาสติกขนาดกว้าง ยาว และสูง
เท่ ากับ 1.7 x 2.5 x 1.8 เมตร คลุ มด้วยตาข่ ายพรางแสง 50% และคลุ ม
โรงเรื อนด้วยผ้าพลาสติกใส วางรางนําจํานวน 16 ท่ อ ดังรู ป 1 เจาะรู วาง
กระถางปลูกทังหมด 14 รู ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3 เซนติ เมตร เว้น
ระยะห่าง 5 เซนติ เมตร ออกแบบระบบไหลเวียนนําด้วยปั มนําด้านล่ าง
เจาะปลายท่อเพือให้นาํ ไหลออก

รู ปที 1 โรงเรื อนเพาะปลูกผักไฮโดรโพนิกส์

2.2 ออกแบบและสร้ างเครืองทําความเย็น
การปลูกผักไฮโดรโพนิ กส์ควบคุ มอุ ณหภูมิจะใช้เซ็ นเซอร์
วัดอุณหภูมิเป็ นตัวกาํ หนดให้เพาเวอร์ซัพพลายสวิทชิ งทํางาน ซึ งเพาเวอร์
ซัพ พลายสวิ ท ชิ งจะทํา งานร่ วมกัน กับ แผ่น เทอร์ โมอิ เ ล็ก ทริ ก ซึ งการ
ทํางานนันจะเริ มจากจ่ายไฟเข้าเซ็ นเซอร์ เมื อเซ็ นเซอร์ วดั อุ ณหภูมิได้รับ
อุณหภูมิตามทีกาํ หนดดีเลย์จะทํางาน โดยดีเลย์จะทํางาน 2 ลักษณะ คือค่า
อุณหภูมิตาสุ
ํ ดและค่าอุณหภูมิสูงสุ ดเมืออุณหภูมิในท่อ PVC ถึงค่าทีตังไว้
จะมีจอแสดงผลอุณหภูมิเป็ นตัวเลข หลังจากนันวงจรควบคุ มอุ ณหภูมิจะ
สั งให้ดีเลย์ทาํ งาน โดยดีเลย์จะทําให้ขาไฟฟ้ าที ต่ อกับตัวดี เลย์เชื อมต่ อหา
กัน ทําให้ไฟฟ้ าครบวงจร เมื อไฟฟ้ าครบวงจรเพาเวอร์ ซัพพลายจะจ่ าย
ไฟฟ้ ากระแสตรง 12V เพือให้แผ่นทํางานทํางานตามที เซ็ นเซอร์ ตังไว้ ถ้า
อุ ณหภูมิของนําไม่ ถึงค่ า อุ ณหภูมิสูงสุ ดที ตังไว้ เซ็ นเซอร์ จะสั งให้ดีเลย์
ทํางานไปเลือยๆ จนกระทังถึงค่าอุณหภูมิใดอุณหภูมิหนึง
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2.3 ขันตอนการผสมธาตุอาหาร

3. ผลการทดลอง
แนวคิดการออกแบบโรงเรื อนและรางเพาะปลูกผักไฮโดรโพ
นิกส์ขนาดกว้าง ยาว และสูง เท่ากับ 1.7 x 2.5 x 1.8 เมตร มีรางนําจํานวน
16 ท่ อ มี รู ว างกระถางปลู ก ทังหมด 14 รู ขนาดเส้ นผ่ า นศูน ย์ก ลาง 3
เซนติเมตร มีระยะห่างระหว่างรู 5 เซนติเมตร และใช้ผา้ พลาสติ กใสคลุ ม
โงเรื อ นจากผลการทดสอบเก็บ ผลอุ ณ หภูมิ น ําที ใช้ป ลู ก และอุ ณ หภู มิ
ภายในโรงเรื อน ตังแต่ เวลา 06.00 - 18.00 น. พบว่า รางปลูกผักไม่ ใช้
เครื องทําความเย็นอุณหภูมิเฉลียของนําในท่อจะสูงขึน 33 องศาเซลเซี ยส
ทีเวลา 13.00 -15.00 น. ส่ วนรางปลูกที ใช้เครื องทําความเย็นอุ ณหภูมิจะ
คงที และมีช่วงเวลาทีอุณหภูมิเฉลียเพิ มขึนสู งถึ ง 30 องศาเซลเซี ยส เวลา
13.00 -15.00 น. และมี การเก็บผลอุ ณหภูมิรายในโรงเรื อนคื อ 36 องศา
เซลเซี ยส ดังรู ป 3 (ก)ไม่ใช้เครื องทําความเย็น

สารละลายธาตุ อ าหารมี อ ยู่ 2 ชนิ ด คื อ สารละลาย A
สารละลาย B หรื อ ปุ๋ ย A และ B สําหรั บการปลู ก ผัก ไฮโดรโพนิ ก ส์
สารอาหาร A ประกอบด้วยแมกนี เซี ยมซัลเฟส โปรแตสเซี ยมไนเตร โม
โนแอมโมเนี ย มฟอสเฟส แมงกานี ส จุ ล ธาต และสารอาหาร B
ประกอบด้ ว ยแคลเซี ย มไนแตรท ธาตุ เ หล็ ก โดยสาเหตุ ที ต้ อ งแยก
สารอาหารเนืองจาก สารละลายเคมีบางชนิดเมือผสมกันในความเข้มข้นที
สูงอาจทําให้เกิดการตกตะกอนได้ (พจนีย ์ พิมพ์มหา. 2549; พีระศักดิ ฉาย
ประสาท, 2557; ธัญญาวรรณ เรื อนทิพย์. 2554)

อุณหภูมิ (C°)

ขันตอนการผสมสารละลายธาตุ อ าหาร A และ B มี
อัตราส่ วนในการผสมคื อ 1:1:200 ลิ ตร แต่ ภาชนะบรรจุ นาํ ได้ 20 ลิ ตรมี
โดยมีอตั ราการผสมสารละลายธาตุ อาหาร A และ B อย่างละ 0.05 ลิ ตร
ต่อนํา 20 ลิตร นําสารละลายที เตรี ยมไว้ใส่ ลงในถังเก็บสารละลาย ปรั บ
ความเข้มข้นสารละลายให้ค่าการนําไฟฟ้ า CE เท่ ากับ 1.0 – 3.0 ms/cm
โดยปรับสภาพนําให้มีค่า pH อยู่ในช่วง 5.5-7.5 ppm ตลอดการทดลอง

2.4 การทดลองการเพาะต้ นกล้ าผักขึนฉ่ าย
1) นํา ฟองนําที ใช้ใ นการปลูก เรี ย งในถาดเพาะแล้ว เทนํา
สะอาดให้เต็มถาด จากนันใช้มือกดก้อนฟองนําเพือไล่ อากาศจากก้อ น
ฟองนํา และให้นาํ ดูดซับนําเข้าไปแทนแล้วเทนําลงไปในถาดเพิ ม
2) คีบเมล็ดผักขึนฉ่าย สอดในช่องตรงกลางของฟองนําโดย
สอดเมล็ดลงไปให้ส่วนท้ายของเมล็ดโผล่ จากก้อนฟองนําเล็กน้อย และ
นํากระบอกฉีดนําฉีดให้ทวถาดเพาะเมล็
ั
ดให้ฟองนําเปี ยก
3) เมือเมล็ดงอกนําถาดเพาะต้นกล้า ไปวางรั บแสงแดดใน
ตอนเช้าหรื อช่วงเย็น ประมาณ 3-4 ชัวโมงต่อวัน ดังรู ป 2 (ก)
4) เมื อต้น กล้า เริ มมี ใบจริ ง งอกออกมา ให้เทนําเก่าในถาด
อนุบาลออก แล้วนํานําผสมธาตุอาหาร A และ B แบบเจื อจาง เติ มลงไป
ในถาดแทนนําเดิ ม และลดระดับนําให้เหลื อ 1/3 ของก้อนฟองนํา และ
เพิ มระยะเวลาในการรับแสงแดดของต้นกล้า 5-6 ชัวโมงต่อวัน
5) ย้า ยต้น กล้า ใส่ ก ระถางปลู ก โดยให้ก น้ ของฟองนําโผล่
ออกมาจากก้นกระถางต้นกล้าทีสวมกระถางปลูกแล้วไปใส่ ในช่ องปลูก
ของรางปลูกในโรงเรื อน โดยให้ฟองนําสัมผัสกับนําในรางปลูกดังรู ป 2
(ข)

40
38
36
34
32
30
28
26
24
22
20

ถังพักนํา
ท่อพลาสติก
โรงเรื อน
ภายนอก

6.00 7.00 8.00 9.00 10.0011.0012.0013.0014.0015.0016.0017.0018.00

ช่ วงเวลา

อุณหภูมิ (C°)

(ก)
40
38
36
34
32
30
28
26
24
22
20

ถังพักนํา
ท่อพลาสติก
โรงเรื อน
ภายนอก

6.00 7.00 8.00 9.00 10.0011.0012.0013.0014.0015.0016.0017.0018.00

ช่ วงเวลา
(ข)
รู ปที 3 เปรี ยบเทียบอุณหภูมิทดสอบเครื องทําความเย็นในสภาวะการ
ทดสอบ 2 แบบ ก) ไม่ใช้เครื องทําความเย็น และ ข) ใช้เครื องทําความเย็น

3.2 ผลการทดลองเครืองทําความเย็น
ผลทดสอบเครื องทําความเย็นสามารถลดอุณหภูมิในถังพักนํา
ให้คงทีตําสุ ดคือ 24 องศาเซลเซี ยส และอุ ณหภูมิถังพักนําคงที สู งสุ ดคื อ
29 องศาเซลเซี ย ส เมื อเที ย บกับ ถัง พัก นํา ที ไม่ ใ ช้เ ครื องทํา ความเย็น

(ก)
(ข)
รู ปที 2 ก) การเพาะต้นกล้าก่อนปลูก และ ข) กระถางปลูกในรางนํา
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อุณหภูมิคงทีตําสุ ดคือ 27 องศาเซลเซี ยส และอุณหภูมิถงั พักนําคงทีสูงสุ ด
คือ 28 องศาเซลเซี ยส ดังรู ป 3 (ข) ใช้เครื องทําความเย็น

[2] จริ นทร์ทิพย์ จงใจรักษ์. 2548. การวิเคราะห์เปรี ยบเทียบต้นทุนและ
ผลตอบแทนของการลงทุนในการปลูกผักไฮโดรโพนิกส์โดยใช้ระบบ
Dynamic Root Flow Technique (DRFT) และระบบ PC. การ
ค้นคว้าด้วยตนเองปริ ญญาวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
[3] เจตพล คงดี. 2553. ทัศนคติของผูบ้ ริ โภคทีมีต่อผักไฮโดรโพนิกส์ ใน
อําเภอเมืองเชียงใหม่. การค้นคว้าด้วยตนเองปริ ญญาบริ หารธุ รกิจ
มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
[4] ฉัตรชัย บุญบวรรัตนกุล. 2554. การวิเคราะห์และการจัดการโครงการ
[ออนไลน์]. ค้นวันที 2 ธันวาคม 2559. จาก
www.dpu.ac.th/graduate/mpa/download.php?id.
[5] ชิติ ศรี ตนทิพย์. 2556. เอกสารประกอบค้าสอนวิชาการปลูกพืชโดย
ไม่ใช้ดิน. สถาบันวิจยั เทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคล ล้านนา. ลําปาง. 247 หน้า.
[6] ชูชีพ พิพฒั ศิถี. 2538. เศรษฐศาสตร์การวิเคราะห์โครงการ.
กรุ งเทพมหานคร: ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ , คณะเศรษฐศาสตร์,
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
[7] ดิเรก ทองอร่ าม. 2547. การปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน หลักการจัดการการ
ผลิตและเทคโนโลยีการผลิตเชิงธุ รกิจในประเทศไทย. พิมพ์ครังที 2.
สาขาวิชาส่ งเสริ มการเกษตรและสหกรณ์ มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมธิ
ราช. กรุ งเทพฯ. 724 หน้า.
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การเกษตรและสหกรณ์ มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมธิ ราช. กรุ งเทพฯ. 1132
[9] ดิเรก ทองอร่ าม. 2550. การปลูกพืชไม่ใช้ดิน. พิมพ์ครังที 3. บริ ษทั ดี
การพิมพ์. กรุ งเทพฯ. 816 น.
[11] ธรรมศักดิ ทองเกตุ และ จตุรงค์ จันทร์สีทิศ. 2544. การปลูกพืชแบบ
ไม่ใช้ดินแบบประหยัด. KUElectronic Magazine 9 (2). [ออนไลน์] เข้าถึง
ได้จาก http://www.ku.ac.th/e-magazine/september44 /agri/plant.html (4
ธันวาคม 2559).
[12] ธัญญาวรรณ เรื อนทิพย์. 2554. ผลของไนโตรเจนต่อการเจริ ญเติบโต
และผลผลิตของปทุมมา. วิทยานิพนธ์ปริ ญญาโท สาขาพืชสวน
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. เชี ยงใหม่. 143 น.
[15] พจนีย ์ พิมพ์มหา. 2549. การศึกษาเพือหาแนวทางลดต้นทุนการ
เตรี ยมสูตรสารละลายโดยใช้ปุ๋ยเดียวให้ธาตุอาหารหลักในการผลิตพืชผัก
ไฮโดรโพนิกส์.
[16] รณรงค์จงมีไชย. 2550. “ต้นทุนและผลตอบแทนของเกษตรกรใน
การผลิตผักปลอดภัยจากสารพิษ เขตทวี
วัฒนากรุ งเทพมหานคร.” การค้นคว้าด้วยตนเองปริ ญญาวิทยาศาสตร์
มหาบัณฑิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.เรวัตร จินดาเจีย. 2546.

3.3 ผลการทดลองการผสมธาตุอาหาร A และ B
การผสมธาตุ อาหาร A และ B วัดค่ า pH ได้เท่ ากับ 7 และค่ า
EC เท่ากับ 1.08 ms/cm ดังรู ป 4 (ก) ภายหลังการเพาะต้นกล้าผักขึ นฉ่ าย
อายุ 10 วัน มีความยาวจากรากถึงใบประมาณ 7 เซนติ เมตร เมื อผ่านไป 7
วัน ทําการวัดความสู งของต้นกล้าได้ประมาณ 12 เซนติ เมตร ดังรู ปที 4
(ข)

(ข)
(ก)
รู ปที 4 ก) ทดสอบหา pH และ EC และ ข) การวัดความสูงต้นกล้าขึนฉ่าย

4. สรุปผลการทดลอง
จากการทดสอบเก็บ ผลการทดลอง เพื อประเมิ นผลการ
ทํางานของระบบควบคุ มอุ ณหภูมิในท่ อพลาสติ กในโรงเรื อนเพาะปลูก
พืชไร้ดิน แบบทําความเย็นด้วยแผ่นเทอร์ โมอิ เล็กทริ กส์สามารถทํางาน
ได้ตรงตามเงือนไขทีออกแบบทังการทํางานตามเวลาทีกาํ หนดและรั กษา
อุ ณ หภู มิ ภายในถังพัก นํา ไม่ ใ ห้เ กิน 30 องศาเซลเซี ยส โดยการสั งให้
เครื องทํา ความเย็น ช่ ว ยลดอุ ณ หภู มิน ํา สารละลายธาตุ ไ ด้ 2-3 องศา
เซลเซี ยส ข้อเสนอแนะสําหรับงานวิจยั นีอาจเป็ นเพียงการทดสอบในช่ วง
ระยะต้นกล้า จึ งควรมี การทดสอบระยะเวลาการเจริ ญการเจริ ญเติ บโต
ของผักขึนฉ่ายอย่างเต็มที

5. กิตติกรรมประกาศ
ผู้วิ จัย ขอขอบคุ ณ สถาบัน วิ จัย และพัฒ นา มหาวิ ท ยาลั ย
ราชภัฏร้อยเอ็ด ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทีสนับสนุ นการวิจัย
และนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิ กส์ ชันปี ที 4 นายวุฒิพงษ์
แผลงฤทธิ และนายณัฐชัย บรรณสาร ทีช่วยเก็บข้อมูลทดสอบทังหมดใน
การทําวิจยั ครังนี
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อุปกรณ์จ่ายนําแปลงผักอัตโนมัตโิ ดยใช้ แหล่งพลังงานไฟฟ้ าร่ วมจากแสงอาทิตย์และกังหันนําผลิตไฟฟ้ า
Automatic Watering System for Vegetable Garden using
Solar and Hydro Turbine Hybrid Power Systems
กุลสมทรัพย์ เย็นฉําชลิต พิชิต อ้วนไตร
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ท้องตลาดเพิ มตามซึ งผักเองก็นับเป็ นพืชเศรษฐกิจทีสําคัญอย่างหนึ งทีใช้
บริ โภคเป็ นอาหารประจําวัน อัตราการบริ โภคผักที ใช้ภายในครอบครั ว
และการส่ งออกไปขายยังต่ างประเทศและการนําเข้ามาในรู ปแบบต่างๆ
ทังในรู ปแบบของผักสด ผักกระป๋ อง ผักตากแห้ง เมล็ดพันธุ ์ผกั และอืนๆ
ก็นบั เป็ นปริ มาณทีเพิ มมากขึนตลอดดังนันการปลูกผักจึงนับได้ว่าเป็ นพืช
เศรษฐกิจที เป็ นตัวเลื อกแรกๆของเกษตรกร จึงมี การพัฒนาปรั บปรุ งสาย
พัน ธุ ์ แ ละกรรมวิ ธี ก ารปลู ก ตลอดเวลาซึ งสอดคล้ อ งกับ การพัฒ นา
เศรษฐกิจ ของประเทศไทยในยุ ค ปั จ จุ บัน ที มี น โยบายที ใช้ในชื อของ
ประเทศไทย . (Thailand 4.0) ซึ งเป็ นนโยบายที มี จุดมุ่ งหมายหลักคื อ
ต้องการปรั บเปลี ยนโครงสร้างเศรษฐกิจ ไปสู่ “Value–Based Economy”
หรื อ “เศรษฐกิจทีขับเคลือนด้วยนวัตกรรม” โดยมี ฐานความคิ ดหลัก คื อ
เปลี ยนจากการผลิ ต สิ น ค้า “โภคภั ณ ฑ์” ไปสู่ สิ น ค้าเชิ ง “นวัต กรรม”
เปลี ยนจากการขับ เคลื อนประเทศด้ ว ยภาคอุ ต สาหกรรม ไปสู่ ก าร
ขับ เคลื อนด้ว ยเทคโนโลยี ความคิ ด สร้ า งสรรค์ และนวัต กรรม และ
เปลี ยนจากการเน้นภาคการผลิ ตสิ นค้า ไปสู่ การเน้นภาคบริ การมากขึ น
[2] ดังนันลักษณะสําคัญของการเกษตรในยุคนีคื อเปลียนจากการเกษตร
แบบดังเดิมในปั จจุบัน ไปสู่ การเกษตรสมัยใหม่ ทีเน้นการบริ หารจัดการ
และเทคโนโลยี (Smart Farming)
ในการปลู กผัก นันนําเป็ นสิ งที ช่ วยให้ผกั เจริ ญเติ บ โตและมี
คุ ณภาพเป็ นปั จจัยที สําคัญยิ งเพราะนําเป็ นตัวทําละลายที ช่ วยละลายแร่
ธาตุ อาหารในดิน และเป็ นตัวกลางนําธาตุ อาหารเข้าสู่ ส่วนต่างๆของผัก
นอกจากนี นํายังเป็ นวัตถุดิบในการสังเคราะห์แสง ตลอดจนช่วยปรับปรุ ง
โครงสร้างของดินทําให้ดินอ่อนนุ่มและร่ วนซุยช่วยรักษาอุณหภูมิของดิ น
ให้พอเหมาะไม่ ร้อนจัดหรื อเย็นจัดจนเกินไปทําให้อินทรี ยวัตถุ สลายตัว
และเกือกู ล จุ ลิ น ทรี ย ์ใ นดิ น ที เป็ นประโยชน์ แ ก่ พื ช ให้ มี ชี วิ ต อยู่ ไ ด้
การออกแบบระบบนําสําหรับการเกษตรกรรมนันเป็ นสิ งทีจําเป็ นและมี
ความสําคัญ เป็ นอย่ างมาก เพราะระบบนําที มี ป ระสิ ทธิ ภาพจะช่ วยให้
สามารถพัฒนาผลผลิ ตทังในด้านปริ มาณและในด้านคุ ณภาพได้มากขึ น
ปั จจุบนั การวางระบบนําแบบท่ อแรงดันทีใช้สปริ งเกอร์ ( Springer ) เป็ น

บทคัดย่อ
บทความนี นํ า เสนอการพั ฒ นาอุ ป กรณ์ จ่ า ยนํ า แปลงผั ก
อัตโนมัติโดยใช้แหล่ งพลังงานไฟฟ้ าร่ วมจากแสงอาทิ ตย์และกังหันนํา
ผลิ ตไฟฟ้ าโดยมี ส่วนประกอบหลัก ได้แก่ ระบบจ่ ายนําแปลงผัก ระบบ
แหล่ งจ่ายไฟฟ้ าด้วยแสงอาทิ ตย์และกังหันนําผลิ ตไฟฟ้ าสําหรั บใช้เป็ น
พลังงานสํารองโดยสามารถผลิตไฟฟ้ าได้เฉลี ย . โวลต์ และ .
โวลต์ ตามลําดับ และผักที ใช้ระบบรดนําอัตโนมัติมี การเติ บโตอย่างมี
คุณภาพเมือเทียบกับการรดนําแบบปกติ
คําสําคัญ: อุปกรณ์จ่ายนําแปลงผัก, เซลล์แสงอาทิตย์, กังหันนําผลิตไฟฟ้ า

Abstract
This article presents the development of Automatic
Watering System for Vegetable Garden using Solar and Hydro Turbine
Hybrid Power Systems. Consist of vegetable watering system. Solar
power and hydro turbine power system are used as alternate power
sources, generating an average of 11.91 volts and 12.66 volts,
respectively, and vegetables that use automatic watering systems are
growing in quality compared to conventional power plants. Regular
watering
Keywords: Automatic Watering System, Solar cells, Hydro turbine
power system

. บทนํา
เกษตรกรรมนับเป็ นหนึ งในอาชี พหลักทีขับเคลือนเศรษฐกิจ
ของประเทศไทย เกือ บครึ งหนึ งของแรงงานส่ วนใหญ่ ท ํางานในภาค
การเกษตร [1] ผลผลิตทางการเกษตรทีได้มีหลายส่ วนทังจากการผลิตพืช
การประมงและปศุ สั ต ว์ โดยป ริ มาณความต้ อ งการสิ นค้ า เกษตร
ภายในประเทศและการส่ งออกไปยังต่ างประเทศมี เพิ มมากขึ นทุ ก ปี
เนื องจากจํานวนของประชากรที เพิ มมากขึ นจึ งทําให้ความต้องการใน
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วิธีทีได้รับความนิ ยม การรดนําผักในปริ มาณที เหมาะสมและสอดคล้อง
กับความต้องการนําของพืชแต่ละชนิ ดจึงเป็ นเรื องทีไม่ ควรมองข้าม หาก
ทําได้อย่างมี ประสิ ทธิ ภ าพ ก็จะช่ วยให้ป ระหยัดค่ าใช้จ่ายต่ างๆ เช่ น ค่ า
ลงทุ น ค่ าวัสดุ ค่ านํามัน ค่ าไฟฟ้ า และค่ านําประปาอี ก ด้วย ซึ งรายจ่ าย
เหล่ า นี หากเป็ นระบบเพาะปลู ก เล็ ก ๆอาจไม่ มี ผ ลกระทบมากนั ก
แต่หากเป็ นระบบขนาดใหญ่ ทีจะต้องมีผูค้ วบคุมดูแลการจ่ ายนําในแต่ละ
จุดบางครังการจ่ ายนําอาจมีการผิดพลาด จุดเปิ ดนําที อยู่ห่างกันอาจทําให้
ผักรับนํามากหรื อน้อยเกินกว่าทีควรเป็ นและใช้ระยะเวลาในการเปิ ด-ปิ ด
ระบบทีเพิ มมากขึนด้วย
จากปั ญหาดังกล่ าวผูว้ ิจยั จึงได้พฒั นาอุ ปกรณ์จ่ายนําแปลงผัก
อัตโนมัติที สามารถรดนําให้เหมาะกับผักแต่ละชนิด พร้อมทังมี ระบบจ่าย
นําปุ๋ ยทีตรงเวลาและแม่นยํา มีระบบการตรวจวัดความชืนของดิน และใช้
เซลล์แสงอาทิตย์เป็ นแหล่งพลังงานหลักควบคู่กบั กังหันนําผลิตไฟฟ้ า ลด
ต้นทุน การจ้างแรงงานคน และค่าไฟฟ้ าทีใช้ในการเพาะปลูก

รู ปที 1 เซลล์แสงอาทิตย์แบบ Mono , Poly และ Amorphous

. ทฤษฎีทีเกียวข้ อง
. การปลูกผัก และชนิดของผัก
ผัก เป็ นแหล่ งอาหารสําคัญทังสําหรับมนุ ษย์และสัตว์ทีให้แร่
ธาตุ วิต ามิ น ที มี คุ ณ ค่ าทางอาหารสู งและมี ราคาถูก เมื อเปรี ยบเที ยบกับ
เนือสัตว์การจําแนกประเภทของผักออกเป็ นประเภทต่างๆนัน มีเกณฑ์อยู่
หลายอย่าง ที สามารถใช้ในการจําแนก ประเภทของผักได้ แต่ ทีนิ ยมกัน
หลักๆแล้ว ใช้เกณฑ์จาํ แนกตามลักษณะทางพฤกษศาสตร์ เช่ น ตระกูล
กะหลํา ได้ แ ก่ กะหลําดาว กะหลําดอก กะหลําปลี กวางตุ ้ง คะน้ า
บรอคอลี , จําแนกส่ วนทีใช้ในการบริ โภคได้แก่ ใบ ลําต้น ราก ดอก ผล
และเมล็ด เช่ น รากแก้ว ได้แก่ แครอท ผลอ่ อ น ได้แ ก่ กระเจี ยบเขี ย ว
ข้าวโพดฝั กอ่ อน และจําแนกตามฤดูปลูกที เหมาะสม เช่ น ผักฤดูหนาว
สามารถเจริ ญเติบโตได้ดีระหว่างอุณหภูมิ - องศาเซลเซี ยส หากปลูก
ในช่วงนี ผักกลุ่มนี สามารถเจริ ญเติบโต และให้ผลผลิตสูง

รู ปที ผังการเชือมต่อใช้งานเซลล์แสงอาทิตย์

2.3 การผลิตไฟฟ้ าด้ วยกังหันนํา
ในการพัฒนาอุปกรณ์จ่ายนําแปลงผักอัตโนมัติได้ใช้กงั หันนํา
แบบเพลตัน (Pelton type) มีลักษณะคล้ายถ้วย ใบทําจากโลหะ วางเป็ น
วงกลมยึดติดแน่นกับวงล้อ ผลิตพลังงานกลจากเพลา และการเคลือนไหว
ของการหมุ น กัง หัน เพลาจะถู ก ส่ งโดยเครื องกาํ เนิ ด ไฟฟ้ า (Generator)
โดยทั วไปกังหันนํานี เหมาะสําหรั บการผลิ ตไฟฟ้ าจากแหล่งนําที ระดับ
หัวนําสูงกว่า เมตร หรื อน้อยกว่าก็ได้ในกรณี ทีเป็ นระบบเล็ก การทํา
ให้ ก งั หัน นํานี หมุ น อาจใช้ค วามเร็ ว ของลํานํา ที ผ่ า นหัว ฉี ด ไม่ ต้อ งมี
ความเร็ วสูงนัก

. เซลล์ แสงอาทิตย์
เซลล์แ สงอาทิ ตย์ (Solar Cell) มี ความสามารถในการเปลี ยน
พลังงานแสงเป็ นพลังงานไฟฟ้ าได้มักทําจากสารกึงตัวนํา เช่ น ซิ ลิคอน
(Silicon) ซึ งเมือได้รับแสงอาทิตย์โดยตรงก็จะเปลี ยนเป็ นพาหะนําไฟฟ้ า
และจะถูกแยกเป็ นประจุ ไฟฟ้ าบวกและลบเพือให้เกิดแรงดันไฟฟ้ าที ขัว
ทังสองของเซลล์แสงอาทิตย์ เมือนําขัวไฟฟ้ าของเซลล์แสงอาทิ ตย์ต่อเข้า
กับอุปกรณ์ไฟฟ้ ากระแสตรง กระแสไฟฟ้ าจะไหลเข้าสู่อุปกรณ์เหล่ านัน
ทําให้สามารถทํางานได้โดยแบ่ งเป็ น ชนิ ดหลักๆ คื อ ชนิ ดผลึ กเดี ยว
(Single Crystalline) ชนิ ด ผลึ ก รวม (Poly crystalline Silicon Solar Cell)
ลักษณะเป็ นแผ่นซิ ลิคอนแข็งและบางมากเซลล์แสงอาทิ ตย์ที ทําจากอะ
มอร์ฟัสซิ ลิคอน (Amorphous Silicon Solar Cell) ลักษณะเป็ นฟิ ลม์ บาง
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จากรู ปที ไฟฟ้ าทีใช้ในระบบจ่ายนําได้จากเซลล์แสงอาทิตย์
ที สามารถหมุ น ตามการเคลื อนที ของดวงอาทิ ต ย์ และนําพลัง งานไป
สํ า รองเก็บ ไว้ใ นแบตเตอรี และจ่ า ยให้ ก ับ ไมโครคอนโทรลเลอร์
โดยสามารถตังเวลาในการโปรแกรมการรดนําและปุ๋ ยตามชนิ ดของผัก
ผ่านหน้าจอแสดงผล โดยไมโครคอนโทรลเลอร์จะสั งให้มอเตอร์ ปั มนํา
และโซลิ นอยวาล์วในแปลงทํางานตามเวลา และสามารถตรวจสอบค่ า
ความชืนในแปลงผักได้ดว้ ยเซนเซอร์ ตรวจวัดความชื นในดิ นเพือสั งให้
ไมโครคอลโทรลเลอร์ควบคุมให้มอเตอร์และโซลินอยส์วาล์วหยุดทํางาน
เมื อมี ความชืนในดิ นมากเกินไป ระบบนําจะสู บผ่านมอเตอร์เพือกักเก็บ
นําไว้ในถัง เพือสํารองนําไว้ใช้ในช่วงเวลาถัดไป และในขณะนําถูกดูด
ขึนมาเก็บไว้ในถัง 2,000 ลิตร กระแสนําทีถูกดูดขึ นมาจะมีแรงตกสู่ในถัง
โดยขณะนีนําทีมีความเร็ วจะถูกปล่อยลงสู่ถงั โดยผ่านกังหันนําผลิตไฟฟ้ า
เพือกักเก็บพลังงานไว้ใช้ในการจ่ ายอุปกรณ์ในการควบคุ มระบบจ่ ายนํา
ในแปลงผักต่อไป

รู ปที กังหันนําแบบเพลตัน

.การออกแบบอุปกรณ์ จ่ายนํ าแปลงผักอัตโนมัติ
อุปกรณ์จ่ายนําแปลงผักอัตโนมัติโดยใช้แหล่งพลังงานไฟฟ้ า
ร่ วมจากแสงอาทิ ตย์และกังหันนําผลิ ตไฟฟ้ ามี การออกแบบเป็ นส่ วนๆ
โ ด ย ส่ ว น แ ร ก เป็ น ก า ร อ อ ก แ บ บ ร ะ บ บ จ่ า ย นํ า ผั ก ด้ ว ย
ไมโครคอนโทรลเลอร์ ชนิ ด PIC ส่ ว นที สองการออกแบบระบบผลิ ต
ไฟฟ้ าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์และส่ วนทีสาม การออกแบบระบบผลิตไฟฟ้ า
ด้วยกังหันนําเพือเป็ นพลังงานสํารอง
The apparatus is
powered by solar
cells .

Battery Charger
Pump 12 VDC

Water supplies
in a vegetable patch

รู ปที แบบจําลองโครงสร้างของอุปกรณ์จ่ายนําแปลงผักอัตโนมัติ

24 VDC battery
Soil
moisture
measuring
devices

Inverter 12 VDC to
220 VDC

4. ผลการทํางาน
4.1 ทดสอบระบบจ่ ายนําอัตโนมัติ

Pump 12 VDC
Pump 560 W
220 VAC

การทดลองแยกออกเป็ น 2 ส่ วนคือ การทดสอบประสิ ทธิ ภาพ
การจ่ า ยนํา การทดสอบประสิ ท ธิ ภ าพของการผลิ ต ไฟฟ้ าด้ว ยเซลล์
แสงอาทิ ต ย์แ ละกัง หัน นํา ซึ งช่ ว งแรกจะเป็ นการทดสอบการจ่ ายนํา
อัตโนมัติให้กบั แปลงผัก ซึ งเราสร้างพืนที ทดสอบประกอบด้วยแปลงผัก
ขนาด 3 ตารางเมตร จํานวน 20 แปลงทําการวัดผลการจ่ายนําให้กบั แปลง
ผักตามเวลาการทํางาน ปริ มาณนําที จ่ ายออกมาจากระบบ การทดสอบ
เวลาในการให้ปุ๋ ย และการเจริ ญเติ บโตของผักเปรี ยบเที ยบกันระหว่าง
แปลงที มี ร ะบบการจ่ า ยนํา อั ต โนมั ติ กับ รดนํา ผัก ที ไม่ ไ ด้ ใ ช้ ร ะบบ
อัตโนมัติ

Turbine power

Battery Charger

2000 liter water
tank

Solenoid Valve

12 VDC battery

Control
Microsystems

Key pad

รู ปที ผังการทํางานของระบบจ่ายนํา
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ตารางที 1 เปรี ยบเทียบการเจริ ญเติบโตระหว่างแปลงทีมีระบบการจ่ายนํา
อัตโนมัติ กับรดนําผักทีไม่ได้ใช้ระบบอัตโนมัติ
ครัง
ที

ลักษณะของพืชทีได้รับปุ๋ ย

ลักษณะของพืชทีไม่ได้รับปุ๋ ย

รู ปที 6 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างการชาร์จไฟจ่ายไฟ
ของแบตเตอรี

5. สรุปผล
อุปกรณ์จ่ายนําแปลงผักอัตโนมัติโดยใช้แหล่งพลังงานไฟฟ้ า
ร่ วมจากแสงอาทิตย์และกังหันนําผลิตไฟฟ้ าทีพัฒนาสามารถใช้งานได้ดี
และมีประสิ ทธิ ภาพสามารถทํางานตามเงือนไขทีกาํ หนดได้ แต่ยงั มี จุดที
ต้องปรั บปรุ งและพัฒนาเพิ มเติ มเช่ น การหยุดระบบนํายังไม่ สามารถตัด
ได้ทันที ทันใดและยังคงมี นาํ ค้างในท่ อ ซึ งส่ วนที ค้างเกิน อาจทําให้ผ ัก
ได้รับนําเกินกว่าทีต้องการ

จากตารางที พบว่าการทํางานของไมโครคอลโทรลเลอร์
สามารถจ่ ายนําให้กบั แปลงผักได้ทุ กแปลงในเวลาที เท่ ากัน ตามเวลาที
กาํ หนด คื อ ครังในแต่ ละสัปดาห์ ซึ งเราใช้ปุ๋ ยนําที ผ่านการผสมแล้วจึ ง
ทํ า ให้ ง่ า ยต่ อ การจ่ า ยนํ า จะสั ง เกตุ เห็ น ว่ า พื ช ที ได้ รั บ ปุ๋ ยจะมี ก าร
เจริ ญเติบโตดีกว่าพืชทีไม่ได้รับปุ๋ ย
ตารางที 2 การทดสอบประสิ ท ธิ ภ าพของการผลิ ต ไฟฟ้ าด้ ว ยเซลล์
แสงอาทิตย์และกังหันนํา
การทดลองที

เฉลีย

ปริมาณนําทีจ่ าย
ออกจากปัม (ลิตร)

20

แรงดันทีวัดได้
จากเซลล์
แสงอาทิตย์ (Volt)

แรงดันทีวัดได้จาก
กังหันนํา (Volt)

11.99
12.42
11.32
11.91

12.45
13.22
12.32
12.66
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จาก ตารางที พบ ว่ า เซล ล์ แ สงอาทิ ตย์ ส ามารถ ผ ลิ ต
แรงดันไฟฟ้ าได้เฉลีย . โวลต์ และกังหันนําผลิตไฟฟ้ าได้เฉลีย .
โวลต์และ จากรู ปกราฟที 5 พบว่าการชาร์จแบตเตอรี เพือนําประจุไฟฟ้ า
ไปใช้งานนันมีความเหมาสมะกับระบบและไม่ เกิดการใช้แรงดันไฟฟ้ า
เกิน ซึ งจากค่ าเฉลี ยพบว่าการใช้ไฟฟ้ าต่ อวันของระบบฯ อยู่ที ประมาณ
84.5 เปอร์เซ็นต์ของปริ มาณการชาร์จไฟฟ้ าเข้าระบบทังหมด
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การพัฒนาระบบควบคุมเกลียวป้ อนสาหรับเครื่ องหยอดปุ๋ยแบบแม่ นยา
DEVELOPMENT OF A SCREW FEEDER CONTROL SYSTEM
FOR PRECISION FERTILIZING MACHINE
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ถ.ฉลองกรุ ง เขตลาดกระบัง กรุ งเทพมหานคร 10520 โทรศัพท์ 02-329-8337-8 E-mail: vasu.ud@kmitl.ac.th

application. The system uses an Arduino MEGA microcontroller to
receive the traveling speed from a GPS receiver, then, calculates and
sends the control signal to a motor driver for controlling a DC motor
and the screw feeder at a desired rate.
In laboratory, the system showed a high accuracy in
application rate with fast response. Output rate instantly followed the
change of input command. For the field test, the system performed good
accuracy in application rate with application error of 0.4 - 1.2 kg/rai.

บทคัดย่ อ
เทคโนโลยี ก ารให้ ปุ๋ ยแบบผัน แปร ( Variable
Rate
Technology, VRT) เป็ นการควบคุมการให้ปุ๋ยต่อพื้นที่ตามอัตราที่กาหนด
อย่างแม่นยาถึ งแม้ว่าความเร็ วในการเคลื่ อนที่ จะเปลี่ ยนแปลงในขณะ
ทางาน ช่ วยให้การให้ปุ๋ยมี สม่ าเสมอ ลดการใช้ปุ๋ยเกิ นความจาเป็ น และ
ลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกร งานวิจยั นี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อพัฒนาและ
ทดสอบระบบอัตโนมัติ ค วบคุ ม ความเร็ วรอบของเกลี ยวป้ อ นสาหรั บ
ติดตั้งในเครื่ องหยอดปุ๋ ยอ้อยเพื่อให้มีอตั ราการหยอดปุ๋ ยเชิ งพื้นที่ ตามที่
กาหนด ระบบที่พฒั นาขึ้ น ใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino MEGA
เป็ นระบบควบคุม โดยรับข้อมูลความเร็ วในการเคลื่ อนที่ จากเครื่ องรับ
GPS แล้วทาการคานวณและส่ งสัญญาณควบคุมให้กบั วงจรขับมอเตอร์
เพื่อขับมอเตอร์ กระแสตรงควบคุมเกลี ยวหยอดปุ๋ ยตามความเร็ วรอบที่
เหมาะสม
การทดสอบการในห้องปฏิ บตั ิการ พบว่าระบบที่ พฒั นาขึ้นมี
การตอบสนองต่อคาสั่งที่ ดี สามารถปรับอัตราการหยอดได้อย่างรวดเร็ ว
และมี ค วามแม่ น ย าในการหยอด (เชิ ง มวล) ที่ ดี ส่ ว นการทดสอบ
ภาคสนาม พบว่าระบบสามารถหยอดปุ๋ ยได้ใกล้เคียงกับอัตรา (เชิ งพื้นที่)
ที่กาหนด โดยมีค่าความคลาดเคลื่ อนของอัตราการหยอดเชิ งพื้นที่ เที ยบ
กับอัตราที่ตอ้ งการ 0.4 – 1.2 กิโลกรัมต่อไร่

Keywords: fertilizing machine; screw feeder control; variable rate
technology; VRT

1. บทนา
ผลผลิตทางการเกษตรจะมีคุณภาพที่ดีในปริ มาณที่เพียงพอต่อ
ความต้องการนั้น พืชต้องได้รับธาตุอาหารที่จาเป็ นในปริ มาณที่เหมาะสม
โดยในระบบการปลูกพืชเศรษฐกิ จนั้น มักมี การเพาะปลู กอย่างต่อเนื่ อง
ส่ ง ผลให้ ดิ น ขาดความสมบู ร ณ์ การใส่ ปุ๋ ยจึ งมี ค วามจ าเป็ นเพื่ อ ให้ ไ ด้
ปริ มาณและคุณภาพของผลผลิ ตตามที่ คาดหวัง ส่ งผลให้ปุ๋ยกลายเป็ น
ปัจจัยการผลิตหลัก คิดเป็ นต้นทุนที่สาคัญของการผลิ ตพืชในเชิ งเศรฐกิ จ
เช่ น การเพาะปลู ก อ้อยในฤดู ก ารผลิ ต 2555/56 [1] มี ต้นทุนค่ าปุ๋ ยโดย
เฉลี่ยทั้งประเทศคิดเป็ นร้อยละ 16.2 ของต้นทุนการผลิตทั้งหมด และมาก
ที่สุดถึ งร้ อยละ 20.2 ในภาคตะวันออก ถึ งแม้ว่าในปั จจุบนั จะมี การใช้
เครื่ องทุ่นแรงมาช่ วยในการให้ปุ๋ยที่ทางานได้อย่างสะดวกรวดเร็ ว แต่ยงั
พบว่ายังมีความแปรปรวนของปริ มาณการให้ปุ๋ยที่สูงเนื่ องจากข้อจากัด
ของเทคนิ คการทางานของเครื่ อง ทาให้เกษตรกรนิ ยมใส่ ปุ๋ยในปริ มาณที่
สู งขึ้นกว่าคาแนะนาเพื่อชดเชยความไม่สม่าเสมอที่เกิ ดขึ้น และเชื่ อว่าจะ
ให้ผลผลิตในปริ มาณที่สูงขึ้น ดังนั้น หากสามารถพัฒนาระบบการให้ปุ๋ย
ที่มีความแม่นยาก็จะช่ วยลดปริ มาณปุ๋ ยที่ ตอ้ งใช้ เป็ นการช่ วยลดต้นทุน
การผลิตของเกษตรกรได้

คาสาคัญ: เครื่ องหยอดปุ๋ ย; การควบคุมเกลียวป้ อน; เทคโนโลยีการให้ปุ๋ย
แบบผันแปร; VRT

Abstract
Variable Rate Technology (VRT) in fertilization is to control
fertilizing at the desired rate with a compensation of traveling speed
variation. VRT helps farmers to utilize the fertilizer as needed and, so
that, to minimize farmer’s production cost. The objective of this
research is to develop and test an automatic screw feeder control system
installed on a typical sugarcane fertilizing machine for a VRT
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เครื่ องหยอดปุ๋ ยแบบทัว่ ไปกาหนดอัตราการหยอดที่ สัมพันธ์
กับความเร็ วรอบของล้อดิน (Ground wheel) ซึ่ งมี โอกาสลื่ นไถลเมื่ อวิ่ง
บนพื้นดินที่ไม่เรี ยบหรื อมีความหนาแน่ นของดิ นที่ไม่สม่าเสมอ งานวิจยั
นี้ ให้ความสนใจกับเทคโนโลยีการให้ปุ๋ยแบบผัน แปร (Variable Rate
Technology, VRT) [2] ซึ่ งเป็ นการควบคุมปริ มาณปุ๋ ยต่อพื้นที่ตามอัตราที่
กาหนดแม้ความเร็ วในการเคลื่ อนที่จะเปลี่ ยนแปลงในขณะทางานเข้ามา
ช่วยในการแก้ไขปั ญหาที่เกิ ดขึ้นได้ โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบ
อัตโนมัติค วบคุ มความเร็ วรอบของเกลี ยวป้ อนสาหรั บติ ด ตั้งในเครื่ อง
หยอดปุ๋ ยอ้อย และทดสอบความแม่นยาของระบบที่พฒั นาขึ้น

2. ระบบและหลักการทางาน
ระบบที่พฒั นาขึ้นเป็ นการดัดแปลงเครื่ องหยอดปุ๋ ยที่ มีใช้อยู่
โดยทัว่ ไป โดยถอดล้อ ดิ น และชุ ด โซ่ ส่งก าลังออก แล้วติ ด ตั้งมอเตอร์
กระแสตรงเพื่อขับเกลียวหยอดปุ๋ ยแทน ในส่ วนของการควบคุม ระบบที่
พัฒนาขึ้นใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino MEGA (Arduino.org, Italy)
รับสัญญาณความเร็ วของรถแทรกเตอร์ จากเครื่ องรับ GPS (U-blox M8N,
U-blox Inc., Switzerland) เพื่อคานวณและส่ งสัญญาณควบคุ มให้ก ับ
วงจรขับมอเตอร์ เพื่อขับมอเตอร์ กระแสตรงโดยควบคุมความเร็ วรอบ
ของเกลียวหยอดปุ๋ ยตามที่ตอ้ งการ สามารถแสดงแผนผังการทางานของ
ระบบได้ดงั รู ปที่ 1
ข้อมูล ที่ต้องป้ อนให้ ก ับระบบได้แ ก่ อัตราการหยอดปุ๋ ยเชิ ง
พื้นที่ (QA, กิ โลกรัม ปุ๋ ยต่ อพื้น ที่) ระยะระหว่างแถวของพืช (w) และ
ความเร็ วในการเคลื่อนที่ (v) สองปั จจัยแรกถูกกาหนดโดยความต้องการ
และลัก ษณะการปลู ก ของเกษตรกร ส่ ว นความเร็ ว ในการเคลื่ อ นที่
สามารถทราบได้จากเครื่ องรับ GPS ซึ่ งส่ งสัญญาณในรู ปแบบ UART
Serial Communication โดยใช้ไลบรารี่ TinyGPS ในไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino MEGA เพื่อถอดรหัสข้อมูลความเร็ ว
สิ่ งที่ตอ้ งคานวณในระบบควบคุมนี้ คืออัตราการหยอดเชิ งเวลา
(Qt, กิ โลกรัมปุ๋ ยต่อเวลา) ซึ่ งต้องถูกควบคุ มให้สัมพันธ์กบั ความเร็ วใน
การเคลื่อนที่ (v) เพื่อให้สามารถหยอดปุ๋ ยได้ตามอัตราการหยอดเชิ งพื้นที่
(QA) ในระยะระหว่างแถว (w) ที่กาหนดได้อย่างแม่นยา เนื่ องจากระบบ
การหยอดปุ๋ ยนี้ ใช้เกลี ยวป้ อนในการจ่ายปุ๋ ย อัตราการหยอดเชิ งเวลาจึ ง
สามารถควบคุ ม โดยการใช้ ค วามเร็ ว รอบของเกลี ย วป้ อ น (RPM) ที่
เหมาะสม โดยต้อ งค านวณและส่ ง สั ญ ญาณ PWM (Pulse-width
modulation) ที่ถูกต้องให้กบั วงจรขับมอเตอร์ เพื่อขับเคลื่อนมอเตอร์ และ
เกลียวป้อนตามความเร็ วรอบที่ตอ้ งการ

รู ปที่ 1 แผนภาพการทางานของระบบ

3. การทดสอบและผลการทดสอบ
3.1 การหาสมการควบคุมเกลียวป้อน
เป็ นการทดสอบในห้ อ งปฏิ บ ัติ ก ารเพื่ อ หาความสั ม พัน ธ์
ระหว่างอัตราการหยอดเชิ งมวล (Qt) ที่ได้, ความเร็ วรอบของเกลียวป้ อน
(RPM) ที่เกิดขึ้น และ สัญญาณควบคุม Pulse-Width Modulation (PWM)
ที่ใช้ โดยทาการทดสอบการหยอดปุ๋ ยด้วยระดับสัญญาณ PWM ที่ duty
cycle 20%, 40%, 60%, 80% และ 100% ตามลาดับ แล้วสุ่ มเก็บปริ มาณ
ปุ๋ ยที่ได้ในระยะเวลา 10 วินาที ของแต่ละระดับสัญญาณ เป็ นจานวน 3 ซ้ า
นามาชัง่ มวล บันทึกผล
จากรู ปที่ 2 อัตราการหยอด (Qt) ที่ได้ และความเร็ วรอบของ
เกลียวป้ อน (RPM) ที่ใช้มีความสัมพันธ์เป็ นเส้นตรงเป็ นสมการ RPM =
22.781 Qt โดยมีค่าสัมประสิ ทธิ์ การตัดสิ นใจ (R2) สู งถึ ง 99.97% นัน่ คื อ
ตัวชุ ดเกลี ยวป้ อนนี้ สามารถกาหนดการจ่ายปุ๋ ยในปริ มาณที่ ตอ้ งการได้
ด้วยการควบคุมความเร็ วรอบของเกลียวป้อน
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6.2 การทดสอบการตอบสนองของระบบควบคุม
ท าการทดสอบโดยการส่ งสัญ ญาณควบคุ ม PWM 6 ระดับ
(0% 20% 40 % 60% 80% และ 100%) เป็ นลักษณะขั้นบันได (รู ปที่ 4) ใช้
เวลาระดับละ 10 วินาที โดยบันทึกข้อมูลมวลของวัสดุแบบ Real-time
ด้วย Load cell (LU-50KE, Kyowa Electronic Instruments Inc., Japan)
และ Data logger (CR6, Campbell Scientific Inc., USA) พร้อมบันทึก
ความเร็ วรอบของเกลียวป้ อนในขณะที่ทางาน เนื่ องจากค่ามวลที่ได้เป็ น
ค่ามวลสะสมจึงต้องนามาคานวณเทียบกับเวลาเพื่อหาค่าอัตราการหยอด
เชิงมวล ได้ผลการทดสอบดังรู ปที่ 4

รูปที่ 2 ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราการหยอด (Qt) ที่ได้
และความเร็ วรอบของเกลียวป้อน (RPM) ที่ใช้

รู ปที่ 4 การตอบสนองของความเร็ วรอบของเกลียวป้อน และอัตราการ
หยอดเชิงเวลา (Qt) ต่อการเปลี่ยนแปลงระดับของสัญญาณควบคุม
กราฟในรู ปที่ 4 แสดงให้เห็ นว่าเมื่อป้ อนสัญญาณPWM เข้า
ไปในระบบ ความเร็ วรอบของเกลี ยวป้ อนจะเปลี่ยนแปลงตอบสนองต่อ
คาสั่งในทันที ส่ วนอัตราการหยอดเชิ งเวลาใช้เวลาเล็กน้อย (ไม่ เกิ น 2
วินาที ) ในการเข้าสู่ อตั ราที่ตอ้ งการ โดยความแปรปรวนของอัตราการ
ป้ อนที่เก็นในภาพ เกิ ดจากการที่เกลี ยวลาเลี ยงที่มีระยะพิทช์ (ในระบบมี
ระยะ 5 cm) วัสดุ จะถู ก ใบเกลี ยวกวาดออกเป็ นชุ ด ๆ ซึ่ งระบบบันทึ ก
ข้อมูลสามารถบันทึกสัญญาณได้อย่างรวดเร็ ว และค่าเฉลี่ ยของอัตราที่ได้
สอดคล้องกับอัตราที่ตอ้ งการ

รูปที่ 3 ความสัมพันธ์ระหว่างสัญญาณควบคุม (PWM) ที่ให้
และ ความเร็ วรอบของเกลียวป้อน (RPM) ที่ได้
และเช่นเดียวกัน ในรู ปที่ 3 ค่าสัญญาณควบคุม PWM แปรผัน
โดยตรงอย่างเป็ นเชิ งเส้นกับความเร็ วรอบของเกลี ยวป้ อน โดยมีสมการ
ความสัมพันธ์คือ PWM = 0.5319 RPM + 10.408 และมีค่าสัมประสิ ทธิ์
การตัดสิ นใจ (R2) เท่ากับ 99.98% เมื่ อรวมสมการทั้งสองเข้าด้วยกัน จะ
สามารถกาหนดค่าสัญญาณควบคุม PWM ที่เหมาะสม เพื่อให้ได้อตั รา
การหยอด Qt ที่ตอ้ งการ

6.3 การทดสอบและผลการทดสอบภาคสนาม
ทาการทดสอบโดยติดคั้งระบบที่พฒั นาขึ้นบนรถแทรคเตอร์
ทาการทดสอบที่ ระยะทาง 30 เมตร (ไป-กลับ) ที่ ความเร็ วต่างระดับ 3
ระดับคื อ 2, 4 และ 6 กิ โลเมตร/ชั่วโมง โดยแต่ ล ะความเร็ วก าหนด
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ทดสอบที่อตั ราการหยอดปุ๋ ย 3 ระดับคื อ 30, 45 และ60 กิ โลกรั ม/ไร่ ทา
การเก็บตัวอย่างปุ๋ ยใน 3 ช่ วงของระยะทางทดสอบ (ช่ วงละ 10 เมตร)
ทดสอบทั้งทิศทางไปและกลับ (รวมเป็ น 6 ตัวอย่างต่อการทดสอบ) ทา
การทดสอบ 3 ซ้ า ชัง่ น้ าหนักตัวอย่าง บันทึก และวิเคราะห์ผลการทดสอบ
ได้ผ ลการทดสอบดัง รู ป ที่ 5 โดยพบว่ า อัต ราการหยอดที่ ไ ด้ มี ค วาม
คลาดเคลื่อนจากอัตราการหยอดที่ตอ้ งการ 0.4 ถึง 1.2 กิโลกรัมต่อไร่ และ
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.3 ถึง 3.2 กิโลกรัมต่อไร่ ส่ วนรู ปที่ 6 แสดงให้เห็น
ว่าระบบที่พฒั นาขึ้ นสามารถหยอดปุ๋ ยได้ตามอัตราที่ ตอ้ งการ โดยกราฟ
การเปรี ยบเที ยบมีค่าความชันใกล้เ คี ยงหนึ่ ง และมี ค่ าสัม ประสิ ท ธิ์ การ
ทานาย (R2) สูงถึง 99.4%

4. สรุป
ระบบที่อตั โนมัติสาหรับควบคุม เกลียวป้ อนในเครื่ องหยอดปุ๋ ย
ถูกพัฒนาขึ้นโดยใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino MEGA เป็ นระบบ
ควบคุม โดยรับสัญญาณความเร็ วของรถแทรกเตอร์ จากเครื่ องรับ GPS
เพื่ อ ค านวณและส่ ง สั ญ ญาณควบคุ ม ให้ ก ับ วงจรขับ มอเตอร์ เพื่ อ ขับ
มอเตอร์ กระแสตรงควบคุมเกลียวหยอดปุ๋ ยตามความเร็ วรอบที่กาหนด
ในห้องปฏิบตั ิการ ระบบที่พฒั นาขึ้นสามารถควบคุมเกลียวป้ อน
ให้จ่ายปุ๋ ยด้วยอัตราการไหลเชิ งมวลที่ กาหนด โดยมี ค่าสัมประสิ ทธิ์ การ
ตัดสิ นใจ (R2) ของความสัมพันธ์มากกว่า 99%
ในแปลงทดสอบ ระบบสามารถควบคุมอัตราการหยอดเพื่อให้
ได้อตั ราการให้ปุ๋ยเชิ งพื้น ที่ ตามที่ ก าหนด โดยมี ความคลาดเคลื่ อนจาก
อัตราการหยอดที่ ต้องการ 0.4 ถึ ง 1.2 กิ โลกรั มต่ อไร่ และค่ าเบี่ ยงเบน
มาตรฐาน 0.3 ถึง 3.2 กิโลกรัมต่อไร่

5. กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณศู นย์ส่งเสริ มอุตสาหกรรมอ้อยและน้ าตาลทราย
ภาคที่ 4 ที่ ให้ค วามอนุ เคราะห์ ยืม เครื่ องหยอดปุ๋ ยในร่ องอ้อยเพื่อใช้ใ น
การศึกษาในครั้งนี้
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QR Code Application for Goods and Product Information
ประภาส ผ่องสนาม
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
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เพียงนากล้องของโทรศัพท์มือถือถ่ายรหัสคิวอาร์ ก็จะได้ขอ้ มูลหรื อเข้าสู่
เว็บไซต์ได้ทนั ทีโดยไม่ตอ้ งพิมพ์
ในปั จจุบนั ผูบ้ ริ โภคมี ความต้องการทราบข้อมูลรายละเอียด
สิ นค้าและผลิ ตภัณฑ์ที่ถูกต้องและรวดเร็ วมากยิ่งขึ้น ดังนั้นการให้ขอ้ มูล
สิ นค้าและผลิ ตภัณฑ์แ ก่ ผูบ้ ริ โภคจึงมีความสาคัญและมีความจาเป็ นใน
การเลือกซื้ อสิ นค้าจากแหล่งต่าง ๆ โดยเฉพาะสิ นค้าทางการเกษตรที่จะมี
รสชาติ คุณลักษณะ คุณภาพและคุณสมบัติเฉพาะแตกต่างกันไปตามถิ่ นที่
ปลูกอันเนื่ องมาจากสภาพดิ น ฟ้า อากาศ และสภาพแวดล้อมที่ แตกต่าง
กัน ส่ งผลให้คุณภาพผลผลิ ตทางการเกษตรที่ ได้แตกต่างกันไปด้วย ซึ่ ง
การที่ จะพิสูจน์ทราบถึ งแหล่ งที่ มาของสิ นค้าทางการเกษตรนั้นอาจเป็ น
เรื่ องยากหากขาดซึ่ งแหล่ งข้อ มู ล อ้า งอิ ง ที่ มี ค วามน่ าเชื่ อ ถื อ ดัง นั้น ใน
งานวิ จ ัย ฉบับ นี้ จึ ง ได้มี ก ารน าเสนอการน าเทคโนโลยีร หัส คิ ว อาร์ ม า
ประยุกต์ใช้งานร่ วมกับเว็บไซต์และระบบแผนที่ (GEO Location) เพื่อให้
ข้อมูลรายละเอียดสิ นค้า ผลิ ตภัณฑ์ ในด้านต่าง ๆ เช่ น รหัสเฉพาะของ
สิ นค้า วันที่ผลิ ต แหล่งที่ มา และอื่น ๆ ได้อย่างสะดวก ถูกต้องและมี
ประสิ ทธิ ภาพ เพื่อให้ผูซ้ ้ื อเกิ ดความเชื่ อมัน่ ในสิ นค้าและสามารถทราบ
รายละเอียดของสิ นค้า ผลิ ตภัณฑ์ได้ อีกทั้งผูผ้ ลิ ตยังสามารถที่จะติดตาม
และประเมินผลถึงการกระจายสิ นค้าของตัวเองไปยังสถานที่ต่าง ๆ ได้อีก
ด้วย

บทคัดย่ อ
ในงานวิ จยั ฉบับ นี้ เป็ นการน าเทคโนโลยี ร หัสคิ ว อาร์ (QR
Code) มาประยุกต์ใช้งานร่ วมกับเว็บไซต์และระบบแผนที่ เพื่อให้ขอ้ มูล
รายละเอียดเกี่ยวกับสิ นค้า ผลิ ตภัณฑ์ และระบุแหล่งที่มาของสิ นค้าและ
ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ซึ่งมีความจาเป็ นอย่างมากในปั จจุบนั สาหรับผูซ้ ้ื อสิ นค้า
และผลิตภัณฑ์ โดยระบบนี้ จะทาให้ผซู ้ ้ื อสิ นค้าและผลิตภัณ์ได้รับข้อมูล
รายละเอียดต่าง ๆ เกี่ยวกับสิ นค้า ผลิตภัณฑ์ เพื่อให้เกิ ดความเชื่ อมัน่ ได้ว่า
จะได้รับสิ นค้าและผลิ ตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ จากแหล่ งผูผ้ ลิ ตที่ ถูกต้องจริ ง
อีกทั้งผูผ้ ลิตสิ นค้ายังจะสามารถทราบถึงการกระจายตัวของสิ นค้าได้ดว้ ย
คาสาคัญ: QR Code, การประยุกต์ใช้ QR Code

Abstract
In this paper we apply QR code technology with the website
and map system. To provide information and detail about products and
identify the sources of the goods and products for buyers. This system
will allow product and buyers to get information and detail about the
goods and product. This system can make the buyers confident that can
get quality products and information from the right source. Also, the
manufacturer will be able to know the distribution of the product.

2. ทฤษฏีพ้ืนฐาน
QR Code ย่อจาก Quick Response Code มีลกั ษณะเป็ นป้ าย
บาร์โค้ดแบบสองมิติ แสดงตัวอย่างดังรู ปที่ 1 ซึ่งสามารถที่จะบรรจุขอ้ มูล
เกี่ยวกับสิ่ งต่าง ๆ ได้ทุกชนิด ซึ่งรหัสคิวอาร์มีมาตรฐานของการเข้ารหัส 4
แบบ คื อ ตั ว เลข (Numeric) อัก ขระอั ก ษรเลข (Alphanumeric)
เลขฐานสอง 8 บิต/ไบต์ (Binary 8 bit) และ คันจิ (Kanji) โดยที่ปริ มาณ
การเก็บข้อมูลสู งสุ ดของการเข้ารหัสแต่ละแบบแสดงดังตารางที่ 1 [1-2]

Keywords: QR Code, Applied QR Code

1. บทนา
ในปั จจุบนั รหัสคิ วอาร์ เป็ นที่ นิยมใช้งานอย่างมากเนื่ องจาก
สามารถเก็บข้อมูลได้มากกว่าบาร์ โค้ดและอ่านข้อมูลได้รวดเร็ ว อีกทั้งยัง
สามารถใช้โทรศัพท์มือถื อแบบสมาร์ ทโฟนในการอ่านข้อมูลผ่านทาง
แอปพลิเคชันต่าง ๆ ได้โดยตรงอีกด้วย โดยส่ วนใหญ่แล้วรหัสคิวอาร์ จะ
ถูกนามาใช้กบั การให้ขอ้ มูลสิ นค้า สื่ อโฆษณา เพื่อให้ขอ้ มูลเพิ่มเติม หรื อ
จะเป็ น URL เว็บไซต์ หรื อ แม้แต่การแชร์ ขอ้ มูลต่าง ๆ ก็สามารถทาได้
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รูปที่ 1 QR Code การเข้ารหัสอักขรอักษรเลข 300 ตัว
ตารางที่ 1 ความจุขอ้ มูลมากสุดของ QR Code
รูปแบบการเข้ ารหัส
จานวนข้ อมูลสู งสุ ด (ตัวอักษร)
ตัวเลข
7,089
อักขระอักษรเลข
4,296
เลขฐานสอง 8 บิต/ไบต์
2,953
คันจิ
1,817

รู ปที่ 3 ตัวอย่างรหัสคิวอาร์ โมดูลต่าง ๆ

3. การออกแบบและนาไปใช้งาน
กระบวนการทางานทั้งหมดของระบบแสดงดังรู ปที่ 4ในการ
สร้างรหัสคิวอาร์ สาหรับสิ นค้าและผลิตภัณฑ์ในแต่ละครั้งนั้นจะทางาน
ผ่านระบบเว็บไซต์กลางที่ทางานโดยใช้ภาษา PHP [4] ทางานร่ วมกับ
ฐานข้อมูล MySQL [5] เพื่อสร้างรหัสคิวอาร์ และรหัสอ้างอิงเฉพาะของ
สิ นค้าแต่ละชิ้ น และเก็บบันทึกไว้ในระบบฐานข้อมูลออนไลน์โดยใน
กระบวนการสร้ างรหัสคิวอาร์ น้ นั จะมีการเก็บบันทึกหมายเลขไอพีของ
ผูผ้ ลิ ตที่ สร้ างเก็บไว้ด้วย เพื่อที่จะให้ผูบ้ ริ โภคสามารถเข้ามาตรวจสอบ
ข้อมูลแหล่งผลิตของสิ นค้าได้โดยโครงสร้างตารางที่ใช้สาหรับเก็บข้อมูล
แสดงดังตารางที่ 2

รหัส คิ ว อาร์ ส ามารถอ่ า นข้อ มู ล ได้ด้ว ยเครื่ อ งมื อ อ่ า นภาพ เช่ น กล้อ ง
ถ่ า ยรู ปหรื อเครื่ องแสกนรหั ส คิ ว อาร์ เพื่ อ น าไปประมวลผลแปล
ความหมายจนได้ขอ้ มูลที่ตอ้ งการ โดยการอ่านรหัสคิวอาร์ สามารถอ่าน
ได้ 360 องศา (omni-directional) ด้วยความเร็ วสู ง [3] โดยตัวอ่านคิวอาร์
จะทาการตรวจจับต้นแบบ ที่ตาแหน่งมุมทั้งสามด้าน แสดงดังรู ปที่ 2 ซึ่ ง
วิธีการนี้ จะทาให้เครื่ องอ่านมีความเสถี ยรและป้ องกันการรบกวนข้อมูล
จากพื้นหลังได้ดว้ ย

ตารางที่ 2 โครงสร้างตารางเก็บข้อมูลสิ นค้า
ชื่ อฟิ ลด์
คาอธิบาย
ID
รหัสสิ นค้า
DETAIL_ID
รายละเอียดสิ นค้า
KEY
HASH เฉพาะสิ นค้าชิ้นนั้น
CREAT_DATE
วันเวลาที่สร้าง
IP
หมายเลขไอพีของผูส้ ร้าง
ในการตรวจสอบข้อมูลสิ นค้าแต่ละครั้งจากผูใ้ ช้งานจะมีการ
ส่ ง KEY ผ่ านทาง URL เพื่อ นาหมายเลข KEY นั้น มาดึ ง ข้อ มู ล
รายละเอี ย ดสิ น ค้าต่ าง ๆ เพื่ อน าไปแสดงผล โดยในการเรี ยกดู ข ้อมู ล
รายการสิ น ค้า แต่ ล ะครั้ งจะมี ก ารเก็ บ ข้อ มู ล จากผูใ้ ช้ งานเพื่ อ น าไปใช้
ประมวลผลแสดงดังตารางที่ 3

รูปที่ 2 ตาแหน่งข้อมูลต่าง ๆ ในรหัสคิวอาร์
สัญลักษณ์รัหสคิวอาร์ ต้ งั แต่เวอร์ ชนั 1 ถึงเวอร์ ชนั 40 จะมีจานวนหน่ วยที่
แตกต่างกันขึ้นกับโมดูล (module) หรื อจานวนแท่งสี ขาวและสี ดาที่อยูบ่ น
รหัสคิ วอาร์ แสดงดังรู ปที่ 3 โดยเวอร์ ชัน แรกของรหัส คิ วอาร์ น้ นั จะมี
โมดูลเท่ากับ 21 x 21 โมดูล และเวอร์ ชนั 40 จะมีจานวนโมดู ล 177x177
โมดูล โดยจะมีการเพิ่มขึ้น 4 โมดูลในแต่ละเวอร์ ชนั

ตารางที่ 3 โครงสร้างตารางเก็บข้อมูลผูใ้ ช้งาน
ชื่ อฟิ ลด์
คาอธิบาย
KEY
HASH เฉพาะสิ นค้าชิ้นนั้น
IP
หมายเลขไอพีของผูใ้ ช้งาน
DATE
วันเวลาที่ดูขอ้ มูล
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ในการแสดงตาแหน่งที่อยูส่ ามารถใช้ Google Map [8] ในการ
แสดงผลโดยการส่ งพิกดั Latitude และ Longitude โดยสามารถกาหนด
รู ปแบบการแสดงผลหลากหลาย ซึ่งมีรูปแบบการเรี ยกใช้งานดังนี้
<div id="map" ></div>
<script>
var map;
function initMap() {
map=new google.maps.Map(document.getElementById('map'), {
center: {lat: Latitude, lng: Longitude},
zoom: 8
});
}
</script>
<script
src="https://maps.googleapis.com/maps/api/js?key=YOUR_API_K
EY&callback=initMap" async defer></script>

รูปที่ 4 กระบวนการทางานของระบบทั้งหมด
ในการแสดงข้อ มู ล ต าแหน่ ง ที่ อ ยู่ จ ากหมายเลขไอพี ข อง
ผูใ้ ช้งานสามารถทาได้หลายวิธี [9-10] ซึ่ งในงานวิจยั นี้ จะเรี ยกใช้งานผ่าน
ทางเว็บไซต์ freegeoip.net โดยมีรูปแบบการเรี ยกใช้งานดังนี้
$location = file_get_contents('http://freegeoip.net/json/'.$ip);

ตัวอย่างการแสดงผลจาก Google Map แสดงดังรู ปที่ 6
โดยข้อมูลที่รายงานผลจะอยูใ่ นรู ปแบบของ JSON [7] ซึ่ งแสดงตัวอย่าง
ดังรู ปที่ 5
{
"ip":"110.170.150.18",
"country_code":"TH",
"country_name":"Thailand",
"region_code":"10",
"region_name":"Bangkok",
"city":"Bangkok",
"zip_code":"10200",
"time_zone":"Asia/Bangkok",
"latitude":13.7594,
"longitude":100.4889,
"metro_code":0
}

รู ปที่ 6 ตัวอย่าง Google Map ที่ใช้ในการแสดงผล

4. ผลการทดลอง
ในการทดสอบใช้งานระบบผูใ้ ช้งานจะต้องติ ดตั้งโปรแกรม
แสกนรหัสคิวอาร์ และทาการแสกนที่รหัสคิวอาร์ ที่ติดไว้กบั สิ นค้าแต่ละ
ชิ้ นตามที่ ตอ้ งการ แสดงดังรู ปที่ 7 โดยโปรแกรมจะแสดง URL ที่ อยู่
เว็บไซต์และรหัสลับเฉพาะของสิ นค้านั้น ๆ แสดงดังรู ป 8 ซึ่ งผูใ้ ช้งาน

รูปที่ 5 ข้อมูลที่ได้จากการเรี ยกใช้งานเว็บไซต์ freegeoip.net
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สามารถคลิกลิงค์เพื่อเข้าไปดูขอ้ มูลรายละเอียดของสิ นค้าและผลิตภัณฑ์ที่
ต้องการนั้น ๆ ได้ แสดงดังรู ปที่ 8

รู ปที่ 9 ตัวอย่างการแสดงข้อมูลสิ นค้าและผลิตภัณฑ์

5. สรุ ป
การนาระบบ QR Code มาประยุกต์ใช้งานร่ วมกับระบบ
เว็บไซต์และแผนที่ เป็ นวิธีการหนึ่งที่สามารถเพิม่ ความเชื่ อมัน่ และ
อานวยความสะดวกให้แก่ผบู ้ ริ โภค ในการให้ขอ้ มูลของสิ นค้า และ
ผลิตภัณฑ์
อีกทั้งเจ้าของสิ นค้ายังสามารถติดตามการกระจายตัวของ
สิ นค้าแต่ละชนิ ดได้ดว้ ย
ซึ่งจะเป็ นประโยชน์ในการนาข้อมูลที่ได้ไป
วิเคราะห์เพื่อปรับปรุ งรู ปแบบของสิ นค้าและผลิตภัณฑ์

รูปที่ 7 ตัวอย่างรหัสคิวอาร์ ที่สร้างโดยโปรแกรม

เอกสารอ้ างอิง
[1] QR Code features, http://www.qrcode.com
[2] QR Code Essentials, http:/Denso-wave.com
[3] QR Code, http://www.vcharkarn.com/varticle/41376
[4] Hypertext Preprocessor, http://php.net/
[5] MySQL, http://www.mysql.com/
[6] PHP QR Code, http://phpqrcode.sourceforge.net/
[7] JSON, http://www.json.org
[8] Google Map, https://developers.google.com/maps/documentation
/javascript/get-api-key
[9] IPInfo, http://ipinfo.io
[10] freegeoip.net, http://freegeoip.net

รูปที่ 8 ตัวอย่างการอ่านรหัสคิวอาร์ ผา่ นโทรศัพท์มือถือ
ในการเรี ยกดูขอ้ มูลแต่ละครั้งจากผูใ้ ช้งานระบบจะทาการเก็บ
บันทึกหมายเลขไอพีเพื่อระบุพิกดั ตาแหน่ งแหล่ งที่ มาของข้อมูลเพื่อให้
เจ้าของสิ นค้าสามารถตรวจสอบแหล่งที่มา และการกระจายตัวของสิ นค้า
ชนิดนั้น ๆ ได้แสดงตัวอย่างดังรู ป 9

9th ECTI-CARD 2017 “การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อตอบสนองท้องถิ่นและภาคอุตสาหกรรม”

136

บทความวิจยั
การประชุมวิชาการ งานวิจยั และพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 9
9th ECTI-CARD 2017, Chiang khan Thailand

การประกันคุณภาพของการวัดความชื้นในข้ าวด้ วยการพัฒนาข้ าวความชื้นอ้างอิงมาตรฐาน
Quality Assurance of Moisture Content in Rice: Development of Certified Reference Material for
Moisture Content in Paddy
ธสร สิงหะเนติ1 ธาดา แก้วประเสริฐ1 จีรพา บุญญคง2
1
กลุ่มงานถ่ายทอดค่ามาตรฐานและความชื้ น ฝ่ ายมาตรวิทยาอุณหภูมิและแสง 2กลุ่มงานอินทรี ยเ์ คมีวิเคราะห์ ฝ่ ายมาตรวิทยาเคมีและชีวภาพ
สถาบันมาตรวิทยาแห่ งชาติ 3/4-5 หมู่ 3 คลอง 5 คลองหลวง ปทุมธานี 12120 โทรศัพท์ 025-775-100 E-mail: thasorn@nimt.or.th

traceability of moisture content measurement of paddy in Thailand to
support national legal metrology and local marketing which lead to a
fare trade.
Paddy of two levels of moisture contents, 14 % MC and
18% MC, were prepared employing humidity and temperature test
chamber. Candidate CRMs were kept in amber glass and polypropylene
bottles. Homogeneity of moisture content was evaluated from the
results of duplicate measurements of 10 sub-samples using oven
method. The results showed that paddy with lower moisture content
exhibited greater uncertainty. This behavior differences in moisture
content of paddy will be extensively investigated. In addition, moisture
contents were studied in one month period to assess the stability of the
candidate CRMs.

บทคัดย่ อ
การพัฒนามาตรฐานอ้างอิงสาหรับการวัดความชื้ นในข้าวเป็ น
งานวิจ ยั เพื่อยกระดับคุ ณภาพข้าวหอมมะลิ ข องประเทศไทย ผ่านวัส ดุ
อ้างอิ งที่ สอบกลับได้ ด้วยต้องการมุ่งเน้น ความสะดวก ถู ก ต้อง และ
รวดเร็ วในการตรวจสอบ พร้ อมกับ ช่ วยสนับสนุ นการดาเนิ นงานของ
สานักงานกลางชัง่ ตวงวัด ในการตรวจสอบเครื่ องวัดความชื้ นในข้าวแบบ
ไฟฟ้ า
ใ น ง า น วิ จ ัย นี ้ ข ้า ว จ ะ ถู ก ว า ง ใ น ตู ้ ส ร้ า ง อุ ณ ห ภู ม ิ /
ค ว า ม ชื้ น ( Climatic Chamber) เ พื ่ อ ท า ใ ห้ ข ้ า ว มี ค ว า ม ชื ้ น
14 %MC และ 18 %MC เมื่ อ ข้ า วมี ค วามชื้ นตามต้ อ งการแล้ ว
จึ ง บรรจุ ล งภาชนะที ่ เ ป็ นขวดแก้ ว สี ช าและขวดโพลี โ พรพิ ลี น
ปริ มาณ 80 กรั ม /ขวด หลั ง จากนั้ นจะใช้ oven method ใน
การวัด ความชื้ นในข้ า วที่ เ ตรี ยมได้ รวมถึ ง การศึ ก ษาความเป็ น
เนื้ อเดี ย วของความชื้ นในข้ า ว (Homogeneity) ซึ่ งพบว่ า ข้ า วที่
ใส่ ค วามชื้ น 14 %MC มี ค วามเป็ นเนื้ อเดี ย วกั น ของความชื้ น
ข้า วระหว่ า ง (0.12 ถึ ง 0.15) %MC ในขณะที่ ค วามชื้ น 18
%MC มี ค วามเป็ นเนื้ อเดี ย วกั น ของความชื้ นข้ า วระหว่ า ง (0.04
ถึ ง 0.06) %MC

Keywords: moisture content, certified reference material, homogeneity

1. บทนา
ความชื้นในข้าววัดได้จากปริ มาณของไอน้ าจากการระเหยของ
ข้าว โดยสามารถสอบย้อนกลับไปยังหน่วย SI ได้ผ่านการชัง่ น้ าหนักของ
ข้าวหลังจากที่น้ าระเหย และเป็ นวิธีที่นิยมใช้ตรวจสอบความชื้ นของสาร
ในปั จจุบนั รวมทั้งเป็ นวิธีเดี ยวกับที่ใช้ในการเตรี ยมข้าวเพื่อตรวจสอบ
เครื่ องมือวัดความชื้นในข้าวแบบไฟฟ้ า แต่อาจไม่รองรับตามลักษณะการ
ทางานตามปกติ เนื่ องจากต้องใช้เวลาในการเตรี ยมข้าวมาตรฐานเพื่อใช้
วัด อีกทั้งยังไม่สามารถตรวจสอบเครื่ องมือวัดได้ในทันที
สถาบัน มาตรวิ ท ยาแห่ ง ชาติ จึ ง เกิ ด แนวความคิ ด จะท าชุ ด
ทดสอบเครื่ องมื อ วัด ความชื้ น ในข้า วด้ ว ยวิ ธี ก ารใช้ ส ารอ้า งอิ ง ข้า ว
มาตรฐาน ที่ ค วามชื้ น ต่างๆ กัน เพื่ อให้เกิ ดความสะดวกรวดเร็ วในการ
ตรวจสอบเครื่ องมือวัดความชื้ นในข้าวแบบไฟฟ้ า อีกทั้งยังเพื่อสร้ างความ
ยุติธรรมให้กบั ตลาดการค้าข้าว และยังช่ วยประกันคุ ณภาพของการวัด

คาสาคัญ: ความชื้น, วัสดุอา้ งอิงมาตรฐาน, ความเป็ นเนื้ อเดียวกัน
Accurate moisture content (MC) testing is important in
marketing and managing paddy and rice. Moisture content of grain can
be measured by using either primary method, based on weight
measurements such as oven method and infrared moisture balance, or
secondary method, using an electronic instrument that uses electrical
characteristics of the grains. Certified Reference Material (CRM) for
moisture content determination in paddy has been prepared by National
Institute of Metrology, Thailand (NIMT) in collaboration with Central
Bureau of Weights and Measures (CBWM). This aims to establish
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ความชื้ นในข้าวเพิ่มขึ้ น อี ก ทางหนึ่ ง นอกจากต้องส่ งเครื่ องมื อไปสอบ
เทียบยังสานักงานกลางชัง่ ตวงวัด กระทรวงพาณิ ชย์เพียงอย่างเดียว

Moisture content ( M ) 

m0  m1
100%
m0  m c

(2)

โดยที่
M
m0
m1
mc

2. การดาเนินงานวิจยั
2.1 การออกแบบงานวิจยั
ข้าวหอมมะลิ ที่จะเตรี ยมให้ มี ความชื้ น ค่าต่างๆ ได้ถูก ทาให้
สะอาดด้วยการใช้ตะแกรงร่ อนฝุ่ นละอองที่ติดอยูต่ ามเปลื อกข้าว คัดแยก
สิ่ งปนเปื้ อน รวมทั้งข้าวที่เป็ นเมล็ดไม่สมบูรณ์ออกให้มากที่สุด หลังจาก
นั้นจึงทาการผสมด้วยเครื่ องเขย่าเพื่อให้ความชื้ นกระจายทัว่ ถึ ง โดยเลือก
ระดับความชื้ นเป็ น 14 %MC ตามพื้นฐานของการซื้ อขายข้าว และที่ 18
%MC ซึ่งเป็ นตัวแทนของความชื้ นสู ง และเป็ นความชื้ นที่พบได้บ่อยจาก
การขายข้าวของเกษตรกร
ในการเตรี ย มข้า วที่ ค วามชื้ น ต่ า งๆ จะใช้ ตู้ส ร้ า งอุ ณ หภู มิ /
ความชื้น (Climatic Chamber) ในการสร้างความชื้ นสัมพัทธ์และอุณหภูมิ
ที่สามารถควบคุมได้ โดยข้าวจะถู กจัดใส่ ถาดวางไว้ในตูส้ ร้ างอุณหภูมิ /
ความชื้ น จนกระทัง่ น้ าหนักของข้าวเกิ ดการเปลี่ ยนแปลง ซึ่ งขึ้ นอยู่ก ับ
ปั จจัยของเวลา ความชื้ น สัมพัทธ์ และอุณหภูมิอากาศที่ ค วบคุ มไว้ในตู ้
สร้างอุณหภูมิ/ความชื้น
อย่า งไรก็ ต ามสามารถตั้ง สมมุ ติ ฐ านถึ ง ความชื้ น ในข้า วที่
ต้องการได้จากน้ าหนักของข้าวที่เปลี่ยนแปลงหลังจากปล่อยให้อยูภ่ ายใต้
สภาวะที่ ค วบคุ ม อุ ณ หภู มิ แ ละความชื้ น สั ม พัท ธ์ ใ นช่ ว งเวลาหนึ่ ง ดัง
สมการที่ 1

= ค่า Moisture Content ( % MC)
= ค่าน้ าหนักของข้าวมาตรฐาน (g)
= ค่าน้ าหนักของข้าวมาตรฐานหลังการอบแห้ง (g)
= ค่าน้ าหนักของกระป๋ องในการทดสอบ (g)

2.2 การดาเนินงานวิจยั
ข้าวสะอาดประมาณ 2.5 kg ถู กจัดใส่ ถาด และเก็บไว้ในตู้
สร้างอุณหภูมิ/ความชื้ น เช่ น การเตรี ยมข้าวให้มีความชื้ น 14%MC โดย
สร้างสภาวะของความชื้ นสัมพัทธ์ 65% และอุณหภูมิอากาศ 23 oC ทิ้งข้าว
ไว้ในสภาวะดังกล่าวเป็ นเวลาไม่ต่ากว่า 96 ชัว่ โมง
เลื อกสร้ า งสภาวะอุณ หภูมิ อ ากาศที่ 23 oC ในการเตรี ย ม
ความชื้นข้าว เนื่ องจากเป็ นอุณหภูมิของห้องปฏิบตั ิการ อีกทั้งยังต้องการ
ลดการสู ญเสี ย ของความชื้ น ในข้า วเมื่ ออุ ณหภู มิ เ กิ ด การเปลี่ ยนแปลง
หลังจากนาข้าวออกมาจากสภาวะที่ทาการควบคุม


w 
(1)
M t  100  (100  M 0 )  0 
w

t 
โดยที่
Mt = ความชื้ นในสาร ณ เวลาที่ตอ้ งการ ( %MC)
M0 = ความชื้ นในสาร ณ เวลาตั้งต้น ( %MC)
w0 = น้ าหนักสารตั้งต้น (g)
wt = น้ าหนักสาร ณ เวลาที่ตอ้ งการ (g)
จากสมการที่ (1) เมื่อวางข้าวไว้ภายใต้สภาวะที่ควบคุม และ
สุ่ มนาข้าวที่เป็ นตัวแทนขณะใส่ ความชื้ นไปชั่ง จนกระทัง่ ได้น้ าหนัก wt
จะทาให้ประมาณความชื้นข้าว Mt ได้
หลังจากได้ขา้ วที่ความชื้ นตามต้องการแล้ว ข้าวจะถูกบรรจุลง
ในภาชนะที่มีวสั ดุแตกต่างกัน ได้แก่ขวดแก้ว และขวดโพลีโพรพิลีน เพื่อ
ตรวจวัดความชื้ นที่อาจสู ญเสี ยเนื่ องจากภาชนะบรรจุ ซึ่ งจะนาไปสู่ การ
เลือกวัสดุในการเก็บรักษาเพื่อจาหน่ายในลาดับถัดไป
วิธีการวัดความชื้ นในข้าวสาหรับงานวิจยั นี้ ใช้ Oven Method
ซึ่ งเป็ นกระบวนการวัดจากน้ าหนักของข้าว ก่อนการระเหยของน้ าเทียบ
กับน้ าหนัก เริ่ มต้นของข้าว เมื่อให้ ความร้ อนจนความชื้ นในข้าวระเหย
ออก ดังสมการที่ 2

รู ปที่ 1 ตูส้ ร้างอุณหภูมิ/ความชื้น และการเตรี ยมความชื้นในข้าวภายใต้
สภาวะที่ถูกควบคุม
หลังจากได้ความชื้ นในข้าว Mt ตามสมการ (1) แล้ว นาข้าวที่
ได้ค วามชื้ น ตามต้องการบรรจุไว้ใ นขวดเพื่อ เข้ากระบวนการกระจาย
ความชื้ นในข้าวให้ทวั่ ถึ งด้วยเครื่ องผสม (Rotating Mixer Machine) เป็ น
เวลา 24 ชัว่ โมง หลังจากนั้นจึ งบรรจุขา้ วที่ใส่ ความชื้ นเรี ยบร้ อยแล้ว ลง
ในภาชนะที่เป็ นแก้ว และโพรพิลีนตามลาดับ
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รู ปที่ 2 การกระจายความชื้ นข้าวด้วยเครื่ องผสมชนิ ดกลิ้ง และการบรรจุ
ข้าวหลังจากได้ความชื้ นตามที่เตรี ยม

2.3 ผลการวัด
ข้ า ว ที่ เ ต รี ย ม โ ด ย ใ ส่ ค ว า ม ชื้ น ที่ 14 %MC แ ล ะ
18 %MC จะถูกเก็บไว้ในภาชนะที่เป็ นวัสดุ 2 ชนิ ดได้แก่ แก้ว และโพลี
โพรพิลีน หลังจากวัดความชื้ นในข้าวด้วย Oven method พบว่าข้าวที่มีค่า
ความชื้ น 14 %MC มีการกระจายของค่าความชื้ นที่วดั ได้ถึง 0.6 %MC
และโตกว่าการกระจายค่าความชื้ นของข้าวที่มีความชื้ น 18 %MC ซึ่ งมี
การกระจายของความชื้นที่วดั เพียง 0.35 %MC ดังรู ปที่ 3 และรู ปที่ 4

รู ปที่ 5 ผลต่างของความชื้ นในข้าวที่ถูกบรรจุอยูใ่ นภาชนะที่มีวสั ด
แตกต่างกัน
จากการศึ ก ษาความเป็ นเนื้ อเดี ยวกัน ของความชื้ น ในข้าวที่
เตรี ยมขึ้นและวิเคราะห์ ผลที่ ได้โดยใช้ ANOVA ตาม ISO Guide 35
สามารถประเมินค่าความไม่แน่ นอนอันเกิ ดจากความเป็ นเนื้ อเดี ยวกันได้
ดังสมการที่ 3
MS within  MS between
(3)
u hom ogenety 
n
โดย
uhomogenety = ค่าความไม่แน่นอนของความเป็ น
เนื้ อเดียวกันของความชื้ นในข้าว
MSwithin = ความแปรปรวนภายในกลุ่ม
MSbetween = ความแปรปรวนระหว่างกลุ่ม
n = จานวนการวัดซ้ า/ตัวอย่าง

รู ปที่ 3 ความชื้นในข้าว 14 %MC โดยเป็ นความสัมพันธ์ของผลต่าง
ระหว่างความชื้นครั้งแรกที่วดั เทียบกับความชื้ นหลังเก็บไว้ 1 เดือน

ค่าความไม่แน่นอนที่เกิดจากความเป็ นเนื้ อเดียวกันของ
ความชื้ นในข้าวแสดงดังตารางที่ 6
ภาชนะเป็ นแก้ว

14 %MC
18 %MC
รู ปที่ 4 ความชื้นในข้าว 18 %MC โดยเป็ นความสัมพันธ์ของผลต่าง
ระหว่างความชื้นครั้งแรกที่วดั เทียบกับความชื้ นหลังเก็บไว้ 1 เดือน
เมื่อสังเกตจากผลต่างของความชื้ นจากการวัดครั้งแรกเที ยบ
กับการวัดหลังเก็บไว้ 1 เดื อน จะพบว่าผลต่างของความชื้ นในข้าวที่ ถูก
เก็บไว้ในขวดโพลีโพรพิลีน ที่ความชื้น 14 %MC มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
มากที่สุด ตามรู ปที่ 5

1st
0.13
0.05

1Month
0.12
0.04

ภาชนะเป็ นโพลีโพ
รพิลนี
1st
1Month
0.16
0.15
0.01
0.06

ตารางที่ 6 ความไม่แน่นอนอันเกิดจากความเป็ นเนื้ อเดียวกันของความชื้ น
ในข้าว

3. สรุป
จากผลการศึ กษาความเป็ นเนื้ อเดี ยวกันและประเมิ นความไม่
แน่นอนของค่าความชื้นในข้าวพบว่าข้าวที่เตรี ยมให้มีความชื้ น 14 %MC
มี ค่ า ค ว า ม ไ ม่ แ น่ น อ น ที่ ม า ก ก ว่ า ข้ า ว ที่ เ ต รี ย ม ใ ห้ มี ค ว า ม ชื้ น
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18 %MC ซึ่ งจะส่ งผลต่อค่าความไม่แน่ นอนรวมของการวัดความชื้ นใน
ข้าวมาตรฐาน อย่างไรก็ ตามค่ าความไม่ แน่ น อนที่ โตกว่า อาจเกิ ด จาก
กระบวนการใส่ ความชื้ นในข้าวที่ ไม่ สามารถทาให้ ความชื้ น ในอากาศ
กระจายไปสู่ ตวั อย่างข้าวได้อย่างทัว่ ถึ ง รวมถึ งอาจมี องค์ประกอบอื่ นๆ
ซึ่งเป็ นสิ่ งที่ตอ้ งศึกษาค้นคว้าต่อไป
ข้า วที่ มี ค วามชื้ น ต่ า งๆ จะถู ก พัฒ นาวิ ธี ก ารเตรี ยม และหา
วิ ธีก ารวัดความชื้ นให้ มี ค วามแม่ น ย า เพื่ อใช้เ ป็ นข้า วอ้างอิ ง มาตรฐาน
สาหรับการประกันคุณภาพของการวัดความชื้ นในข้าวให้กบั หน่ วยงานที่
เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ เพื่อตอบสนองต่อรู ปแบบการวัดที่สะดวก และรวดเร็ วขึ้น
กว่าวิธีก ารเตรี ย มข้าวในรู ป แบบเดิ ม ๆ โดยคาดว่า หลังจากพัฒนาการ
เตรี ยมข้าวมาตรฐานแล้ว ค่าความไม่แน่นอนรวมของความชื้นในข้าวจะมี
ค่าไม่เกิน 1 %MC

3.
4.

สมการแก้ค่าการสอบเทียบของ Thermo-Hygrometer ที่อุณหภูมิ
ต่างๆกัน
สถาบันมาตรวิทยาแห่ งชาติ กับการประกันคุณภาพของการวัด
ความชื้นในข้าวของสานักงานกลางชัง่ ตวงวัด
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ระบบเว็บสาหรับสร้ างแบบจาลองธุรกิจด้ วยแนวคิด Business Model Canvas
A Web-based Application for Business Model Creation with Business Model Canvas
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vote on every post-it. The organizations also can store many Business
Model Canvases and Empathy Maps as many versions as they want for
preparation in each situation. The organization also can invite people
into their brainstorming session.

บทคัดย่อ
แนวคิ ดการวางแผนธุ รกิ จด้วย Business Model Canvas และ
Empathy Map เป็ นแนวคิ ด การระดมสมองที่ เป็ นที่ นิ ย มอย่า งมากใน
ปัจจุบนั โดยใช้กระดาษ post-it ในการแสดงความคิด จากนั้นให้ผเู ้ ข้าร่ วม
โหวตแนวคิด แล้วสรุ ปแนวคิดที่ดีที่สุดในสถานการณ์ที่กาหนด อย่างไร
ก็ตาม วิธีการดังกล่าวนี้ ใช้กระดาษ post-it แผ่นเล็ก ๆ ที่ทาให้ไม่สะดวก
ในการอ่านพร้อมกันหลายคน รวมถึงผูเ้ ข้าร่ วมการระดมสมองต้องอยูใ่ น
ที่ที่เดียวกันทั้งหมด และบางครั้งการลงคะแนนเสี ยงต่อหน้าอาจทาให้เกิด
ความขัดแย้งขึ้ นในองค์กรได้ ทาให้เสี ยเวลาและค่ าใช้จ่ายในการระดม
สมองอย่างมาก ผูว้ จิ ยั จึงได้พฒั นาระบบเว็บนี้ข้ ึนเพื่อให้หน่วยงาน/บริ ษทั
สามารถระดมสมองได้โ ดยไม่ จ ากัด เวลาและสถานที่ ผูใ้ ช้แ ต่ ล ะคน
สามารถสร้าง แก้ไข ลบ โหวตคะแนนให้แนวคิดบน post-it แต่ละใบและ
ท าการแสดงคะแนนบน post-it สามารถบัน ทึ ก แบบจ าลอง Business
Model Canvas และ Empathy Map ได้ ห ลาย Version เพื่ อ ใช้ เป็ นแผน
รองรั บในแต่ ละสถานการณ์ และยังสามารถท าการเชิ ญ ให้ผูเ้ ข้าร่ วมที่
ต้องการมาทากิจกรรมระดมสมองได้อีกด้วย

Keywords: Business Model, Business Model Canvas, Empathy Map,
Design Thinking

1. บทนา
ในปั จจุบนั คนรุ่ นใหม่ให้ความสาคัญ และหันมาทาธุรกิจเป็ น
จานวนมาก ตั้งแต่ธุรกิจที่มีขนาดเล็ก จนไปถึงธุ รกิจที่มีขนาดใหญ่ ทาให้
ในปั จจุบนั มีธุรกิจใหม่ ๆ เกิดขึ้นค่อนข้างมาก แต่ก็มีเพียงไม่กี่ธุรกิจที่ทา
รายได้ และสร้างผลกาไร ทาให้ธุรกิจนั้นสามารถบริ หารงานได้ในภาวะ
เศรษฐกิ จยุคปั จจุบนั แต่ก็มีอีกหลายธุ รกิ จที่ ตอ้ งปิ ดตัวลง สาเหตุมาจาก
การขาดความรู ้ ความสามารถ ขาดประสบการณ์ บริ ห ารงานได้ไ ม่
ครอบคลุม จึงทาให้มองข้ามจุดอ่อน และหาจุดแข็งของธุ รกิจไม่พบ ไม่
สามารถหาข้อแตกต่ างของธุ รกิ จตัวเองกับ คู่ แข่ งได้ ห่ วงแต่ ตน้ ทุ น การ
ผลิ ตและค่ าใช้จ่ายมากเกิ น ไป ท าให้ละเลยความต้องการที่ แท้จริ งของ
ลู กค้า ยึดติ ดกับ ความส าเร็ จและกลยุท ธ์เดิ ม ๆ ไม่ คิ ดหากลยุท ธ์ วิธีการ
ใหม่ๆในการบริ หารงาน ไม่มีการวางแผนธุ รกิ จเพื่อรองรับอนาคต หรื อ
แผนสารองฉุ กเฉิ น ซึ่ งสิ่ งที่ได้กล่าวมานี้คือสาเหตุหลักของความล้มเหลว
ทางธุรกิจ
Business Model Canvas [1] เปรี ยบเสมื อ นทางออกให้ กั บ
ธุ รกิ จ เมื่ อนา Business Model Canvas เข้ามาช่ วยในการระดมสมองเพื่อ
กาหนดยุทธศาสตร์ และวางแผนกลยุทธ์ ก็จะสามารถทาการบริ หารงาน
รวมไปถึ งติ ด ตามผลได้อ ย่างต่ อ เนื่ อ งและครอบคลุ ม ทุ ก แง่ มุ ม ของทั้ง
ธุ ร กิ จ Business Model Canvas ท าให้ เข้าใจภาพรวมของธุ รกิ จ ทั้งหมด
ด้ ว ยความตรงไปตรงมา ง่ า ยต่ อ การท าความเข้ า ใจ แต่ ค รอบคลุ ม
รายละเอียดที่สาคัญ ของธุ รกิ จทั้งหมด เพื่อที่ จะสามารถทาการวิเคราะห์
หาจุดอ่อน และจุดแข็งให้กบั ธุ รกิจ ซึ่ งส่ งผลให้ธุรกิ จสามารถตอบโจทย์
ลูกค้าได้ดีกว่าคู่แข่ง อีกทั้งยังสามารถนามาประเมินความเสี่ ยง ลดความ

คาสาคัญ: แบบจาลองธุรกิจ แผนธุรกิจ เข้าใจความต้องการลูกค้า

Abstract
Both Business Model Canvas and Empathy Map are the
brainstorming concepts using post-its to populate ideas, and having
stakeholders to vote for the ideas, and concluding the best business
ideas in a given situation. Unfortunately, post-its can be too small to be
read by many people at once, and all stakeholders must present at one
place to arrange the brainstorm activity. Additionally, open voting can
cause conflicts among stakeholders. This may consume time and
resources significantly. Therefore, we develop a web-based application
to allow an organization to brain-storm without the limitation of time
and place, and the users can create, edit, and delete their own post-it and
vote for other's post-its. The system will display the percentage of the

9th ECTI-CARD 2017 “การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อตอบสนองท้องถิ่นและภาคอุตสาหกรรม”

141

บทความวิจยั
การประชุมวิชาการ งานวิจยั และพัฒนาเชิงประยุกต์ คร้ ังที่ 9
9th ECTI-CARD 2017, Chiang khan Thailand
เสี่ ยงในการลงทุน ควบคุมกระบวนการผลิต รวมไปถึงลดต้นทุนการผลิต
ให้ เหมาะสมกับ ธุ รกิ จ ซึ่ งเข้า มาช่ ว ยในเรื่ อ งของการจัด ทรั พ ยากรให้
เพียงพอ รองรับต่อทุกสถานการณ์ รวมไปถึงภาวะฉุ กเฉิ น ส่ งผลให้ธุรกิจ
ผลิตเทคโนโลยีใหม่ ผลิตภัณฑ์ใหม่ หรื อบริ การใหม่ ๆ ออกสู่ ตลาด
ทั้ งนี้ จึ ง เป็ นสาเหตุ ใ ห้ ผู ้วิ จ ัย เลื อ กพัฒ นา Business Model
Canvas เข้ า มาใช้ ง านบนเว็ บ ไซต์ ซึ่ งพั ฒ นาขึ้ นด้ ว ย PHP, JQuery,
Bootstrap และฐานข้อ มู ล MySQL การใช้ ง านบนเว็บ ไซต์ จ ะถู ก แบ่ ง
ออกเป็ น 2 ส่ วน คือ ส่ วนของหน่วยงาน/องค์กร สามารถสร้าง แก้ไข ลบ
Business Model Canvas และEmpathy Map และ post-it ได้ และทาการ
เชิ ญ ให้ผูเ้ ข้าร่ ว มมาทากิ จกรรมระดมสมอง อี กทั้งยังสามารถโหวตให้
คะแนน post-it แต่ละใบ รวมไปถึงแสดงผลบน post-it นั้น และยังทาการ
บัน ทึ ก Business Model Canvas และ Empathy Map ได้ ห ลาย Version
เพื่อรองรับสถานการณ์ ที่จะเกิ ดขึ้น ในปั จจุบนั และอนาคต อี กส่ วนคื อ
ส่ วนของผู ้เข้า ร่ วมระดมสมอง ซึ่ งสามารถเข้า ร่ ว มระดมสมองใน
Business Model Canvas และ Empathy Map สามารถแสดงความคิดเห็น
ลงบน post-it สามารถทาการแก้ไข หรื อลบ post-it รวมไปถึงการโหวต
ให้คะแนน post-it อีกด้วย

ทั้ง Business Model Canvas และ Empathy Map เป็ นแนวคิ ด
การระดมสมองที่ผเู ้ ข้าร่ วมการระดมสมองต้องอยูใ่ นที่ที่เดียวกันทั้งหมด
โดยใช้กระดาษ post-it เสนอแนวคิดของตนเอง แล้วโหวตให้คะแนนแต่
ละแนวคิด กิจกรรมระดมสมองแบบนี้ มกั มีปัญหาหลายอย่างเช่น post-it
แผ่น เล็กไม่ ส ะดวกในการอ่ านพร้ อ มกัน หลายคน และหากมี แนวคิ ดที่
เสนอขึ้ น มาจ านวนมาก ผู เ้ ข้า ร่ ว มอาจอ่ า นได้ไ ม่ ค รบ นอกจากนี้ การ
ลงคะแนนเสี ยงต่อหน้าอาจทาให้เกิดความขัดแย้งขึ้นในองค์กรได้ ทาให้
เสี ยเวลาและค่าใช้จ่ายในการระดมสมองอย่างมาก
ผูว้ ิจ ยั จึ ง ได้พ ฒ
ั นาระบบเว็บ นี้ ขึ้ น เพื่ อ ให้ห น่ ว ยงาน/องค์ก ร
สามารถระดมสมองได้โดยไม่จากัดเวลาและสถานที่ โดยระบบจะแสดง
คะแนนบน post it และแสดงสี ของ post-it ตามคะแนนให้คดั กรองได้ง่าย
นอกจากนี้ องค์กรยังสามารถบันทึกแบบจาลอง Business Model Canvas
และ Empathy Map ได้ห ลายเวอร์ ชัน เพื่ อ ใช้เป็ นแผนรองรั บ ในแต่ ล ะ
สถานการณ์ต่าง ๆ ในอนาคต

2.3 jQuery
jQuery [2] เป็ นไลบรารี่ ของ JavaScript ซึ่ งได้มีการรวบรวม
เอาฟั งก์ชั่น และค าสั่ งต่ างๆ ของ JavaScript ที่ ใช้อ ยู่เป็ นประจ า ท าให้
ผู ้ พ ั ฒ น าไม่ ต้ อ งท าการเขี ยน สคริ ป ต์ ข้ ึ น ให ม่ ท้ ั งห มด และยัง มี
ความสามารถ ในการทางานแบบ AJAX และยังสามารถเขียน JavaScript
เพื่ อ ดั ก เหตุ ก ารณ์ ต่ า งๆ เช่ น การ click, rollover, mouse moved ฯลฯ
นอกจากนี้ jQuery ยังรองรับภาษาได้หลายรู ปแบบ รองรับการใช้งานได้
หลายเว็บเบราวเซอร์ โดยไลบรารี ของ jQuery จะมีการเลือกใช้ function
ที่เหมาะสมกับการทางาน และแสดงผลในเว็บเบราวเซอร์ ที่กาลังเปิ ดใช้
งาน ซึ่ งช่ วยลดปั ญ หาที่ อาจจะเกิ ดจากการท างานที่ ผิด พลาดในฝั่ งของ
Client ได้ และอื่น ๆ อีกมากมายขึ้นอยูก่ บั การใช้งานและประยุกต์ใช้

2. งานทีเ่ กีย่ วข้ อง
2.1 Business Model Canvas
Business Model Canvas เป็ นแนวคิดที่ถ่ายทอดภาพรวมของ
ธุ ร กิ จ ทั้ง หมดบนผื น ผ้า ใบแผ่ น เดี ย ว ให้ ผู ้เข้า ร่ ว มได้ช่ ว ยกัน ก าหนด
ยุทธศาสตร์ วางแผนเชิงกลยุทธ์ อีกทั้งยังใช้เป็ นเครื่ องมือในการวิเคราะห์
ธุ รกิ จ วางแผนรองรับความเสี่ ยงที่ อาจเกิ ดขึ้ น ได้ในสถานการณ์ คบั ขัน
หรื อรองรับเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เพื่อพัฒนาธุรกิจให้เติบโตขึ้น
ทาการผลิตเทคโนโลยี ผลิตภัณฑ์ บริ การใหม่ๆออกสู่ ทอ้ งตลาด Business
Model Canvas ประกอบไปด้ว ย 9 ส่ ว นคื อ การจัด สรรทรั พ ยากรหลัก
(Key Resource), กิ จ กรรมหลัก ที่ จ าเป็ นต้ อ งท า (Key Activities), การ
ส ร้ าง เค รื อ ข่ าย (Key Partners), คุ ณ ค่ าที่ ม อ บ ให้ ลู ก ค้ า (Value
Propositions), กลุ่ ม ลู ก ค้า เป้ า หมาย(Customer Segment ), ช่ อ งทางการ
เข้ า ถึ ง ลู ก ค้ า (Channels), ค ว า ม สั ม พั น ธ์ กั บ ลู ก ค้ า (Customer
Relationships), รู ป แบบการหารายได้ (Revenue Streams ), ต้น ทุ น การ
สร้างและส่ งคุณค่า (Cost Structure)

2.4 Bootstrap
Bootstrap[3] เป็ น Front-end Framework ที่ ช่ วยอ านวยความ
สะดวกในการสร้างเว็บไซต์ ทาให้สามารถสร้างเว็บไซต์ได้อย่างรวดเร็ ว
สวยงาม และง่ า ยต่ อ การใช้ ง าน Bootstrap ประกอบไปด้ ว ย CSS,
Component และ JavaScript Plugin ให้ เรี ย กใช้งานได้อ ย่างหลากหลาย
ซึ่งถูกออกแบบมาให้สามารถรองรับการทางานแบบ Responsive Web ซึ่ ง
รองรั บ การใช้ ง านผ่ า นเบราว์เ ซอร์ ไ ด้ ท้ ั ง บน มื อ ถื อ แท็ บ เล็ ต และ
คอมพิวเตอร์ ทว่ั ไป Bootstrap ถูกพัฒนาขึ้นจากกลุ่มนักพัฒนาที่ มาจาก
ทัว่ โลก ซึ่ งมีการพัฒนา แก้ไขปั ญหา และปรับปรุ งอยูต่ ลอดเวลา เพื่อทา
ให้สามารถรองรับการทางานได้อย่างทันสมัย

2.2 Empathy Map
คื อ แผนที่ ค วามเข้า ใจลู ก ค้า ซึ่ งใน [1] ได้ดัด แปลงมาจาก
แบบฟอร์มของบริ ษทั XPLANE ประกอบไปด้วย 6 ส่ วน ได้แก่ See (เขา
มองเห็ น อะไร), Hear (เขาได้ยิน อะไร), Think & Feel (เขาคิ ดและรู ้ สึ ก
อย่ า งไร), Say & Do (เขาพู ด และท าอะไรบ้ า ง), Pain(อะไรคื อ ความ
เจ็บปวดของคุณลูกค้า) และ Gain(อะไรคือสิ่ งที่คุณลูกค้าได้รับ)

3. การออกแบบและพัฒนา
เว็บแอปพลิเคชันที่พฒั นาขึ้นทางานบนสถาปั ตยกรรมแบบ 3tier ด้ ว ย PHP, jQuery, Bootstrap และใช้ ฐ านข้ อ มู ล MySQL รู ปที่ 1
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แสดงแผนภาพอี อ าร์ ข องระบบ ซึ่ งประกอบด้ ว ยเอนทิ ตี ข อ งผู ้ใ ช้ ,
ห น่ วยงาน /อ งค์ ก ร, Business Model Canvas, Empathy Map, Post-it
ส าหรั บ Business Model Canvas, Post-it ส าหรั บ Empathy Map, Web
board ส า ห รั บ Business Model Canvas แ ล ะ Web board ส า ห รั บ
Empathy Map

Register Company
Manage Business Model Canvas
Manage Empathy Map
Manage User

Organization

Profile
Comment
M

Post

ID_WB_BMC
WB_BMC
M
Has

Detail
Manage

Company
1

M

Build
Join

Appove

M

Vote

1

M

Post

M
N

1

Username
Password

User

1

Manage

M

Has

1
M

Postit_BMC

M
Has
1
Em_M

Has
M
Like_Dis
Vote

M

Participant Empathy Map

Status
Datetime_E_BMC
Datetime_B_BMC
Type

Search Company

Comment

รู ปที่ 2 แผนภาพ Use-Case

ID_WB_Em_M
Comment
Datetime_B_WB_EmM
Datetime_E_WB_EmM

4. ผลการทดสอบระบบ

ID_Em_M
Name_Em_M

เราได้ทดสอบการทางานของเว็บ แอปพลิ เคชัน โดยให้ผูใ้ ช้
ระดับตัวแทนหน่ วยงาน/องค์กรสร้าง Business Model Canvas และเชิ ญ
ผูใ้ ช้ทว่ั ไปเข้าใช้งาน เมื่อผูใ้ ช้ทว่ั ไปได้รับอีเมลเชิ ญเข้าใช้งานที่มาพร้อม
ลิ้ งค์เพื่ อ สมัค รสมาชิ กขององค์ก รดังกล่ าว ผูใ้ ช้ท ั่ว ไปจะท าการสมัค ร
สมาชิ ก จากนั้น องค์ก รจะเห็ น รายการผูใ้ ช้งานดังแสดงในรู ป ที่ 3 ซึ่ ง
องค์กรสามารถอนุมตั ิการเข้าใช้งานหรื อบล็อคผูใ้ ช้ดงั กล่าวไม่ให้ใช้งานก็
ได้ โดยคลิกที่ปุ่มด้านขวามือของรายการ ส่ วน level รู ปนาฬิกา หมายถึง
ยังไม่ ได้อนุ มตั ิ การเข้าใช้งาน ส่ วนรู ป คนหมายถึ งผูใ้ ช้ที่อนุ มตั ิ แล้ว ถ้า
องค์กรต้องการเชิ ญผูใ้ ช้เพิ่มเติม ก็สามารถคลิกที่ปุ่ม Invite User ด้านบน
ของตารางรายชื่อผูใ้ ช้ เพื่อเชิญผูใ้ ช้อื่นๆ ทางอีเมลต่อไป
เมื่อผูใ้ ช้เข้ามาในส่ วน Business Model Canvas จะพบหน้าจอ
ดังแสดงในรู ป ที่ 4 Business Model Canvas จะแบ่ ง หน้าจอเป็ น 9 ส่ ว น
ตามที่ได้อธิบายในหัวข้อที่ 2.1 หากผูใ้ ช้ตอ้ งการเพิ่ม post-it ที่ส่วนใด ให้
คลิ ก ที่ ปุ่ ม post-it ที่ ส่ ว นนั้ น แอปพลิ เคชั น จะแสดงฟอร์ ม ให้ ก รอก
รายละเอี ยดของ post-it ดังแสดงในรู ป ที่ 5 ซึ่ งเจ้าของ post-it แต่ ล ะใบ
สามารถแก้ไขและลบ post-it ของตัวเองได้

Status
Datetime_E_BMC
Datetime_B_BMC
ID_Postit_Em_M

Postit_Em_M

Profile

Stakeholder

ID_Postit_BMC

1
M

Participant Business Model Canvas

Name_BMC

WB_Em_M

Name
Level

1

BMC

Like_Dis

1
Email

M

Datetime_E_WB_BMC
ID_BMC

1

Name_C

Register

Datetime_B_WB_BMC

Type
Comment

รู ปที่ 1 แผนภาพอีอาร์
รู ป ที่ 2 แสดงแผนภาพ Use-case ของระบบ ที่ มี ก ารแบ่ ง
ผูใ้ ช้งานระบบเป็ น 2 ระดับ ได้แก่ ผูใ้ ช้งานที่เป็ นตัวแทนของหน่ วยงาน/
องค์ก ร(Organization) และผูใ้ ช้งานทั่ว ไป(Stakeholder) ผูใ้ ช้งานที่ เป็ น
ตัวแทนของหน่ วยงาน/องค์กรสามารถสมัครสมาชิ กระดับองค์กรและ
จัด การ Business Model Canvas และ Empathy Map รวมถึ ง เชิ ญ /ระงับ
สิ ทธิ์สมาชิกที่เชิญเข้ามาร่ วมการระดมสมองได้
หลังจากผูใ้ ช้ท ่ัว ไปได้รั บ ค าเชิ ญ ทางอี เมลแล้ว ผู ใ้ ช้ท ่ัว ไป
สามารถเข้ามาสมัค รสมาชิ ก และระบุ อ งค์ก รที่ เชิ ญ บนหน้ าเว็บ ไซต์
จากนั้น สามารถเข้ามาสร้ างและแก้ไ ข post-it ของตนเองให้ Business
Model Canvas และ Empathy Map ขององค์กรที่เชิญ และโหวตให้ postit ของผูใ้ ช้คนอื่นในองค์กรได้ นอกจากนี้ยงั สามารถพูดคุยผ่านสมาชิกใน
องค์กรเดียวกันผ่านเว็บบอร์ดได้
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หากผูใ้ ช้ต้อ งการเพิ่ ม post-it ที่ ส่ ว นใด ให้ค ลิ กที่ ปุ่ ม post-it ที่ ส่ ว นนั้น
และเจ้าของ post-it สามารถแก้ไ ขและลบ post-it ที่ ต ัว เองสร้ างขึ้ น ได้
นอกจากนี้ ผใู ้ ช้คนอื่น ๆ สามารถโหวต post-it และคะแนนโหวตจะทาให้
สี ของ post-it เปลี่ยนไปเช่นเดียวกับที่อธิบายในตารางที่ 1

รู ปที่ 3 ส่ วนติดต่อผูใ้ ช้ในหน้ากาหนดสิ ทธิ์ผใู ้ ช้งาน

รู ปที่ 6 ส่ วนติดต่อผูใ้ ช้ในหน้าระดมสมอง Empathy Map
จากการทดสอบประสิ ทธิ ภาพทางเวลาของระบบเว็บที่สร้าง
ขึ้น เวลาเฉลี่ยที่ใช้งานในทุกหน้าเว็บ ใช้เวลาไม่เกิน 4 วินาที ซึ่ งเป็ นเวลา
ที่ผใู ้ ช้งานเว็บยอมรับได้ [4]

รู ปที่ 4 ส่ วนติดต่อผูใ้ ช้ในหน้าระดมสมอง Business Model Canvas

5. สรุ ป
บทความนี้ กล่าวถึงการวิจยั และพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บน
เว็บ ที่ใช้ในการระดมสมองเพื่อจัดทาแบบจาลองทางธุ รกิ จตามแนวคิ ด
Business Model Canvas และ Empathy Map โดยระบบถูกพัฒนาขึ้นด้วย
PHP, jQuery, Bootstrap และ ติ ด ต่ อ กับ ฐานข้อ มู ล MySQL จากผลการ
ทดสอบระบบพบว่า แอปพลิเคชันสามารถทางานตามหน้าที่ได้ถูกต้อง
ทั้ง การจัด การผู ้ใ ช้ การจัด การ Business Model Canvas และ Empathy
Map การจัด การ post-it และการเปลี่ ย นสี post-it ตามร้ อ ยละของการ
โหวต โดยทุกหน้าเว็บสามารถทางานได้โดยเฉลี่ยภายใน 4 วินาที ซึ่ งเป็ น
เวลาตอบกลับที่ผใู ้ ช้งานเว็บสามารถยอมรับได้

รู ปที่ 5 ส่ วนติดต่อผูใ้ ช้ในหน้า Post-it
ตารางที่ 1 เงื่อนไขการเปลี่ยนสี post-it
เงื่อนไข
(LIKE-DISLIKE)*100/จานวนสมาชิก < 30
30 <= (LIKE-DISLIKE)*100/จานวนสมาชิก < 70
(LIKE-DISLIKE)*100/จานวนสมาชิก >= 70
ไม่มีการโหวต

สี post-it
แดง
เหลือง
เขียว
น้ าเงิน
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ในขณะเดียวกัน ผูใ้ ช้คนอื่นก็สามารถดูรายละเอียดใน post-it
แต่ละใบได้โดยการคลิ กที่ post-it และอาจกดปุ่ ม LIKE เพื่ อให้คะแนน
ห รื อ DISLIKE เพื่ อตั ด คะแน น คะแน น จากการคลิ ก LIKE และ
DISLIKE ของสมาชิ กจะทาให้ post-it เปลี่ยนสี ดังตารางที่ 1 การเปลี่ยน
สี post-it นี้ ก็เพื่อให้สมาชิกระดับองค์กรสามารถตัดสิ นใจเลือก post-it ที่
มีแนวคิดที่น่าสนใจที่สุดในความคิดของสมาชิกได้อย่างสะดวก
เมื่อผูใ้ ช้เข้ามาในส่ วน Empathy Map จะพบหน้าจอดังแสดง
ในรู ปที่ 6 ซึ่ งจะแบ่งหน้าจอเป็ น 6 ส่ วนตามที่ ได้อธิ บายในหัวข้อที่ 2.2
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แอปพลิเคชันเพื่อความสะดวกสบายในการท่องเทีย่ วแบบเป็ นกรุ๊ ปทัวร์
Application To Enhance Facilitation For Group Inclusive Tour
นายวรัญญู วิศาลศิริกลุ 1 ,นายฐิติพนั ธ์ ปั้นแตง2 และ ผศ.อุมาพร ศิรธรานนท์ 3
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจกั ร กรุ งเทพฯ 10900
E-mail: varanyu.v@ku.th1 , thitipan.p@ku.th2 , fscipam@nontri.ku.ac.th3
allow the group members to locate themselves with GPS real time
tracking system. In addition, the application allows users to create their
question board the way in which the private group conversation can be
set up and utilised. "Easy Travel" application is therefore all-in-one
application for travellers.

บทคัดย่ อ
ปัจจุบนั การท่องเที่ยวเป็ นสิ่ งที่ทุกคนต้องการ เพื่อการพักผ่อน
จึงเป็ นตัวเลื อกแรกๆของทุกคน ธุ รกิ จการท่ องเที่ยวจึงได้ผลประโยชน์
มากมายทั้งการท่องเที่ยวในประเทศไทยและต่างประเทศ แต่การที่ทุกคน
จะวางแผนการท่องเที่ ยวนั้นไม่ใช่ เรื่ องง่าย อาจจะต้องใช้ประสบการณ์
และเวลาจานวนมาก แม้ว่าคุ ณจะสามารถวางแผนการท่ องเที่ ยวเองได้
ทั้งหมด แต่นนั่ ไม่ได้หมายความว่าคุณจะท่องเที่ยวได้อย่างราบรื่ นถ้าหาก
ว่าคุณนั้นเดินทางไปต่างท้องที่ที่ใช้ภาษาที่แตกต่างกัน ผูจ้ ดั ทาจึงนาเสนอ
การท่องเที่ยวแบบเป็ นทัวร์ และได้ศึกษาและพัฒนาแอปพลิ เคชันที่เป็ นตัว
ช่ ว ยในการท่ อ งเที่ ย วของคุ ณ ให้ ส ะดวกเรี ยบง่ ายโดยใช้ ชื่ อ ว่ า "Easy
travel” โดยจะมี ฟั งก์ ชั น เพื่ อ ความสะดวกสบายเช่ น การพู ด คุ ย
ติดต่อสื่ อสารกับเพื่อนในกรุ๊ ปทัวร์ ได้ตลอดเวลา มีระบบนาทางเพื่อบอก
ตาแหน่ งของเพื่อนและสามารถปั กหมุด สถานที่ ได้เพื่อกันการหลงทาง
และหากผูใ้ ดมีขอ้ สงสัย ก็สามารถตั้งคาถามขึ้ น มาถามในบอร์ ดรวมได้
เป็ นต้น แอปพลิเคชันนี้ ได้รวมสิ่ งที่จาเป็ นในการท่องเที่ยวไว้ท้ งั หมด ซึ่ ง
สามารถช่วยให้คุณท่องเที่ยวได้อย่างสะดวกสบาย

Keywords: travelling, GPS, application, helper, question board

1. บทนา
การท่องเที่ ยวทั้งในประเทศและต่างประเทศ นั้นล้วนแต่เป็ น
การท่องเที่ยวนอกสถานที่ ที่ไม่คุน้ เคย ถ้าหากว่าเดิ นทางในประเทศแล้ว
เกิดปั ญหาระหว่างการเดินทาง ก็สามารถที่จะสอบถามผูท้ ี่อาศัยอยูบ่ ริ เวณ
นั้ น ได้ แ ต่ ถ้ า ห าก ว่ า คุ ณ อ ยู่ ต่ างป ระ เท ศ แ ล ะ คุ ณ เป็ น ค น ที่ ใช้
ภาษาต่างประเทศไม่ได้ อาจจะทาให้คุณไม่สามารถที่จะแก้ปัญหานั้นได้
และจะทาให้การท่องเที่ยวของคุณไม่สนุ กอย่างที่คุณคาดหวังไว้ ผูจ้ ดั ทา
จึ งมี แ นวคิ ด ที่ จะท าแอปพลิ เคชัน ที่ เพิ่ ม ความสะดวกสบายแก่ ก ารไป
ท่องเที่ ยวกันเป็ นกลุ่ม เนื่ องจากผูจ้ ดั ทาได้เล็งเห็ นว่าการไปเที่ยวโดยการ
ซื้ อทัวร์ น้ นั ยังมีปัญหาหลายๆด้าน

ค าสาคัญ : การท่องเที่ ยว, ระบบนาทาง, แอปพลิ เคชัน , ตัวช่ วย, บอร์ ด
คาถาม

2. ปัญหาและทีม่ าของโครงงาน
2.1 การหลงทาง

Abstract
Travelling is becoming global lifestyle and holiday choices
for people of different social groups. Tourism industry is therefore
gaining more profits especially in Thailand and other countries with
specific landmarks and attractions. Planning for a trip requires a great
deal of effort and time. However, with a great travelling plan, it does
not always guarantee that your life will be easy when in different
countries and among people who speak different languages. This study
aims to facilitate travellers by creating the mobile application which is
acting as your personal travelling helper. "Easy Travel" application
includes features such as 24-hour chat with the tour agencies and
travelling consultants, GPS map and group location spotter which will

เป็ นปั ญหาหลักๆ เนื่ องจากการไปเที่ ยวส่ วนใหญ่จะมีการนา
นั ก ท่ อ งเที่ ย วไปเดิ น ตาม ตลาด ห้ างสรรพสิ น ค้า ย่านการค้า เพื่ อ ให้
นักท่องเที่ ยวได้เดิ นซื้ อของ ซึ่ งอาจจะทาให้มีการหลงทางเกิ ดขึ้นถ้าหาก
เป็ นตลาดใหญ่ๆ หรื อสถานที่ที่มีคนเป็ นจานวนมาก ในบางคนที่ข้ ีหลงขี้
ลื ม ไม่สามารถจดจาสิ่ งแวดล้อมรอบข้างได้ดีพอ ก็จะเกิ ดปั ญหาเหล่ านี้
ขึ้นและคนที่ข้ ีหลงขี้ลืมก็มีเป็ นจานวนไม่นอ้ ย และเมื่อเกิดเหตุการณ์น้ ี ข้ ึน
ก็จะทาให้ทุกคนในกรุ๊ ปทัวร์ ตอ้ งเสี ยเวลารอ และเป็ นผลให้ตารางเวลาที่
จัดไว้ล่าช้า

2.2 การลืมจุดนัดพบ
เมื่อไกด์พาไปยังสถานที่ ท่องเที่ยวแล้ว ก็มกั จะบอกจุดนัดพบ
เสมอว่านักท่องเที่ยวต้องมาเจอกันที่ไหน เวลาไหน ซึ่ งถ้าหากใช้เป็ นการ
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จดจาก็อาจมี การลื มได้ในบางครั้ง และจะส่ งผลให้ตารางเวลากิ จกรรม
ถัดๆไปนั้นช้าลงไปอี ก ซึ่ งอาจเป็ นผลให้ ทากิ จกรรมอื่ น ไม่ ท นั เวลาใน
เวลาที่กาหนดไว้

เป็ นแผนที่ ที่ ท างกู เ กิ ล เปิ ดให้ บ ริ การ ใช้ ง านง่ า ย และมี
ประสิ ทธิภาพที่ดีซ่ ึงเป็ นหัวใจหลักของระบบ โดยผูพ้ ฒั นาได้ใช้ API ของ
กูเกิ ล เพื่ อน าแผนที่ น้ ี ม าใช้ในการพัฒ นาระบบ และใช้ในการแสดงสิ่ ง
ต่ างๆเช่ น จุ ด นั ด พบ ต าแหน่ งผูใ้ ช้ งาน เพื่ อ ให้ ผู ้ที่ อ ยู่ใ นกลุ่ ม สามารถ
มองเห็นได้ท้ งั หมด[2]

2.3 การได้ รับข้ อมูลจากไกด์ ไม่ ครบถ้ วน
การบอกข้อมูลที่สาคัญๆ ไกด์มกั จะบอกให้ลูกทัวร์ ทราบเมื่อ
อยูบ่ นรถ แต่ในบางครั้งลูกทัวร์ อาจจะเหนื่ อยจากการเดิน การเที่ยว ทาให้
อาจจะหลับไปได้ หรื อบางคนอาจจะสนใจสิ่ งที่ อยู่น อกหน้าต่างรถจน
ไม่ได้สนใจไกด์ให้ขอ้ มูล หรื อประการใดๆทั้งปวง จึงทาให้อาจจะไม่ได้
รั บ ทราบข้อ มู ล ซึ่ งอาจจะท าให้ มี ผ ลกระทบต่ อ การเดิ น ทางและการ
ท่องเที่ยวได้

3.3 Phpmyadmin
พี เอชพี ม ายแอดมิ น นั้นเป็ นสคริ ปต์ที่ เขี ยนขึ้น เพื่ อติ ด ต่อกับ
ฐานข้อมูล ซึ่ งระบบที่ ผูเ้ ขี ยนได้พฒ
ั นาขึ้ นนั้นจะมี การเชื่ อมต่อระหว่าง
ฐานข้ อ มู ล และแอปพลิ เ คชั น ซึ่ งใช้ ฐ านข้ อ มู ล MySQL ผ่ า นเว็ บ
เบราว์เซอร์ โดยทาการจัดการข้อมูล การสื บค้นข้อมูล การแก้ไขข้อมู ล
ด้วยภาษา SQL ผ่านทางแอปพลิเคชัน ดังนั้นข้อมูลของผูใ้ ช้งาน จะอยูบ่ น
เซิร์ฟเวอร์

2.4 การลืมตารางเวลานัด
ในทุกกิจกรรมเมื่อตัดสิ นใจซื้ อทัวร์ แบบไปเป็ นกลุ่ม เวลาจะ
ถูกล็อคไว้หมดแล้ว รายละเอียดของกิ จกรรมจะอยูใ่ นกระดาษแผ่นเดี ยว
ซึ่งอาจจะทาให้ลูกทัวร์ หลงลืมเวลาการนัดหมายกิจกรรมได้

3.4 Xampp
เนื่ อ งจากจะต้อ งมี เซิ ร์ ฟ เวอร์ เพื่ อ เก็ บ ข้อ มู ล และให้ บ ริ ก าร
ข้อมูลกับผูใ้ ช้ ในขั้น ตอนการพัฒนา ผูพ้ ฒ
ั นาจึ งได้ใช้เซิ ร์ฟเวอร์ จาลอง
ของ “Xampp” เพื่อจาลองการรับและส่ งข้อมูลระหว่างอุปกรณ์ที่เชื่ อมต่อ
กับระบบ

2.5 การต้ องย้ ายจุดนัดพบกะทันหัน
ในบางครั้งถ้าหากว่าต้องการที่จะเปลี่ ยนจุดนัดพบกะทันหัน
อาจเป็ นเพราะถนนแถวนั้นรถติด รถทัวร์ ไม่สามารถจอดรอนาน หรื อเกิ ด
เหตุฉุกเฉิ นขึ้นก็ตาม และถ้าหากว่าคุณอยูใ่ นสถานที่ซ่ ึ งมีคนที่พลุกพล่าน
การที่ไกด์จะบอกลูกทัวร์ ทุกคนให้ทราบพร้อมกันนั้นเป็ นสิ่ งที่ยาก

4. ฟังก์ ชันการทางานของระบบ
แอปพลิ เคชันที่ ผูเ้ ขี ยนได้พฒั นาขึ้น จะประกอบไปด้วย ผูน้ า
ทัวร์ , ไกด์ และลูกทัวร์ ซึ่ งบทบาทและการทางานของผูน้ าทัวร์ และไกด์
จะมี ห น้าที่ แ ละความสามารถในแอพไม่ ต่างกัน ส่ วนลู กทัวร์ น้ ัน ก็ จะมี
บทบาทที่ต่างจาก โดยระบบของแอปพลิ เคชันจะเป็ นในรู ปแบบของการ
สร้ างกลุ่ มขึ้นมา และทาการแลกเปลี่ ยนข้อมูลข่าวสารกันได้ภายในกลุ่ม
เดี ยวกันเท่ านั้น ซึ่ งผูท้ ี่ อยู่ภายนอกกลุ่มหรื อไม่ได้รับอนุ ญาตให้ เข้าร่ วม
กลุ่ ม ก็ ไม่ ส ามารถที่ จะเห็ น ข้อมู ล ภายในกลุ่ ม ได้ โดยหน้าที่ ก ารทางาน
และสิ ท ธิ ค วามสามารถที่ จ ะเรี ย กใช้ ฟั งก์ ชัน ของผู้ใ ช้ ร ะบบในแต่ ล ะ
บทบาทจะแสดงดังรู ปที่ 1

2.6 ปัญหาการนัดพบกันระหว่ างลูกทัวร์
ในการไปเดิ น ซื้ อของ ลู กทัวร์ อาจจะต้องการไปหาเพื่ อนใน
กลุ่ม แต่การนัดเจอกันในสถานที่ที่ลูกทัวร์ ไม่รู้จกั นั้นเป็ นสิ่ งที่ ทาได้ยาก
เพราะว่าลูกทัวร์ไม่สามารถบอกพิกดั ที่แน่ชดั ได้

2.7 ปัญหาการหาสถานทีซ่ ื้อของฝาก
การไปเที่ยวนั้นมักจะมีรายการที่จดบันทึกการซื้อของของฝาก
ติดไปด้วยเสมอ และการซื้ อของฝากนั้นส่ วนใหญ่จะต้องเดิ นทางไปซื้ อ
ด้วยตนเอง เพื่อให้ได้ของที่ ตนเองต้องการอย่างครบถ้วน จึ งเป็ นปั ญหา
สาหรับคนที่ไม่สามารถไปไหนมาไหนคนเดียวได้

4.1 ลงทะเบียน
เป็ นการสมัค รสมาชิ ก เพื่ อ ที่ จ ะเข้าใช้ ร ะบบ ซึ่ งการสมัค ร
สมาชิ กจะมี 3 ประเภทคือ ผูน้ าทัวร์ , ไกด์ หรื อ ลูกทัวร์ ซึ่ งแต่ละบุคคลก็
ควรสมัค รสมาชิ ก ตามบทบาทของคนเอง เพื่ อเข้าใช้ฟั งก์ ชัน ได้ตามที่
ระบบได้ออกแบบไว้

3 เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการพัฒนา
3.1 Android Studio
ผูพ้ ฒ
ั นาได้ท าการพัฒนาแอปพลิ เคชันบนระบบปฏิ บตั ิ ก าร
แอนดรอยด์ ที่ เป็ นระบบปฏิ บ ัติ ก ารโอเพนซอร์ ซ โดยใช้ เครื่ องมื อ
“Android Studio” ซึ่ งเป็ นเครื่ องมือที่สามารถนาไปพัฒนาแอปพลิ เคชัน
ได้อ ย่างสะดวกสบายมากยิ่ง ขึ้ น และยังมี ฟั งก์ ชัน การจาลองอุ ป กรณ์
โทรศัพ ท์มื อ ถื อ หรื อ แท็ ป เล็ ต รุ่ น ต่ างๆ เพื่ อให้ ผู ้พ ฒ
ั นาแอปพลิ เคชั น
สามารถที่จะทดสอบแอปพลิเคชันของตนโดยไม่ตอ้ งมีอุปกรณ์จริ งได้[1]

4.2 อ่ านบอร์ ดข้ อมูล
บอร์ ดข้อมูลจะประกอบไปด้วยคาถามที่ น่าสนใจจากลูกทัวร์
ซึ่ งลู กทัวร์ ในกลุ่ ม สามารถที่ จะอ่ านข้อความจากบอร์ ดข้อมู ลได้ทุ กคน
เพื่ อ ให้ ลู ก ทัว ร์ ใ นกลุ่ ม ได้ รั บ ข่ า วสารหรื อ อาจจะเกิ ด ปั ญ หาเดี ย วกัน
สามารถแก้ปัญหาตามคาแนะนาของไกด์ได้โดยที่ ไม่ตอ้ งรอคาตอบจาก
ไกด์อีก โดยสมาชิ กที่ อยูใ่ นกลุ่มก็จะสามารถเห็ นสถานะของคาถามที่บ่ง

3.2 Google Map
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ทาให้สามารถทราบได้ว่าบุคคลใดอยูท่ ี่ใดบ้าง โดยกดคลิกไปที่ชื่อของลูก
ทัวร์คนที่อยากจะทราบตาแหน่งดังรู ปที่ 5

บอกด้วยว่าคาถามใดๆ มีการตอบคาถามไปแล้วหรื อไม่ โดยถ้าคาถามที่
ตอบแล้วจะมีสัญลักษณ์ เครื่ องหมายถูกสี เขี ยวกากับอยู่ ส่ วนคาถามที่ ยงั
ไม่ได้มีการตอบคาถามจะมีเครื่ องหมายกากบาทสี แดงกากับอยูด่ งั รู ปที่ 2

4.6 ตอบคาถามในบอร์ ด
ผูน้ าทัวร์ และไกด์สามารถที่จะเข้าไปตอบคาถามของลูกทัวร์
ได้ เพื่อตอบข้อสงสัยของลู ก ทัวร์ โดยเมื่ อในส่ วนของค าตอบมี ข ้อมู ล
ตัวอัก ษรอยู่ ลู กทัวร์ จะมองเห็ น สถานะของคาถามว่าเป็ นคาถามที่ ตอบ
แล้ว มาสามารถที่จะเข้ามาเพื่ออ่านคาตอบของคาถามได้

4.7 ตั้งคาถามในบอร์ ด
ลูกทัวร์ ที่สงสัยหรื อมีขอ้ ซักถามผูน้ าทัวร์ หรื อไกด์ สามารถที่
จะตั้งคาถามในบอร์ ดรวมได้ เมื่อทาการตั้งคาถามแล้วจะส่ งการแจ้งเตือน
ไปที่ผนู ้ าทัวร์ และไกด์ เพื่อให้การตอบคาถามเป็ นไปอย่างรวดเร็ วที่สุด

รูปที่ 1 แผนภาพแสดงการทางานของผูใ้ ช้ระบบ

4.3 แก้ ไขบอร์ ดข้ อมูล
เมื่อผูน้ าทัวร์ หรื อไกด์ได้ทาการตอบคาถามไปแล้ว แต่มีการ
ตอบค าถามที่ ต กหล่ น พิ ม พ์ผิด หรื อ อื่ น ๆ ก็ ส ามารถที่ จะเข้าไปแก้ไ ข
ข้อความที่ตนเองได้ตอบไปแล้วได้ดงั รู ปที่ 3

รู ปที่ 2 บอร์ดข้อความรวม

รู ปที่ 3 การตอบคาถาม

4.4 สร้ างจุดนัดพบ
เป็ นฟั งก์ชันหลักของระบบ โดยผูน้ าทัวร์ และไกด์สามารถที่
จะสร้ างจุดนัดพบเพื่อบอกลู ก ทัวร์ ข องตนว่าจุ ดใดบ้างที่ จะเดิ น ทางไป
หรื อนัดมาเจอกันโดยจะใช้แผนที่จากกูเกิลเป็ นเครื่ องมือ โดยจุดนัดพบจะ
สามารถตั้งชื่ อ คาอธิ บาย และเลื อกประเภทของจุดนัดพบได้ และจะทา
การปั กหมุดรายละเอียดเหล่านั้นลงในแผนที่ โดยผูท้ ี่อยูใ่ นกลุ่มสามารถที่
จะมองเห็นได้ทุกคนจึงมีความสะดวกสบายในการนัดหมายลูกทัวร์

4.5 ดูตาแหน่ งลูกทัวร์
สมาชิ ก ที่ อยู่ใ นกลุ่ ม ทัวร์ ส ามารถที่ จะดู ได้ว่าบุ ค คลใดอยู่ที่
ตาแหน่ งไหนบ้างบนแผนที่ เพื่อการป้ องกันการหลงออกจากกลุ่ม ผูน้ า
ทัวร์ และไกด์สามารถที่ จะตามลูกทัวร์ ในกรณี ที่ลูกทัวร์ น้ นั ลื มตารางเวลา
ที่ได้นัดหมายเอาไว้[3] โดยแต่ละบุคคลที่ อยูใ่ นกลุ่ม จะถู กแสดงอยูบ่ น
แผนที่โดยจะแสดงชื่ อที่ แต่ละบุ คคลได้ต้ งั เอาไว้ในขั้นตอนลงทะเบี ยน

รู ปที่ 4 การสร้างจุดนัดพบ

รู ปที่ 5 แสดงสมาชิ กในกลุ่ม
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6.สรุป
แอปพลิเคชัน Easy Travel เป็ นแอปพลิเคชันสาหรับกรุ๊ ปทัวร์
ที่มีการเดินทางไปท่องเที่ยวยังสถานที่ต่างๆทัว่ ทุกมุมโลก โดยแอปพลิเค
ชันจะเป็ นตัวช่วยที่เพิ่มความสะดวกสบายให้แก่ ผใู ้ ช้งาน และลดปั ญหา
ในการท่องเที่ ยว เพื่อเพิ่ม ประสบการณ์ การท่ องเที่ ยวได้อย่างเต็ม ที่ แต่
เนื่องจากระบบต้องมีการสื่ อสารกับผูอ้ ื่น ดังนั้นผูท้ ี่จะสามารถใช้ระบบได้
นั้นจะต้องมีอินเทอร์ เน็ ต ซึ่ งในปั จจุบนั นั้น ถ้าหากว่าอยู่ในประเทศ คน
ส่ วนใหญ่ ล้วนที่ จะใช้บ ริ ก ารอิ น เทอร์ เน็ ต และสัญ ญาณโทรศัพ ท์ตาม
แหล่งท่องเที่ยวก็มกั จะมีเพียงพอต่อการใช้อินเทอร์ เน็ต การท่องเที่ยวใน
ประเทศจึงมักจะไม่ค่อยมีปัญหา แต่ต่างประเทศนั้นต้องมีการซื้ อแพคเกจ
อิ น เทอร์ เ น็ ต เพิ่ ม เติ ม แต่ ใ นผู ้ สู งอายุ บ างคนก็ ม ั ก จะไม่ ค่ อ ยได้ ใ ช้
อินเทอร์ เน็ตหรื อเหตุผลอื่นก็ตาม จึงมีกลุ่มคนบางคนที่ไม่ได้ซ้ื อแพคเกจ
เพิ่มเติม และจะไม่สามารถที่จะใช้ระบบได้ แต่ในบางประเทศก็มีบริ การ
อินเทอร์ เน็ตฟรี ตามสถานที่ท่องเที่ยว ก็เป็ นอีกช่ องทางหนึ่ งที่จะสามารถ
เข้าร่ วมใช้ระบบได้

7.กิตติกรรมประกาศ
โครงงานปั ญ หาพิ เศษโครงงานนี้ จะไม่ ส ามารถประสบ
ความส าเร็ จ ลุ ล่ ว งได้ห ากขาดค าแนะน า ต้อ งขอขอบคุ ณ ผศ.กัล ยาณี
บรรจงจิ ต ร และ ผศ.พบสิ ทธิ์ กมลเวชช ที่ ไ ด้ ร่ วมให้ โ อกาส และ
คาแนะนาในการทางาน ตลอดจนอาจารย์ทุกท่านที่อบรมสั่งสอนในทุก
รายวิชา ทาให้ขา้ พเจ้ามีความรู ้มาจนถึงทุกวันนี้
ขอขอบคุณภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่มอบเงินทุนสนับสนุ นโครงงาน และ เป็ น
สถานที่ให้ความรู้ที่นาไปสู่ การพัฒนาความสามารถให้เติบโตเป็ นบุคคลที่
มีคุณภาพ

เอกสารอ้ างอิง
[1] Google. Google Maps for every platform. Retrieved April 1, 2015,
from https://developers.google.com/maps/.
[2] Android. Android Studio. retrieved March 17, 2015, from
https://developer.android.com/index.html.
[3] Radhika Kinage, Jyotshna Kumari, Purva Zalke, Meenal Kulkarni.
March 2013. Mobile Tracking Application. International Journal of
Innovative Research in Science, Engineering and Technology.
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โมเดลแนะนาการท่ องเที่ยวของกรุ งเทพมหานครโดยใช้ เทคนิคต้ นไม้ ตัดสิ นใจ
Bangkok Touristic Recommendation Model using Decision Tree
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(hi-end, average, economy). The prediction model was
developed
making a comparison between the three classification algorithms. They
include RepTree, J48, and Bayesian Network. Results show the
accuracy of the three algorithms are 74.963%, 74.871% and 70.386%
respectively. RepTree (Decision Tree) shows the best performance.
Thus, RepTree is selected as the algorithm to build a model of inbound
tourist for Bangkok tourism. After the class of an inbound tourist is
predicted, the system can recommend touristic places and
accommodations which associated to his/her class. This model can be
used to develop the recommendation systems for Bangkok Tourism in
the future.

บทคัดย่ อ
วัตถุ ประสงค์ข องงานวิจยั นี้ เ พื่อทาการศึ กษาและทดลองหา
โมเดลแนะนาสถานที่ ท่ องเที่ ยวและที่ พกั ในกรุ งเทพมหานครส าหรั บ
นัก ท่ อ งเที่ ย วขาเข้า การพัฒ นาโดยใช้ ข ้อ มู ล นัก ท่ อ งเที่ ย วขาเข้า ที่ เ ดิ น
ทางเข้ า มาในประเทศไทยจ านวนนั ก ท่ อ งเที่ ย ว ทั้ง สิ้ น 8783 คน
คุณลักษณะที่นามาใช้ ในการสร้ างโมเดลได้แก่ เพศ อายุ อาชี พ รายได้
สัญ ชาติ สถานะภาพ สมรส แหล่ ง พัก อาศัย ผู ้ร่ ว มท่ อ งเที่ ย วและ
พฤติ ก รรมการใช้จ่ า ย (นัก ท่ อ ง เที่ ย วชั้น ดี นัก ท่ อ งเที่ ย วปาน กลาง
นักท่องเที่ยวชั้น ประหยัด) ต่อมาทาการ เปรี ยบเทียบอัลกอริ ทึมในการ
ทานายคลาสของนัก เที่ยว ระหว่าง 3 อัลกอริ ทึม ได้แก่ อัลกอริ ทึม
RepTree, J48 และ Bayesian Network พบว่ามี ความแม่นยา 74.963%,
74.871% และ 70.386% ตามลาดับ อัลกอริ ทึม RepTree (Decision Tree)
มีความแม่นยา ในการ ทานาย สู งสุ ดอยู่ ผูว้ ิจยั จึงเลือกอัลกอริ ทึม RepTree
และสร้าง โมเดลความ สัมพันธ์ของคุณ ลักษณะของนักท่องเที่ยวขาเข้า
และท านายคลาสของ นัก ท่ อ งเที่ ย วต่ อ มาสามารถแนะน าสถานที่
ท่องเที่ยวในกรุ งเทพมหานคร ให้ตรงกับคลาสของนักท่องเที่ยวโมเดลนี้
สามารถนามาใช้ในพัฒนาแอปพลิ ช่นั สาหรั บแนะนาการท่องเที่ ยวของ
กรุ งเทพมหานครต่อไป

Keywords: Recommendation, Decision Tree, RepTree
tourism, Inbound tourists, Data Mining

Bangkok

1. บทนา
ในปัจจุบนั เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่ อสารมีอตั ราการ
เติบโตเพิ่มขึ้นอย่างมาก โดยเฉพาะอินเตอร์เน็ตโดยผูใ้ ช้งานอินเตอร์มีการ
เข้าถึงข้อมูลผ่านทางอินเตอร์ เน็ตเป็ นจานวนมาก ซึ่งพบได้ว่าเป็ นการเข้า
ถึงอินเตอร์ เน็ตส่ วนใหญ่ผา่ นทางอุปกรณ์ “สมาร์ทโฟน” มากที่สุดตาม
ด้วยคอมพิวเตอร์ ต้ งั โต๊ะ, คอมพิวเตอร์พกพา, แท็บเล็ตคอมพิวเตอร์,
สมาร์ ททีวี และ อื่น ๆ ตามลาดับอัตราการเพิ่มขึ้น ร้อยละ 82.1, 54.7,
45.2, 21.1, 8.6 และ 0.6 ในปี พ.ศ. 2558 (สานักงานพัฒนาธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์(องค์การมหาชน, 2558)) [5] รายงานการเติบโตอย่าง
รวดเร็ วของอินเตอร์ เน็ตนี้ มีผลกระทบต่อธุรกิจเกือบทุกประเภทรวมถึง
ธุรกิจการท่องเที่ยวในประเทศไทย ซึ่งได้รับความนิ ยมเป็ นอย่างสู งใน
กลุ่ม ของนักท่องเที่ยวต่างชาติซ่ ึงนักท่องเที่ยวเหล่านี้ สามารถสื บค้น
และ เข้าถึงข้อมูลการท่องเที่ยวในประเทศไทยได้ผา่ นอินเตอร์ เน็ตได้ดว้ ย
ตน เอง ทาให้ธุรกิจการให้ขอ้ มูลท่องเที่ยวในประเทศไทยออนไลน์

คาสาคัญ: ระบบแนะนา, เทคนิ คต้นไม้ตดั สิ นใจ, RepTree, การท่องเที่ยว
กรุ งเทพมหานคร, นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ, เหมืองข้อมูล

Abstract
The objectives of this research are to study and generate a
recommendation model for inbound tourists who come to Thailand. The
inbound tourist database including 8783 records was preprocessed.
Tourist attributes include sex, age, occupation, salary, purpose of travel,
marital status, expenses are chosen as attributes for classifications. It is
proposed that these above attributes are used to predict the tourist class

9th ECTI-CARD 2017 “การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อตอบสนองท้องถิ่นและภาคอุตสาหกรรม”

149

บทความวิจยั
การประชุมวิชาการ งานวิจยั และพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 9
9th ECTI-CARD 2017, Chiang khan Thailand
กลายเป็ น ธุรกิจที่มีความสาคัญมากในยุคอินเตอร์ เน็ต โดยธุรกิจเว็บไซต์
การให้ขอ้
มูลการท่องเที่ยวจะมีการเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการ
ท่องเที่ยวสาหรับ แนะนาให้กบั นักท่องเที่ยวในหลายมิติรวมถึงข้อมูล
สถานที่ท่องเที่ยวด้วยแต่โดยส่ วนใหญ่จะมีการแนะนาข้อมูลการ
ท่องเที่ยวที่ไม่ได้คานึ งถึง ความต้องการและคุณลักษณะส่ วนบุคคลของ
นักท่องเที่ยวแต่ละบุคคลจึงอาจจะทาให้นกั ท่องเที่ยวที่สืบค้นข้อมูลทาง
อินเตอร์เน็ตได้รับข้อมูล จานวนมากเกินไปหรื อได้ขอ้ มูลไม่ตรงกับความ
ต้องการ
จากปัญหาข้างต้นจึงได้เป็ นแนวคิดในการพัฒนาระบบแนะนา
การท่องเที่ยวของกรุ งเทพมหานครโดยใช้เทคนิคการเรี ยนรู ้ของต้นไม้
ตัดสิ นใจ (Decision Tree) ในการวิเคราะห์หาโมเดลความสัมพันธ์
ระหว่างแอตทริ บิวต์กบั คลาสกิจกรรมที่นกั ท่องเที่ยวสนใจที่มากที่สุด
โดยการจาแนกประเภท Classification ข้อมูลออกเป็ นกลุ่มต่าง ๆ (Class)
โดยใช้คุณลักษณะข้อมูล (Attribute) ในการจาแนกประเภทตันไม้ตดั สิ น
ใจที่ได้จากการเรี ยนรู้และจับคู่ขอ้ มูลสถานที่ท่องเที่ยวที่ตรงต่อกลุ่มความ
ต้องการของนักท่องเที่ยวต่างประเทศแต่ละบุคคลมากที่สุดกับสถานที่
ท่องเที่ยวที่สนใจและได้รับข้อมูลที่เร็ วตรงความต้องการและคุณลักษณะ
ส่วนบุคคลมากกว่ารู ปแบบการสื บค้นข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวแบบเดิม

ได้ [1],[9]
Bayesian belief Network
Bayesian belief Network เป็ นเครื อข่ายสร้ างขึ้นจากทฤษฎี
ความน่ า เป็ นตามกฎของเบย์ (Bayes’ Theorem) เพื่อหาสมมุติ ฐานใดน่ า
จะถู กต้องที่สุดและการอธิ บายความสัม พัน ธ์ระหว่างตัวแปรทั้งแบบมี
ความสัมพันธ์และไม่ข้ ึนต่อกันอย่างมีเงื่ อนไข (Condition Independent)
ให้ออกมาแสดงเป็ นรู ปแบบกราฟฟิ คโดยอาศัยข้อมูลความรู ้ ก่ อนหน้า
(Prior Knowledge) ในความหมายของ Bayesian “ตัวแปร” จะแทนด้วย
ความว่า “คุณสมบัติ” การทาให้การเรี ยนรู้มีประสิ ทธิ ภาพจะมีการความรู้
ใส่ ในรู ปแบบของโครงสร้ างข่ายง่ายและตารางความน่ าจะเป็ นรู ปแบบ
สมการอย่างง่ายดังนี้

P(x | y,z) = P(x | z)

(1)

ซึ่งเทคนิ คการจาแนกข้อมูลด้วยเบย์เซี ยนอย่างง่ายจะยึดติดกับ
สมมติฐานที่ว่า คุณสมบัติต่าง ๆ แต่ละตัวจะไม่ข้ ึนต่อกันซึ่ งเป็ น การทา
ให้เกิดข้อจากัดในการทางานทาให้เกิดแนวคิดในการพัฒนาข่ายงานความ
เชื่ อเบย์เพื่ออธิ บายความขึ้นต่อกันระหว่างเซตของคุณสมบัติต่าง ๆ ด้วย
การแสดงออกในรู ปแบบกราฟฟิ ค โดยประกอบไปด้วย 2 ส่ วนคื อ
Directed Acyclic graph (DAG) และ ตาราง ความน่ าจะเป็ น Probability
tables [4],[8],[10]

2. ทฤษฎีทเี่ กีย่ วข้ อง
ระบบให้ คาแนะนา (Recommendation System)
เป็ นระบบที่นาเสนอข้อมูลให้ตามคุณลักษณะของผูใ้ ช้ แต่ละ
คนเพื่อให้เหมาะสมกับพฤติกรรมของผูใ้ ช้แต่ละบุคคลโดยจะนาข้อมูล
ต่าง ๆ จากผูใ้ ช้แต่ละบุคคลมาทาการวิเคราะห์ ขอ้ มูลด้วยอัลกอริ ธีมเพื่อ
ให้ได้ขอ้ มูลการแนะนาออกมา [1],[2],[8]
Decision Tree
Decision Tree คือ ต้นไม้ตดั สิ นใจมีโครงสร้างเป็ นแผนผัง ต้น
ไม้ที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อช่ วยในการตัดสิ นใจในการบริ หารความเสี่ ยง ซึ่ ง
เป็ นส่ วนหนึ่ งของทฤษฎี การตัดสิ น ใจ (Decision theory) โดยภายใน
ต้นไม้จะประกอบไปด้วย โหนด (Node) กิ่ ง ของต้นไม้ (branch) ซึ่ งโดย
แต่ละโหนดจะมีคุ ณลักษณะ (attribute) เป็ นตัวทดสอบ และใบ (leaf)
เป็ นสิ่ งที่อยูล่ ่างสุ ดของการตัดสิ นใจแสดงถึ งกลุ่มข้อมูล (class) ที่เป็ นผล
จากการทานายจากโหนดราก (root node) [1]
REPTree
REPTree เป็ น ต้นไม้ตดั สิ นใจชนิ ดหนึ่ งด้วยหลักการคานวณ
หาค่าเกน (Gain) และค่า คาดคะเนของข้อมูลโดยที่ จะทาการลดทอน ข้อ
ผิดพลาดของข้อมูลระหว่างที่ทาการดาเนิ นการสร้ างต้นไม้ซ่ ึ งเทคนิ คนี้
จะมีความรวดเร็ วในการดาเนินการหลักการจะทาการสร้างต้นไม้หลาย ๆ
ต้นที่แตกต่างกันหลังจากนั้นจะเลื อกต้นที่ ดีที่สุดจากที่สร้ างขึ้นทั้งหมด
ถือว่าเป็ น ตัวแทนในการตัดแต่งและข้อผิดพลาดหรื อ ลดความแปรปรวน

3. วิธีการดาเนินการวิจยั

รู ปที่ 1 กรอบการศึกษาเพื่อพัฒนารู ปแบบการให้คาแนะนา การท่องเที่ยว
กรุ งเทพมหานครโดยใช้ข้ นั ตอนการจาแนกประเภท
จากกรอบการศึกษานาฐานข้อมูลพฤติกรรมของนักท่องเที่ยว
ขาเข้าประเทศจากที่ได้จากการท่องเที่ยวแห่ งประเทศไทย ปี พ.ศ. 2557
จานวน ขนาดข้อมูลทั้งหมด 20,815 ระเบียนข้อมูล จานวนคุณลักษณะ
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(Attribute) 139 จานวน มาคัดกรองจะพบว่ามี ข้อมูลบางส่ วนที่ไม่เกี่ ยว
ข้องและไม่สมบูรณ์มีค่าที่หายไปแล้วกรองเฉพาะที่นกั ท่องเที่ยวที่เข้ามา
เที่ ยวในจังหวัดกรุ งเทพมหานครและคุ ณลัก ษณะที่ สมบูรณ์ เ พื่อความ
เหมาะสมที่มีผลต่อการเลื อกสถานที่ ของนักท่องเที่ ยวจากการศึ กษาได้
ข้อมูล 8783 ระเบียน ได้คดั เลื อกจานวนคุณลักษณะ (Attribute) 8 คุณ
ลักษณะ ได้แก่ เพศ อายุ อาชี พ รายได้ สัญชาติ สถานะภาพสมรส แหล่ง
พักอาศัย ผูร้ ่ วมท่องเที่ ยวและพฤติ กรรมการใช้จ่าย (นักท่องเที่ ยว ชั้นดี
นักท่องเที่ยวปานกลางนักท่องเที่ยวชั้นประหยัด) เป็ นต้น ซึ่ งได้จาก ผล
การศึกษาของ [3] คุณลักษณะที่ใช้ในการพัฒนาโมเดลของนักท่อง เที่ยว
แสดง ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 คุณลักษณะของนักท่องเที่ยวขาเข้า
คุณลักษณะ
คาอธิบาย
Gender
เพศของนักท่องเที่ยว
Age
ช่วงอายุของนักท่องเที่ยว
Occupation
Status
Income
Region

จากผลการเปรี ยบเทียบความแม่นยาในการทานาย พบว่าอัล
กอริ ทึ ม RepTree ท างานได้ค่ า สู งสุ ด นัก วิจ ัย จึ ง เลื อ กใช้อลั กอริ ทึ ม
RepTree ในการสร้ างแบบจาลอง ความสัมพันธ์ของข้อมูลคุณลักษณะ
ของนักท่องเที่ยว และ คลาสนักท่องเที่ยว โมเดลที่สร้ างขึ้นจาก RepTree
ใช้สร้างกฎสามารถแบ่งกฎเป็ น 3 Class ตาม Class ของ นักท่องเที่ยวดังนี้
1) กฎนักท่องเที่ยวชั้น Economy นักท่องเที่ยวที่มีพฤติ กรรมการใช้จ่าย
สาหรับการท่องเที่ ยวแบบประหยัดมี จานวน 210 กฎ เป็ นกลุ่มนักท่อง
เที่ยวที่ส่วนมากจะมีรายได้นอ้ ยหรื อไม่มีรายได้ประจาต้องการการบริ การ
ทางการท่องเที่ยว แบบธรรมดาราคาถูกและไม่ตอ้ งการความเอาใจใส่ มาก
2) กฎนักท่องเที่ ยวชั้น Moderate นักท่องเที่ ยวที่มีพฤติ กรรมการใช้จ่าย
สาหรั บ การท่ องเที่ ยวแบบปานกลางมี จานวน 23 กฎเป็ นกลุ่ม นักท่อง
เที่ ยวที่มีรายได้ปานกลางและมักจะต้องการบริ การทางการท่องเที่ ยวไม่
หรู หรามากนักหรื อบางส่ วนอาจจะต้องการบริ การทางการท่องเที่ยวชนิ ด
หรู หราเหมือนนักท่องเที่ยวชนิ ดหรู หรา 3) กฎนักท่องเที่ ยวชั้น Hi-end
นักท่องเที่ยวที่มีพฤติกรรมการใช้จ่ายสาหรับการท่องเที่ยวแบบหรู หรามี
จานวน 5 กฎ เป็ นกลุ่ม นักท่องเที่ยวที่มีรายได้สูงและมักพร้อมที่จะจ่ายค่า
บริ การในอัตราสู งสาหรับการบริ การและการท่องเที่ยวชนิ ดหรู หรา และ
ต้องการความเอาใจใส่ อย่างมาก รวมกฎทั้งสิ้ น 238 กฎ ที่นาไปใช้ใน การ
พัฒ นาแอปพลิ เ คชั่ น ได้ ด ัง ตาราง ที่ 2 แสดงตัว อย่ า งกฎและคลาส
นักท่องเที่ยว
ตารางที่ 2 ตัวอย่างกฎการทานายคลาสนักท่องเที่ยว
กฎการการทานายคลาสนักท่องเที่ยว พฤติกรรม การใช้จ่าย (Class)

อาชี พของนักท่องเที่ยว
สถานะภาพสมรสของนักท่องเที่ยว
รายได้ต่อเดือนของนักท่องเที่ยว
แหล่งพักอาศัยของนักท่องเที่ยว

Travel with
Expense (Class)

การท่องเที่ยวกับบุคคลใด
พฤติกรรมการใช้จ่ายเพื่อการท่องเที่ยว ของ
นักท่องเที่ยว
ต่อมานาฐานข้อมูลพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวขาเข้าประเทศ
มาวิเคราะห์ผา่ นโปรแกรมสาเร็ จรู ป Weka version 3.8.0 [9] เพื่อทา การ
สร้างโมเดลทดสอบประสิ ทธิภาพการทานายของ 3 อัลกอริ ทึม มา
เปรี ยบเทียบโดยใช้วิธี Cross-validation Test วิธีน้ ี ทา การแบ่งข้อมูลออก
เป็ น 10 ส่วนโดยที่แต่ละส่ วนมีจานวนข้อมูลเท่ากันใช้เป็ นตัวทดสอบ
ประสิ ทธิภาพของโมเดลทาวนไปเช่นนี้จนครบจานวนได้ผลการทดสอบ
ค่าความแม่นยา ดังภาพที่ 3 ผลการเปรี ยบเทียบความแม่นยาของเทคนิ ค
อัลกอริ ทึมในการแนะนา

If Region = SOUTH ASIA and
หรู หรา
Income = $100,000 or Higher
If Region = MIDDLE EAST and
ปานกลาง
Occupation = Government and
Military Personnel and
Income = $70,000 - $79,999
If Region = EUROPE
ประหยัด
and Income = Less than $10,000 and
Occupation = Professionals
จากกฎการแนะนาสถานที่ท่องเที่ยว จะพบว่าผลที่ได้ตามพฤติ
กรรมการใช้จ่ายสามารถแสดงการเลือกประเภทสถานที่ท่องเที่ยวเพื่อการ
แนะนากับพฤติกรรมการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยว [6],[7] สามารถสรุ ป ได้
ดังตารางที่ 3 ตารางแสดงข้อมูลความสัมพันธ์ การเลือกประเภท สถานที่
ท่องเที่ยวสถานเพื่อการแนะนา
ตารางที่ 3 ตารางข้อมูลความสัมพันธ์การเลือกประเภทสถานที่ ท่องเที่ยว
เพื่อการแนะนา
พฤติกรรม
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยวและที่พกั

รูปที่ 2 ผลการเปรี ยบเทียบความแม่นยาของเทคนิ ค อัลกอริ ทึมในการ
ทานายคลาส
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[4] ชุติมา อุตมะมุณีย ์ และ ประสงค์ ปราณี ตพลกรัง, “การพัฒนาตัว
แบบระบบสนับสนุนการตัดสิ นใจแบบอัตโนมัติออนไลน์สาหรับ
การเลือกสาขาวิชาเรี ยนของนักศึกษาระดับอุดมศึกษา,” Journal of
Information Science and Technology, Vol.1, No.2 , pp. 39-48,
2010.
[5] สานักงานดัชนี และสารวจสานักยุทธศาสตร์ สานักงานพัฒนาธุร
กรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) ,กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่ อสาร,รายงานผลการสารวจพฤติกรรมผูใ้ ช้
อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย ปี 2558 , กรกฎาคม พ.ศ.2558.
[6] การท่องเที่ยวแห่ งประเทศไทย, โครงการสารวจทัศนคติและพฤติ
กรรมด้านการท่องเที่ยวของชาวไทยในเขตกรุ งเทพฯและปริ มณฑล
ปี พ.ศ.2553, พ.ศ.2553.
[7] การท่องเที่ยวแห่ งประเทศไทย, โครงการสารวจมุมมองของชาว
ไทยต่อการท่องเที่ยวเพื่อการจัดแบ่งกลุ่มฐานลูกค้า ปี พ.ศ. 2555,
พ.ศ.2555.
[18] Julia Chiseled, Melanie JI Mueller, Lucas Bernardi, Chad Davis,
Ivan Kovacek, Mats Stafseng Einarsen, Jaap Kamps, Alexander
Tuzhilin and Djoerd Hiemstra, “Where to go on your next trip?:
optimizing travel destinations based on user preferences,”
Proceedings of the 38th International ACM SIGIR Conference on
Research and Development in Information Retrieval, pp. 10971100, 2015.
[9] Sushilkumar Kalmegh, “Analysis of WEKA Data Mining
Algorithm REPTree, Simple Cart and RandomTree for
Classification of Indian News,” IJISET - International Journal of
Innovative Science, Engineering & Technology, Vol. 2, Issue 2,
pp. 438-446, 2015.
[10] Terje Nesbakken Lillegraven, Design of a Bayesian
Recommender System for Tourists Presenting a Solution to the
Cold-Start User Problem, Department of Computer and
Information Science, Norwegian University of Science and
Technology, 2010.

การใช้จ่าย
หรู หรา

ปานกลาง

ประหยัด

ห้างสรรพสิ นค้า, ฟิ ตเนส, สปา, แหล่งช็อปปิ้ ง, รี
สอร์ท, โรงแรมระดับ 4-5 ดาว, ร้านอาหาร, ภัตตาคาร
, ผับ, โรงภาพยนตร์ , แหล่งบันเทิง
วัด, แหล่งศาสนา, ห้างสรรพสิ นค้า, รี สอร์ ท, บังกะโล
, โรงแรมระดับ 3 ดาว, ร้านอาหารพื้นเมือง, เทศกาล,
พิพิธภัณฑ์, สวนสัตว์
ร้านอาหาร, สวนสาธารณะ, เชิงนิเวศ, เชิง
ประวัติศาสตร์, เทศกาล. วัด, เสริ มสวย, รี สอร์ท,
โรงแรมระดับ 1-2 ดาว

5. สรุป
งานวิจยั นี้ ได้นาเสนอแนวความคิดของการศึ กษาและทดลอง
หารู ป แบบการพัฒ นาโมเดลระบบการแนะน าสถานที่ ท่ อ งเที่ ย วใน
กรุ งเทพมหานครผลที่ ได้จากการวิเคราะห์ขอ้ มูลพฤติกรรมของนักท่อง
เที่ยวขาเข้าประเทศโดยใช้โปแกรมสาเร็ จรู ป Weka V.3.8.0 [9] พบว่า
คุ ณ ลัก ษณะของนัก ท่ อ งเที่ ย วที่ มี ผ ลต่ อ การแนะน าสถานที่ ท่ อ งเที่ ย ว
ทั้งหมด 8 คุณลักษณะประกอบด้วย 1) เพศ 2) ช่ วงอายุ 3) อาชี พ 4)
สถานะภาพสมรส 5) รายได้ 6) แหล่งพานัก 7) การท่องเที่ยวกับ บุคคลใด
8) พฤติกรรมการใช้จ่ายเพื่อการท่องเที่ยวโดยผลค่าความแม่นยา ในการ
แนะนาด้วยอัลกอริ ทึม Reptree (Decision) เท่ากับ 74.963% ซึ่ งถือ ว่าอยู่
ในเกณฑ์ดีเ พื่อนากฎการแนะน าสถานที่ ท่องเที่ ยวไปใช้ในการ พัฒนา
แอปพลิเคชัน่ แนะนาสถานที่ท่องเที่ยว
ข้อเสนอแนะควรมีการเก็บข้อมูลพฤติกรรมของนักท่องเที่ยว
ที่พ่ ึงพอใจในการแนะนามาเป็ นกลุ่ มตัวอย่างเพิ่มเติ มและมี จานวนมาก
เพื่อให้การวิเคราะห์หาโมเดลความสัมพันธ์มีความแม่นยาในการแนะนา
มากขึ้น

เอกสารอ้ างอิง
[1] เรขา โสมพงษ์ และ ธงชัย แก้วกิริยา, “ระบบแนะนาสถานที่ท่อง
เที่ยวสาหรับนักท่องเที่ยวโดยใช้เทคนิคดาต้าไมนิ่ ง,” การประชุม
วิชาการระดับประเทศด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (National Conference on information Technology: NCIT) ครั้งที่ 7 พ.ศ. 2558
หน้า 28-33.
[2] นลินี โสพัศสถิตย์, “การใช้ระบบแนะนาสนับสนุนการตัดสิ นใจ,”
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนั ทา สถาบันวิจยั และพัฒนา พ.ศ.2555.
[3] ธรา อัง่ สกุล และ จิติมนต์ อัง่ สกุล, “การพัฒนาระบบส่ วนบุคคล
สาหรับแนะนาสถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทยเพื่อสร้ างแรงจูงใจ
ให้กบั นักท่องเที่ยวต่างชาติ,” มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี , 2557.
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การทานายข้ อมูลใบยาสูบจาก Two-Dimensional Gel Electrophoresis (2D-Gel)
ด้ วยเทคนิคดาต้าไมน์ นงิ่ และการคัดเลือกคุณลักษณะ
Prediction of Tobacco data on Two-Dimensional Gel Electrophoresis (2D-Gel) พ
using Data Mining and Feature Selection Techniques
การประชุมวิชาการ งานวิจยั และพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 9
เทียนชัย อุ่นน้ อย1 กฤษณะ ไวยมัย 2
1
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
68/1 หมู่ที่ 2 ตาบลหลักแก้ว อาเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง โทรศัพท์ 084-7549520 E-mail: theanchai.o@ku.th
2

คณะวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาวเขตจตุจกั ร กรุ งเทพ ฯ 10900โทร. 0-2797-0999 ต่อ 1403-04 1450 E-mail: fengknw@ku.ac.th

บทคัดย่อ

1. บทนา

กรมสรรพสามิตมีหน่วยตรวจสอบและปราบปรามเพื่อตรวจสอบสาย
งานวิจัยนี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อประยุกต์ใช้เทคนิคทางดาต้าไมน์นิ่งและ
การคัดเลื อกคุ ณ ลักษณะในการทานายข้อ มู ลชนิ ด 2D-Gel ที่ ได้จ ากใบ พันธุ ์ของใบยาสู บที่ นามาขายให้แก่กรมสรรพสามิ ต เพื่อกาหนดราคาซื้ อ
ขายและคิ ดอัตราภาษีตามแต่ละสายพันธุ ์ ซึ่ งการตรวจสอบสายพันธุ ์ของ
ยาสู บ โดยน าเสนอการเตรี ย มข้อ มู ล ส าหรั บ ข้ อ มู ล 2D-Gel และการ Lk-lkk
ทดสอบการคัดเลือกคุณลักษณะรวมไปถึงการสร้ างโมเดลในการทานาย ใบยาสู บแต่ละแห่ งนั้นทาได้ยาก และใช้เวลานานในการยืนยันสายพันธุ ์
เทียบนชัย ฌอุ
อยเฌฌ บที่ ผูป้ ลู กนามาขายแก่กรมสรรพสามิ ตเป็ นใบยาสู บ ที่
เนื่นอน้งจากใบยาสู
เพื่อค้นหาระบบที่ดีที่สุดในการทานายข้อมูล 2D-Gel จากการทดสอบกั
ข้อ มู ล ใบยาสู บ ในงานวิ จัย นี้ พ บว่ า การท างานของ Moderated T-Test ผ่านการบ่ มแห้งมาแล้ว ทั้งนี้ สาหรับใบยาสู บสดนั้นจะสามารถระบุ สาย
ร่ วมกับการใช้ Model Classification เทคนิค K-NN มีความถูกต้องในการ พัน ธุ ์ ไ ด้จ ากการสั ง เกตลัก ษณะของใบ แต่ ใ บยาสู บ ตากแห้ง นั้น จะมี
ลักษณะที่ คล้ายคลึ งกันทาให้ไม่สามารถแยกแยะด้วยตาเปล่าได้ จึงทาให้
ทานายมากกว่า 80 เปอร์เซ็นต์ ในทุกสายพันธุ ์ใบยาสู บ
การระบุสายพันธุ ์ใบยาสู บจาเป็ นต้องไปเดิ นทางไปเก็บตัวอย่างใบยาสู บ
คาสาคัญ: Two-Dimensional Gel Electrophoresis, 2D-Gel, ดาต้าไมน์นิ่ง, จากไร่ เท่านั้น เนื่องด้วยการตรวจสอบสายพันธุ ์ใบยาสู บที่ยากลาบากและ
ต้องใช้เวลานาน จึ งมีแนวทางในการช่ วยลดขั้นตอนและลดเวลาในการ
การคัดเลือกคุณลักษณะ, ใบยาสู บ
ตรวจสอบให้สามารถตรวจสอบได้ง่ายและสะดวกรวดเร็ วมากยิ่งขึ้น โดย
Abstract
ใช้เทคโนโลยีทางด้านโปรตี โอมิ กส์ (Proteomics) ที่ เป็ นการศึ กษาด้าน
The objective of this paper is to develop a method for prediction of
โปรตีนเช่น การแสดงออกของโปรตี นและวิเคราะห์เชิงปริ มาน และหนึ่ ง
tobacco data on two-dimensional gel electrophoresis (2D-Gel) using data
ในเทคนิ คที่ สาคัญทางโปรตี โอมิ กส์และใช้กนั อย่างกว้างขวางคื อ Twomining and feature selection techniques. Four feature selections Dimensional Gel Electrophoresis (2D-Gel) ที่เป็ นเทคนิคการแยกโปรตีน
techniques which are Principal Component Analysis (PCA), Moderated ที่ประกอบไปด้วยการแยกสองขั้นตอน ในขั้นตอนแรกเรี ยกว่า Isoelectric
T –Test, Sparse Partial Least Squares Discriminant Analysis (sPLS-DA), focusing (IEF) จะท าการแยกโปรตี น โดยใช้ ค วามแตกต่ า งของค่ า
and Recursive Feature Elimination (RFE) are combined, compared and Isoelectric point (pl) ขั้ น ตอนที่ ส องเรี ยกว่ า Sodium Dodecyl Sulfate
discussed. The best combination is Moderated T –Test and K-Nearest Electrophoresis (SDS) จะแยกโปรตีนโดยอาศัยความแตกต่างของขนาด
โปรตี น เป็ นกระบวนการวิเคราะห์โปรตี นและการถ่ ายภาพดิ จิตอลใน
Neighbors (K-NN), with 80% accuracy for each tobacco species
ห้องปฏิบัติก าร ซึ่ งช่ ว ยลดขั้นตอนในการตรวจสอบใบยาสู บ ที่ ไ ร่ ของ
Keyword: Two-Dimensional Gel Electrophoresis, 2D-Gel, Data Mining,
ผูข้ ายและข้อได้เ ปรี ยบหลัก ของวิธี น้ ี คื อความทนทานของข้อมู ลที่ ใ ห้
Feature Selection, Tobacco Data
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รายละเอียดของข้อมูลสู ง สามารถแสดงความเป็ นเอกลักษณ์ เฉพาะในแต่
ละชนิ ดของตัวอย่างได้อย่างชัดเจน เป็ นผลให้สามารถจาแนกประเภท
ของตัวอย่างได้ [1-4] แต่อย่างไรก็ตามการตี ความและวิเคราะห์ผลข้อมู ล
2D-Gel จาเป็ นต้องใช้ระยะเวลานานในการวิเคราะห์และที่สาคัญต้องเป็ น
ผู ้เ ชี่ ย วชาญที่ ผ่ า นการฝี กอมรบเท่ า นั้น ในการวิ เ คราะห์ข้ อ มู ล ชนิ ด นี้
[5]เนื่องจากเป็ นข้อมูลที่มีจานวนมิติ(Dimension) ของข้อมูลสู ง
งานวิ จัย ที่ เกี่ยวข้องได้น าเสนอการใช้ก ารคัดเลื อกคุ ณ ลักษณะกับ
ข้อ มู ล ประเภท 2D- Gel อาทิ เ ช่ น Artigaud, Gauthier et al. 2013[6] ได้
นาเสนอวิธี Moderated T–Test ในการลดจานวนมิติของข้อมูล และ Silva
and Richard. 2016[7] ได้นาเสนอ Principal Component Analysis (PCA),
Moderated T–Test ,Sparse Partial Least Squares Discriminant Analysis
(sPLS-DA) และ Recursive Feature Elimination (RFE) เพื่อหาคุณลักษณะ
ของข้อ มู ลที่ ดีน าไปสู่ ก ารวิเคราะห์ความแตกต่ างระหว่า งตัวอย่ างสอง
ชนิ ด ด้ว ยการค้น หาจุ ดของโปรตี นหรื อฟี เจอร์ ที่ ส ามารถแสดงความ
แตกต่ างของจุ ดของโปรตี นหรื อฟี เจอร์ ในแต่ ละชนิ ดของตัวอย่างจาก
งานวิจัยที่ กล่ าวมา พบว่าผลการทานายเป็ นที่ สนใจในความถูกต้องของ
การ จาแนกประเภท และแสดงเหตุ ผลสาคัญที่ ทาให้การวิเคราะห์ขอ้ มู ล
2D-Gel มี ประสิ ทธิ ภาพเพิ่มขึ้ นโดยการลดมิ ติของข้อมู ล อย่างไรก็ตาม
จากงานวิ จัย ที่ ก ล่ า วมานั้น ยัง เป็ นการท างานกับ ชุ ด ข้อ มู ล ที่ มี จ านวน
ตัวอย่างค่อนข้างน้อย ยังเป็ นการยากต่อการยอมรับและให้ความน่าเชื่อถือ
ของผลการทดลองที่เกิดขึ้น
วัตถุ ประสงค์ของงานวิจัยนี้คือการประยุกต์ใช้เทคนิ คทางดาต้าไมน์
นิ่งและการคัดเลือกคุณลักษณะในการทานายข้อมูล 2D-Gel จากใบยาสู บ
ประกอบไปด้วยการคัดเลื อกคุ ณลักษณะสี่ วิธีได้แก่ Moderated T–Test,
Principal Component Analysis ( PCA) ,Sparse Partial Least Squares
Discriminant Analysis(sPLS-DA) และ Recursive Feature Elimination
(RFE) สาหรับค้นหากลุ่มของคุ ณลักษณะที่มีศกั ยภาพในการจาแนกชนิ ด
ของตั ว อย่ า ง รวมถึ ง การเปรี ยบเที ย บการท างานของการคั ด เลื อ ก
คุ ณลักษณะแต่ ละวิธี และนาข้อมู ลที่ ได้จากการคัดเลื อกคุ ณลักษณะมา
เป็ นอินพุตในการทดสอบประสิ ทธิ ภาพของโมเดลในการจาแนกประเภท
ทั้ง หมดสามเทคนิ ค ได้แ ก่ Support Vector Machines (SVM), Artificial
Neural Network ( ANN) แ ล ะ K- Nearest Neighbors ( K- NN) เ พื่ อ
เปรี ยบเที ยบและวิเคราะห์ผล ในการค้นหาระบบที่ ดีที่สุดในการทานาย
ข้ อ มู ล 2D-Gel จากใบยาสู บ โดยงานวิ จั ย นี้ ได้ น าเสนอวิ ธี ใ นการ
ประยุกต์ใช้กบั ข้อมู ลจริ ง ซึ่ งให้ผลการทดลองแสดงให้เห็นว่าการทางาน
ร่ วมกันระหว่า งการคัดเลื อกคุ ณลักษณะด้วยวิธี Moderated T-Test กับ
เทคนิ ค K-NN ส่ ง ผลให้ป ระสิ ท ธิ ภาพในการจ าแนกประเภทค่ า ความ
แม่นยามีค่ามากกว่า 80 เปอร์เซ็นต์ในทุกสายพันธุ ์ใบยาสู บ

ในหัวข้อต่อไปจะกล่ าวถึง วิธีการวิจยั ผลการวิจยั และอภิปรายผลใน
หัวข้อที่ 3 และสรุ ปในหัวข้อที่ 4

2. วิธีการวิจัย
2.1 ข้ อมูล 2D-Gel จากใบยาสู บ
ข้อ มู ล ใบยาสู บ ของกระทรวงสรรพสามิ ต ทั้ง หมด 76 ตั ว อย่ า ง
ประกอบไปด้วยใบยาสู บสามสายพันธุ ์ สายพันธุ ์ เวอร์ จิเนี ย 32 ตัวอย่าง
สายพันธุ ์เบอร์เลย์ 19 ตัวอย่างและสายพันธุ ์เตอร์ กชิ 25 ตัวอย่าง ขั้นตอน
ในการผลิ ตข้อมูลชนิ ดนี้ เริ่ มต้นด้วยการนาใบยาสู บ เข้ากระบวนการบ่ ม
จนใบยาสู บแห้งเป็ นสี น้ าตาลดังรู ปที่ 1

รู ปที่ 1 ใบยาสู บที่ผ่านการบ่มจนแห้งและเป็ นสี น้ าตาล
จากนั้นนาใบยาสู บ ที่ ผ่านการบ่ มแห้งเข้าสู่ การบวนการแยกโปรตี น
ด้วยเทคนิ ค Two-dimensional Polyacrylamide Gel Electrophoresis และ
อ่านผลด้วยเครื่ อง GS-900 ™ Calibrated Densitometer
2.2 การเตรียมข้ อมูล (Data preprocessing) 2D-Gel
เนื่ อ งจากข้อ มู ล จากเครื่ อ ง GS-900 ™ Calibrated Densitometer ให้
รายละเอี ยดของข้อมูลอย่างสู งจาเป็ นต้องมี การเตรี ยมข้อมู ลที่ เหมาะสม
ถือเป็ นส่ วนสาคัญการทาเหมื องข้อมูลสาหรับการจาแนกชนิดของข้อมู ล
2D-Gel โดยรายละเอียดการเตรี ยมข้อมูลมีดงั นี้
2.2.1 ลดขนาดของข้ อมูล (Data reduction) แบ่งช่วงมวลโมเลกุล
ในแต่ละตัวอย่างให้มีช่วงที่เท่ากันในทุก ๆ ตัวอย่างแบ่งเป็ นช่วง ช่วงละ 5
จากนั้น เลื อกเฉพาะค่ าที่ มากที่ สุด ในแต่ ล ะช่ วงเป็ นตัว แทนในช่ ว งนั้น
รวมถึ งเป็ นการลดจ านวนมิ ติ (Dimension) ลงเพื่ อให้เหมาะสมในการ
ประมวลผลข้อมูล
2.2.2 ขั้นตอนการแปลงรู ปแบบข้ อมู ล (Transforming data) อยู่
ในรู ปแบบของลาดับจุ ด (Spot) โดยทาการ Pivot ค่ ามวลโมเลกุลรวมกับ
ค่า Isoelectric point (pI) ให้ตัวอย่างข้อมู ลในหนึ่ งแถวของข้อมู ลแทน
ตัวอย่างหนึ่งตัวอย่าง ทั้งหมด 76 แถวหรื อ 76 ตัวอย่างจานวนฟี เจอร์หลัง
การ Pivot 3301 ฟี เจอร์[8] เพื่อให้เหมาะสมและสามารถนาไปประมวลผล
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และเรี ยนรู ้ จดจาโปรแกรม R โดยดาต้าเฟรม (data frame) ของข้อมู ลมี
การแบ่งเป็ นสองตัวอย่างที่ ตอ้ งการจาแนกประเภท โดยใช้ตาแหน่ง Xj,i ,
โดย j แทนตัวอย่างแต่ ละตัวอย่างแสดงเป็ นคอลัมน์ และ i แทนจุดของ
โปรตีน(Spot)แสดงเป็ นแต่ละแถวดังแสดงในตารางที่ 1

sig.spots.splsda <- names((tmp.load)[abs(tmp.load) >
(.Machine$double.eps)])
2.3.4 Recursive Feature Elimination (RFE) ใช้กบั ข้อมูลที่มีมิติ
สู งและเป็ นที่ยอมรับในการทาการคัดเลือกคุณลักษณะในข้อมูลชนิด gelbased proteomic โดยกระบวนการทางานเป็ นไปตามงานวิจยั ของ Tomé
S. Silva & Richard, 2016 [7] นาข้อมู ลมาคัดเลื อกคุ ณลักษณะด้วย RFE
ด้วยคาสั่งดังนี้
require(caret)
require(klaR)
require(e1071)
rfeCtrl <- rfeControl(functions = nbFuncs,method = "LOOCV")
results.rfe <-rfe(norm.data,factor(treatment),
sizes=n.sig.spots,rfeControl=rfeCtrl)
sig.spots.nbrfe<-rownames(varImp(results.rfe))[(1:n.sig.spots)]

ตารางที่ 1 รู ปแบบข้อมูลนาเข้าสาหรับการประมวลผลด้วยภาษา R

Gel 1

Sample 1
Gel 2 Gel 3

Gel 1

Sample 2
Gel 2 Gel 3

Spot 1
Spot 2
Spot 3

2.3 การคัดเลือกคุณลักษณะ
เมื่ อข้อมู ล 2D-Gel ผ่านกระบวนการเตรี ยมข้อมู ลและแปลงรู ปแบบ
นอร์มลั ไลซ์ดว้ ยเทคนิค Quantiles Normalization ข้อมูลจนสามารถนามา
เป็ นข้อมูลอินพุตให้กบั การคัดเลือกคุณลักษณะต่อด้วยวิธีต่าง ๆดังนี้
2.3.1 Moderated T-Test เป็ นการประมวลผลผ่านโปรแกรม R
Library Prot2D[6] ส าหรั บ วิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล 2D-Gel ในการหาความ
แตกต่ างระหว่างสองหมวดหมู่ และใช้ False Discovery Rate (FDR) ใน
การกาหนดความถู กต้องของการจาแนก ยกตัวอย่างเช่นในจานวนข้อมู ล
100 ข้อมู ลหากกาหนด FDR ที่ 0.2 หมายถึ งกาหนดให้ข้อมู ล 80 ข้อมู ล
สามารถจาแนกได้อย่างถูกต้อง
2.3.2 Principal Component Analysis (PCA) เป็ นวิ ธี ที่ ไ ด้ รั บ
ความนิ ยมในการลดมิ ติของข้อมูลที่ มีความซับซ้อน โดยในขั้นตอนการ
ลดตัว แปรโดยก าหนดพารามิ เ ตอร์ ให้ค่ า เทคนิ ค การลดตัว แปรหรื อ
Dimensionality reduction เป็ นแบบ keep variance และเลือกให้ Variance
threshold ที่ 90 เปอร์เซ็นต์หมายถึงการกาหนดปริ มาณสารเทศใหม่ที่ใช้
แทนข้อมูลทั้งหมดที่ 90 เปอร์เซ็นต์
2.3 .3 Sparse Partial Least Squares Discriminant Analysis
(sPLS-DA) การคัดเลือกคุ ณลักษณะด้วย sPLS-DA กระบวนการทางาน
เป็ นไปตามงานวิจยั ของ Tomé S. Silva & Richard, 2016 [7] ซึ่ งวิเคราะห์
ข้อมูลผ่านโปรแกรม R Library mixOmics ด้วยคาสั่งดังนี้
require(mixOmics)
results.splsda <- mixOmics::splsda(norm.data,
as.factor(treatment),ncomp=2,keepX=c(n.sig.spots,n.sig.spots))tmp.load
<- ((results.splsda$loadings)$X)[,1]

3. ผลการวิจัยและการอภิปรายผล
ข้อมู ลใบยาสู บของกระทรวงสรรพสามิตที่ผ่านการบ่ มแห้งและเข้าสู่
ก า ร บ ว น ก า ร แ ย ก โ ป ร ตี น ด้ ว ย เ ท ค นิ ค Two- Dimensional Gel
Electrophoresis (2D-Gel) แ ล ะ GS-900 ™ Calibrated Densitometer
ทั้งหมด 76 ตัวอย่างประกอบไปด้วยใบยาสู บสามสายพันธุ ์ สายพันธุ ์ ใน
ส่ วนของประสิ ทธิ ภาพของการจาแนกประเภทใบยาสู บของแต่ละโมเดล
ร่ วมกับการคัดเลือกคุณลักษณะได้นาเสนอไว้ในรู ปที่ 2

รู ปที่ 2 ผลการวัดประสิ ทธิ ภาพการจาแนกประเภทของใบยาสู บ
ผลที่ ไ ด้ จ ะเห็ น ได้ ว่ า การจ าแนกสายพัน ธุ ์ ใ บยาสู บ ในสายพัน ธุ ์
เวอร์ จิเนี ยและเบอร์ เลย์จะมี ประสิ ทธิ ภาพสู งที่สุดในการทางานร่ วมกัน
ระหว่าง Neural network และ sPLS-DA แต่สาหรับโมเดลที่ เหมาะสมใน
การจาแนกสายพันธุ ์ใบยาสู บ จากข้อมูลที่ได้รับ จากห้องปฏิบ ัติการนี้ คื อ
การทางานร่ วมกันระหว่างการคัดเลือกคุณลักษณะด้วยวิธี Moderated TTest กับ เทคนิค K-NN ส่ งผลให้ป ระสิ ท ธิ ภาพในการจาแนกประเภททั้ง
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สามสายพันธุ ์ของใบยาสู บให้ค่าความแม่นยามี ค่ามากกว่า 80 เปอร์เซ็ นต์
ในทุกสายพันธุ ์

inspired Metaheuristics," in Biomedical Engineering
Systems and Technologies: 6th International Joint
Conference, BIOSTEC 2013, Barcelona, Spain, February
11-14, 2013, Revised Selected Papers, M. Fernández-

5. สรุป

Chimeno, L. P. Fernandes, S. Alvarez, D. Stacey, J. Solé-

การตรวจสอบสายพันธุ ์ของใบยาสู บของกรมสรรพสามิตเพื่อกาหนด
ราคาซื้ อขายและคิ ด อั ต ราภาษี ต ามแต่ ล ะสายพัน ธุ ์ น้ ัน ตรวจสอบได้
ยากลาบาก ไม่สามารถแยกแยะด้วยตาเปล่าได้ จาเป็ นต้องไปเดินทางไป
เก็บตัวอย่างใบยาสู บจากไร่ เท่ านั้น จึ งมี แนวทางในการช่ วยลดขั้นตอน
และลดเวลาในการตรวจสอบ โดยใช้เทคโนโลยีทางด้าน โปรตี โอมิ กส์
(Proteomics) ที่ ได้รั บ ความนิ ยมและใช้ก นั อย่ า งกว้า งขวางคื อเทคนิ ค
Two-Dimensional Gel Electrophoresis (2D-Gel) แต่ ก ารตี ค วามและ
วิเคราะห์ผลข้อมูล 2D-Gel ที่มีจานวนมิติ (Dimension) ของข้อมูลสู ง ต้อง
ใช้ระยะเวลานานในการวิเคราะห์และที่ สาคัญต้องเป็ นผูเ้ ชี่ ยวชาญที่ผ่าน
การฝี กอมรบเท่ า นั้นในการวิ เ คราะห์ข้อมู ล ชนิ ดนี้ วัตถุ ป ระสงค์ข อง
งานวิจยั นี้คือการนาเสนอระบบในการทานายข้อมู ลชนิ ด 2D-Gel จากใบ
ยาสู บ เพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพโมเดลการทานาย จากการทดลองการจาแนก
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ยาสู บ มี ป ระสิ ทธิ ภ าพในการจาแนกประเภทที่ มากกว่า 80 เปอร์ เซ็ นต์
น่ าจะเป็ นประโยชน์ใ นการเลื อกวิ ธีที่เหมาะสมในการจ าแนกประเภท
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บทคัดย่อ

1. บทนา

แอ ป พลิ เค ชั น ก ารว างแ ผ นสุ ข ภ าพ แ ละ ก ารเงิ น เป็ น
แอปพลิ เคชันที่ จะช่วยผูร้ ั กสุ ขภาพและผูท้ ี่ ใช้จ่ายไม่เป็ นระบบ ให้มีการ
บริ ห ารวางแผนได้ง่ ายมากขึ้ นในการด าเนิ น ชี วิ ต ประจ าวัน เช่ น การ
รับประทานอาหาร การคานวณหาปริ มาณไขมัน ในร่ างกาย การคานวณ
การเผาผลาญพลั ง งานต่ อ วัน การบั น ทึ ก รายรั บ -รายจ่ า ย และการท า
กิจกรรมต่างๆ เช่ น การเดิ น การวิ่ง และการว่ายน้ า เป็ นต้น โดยออกแบบ
และพัฒนาแอปพลิเคชันบนระบบปฏิบตั ิ การแอนดรอยด์ ทดสอบความ
พึงพอใจโดยอาสาสมัครจานวน 30 คน ผลจากการทดสอบ ค่ าความพึง
พอใจเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก อาสาสมัครส่ วนมากมีความพึงพอใจในหัวข้อ
“สามารถนามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันได้จริ ง ” แสดงให้เห็นว่าแอป
พลิเคชันสามารถนาไปใช้ในชีวิตประจาวันได้

ปั จจุ บัน เรื่ อ งของสุ ข ภาพและการใช้จ่า ยในชี วิต ประจาวัน
จาเป็ นจะต้องให้ความสาคัญ ในปั จจุ บนั คนไทยมีแนวโน้มอ้วนและเสี่ ยง
เป็ นโรคสู ง โดยสาเหตุและปั จจัยหลักคือการอุ ปโภคอาหารและขาดวินัย
ไม่ ออกก าลัง กาย ซึ่ งมี ผ ลเสี ยตามมาทั้งทางด้านจิ ตใจและร่ างกาย เช่ น
โรคเบาหวาน โรคอ้วน โรคความดัน เป็ นต้น [1] อี กทั้งมี สิ่งที่ ตามมาใน
การด าเนิ น ชี วิ ต ประจ าวัน คื อ ค่ า ใช้ จ่ า ยโดยมี “เงิ น ” เป็ นสื่ อ ในการ
แลกเปลี่ ยนเพื่อให้ได้มาซึ่ งในการดาเนินชีวิต เช่ น ค่ าเดินทาง ค่าที่พกั ค่ า
รั ก ษาพยาบาล เป็ นต้น [2] ที่ เป็ นสาเหตุ ส าคัญ ท าให้เกิด หนี้ สิ น หาก
บริ หารไม่เป็ นระบบ
แอปพลิ เคชันการวางแผนสุ ขภาพและการเงิ น เป็ นตัวช่วยใน
การดูแลสุ ขภาพจัดการวางแผนการรับประทานอาหารและการออกกาลัง
กายพร้ อมทั้งจัดการบริ หารรายรั บ -รายจ่ ายแล้วยังสามารถดู ก ราฟสถิ ติ
ย้อนหลังที่สามารถนามาประยุก ต์ใช้ได้จริ งในชี วิตประจาวันที่จะช่ วยให้
การดาเนินชีวิตนั้นมีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น

คาสาคัญ: การวางแผน, การเงิน, อาหาร, การดูแลสุ ขภาพ, แคลอรี่

Abstract
2. ทฤษฏีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
2.1 ดัชนีมวลกาย (Body Mass Index : BMI)

Healthy and Money Planning Application is an application
that helps health-conscious people and those who use money not
systematically. Make health and financial planning easier in everyday
life such as eating, calculation of body fat content, calculation the Basal
Metabolic Rate(BMR), recording of incomes-expenses and activities
such as walking, running and swimming, etc., this application designed
and developed on the android operating system. We tested the
application with 30 volunteer. The results of satisfaction survey was at a
high level. Most volunteers are satisfied with the topic “Can be applied
in everyday life”. Finally, the results show that the application can be
really used on an everyday life.

ความสาคัญของการรู ้ค่าดัชนีมวลร่ างกาย เพื่อประเมิ นหาส่ วน
ไขมัน ในร่ างกาย ซึ่ งค่ าดังกล่ าวนิ ยมใช้ในการคานวณอย่ าง แพร่ หลาย
เนื่องจากคานวณง่ายไม่ซับซ้อน และสามารถใช้ได้กบั ทุ กเพศ ทุ กวัย [3]
โดยสามารถคานวณค่าดัชนีมวลกายตามสู ตรดังนี้
ค่าดัชนีมวลกาย (BMI) = นา้ หนัก(กิโลกรัม) / ส่ วนสู ง(เมตร)2

2.2 การเผาผลาญพลังงาน (Basal Metabolic Rate : BMR )
การเผาผลาญพลังงานเป็ นพลังงานที่ถูกใช้เพื่อรักษาระดับการ
มี ชีวิต เช่ น หัวใจเต้น ปอด ตับ กล้ามเนื้ อ ผิวหนัง เป็ นต้น โดยสามารถ
ค านวณ ปริ มาณ พลั ง งานที่ เหมาะสมต่ อ วั น ได้ จ าก Daily Calorie
Calculator หรื อ สู ตรปริ ม าณแคลอรี่ ที่ ร่างกายต้อ งการต่ อวันของแต่ ล ะ
เพศได้ตามสู ตรดังนี้ [4]

Keywords: Planning, Finance, Foods, Health care, Calorie
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สู ตรการคานวณการเผาผลาญพลังงานต่ อวัน
ผู้ชาย: BMR = 66 + (13.7 x น้ าหนัก หน่วย กิโลกรัม) + (5 x ส่ วนสู ง
หน่วย เซนติเมตร ) – (6.8 x อายุ)
ผู้หญิง: BMR = 665 + (9.6 x น้ าหนักตัว หน่วย กิโลกรัม) + (1.8 x
ส่ วนสู ง หน่วย เซนติเมตร) – (4.7 x อายุ)

กรอกข้อมูลผูใ้ ช้ (ชื่ อ เพศ อายุ ส่ วนสู ง
น้ าหนัก รอบข้อมือ รอบเอว รอบ
สะโพก รอบต้นแขน)
คานวณแคลอรี่ จากการ
รับประทานอาหาร
คานวณแคลอรี่ จากการ
ออกกาลังกาย

2.3 Hopeful Hearts: A Mobile Health Care Application [6]

คานวณรายรับ -รายจ่าย

จากการศึ ก ษาระบบนี้ ได้ ใ ช้ ตั ว รั บ รู ้ (Sensor) 3 ตั ว เข้ า มา
เกี่ย วข้ อ งคื อ การตรวจวัด อุ ณ หภู มิ วัด อัต ราการเต้น ของหั ว ใจ และ
ตรวจวัดปริ มาณฮีโมโกบิลในเลือด แล้วนาส่ วนสู ง อายุ น้ าหนัก เพศ และ
กิจกรรมที่ มี ก ารเคลื่ อ นไหวแล้วน ามาหาค่ า BMI, BMR และปริ ม าณ
แคลอรี่ วิเคราะห์ด้วยตัวรั บรู ้ แล้วระบบแนะนาการออกกาลังกาย การ
รับประทานอาหาร และอัตราเสี่ ยงต่ อการเกิดโรคต่ าง ๆ ที่ ระบบสามารถ
ช่วยแนะนาระบบเบื้องต้นได้

แสดงผลกราฟสถิติ

คานวณ BMI
คานวณ BMR
คานวณปริ มาณไขมัน

จัดการการรับประทานอาหาร
จัดการกิ จกรรมออกกาลังกาย
จัดการการเงิน (รายรับ -รายจ่าย)

รู ปที่ 2 การทางานของแอปพลิเคชันการวางแผนสุ ขภาพและการเงิน

4. ผลการดาเนินงาน
4.1 ผลการพัฒนาระบบ
การพัฒ นาแอปพลิ เคชัน การวางแผนสุ ข ภาพและการเงิ น
ได้ผ ลลัพ ธ์จ ากการออกแบบตามส่ วนต่ อ ประสานกับผู ้ใช้ ดังต่ อไปนี้
หน้าจอเพิ่มข้อมูลพื้นฐานของผูใ้ ช้ ดังรู ปที่ 3

3. รายละเอียดการพัฒนา
แอป พลิ เค ชั น ก ารวางแผ นสุ ข ภาพและการเงิ น โดยมี
วัต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ ให้สามารถน ามาจัดการปั ญ หาเรื่ อ งสุ ข ภาพและการ
บริ หารการเงินโดยมีรายละเอียดดังนี้

3.1 แนวคิดการออกแบบ

รู ปที่ 3 หน้าจอแสดงข้อมูลพื้นฐาน และจัดการข้อมูลพื้นฐานของผูใ้ ช้
หน้าจอแสดงผลหลักของการรับประทานอาหารและจัดการ
ข้อมูลการรับประทานอาหาร ดังรู ปที่ 4

รู ปที่ 1 ภาพรวมระบบแอปพลิเคชันการวางแผนสุ ขภาพและการเงิน

3.2 การออกแบบการทางานของระบบ
ในการออกแบบแอปพลิ เคชั น การวางแผนสุ ข ภาพและ
การเงินในแต่ละกระบวนการทางาน

รู ปที่ 4 หน้าจอแสดงข้อมูล และจัดการการรับประทานอาหาร
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หน้าจอแสดงผลหลักของกิจกรรมออกกาลังกายและจัดการ
ข้อมูลการออกกาลังกาย ดังรู ปที่ 5

4.2 ผลการประเมินประสิ ทธิภาพของระบบจากผู้ใช้ งาน
ผู ้วิ จั ย ด าเนิ น การประเมิ น ประสิ ทธิ ภาพของระบบ จาก
อาสาสมัครจานวน 30 คน คือนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เพศ
ชายจานวน 13 และเพศหญิ งจานวน 17 คน โดยให้อาสาสมัครทดลองใช้
และนาผลการประเมิ นมาวิเคราะห์ด้วยค่ าทางสถิ ติ ได้ผลแสดง ดังตาราง
ที่ 1
ตารางที่ 1 ผลการศึ กษาความพึงพอใจที่ มีต่อ แอปพลิ เคชัน การวางแผน
สุ ขภาพและการเงิน
ความพึงพอใจของผู้ใช้ ทมี่ ีต่อ
ความพึง
S.D.
แอปพลิเคชัน
พอใจ
1. ความสวยงาม
3.7 0.79
มาก
2. ความสะดวกในการใช้งาน
3.4 0.57 ปานกลาง
3. ความถูกต้องแม่นยาของแอปพลิเคชัน 3.9 0.79
มาก
4. สามารถนาแอปพลิเคชันมาใช้เป็ นตัว
3.8 0.50
มาก
ควบคุมการรับประทานอาหารได้
5. สามารถนาแอปพลิเคชันมาใช้งานทา
3.6 0.60
มาก
เป็ นบัญชีครัวเรื อนได้
โดยรวม
3.6 0.65
มาก
จากตารางที่ 1 ผลการศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อแอปพลิเคชัน

รู ปที่ 5 หน้าจอแสดงข้อมูล และจัดการกิจกรรมออกกาลังกาย
หน้าจอแสดงผลหลักของรายรั บ และจัดการข้อมู ลรายรั บ ดัง
รู ปที่ 6

การวางแผนสุ ข ภาพและการเงิ น พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( =
3.75 , S.D. = 0.79) เมื่อพิจารณารายด้านพบว่ารายการประเมิ น 3 รายการ
ที่ ให้ความพึงพอใจในระดับมาก ได้แก่ ความสวยงาม ( = 3.7, S.D. =
0.79) และสามารถนามาประยุกต์ใช้ในชี วิตประจาวันได้จ ริ ง ( = 4.0,
S.D. = 0.45)สามารถนาแอปพลิเคชันมาใช้เป็ นตัวควบคุมการรับประทาน

รู ปที่ 6 หน้าจอแสดงข้อมูล และจัดการรายรับ

อาหารได้ ( = 3.8, S.D. = 0.50) สามารถนาแอปพลิ เคชัน มาใช้งานท า
เป็ นบัญ ชี ครั ว เรื อ นได้ ( = 3.6, S.D. = 0.60) และรายการประเมิ น 1
รายการที่ให้ความพึงพอใจในระดับปานกลาง คื อ ความสะดวกในการใช้
งาน ( =3.4 , S.D. = 0.57)

หน้าจอแสดงผลหลักของรายจ่ ายและจัดการข้อมูลรายจ่าย ดัง
รู ปที่ 7

4.2 ตารางเปรี ยบเทียบคุณสมบัติ
จากการพัฒนาแอปพลิเคชันการวางแผนได้มีการเปรี ยบเทียบ
เพื่ อ ให้ เห็ น คุ ณ สมบั ติ แ ละข้ อ แตกต่ า งจากแอปพลิ เคชั น อื่ น โดยใช้
Hopeful Hearts: A Mobile Health Care Application[6] และ iSpending
[5] มาใช้ในการเปรี ยบเทียบ ดังตารางที่ 2

รู ปที่ 7 หน้าจอแสดงข้อมูล และจัดการรายจ่าย
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5. สรุปผลและข้ อเสนอแนะ
จากการออกแบบและพัฒนาแอปพลิเคชันการวางแผนสุ ขภาพ
และการเงิ น สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในชี วิตประจาวันได้จริ ง และยัง
สามารถดู กราฟสถิ ติยอ้ นหลังเพื่ อท าการเปรี ยบเที ยบข้อมู ลได้ เป็ นอี ก
ทางเลื อกสาหรับผูท้ ี่ต้องการดูแลสุ ขภาพและเรื่ องการเงิ นที่ มี ความน่ าใช้
และความสะดวกสบายผ่านสมาร์ทโฟน
ผลการป ระเมิ นความพึ ง พอใจของอาสาสมั ค รที่ มี ต่ อ
แอปพลิ เคชัน การวางแผนสุ ข ภาพและการเงิ น พบว่ าผูป้ ระเมิ น ให้การ
ยอมรั บ ในภาพรวมอยู่ใ นระดับ มาก โดยประเด็ น ที่ สาคัญ ที่ ไ ด้รั บ การ
ยอมรั บ ในระดั บ มาก ความสวยงาม สามารถน ามาประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ น
ชีวิตประจาวันได้จริ ง สามารถนาแอปพลิ เคชันมาใช้เป็ นตัวควบคุมการ
รับประทานอาหารได้ และสามารถนาแอปพลิเคชันมาใช้งานทาเป็ นบัญชี
ครั วเรื อน ส่ วนสิ่ งที่ต้องปรับ ปรุ งและพัฒนา รายการที่ ให้ความพึงพอใจ
ในระดับปานกลาง ความสะดวกในการใช้งาน โดยตามวัตถุ ประสงค์คือ
หัว ข้อ สามารถน ามาประยุ กต์ใช้ในชี วิ ต ประจ าวัน ได้จ ริ ง ซึ่ งได้ระดับ
ประเมิ น อยู่ ใ นระดั บ มาก จึ ง ควรน าส่ วนนี้ ไป ป รั บ ปรุ งเพื่ อ เพิ่ ม
ประสิ ทธิ ภาพในการใช้งานให้สูงขึ้น

Hopeful Hearts: A
Mobile Health Care
Application.

iSpending.

หัวข้ อเปรียบเทียบคุณสมบัติ

แอปพลิเคชันการวางแผน
สุ ขภาพและการเงิน

ตารางที่ 2 ผลการเปรี ยบเทียบคุณสมบัติซอฟต์แวร์

1. คานวณปริ มาณการเผาผลาญของ
✓ ✕
✓
ร่ างกาย
2. คานวณค่าดัชนีมวลกาย
✓ ✕
✓
3. คานวณปริ มาณไขมันในร่ างกาย
✓ ✕
✓
4. จัดการข้อมูลการออกกาลังกาย
✓ ✕
✓
และการรับประทานอาหาร
5. จัดการข้อมูลรายรับ-รายจ่าย
✓ ✓
✓
6. คานวณยอดรายรับ รายจ่าย และ
✓ ✓
✕
คงเหลือ
7. กราฟสถิติการรับประทานอาหาร
✓ ✕
✕
ย้อนหลัง
8. กราฟสถิติการออกกาลังกาย
✓ ✕
✕
ย้อนหลัง
9. กราฟสถิติรายรับ รายจ่าย
✓ ✕
✕
ย้อนหลัง
จากตารางที่ 2 ผลการเปรี ยบเที ยบคุ ณสมบัติซอฟต์แวร์ แอป
พลิเคชันการวางแผนสุ ขภาพและการเงิน โดยสามารถจาแนกคุณสมบัติ
ที่ทาให้เห็นข้อแตกต่างได้ 3 กลุ่มดังนี้
1) สุ ขภาพ ได้แก่ คานวณปริ มาณการเผาผลาญของร่ างกาย ,
คานวณค่ าดัชนี ม วลกาย , ค านวณปริ ม าณไขมัน ในร่ างกาย , จัด การ
ข้อมู ลการออกกาลังกายและการรั บประทานอาหาร โดยมี คุณ สมบัติ
หรื อทางานเหมือนกับ iSpending.
2) การเงิ น ได้แก่ จัดการข้อมู ลรายรับ -รายจ่ าย , จัดการข้อมู ล
รายรั บ -รายจ่ า ย , ค านวณยอดรายรั บ รายจ่ า ย และคงเหลื อ โดยมี
คุ ณ สมบัติ ห รื อ ท างานเหมื อ นกับ Hopeful Hearts: A Mobile Health
Care Application.
3) กราฟสถิ ติ ได้ แ ก่ กราฟสถิ ติ ก ารรั บ ประทานอาหาร
ย้อนหลัง , กราฟสถิ ติการออกกาลังกายย้อนหลัง และ กราฟสถิ ติร ายรั บ
รายจ่ ายย้อนหลัง ซึ่ งเป็ นจุ ดเด่ นและข้อแตกต่ างที่ ทาให้แอปพลิ เคชัน
การวางแผนสุ ขภาพและการเงินมี คุณสมบัติที่แตกต่างจาก iSpending.
และ Hopeful Hearts: A Mobile Health Care Application.
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บทคัดย่ อ

1. บทนา

เครื่ องวัดที่ใช้สาหรับการวัดอุณหภูมิร่างกายมี หลายแบบ ซึ่ ง
การวัด อุ ณ หภู มิ ข องร่ า งกายแบบใช้ อิ น ฟราเรดเป็ นวิ ธี ที่ ร วดเร็ ว และ
สะดวกที่ สุด สามารถนามาพัฒนาในรู ปแบบของ IoT (Internet of
Things) สาหรับรายงานข้อมูลหรื อเพื่อช่ วยในการตัดสิ นใจผ่านเครื อข่าย
อินเทอร์ เน็ต บทความนี้ ขอนาเสนอระบบแสดงข้อมูลการวัดอุณหภูมิ
แบบไม่ สั ม ผัส เพื่ อ น าไปใช้ ใ นการวัด อุ ณ หภู มิ ข องร่ า งกาย โดยใช้
เซนเซอร์ อินฟราเรดและใช้บอร์ ดไมโครคอนโทรลเลอร์ ในการควบคุม
และประมวลผล สามารถแสดงผลได้บนจอแอลซี ดีและส่ งข้อมูลของการ
วัดอุณหภูมิไปยังเครื่ องคอมพิวเตอร์ แม่ข่าย เพื่อนาไปใช้ประโยชน์ต่อไป
จากผลการทดลองสามารถวัดอุณหภูมิของร่ างกาย โดยมีค่าความผิดเฉลี่ ย
รวมไม่เกิน ±4 องศาเซลเซี ยส เมื่อเทียบกับเทอร์ โมมิเตอร์ ดิจิตอลและไม่
เกิ น ±1.8 องศาเซลเซี ย ส เมื่ อ เที ย บกับ เทอร์ โ มมิ เ ตอร์ Non-Contact
Infrared

ปั จจุบนั เครื่ องมื อที่ ใ ช้ ส าหรั บ วัด อุ ณหภู มิ ข องร่ างกายนั้น มี
ด้ว ยกัน หลายรู ป แบบ เช่ น เครื่ องวัด อุ ณ หภู มิ แ บบปรอท เครื่ องวัด
อุณหภูมิแ บบดิ จิตอลและเครื่ องวัดอุณหภูมิแ บบอินฟราเรด ซึ่ งการวัด
อุณหภูมิแบบปรอทจะมีความคลาดเคลื่ อนในการอ่านค่าจากสเกล เพราะ
ขณะที่อ่านค่าอุณหภูมิจะต้องใช้สายตาในการมองสารปรอทที่อยูร่ ะหว่าง
สเกล เมื่อใช้เครื่ องวัดอุณหภูมิแบบปรอทกับเด็กที่มีอายุระหว่าง 2-6 ปี จะ
มีค วามล าบากในการวัด เพราะการวัดอุณหภูมิด้วยปรอทต้องใช้เ วลา
ประมาณ 3-5 นาที ถึ งจะสามารถอ่ านค่ าได้ โดยมีผูศ้ ึกษาความแม่นยา
ของเครื่ องวัดอุณหภูมิทางหน้าผากด้วยอินฟราเรดในผูป้ ่ วยเด็ก [1] และ
ความแม่นยาของเครื่ องวัดอุณหภูมิทางหู และหน้าผาก [2] ในบางครั้งเด็ก
อาจจะไม่อยูน่ ิ่ งทาให้เครื่ องมือเสี ยหายหรื ออุณหภูมิที่วดั จากร่ างกายเกิ ด
ความคลาดเคลื่อน การวัดอุณหภูมิแบบดิจิตอลจะคล้ายกับการวัดอุณหภูมิ
แบบปรอทซึ่ งจะสะดวกกว่าตรงที่มีค่าอุณหภูมิที่วดั ได้แสดงผ่านจอ LCD
เป็ นตัวเลขและมี เ สี ยงเตื อนเมื่ อถึ งเวลาในการอ่านค่าอุ ณหภู มิ แต่จะมี
ความคลาดเคลื่อนของอุณหภูมิเมื่อแบตเตอรี่ ของเครื่ องมือวัดต่า การวัด
อุณหภูมิ แ บบอิ นฟราเรด จะท าได้ง่ายกว่าและเร็ วกว่า สามารถอ่านค่ า
อุณหภูมิมาเป็ นตัวเลขโดยทันทีที่ทาการวัดอุณหภูมิ ซึ่ งควรทาการวัด
อุณหภูมิซกั 2-3 ครั้ง เพื่อเปรี ยบเทียบความคลาดเคลื่ อนจากการวัด จากที่
กล่ าวมาเครื่ องวัดอุณหภูมิ แต่ละรู ปแบบจะไม่สามารถบันทึ กข้อมูลของ
อุ ณ หภู มิ ร่ า งกายขณะที่ ท าการวัด โดยมี ผู้ที่ อ อกแบบเทอร์ โ มมิ เ ตอร์
Non—contact Infrared แต่ ก็ ไ ม่ ส ามารถบัน ทึ ก ข้อ มู ล หรื อเชื่ อ มต่ อ
เครื อข่ ายอิ น เทอร์ เน็ ตได้ [4,6] และมีก ารนา Tablet PC เชื่ อมต่ อกับ
อุปกรณ์ ด้วยสัญญาณ Bluetooth สาหรั บส่ งข้อมูลเข้าสู่ ระบบ [5] ด้วย
ข้อมูลดังที่กล่าวมาข้างต้นนี้จึงมีแนวคิดที่จะออกแบบอุปกรณ์วดั อุณหภูมิ
ของร่ างกายแบบอินฟราเรด ที่สามารถบันทึกข้อมูลของอุณหภูมิร่างกาย
ขณะที่ ว ดั และสามารถส่ ง ข้อ มู ล ไปยังเครื่ อ งคอมพิ วเตอร์ แ ม่ ข่ ายเพื่ อ
จัดเก็บและแสดงผลได้

คาสาคัญ: เทอร์โมมิเตอร์แบบอินฟราเรด, การเชื่ อมต่อของสรรพสิ่ ง

Abstract
The Instrument for body temperature measurement has many
types. An infrared thermometer is a fast way to measure body
temperature, and most convenient. Can be develop in the form of the
Internet of Things (IoT) for reporting information or to help decision over
the Internet. This paper purpose a non-contact temperature display
system. to be used to measure body temperature, using an infrared
sensor and Use the microcontroller board to control, processing. can be
displayed on the LCD and Send temperature measurement data to the
computer server, for taking advantage to next. The results of the
experiment can measure body temperature. The total average error does
not exceed ±4°C, compared with the digital thermometer. and not
exceed ±1.8°C Compared to Non-Contact Thermometer.
Keywords: Infrared Thermometers, Internet of Think
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จากรู ปที่ 2 เมื่อแสงตกกระทบบนพื้นผิววัตถุ บางส่ วนจะถู ก
ดูดกลื น (Absorbed : A) บางส่ วนจะสะท้อน (Reflected : R) และ
บางส่ วนจะส่ งผ่านหรื อทะลุผ่านออกไป (Transmitted : T) โดยขึ้นอยูก่ บั
คุณสมบัติของวัตถุน้ นั ๆ สามารถเขียนเป็ นสมการความสัมพันธ์ สรุ ปได้
ว่า ตัวดูดกลืนรังสี ในอุดมคติ (Ideal Absorber) คือ วัตถุที่มีค่าการดูดกลื น
เป็ น 1 และเมื่อกล่าวถึ งการแผ่รังสี ที่ออกจากวัตถุ จะใช้ค่าสัมประสิ ทธิ์
การแผ่รังสี (Emissivity : E) แทนการดูดกลื น และเนื่ องจากค่าทั้งสองมี
ความสัมพันธ์กนั โดยตรง ตามกฎของ Kirchhoff's Law จะได้ E = A ดัง
สมการที่ 1
E+T+R = 1
(1)

2.ทฤษฎีทเี่ กีย่ วข้ อง
เครื่ องมือวัดอุณหภูมิหรื อเทอร์ โมมิเตอร์ สามารถแบ่งได้ตาม
ลักษณะการถ่ ายเทความร้ อนกับ สิ่ งที่ ตอ้ งการวัด แบ่งเป็ นสองประเภท
ใหญ่ๆ คือ ประเภทที่วดั อุณหภูมิแบบสัมผัส ได้แก่ เทอร์ โมมิเตอร์ ที่ตอ้ ง
จุ่มหรื อสัมผัสกับพื้น ผิ วชิ้ น งานโดยตรง เช่ น เทอร์ โมมิ เ ตอร์ แ ท่ งแก้ว
(Liquid in Glass Thermometers) เทอร์ โมคับเปิ ล (Thermocouples)
เทอร์ โ มมิ เ ตอร์ ค วามต้า นทาน (Resistance Thermometers) และ
เทอร์มิสเตอร์ (Thermistors) และอีกประเภท คือ การวัดอุณหภูมิแบบไม่
ต้องสัมผัส ได้แก่ ไพโรมิ เตอร์ (Pyrometers) และ เทอร์ โมมิเตอร์ แบบ
อินฟราเรด (Infrared Thermometers) [3] และในการออกแบบครั้งนี้ จะขอ
กล่าวถึงเทอร์โมมิเตอร์แบบอินฟราเรด ที่ใช้ในการออกแบบดังนี้

โดยที่

2.1 เทอร์ โมมิเตอร์ แบบอินฟราเรด (Infrared Thermometers)
หลักการวัดอุณหภูมิโดยอาศัยหลักการแผ่รังสี ของวัตถุ ดาตา
กฎการแผ่รังสี ความร้ อนของพลังค์ เช่ นเดี ยวกับเทอร์ โมมิเตอร์ แบบแผ่
รังสี จะมีความยาวคลื่ นอยูใ่ นช่ วงอินฟราเรดเท่านั้น (0.7 μm ถึ ง 300
μm) ส่ วนใหญ่เทอร์ โมมิเตอร์ ชนิ ดนี้ จะวัดปริ มาณรังสี ในช่ วงกว้างของ
ความยาวคลื่ นช่วงหนึ่ งๆ (Wide Bandwidth Radiation Thermometer) ที่
ใช้กนั อย่างแพร่ หลาย แสดงดังรู ปที่ 1

3.วิธีการดาเนินงาน
3.1 ภาพรวมของระบบ
ในการพัฒนาระบบแสดงข้อมูลการวัดอุณหภูมิแบบไม่สมั ผัส
นั้นประกอบด้วยส่ วนของการทางาน 2 ส่ วนดังนี้
3.1.1 ส่ วนของเว็บแอปพลิ เคชัน ผูใ้ ช้งานต้องทาการล็อกอิน
เข้า สู่ ร ะบบก่ อ น เมื่ อเข้า สู่ ร ะบบได้แ ล้ว ผูใ้ ช้ ง านจะสามารถดู ป ระวัติ
ย้อนหลังของข้อมูลการวัดอุณหภูมิร่างกายในแต่ละครั้ง
3.1.2 ส่ วนชุดควบคุมและเซนเซอร์สาหรับการวัดอุณหภูมิ จะ
ประกอบไปด้วยอุปกรณ์ดงั นี้
 หน้าจอ LCD จานวน 1 ตัว
 เ ซ น เ ซ อ ร์ วั ด อุ ณ ห ภู มิ แ บ บ อิ น ฟ ร า เ ร ด ใ ช้ ชิ ป
MLX90614ESF จานวน 1 ตัว
 บอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino Due
 โมดู ล เชื่ อมต่ ออิ น เทอร์ เ น็ ต NodeMCU รุ่ น (ESP826612E)
โดยแสดงภาพรวมการทางานของระบบดังรู ปที่ 3

รูปที่ 1 ความยาวคลื่นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
จากรู ปที่ 1 แสดงให้เห็ นว่ารังสี อินฟราเรดหรื อรังสี ความร้อน
ซึ่งตาของมนุษย์ไม่สามารถมองเห็ นได้ ซึ่ งมีการนามาใช้ในการออกแบบ
การควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าหรื อการสื่ อสารข้อมูล โดยรังสี อินฟราเรดหรื อ
รังสี ความร้อนที่ตกกระทบบนพื้นผิววัตถุ แสดงตัวอย่างดังรู ปที่ 2

Microcontroller

แสงโดยรอบ (Ambient)

วัตถุ

R
T
E

R = พลังงานส่ วนสะท้อน (Reflected)
T = พลังงานที่แผ่ผา่ นไม่ได้ = 0 (Transmitted)
E = พลังงานที่แผ่ออกมา (Emissivity)

Sensor

เซนเซอร์

Arduino Due
NodeMCU
(ESP8266-12E)
รู ปที่ 3 โครงสร้างโดยรวมของระบบ

รูปที่ 2 การถ่ายเทพลังงานของวัตถุในรู ปแบบรังสี อินฟราเรด
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จากรู ปที่ 3 การทางานจะเริ่ มจากเมื่ อทาการวัดอุณหภูมิ จาก
ตัวเซนเซอร์ เ ทอร์ โ มมิ เ ตอร์ แ บบอิ น ฟราเรด (MLX90614ESF) แสดง
ตัวอย่างเซนเซอร์ ดงั รู ปที่ 4 จากนั้นค่าที่ วดั ได้จะแสดงผลทางจอ LCD
โดยโมดูล NodeMCU จะทาหน้าที่ในการติดต่อกับเครื่ องคอมพิวเตอร์ แม่
ข่าย

4. ผลการทดลอง
จากการทดลองในการวัดจานวน 3 ครั้งจากกลุ่มผูท้ ดลอง โดย
หาค่าเฉลี่ยจากการวัดเปรี ยบเทียบกับเทอร์ โมมิเตอร์ ดิจิตอล Microlife ผล
จากการวัดแสดงดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ผลการวัดอุณหภูมิเทียบกับเทอร์ โมมิเตอร์
ครั้ง
ที่

(ก)
(ข)
รูปที่ 4 เซนเซอร์เทอร์โมมิเตอร์แบบอินฟราเรด (MLX90614ESF)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

จากรู ป ที่ 4 เซนเซอร์ เ ทอร์ โ มมิ เ ตอร์ แ บบอิ น ฟราเรด รุ่ น
MLX90614ESF ที่ใช้ในการออกแบบในการศึกษาในครั้งนี้ โดย รู ป (ก)
แสดงตาแหน่งขาจากด้านบน และ (ข) แสดงตาแหน่งขาจากด้านล่าง โดย
ใช้แหล่งจ่ายไฟในช่ วง 3V-5V เชื่ อมต่อแบบ I2C ในการควบคุ ม
สามารถทาการวัดอุณหภูมิที่เ ป้ าหมายแบบไร้ การสัม ผัสที่ -70 ถึ ง 380
องศาเซลเซียส

3.2 วิธีการทดลอง
เพื่อเปรี ยบเทียบผลการทางานของระบบและอุปกรณ์ที่พฒั นา
ขึ้ นมานั้น การทดลองแบ่ งออกเป็ น 2 ส่ วน ด้วยกัน ประกอบด้วย การ
ทดลองในส่ ว นของการวัด เปรี ย บเที ย บกับ เครื่ องมื อ วัด 2 ชนิ ด คื อ
เทอร์ โมมิเตอร์ ดิจิตอล Microlife รุ่ น MT1611 และ เทอร์ โมมิเตอร์ NonContact Infrared รุ่ น DM300 และการทดลองการแสดงผลของการวัดที่
ส่งจากอุปกรณ์ไปยังเครื่ องคอมพิวเตอร์ แม่ข่าย โดยการทดลองอุปกรณ์ที่
ออกแบบและวิธีการทดลอง แสดงดังรู ปที่ 5 โดยการวัดอุณหภูมิที่บริ เวณ
ด้านหน้าศีรษะ โดยจะทาทั้งหมดวิธีละ 3 ครั้ง

ค่าเฉลีย่ ผลการวัด
( °C )

ค่าเฉลีย่ ผลการวัดของ
อุปกรณ์ ที่ออกแบบ ( °C )

36.3
36.5
35.6
36.3
35.3
36.4
36.7
35.1
35.6
36.2
ค่าผิดพลาดเฉลีย่ รวม

36.1
36.2
35.8
36.6
35.7
36.2
36.9
35.1
35.4
35.8

ค่าเฉลีย่ ค่า
ผิดพลาด
( °C )
0.2
0.3
0.2
0.3
0.4
0.2
0.2
0.0
0.2
0.4
2.4

จากตารางที่ 1 ค่าผิดพลาดเฉลี่ ยรวมทั้งหมดเท่ากับ 2.4° โดย
ในการวัดแต่ละครั้งมีค่าผิดพลาดไม่เกิน ± 0.4° จากการทดลองในการวัด
จ านวน 3 ครั้ งจากกลุ่ ม ผู ้ท ดลอง และผลจาการวัด เปรี ยบเที ย บกั บ
เทอร์โมมิเตอร์ Non-Contact Infrared รุ่ น DM300 ผลจากการวัดดังตาราง
ที่ 2
ตารางที่ 2 ผลการวัด อุ ณ หภู มิ เ ที ย บกับ เทอร์ โ มมิ เ ตอร์ Non-Contact
Infrared
ครั้ง ค่าเฉลีย่ ผลการวัด
ค่าเฉลีย่ ผลการวัดของ
ค่าผิดพลาด
ที่
( °C )
อุปกรณ์ ที่ออกแบบ ( °C ) เฉลีย่ ( °C )
1
36.3
36.1
0.2
2
36.4
36.2
0.2
3
35.7
35.8
0.1
4
36.4
36.6
0.2
5
35.5
35.7
0.2
6
36.4
36.2
0.2
7
36.7
36.9
0.2
8
35.1
35.1
0.0

(ก) วิธีการใช้อุปกรณ์
(ข) แสดงค่าที่วดั อุณหภูมิ
รูปที่ 5 วิธีการวัดอุณหภูมิดว้ ยอุปกรณ์ที่ออกแบบ
จากรู ปที่ 5 เมื่อทาการวัดด้วยอุปกรณ์ที่ออกแบบโดยแสดงผล
ค่าที่วดั ออกทางจอ LCD เพื่อให้ทราบข้อมูลที่วดั ได้ในขณะนั้น
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9
10

35.6
35.4
36.1
35.8
ค่าผิดพลาดเฉลีย่ รวม

0.2
0.3
1.8
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จากตารางที่ 2 ค่าผิดพลาดเฉลี่ยรวมทั้งหมดเท่ากับ 1.8°C โดย
ในการวัดแต่ละครั้ งมี ค่าผิดพลาดไม่เกิ น ± 0.4°C เช่ นเดี ยวกับผลการ
ทดลองก่ อ นหน้ า และผลของการวัด ที่ ส่ ง จากอุ ป กรณ์ ไ ปยัง เครื่ อง
คอมพิวเตอร์แม่ขา่ ย แสดงผลลัพธ์ดงั รู ปที่ 6

รูปที่ 6 ผลการวัดอุณหภูมิแสดงบนเว็บแอปพลิเคชัน
จากการทดลองดังรู ปที่ 6 สามารถแสดงผลค่าที่ส่งจากการวัด
ด้วยอุปกรณ์ไปยัง เว็บแอปพลิ เคชัน ได้อย่างถู กต้องแต่ยงั ต้องใช้วิธีการ
รี เฟรชหน้าจอในกรณี ที่มีการส่ งข้อมูลใหม่ เมื่อต้องการแสดงข้อมูลล่าสุ ด

5. สรุป
จากผลการทดลองของอุ ป กรณ์ ใ นการวัด และแสดงผล
อุณ หภู มิ ณ เวลาปั จ จุ บ ัน อุ ป กรณ์ ส ามารถแสดงผลอุ ณ หภู มิ อ อกทาง
จอภาพได้ อุปกรณ์สามารถจัดเก็บข้อมูลอุณหภูมิที่วดั ค่าได้ลงฐานข้อมูล
และสามารถน าอุ ป กรณ์ ไ ปใช้ ใ นสถานที่ ต่ า ง ๆ ที่ เ ชื่ อ มต่ อ เครื อข่ า ย
อินเทอร์เน็ตได้ตามความเหมาะสมและความเร็ วของอินเทอร์ เน็ตที่ใช้ แต่
การแสดงผลบนเว็บ แอปพลิ เ คชัน หากมี ขอ้ มูล ใหม่ต้องทาการกดหรื อ
คลิกที่ปุ่มรี เฟรซหน้าจอหรื อทาการโหลดหน้าเว็บ แอปพลิเคชันใหม่อีก
ครั้ง

6. ข้ อเสนอแนะในการพัฒนา
การนาเลนส์ที่ใช้กบั อินฟราเรด เพื่อนามาต่อใช้งานร่ วมกับตัว
ตรวจจับอินฟราเรด เพื่อให้สามารถปรับลาคลื่นของอินฟราเรดให้เล็กลง
เพื่อเพิ่มอย่างแม่นยาสาหรับการวัดและระยะทางสาหรับการวัด
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Performance Analysis of non-persistent Carrier Sense Multiple Access
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บทคัดยอ
บทความนี้นําเสนอโพรโทคอลการเขาถึงหลายทางที่ไวตอ
คลื่นพาห นั้นจัดเปนโพรโทคคอลการเขาถึงแบบสุมที่มีการใชงานอยาง
กวางขวางในระบบสื่อสารขอมูลแบบแพ็กเกต โดยเปนโพรโทคอลที่
พัฒนาเพื่อที่จะใชตรวจสอบชองสื่อสารกอนการสงสัญญาณ โดยระบบ
ของโพรโทคอลการเขาถึงหลายทางที่ไวตอคลื่นพาหนั้นออกแบบมาเพื่อ
ลดการชนกันของขอมูลในขณะทําการรับสงขอมูล บทความนี้จะกลาวถึง
การศึกษาเพื่อวิเคราะหหาประสิทธิภาพทางคุณลักษณะของวิสัยสามารถ
ของโพรโทคอลการเขาถึงหลายทางที่ไวตอคลื่นพาหชนิดไมยืนกราน
และชนิ ด ไม ยื น กรานแบบร อ งที่ เ กี่ ย วกั บ ทราฟฟ ก ใช ง าน(หรื อ โหลด
บริการ) ผลที่ไดจากการจําลองการทํางาน พบวา ประสิทธิภาพของคา
วิสัยสามารถที่ไดจากโพรโทคอลการเขาถึงหลายทางที่ไวตอคลื่นพาหทั้ง
สองชนิดนั้นจะมีคาวิสัยสามารถสูงสุด เมื่อคาประวิงเวลามีคานอยๆ

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
ชนิดไมยืนกราน( non-persistent Carrier Sense Multiple Access
protocol: np-CSMA protocol) [4],[5] และโพรโทคอลการเขาถึงหลาย
ทางที่ไวตอคลื่นพาหชนิดไมยืนกรานแบบรอง( Slotted non-persistent
Carrier Sense Multiple Access protocol: slotted np-CSMA protocol)
โดยจะศึกษาเพื่อวิเคราะหเปรียบเทียบประสิทธิภาพของวิสัยสามารถของ
แต ละชนิดโพรโทคอลเที ยบกั บทราฟฟ กใช งาน โดยในหัว ข อที่ 2 จะ
อธิบายเงื่อนไขที่เกี่ยวของในการจําลองการทํางาน ตอมาหัวขอที่ 3 จะ
กลาวถึงรายละเอียดคราวๆของโพรโทคอลการเขาถึงแบบสุมแตละชนิด
สวนหัวขอที่ 4 จะแสดงผลที่ไดจากการจําลองการทํางาน และสรุปผลใน
หัวขอที่ 5

คําสําคัญ: โพรโทคอลการเขาถึงหลายทางที่ไวตอคลื่นพาห การเขาถึง
หลายทาง ระบบสื่อสารขอมูลแบบแพ็กเกต

Abstract
Carrier Sense Multiple Access (CSMA) is one of random
access protocol which has been widely used in packet communication
systems. The key feature of CSMA development is that each link with a
pair of transmitter and receiver senses the medium and transmits a
packet only if the medium is sensed idle. CSMA system has been
designed as random access protocols in order to avoid the collision of
packets by the absence of an acknowledgment packet for the receiving
station. This paper presents the study about throughput of np-CSMA
and slotted np-CSMA systems for the offered traffic. Simulation results
show that the maximum throughput of np-CSMA and slotted np-CSMA
systems achieve well performance related to lower propagation delay.

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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2.3วิสัยสามารถ (Throughput: S)
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)
3.1 โพรโทคอลการเขาถึงหลายทางที่ไวตอคลื่นพาหชนิดไมยืน
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 ตั ว 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

เมื่อ Gเปน ทราฟฟก

และ

,

ทั้งหมด Mnumเปนจํานวนเทอรมินอลทีเ่ ขาถึง Ttimeเปน ชวงเวลาสงขอมูล
และ Tintเปนคาคาดหวังของชวงเวลาทีเ่ กิดขอมูลแพ็กเกต

,

,

1

(6)

กําหนดให เปนคาคาดหวังของการสงแพ็กเกตแรกไปแพ็กเกตสุดทาย
ดังนั้นฟงกชันการกระจายตัวของ Y หาไดจาก

2.2ทราฟฟกใชงาน (Offered traffic: G)
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
(retransmission packets) ที่จุดเขาถึงในชวงเวลานั้นๆ โดยG เปนทราฟฟก
ใชงานดวยอัตราสงขอมูลหนึ่งๆ (transmission data rate) ดังนี้
(4)

,

Pr
1

(7)
(8)

ดังนั้น วิสัยสามารถ (S) ของโพรโทคอล np-CSMA สําหรับ
ทราฟฟกใชงาน (G) สามารถคํานวณไดจาก
(9)

เมื่อ R เปน อัตราการสงขอมูล หนวยเปน บิตตอวินาที (bps) และ Ttเปน
บิตที่มีการรองขอในการสง หนวยเปน บิต (bit)

เมื่อ a เปนเวลาที่ใชในการประวิงเวลา (propagation delay)
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วิสัยสามารถ (S) ของโพรโทคอลการเขาถึงหลายทางที่ไวตอ
คลื่นพาหชนิดไมยืนกรานแบบรอง สําหรับ ทราฟฟกใชงาน (G) สามารถ
คํานวณไดจาก
·

(10)

เมื่อ a เปนเวลาที่ใชในการประวิงเวลา (propagation delay)

4. การวิเคราะหประสิทธิภาพของโพรโทคอลในกรณีที่ขนาด
ของตัวอยางเขาสูอนันต (Asymptotic case)
จากสมการที่ (9) และ (10) ที่ใชในการคํานวณหาวิสัยสามารถ
ของโพรโทคอลทั้งสองชนิด พบวา เวลาที่ใชในการประวิงเวลา (a) มีผล
ตอการคํานวณหาคาวิสัยสามารถ (S) และจากบทความ [7] พบวา คา a
นอย จะใหคาวิสัยสามารถสูง
สมมติ ว า ในกรณี ที่ข นาดของตั ว อยา งเข า สู อ นั น ต แล ว จะ
คํานวณหาคาวิสัยสามารถสูงสุด (Smax) เมื่อ คาประวิงเวลา (a) นั้นมีคาเขา
ใกลศูนย

รูปที่ 2 โพรโทคอล np-CSMA

Asymtotic case:

lim

11

4.1 การวิเคราะหประสิทธิภาพของโพรโทคอลการเขาถึงหลาย
ทางที่ไวตอคลื่นพาหชนิดไมยืนกราน (np-CSMA protocol)
วิสัยสามารถสูงสุด (Smax,np) เมื่อ a มีคาเขาใกลศูนย จะได
lim

รูปที่ 3 ชวงเวลาในการทํางานของโพรโทคอล np-CSMA

lim

,

1

,

3.2 โพรโทคอลการเขาถึงหลายทางที่ไวตอคลื่นพาหชนิดไมยืน
กรานแบบรอง (Slotted non-persistent Carrier Sense
Multiple Access protocol : Slotted np-CSMA protocol)

2

(12)

1

4.2 การวิเคราะหประสิทธิภาพของโพรโทคอลการเขาถึงหลาย
ทางที่ไวตอคลื่นพาหชนิดไมยืนกรานแบบรอง (slotted npCSMA protocol)

โพรโทคอลการเขาถึงหลายทางที่ไวตอคลื่นพาหชนิดไมยืน
กรานแบบรอง [6] จะมีการทํางานแสดงในรูปที่ 4 เปนโพรโทคอลที่
พัฒนาขึ้นมาเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการทํางานเดิมของโพรโทคอลอ
โลฮาใหดีขึ้น โดยมีการแบงเวลาในชอ งสัญญาณใหเ ปนรองหรือ ชอ ง
สม่ําเสมอ (uniform slots) ที่มีขนาดเทากับระยะเวลาในการสงแพ็กเกต

วิสัยสามารถสูงสุด (Smax,slot) เมื่อ a มีคาเขาใกลศูนย จะได
lim

G·e

lim

,

lim
lim

,

5. ผลการจําลองการทํางาน

1

G

e

G·e

G

G

∂ 1

e

G

∂
1
1
1

(13)

เงื่อนไขการจําลองการทํางานเพื่อศึกษาประสิทธิภาพของโพร
โทคอล np-CSMA เทียบกับโพรโทคอล slotted np-CSMAดังแสดงใน
ตารางที่ 1

รูปที่ 4 ชวงเวลาในการทํางานของโพรโทคอล slotted np-CSMA
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กรานแบบรอง (slotted np-CSMA) พบวา ในกรณีที่ขนาดของตัวอยางเขา
สูอนันตและคาประวิงเวลามีคาเขาใกลศูนย แลว คาวิสัยสามารถสูงสุด
ของโพรโทคอลทั้งสองชนิดมีคาใกลเคียงกัน

5. สรุป
บทความนี้กลาวถึงระบบของโพรโทคอลการเขาถึงหลายทาง
ที่ไวตอคลื่นพาหนั้นออกแบบมาเพื่อลดการชนกันของขอมูลในขณะทํา
การรับสง ขอมูล โดยโพรโทคอลจะวิสัยสามารถที่ไดจากโพรโทคอล
Slotted np-CSMA กับโพรโทคอล np-CSMA จะขึ้นอยูกับคาเวลาประวิง
เวลา และเมื่อขนาดตัวอยางเขาสูอนันต จะใหคาวิสัยสามารถสูงสุด

เอกสารอางอิง

รูปที่5 วิสัยสามารถของโพรโทคอล np-CSMA และ Slotted np-CSMA
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ของโพรโทคอลการเขาถึงหลายทางที่ไวตอการยับยั้งในระบบสื่อสาร
แบบแพ็กเกต”, ECTI-CARD, หัวหิน, 2559.

รูปที่6 ระยะเวลาเฉลี่ยในการสงแพ็กเกตของโพรโทคอล np-CSMA และ
Slotted np-CSMA
ตารางที่ 1 เงื่อนไขการจําลองการทํางาน
รัศมีการใหบริการ (Service area radius)
ความสูงของจุดเขาถึง
จํานวนเทอรมนิ อล
อัตราสัญลักษณ (Symbol rate)
ความยาวของแพ็กเกต
อัตราบิต (Bit rate)

100m
5m
100
256 k symbol/second
128 symbol
512kB/second

รูปที่ 5 เปรี ย บเทีย บวิ สัย สามารถที่ไ ดจากโพรโทคอลทั้ง 2
ชนิ ด เมื่อ กํ า หนด a เป น เวลาประวิ ง การแพร ก ระจายนอร ม าไลซ
(Normalized propagation delay) มีคาเปน 0.0001 พบวาโดยคาวิสัย
สามารถที่มากที่สุด (Maximum throughput) ของโพรโทคอลทั้งสองมีคา
ใกลเคียงกัน และโพรโทคอล Slotted np-CSMA แสดงใหเห็นชัดเจนวา
สามารถปรับปรุงสมรรถนะเปนอยางมากเมื่อทราฟฟกใชงานมีคามากขึ้น
และ จากการจําลองการทํางานดังแสดงในรูปที่ 6 ระยะเวลาเฉลี่ยในการ
สงแพ็กเกตของโพรโทคอล Slotted np-CSMA พบวา ใชเวลาเฉลี่ยใน
การสงแพ็กเกตนอยกวาโพรโทคอล np-CSMA
จากการวิเ คราะห ป ระสิท ธิภ าพของโพรโทคอลการเข า ถึ ง
หลายทางที่ไวตอคลื่นพาหชนิดไมยืนกราน (np-CSMA) และชนิดไมยืน
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บทคัดย่ อ
วงจรฟอร์ เวิร์ดคอนเวอร์ เตอร์ นิยมใช้ทาเป็ นแหล่งจ่ายกาลังไฟฟ้ า
ดีซีที่มีพิกดั กาลังเอาท์พทุ ในย่านประมาณ 50W ถึง 300W วงจรฟอร์ เวิร์ด
คอนเวอร์ เ ตอร์ แ บบดั้ง เดิ ม ต้องการหม้อแปลงที่ มี ข ดลวดช่ ว ยในการ
รี เ ซทฟลั๊กแม่เ หล็ก ซึ่ งเพิ่ม ความซับซ้อนในการออกแบบและท าให้
ต้นทุนการผลิตหม้อแปลงสู งขึ้น ปั ญหาดังกล่าวสามารถแก้ไขโดยการใช้
วงจรฟอร์ เวิร์ดคอนเวอร์ เตอร์ แบบอาร์ ซีดีแคลมป์ (RCD clamp forward
converter) บทความนี้ นาเสนอการวิเคราะห์และทดสอบวงจรฟอร์ เวิร์ด
คอนเวอร์ เตอร์ แ บบอาร์ ซีดีแคลมป์ ผลการทดสอบพบว่าวงจรต้นแบบ
ที่สร้างขึ้นสามารถให้แรงดันเอาท์พุทคงที่ตลอดย่านการทางาน และมีค่า
ประสิ ทธิภาพสูงสุด 87%
คาสาคัญ: ดีซี-ดีซีคอนเวอร์เตอร์ วงจรฟอร์เวิร์ดคอนเวอร์เตอร์

Abstract
A forward converter is commonly adopted in Switched Mode
Power Supplies (SMPS), with output power ranging from 50W to 300W.
The conventional forward converter requires a transformer having an
extra winding to assist in magnetic core reset, thus complicating the
design and increasing the production cost. These shortcomings can be
overcome by using an RCD clamp forward converter. This article
presents an analysis and experiment of the RCD clamp forward
converter. Experimental results demonstrates that the prototype
converter developed in our laboratory is capable of providing a constant
output voltage throughout its operating condition and has the maximum
efficiency of 87%

ต้องการ วงจรฟอร์ เวิ ร์ดคอนเวอร์ เตอร์ แบบดั้งเดิ ม (Conventional forward
converter) [1] ใช้หม้อแปลงแบบที่มี 3 ขดลวด ได้แก่ ขดลวดปฐมภูมิ (Primary
winding) เป็ นด้านอินพุท ขดลวดทุติยภูมิ (Secondary winding) เป็ นด้านเอาท์พุท
และขดลวดตติยภูมิ (Tertiary winding) ทาหน้าที่รีเซท (Reset) ฟลัก๊ แม่เหล็กใน
แกนเหล็ ก เพื่ อ ป้ อ งกัน การอิ่ ม ตัว ของหม้อ แปลง การที่ ต้อ งใช้ห ม้อ แปลง
แบบสามขดลวดนี้ ถือเป็ นจุ ดด้อยของวงจรฟอร์ เวิร์ดคอนเวอร์ เตอร์ ประเภทนี้
เนื่ อ งจากเพิ่ ม ความซั บ ซ้ อ นในการออกแบบและท าให้ ต้น ทุ น การผลิ ต
หม้อแปลงสู งขึ้ น ข้อเสี ย อี ก ข้อหนึ่ งคื อในช่ วงเวลาที่ ส วิ ท ช์ ห ยุด น ากระแส
จะเกิดแรงดันเท่ากับแรงดันอินพุทรวมกับแรงดันคร่ อมขดลวดปฐมภูมิที่เกิ ดจาก
การทางานของขดลวดตติยภูมิตกคร่ อมสวิทช์กาลังซึ่ งอาจมีค่าสู งเป็ นสองเท่า
ของแรงดันอินพุท ดังนั้นสวิทช์กาลังที่เลื อกใช้จึงต้องมีพิกดั การทนแรงดันที่สูง
และมีราคาแพง เพื่อที่จะลดการใช้ขดลวด Tertiary และแรงดันคร่ อมสวิทช์ที่มี
ค่าสู งนี้ จึงได้มีการพัฒนาวงจรฟอร์ เวิร์ดคอนเวอร์ เตอร์ ที่ใช้เทคนิ คการรี เซทฟลัก๊
แม่ เหล็ กแบบต่ างๆ [2] วงจรหนึ่ งที่ น่ าสนใจ คื อ วงจรฟอร์ เวิร์ดคอนเวอร์ เตอร์
แบบอาร์ ซีดีแคลมป์ (RCD clamp forward converter) แสดงในรู ปที่ 1 ซึ่ งหม้อแปลง
ไม่มีขดลวด Tertiary การรี เซทฟลัก๊ แม่เหล็กจะอาศัยการทางานของวงจรแคลมป์
ที่ประกอบด้วยไดโอด Dsn ตัวเก็บประจุ Csn และ ตัวต้านทาน Rsn นอกจากนี้
แรงดันคร่ อมสวิทช์ในวงจรฟอร์ เวิร์ดคอนเวอร์ เตอร์ แบบอาร์ ซีดีแคลมป์ ยังมีค่า
น้อยกว่าในวงจรฟอร์ เวิร์ดคอนเวอร์เตอร์ แบบดั้งเดิมอีกด้วย

2. หลักการทางาน
ที่สภาวะคงตัว (Steady-state condition) ในหนึ่ งคาบเวลาการสวิทช์
วงจรฟอร์ เวิร์ดคอนเวอร์ เตอร์ แบบอาร์ ซีดีแคลมป์ ที่ ทางานในโหมดกระแส
ต่อเนื่ อง (CCM) จะมีการทางาน 3 สภาวะคือ

1. บทนา

C sn

วงจรฟอร์ เวิร์ดคอนเวอร์ เตอร์ (Forward converter) นิ ยมใช้เป็ น
แหล่งจ่ายกาลังไฟฟ้าดี ซีที่มีพิกดั กาลังเอาท์พุทอยู่ในย่านประมาณ 50W
ถึง 300W วงจรทางานโดยหลักการสวิทช์ที่ความถี่ สูงและมีหม้อแปลง
ความถี่สูงทาหน้าที่แยกกราวด์ระหว่างด้านอินพุทและเอาท์พุท และช่ วย
ก าหนดอัต ราส่ ว นการเพิ่ ม ขึ้ น หรื อ ลดลงของแรงดัน ให้ เป็ นไปตามที่

Vin

Rsn
Lm

Dsn

L

D1
N1 N2
D2

C

S

รู ปที่ 1 วงจรฟอร์เวิร์ดคอนเวอร์เตอร์แบบอาร์ซีดีแคลมป์
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ฟลัก๊ แม่เหล็กในแกนเหล็กของหม้อแปลงลดลง (iLm มีค่าลดลง) นัน่ คือ ฟลัก๊ แม่เหล็ก
ในแกนเหล็ กถู กรี เซทโดยการท างานวงจรแคลมป์ แรงดันเหนี่ ยวน าของ
ขดลวด Secondary (v2) จะมีข้ วั ตรงข้ามจากเดิ ม ทาให้ไดโอด D1 อยูใ่ นสภาวะ
รี เวิร์สไบอัสและหยุดนากระแส ในขณะที่กระแสตัวเหนี่ ยวนา L ยังคงไหลได้
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อย่างต่อเนื่ องโดยผ่านไดโอด D2 พิจารณาที่ตวั เหนี่ยวนา Lm และ L จะได้
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ขดลวด Primary จะได้รับแรงดัน VCsn ที่ มี ข้ วั ตรงข้ามกันจากเดิ ม ส่ งผลให้
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(2) เมื่อสวิทช์ S หยุดนากระแส (รู ปที่ 2 (ข)) ไดโอด Dsn นากระแส
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เมื่อ (∆iLm)OFF และ (∆iL)OFF คือ กระแส iLm และ iL ที่ลดลง ∆t คือ ช่ วงเวลา
การรี เซทแกนเหล็ก
สมการแรงดันและกระแสต่างๆ ในวงจรสามารถเขียนได้ดงั นี้
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รูปที่ 2 การทางานของวงจรฟอร์เวิร์ดคอนเวอร์เตอร์แบบอาร์ซีดีแคลมป์
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(1) เมื่อสวิทช์ S นากระแส (รู ปที่ 2 (ก)) ขดลวด Primary จะ
ได้รับแรงดันอินพุท Vin ส่ งผลให้ฟลัก๊ แม่เหล็กเพิ่มขึ้นในแกนเหล็กของ

vD

หม้อแปลง (iLm มีค่าเพิ่มขึ้น) แรงดันเหนี่ ยวนาทางด้าน Secondary (v2)
ทาให้ไดโอด D1 อยูใ่ นสภาวะฟอร์ เวิร์ดไบอัสเกิ ดกระแสด้าน Secondary
ไหลผ่านตัวเหนี่ยวนา L ไปยังตัวเก็บประจุเอาท์พุท C และความต้านทาน
โหลด R พิจารณาที่ตวั เหนี่ยวนา Lm และ L จะได้
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เวลานี้ แ กนเหล็ กได้รีเซทอย่างสมบูรณ์ (iLm = 0) ทาให้แ รงดันเหนี่ ยวนา
ที่ขดลวด Primary และ Secondary มีค่าเป็ นศูนย์ ทางด้าน Secondary กระแส
ตัวเหนี่ยวนา L ยังคงไหลลดลงอย่างต่อเนื่ องผ่านไดโอด D2 นัน่ คือ
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เมื่อ (∆iL)OFF1 คือ กระแส iL ที่ลดลงในช่วงเวลา ∆t1 = (1-D)T-∆t
สมการแรงดันและกระแสต่างๆ ในวงจรเขียนได้ ดังนี้
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เมื่อ (∆iLm)ON และ (∆iL)ON คือ กระแส iLm และ iL ที่เพิ่มขึ้น D คือ
ค่าดิวตี้ไซเคิลของสวิทช์ S และ T คือ คาบเวลาการสวิทช์
สมการแรงดันและกระแสต่างๆ ในวงจรสามารถเขียนได้ดงั นี้
N2

0

(11)

(3) เมื่อสวิทช์ S และไดโอด Dsn หยุดนากระแส (รู ปที่ 2 (ค)) ในช่ วง

(1)
(2)

sn

sn

0

(15)

v S  Vin

(16)
(17)

iD

(3)

sn

vD

sn

 VC

sn
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จากการท างานข้า งต้น สามารถเขี ย นรู ป คลื่ น แรงดัน และ
กระแสของวงจรฟอร์เวิร์ดคอนเวอร์เตอร์แบบอาร์ซีดีแคลมป์ ได้ดงั รู ปที่ 3

อินพุท Vin = 280V-340V (ได้จากการเร็ คติไฟร์ แรงดันเอซี 220V±10% )
แรงดันเอาท์พุท VO = 5V ความถี่สวิทช์ f = 100kHz (คาบเวลาการสวิทช์
T = 10µs) กระแสเอาท์พทุ IO = 1A-10A ริ ปเปิ ลแรงดันเอาท์พุท ∆vo < 0.05V

Vs
Vin  VCsn

และ ริ ปเปิ ลกระแสตัวเหนี่ยวนา ∆iL < 1A
อุปกรณ์ที่ใช้ในวงจรต้นแบบประกอบด้วย ตัวเหนี่ ยวนา (L = 70µH)
ตัวเก็บประจุ (C = 300µF 50V) หม้อแปลงแกนเฟอร์ ไรท์ EE42 (N1 = 65 รอบ
N2 = 4 รอบ) มอสเฟตสวิทช์ (W21NM60N 600V 17A) ไดโอด D1 และ D2
(STPS30L60 60V 30A) ไดโอดสนับเบอร์ Dsn (MUR460 600V 4A) ตัวต้านทาน

Vin

t
VDsn
Vin  VCsn

Vin

t

สนับเบอร์ (Rsn = 20kΩ 2W) และตัวเก็บประจุสนับเบอร์ (Csn = 4.7nF 400V)
แรงดันเอาท์พุท ถู ก รั ก ษาให้ มี ค่ าคงที่ 5V โดยใช้ไอซี UC3825 เป็ นวงจร
ควบคุม [3]

iL

I L,max
I L,min

t
iLm
I Lm,max

วงจรควบคุม

t

i i
N 2 in s
iL  iLm
N1

t
iDsn
I Lm,max
DT

t1
t
1  D  T
T

t

รู ปที่ 4 รู ปถ่ายวงจรต้นแบบฟอร์ เวิร์ดคอนเวอร์เตอร์ แบบอาร์ซีดีแคลมป์

รูปที่ 3 รู ปคลื่นแรงดันและกระแสในวงจรฟอร์เวิร์ดคอนเวอร์เตอร์
แบบอาร์ซีดีแคลมป์
ที่สภาวะคงตัวในหนึ่ งคาบเวลาการสวิทช์ การเปลี่ ยนแปลง
ของกระแสตัวเหนี่ยวนา L มีค่าเป็ นศูนย์ นัน่ คือ

 iL ON   iL OFF   iL OFF1  0

(18)

4. ผลการทดสอบวงจร
ผลการวัด ค่ า แรงดั น เอาท์ พุ ท ของวงจรฟอร์ เ วิ ร์ ด คอนเวอร์ เ ตอร์
แบบอาร์ซีดีแคลมป์ ที่แรงดันอินพุทและกระแสโหลดค่าต่างๆ แสดงในตารางที่ 1
จะเห็ นว่าวงจรสามารถรักษาแรงดันเอาท์พุทที่ประมาณ 5V ได้ตลอดย่านแรงดัน
อินพุทและกระแสโหลด

แทนค่าสมการที่ (2) (8) และ (13) ลงใน (18) จะได้
N 
Vo  D  2 Vin
 N1 

ตารางที่ 1 ผลการวัดแรงดันเอาท์พทุ
2A
4A
Vin IO
280
0.550
9.444
311
0.550
4.999
340
0.550
4.999

(19)

จะเห็นว่าแรงดันเอาท์พทุ ขึ้นอยูก่ บั ค่าดิวตี้ไซเคิลของสวิทช์และอัตราส่ วน
จานวนรอบของหม้อแปลง สมการแรงดันเอาท์พุทนี้ เหมือนกับวงจรฟอร์ เวิร์ด
คอนเวอร์เตอร์แบบดั้งเดิมทุกประการ
3. วงจรต้ นแบบ
วงจรต้นแบบฟอร์ เวิร์ดคอนเวอร์ เตอร์ แบบอาร์ ซีดีแคลมป์ แสดง
ในรู ปที่ 4 วงจรถูกออกแบบให้มี Specification ดังต่อไปนี้ คือ แรงดันดีซี

6A
4.992
4.991
4.991

8A
4.985
4.986
4.985

10A
4.980
4.978
9.405

ผลการวัดการตอบสนองของแรงดันเอาท์พุท เมื่อกระแสโหลดมี การ
เปลี่ ย นแปลงอย่า งฉั บ พลัน แสดงในรู ป ที่ 5 จะเห็ น ว่ า แรงดัน เอาท์พุ ท ตก
ชัว่ ขณะมีค่าประมาณ 0.75V และมีเวลาคืนตัว (Settling time) ประมาณ 600µs
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การวัดประสิ ทธิภาพของวงจรแสดงในรู ปที่ 7 จะเห็นว่าประสิ ทธิภาพ
สูงสุ งค่าประมาณ 87% ที่กระแสโหลด 3A หลังจากนั้นกระแสโหลดที่เพิ่มขึ้น
จะทาให้ประสิ ทธิ ภาพมีค่าลดลงเนื่องจากมีการสูญเสี ยที่เพิม่ สู งขึ้นที่ตวั ต้านทาน Rsn

สรุป
600µs

รูปที่ 5 ผลตอบสนองแรงดันเอาท์พทุ ที่ Vin = 310V และกระแสโหลด
เพิ่มขึ้นเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลันจาก 1A ไปเป็ น 5A (x:200µs/div,
y:0.5V/div)

VS  528V

VDsn  528V

รูปที่ 6 รู ปคลื่นแรงดันคร่ อมสวิทช์ S และไดโอด Dsn ที่ Vin = 310V
และ Io = 10A (x:5µs/div,y:200V/div)
ผลการวัดแรงดันคร่ อมสวิทช์ S และ ไดโอด Dsn แสดงในรู ปที่ 6
จะเห็นว่าแรงดันคร่ อมสวิทช์และไดโอดสู งสุ ดมีค่าประมาณ 528V ซึ่ งค่า
ดังกล่าวเกิดจากผลรวมของแรงดันอินพุทและแรงดันคร่ อมตัวเก็บประจุ

บทความนี้ ได้นาเสนอการวิเ คราะห์ แ ละทดสอบวงจรฟอร์ เ วิร์ ด
คอนเวอร์เตอร์แบบอาร์ซีดีแคลมป์ ผลการวิเคราะห์การทางานทาให้ได้สมการ
แรงดันเอาท์พุทและรู ปคลื่นการทางานของวงจรซึ่ งสามารถนาไปใช้ประโยชน์
ในการออกแบบวงจรได้ ผลการทดสอบวงจรต้น แบบที่ ส ร้ า งขึ้ นพบว่ า
วงจรสามารถรั ก ษาแรงดัน เอาท์พุ ท คงที่ ไ ด้ ต ลอดย่ า นแรงดัน อิ น พุ ท และ
กระแสโหลดมีผลตอบสนองที่ รวดเร็ วเมื่อกระแสโหลดมีก ารเปลี่ ยนแปลง
อย่างฉับพลัน และมีค่าประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ดประมาณ 87% นอกจากนี้ ผลการ
วัดแรงดันคร่ อมสวิทช์และไดโอดในวงจร พบว่า มี ค่าสู งสุ ดประมาณ 528V
ซึ่ งมี ค่ าน้อยกว่าในวงจรฟอร์ เ วิร์ดคอนเวอร์ เ ตอร์ แ บบดั้งเดิ ม ซึ่ งมี ค่ าเท่ ากับ
สองเท่าของแรงดันอินพุท หรื อประมาณ 620V
เอกสารอ้างอิง
[1] D. W. Hart, Introduction to Power Electronics, Prentice Hall Inc, 1997.
[2] F.D Tan, "The forward converter: from the classic to the contemporary",
Applied Power Electronic Conference, vol. 2, pp. 857-864, 2002.
[3] กันติชา กิตติพีรชล, “การออกแบบวงจรควบคุมของแหล่งจ่ายกาลังไฟฟ้ า
แบบสวิ ท ช์ ”, วิ ท ยานิ พ นธ์ วิ ศ วกรรมศาสตรมหาบัณ ฑิ ต สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, พ.ศ.2547.

Csn ดังแสดงในสมการที่ (6) และ (11)

รูปที่ 7 กราฟประสิ ทธิภาพของวงจรฟอร์เวิร์ดคอนเวอร์เตอร์
แบบอาร์ซีดีแคลมป์
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Set Surveillance and Risk Assessment for Pressure Ulcers with Pressure Sensor FSR
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บทคัดย่อ
ปั จจุบนั สังคมไทยมีผปู้ ่ วยนอนติดเตียงเพิ มมากขึน เช่น ผูป้ ่ วย
ทีเป็ นอัมพฤกษ์อัมพาต ทําให้ผปู้ ่ วยเหล่ านี ต้องนอนโดยไม่ พลิ กตัวเป็ น
เวลานาน ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ การนอนโดยไม่ ได้พลิ กตัวเป็ น
เวลานานของผู้ป่ วยทํา ให้เ กิดการกดทับ บริ เ วณผิ ว หนัง แนวทางการ
ป้ องกัน ที สามารถทํา ได้ คื อ การพลิ ก ตะแคงตั ว โดยผู้ดู แ ล การใช้
อุปกรณ์เสริ ม และการลดการเกิดแผลกดทับผูด้ ูแลจะต้องพลิ กตัวผูป้ ่ วย
อย่างน้อยทุก 2 ชัวโมง หรื อในบางครังผูด้ ูแลอาจปล่ อยให้ผปู้ ่ วยนอนท่ า
เดิมนานเกินไป คณะผูจ้ ดั ทําได้มีแนวคิ ดในการนําตัวตรวจจับแรงกดมา
ประยุ ก ต์ใ ช้เ พื อสร้ า งต้น แบบชุ ด เฝ้ าระวัง การเกิด แผลกดทับ ด้ว ยตัว
ตรวจจับแรงกด FSR (Force Sensitive Resistor) ในการเฝ้ าระวังการเกิด
แผลกดทับ ชุดเฝ้ าระวังการเกิดแผลกดทับมีการวางตําแหน่ งไว้ที สะโพก
โดยใช้ตัวตรวจจับแรงกด FSR 13 ตัว วางไว้ที เตี ยงนอนของผูป้ ่ วยเพือ
รองรั บ นํา หนัก และประเมิ น ท่ าการนอนหงาย นอนตะแคงซ้า ย นอน
ตะแคงขวา ควบคุ มโดยไมโครคอนโทรเลอร์ Arduino MAGA 2560
แสดงผล แจ้งเตื อนผ่า น จอ TFT LCD 2.3 นิ วและแอพพลิ เคชั นใน
โทรศัพท์เคลือนทีระบบปฏิบตั ิการแอนดรอยด์ทีสร้างจากโปรแกรม MIT
App inventor ส่ งข้อมูลผ่านเทคโนโลยีการสื อสารข้อมูลแบบไร้สายแบบ
Bluetooth แสดงภาพกราฟิ กท่านอนสัมพันธ์กบั ตัวตรวจจับที รั บแรงกด
แบบเวลาจริ งและมีการเก็บค่าข้อมูลเพือสามารถนําข้อมูลไปประเมิ นผล
บริ เวณทีรับแรงกดสะสม
คําสําคัญ: เฝ้ าระวังการเกิดแผลกดทับ, ตัวตรวจจับแรงกด FSR

Abstract
Thailand has a current Social patient lying next to the
bed, as more and more patients with paralysis. Enabling these patients
to sleep without turning for a long time. Cannot help themselves. Sleep
without it turning into a patient's causing pressure on your skin. The
defense can do. The flip side of the administrator. Using accessories and

reducing the incidence of pressure ulcers, patient care must be turned at
least every two hours. Sometimes administrators may leave the patient
with the same position for too long. The organizers have made the
concept of bringing pressure sensor applications. Surveillance Kit for
Patients with Pressure Ulcers prototype have 13 FSR pressure sensors is
positioned at the hip. Put it to bed to support the weight of the patient
and assess posture lie , right, left. Controlled by the microcontroller's
Arduino MAGA 2560. Display a notification screen TFT LCD 2.3
inch. Application in the mobile operating system Android application
created by MIT App inventor. Send information via information
communication technology, wireless Bluetooth. Graphic shows you the
relationship with the pressure sensor in real time. And collecting data
for the data to evaluate where pressure accumulation.
Keywords:

Surveillance of pressure ulcers , Pressure sensor FSR

1. บทนํา
แผลกดทับเป็ นการบาดเจ็บบริ เวณผิวหนังและชันใต้ผิวหนังที
เกิดจากการกดทับ บริ เ วณปุ่ มกระดูก และแรงกดทับจากภายนอกเป็ น
ปั ญหาทีสําคัญทีมักเกิดในผูป้ ่ วยทีต้องนอนติดเตียงทําให้ส่งผลกระทบทัง
ทางด้านร่ างกายและจิ ตใจของผูป้ ่ วยการป้ องกันและการจัดการแผลกด
ทับเป็ นบทบาททีสําคัญในการให้การพยาบาลผูป้ ่ วยเพือการค้นหาปั จจัย
เสี ยงและป้ องกันการเพิ มระดับของแผลกดทับ ผูป้ ่ วยต้องได้รับการดูแล
อย่ า งถู ก วิ ธี เ พื อช่ ว ยให้ผู้ป่ วยสามารถดู แ ลตนเองและตระหนั ก เห็ น
ความสําคัญของการปฏิบตั ิตนทีถูกต้องเมือมีแผลกดทับ
สาเหตุและปั จจัยทีทําให้เกิดแผลกดทับมี มายมาก เช่ น แรงกดทับ
จากการนอนเป็ นเวลานาน แรงเฉื อน แรงเสี ย ดสี และการถูกจํากัดการ
เคลือนไหวของผูป้ ่ วย
ปั จจัยทีมีผลต่อการหายของแผลกดทับ เช่ น อายุการหายของ
แผลในผูป้ ่ วยสูงอายุจะช้ากว่าในวัยหนุ่มสาว ภาวะโภชนาการ การจัดท่ า
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กดสะสมในระยะเวลาทีกาํ หนด และนําค่าทีบันทึกได้ออกมาวิเคราะห์ มี
การแจ้ ง เตื อ นและแสดงตํา แหน่ ง ของตั ว ตรวจจั บ แรงกด ผ่ า น
แอพพลิเคชันในโทรศัพท์เคลือนทีระบบปฏิบตั ิการแอนดรอยด์ดงั รู ปที 1

นอนและการพลิ กตะแคงตัว ผูด้ ู แลผูป้ ่ วย สภาวะของโรค ยาและการ
รั กษา การสู บ บุ หรี และแนวทางในการการป้ องกันการเกิดแผลกดทับ
เช่ น การจัด ท่ า ผูป้ ่ วย การใช้อุป กรณ์ช่ วยกระจายแรงกด การทําความ
สะอาดร่ างกาย
งานวิจยั นีจึงมุ่งเน้นนําอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทีสามารถหาซื อ
ได้ง่าย ราคาถูก และหากเกิดการชํารุ ดสามารถเปลียนอุ ปกรณ์ได้ เพือให้
ผูป้ ่ วยทีมีรายได้นอ้ ยได้มีโอกาสเข้าถึงการนําไปใช้ประโยชน์ สําหรั บการ
พัฒนาระบบการเฝ้ าระวังเพือป้ องกันไม่ให้เกิดแผลกดทับมุ่ งเน้นเรื องลด
แรงกดจากการเปลียนและจัดท่านอนเป็ นสําคัญ

2.1 ตัวตรวจแรงกด
การจะสร้างวงจรตรวจจับแรงกดด้วยตัวตรวจจับแรงกด FSR 406
ให้มีประสิ ทธิ ภาพได้นัน จําเป็ นต้องมี การทดสอบตัวตรวจจับ ก่อนจะ
นํามาใช้งานจริ ง เพือให้ผดู้ าํ เนินงานสามารถใช้ผลการทดสอบเป็ นข้อมูล
ประกอบการวิเคราะห์ ออกแบบ และสร้ างวงจรให้เกิดข้อผิดพลาดน้อย
ทีสุ ด โดยการกาํ หนดการวัดและทดสอบคุ ณสมบัติของตัวตรวจจับแรง
FSR อุปกรณ์ทีจะใช้วดั และทดสอบคุณสมบัติของตัวตรวจจับแรง FSR
ดังรู ปที 2 ประกอบด้วยเครื องทดสอบแรงดึ ง LLOYD INSTRUMENTS
รุ่ น LR 10K plus ดิจิตอลมัลติมิเตอร์ เครื องดาต้าล็อคเกอร์ ยีห้อ Keysight
รุ่ น 34972A และมวลนําหนักมาตรฐาน 100 กรั ม จํานวน 10 ก้อนค่ าที
วัดได้จะเป็ นค่าความต้านทานดังรู ปที 3

2. แนวคิดการออกแบบ
จากการศึ กษาพบว่า แผลกดทับเป็ นปั ญหาสําคัญของผูป้ ่ วย
โดยตรง เมือเกิดแผลกดทับจะส่ งผลต่ อผูป้ ่ วยทังร่ างกายและจิ ตใจ และ
แผลกดทับ เป็ นอันตรายมากต่อคนพิการ โดยเฉพาะอย่างยิ ง กลุ่ มอัมพาต
จากการบาดเจ็บไขสันหลัง เพราะจะไม่รู้สึกเจ็บเมื อเริ มเป็ น หรื อบางคน
ไม่สามารถขยับตัวเองได้ หากความเจ็บป่ วยยาวนานออกไปส่ งผลต่อการ
ฟื นฟูสมรรถภาพ หรื อถ้าหากแผลกดทับมี การลุ กลาม ที หนักกว่านันคื อ
มันมีกลิ นเน่าเหมือนหนูตายโอกาสทีจะหายเป็ นปกติมีโอกาสน้อยมาก

รู ปที 2 อุปกรณ์มาตรฐานใช้วดั และทดสอบคุณสมบัติของตัวตรวจจับแรง FSR
(ก) เครื องทดสอบแรงดึง
(ข) มวลนําหนักมาตรฐาน
(ค) ทดสอบคุณสมบัติตวั ตรวจจับแรงกด FSR

รู ปที 1 บล็อกไดอะแกรมชุดเฝ้ าระวังการเกิดแผลกดทับ
ปั จจุบนั มีวิธีป้องกันของผูป้ ่ วยแผลกดทับอยู่ 2 วิธี คือการใช้ที
นอนลม และการพลิ กตะแคงตัวผูป้ ่ วยทุ ก 2 ชั งโมง เพือลดแรงกดทับ
ปั ญหาสําคัญ พบว่าผูป้ ่ วยส่ วนมากที ใช้ ที นอนลมมี อาการเวียนหัวใน
ขณะที นอนและการพลิ กตะแคงตัวผูป้ ่ วย ผูด้ ูแลจะมี ตารางการพลิ กตัว
และตังเวลาในการพลิ กตัวทุ ก 2 ชั วโมง โดยส่ วนนี ผูด้ ูแลอาจลื มหรื อ
ไม่ได้อยู่ในบริ เวณทีตังนาฬิกาไว้
ผูด้ าํ เนินงานจึงเกิดแนวคิดทีจะจัดทําชุ ดเฝ้ าระวังการเกิดแผล
กดทับด้วยตัวตรวจจับแรงกด FSR ซึ งแบ่งการทํางานของชุดเฝ้ าระวังการ
เกิดแผลกดทับได้เป็ น 4 ฟั งก์ชันการทํางานได้แก่ ต้องกาํ หนดเวลาการ
เปลียนท่านอน กาํ หนดท่านอน คือการนอนหงายและการนอนตะแคง ซึ ง
การนอนตะแคงจะมี นอนตะแคงซ้ายและนอนตะแคงขวา บันทึ กค่ าแรง

รู ปที 3 ค่าเฉลียความต้านทานของตัวตรวจจับแรง FSR
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นําหนักตังแต่ 4 แต่นอ้ ยกว่า 7 กิโลกรัม แถบสี จะแสดงสี เหลื อง และช่ วง
นําหนักตังแต่ 7 ขึ นไปแถบสี จะแสดงสี แดง ที หน้าจอ TFT LCD และ
หน้าจอบนแอพพลิเคชันดังรู ปที 9

รู ปที 4 กราฟสมการคาดคะเนนําหนักในช่วงนําหนักเบา

รู ปที 6 โปรแกรม MIT App Inventor ส่ วนของการนําข้อมูลมาคัดแยกตัว
ตรวจจับและแบ่งช่วงนําหนัก
รู ปที 5 กราฟสมการคาดคะเนนําหนักในช่วงนําหนักมาก
สมการทีนําไปเขียนโปรแกรมควบคุมตัวตรวจจับแรงกด FSR
ด้วยบอร์ด Arduino เพือให้โปรแกรมอ่านค่าแรงกดมีความถูกต้องมากขึน
นําค่าความต้านทานทีเกิดขึนเมือรับแรงกดถูกแบ่งออกเป็ นช่วงสมการรับ
นําหนักเบา (1) และช่วงสมการรับนําหนักมาก (2)
y  0.0111x  0.1186

(1)

y  0.0243x  0.7268

(2)

รู ปที 7 โปรแกรม MIT App. Inventor ส่ วนของการแจ้งเตือน

2.2 หน่ วยประมวลผล
สัญญาณทีออกมาจากตัวตรวจจับแรงกด FSR ทัง 13 ตัว เป็ น
สัญญาณอนาล็อก จะเชือมกับไมโครคอลโทรลเลอร์ Arduino mega 2560
ขนาด 10 บิต เพือให้ง่ายต่อการวิเคราะห์และเก็บค่ าข้อมูล นอกจากนี ยัง
ทําหน้าทีเชือมต่อกับซอฟต์แวร์อีกด้วยดังรู ปที 8

2.3 โปรแกรมแสดงผล
การส่ ง ข้อ มู ล ระหว่ า งบอร์ ด Arduino กับ แอพพลิ เ คชั น
ภาคแสดงผลแบบไร้ สายสามารถดําเนิ น การได้โ ดยเชื อมต่ อ อุ ป กรณ์
โมดูลบลูทูธ HC-05 เข้ากับบอร์ ด Arduino แสดงผล แจ้งเตื อนผ่าน จอ
TFT LCD 2.3 นิ วและแอพพลิเคชันในโทรศัพท์เคลือนทีระบบปฏิบตั ิการ
แอนดรอยด์ทีสร้างจากโปรแกรม MIT App inventor ดังรู ปที 6, 7

รู ปที 8 อุปกรณ์ใช้งานและการแสดงผล

3. การทดลอง

การทดลองหาความถู ก ต้อ งของการแสดงผลบนตัว เครื อง
หน้าจอ TFT LED กับแอพพลิ เคชั น ผูด้ าํ เนิ นงานเริ มการทดลอง นอน
หงาย นอนตะแคงซ้าย และนอนตะแคงขวา มี วตั ถุ ประสงค์ คื อ ทดสอบ
ความถูกต้องของหน้าจอ TFT LCD กับแอพพลิ เคชั นจากนันสังเกตการ

การทดลองเบืองต้นจะทําการทดลองความถูกต้องของระดับสี
ทีใช้แทนระดับแรงกดด้วยมวลนําหนักมาตรฐาน ค่ านําหนักกาํ หนดให้มี
การเปลียนแปลงของแถบสี ที มี ความสัมพันธ์กบั ช่ วงของค่ านําหนัก ถ้า
นําหนักมากกว่า 0 แต่ น้อยกว่า 4 กิโลกรั ม แถบสี จะแสดงสี เขี ยว ช่ ว ง
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การแพทย์หรื อญาติ เพือนําไปประเมิ นบริ เวณที รั บแรงกดสะสมและมี
โอกาสทีจะเสี ยงต่อการเกิดแผลกดทับ
จากผลการทดลองเบื องต้นยังมี การควบคุ มการทดลองที ไม่
ครบถ้วน เช่น ไม่มีการเก็บค่าผลทางกายภาพของผูท้ ดลอง และไม่ มีการ
ทดสอบในผูป้ ่ วยจริ งทีเป็ นผูป้ ่ วยไม่ สามารถขยับหรื อเคลื อนไหวได้เอง
หรื อผูป้ ่ วยนอนติดเตี ยง แต่ อย่างไรก็ตามผลการทดลองแสดงให้เห็นว่า
เราสามารถนําเครื องต้นแบบนี มาใช้เป็ นเครื องมื อในการเฝ้ าระวังและ
ประเมินความเสี ยงการเกิดแผลกดทับได้

แสดงผลของหน้าจอ TFT LCD และบนหน้าจอแอพพลิ เคชั นโดยการ
ทดสอบลักษณะการนอน การนอนหงาย ตะแคงซ้าย และตะแคงขวา
การเก็บผลการทดลองผูจ้ ดั ทําได้ทาํ การทดลองทังหมด 7 ครั ง
บันทึกข้อมูลลงใน SD card โดยแต่ละครังของการทดลองจะประกอบได้
ด้วย ท่าการนอน 3 ท่า ดังนี การนอนหงาย การนอนตะแคงซ้ายและการ
นอนตะแคงขวา ทดสอบกาํ หนดเวลาไว้ที 1 ชัวโมง 30 นาทีดงั รู ปที 9

6. กิตติกรรมประกาศ
ผูว้ ิจยั ขอขอบคุณท่านรองผูอ้ าํ นวยการกลุ่ มงานวิชาการ และ
อาจารย์พยาบาลวิชาชี พชํานาญการพิเศษของวิทยาลัยพยาบาลบรมราช
ชนนี จังหวัดนครราชสี มา และขอขอบคุ ณทุ นสนับสนุ นในการทําวิจัย
จากศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ แห่ งชาติ งานพัฒนา
เยาวชนและเขตพืนทีด้านไอที (FITS) ฝ่ ายสนับสนุนการวิจยั (RSO)
รู ปที 9 ความสัมพันธ์ระหว่างท่านอนจริ งกับอุปกรณ์แสดงผล

เอกสารอ้ างอิง

ค่ านํ าหนัก (กิโลกรั ม)

ค่าแรงสะสมของการทดลองทัง 7 รอบ
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รู ปที 10 กราฟค่าแรงกดสะสม

4. ผลการทดลอง
การทดลองกาํ หนดท่านอนตามโปรแกรมควบคุ มที ออกแบบ
ไว้ให้เ กิด ขึ นอย่ างซํา ๆ กัน ไปเรื อยๆ และเก็บ บัน ทึ ก แรงกดสะสมใน
บริ เวณสะโพก จากตัวตรวจจับแต่ ละตัวมาคิ ดเป็ นเปอร์ เซ็ นต์แรงสะสม
ของตัวตรวจจับแรงกดแต่ละตัวทัง 7 รอบ ให้เป็ น 43 เปอร์ เซ็ นต์ [3] ดัง
รู ป ที 10 จากการทดลองค่ า แรงสะสมที ได้ข องแต่ ล ะครั งมาทํา การ
ประเมินความเสี ยงการเกิดแผลกดทับของแต่ ละจุ ด ทําให้ทราบตําแหน่ ง
ตัวตรวจจับบริ เวณ L2 มีโอกาสเสี ยงต่อการเกิดแผลกดทับมากทีสุ ด

5. สรุปและวิจารณ์
จากผลการทดลองพบว่าเป็ นไปตามที คณะผูว้ ิจัยกาํ หนดให้มี
การทํางานตามรู ปแบบวิธีการดูแลผูป้ ่ วยกรณี ป้ องกันการเกิดแผลกดทับ
โดยการพลิ กตัวเพือลดแรงกดทับที เป็ นปั จจัยสําคัญที มี โอกาสเสี ยงต่ อ
การเกิดแผลกดทับ ผลการทดสอบเครื องต้นแบบมี รายละเอี ยดเป็ นของ
เฉพาะบุ ค คล ข้อ มู ล เหล่ า นี จะเป็ นประโยชน์สํา หรั บ บุ ค คลากรทาง
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บทคัดย่ อ

Abstract

งานวิ จ ัย ครั้ งนี้ เป็ นการสร้ า งเครื่ อ งชี้ กลุ่ ม ดาวจัก รราศี ด้ว ย
เลเซอร์ ตามระบบพิกดั เส้นขอบฟ้ า มี วตั ถุประสงค์ คือ สร้ างเครื่ องชี้ กลุ่ ม
ดาวจักรราศีดว้ ยเลเซอร์ ตามระบบพิกดั เส้นขอบฟ้ า และหาประสิ ทธิ ภาพ
ของเครื่ องชี้ กลุ่ ม ดาวจัก รราศี ด้ว ยเลเซอร์ ต ามระบบพิ ก ัด เส้ นขอบฟ้ า
ขั้นตอนการวิจยั เริ่ มจาก 1) ออกแบบและสร้ างเครื่ องชี้ กลุ่มดาว 2) พัฒนา
โปรแกรมชี้ กลุ่มดาว 3) ทดสอบโปรแกรมชี้ กลุ่มดาว 4) ทดสอบเครื่ องชี้
กลุ่ มดาวร่ วมกับโปรแกรมชี้ ก ลุ่ ม ดาว และ 5) หาค่ าเปอร์ เ ซ็ น ความ
คลาดเคลื่อนจากการชี้ ตาแหน่งดาว
ผลการวิจยั พบว่า 1) ผลการออกแบบและสร้ างเครื่ องชี้ กลุ่ ม
ดาวประกอบด้ว ย เลเซอร์ ส ารกึ่ งตัวน าสี เ ขี ย ว ไมโครคอนโทรลเลอร์
ควบคุ ม การท างานของมอเตอร์ มุ มอะซิ มุ ท และมุ ม อัล ติ จู ด เซ็ น เซอร์
ความเร่ งและเซ็นเซอร์ วดั มุมใช้ตรวจสอบมุมของเครื่ องชี้ กลุ่มดาว และ
โปรแกรมชี้ กลุ่มดาว 2) ผลการพัฒนาโปรแกรมชี้ กลุ่มดาวประกอบด้วย
ฐานข้อมูลดาว 12 กลุ่มดาว จานวน151 ดวง ส่ วนการคานวณมุมอะซิ มุท
และมุมอัลติจูด ส่ วนติ ดต่อกับผูใ้ ช้ และส่ วนการส่ งข้อมูลไปยังเครื่ องชี้
กลุ่มดาวผ่านพอร์ ตอนุ กรม 3) ผลการทดสอบใช้โปรแกรมชี้ กลุ่ มดาว
ค านวณหาต าแหน่ ง ดาว จ านวน 151 ดวง พบว่ า มี เ ปอร์ เ ซ็ น ความ
คลาดเคลื่ อนของมุมอะซิ มุทเท่ากับ 0.39% และมุมอัลติจูดเท่ากับ 1.38%
4) ผลการชี้ ตาแหน่ งดาวของเครื่ องชี้ กลุ่มดาวและโปรแกรมชี้ กลุ่มดาว
ทั้งหมด 8 กลุ่มดาว จานวน 80 ดวง พบว่าเปอร์ เซ็นความคลาดเคลื่ อนของ
การชี้ตาแหน่งดาวมุมอะซิ มุทเท่ากับ 0.98% และมุมอัลติจูดเท่ากับ 0.76%
5) ผลจากการใช้โปรแกรมชี้ กลุ่มดาวและเครื่ องชี้ กลุ่มดาวมี เปอร์ เซ็ น
ความคลาดเคลื่อนไม่เกิ น 3 % แสดงให้เห็ นว่าเครื่ องชี้ กลุ่มดาวจักรราศี
ด้วยเลเซอร์ตามระบบพิกดั เส้นขอบฟ้ าที่สร้ างขึ้นมีประสิ ทธิ ภาพในการชี้
กลุ่มดาว

This research was to invent the Zodiac Pointing Instrument
by Laser in the Horizontal Coordinate System. The purposes of the
study were to invent the Zodiac Pointing Instrument, and to find out the
efficiency of the Zodiac Pointing Instrument. The methodology of the
research were started with 1) designing and inventing the Zodiac
Pointing Instrument, 2) developing the Star Pointing Program, 3) testing
the Star Pointing Program, 4) testing the Zodiac Pointing Instrument
together with the Star Pointing Program, and 5) finding out the
percentage error of the star pointing.
The study found that 1) the designed and invented Zodiac
Pointing Instrument was consisted of Green semiconductor laser using
for pointing to the stars, Microcontroller using for controlling the motor
working of Azimuth angle and Altitude angle, acceleration sensor and
angle measured sensor using for checking the angle of the Zodiac
Pointing Instrument, and the star pointing program, 2) the result of the
Star Pointing Program development was that the program composed of
the database of 151 stars in 12 star-groups, the Azimuth angle and
Altitude angle calculated part, the user interfacing, and the part of data
sending to the Zodiac Pointing Instrument through the serial port,
3) the result of using the Star Pointing Program to calculate the points of
151 stars found that the error of Azimuth angle was 0.39% and that of
Altitude angle was 1.38%. 4) the result of using the Zodiac Pointing
Instrument, when pointed to 80 stars in 8 star-groups, found the error of
Azimuth angle was 0.98% and that of Altitude angle was 0.76%, 5) the
result of using the Star Pointing Program together with the Zodiac
Pointing Instrument showed the error was not more than 3%.

คาสาคัญ: เครื่ องชี้กลุ่มดาว, เลเซอร์ , ระบบพิกดั เส้นขอบฟ้า, ดาวจักรราศี
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Conclusively, the Zodiac Pointing Instrument by Laser in the Horizontal
Coordinate System was effective.

HA=LST – RA

(1)

มุมอัลติจูด (ALT) หาได้จากสมการที่ (2)

Keywords: Star Pointing, Laser, Horizontal Coordinate System, Zodiac

sin( ALT)  sin( DEC) sin( LAT)  cos( DEC) cos( LAT) cos( HA)

1. บทนา

(2)

มุมอะซีมุท (AZ) หาได้จากสมการที่ (3)

การส ารวจและค้ น หาข้ อ มู ล เกี่ ยวกั บ อุ ป กรณ์ ติ ด ตาม
วัตถุ ท้องฟ้ าในประเทศไทยพบว่าระบบฐานตั้งกล้องโทรทรรศน์ ข อง
สุวิทย์ เทเลสโคป (Suvit Telescope) เป็ นระบบฐานตั้งกล้องชนิ ดมุมเงยมุมทิ ศ (Altazimuth Mount) ง่ายต่ อการใช้ห าวัตถุ ท ้องฟ้ า ข้อเสี ยคื อ
อุปกรณ์มีขนาดใหญ่ ไม่สะดวกต่อการพกพา [1] ส่ วนอุปกรณ์ติดตามวัตถุ
ท้องฟ้ าที่ เชื่ อมต่อกับ โปรแกรมถู ก พัฒนาขึ้น เป็ นโปรแกรมการติ ดตาม
วัตถุทอ้ งฟ้ าแบบกึ่งอัตโนมัติ โดยโปรแกรมจาลองท้องฟ้าจะส่ งชุ ดคาสั่ง
ไปยัง กลไกควบคุ ม อุ ป กรณ์ ติ ด ตาม ซึ่ งมี ไ มโครคอนโทรลเลอร์ แ ละ
สเต็ปมอเตอร์เป็ นอุปกรณ์หลักในการควบคุมการทางาน [2] กระบวนการ
ค้นหาตาแหน่งดาวที่ใช้ตน้ ทุนต่าคือ การใช้ดาวเทียมขนาดเล็กซึ่ งทางาน
ได้อย่างมี ป ระสิ ทธิ ภาพในค้น หาต าแหน่ งดาวในอวกาศ มี ข้ นั ตอนใน
ค้นหาตาแหน่งดาวคือ การศึกษาลักษณะเด่นของดาว และการศึกษาจาก
แคตตาล็อกดาว [3] ปัญหาที่พบบ่อยในการศึกษาด้านดาราศาสตร์ คือการ
ใช้ อุ ป กรณ์ สั ง เกตวั ต ถุ บ นท้ อ งฟ้ า เช่ น กล้ อ งโทรทรรศน์ และ
การชี้ตาแหน่งดาว ต้องอาศัยผูเ้ ชี่ยวชาญและมีความรู้ทางด้านดาราศาสตร์
หากขาดอย่างหนึ่ งอย่างใด การศึกษากลุ่มดาวและการชี้ ตาแหน่ งดาวอาจ
เกิดคลาดเคลื่อนได้
ดัง นั้น ผูว้ ิ จ ัย จึ ง คิ ด สร้ า งชี้ ก ลุ่ ม ดาวจัก รราศี ด้ว ยเลเซอร์ ต าม
ระบบพิกดั เส้นขอบฟ้า เพื่อช่ วยให้ผทู้ ี่มีความรู้ทางด้านดาราศาสตร์ ระดับ
เบื้องต้น สามารถศึกษากลุ่มดาวและหาตาแหน่งได้ดว้ ยตนเอง

cos( AZ) 

sin( DEC)  sin( ALT) sin( LAT)
cos( ALT) cos( LAT)

(3)

เมื่อ HA คือ มุมชัว่ โมง, LST คือ เวลาดาราคติทอ้ งถิ่น, LAT คือ ละติจูด
ผูส้ ังเกต, DEC คือ มุมเดคลิ เนชัน และ RA คือ มุมไรต์แอสเซนชัน 3)
ทดลองใช้โปรแกรมชี้ กลุ่ มดาวเที ยบกับโปรแกรม Stellarium v0.13.2
4) ทดสอบเครื่ องชี้ กลุ่ มดาวร่ วมกับโปรแกรมชี้ กลุ่มดาวในคืนที่ทอ้ งฟ้ า
เปิ ดและบริ เวณที่มืดสนิ ท คือ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 19.00 –
05.30 น. และพร้อมถ่ายภาพตาแหน่ งดาวที่ช้ ี บันทึกผลชี้ ดาวทั้ง 8 กลุ่ ม
ดาว จานวน 80 ดวง 5) หาเปอร์ เ ซ็ นความคลาดเคลื่ อนจากการใช้
โปรแกรมชี้ กลุ่ ม ดาวและเครื่ องชี้ กลุ่ ม ดาว ซึ่ งได้ ต้ ั ง เกณฑ์ ก ารมี
ประสิ ทธิ ภาพไว้ เมื่อมีเปอร์ เซ็นความคลาดเคลื่อนไม่เกิน 3%

4. ผลการวิจยั
ในการวิจยั เรื่ อง การสร้างเครื่ องชี้ กลุ่มดาวจักรราศีดว้ ยเลเซอร์
ตามระบบพิกดั เส้นขอบฟ้า ได้ผลการวิจยั ดังต่อไปนี้
1) ผลออกแบบและ สร้างเครื่ องชี้ กลุ่มดาว ดังภาพที่ 1 เครื่ องชี้
กลุ่มดาวประกอบด้วยเลเซอร์ สารกึ่ งตัวนาชี้ ดาวสี เขียว ไมโครคอนโทรล
เลอร์ ควบคุมการทางานมอเตอร์มุมอะซิ มุทและมุมอัลติจูดที่คานวณได้
จากโปรแกรมชี้ กลุ่ มดาว และเซ็ นเซอร์ ความเร่ งและเซ็ นเซอร์ วดั มุมใช้
ตรวจสอบมุมของเครื่ องชี้ กลุ่มดาว

2. วัตถุประสงค์ ของการวิจยั
1. เพื่อสร้างเครื่ องชี้ กลุ่มดาวจักรราศีดว้ ยเลเซอร์ ตามระบบ
พิกดั เส้นขอบฟ้า
2. เพื่อหาประสิ ทธิ ภาพของเครื่ องชี้กลุ่มดาวจักรราศีที่สร้ างขึ้น

3. วิธีดาเนินการวิจยั
การสร้ างเครื่ องชี้ กลุ่มดาวจักรราศีด้วยเลเซอร์ ตามระบบพิกดั
เส้นขอบฟ้า มีข้ นั ตอนการดาเนิ นการวิจยั ดังนี้ 1) ออกแบบเครื่ องชี้ กลุ่ ม
ดาวด้วยโปรแกรม Google SketchUp v8.1 และสร้ างเครื่ องชี้ กลุ่ มดาว
ตามที่ออกแบบไว้ 2) พัฒนาโปรแกรมชี้ กลุ่มดาวเพื่อคานวณมุมอะซิ มุท
และมุมอัลติจูดของดาวตามระบบพิกดั เส้นศูนย์สูตรฟ้ าเป็ นค่ามุมระบบ
พิกดั เส้นขอบฟ้า มุมชัว่ โมง (HA) หาได้จากสมการที่ (1)

ภาพที่ 1 เครื่ องชี้ กลุ่มดาว
2) ผลจากการพัฒนาโปรแกรมชี้ กลุ่ มดาว ประกอบด้ว ย
ฐานข้อมูลดาว 12 กลุ่มดาว จานวน 151 ดวง ส่ วนการคานวณมุมอะซิ มุท
และมุมอัลติจูด ส่ วนติดต่อผูใ้ ช้ และส่ วนส่ งข้อมูลไปยังเครื่ องชี้ กลุ่มดาว
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ผ่านพอร์ ตอนุ กรม โปรแกรมชี้ กลุ่มดาวและแผนผังการทางานร่ วมกับ
เครื่ องชี้กลุ่มดาว แสดงดังภาพที่ 2 และภาพที่ 3 ตามลาดับ

3) ผลการทดสอบใช้โปรแกรมชี้ กลุ่มดาวคานวณหาตาแหน่ งดาวทั้งหมด
12 กลุ่มดาว จานวน 151 ได้ผลดังตารางที่ 1 และ 2 จากตารางพบว่า เปอร์
เซ็นความคลาดเคลื่อนของโปรแกรมชี้ กลุ่มดาวมุมอะซิ มุทเท่ากับ 0.39%
และมุมอัลติจูดเท่ากับ 1.38%
ตารางที่ 1 มุมอะซิ มุทที่คานวณได้จากโปรแกรมชี้ กลุ่มดาว
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

ภาพที่ 2 โปรแกรมชี้ กลุ่มดาว

เริ่ มต้น
เลือกกลุ่มดาว อ่านข้อมูลดาวจากฐานข้อมูล
แสดงรายละเอียดของกลุ่มดาว เลือกชื่อดาว จากกลุ่มดาว
โปรแกรมคานวณตาแหน่ งดาว ตาม วัน เวลาปั จจุบนั โดยแปลงค่า Right
Ascension เป็ นค่า Azimuth และ แปลงค่า Declination เป็ นค่า Altitude

กลุ่มดาว
แกะ
วัว
คนคู่
ปู
สิ งโต
หญิงสาว
คันชัง่
แมงป่ อง
คนยิงธนู
แพะทะเล
คนแบกหม้อน้ า
ปลาคู่
ค่าเฉลี่ย

Stellarium
(องศา)
69.70
75.45
289.41
280.76
282.12
149.82
127.72
153.68
213.54
179.27
141.25
89.77

โปรแกรม
ชี้กลุ่มดาว
(องศา)
69.92
75.77
289.01
279.89
281.53
150.44
128.34
153.83
213.20
179.14
141.98
90.40

ความคลาด
เคลื่อน
(%)
0.31
0.41
0.14
0.31
0.21
0.78
0.49
0.32
0.16
0.16
0.63
0.70
0.39

ตารางที่ 2 มุมอัลติจูดที่คานวณได้จากโปรแกรมชี้ กลุ่มดาว

ส่ งข้อมูล มุม Azimuth และ Altitude ทาง Serial Port ไปยังเครื่ องชี้ดาว
Arduino อ่านข้อมูล Azimuth และ Altitude จาก Serial Port
สั่งให้ Stepping Motor ตัวที่ 1 หมุนในตาแหน่ ง Azimuth ( 0o- 360o)
มอเตอร์จะ Calibrate หาทิศเหนือก่อนเสมอ เซ็นเซอร์ความเร่ ง รุ่ น GY – 273
ได้อ่านค่า มุมที่เลเซอร์หมุนไปตามคาสั่ง
สั่งให้ Stepping Motor ตัวที่ 2 หมุนในตาแหน่ ง Altitude ( 0o – 90o)
และควบคุมเลเซอร์ ให้ยงิ แสงสี เขียวไปยังตาแหน่งดาว
เซ็นเซอร์วดั มุม รุ่ น GY – 521 อ่านค่ามุมที่เลเซอร์ช้ ีดาวนั้น
หน้าจอ LCD แสดงค่า Azimuth และ Altitude จากตัวเซ็นเซอร์ความเร่ งรุ่ น
GY – 273 วัดมุม Azimuth และเซ็นเซอร์วดั มุม รุ่ น GY – 521 วัดมุม Altitude

ที่

กลุ่มดาว

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

แกะ
วัว
คนคู่
ปู
สิ งโต
หญิงสาว
คันชัง่
แมงป่ อง
คนยิงธนู
แพะทะเล
คนแบกหม้อน้ า
ปลาคู่
ค่าเฉลี่ย

Stellarium
(องศา)
12.45
16.97
22.76
42.06
30.58
64.40
36.85
33.61
33.84
52.98
44.25
31.22

โปรแกรม
ชี้กลุ่มดาว
(องศา)
12.58
17.20
23.01
42.16
30.76
64.02
36.28
32.79
33.04
52.01
43.69
31.26

ความคลาด
เคลื่อน
(%)
1.36
1.52
1.44
0.35
0.76
0.99
1.57
2.49
2.28
1.84
1.32
0.52
1.38

4) ผลการชี้ ด าวของเครื่ องชี้ ก ลุ่ มดาวทั้งหมด 8 กลุ่ ม ดาว
จานวน 80 ดวง ได้ผลดังตารางที่ 3 และ 4 จากตาราง พบว่า เปอร์ เซ็น
ความคลาดเคลื่อนของเครื่ องชี้ กลุ่มดาวจักรราศีมุมอะซิ มุท เท่ากับ 0.98%
และมุมอัลติจูดเท่ากับ 0.76%

จบการทางาน

ภาพที่ 3 แผนผังการทางานของเครื่ องชี้ กลุ่มดาวและโปรแกรมชี้กลุ่มดาว
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เท่ากับ 0.98% และมุมอัลติจูด เท่ากับ 0.76% การใช้โปรแกรมชี้ กลุ่มดาว
และเครื่ องชี้ กลุ่ มดาวมี เปอร์ เซ็ นความคลาดเคลื่ อนไม่เกิ น 3% แสดงให้
เห็ นว่า เครื่ องชี้ กลุ่มดาวจักรราศีดว้ ยเลเซอร์ ตามระบบพิกดั เส้นขอบฟ้ าที่
สร้างขึ้นมีประสิ ทธิ ภาพ

Antares

6. กิตติกรรมประกาศ
วิ ท ยานิ พ นธ์ ฉ บั บ นี้ ส าเร็ จได้ ด้ ว ยความกรุ ณาจากผู ้ช่ ว ย
ศาสตราจารย์ ดร.สมฤดี ศรี ทับ ทิ ม ที่ ใ ห้ ทุ น สนั บ สนุ น ในงานวิ จ ัย นี้
ขอกราบขอบพระคุณ ดร. ภูเบศร์ พิพิธหิ รัญการ และ ดร.ปิ ยวดี ยาบุษดี
อาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์ที่กรุ ณาให้คาปรึ กษา แนะนา อ่าน และแก้ไข
ข้อพกพร่ องต่างๆ ตลอดจนให้ขอ้ คิดที่เป็ นประโยชน์ และดูแลให้กาลังใจ
แก่ผวู ้ ิจยั ด้วยความเอาใจใส่ อย่างดี ยิ่งเสมอมา ผูว้ ิจยั รู ้ สึกซาบซึ้ งในความ
กรุ ณา และขอกราบขอบพระคุณเป็ นอย่างสู งมา ณ โอกาสนี้

ภาพที่ 4 กลุ่มดาวแมงป่ อง (Scorpius) ณ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2560
ตารางที่ 3 มุมอะซิมุทที่ได้จากเครื่ องชี้กลุ่มดาว
ที่

กลุ่มดาว

1
2
3
4
5
6
7
8

แกะ
วัว
คนคู่
ปู
สิ งโต
หญิงสาว
คันชัง่
แมงป่ อง
ค่าเฉลี่ย

Stellarium
(องศา)
286.25
237.95
65.63
80.71
77.67
105.91
111.69
137.17

เครื่ องชี้กลุ่มดาว
(องศา)
284.75
233.50
67.07
82.17
78.44
106.31
111.60
137.21

ความคลาดเคลื่อน
(%)
0.52
1.87
2.19
1.80
0.99
0.37
0.08
0.02
0.98

7. เอกสารอ้ างอิง
[1] ธฤษพงศ์ ศิริบูรณ์. (2555). อุปกรณ์ติดตามวัตถุทอ้ งฟ้าชนิด
อิเควทอเรี ยลสาหรับการถ่ายรู ปทางดาราศาสตร์ . วิศวกรรมศาสตร
มหาบัณฑิต. มหาวิทยาลัยเชี ยงใหม่.
[2] ชนากานต์ สันติคุณาภรณ์. (2555). การพัฒนาโปรแกรมควบคุม
กึ่งอัตโนมัติสาหรับอุปกรณ์ติดตามวัตถุทอ้ งฟ้าชนิดอิเควทอเรี ย.
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต. มหาวิทยาลัยเชี ยงใหม่.
[3] K. Ho. (2012). A survey of algorithms for star identification with
low- cost - star trackers. Acta Astronautica. 73. 156-163.

ตารางที่ 4 มุมอัลติจูดที่ได้จากเครื่ องชี้กลุ่มดาว
ที่

กลุ่มดาว

1
2
3
4
5
6
7
8

แกะ
วัว
คนคู่
ปู
สิ งโต
หญิงสาว
คันชัง่
แมงป่ อง
ค่าเฉลี่ย

Stellarium
(องศา)
56.58
79.26
70.19
52.85
32.81
37.23
11.39
18.93

เครื่ องชี้กลุ่มดาว
(องศา)
57.50
79.17
69.76
52.17
33.33
37.40
11.40
19.00

ความคลาดเคลื่อน
(%)
1.63
0.11
0.61
1.29
1.58
0.46
0.09
0.37
0.76

5. สรุปผลการวิจยั
จากผลการวิจยั สรุ ปได้ว่า เมื่อทดสอบใช้โปรแกรมชี้ กลุ่มดาว
ค านวณหาต าแหน่ ง ดาวจ านวน 151 ดวง พบว่ า เปอร์ เ ซ็ น ความคลาด
เคลื่ อนของมุมอะซิ มุทเท่ากับ 0.39% และมุมอัลติ จูด เท่ากับ 1.38% เมื่ อ
ทดสอบการทางานของเครื่ อ งชี้ กลุ่ มดาวทั้งหมด 8 กลุ่ มดาว จานวน 80
ดวง พบว่า เปอร์เซ็นความคลาดเคลื่อนของการชี้ ตาแหน่ งดาวมุมอะซิ มุท
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เครื่ องส่ องไฟสาหรับภาวะตัวเหลืองด้ วยแอลอีดีทสี่ ามารถปรับความเข้ มแสงได้ โดยอัตโนมัติ
An automatically light intensity adjusting LED phototherapy lamp
เสนอ สะอาด* และ ดรุ ณี ชายทอง
หลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วิชยั
1 ถ.ราชดาเนิ นนอก ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 โทรศัพท์: 0-7431-7162 E-mail: s_saner@hotmail.com

1

บทคัดย่ อ

Keywords: phototherapy for jaundice, LED, microcontrollers,
automatically adjustable light intensity.

บทความนี้ เสนอเครื่ องส่ องไฟส าหรั บ ภาวะตัวเหลื อ งด้ว ย
แอลอีดีที่สามารถปรั บความเข้มแสงได้โดยอัตโนมัติ เพื่อนาไปใช้งาน
ด้านการแพทย์ด้วยการส่ องไฟรั ก ษาเด็ ก ทารกตัว เหลื อง ใช้ห ลอดไฟ
แอลอีดีที่มีความยาวคลื่ นแสง 460 ถึ ง 465 นาโนเมตร เป็ นแหล่งกาเนิ ด
แสง มี ไมโครคอนโทรลเลอร์ ทาหน้า ที่ ค วบคุ มการทางานของระบบ
สามารถตั้งเวลาเปิ ดปิ ดหลอดไฟและสามารถปรั บ ระดับความเข้มของ
แสงแบบอัตโนมัติ โครงสร้างถูกออกแบบให้สามารถใช้งานได้สะดวก มี
ผ้าม่านรอบตัวทารกเพื่อป้ องกันแสงออกมารบกวนภายนอก นอกจากนี้
ยังสามารถวัดอุณหภูมิบริ เวณโคมไฟและบริ เวณเตียงของทารก ผลการ
ทดสอบการทางานพบว่า เครื่ องส่ องไฟสาหรับภาวะตัวเหลื องฯ สามารถ
ให้ ค วามเข้ม ของแสงอยู่ ร ะหว่ า ง 21 ถึ ง 30 ไมโครวัต ต์ ต่ อ ตาราง
เซนติเมตรต่อนาโนเมตร เมื่อทดสอบด้วยเครื่ องบิลิมิเตอร์ และสามารถ
ปรับความเข้มของแสงโดยอัตโนมัติ สามารถตั้งเวลาการทางานได้สูงสุ ด
99 ชัว่ โมง 59 นาที โดยสู ญเสี ยกาลังไฟฟ้า 81 วัตต์

1. บทนา
ภาวะตัวเหลืองเป็ นภาวะที่พบได้ ในทารกแรกเกิ ดจะพบภาวะ
ตัวเหลืองได้สูงถึง 25–50 เปอร์เซ็นต์ ภาวะตัวเหลืองเกิ ดจากสารที่มีชื่อว่า
บิลิรูบินมีในปริ มาณที่มากกว่าปกติในทารก โดยจะอยูท่ ้ งั ในกระแสเลื อด
และแทรกตามเนื้ อเยือ่ ต่างๆ ทาให้มองเห็ นว่าทารกมีผิวสี เหลื อง [1] สถิติ
ทารกแรกเกิ ดโรงพยาบาลสงขลานคริ น ทร์ ปี 2556 จานวน 3,692 คน
พบว่าเกิ ดภาวะตัวเหลื อง 560 คน [2] การเกิ ด ภาวะตัวเหลื องแบ่งได้ 3
ลักษณะคือ (1) ภาวะดีซ่านสรี รวิทยา (2) ภาวะดี ซ่านพยาธิ วิทยา และ (3)
ภาวะที่ เ กี่ ย วกั บ แม่ เ กิ ด การรั ก ษามี 3 วิ ธี คื อ (1) การส่ องไฟ
(Phototherapy) (2) การถ่ายเปลี่ ยนเลื อด (Blood exchange) และ (3) การ
รักษาด้วยยา (Treatment medicine) ตามลาดับ [3]
การรั ก ษาแบบส่ อ งไฟเป็ นวิ ธี ก ารที่ นิ ย มใช้ รั ก ษาภาวะตัว
เหลืองในเด็กทารกอย่างแพร่ หลายทั้งในสถานพยาบาลของรัฐและเอกชน
[4]-[6] อย่า งไรก็ ต ามพบว่ า สถานพยาบาลหลายแห่ งยัง คงขาดแคลน
เครื่ องส่ องไฟที่มีประสิ ทธิ ภาพ อีกทั้งเครื่ องส่ องไฟส่ วนใหญ่ ต้องนาเข้า
จากต่ า งประเทศ มี ข นาดใหญ่ แ ละราคาสู ง มาก นอกจากนั้ นยัง มี
ผลข้างเคี ยงอัน เกิ ดจากความเข้ม แสงซึ่ งส่ งผลให้ ผูด้ ู แ ลทารก มี อาการ
คลื่นไส้อาเจียน จึงได้มีการพัฒนาเครื่ องส่ องไฟสาหรับภาวะตัวเหลื อง[4]
โดยศาสตราจารย์ นพ. เกรี ย งศัก ดิ์ จี ร ะแพทย์ พบว่ า เครื่ อ งส่ อ งไฟฯ
สามารถลดอุบตั ิการณ์การถ่ายเปลี่ ยนเลื อดของหน่ วยทารกแรกเกิ ดลงถึง
4 เท่า อย่างไรก็ตามพบว่าบริ เวณตรงกลางโคมไฟ จะให้พลังงานสู งกว่า
ขอบโคม การใช้งานจึงต้องจัดให้ทารกอยู่ตรงส่ วนกลางของโคม ต่อมา
นายแพทย์พิเชฐ บัญญัติ และคณะฯ ได้สร้ างเครื่ องส่ องไฟรั กษาเด็กแรก
เกิดตัวเหลือง[5] ใช้รักษาทารกแรกเกิดที่มีภาวะตัวเหลืองที่ยงั ไม่ถึงเกณฑ์
ที่ ต้อ งท าการเปลี่ ย นถ่ า ยเลื อ ด อย่ า งไรก็ ต าม เครื่ องดัง กล่ า วต้อ งใช้
กาลังไฟฟ้าสู ง และได้มีการนาเสนอนวัตกรรมการรักษาทารกตัวเหลือง
ด้วยการส่ องไฟด้วยแอลอีดีส่องไฟได้ท้ งั ด้านบนและด้านล่าง[6] เครื่ อง
ดังกล่าวสามารถใช้งานง่าย เคลื่ อนย้ายสะดวก ใช้พ้ืนที่ในการเก็บน้อย มี

คาสาคัญ : เครื่ องส่ องไฟส าหรั บ ภาวะตัวเหลื อง, หลอดไฟแอลอี ดี ,
ไมโครคอนโทรลเลอร์ , การปรับความเข้มแสงแบบอัตโนมัติ

Abstract
This paper presents an automatically light intensity adjusting
LED phototherapy lamp for use in the medical field. This equipment
has light wavelength range of about 460 to 465 nm from a high wave
source. The microcontroller is designed to control the system and set
the on-off time and the light intensity range is automatically adjusted.
The equipment is designed for an easy structure usage. It has a curtain
around the baby in order to prevent light from external interference.
And the system also has a temperature measure of the lamp and the
baby bed. The result of experiments shows the range of light intensity
between 21 to 30 uW/cm2/nm with a Billi-meter. The light intensity can
be automatically adjusted and on-off time can be set up to 99 hours and
59 minutes. This power dissipation is found to be 81 Watts.

9th ECTI-CARD 2017 “การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อตอบสนองท้องถิ่นและภาคอุตสาหกรรม”

181

บทความวิจยั
การประชุมวิชาการ งานวิจยั และพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 9
9th ECTI-CARD 2017, Chiang khan Thailand
จากหลักการทางานของเครื่ องส่ องไฟสาหรับภาวะตัวเหลื องฯ
ถูกนามาออกแบบเป็ นวงจรควบคุม การทางานดังแสดงในรู ปที่ 2 โดยมี
ไมโครคอนโทรลเลอร์ อาดุยโน่ ทาหน้าที่เป็ นหัวใจสาคัญของระบบ โดย
การรับค่าจากส่ วนรับข้อมูล เพื่อควบคุมชุดหลอดไฟแอลอีดี ชุดควบคุม
ระดับความสูงของโคมไฟ และแสดงผลค่าอุณหภูมิของเครื่ องที่ตาแหน่ ง
ต่างๆ

ความปลอดภัยจากรังสี อลั ตราไวโอเลต อย่างไรก็ตามเครื่ องดังกล่าวจะมี
ความร้อนสูง และมีแสงออกมารอบข้าง นอกจากนั้นยังได้มีการนาเสนอ
เครื่ องส่ อ งไฟส าหรั บ รั ก ษาภาวะตัว เหลื อ งในทารกแรกเกิ ด โดยใช้
หลอดไฟแอลอี ดีเป็ นแหล่ งกาเนิ ดแสง[7] คุณสมบัติเด่ นของหลอดไฟ
แอลอี ดี มี อายุก ารใช้งานยาวนาน ปล่ อยความร้ อนที่ ต่ า อย่างไรก็ ตาม
เครื่ องส่ องไฟรักษาตัวเหลื องที่ เสนอในข้างต้นไม่สามารถปรั บค่าความ
เข้มแสงได้ ทาให้การรักษาภาวะตัวเหลื องอาจต้องใช้เวลามากกว่าปกติ
หรื ออาจทาให้ทารกได้รับแสงเป็ นเวลานานเกินไป
ด้วยเหตุน้ ี จึงได้มีการนาเสนอเครื่ องส่ องไฟสาหรั บภาวะตัว
เหลืองด้วยแอลอีดีที่สามารถปรับความเข้มแสงได้ สามารถใช้งานอย่างมี
ประสิ ท ธิ ภ าพและมี ค วามปลอดภัย ในการใช้ง าน ประหยัด สู ญ เสี ย
กาลังไฟฟ้าต่า มีการป้ องกันแสงออกไปรบกวนรอบข้าง มี ระบบระบาย
ความร้อน สามารถปรับระดับของโคมไฟแบบอัตโนมัติ และสามารถตั้ง
เวลาเปิ ดปิ ดได้






รู ปที่ 1 บล็อกไดอะแกรมระบบควบคุมการทางานของเครื่ องส่ องไฟ
สาหรับภาวะตัวเหลืองด้วยแอลอีดี

2. การออกแบบเครื่ องส่ องไฟสาหรับภาวะตัวเหลืองฯ
เครื่ องส่ องไฟสาหรับภาวะตัวเหลืองดังในรู ปที่ 1 สามารถแบ่ง
การทางานได้เป็ น 3 ส่วน คือ (1) ส่ วนรับข้อมูล (2) ส่ วนประมวลผล และ
(3) ส่วนเอาต์พตุ ตามลาดับ มีรายละเอียดดังนี้
1. ส่ วนรับข้ อมูล ทาหน้าที่รับค่าจากคียแ์ พด ตัวตรวจรู ้ อลั ตร้าโซ
นิ ก และตัวตรวจรู้อุณหภูมิ เพื่อส่ งไปยังไมโครคอนโทรลเลอร์ คียแ์ พด
ทาหน้าที่รับค่าจากผูใ้ ช้เพื่อกาหนดค่าความสู งของโคมไฟให้มีระยะห่ าง
ตั้งแต่ระดับความสู ง 24-33 เซนติเมตร การตั้งเวลาในการทางาน และ
สามารถควบคุมการเปิ ดและปิ ดหลอดไฟแอลอีดีได้ ตามความต้องการ
ของผูใ้ ช้ ตัวตรวจรู้อลั ตร้ าโซนิ ก ทาหน้าที่ตรวจวัดระดับความสู งของ
โคมไฟ และตัวตรวจรู้อุณหภูมิ ทาหน้าที่ ตรวจวัดอุณหภูมิของโคมไฟ
และที่เ ตียงของทารก เพื่อป้ องกันอุณหภู มิที่สูงเกิ นไป ที่ อาจทาให้ เกิ ด
อันตรายต่อตัวทารกได้
2. ส่ วนการประมวลผล ทาหน้าที่รับ ข้อมูลจากส่ วนรั บข้อมูล
เพื่อทาการประมวลผลด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ อาดุยโน่ ตามโปรแกรม
ที่ได้ออกแบบไว้แ ล้ว ส่ งไปยังส่ วนของเอาต์พุต เพื่อให้ทางานได้อย่าง
ถูกต้อง และมีประสิ ทธิภาพตรงตามค่าที่รับมาจากอินพุต
3. ส่ วนเอาต์ พุต ทาหน้าที่ โดยรับค่ามาจากส่ วนประมวลผล เพื่อ
ควบคุมส่ วนต่างๆ ได้แก่ มอเตอร์ ไฟฟ้ ากระแสตรง หลอดแอลอีดี และ
จอแสดงผลแอลซีดี โดยมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงจะเป็ นแบบแกนชัก ทา
หน้าที่ ปรับระดับความสู งของโคมไฟให้ได้ระดับความสู งตามต้องการ
หลอดไฟแอลอีดี ทาหน้าที่ เป็ นแหล่ งกาเนิ ดแสง จอแสดงผลแอลซี ดีทา
หน้าที่แสดงข้อมูลการทางานของระบบ ได้แก่ ระดับความสู ง ค่าอุณหภูมิ
เป็ นต้น

รู ปที่ 2 วงจรเครื่ องส่ องไฟสาหรับตัวเหลืองด้วยแอลอีดีควบคุมการ
ทางานด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์

รู ปที่ 3 เครื่ องส่ องไฟสาหรับภาวะตัวเหลืองด้วยแอลอีดีที่ถูกออกแบบ
โครงสร้ างเครื่ องส่ องไฟสาหรั บภาวะตัวเหลื องที่ นาเสนอ ดัง
แสดงในรู ป ที่ 3 ถู ก ออกแบบให้ มี น้ า หนัก เบา สามารถใช้ง านและ
เคลื่ อ นย้า ยได้อ ย่ า งสะดวก มี ผ ้า ม่ า นเพื่ อ ป้ อ งกัน แสงออกมารบกวน
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เซนติเมตร พบว่าแสงมี ความยาวคลื่น ในช่วง 460 ถึง 465 นาโนเมตร
ความเข้มแสงจะขึ้นอยูก่ บั ระยะความห่ างของโคมไฟจนถึงเตียงของทารก
มีความเข้มแสงอยูร่ ะหว่าง 21 ถึ ง 30 ไมโครวัตต์ต่อตารางเซนติเมตรต่อ
นาโนเมตร ซึ่ งเหมาะสมในการรักษาภาวะตัวเหลื องของทารก รู ปที่ 7
แสดงการทดสอบหาค่าความสู งของเครื่ องส่ องไฟฯ ด้วยตัวตรวจรู้อลั ตร้า
โซนิกเปรี ยบเทียบระดับความสู งตลับเมตรวัดระยะทาง โดยการทดสอบ
ที่ระดับความสูง 20-30 เซนติเมตร เพิ่มระดับความสู งครั้งละ 1 เซนติเมตร
ทดสอบเป็ นจานวน 3 ซ้ า รู ปที่ 8 แสดงค่าความสัมพันธ์ของความสู งของเครื่ อง
ส่ องไฟฯ กับตลับเมตรวัดระยะทาง พบว่าค่าที่ได้มีลกั ษณะเป็ นเชิ งเส้น มี
ค่าความผิดพลาดสู งสุ ด 0.3 เปอร์ เซ็นต์ รู ปที่ 9 แสดงการวัดค่าอุณหภูมิ
ของเครื่ องส่ องไฟฯ โดยทาการวัดเปรี ยบเทียบระหว่างตัวตรวจรู ้ อุณหภูมิ
กับมิเตอร์ มาตรฐานที่บริ เวณโคมไฟและคลิปทารกแรกเกิ ด โดยทดสอบ
ในหอผูป้ ่ วยพักฟื้ นทารกที่ มีการควบคุ มอุณหภูมิที่ 25 องศาเซลเซี ยส
พบว่าที่โคมไฟมีค่าอุณหภูมิสูงสุ ด 29.5 องศาเซลเซี ยส และอุณหภูมิที่
คลิ ปทารกแรกเกิ ด มี ค่าอุณหภูมิสูงสุ ด 27.0 องศาเซลเซี ยส มี ค่าความ
ผิดพลาดไม่เกิน 0.4 เปอร์เซ็นต์

ภายนอก มีขนาดความสู ง 170 เซนติเมตร ความกว้าง 70 เซนติเมตร และ
ความยาว 70 เซนติเมตร ตามลาดับ ฐานของโครงสร้ างทาจากเหล็กทรง
สี่ เ หลี่ ย ม เสาแกนกลางใช้ เ หล็ ก ท่ อ กลมสามารถปรั บ ขึ้ น ลงได้โ ดย
อัตโนมัติดว้ ยตัวตรวจรู้ โคมไฟมีขนาดความกว้าง 62 เซนติเมตร ความ
ยาว 32 เซนติเมตร และความสูง 10 เซนติเมตร ทาจากอลูมิเนี ยม น้ าหนัก
เบา ทนความร้ อน และมีพดั ลมระบายความร้ อน โครงผ้าม่านจะใช้ราง
อลูมิเนี ยม เพื่อใช้ในการติ ดตั้งผ้าม่าน ทุกส่ วนถู กออกแบบให้สามารถ
ถอดประกอบได้ เพื่อความสะดวกในการใช้งาน
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รู ปที่ 6 ค่าความเข้มของแสงที่วดั ได้จากเครื่ องบิลิมิเตอร์ กบั ระดับความสูง
จากคลิปเด็กแรกคลอด
รูปที่ 5 การทดสอบวัดความเข้มของแสงของเครื่ องส่ องไฟฯ ด้วยเครื่ องบิ
ลิมิเตอร์ ยีห่ ้อโอลิมปิ ค รุ่ นบี 22

4. สรุป
เครื่ องส่ องไฟส าหรั บ ภาวะตัวเหลื องด้วยแอลอี ดี ที่สามารถ
ปรั บความเข้มแสงได้โดยอัตโนมัติ ที่ได้ออกแบบ สามารถให้ แ สงที่ มี
ความยาวคลื่น 460 ถึง 465 นาโนเมตร ซึ่ งเป็ นค่าที่นาไปใช้ในการรักษา
เด็กทารกตัวเหลืองด้วยการส่ องไฟ สามารถปรับความเข้มของแสงในช่ วง
21 ถึ ง 30 ไมโครวัตต์ต่อตารางเซนติ เ มตรต่อนาโนเมตร ด้วยการปรั บ
ระยะห่ างของโคมไฟโดยอัตโนมัติ สามารถวัดค่ าอุณหภูมิข องโคมไฟ
และบริ เ วณคลิ ป ทารกแรกเกิ ด ได้ โครงสร้ างถู ก ออกแบบให้ สามารถ
เคลื่ อ นย้า ยได้ส ะดวก มี ผ ้า ม่ า นรอบตัว ทารกเพื่ อ ป้ อ งกัน แสงออกมา
รบกวนภายนอก นอกจากนั้น ยัง สามารถตั้ง เวลาเปิ ดปิ ดล่ ว งหน้ า ได้
สู ญเสี ยพลังงานไฟฟ้ าเพียง 81 วัตต์ จึงเหมาะที่จะนามาใช้สาหรับการ

3. ผลการทดลองและวิจารณ์ ผล
เครื่ องส่องไฟสาหรับตัวเหลืองฯ ที่นาเสนอดังรู ปที่ 4 ถูกนามา
ทดสอบเพื่อหาประสิ ทธิ ภาพการทางาน โดยการทดสอบค่ าความเข้มแสงด้วย
เครื่ องบิลิมิเตอร์ ที่ระดับความสู งค่าต่างๆ ดังแสดงในรู ปที่ 5 โดยทาการ
ทดสอบวัดค่าในบริ เวณต่างๆ ของคลิ ปทารกแรกคลอดใน 3 ตาแหน่ ง
(ตรงกลาง ด้านซ้าย และด้านขวา) ทดสอบเป็ นจานวน 3 ซ้ า รู ปที่ 6 แสดง
ค่าความเข้มของแสงจากหลอดไฟแอลอีดีที่วดั ได้จากเครื่ องบิลิมิเตอร์ ใน
ตาแหน่งต่างๆ ที่ระดับความสู งจากคลิปเด็กแรกคลอด ในช่ วง 24 – 33
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รั ก ษาเด็ก ทารกตัวเหลื องด้วยการส่ องไฟ เพื่อลดการนาเข้าสิ นค้าจาก
ต่างประเทศต่อไป

5. กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุ ณ โรงพยาบาลหาดใหญ่ แ ละโรงพยาบาลสงขลา
นคริ นทร์ ที่ให้ความอนุเคราะห์เครื่ องมือ สถานที่ในการทดสอบและให้
คาปรึ กษาต่างๆ ทาให้ผลงานวิจยั นี้ สาเร็ จลุล่วงไปด้วยดี
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รูปที่ 7 การทดสอบความแม่นยาของระดับความสู งของเครื่ องส่ องไฟ
สาหรับภาวะตัวเหลืองโดยใช้ตวั ตรวจรู้ อลั ตร้าโซนิก
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รูปที่ 8 การเปรี ยบเทียบค่าความสู งของเครื่ องส่ องไฟฯ ได้จากตัวตรวจรู้ อลั ตร้า
โซนิกกับเครื่ องมือวัดระยะทาง


รูปที่ 9 การทดสอบวัดค่าอุณหภูมิของเครื่ องส่ องไฟฯ ด้วย เปรี ยบเทียบ
กับเครื่ องวัดอุณหภูมิแบบอินฟราเรด
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เครื่ องช่ วยกายภาพบาบัดกล้ามเนื้อแขนอ่อนแรง
The Physical Therapy for Arms
ธนาฒน์ สุ กนวล1, สิ วรุ จน์ หนูหลง2, พิพฒ
ั น์ อมตฉายา3, วิชชุ พงษ์ วิบูลเจริ ญ4, ไมตรี ธรรมมา5
1
สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
2
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่ องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

กล้ามเนื้ อที่แขนมากขึ้น ซึ่ งการทากายภาพบาบัดนี้ จาเป็ นต้องมีคนที่คอย
ช่วยเหลืออยูต่ ลอดเวลา ทาให้เป็ นภาระแก่เจ้าหน้าที่ในสถานพยาบาลมาก
ขึ้น
เพื่อเป็ นการช่ วยเหลือผูป้ ่ วยและลดภาระหน้าที่ของเจ้าหน้าที่
ในสถานพยาบาลในการดูแลผูป้ ่ วย คณะผูจ้ ดั ทาจึงได้มีแนวคิดที่จดั ทา
เครื่ องช่วยกายภาพบาบัดกล้ามเนื้อแขนที่อ่อนแรง โดยเครื่ องสามารถนับ
จานวนครั้งที่ผปู ้ ่ วยแกว่งแขนถึ งองศาที่ถูกกาหนดโดยเจ้าหน้าที่พยาบาล
เมื่ อผูป้ ่ วยแกว่งแขนได้ตามองศาที่ ก าหนดเครื่ องก็ จะท าการนับ แล้ว
แสดงจ านวนนั บ ที่ จ อ LCD ผู ้ ป่ วยจะสามารถเห็ น ผลว่ า ตนเองมี
ความสามารถ แกว่งแขนได้กี่ ค รั้ งซึ่ งทาให้ ผูป้ ่ วยมี แ รงจูงใจในการทา
กายภาพบาบัดโดยตนเองมากขึ้น

บทคัดย่ อ
บทความนี้ น าเสนอการออกแบบและสร้ า งนวัต กรรม
เครื่ องช่วยกายภาพบาบัดกล้ามเนื้ อแขนอ่อนแรง โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อ
ช่วยแบ่งเบาภาระหน้าที่ผดู ้ ูแลและควบคุมการกายภาพบาบัดอีกทั้งยังช่ วย
ให้ผปู้ ่ วยได้ทากายภาพบาบัดด้วยตนเองได้ โดยมีองค์ประกอบที่สาคัญ
ได้แก่ เอ็นโค้ดเดอร์ เป็ นอุปกรณ์ ตรวจสอบการหมุน คียแ์ พดส่ วนที่ รับ
ข้อมูล ส่ วนไมโครคอนโทรลเลอร์ ใช้เป็ นการประมวลผลสั่งการทางาน
ของเครื่ อง สร้ างวงจรกลับมอเตอร์ H-Bridge โดยมีผลการทดลองจาก
การทดสอบเครื่ องและถูกนาไปใช้งานจริ งกับผูป้ ่ วย เพื่อทาการฟื้ นฟูและ
สามารถสร้างแรงจูงใจที่จะทากายภาพบาบัดมากขึ้น
คาสาคัญ: รู ปแบบบทความ, ขนาดตัวอักษร, รู ปแบบตัวอักษร

2. หลักการทางานของเครื่ องช่ วยกายภาพบาบัดกล้ ามเนื้อแขน
อ่ อนแรง

Abstract
This article presents design and creation for innovative, The
Physical Therapy for Arms. To help caregiver and physiotherapist, and
to enable the patient to undergo physical therapy. The key elements are
Encoder is a rotating motor device. Keyboard, receiving part
microcontroller is used to process the machine. The H-Bridge motor
circuit is backed by a test of the machine and is actually used with the
patient. To rehabilitate and to be motivated to do more physical therapy.

วงจรที่ ใช้นามาในโครงงานเครื่ องช่ วยกายภาพบาบัดกล้ามเนื้ อแขนอ่อนแรงเมื่อนาแนวคิดมาเขียนเป็ นบล็อกไดอะแกรมดังรู ปที่ 1

LCD Display

Encoder

Keywords: submission procedure, manuscript format, font size, font
style, blank line

Microcontroller
Unit

LED

1. บทนา

Bazzer

อาการของกล้ามเนื้ ออ่อนแรง [1] คืออาการผิดปกติของระบบ
ประสาทอย่างหนึ่ ง ส่ งผลให้ร่างกายของผูป้ ่ วยนั้นบังคับกล้ามเนื้ อหรื อ
เคลื่ อนไหวร่ างกายไม่ได้ตามปกติ กรณี ในส่ วนของการอ่อนแรงที่แขน
ผูป้ ่ วยจะไม่สามารถยกหรื อขยับแขนได้ตามปกติ โดยผูป้ ่ วยที่ ได้รับการ
รั ก ษาจากอาการกล้ า มเนื้ ออ่ อ นแรงจึ ง จ าเป็ นต้ อ งได้ รั บ การท า
กายภาพบาบัด อย่างต่อเนื่ องและสม่ าเสมอ เพื่อช่ วยให้ผปู ้ ่ วยได้บริ หาร

รู ปที่ 1 บล็อกไดอะแกรมการทางานของเครื่ องช่วยกายภาพบาบัด
กล้ามเนื้อแขนอ่อนแรง
เอ็นโค้ดเดอร์ จะทาหน้าที่ตรวจจับมุมของการหมุน (การแกว่งแขน) แล้ว
ส่ งค่าที่ได้ไปยังไมโครคอนโทรลเลอร์ ดังนั้นในกรณี นวัตกรรมนี้ ซ่ ึ งเอ็น
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โค้ดเดอร์ ทาหน้าที่เหมือนผูต้ รวจการทางาน การเคลื่อนที่ ความเร็ ว และ
ตาแหน่งของแกนเพลาแล้วรายงานผลไปยังไมโครคอนโทรลเลอร์ ซ่ ึ งมี
วงจรดังรู ปที่ 2

Rotary Encoder หรื อเรี ยกว่าการ Shaft encoder เป็ นอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิ กส์ทางกล ที่แปลงตาแหน่ งเชิ งมุม หรื อความเคลื่อนไหวของ
เพลาไปเป็ นสั ญ ญาณดิ จิ ท ัล ซึ่ งน ามาประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ นการประดิ ษ ฐ์
เครื่ องช่ ว ยกายภาพบ าบัด กล้ า มเนื้ อ แขนอ่ อ นแรง โดยจะใช้ ใ นการ
ตรวจจับมุมของแกนเพลา เมื่อผูป้ ่ วยได้หมุนแกนเพลาได้ตามมุมที่ นัก
กายภาพบ าบัด ก าหนดไว้ สั ญ ญาณที่ ไ ด้ ก็ จ ะน าไปประมวลผลโดย
ไมโครคอนโทรลเลอร์ แล้วใช้เป็ นเงื่อนไขการตรวจนับ การแกว่งแขน
ต่อไป
วงจรควบคุมมอเตอร์ เป็ นวงจรที่ควบคุมทิศทางของมอเตอร์
เพื่อใช้สาหรับปรับระดับของแกนเพลาให้มีความสู งที่เหมาะสมกับความ
สู งของผูป้ ่ วยในการกายภาพบาบัด โดยจะใช้วงจร H-Bridge ซึ่ งวงจร
ประกอบไปด้วย ทรานซิ สเตอร์ 4 ตัว ต่อดังรู ปที่ 4 แต่ในการการทางาน
ของวงจรนั้นทรานซิ สเตอร์ จะทางานเพียง 2 ตัว เพื่อควบคุมการหมุนด้าน
หนึ่ ง และจะสลับการทางานอีก 2 ตัว เพื่อควบคุมหรื อสลับการหมุนของ
มอเตอร์ เพื่อปรับระดับแกนเพลาขึ้น หรื อลงตามต้องการ

+5V

VCC

GND
Microcontroller
Unit

Encoder

A

Port 3

B

Port 2

รู ปที่ 2 วงจรรับสัญญาณเอ็นโค้ดเดอร์
โดยข้อมูลที่ประมวลผลได้จะถูกส่ งไปยังจอแสดงผล LCD ขนาด 162
ตัวอักษร และ ในส่ วนของลาโพงบัสเซอร์ จะทาหน้าที่เป็ นตัวสร้ างเสี ยง
เตือน เพื่อใช้ในการส่ งสัญญาณเสี ยงเตือน เมื่อผูป้ ่ วยหมุนการแกว่งของ
แขนจนถึงมุมที่กาหนด และถึงจานวนครั้งที่กาหนดเอาไว้

+12V
+5V

3. การดาเนินงาน
การออกแบบตัว เครื่ องจะแบ่ ง ออกเป็ น 2 ส่ ว นคื อ ส่ ว น
โครงสร้างของเครื่ อง และส่ วนการควบคุมการทางานทางอิเล็กทรอนิกส์
ซึ่ งประกอบไปด้วย วงจรไฟเลี้ยง วงจรรับค่าเอ็นโค้ดเดอร์ วงจรควบคุม
มอเตอร์ วงจรแสดงผลผ่านหน้าจอ LCD และตัวไมโครคอนโทรลเลอร์
วงจรจ่ายแรงดันให้อุปกรณ์ จะใช้วงจรสวิทซ์ช่ิ งเพาเวอร์ ซับ
พลายในการจ่ายแรงดัน ให้แก่ วงจรประมวลผลไมโครคอนโทรลเลอร์ ,
วงจรขับมอเตอร์ , เอ็นโคดเดอร์ เป็ นต้น โดยวงจรมี กาลังจ่ายกระแสได้
สู งสุด 30 A และจ่ายแรงดันได้สูงสุ ด 20 V

4N25

Q1

Q3

1.1k

1.1k
Motor

+5V

4N25

470
Q2
1.1k

Q4
1.1k

รู ปที่ 2 ควจรควบคุมมอเตอร์แบบ H-Bridge
การทางานของโปรแกรมควบคุม เครื่ องช่ วยกายภาพบาบัด
กล้ามเนื้ อแขนอ่อนแรง จากรู ปที่ 5 แผนผังการทางานของโปรแกรม เมื่อ
ทาการเปิ ดสวิตช์ โปรแกรมจะสัง่ ให้ไมโครคอนโทรเลอร์ รอรับค่าจากคีย ์
แพดเพื่อให้ทาการกาหนดมุมของการแกว่งแขน และกาหนดจานวนครั้ง
ของการแกว่งแขน เมื่ อกาหนดค่าต่าง ๆ เรี ยบร้ อยแล้ว ก็จะเป็ นการเริ่ ม
ฟั งก์ชันการกายภาพ โดยไมโครคอนโทรเลอร์ จะรอรั บค่าจากเอ็นโค้ด
เดอร์ ว่าหมุนถึ งมุมที่กาหนดไว้หรื อไม่ ถ้าหากยังไม่ถึงระบบการนับจะ
ยังไม่เริ่ มทางาน แต่เมื่อผูป้ ่ วยทาการแกว่งแขนถึงมุมที่กาหนด ระบบการ
นับก็จะเริ่ มทางานโดยการนับขึ้ นที ละ 1 ครั้ง พร้ อมส่ งสัญญาณเตื อน
และเมื่ อนับถึ งจานวนที่กาหนดเอาไว้ LED สี แดง จะติ ด พร้ อมกับเสี ยง
เตือนว่าสิ้ นสุ ดการทากายภาพบาบัด ทั้งนี้ การกาหนดฟั งก์ชนั่ ดังกล่าวจะ

Encoder

Power Supply
30 V 20 A

470

Motor

Microcontroller

รู ปที่ 3 การบริ การจัดการแหล่งจ่ายแรงดัน
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เป็ นการเสริ มสร้ า งก าลั ง ใจให้ แ ก่ ผู ้ป่ วยได้ มี ค วามพยายามท าการ
กายภาพบาบัดให้มากขึ้น เพื่อการฟื้ นฟูร่างกายให้เป็ นปกติต่อไป
เริ่ ม

รับ ค่าองศาที่ตอ้ งการจากคีย์แ พด

รับ ค่าจานวนครั้งที่ต ้องการจากคีย แ์ พด

รู ปที่ 7 ผลการวัดมุมการหมุนของแกนเพลา
รับ ค่าองศาจากเอ็น โค ด้ เดอร์
LED สี เขีย วติด
ถึงองศาที่กาหนด

จากรู ปที่ 7 ผลการวัดมุมของแกนเพลา โดยการวัดจะทาการ
ปรับแกนเพลาให้ได้ตามมุมเพลตวัดมุมโดยมีค่าการวัดตั้งแต่ 10, 20, 30,
40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110 และ 120 องศา ตามลาดับ โดยแต่ละมุม
จะท าการปรั บ เกนเพลา แล้ว อ่ า นค่ า ที่ ว ดั ได้จ ากการประมวลผลของ
ไมโครคอนโทรลเลอร์ ผ่านจอ LCD จานวน 3 ครั้ง แล้วมากหาค่าเฉลี่ ย
และ ค่าความผิดพลาดเมื่อเทียบกับเพลตวัดมุมโดย

ไม่ใช่

ใช่
LED สี แดงติด

นับ จานวนที่ล ะ1
ไม่ใช่

ถึงจานวนที ่ก าหนด
ใช่
LED สี แดงติดค า้ ง

% error
BUZZER เตือน



xa  xb

 100%

xa

จบการทางาน

เมื่อ xa คือ ค่าที่ วดั ได้จากการประมวลผลของไมโครคอนโทลเลอร์ ,
รู ปที่ 5 แผนผังการทางานของโปรแกรมควบคุม เครื่ องช่วยกายภาพบาบัด
กล้ามเนื้ อแขนอ่อนแรง

xb คือ ค่าที่อ่านได้จากเพลตวัดมุม โดยจากการทดลองดังกล่าวได้ผลดัง

ตารางที่ 1

4 ผลการทดลอง
การทดลองสอบเทียบการอ่านค่ ามุมที่ เกิ ดจากการหมุน ของ
ของแกนเพลา จากรู ปที่ 6 ทาการวัดค่ามุมจากเพลทวัดมุมเที ยบกับค่าที่
แสดงบนจอ LCD เป็ นการเทียบค่าที่แสดงออกบนจอ LCD ว่าตรงตามค่า
มาตรฐานหรื อไม่ และมีค่าผิดพลาดเท่าไร โดยทาการเริ่ มทดลองที่มุม 10
องศา จนถึง 120 องศา โดยผลการทดลองที่ได้แสดง ดังรู ปที่ 8

จากแผ่นเพลทวัด
องศา(องศา)
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
120

รู ปที่ 6 วัดค่าองศาจากแผ่นเพลทวัดองศาเทียบกับค่าที่แสดงบน
จอแสดงผล LCD

ค่ าที่แสดงบนจอแสดงผล
LCD (องศา)
10.36
20.04
30.08
40
50.15
60.22
69.91
80.06
90.12
100.45
110.15
120.41

ค่ าผิดพลาด (องศา)
0.36
0.04
0.08
0
0.15
0.22
0.09
0.06
0.12
0.45
0.15
0.41

จากตารางที่ 1 พบว่า ผลของการวัดมุมของแกนเพลาเมื่อเทียบกันระหว่าง
ค่าที่ วดั ได้จากการประมวลผลของไมโครคอนโทลเลอร์ กับ แผ่นเพลต
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พบว่ามีค่าความผิดพลาดมากที่ สุด ที่ 100 องศา และค่าผิดพลาดที่ น้ อย
ที่สุดที่ 40 อาศา
การนาไปทดลองกับผูป้ ่ วยจริ ง ดังรู ปที่ 9 โดยการทดลองนี้ ได้
นาไปใช้ทดลองที่โรงพยาบาลเทพรัตน์ นครราชสี มา โดยทาการทดสอบ
ความพึงพอใจจากการใช้งานของผูป้ ่ วยจริ ง จานวน 15 คน แบ่งเป็ นชาย 6
คน และหญิ ง 9 คน จากแบบสอบถามความพึงพอใจของผูเ้ ข้ารั บการ
ทดสอบทากายภาพบ าบัด มี ระดับความพึ ง พอใจ 5 ระดับ ซึ่ งจากการ
สอบถามความพึงพอใจของผูเ้ ข้ารับการทดสอบทากายภาพบาบัดจานวน
15 คน มีคะแนนความพึงพอใจดังนี้

5.สรุ ป
เครื่ องกายภาพบาบัดผูป้ ่ วยกล้ามเนื้ อแขนอ่อนแรง ได้มีส่วน
ช่ วยให้ ผูป้ ่ วยมี แ รงจู งใจในการท ากายภาพบ าบัด มากขึ้ น และ ป้ องกัน
ไม่ ใ ห้ ก ล้า มเนื้ อ ที่ ไ ม่ ไ ด้ใ ช้ง านนาน ๆ ฝ่ อลี บ ลง ซึ่ งผลจากการน าไป
ทดลองจากผูป้ ่ วยจริ งได้รับการตอบรับเป็ นอย่างดี
6. กิตติกรรมประกาศ
เครื่ องมื อ ส าหรั บ ท าการทดลองได้ค วามอนุ เ คราะห์ จ าก
โรงพยาบาลเทพรั ต น์ นครราชสี มา และสาขาวิ ช าวิ ศ วก รรม
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ คณะวิ ศ วกรรมศาสตร์ แ ละสถาปั ต ยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน และงบประมาณสนับสนุนจาก
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลอีสาน จึงขอขอบคุณมา ณ ที่น้ ี

ตารางที่ 2 ระดับความพึ่งพอใจของผูเ้ ข้ารับการทดสอบทากายภาพบาบัด
จานวน 15 คน
ความพึงพอใจในการใช้ งาน
เครื่ องช่ วยกายภาพบาบัดผู้ป่วย
กล้ ามเนื้อแขนอ่ อนแรง

1. สามารถช่วยเหลือผูป้ ่ วยในการ
ทากายภาพบาบัด
2. ความปลอดภัย ของเครื่ องช่ วย
กายภาพบาบัด
3. ระยะเวลาการทาการภาพบาบัด
4. ช่ ว ยลดภาระหน้า ที่ ข องผู ด้ ู แ ล
การทากายภาพบาบัด
5. สามารถรั บรู ้ ถึง กาลังแขนของ
ตนเอง
6. สะดวกต่อการใช้งาน

ระดับความพึง่ พอใจ (คน)
มาก มาก ปา น น้ อย น้ อ ย
ที่สุด
กลาง
ทีส่ ุ ด

8

6

1

-

-

12

2

1

-

-

4

10

1

-

-

8

6

1

-

-

10

5

-

-

-

11

4

-

-

-

เอกสารอ้างอิง
[1] วิสุทธินี เทือกทอง, พ.บ.; วิษณุ กัมทรทิพย์, พ.บ., ป.ชั้นสู ง (เวช
ศาสตร์ ฟ้ื นฟู), ว.ว. (เวชศาสตร์ ฟ้ื นฟู); นิสากร คงศรี , ศศ.ม. ภาควิชา
เวชศาสตร์ ฟ้ื นฟู คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล
มหาวิทยาลัยมหิ ดล

จากตาราง 2 ระดับความพึ่งพอใจของผูเ้ ข้ารับการทดสอบทา
กายภาพบาบัดจานวน 15 คน โดยรวมแล้วอยูใ่ นเกณฑ์ที่ดี และมีผปู้ ่ วยที่
เข้า รั บ ท ากายภาพบ าบัด รวมทั้ง ผู ้ดู แ ลการท ากายภาพบ าบัด ได้ใ ห้
คาแนะนาต่าง ๆ ได้แก่ ควรเพิ่มแรงต้านได้มาก ๆ, ทาที่ยดึ มือติดกับที่ จบั ,
มีเก้าอี้สาหรับผูป้ ่ วยที่ไม่มีแรงยืน

รู ปที่ 8 การทาไปทดลองกับผูป้ ่ วยจริ ง ณ โรงพยาบาลเทพรัตน์
นครราชสี มา
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การตรวจวัดอัตราการเต้ นของหัวใจและความอิม่ ตัวของออกซิเจนในเลือดโดยใช้ กล้องจากสมาร์ ทโฟน
Measurement of Heart Rate and Blood Oxygen Saturation Using Smartphone Camera
กันตภณ สุ มณฑา1 และ ชาญชัย ปลื้มปิ ติวิริยะเวช2
1
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บทคัดย่อ

ตามแต่ ช่วงอายุ โดยวัย รุ่ น ถึ ง วัย ผู ้ใหญ่ จะมี อ ัต ราการเต้น ของหั วใจที่
ประมาณ 60-100 ครั้งต่อนาที (bpm) ปั จจัยที่ทาให้อตั ราการเต้นของหัวใจ
ของคนไม่เท่ากันมาจากหลายสาเหตุ ยกตัวอย่างเช่น อายุ สภาพร่ างกาย
โดยขณะพักผ่อนอัตราการเต้นของหัวใจจะเต้นช้ากว่าตอนเคลื่อนไหว
อารมณ์ขณะเศร้าอัตราการเต้นของหัวใจจะช้ากว่าปกติ [1] อัตราการเต้น
ของหัวใจจะเป็ นตัวบอกถึงการทางานของหัวใจ ซึ่ งถ้าอัตราการเต้นของ
หัวใจผิดปกติอาจสุ่ มเสี ยงต่อการเป็ นโรคหัวใจ ความดัน โรคปอด สมอง
ขาดเลือด ออกซิ เจนในเลือดต่า เป็ นต้น [1],[2] การวัดความอิ่มตัวของ
ออกซิเจนในเลือด มี 2 แบบ คือแบบคุกคาม (invasive) เช่น การเจาะเลือด
และแบบไม่ คุ ก คาม (non-invasive) โดยใช้เ ครื่ อ งวัด ความอิ่ ม ตัวของ
ออกซิ เจน (pulse oximeter) หรื อ PO ถ้าความอิ่มตัวของออกซิ เจนใน
เลือดผิดปกติอาจคาดการณ์ ได้ว่าเป็ นโรคความดัน หรื อ ภาวะออกซิ เจน
ในเลือดต่า (hypoxemia) เป็ นต้น [2]
ปั จจุบ ันการวัดความอิ่ม ตัวของออกซิ เจนในเลื อดและอัตรา
การเต้นของหัวใจทาได้ง่ายมากขึ้นโดย PO ซึ่งใช้สาหรับวัดอัตราการเต้น
ของหัวใจและความอิม่ ตัวของออกซิ เจนในเลือดโดยที่ไม่ตอ้ งเจาะเลือด
ใช้เพียงแค่นิ้วมือ ของผูป้ ่ วยในการวัด แต่ก็อาจจะมี ปัญหาตรงที่ตอ้ งไป
ตรวจที่โรงพยาบาลขนาดใหญ่ หรื อ ตรวจกับเครื่ องวัดที่มีมาตรฐานซึ่ ง
ขนาดไม่เหมาะสมที่จะพกพาในระหว่างการดาเนิ นกิ จวัตรประจาวัน ทา
ให้ไม่สามารถตรวจวัดได้อย่างสม่าเสมอ
งานวิจัย นี้ จึ ง ได้น าเสนอวิธี ก ารตรวจวัด อัต ราการเต้น ของ
หั ว ใจและความอิ่ ม ตั ว ของออกซิ เ จนในเลื อ ดโดยสมาร์ ท โฟนรุ่ น
Samsung galaxy J7 และการประมวล ผลภาพ ซึ่ งในสมาร์ ทโฟนจะมี
LED ทาหน้าที่ปล่อยคลื่นแสงและตัวกล้องวิดีโอทาหน้าที่รับคลื่นแสง
แล้วมาประมวลผลในโปรแกรม เพื่อวัด ความแม่น ยาของวิธี ของผูว้ ิจัย
และเครื่ องมือวัดความอิม่ ตัวของออกซิเจนในเลือดจริ ง ความถูกต้องของ
ข้อ มู ล มี จากหลายปั จจัย เช่ น แสงมี มากเกิ น ไปหรื อ น้ อ ยเกิ น ไป [3]
ตาแหน่ งที่วางนิ้ วมือลงบนโทรศัพท์ [4] เป็ นต้น

อัตราการเต้นของหัวใจและความอิม่ ตัวของออกซิเจนในเลือด
สามารถใช้ประเมินสุ ขภาพเบื้องต้นของมนุ ษย์ได้ งานนี้ จึงได้นาเสนอการ
วัดอัตราการเต้นของหัวใจกับความอิ่มตัวของออกซิ เจนในเลือดโดยใช้
สมาร์ ท โฟนและการประมวลผลภาพ เนื่ อ งจากสมาร์ ท โฟนถื อ เป็ น
อุปกรณ์ที่ใช้กนั อยู่แพร่ หลายในปั จจุบนั และฟั งก์ชนั มีให้เลือกหลากหลาย
แนวคิดคือการใช้ การประมวลผลด้วยภาพและวิดีโอ วิเคราะห์ การดูดซับ
ของความเข้มแสงเมื่อผ่านนิ้ วมื อที่บ ันทึก ได้จากกล้อ งบนสมาร์ ท โฟน
พร้อมทั้งเปิ ดแเฟลช ผลจากการทดลอง จากการทดลอง 20 คน อายุ17-88
ปี พบว่า อัตราการเต้นของหัวใจและความอิม่ ตัวของออกซิ เจนในเลือดมี
ความคลาดเคลื่อนจากการวัดโดยเครื่ องวัดความอิ่มตัวของออกซิ เจนไม่
เกิน 2 เปอร์ เซ็นต์

Abstract
Heart rate and blood oxygen saturation can be used to assess
primary health condition. In this work, we propose the method to
measure the heart rate and blood oxygen saturation by using
smartphone and image processing techniques because nowadays the
smartphone has become increasingly essential in our daily and has a
wide range of features. This method relies on image and video
processing algorithms to analyze the absorption of light intensity on
human’s finger recorded by smartphone camera with a flash light. The
results from 20 subjects aged between 17 and 88 show that heart rate
and oxygen saturation miss from the Pulse Oximeter no more than 2
percent.
Keywords: oxygen saturation, Heart rate, smartphone

1.บทนา
ร่ างกายของคนปกติ จะมีอตั ราการเต้นของหัวใจที่ไม่เท่ากัน
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2.ขั้นตอนและกระบวนการ
การตรวจวัดหาอัตราการเต้นของหัวใจและความอิ่ มตัวของ
ออกซิเจนในเลือด โดยปกติจะใช้ PO ในการตรวจสอบ ดังรู ปที่ 1 และ 2
หลักการของ PO คือ ดูดซับคลื่นแสงที่แตกต่างกันของฮีโมโกลบินที่จบั
กั บ ออกซิ เ จนและฮี โ มโกลบิ น ที่ ไ ม่ จั บ กั บ ออกซิ เ จน เครื่ อง PO
ประกอบด้วย 2 ส่ วนหลักคือ ตัวตรวจวัด ที่มีส่วนปล่อยและรั บคลื่นแสง
และตัวรั บสัญญาณ [2] ซึ่ งสมาร์ ทโฟนจะมี LED ทาหน้ าที่ปล่ อยคลื่ น
แสงและตัวกล้องวิดีโอทาหน้าที่รับคลื่นแสง

การหาอัตราการ
เต้นของหัวใจ

การหาความอิ่มตัวของ
ออกซิเจนในเลือด

รู ปที่ 3 ขั้นตอนการตรวจวัดหาอัตราการเต้นของหัวใจและความอิ่มตัว
ของออกซิเจน

การเก็บข้ อมูลจากกล้องของโทรศัพท์
การเก็บข้อมูลจากกล้องของโทรศัพท์มือถือจะมีความคมชัด
มากกว่ากล้องของเว็บแคม [8] โดยรั บมาในรู ปแบบของวิดีโอดังรู ปที่ 4
และ 5 เป็ นเวลา 1 นาที แล้วแบ่งพิจารณาในแต่ละเฟรมของวิดีโอ โดยจะ
เลือกออกมาเป็ นเฟรมๆเฉพาะช่องสัญญาณสี แดง [5],[6] ],[7]

รู ปที่ 1 เครื่ อง Pulse Oximetry
แบบพกพา

รู ปที่ 2 เครื่ อง Pulse Oximetry ใน
โรงพยาบาล

2.1 การวัดอัตราการเต้นของหัวใจ
วิธีการตรวจวัดหาอัตราการเต้นของหัวใจ โดยใช้สมาร์ ทโฟน
โดยการรับข้อมูลมาเป็ นวิดีโอเป็ นเวลา 60 วินาที เพื่อทาการเปรี ยบเทียบ
กับ PO เมื่ อเราได้ข ้อมู ลมาแล้วจะน ามาลดสัญญาณรบกวนออก โดย
กราฟสัญญาณที่ได้ถา้ ลดสัญญาณรบกวนออกไปได้มากก็จะทาให้การหา
อัต ราการเต้นของหั วใจได้ดี เพราะอัต ราการเต้น ของหัวใจจะวัด จาก
จานวนจุดยอดของคลื่นกราฟ

รู ปที่ 4 ภาพเก็บข้อมูลจาก รู ปที่ 5 ภาพเก็บข้อมูลจาก
สมาร์ ทโฟนด้านหลัง
สมาร์ ทโฟนด้านหน้า
ความเข้มของสี ในช่ วงของช่ อ งสั ญญาณสี แ ดงมี ค วามเข้ม
มากกว่าในช่องสัญญาณสี เขียว และ สี น้ าเงิน ซึ่งการทาแค่ช่องสัญญาณสี
แดงจะเป็ นการลดเวลาการทางานของโปรแกรมผลที่ได้ดงั รู ปที่ 6

ขั้น ตอนการตรวจวัด หาอัต ราการเต้ น ของหั ว ใจและความ
อิม่ ตัวของออกซิเจนในเลือด
เก็บข้อมูลจากกล้องของโทรศัพท์มือถือ

เลือกช่องสัญญาณแสงสี แดงในแต่ละเฟรม
รู ปที่ 6 ภาพกราฟสัญญาณที่เลือกเฉพาะแถบสี แดง
ขจัดเรี ยบ (smoothing) แบบเฉลีย่ จุดทุกจุด
(moving average)

หาจุดสู งสุ ดแต่ละลูกคลื่นของกราฟสัญญาณ
(Peak detection )
รู ปที่ 7 ภาพกราฟสัญญาณต้นฉบับที่แบ่งมาแสดง
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การขจัดเรียบ (smoothing)
(2)

เมื่ อ ได้ก ราฟสั ญ ญาณต้น ฉบับ มาดัง รู ป ที่ 4 ส่ ว นมากจะมี
สัญญาณรบกวนติดมาได้ โดยสัญญาณรบกวนอาจเกิ ดมาจากตอนเก็ บ
ข้อมูลมีแสงที่สว่างมากเกินไปทาให้ความเข้มของแสงมีมากขึ้นกว่าปกติ
จึงต้องมีการกรองความถี่ต่าและการขจัดเรี ยบ โดยเลือกใช้การ และการ
ขจัดเรี ยบ (smoothing) แบบเฉลี่ยจุดทุกจุด (moving average) ดังสมการที่
1 ผลที่ได้ดงั รู ปที่ 8

Y (k) =

∑

วิธีการตรวจวัดหาความอิ่มตัวของออกซิ เจนในเลือดโดยใช้
สมาร์ ท โฟนในการรั บ ข้อ มู ล มาเป็ นวิดี โ อ เนื่ อ งจากสมาร์ ท โฟนใน
ปั จจุบนั ไม่สามารถรับแสงอินฟราเรดได้หรื ออาจรับได้ก็จะแสดงค่าน้อย
มากๆ เนื่ องจากแสงอิ นฟราเรดเป็ นแสงที่ไม่ สามารถมองเห็ นได้ ตาม
สมการที่ 2 ทางผูว้ จิ ยั จึงนาแค่ค่าของความยาวคลื่นสี แดงมาใช้ในการหา
ความอิ่มตัวของออกซิ เจนในเลือด โดยพิจารณากากกราฟสัญญาณที่หา
จุดยอดของคลื่น นาค่าที่ได้มาคิดเป็ นเปอร์ เซ็นต์แล้วนาไปเปรี ยบเทียบกับ
PO ซึ่งคนปกติจะค่าความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือดอยู่ที่ร้อยละ 95-99

(1)

โดยที่ Y (k) คือ ตาแหน่ งที่มีการขจัดเรี ยบในทุกๆจุด และ n คือ จานวน
จุดที่ทาการขจัดเรี ยบ

3 ผลการทดลอง
3.1 อัตราการเต้นหัวใจเปรียบเทียบกับ PO

1
2
3
4

รู ปที่ 8 ภาพหลังผ่านการกรองด้วยวงจรกรองความถี่ต่าและขจัดเรี ยบ

Peak detection

อายุ (ปี )

Heart rate

pulse oximetry % Error

10-25
26-50
51-70
71-90

62-90
70-71
63-80
80-82

63-92
70-73
62-82
80-82

0.84
1.4
0.69
0.92

3.2 ค่าความอิม่ ตัวของออกซิเจนในเลือดเปรียบเทียบกับ PO

การหาจุดสู งสุ ดของแต่ละลู กคลื่นของกราฟสัญญาณ (peak
detection) เพื่อใช้ในการหาอัตราการเต้นของหัวใจและความอิ่มตัวของ
ออกซิ เจนในเลื อด โดยนับ จากจานวนจุด สู งสุ ดของแต่ละลูก คลื่น ของ
กราฟสัญญาณ เนื่ องจากตามทฤษฎีจุดหนึ่ งจุดจะแสดงการเต้นของหัวใจ
หนึ่ งครั้ง ซึ่งคนปกติจะมีอตั ราการเต้นของหัวใจประมาณ 60-100 ครั้ งต่อ
นาที เปรี ยบเทียบความถูกต้องกับ PO ผลที่ได้ดงั รู ปที่ 9

pulse oximetry

อายุ (ปี )
1
2
3
4

10-25
26-50
51-70
71-90

98.1-99.2
98.9-99.1
98.2-99.2
95.6-96.8

98-99
98-99
98-99
96-97

% Error
0.083
0.50
0.19
0.31

จากการทดลองแสดงให้เห็ นว่าจากผูท้ ดลองทั้ง 20 คน อัตรา
การเต้นของหัวใจและความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือดที่ได้จากสมาร์ ท
โฟน มีความใกล้เคียงกับ PO ที่ใช้ในการเปรี ยบเทียบ โดยปกติคนอายุ
เยอะจะมีอตั ราการเต้นของหัวใจที่สูงกว่าคนอายุน้อย แต่ก็จะเห็ นว่าคน
อายุน้อยบางส่ วนก็อาจจะมีอตั ราการเต้นของหัวใจที่สูงได้ข้ ึนอยู่การวัด
ในขณะนั้นผูท้ ดลองอาจมีอาการตื่นเต้น โดยค่าความคลาดเคลื่อนที่ไ ด้
จาก PO จะไม่เกิน 2 เปอร์ เซ็นต์

รู ปที่ 9 ภาพการหา peak detection

2.2 การวัดความอิม่ ตัวของออกซิเจนในเลือด
ค่าความอิ่มตัวของออกซิ เจนในเลือดปกติสามารถวัดได้โดย
PO ใช้ความยาวคลื่นแสง 2 ช่วงคื อ oxyhemoglobin ( 2 ) ต่อผลรวม
ของ oxyhemoglobin และ reduced hemoglobin (HbR) เรี ยกว่า Saturation
of Peripheral Oxygen หรื อ 2 [2] ตามสมการที่ 2
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4. สรุป
การวัดอัตราการเต้นของหัวใจและความอิ่ม ตัวของซิ เจนใน
เลือดมีความสาคัญเพราะถ้าอัตราการเต้นของหัวใจและความอิ่มตัวของ
ออกซิ เจนในเลื อ ดผิดปกติ อาจคาดการณ์ ได้ว่า เป็ นโรคความดัน หรื อ
ภาวะออกซิเจนในเลือดต่า (hypoxemia) เป็ นต้น ซึ่งสมาร์ ทโฟน ทาให้เรา
สามารถตรวจวัด อัตราการเต้น ของหั วใจและความอิ่มตัวของซิ เ จนใน
เลือดได้ตลอด และผลที่ได้ก็ใกล้เคียงกับ PO จริ ง เพิ่มความสะดวกของ
เราให้มากขึ้น ยิ่งทาให้การตรวจวัดง่ายและสะดวกมากขึ้นก็จะทาให้คน
หันมาใส่ ใจที่ จะตรวจเช็ค กัน มากยิ่ งขึ้น ในอนาคตเราอาจป้ องกัน และ
รักษาโรคก่อนที่มนั จะเกิดขึ้นได้
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แอพพลิเคชั่ นฝึ กหัดอาสาฉุ กเฉินบนสมาร์ ทโฟนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์
Application Volunteer Emergency Practice on Smartphone using Android Operating System
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evaluation by 1) Technical expert found that design development
application were very good level ( X = 4.51, S.D. = 0.51) 2) expert of
CPR found that development application were fair and -3) User found
that development application were good.

บทคัดย่ อ
งานวิจยั นี้ มี วตั ถุ ประสงค์เพื่ อ 1) พัฒนาแอพพลิ เคชั่น ฝึ กหัด
อาสาฉุกเฉิ นบนสมาร์ทโฟนระบบปฏิบตั ิการแอนดรอยด์ 2) เพื่อประเมิน
คุณ ภาพจากผูเ้ ชี่ ยวชาญและ เครื่ องมื อที่ ใช้ในการพัฒ นาแอพพลิ เคชัน
ได้ แ ก่ Android Studio , Android SDK Tools JAVA, XML Operating
System Android และแบบประเมินระบบคุณภาพของแอพพลิ เคชัน โดย
ผู้เชี่ ย วชาญด้ า นการออกแบบและพัฒ นาโปรแกรม จ านวน 5 คน
ผลการวิจยั พบว่าได้ 1) แอพพลิ เคชั่นฝึ กหัดอาสาฉุ กเฉิ นบนสมาร์ ทโฟน
ระบบปฏิ บตั ิ การแอนดรอยด์ มี ฟังก์ชันการทางาน 5 ฟั งก์ช่นั ได้แก่ (1)
การโทรฉุกเฉิ น (2) เครื่ องมือที่จาเป็ น (3) การเรี ยนรู้ CPR (4) โหมด CPR
และ (5) โหมด CPR Test และ 2) การประเมินคุณภาพของแอพพลิ เคชัน่
โดยการประเมิ น จาก (1) ผู้เชี่ ย วชาญด้ า นการออกแบบและพัฒ นา
โปรแกรม พบว่าอยูใ่ นเกณฑ์ดีมาก โดยมีค่าเฉลี่ ย ( X ) 4.51 ส่ วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) 0.51 (2) ผูเ้ ชี่ ยวชาญด้านการนวดหัวใจผายปอด พบว่า
อยูใ่ นเกณฑ์ปานกลาง และ (3) ผูใ้ ช้ทว่ั ไป พบว่าอยูใ่ นเกณฑ์ดี

Keywords: Mobile Application, CPR, Android Operating System

1. บทนา
ปัจจุบนั สถานการณ์การเจ็บป่ วยฉุ กเฉิ นมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น
ทั้งจากอุ บ ตั ิ เหตุ และจากการเจ็บ ป่ วยฉุ ก เฉิ น ด้วยโรคอัน ตราย ซึ่ งอาจ
จาเป็ นต้องได้รับการช่ วยเหลื อ ณ จุดเกิ ดเหตุอย่างทัน ท่วงที ซึ่ งผูป้ ่ วยที่
หัวใจหยุดเต้นเฉี ยบพลัน ถึงแม้ผปู ้ ่ วยจะไม่หายใจและไม่มีชีพจรแล้ว แต่
เซลล์และอวัยวะสาคัญต่างๆ ของร่ างกายก็ยงั สามารถมีชีวิตอยูไ่ ด้ในระยะ
สั้นๆ จนกว่าออกซิ เจนจะถู กใช้จนหมด หรื อจนกว่าผูป้ ่ วยจะได้รับการ
ช่วยชี วิตด้วยการกูช้ ี พในเบื้องต้น หรื อการทา CPR [1] และปั จจัยที่สาคัญ
ในการพัฒนาผลิ ตภัณฑ์ ที่สาคัญที่สุดคือต้นทุนการผลิ ต ซึ่ งเป็ นสาเหตุ
หนึ่ งที่ ส าคัญ ในการพัฒ นาสิ่ งใหม่ ออกมา เพื่ อตอบโจทย์ก ารใช้ งานที่
เหมื อนกัน แต่ตน้ ทุน การผลิ ตที่ ต่ ากว่า ซึ่ งการฝึ กหัดการนวดหัวใจผาย
ปอดนั้น สิ่ งหนึ่ งที่จาเป็ นในการฝึ กคือชุ ดหุ่ นทดลองการทา CPR ในการ
พัฒนาครั้งนี้ ผพู ้ ฒั นาเล็งเห็ นความสาคัญที่จะพัฒนาตอบโจทย์การใช้งาน
สาหรับการฝึ กทา CPR ที่ ให้ ความสาคัญกับอัตราการกดหัวใจ ที่ เกณฑ์
มาตรฐานคื อ 100-120 ครั้ ง/นาที และความลึ ก การกดมาตรฐาน 5-6
เซนติเมตร เพราะหุ่ นไม่สามารถบอกข้อมูลเหล่านี้ ได้ [1]
จากที่ ม าและความส าคัญ ดังกล่ าวผู ้วิจ ัยมุ่ งหวังที่ จะพัฒ นา
แอพพลิ เคชั่นฝึ กหัดอาสาฉุ ก เฉิ นบนสมาร์ ทโฟนระบบปฏิ บตั ิ การแอน
ดรอยด์ เพื่อให้ ผูใ้ ช้งานได้เรี ย นรู ้ กระบวนการนวดหัวใจผายปอด ที่ มุ่ง
ฝึ กฝนการทา CPR ให้ชานาญ เพื่อให้สามารถเป็ นอาสาสมัครช่ วยเหลื อ
ผูป้ ่ วยในสถานการณ์ ฉุ กเฉิ น ในภาวะหัวใจหยุด เต้น เฉี ยบพลัน ได้อย่าง
ถูกต้อง และนาผูป้ ่ วยฉุกเฉิ นส่ งโรงพยาบาลต่อไป

คาสาคัญ : แอพพลิ เคชั่น ฝึ กหั ด อาสาฉุ ก เฉิ น , การนวดหัวใจผายปอด,
ระบบปฏิบตั ิการแอนดรอยด์

Abstract
The purpose of this research was to 1) development of
application volunteer emergency practice on smartphone using android
operating system 2) evaluate the quality of application by design and
development expert. The instrument used in this research were android
studio, android SDK Tools JAVA, XML, Android Operating System and
questionnaire for quality evaluation by expert. The result of research

found that 1) application volunteer emergency practice on smartphone
using android operating system consist five functions: emergency calls,
necessary tools, learning for CPR, CPR mode and CPR Test mode. The
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อัตราการกด และความลึ กของการกดโดยอิงกับเกณฑ์มาตรฐาน พร้ อม
กับให้คาแนะนาในการฝึ ก

2. วัตถุประสงค์
2.1. เพื่อพัฒนาแอพพลิ เคชั่น ฝึ กหัดอาสาฉุ กเฉิ น บนสมาร์ ทโฟน
ระบบปฏิบตั ิการแอนดรอยด์
2.2. เพื่อประเมินคุณภาพแอพลิ เคชัน่ จากผูเ้ ชี่ยวชาญในด้านการใช้
งาน และประเมินความพึงพอใจของผูใ้ ช้งาน

4.3 การทดสอบและประเมินผลระบบ
เมื่ อ พัฒ นาแอปพลิ เคชัน เรี ย บร้ อ ยแล้ว มี ก ารทดสอบการ
ทางานของแอปพลิ เคชัน ก์ เพื่อทดสอบว่ากระบวนการทางานของแอป
พลิ เคชันมีขอ้ ผิดพลาดหรื อไม่แล้วนาปั ญหาจากการทดสอบมาปรับปรุ ง
แก้ไขเพื่อให้การทางานสมบูรณ์ มากสุ ด เมื่อทดสอบการทางานของแอป
พลิ เคชัน ที่ พ ฒ
ั นาขึ้ น เรี ยบร้ อยแล้ว น าแอปพลิ เคชัน ไปให้ ผูเ้ ชี่ ยวชาญ
ประเมิ นคุ ณ ภาพของแอปพลิ เคชัน โดยผูเ้ ชี่ ยวชาญด้านการพัฒ นาและ
ออกแบบโปรแกรม จานวน 5 ท่ านเพื่ อ ตรวจสอบว่ าแอปพลิ เคชัน ที่
พัฒ นาขึ้ น สามารถน าไปใช้ ง านได้ จ ริ งในด้ า นการใช้ ง าน ด้า นการ
แสดงผล และด้านประโยชน์ที่ได้รับ และผูเ้ ชี่ ยวชาญเกี่ ยวกับการนวด
หัวใจผายปอด ประเมินคุณภาพด้านความถูกต้อง และคุณภาพประโยชน์
ที่ได้รับ

3. เอกสารและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้ อง
3.1 การช่ วยฟื้ นคืนชีพ (Cardiopulmonary resuscitation: CPR)
การกูช้ ีพ คือ กระบวนการดูแลผูป้ ่ วยที่ม่งุ เน้นให้อวัยวะสาคัญ
เหล่านั้นมีเลือดและออกซิ เจนไปเลี้ยงอย่างเพียงพอก่อนที่อวัยวะต่างๆ จะ
ตาย ด้วยวิธีการนวดหัวใจผายปอด โดยมีอตั ราการกดมาตรฐานอยูท่ ี่ 100120 ครั้ง/นาที่ และความลึก 5-6 เซนติเมตร [2]

3.2 ระบบปฏิบัตกิ ารแอนดรอยด์ (Android Operating System)
แอนดรอยด์ (Android) คือระบบปฏิ บตั ิการสาหรับอุปกรณ์ พกพา
เช่ น โทรศัพท์มื อถื อ และ คอมพิ วเตอร์ แบบแท็ บเล็ ต (Tablet Computer หรื อ
Tablet PC) เป็ นต้น โดยพัฒนามาจากระบบปฏิบตั ิการลินุกซ์ อีกทีหนึ่ง [3]

3.3 งานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้ อง
อลงกรณ์ อนรรฆพรรณ [4] ศึ ก ษาการพัฒ นาโปรแกรม
ทดสอบการได้ยิน ของหู บ นมื อ ถื อ ระบบปฏิ บ ั ติ ก ารแอนดรอยด์ เพื่ อ
เปรี ยบเทียบผลการทดสอบระหว่างเครื่ องตรวจการได้ยิน (Audiometer)
และโปรแกรมทดสอบการได้ยนิ ของหู บนมือถือ

4. วิธีการดาเนินการวิจยั
4.1 เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการพัฒนา
โปรแกรมที่ใช้ในการพัฒนา ประกอบด้วย Android Studio ,
Android SDK Tools, JAVA, XML, Operating System Android

รู ปที่ 1 ภาพรวมการออกแบบระบบ

4.2 การออกแบบระบบ
การวิเคราะห์และออกแบบระบบการพัฒนาแอพพลิเคชัน่ โดย
การรวบรวมข้อมูลเกี่ ยวกับหลักการการช่ วยฟื้ นคื นชี พจากเอกสารและ
งานวิจยั ที่ เกี่ ยวข้อง จากนั้นน าข้อมูล ที่ได้รวบรวมไว้ มาวิเคราะห์ และ
ออกแบบระบบโดยการเขี ยนภาพรวมของระบบ และค าสั่งเมื่ อเอาแต่
ละออบเจ็ค ทั้ง หมดมารวมกัน รวมทั้ง ใช้ แ ผนภาพยูเอ็ ม แอล ( UML:
Unified Modeling Language) อธิ บายให้เห็นกระบวนการทางานทั้งหมด
ของแอปพลิ เคชัน ดัง รู ป ที่ 3 โดยมี Actor คื อ ผู้ใ ช้ ง าน และมี ยูส เคส
ฟั ง ก์ ชั น มี ก ารท างาน 3 ส่ ว นส าคัญ คื อ ส่ ว นให้ ค วามรู ้ ก ารท า CPR
เครื่ องมื อช่ วยเหลื อที่ จาเป็ น และโหมดหลัก คื อโหมด CPR ซึ่ งจะช่ วย
อาสาสมัครในการฝึ กหัดทา CPR และประเมินผลการปฏิบตั ิ 2 อย่างคื อ

รู ปที่ 2 คาสัง่ เมื่อเอาแต่ละออบเจ็คทั้งหมดมารวมกัน
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ตารางที่ 1 ผลการประเมินคุณภาพด้านการใช้งาน
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

รู ปที่ 3 Use Case Diagram

5. ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
5.1 การพัฒนาแอพพลิเคชั่นฝึ กหัดอาสาฉุกเฉินบนสมาร์ ทโฟน
ระบบปฏิบัตกิ ารแอนดรอยด์

รายการประเมิน
ความถูกต้องในการทางานของปุ่ มควบคุมต่างๆ
ความถูกต้องของการทา CPR
ความเหมาะสมในการใช้ขอ้ ความเข้าใจได้ง่าย
ความเร็ วในการประมวลผล
สามารถใช้งานง่าย
ติดตั้งใช้งานได้ง่าย
การใช้งานปุ่ ม Phone ที่ใช้ในการโทร
การใช้งานปุ่ ม siren เสี ยงแจ้งเตือน
การใช้งานฟังก์ชนั CPR สภาวะจริ ง
การใช้งานฟังก์ชนั CPR TEST
การใช้งานคู่มือการเรี ยนรู ้ CPR
ความถูกต้องของแอพพลิเคชัน่ ในภาพรวม
โดยภาพรวม

X

4.40
4.20
4.60
4.40
4.60
4.60
5.00
4.80
4.40
4.20
4.40
4.60
4.51

S.D.
0.54
0.83
0.54
0.89
0.54
0.54
0.00
0.44
0.70
0.83
0.54
0.54
0.57

แปลผล
ดี
ดี
ดีมาก
ดี
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดี
ดี
ดี
ดีมาก
ดีมาก

จากตารางที่ 1 การประเมินคุณภาพด้านการใช้งาน พบว่า อยู่
ในเกณฑ์ระดับดีมาก โดยมีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.51

การพัฒ นาแอพลิ เ คชั่ น ฝึ กหั ด อาสาฉุ ก เฉิ นสมาร์ ท โฟน
ระบบปฏิบตั ิการแอนดรอยด์ ประกอบด้วยการทางาน 5 ฟังก์ชน่ั ได้แก่ 1)
การโทรฉุ กเฉิ น 2) เครื่ องมือที่จาเป็ น 3) การเรี ยนรู้ CPR 4) โหมด CPR
และ 5) โหมด CPR Test ภายในแอพพลิ เคชั่น จะให้ ค วามรู ้ ในด้านการ
ช่วยเหลือด้วยวิธีการทาการนวดผายปอด(CPR) ทั้งในโหมดช่วยเหลื อใน
สภาวะจริ ง และโหมดการฝึ กฝนการทา CPR โดยมีหน้าจอดังรู ปที่ 4

ตารางที่ 2 ผลการประเมินคุณภาพด้านการแสดงผล
ที่
1
2
3
4
5
6

รายการประเมิน
มีความชัดเจนของข้อความที่แสดงผลบนจอภาพ
แอพพลิเคชัน่ มีความครบถ้วนของข้อมูลในการแสดงผล
ความเหมาะสมของตาแหน่งการจัดวาง บนจอภาพ
ความเหมาะสมในการใช้รูปแบบตัวอักษร
ความเหมาะสมในการใช้สี
การแสดงผลในภาพรวม
โดยภาพรวม

X

4.80
4.60
4.80
4.40
4.00
4.60
4.53

S.D.
0.44
0.54
0.44
0.54
0.70
0.54
0.53

แปลผล
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดี
ดี
ดีมาก
ดีมาก

จากตารางที่ 2 การประเมินคุณภาพด้านการแสดงผลพบว่า อยู่
ในเกณฑ์ระดับดีมาก โดยมีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.53
2) การประเมิ นผลการพัฒนาแอพพลิ เคชั่นโดยผูเ้ ชี่ ยวชาญด้าน
การนวดหัวใจผ่ายปอด จานวน 5 คน ผลการประเมิน ดังตารงที่ 3
ตารางที่ 3 ผลการประเมินคุณภาพด้านความถูกต้อง

(2)

(1)

(3)
รู ปที่ 4 (1)หน้าจอหลัก (2) โหมด CPR/ CPR Test (3) knowledgeและประเมินผล

5.2 ผลการประเมินผลจากผู้เชี่ยวชาญ

ที่
1
2
3
4
5
6

รายการประเมิน
ความถูกต้องของข้อมูลบนหน้าจอในโหมด CPR
ความถูกต้องของฟังก์ชนั วัดความลึกของแรงกด
ความถูกต้องของฟังก์ชน่ั การวัดอัตราการกด
ความถูกต้องในการประเมินผลการทดสอบการทาCPR
ความถูกต้องของคู่มือการเรี ยนรู ้ CPR
ความถูกต้องของแอพพลิเคชัน่ ในภาพรวม
โดยภาพรวม

X

3.80
3.00
3.00
3.60
3.80
3.60
3.46

S.D.
0.44
0.00
0.00
0.54
0.44
0.54
0.32

แปลผล
ดี
ปานกลาง
ปานกลาง

ดี
ดี
ดี
ปานกลาง

จากตารางที่ 3 การประเมินคุณ ภาพด้านความถูกต้อง พบว่า
อยูใ่ นเกณฑ์ระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 3.46

1) การประเมิ นผลการพัฒนาแอพพลิ เคชั่นโดยผูเ้ ชี่ ยวชาญด้าน
การออกแบบและพัฒนา จานวน 5 คน ผลดังตารางที่ 1 และ 2
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ขอขอบพระคุณทุนอุดหนุนจากศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และ
คอมพิวเตอร์ แห่ งชาติ สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่ งชาติ
ขอขอบพระคุ ณ ทุ น อุ ด หนุ น จากสถาบัน วิ จ ัย และพัฒ นา
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

5.3 ผลการประเมินความพึงพอใจจากกลุ่มผู้ใช้ งาน
การประเมินผลการพัฒนาแอพพลิ เคชัน่ ฝึ กหัดอาสาฉุ กเฉิ นโดย
กลุ่ มผู้ใ ช้งานที่ เป็ นผูใ้ ช้งานทั่วไป จานวน 20 คน และผู้ใ ช้งานที่ เป็ น
นักศึกษาสาขาสาธารณสุขศาสตร์ จานวน 38 คน ผลแสดงตารางที่ 4
ตารางที่ 4 ผลการประเมินความพึงพอใจด้านประโยชน์ที่ได้รับ
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

รายการประเมิน
ความน่าจะเป็ น ที่จะนาไปใช้ได้จริ ง
ประโยชน์ต่อผูใ้ ช้ดา้ นการทา CPR
ประโยชน์ต่อการช่วยเหลือผูป้ ระสบ
อุบตั ิเหตุในสถานการณ์ฉุกเฉิ น
มีความรู ้ เข้าใจการทา CPR มากขึ้น
แบ่งปันความรู ้ให้คนอื่นๆ ได้
การใช้งานปุ่ ม Phone เพื่อการโทร
การใช้งานปุ่ ม siren เสี ยงแจ้งเตือน
การใช้งานฟังก์ชนั CPR สภาวะจริ ง
การใช้งานฟังก์ชนั CPR TEST
การใช้งานคู่มือการเรี ยนรู ้ CPR
โดยภาพรวม

X

S.D.

แปลผล

3.64
4.05

0.93
0.65

ดี
ดี

3.85

0.84

ดี

4.13
4.21
4.20
4.11
3.83
4.06
4.22
4.03

0.66
0.61
0.56
0.67
0.79
0.64
0.60
0.69

ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี

จากตารางที่ 4 การประเมิ น ความพึ งพอใจด้านประโยชน์ ที่
ได้รับ พบว่าอยูใ่ นเกณฑ์ระดับดี โดยมีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.03

6. สรุปผล
การพัฒนาแอพพลิ เคชั่นฝึ กหัดอาสาฉุ ก เฉิ นบนสมาร์ ทโฟน
ระบบปฏิบตั ิการแอนดรอยด์ สรุ ปผลได้ ดังนี้
6.1. แอพพลิ เคชั่ น ฝึ กหั ดอาสาฉุ กเฉิ นบนสมาร์ ทโฟน
ระบบปฏิบตั ิการแอนดรอยด์ โดยมีฟังก์ชันการทางาน ดังนี้ การโทรฉุ กเฉิ น,
เครื่ องมือที่จาเป็ น, การเรี ยนรู้ CPR, โหมด CPR และโหมด CPR Test
6.2. การประเมิ นคุ ณ ภาพของผูเ้ ชี่ ยวชาญด้านการออกแบบ
และพัฒนาโปรแกรม พบว่าอยูใ่ นเกณฑ์ดีมาก และ การประเมินคุณภาพ
ด้านความถูกต้องอยูใ่ นระดับปานกลาง
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7. ข้ อเสนอแนะ
การเพิ่ ม ฐานข้อ มู ล เพื่ อ เก็ บ ค่ า สถิ ติ ข องผู ้ใ ช้ ง านแต่ ล ะคน
เพื่ อ ให้ ผู้ใ ช้ ง านทราบความก้ า วหน้ า ในการฝึ กฝนของตนเอง และ
ตรวจสอบข้อมูลย้อนหลังพร้ อมทั้งแสดงผลในรู ปสถิติ และ การปรับปรุ ง
ส่วน User Interface ให้สามารถทางานได้ครอบคลุมหน้าจอแต่ละขนาด
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บทคัดย่อ

1. บทนำ

การทดสอบสมรรถภาพทางกายด้านความเร็วในการวิ่งของ
นักกีฬา บ่งบอกได้ถึงความสามารถของนักกีฬาคนนั้นๆ ดังนั้นในการ
ประเมิ น ผลด้ า นความเร็ ว ของนั ก กี ฬ าจึ ง จำเป็ น ต้ อ งอาศั ย เครื่อ งมื อ ที่
มีความแม่นยำ ซึ่งการใช้นาฬิกาจับเวลาในการวัดผลการทดสอบความเร็ว
นั้นยังคงมีความคลาดเคลื่อนที่เกิดจากการจับเวลาจากมนุษย์อยู่ ผู้วิจัยจึง
เสนอระบบสำหรับบันทึกและวิเคราะห์ผลการวิ่งของมนุษย์และนำข้อมูล
ที่ได้มาวิเคราะห์และแสดงผลผ่านทางเว็บแอพพลิเคชั่นและโมบายแอพพลิเคชั่น โดยอาศัยแนวคิดเกี่ยวกับอินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่งมาประยุกต์
ใช้กับเครือข่ายเซ็นเซอร์ไร้สายในการพัฒนาระบบ จากการทดสอบโดย
การเปรียบเทียบเวลาจากระบบและการจับเวลาด้วยมือเทียบกับเวลาจาก
เฟรมของวีดีโอพบว่าเวลาจากระบบมีความแม่นยำมากกว่าเวลาจากการ
จับเวลาด้วยมือ ซึ่งมีค่าเปอร์เซ็นต์ความแตกต่างอยู่ที่ 1.62 เปอร์เซ็นต์
และ 5.25 เปอร์เซ็นต์ ตามลำดับ

การทดสอบสมรรถภาพทางกายด้านความเร็วในการวิ่งสําหรับนักกีฬานั้นแตกต่างจากคนทั่วไป เนื่องจากสำหรับนักกีฬาข้อมูลจาก
การทดสอบสมรรถภาพจำเป็นจะต้องมีความแม่นยำและมีข้อมูลมากเพียง
พอสำหรับวิเคราะห์นักกีฬาคนนั้นๆ ในปัจจุบันศูนย์พัฒนาสุขภาพและ
ทั ก ษะกลไกการเคลื่อ นไหวของมหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร์ ท ำการ
ทดสอบความเร็ ว ในการวิ่ง ของนั ก กี ฬ าและนิ สิ ต ของมหาวิ ท ยาลั ย
เกษตรศาสตร์เฉลี่ยเป็นจำนวน 3000 คนต่อภาคการศึกษา โดยการใช้
นาฬิ ก าจั บ เวลา ซึ่ง การใช้ น าฬิ ก าจั บ เวลาในการวั ด ผลการทดสอบ
ความเร็วในการวิ่งนั้นยังคงมีความคลาดเคลื่อนที่เกิดจากการจับเวลาด้วย
มื อ อยู่ ทางศู น ย์ พั ฒ นาสุ ข ภาพและทั ก ษะกลไกการเคลื่อ นไหวของ
มหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร์ จึ ง ต้ อ งการอุ ป กรณ์ ที่ส ามารถวั ด ผลการ
ทดสอบสมรรถภาพทางกายด้านความเร็วในการวิ่งที่แม่นยำและวิเคราะห์
ผลลัพธ์ออกมาอยู่ในรูปแบบที่ตรงกับความต้องการของผู้ใช้งาน จากการ
สืบค้นพบว่ามีบริษัทหลายแห่งที่จัดจำหน่ายอุปกรณ์ดังกล่าว อาทิเช่น
Beam Trainer [1] , Timing Solutions [2] และ Freelap [5] เป็นต้น
แต่อุปกรณ์ดังกล่าวนั้นแสดงผลลัพธ์ออกมาไม่ตรงกับความต้องการของ
ผู้ใช้งาน อีกทั้งยังมีราคาที่ค่อนข้างสูงซึ่งด้วยงบประมาณที่จำกัดทำให้
สามารถจัดซื้ออุปกรณ์เหล่านั้นได้เป็นจำนวนน้อยจึงไม่เพียงพอต่อการ
ใช้งาน
จากปัญหาดังกล่าวข้างต้นผู้วิจัยจึงพิจารณาที่จะพัฒนาระบบที่
ใช้ในการทดสอบสมรรถภาพทางกายด้านความเร็วในการวิ่งที่มีความ
แม่นยำ มีราคาอุปกรณ์ต่อหน่วยที่ต่ำลงกว่าราคาโดยทั่วไป และแสดง
ผลลัพธ์ออกมาตรงกับความต้องการของผู้ใช้งาน โดยระบบที่พัฒนาขึ้น
สามารถจับเวลาในการวิ่งในแต่ละช่วง และส่งข้อมูลมาเก็บยังเกตเวย์
พร้อมแสดงผลลัพธ์ผ่านทางเว็บแอพพลิเคชั่นและโมบายแอพพลิเคชั่น
ซึ่งการจะสร้างระบบดังกล่าวได้จะต้องอาศัยแนวคิดเกี่ยวกับ อินเตอร์เน็ต
ของสรรพสิ่ง เพื่อใช้ในการรับส่งข้อมูลจากเครือข่ายเซ็นเซอร์ไร้สาย
ต่างๆมายังเกตเวย์และนำข้อมูลที่ได้ไปประมวลผลเพื่อสรุปถึงผลการ
ทดสอบสมรรถภาพทางกายด้านความเร็ว

คำสำคัญ: อินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่ง, เครือข่ายเซ็นเซอร์ไร้สาย, เว็บแอพพลิเคชั่น, โมบายแอพพลิเคชั่น

Abstract
Physical fitness test for running speed is a key athletic
performance indicator. Assessing speedwise ability therefore requires
precise and accurate instruments. Stopwatches are usually not accurate
enough due to uncertainty errors caused by humans. To solve this
problem, Data Collection and Analysis System for Running has been
developed. Runners' statistics, recorded using Internet of Things and
wireless sensor network technologies, are analyzed and displayed via a
web application and a mobile application. Evaluation results based on
video capture reference show that the proposed system yields an
average error of 1.62%, compared to 5.25% average error from manual
measurement using stopwatch.

2. งานและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
งานวิ จั ย นี้พั ฒ นาระบบสำหรั บ วั ด และวิ เ คราะห์ ก ารวิ่ง ของ
มนุษย์ โดยอาศัยแนวคิดเกี่ยวกับอินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่งซึ่งเป็นแนวคิด
เกี่ยวกับการนำเอาอุปกรณ์ต่างๆ หรือสิ่งต่างๆมาเชื่อมโยงถึงกันโดยออก
สู่โลกอินเทอร์เน็ต ทำให้สามารถรับส่งข้อมูลต่างๆ ผ่านทางอินเทอร์เน็ต
ได้ มาประยุกต์ใช้กับเครือข่ายเซ็นเซอร์ไร้สายในการพัฒนาระบบ การรับ
ส่งข้อมูลนั้นจะทำงานอยู่บนมาตรนาน IEEE 802.11 ซึ่งใช้ในการติดต่อ

Keywords: Internet of Things, Wireless Sensor Networks, Web
Application, Mobile Application

9th ECTI-CARD 2017 “การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อตอบสนองท้องถิ่นและภาคอุตสาหกรรม”

197

บทความวิจัย
การประชุมวิชาการ งานวิจัยและพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 9
9th ECTI-CARD 2017, Chiang khan Thailand
สื่อสารในเครื่อข่ายไร้สาย ซึ่งประกอบด้วยย่านความถี่ 2.4 GHz และ
5 GHz โดยมี MQTT Protocol ทำหน้าที่เป็นโปโตคอลในการรับส่ง
ข้อมูลระหว่างอุปกรณ์ซึ่ง MQTT Protocol เป็นโปรโตคอลหรือช่อง
ทางการสื่อสารระหว่างอุปกรณ์ เพื่อใช้ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่าง
กันผ่านทาง MQTT Broker โดยการรับส่งข้อมูลจะส่งไปตามหัวข้อต่างๆ
ซึ่งอุปกรณ์ที่ติดตามหัวข้อดังกล่าวอยู่จะได้รับข้อมูลทั้งหมดที่ส่งมาที่
หัวข้อนั้น เมื่อได้รับข้อมูลจากอุปกรณ์ระบบจะทำการวิเคราะห์ข้อมูล
และนำข้อมูลที่ผ่านการวิเคราะห์แล้วเก็บลงในนานข้อมูล และแสดงผล
ผ่านทางเว็บแอพพลิเคชั่นและโมบายแอพพลิเคชั่นต่อไป

อินเทอร์เน็ตได้ (4) เว็บแอพพลิเคชั่นและโมบายแอพพลิเคชั่น ( ดังจุด D
ในรูปที่ 1, รูปที่ 4, รูปที่ 5 ) ทำหน้าที่แสดงผลข้อมูลการทดสอบ
สมรรถภาพ และเป็นส่วนที่ใช้สำหรับสั่งใช้งานระบบ โดยผู้วิจัยจะเน้นที่
การทำงานในส่วนของเครือข่ายเซ็นเซอร์ไร้สาย การรับส่งข้อมูลระหว่าง
อุปกรณ์อินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่ง และการพัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่นและ
โมบายแอพพลิเคชั่น ในการวิเคราะห์และแสดงผลข้อมูลจากการทดสอบ
สมรรถภาพทางกายความเร็วด้านในการวิ่ง

ตารางที่ 1 เปรียบเทียบคุณสมบัติของอุปกรณ์

รูปที่ 1 ภาพรวมระบบ
ในการพัฒนางานวิจัยนี้ได้มีการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์
ที่ใช้ในการวัดสมรรถภาพทางกายด้านความเร็วในการวิ่ง ประกอบไป
ด้วยบริษัทต่างๆดังนี้ Beam Trainer [1] , Timing Solutions [2], Freelap
[5], Fusion Sport [6], Brower Timing [7] พบว่าราคาอุปกรณ์เฉลี่ยอยู่ที่
60,000 บาท และหากต้องการซื้ออุปกรณ์เพิ่มก็จะต้องซื้ออุปกรณ์เพิ่มใน
ราคาเฉลี่ย 24,000 บาทต่อการเพิ่มหนึ่งช่วงการวิ่ง โดยฟังก์ชั่นการทำงาน
และราคาอุปกรณ์สามารถแจกแจงได้ดังตารางที่ 1
รูปที่ 2 เสาจับเวลา ( Timing Gate )

3 รายละเอียดการพัฒนา
การพั ฒ นาระบบจะพั ฒ นาในส่ ว นของอุ ป กรณ์ ส ำหรั บ การ
ทดสอบสมรรถภาพทางกายด้านความเร็วในการวิ่ง และส่วนติดต่อกับผู้
ใช้งานในรูปแบบของเว็บแอพพลิเคชั่นและโมบายแอพพลิเคชั่น

3.1 ภาพรวมระบบ

ระบบบันทึกและวิเคราะห์สมรรถภาพความเร็วในการวิ่งของ
มนุษย์ เป็นระบบที่ใช้สำหรับวัดสมรรถภาพในการวิ่งของผู้ใช้งาน โดย
วัดจากเวลาและความเร็วที่ใช้ในการวิ่งแต่ละช่วงและเวลาและความเร็วที่
ใช้ในการวิ่งทั้งหมด ภายในระบบจะประกอบด้วย (1) เสาจับเวลา ( ดังจุด
A ในรูปที่ 1 ) ซึ่งจะเป็นอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่เป็นประตูไว้สำหรับจับเวลา
เมื่อผู้ใช้งานวิ่งตัดผ่าน โดยประกอบไปด้วยตัวส่งสัญญาณและตัวรับ
สัญญาณในรูปที่ 2 โดยที่เสาจับเวลานั้นสามารถจัดวางได้หลากหลายรูป
แบบดังรูปที่ 6 ซึ่งเป็นตัวอย่างการจัดวางเสาแบบ A และแบบ B เพื่อให้
เหมาะสมกับรูปแบบการทดสอบตามชนิดของกีฬาและแบบการทดสอบ
(2) เกตเวย์ ( ดังจุด B ในรูปที่ 1, รูปที่ 3 ) เป็นอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่ในการ
รับข้อมูลจากเสาจับเวลา แล้วนำข้อมูลดังกล่าวไปวิเคราะห์ผลและเก็บลง
นานข้อมูลภายในระบบ และหากกำลังเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตอยู่ก็จะส่ง
ข้อมูลไปเก็บไว้ที่นานข้อมูลภายนอกระบบในทันที (3) เซิฟเวอร์และนาน
ข้อมูล ( ดังจุด C ในรูปที่ 1 ) ทำหน้าที่เป็นเซิฟเวอร์และนานข้อมูล
ภายนอกระบบเพื่อให้สามารถดูข้อมูลการทดสอบสมรรถภาพผ่านทาง

รูปที่ 3 เกตเวย์ ( Gateway )

รูปที่ 4 เว็บแอพพลิเคชั่น
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3.2.4 Web Application & Mobile Application ( จุด D )
เป็ น ส่ ว นการทำงานของเว็ บ แอพพลิ เ คชั่น และโมบายแอพพลิเคชั่น โดยทั้งเว็บแอพพลิเคชั่นและโมบายแอพพลิเคชั่น สามารถ
เลือกดึงข้อมูลได้จากทั้ง Gateway ( จุด B ) และเว็บเซอร์วิส ( จุด C ) เพื่อ
ให้ ใ ช้ ส ำหรั บ กรณี ที่น ำระบบไปใช้ ง านในที่ที่ไ ม่ มี อิ น เทอร์ เ น็ ต หรื อ
อินเทอร์เน็ตใช้งานไม่ได้ ก็ยังคงสามารถใช้งานระบบได้ต่อไป

3.2.5 User ( จุด E )

เป็ น ส่ ว นการใช้ ง านเว็ บ แอพพลิ เ คชั่น และโมบายแอพพลิ เคชั่น ผ่านทาง User Interface โดยผู้ใช้งานสามารถเข้าใช้งานระบบได้
โดยผ่านทางสมาร์ทโฟนและเบราเซอร์ ในการใช้งานระบบนั้นผู้ใช้งาน
สามารถเลื อ กโหมดการทำงานเพื่อ ให้ เ หมาะสมกั บ แบบทดสอบได้
โดยโหมดการทำงานจะแบ่งออกเป็น 3 แบบ ได้แก่ โหมดการวิ่งรอบ
เดียว โหมดรวมการวิ่งตามจำนวนรอบ และโหมดการวิ่งไม่จำกัดจำนวน
รอบ และผู้ใช้งานสามารถดูข้อมูลต่างๆของระบบได้ อาทิเช่น ความเร็ว
เฉลี่ยในการวิ่ง และระยะเวลาที่ใช้ในการวิ่ง เป็นต้น

รูปที่ 5 โมบายแอพพลิเคชั่น

4 การทดสอบการใช้งาน
ทดสอบระบบในส่ ว นของฟั ง ก์ ชั่น การทำงาน และความ
ถู ก ต้ อ งของข้ อ มู ล ในการใช้ ง านการทดสอบสมรรถภาพทางการวิ่ง
โดยทดสอบความแม่นยำของระบบโดยการเปรียบเทียบเวลาที่ได้จาก
ระบบและจากการจับเวลาด้วยมือกับเวลาที่ได้จากเฟรมของวีดีโอซึ่งเป็น
วิธีการมาตรนานที่ใช้ในการทดสอบระบบ เพื่อทดสอบความแม่นยำของ
ระบบว่ามีความแตกต่างจากเวลาจากเฟรมของวีดีโอมากน้อยเพียงใด
และเวลาที่ได้จากระบบมีความแม่นยำมากกว่าการจับเวลาด้วยมือหรือไม่
ซึ่งการทดสอบรูปแบบนี้มีการใช้ในงานวิจัย Reliability and Accuracy of
Handheld Stopwatches Compared With Electronic Timing in Measuring
Sprint Performance [8]

รูปที่ 6 ตัวอย่างรูปแบบการจัดวางเสา

3.2 การออกแบบและพัฒนาระบบ
โครงสร้างโดยรวมของระบบ แสดงดังรูปที่ 7 ประกอบด้วย 5
ส่วนหลักๆ ดังนี้

3.2.1 Timing Gate ( จุด A )

Timing Gate จะถูกวางบนเส้นทางที่ต้องการวิ่งโดยมีเลเซอร์
เซ็นเซอร์เป็นตัวตรวจจับการวิ่งผ่าน เมื่อวิ่งผ่าน Timing Gate ก็จะส่ง
ข้อมูลผ่านทาง MQTT Protocol ไปที่ MQTT Broker ซึ่งอยู่ที่ Gateway
( จุด B ) เพื่อทำการบันทึกเวลาที่วิ่งผ่าน Timing Gate ลงในนานข้อมูล
ภายในระบบ ( จุด B )

3.2.2 Gateway & Local Database Server ( จุด B )

เป็นส่วนที่รอรับข้อมูลจาก Timing Gate ( จุด A ) ซึ่ง
Gateway จะมีนานข้อมูลภายในระบบเพื่อไว้ เก็บข้อมูลในกรณีที่ไม่ได้
เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต เมื่อ Gateway สามารถเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตได้
Gateway ก็จะนำข้อมูลในนานข้อมูลภายในระบบไปเก็บไว้ที่นานข้อมูล
ภายในระบบ ( จุด C )

3.2.3 Web Server & Database Server ( จุด C )

เป็นส่วนที่ใช้สำหรับทำเว็บเซอร์วิสเพื่อให้เว็บแอพพลิเคชั่น
และโมบายแอพพลิเคชั่น ( จุด D ) มาร้องขอข้อมูลเพื่อนำไปใช้ในการ
วิเคราะห์และแสดงผลการทดสอบสมรรถภาพทางกายด้านความเร็ว

รูปที่ 7 ตัวอย่างโครงสร้างระบบ
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4.1 สภาพแวดล้อมในการทดสอบ
4.1.1 ทดสอบความแม่นยำของระบบในการใช้งานจริง

กับเวลาที่วัดได้จากเฟรมของวีดีโออยู่ที่ 1.62 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งมีความคลาดเคลื่อนน้อยกว่าเวลาที่ได้จากการจับเวลาด้วยมือ ซึ่งมีความคลาดเคลื่อน
อยู่ที่ 5.25 เปอร์เซ็นต์ โดยเมื่อดูที่ส่วนเบี่ยงเบนมาตรนานจะเห็นได้ว่า
เวลาที่วัดได้จากระบบมีการกระจายตัวที่น้อยกว่าเวลาที่ได้จากการจับ
เวลาด้วยมือ ซึ่งสามารถสรุปได้ว่าเวลาที่ได้จากระบบนั้นจะมีความ
แม่นยำมากกว่าการจับเวลาด้วยมือ
สำหรับแนวทางในการพัฒนาต่อ สามารถพัฒนาในส่วนของ
ความแม่นยำของเวลาที่ได้จาก Timing Gate เพื่อลดความคลาดเคลื่อน
ของระบบ และพัฒนาในส่วนของ Timing Gate โดยการเปลี่ยนเซนเซอร์
เพื่อเพิ่มความสะดวกในการติดตั้งระบบและใช้งาน และแก้ไขปัญหาการ
ส่งสัญญาณระหว่าง Timing Gate อีกด้วย

ทำการทดสอบในรายวิ ช าพลศึ ก ษา โดยมี นิ สิ ต ภาควิ ช า
พลศึกษาเป็นผู้ทดสอบจำนวน 9 คน อาสาสมัครจากนิสิตวิศวกรรมศาสตร์เพื่อเป็นผู้จับเวลาผ่านทางนาฬิกาจับเวลา 2 คน และอาจารย์ประจำ
วิชาพลศึกษาเป็นผู้ออกแบบการทดสอบ 1 คน โดยใช้ Timing Gate
จำนวน 2 คู่ ในการทดสอบนั้นให้ผู้ทดสอบวิ่งเป็นทางตรงเป็นระยะทาง
10 เมตร คนละ 10 รอบ ซึ่งจะมีการติดตั้ง Timing Gate ไว้ที่จุดเริ่มต้น
และจุดสุดท้ายของการวิ่ง และทำการอัดวีดีโอในแนวระนาบกับการวิ่ง
และจับเวลาผ่านทางนาฬิกาจับเวลา เพื่อนำมาเปรียบเทียบกับเวลาที่ได้
จากระบบ ดังรูปที่ 8

ตารางที่ 2 เปอร์เซ็นต์ความแตกต่างเฉลี่ยของเวลาและส่วนเบี่ยงเบน
มาตรนาน โดยแบ่งตามผู้ทดสอบ

รูปที่ 8 ทดสอบความแม่นยำของระบบ

เวลาเฉลี่ยของ
ระบบ ( % )

เวลาเฉลี่ยของ
นาฬิกา ( % )

S.D. เวลาของ
ระบบ

SD เวลาของ
นาฬิกา

ชาย

1.87

5.37

0.33

1.21

หญิง

1.1

5.22

0.41

1.29

6 กิตติกรรมประกาศ

4.2 ผลการทดสอบการวิจารณ์ผล

งานวิจัยนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ขอขอบคุณโครงการพัฒนา
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 19 ที่ได้ให้ทุนสนับสนุน
ผู้วิจัยหวังว่าบทความวิจัยฉบับนี้จะเป็นประโยชน์กับผู้สนใจไม่มากก็
น้อย

จากการทดสอบพบว่าระบบที่พัฒนาขึ้น ในส่วนของการ
ทดสอบความแม่นยำของระบบ เมื่อนำเวลาจากระบบและเวลาจากการจับ
ด้วยมือของผู้ทดสอบแต่ละคนมาเปรียบเทียบกับเวลาจากเฟรมของวีดีโอ
ดังรูปที่ 9 ซึ่งเมื่อนำเวลาเฉลี่ยของผู้ทดสอบทั้งหมดมาหาผลลัพธ์ของ
ระบบผลลัพธ์ที่ได้ คือ เวลาจากระบบและเวลาจากการจับด้วยมือมี
ความคลาดเคลื่อ นจากเฟรมของวี ดี โ ออยู่ 1.62 เปอร์ เ ซ็ น ต์ และ
5.25 เปอร์เซ็น มีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรนานอยู่ที่ 0.516 และ 1.101 และมี
ค่า intra-correlation ซึ่งเป็นค่าความเชื่อมั่นของการทดสอบจะอยู่ที่ 0.993
และ 0.919 ตามลำดับ เมื่อแบ่งข้อมูลตามเพศของผู้ทดสอบสามารถ
วิเคราะห์ผลได้ดังตารางที่ 2

เอกสารอ้างอิง
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

รูปที่ 9 เปอร์เซ็นต์ความแตกต่างเฉลี่ยของเวลาจากระบบและเวลาของการ
จับด้วยมือเทียบกับเวลาจากเฟรมของวีดีโอ โดยแบ่งตามผู้ทดสอบ

8.

5 บทสรุป
ระบบบันทึกและวิเคราะห์สมรรถภาพด้านความเร็วในการวิ่ง
ของมนุษย์สามารถนำไปทำการทดสอบสมรรถภาพการวิ่งได้จริง ในส่วน
ของความแม่นยำของเวลาที่วัดได้จากระบบมีความคลาดเคลื่อนเมื่อเทียบ
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2559]
Freelap [ออนไลน์], www.shop.freelapusa.com [สืบค้นเมื่อ
ตุลาคม 2559]
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ตุลาคม 2559]
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Reliability and Accuracy of Handheld Stopwatches Compared
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Journal of Strength and Conditioning Research 22(6):1969-76,
November 2008
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Velocity feedback control for a low cost continuous passive motion actuator system
for stiff knee patients rehabilitation with embedded microcontroller.
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บทคัดย่ อ

1. บทนา

บทความนี้ได้นาเสนอวิธีการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการทางานของ
เครื่ องบาบัดข้อเข่ายึดติดด้วยการใช้ตวั ควบคุ มแบบป้ อนกลับความเร็ ว
ทดแทนการใช้ระบบควบคุมแบบเปิ ด เพื่อชดเชยให้ความเร็ วคงที่ในกรณี
ที่น้ าหนักตัวผูร้ ับการบาบัด มี การเปลี่ ยนแปลง ด้วยการอ่านค่าความเร็ ว
และตาแหน่ งผ่านโรตารี่ เอ็นโคดเดอร์ ที่ ควบคุ มการทางานทั้งหมดด้วย
ระบบสมองกลฝังตัวไมโครคอนโทรเลอร์ ผลการทดสอบแสดงให้เ ห็ น
ถึ งประสิ ทธิ ภาพที่ ดีข้ ึ น จากค่ าความผิ ดพลาดร้ อยละสัม บูรณ์ เ ฉลี่ ยจาก
2.81 ในกรณี ที่ควบคุมแบบเปิ ดลดลงเป็ น 1.63 ในกรณี ที่ควบคุมแบบวง
ปิ ดป้อนกลับความเร็ ว

ในปั จจุบนั ผูป้ ่ วยที่ป่วยด้วยโรคข้อเข่าเสื่ อมหรื อเกิ ดอุบตั ิเหตุ
บริ เวณข้ อ เข่ า ที่ ไ ด้ รั บ การรั ก ษาด้ ว ยวิ ธี การผ่ า ตั ด จ าเป็ นต้ อ งท า
กายภาพบาบัดเพื่อเพิ่มพิสัยการเคลื่ อนไหว (Range of Motion) ข้อเข่าให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ Shawn และคณะ[1] จึ งได้มีก ารคิ ดค้น
เครื่ องช่ วยเคลื่ อนไหวข้อเข่า (Continuous Passive Motion หรื อ CPM)
ขึ้น ซึ่งมีระยะการเคลื่ อนที่และแรงที่ใช้ในการบริ หารได้อย่างเหมาะสม
สามารถทางานได้อย่างต่อเนื่ องเป็ นระยะเวลานาน ต่อมา Ho และคณะ
[2-4] ได้พฒั นาเครื่ องกายภาพบาบัดโดยได้รวมเอาเครื่ อง CPM และ
CAM (Continuous Active Motion) เข้าด้วยกัน แต่ในปั จจุบนั เครื่ อง CPM
ที่ใช้งานยังเป็ นเครื่ องที่ตอ้ งนาเข้าและต้องใช้การดูแลรักษาเป็ นพิเศษทา
ให้มีค่าใช้จ่ายที่สูง จากนั้น เกศศักดิ์ ดา และ คณะ[5] ได้นาเสนอระบบที่
สร้ างขึ้ นโดยใช้วสั ดุ อุป กรณ์ ใ นประเทศและใช้ตวั ควบคุ มเชิ งตรรกะที่
สามารถโปรแกรมได้ แต่ เ นื่ อ งจากเป็ นเครื่ อ งต้น แบบจึ ง มี น้ า หนัก ที่
ค่อนข้างมากและไม่ สามารถชดเชยความเร็ วในการท างานเมื่ อผูป้ ่ วยมี
น้ าหนักที่มากขึ้น จากปั ญหาดังกล่ าวผูว้ ิจยั จึ งนาเสนอระบบที่มีน้ าหนัก
เบาโดยการเลื อกใช้วสั ดุ Aluminium profile และชิ้ นงานที่ สร้ างจาก
เครื่ องพิมพ์สามมิติเพื่อให้สามารถออกแบบได้ตามต้องการ มีน้ าหนักเบา
และต้น ทุน ต่ า โดยน าเสนอระบบควบคุ ม แบบป้ อนกลับ ความเร็ วผ่าน
Incremental optical rotary encoder ที่พฒั นาบนตัวควบคุ มแบบฝังตัว
ไมโครคอนโทรเลอร์ โดยอาศัยหลักการออกแบบทางไฟฟ้ าและระบบ
ควบคุมร่ วมกับหลักการทางเวชศาสตร์ และการยศาสตร์ [6-11]

คาสาคัญ : เครื่ องเพิ่ม พิสัยการเคลื่ อนที่ , การควบคุ มแบบป้ อนกลับ
ความเร็ ว, ระบบสมองกลฝังตัวไมโครคอนโทรเลอร์

Abstract
This article proposes an improved performance system of
continuous passive motion. The primary feature of this approach builds
on a velocity feedback control. Unlike the conventional open loop
control, we propose to read the position and velocity form optical rotary
encoder and controlled by embedded microcontroller. This approach
has been shown to improve the mean absolute percentage error from
2.81% to 1.63%. in case of open loop and closed loop velocity
feedback control respectively.

2. การออกแบบระบบบาบัดข้ อเข่ าแบบป้อนกลับความเร็ว
2.1 การออกแบบโครงสร้ าง

Keywords: continuous passive motion, velocity feedback control,
embedded microcontroller

เครื่ อง CPM นี้ สามารถเคลื่ อนที่ (Range of Motion) ประมาณ
-10 ถึ ง 120 องศาความเร็ ว ในการเคลื่ อ นที่ ข องข้ อ เข่ า ขณะท า
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กายภาพบาบัดประมาณ 30 องศาต่ อนาที ถึ ง 150 องศาต่ อนาที แ ละรั บ
น้ าหนักขณะทากายภาพบาบัดสู งสุ ด 20 กิ โลกรั มสามารถปรับความยาว
ของขาส่ วนบนได้ประมาณ 31 ถึ ง 49 เซนติเมตรและขาส่ วนล่ าง 25 ถึ ง
57 เซนติเมตร มีน้ าหนักประมาณ 11 กิ โลกรัม โครงสร้างขนาดเล็ก และ
น้ าหนักเบาด้วยการใช้วสั ดุชนิ ด Aluminium profile และจุดเชื่ อมต่อใช้
การสร้างชิ้นงานด้วยระบบ 3D print ที่มีความแข็งแรงสู งและน้ าหนักเบา
สามารถใช้งานทั้งในสถานพยาบาลและในบ้านได้ซ่ ึ งหลักการทางานของ
เครื่ อง CPM ใช้มอเตอร์ เป็ นชุดต้นกาลังและส่ งกาลังผ่านเกลี ยวตัวหนอน
ขับเคลื่อนโครงสร้างและวัดตาแหน่งการเคลื่อนไหวที่ขอ้ เข่าเป็ นสัญญาณ
ป้อนกลับไปวงจรควบคุมดังรู ปที่ 1

2.2 การออกแบบระบบขับเคลื่อนและวงจรควบคุม
ระบบคุ มควบการเคลื่ อนที่ เ ครื่ องบ าบัด ข้อเข่าในงานวิ จยั นี้
ผูว้ ิจยั เลือกใช้การขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ กระแสตรงทดแรงและรอบการ
หมุ น ด้ ว ยเฟื องเกี ย ร์ แ บบโลหะ ส่ ง ผ่ า นก าลั ง แบบต่ อ ตรง (Direct
coupling) ไปยังระบบขับเคลื่ อนแบบ Ball screw ระยะ pitch 5 mm.
diameter 15 mm. ball nut 50 mm. maximum length 720 mm. screw
length 620 mm. เคลื่ อนที่และรับน้ าหนักอยู่บนแกนสแตนเลสแบบคู่
ขนาด 10 mm. หน่ วยประมวลผลกลางเลื อกใช้ไมโครคอนโทรเลอร์
ตระกูล AVR ขับเคลื่อนมอเตอร์ โดยใช้บอร์ ด monster shield แบบ Hbridge ที่สามารถขับกระแสสู งสุ ดที่ 30A. และอ่านค่าความเร็ วรอบและ
ตาแหน่งการเคลื่อนที่ดว้ ย encoder ขนาด 400 pulse/round ดังรู ปที่ 2

(ก)

รู ปที่ 2 ระบบควบคุมแบบป้อนกลับความเร็ ว

(ข)

2.3 ระบบควบคุมทีน่ าเสนอ
งานวิ จยั นี้ ได้ออกแบบระบบป้ อนกลับ ความเร็ วโดยใช้ก าร
อ่านค่าการหมุนของมอเตอร์ ด้วย Incremental optical rotary encoder
ความละเอียด 400pulse/round AB two-phase อ่านค่าผ่านช่ องสัญญาณ
interrupt A0 และ A1 ของไมโครคอนโทรเลอร์ ตระกูล AVR แล้ว
คานวณหาค่ าความเร็ วจากสัญญาณ pulse ที่ อ่านเข้ามาได้ จากนั้น จะ
ประมวลผลหาค่าชดเชยความแตกต่างระหว่างค่าความเร็ วที่ตอ้ งการกับค่า
ความเร็ วที่อ่านค่าได้ในปั จจุบนั แล้วส่ งสัญญาณที่ได้ไปขยายด้วยบอร์ ด
ขับเคลื่ อนมอเตอร์ แ บบ H-bridge ส่ งก าลังผ่านมอเตอร์ กระแสตรงที่
ความเร็ วรอบผ่านชุดเฟื องเกี ยร์ แล้วที่ความเร็ ว 60 รอบ/นาที ที่ขบั เคลื่อน
แบบต่อตรง (Direct coupling) ไปยัง linear actuator แบบ ball screw เพื่อ
ปรับเปลี่ยนมุมของระบบรองรับขาให้เป็ นไปตามตาแหน่งและความเร็ วที่
กาหนดดังรู ปที่ 3

(ค)
รูปที่ 1 การออกแบบระบบรองรับส่ วนขา
(ก) มุมมองด้านบน (ข) มุมมองด้านข้าง
(ค) ชิ้นงานจริ ง

9th ECTI-CARD 2017 “การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อตอบสนองท้องถิ่นและภาคอุตสาหกรรม”

202

บทความวิจยั
การประชุมวิชาการ งานวิจยั และพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 9
9th ECTI-CARD 2017, Chiang khan Thailand

Desired
Velocity

Input
transducer

Controller
Amplifier

Disturbance
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Actual
Linear motion Velocity
+

Motor

Ball screw

(ก)

Desired
Velocity

Input +
transducer -

Controller
Amplifier

Disturbance
torque
Actual
Linear motion Velocity
+

Motor

Measured
velocity Encoder/Output

Ball screw
Feedback

transducer

(ข)
รู ปที่ 3 แผนภาพระบบควบคุม
(ก) ระบบควบคุมที่ไม่มีการป้ อนกลับ
(ข) ระบบควบคุมแบบป้อนกลับความเร็ วที่นาเสนอ

รู ปที่ 4 สัญญาณที่ได้จากการทดสอบการทางานของ Incremental optical
rotary encoder
เพื่อเป็ นการตรวจสอบว่าระบบสามารถอ่านค่าความเร็ วได้ถูกต้อง การ
ทดสอบที่ สองจะเป็ นการทดสอบหาค่าประสิ ทธิ ภาพของเครื่ องโดยให้
เครื่ องทางานรองรับน้ าหนักที่แตกต่างกันตั้งแต่ 40-80 กิ โลกรัม จากนั้น
จะทาการจับ เวลาที่ ใช้ใ นการเคลื่ อนที่ ในระยะที่ เท่ากันเปรี ยบเที ยบกัน
ระหว่า งระบบควบคุ ม แบบไม่ มี ระบบป้ อ นกลับ และแบบที่ ใ ช้ร ะบบ
ป้อนกลับ แล้วนาไปคานวณหาค่าผิดพลาด โดยเวลาทั้งหมดจะถูกนาเป็ น
เที ย บกับ เวลาที่ เ ครื่ องท างานแบบไม่ มี ภ าระโหลด แล้ว หาค่ า ความ
ผิดพลาดร้อยละสัมบูรณ์เฉลี่ยดังสมการที่ 1 โดยใช้เวลาที่ไม่มีภาระโหลด
เป็ นค่าที่ ถูกต้องที่สุด Mean Absolute Percentage Error (MAPE) ดัง
สมการที่ 1

รู ป ที่ 3 เป็ นการเปรี ยบเที ย บบล็ อ คไดอะแกรมของระบบ
ควบคุมความเร็ วมอเตอร์ ที่ไม่มีระบบป้ อนกลับและชดเชยความเร็ ว ดังรู ป
ที่ 3 (ก) และระบบที่ ป้ อนกลับและชดเชยความเร็ วที่ เ ปลี่ ยนไปจาก
น้ าหนักภาระโหลดที่มากขึ้นด้วยการอ่านค่าความเร็ วที่แกนมอเตอร์ ผ่าน
encoder ดังรู ป ที่ 3 (ข) จากการทดสอบขับเคลื่ อ นจริ ง พบว่า ระบบที่
น าเสนอเมื่ อ น ามาใช้ ง านจริ งจะมี พ ลวัต ร (Dynamic) ต่ า มากอัน
เนื่ องมาจากการบาบัด ข้อเข้าหลังการผ่านตัดจาเป็ นจะเคลื่ อนที่ ช้าเป็ น
พิ เ ศษ ท าให้ ร ะบบควบคุ ม สามารถใช้ ต ั ว ควบคุ ม แบบสั ด ส่ วน
(Proportional controller) ก็สามารถทางานได้

3. ผลการทดสอบระบบ

MAPE 

การทดสอบแบ่งเป็ นสองการทดสอบโดยส่ วนแรกจะเป็ นการ
ทดสอบว่าระบบอ่านค่าจาก encoder ผ่านช่ องรับสัญญาณแบบ interrupt
และการควบคุมแบบป้ อนกลับนั้นสามารถควบคุมความเร็ วรอบได้ตามที่
ต้องการหรื อไม่ ซึ่งการอ่านค่าจาก encoder จะทดสอบโดยการนาค่าที่ได้
จาก encoder (Ch.1) มาสัง่ ให้สร้ างสัญญาณไปยังเอาท์พุทแบบดิจิตอล
(Ch.2) จากนั้นจะใช้ออสซิ โลสโคปจับสัญญาณดูว่า สามารถรับสัญญาณ
จาก encoder ได้ทุกสัญญาณหรื อไม่ โดยทุกสัญญาณจาก encoder ที่เข้า
มาเป็ นขอบขาขึ้ นโปรแกรมจะสั่งให้เกิ ดการกลับสัญญาณ (Toggle) ที่
ส่ ง ออกไปที่ ช่ อ ง digital ดัง รู ปที่ x จะเห็ น ว่ า ระบบสามารถอ่ า นค่ า
สัญญาณได้ถูกต้องและครบทุกสัญญาณที่ส่งมาจาก encoder จากนั้นจะ
วัดค่าความเร็ วที่วดั ได้ดว้ ยอุปกรณ์มาตรฐานแบบ digital laser tachometer

เมื่อ

100 N tn  tnoload

N n 1 tnoload

(1)

tn คือ เวลาที่ทาการทดสอบแต่ละครั้ง
tnoload คือ เวลาในกรณี ที่ไม่มีภาระ

N คือ จานวนช่วงของน้ าหนักในการทดสอบ

ตารางที่ 1 คื อผลการทดสอบการทางานของเครื่ องโดยแบ่งการทดสอบ
เป็ น 5 การทดสอบ ทางานที่น้ าหนักผูป้ ่ วยที่ทดสอบแตกต่างกัน โดยเวลา
มาตรฐานที่ใช้ในการเปรี ยบเทียบที่เวลาที่ไม่มีภาระโหลด คือ จะใช้เวลา
ในการทางานที่ 305 วินาที จากนั้นค่าที่ทดสอบได้อื่นๆ จะถูกนามาเทียบ
หาค่าความผิดพลาดแบบค่าร้อยละสัมบูรณ์เฉลี่ย
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ตารางที่ 1 ผลการทดสอบหาค่าความผิดพลาดวิธีการที่นาเสนอ
Without controller
With feedback
Load
controller
No.
(kg)
Time(sec) % error Time(sec) %error
1
No load
305
0
305
0
2
40-50
309
1.311
307
0.65
3
50-60
315
3.27
310
1.63
4
60-70
318
4.26
313
2.62
5
70-80
321
5.24
315
3.27
Mean absolute
2.81
1.63
percentage error

[4]

[5]

[6]

3. สรุปผล
งานวิจยั นี้ ได้นาเสนอวิธีการออกแบบและควบคุมการทางาน
เครื่ องบ าบัด ข้อ เข้า ยึ ด ติ ด หลัง การผ่ า ตัด ด้ ว ยการใช้ ต ัว ควบคุ ม แบบ
ป้อนกลับ (feedback control) เพื่อควบคุมให้ความเร็ วในการเคลื่ อนที่มีค่า
เป็ นไปตามที่กาหนดในสภาพการทางานที่ มีน้ าหนักแตกต่างกันออกไป
โดยใช้ตวั ควบคุมชนิดไมโครคอนโทรเลอร์ ขบั เคลื่ อนระบบผ่านวงจรขับ
มอเตอร์แบบ H-bridge จากการทดสอบพบว่าเวลาที่ใช้ในการเคลื่ อนที่ใน
ระยะทางที่เท่ากันนั้น ระบบที่ใช้การควบคุมแบบป้ อนกลับจะมีค่าความ
ผิดพลาดร้อยละสัมบูรณ์เฉลี่ยที่ 1.63 ในทางกลับกันหากไม่ใช้ตวั ควบคุม
แบบป้ อนกลับจะให้ผลค่าความผิดพลาดร้ อยละสัมบูรณ์เฉลี่ ยที่ 2.81 จะ
เห็ นได้ว่าวิธีการควบคุ มแบบป้ อนกลับที่ นาเสนอนั้นสามารถทางานได้
อย่างถูกต้องแม่นยามากกว่า อันจะส่ งผลให้การบาบัดมีความแม่นยาและ
เที่ยงตรงมากกว่า

[7]
[8]
[9]
[10]
[11]

Innovative Computing/Information and Control, 2008, pp. 510513.
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การศึกษาช่ วงความถีในการจําแนกท่าการเคลือนไหวของนิวมือจากสัญญาณไฟฟ้ากล้ามเนือแขนส่ วนบน
The Study of Surface EMG Sub-bands from Upper Limb for Finger Movement Classification
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recorded from upper limb for finger movement classification, i.e., the
flexion and extension of thumb and finger, and the grapping ball. The
off-line sEMG data processing is proposed on the basis of time and
frequency domains into 6 sub-bands in 8 channels, i.e., power signal
(PWS), power spectral density (PSD), and zero-crossing rate (ZCR).
These features are then determined in terms of mean squared error
(MSE) value. The experimental results showed that the 8th channel and
the frequency subbands range of 20-92 Hz, 235-307 Hz, and 378-450
Hz are potentially trended to be the best features in terms of PWS, PSD
for ZCR, respectively. In conclusion, the proposed method can
considerably be the EMG-based application using the finger movements
than other channels and frequency sub-bands.

บทคัดย่ อ

บทความนี นํา เสนอช่ ว งความถี ที เหมาะสมในการจํา แนก
ท่าทางการเคลือนไหวของนิ วมือจากสัญญาณไฟฟ้ ากล้ามเนื อแขน จาก
ช่วงความถีทังหมด 6 ช่วง และจํานวนสัญญาณ 8 ช่องของท่างอนิ วโป้ ง,
ท่ากําลูกบอล และ ท่างอนิ วชี บันทึกจากข้อมูลของผูพ้ ิการแขนขาด คน
บทความนี เสนอวิธีการหาคุ ณลักษณะเด่นของสัญญาณไฟฟ้ ากล้ามเนื อ
ด้วย วิธี คือ ) คํานวณค่ากําลังของสัญญาณในโดเมนเวลา(PWS) 2) ค่า
พืนทีใต้กราฟของความหนาแน่นสเปกตรัมกําลัง(PSD) และ ) ค่าอัตรา
การตัดผ่านศูนย์ของสัญญาณ(ZCR) ซึ งข้อมูลของคุณลักษณะเด่นทัง
ชนิ ด นํามาหาค่าความผิด พลาดยกกําลังสอง(MSE) จากการทดลองเรา
พบว่าช่องสัญญาณที 8 และช่วงความถี 20-92 เฮิร์ต สําหรับค่ากําลังของ
สัญ ญาณในโดเมนเวลา ช่ ว งความถี 235-307 เฮิ ร์ ต สํา หรั บ ค่ า ความ
หนาแน่นสเปกตรัมกําลัง และช่วงความถี 378-450 เฮิ ร์ต สําหรับค่าอัตรา
การตัด ผ่านศูน ย์ข องสัญ ญาณของสัญ ญาณ มี แ นวโน้ม ที สามารถแยก
ท่าทางทังสามได้ดีทีสุด

Keywords: surface electromyography, feature extraction, power signal,
power spectral density, windowing.

1. บทนํา

คําสําคัญ: สัญญาณไฟฟ้ ากล้ามเนื อแขน, คุณลักษณะเด่น, ค่ากําลังของ
สัญญาณในโดเมนเวลา, ความหนาแน่นสเปกตรัมกําลัง, ค่าอัตราการตัด
ผ่ า นศู น ย์ข องสั ญ ญาณ, ค่ า ความผิ ด พลาดเฉลี ยยกกํา ลัง สอง และ
ช่องสัญญาณ

กระทรวงการพัฒ นาสั ง คมและความมันคงของมนุ ษ ย์
ลงทะเบียนผูพ้ ิการตังแต่วนั ที 1 พฤศจิกายน 2537 ถึ ง 31 มกราคม 2560
ได้รายงานว่าในประเทศไทยมีผพู้ ิการทางการเคลื อนไหวและร่ างกายเป็ น
ผูห้ ญิงจํานวน 406,520 คน เป็ นผูช้ าย 450,887 คน[1] ซึ งบุคคลเหล่านี มี
ข้อจํากัดด้านความสามารถในการพึงพาตนเองในการใช้ชีวิตประจําวันไม่
ว่าจะเป็ นการเคลื อนที การทํา ภารกิ จพื นฐานต่างๆเช่ นการรั บประทาน
อาหาร การเดิน การทําภารกิจส่วนตัว เป็ นต้น จึงมีคณะวิจยั ทัวโลกต่างให้

Abstract

This preliminary study aims at finding the significant
frequency sub-bands of surface electromyography (or sEMG) signal
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การสนใจในการสร้างแขนกลเพือเพิมประสิ ทธิภาพในการดําเนินชีวติ แต่
มี ข ้อจํากัด บางประการเช่ น ขาดความแม่น ยําและใช้เ วลานานในการ
ป ร ะ ม ว ล ผ ล สั ญ ญ า ณ ไ ฟ ฟ้ า บ ริ เ ว ณ ผิ ว ก ล้ า ม เ นื อ ( s u r f a c e
electromyography หรื อ สัญญาณ sEMG)
Ali et al. [2] ได้ศึกษาและพัฒนาวิธีการจําแนกสัญญาณไฟฟ้า
กล้ามเนือแล้วนํามาหาขนาดของแรง ส่วนทีมีประสิ ทธิ ภาพมากทีสุ ด และ
จําแนกลักษณะเด่นของอิ เล็กโทรดทีแต่ละตําแหน่ ง จาก 8 ตําแหน่ ง [3]
ผลทีได้คือ มีค่าความผิดพลาดลดลง 6-8% และงานวิจยั ของ Jiayuan et al.
[4] ได้เ สนอการแบ่งช่ วงความถี ออกเป็ น 6 ช่ วง ซึ งเป็ นช่ วงที สามารถ
จําแนกสัญญาณไฟฟ้ากล้ามเนื อของคนปกติได้ดีทีสุด
จากการศึ ก ษางานวิ จ ัย ของ Ali และ Jiayuan บทความนี จึ ง
ทําการศึกษาจํานวนช่องสัญญาณและช่วงความถีทีเหมาะสมเพือลดเวลา
ในการติดตังอุปกรณ์และลดเวลาประมวลผล โดยเริ มศึกษาการจําแนกท่า
การเคลื อนไหวสามท่ าคื อ งอนิ วโป้ ง กําลู ก บอล งอนิ วชี และทําการ
ทดลองโดยการใช้สัญญาณไฟฟ้ ากล้ามเนื อเพียง 1 ตําแหน่ งที มี ค่าการ
กระจายตัวของสัญญาณไฟฟ้ากล้ามเนื อมากทีสุ ดจากทังหมด 8 ตําแหน่ง
ซึงจะจําแนก 3 ท่าทาง เพือความแม่นยําและการประมวลผลทีรวดเร็ ว ซึง
จะทําให้ประสิ ทธิ ภาพของแขนกล(หรื อเครื องมืออํานวยความสะดวก)มี
ประสิ ทธิ ภาพมากขึน

ก) ตําแหน่งอิเล็กโทรดด้านหน้า ข) ตําแหน่งอิเล็กโทรดด้านหลัง
รู ปที 2 การติดอิเล็กโทรดทัง 8 ช่องสัญญาณ

2.2 การคัดกรองสัญญาณด้ วยตัวกรองสัญญาณผ่านเฉพาะช่ วง
ความถี (Band-pass filter)

ทํ า การคั ด กรองสั ญ ญาณเพื อลดสั ญ ญาณรบกวนโดย
กําหนดค่าดังนี อัตราความถีการสุ่มตัวอย่าง 2,000 เฮิรตซ์ ความถี 20-450
เฮิรตซ์ โดยแบ่งเป็ น 6 ช่วง คือ 1) 20-92 เฮิรตซ์ 2) 92-163 เฮิรตซ์ 3) 163235 เฮิรตซ์ 4) 235-307 เฮิรตซ์ 5) 307-378 เฮิรตซ์ 6) 378-450 เฮิรตซ์

2.3 การแบ่ งช่ วงสัญญาณ (Windowing)

การแบ่งช่วงสัญญาณ แบ่งเป็ น 6 ช่วง ช่วงละ 150 มิลลิ วินาที
ช่วงซ้อนทับ 50 มิลลิ วินาที โดยจะแสดงผลตัวอย่างของผูท้ ดลอง A1 ทัง
ท่า คือ ท่างอนิ วโป้ง, ท่ากําลูกบอล และ ท่างอนิ วชี

2. วิธีการทดลอง

ในการทดลองนี เราใช้ขอ้ มูลจากผูพ้ ิการจํานวนทังหมด 7 คน
ทําการทดลองท่าละ 5 ครัง ในงานวิจยั นี เราเลื อกศึกษาการเคลื อนไหว
ของนิ วมือ 3 ท่า ได้แก่ ท่างอนิ วโป้ ง, ท่ากําลูกบอล และ ท่างอนิวชี ซึงนํา
ข้อ มู ล มาจากฐานข้อ มู ล ของ Ali H. จาก University of Technology
Sydney (UTS) ประเทศออสเตรเลี ย เข้ า ถึ งข้ อ มู ล ที เว็ บ ไซต์
(http://www.rami-khushaba.com)

ท่างอนิ วโป้ ง

ท่ากําลูกบอล

รู ปที การแบ่งช่วงสัญญาณจากผูท้ ดลอง A1 ท่างอนิ วโป้ ง

รู ปที 4 การแบ่งช่วงสัญญาณจากผูท้ ดลอง A1 ท่ากําลูกบอล

ท่างอนิ วชี

รู ปที 1 ท่าทางการเคลือนไหวของนิวมือ

2.1 การเลือกช่ องสั ญญาณ

คํานวณหาค่าความผิด พลาดยกกําลังสองในแต่ล ะท่า แล้ว
นํ า มาหาค่ า ส่ วนเบี ยงเบนมาตรเพื อดู ก ารกระจายตั ว ของแต่ ล ะ
ช่ อ งสั ญ ญาณ โดยช่ อ งสั ญ ญาณที มี ก ารกระจายตั ว มากที สุ ดคื อ
รู ปที การแบ่งช่วงสัญญาณจากผูท้ ดลอง A1 ท่างอนิ วชี
ช่องสัญญาณที
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2.4 การหาคุณลักษณะเด่น (Feature Extraction)
2.4.1 ค่ า กํ า ลั ง ของสั ญ ญาณในโดเมนเวลา (Power signal;
PWS)

ลักษณะเด่นนี เป็ นการหาค่ากําลังสองของสัญญาณ
แต่ละช่วงความถีของแต่ละตัวอย่าง ( )
|

เมือ

|

2.5 ค่ าความผิดพลาดกําลังสอง (Mean Squared Error; MSE)
การหาค่าความแตกต่างระหว่างแต่ละท่าของผูท้ าํ การทดลอง
ในแต่ ล ะช่ ว งความถี ของสัญ ญาณในแต่ ล ะผู้ท ดลองซึ งพิ จ ารณาจาก
ค่ามัธยฐานของแต่ละคุณลักษณะเด่น

ใน

(1)

เมือ

คือสัญญาณในแต่ละท่า, คือ จํานวนข้อมูลทังหมด

3. ผลการทดลอง

2.4.2 พืนทีใต้กราฟของความหนาแน่ นสเปกตรัมกําลัง (Power
Spectral Density; PSD)

การทดลองหาคุณลักษณะเด่น 3 ชนิดเปรี ยบเทียบกับ 6 ช่วง
ความถี ได้ผลการทดลองดังนี

โดยการใช้การแปลงฟูเรี ยร์ อย่างรวดเร็ วในการคํานวณ
≡

/

∈

3.1 ค่ ากําลังสองของสั ญญาณในโดเมนเวลา (Power signal;
PWS)

จากตารางที 1 ผลการหาคุณลักษณะเด่นด้วยวิธีค่ากําลังของ
สัญญาณในโดเมนเวลา (Power Signal) แสดงให้เห็ นว่าช่ วงความถี ที 1
สามารถจําแนกแต่ละท่าได้ดีทีสุด เนืองจากมีค่าร้อยละมากทีสุด

(2)

| |

(3)

ตารางที 1 ผลการหาลักษณะเด่นด้วยวิธีค่ากําลังของสัญญาณ

เมือ คือ สัญญาณกล้ามเนือแขน, คือ จํานวนจินตภาพ (√ 1 ),
คือ จํานวนสัญญาณทังหมด, คือ ฟังชันก์ของเวลาใดๆ,
คือ การแปลงฟูเรี ยร์ของสัญญาณไม่ต่อเนือง, b คือ ช่วงความถี
คือ พืนทีใต้กราฟของการแปลงฟูเรี ยร์ อย่างรวดเร็ ว

ผูท้ ดลอง
1
2
1
125
0
2
75
50
3
115
0
4
125
0
5
100
25
6
111
14
7
125
0
รวม
776
89
ร้อยละ 88.68 10.17 1.14

2.4.3 ค่ าอัตราการตัดผ่านศู นย์ของสัญญาณ (Zero-crossing
Rate; ZCR)

การแปลงสัญ ญาณให้ผ่า นศู น ย์ คื อ จํา นวนครั ง ที สั ญ ญาณ
( ) ข้ามศูนย์ภายในหน้าต่างวิเคราะห์ เกียวข้องกับความถีของสัญญาณ
เพือหลีกเลียงการนับสัญญาณ เนืองจากระดับสิ งรบกวนตํา เกณฑ์รวม (ε
= 0.015 volt) จํานวน ZC เพิมขึนหนึ งครัง เมือ
|

เมือ

0

|

0

คือ สัญญาณทีเวลานัน,

0

คือ ค่ามัธยฐานของแต่ละคุณลักษณะเด่นในท่ากําลูกบอล
คือ ค่ามัธยฐานของแต่ละคุณลักษณะเด่นในท่างอนิ วชี
คือ ค่ามัธยฐานของแต่ละคุณลักษณะเด่นในท่างอนิวโป้ ง

(5)

ช่วงความถี
3
4
0
0
0
0
10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10
0
0

5
0
0
0
0
0
0
0
0
0

6
0
0
0
0
0
0
0
0
0

3.2 พืนทีใต้ กราฟของความหนาแน่ นสเปกตรัมกําลัง (Power
Spectral Density; PSD)

(4)

จากตารางที 2 ผลการหาลักษณะเด่นด้วยวิธีพนื ทีใต้กราฟของ
ความหนาแน่สเปกตรัมกําลัง (Power Spectral Density; PSD) แสดงให้
เห็นว่าช่วงความถีที 4 สามารถจําแนกแต่ละท่าได้ดีทีสุด เนื องจากมีค่า
ร้อยละมากทีสุด

คือ สัญญาณทีเวลาต่อมา
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ตารางที 2 ผลการหาลักษณะเด่นด้วยวิธีพนที
ื ใต้กราฟของความหนาแน่น
สเปกตรัมกําลัง
ผูท้ ดลอง
1
1
5
2
90
3
0
4
0
5
15
6
0
7
0
รวม
110
ร้อยละ 12.57

2
21
10
30
15
15
10
65
166
18.97

ช่วงความถี (เฮิรตซ์)
3
4
24
45
15
10
60
25
20
55
16
74
0
90
0
60
135
359
15.43 41.03

5
30
0
10
35
5
25
0
105
12

กราฟค่ าความผิดพลาดเฉลียกําลังสอง (MSE)
PSD

6
0
0
0
0
0
0
0
0
0

ช่วงความถีที6

1
0
0
0
0
0
0
0
0
0

2
0
0
0
0
0
0
0
0
0

5
0
0
0
0
0
0
0
0
0

ช่วงความถีที2

ช่วงความถีที3

รู ปที 6 แนวโน้มของช่วงความถีในแต่ละคุณลักษณะเด่น

3.4.2 ความแตกต่ างของช่ วงความถีในแต่ละคุณลักษณะเด่น

จากรู ปที แสดงให้เห็ นถึงความแตกต่างของช่วงความถี ใน
แต่ ล ะคุ ณ ลัก ษณะเด่ น ซึ ง กํา หนดพิ ก ัด ของคุ ณ ลัก ษณะเด่ น ในสาม
แนวแกนโดย ค่ากําลังของสัญญาณกําหนดพิกดั ช่วงความถี ที (20-92
เฮิ รตซ์) พืนทีใต้กราฟของความหนาแน่ น สเปกตรัมกําลังกําหนดพิ ก ัด
ในช่ วงความถี ที 4 (235-307 เฮิ รตซ์) และค่าอัต ราการตัด ผ่านศู น ย์ข อง
สัญญาณกําหนดพิก ัด ในช่ วงความถี ที 6 (378-450 เฮิ รตซ์ ) ซึ งสามารถ
แสดงความแตกต่างในการจําแนกได้ชดั เจน

ผ่านศู น ย์ข องสัญญาณ(Zero-crossing Rate; ZCR) แสดงให้เ ห็ น ว่า
ช่ วงความถี ที 6 สามารถจําแนกแต่ละท่าได้ดีทีสุ ด เนื องจากมีค่าร้ อยละ
มากทีสุ ด
ตารางที 3 ผลการหาลักษณะเด่นด้วยวิธีค่าอัตราการตัดผ่านศูนย์ของ
สัญญาณ
ผูท้ ดลอง
1
2
3
4
5
6
7
รวม
ร้อยละ

100
80
60
40
20
0

Zero Crossing

ช่วงความถีที4

จากตารางที 3 ผลการหาลักษณะเด่นด้วยวิธีค่าอัตราการตัด

ช่วงความถี (เฮิรตซ์)
3
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

ช่วงความถีที1

ช่วงความถีที5

3.3 ค่าอัตราการตัดผ่านศูนย์ของสัญญาณ (Zero-crossing Rate;

ZCR)

Power Signal

6
125
125
125
125
125
125
125
875
100

รู ปที 7 กราฟแสดงความแตกต่างของแต่ละคุณลักษณะเด่น

เอกสารอ้ างอิง

จากตารางที - มีช่วงความถี ช่วง ดังนี ช่วงความถีที ) 20-92 เฮิ รตซ์ 2) 92163 เฮิรตซ์ 3) 163-235 เฮิรตซ์ 4) 235-307 เฮิรตซ์ 5) 307-378 เฮิรตซ์ 6) 378-450
เฮิรตซ์

3.4 สรุ ปแต่ละคุณลักษณะเด่น
3.4.1 แนวโน้มของช่วงความถีในแต่ละคุณลักษณะเด่น

จากรู ปที 6 แสดงแนวโน้มของช่วงความถีในแต่ละคุณลักณะ
เด่น ได้ผลดังนี ค่ากําลังของสัญญาณในโดเมนเวลามีแนวโน้มในช่วง ค
วามถีที 1

[1] กรมส่ งสริ ม และพัฒ นาคุ ณ ภาพชี วิต คนพิก าร, “การดําเนิ น งานจด
ทะเบียนคนพิการทัวประเทศ เดือนมกราคม 2560 กรมส่งเสริ มและพัฒนา
คุณภาพชีวติ คนพิการ”, 1 กุมภาพันธ์ 2560.
[2]Ali H. Al-Timemy, Rami N. Khushaba, Guido Bugmann, and Javier
Escudero, " Improving the Performance against Force Variation of EMG
Controlled Multifunctional Upper-Limb Prostheses for Transradial
Amputees", IEEE Transactions on Neural Systems and Rehabilitation
Engineering, Accepted for Publication, 2015.
[3] R. N. Khushaba, S. Kodagoda, D. Liu, and G. Dissanayake, "Muscle
Computer Interfaces for Driver Distraction Reduction", Computer
Methods and Programs in Biomedicine, Volume 110, Issue 2, Pages
137- 149, 2013.
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ระบบแจ้ งเตือนทานยาและการออกนอกพืน้ ทีด่ ้ วยระบบสมองกลฝังตัว
Notification System for Medicines usage and Out-of area via Embedded System
สรพงษ์ วชิรรัตนพรกุล1 และวรพงศ์ ตั้งศรีรัตน์ 2
1
สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
1 ซอยฉลองกรุ ง 1 แขวงลาดกระบัง เขตลากระบัง จังหวัดกรุ งเทพฯ 10520 โทรศัพท์ 02-329-8327 E-mail: iteteee@gmail.com
2
สาขาวิชาวิศวกรรมระบบควบคุม คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
1 ซอยฉลองกรุ ง 1 แขวงลาดกระบัง เขตลากระบัง จังหวัดกรุ งเทพฯ 10520 โทรศัพท์ 02-329-8327 E-mail: drworapong@yahoo.com

บทคัดย่อ

home area of the children, with used ultrasonic sensors and
microcontroller to checking out-of area. To notify parents via mobile
phone. For experimental, this system could notification to 2 elderly
medicines and 5 medicine name of each elder people. For the out-of
home area notification of the children to alerted to their house by voice
and alerted to parents via a mobile phone with in 30 second.

บทความวิจยั นี้ เป็ นการศึ กษาและออกแบบระบบแจ้งเตื อน
การทานยาและการออกนอกพื้นที่ ดว้ ยระบบสมองกลฝั งตัว เพื่อรองรับ
ครอบครัวในสังคมไทยในปั จจุบนั อันเป็ นสังคมที่ มีผูส้ ู งอายุกบั เด็กเล็ก
ออยู่บา้ นกันตามลําพังมากขึ้น ส่ วนผูใ้ หญ่อนั ได้แก่ พ่อ และแม่ที่จาํ เป็ น
จะต้องออกไปทํางานนอกบ้านมากขึ้นด้วย โดยระบบที่นาํ เสนอประกอบ
ไปด้วยโมดูล 2 โมดูล คือ โมดูลการแจ้งเตือนทานยาของผูส้ ู งอายุจาํ นวน
2 ราย ที่อาศัยหลักการของ RFID เพื่อช่วยในการระบุผูท้ ี่ตอ้ งทานยา และ
ชื่ อ ยา และโมดู ลการออกนอกพื้ น ที่ บ้านของเด็ก ที่ ใช้ห ลักการอัล ตรา
โซ นิ ก เซ็ น เซ อ ร์ ใน ก ารต รว จ เช็ ค ก ารอ อ ก น อ ก พื้ น ที่ ร่ ว ม กั บ
ไมโครคอนโทรลเลอร์ เพื่ อ ทําการแจ้งเตื อ นให้ ผูป้ กครองทราบผ่ าน
โทรศัพท์มือถื อ จากการทดสอบ ระบบนี้ สามารถรองรับการแจ้งเตื อน
การทานยาของผูส้ ู งอายุได้จาํ นวน 2 รายและในแต่ละรายสามารถแจ้งชื่อ
ยาได้สูงสุ ด 5 ชนิด สําหรับการแจ้งออกนอกพื้นที่บา้ นของเด็กสามารถทํา
การแจ้ง เตื อ นคนในบ้ า นด้ ว ยเสี ยงและผู ้ป กครองของเด็ ก ผ่ า นทาง
โทรศัพท์มือถือภายในเวลา 30 วินาที

Keywords: medicines notification system, out-of area alert system,
embedded system

1. บทนํา

คําสําคัญ: ระบบแจ้งเตือนทานยา, การออกนอกพื้นที่,
ระบบสมองกลฝังตัว
รู ปที่ 1 ปั ญหาในการทานยาของผูส้ ู งอายุ

Abstract

This research paper aimed to study and design the
notification system for medicines usage and out-of area via embedded
system, for support families in Thai society today. It is a society with
elder people and children living alone. The parents should necessary to
work more. The proposed system with consists two module as;
modules, the RFID Adoption notice for elder people, to help identify
medicines users and medicines names. And the next module as out-of

สังคมไทยในปั จจุบนั เป็ นสังคมที่มีการแข่งขันเพื่อความอยู่
รอดมากขึ้น ทําให้บุคคลที่เป็ นพ่อและแม่ของแต่ละครอบครัวนั้นจําเป็ น
จะต้องออกไปทํางานหาเลี้ยงคนในครอบครัวที่เหลือ อันได้แก่ ผูส้ ู งอายุ
ปู่ ย่า ตา ยาย และเด็กที่ เป็ นลูกหลาน เป็ นต้น ทําให้เกิ ดเทคโนโลยีบา้ น
อัจฉริ ยะ [1] เพื่ออํานวยความสะดวก แต่ไม่มีระบบการเตือนการทานยา
[2] และออกนอกพื้นที่ ซึ่ งผูส้ ู งอายุส่วนใหญ่แล้วจะมีโรคประจําตัวที่จะ
เป็ นจะต้องทานยาอย่างสมํ่าเสมอ แต่ในความเป็ นจริ งผูส้ ู งอายุเหล่านี้ ลว้ น
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หลงลืมและไม่ชอบทานยา หากไม่มีใครอยู่บา้ น หรื อคอยเตือน ก็จะไม่
ยอมทานยาโดยง่ า ย ดัง รู ป ที่ 1 นั บ เป็ นปั ญ หาสํ า คัญ สํ า หรั บ บุ ค คลที่
ออกไปทํางานหาเลี้ยงครอบครัวที่จะต้องเป็ นห่ วงอาการของผูส้ ู งอายุใน
บ้านที่ มีโรคประจําตัว นอกจากนี้ ในครอบครัวที่ มีเด็กเล็กที่ อยู่ในความ
ดูแลของผูส้ ู งอายุ มักประสบปั ญหา เด็กออกจากบ้านไปตอนไหนก็ไม่
ทราบ ทํา ให้ เกิ ด ปั ญ หา เด็ ก หาย เด็ ก โดนลัก พาตัว หรื อ เด็ ก ประสบ
อุบตั ิ เหตุอาจถึงขั้นเสี ยชี วิต ดังรู ปที่ 2 จากปั ญหาเหล่านี้ และทางผูว้ ิจยั มี
สนใจทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศกับระบบสมองกลฝั งตัว จึงได้เกิ ด
แนวความคิ ด ในการทํา ระบบที่ นํา เสนอในบทความวิ จ ัย นี้ เพื่ อ เป็ น
การศึ กษาถึงปั ญหาและเก็บข้อมูลที่เกี่ ยวข้องของครอบครัวในเรื่ องของ
การทานยาของผู ส้ ู ง อายุแ ละการออกนอกบ้า นของเด็ ก มาเป็ นแนว
ทางการพัฒนาใต่อไปเพื่อนําไปใช้งานในสังคมได้จริ ง

ติดต่อแบบ UART เนื่ องจากสามารถเชื่อต่อกับระบบคอมพิวเตอร์ ได้ง่าย
และสามารถเลื อ ก baud rate ได้ ต้ ั งแต่ 9,600 -115,200 bps ด้ ว ยการ
กําหนดรู ปแบบของการเชื่อมต่อที่จุด J5 และ J6 บนบอร์ดโมดูล

2.2 โมดูล LCD

เป็ นโมดู ล LCD ที่ ส ามารถแสดงตั ว อั ก ษรได้ 2 บรรทั ด
บรรทัดละ 16 ตัวอักษร ทํางานที่แรงดันไฟฟ้ า 5V สามารถปรับความเข้ม
ของตัวอักษรได้

รู ปที่ 4 โมดูล LCD แบบจัวอักษรขนาด 16x2

2.3 โมดูล Keypad

เป็ นโมดูล Keypad ที่ใช้เป็ นแบบเมตริ กซ์คียบ์ อร์ ด 4x4 ทําให้
มีปุ่มที่ใช้ในการสัง่ งานทั้งหมด 16 ปุ่ ม โดยมีวงจรดังรู ปที่ 5
รูปที่ 2 ปั ญหาการออกนอกบ้านของเด็ก

2. โมดูลทางฮาร์ ดแวร์ ทใี่ ช้
2.1 โมดูล RFID GM-500A

โมดู ล RFID [3] ที่ ใช้ ใ นงานวิ จ ั ย นี้ คื อ โมดู ล GM-500A
Mifare ดังรู ปที่ 3

รู ปที่ 5 วงจรโมดูล Keypad ขนาด 4x4
รูปที่ 3 โมดูล RFID รุ่ น GM-500A

จากรู ปที่ 5 ในการนําไปใช้งานต่อกับไมโครคอนโทรลเลอร์
จะใช้ ข า PIN-PIN4 (คอล์ ล ั ม ) ของ Keypad ต่ อ เป็ นอิ น พุ ท เพื่ อให้
ไมโครคอนโทรลเลอร์ อ่านค่ ารหัสของคี ยท์ ี่ ถู กกด และจะใช้ข า PIN5PIN8 (แถว) ต่อเป็ นเอาท์พุท เพื่อให้ไมโครคอนโทรลเลอร์ ส่งลอจิก “0”
มาทําการสแกนคียใ์ นแต่ละแถว

เป็ นโมดู ล RFID ที่ ทํ า งานในย่ า นความถี่ 13.56 MHz มี
ความสามารถอ่ าน/เขี ย นแท็ก RFID ได้ มี รู ป แบบโปรโตคอลในการ
ติดต่อสื่ อสาร 2 แบบ คือ UART และ I2C โดยในงานวิจยั เลือกใช้รูปการ
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2.4 โมดูลเซ็นเซอร์ อลั ตร้ าโซนิค

SMS ให้ผูใ้ หญ่ ที่ท าํ งานอยู่นอกบ้าน สําหรับในส่ วนของการแจ้งเตื อน
การออกนอกพื้นที่ของเด็ก จะมี 3 ฟั งก์ชนั คือ ฟั งก์ชนั เซ็นเซอร์ตรวจการ
ออกนอกพื้นที่ ฟั งก์ชนั การแจ้งเตือนผ่าน SMS และฟั งก์ชนั การส่ งเสี ยง
เตือนรอบบ้าน

รูปที่ 6 โมดูลเซ็นเซอร์อลั ตร้าโซนิค
เป็ นโมดู ล ความถี่ สู ง รุ่ น HC-SR04 [3], [4] ที่ ใ ช้ ใ นการวัด
ระยะทางได้ต้ งั แต่ 2 ซม.ถึง 4 เมตร โดยมีหลักการทํางานเบื้องต้นคือ จะ
สร้างสัญญาณพัลล์ 10 ไมโครวินาที ส่ งออกตัวส่ งที่ความถี่ 40 กิโลเฮิร์ต
เมื่ อ ไปกระทบวัต ถุ แ ละสะท้อ นกลับ มายัง ตัว รั บ โมดู ล ก็ จ ะคํานวณ
ระยะทางจากเวลาดังสมการที่ 1
ระยะทาง = เวลาที่ใช้รับส่ ง x ความเร็ วของคลื่นเสี ยง

(1)

รู ปที่ 8 ฟั งก์ชนั การทํางานของระบบ

โดยที่ ความเร็ วของคลื่นเสี ยง = 340 เมตร/วินาที

4. ผลการทดลอง

ในการทดลอง ผูว้ ิจยั ได้ทาํ การสร้างตูย้ าต้นแบบที่ติดตั้งระบบ
การแจ้งเตือนทานยาและการออกนอกพื้นที่ ดังรู ปที่ 9

3. การออกแบบ

รู ปที่ 9 ตูย้ าต้นแบบของระบบแจ้งเตือนทานยาและการออกนอกพื้นที่

รูปที่ 7 ภาพรวมของระบบ

จากตู ้ย าในรู ป ที่ 9 ผูใ้ ช้จ ะให้ ผูส้ ู ง อายุใส่ ส ายคล้อ งข้อ มื อ ที่
ติดตั้ง RFID เพื่อระบุตวั ผูใ้ ช้ แล้วทําการบันทึกข้อมูลยา เวลาการทานยา
จํานวนของยาแต่ละชนิ ดที่ตอ้ งทานในแต่ละครั้ง อันเป็ นข้อมูลของผูใ้ ช้
แต่ ละคน เมื่ อถึ งเวลาที่ จะต้องทานยาระบบจะทําการส่ งเสี ยงเตื อนการ
ทานยารอบบ้าน เพื่อให้ผสู ้ ู งอายุได้ยนื และมาทานยา โดยผูส้ ู งอายุจะต้อง
ทําการยืนยันตัวตนด้วยการแตะแท็ก RFID ที่ขอ้ มือของตน ดังรู ปที่ 10

จากรู ปที่ 7 ภาพรวมของระบบสามารถแบ่งระบบออกเป็ น 2
ส่ วน คือ ส่ วนของการแจ้งเตือนทานยาของผูส้ ู งอายุ และส่ วนของการแจ้ง
เตือนการออกนอกพื้นที่ของเด็ก ดังรู ปที่ 8 ในส่ วนของการแจ้งเตือนการ
ทานยาของผูส้ ู งอายุ จะมีฟังก์ชนั การทํางาน 6 อย่างคือ การเพิ่มหรื อลบยา
การยืน ยัน ชนิ ด ของยากับ ผู ้ใ ช้ เสี ย งในการแจ้ง เตื อ นให้ กับ ผู ้สู ง อายุ
ฟั งก์ชนั การเช็คเวลาการทานยา การแจ้งโทรฉุ กเฉิ น และฟั งก์ชนั การส่ ง
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5. สรุป

บทความวิจยั ที่ น ําเสนอนี้ สามารถช่ วยแจ้งเตื อนการทานยา
ของผูส้ ู งอายุได้จาํ นวน 2 ราย โดยแต่ละรายสามารถแจ้งชื่ อยาที่ตอ้ งทาน
ได้ 5 ชนิ ด เมื่ อ ไม่ มี ก ารทานยาจะมี การส่ ง SMS ไปหาผูใ้ หญ่ ที่ ท าํ งาน
นอกบ้านอยูท่ นั ที และจะมีการโทรฉุ กเฉิ นไปยังเบอร์ ที่ต้ งั ไว้เมื่อยังไม่มี
การทานยาภายใน 5 นาที ส่ วนในการตรวจสอบการออกนอกพื้นที่บา้ น
เมื่ อ เด็ ก ออกนอกบริ เวณบ้านระบบจะทําการแจ้ง เตื อ น SMS ไปยัง
หมายเลขโทรศัพท์ที่ต้ งั ไว้ และจะทําการส่ งเสี ยงเตื อนรอบบ้านเพื่อให้
ผูส้ ู งอายุหรื อผูอ้ ยูใ่ นบ้านได้ทราบว่าเด็กได้ออกนอกพื้นที่บา้ น ภายใน 30
วินาทีนบั จากที่เด็กออกไป

รูปที่ 10 การยืนยันตัวตนของผูส้ ู งอายุ
เมื่อผูส้ ู งอายุได้ยนื ยันตัวตนแล้ว ทําการหยิบตัวยาออกมาทาน
ตามที่ หน้าจอ LCD แสดง หากไม่แน่ ใจในตัวยาให้นาํ ตัวยาไปวางที่ จุด
เครื่ องอ่านแท็ก เพื่อเช็คตัวยาได้ดงั รู ปที่ 11
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รูปที่ 11 การดูชื่อยาที่ตอ้ งทาน
ในกรณี ที่ผูส้ ู งอายุไม่ ท านยาตามเวลาที่ กาํ หนด ระบบจะทํา
การแจ้งเตือนเป็ น SMS ไปยังผูใ้ หญ่ พร้อมกับกับเริ่ มจับเวลาเป็ นเวลา 5
นาที หากไม่มีการทานยาอีกจะทําการโทรเบอร์ ฉุกเฉิ นไปยังหมายเลขที่
กําหนด เช่นโรงพยาบาลที่ผสู ้ ู งอายุไปหา เป็ นต้น สําหรับในการแจ้งเตือน
การออกนอกพื้นที่บา้ นของเด็กจะได้ผลดังรู ปที่ 12
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The Application of Switched Reluctance Machine in Flywheel Energy Storage System
ไพโรจน์ ทองประศรี
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poles and 6 rotor poles. Experimental results, in the motor operation
mode the flywheel is driven to rotate at speed 4500 rpm by controlling
turn-on angle at 0° and turn-off angle at 14°. For the generation
operation mode, the flywheel can continuously supply the power to load
of 120 W average 15.08 min by controlling turn-on angle at 30° and
turn-off angle at 46°.

บทคัดย่ อ
บทความนี้ น าเสนอระบบสะสมพลั ง งานฟลายวี ล โดย
ประยุก ต์ใ ช้เ ครื่ องจัก รกลหมุน ชนิ ดสวิทช์ รีล ัค แตนซ์เ ป็ นตัว แปลงผัน
พลังงาน โหมดการทางานของเครื่ องจักรกลหมุนชนิ ดนี้ ข้ ึนอยู่กบั ความ
เหนี่ยวนาเฟสและตาแหน่งของโรเตอร์ ระบบนี้ เครื่ องจักรกลหมุนทางาน
ในโหมดมอเตอร์สาหรับขับเคลื่อนฟลายวีลเพื่อเก็บสะสมพลังงานในรู ป
ของพลังงานจลน์ และทางานในโหมดเครื่ องกาเนิ ดไฟฟ้ าโดยใช้พลังงาน
ที่สะสมอยูใ่ นฟลายวีลเป็ นตัวต้นกาลังขับ ในบทความนี้ ฟลายวีลถูกสร้าง
ขึ้ น มาจากเหล็ ก เหนี ย ว มี ข นาดรั ศ มี 19.5 เซนติ เ มตร ความหนา 5
เซนติเมตร เพื่อใช้งานร่ วมกับเครื่ องจักรกลหมุนชนิ ดสวิทช์รีลคั แตนซ์
แบบ 4 เฟส 8 ขั้วสเตเตอร์ 6 ขั้วโรเตอร์ ผลการทดลองการทางานใน
โหมดมอเตอร์ ฟลายวีล ถูกขับให้หมุนด้วยความเร็ ว 4,500 รอบต่อนาที
โดยควบคุ ม มุมนากระแสที่ 0 องศาและมุมหยุดนากระแสที่ 14 องศา
สาหรับโหมดการทางานเครื่ องกาเนิ ดไฟฟ้ าฟลายวีลสามารถจ่ายพลังงาน
ไปยัง โหลดได้ 120 วัตต์ ต่ อ เนื่ องเฉลี่ ย 15.08 นาที โดยควบคุ ม มุ ม
นากระแสที่ 30 องศาและมุมหยุดนากระแสที่ 46 องศา

Keywords: flywheel, switched reluctance machine, kinetic energy

1. บทนา
การแปลงผันพลังงานทางไฟฟ้ าเป็ นพลังงานทางกลเรี ยกว่า
“มอเตอร์ ” ในทางตรงข้ามการแปลงผันพลังงานทางกลเป็ นพลังงานทาง
ไฟฟ้ าจะถู กเรี ยกว่า “เครื่ องกาเนิ ดไฟฟ้ า” พลังงานที่ ส่งเข้าไปในเครื่ อง
กาเนิ ดไฟฟ้ าถูกส่ งมาจากตัวต้นกาลังขับ เช่ น การใช้พลังน้ าเป็ นตัวต้น
กาลังขับอาศัยหลักการของพลังงานศักย์ คือเมื่อน้ าเคลื่ อนที่จากที่สูงลงสู่
ที่ต่าน้ าจะเคลื่ อนที่ดว้ ยความเร็ วเพื่อทาให้กงั หันน้ าหมุน โดยกังหันน้ าที่
หมุ น จะใช้เ ป็ นตัวขับ เครื่ องก าเนิ ด ไฟฟ้ า สาหรั บ พลังงานลมนั้น อาศัย
หลักการของพลังงานจลน์ โดยใช้กงั หันลมเป็ นตัวขับเครื่ องกาเนิ ดไฟฟ้า
เมื่อลมพัดผ่านกังหันลม เป็ นต้น นอกจากพลังงานลมและพลังงานน้ าแล้ว
ยังสามารถใช้โมเมนต์ความเฉื่ อยเป็ นตัว ต้น ก าลังขับทางกลได้ ตัว ต้น
กาลังขับที่กล่าวถึงคือ “ฟลายวีล” พลังงานที่สะสมไว้ในตัวฟลายวีลจะอยู่
ในรู ปของพลังงานจลน์โดยขึ้นอยูก่ บั ความเร็ วรอบและมวลของฟลายวีล
ฟลายวี ล ถู ก น ามาประยุก ต์ใ ช้เ ป็ นแหล่ ง ก าลัง ส ารองโดยจาเป็ นต้องมี
เครื่ องจัก รกลทางไฟฟ้ า เป็ นตัวแปลงผัน พลัง งาน ซึ่ งระบบนี้ ถู ก เรี ย ก
โดยรวมว่า “แบตเตอรี่ ทางกล” เป็ นที่ รู้จกั และเป็ นทางเลื อกที่น่าเชื่ อถื อ
กว่าแหล่งจ่ายกาลังสารองประเภทแบตเตอรี่ เนื่ องจาก [1-2]
i) สมรรถนะของแบตเตอรี่ ถู ก จากัด โดยวัตถุ ที่ ท าจากเคมี
ดังนั้นการใช้งานต้องอยูภ่ ายใต้อุณหภูมิและความดันที่จากัด
ii) แบตเตอรี่ มีอายุการใช้งานสั้น ต้องมีการบารุ งรักษา
ฟลายวีลจะเก็บพลังงานอยูใ่ นรู ปของพลังงานจลน์ในลักษณะ
การหมุนฟลายวีล ดังนั้นการใช้พลังงานสาหรับขับฟลายวีลให้ หมุนนั้น

คาสาคัญ: ฟลายวีล, เครื่ องจักรกลหมุนชนิ ดสวิทช์รีลคั แตนซ์ , พลังงาน
จลน์

Abstract
This paper presents a flywheel energy storage system by
using a switched reluctance machine as the energy converter. The
operation mode of the switched reluctance machine depends on the
phase inductance and rotor angular position. This system, the switched
reluctance machine operates in the motor mode for driving the flywheel
which the energy in the flywheel is stored in the form of kinetic energy.
And the machine operates in the generator mode using the accumulated
energy of the flywheel as the prime mover. In this paper, the flywheel is
created from mild steel with a radius of 19.5 cm and 5 cm of thickness
to cooperate with 4-phase switched reluctance machine with 8 stator
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ลัก ษณะงานควรเป็ นพลัง งานที่ ผ ลิ ต เกิ น กว่ า การใช้ ง านหรื อ เกิ ด จาก
กิจกรรมการใช้งาน แทนที่ จะปล่อยให้สูญเสี ยไปก็แปลงพลังงานนี้ ไป
เก็ บ ไว้ใ นฟลายวี ล แทน ตัว แปรที่ ส าคัญ อย่า งหนึ่ งส าหรั บ การสะสม
พลังงานในฟลายวีลคือความเร็ วรอบในการหมุนฟลายวีล เครื่ องจักรกล
หมุนที่ใช้งานโดยทัว่ ไปจะมีความเร็ วรอบที่ไม่สูงนัก ดังนั้นฟลายวีลที่ใช้
ต้องมีมวลมาก เมื่อฟลายวีลมีมวลมากเครื่ องจักรกลหมุนที่ใช้ขบั เคลื่อน
ต้องมีขนาดใหญ่เพิ่มขึ้น แต่ถา้ ต้องการใช้ฟลายวีลที่มีมวลน้อยความเร็ ว
รอบของฟลายวีลต้องสู ง การทดรอบของเครื่ องจักรกลหมุน เพื่อให้ได้
ความเร็ วรอบสูงเป็ นวิธีที่นิยมนามาใช้ แต่วิธีการนี้ ทาให้เกิ ดการสู ญเสี ยที่
ชุดทดรอบ
เครื่ องจัก รกลหมุ น ชนิ ด สวิ ท ช์ รี ลัค แตนซ์ เ ป็ นตัว เลื อ กที่
เหมาะสมสาหรับนามาใช้เป็ นตัวขับเคลื่อนฟลายวีล เนื่ องจากโครงสร้าง
ประกอบไปด้วยสเตเตอร์ และโรเตอร์ ซ่ ึ งเป็ นแบบขั้วยืน่ โดยที่สเตเตอร์ จะ
มีขดลวดพันอยู่ที่แกนสเตเตอร์ ส่ วนที่ โรเตอร์ ไม่มีขดลวดหรื อแม่เหล็ก
ถาวร จึงเหมาะที่จะนาไปใช้กบั งานที่ตอ้ งการความเร็ วสู ง การลัดวงจรไม่
สามารถเกิดขึ้นเนื่ องจากกระแสไหลในทิศทางเดี ยว สามารถทางานได้ที่
อุณภูมิและความดันที่สูง เมื่อเฟสใดเฟสหนึ่ งเสี ยเครื่ องจักรกลหมุนชนิ ด
นี้สามารถทางานต่อได้ แต่ขอ้ ด้อยคือขณะเครื่ องจักรกลหมุนนี้ ทางานจะ
มีเสี ยงดัง ต้องทราบตาแหน่ งที่แน่ นอนของโรเตอร์ และการควบคุมการ
ทางานค่อนข้างยากจาเป็ นต้องใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิ กส์เข้ามาช่ วยในการ
ควบคุม

I

โดยที่

โดยที่

Ek

I

2

m

คือมวลของทรงกระบอก (kg)

r

คือรัศมีของทรงกระบอก (m)

(3)

m  V

 คือ ความหนาแน่ นของวัตถุ (เหล็กเหนี ยว)
โดยที่
3
3
เท่ากับ 7.86x10 (kg/m )
3
V คือ ปริ มาตรของวัตถุ (m )
ปริ มาตรของวัตถุทรงกระบอกหาได้จากสูตร
V  r h
2

r
h

(4)

คือ รัศมีของทรงกระบอก (m)
คือ ความหนาของทรงกระบอก (m)

3. การออกแบบฟลายวีล
ฟลายวีลในบทความนี้ ทามาจากวัสดุเหล็กเหนี ยว ข้อดี คือเมื่อ
หล่อขึ้นรู ปเป็ นฟลายวีลจะไม่เกิดเป็ นรู ในเนื้ อฟลายวีล ดังนั้นจึงทาให้เกิ ด

(1)

ความสมดุลขณะหมุน เนื่ องจากไม่เกิดการแกว่ง

2

เมื่ อกาหนดให้กาลังไฟฟ้ าของเครื่ องจักรกลไฟฟ้ าอย่างน้อย

คือค่าพลังงานจลน์ที่สะสมในตัวฟลายวีล (J)

เท่ากับ 730 W มีความสามารถในการขับเคลื่ อนฟลายวีลให้หมุนด้วย

คื อ โมเมนต์ค วามเฉื่ อ ยของวัต ถุ จ ากจุ ด ศู น ย์

ความเร็ วรอบ 4,500 รอบต่อนาที เพื่อให้ฟลายวีลเก็บสะสมพลังงาน และ

กลางของการหมุน (kg.m3)


(2)

มวลของฟลายวีลจะขึ้นอยูก่ บั ความหนาแน่นและปริ มาตรของ
วัตถุสามารถหาได้จาก

การออกแบบฟลายวีลได้จะต้องคานึ งถึงมวลของฟลายวีล ซึ่ ง
จะใช้เป็ นทรงกระบอกเพื่อให้ง่ายต่อการออกแบบ พลังงานที่ สะสมอยู่
ในฟลายวีลจะขึ้ นอยู่กบั โมเมนต์ความเฉื่ อย และความเร็ วของฟลายวี ล
สามารถหาได้จากสมการของพลังงานจลน์ของการหมุน ดังนี้
I

2

รู ปที่ 1 ทรงกระบอกตัน

โดยที่

1

mr
2

2. ฟลายวีล

Ek 

1

จ่ายพลังงานได้ 120 W ต่อเนื่ อง 15 นาที สามารถออกแบบฟลายวีลได้

คือความเร็ วเชิงมุม (Rad/Sec)

ดังนี้

ความเร็ วของฟลายวีลจะขึ้นอยูก่ บั ความเร็ วรอบของมอเตอร์ ที่
ใช้ขบั ฟลายวีล โมเมนต์ความเฉื่ อยจะขึ้นอยูก่ บั มวลและรัศมีของฟลายวีล
สามารถหาได้จากสมการโมเมนต์ความเฉื่ อยของวัตถุ
โมเมนต์ความเฉื่ อยของทรงกระบอกรู ปทรงตัน ดังรู ปที่ 1
สามารถคานวณได้จากสมการ

1) แรงบิด (  ) ที่เกิ ดขึ้นเมื่อขับเคลื่ อนฟลายวีลที่ความเร็ ว
รอบ 471rad/s (4,500rpm) โดยใช้กาลังไฟฟ้าของมอเตอร์ ที่ 730 W คือ


P





730

 1.55 N  m

471
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2) กาหนดให้ ความเร็ วเริ่ มต้นของฟลายวีล
ศูนย์ เวลา

(t )



  o



t

471

 1.57 m / S

รู ปที่ 3 และรู ปที่ 4 แสดงระบบและโครงสร้างการประยุกต์ใช้
เครื่ องจักรกลหมุนชนิดสวิทช์รีลคั แตนซ์ในระบบสะสมพลังงานฟลายวีล
ประกอบด้วย ส่ วนของระบบประมวลผล (ตัวประมวลสัญญาณดิ จิทลั 32
บิต เบอร์ TMS320F2807) และคอมพิว เตอร์ สาหรั บใช้เ ลื อกมุม ทางาน
โดยโปรแกรมลงในตัวประมวลผล เครื่ องจักรกลหมุนชนิ ดสวิทช์รีล ัค
แตนซ์ แบบ 4 เฟส 8 ขั้วสเตเตอร์ 6 ขั้วโรเตอร์ ตัวตรวจวัดตาแหน่ งมุม
ของโรเตอร์ (รี โซลเวอร์ ) วงจรคอนเวอร์ เ ตอร์ แ บบสองสวิ ตซ์ ต่อเฟส
แหล่งจ่ายแรงดัน 36 โวลท์ โหลดความต้านทาน 12 โอห์ม และฟลายวีล

( )

แต่ไม่ข้ ึนกับโมเมนต์ความเฉื่ อย


I

( )

คือ

2

300

3) ความเร่ งเชิ งมุ ม ของวัตถุ
( )

4. การประยุกต์ ใช้ เครื่ องจักรกลหมุนชนิดสวิทช์ รีลคั แตนซ์

ที่ใช้ในการเพิ่มความเร็ วปลาย ( ) ของฟลายวีลให้มี

ความเร็ วรอบ 471rad/S อยูท่ ี่ 5 นาที ดังนั้นความเร่ งเชิ งมุม

แรงบิด

เท่ากับ

( o )





1.55

จะเปลี่ ยนแปลงตามค่ า

(I )

ของวัตถุ

 0.99 kg  m

Prime mover

1.57

Switched
Reluctance
Machine

Flywheel

ฟลายวีลที่ออกแบบมีลกั ษณะเป็ นทรงกระบอกตัน กาหนดให้
มีรัศมีเท่ากับ 0.195 เมตร มวลของฟลายวีลมีน้ าหนัก
m

2I
r



2

2 ( 0.99)
2

K1
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 52.07 kg

0.195

(Turn-on Angle)

PC

l

r

2



52.07
7 ,860 ( 0.195)

2

RL

4-Phase Asymmetrical
Bridge Converter

ฟลายวีลมีปริ มาตรแบบทรงกรวย มีความยาว (l )
m

Resolver

 on

Generator

Motor
K1

 off

 0.05 m

 off

K1

Operation
Mode

(Turn-off Angle)

u
i
 , a

DSP Controller

พลังงานจลน์สะสมในฟลายวีลที่ความเร็ ว 4,500 rpm
Ek 

1

I

2

รู ปที่ 3 โครงสร้างระบบสะสมพลังงานฟลายวีลและการประยุกต์ใช้งาน

 109,811.30 J

2

ฟลายวีลที่ได้ออกแบบมีรัศมี 19.5 เซนติเมตร โดยมีความหนา

4-Phase
Asymmetrical
Bridge Converter

ของฟลายวีล 5 เซนติเมตร ดังแสดงในรู ปที่ 2

Flywheel

Operation
Mode

Switched
Reluctance
Machine
Resolver

Resistive Load

(ก) รัศมี 19.5 เซนติเมตร

(ข) ความหนา 5 เซนติเมตร

รู ปที่ 4 ระบบสะสมพลังงานฟลายวีล

รูปที่ 2 โครงสร้างของฟลายวีลที่ได้จากการออกแบบ

การเก็ บ สะสมพลังงานของฟลายวี ล นั้นเครื่ องจัก รกลหมุน
ชนิดสวิทช์รีลคั แตนซ์จะทางานในโหมดมอเตอร์ โหลดจะถูกตัดออกจาก
วงจรด้วยสวิตซ์ K1 ในโหมดที่ฟลายวีลจ่ายพลังงานออกมาในรู ปของ
พลังงานจลน์ เครื่ องจักรกลหมุนชนิดสวิทช์รีลคั แตนซ์จะทางานในโหมด
เครื่ องกาเนิ ด ไฟฟ้ า โหลดจะถู กต่อเข้าวงจรด้วยสวิตซ์ K1 สาหรับตัว

เวลาที่ พลังงานจลน์สะสมในฟลายวีลนาไปเป็ นตัวต้นกาลัง
ขับโหลดขนาด 120 W คือ
t

Ek

 915.09 S  15.25 Min

P
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ประมวลสัญญาณแบบดิ จิทลั มีห น้าที่ สร้ างสัญญาณควบคุ มการทางาน
และหยุดการทางานของเครื่ องจักรกลหมุนชนิดสวิทช์รีลคั แตนซ์

Phase voltage
Phase Current

5. ผลการทดลอง

Operation Mode
Motor

ในโหมดฟลายวีลเก็บสะสมพลังงาน มอเตอร์ ถูกควบคุมการ
ทางานที่มุมนากระแส 0 องศา และหยุดนากระแสที่ 14 องศา ความเร็ ว
รอบของฟลายวีลค่อยๆ เพิม่ ขึ้นถึง 4,500 รอบ เมื่อเวลาผ่านไป 5 นาที ผล
การทดลองในรู ปที่ 5 แสดงค่าความเร็ วผ่านหน้าจอแอลซี ดี และในรู ปที่ 6
แสดงกราฟความเร็ วรอบของฟลายวีล

Generator

Load Current

รู ปที่ 7 แรงดันเฟส กระแสเฟส โหมดการทางาน และกระแสโหลด

Phase Voltage

Phase Current

Ocsilloscope

Load Voltage

Load Current

PC

Speed Display

รู ปที่ 8 ความเร็ วของฟลายวีล 4,500 รอบ แรงดันที่โหลด 35.35 โวลท์
กระแสที่โหลด 3.4 แอมแปร์ กาลังไฟฟ้า 120.19 วัตต์ (คานวณ)

DSP Controller

6. สรุป
การประยุกต์ใช้เครื่ องจักรกลหมุนชนิ ดสวิทช์รีลคั แตนซ์ใน
ระบบสะสมพลังงานฟลายวีล เมื่อทาการทดลองซ้ า 10 ครั้ง (ฟลายวีลถูก
ขับให้หมุนด้วยความเร็ ว 4,500 รอบต่อนาที เป็ นเวลา 5-8 นาที) ผลที่ได้
ฟลายวีลสามารถจ่ายพลังงานจลน์ผ่านเครื่ องจักรกลหมุนชนิ ดสวิทช์รีลคั
แตนซ์ไปยังโหลดขนาด 120 วัตต์ ได้ต่อเนื่ องเฉลี่ยนาน 15.08 นาที ซึ่ งผล
ที่ได้น้ ี แสดงถึงความถูกต้องของการออกแบบฟลายวีล

รูปที่ 5 ตัวประมวลสัญญาณแบบดิจิทลั และความเร็ วของฟลายวีล

7. กิตติกรรมประกาศ

4500 rpm

ขอขอบคุณห้องปฏิ บตั ิการวิจยั การประยุกต์ใช้งานอิเล็กทรอ
นิ กส์ กาลังและการจัดการพลังงาน (PEAEM) คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรี
ราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรี ราชา ที่ ให้การสนับสนุ น
เครื่ องมือที่ใช้ในการทดลอง

0 rpm
Shaft Speed
5 Min.

1000rpm/div

รูปที่ 6 ความเร็ วรอบรอบของฟลายวีลเมื่อถูกขับเป็ นเวลา 5 นาที

เอกสารอ้ างอิง
เมื่อฟลายวีลหมุนด้วยความเร็ ว 4,500 รอบต่อนาที จากนั้น
เปลี่ ยนระบบควบคุม ให้ เครื่ องจัก รกลหมุนชนิ ดสวิทช์รีล ัค แตนซ์ เ ป็ น
โหมดเครื่ องกาเนิ ดไฟฟ้ า โหลดถู กต่อเข้าระบบ ควบคุมมุมนากระแสที่
30 องศา และมุมหยุดนากระแสที่ 46 องศา ผลการทดลองในรู ปที่ 7
แสดงสัญญาณการเปลี่ยนโหมดการทางานจากโหมดมอเตอร์ เป็ นโหมด
เครื่ องกาเนิดไฟฟ้า กระแสที่โหลดวัดได้ 3.4 แอมแปร์ แรงดันที่โหลดวัด
ได้ 35.35 โวลท์ ดังนั้นกาลังไฟฟ้าได้คือ 120.19 วัตต์ ดังแสดงในรู ปที่ 8

[1] V. Babuska, S. M. Beatty, B. J. deBlonk, J. L. Fausz, “A review
of technology developments in flywheel attitude control and
energy transmission systems”, IEEE Aerospace Conf., 2004, vol.
4, pp. 2784-2800.
[2] Alex Kyriakopoulos, Dara O’Sullivan, John G. Hayes, James
Griffiths and Michael G. Egan, “Kinetic Energy Storage for High
Reliability Power Supply Back-up”, IEEE, 2007, pp. 1158-1163.
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ระบบบริหารจัดการข้ อมูลแบบรวมศูนย์ กลางสาหรับข้ อมูลปริมาณมากเพือ่ การจัดการและการดาเนินงาน
Central data visualization in BIGDATA concept for Production and Operations Management
วชิรนันท์ ปุ้ ม1 รสสุ คลธ์ สุ วรรณกูฏ2 และ เทวา แก้ วศักดาศิริ3
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.th1, rossukon.koy@npu.ac.th2 and k.thewa@npu.ac.th3

Main operating cost of IT services is people who operating the system.
IT monitors team called Network operations center (NOC) or security
operations center(SOC). NOC or SOC team need to have a lot engineer
for standby support at least 3 shifts 24*7. NOC or SOC need to spend a
lot of staff for make sure all screens are monitored and tracked. This
paper proposes an architecture for the new generation of NOC or SOC.
We have integrated all mandatory notification tools to one screen. All
monitoring modules have integrated together for increase automatic
jobs and replace unnecessary manpower in operation routine tasks. A
result is a good tool that can cover all mandatory area that earlier times.
The significant factor report showed Operating (Operational) costs
reduce 50 % in 6 months after team applied solution. Last, of all,
feedback survey got the good rating from the user as well because they
have more flexibility and more relax times.

บทคัดย่ อ
บทความนี้ กล่ าวเกี่ ยวกับการพัฒนาระบบบริ หารจัดการแบบ
รวมศูนย์กลางเพื่อนามาใช้ในศูน ย์ป ฏิ บตั ิ การเครื อข่าย(NOC) หรื อศูนย์
ปฏิ บตั ิ การเฝ้ าระวังความปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ(SOC) เพราะ
งานบริ หารจัดการด้านศูนย์ปฏิบตั ิการฯที่กล่าวมาข้างต้นนั้นมีค่าใช้จ่ายสู ง
และที่ ส าคัญ ค่าใช้จ่ายหลัก คื อด้านบุ ค คลากรนั้น เอง กล่ าวคื อรู ป แบบ
ทางานของศูนย์ปฏิบตั ิการฯจะต้องมีวิศวกรเพื่ อเฝ้ าระวังและแก้ไขปั ญหา
ทุกระบบตลอดเวลา ส่ งผลให้ตอ้ งมีจานวนบุคคลากรให้มากเพียงพอที่จะ
เข้าทางานสลับกันในทุ ก ระบบทุ ก วัน ตลอด24ชั่วโมง ด้วยปั ญ หาด้าน
ค่าใช้จ่ายในการบริ ห ารจัด การระบบนี้ เอง ที ม นัก วิ จยั จึ งมี ค วามสนใจ
ศึกษาพัฒนาระบบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแบบใหม่ที่เหมาะสมกับ
การทางานกับข้อมูล ปริ มาณมาก(BIG DATA)มาศึ ก ษาเปรี ยบเที ยบกับ
การบริ ห ารจัด การแบบเดิ ม ผลของการน าไปประยุก ต์ ใ ช้ ง านพบว่ า
สามารถลดค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรได้อย่างดี ประกอบกับ จากสารวจผล
ความพึงพอใจพบว่าอยูใ่ นระดับดี ด้วยเพราะระบบใหม่น้ ี ทาให้ผทู ้ างาน
เดิ ม มี เวลาพัก ผ่อนที่ ม ากขึ้ น สามารถลดงานซ้ าซ้อ นที่ ไม่ จาเป็ นลงไป
ได้มาก และที่สาคัญคือฝ่ ายบริ ห ารพึ งพอใจด้วยค่าที่ ใช้ที่สามารถลดลง
ภายใน 6 เดือนได้มากถึง 50% จากค่าใช้จ่ายเดิ มของค่าใช้จ่ายประจาด้าน
บริ หารจัดการด้านศูนย์ปฏิบตั ิการฯ

Keywords: Operations Management, Strategic Management ,
Business Finance, Network Operation Center

1. บทนา
งานระบบบริ หารจัดการศูนย์ปฏิ บตั ิการเครื อข่าย(NOC)หรื อ
ศูนย์ปฏิบตั ิการเฝ้ าระวังความปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ(SOC)เป็ น
หน่ วยงานที่มีความสาคัญมาก เพื่อให้ความเชื่ อมัน่ กับผูใ้ ช้งานว่าระบบที่
ให้บริ การนั้นมีการทางานที่ปกติ หรื อเมื่อมีเหตุไม่ปกติ ก็จะมี ทีมงานเข้า
มาแก้ไขปั ญหาให้ ผ่านพ้น ไปด้วยดี ในเวลาอัน สั้นที่ สุ ด โดยทัว่ ไปศูน ย์
ปฏิ บตั ิการเครื อข่ายฯจะมีตอ้ งมีวิศวกร หรื อผูด้ ูแลระบบในการทางานเฝ้ า
ติดตามการท างานทุกอย่างตั้งแต่เริ่ มต้น ไปจนถึ งสิ้ นสุ ดการทางานของ
ระบบในทุกลาดับชั้นการทางาน เช่น ซี พียู (CPU), หน่วยความจา(RAM),
ปริ มาณพื้นที่ฮาร์ ดดิ สก์(HARDDSIK) [1] เป็ นต้น จึงทาให้ตอ้ งใช้วิศวกร
หรื อผูด้ ู แลระบบจานวนมากเพื่ อให้ ค รอบคลุ มทุ ก ลาดับ ชั้น การท างาน
ของระบบที่ ให้บริ การ เพื่อเฝ้ าดูการทางานทั้งหมดของระบบ ไม่เว้นแม้
กระทั้งระบบที่ได้ยา้ ยการทางานไปการประมวลผลบนกลุ่ มเมฆ (Cloud

คาสาคัญ: การจัดการงานผลิตและการดาเนินงาน, การจัดการเชิงกลยุทธ์,
การเงินธุรกิจ, ศูนย์ปฏิบตั ิการเครื อข่าย

Abstract
Operating costs are the expenses which are related to the
operation of a business, or to the operation of a device, component,
piece of equipment or facility. They are the cost of resources used by an
organization just to maintain its existence. Cost savings are all that
Managements level have to think about each day. The business side is
constantly putting pressure on Managements to reduce the impact IT
budgets is having on the company. For services assurance 24*7, the
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Computing)แล้ ว ก็ ต าม [2] ด้ ว ยความคาดหวัง ให้ ระบบต้ อ งพร้ อ ม
ให้ บริ การและใช้งานได้ตลอดเวลา ทาให้ศู นย์ปฏิ บตั ิ การเครื อข่ายต้อง
ประกอบด้วยบุคลากรที่มีความสามารถและเชี่ ยวชาญจานวนที่เพียงพอ
สาหรับงานที่ตอ้ งพลัดเปลี่ยนกันเข้างานทุกวันตลอด 24 ชัว่ โมง ส่ งผลให้
ค่าใช้จ่ายในการดาเนิ น การของศูน ย์ปฏิ บตั ิ การเครื อข่ าย(NOC)[3] หรื อ
ศูนย์ปฏิบตั ิการเฝ้ าระวังความปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ(SOC)[4]มี
ค่าใช้จ่ายที่ สู งตามคุ ณ ภาพและปริ ม าณของบุ ค ลากรที่ ต้องรองรั บ การ
ทางานของศูนย์ปฏิ บ ัติก ารเครื อข่ ายฯนั้น เอง อี ก ทั้งในการท างานแบบ
ศูนย์ปฏิบตั ิการเครื อข่ายฯนี้ จะมีรูปแบบการทางานส่ วนมากคือรายงานที่
ต้องทาในรู ป แบบเดิ ม ทุ ก วัน และในรายงานบางส่ วนต้องน าข้อมู ล มา
เชื่ อ มโยงกัน จากรายงานของหลายระบบ[5]จึ งจะสามารถท าสรุ ป ให้
ผูบ้ ริ หารพิจารณาได้อีกทั้งในบางระบบก็มีความซับซ้อนของระบบเองก็ดี
หรื อด้วยโปรแกรมที่ไม่ได้ออกแบบไว้รองรับความต้องการด้านรายงาน
ของผู้บ ริ หารตั้งแต่ เริ่ ม ต้น [6]ส่ งผลให้ ก ารท างานประจาด้านรายงาน
เหล่านี้ เมื่อทาทุกวันจะทาให้วิศวกรและผูด้ ู แลระบบเบื่ อหน่ าย เกิ ดเป็ น
สาเหตุที่ทาให้บุคลากรในสายงานนี้มีการเข้าและออกจากงานบ่อยครั้งซึ่ ง
จะพบได้ในทุกศูนย์ปฏิบตั ิการเครื อข่ายฯ
ดังนั้น เพื่ อ หาวิ ธี ก ารมาแก้ปั ญ หาทั้งทางด้านค่ าใช้ จ่ายของ
บุ ค ลากรและปั ญ หาการลาออกจากงานของบุ ค ลากรศู น ย์ป ฏิ บ ัติ ก าร
เครื อข่ายฯ ทีมผูว้ ิจยั จึงได้ศึกษาวิจยั และพัฒนาระบบบริ หารจัดการแบบ
รวมศูนย์กลางเพื่อนามาใช้ในศูนย์ปฏิ บตั ิการเครื อข่ายฯขึ้นมาด้วยการนา
องค์ความรู้ดา้ นเทคโนโลยีสารสนเทศมาประกอบกับองค์ความรู ้ดา้ นการ
บริ หารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่ งผลของงานวิจยั นี้ สามารถ
ตอบโจทย์ค วามต้องการทั้งหมดอี ก ทั้งยังสามารถน าไปเป็ นแนวทาง
สาหรับศูนย์ปฏิบตั ิการเครื อข่ายฯต่อไปได้อีกด้วย

2.2 Apache Hadoop ecosystem
Apache Hadoop ecosystem [9-10] คื อระบบการจัด เก็ บ และ
ประมวลผลข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ซึ่ งสามารถรองรับการขยายตัว
ของข้อ มู ล พร้ อ มทั้ ง มี ค วามน่ า เชื่ อ ถื อ สู งเนื่ อ งจากสามารถท าการ
ประมวลผลแบบกระจายโดยใช้หลักการเพิ่มจานวนเครื่ องคอมพิวเตอร์
Hadoop ถู ก สร้ างขึ้ น มาเพื่ อให้ ส ามารถขยายระบบ ด้วยการเพิ่ ม เครื่ อ ง
คอมพิวเตอร์ ให้มากขึ้นไปเรื่ อยๆ ตรงข้ามกับการขยายความสามารถให้
คอมพิวเตอร์ เพียงเครื่ องเดี ยวอี ก ทั้งยังมี ระบบตรวจจับข้อผิด พลาดจาก
การทางานและสามารถจัดการความผิดพลาดเหล่านั้นได้
รู ปที่ 1 ส่ วนประกอบของระบบภายใน Hadoop

2.3 Elastic Search
Elastic Search [11-13] เป็ นระบบในการจัดการข้อมูลที่มี
ความสามารถหลักคือ การค้นหาที่จะทาการค้นหาไปทุกข้อมูล โดยข้อมูล
ทุกอย่างในระบบจะถูกเก็บและทา index ไว้ ทาให้ความเร็ วในการค้นหา
กับข้อมูลขนาดใหญ่น้ นั เร็ วมากเมื่อเปรี ยบเทียบกับการค้นหาข้อมูล
แบบเดิมที่ใช้โครงสร้างแบบ RDBMS อีกทั้งการใช้งานง่ายแทบไม่
ต้องการการปรับแต่งใดๆหลังการติดตั้งและตัวระบบเองได้รับการ
ออกแบบมาให้สามารถขยายระบบได้ในอนาคต

2. งานวิจยั และระบบทีเ่ กีย่ วข้ อง
2.1 ZABBIX Monitoring system
ZABBIX [7] เป็ นระบบเฝ้ าระวัง (Monitoring tools) แบบ
Open Source ซอฟต์แวร์ โอเพนซอร์ ส คือซอฟต์แวร์ ที่เผยแพร่ ดว้ ยสัญญา
อนุญาต (license) ที่ประกันสิ ทธิ ในการศึกษา เผยแพร่ แก้ไข และใช้งาน
ซอฟต์แวร์ ได้อย่างอิสระ [8] ด้วยคุณสมบัติที่เพียบพร้อมในการเฝ้ าระวัง
และตรวจจับ ความผิด ปกติ ต่ างๆในระบบของตัวโปรแกรมที่ ส ามารถ
ติ ด ตั้ งแ ล ะ ต รวจจั บ ได้ เช่ น เค รื อ ข่ ายค อ ม พิ วเต อร์ (Network )
ระ บ บ ป ฏิ บั ติ ก าร (Server ) ฐ าน ข้ อ มู ล (Database) แ อ พ ลิ เค ชั น
(Application ) อีกทั้งรองรับการตรวจจับเฝ้ าระวังในมาตรฐานต่างๆของ
อุป กรณ์ อื่น เช่ น เครื่ องส ารองไฟ(UPS) ทางที มนัก วิจยั จึงเลื อกใช้เป็ น
โปรแกรมหลัก ส าหรั บ เฝ้ าระวัง และติ ด ตามความผิ ด ปกติ ข องการ
ศึกษาวิจยั นี้

รู ปที่ 2 ส่ วนประกอบระบบของ Elastic Search

2.4 Logstash, Kibana และ Fluentd
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เพื่อหลี กเลี่ ยงผลกระทบที่คาดไม่ถึงในระบบที่ ให้บริ การจริ ง
(Production) ที มนัก วิจยั จึงลงโปรแกรมและระบบปฏิ บ ัติก ารตามที่ ได้
แสดงในตารางที่ 1 ทั้งหมดในส่ วนพื้น ที่ ท างาน UAT(User Acceptance
Test) ซึ่ งเป็ นพื้นที่ควบคุมของกระบวนการทดสอบโปรแกรมขั้นสุ ดท้าย
และแบ่งที มทางานออกเป็ น 2 ที มทางานคู่ขนานในระบบแบบเดิ มและ
ระบบวิจยั ขนานกันไป เพื่อเก็บผลทดลองและวิจยั ตามรายละเอียดถัดไป

2.4.1 Logstash [14] เป็ นตัวจัดการข้อมูล (Log) ทั้งหมด ใน
รู ปแบบต่างๆ และสามารถค้นหาข้อมูลที่อยูใ่ น log ที่ยงุ่ ยากด้วยการใช้
เงื่อนไขเปรี ยบเทียบแบบพื้นฐานเท่านั้น
2.4.2 Kibana [15] เป็ นเครื่ องมือที่ทาหน้าที่เป็ นหน้า
จอแสดงผล (Dashboard) คอยรวบรวมข้อมูล และสร้างกราฟ ซึ่งจะทาให้
สามารถวิเคราะห์จนถึงนาเสนอข้อมูลได้โดยง่าย

3.3 ผลการทดลอง

2.4.3 Fluentd [16] ระบบจัดเก็บเหตุการณ์หรื อ Event
Collector ที่มีความสามารถที่ยดื หยุน่ รองรับการขยายระบบได้อย่าง
มากมาย และมี Plugin ที่รองรับงานต่างๆอย่างหลากหลาย

3.1 ผลการเปรียบเทียบค่ าใช้ จ่ายด้ านบุคลากร
ทีมวิจยั ได้รวบรวมค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรของระบบแบบเดิ ม
และระบบตามงานวิจยั พบว่าระบบตามงานวิจยั จะสามารถทดแทนงาน
และแรงงานได้ประมาณ 50% ภายใน 6 เดือน

2.5 รายการซอฟต์ แวร์ และระบบปฏิบัตกิ าร
รายการซอฟต์แ วร์ แ สดงในตารางที่ 1 ทางนัก วิ จ ัยเลื อกใช้
ซอฟต์แ วร์ โอเพนซอร์ ส คื อ ซอฟต์แ วร์ ที่ เผยแพร่ ด้ว ยสั ญ ญาอนุ ญ าต
(license) ที่ ป ระกั น สิ ทธิ ในการศึ ก ษา เผยแพร่ แก้ ไ ข และใช้ ง าน
ซอฟต์แวร์ได้อย่างอิสระ
Server no.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Services
ElasticSearch
ElasticSearch
ElasticSearch
Hadoop
Hadoop
Hadoop
Fluentd
Kibana+Logstash
ZABBIX

CPU
2
2
2
2
2
2
2
2
2

Memory
8G
8G
8G
8G
8G
8G
4G
4G
4G

Harddisk
100G
100G
100G
100G
100G
100G
100G
100G
100G

OS name
Ubuntu 14.04.5 LTS
Ubuntu 14.04.5 LTS
Ubuntu 14.04.5 LTS
Ubuntu 14.04.5 LTS
Ubuntu 14.04.5 LTS
Ubuntu 14.04.5 LTS
Ubuntu 14.04.5 LTS
Ubuntu 14.04.5 LTS
Ubuntu 14.04.5 LTS

ตารางที่ 1 รายการซอฟต์แวร์และระบบปฏิบตั ิการ

3. การทดลอง
3.1 การออกแบบการทดลอง

คำอธิ บำย
เงินเดือนพนักงาน

ก่ อนปรั บใช้
921,600

1002

สวัสดิการพิเศษพนักงาน

108,000

54,000

2001

ค่าใช้ จา่ ยประจาวัน

36,000

18,000

2003

ค่าใช้ จา่ ยสาหรับบริ การดูแลพิเศษ

82,800

41,400

3001

ค่าใช้ จา่ ยสิง่ อานวยความสะดวก

43,200

21,600

3002

ค่าเช่าอุปกรณ์ และซ่อมบารุ ง

230,400

115,200

4001

ค่าใช้ จา่ ยด้ านการติดต่อสือ่ สาร

90,000

45,000

4002

ค่าใช้ จา่ ยสาหรับผู้ดูแลภายนอก

108,000

54,000

4004

ค่าเดินทาง
รวม

180,000

90,000

1,800,000

900,000

3.2 ผลสารวจและประเมินความพึงพอใจ
นักวิจยั พบว่าทีมงานที่ใช้งานระบบตามแนวทางวิจยั นี้ จะช่ วย
ให้ ใ ช้เวลาในการแก้ไ ขเหตุ ก ารณ์ ต่ างๆในศู น ย์ป ฏิ บ ัติ ก ารเครื อข่ ายฯ
น้อยลง จานวนปั ญหาที่ ตกหรื อไม่เป็ นไปตามมาตรฐานการให้บริ ก าร
(Service Level Agreement)ก็ดีข้ ึนอย่างมีนยั ยะสาคัญทางสถิติ ตามรู ปที่ 5

Elasticsearch

KIBANA

Web logs

XML/JSON/DOCS

Hadoop

ZABBIX Alert ,LOG

SYSLOG

หลังปรั บใช้
460,800

ตารางที่ 2 เปรี ยบเทียบค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรตามหมวดหมู่ต่างๆ

การทดลองนี้ กระทาในสภาพแวดล้อมเครื อข่ายจาลองโดยการเลือก
เลื อกใช้ hypervisors สร้ างเครื่ องแม่ข่ ายจาลอง 9 เครื่ องเพื่อสร้ างเครื่ อง
ระบบทั้ง หมดด้ว ย vSphere ESXi 6.0 โดยเลื อ กจากการเปรี ยบเที ย บ
ประสิ ทธิภาพของ Total compile workloads ที่ใช้เวลาน้อยที่สุด[17]
Fluentd
And
logstash

หัวข้ อ
1001

HDFS

รู ปที่ 3 ระบบบริ หารจัดการข้อมูลแบบรวมศูนย์กลาง

3.2 ติดตั้งระบบ

รู ปที่ 5 เวลาเฉลี่ยที่ใช้ในการแก้ไขปั ญหา
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Available:
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4. สรุป
จากการทดลองพบว่าระบบบริ หารจัดการแบบรวมศูนย์กลาง
สามารถช่วยให้ศูนย์ปฏิ บตั ิการเครื อข่ายฯลดค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรลงได้
อันเกิดจากการที่ระบบต่างๆส่ งข้อมูลมาเชื่ อมต่อถึ งกันที่ส่วนกลาง และ
นอกจากการแสดงความผิด ปกติ ข องระบบแบบองค์ร วมแล้ว การท า
รายงานและแสดงผลสามารถเชื่ อมโยงเหตุการณ์ท้ งั หมดแบบอัตโนมัติทา
ให้ ช่ วยให้ ล ดภาระงานที่ ต้องทาซ้ าและน่ าเบื่ อของบุ ค ลากรออกไปได้
อย่างมากอีกด้วย อย่างไรก็ดีการทดลองวิจยั นี้มีขอ้ จากัดในหลายส่ วนและ
ยังต้องพัฒนาในส่ วนการติดต่อกับผูใ้ ช้งาน(GUI) และส่ วนการเชื่ อมต่อ
หรื อนาเข้าข้อมูลให้สะดวกแก่ผใู ้ ช้งานที่ไม่ถนัดทางด้านเทคนิ คให้ดีข้ ึน
ในอนาคตด้องการศึ กษาผลกระทบจากบัจจัยเกี่ ยวข้องด้าน
ประสิ ทธิ ภาพเช่ น ความเร็ วของระบบเครื อข่ า ย ชนิ ดของหน่ ว ย
ประมวลผล ขนาดหน่ ว ยความจ า ชนิ ด ของหน่ วยเก็ บ ข้อ มู ล รวมถึ ง
ความเร็ วในการเขียนอ่านข้อมูลด้วย เพื่อให้ครอบคลุมความด้องการของ
ผูด้ ูแลระบบต่อไป
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ระบบค้ นหาทิศทีต่ ้งั สถานีโทรทัศน์ ระบบดิจิตอล
System for Finding the Direction of a Digital TV Station
ศิริวฒ
ั น์ วสุ นธราเจริญ1 คงเกษม ปักนอก1 และ ณัฐพงศ์ สมสุ ข1
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to be converted to a direct current (DC) voltage obtained by an RF
detector. This DC voltage, which was proportional to the amount of the
RF energy incidence upon the helical antenna, was passed to the available
analog-digital-converter circuit inside the microcontroller for converting
to an integer value. Then, this integer value could be compared, stored
and sent wirelessly via a Bluetooth module for displaying on a mobile
phone’s monitor. The experimental test was performed by using the
system to find the directions of a DTV station at the distances of 10, 20
and 30 kilometers; and, its results confirmed that this system was working
correctly.

บทคัดย่ อ
บทความนี้ นาเสนอการออกแบบ สร้ าง และทดสอบระบบ
ค้นหาทิศที่ต้ งั สถานี โทรทัศน์ ระบบดิ จิตอลของประเทศไทยต้น ทุนต่ า
โดยระบบแสดงผลค่ า ความแรงสั ญ ญาณแบบกราฟฟิ ตบนหน้ า จอ
โทรศัพ ท์มื อ ถื อ ระบบดัง กล่ า วประกอบด้ว ย กลไกควบคุ มการหมุน
สายอากาศ สายอากาศแบบเฮลิก บอร์ ดไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino
Nano โดยที่ไมโครคอนโทรลเลอร์ ทาหน้าที่ควบคุมกลไกมอเตอร์ เกี ยร์
ให้ ห มุ น ครั้ งละ 5 องศา แล้ ว หยุ ด ให้ ส ายอากาศเฮลิ ก รั บ พลัง งาน
สนามแม่เหล็กไฟฟ้าคลื่นความถี่ทีวีดิจิตอลเข้ามา เพื่อแปลงสัญญาณที่รับ
ได้ เ ป็ นแรงดัน ไฟฟ้ า กระแสตรงด้ว ยวงจรดี เ ทคเตอร์ แรงดัน ไฟฟ้ า
กระแสตรงนี้ จะแปรผันตรงกับกาลังงานคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ าที่ตกกระทบ
สายอากาศ แล้ว ส่ ง ผ่ า นค่ า แรงดัน ไฟฟ้ า ที่ ไ ด้น้ ี ให้ ก ับวงจรเอดี ซี ข อง
ไมโครคอนโทรลเลอร์ เพื่อ แปลงเป็ นค่าตัวเลขจานวนเต็มซึ่ งสะดวกใน
การเปรี ยบเทียบ บันทึกผล และส่ งไปแสดงบนหน้าจอโทรศัพท์มือถื อ
ผ่านช่องทางการสื่ อสารไร้สายแบบบูลทูธ ได้ทาการทดสอบระบบด้วย
การนาไปค้นหาทิศที่ต้ งั สถานี โทรทัศน์ดิจิตอล ที่ห่างจากเสาส่ งสัญญาณ
ระยะ 10 20 และ 30 กิโลเมตร พบว่าระบบสามารถทางานได้ถูกต้อง

Keywords: digital television, digital TV station, finding DTV station

1. บทนา
ในปัจจุบนั ระบบโทรทัศน์ดิจิตอล หรื อ ทีวีดิจิตอลในประเทศ
ไทยมีการใช้งานอย่างแพร่ หลาย ในปี ที่ผ่านมาสานักงานคณะกรรมการ
กิ จการกระจายเสี ยง กิ จการโทรทัศน์และกิ จการโทรคมนาคมแห่ งชาติ
(กสทช) มี น โยบาย[1] แจกคู ป องให้ ก ับ ครั ว เรื อนเพื่ อ แลกกล่ อ งรั บ
สัญญาณทีวีดิจิตอล (Digital Television) เพื่อให้คนไทยทั้งประเทศได้ดู
ทีวีที่มีจานวนช่ องมากกว่าเดิ มและสัญญาณภาพมีความคมชัดสู งมากกว่า
ระบบอนาล็อก (analog) เดิม ส่ งผลให้ผปู ้ ระกอบการสถานี ทีวีดิจิตอลต้อง
ทาการกระจายติดตั้งเสาสัญญาณให้ครอบคลุมพื้นที่ให้บริ การให้มากขึ้น
ทั้งเขตเมืองและชนบท เพื่อการรองรับการส่ งสัญญาณทีวีดิจิตอลไปถึ งทัว่
ทุกพื้นที่ของประเทศ แต่ปัจจุบนั คูปองแลกกล่องรับสัญญาณทีวีดิจิตอลที่
กสทช แจกออกไปนั้น ครัวเรื อนส่ วนใหญ่ไม่ได้มารับเอา หรื อในส่ วนที่
รั บไปแล้วเมื่ อแลกกล่ องไปกับประสบปั ญหาความยุ่งยากในการติ ดตั้ง
เพื่ อ ใช้ ง าน มี จ านวนไม่ น้ อ ยที่ ติ ด ตั้ง แล้ ว สั ญ ญาณภาพขาดๆหาย
โดยเฉพาะในบริ เ วณพื้น ที่ ที่ ห่ างจากเสาส่ งมากกว่า 10 กิ โลเมตร การ
ติ ดตั้งต้องอาศัยผูช้ านาญและเครื่ องมื อที่ มี ราคาสู ง ที มงานผูว้ ิจยั ได้เ คย
ออกสารวจพื้นที่ และพบปะประชาชนที่ ตาบลนาเชื อก อาเภอยางตลาด
จังหวัดกาฬสิ นธุ์ (พื้นที่น้ ี อยูห่ ่ างจากเสาส่ งประมาณ 60 ถึ ง 70 กิ โลเมตร)

คาสาคัญ: โทรทัศน์ระบบดิจิตอล, สถานี ทีวีดิจิตอล, ค้นหาทิศทางสถานี

Abstract
This article presents the design, fabrication and testing of a
low-cost system developed for finding the direction of a digital TV
station. This system can display its finding result in a graphical model on
a mobile phone monitor. The system consisted of a rotating mechanic, a
helical antenna, a radiofrequency (RF) detector, an Arduino Nano
controller board, a Bluetooth module and a mobile phone. The
microcontroller was coded to move the antenna attached on the rotating
gearbox mechanic for the steps of five degrees until a full round. At each
rotating step, the antenna was shortly parked waiting for the RF
electromagnetic energy of the digital television broadcasting (DTV) band

9th ECTI-CARD 2017 “การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อตอบสนองท้องถิ่นและภาคอุตสาหกรรม”

221

บทความวิจยั
การประชุมวิชาการ งานวิจยั และพัฒนาเชิงประยุกต์ คร้ ังที่ 9
9th ECTI-CARD 2017, Chiang khan Thailand
หลัก การคัด เลื อกสายอากาศเพื่ อใช้ใ นระบบนี้ ได้ค านึ งถึ ง
จุดเด่นด้านความสามารถในการบ่งชี้ ทิศทาง (Directivity) ย่านแบนด์วิดท์
การรับคลื่ น (Operating bandwidth) ที่ ครอบคลุ มย่านความถี่ ที วีดิ จิต อล
(510-853 MHz) ของไทย และความซับซ้อนของโครงสร้ าง (Antenna
structure) พบว่า สายอากาศเฮลิ ก มี ความเหมาะสมมากกว่าสายอากาศ
แบบ ยากิ อุ ด ะ (Yagi-Uda) ล๊ อ กพี ริ อ อดิ ก แอร์ เ รย์ (Log-periodic array)
และ ไมโครสติบแพทแอร์ เรย์ (Microstrip patch array) สายอากาศเฮลิกที่
ใช้ ใ นระบบนี้ ท าจากเส้ น ลวดเส้ น ชุ บ สั ง กะสี ที่ มี เ ส้ น ผ่ า ศู น ย์ก ลาง 5
มิลลิเมตร สายการมีแกนความยาว 89.5 เซนติเมตรและเส้นผ่าศูนย์กลาง
13.6 เซนติเมตร อัตราขยายสู งสุ ด 12.5 dBi ทางานครอบคลุมย่านความถี่
510-853 MHz เมื่ อพิจารณาที่ ค่าอัตรากาลังงานสะท้อนกลับต่อกาลังงาน
ตกทบที่ ส ายอากาศไม่ เ กิ น ร้ อยละ20 ขนาดโครงสร้ างสายอากาศนี้ ถู ก
คานวณจาก [4]
ระบบควบคุมการหมุนได้ทาการออกแบบโดยเลือกใช้บอร์ ด
ไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino nano ที่มีตน้ ทุนราคาที่ ต่า เพื่อใช้เป็ นตัว
ควบคุ มมอเตอร์ เกี ยร์ ให้ห มุนเสาอากาศไปครั้ งละ 5 องศาจนครบ 360
องศา และแต่ ล ะครั้ งจะหยุ ด เพื่ อ ให้ ส ายอากาศรั บ ก าลั ง งานคลื่ น
สนามแม่เหล็กไฟฟ้ าเข้ามา แล้วแปลงสัญญาณที่ รับได้ให้อยู่ในรู ปของ
สัญญาณไฟฟ้ ากระแสตรง (DC Signal) ด้วยวงจรดี เ ทคเตอร์ ไอซี เบอร์
AD8314 ที่มีค่าอินพุทไดนามิกค์เรนท์ระหว่าง -45 ถึง 0 dBm ซึ่งสัญญาณ
แรงดั น ไฟฟ้ ากระแสตรงที่ ไ ด้ จ ะแปรผั น ตรงกั บ ค่ า ก าลั ง คลื่ น
แม่ เ หล็ ก ไฟฟ้ า ที่ ต กกระทบบนสายอากาศ และสามารถป้ อนค่ า
แรงดันไฟฟ้ ากระแสตรงให้ก ับให้กบั วงจรเอดี ซี( ADC, Analog Digital
Convertor) ของไมโครคอนโทรลเลอร์เพื่อแปลงเป็ นค่าตัวเลขจานวนเต็ม
ซึ่ งจะสะดวกในการเปรี ย บเที ย บ บัน ทึ ก ผล ก่ อ นน าผลไปแสดงบน
หน้าจอเครื่ องโทรศัพท์มือถือที่ส่งข้อมูลผ่านการสื่ อสารไร้สารบลูทูธ

ได้รับการบอกเล่าจากชาวบ้านว่า “ทีวีดิจิตอลใช่ ภาพคมชัดเจนดี แต่เวลา
ดู ๆ ไปสัญ ญาณภาพมัก จะมี ก ารขาดๆ หายๆ ดู แ ล้ว เกิ ด ความร าคาญ
(Annoying) มากกว่าความสุ นทรี ย ์ สู่ แบบเดิมไม่ได้ ถึงจะไม่ค่อยจะคมชัด
มากนัก แต่สัญญาณมีความเชื่ อถือได้ ไม่เคยขาดหายสร้ างความราคาญ”
สาเหตุดังกล่ าวมาจากความไม่ เ ข้าใจวิ ธีการติ ดตั้งเครื่ องรั บ ที วีดิ จิตอล
อย่างถูกวิธี เพราะว่าการติดตั้งเครื่ องรับทีวีดิจิตอลไม่สามารถใช้กล่ องรับ
ทีวีดิจิตอลเสี ยบปลัก๊ แล้วหมุนหาทิศทางที่สัญญาณมีความคมชัดที่สุดได้
โดยตรงดังเช่นการติดตั้งเสาทีวีรับสัญญาณระบบอนาล็อกเดิ ม ขั้นตอน
การติดตั้งเสารับสัญญาณทีวีดิจิตอลที่ถูกวิธี เริ่ มจากการรู้ทิศทางที่ต้ งั ของ
สถานี ทีวีดิจิตอลก่อน และต้องเลือกสายอากาศที่มีอตั ราขยายที่เหมาะสม
ในแต่ละระยะห่างจากเสาส่ ง[2] พร้อมกับต้องรู้ค่าช่องหรื อความถี่ของแต่
ละ MUX[3] ที่มีการส่ งสัญญาณออกจากเสาส่ งนั้น และต้องมีการปรับค่า
ระยะความสู งของสายอากาศบนเสาอากาศให้เหมาะเพื่อให้รับสัญญาณ
ได้ดีที่สุด ณ จุดตาแหน่งเสานั้นๆ
ดัง นั้น ผู ้จ ัด ท าโครงงานจึ ง ได้ทาการศึ ก ษา ออกแบบ
และจัดสร้างระบบค้นหาทิศที่ต้ งั สถานี โทรทัศน์ระบบดิจิตอล เพื่ออานวย
ความสะดวกการติดตั้งเสารับสัญญาณเครื่ องรับทีวีดิจิตอล โดยระบบที่ได้
ออกแบบและจัดสร้ างนี้ ใ ช้แ ผงควบคุ ม ต้นทุน ต่ าและนาผลการค้น หา
แสดงที่หน้าจอโทรศัพท์มือถือแบบกราฟิ ตผ่านการสื่ อสารไร้ สายบูลทูธ
(Bluetooth) ที่เป็ นฟังค์ชน่ั ทัว่ ไปที่โทรศัพท์มือถื อทุกเครื่ องมีอยูใ่ นตัวอยู่
แล้ว ส่ งผลให้ระบบที่ออกแบบและจัดสร้ างนี้ มีราคาประหยัดซึ่ งจะช่ วย
ลดความจาเป็ นจากการนาเข้าเครื่ องมือจากต่างประเทศที่มีราคาสู งได้ดว้ ย

2. องค์ ประกอบและการทางานของระบบ
การออกแบบระบบค้นหาทิศที่ต้ งั สถานี
ผังส่วนประกอบ
โทรทัศน์ระบบดิจิตอลแสดง ดังรู ปที่ 1 ซึ่งระบบประกอบไปด้วย
สายอากาศแบบเฮลิก (Helical antenna) วงจรดีเทคเตอร์ (RF detector)
บอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino nano โมดูลการสื่ อสารไร้สายบูล
ทูธ (Bluetooth) และเครื่ องโทรศัพท์มือถือ

3. การเก็บข้ อมูล
ได้ทดสอบระบบค้นหาทิศที่ต้ งั สถานี โทรทัศน์ระบบดิ จิตอล
โดยกาหนดระยะห่ างจากเสาส่ งสถานี ส่งโดยประมาณคราวๆ จาก google
map ที่ระยะ 10 20 และ 30 กิ โลเมตร พิกดั GPS ของตาแหน่ งที่ ท าการ
ทดสอบ ได้แสดงในตารางที่ 1 และรู ปสถานที่ ทดสอบที่ ระยะดังกล่ าว
แสดงในรู ปที่ 2 ถึง 4
ตารางที่ 1 พิกดั GPS ของตาแหน่งที่ทาการทดสอบ
ระยะ
10
20
Latitude:
16.374497
16.435718
Longitude:
102.957385
102.758444

รูปที่ 1 ผังส่วนประกอบระบบค้นหาทิศที่ต้ งั สถานี โทรทัศน์ระบบดิจิตอล
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สรุ ปค่ามุมที่วดั ได้สูงสุ ดในด้านล่างของหน้าจอ เมื่อวัดเสร็ จสิ้ นระบบจะ
หมุนชี้ สายอากาศไปจอดพักยังตาแหน่ งที่วดั ที่ให้ค่าแรงดันสู งสุ ด ซึ่ งจะ
สะดวกหากต้อ งการใช้เ ป็ นตาแหน่ ง อ้า งอิ ง ถ้า ต้อ งการทราบมุ ม ของ
สายอากาศเพื่อการติดตั้งเสารับสัญญาณในขณะนั้นเลย

รูปที่ 2 การทดสอบระบบที่มีระยะห่ างจากเสาส่ งประมาณ 10 กิโลเมตร

รูปที่ 3 การทดสอบระบบที่มีระยะห่ างจากเสาส่ งประมาณ 20 กิโลเมตร

รู ปที่ 5 ผลการค้นหาแสดงที่จอโทรศัพท์มือถือระยะ 10 กิโลเมตร

รูปที่ 4 การทดสอบระบบที่มีระยะห่ างจากเสาส่ งประมาณ 30 กิโลเมตร

4. ผลการทดสอบระบบ
ผลการค้นหาทิศที่ต้ งั สถานี โทรทัศน์ระบบดิจิตอลที่แสดงบน
หน้าจอโทรศัพท์มือถือแสดงดังรู ปที่ 5 ถึ ง 7 ซึ่ งจะเป็ นค่าความแรงของ
สัญญาณที่วดั ได้โดยหมุนสายอากาศไปทีละ 5 องศาจบครบ 360 องศา
โดยค่าแรงดันถูกแสดงเป็ นกราฟแบบวงกลม (polar plot) ที่มีการคานวณ

รู ปที่ 6 ผลการค้นหาแสดงที่จอโทรศัพท์มือถือระยะ 20 กิโลเมตร
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3. สรุป
ทีมงานผูว้ ิจยั ได้ทาการศึกษา ออกแบบและสร้างระบบค้นหา
ทิ ศที่ ต้ งั สถานี โทรทัศน์ระบบดิ จิตอลต้นทุนต่าที่แสดงผลการค้นหาบน
หน้าจอโทรศัพท์มือถื อ ระบบดังกล่ าวได้มีส่วนประกอบหลักที่ ทาให้มี
ต้นทุนต่าเพราะเลื อกใช้บอร์ ดไมโครคอนโทรลเลอร์ รุ่ น Arduino nano
และการเลื อ กแสดงผลการค้น หาบนจอโทรศัพ ท์มื อ ถื อ ผ่ า นทางการ
สื่ อสารไร้สายแบบบูลทูธ

4. กิตติกรรมประกาศ
ทีมงานผูว้ ิจยั “ได้รับการสนับสนุนการจัดทาโครงการจาก
คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขต
ขอนแก่น” และ “ความเห็นในรายงานผลโครงการเป็ นของผูร้ ับการ
สนับสนุน ซึ่งคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
อีสานไม่จาเป็ นต้องเห็นด้วยเสมอไป” ขอขอบพระคุณยิ่งมา ณ ที่น้ ี

รูปที่ 7 ผลการค้นหาแสดงที่จอโทรศัพท์มือถือระยะ 30 กิโลเมตร
ผลการวัดค่าแรงดันสัมพัทธ์ (relative) ของสัญญาณเมื่ อปรับ
ค่ า สู ง สุ ด เป็ น 0 dB แล้ว สามารถน าเอา (หากต้อ งการ)เพื่ อ ใช้ข ้อ มู ล
ประกอบการจัดทารายงานดังแสดงในตารางที่ 2 ซึ่ งเป็ นค่าการทดสอบ
ระบบวัดค้นหาทิศที่ต้งั สถานี โทรทัศน์ระบบดิจิตอลระยะ 30 กิโลเมตร
ตารางที่ 2 ค่าการค้นหาเมื่อปรับค่าสู งสุ ดเป็ น 0 dB ระยะ 30 กิโลเมตร
มุม
ความแรง
มุม
ความแรง
มุม ความแรง
(องศา)
(dB)
(องศา)
(dB)
(องศา)
(dB)
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
105
110
115
120

-2.26
-4.92
-3.94
-2.51
-2.21
-17.4
-3.05
-4.03
-4.13
-3.89
-2.21
-0.19
-0.44
0.00
-0.69
-1.47
-2.56
-3.74
-2.02
-1.92
-1.62
-1.52
-2.36
-4.18
-5.02

125
130
135
140
145
150
155
160
165
170
175
180
185
190
195
200
205
210
215
220
225
230
235
235
240

-6.05
-6.35
-5.61
-4.33
-3.59
-3.79
-3.59
-4.77
-5.96
-5.71
-4.77
-3.84
-4.13
-3.99
-6.69
-7.34
-6.10
-5.81
-5.27
-3.99
-1.62
-0.49
-1.13
-1.87
-1.62

245
250
255
260
265
270
275
280
285
290
295
300
305
310
315
320
325
330
335
340
345
350
355
360

-2.02
-2.90
-3.59
-3.25
-2.75
-2.41
-2.61
-3.05
-3.69
-5.76
-5.81
-5.91
-5.32
-5.27
-4.58
-4.53
-5.07
-5.32
-5.41
-5.76
-5.66
-4.43
-3.39
-2.26
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การประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดตรัง ผ่านแอพพลิเคชั่นบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์
Tourism Informations for Trang Province via Android Application
ศวรรณรัศม์ อภัยพงค์1* สุมนา ปาธะรัตน์2 ศิรินันทร์ นาพอ3 และภูมินทร์ อินทร์แป้น4
1,2,3,4
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
179 ม.3 ต.ไม้ฝาด อ.สิเกา จ.ตรัง 92150 โทรศัพท์ 08-7889-4511 E-mail : sawannarat.a@hotmail.co.th

บทคัดย่อ

Keywords : Application, Attractions, Trang, Android

บทความนี้นาเสนอการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว จังหวัดตรัง ผ่าน
แอพพลิเคชั่นบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ โดยมีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อ
พัฒนาและหาคุณภาพของแอพพลิเคชั่นการท่องเที่ยวของจังหวัดตรัง 2)
เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้ที่มีต่อแอพพลิเคชั่นการท่องเที่ยวของ
จังหวัดตรัง โดยแอพพลิเคชั่นจะนาเสนอข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยว ที่พัก
และร้านอาหาร ในทุกอาเภอของจังหวัดตรัง ซึ่งแอพพลิเคชั่นนี้ถือเป็น
ช่องทางหนึ่งในการประชาสัมพันธ์สถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดตรังให้
เป็นที่รู้จักของคนในวงกว้าง พัฒนาแอพพลิเคชั่นโดยใช้ ภาษา jQuery
HTML5 CSS3 PHP MySQL และโปรแกรม App Inventor 2 ผลการ
ประเมินคุณภาพของแอพพลิเคชั่นจากกลุ่มผู้เชี่ยวชาญจานวน 3 คน ได้
ค่าเฉลี่ย 4.17 อยู่ในระดับมาก และความพึงพอใจของผู้ใช้ 50 คน พบว่ามี
ความพึงพอใจต่อการใช้งานโดยรวมที่ค่าเฉลี่ย 3.65 อยู่ในระดับมาก
นอกจากนี้ ยังมีการประเมินจากผู้ใช้งานผ่าน Google Play Store โดยได้
4 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5

1. บทนา
ปัจจุบันธุรกิจการท่องเที่ยวและบริการ ถือเป็นธุรกิจหนึ่งที่นารายได้
เข้ า สู่ ป ระเทศเป็ น จ านวนมาก จั ง หวั ด ตรั ง เป็ น จั ง หวัด หนึ่ ง ที่ มี แ หล่ ง
ท่องเที่ยวทางทะเลที่มีความสวยงามและเหมาะแก่การดาน้าดูปะการัง อัน
เป็นเสน่ห์ดึงดูดใจนักท่องเที่ยว อีกทั้งยังขึ้นชื่อเรื่องอาหารการกิ น สิ่งนี้
เป็นเหตุผลหนึ่งที่ทาให้นักท่องเที่ยวเลือกมาเที่ยวในจังหวัดตรัง ทาให้
กระแสการเดินทางของจังหวัดตรังมีแนวโน้มการเติบโตที่ดีมาโดยตลอด
อี ก ทั้ ง เมื่ อ มี ก ารเปิ ด ประชาคมเศรษฐกิ จ อาเซี ย น (AEC) ส่ ง ผลให้
นักท่องเที่ยวตัดสินใจเดินทางมาท่องเที่ยวภายในจังหวัดตรังมากยิ่งขึ้น
นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวในจังหวัดตรังนั้นมีทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ
การจะมาท่อ งเที่ย วนั้นนัก ท่องเที่ยวมั ก จะหาข้ อมูล จากสื่ อต่างๆ โดย
ส่วนมากจะหาข้อมูลจากเว็บไซต์ เนื่องจากเป็นแหล่งข้อมูลที่เข้าถึงได้
อย่ า งสะดวกและรวดเร็ ว อั น สื บ เนื่ อ งมาจากเทคโน โลยี สื่ อ สาร
โทรคมนาคมที่ ก้ า วหน้ า ในปั จ จุ บั น ซึ่ ง ครอบคลุ ม เกื อ บทุ ก พื้ น ที่ ใ น
ประเทศ ปัจจุบันการเผยแพร่ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดตรังมีอยู่
มากมายไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์หรือสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ แต่สื่อเหล่านี้ยังไม่
รองรับอุปกรณ์สมาร์ทโฟน ซึ่งเป็นเทคโนโลยีแบบพกพาที่เป็นส่วนหนึ่ง
ของชีวิตของคนในปัจจุบันไปแล้วนั้น เช่น ด้านการแสดงผลเว็บไซต์เมื่อ
เปิด กับ สมาร์ท โฟนรู ปแบบการแสดงผลจะผิ ดเพี้ ยนไปจากเดิ ม ด้า น
เนื้อหา ข้อมูลที่เผยแพร่อยู่ในปัจจุบันให้ข้อมูลไม่ละเอียด ไม่ครอบคลุม
ทุกพื้นที่ ทาให้สถานที่ท่องเที่ยวบางแห่งที่มีความสวยงามไม่ได้รับการ
เผยแพร่ ทาให้ไม่เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยว การพัฒนาแอพพลิเคชั่นนี้
ขึ้นมา จึงเป็นสิ่งที่ตอบสนองการใช้สมาร์ทโฟน ทาให้ผู้ใช้เข้าถึงข้อมูล
ได้สะดวกขึ้น
ซึ่งปัจจุบันมีนักวิจัยหลายท่านได้ทาวิจัยเกี่ยวกับการใช้แอพพลิเคชั่น
บนแอนดรอยด์ เพื่อเพิ่มช่องทางในการนาเสนอเนื้อหา ข้อมูล ความรู้
ต่างๆ ให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงได้อย่างสะดวกโดยผ่านทางอุปกรณ์สื่อสาร
ไร้สาย ดังนี้

คาสาคัญ : แอพพลิเคชั่น, สถานที่ท่องเที่ยว, จังหวัดตรัง ,
ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์

Abstract
This article presents Tourism Information for Trang Province via
Android Application. The objectives were 1) to improve the quality of
applications for tourism of the Trang province. 2) To study of users
satisfaction in applications for tourism of the Trang province. The app
will offer information on attractions, accommodations and restaurants in
every district of the Trang province. This app offers this as a way to
promote the attractions of the province to a broad. This app develops by
using jQuery, HTML5, Css3, PHP, MySQL and App Inventor 2. The
quality valuation of application by 3 expert persons at a high level and
average is 4.17 and the satisfaction with application function from 50
users, resulting at a high level and average is 3.65. There are also rated
by users through Google Play Store with a score 4 from 5.
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กมลลักษณ์และคณะ (2557) ได้พัฒนาแอพพลิเคชั่นสุภาษิตไทยบน
ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ พบว่าเนื้อหาในแอพพลิเคชั่นสามารถใช้
ฝึกฝนทักษะการอ่าน เสริมความรู้ความเข้าใจในเรื่องสุภาษิตไทยอยู่ใน
ระดับมาก [1]
สิริสุดา รอดทอง (2556) ได้ทาวิจัยเรื่องความตั้งใจในการดาวน์โหลด
โมบายแอพพลิเ คชั่นของผู้ ใ ช้ โทรศัพท์ เ คลื่ อนที่ ใ นกลุ่มสมาร์ ทโฟน
ผลการวิจัยพบว่าปัจจัยด้านการรับรู้ประโยชน์ ปั จจัยด้านการรับรู้ความ
ง่ายและปัจจัยด้านการรับรู้ความสะดวกในการพกพา เป็นปัจจัยที่มีผลต่อ
ความตั้ง ใจในการดาวน์โหลดโมบายแอพพลิเ คชั่นของผู้ใ ช้โทรศัพ ท์
เคลื่อนที่ในกลุ่มสมาร์ทโฟน [2]
จากปัญหาที่กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยจึงมีแนวคิดในการพัฒนาสื่อเพื่อ
เผยแพร่และประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของจังหวัดตรังผ่านแอพลิเคชั่น
บนระบบปฏิบัติ ก ารแอนดรอยด์ โดยใช้ผ่านอุปกรณ์ สมาร์ท โฟน ซึ่ ง
แนวโน้มการใช้งาน Mobile Device อย่างสมาร์ทโฟนเพิ่มขึ้นอย่างก้าว
กระโดดในช่ วงไม่กี่ ปีที่ ผ่า นมาซึ่ ง เป็ นผลมาจากการพัฒ นา Mobile
Applications [3] ถือได้ว่าเป็นอีกทางเลือกหนึ่งของนักท่องเที่ยว สามารถ
ดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่นมาไว้บนเครื่อง แล้วสามารถเปิดดูข้อมูลได้โดย
เชื่อมต่อกับอินเทอร์เ น็ต ซึ่ง สามารถเข้ าถึง ข้ อมูล ได้อย่างสะดวกและ
รวดเร็ ว โดยพฤติ ก รรมของผู้ ใ ช้ ส่ว นมากให้ ค วามส าคั ญ กั บ เลื อ กใช้
แอพพลิเคชั่นให้ตรงต่อความต้องการ และต้องการความสะดวกในการใช้
งานแอพพลิเคชั่น ที่สามารถใช้งานได้ทุกที่ทุกเวลา[4] การนาเสนอข้อมูล
ผู้วิจัยได้มีการรวบรวมข้อมูล จากทุกพื้นที่ในจังหวัดตรัง ทาให้ได้ข้อมูลที่
มีค วามถูกต้อง ละเอียด ครบถ้วน ถือเป็นประโยชน์ใ นการเดินทางมา
ท่องเที่ยวเป็นอย่างยิ่ง อีกทั้งระบบดังกล่าวยังช่วยสนับสนุนยุทธศาสตร์
การพัฒนาจังหวัดตรัง พ.ศ. 2558-2661 ด้านการสร้างฐานเศรษฐกิจของ
จังหวัด (ด้านเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมต่อเนื่องและการท่องเที่ยว)
ในกลยุทธ์ส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวและการตลาดสมัยใหม่ [5] อีก
ด้วย

ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ ผู้ใช้สามารถดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่นและ
ติดตั้งในสมาร์ทโฟนผ่าน Google Play Store หลังจากนั้นผู้ใช้สามารถดู
ข้ อ มู ล ได้ ขณะใช้ ง านผู้ ใ ช้ จ าเป็ น ต้ อ งเชื่ อ มต่ อ สมาร์ ท กั บ ระบบ
อินเทอร์เน็ต เนื่องจากข้อมูลต่างๆ ได้เก็บรวบรวมไว้ในฐานข้อมูล แสดง
ดังภาพที่ 1

ภาพที่ 1 แนวคิดการวิจัย

4. วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ได้พัฒนาแอพพลิเคชั่นสถานที่ท่องเที่ยงจังหวัดตรังด้วย
กระบวนการพัฒนาทั้งหมด 6 ขั้นตอน ดังนี้
4.1 การศึกษาและรวบรวมข้อมูล
รวบรวมข้ อ มู ล สถานที่ ท่ อ งเที่ ย ว ที่ พั ก และร้ า นอาหาร ของ
จังหวัดตรัง โดยการออกสารวจในทุกๆพื้นที่เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง
และทันสมัยมากที่สุด อีกทั้งได้รับความร่วมมือจากการท่องเที่ยวแห่ ง
ประเทศไทย สานักงานตรัง ในการให้ข้อมูล
4.2 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ
วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อกาหนดขอบเขตของการพัฒนาแอพพลิเคชั่น
โดยผู้ใช้สามารถเรียกดูข้อมูล ในแต่ละอาเภอ ทั้งหมด 10 อาเภอ โดยแบ่ง
ข้อมูลออกเป็น 3 หัวข้อด้วยกัน คือ ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยว ข้อมูลที่พัก
และข้อมูลร้านอาหาร จากนั้นก็มีการออกแบบหน้าจอของแอพพลิเคชั่น
แสดงดังภาพที่ 2
BANNER

2. วัตถุประสงค์การวิจัย

อาเภอเมือง
อาเภอกันตัง
อาเภอห้วยยอด
อาเภอย่านตาขาว
อาเภอปะเหลียน

1. เพื่อพัฒนาและหาคุณภาพของแอพพลิเคชั่นการท่องเที่ยวของจังหวัด
ตรังบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์
2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้ที่มตี ่อแอพพลิเคชั่นการท่องเที่ยว
จังหวัดตรัง บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์

3. กรอบแนวคิดการวิจัย

BANNER

>
>
>
>
>

อาเภอเมือง
สถานที่ท่องเที่ยวที่ >
ที่พัก
>
ร้านอาหาร
>

ภาพที่ 2 การออกแบบหน้าจอแอพพลิเคชั่น

ภาพรวมของแอพพลิเคชั่นจะเป็นการดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยว ที่พัก
ร้านอาหาร ของจังหวัดตรัง ผ่านแอพพลิเคชั่นบน
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4.3 การพัฒนาแอพพลิเคชั่น
การพัฒนาแอพพลิเคชั่นสาหรับการวิจัยนี้ สามารถแบ่งการ
พัฒนาออกเป็น 3 ส่วน คือ
4.3.1 การออกแบบและสร้างหน้าแอพพลิเคชั่น ใช้ jQuery
HTML5 และ CSS3 โดยออกแบบให้รองรับกับการแสดงผลบนอุปกรณ์
สื่อสารไร้สายที่หลากหลาย
4.3.2 การสร้างและติดต่อฐานข้อมูล ใช้ฐานข้อมูล MySQL และ
ภาษาสคริปต์ PHP
4.3.3 การแปลงแอพพลิเคชั่น ใช้โปรแกรม App Inventor 2
4.4 การเผยแพร่แอพพลิเคชั่น
โดยการอัพโหลดแอพพลิชั่น ขึ้นไปไว้บน Google Play Store
เพื่อให้นักท่องเที่ยวสามารถดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่นไปใช้งานได้
4.5 หาคุณภาพและสารวจความพึงพอใจของผู้ใช้งานที่มีต่อ
แอพพลิเคชั่น
- การหาคุณภาพของแอพพลิเคชั่น จากผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิต
สื่อ จานวน 3 คน
- ประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ที่มีต่อแอพพลิเคชั่น โดยการ
แจกแบบสอบถามให้กับผู้ใช้ที่ได้ทดลองใช้แอพพลิเคชั่น จานวน 50 คน
4.6 วิเคราะห์ข้อมูล และสรุปผลการวิจัย
โดยวิเคราะห์ผลจากแบบประเมินคุณภาพของแอพลิเคชั่นและ
แบบประเมินความพึ ง พอใจ ซึ่ง ผู้ วิจัย ได้ ก าหนดเกณฑ์ ตามวิธี ข องไล
เคอร์ท (Likert) ซึ่งเป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale)

เมื่อผู้ใช้ทาการติดตั้งและเปิดใช้งาน แอพพลิเคชั่นสามารถทางาน
ได้ดังที่ได้ออกแบบไว้ ซึ่งแสดงดังภาพที่ 4 ถึงภาพที่ 6

ภาพที่ 4 หน้าจอแรกของแอพพลิเคชั่น

ภาพที่ 5 หน้าจอแสดงเมนู

5. ผลการวิจัย
5.1 การทดสอบการทางานของแอพพลิเคชั่น
เมื่อพัฒนาชิ้นงานเสร็จ แล้ว จะมีก ารทดสอบแอพพลิเ คชั่นจาก
เครื่องสมาร์ทโฟนเพื่อหาข้อผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้น จนได้งานที่
สมบูรณ์ที่สุดจากนั้น อัพโหลดแอพพลิเคชั่นขึ้นบน Google Play Store
โดยผู้ใช้สามารถดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่นมาไว้บนเครื่องเพื่อเปิดใช้งาน
แอพพลิเคชั่น โดยผู้ใช้สามารถค้นหาด้วยคาว่า “เที่ยวตรัง” จากนั้นจะเจอ
แอพพลิเคชั่น “เที่ยวตรัง” แสดงดังภาพที่ 3
ภาพที่ 6 หน้าจอรายละเอียดของสถานที่ท่องเที่ยว
5.2 การประเมินผลของแอพพลิเคชัน่
หลั ง จากท าการพั ฒ นาแอพพลิ เ คชั่ น และติ ด ตั้ ง ให้ ผู้ ใ ช้ ใ ช้ ง าน
ผู้วิจัยได้วัดผล 2 ส่วนด้วยกันคือ ประเมินคุณภาพของแอพลิเคชั่น จาก
ผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตสื่อ จานวน 3 คน และประเมินความพึงพอใจ
ของผู้ใช้ที่มีต่อแอพลิเคชั่น จานวน 50 คน ผลการประเมินที่ได้แสดงดัง
ตารางที่ 1 และ ตารางที่ 2 /////

ภาพที่ 3 แอพพลิเคชั่นบน Google Play Store

9th ECTI-CARD 2017 “การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อตอบสนองท้องถิ่นและภาคอุตสาหกรรม”

227

บทความวิจัย
การประชุมวิชาการ งานวิจัยและพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 9
9th ECTI-CARD 2017, Chiang khan Thailand
ตารางที่ 1 ผลการประเมินคุณภาพของแอพพลิเคชั่นจากผู้เชี่ยวชาญ
รายการประเมิน
1. การออกแบบตัวแอพพลิเคชั่น
(ข้อความ สี เสียง รูปภาพ กราฟิก)
2. ความถูกต้องของเนื้อหา
3. ความครบถ้วนสมบูรณ์ของเนื้อหา

ใช้งานแอพพลิเคชั่นของกลุ่มผู้ใช้ จานวน 50 คน มีค่าเฉลี่ย 3.65 อยู่ใน
ระดับมาก อีกทั้งได้คะแนนความพึงพอใจจากผู้ใช้ที่ดาวน์โหลดจาก
Google play store ได้ 4 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5/////////////////////////////////

การแปล
ผล

X

SD

4.3

0.00

มาก

4.3
3.7

0.58
0.58

มาก
มาก
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4. ความสะดวกต่อการนาไปใช้
4.3 0.58
มาก
ค่าเฉลี่ย
4.17 0.43
มาก
ผลการประเมินคุณภาพของแอพพลิเคชั่นจากผู้เชี่ยวชาญทั้ง 3 ท่าน
พบว่าคุณภาพของสื่อ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ มาก โดยที่การออกแบบตัว
แอพพลิเคชั่น ความถูกต้องของเนื้อหา และความสะดวกต่อการนาไปใช้
มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.3 อยู่ในระดับมาก และรองลงมาคือ ความครบถ้วน
สมบูรณ์ของเนื้อหา มีค่าเฉลี่ย 3.7 อยู่ในระดับมาก
ตารางที่ 2 ผลการประเมินความพึงพอใจในการใช้งานของกลุ่มผู้ใช้

X

SD

การแปล
ผล

1. ความสะดวกในการใช้งาน

4.02

0.77

มาก

2. ความสวยงามของแอพพลิเคชั่น
3. ความสนุกสนานในการใช้งาน

3.96
3.02

0.67
0.62

มาก
ปานกลาง

รายการประเมิน

4. ประโยชน์ต่อการนาไปใช้งาน
3.58 0.54
มาก
ค่าเฉลี่ย
3.65 0.65
มาก
ผลการประเมินความพึงพอใจในการใช้งานแอพพลิเคชั่นของกลุ่ม
ผู้ใช้ พบว่าความพึง พอใจของผู้ใช้ มีค่าเฉลี่ยอยู่ใ นระดับ มาก กล่าวคื อ
ความสะดวกในการใช้งาน มีค่าเฉลี่ย 4.02 อยู่ในระดับมาก รองลงมาคือ
ความสวยงามของแอพพลิเคชั่น มีค่าเฉลี่ย 3.96 อยู่ในระดับมาก ถัดมา
คือ ประโยชน์ต่อการนาไปใช้งาน มีค่าเฉลี่ย 3.58 อยู่ใ นระดับมาก
และอันดับที่มีค่าพึงพอใจน้อยที่สุดคือ ความสนุกสนานในการใช้งาน มี
ค่าเฉลี่ย 3.02 อยู่ในระดับปานกลาง

6. สรุปผลการวิจัย
การพัฒนาแอพพลิเคชั่นการท่องเทีย่ วของจังหวัดตรังนั้น ถือเป็น
ช่องทางหนึ่งในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลของจังหวัดตรังให้เป็นที่รู้จัก
ของคนในวงกว้าง ผู้ใช้สามารถใช้งานผ่านอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่ไร้
สาย ทาให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว ซึ่งผล
การประเมินคุณภาพของแอพพลิเคชั่นจากผู้เชี่ยวชาญ จานวน 3 คน มี
ค่าเฉลี่ย 4.17 อยูใ่ นระดับมาก และผลการประเมินความพึงพอใจในการ
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การจาแนกกิจกรรมตามปกติโดยใช้ โครงข่ ายประสาทเทียม
Activity of Daily Living Classification using Artificial Neural Networks
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บทคัดย่ อ
1. บทนา

บทความนี้ ศึกษาการจาแนกท่าทางกิ จกรรมตามปกติ โดยใช้
คุณลักษณะเด่นที่ได้จากเซนเซอร์ ความเร่ ง 3 แกนจานวน 2 ชุดติดที่ลาตัว
และต้นขาของผูท้ ดสอบ ได้แก่ แนวโน้มการเพิ่ม/ลดความเร่ งเมื่ อเที ยบ
กับค่าเริ่ มต้นของแต่ละแกนแต่ละตาแหน่ งรวม 6 ค่า และค่าสู ดสุ ดหรื อ
ต่าสุ ดของความเร่ งลัพธ์ที่แต่ละตาแหน่ งอี ก 4 ค่า ทาการทดลองกับผู ้
ทดสอบแบ่งตามกลุ่มอายุ 3 ช่วง คือ วัยรุ่ น วัยกลางคน และผูส้ ู งอายุ รวม
ทั้งหมด 6 คน ให้ผทู้ ดสอบแสดงท่าทาง 6 ท่าทางโดยให้ทาซ้ าท่าละ 4
ครั้ง จากนั้นใช้โครงข่ายประสาทเที ยมช่ วยในการตัดสิ นใจรู ้ จาท่าทาง
ผลการทดสอบหลังจากทา 2-fold cross validation ข้อมูลสาหรับฝึ กฝน
และทดสอบแล้ว พบว่า สามารถจาแนกท่าทางกิ จกรรมตามปกติได้โดย
ให้เปอร์เซ็นต์ความถูกต้องในการรู ้จาหรื อจาแนกท่าทางเท่ากับ 90.28

This article describes a study of Activity of Daily Living
classification. Its features were evaluated from accelerations of two sets
of a tri-axial accelerometer mounted on a subject’s trunk and a thigh.
Those features included six increasing/decreasing trends of resultant
accelerations of each axis/position, and four minimum/maximum
resultant accelerations at each position. In the experiment, there were
six subjects, including teenager, middle-aged person, and elderly. The
subjects performed six scenarios of Activity of Daily Living. Each
scenario was repeated 4 times. An Artificial Neural Network was used
for classification. For 2-fold cross validation, the result showed that the
Activity of Daily Living percentage recognition/classification was
90.28.

ปั จจุ บ นั มี น วัตกรรมใหม่ ๆ ของสายรั ดข้อมื อสาหรั บคนรั ก
สุ ขภาพที่เฝ้ าดูพฤติกรรมการเดิน พฤติกรรมการนอน และอัตราการเต้น
ของหัวใจ[1][2] ข้อมูลนี้ บ่งบอกว่าคนเราหันมาให้ความสาคัญกับการ
ดู แลสุ ขภาพมากขึ้น โดยมุ่งเน้นให้ ความสาคัญกับปริ มาณการเดิ นและ
การนอนในแต่ละวัน อย่างไรก็ตามหากสามารถบอกพฤติกรรมที่ละเอียด
ได้มากกว่านี้ ก็จะยิ่งได้รับ ข้อมูล ส่ วนหนึ่ งที่ มีประโยชน์ ในการบ่ งบอก
สภาวะของสุ ขภาพ ช่ วยในการวางแนวทางดู แ ลสุ ขภาพให้ มี
ประสิ ทธิ ภาพได้ดียงิ่ ขึ้น ข้อมูลเหล่านี้ มีประโยชน์อย่างชัดเจนสาหรับผูท้ ี่
เพิ่ ง ได้รับ การผ่ าตัด กล่ า วคื อ การเพิ่ ม ขึ้ น ของกิ จ กรรมหลัง การผ่ าตัด
สามารถชี้ วดั การฟื้ นฟูหลังการผ่าตัดได้ การศึกษาเกี่ ยวกับการรู ้ จา การ
จาแนกหรื อ ตรวจจับ ท่ าทางจึ งมี ประโยชน์แ ละมี ค วามจาเป็ นสาหรั บ
นวัต กรรมใหม่ ที่ ใ ช้ เ ฝ้ าดู พ ฤติ ก รรมต่ อ ไปได้ งานวิ จ ัย ที่ ใ ช้ เ ซนเซอร์
ตรวจจับ ท่ าทางเร็ วๆ นี้ ได้แ ก่ Jantaraprim[3] ศึก ษาเบื้ องต้น เกี่ ยวกับ
คุณลักษณะเด่ นสาหรั บจาแนกท่าทางกิ จกรรมตามปกติ 6 ท่าทางและ
พบว่าคุณลักษณะเด่นที่เสนอสามารถใช้จาแนกท่าทางกิ จกรรมตามปกติ
ได้ อย่างไรก็ตามงานวิจยั นี้ ใช้ผทู้ ดสอบเพียง 1 คน Chih-Yen Chiang [4]
ศึกษาท่าทางออกกาลังกายเพื่อระบุปริ มาณการออกกาลังกายฟื้ นฟูที่บา้ น
ของผูส้ ู งอายุ แต่ทาการศึกษาเพียงท่าออกกาลังกายประกอบการยืนและ
นัง่ เท่านั้น ส่ วน Kurita ศึกษาวิธีการตรวจจับกิ จกรรมบนพื้นฐานเทคนิ ค
Electrostatic Induction [5] และศึกษาวิธีการประเมินกิ จกรรมของร่ างกาย
โดยใช้เซนเซอร์ไร้สายแบบพกพา[6] แต่เขาได้ศึกษาเฉพาะท่าเดิ นเท่านั้น
งานวิจยั นี้ ทาการศึกษาต่อเนื่ องมาจากงานวิจยั ของ Jantaraprim [3] โดย
ทาการศึกษาการรู ้จาหรื อจาแนกท่าทางกิจกรรมตามปกติ 6 ท่าทางและใช้
คุณลักษณะเด่นสาหรับการจาแนกท่าทางเดียวกันแต่เพิ่มจานวนตัวอย่างผู ้
ทดสอบแบ่งตามกลุ่มอายุ 3 ช่ วง คือ วัยรุ่ น วัยกลางคน และผูส้ ู งอายุ อีก
ทั้งยังใช้โครงข่ายประสาทเทียมช่วยในการตัดสิ นใจรู ้จาท่าทางด้วย

Keywords: classification, Activity of Daily Living, Neural Networks

2. หลักการ

คาสาคัญ: การจาแนก, กิจกรรมตามปกติ, โครงข่ายประสาทเทียม
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2.1 คุณลักษณะเด่ น

3. อุปกรณ์ และวิธีการทดลอง

งานวิจยั นี้ ใช้คุณลักษณะเด่นในการจาแนกท่าทางเดี ยวกันกับ
งานวิจยั ที่เสนอไปก่อนหน้านี้ [3] 10 ค่า ได้แก่ ค่าที่ 1-6 คือ val_y_c,
val_x_c, val_z_c, val_y_t, val_x_t และ val_z_t แทนคุณลักษณะ
แนวโน้มการเพิ่ม/ลดความเร่ งเมื่อเทียบกับค่าเริ่ มต้นของแกน y ที่ลาตัว,
ของแกน x ที่ลาตัว, ของแกน z ที่ลาตัว, ของแกน y ที่ตน้ ขา, ของแกน x
ที่ตน้ ขา และของแกน z ที่ตน้ ขา ตามลาดับ ทั้งนี้ คานวณหาค่าแนวโน้ม
การเพิ่ม/ลดความเร่ งเมื่อเทียบกับค่าเริ่ มต้นของแต่ละแกนจาก
แนวโน้มเพิ่ม
Aend  Astr  0.5
val  1
แนวโน้มลด
Astr  Aend  0.5
val  1
แนวโน้มคงที่
otherwise
val  0
เมี่อ
ค่าความเร่ งที่ตาแหน่งสิ้ นสุ ด
Aend คือ

รู ปที่ 1 แผนภาพของระบบ
อุ ป กรณ์ ส าหรั บ การทดลองเป็ นอุ ป กรณ์ ชุ ด เดี ย วกั น กั บ
งานวิจยั ก่อนหน้านี้ [3] ประกอบด้วยเซนเซอร์ ความเร่ ง ADXL321 2 ตัว
ตั้งฉากกัน 2 ชุด ชุดที่ 1 ติดที่ลาตัว (ระหว่างอกกับเอว) ชุดที่ 2 ติดที่ตน้ ขา
การ์ด A/D ของ NI USB-6009 แล้วประมวลผลต่อบนเครื่ องคอมพิวเตอร์
ดังแสดงแผนภาพของระบบในรู ปที่ 1 สัญญาณแรงดันที่ได้จะถูกสุ่ มด้วย
sampling frequency ที่ 1 kHz แล้วผ่าน 2nd order Butterworth low pass
filter ที่ cut off frequency 20 Hz จากนั้นสัญญาณจะถูก calibrate แล้ว
นาไปหาความเร่ งลัพธ์จากทั้งสามแกนตามสมการที่ 1 และคุณลักษณะ
เด่นอื่นๆ ต่อไป
ทาการศึกษากับผูท้ ดสอบจานวน 6 คน 3 ช่ วงอายุ ได้แก่ ช่ วง
วัยรุ่ น 2 คน วัยกลางคน 2 คน และผูส้ ู งอายุ 2 คน ในการทดลองจะให้ผู้
ทดสอบทั้งหมดเปลี่ ยนท่าทางกิ จกรรมตามปกติ 6 ท่าทาง ได้แก่ ก้มเก็บ
ของแล้วกลับมายืนท่าเดิม นอน-นัง่ นัง่ -นอน นัง่ -ยืน ยืน-นัง่ และเดินทาง
ราบเป็ นระยะทาง 2 เมตร ดังตัวอย่างการแสดงบางท่าทางในรู ปที่ 2 ทั้งนี้
จะให้ทาซ้ าท่าทางละ 4 ครั้ง ทาให้ได้ขอ้ มูลของกิจกรรมตามปกติท้ งั หมด
144 ข้อมูล (6 คน x 6 ท่า x 4 ครั้ง) จากนั้นแบ่งข้อมูลทั้งหมดออกเป็ น 2
ชุดเท่าๆ กันโดยให้สญ
ั ญาณท่าทางครั้งที่ 1-2 จากผูท้ ดสอบแต่ละคนเป็ น
ข้อมูลชุดที่ 1 และสัญญาณท่าทางครั้งที่ 3-4 จากผูท้ ดสอบแต่ละคนเป็ น
ข้อ มู ล ชุ ดที่ 2 ท าให้ ไ ด้ข ้อมู ล แต่ ล ะชุ ด ส าหรั บ ฝึ กฝนและทดสอบกับ
โครงข่ายประสาทเทียมชุดละ 72 ข้อมูล เปอร์ เซ็นต์ความถูกต้องของการ
รู้จาท่าทางคิดจากค่าเฉลี่ย 3 ครั้ง และทา 2-fold cross validation โดยสลับ
ชุดของข้อมูลฝึ กฝนและทดสอบ

คือ
ค่าความเร่ งที่ตาแหน่งเริ่ มต้น
Astr
ค่าที่ 7 – 10 คือ max(A_c), min(A_c), max(A_t) และ min(A_t) แทน
ค่าสู งสุ ดของความเร่ งลัพธ์ ที่ล าตัว ค่ าต่ าสุ ด ของความเร่ งลัพธ์ ที่ ล าตัว
ค่าสูงสุดของความเร่ งลัพธ์ที่ตน้ ขา และค่าต่าสุ ดของความเร่ งลัพธ์ที่ตน้ ขา
ตามลาดับ โดยความเร่ งลัพธ์หาได้จากสมการที่ 1
A 

เมื่อ

A

ax 2  a y 2  az 2

คือ ค่าความเร่ งลัพธ์ของทั้งสามแกน (g) ส่ วน

(1)
ax , a y

และ a z

คือ ค่าความเร่ งในแนวแกน x, y และ z (g) ตามลาดับ

2.2 โครงข่ ายประสาทเทียม
โครงข่ายประสาทเทียม (ANN) ที่ ใช้ในงานวิจยั นี้ เป็ นชนิ ด
Backpropagation ที่ มี โ ครงสร้ างเป็ นแบบ Multilayer Feedforward
Network จานวน 1 ชั้นซ่ อน มีจานวนอินพุตเท่ากับ 10 อินพุต โครงสร้าง
ของโครงข่ายเป็ น 10-5-1 (input-hiden layer-output layer) และมีทราน
เฟอร์ฟังก์ชนั เป็ น tansig/purelin

2.3 เปอร์ เซ็นต์ ความถูกต้ องของการรู้ จา
เปอร์เซ็นต์ความถูกต้องของการรู้จาท่าทางคานวณตามสมการ
ที่ 2
PR 

เมื่อ

TR
TR  FR

* 100

(2)

PR คือ ความถูกต้องของการรู้จาท่าทาง
TR คือ จานวนการรู้จาที่ถูกต้อง และ
FR คือ จานวนการรู้จาที่ไม่ถูกต้อง
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รูปที่ 2 ตัวอย่างบางท่าทางกิจกรรมตามปกติ

4. ผลการทดลอง
กาหนดให้สญ
ั ญาณความเร่ งในแกน x, y และ z แสดงด้วยสี
น้ าเงิน เขียว และแดงตามลาดับ BD แทนท่าก้มเก็บของแล้วกลับมายืนท่า
เดิม LS แทนท่านอน-นัง่ SL แทนท่านัง่ -นอน ST แทนท่านัง่ -ยืน TS
แทนท่ายืน-นัง่ และ WA แทนท่าเดินทางราบเป็ นระยะทาง 2 เมตร รู ปที่
3 แสดงตัวอย่างสัญญาณความเร่ ง 3 แกนของท่าทาง BD LS SL ST TS
และ WA ที่ตาแหน่งลาตัว(a) และต้นขา(b) รู ปที่ 4 แสดงตัวอย่างสัญญาณ
ความเร่ งลัพธ์ที่สอดคล้องกับรู ปที่ 3 ที่ตาแหน่งลาตัว(a) และต้นขา(b)

a)
b)
รู ปที่ 4 ตัวอย่างสัญญาณความเร่ งลัพธ์ที่สอดคล้องกับรู ปที่ 3 ที่ตาแหน่ง
a) ลาตัว b) ต้นขา
ตารางที่ 1 เปอร์เซ็นต์ความถูกต้องเมื่อให้ขอ้ มูลชุดที่ 1 เป็ นข้อมูลฝึ กฝน
และข้อมูลชุดที่ 2 เป็ นข้อมูลทดสอบ
ครั้งที่
เปอร์เซ็นต์ความถูกต้อง
1
84.72
2
83.33
3
94.44
เฉลี่ย
87.50
ตารางที่ 2 เปอร์เซ็นต์ความถูกต้องเมื่อให้ขอ้ มูลชุดที่ 2 เป็ นข้อมูลฝึ กฝน
และข้อมูลชุดที่ 1 เป็ นข้อมูลทดสอบ
ครั้งที่
เปอร์เซ็นต์ความถูกต้อง
1
87.50
2
97.22
3
94.44
เฉลี่ย
93.06

a)
b)
รู ปที่ 3 ตัวอย่างสัญญาณความเร่ ง 3 แกนของท่าทาง BD LS SL ST TS
และ WA ที่ตาแหน่ง a) ลาตัว b) ต้นขา
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Classification,” 8th ECTI-CARD 2016, Hua Hin, Thailand, pp. 4144, July 27-29, 2016.
[4] C. Chiang, Y. Lee, C. Hsieh, and C. Chan, “Quantification of
Home Rehabilitation Exercise for the Elder’s Physical Fitness
Monitoring,” 5th International Conference on Bioinformatics and
Biomedical Engineering, (iCBBE), pp. 1 - 4, 2011.
[5] K. Kurita, “Novel measurement method for physical activity
based on electrostatic induction technique,” International
Conference on Instrumentation, Communications, Information
Technology, and Biomedical Engineering (ICICI-BME), pp. 29 –
34, 2011.
[6] K. Kurita, “Physical activity estimation method by using wireless
portable sensor,” IEEE Sensors, pp. 1 – 4, 2012.

สัญญาณความเร่ ง 3 แกนของทั้งที่ ตาแหน่ งลาตัวและต้นขา
ประกอบกันจากแต่ละท่าทางแสดงให้เห็นแนวโน้มของความแตกต่างกัน
ของทุกท่าทาง ผลการทดสอบการรู้จาท่าทางด้วยคุณลักษณะเด่ นทั้ง 10
ค่ากับโครงข่ายประสาทเทียมชนิ ด Backpropagation จานวน 1 ชั้นซ่ อน
และมีจานวนโหนดในชั้นซ่อนเท่ากับ 5 โหนดพบว่า ให้เปอร์ เซ็นต์ความ
ถูกต้องของการรู้จาท่าทางดังแสดงในตารางที่ 1 และ 2 ดังนั้นค่าเฉลี่ ยที่
ได้จากการทา 2-flod cross validation จึงมีค่าเท่ากับ 90.28 เปอร์เซ็นต์ เมื่อ
เปรี ยบเทียบกับงานวิจยั ก่ อนหน้านี้ [3] ซึ่ งใช้ผูท้ ดสอบเพียง 1 คนและ
ไม่ได้ใ ช้โครงข่ายประสาทเที ยมตัดสิ น การรู ้ จาพบว่า เมื่ อใช้ผูท้ ดสอบ
จานวนมากขึ้นและหลากหลายวัยจะให้ผลการรู ้ จาท่าทางต่ากว่ากรณี ใช้ผู ้
ทดสอบเพียงคนเดียว อย่างไรก็ตามคุณลักษณะเด่นดังกล่าวยังคงสามารถ
ใช้ รู้ จ าท่ า ทางได้โ ดยให้ ค วามถู ก ต้อ งของการรู ้ จ าท่ า ทางมากกว่ า 90
เปอร์เซ็นต์

5. สรุป
คุณลักษณะเด่นจากสัญญาณความเร่ ง 10 ค่าที่ ใช้ร่วมกันแล้ว
สามารถรู้ จาหรื อจาแนกท่าทางก้มแล้วกลับมายืนท่าเดิ ม นอน-นั่ง นั่งนอน นัง่ -ยืน ยืน-นั่ง และเดิ นทางราบได้ ได้แก่ แนวโน้มการเพิ่ม/ลด
ความเร่ งเมื่อเทียบกับค่าเริ่ มต้นของแกน y ที่ลาตัว, ของแกน x ที่ลาตัว,
ของแกน z ที่ลาตัว, ของแกน y ที่ตน้ ขา, ของแกน x ที่ตน้ ขา และของแกน
z ที่ตน้ ขา ค่าสูงสุดและค่าต่าสุ ดของความเร่ งลัพธ์ที่ลาตัว ค่าสู งสุ ดและค่า
ต่าสุ ดของความเร่ งลัพธ์ที่ตน้ ขาโดยสามารถรู ้ จาท่าทางของผูท้ ดสอบได้
หลากหลายวัยและไม่ข้ ึนกับผูท้ ดสอบ ทั้งนี้ เมื่อใช้โครงข่ายประสาทเทียม
ชนิด Backpropagation จานวน 1 ชั้นซ่อน และมีจานวนโหนดในชั้นซ่ อน
เท่ากับ 5 โหนดตัดสิ นการรู้จาพบว่าสามารถให้ผลการรู้จาหลังจากการทา
2-flod cross vilidation แล้วเท่ากับ 90.28 เปอร์เซ็นต์
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มงคลศรี วิชัยที่สนับสนุ น งานวิ จยั การรู ้ จาท่าทางกิ จกรรมตามปกติ ของ
ผูส้ ู งอายุ และศูนย์วิจยั เฉพาะทางวิศวกรรมฟื้ นฟู (NECTEC-PSU center
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แอปพลิเคชันติดตามความคืบหน้ าโครงการ
e-PTA: The Project Progress Tracking Application
ณัฐนรี ศรีไชย1 และ จารุ ณี ดวงสุ วรรณ2
ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์
ตู้ ปณ 3 คอหงส์ หาดใหญ่ สงขลา 90112 E-mail: 1 kawanas_n-g@hotmail.com, 2 E-mail: jarunee.d@psu.ac.th
The result of using application shows that the project
performance, measured regularly to identify variances from the project
management plan, is on track and takes corrective action.

บทคัดย่ อ
บทความนี้นาเสนอการพัฒนาแอพลิเคชันบนระบบปฏิบตั ิการ
แอนดรอย์สาหรั บ การติ ด ตามความก้าวหน้าของโครงการใดๆภายใต้
ความรั บผิ ดชอบขององค์ก รหรื อหน่ วยงาน โดยได้ใ ช้ก รณี ศึก ษาของ
บริ ษทั 2 เอส เมทัล จากัด (มหาชน) ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ผลิ ตและจาหน่ ายเหล็ก
รู ปพรรณประจาภาคใต้ สาหรับแอปพลิเคชันที่พฒั นาขึ้น ประกอบด้วย
ส่ วนประกอบหลัก 4 ส่ วน คื อ ส่ วนของการสื บค้นงาน ส่ วนที่ แสดง
รายการงาน ส่วนการจัดการงานเป็ นส่ วนของการเพิ่มงาน ลบงาน แก้ไข
งาน และส่ ว นของการแจ้ง เตื อ นงาน แอปพลิ เ คชัน ที่ น าเสนอนี้ ถู ก
พัฒนาขึ้นภายใต้ ทฤษฎี การจัดลาดับงานโดยใช้กฎความสาคัญ (Priority
Queue) มี ก ารจัดล าดับ งานที่ เ ข้ามาทั้งหมดว่าควรทางานใดก่ อนเป็ น
อันดับแรก มีความเหมาะสมเป็ นอย่างมากที่จะนามาใช้ในวางแผน และ
จัดลาดับการทางาน ซึ่ งระบบทะเบี ยนงานจะใช้ วันที่ กาหนดเสร็ จ และ
ความสาคัญของงาน เป็ นดัชนี วดั ลาดับของการเริ่ มทางานใดก่ อน เป็ น
การช่วยลดปัญหาการวางแผนในการทางาน และช่ วยให้พนักงานทางาน
ได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ มีเวลามากขึ้น และทางานได้มากขึ้นกว่าเดิม

Keywords: electronic tracking, project management, queue technique

1. บทนา
แอปพลิ เคชันระบบทะเบียนงานสาหรับบริ ษทั 2 เอส เมทัล
จากัด (มหาชน) พัฒนาขึ้นเพื่ออานวยความสะดวกแก่ บุคลากรที่ทางาน
ในหน่ วยงานหรื อบริ ษทั นั้นๆ เนื่ องจากต้องการความสะดวกสบายและ
ความรวดเร็ ว ในการทางาน วางแผนการทางานจัดลาดับความสาคัญของ
งาน และทาให้หวั หน้ารับรู้การทางานของบุคลากรในบริ ษทั และง่ายต่อ
การติดตามงานของหัวหน้า เป็ นการลดความผิดพลาดของรายละเอียด
ของงาน ที่จะก่อให้เกิดปั ญหาตามมาในภายหลัง หรื อ เกิ ดบริ การที่ล่าช้า
ทาให้ยากต่อการแก้ไขปั ญหา และ การปฏิบตั ิงาน
ในส่ วนของแอพพลิเคชัน่ ระบบทะเบียนงานได้ใช้ภาษา PHP,
JAVASCRIPT, ANGULARJS, HTML, CSS ในการพัฒนาใช้ IONIC
FRAMEWORK ซึ่ ง IONIC FRAMEWORK จะมีเซอร์ วิสเพื่อการจาลอง
การใช้งานเสมื อนอยู่บนมื อถื อจริ ง และ ใช้ภาษา SQL ในการจัดการ
ฐานข้อมูลโดยใช้ Microsoft SQL SERVER ส่ วนบราวเซอร์ ที่ใช้ในการ
ทดสอบระบบคือ Google Chrome
บทความนี้ จะประกอบไปด้วย 5 ส่ วน ส่ วนที่ 1 กล่าวถึ งบทนา
ส่ วนที่ 2 กล่าวถึ งที่มาและแรงจูงใจในการพัฒนาแอปพลิ เคชัน ส่ วนที่ 3
กล่าวถึ ง ทฤษฎี และหลักการที่เกี่ ยวข้อง ส่ วนที่ 4 กล่าวถึ งการออกแบบ
และพัฒนาระบบ และส่ วนที่ 5 กล่าวถึงการนาเสนอบทสรุ ปของบทความ

คาสาคัญ: ติดตามความคืบหน้า, การจัดการโครงการ, ทฤษฎีการจัดลาดับ
งาน, Priority Queue

Abstract
This paper presents an application based on android
operating system to improve the performance of project management by
proposing e-PTA. The e-PTA is electronic Project Progress Tracking
for smart devices such as smart phone, tablet etc. The proposed
application is designed to assist and provide support in order to fulfill
the needs of multi-level users including project manager, supervisor,
and staff.
By applying case study of 2S Metal Public Company
Limited at Songkhla, the application is designed by queue techniques
in order to implement the four main functions : task retrieving function,
reporting function , task modifying function, and reminding function.

2. ทีม่ าและแรงจูงใจ
ระบบการทางานในปั จจุบนั นี้ ต้องการความสะดวกสบายและ
หันมาพึ่งพาเทคโนโลยีในการเก็บข้อมูลกันเป็ นส่ วนใหญ่ ไม่ว่าจะเป็ น
ส่ วนงานราชการ หรื อ บริ ษทั เอกชน แต่ก็ยงั มีอีกหลายหน่ วยงานที่ยงั คง
จัดเก็บข้อมูลต่างๆ ในรู ปแบบของกระดาษ ซึ่ งการจัดเก็บข้อมูลเหล่านั้น
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จะทาให้ยากต่อการกรอกรายละเอียดข้อมูล สื บค้นข้อมูลในภายหลัง หรื อ
จัดลาดับความสาคัญของงานได้ยาก อีกทั้งไม่สามารถวางแผนงานต่างๆ
หรื อจัดรู ปแบบงานได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพเท่าที่ควร จึงอาจจะก่อให้เกิ ด
ความผิดพลาดของข้อมูลนาไปสู่ ปัญหาที่ ยากจะแก้ไขในภายหลัง หาก
เป็ นบริ ษทั ที่ตอ้ งการความเชื่ อมัน่ ในบริ การของบริ ษทั ต่อลู กค้าแล้ว เมื่ อ
เกิดปั ญหาขึ้นลูกค้าอาจจะไม่เชื่ อมัน่ ส่ งผลต่อรายได้ และความต้องการ
ซื้ อสิ นค้าของบริ ษทั นั้นๆได้ โดยอย่างเช่ นกรณี ศึกษาของบริ ษทั 2 เอส
เมทัล จากัด (มหาชน) ที่มีการเก็บ รวบรวมข้อมู ลไว้ใ นฐานข้อมูล ของ
บริ ษทั ที่ใช้เทคโนโลยีในการเก็บข้อมูล ซึ่ง มีการมอบหมายงานทั้งหมด
จะผ่านทาง Web Application ซึ่ งบุคลากรทุกคนในบริ ษทั จะต้องทางาน
ผ่านทางหน้าจอคอมพิ วเตอร์ ต้ งั โต๊ ะ เท่ านั้น หากบุ ค ลากรในบริ ษทั มี
ความจาเป็ นที่ จะต้อ งออกไปพบลู ก ค้า ก็ จะต้อ งมี ก ารจดจ า หรื อ จด
บันทึ ก ความต้องการของลู ก ค้าไว้อย่างคร่ าวๆ เพื่อที่ จะสามารถกรอก
รายละเอียดงานทั้งหมดผ่านระบบทะเบียนงานได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน
เพื่อให้หัวหน้าแผนกรั บ รู ้ ง านที่ บุ ค ลากรคนนี้ ต้องทา ซึ่ งอาจจะท าให้
ข้อมูลที่ได้รับจากลูกค้าไม่ตรงกับความต้องการตามความจริ งของลูกค้าที่
ได้ให้ไว้ เมื่อเกิดปัญหาทาให้เกิดการทางานที่ล่าช้า ปิ ดงานได้ชา้ อีกทั้งทา
ให้คนในบริ ษทั มีความยุ่งยากในการปฏิ บตั ิ งาน ยากต่อการจัดการและ
การแก้ไขปัญหา
ซึ่ งบริ ษทั หรื อหน่ วยงาน หลายหน่ วยงานก็ใช้ระบบนี้ ในการ
ดูแลงานของพนักงานให้ทวั่ ถึ ง มีการปฏิบตั ิงานกันภายนอกหน่ วยงาน มี
ปั ญ หาคล้า ยๆกัน เช่ น การรายงานความก้า วหน้ า ของงาน ต้อ งชี้ แจง
รายละเอียดงานที่ได้ไปทามา ในขณะที่บุคคลไปทางานนอกสถานที่ ซึ่ ง
หากเก็ บ รายละเอี ย ดของงานมาไม่ ค รบถ้ว น จะท าให้ ข ้อ มู ล ที่ ไ ด้รั บ
ผิดพลาด และก่อให้เกิดปั ญหาตามมาในภายหลัง เช่ นหัวหน้าไม่พอใจใน
การทางานเนื่องจาก จัดสรร จัดระบบการทางานได้ไม่ดี ส่ งผลกระทบไป
ทั้งบริ ษทั ลูกค้าอาจจะไม่เชื่ อมัน่ ในคุณภาพการบริ การของบริ ษทั อีกทั้ง
ยังมีปัญหาของการจัดลาดับการทางานก่ อนหลังในกรณี ที่มีงานจานวน
มาก
จากปั ญหาดังกล่ าว จึ งเป็ นที่ มาของโครงงานแอปพลิ เ คชัน
ระบบทะเบียนงานสาหรับบริ ษทั 2 เอส เมทัล จากัด (มหาชน) ให้อยูใ่ น
รู ปแบบของ Mobile Application บนอุปกรณ์ Smart Phone เพื่ออานวย
ความสะดวกต่อ การไปทางานนอกสถานที่ ที่ ไ ม่ ต้องทางานผ่า นทาง
คอมพิวเตอร์ ต้ งั โต๊ะเพียงอย่างเดี ยวเท่านั้น สะดวกต่อการจัดทาแผนการ
ทางานล่วงหน้า และแจ้งเตือนงานที่ถูกจัดลาดับความสาคัญก่อนหลัง อีก
ทั้งเป็ นประโยชน์ในการติดตามงาน ค้นหางาน ของหัวหน้า

การจัดลาดับงานโดยใช้กฎความสาคัญ (Priority Queue) เป็ น
คิวรู ปแบบที่มีการจัดเก็บข้อมูลตามความสาคัญของข้อมูลที่เข้ามา ซึ่ งการ
กาหนดค่าความสาคัญ(Priority) ขึ้นอยูก่ บั ประเภทของงาน ตัวอย่างเช่ น
กาหนดข้อมูลที่มีค่าน้อย Priority สู งสุ ด และข้อมูลที่มีค่ามาก Priority ต่า
แสดงดังรู ปที่ 1 และ 2 โดยใช้อาเรย์ของคิว คือมีส่วนที่เก็บข้อมูลในแต่ละ
priority จะนาหลักการของแผนภูมิตน้ ไม้มาสร้ าง Priority ในส่ วนของ
บทความจะเน้น งานที่เข้ามาไม่ว่าจะเข้ามาเท่าไหร่ จะมีการจัดลาดับงาน
ก่อนโดยใช้ วันที่กาหนดเสร็ จ และ ความสาคัญของงาน(Priority)เป็ นตัว
วัด หากงานหนึ่ งมีเวลากาหนดเสร็ จเร็ วและมี Priorityของงานต่างานนั้น
ส่ วนงานสองมีเวลากาหนดเสร็ จช้าและมี Priority ของงานสู ง บุคคลจะ
ได้รัยการแจ้งเตือนให้ทางานที่หนึ่ งก่อน ซึ่ งตรงกับการใช้ทฤษฎี Earliest
Due Date: EDD คือ การจัดลาดับความสาคัญในการทา งานโดยให้ทา
งานที่ มี กาหนดส่ งมอบเร็ วที่ สุ ดก่ อนแล้วจึ งค่ อยท า งานที่ มี กาหนดส่ ง
มอบนานกว่าเป็ นลาดับถัดไป [2]

รู ปที่ 1 ตัวอย่าง คิวงานเรี ยงตาม Priority

รู ปที่ 2 ตัวอย่าง คิวงานที่มีการเพิ่มงานใหม่

3.2 การจัดสรรงานของพนักงานในบริษัท
บทความนี้ ได้จดั ทาแอปพลิ เ คชันโดยใช้ระบบทะเบี ยนการ
ทางานของบริ ษทั 2 เอส เมทัล จากัด (มหาชน) เป็ นกรณี ศึกษา บริ ษทั มี
ข้อมูลที่เป็ นข้อมูลดิบได้จากลูกค้า และ ข้อมูลที่เกิดจากการวิเคราะห์จาก
รายละเอียดงานของลูกค้า หรื อ ข้อมูลอื่นๆเช่ น ข้อมูลการซื้ อขายสิ นค้า
ข้อมูลรายรั บรายจ่ายของบริ ษทั ข้อมูลลูกค้า และ มีการติดตามความพึง
พอใจสิ น ค้า ของลู ก ค้า ที่ จ ะกลับ มาซื้ อ สิ น ค้า อี ก บริ ษัท กระจายงาน
ออกเป็ นแผนกๆ ตัวอย่างเช่น แผนก IT, แผนกบัญชี , แผนกจัดซื้ อ, แผนก
ขาย, แผนกซ่ อมบารุ ง, แผนกโรงงาน เป็ นต้น ซึ่ งจะมีการมอบหมายงาน
ผ่านทางผูบ้ ริ หารไปยังหัวหน้าของแผนกนั้นๆ และให้หัวหน้าของแต่ละ
แผนกมอบหมายงานให้แก่ พนักงานในแผนก ผ่านทาง Web Application
เมื่ องานเสร็ จสิ้ น ต้องมี ก ารขออนุ ม ตั ิ ก ารปิ ดงาน ส่ งคาขอไปที่ หัวหน้า
แผนกเพื่อให้หัวหน้าพิจารณาและอนุ มตั ิการปิ ดงานได้ ซึ่ งจะเห็นได้ชัด
เลยว่าบุ ค คลในบริ ษทั จะท างานเสร็ จทัน ตามก าหนดเสร็ จของงานนั้น
จะต้องมีการจัดสรรเวลาในการทางาน และจัดลาดับความสาคัญของงาน
มาเกี่ยวข้อง อีกทั้งงานจะเสร็ จตามความต้องการของลูกค้าหรื อหัวหน้าได้

3.ทฤษฎีทเี่ กีย่ วข้ อง
3.1 การจัดลาดับงานโดยใช้ กฎความสาคัญ
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นั้น จะต้องได้รับข้อมูล ความต้องการของงานมาอย่างถู กต้องครบถ้วน
ก่อน หากงานเหล่านั้น ผิดพลาดจะส่ งผลเสี ยไปทัว่ ทั้ง บริ ษทั จึ งจาเป็ น
อย่างมากที่จะต้องมี เครื่ องมื อรองรับปั ญหาที่ อาจเกิ ดขึ้นได้ทุกเมื่ อ จาก
การบัน ทึ ก ข้อ มู ล จากลู ก ค้า และการจัด สรรเวลาในการท างาน และ
วางแผนการทางาน ให้ มีป ระสิ ทธิ ภาพมากที่ สุ ด การติ ดตามงานของ
หัวหน้าเช่นกันทาให้ช่วยยับยั้งความผิดพลาดได้ [1]

พัฒนา Front End SDK (Software Development Kit) ขึ้นมาเอง เพื่อใช้
สาหรับพัฒนา Hybrid mobile application โดยเฉพาะ IONIC พัฒนา
Front End ด้วยภาษา HTML, CSS, JavaScript และถูก Build เป็ น
Application ด้วย Cordova ซึ่ งCordova คือ platform ตัวหนึ่ งที่ทาหน้าที่
สร้าง application โดยใช้ภาษา HTML,CSS และ JS ทาหน้าที่ติดต่อกับ
Hardware ของ Mobile เป็ นหลัก ติ ด ต่อกับ Hardware โดยตรง เช่ น
Camera, Contacts, Media, Network
ข้อเด่นของ IONIC FRAMEWORK คือมีความใกล้เคียงกับ
แอปพลิ เคชันที่เขียนโดยภาษาเฉพาะ(Native App) มาก เช่ น Android
Studio เขียนโดยภาษา JAVA หรื อ IOS ที่เขียนโดยภาษา C# เป็ นต้น ทั้ง
หน้าตา UI การใช้งาน แต่ก็ไม่เหมือนกับ Native App เลย ข้อดี อีกอย่าง
คือ IONIC FRAMEWORK สามารถพัฒนาให้ติดต่อกับ Hardware ของ
อุป กรณ์ ได้ด้วย เช่ น กล้อง, ไมโครโฟน การตรวจสอบการเชื่ อมต่ อ
Internet เป็ นต้น IONIC FRAMEWORK จะใช้เทคโนโลยีในการพัฒนา
คือ HTML5, CSS3 และ JAVA Script เป็ นหลักเลยที่จะต้องใช้ [4]

3.3 การวัดประสิทธิภาพของการวางแผนการทางาน
การวัดประสิ ทธิ ภาพของการวางแผนการทางานของแอพลิเค
ชันระบบทะเบี ยนงานเพื่ อวัดประสิ ทธิ ภาพของการจัดล าดับงานตาม
Priorityของงาน และ ก าหนดเสร็ จ ของงาน เพื่ อให้ พ นัก งานจัด สรร
ตารางการทางานได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพและเพื่อที่พนักงานจะได้ทางาน
ได้มากขึ้น ในขณะที่เวลาในการทางานเท่าเดิ ม ซึ่ งเวลาโดยเฉลี่ ยทั้งหมด
ของการแล้วเสร็ จของงาน ซึ่งหาได้จากการนา เอาเวลาที่ใช้ในการทา งาน
(Processing Time) และเวลาที่ตอ้ งรอคอยการเข้าผลิต (Idle Time) ของ
ทุก ๆ งานมารวมกัน ซึ่ งเรี ยกรวมกัน ว่ า “เวลาทั้ง หมดในการท างาน”
(Total Flow Time) แล้วนา เวลาดังกล่าวนี้ มาหารด้วยจานวนงานทั้งหมด
ที่มี ก็จะได้ค่าเฉลี่ ยของการทางานในงานแต่ละงาน หรื อสามารถเขียน
เป็ นสมการได้ดงั ต่อไปนี้ [2]
Average Completion Time = (Total Flowtime Time)/ (No. Of Jobs) (1)

4 รายละเอียดการพัฒนา
4.1 การออกแบบระบบ
การออกแบบระบบแบ่งผูใ้ ช้ออกเป็ น 3 ส่ วน ได้แก่ ผูบ้ ริ หาร ,
หัวหน้างาน, พนักงาน โดยใช้งานผ่านสมาร์ ทโฟนบนระบบปฏิ บตั ิการ
แอนดรอยด์ และสามารถ เพิ่ม ลบ แก้ไข ค้นหางาน สามารเรี ยกดูรายการ
ของงานต่างๆ แสดงจานวนคอมเม้นงานแจ้งเตือนได้ และสามารถแจ้ง
เตือนงานสาหรั บก าหนดงานที่ ตอ้ งเริ่ มท า และก าหนดงานที่ ตอ้ งเสร็ จ
ผูใ้ ช้ทุก ระดับมี ฟังก์ชัน การท างานเหมื อนกันเพียงแต่ หัวหน้างานและ
พนัก งาน ไม่ส ามารถค้นหางานของผูบ้ ริ ห าร หรื อ งานที่ เราไม่ มี ส่ วน
เกี่ยวข้องได้ และพนักงานก็ไม่สามารถค้นหางานของหัวหน้า หรื องานที่
เราไม่มีส่วนเกี่ยวข้องได้เช่นกัน

3.4 แอนดรอยด์ แอปพลิเคชัน (Android Application)
แอนดรอยด์แ อปพลิ เ คชัน (Android Application) คื อ
Application ต่ า งๆ ที่ ส ามารถติ ด ตั้ง ใช้ ง านได้ก ับ สมาร์ ท โฟนที่ ใ ช้
ระบบปฏิ บ ัติ ก ารแอนดรอยด์ ซึ่ งในปั จ จุ บ ัน ได้มี ก ารพัฒ นา Android
Application กันมากเนื่ องจาก Android เป็ น OS ที่เป็ น Open Source
สามารถใช้ง านได้ฟ รี และติ ด ตั้ง ได้ก ับ สมาร์ ท โฟน หรื อ อุ ป กรณ์ ที่
หลากหลาย และนักพัฒนาก็สามารถพัฒนา Android Application ได้ดว้ ย
Notebook หรื อ PC Desktop ธรรมดาได้ เรี ยกได้ว่าความสามารถของ
Android ที่สามารถทางานร่ วมกับ Hardware อย่างเป็ นอิสระได้เกื อบทุก
อย่าง จึงทาให้ได้รับความนิ ยมจากองค์กรธุ รกิ จจานวนมายและมีการนา
Android Application มาใช้ง านร่ ว มกับ ธุ ร กิ จ หลายๆ ประเภท ทั้ง
Application ที่สามารถโหลดมาใช้งานได้เลย หรื อ Application ที่ตอ้ งซื้ อ
หรื อต้องเสี ยค่าบริ การ [3]

4.2 การพัฒนาระบบ
ในการพัฒนาแอปพลิเคชันระบบทะเบียนงานสาหรับบริ ษทั 2
เอส เมทัล จากัด (มหาชน) บนอุปกรณ์ Smart Phone เพื่อสะดวกต่อการ
ติ ดตามงาน และลดความผิดพลาดของงาน โดยให้ มีก ารวางแผนการ
ทางานล่ วงหน้าก่ อนที่ จะลงมื อท า สะดวกต่ อการค้น หางาน จัดล าดับ
ความสาคัญของงาน และแจ้งเตือนงานก่อนกาหนด เป็ นการลดการล่าช้า
จากก าหนดเสร็ จ ของงานก่ อ นที่ จ ะมี ก ารส่ ง มอบงานให้ หั ว หน้ า ของ
พนักงานภายในบริ ษทั ตัวอย่างหน้าจอการทางานของแอปพลิเคชันดังนี้
รู ปที่ 3 แสดงแอปพลิเคชัน เมื่อผูใ้ ช้งานเข้าสู่ระบบจะเข้าสู่
หน้า แสดงภาพรวมของงานทั้งหมดโดยแยกงานตามความรับผิดชอบ
ได้แก่ งานค้าง งานที่มอบหมาย และ ขอปิ ดงาน

3.5 ไอออนิก เฟรมเวิร์ค (IONIC FRAMEWORK)
เป็ นเครื่ องมือที่ใช้ในการพัฒนา Mobile Application แบบ
Hybrid ประสิ ทธิ ภาพสู ง คื อเราสามารถพัฒนาแอปพลิ เคชัน ครั้งเดี ยว
แล้วรันได้หลาย Platform เช่ น Android , IOS , Windows Phone ที่ได้รับ
ความนิ ยมในปั จจุบนั โดยการพัฒนาแอปพลิเคชันทางผูพ้ ฒั นา Ionic ได้
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{Q-->q_size++
Q-->q_Tasklast = succ(Q-->q_ Tasklast,Q)
Q-->q_array[Q-->_ Tasklast] = NewTask }// Queue Empty
i=Q-->q_ Tasklast

While (i> (Q-->q_TaskFront)&&(Q-->q_array[i-1])>(Q-->q_ array))
{ tmp = Q-->q_ array[i-1]
Q-->q_ array [i-1] = Q-->q_ array[i]
Q-->q_ array[i] = tmp
i-- }
4.4 ผล

รู ปที่ 3 ตัวอย่างหน้า Loginและ Dashboard
เมื่อต้องการกดดูรายการงานที่ตอ้ งการจะแสดงดังรู ปที่ 4

เมื่ อ น าแอปพลิ เ คชัน ระบบทะเบี ย นงานมาใช้ส าหรั บ การ
บริ ห ารจัด การงานที่ ไ ด้รั บ ท าให้ ง านที่ ท าเกิ ด ความผิ ด พลาดน้ อ ยลง
เนื่ อ งจากการวางแผนการท างาน และระบบแจ้ง เตื อ นงานก่ อ นหลัง
ก าหนดเสร็ จของงาน ท าให้ พนัก งานจะมี งานยุ่งอยู่ตลอดเวลาในการ
ทางาน และมีแนวโน้มที่จะมีงานใหม่เข้ามามากขึ้นกว่าเดิม

5. สรุป

รู ปที่ 4 ตัวอย่าง หน้ารายละเอียดงาน
เมื่อต้องการตั้งค่าการแจ้งเตือนงานจะแสดงดังรู ปที่ 5

แอปพลิ เคชันระบบทะเบียนงานสาหรับบริ ษทั 2 เอส เมทัล
จากัด (มหาชน) ให้อยูใ่ นรู ปแบบของ Mobile Application บนอุปกรณ์
Smart Phone เป็ นระบบที่อานวยความสะดวกต่อ ผูบ้ ริ หาร หัวหน้าแผนก
และ พนัก งานในบริ ษัท และเป็ นประโยชน์ ใ นการติ ด ตามงานของ
พนักงาน ค้นหางาน วางแผนงานล่วงหน้า และสะดวกต่อการทางานที่ไม่
ต้องทางานผ่านทางคอมพิวเตอร์ ต้ งั โต๊ะเพียงอย่างเดี ยวเท่านั้น เช่ นการไป
พบปะลู ก ค้าภายนอกบริ ษ ัท เป็ นต้น ซึ่ งผลจากความสามารถในการ
ทางานของแอปพลิ เ คชัน ที่ สาคัญคื อลดความผิดพลาดของข้อมูล ที่ จ ะ
เกิ ด ขึ้น ได้ม าก ช่ วยเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภาพในการท างานและจัด การงานได้
อย่า งเป็ นระบบระเบี ย บ ง่ า ยต่ อ การสื บ ค้น อี ก ทั้ง ยังช่ ว ยให้ พ นัก งาน
ทางานได้เพิ่มมากขึ้นด้วย

รู ปที่ 5 ตัวอย่าง หน้าตั้งค่าการแจ้งเตือนงาน
เมื่อต้องการเพิ่มงานในระบบทะเบียนงาน จะแสดงดังรู ปที่ 6

เอกสารอ้ างอิง
[1] “ บริ ษทั 2 เอส เมทัล จากัด (มหาชน) ” (ออนไลน์) แหล่งที่มา :
http://www.ss.co.th/ (สื บค้นเมื่อ: 1-12-2559)
[2] “ การจัดลาดับงานโดยใช้กฎความสาคัญ ” (ออนไลน์) แหล่งที่มา :
www2.ftpi.or.th/dwnld/pworld/pw44/44_productivity3.pdf/
(สื บค้นเมื่อ: 25-2-2560)
[3] “ Android Application ” (ออนไลน์) แหล่งที่มา
:
http://www.chaiyohosting.com/android-application /
(สื บค้นเมื่อ: 25-2-2560)
[4] “ พัฒนา IONIC FRAMWORK ” (ออนไลน์) แหล่งที่มา
:
http://ionicframework-docs.blogspot.com /
(สื บค้นเมื่อ: 1-12-2559)

รู ปที่ 6 ตัวอย่างหน้า เพิ่มงานประเภทมอบหมายงานและ ขอปิ ดงาน

4.3ประยุกต์ ใช้ โครงสร้ างข้ อมูลแบบคิวกับการจัดลาดับงาน
ในระบบการทางานของระบบทะเบียนงานมี ก ารนาทฤษฎี
ของคิวมาประยุกต์ใช้ในเรื่ องของเรี ยงจัดลาดับงานในรายการงาน การ
วางแผนการทางาน และมี แนวโน้มที่จะมี งานใหม่เข้ามามากขึ้ นกว่าเดิ ม
บทความนี้เสนอขั้นตอนวิธี Task Priority Queue
if( is_Empty(Q) )
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การประเมินสมรรถนะการป้ องกันฟ้ าผ่าระบบสายส่ ง 115 กิโลโวลต์
ตามค่ าความหนาแน่ นการเกิดฟ้ าผ่า
Lightning Performance Assessment for 115 kV Transmission Line System
Based on Ground Flash Density
ศุ ภเชษฐ พรหมคีรี1และ นาตยา คล้ายเรื อง1
1
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of transmission line in different areas. The critical lightning current is
achieved by simulating the transmission line 115 kV with
PSCAD/EMTDC program. The results of the analysis showed that the
transmission models with the highest of lightning performance were
DA1, WA1 and QA1 respectively.

บทคัดย่ อ
บทความนี้ น าเสนอวิ ธี ก ารประเมิ น สมรรถนะการป้ อ งกัน
ฟ้าผ่าในสายส่งระบบ 115 กิ โลโวลต์ ของการไฟฟ้าฝ่ ายผลิตแห่ งประเทศ
ไทย โดยมีการศึกษารู ปแบบการจัดวางสายของระบบสายส่ ง 115 กิ โล
โวลต์ ใน 3 รู ปแบบ คือ DA1, WA1 และ QA1 และได้นาข้อมูลสถิติการ
เกิดฝนฟ้าคะนอง จากกรมอุตุนิยมวิทยามาใช้เพื่อเป็ นข้อมูลประกอบการ
วิเคราะห์ หาค่าความหนาแน่ น ของการเกิ ดฟ้ าผ่า โดยสามารถแบ่ งกลุ่ ม
ระดับความหนาแน่ นของการเกิ ดฟ้ าผ่าในแต่ละพื้น ที่ ของประเทศไทย
ออกเป็ นกลุ่มย่อยได้ 7 ระดับ เพื่อใช้เ ป็ นส่ วนหนึ่ งในการวิเ คราะห์ ห า
สมรรถนะระบบป้ องกันฟ้าผ่าของระบบสายส่ งที่ติดตั้งในพื้นที่ที่แตกต่าง
กันค่ากระแสฟ้ าผ่าวิกฤตที่แต่ละระบบรับได้โดยไม่เกิ ดความเสี ยหายหา
ได้โ ดยการจ าลองระบบสายส่ ง 115 กิ โ ลโวลต์ แต่ ล ะรู ปแบบด้ ว ย
โปรแกรม PSCAD/EMTDC ผลการวิ เ คราะห์ พบว่ารู ป แบบการจัด วาง
สายที่ มี ส มรรถนะการป้ องกั น สู งสุ ดได้ แ ก่ DA1,WA1 และ QA1
ตามลาดับ

Keywords: Lightning performance, Transmission line 115 kV, Ground
flash density

1. บทนา
ในประเทศไทยการเกิ ด ฝนฟ้ าคะนองเป็ นเรื่ อ งที่ ห ลี ก เลี่ ย ง
ไม่ได้ เนื่ องจากประเทศไทยตั้งอยูใ่ นเขตพื้นที่มรสุ ม และอย่างที่รู้กนั ดี ว่า
เมื่อเกิ ดฝนตก ฟ้ าคะนองก็ยอ่ มมีการเกิ ดฟ้ าผ่าตามมา จะรุ นแรงมากหรื อ
น้อยก็ข้ ึนอยู่กบั แต่ละสภาพพื้นที่ สภาวะแวดล้อม ฤดูกาล เป็ นต้น การ
เกิ ดฟ้ าผ่านั้นเป็ นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ที่จะมีการถ่ ายเทประจุที่อยู่
ในก้อนเมฆผ่านอากาศ ระหว่างก้อนเมฆกับก้อนเมฆ หรื อระหว่างก้อน
เมฆกับพื้นผิวโลก ซึ่งการเกิ ดฟ้ าผ่าในแต่ละครั้งจะส่ งผลต่อทั้งมนุ ษย์ สิ่ ง
ปลูกสร้ าง และที่สาคัญยังส่ งผลต่อระบบการส่ งจ่ายไฟฟ้าอีกด้วย [1] และ
ปั จ จุ บ ัน จากสภาวะโลกร้ อ นที่ ส่ ง ผลเพิ่ ม สู ง ขึ้ นทุ ก วัน ท าให้ ส ภาพ
ภูมิอากาศบนโลกแปรปรวน ส่ งผลให้เกิดฟ้ าผ่าในประเทศไทยเพิม่ สู งขึ้น
ถึงปี ละ 4 % [2] การเกิ ดฟ้ าผ่าในแต่ละครั้งความรุ นแรงของกระแสฟ้ าผ่า
จะมีผลกับระบบไฟฟ้ าโดยเฉพาะระบบส่ ง ถ้ามากเกิ นกว่าค่าความคงทน
ของฉนวนลูกถ้วยนั้น ก็จะส่ งผลกระทบกับอุปกรณ์อื่นๆที่อยูใ่ นระบบจึง
ต้อ งมี วิ ธี ก ารประเมิ น สมรรถนะของแต่ ล ะระบบ ซึ่ งโดยทั่ว ไปแล้ ว
สมรรถนะระบบป้ องกันฟ้ าผ่า ถูกนาไปใช้ในการวางแผนออกแบบการ
ฉนวนของระบบไฟฟ้า ซึ่ งต้องสามารถทนต่อแรงดันเกินที่เกิ ดขึ้นทั้งจาก
แรงดันเกิ นที่เกิ ดขึ้นภายในระบบและจากแรงดันเกิ นจากภายนอกระบบ
อย่างไรก็ตามพบว่าปริ มาณความต้องการใช้ไฟฟ้ าที่ส่งผ่านระบบสายส่ ง
ไฟฟ้ าที่ ปริ มาณเพิ่ม มากขึ้ น อัน เนื่ องมาจากเงื่ อนไขทางด้านเศรษฐกิ จ

คาสาคัญ: สมรรถนะการป้ องกันฟ้าผ่า, สายส่ ง 115 กิโลโวลต์, ระดับ
ความหนาแน่นของการเกิดฟ้าผ่า

Abstract
This paper presents a method of lightning performance
assessment in transmission lines 115 kV of Electricity Generating
Authority of Thailand. By studying layout of transmission line 115 kV
for 3 types 1) DA1 type 2) WA1 type and 3) QA1 type. By use
information the thunderstorm day from Meteorological Department to a
database to determine the ground flash density of lightning and then
grouping the level of ground flash density in each area of Thailand to 7
groups. They were used to some part for analyze lightning performance
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สังคม สภาวะแวดล้อม ทาให้ตอ้ งมีการเพิ่มและปรับปรุ งสมรรถนะการ
ป้องกันฟ้าผ่าของระบบสายส่ งให้มีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น เพื่อให้อตั ราการ
เกิ ดไฟฟ้ าดับลดลง ความเชื่ อถื อได้ข องระบบเพิ่ม ขึ้ น ปั ญหาหลัก ของ
ระบบสายส่ ง คือการกาหนดรู ป แบบสายส่ งและการประสานสัมพัน ธ์
ฉนวนเพื่อให้ประสิ ทธิภาพการส่ งไฟฟ้าของระบบสายส่ งมีประสิ ทธิภาพ
และมีความน่ าเชื่ อถือเพิ่มมากขึ้น ในการประเมินสมรรถนะการป้ องกัน
ฟ้าผ่านั้นมีประโยชน์อย่างมาก และยิง่ ถ้ามี ขอ้ มูลการเกิ ดฝนฟ้ าคะนองที่
สะสมไว้เป็ นเวลานาน สามารถนามาวิเคราะห์ เพื่อหาค่าทางสถิ ติที่จะมี
ประโยชน์ในการประเมินค่าอัตราการเกิ ดไฟดับ เพื่อใช้เป็ นแนวทางใน
การออกแบบหรื อปรับปรุ งระบบป้ องกันฟ้ าผ่าของสายส่ งในแต่ละพื้นที่
ได้อย่างเหมาะสม

𝑃(𝐼 > 𝐼𝑃 ) =

1
𝐼
1+( 𝑃 )2.60

(1)

𝐼50

เมื่อ

IP
I50

คือค่ายอดกระแสฟ้าผ่า (กิโลแอมป์ )
คือค่ากระแสฟ้าผ่าเฉลี่ยในประเทศไทยมีค่าเท่ากับ
31 กิโลแอมป์ [3]
P (I>IP) คือโอกาสที่จะเกิดฟ้าผ่าที่มีค่ายอดกระแสฟ้าผ่าสู ง
กว่า IP

4. อัตราการเกิดวาบไฟเนื่องจากแรงดันเกินฟ้ าผ่า
เมื่อเกิดฟ้าผ่าลงสายส่ งเหนื อดิ นหากแรงดันเกินเนื่ องจากฟ้าผ่า
ทาให้แรงดันคร่ อมฉนวนลู กถ้วยมี ค่าสู งกว่าค่ าแรงดันที่ ฉ นวนลู ก ถ้วย
สามารถทนได้ก็จะเกิดวาบไฟตามผิวฉนวนดังนั้นการวิเคราะห์หาแรงดัน
เกิ นฟ้าผ่ากรณี ฟ้าผ่าที่ตาแหน่ งต่างๆเป็ นตัวแปรสาคัญที่จะนาไปหาอัตรา
การเกิ ดไฟดับเนื่ องจากฟ้าผ่าได้ซ่ ึงการเกิ ดไฟดับเนื่ องจากฟ้ าผ่าเกิ ดได้ใน
ลักษณะต่างๆดังนี้ [3]

2. การเกิดแรงดันเกินฟ้ าผ่าในระบบส่ ง
ลักษณะการเกิ ดแรงดันเกิ นจากฟ้ าผ่าสามารถแบ่งได้ออกเป็ น
3 กรณี โดยจะขึ้นอยูก่ บั แต่ละตาแหน่งที่เกิดฟ้าผ่า
1. การเกิ ด ฟ้ า ผ่า ลงโดยตรงที่ สายส่ งทาให้ เ กิ ด แรงดัน เกิ น
ฟ้าผ่าสู งเกิ นแรงดันไฟฟ้ าวิกฤตที่ จะทาให้เกิ ดการวาบไฟตามผิวฉนวน
เรี ยกการเกิ ด วาบไฟในลัก ษณะนี้ ว่ า (Critical Flashover Voltage หรื อ
CFO) จะทาให้เกิดการวาบไฟตามผิวเกิ ดขึ้นที่ฉนวน (Flashover) ซึ่ งการ
เกิดฟ้าผ่าในลักษณะนี้ มกั ส่ งผลให้เกิดความเสี ยหายแก่สายส่ ง
2.การเกิ ด ฟ้ า ผ่ า โดยตรงที่ ส ายดิ น เหนื อ ศี ร ษะ (Overhead
ground wire, OHGW) โดยปกติสายดินมีหน้าที่ป้องกันไม่ให้เกิ ดฟ้ าผ่าลง
สายตัวนาโดยตรง ดังนั้นหากเกิ ดฟ้ าผ่าลงสายดิ นแล้ว รากสายดินที่ ฐาน
เสามีค่าความต้านทานสู งจะทาให้แรงดันเกิ นฟ้ าผ่าที่เกิ ดขึ้นที่สายดิ นมีค่า
สู ง ค่าความแตกต่างของแรงดัน ระหว่างสายเฟสและสายดิ นจึ งมี ค่าสู ง
ด้ว ยถ้าค่ าความแตกต่ างของแรงดัน นี้ สู ง กว่ าความคงทนต่ อ แรงดัน ที่
ฉนวนสามารถทนได้จะเกิ ดวาบไฟที่ผิวฉนวนซึ่ งการเกิ ดวาบในลักษณะ
นี้ เรี ยกว่า”back flashover”
3. การเกิ ด ฟ้ า ผ่ า บริ เวณใกล้ เ คี ย งกั บ สายส่ ง จะเกิ ด การ
เหนี่ ยวนาทาให้เกิดแรงดันเกิ นเหนี่ ยวนาที่ สายดิ นและสายเฟสถ้าความ
แตกต่ างของแรงดัน เหนี่ ย วน าในสายทั้ง สองนี้ สู ง กว่ าความคงทนต่ อ
แรงดันที่ฉนวนทนได้ก็จะเกิ ดวาบไฟที่ผิวฉนวนแต่การเกิดแรงดันเกินใน
กรณี ที่ 3 นี้ มกั ต่ากว่า 2 กรณี แรก ดังนั้นการวิเคราะห์การเกิดวาบไฟซึ่งทา
ให้เกิดไฟดับจึงพิจารณาการเกิดฟ้าผ่าเฉพาะ 2 กรณี แรกเท่านั้น [3]

4.1 ฟ้าผ่าลงสายดินป้ องกัน
การออกแบบฉนวนในระบบสายดิ นเหนื อศี รษะ(Overhead
ground wire, OHGW) นั้นออกแบบสาหรับรับแรงดันที่เกิ ดขึ้นกรณี ฟ้าผ่า
ลงสายดิ นป้ องกัน ดังนั้นหากกระแสฟ้ าผ่าสู งมากจนท าให้ แรงดัน เกิ น
คร่ อมฉนวนลูกถ้วยสู งกว่าระดับการฉนวนตามมาตรฐานกาหนดก็จะทา
ให้เกิ ดวาบไฟตามผิวย้อนกลับซึ่ งการวิเคราะห์หาค่ากระแสฟ้ าผ่าสู งสุ ดที่
ฉนวนลูกถ้วยทนได้หรื อทาให้แรงดันเกิ นคร่ อมฉนวนมีค่าเท่ากับค่าวาบ
ไฟตามผิว (Critical flashover rate)ในการหาค่ ากระแสวิ กฤตนี้ จะใช้ใ น
การวิ เ คราะห์ อตั ราการเกิ ดวาบไฟย้อนกลับ (Back flashover rate BFR)
[5,6] หาได้จากใช้ค่ากระแสฟ้าผ่าวิกฤตนี้ร่วมกับโอกาสที่จะเกิดฟ้าผ่า คือ
𝐵𝐹𝑅 = 0.6𝑁𝑙 (𝑃(𝐼 > 𝐼𝑃 ))

𝑁𝑙 = 𝑁𝑔

28ℎ0.6 +𝑏
10

𝑁𝑔 = 0.04𝑇𝑑 1.25

เมื่อ

3. สถิตกิ ารเกิดฟ้ าผ่า
ประเทศไทยเป็ นประเทศในเขตร้อนชื้นที่มีอตั ราการเกิดฟ้าผ่า
สู ง ค่ า กระแสฟ้ าผ่า เฉลี่ ย ในประเทศไทยมี ค่ าประมาณ 31 กิ โ ลแอมป์
สาหรั บ ฟ้ า ผ่าลบซึ่ งข้อ มู ล สถิ ติ ก ารเกิ ด ฟ้ าผ่ าในประเทศไทยน ามาใช้
ร่ ว มกับ สมการการกระจายสะสมของกระแสฟ้ า ค่ า ยอดต่ า งๆจาก
มาตรฐาน [6] IEEE Standard 1243-1997 ดังสมการที่ (1) , [3,5]

(2)
(3)
(4)

Nl คือจานวนครั้งที่ฟ้าผ่าลงสาย (ครั้ง/100 กิโลเมตร/ปี )
h คือความสูงเสา (เมตร)
b คือความกว้างของโครงสร้างหรื อระยะห่ างของ
สายดินในแนวราบ (เมตร)
Ng คือจานวนครั้งที่ฟ้าผ่าลงพื้นดิน (ครั้ง/ตารางกิโลเมตร/ปี )
Td คือจานวนวันที่เกิดฝนฟ้าคะนอง (วัน/ปี )

สถิ ติจานวนวันเกิ ดฝนฟ้ าคะนองต่อปี ของประเทศไทยเฉลี่ ย
ข้อมูลนี้จะได้จากกรมอุตุนิยมวิทยา ใช้สาหรับคานวณความหนาแน่นของ
ฟ้าผ่าลงดินดังแสดงในสมการที่ (4)
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4.2 ฟ้าผ่าลงสายตัวนา
ระบบสายส่ งเหนื อศีรษะจะมีการป้ องกันฟ้าผ่าโดยตรงลงสาย
ตัวนาด้วยสายดินแต่เมื่อกระแสฟ้ าผ่ามีค่าสู งกว่าค่ากระแสฟ้ าผ่าสู งสุ ดที่
สายดินป้องกันได้ก็จะทาให้ฟ้าผ่าลงสายตัวนาการหาอัตราการเกิดวาบไฟ
ตามผิวเมื่ อ มุมป้ องกัน ล้ม เหลวหาได้จากกระแสฟ้ าผ่าสู ง สุ ด ที่ ส ายดิ น
สามารถป้องกันได้และกระแสฟ้าผ่าวิกฤตที่ทาให้เกิดวาบไฟ [3]
𝑆𝐹𝐹𝑅 = 𝑁𝑙 (𝑃(𝐼 < 𝐼𝑐 ))(𝑃(𝐼 > 𝐼𝑃 ))

Grade B2:
Grade C1:
Grade C2:
Grade D1:
Grade D2:

2  Ng  2.78
2.78  Ng  5
5  Ng  7.98
7.98  Ng  11
Ng  11

ครั้ง/ตารางกิโลเมตร/ปี
ครั้ง/ตารางกิโลเมตร/ปี
ครั้ง/ตารางกิโลเมตร/ปี
ครั้ง/ตารางกิโลเมตร/ปี
ครั้ง/ตารางกิโลเมตร/ปี

(5)

ค่ า กระแสฟ้ า ผ่ า ต่ า สุ ด ที่ ส ายดิ น ป้ อ งกัน ได้ (IC) หาได้โ ดย
พิจารณาจากโครงสร้างเสาและการจัดวางสายแต่ละรู ปแบบในรู ปที่ 1

รู ปที่1 โครงสร้างการจัดวางสายในระบบส่ ง 115 kV
จากระยะฟ้ าผ่าวิ กฤตที่ คานวณได้จากโครงสร้ างการจัดวาง
สาย นาไปค านวณหากระแสฟ้ าผ่าต่ าสุ ดที่ ส ายดิ น สามารถป้ องกัน สาย
ตัว น าจากฟ้ า ผ่า โดยตรงได้จ ากการจ าลองหาค่ า กระแสสู ง สุ ด เพื่ อ หา
โอกาสสูงสุดที่จะเกิดวาบไฟ โอกาสที่จะเกิดฟ้ าผ่าที่มีค่ายอดกระแสฟ้าผ่า
ต่ากว่าค่ากระแสที่คานวณได้น้ ีคานวณจากสมการที่ (6) [5]
𝑃(𝐼 > 𝐼𝑃 ) = 1 −

1
2.60
𝐼
1+( 𝑃 )
𝐼50

รู ปที่ 2 ระดับความหนาแน่นของการเกิดฟ้าผ่าในประเทศไทย
จากการน าข้ อ มู ล วัน เกิ ด ฝนฟ้ า คะนองปี 2559 ของกรม
อุตุนิยมวิท ยา มาจัด ทาระดับความหนาแน่ นของการเกิ ดฟ้ าผ่าในแต่ล ะ
พื้น ที่ ข องประเทศได้ด ังรู ปที่ 2 จะเห็ น ได้ว่าพื้ น ที่ ในประเทศไทยส่ วน
ใหญ่มีระดับความหนาแน่ นของการเกิ ดฟ้ าผ่าอยูใ่ น Grade C ซึ่งพื้นที่ที่มี
ความหนาแน่นของการเกิดฟ้าผ่าค่อนข้างสู งจะกระจายตัวอยูใ่ นพื้นที่ภาค
ตะวันออก ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ และภาคใต้เ ป็ นส่ วนใหญ่ ความ
หนาแน่ นของการเกิ ด ฟ้ าผ่าในประเทศไทยมี ค่ าต่ าสุ ด เท่ ากับ 0.3 ครั้ ง/
ตารางกิ โลเมตร/ปี ซึ่ งเป็ นสถิ ติของจังหวัด ล าพูน และสู งสุ ดเกิ ดขึ้ นใน
จังหวัดนครศรี ธรรมราชเท่ากับ 12.02 ครั้ง/ตารางกิโลเมตร/ปี

(6)

เมื่อคานวณหาค่า BFR และค่า SFFR แล้วนามาหาผลรวมหรื อค่าอัตรา
การเกิดวาบไฟเนื่องจากแรงดันเกินฟ้าผ่ารวม (Total flashover rate, TFR)
𝑇𝐹𝑅 = 𝑆𝐹𝐹𝑅 + 𝐵𝐹𝑅

(7)

5. ผลการวิเคราะห์

การแบ่งระดับความหนาแน่นของการเกิดฟ้าผ่าลงดิน (Ng)
ของประเทศไทยจะขึ้นอยูก่ บั สภาวะแวดล้อมของแต่ละพื้นที่โดยจะแบ่ง
ระดับฟ้าผ่าออกเป็ น 7 ระดับตาม [4] ได้ดงั นี้
Grade A: Ng  0.78
ครั้ง/ตารางกิโลเมตร/ปี
Grade B1: 0.78  Ng  2 ครั้ง/ตารางกิโลเมตร/ปี

ผลการทดลองค่ากระแสฟ้าผ่าวิกฤตของที่ค่าความคงทนของ
ฉนวนลูกถ้วยและผลรวมอัตราการเกิดวาบไฟตามผิว ดังแสดงตารางที่ 1
และ 2
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ตารางที่ 1 ค่ากระแสวิกฤตจากกรณี ศึกษา
ค่ากระแสฟ้าผ่าวิกฤต (kA)
กรณี ศึกษา
รู ปแบบ DA1 รู ปแบบ WA1 รู ปแบบ QA1
ฟ้าผ่าลงสายดิน
ฟ้าผ่าลงสายเฟส

18.449
3.745

18.450
4.401

6. สรุป
จากการวิเคราะห์สมรรถนะระบบป้ องกันฟ้ าผ่าของระบบส่ ง
115 กิ โลโวลต์ ที่ มี รูปแบบการจัด วางสายที่ แ ตกต่ างกัน ทั้ง 3 รู ปแบบ
พบว่ า สมรรถนะระบบป้ อ งกัน ฟ้ า ผ่ าของโครงสร้ า งเสาแบบ WA1 มี
ค่าสู งสุ ด ตามด้วยแบบ DA1 และ QA1 ตามลาดับ อัตราการเกิ ดวาบไฟ
เนื่ องจากฟ้ าผ่าเกิ ดจากการเกิ ดฟ้ าผ่าลงสายดิ นเป็ นส่ วนใหญ่ จากผลการ
วิเคราะห์พบว่าตามสถิติการเกิดฟ้ าผ่าของประเทศไทยทาให้อตั ราการเกิ ด
วาบไฟเนื่ อ งจากฟ้ า ผ่ า ในระบบส่ ง 115 kVมี ค่ า อยู่ใ นช่ ว ง 1.1185 ถึ ง
173.3979 ครั้ ง/100 กิ โ ลเมตร/ปี โดยที่ รู ป แบบ DA1 มี ค่ า เฉลี่ ย เท่ า กับ
41.8880 ครั้ ง/100 กิ โ ลเมตร/ปี ซึ่ งจัด อยู่ ใ นระดั บ Grade C1, WA1 มี
ค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 42.6900 ครั้ง/100 กิ โลเมตร/ปี ซึ่ งจัด อยู่ใ นระดับ Grade
C1, QA1 มี ค่ า เฉลี่ ยเท่ ากับ 58.8690 ครั้ ง/100 กิ โ ลเมตร/ปี ซึ่ ง จัด อยู่ใ น
ระดับ Grade C2

14.011
3.505

ตารางที่ 1 แสดงค่ากระแสฟ้ าผ่าวิกฤตที่ฉนวนลูกถ้วยสามารถ
ทนได้ หาได้โดยจาลองกรณี ศึกษาของการเกิ ดฟ้ าผ่าระบบสายส่ งใน 2
แบบ คือฟ้าผ่าลงสายดิ น ฟ้ าผ่าลงสายเฟส ซึ่ งทาการศึกษากับเสาส่ งทั้ง 3
รู ปแบบคือ DA1 ,WA1 และ QA1
ตารางที่ 2 อัตราการเกิดวาบไฟเนื่ องจากฟ้าผ่า
รู ปแบบ ระดับ
BFR
SFFR
Grade A 2.545 0.061
Grade B1 12.237 0.295
Grade B2 23.976 0.578
DA1 Grade C1 43.219 1.042
Grade C2 66.078 1.594
Grade D1 94.987 2.291
Grade D2 94.987 2.291
Grade A 2.641 0.066
Grade B1 12.700 0.319
Grade B2 24.883 0.625
WA1 Grade C1 44.855 1.126
Grade C2 68.580 1.722
Grade D1 98.583 2.475
Grade D2 98.583 2.475
9.787
Grade A
0.665
Grade B1 25.096 1.706
Grade B2 34.883 2.371
QA1 Grade C1 62.739 4.264
Grade C2 100.131 6.805
Grade D1 138.025 9.381
Grade D2 188.216 12.792

TFR
TFR<8.410
8.410TFR<21.564
21.564≤TFR<29.974
29.974≤TFR<53.910
53.910≤TFR<86.042
86.042≤TFR<118.604
TFR>118.604
TFR<8.736

7. กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุ ณ การไฟฟ้ า ฝ่ ายผลิ ต แห่ ง ประเทศไทยและกรม
อุตุนิยมวิทยาที่สนับสนุนข้อมูลที่เป็ นประโยชน์และได้ให้ความช่วยเหลื อ
ทาให้บทความนี้ สาเร็ จลุล่วงอย่างสมบูรณ์ อัตราการเกิดวาบไฟ
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8.736≤TFR<22.400
22.400≤TFR<31.137
31.137≤TFR<56.002
56.002≤TFR<89.379
89.379≤TFR<123.204
TFR>123.204
TFR<10.452
10.452≤TFR<26.801
26.801≤TFR<37.254
37.254≤TFR<66.003
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จากตารางที่ 2 ค่าผลรวมของอัตราการเกิดวาบไฟตามผิวกรณี
ต่างๆ โดยแบ่งตามระดับความหนาแน่ นของการเกิ ดฟ้ าผ่าและรู ปแบบ
ของการจัดวางสายส่ง
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การลงทะเบียนภาพขวดด้ วยอัลกอริทมึ การวิเคราะห์ แกนหลัก
Bottle Image Registration base on Principal Axis Analysis Algorithm
วิทยา ศรี กุล1 ธรรมกรครอง ไตรภพ2 สนัน่ จันทรพรม3 สุ ภทั รา เกิดเมฆ4 และประจวบ อินระวงศ์ 5
1, 2, 3, 4
สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
สุรนารายณ์ ตาบลในเมือง อาเภอเมือง นครราชสี มา โทรศัพท์: 044-272545 E-mail: Witaya@rmuti.ac.th
5
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different rotating angles. The test results found that bottle images were
rotated perpendicular to the horizontal axis of 100%.

บทคัดย่ อ
บทความนี้ นาเสนอวิธีการเตรี ยมรู ปภาพขวดและภาพที่ไม่ใช่
ขวดที่มีความแตกต่างกันทางกายภาพเพื่อเพื่อนาไปสู่ กระบวนการคัดแยก
โดยวิธีการนี้ จะแก้ปัญหาการหมุน ของขวดที่ ส่งมาตามสายพานลาเรี ยง
โดยใช้พ้ืนฐานของการวิเคราะห์โครงสร้ างหลักของภาพขวดที่มีลกั ษณะ
เป็ นเอกลัก ษณ์ เฉพาะ ซึ่ งกระบวนการนี้ จะมี ข นาดของข้อมู ล ที่ น ามา
วิ เคราะห์ น้ อ ย อัน เนื่ อ งมาจากการเก็ บ ค่ าเฉพาะโครงสร้ า งหลัก ที่ มี
ความสาคัญและมีเอกลักษณ์เฉพาะของวัตถุน้ นั ๆ และนาข้อมูลโครงร่ างที่
ได้มาคานวณหาค่าการหมุนเมื่อเทียบกับแกนแนวนอน และทาการหมุน
ภาพให้วตั ถุต้งั ฉากกับแกนแนวนอน โดยทาการทดลองกระบวนการ เริ่ ม
จากนาภาพขวดขนาด 500 ซี ซี จานวน 10 แบบ รวม 360 ภาพ แบบละ 36
ภาพ มาทาการทดลอง และวิเคราะห์ ผล โดยสามารถหมุนภาพให้ต้ งั ฉาก
พร้อมใช้งานได้ร้อยละ 100

Keywords: bottle images, tilt, image preparation:

1. บทนา
พลาสติก เป็ นบรรจุ ภณ
ั ฑ์ที่มี การใช้อย่างแพร่ ห ลาย และพบ
เห็ นได้ทุกๆสถานที่ ที่เป็ นชุ มชน เมื่ อมี ก ารใช้งานมากขึ้ น ท าให้ เกิ ด ผล
กระทบกับสิ่ งแวดล้อมเกิ ดปั ญหาขยะที่ทาลายยาก ทาให้เกิดการนาบรรจุ
ภัณฑ์ ประเภทพลาสติ กกลับ นามาใช้ใหม่ โดยกระบวนการในการวิจยั
และพัฒนากระบวนการคัดแยกวัตถุ จึงมีความสาคัญเป็ นอย่างยิง่ เพื่อการ
แบ่งกลุ่ มของรู ปทรงของบรรจุภณ
ั ฑ์ต่างๆ ทาให้เกิ ดความง่ายในการคัด
แยกหาเอกลักษณ์ในกระบวนการต่อไป
กระบวนการคัด แยกกลุ่ ม ของบรรจุภณ
ั ฑ์น้ ัน ได้มี ก ารศึ ก ษา
และวิจยั ในหลายๆวิธีการ โดยแต่ละวิธีการก็จะมีจุดเด่นในแต่ละด้านซึ่ งก็
มีเป้าหมายให้ได้ประสิ ทธิ ภาพที่สูงสุด ซึ่งการที่จะได้ประสิ ทธิภาพสู งสุ ด
นั้น ก็ ต้องมี ก ระบวนการเตรี ยมภาพก่ อนน ามาใช้งานจริ ง โดยจากการ
ตรวจสอบวิธีการแต่ละวิธี ล้วนแล้วแต่ เริ่ มจากการ จับภาพที่เป็ นภาพนิ่ ง
ใช้ในการยืนยันรู ปทรงต่างๆ

คาสาคัญ: ขวด, การเอียง, การเตรี ยมภาพ

Abstract
This paper presents a method for preparing bottle and nonbottle images in different physical in order to bring into the sorting
process. This method will solve the problem of rotating bottles
delivered by conveyor belts. The method based on the analysis of the
principal structure of bottle images, which have unique identity. This
process needs the small amount of data to be analyzed. This is due to
the collection of only significant and unique principal structures of the
object. The collected data is calculated to obtain the rotation angles
comparing to the horizontal axis and then rotate the image to
perpendicular to the horizontal axis. The experiments were carried out
using 10 bottles of 500 cc, 360 images in total, 36 images for each, with

2. เอกสารและงานวิจยั ทีเกีย่ วข้ อง
จากการรวบรวมข้อมู ล ก่ อนการออกแบบระบบได้มี วิธีก าร
ดั้งเดิม อย่างเช่ นการวิเคราะห์องค์ประกอบหลัก ซึ่ งยังเป็ นกระบวนการที่
ปั จ จุ บ ัน ยังมี ก ารน ามาใช้ ง าน โดยการวิ จ ัย นั้น จะเริ่ ม จากการก าหนด
เงื่อนไขต่างๆในภาพให้เกิ ดความพร้ อม และนามาเที ยบกับต้นแบบโดย
จากงานวิจยั ที่อา้ งอิง [1] และ [2] ได้ทาการทดสอบกับภาพบุคคล จะเห็น
ได้วา่ เมื่อภาพที่นามาเปรี ยบเทียบเกิดการเอียงหัวทาให้มุมกระทาเปลี่ยนมี
ผลให้ความแม่นยาลดลงไปอย่างมาก ดังนั้นถ้าไม่มีการเตรี ยมภาพ ซึ่งเมื่อ
นามาใช้ ทาให้เกิดปัญหาของการรู้จา และ การคัดแยกวัตถุ จากงานวิจยั ที่
ได้ทดสอบขนาดของข้อมูลภาพ ควรมีขนาดเหมาะสมจึงเป็ นปั จจัยทาให้
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เกิดความคลาดเคลื่อนและ ผิดผลาด [6] ประเด็นที่ทาให้ระบบรู้จาทางาน
ผิดพลาด คือความซับซ้อนของกระบวนการ และขั้น ตอนที่ มี มาก เช่ น
ขนาดของภาพ ความสว่าง ลวดลายบนตัววัตถุ ตาแหน่ งของวัตถุในภาพ
และ องศาการเอียงของวัตถุในปัจจุบนั จะพบได้วา่ มีหลากหลายวิธีการใน
การเตรี ยมภาพ โดยผูว้ ิจยั ได้ทาการทดลอง และ ศึกษางานวิจยั ที่มีการวิจยั
ก่อนหน้า เช่น
วิ ธี ก ารเรี ย นรู้ [3] ใช้ ห ลัก การน าข้อ มู ล ภาพขวดไปเรี ย นรู้
ให้ก ับระบบเพื่อให้เกิ ดการรั บรู้ จดจาภาพ อันเป็ นผลทาให้ เวลาในการ
สอนระบบให้รู้จานั้นใช้ระยะเวลา หากมีการนากระบวนการเตรี ยมภาพที่
ดีไปเสริ มจะทาให้มีผลให้การตรวจสอบยืนยันภาพรวมเพิ่มขึ้น
วิธีก ารพิจารณาขวดโดยแบ่ งเป็ นหลายส่ วน [4] วิ ธีก ารนี้ พุ่ง
ประเด็น ไปในการวิเคราะห์ แต่ ล ะส่ วนที่ แ บ่ งไว้ โดยได้ความเที่ ยงตรง
สู งขึ้น แต่ซ่ ึ งต้องใช้ก ารเตรี ยมภาพที่ เกิ ด การตั้งฉากเท่ านั้น จึ งจะท าให้
ความแม่นยาสูงขึ้น
วิธีการพิจารณาจากเส้นขอบภาพ [5] วิธีการนี้ มีความแม่นยา
ในกรณี ที่ภาพเป็ นภาพทรงเรขาคณิ ต แต่ก็มีจุดแข็งตรงที่ขนาดของภาพมี
ผลเพียงเล็กน้อยต่อการคัดแยก แต่เมื่ อใดที่ รูปทรงไม่เป็ นทรงเรขาคณิ ต
การทานายมีความไม่เที่ยงตรง อีกทั้งยังไม่ได้ทดสอบกรณี ที่เกิ ดหมุนของ
ภาพ
ในงานวิ จ ัย ที่ ไ ด้ ก ล่ า วมานั้ น ได้ มี ห ลากหลายวิ ธี ใ นการ
วิเคราะห์และประมวลผล จะมี ข้ นั ตอนที่ซบั ซ้อนหลายขั้นตอนล้วนแล้ว
จะเกิ ดความแม่น ยาก็ต่อเมื่ อภาพอยู่ในแบบตั้งตรง โดยในงานวิจยั นี้ ได้
นาเสนอวิธีเตรี ยมภาพโดยเก็บลักษณะเด่ นของตัววัตถุ หรื อ บรรจุภณ
ั ฑ์
หาแกนหลักของภาพและหลังจากนั้น หาแกนรองของภาพ คานวณจุด
ศูนย์กลางของภาพ โดยวิธีดงั กล่าวนั้นลดขั้นตอนการวิเคราะห์ที่ซ้ าซ้อน
นาภาพที่ได้มาเปรี ยบเทียบกับแนวแกนนอนของภาพพื้นหลังโดยอ้างอิ ง
กับแนวแกนหลักของภาพวัตถุ ที่น ามาตรวจสอบ หลังจากนั้น ก็ ทาการ
ทดสอบว่าภาพขวดหรื อวัตถุที่นามาทดสอบอยูใ่ นสภาวะกลับหัวหรื อไม่
ถ้ากลับหัวก็ทาการแปลงกลับโดยการเช็ คพื้นที่ ของภาพที่ นามาทดสอบ
กรณี ถา้ เป็ นขวดกลับหัวพื้นที่ดา้ นบนจุดกึ่งกลางภาพจะมีค่ามากกว่าพื้นที่
ด้านล่ าง ซึ่ งเมื่อนาไปเปรี ยบเที ยบกับการเตรี ยมภาพในหลายๆวิธี การนี้
สามารถให้ ค วามแม่น ยาสู งแม้ไม่ มี ภาพต้น แบบเพื่ อก าหนดอ้างอิ งหา
องศาของการหมุนภาพ

รู ปภาพขนาด 128 ×128 ใช้ในการทดสอบสาหรับการวิจยั นี้ ใช้ขวดแบบ
ที่มีขนาด 500 ซี ซี และติดตั้งกล้องจับภาพจากด้านบนให้ต้ งั ฉากกับขวด
หรื อวัตถุอื่นๆโดยระยะห่ าง 30 ซม.
การวิเคราะห์โดยหาลักษณะเด่นของวัตถุ เป็ นวิธีนาลักษณะที่
เป็ นเอกลักษณ์ ของกลุ่มข้อมูลภาพที่ มีความคล้ายคลึ งกันเป็ นเทคนิ คที่ มี
คานวณไม่ยงุ่ ยากและไม่ซบั ซ้อน กระบวนการเริ่ มจากนาภาพปกติที่ผ่าน
ขั้นตอนการเตรี ยมภาพสี เป็ นขาวดาเพื่อลดขนาดข้อมูลภาพ ให้เป็ นภาพ
แบบข้อมูลขาว-ดา จากนั้นทาการเก็บข้อมูลแกนหลักของชุ ดข้อมูลภาพ
ลาดับถัดไปเก็บข้อมูลแกนรองของภาพ และ ลาดับสุ ดท้าย เก็บข้อมูลของ
พื้นที่ และ จุดศูนย์กลางของวัตถุ แล้วทาการหาค่าความตั้งฉากของแกน
หลัก และน าไปก าหนดมุ ม ที่ จะท าการหมุ น ขวด เพื่ อ เป็ นไฟล์ภาพที่ จะ
นาไปใช้เป็ นข้อมูลสาหรับการคัด แยกต่อไป โดยมีอลั กอริ ทึม แสดงใน
รู ปที่ 1
Image Registration

Import
Image

Preprocess

Find Major & Minor
Axis

Find Center of
Image

Crop Image

Major Axis
be Vertical

3. ระบบการทางาน
3.1 การออกแบบระบบ

Rotate Image
reference to
Major axis

Set Image to centre

ในการออกแบบใช้อลั กอริ ทึม ในรู ปที่ 1 จะมีลกั ษณะการใช้
งานที่สามารถนาไปใช้งานได้กว้างขวางอัน เนื่ องมาจากการยืดหยุ่น ใน
การออกแบบวิธีก ารสาหรั บ การทดสอบการท างานเริ่ ม จากน าภาพนิ่ ง
หรื อ ภาพเคลื่อนไหวที่ถูกจับภาพมาเป็ นเฟรมที่ตอ้ งการ โดยฐานข้อมูล

END

รู ปที่ 1 ผังการทางานระบบคัดแยกวัตถุ
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3.2 กระบวนการทางาน

ผลจากการทดสอบการท างานของอัล กอริ ทึ ม ได้ก าหนด
วิธีการทดสอบโดย นาภาพขวดจานวน 10 แบบ แสดงดังรู ปที่ 3

รับภาพวัตถุเพื่อการสร้ างแม่แบบโดยแปลงภาพแม่แบบให้อยู่
ในรู ปแบบภาพสี เทาและภาพข้อมูลขาว-ดา เพื่อลดข้อมูลในการวิเคราะห์
และทาให้ได้ขอ้ มูลรู ปภาพที่มีความพร้อมนามาสร้างแม่แบบ
เริ่ มจากการหาแกนหลักของข้อมูลภาพ ซึ่ งจะเป็ นตาแหน่ งที่มี
ความยาวที่สุดของภาพ และ คานวณหาค่าแกนรองของภาพเพื่ อการคัด
กรองกลุ่มของวัตถุที่มีคุณลักษณะที่ใกล้เคียงกัน แสดงในรู ปที่ 2

รู ปที่ 3 ภาพขวด10 แบบที่นามาทดสอบ
เข้ากระบวนการแปลงภาพให้เป็ นภาพขาวดา (Bitmap Image)โดยมีการ
หมุนในองศาที่แตกต่างกันโดยกาหนดการทดลองความแตกต่างทีละ 10
องศา โดยแสดงภาพขาวดา โดยขวดแบบที่ 1 แสดงดังรู ปที่ 4 ซึ่งมีจานวน
ภาพที่นามาทดสอบ 36 รู ป เข้าสู่ กระบวนการตรวจสอบโดยทุกภาพเมื่อ
ผ่านกระบวนการเตรี ยมภาพแล้วจะได้ไฟล์รูป ภาพที่ พ ร้ อมใช้งานใน
กระบวนการคัดแยกต่อไปโดยภาพที่ได้จะมีการทาให้ภาพขวดมีการวาง
ตั้งฉากกับพื้นระนาบดังแสดงในภาพที่รูปที่ 5 และระบบก็จะทาการเก็บ
ไฟล์รูป ภาพที่ ได้ใ นรู ปแบบไฟล์ .jpg เพื่ อให้ พ ร้ อมใช้งาน รวมภาพที่
นามาทดสอบจากขวดทั้ง 10 แบบ ได้ ทั้งหมด 360 ภาพ

รู ปที่ 2 การหาแกนหลักและแกนรองของภาพ
และทาการหาจุดกึ่งกลางของรู ปภาพเพื่อนาไปใช้ในการคานวณหาการ
กลับหัวของภาพที่ใช้จากการได้มาในค่าของแกนหลักจะนามาคานวณหา
ค่ามุ มที่ แ กนหลัก กระท ากับ แนวแกน X โดยใช้ทฤษฎี สามเหลี่ ยม ดัง
สมการที่ 1
principal _ axis
  Cos 1
(1)
object _ vertical _ projection
ในการหามุมและทาการหมุน ภาพให้ แ กนหลัก ตั้งฉากกับ แนวแกน X
นัน่ เอง

4. ผลการทดลอง
ในการทดสอบการทางานนั้นได้มีการกาหนดพารามิเตอร์ ใช้
สาหรับการตรวจจับภาพขวดดังแสดงในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 พารามิเตอร์ของการทดลอง
พารามิเตอร์
ชนิดข้อมูล
หน่วยประมวลผล
จานวนภาพทดลอง
หน่วยความจา
ระบบปฏิบตั ิการ
โปรแกรมประมวลผล

รู ปที่ 4 ภาพขวดกาหนดการหมุนเพื่อทดสอบ
ค่าที่ใช้ในการทดลอง
ภาพนิ่ งขนาด 128x128 จุด
Intel core i5 1.7GHz
360 ภาพ
4 G Byte
Windows 10
Matlab
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วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และ สถาปัตยกรรม
ศาสตร์ ครั้งที่ 6, ขอนแก่น: วิทยาลัยบัณทิตเอเซีย, (น. 137), 2558

รู ปที่ 5 ภาพขวดที่ผา่ นกระบวนการ

5. สรุป
จากการทดสอบการท างานของระบบได้ผ ลการทดลองที่
แม่นยาร้อยละร้อยกล่าวคือ จากภาพทดสอบ 360 ภาพนั้นสามารถเตรี ยม
ภาพพร้ อ มใช้ ง านได้ ทุ ก ภาพ และ โดยใช้ เ วลาในการประมวลผล
โดยประมาณเพียง 9.76 วินาที ต่อ 360 ภาพ ระยะเวลาการประมวลผลจะ
ขึ้นอยูก่ บั ตัวแปรจานวนภาพที่มีการเอียงไม่เท่ากัน และขนาดของภาพที่
นามาทดสอบ
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เครื่ องกึง่ อัตโนมัติสาหรับผสมและอัดก้อนเชื้อเห็ด
Semiautomatic Machine for Mixing and Briquetting Mushroom
ไพโรจน์ ทองประศรี และ ไพศักดิ์ พูลผกา
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรี ราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรี ราชา
199 หมู่ 6 ถนนสุขมุ วิท ตาบลทุ่งสุ ขลา อาเภอศรี ราชา จังหวัดชลบุรี 20230 E-mail: sfengprt@src.ku.ac.th

of 10 - 18 seconds. The tested results, when the machine packs the
briquette mushrooms for 19 bags the average weight is 600 grams per
pack, manual mode takes an average of 11 minutes or an average of
34.74 seconds per piece. And the semiautomatic mode set in the time
range 14 seconds; it takes an average of 10.20 minutes or an average of
32.21 seconds per piece.

บทคัดย่ อ
บทความนี้ นาเสนอเครื่ องผสมและอัดกึ่ งอัตโนมัติสาหรับใช้
ผสมวัตถุดิบและอัดก้อน ส่ วนประกอบของเครื่ องแบ่งเป็ น 2 ส่ วน คือ 1)
ส่ วนของการผสมวัตถุดิบ ก้านเหล็ก 3 แกนถูกใช้เป็ นตัวผสมวัตถุดิบซึ่ ง
ถูกขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ ไฟฟ้ ากระแสสลับ 2) ส่ วนของการอัดก้อนใช้
กระบอกสู บลม 3 ตัว ทาหน้าที่อดั ก้อนและบรรจุ ทั้ง 2 ส่ วนถูกควบคุ ม
ด้วยพีแอลซี เครื่ องผสมและอัดกึ่งอัตโนมัติน้ ี ถูกนาไปประยุกต์ใช้ในงาน
อัดก้อนเชื้อเห็ด สาหรับการผสมวัตถุดิบ 1 ครั้ง ถ้าใช้วตั ถุดิบน้ าหนักรวม
ไม่เกิน 20 กิโลกรัม และปริ มาณความชื้ นไม่เกิ น 50 เปอร์ เซ็นต์ สามารถ
อัดเป็ นก้อนได้น้ าหนักไม่เกิ น 1 กิ โลกรัม การทางานของเครื่ องสามารถ
เลื อกได้ 2 โหมด คื อโหมควบคุ ม ด้วยมื อ และโหมดกึ่ งอัตโนมัติซ่ ึ ง
สามารถตั้งเวลาของระบบการควบคุ มอยูใ่ นช่ วงเวลา 10 – 18 วินาที ผล
การทดสอบเมื่อเครื่ องอัดและบรรจุกอ้ นเห็ ด 19 ก้อน เฉลี่ ยต่อก้อน 600
กรัม โหมดควบคุมด้วยมือใช้เวลาเฉลี่ย 11 นาที หรื อเฉลี่ ยต่อก้อน 34.74
วินาที และโหมดควบคุมแบบกึ่งอัตโนมัติต้ งั เวลาการทางาน 14 วินาที ใช้
เวลาเฉลี่ย 10.20 นาทีหรื อเฉลี่ยต่อก้อน 32.21 วินาที

Keywords: semiautomatic machine, AC motor, PLC

1. บทนา
งานของเกษตรกรทางด้านการเพาะเลี้ ยงเห็ ด มีข้ นั ตอนง่ายๆ
ในการเพาะเลี้ ยงคื อ การเตรี ยมสถานที่ การผสมวัตถุ ดิ บ การอัด ก้อ น
วัตถุดิบ การนึ่งก้อนเชื้ อ การหยอดเชื้ อ การบ่มเชื้ อ การเปิ ดดอก และเก็บ
ผลผลิ ต สาหรับการผสมจาพวกวัตถุ ดิบต่างๆ รวมถึ งอาหารเห็ ดเพื่อ ทา
การอัด เป็ นก้อ น เกษตรกรจ าเป็ นต้อ งใช้แ รงคนเข้า มาท างานโดยใช้
อุปกรณ์ทางการเกษตรจาพวก จอบ เสี ยม พลัว่ ตักพรวนให้ส่วนผสมเข้า
ด้วยกัน และขั้นตอนต่อมาคื อการตักวัตถุ ดิบที่ ผสมเสร็ จแล้วใส่ ในถุ งที่
เตรี ยมไว้โดยการใช้พวกขันหรื อถ้วยตักเพื่อทาการอัดส่ วนผสมต่างๆให้
แน่น โดยใช้เครื่ องมือที่เรี ยกว่า “เครื่ องอัดแบบ 1 หัว” อุปกรณ์ของเครื่ อง
นี้ ประกอบด้วยมอเตอร์ ไฟฟ้ากระแสสับซึ่ งต่อกับรอกที่ติดกับแผ่นเหล็ก
วงกลม โดยแผ่นเหล็กวงกลมนี้ จะติดกับแท่งเหล็กยาวไว้ใช้อดั ส่ วนผสม
ดังแสดงในรู ปที่ 1

คาสาคัญ: เครื่ องกึ่งอัตโนมัติ, มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ, พีแอลซี

Abstract
This paper presents a semiautomatic machine for mixing and
briquetting. The machine components divided into two parts are: 1) the
raw material mixing part, 3-axis steel shaft is used as a raw mixer which
is controlled by AC motor. 2) Part of the briquette uses 3 pneumatic
cylinders which act briquetting and packing. The both parts are
controlled by the PLC. This semiautomatic machine is used in the
briquetting mushroom application. For mixing the raw material one
time; if the raw material weight not exceeds 20 kg and the moisture
content not exceeds 50%, it can pack the briquette weight up to 1 kg.
The operation of the machine can choose two modes; manual mode and
semiautomatic mode. The semiautomatic mode can be set in the range

รอก
มอเตอร์ ไฟฟ้า
กระแสสลับ

แผ่นเหล็กวงกลม

แท่งเหล็กยาว

รู ปที่ 1 เครื่ องอัดแบบ 1 หัว
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เพื่ อ ความสะดวกและลดขั้น ตอนการท างานลงสามารถ
ออกแบบตัว เครื่ อ งให้ ร วมทั้ง การผสมและการอัด เข้า ด้ ว ยกัน ซึ่ งใน
บทความนี้ นาระบบนิ วเมติ ก ส์ ที่ ใ ช้ก ัน อย่า งแพร่ ห ลายในภาคอุ ตสาห
กรรมมาประยุกต์ใช้ โดยส่ วนของการผสมใช้มอเตอร์ ไฟฟ้ากระแสสลับ
ไปขับเกียร์ ทดซึ่ งต่อกับใบกวน เพื่อใช้สาหรับการผสมวัตถุดิบต่างๆ ใน
ส่วนของการอัดก้อนเชื้ อเห็ดใช้กระบอกสูบลม 3 ตัว โดยกระบอกสู บลม
แต่ละตัวจะมีหน้าทีแตกต่างกันดังนี้ กระบอกสู บลมตัวที่ 1 ทาหน้าที่ใน
การเลื่อนถุงออกไปรับส่ วนผสม สาหรับกระบอกสู บลมตัวที่ 2 และ 3 จะ
ทาหน้าที่ในการประคองถุงและการอัดตามลาดับ

รู ปที่ 2 ใบกวน 3 แฉก สาหรับผสมวัตถุดิบ

2. การออกแบบส่ วนของโครงสร้ างของเครื่ องผสม

3. ระบบนิวเมติกส์ [1]

การออกแบบส่ วนโครงสร้ างเครื่ องกึ่ งอัตโนมัติสาหรับผสม
และอัดก้อนเชื้ อเห็ ดนี้ เป็ นส่ วนส าคัญอัน ดับ แรกที่ ไ ด้พิจารณาในการ
ออกแบบ โดยกาหนดระยะเวลาที่ใช้ในการผสมไว้ 5 นาที และในส่ วน
ของการอัดอีก 15 นาที รวมเป็ น 20 นาที ซึ่ งในการออกแบบนี้ ได้กาหนด
ปริ มาตรของวัตถุดิบที่ใช้ทาก้อนเชื้ อเห็ ดรวมกับน้ าหนักของใบกวนมีค่า
เท่ากับ 20 กิโลกรัม รัศมีของถังผสม (r) 200 เซนติเมตร ดังนั้นสามารถหา
ขนาดของมอเตอร์ได้ ดังนี้
1
3
P  C D AVP
2

ขนาดของกระบอกสูบสามารถหาได้จากสมการที่ (2)
F = (P ×A) - Ft

(2)

โดยที่
A คือพื้นที่หน้าตัด (cm2) เมื่อ A = π/4 ×D2

(1)

P คือแรงดันลม (บาร์ หรื อ กิโลกรัม–ตารางเซนติเมตร)
Ft คือแรงเสี ยดทานในกระบอกสูบ (คิด 10%)

โดยที่
คือสัมประสิ ทธิ์แรงต้านการเคลื่อนที่
A คือพื้นที่หน้าตัดของใบกวน
 คือความหนาแน่นของวัตถุดิบ
VP คือความเร็ วของใบกวน
เมื่ อ ก าหนดค่ า สั ม ประสิ ท ธ์ แ รงต้า นการเคลื่ อ นที่ มี ค่ า 1.2
พื้นที่หน้าตัดของใบกวนมีขนาด 0.0032 ตารางเมตร ความหนาแน่ นของ
วัตถุดิบมีค่า 228 kg/m3 ความเร็ วของใบกวน 11.8 m/S
จากสมการที่ (1) ค่ากาลังของมอเตอร์ ( P ) ที่ได้มีค่า 720 วัตต์
เมื่อกาหนดให้ประสิ ทธิ ภาพของมอเตอร์ ทางานที่ 80% ดังนั้นมอเตอร์ ที่
ใช้ตอ้ งมีค่าไม่ต่ากว่า 900 วัตต์ โดยในงานวิจยั นี้ เลื อกใช้มอเตอร์ ขนาด
1.5 แรงม้า (1,120 วัตต์) เนื่ องจากสามารถหาซื้ อได้ง่าย
การออกแบบใบกวนส าหรั บ ใช้ก ับตัวถังผสมซึ่ งมี รัศ มี 0.2
เมตร และสู ง 0.4 เมตรใบกวนที่ใช้มีลกั ษณะ 3 แฉก เนื่ องจากงานผสม
วัตถุดิบที่ใช้น้ นั ไม่ตอ้ งการความละเอียดมากนัก ทางานที่ความเร็ วรอบต่า
โดยใบกวนแต่ละแฉกมี ความกว้าง 0.16 เมตร และความสู ง 0.34 เมตร
นับจากตัวแกนล่างเชื่อมต่อเข้ากับเกี ยร์ ทด และมีใบกวนภายในอีก 1 ใบ
เพื่อทาการผสมโดยติดกับใบกวน 1 ซี ก ใบกวนทาจากเหล็กกล้ามีน้ าหนัก
รวม 8 กิโลกรัม เพื่อให้สามารถกวนผสมวัตถุดิบได้โดยไม่เกิดการงอของ
เหล็ก ใบกวน 3 แฉกที่ได้ออกแบบดังแสดงในรู ปที่ 2
CD

กระบอกสู บ ตัว ที่ 1 ใช้ ใ นการเลื่ อ นถุ ง รั บ ส่ ว นผสม ซึ่ ง
ส่ วนผสมซึ่ งมี น้ าหนัก ไม่ เ กิ น 1 กิ โลกรั ม (แรง 9.81 N) เมื่ อก าหนด
แรงดันลม 1 บาร์ จากสมการที่ (1) ขนาดของกระบอกสู บมีค่าเท่ากับ 3.55
เซนติ เ มตร เลื อ กใช้ ก ระบอกสู บ ขนาด 4 เซนติ เ มตร ระยะชั ก 43
เซนติเมตร ดังแสดงในรู ปที่ 3

รู ปที่ 3 กระบอกสูบตัวที่ 1
กระบอกสู บ ตัว ที่ 2 ใช้ ใ นการกดอัด ส่ ว นผสมให้ แ น่ น ซึ่ ง
ส่ วนผสมคิดเป็ น 1 กิ โลกรัม (แรง 9.81 N) เมื่อกาหนดแรงดันลม 1 บาร์
จากสมการที่ (1) ขนาดของกระบอกสู บ มี ค่ า เท่ า กับ 3.55 เซนติ เ มตร
เลือกใช้กระบอกสูบขนาด 4 เซนติเมตร ระยะชัก 20 เซนติเมตร ดังแสดง
ในรู ปที่ 4

รู ปที่ 4 กระบอกสูบตัวที่ 2

9th ECTI-CARD 2017 “การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อตอบสนองท้องถิ่นและภาคอุตสาหกรรม”

246

บทความวิจยั
การประชุมวิชาการ งานวิจยั และพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 9
9th ECTI-CARD 2017, Chiang khan Thailand
กระบอกสู บตัวที่ 3 ใช้ในการประคองถุง ซึ่ งในถุงจะเกิ ดแรง
เค้น (σ) จากภายในเท่ากับ 0.2 N หาได้จากการอัดมีค่าเท่ากับ F/A เมื่อ
กาหนดแรงที่กระทาภายนอกทรงกระบอก 1.44 N/Cm2 แรงดันลม 1 บาร์
จากสมการที่ (1) ขนาดของกระบอกสูบที่ได้คือ 1.24 เซนติเมตร เลือกใช้
กระบอกสูบขนาด 2 เซนติเมตร ระยะชัก 29 เซนติเมตร ดังในรู ปที่ 5

รู ปที่ 8 แสดงขั้นตอนการใส่ วตั ถุดิบและส่ วนผสม [2] ได้แก่
(ก) ขี้เลื้อย 5 กิโลกรัม ดีเกลือ 0.01 กิโลกรัม (ข) อีเอ็ม 0.05 ลิตร (ค) น้ า 3
ลิตร (ง) ปูนขาว 0.05 กิโลกรัม ลงในถังผสมใช้เวลาผสมนาน 5 นาที

รู ปที่ 5 กระบอกสูบตัวที่ 2
(ก) ขี้เลื้อยและดีเกลือ

(ข) อีเอ็ม

(ค) น้ า

4. ระบบการทางานของเครื่ องกึง่ อัตโนมัติ
เครื่ องกึ่ งอัตโนมัติสาหรั บอัดก้อนเชื้ อเห็ ด 1 หัว ดังแสดงใน
รู ปที่ 6 สามารถเลือกโหมดการทางานได้ 2 โหมด คือ 1) โหมดควบคุม
ด้วยมื อ 2) โหมดอัต โนมัติ สามารถตั้ง เวลาท างานได้ 5 ระดับ คื อ10
วินาที 12 วินาที 14 วินาที 16 วินาที และ 18 วินาที โดยใช้พีแอลซี เป็ นตัว
ประมวลผล ดังแสดงในรู ปที่ 7

(ง) ปูนขาว
(จ) ใช้เวลาผสม 5 นาที
รู ปที่ 8 ขั้นตอนการผสมวัตถุดิบเพื่อผสมให้เข้ากัน

(ก) ตัวหนี บถุงเปล่ารอรับส่ วนผสม

(ข) รับส่ วนผสม

รู ปที่ 9 ส่ วนผสมถูกบรรจุลงในถุง
รูปที่ 6 เครื่ องต้นแบบกึ่งอัตโนมัติสาหรับอัดก้อนเชื้อเห็ด 1 หัว
ถุงเปล่าที่เตรี ยมใส่ วตั ถุดิบถูกเตรี ยมพร้อม กระบอกสู บตัวที่ 1
เลื่ อ นถุ งไปรั บ ส่ วนผสม ดัง แสดงในรู ป ที่ 9 และกระบอกสู บ ตัว ที่ 3
ทางานเพื่อทาการประคองถุง หลังจากนั้นกระบอกสู บตัวที่ 2 ทางานเพื่อ
อัดส่ วนผสมให้แน่น ดังแสดงในรู ปที่ 10

รู ปที่ 7 ระบบควบคุมด้วยพีแลซี
เครื่ องกึ่ งอัตโนมัติสาหรั บอัดก้อนเชื้ อเห็ ด สามารถแยกเป็ น
ส่วนการทางานได้ ดังนี้

รู ปที่ 10 ส่ วนของการประคองถุงและอัดก้อนเชื้ อเห็ด
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ในรู ปที่ 12 แสดงกระบวนการเพาะเห็ ดนางฟ้ า เริ่ มจากก้อน

5. ผลการทดลอง

(ก) เชื้อเห็ดที่ได้ถูกปิ ดปากถุงถูกนาไปนึ่ งเพื่อฆ่าเชื้ อโดยต้องทาการนึ่ งที่

การทดลองใช้ส่วนผสมรวม 12 กิ โลกรั ม และน้ า 1 ลิ ตร ใช้
เวลาในการผสม 5 นาที เพื่อบรรจุและอัด วัตถุดิบลงในถุงน้ าหนัก 600
กรัมต่อถุง โดยทาการทดลองโหมดอัตโนมัติ เวลา 14 วินาที (เลื อกเวลา
การทางานขึ้นอยูก่ บั ความเร็ วที่เหมาะสมในการใส่ ถุงของแต่ละบุคคล)

อุณหภูมิ 120 องศาเซลเซี ยล เป็ นเวลา 3 ชัว่ โมง (ข) พักก้อนเชื้ อเห็ ด (ค)
นาเชื้ อเห็ดนางฟ้าหยอดในก้อนเชื้ อเห็ด (ง) รอเชื้อเดิ นเต็มก้อน (จ) ผลลิ ต
เห็ดนางฟ้า

ตารางที่ 1 ผลการทางานเครื่ องกึ่งอัตโนมัติ ควบคุมเวลาต่อถุง 14 วินาที
จานวนถุง
น้ าหนัก (กรัม)
1
618
2
599
3
598
4
597
5
598
6
623
7
596
8
602
9
604
10
610
11
614
12
613
13
610
14
577
15
622
16
601
17
623
18
599
19
600

(ก) นึ่งก้อนเชื้ อเห็ด

(ข) พักก้อนเชื้ อเห็ด

(ค) เชื้อเห็ด

(ง) เชื้ อเห็ดเดินเต็มก้อน
(จ) ผลผลิต
รู ปที่ 12 กระบวนการเพาะเห็ดนางฟ้า

6. สรุป
เครื่ องกึ่ งอัต โนมัติ ส าหรั บ ผสมและอัด ก้ อ นเชื้ อเห็ ด ได้
ออกแบบให้มีส่วนผสมและอัดอยูใ่ นเครื่ องเดี ยวกัน สามารถรับน้ าหนัก
ของขี้เลื่ อยและส่ วนผสมได้ไม่เกิ น 20 กิ โลกรั ม ผลการทดสอบการใช้
งาน ในกรณี เลื อกการทางานแบบควบคุมด้วยมือสามารถอัดก้อนเห็ ด 19
ถุง น้ าหนักเฉลี่ยก้อนละ 600 กรัม ใช้เวลาเฉลี่ย 11 นาทีหรื อเฉลี่ ยต่อก้อน
34.74 วิ นาที และในกรณี ก ารควบคุ ม แบบกึ่ งอัตโนมัติโดยตั้งเวลาการ
ควบคุม 14 วินาที สามารถอัดก้อนเห็ ด 19 ถุง น้ าหนักเฉลี่ ยก้อนละ 600
กรัม ใช้เวลาเฉลี่ย 10.20 นาทีหรื อเฉลี่ยต่อก้อน 32.21 วินาที

ตารางที่ 1 แสดงผลการทดลองเมื่อเลือกโหมดการทางานแบบ
ควบคุมอัตโนมัติที่เวลา 10 วินาที ถุง ในรู ปที่ 11 แสดงก้อนเชื้ อเห็ ดที่ถูก
บรรจุและอัดจานวน 19 ถุง น้ าหนักเฉลี่ยของวัตถุที่ใช้อดั ก้อนเชื้ อเห็ ดอยู่
ที่ 605.5 กรัม

7. กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณห้องปฏิ บตั ิการวิจยั การประยุกต์ใช้งานอิเล็กทรอ
นิ กส์ กาลังและการจัดการพลังงาน (PEAEM) คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรี
ราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรี ราชา ที่ ให้การสนับสนุ น
เครื่ องมือที่ใช้ในการทดลอง
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(ก) ก้อนเชื้อเห็ด 19 ถุง
(ข) ก้อนชื้อเห็ดหนัก 600 กรัม
รูปที่ 11 ก้อนเชื้อเห็ดที่ผา่ นการผสมและอัดแล้ว
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The Control Operation of electrical from mobile phones
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of 8 pluges and control to adjust the brightness of the light bulb by
control brightness in 3 levels ; 1%, 50%, 100%. Voltage value are
34.10 V , 114 V and 220.1 V. And electric current value and 9.82 mA,
92.3 mA, and 100.5 mA respectively. The temperature displayed on the
LCD OLED and on the mobile phone.

บทคัดย่ อ
บทความนี้ ได้น าเสนอ การควบคุ ม การทางานของอุ ป กรณ์
ไฟฟ้ าจากโทรศัพท์มือถื อ ซึ่ งมี ห ลักการทางาน คือการเขียนโปรแกรม
ผ่าน Blynk แอปพลิเคชัน่ ให้สามารถควบคุมปลัก๊ ไฟฟ้า ควบคุมการปรับ
ความสว่างของหลอดไฟ และการแสดงตัวเลขอุ ณ หภู มิท้ งั บนหน้ าจอ
LCD OLED และบนโทรศัพ ท์ มื อ ถื อ โดยผู้ท าการวิ จ ัย ได้ อ อกแบบ
การควบคุ มการทางานของอุปกรณ์ ไฟฟ้ าจากโทรศัพ ท์มือถื อโดยผ่าน
การเชื่ อมต่อผ่านสัญ ญาณอิ น เทอร์ เน็ ต สามารถควบคุ ม การท างานได้
ในระยะไกลและสามารถทราบสถานะการท างานของอุ ปกรณ์ ไฟฟ้ า
ผลการทดสอบพบว่า สามารถควบคุมการ เปิ ด-ปิ ด ปลัก๊ ไฟฟ้าได้ท้ งั หมด
8 ป ลั๊ ก สามารถควบคุ ม การการปรั บ ความสว่ า งของห ลอดไฟ
โดยทดสอบการควบคุมความสว่าง 3 ระดับ ได้แก่ความสว่างที่ 1%, 50%,
100% ได้ค่าแรงดันไฟฟ้ าเท่ากับ 34.10 V , 114.7 V , 220.1 V ตามลาดับ
และได้ค่ากระแสไฟฟ้ าเท่ากับ 9.82 mA, 92.3 mA, 100.5 mA ตามลาดับ
สามารถแสดงผลอุณหภูมิได้ท้ งั บนหน้าจอ LCD OLED และบนหน้าจอ
โทรศัพท์มือถือ

Keywords : Internet signal, electrical equipment, LCD OLED

1. บทนา
ปั จจุ บ ั น มี ก ารใช้ ง านของเครื่ องใช้ ไ ฟฟ้ าเพิ่ ม มากขึ้ น
เครื่ องใช้ไฟฟ้ าจึ งเป็ นสิ่ งจาเป็ นในการด ารงชี วิตของมนุ ษย์ มี ล ัก ษณะ
การใช้งานที่แตกต่างกันออกไป การใช้เครื่ องไฟฟ้ าภายในบ้านนั้นไม่ว่า
จะเป็ นเครื่ อ งปรั บ อากาศ พัด ลม โทรทัศ น์ กาต้ม น้ า หรื อ หลอดไฟ
ต้องมีการเปิ ด-ปิ ดอยูต่ ลอด ในบางครั้งผูใ้ ช้งานไม่สะดวกที่ ตอ้ งเดิ นทาง
มาเปิ ดใช้ ง านอุ ป กรณ์ ไ ฟฟ้ า อาจท าให้ เสี ย เวลา แต่ ใ นขณะเดี ย วกัน
ก็ตอ้ งการเปิ ดการใช้งานอุปกรณ์ไฟฟ้ านั้น ๆ ในการใช้งานอุปกรณ์ไฟฟ้า
เป็ นระบบที่ยงุ่ ยากซับซ้อน โดยเฉพาะส่ วนของการใช้งานอาจก่อให้เกิ ด
อุปสรรคในการทางาน เช่นเมื่อต้องการ เปิ ด-ปิ ด หลอดไฟ จะต้องเดินกด
สวิตซ์อาจทาให้ผใู ้ ช้งานรู ้ สึกเบื่อ หรื อรู ้สึกว่าเสี ยเวลาโดยเปล่า บางครั้งมี
การเปิ ดใช้งานเครื่ องใช้ไฟฟ้าเป็ นเวลานาน ๆ โดยไม่จาเป็ นจึงเป็ นสาเหตุ
ในการสิ้ นเปลืองพลังงาน และเสี ยค่าใช้จ่ายโดยไม่จาเป็ น
นอกจากนี้ มี งานวิจยั มากมายที่นาเสนอเกี่ ยวกับ การควบคุ ม
เครื่ องใช้ไฟฟ้ าผ่านระบบอินเทอร์ เน็ ต ดังเช่ น การพัฒนาเครื่ องใช้ไฟฟ้ า
ภายในบ้านโดยใช้ส่งั งานด้วยการใช้ Android ได้ออกแบบเพื่อช่ วยเหลื อ
ผูส้ ู งอายุและคนพิการ มีการบันทึกข้อมูลเสี ยงจากการจาเสี ยงและข้อมูล
เสี ยงจากโทรศัพ ท์มื อถื อ ส่ งไปยังระบบรั บ สั ญ ญาณ และประมวลผล
สัญ ญาณไปควบคุ ม หลอดไฟและพัดลม มี ก ารใช้งานได้ถึ ง 20 เมตร
โดยควบคุมผ่าน Bluetooth [1] ต่อมาได้มีงานวิจยั ที่ สามารถควบคุมแสง
สว่ า งภายในอาคารผ่ านเครื อ ข่ ายอิ น เทอร์ เน็ ต โดยใช้ เครื่ องแม่ ข่ า ย

คาสาคัญ: สัญญาณอินเทอร์เน็ต, อุปกรณ์ไฟฟ้า , จอ LCD OLED

Abstract
This paper presents the control operation of electrical
equipment from mobile phones. The main working is writing program
via Blynk application. That it can control plug adjusting of
the brightness of light bulb and display the number of temperature on
LCD OLED and from mobile phone. The researcher designed
the control operation of electrical equipment from mobile phones via
connection from Internet signal. It can working in long distance and
know electrical equipment. The result found that it can control working
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(Server) มาใช้จดั การควบคุ ม การ เปิ ด-ปิ ด หลอดไฟผ่ านอิ น เทอร์ เน็ ต
ซึ่ งสามารถควบคุ มหลอดไฟสู งสุ ด 8 ดวง ผลที่ได้จากการออกแบบคื อ
ได้ระบบควบคุมแสงสว่างภายในอาคารผ่านอินเทอร์ เน็ต โดยอยูท่ ี่ไหนก็
สามารถควบคุ ม และเฝ้ า ดู โ ดยเพี ย งเข้ า อิ น เทอร์ เ น็ ต ได้ [2] ต่ อ มา
ได้มีงานวิจยั ที่ทา การทดลองควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้ าผ่านเว็บแอปพลิ เคชัน่
ออกแบบการควบคุ ม อุ ป กรณ์ ไ ฟฟ้ า ผ่ า นเว็บ แอปพลิ เคชั่ น สามารถ
เปิ ด-ปิ ด หลอดไฟด้วยมื อโดยสั่งงานจากคอมพิ วเตอร์ ทาให้ ห ลอดไฟ
ติด-ดับ แสดงการกด on-off ที่คอมพิวเตอร์ การ เปิ ด-ปิ ด ไฟฟ้ าผ่านเว็บ
เซิ ร์ฟเวอร์ เป็ นการทดลองการตั้งเวลา เปิ ด-ปิ ด ไว้ ทาให้หลอดไฟแสดง
สถานะ ติด-ดับ ตามช่ วงเวลาที่ ก าหนด และทดลอง เปิ ด-ปิ ด หลอดไฟ
ด้วยมื อผ่านคอมพิ วเตอร์ แ ละแบบเซิ ร์ฟ เวอร์ พ ร้ อม ค่ าสถานะ on-off
ที่ ห น้ า คอมพิ ว เตอร์ แ ละสถานะ ติ ด -ดับ ที่ อุ ป กรณ์ ไ ฟฟ้ าได้จ านวน
8 หลอด [3] และการประยุก ต์ใช้เทคโนโลยี Bluetooth ในการควบคุ ม
อุปกรณ์ ไฟฟ้ าและสร้ างระบบต้นแบบเพื่ อแสดงการทางานของระบบ
ควบคุ ม อุ ป กรณ์ ไฟฟ้ าผ่ า นการสื่ อสารไร้ ส าย Bluetooth เพื่ อ เพิ่ ม
ประสิ ทธิ ภาพในการใช้งานอุปกรณ์ไฟฟ้ า การทางานของระบบควบคุม
เป็ นไปตามโปรแกรมที่พฒั นาขึ้น และสถานะการทางานยังมีการแจ้งกลับ
และแสดงที่โทรศัพท์เคลื่อนที่เพื่อให้ผใู้ ช้งานหรื อผูค้ วบคุมระบบทราบ
เข้ามาช่วยให้เกิดประสิ ทธิ ภาพ [4]
ดังที่กล่าวข้างต้น จะเห็ นว่ามีการพัฒนาของเทคโนโลยีต่าง ๆ
มี ก ารประยุก ต์ใ ช้ เทคโนโลยี Bluetooth ในการควบคุ ม อุ ป กรณ์ ไฟฟ้ า
ทดลองการควบคุมอุปกรณ์ ไฟฟ้ าผ่านเว็บแอปพลิ เคชั่น และสร้ างระบบ
ต้ น แบบ เพื่ อ แสดงการท างานของระบบควบคุ ม อุ ป กรณ์ ไฟฟ้ า
ผ่ า นการสื่ อสารไร้ ส าย Bluetooth สามารถใช้ ง านได้ เพี ย งระยะใกล้
ซึ่ งไม่สามารถควบคุมได้ในระยะไกลได้ การควบคุมอุปกรณ์ ไฟฟ้ าผ่าน
เว็บแอปพลิ เคชัน่ ก็สามารถควบคุ ม ได้ในพื้น ที่ จากัด ดังนั้น จึ งน าเสนอ
การวิ จ ัย การควบคุ ม การท างานอุ ป กรณ์ ไ ฟฟ้ า จากโทรศัพ ท์ มื อ ถื อ
สามารถควบคุมการปิ ด-ปิ ด อุปกรณ์ ไฟฟ้ าได้ในระยะไกลแค่มีสัญญาณ
อิ น เท อร์ เน็ ตก็ ส าม ารถ ค วบ คุ ม ก ารท างาน ข องอุ ป ก รณ์ ไฟ ฟ้ า
ได้ โดยสร้ างชุ ดจาลองการควบคุ มการทางานของอุปกรณ์ ไฟฟ้ า 1 ชุ ด
ทาการเขียนโปรแกรมสั่งงานผ่าน Blynk แอปพลิ เคชั่น ควบคุมการ เปิ ด-ปิ ด
ปลัก๊ ไฟฟ้ า ควบคุมการปรั บความสว่างของหลอดไฟฟ้ า และการรั บค่ า
จากเซนเซอร์ อุ ณ หภู มิ ม าแสดงค่ า อุ ณ หภู มิ บ นหน้ า จอ LCD OLED
และบนหน้าจอโทรศัพท์มือถือ

ESP8266 โดยการเชื่ อมต่ อกับ โทรศัพ ท์มื อ ถื อ ที่ น ามาควบคุ มอุ ป กรณ์
ไฟฟ้าต่าง ๆ
Smart Phone/
Blynk app

Bord Control
Bord relay

Node MCU V2
ESP8266 ตัวที่ 1

Bord Control
dimmer

Blynk Server

LCD
moniter

plug 1 - 8

LED Lamp
BULB

Arduino
control

Node MCU V2
ESP8266 ตัวที่ 2
Temparature

LED ORGB

รู ปที่ 1 วิธีการดาเนินงาน
Blynk แอปพลิ เ คชั่ น [5] คื อ เทคโนโลยี ข องการควบคุ ม
อุปกรณ์ ไฟฟ้ าและเครื่ องใช้ไฟฟ้ าต่าง ๆ ที่จะทางานโดยมี การเชื่ อมโยง
ถึงกันผ่านเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ต ซึ่งมีการควบคุมส่ วนของการทางานของ
Blynk ประกอบด้ว ย 3 ส่ วนได้ แ ก่ โทรศัพ ท์มื อ ถื อ , เซิ ร์ ฟ เวอร์ Blynk
และฮาร์ ด แวร์ การใช้ ง าน Blynk แอปพลิ เ คชั่ น ต้ อ งมี ก ารติ ด ตั้ ง
และลง Library ของแอปพลิเคชัน่
Smart Phone / Blynk App เป็ น ส่ วน ห นึ่ งข อ งก ารสั่ งงาน
ในการควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้ าและเครื่ องใช้ไฟฟ้ า ซึ่ ง Blynk App จะเป็ น
แอปพลิ เคชั่นกึ่ งสาเร็ จรู ปเพื่อทาการควบคุมอุปกรณ์ใน Blynk App และ
จะมี Blynk Server เป็ นศูนย์กลางในการเชื่ อมต่อ
Node MCU V2 ESP8266 ตัว ที่ 1 เป็ นบอร์ ด ที่ ท าหน้ า ที่ เ ป็ น
บ อ ร์ ด อิ น พุ ต แ ล ะ เอ าต์ พุ ต เพื่ อ ช่ วยให้ อุ ป ก รณ์ ที่ ติ ด ตั้ ง Blynk
แอปพลิ เคชั่ น สามารถเชื่ อ มต่ อ กับ บอร์ ด Node MCU V2 ESP8266.
กับอุปกรณ์ รับสัญญาณส่ วนทางด้านเอาต์พุตจะเชื่ อมต่อกับอุปกรณ์ ทาง
ฮาร์ ดแวร์ ต่าง ๆ
Bord Control Bord relay ในการควบคุม อุปกรณ์ ไฟฟ้ าจะต้อง
สั่งงานผ่านวงจรบอร์ ดรี เลย์ เป็ นตัวควบคุมการทางานของระบบไฟฟ้ า
เช่น หลอดไฟฟ้า.ปลัก๊ ไฟฟ้า.เป็ นต้น

2. วิธีการดาเนินงาน
จากการวางแผนการดาเนินงาน การควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าจาก
โทรศัพท์มือถือ มีการพัฒนาและประยุกต์ผ่านเทคโนโลยีอุปกรณ์ไร้ สาย
หรื อเครื อข่ายอิ นเทอร์ เน็ ตไร้ ส าย ที่ เชื่ อมต่ อกับ โมดู ล Node MCU V2
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Plug 1 – 8 เป็ นตั ว แสดงผลการสั่ ง งานของบอร์ ด รี เลย์
ในการแสดงสถานะของการทางาน นั้น ๆ จะมีหลอดไฟเชื่ อมต่อ ในแต่
ละปลัก๊ ไฟฟ้าเพื่อให้รู้ถึงสถานะการทางานของปลัก๊ ไฟฟ้าแต่ละตัว อย่าง
ชัดเจน
Bord Control dimmer เป็ นวงจรหรี่ ไฟ โดยอาศัยการกระตุน้ ด้วย
สัญญาณที่ ได้จาก โมดู ล Node MCU V2 ESP8266 เพื่อเป็ นการควบคุ ม
ปริ มาณกาลังไฟฟ้าที่ป้อนให้แก่โหลดที่เป็ นหลอดไฟ
LED Lamp BULB เป็ นหลอดไฟ LED แสดงสถานะการสัง่ งาน
ของ Bord control dimmer สร้ า งท างานของแต่ ล ะสถานะที่ สั่ ง ให้
หลอดไฟ LED สว่างมาก หรื อ สว่างน้อย
LCD moniter เป็ นหน้ าจอแสดงค่ าตัว เลขผลของเซนเซอร์
อุณหภูมิ
LED RGB เป็ นตัวแสดงสี ของอุณหภูมิ ซึ่ ง มีท้ งั หมด 3 สี คือ สี
น้ าเงิน , สี เขียว , สี แดง
Arduino control เป็ นวงจร Arduino ทาหน้าที่แปล คาอุณหภูมิ
ที่รับมาจาก DS18B20 คือเซนเซอร์ อุณหภูมิที่วดั ค่าอุณหภูมิแบบดิ จิตอล
วงจร Arduino ท าการอ่ า นข้ อ มู ล ภายใน หน่ วยความจ าชั่ ว คราว
ของเซนเซอร์ อุณ หภู มิ เพื่ อท าการแสดงผลผ่านหน้ าจอ LCD moniter
และแสดงผลข้อมูลค่าอุณหภูมิตามสี
Node MCU V2 ESP8266 ตัว ที่ 2 จะเชื่ อ มต่ อ กั บ อุ ป กรณ์ รั บ
สัญญาณ.ส่ วนทาง ด้านเอาต์พุต จะเชื่ อมต่อกับวงจรอุณหภูมิ จะสามารถ
ทางานได้ก็ต่อเมื่ อเชื่ อมต่อกับ โทรศัพท์มือถื อ ที่ ติด ตั้งแอปพลิ เคชั่น ไว้
เท่ านั้น พอร์ ต ที่ ใ ช้งานคื อ พอร์ ต D1 ใช้ เชื่ อ มต่ อ ต าแหน่ งเอาท์ พุ ต คื อ
Temperature

รู ปที่ 3 ชุดควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้า

3. ผลการดาเนินงาน
ตารางที่ 1 การทดสอบเชื่ อมต่อในสถานที่แต่ละแห่ ง
สวิทช์
การ
สั่ งงาน
Plug
1-8

คาสั่ ง
เปิ ด
ปิ ด

สถานทีใ่ นการเชื่ อมต่ อ (จังหวัด)
เชียงราย/
เชียงราย/
เชียงราย/ เชียงราย/
เชียงราย
เชียงใหม่
ลาปาง
กรุ งเทพฯ
มีกระแส
ไฟฟ้า
ไม่มีกระแส
ไฟฟ้า

มีกระแส
ไฟฟ้า
ไม่มีกระแส
ไฟฟ้า

มีกระแส
ไฟฟ้า
ไม่มีกระแส
ไฟฟ้า

มีกระแส
ไฟฟ้า
ไม่มีกระแส
ไฟฟ้า

จากตารางที่ 1 ได้ ท าการทดสอบการควบคุ ม การท างานของ
อุ ป กรณ์ ไ ฟฟ้ าจากโทรศัพ ท์มื อถื อ จากการเชื่ อมต่ อจากต้น ทางถึ งปลายทาง
รวมทั้งหมด 4 จังหวัด สรุ ปได้วา่ สามารถควบคุ มการทางานของอุปกรณ์ไฟฟ้ า
ได้ นอกจากสถานที่ ทาการทดสอบแล้ว ไม่ว่าจะอยู่ในสถานที่ ใด ๆ ก็สามารถ
เชื่อมต่อและควบคุม การทางานของอุปกรณ์ไฟฟ้าได้ เพียงแค่อุปกรณ์ปลายทาง
ได้ เชื่ อ มต่ อ อิ น เทอร์ เน็ ต ไว้ ถ้ า หากอุ ป กรณ์ ป ลายทางไม่ มี ก ารเชื่ อ มต่ อ
กับ อิ น เทอร์ เน็ ต ก็ไ ม่ ส ามารถท าการควบคุ ม การทางาน ของอุ ป กรณ์ ไ ฟฟ้ า
จากโทรศัพท์มือถือได้

ปุ่มความคุมการเปิ ด-ปิ ด
ปลัก๊ ไฟฟ้า 1-8

ตารางที่ 2 การทดสอบการวัด แรงดัน ไฟฟ้ า และกระแสไฟฟ้ า จาก
วงจรหรี่ ไฟ

แถบเลื่อนปรับความสว่าง
สเกลแสดงค่าอุณหภูมิ

ระดับควบคุม
ความสว่ าง (%)

ค่ าทีไ่ ด้ จากการวัด
แรงดันไฟฟ้ า (V)

ค่ าทีไ่ ด้ จากการวัด
กระแสไฟฟ้ า (mA)

1
50
100

34.10
114.70
220.10

9.82
92.30
100.50

จากตารางที่ 2 ทาการทดสอบการควบคุ ม ความสว่าง 3 ระดับ
ได้ แ ก่ ความสว่ างที่ 1% วัด แรงดัน ไฟฟ้ า เท่ า กับ 34.10 V ท าการวัด

รูปที่ 2 หน้าต่าง Blynk แอปพลิเคชัน่
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กระแสไฟฟ้าเท่ากับ 9.82 mA ความสว่างที่ 50% วัดแรงดันไฟฟ้ าเท่ากับ
114.7 V วั ด ก ร ะ แ ส ไ ฟ ฟ้ า เท่ า กั บ 92.2 mA แ ล ะ ค ว า ม ส ว่ า ง
ที่ 100% วัด แรงดัน ไฟฟ้ าเท่ ากับ 220.1 V และวัด กระแสไฟฟ้ าเท่ ากับ
100.5 mA ในความสว่างเปอร์ เซ็นต์อื่น ๆ จะมีแนวโน้มตาม 3 ค่าที่ วดั ได้
ตามตารางที่ 2

5. กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุ ณ คณาจารย์ส าขาวิ ช าวิ ศ วกรรมอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์
และโทรคมนาคมที่อานวยความสะดวกด้านสถานที่ สนับสนุ นอุปกรณ์
เครื่ องมือ เครื่ องวัดต่าง ๆ ในการจัดทางานวิจยั นี้

6. เอกสารอ้ างอิง

ตารางที่ 3 การทดสอบการวัด ค่ า เซนเซอร์ อุ ณ ห ภู มิ บ นห น้ า จอ
โทรศัพท์มือถือเปรี ยบเทียบกับหน้าจอ LCD OLED
ลาดับ

1
2
3
4
5

การแสดงค่าอุณหภูมิ
หน้าจอ
หน้าจอ
โทรศัพท์มือถือ LCD OLED

21.375
26.428
24.954
27.154
28.373

21.37
26.42
24.95
27.15
28.37
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แสงสี LED RGB

น้ าเงิน
เขียว
น้ าเงิน
เขียว
แดง

จากการทดสอบ การวัด ค่ า เซนเซอร์ อุ ณ หภู มิ บ นหน้ า จอ
โทรศั พ ท์ มื อ ถื อเป รี ยบเที ยบกั บ ห น้ า จอ LCD OLED โดยตั ว เลข
การแสดงผลถูกกาหนดให้มีความสอดคล้องกับสี LED RGB โดย Temp
< 25℃ จะแสดงเป็ นสี น้ าเงิ น 28℃ ≤ Temp ≤ 28 ℃ จะแสดงเป็ นสี
เขียว และTemp > 28℃ จะแสดงเป็ นสี เขียว และอุณหภูมิสูงกว่า 28℃

4. สรุปและอภิปรายผล
การควบคุมการทางานของอุ ปกรณ์ไฟฟ้ าจากโทรศัพท์มือถื อ
การออกแบบวิธีการดาเนิ นงาน โดยใช้หลัก การประยุกต์ผ่านเทคโนโลยี
อุ ป ก ร ณ์ ไ ร้ ส า ย ผ่ า น ที่ เชื่ อ ม ต่ อ กั บ Node MCU V2 ESP 8266
และโทรศัพท์มือถื อ เพื่อทาการควบคุมอุปกรณ์ ไฟฟ้ า สามารถควบคุ ม
การ เปิ ด-ปิ ด ปลั๊ก ไฟได้ท้ งั หมด 8 ปลั๊ก สามารถควบคุ มการการปรั บ
ความสว่างของหลอดไฟ ได้ท ดสอบการควบคุ ม ความสว่าง 3 ระดับ
ได้แก่ความสว่างที่ 1% , 50% , 100% ได้ค่าแรงดันไฟฟ้ าเท่ากับ 34.10 V
114.7 V , 220.1 V ตามล าดับ และได้ค่ ากระแสไฟฟ้ าเท่ ากับ 9.82 mA
92.3 mA , 100.5 mA ต าม ล าดั บ ใน ค วาม ส ว่ า งเป อ ร์ เซ็ น ต์ อื่ น ๆ
จะมี แ นวโน้ ม ตาม 3 ค่ า ที่ ว ดั ได้ สามารถแสดงผลอุ ณ หภู มิ ไ ด้ท้ ังบน
หน้าจอ LCD OLED และบนโทรศัพท์มือถื อ โดยมี LED RGB เป็ นตัว
แสดงสี ของอุณหภูมิ ซึ่ งได้กาหนดไว้ไว้ Temp < 25℃ จะแสดงเป็ นสี น้ า
เงิ น 28 ℃ ≤ Temp ≤ 28 ℃ จะแสดงเป็ นสี เ ขี ย ว และTemp > 28 ℃
จะแสดงเป็ นสี เขียว และอุณหภูมิสูงกว่า 28℃ จะแสดงเป็ นสี แดง การ
ควบคุมการทางานของอุปกรณ์ไฟฟ้าจากโทรศัพท์มือถือสามารถควบคุม
ได้ในระยะไกลได้ช่วยลดการใช้พลังงานที่สิ้นเปลื องโดยใช่ เหตุ และช่วย
ลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จาเป็ น

9th ECTI-CARD 2017 “การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อตอบสนองท้องถิ่นและภาคอุตสาหกรรม”

252

บทความวิจยั
การประชุมวิชาการ งานวิจยั และพัฒนาเชิ งประยุกต์ ครั้งที่ 9
9th ECTI-CARD 2017, Chiang khan Thailand

การประหยัดพลังงานไฟฟ้าแสงสว่างสาหรับถนนด้ วยการปรับปรุ ง Photo Switch
Road Lighting Energy Saving by Photo Switch Improvement
กิตติคุณ รอดสกุล1 เอกรินทร์ เหลืองวิลัย2 และ ศักดิ์ดา พรรณไวย3
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illuminance is aberrated due to switch’s aging. So, switch improvement
is carried out. New switch (existing model, LDR type) and new model
(electronics type) switch is replaced. A result show that, time of use is
reduced 12 and 15 minutes respectively. The reductions are only 1.63%
and 2.04%. However, 4 routes of expressway which has 78 km in
length, usage time for 12 minutes cost electricity of 869,225 Baht/year.
Switches replacement cost is returned shortly within a month.

บทคัดย่ อ
ไฟฟ้ าแสงสว่างบนทางพิเศษใช้หลอดไฟชนิด HPS ขนาด 250
และ 400 วัตต์ มีค่าไฟฟ้ าคิ ดเป็ นร้ อยละ 60 ของค่าใช้จ่ายสาธารณู ปโภค
ทั้งหมด การทางพิเศษแห่ งประเทศไทยจึงได้ศึกษาแนวทางการประหยัด
ไฟฟ้ า วิธีการหนึ่ง ได้แก่ การจัดการระบบเปิ ด/ปิ ดไฟฟ้ าแสงสว่างให้เปิ ด
ช้าลงและปิ ดเร็ วขึ้น ไฟฟ้ าแสงสว่างบนทางพิเศษเปิ ด/ปิ ดอัตโนมัติตาม
ความสว่างด้วย Photo Switch เปิ ดที่ 10-80 ลักซ์ และปิ ดเมื่อเกิ นกว่า 400
ลักซ์ ผลการทดสอบ พบว่า Switch เปิ ดที่ 286 ลักซ์ และปิ ดที่ 300 ลักซ์
รวมระยะเวลาใช้ไฟ 735 นาทีต่อคืน ซึ่ งความสว่างในการเปิ ด-ปิ ดไฟนี้ มี
ความเบี่ยงเบนเนื่ องจากอายุการใช้งาน จึงทดลองเปลี่ยนด้วย Switch ชนิ ดเดิม
(ตัวใหม่) และ Switch ชนิ ด Electronics ซึ่ งมี ความแม่นยากว่า พบว่า
สามารถลดระยะเวลาใช้ไฟฟ้ าได้วนั ละ 12 และ 15 นาที คิดเป็ นร้ อยละ
1.63 และ 2.04 ตามลาดับ แต่บนทางพิเศษ 4 สายทาง ระยะทาง 77.7 กม.
ระยะเวลาวันละ 12 นาที น้ ี คิ ด เป็ นค่าไฟฟ้ าสู งถึ ง 869,225 บาท/ปี การ
ปรับปรุ งคืนทุนภายใน 1 เดื อน ให้ ผลตอบแทนภายในมากกว่าร้ อยละ
100 โดยยังมีค่าความส่ องสว่างอยูใ่ นเกณฑ์มาตรฐาน

Key Word; energy saving, electricity saving, photo switch

1. บทนา
การทางพิเ ศษแห่ งประเทศไทย (กทพ.) ซึ่ งเป็ นหน่ วยงานที่
ให้บริ การทางพิเศษ มีค่าใช้จ่ายด้านพลังงานและสาธารณู ปโภคประมาณ
210 ล้านบาทในปี 2560 เป็ นค่าไฟฟ้ าถึ ง 189 ล้านบาท จึงมีความมุ่งมัน่ ที่
จะลดการใช้พลังงานขององค์กร โดยเฉพาะค่าไฟฟ้ า การวิจยั แบ่งเป็ น 2
ส่ วนหลัก คื อ การใช้อุปกรณ์ ไฟฟ้ าที่ ประหยัดพลังงาน และการจัดการ
การใช้งานอย่างมี ป ระสิ ท ธิ ภาพ งานวิจยั ฉบับ นี้ มุ่ ง เน้น ที่ ร ะบบไฟฟ้ า
แสงสว่างบนทางพิเศษ ทาอย่างไรจึ งจะประหยัดโดยที่ ยงั คงมาตรฐาน
แห่ งการให้บริ การ

คาสาคัญ: ประหยัดพลังงาน, ประหยัดไฟฟ้ า, Photo Switch

Abstract
2. วัตถุประสงค์

Lighting lanterns for expressways are using 250w and 400w
high pressure sodium lighting bulb. Electricity cost reaches 60% of
overall utilities cost. So, the authority requires cost reduction measures.
One of the measures is usage time management. Road lights turn on and
turn off automatically by using photo switch. Normally, turn on
illuminance is around 10-80 lux while turn off illuminance is around
400 lux. Illuminance testing shows that turn on illuminance is 286 lux,
turn off at 300 lux. Total time usage is 735 minutes per night. On-off

งานวิ จยั นี้ มุ่งเน้นที่ระบบเปิ ด/ปิ ดไฟฟ้ าแสงสว่างด้วย Photo
Switch มีวตั ถุประสงค์ ดังนี้
2.1 ศึกษาระบบเปิ ด/ปิ ดไฟฟ้ าแสงสว่างด้วย Photo Switch
2.2 เปรี ยบเทียบการทางานของ Photo Switch
2.3 วิเคราะห์ความคุม้ ค่าในการลงทุน
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3. ข้ อมูลระบบไฟฟ้าบนทางพิเศษ
ระบบไฟฟ้ าบนทางพิเศษ ประกอบไปด้วย 2 ส่ วนหลัก ๆ ดังนี้
1) หลอดไฟฟ้ าแสงสว่าง
หลอดไฟฟ้ าแสงสว่างที่ ใช้บนทางพิ เศษเป็ นแบบ High
Pressure Sodium (HPS) มี 2 ขนาด คือ หลอดไฟฟ้ าขนาด 250 W และ
ขนาด 400 W โดยมีค่ามาตรฐานความส่ องสว่างบนทางพิเศษเพื่อความปลอดภัย
ของการจราจรบนทางพิเศษที่กาหนดไว้ตอ้ งไม่ต่ากว่า 21.5 ลักซ์
2) ระบบเปิ ด/ปิ ดไฟฟ้ าสายทาง
ระบบเปิ ด/ปิ ดไฟฟ้ าสายทางจะติ ด ตั้ งที่ ตู้ ค วบคุ ม
การจ่ายไฟ ซึ่งจะจ่ายไฟให้กบั โคมไฟฟ้ าแสงสว่างเป็ นระยะทางประมาณ
800 เมตรต่อหนึ่งตูจ้ ่ายไฟ การควบคุมการเปิ ด/ปิ ดจะสามารถเลื อกโหมด
การควบคุมได้ดงั นี้
- สัง่ การเปิ ด/ปิ ด โดย Photo Switch
- สัง่ การเปิ ด/ปิ ด โดย Photo Switch ร่ วมกับ Timer
- สัง่ การเปิ ด/ปิ ด โดย Timer
- สัง่ การเปิ ด/ปิ ด โดยวิธี Manual
ในปั จจุ บนั ใช้โหมดสั่งการเปิ ด/ปิ ดโดย Photo Switch
เป็ นหลัก เพื่อให้สอดคล้องกับแสงสว่างตามธรรมชาติ ทั้งเรื่ องฤดู กาล
และสภาพอากาศ เช่น ฟ้ ามืดเนื่องจากฝนตก เป็ นต้น

การติดตั้งเครื่ องมือตรวจวัด
การทางาน
รู ปที่ 1 การทดสอบค่าความส่ องสว่างขณะเปิ ด/ปิ ดด้วย Lux Meter

ระบบเปิ ด/ปิ ดโดย Photo Switch

ตารางที่ 1 ผลการตรวจวัดการทางานการเปิ ด/ปิ ดโดย Photo Switch
สถานะของ
เวลา
ค่าความส่ องสว่าง
หมายเหตุ
Photo Switch
(ลักซ์)
สัง่ เปิ ด (ON)
18:18 น.
286
รวมเวลาเปิ ด
ไฟฟ้ า 735 นาที
สัง่ ปิ ด (OFF)
6:33 น.
300
จากตารางที่ 1 พบว่า Photo Switch ทางานในช่วงตอนเย็นโดย
สั่ง “เปิ ด” ไฟฟ้ าแสงสว่างบนทางพิเศษที่ค่าความส่ องสว่าง 286 ลักซ์ ณ
เวลา 18:18 น. ขณะที่ในช่ วงเช้า Photo Switch สั่ง “ปิ ด” ไฟฟ้ าแสงสว่าง
บนทางพิเศษที่ค่าความส่ องสว่าง 300 ลักซ์ ณ เวลา 6:33 น. รวมเวลาเปิ ด
ไฟฟ้ าแสงสว่าง 735 นาที ซึ่งค่าความส่ องสว่างบนทางพิเศษขณะที่ Photo
Switch สั่งเปิ ด/ปิ ดนั้นยังมีค่าสู งเกิ นกว่าค่ามาตรฐานความส่ องสว่างบน
ทางพิ เศษที่ กาหนดไว้ (ไม่ ต่ ากว่า 21.5 ลักซ์) จึ งมี ความเป็ นไปได้ที่จะ
สามารถทาการลดเวลาการเปิ ด/ปิ ดไฟฟ้ าแสงสว่างได้ โดยที่ยงั มีค่าความ
ส่ องสว่างอยูใ่ นเกณฑ์มาตรฐาน

4. แนวทางการประหยัดไฟฟ้าบนทางพิเศษ
แนวทางการประหยัดไฟฟ้ าบนทางพิเศษสามารถดาเนิ นการ
ได้ใน 2 ส่ วนหลัก ๆ แต่ตอ้ งคานึ งถึ งค่ามาตรฐานความส่ องสว่างบนทาง
พิเศษที่กาหนดไว้ตอ้ งไม่ต่ากว่า 21.5 ลักซ์ ดังนี้
1) การประหยัดโดยใช้หลอดไฟฟ้ าและโคมประสิ ทธิ ภาพ
สู ง (LED) ทดแทนหลอดไฟฟ้ าชนิ ดเดิม (HPS) ทั้งนี้ ราคาหลอดไฟฟ้ า
แสงสว่างและโคมประสิ ทธิ ภาพสู งมีราคาสู ง (30,000-50,000 บาท/โคม)
จึงเป็ นการลงทุนที่ยงั ไม่น่าสนใจมากนัก
2) การประหยัด โดยการควบคุ มโหมดสั่งการเปิ ด/ปิ ดโดย
Photo Switch หากสามารถควบคุมสั่งการเปิ ด/ปิ ดในค่าความส่ องสว่าง
ที่เหมาะสม ไม่เปิ ดเร็ ว/ไม่ปิดช้าเกินไป จะสามารถช่ วยลดระยะเวลาการใช้
ไฟฟ้ า ซึ่งจะเป็ นการช่วยประหยัดค่าไฟได้ อีกทั้ง Photo Switch ยังมีราคา
ถูก (400-500 บาท) จึงเป็ นการลงทุนที่น่าสนใจมาก

6. การทดสอบการเปรียบเทียบการทางานของ Photo Switch
ทาการทดสอบเปรี ยบเทียบการทางานของ Photo Switch โดย
นา Switch ชนิ ดเดิ ม (ตัวใหม่ ) เปรี ยบเที ยบกับการทางานของ Switch
ชนิด Electronics จานวน 3 รุ่ น ดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 Photo Switch
ชนิดเดิม
(อายุ 5 ปี )
EYE
IWASAKI

ชนิดเดิม
(ตัวใหม่)
EYE
IWASAKI

Electronic
1

Electronic
2

Electronic
3

EZI

GATA

Omniflex

รุ่ น

PBL2210

PBL2210

JC204

220V 12A

พิกดั

220V 10A

220V 10A

220V 10A

220V 12A

รุ่ น

5. การทดสอบการเปิ ด/ปิ ดโดย Photo Switch
Photo Switch ชนิดเดิมที่ใช้อยู่ ควบคุมการเปิ ด/ปิ ดด้วยการใช้
ความต้านทานแอลดีอาร์ (Light Dependent Resister: LDR) มีคุณสมบัติ
เปิ ดที่ 10-80 ลักซ์ และปิ ดเมื่อต่ากว่า 400 ลักซ์ อายุการใช้งานประมาณ 5
ปี มาใช้ทาการทดสอบค่าความส่ องสว่างขณะเปิ ด/ปิ ดด้วย Lux Meter ที่
ตูค้ วบคุมการจ่ายไฟบนทางพิเศษฉลองรัช

ยี่หอ้
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ชนิดเดิม (ตัวใหม่)

ตารางที่ 5 เปรี ยบเทียบาการเปิ ด/ปิ ดไฟฟ้ าของ LDR Photo Switch
ตัวเก่า
รุ่ นเดิม LDR type
ตัวใหม่
(อายุ 5ปี )
ความสว่าง(ลักซ์)
286
39
“เปิ ด”
เวลา
18:18
18:27
ความสว่าง(ลักซ์)
300
148
“ปิ ด”
เวลา
6:33
6:30
รวมเวลาเปิ ดไฟฟ้ า (นาที)
735
723
ส่ วนต่าง (นาที)
0
-12
ความสว่าง (>21.5 ลักซ์)
ผ่าน
ผ่าน
ผลประหยัด (ร้ อยละ)
0
1.63

Electronics 1

ตารางที่ 6 เปรี ยบเทียบการเปิ ด/ปิ ดไฟฟ้ าของ Electronic Photo Switch
ตัวเก่า
Electronic Type
รุ่ นของ Solar Switch
(อายุ 5
Type1 Type2 Type3
ปี )
ความสว่าง(ลักซ์)
286
11
86
17
“เปิ ด”
เวลา
18:18
18.32 18:25 18:31
ความสว่าง(ลักซ์)
300
16
64
137
“ปิ ด”
เวลา
6:33
6:20
6:25
18:29
รวมเวลาเปิ ดไฟฟ้ า (นาที)
735
708
720
718
ส่ วนต่าง (นาที)
0
-27
-15
-17
ความสว่าง (>21.5 ลักซ์)
ไม่ผา่ น ผ่าน ไม่ผา่ น
ผ่าน
ผลประหยัด (ร้ อยละ)
0
2.04
-

Electronics 2
Electronics 3
รูปที่ 2 Photo Switch ที่นามาทดสอบการทางาน
ผลการทดสอบค่าความส่ องสว่างขณะเปิ ด/ปิ ดด้วย Lux Meter
โดยการเปลี่ยนทดแทน Photo Switch ทั้ง 4 รุ่ น ณ สถานที่จริ งที่ตูค้ วบคุม
การจ่ายไฟบนทางพิเศษ ดังตารางที่ 3 และตารางที่ 4
ตารางที่ 3 เปรี ยบเทียบค่าความสว่างขณะที่ Photo Switch สัง่ "เปิ ด"
ค่าความส่องสว่าง (ลักซ์) ขณะที่ Photo Switch สัง่ "เปิ ด"
ชนิดเดิม
ครั้งที่
Electronics 1 Electronics 2 Electronics 3
(ตัวใหม่)
1
38
17
80
17
2
27
8
125
20
3
40
8
66
15
4
51
10
74
16
ค่าเฉลี่ย
39
11
86
17

การทดสอบพบว่า อายุของ Photo Switch ส่ งผลต่อค่าความ
ส่ องสว่างในการท างาน เมื่ อ Photo Switch มี อายุการใช้งานนานขึ้ น
ประสิ ทธิ ภาพในการทางานจะเปลี่ ยนไป เนื่ องจากการเสื่ อมสภาพของ
เซลล์รับแสงซึ่งมีอายุใช้งานที่นานเกินไป (มากกว่า 5 ปี ) ทาให้ระบบเปิ ด/
ปิ ดไฟฟ้ าเปิ ดเร็ ว และปิ ดช้า อย่างไรก็ ตาม ผลการทดสอบการเปลี่ ย น
ทดแทนด้วย Photo Switch ตัวใหม่ มีเพียง 2 รุ่ นที่การทางานเปิ ด/ปิ ดอยู่
ในเกณฑ์ม าตรฐานความส่ องสว่ าง คื อ ชนิ ด เดิ ม (ตัว ใหม่ ) และชนิ ด
Electronics 2 สามารถลดเวลาการทางานของไฟฟ้ าแสงสว่างได้วนั ละ 12
และ 15 นาที หรื อคิดเป็ นค่าพลังงานไฟฟ้ าลดลงร้ อยละ 1.63 และ 2.04
ตามลาดับ

ตารางที่ 4 เปรี ยบเทียบค่าความสว่างขณะที่ Photo Switch สัง่ "ปิ ด"
ค่าความส่องสว่าง (ลักซ์) ขณะที่ Photo Switch สัง่ "ปิ ด"
ชนิดเดิม
ครั้งที่
Electronics 1 Electronics 2 Electronics 3
(ตัวใหม่)
1
182
18
71
142
2
128
16
74
141
3
150
18
57
149
4
130
11
55
114
ค่าเฉลี่ย
148
16
64
137

7. การวิเคราะห์ ความคุ้มค่ าในการลงทุน
ผลประหยัด พลังงานและค่ า ไฟฟ้ าของการเปลี่ ยนทดแทน
Photo Switch ที่มีอายุการใช้งานนานเกิ นไป เป็ น Photo Switch ชนิ ดเดิม
(ตัวใหม่) และชนิ ด Electronics 2 สามารถนามาวิเคราะห์ความคุม้ ค่าใน
การลงทุนโดยคานวณพลังงานและค่าไฟฟ้ าที่ Photo Switch จานวน 1 ตัว
ควบคุมอยู่ (ระยะทางประมาณ 800 เมตร) ได้ดงั นี้
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ผลการวิ เ คราะห์ ค วามคุ ้ม ค่ า ในการลงทุ น เปลี่ ย นทดแทน
Photo Switch ชนิ ดเดิม (ตัวใหม่) และชนิ ด Electronics 2 บนทางพิเศษ 4
สายทาง สามารถประหยัด ค่ า ไฟฟ้ าได้สู ง ถึ ง 869,225 บาท/ปี และ
1,087,955 บาท/ปี ตามล าดับ ระยะเวลาคื นทุน ภายใน 1 เดื อน ให้
ผลตอบแทนภายในมากกว่าร้อยละ 100

ตารางที่ 7 ผลประหยัดของการเปลี่ยนทดแทน Photo Switch จานวน 1 ตัว
Photo Switch
ผลประหยัด
ต่อ 1 วัน ต่อ 1 เดือน ต่อ 1 ปี
พลังงาน
2.0
58.5
702.2
(กิโลวัตต์-ชม.)
ชนิดเดิม
(ตัวใหม่)
ค่าไฟฟ้ า
8.3
242.2
2,907.1
(บาท)
พลังงาน
2.4
73.2
878.9
(กิโลวัตต์-ชม.)
Electronics
2
ค่าไฟฟ้ า
9.9
303.0
3,638.6
(บาท)

8. สรุปผล
การประหยัด ไฟฟ้ าแสงสว่ างบนทางพิ เ ศษโดยการควบคุ ม
โหมดสั่ งการเปิ ด/ปิ ด โดย Photo Switch เป็ นการลงทุ นที่ น่ าสนใจ
เนื่ องจากมีราคาถูก จากผลการทดสอบพบว่า อายุของ Photo Switch ส่ งผล
ต่อค่าความส่ องสว่างในการทางาน เมื่อ Photo Switch มีอายุการใช้งานนาน
ขึ้น (มากกว่า 5 ปี ) ประสิ ทธิ ภาพในการทางานจะเปลี่ยนไป ทาให้ระบบ
เปิ ด/ปิ ดไฟฟ้ าเปิ ดเร็ วและปิ ดช้า เกิ ดความสิ้ นเปลื องพลังงานไฟฟ้ า โดยที่
ยังมีค่าความส่ องสว่างอยูใ่ นเกณฑ์มาตรฐาน (ไม่ต่ากว่า 21.5 ลักซ์) อย่างไร
ก็ตามการเปลี่ ยนทดแทนด้วย Photo Switch ตัวใหม่ มี 2 รุ่ น ที่การทางาน
เปิ ด/ปิ ดอยูใ่ นเกณฑ์มาตรฐานความส่ องสว่าง คือ Photo Switch ชนิ ดเดิ ม
(ตัวใหม่) และชนิ ด Electronics 2 สามารถลดเวลาการทางานของไฟฟ้ า
แสงสว่างได้วนั ละ 12 และ 15 นาที คิ ดเป็ นค่าพลังงานไฟฟ้ าลดลงร้ อยละ
1.63 และ 2.04 แต่ บนทางพิ เศษ 4 สายทาง ระยะทาง 77.7 กม. สามารถ
ประหยัดค่ าไฟฟ้ าได้สูงถึ ง 869,225 บาท/ปี และ 1,087,955 บาท/ปี
ระยะเวลาคืนทุนภายใน 1 เดือน ให้ผลตอบแทนภายในมากกว่าร้ อยละ 100
โดยยังมีค่าความส่ องสว่างอยูใ่ นเกณฑ์มาตรฐาน

ผลการวิ เ คราะห์ ค วามคุ ้ม ค่ า ในการลงทุ น เปลี่ ย นทดแทน
Photo Switch ชนิ ดเดิมที่มีอายุการใช้งานมากกว่า 5 ปี จานวน 1 ตัว โดย
แบ่งเป็ น 2 กรณี คือ เปลี่ยนเป็ น Photo Switch ชนิ ดเดิ ม (ตัวใหม่) และ
ชนิ ด Electronics 2 สามารถประหยัดค่าไฟฟ้ าได้ถึง 2,907 บาท/ปี และ
3,638 บาท/ปี ตามลาดับ
จากการสารวจระบบไฟฟ้ าแสงสว่างบนทางพิเศษ 4 สายทาง
ได้แก่ ทางพิเศษเฉลิมมหานคร ทางพิเศษฉลองรัช ทางพิเศษกาญจนาภิเษก
(บางพลี -สุ ขสวัสดิ์ ) และระบบทางด่ วนขั้น ที่ 3 สายใต้ ตอน S 1 รวม
ระยะทาง 77.7 กม. พบว่า Photo Switch มีจานวน 299 ตัว (ทั้งหมดอายุ
การใช้งานเกิน 5 ปี ) สามารถนามาวิเคราะห์ความคุม้ ค่าในการลงทุนได้ ดังนี้
ตารางที่ 8 การวิเคราะห์ความคุม้ ค่าในการลงทุน Photo Switch 4 สายทาง
รายการ
ชนิดเดิม
Electronics 2
(ตัวใหม่)
พลังงานไฟฟ้ าที่ใช้ก่อนปรับปรุ ง
43,083
( กิโลวัตต์-ชม./ Solar switch)
ผลประหยัดพลังงาน (ร้อยละ)
1.63
2.04
ผลประหยัดพลังงานไฟฟ้ า
702
879
( กิโลวัตต์-ชม./ Solar switch )
ค่าไฟฟ้ า (บาท/หน่วย)
4.14
อัตราคิดลด (%)
7%
อัตราเพิ่มค่าไฟฟ้ า (บาท/หน่วย/ปี )
0.1
ราคา Solar switch (บาท/ตัว)
400
400
เงินลงทุน (บาท)
119,600
119,600
ผลประหยัด(บาท/ปี )
869,225
1,087,955
ระยะเวลาคืนทุน (ปี )
0.1
0.1
มูลค่าปัจจุบนั (บาท)
3,612,767
4,550,002
อัตราผลตอบแทนภายใน (%)
>100%
>100%

9. กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณแผนกไฟฟ้ าสายทาง ฝ่ ายบารุ งรักษา การทางพิเศษ
แห่ งประเทศไทยสาหรับข้อมูลด้านไฟฟ้ า

10. เอกสารอ้ างอิง
[1] รายงานการศึ ก ษา ทดสอบ และจัด ท าแผนพัฒนาการประหยัด
พลัง งานของการทางพิ เ ศษแห่ ง ประเทศไทย, สถาบัน วิ จ ยั และ
ให้คาปรึ กษาแห่ งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , เมษายน 2557
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บทคัดย่ อ

1. บทนํา

งานวิจยั “ระบบบริ หารจัดการการเชื; อมต่อสมาร์ ทโฮม” นี8 จึง
เป็ นงานวิจยั เพื;อลดความยุง่ ยากในการใช้งานและการเชื;อมต่อของระบบ
ให้สะดวกและง่ายต่อการใช้งานยิง; ขึ8น ระบบจะประกอบไปด้วยอุปกรณ์
ไมโครคอนโทรเลอร์ (NodeMCU D1-Mini) สําหรับควบคุมการทํางาน
เครื; องใช้ไฟฟ้ า และวงจรสําหรับการใช้งานควบคุมเครื; องใช้ไฟฟ้ า ซึ; งมี
ระบบป้องกันการล้มเหลวของไมโครคอนโทรเลอร์หากเกิดความผิดปกติ
ไมโครคอนโทรเลอร์ จ ะรั บ คํา สั; ง ผ่ า นทางระบบ Wi-Fi มาตรฐาน
IEEE802.11n และใช้ง าน Raspberry Pi 2 Model B สํา หรั บ เป็ นแม่ ข่ า ย
สํา หรั บ การเก็ บ ข้อ มู ล ต่ า งๆ และ เป็ นศู น ย์ก ลางในการควบคุ ม ผ่ า น
โปรโตคอล MQTT โดยมีระยะเวลาเฉลี;ยในการทํางานเพื;อเพิ;มอุปกรณ์
เข้าสู่ ระบบในเวลาไม่เกิน 6 วินาที มีความถูกต้องในการควบคุมจากมือ
ถือ และเว็บเบาวร์เซอร์

ปั จุบนั เทคโนโลยี Internet of thing (IoT) มีการใช้งานกันอย่าง
แพร่ หลายในกลุ่มนักพัฒนา เทคโนโลยีน8 ี จะต้องมี การเชื; อมต่ อระบบ
อินเตอร์ เน็ตหรื อเครื อข่ายภายใน ซึ; งเป็ นสิ; งจําเป็ นอย่างมากสําหรับการ
ทํางาน ทําให้การเชื;อมต่อกลายเป็ นปั ญหาหลักๆ ของการใช้งาน IoT จาก
ปั ญหาการเชื;อมต่อที;ซบั ซ้อนของระบบ จึงทําให้ผใู ้ ช้งาน โดยส่ วนใหญ่
เป็ นบุคคลทัว; ไปที;ไม่มีความรู ้ทางด้านคอมพิวเตอร์มากพอ จะไม่สามารถ
นําอุปกรณ์ไปติดตั8งได้เองเกิดความยุง่ ยากทั8งการติดตั8ง และใช้งาน จึงเกิด
เป็ นงานวิ จ ัย “ระบบบริ ห ารจัด การการเชื; อ มต่ อ สมาร์ ท โฮม” เพื; อ ให้
ผูใ้ ช้ง านสามารถติ ด ตั8ง และใช้ง านได้อ ย่า งสะดวกและง่ า ยที; สุ ด และ
สามารถขยายระบบภายในบ้านให้ใหญ่ข8 ึนตามความต้องการของผูใ้ ช้ได้
อีกด้วย

2. MQTT

การสื; อสารระหว่างอุปกรณ์ หรื อที; เรี ยกว่า M2M (Machineto-Machine) ต้อ งมี ก ารกํา หนดรู ป แบบการสื; อ สาร หรื อโปรโตคอล
สําหรั บใช้งานร่ วมกัน MQTT นั8นเป็ นที; ยอมรั บในรู ปแบบการสื; อสาร
ของ IoT เนื;องจากมีความต้องการทรัพยากรของระบบในการสื; อสารน้อย
อีกทั8งยังมีความถูกต้องสู ง ทั8งนี8 MQTT ยังรองรับความปลอดภัยขั8นสู ง
เช่ น การเข้า รหั ส และการยื น ยัน ตัว ตนด้ว ย SSL/TLS [1] ซึ; งได้มี ก าร
เปรี ย บเที ย บการทํา งานระหว่า ง HTTP และ MQTT โดยผลลัพ ท์ที; ไ ด้
ระหว่างการส่ งข้อมูลที;จาํ เป็ นสําหรับการส่ งผ่าน MQTT จะได้ผลลัพท์ที;
ดีกว่า [2],[3] และเหมาะสมสําหรับการนํามาใช้งานกับอุปกรณ์สื;อสารไร้
สาย อี ก ทั8ง ในปั จ จุ บ นั อุ ป กรณ์ ที; ถู ก ผลิ ต มาสามารถใช้ง านร่ ว มกัน ใน
รู ป แบบของ Open Source ทํา ให้ส ามารถติ ด ตั8ง โปรโตคอล MQTT ได้
อย่างง่าย และมีแหล่งข้อมูลในการสื บค้นอีกด้วย

คํา สํา คัญ : อิ น เทอร์ เ น็ ต ในทุ ก ที; , สมาร์ ท โฮม, ระบบบริ ห ารจัด การ,
โปรโตคอล เอ็มคิวทีที, ไมโครคอนโทรเลอร์

Abstract
This research is focus “Connected Devices for Smart Home
Management System” for help user can access, setup and manage by
yourselves. This devices used microcontroller (NodeMCU D1-Mini)
which commanded by the mini server via IEEE802.11n. The system
management is used Raspberry Pi 2 Model B for mini server for
centralized command and easy connecting in protocol MQTT. The
devices have an average time to connect to server in first time about 6
seconds and after connection the devices is fully controlled with android,
computer with browser.

3. การทํางานของระบบแม่ ข่ายและอุปกรณ์ ควบคุม
3.1 การออกแบบระบบ

Keywords: Internet of Things, Smart Home , System Management,
MQTT Protocol, Microcontroller

การออกแบบเพื; อ แก้ปั ญ หาการติ ด ต่ อ สื; อ สารกัน ระหว่ า ง
อุปกรณ์น8 ันจําเป็ นอย่างมาก เนื; องจากต้องเข้าใจหลักการติ ดต่อสื; อสาร
รู ปแบบเครื อข่ายไร้สาย Wi-Fi และ เงื;อนไขในการติดต่อสื; อสาร ซึ; งจะ
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3.3 การติดตัNงและควบคุมอุปกรณ์

ประกอบไปด้วย SSID หรื อชื;อของเครื อข่าย และ Passcode คือรหัสยืนยัน
การเข้า ใช้ง าน ทั8ง นี8 อุ ป กรณ์ จ ํา พวกสวิ ท ซ์ ห ากเพื; ม อุ ป กรณ์ จ ํา พวก
คี ย ์บ อร์ ด หรื อ จอแสดงผลจะให้ร าคาสู ง ขึ8 น จึ ง จํา เป็ นที; จ ะต้อ งสร้ า ง
เงื;อนไขในการสื; อสารให้เครื อข่ายไร้สาย

การติดตั8งอุปกรณ์จะใช้วิธีการยืนยันรหัสอุปกรณ์เพื;อสามารถ
เพิ;มอุปกรณ์ เข้าสู่ ระบบบริ หารการจัดการเชื; อมต่อสมาร์ ทโฮม โดยใช้
QR-CODE ที;สร้างขึ8นมาจากค่า MAC-Address เฉพาะของอุปกรณ์ MCU
จากนั8น เมื; อ จะทํา การเพิ; ม รหั ส นี8 เข้า สู่ ร ะบบ เพื; อ เป็ นการยอมรั บ ให้
อุปกรณ์สามารถเชื; อมต่อเข้าสู่ ระบบ โดยอาศัยหลักการของ ACL ที; จะ
ยอมรับให้ค่าที;ถูกต้องเท่านั8นในการเข้าสู่ เครื อข่ายดังรู ปที; 3.

รู ปที3 1 แนวคิดในการออกแบบการสื; อสาร
จากรู ป ที; 1 แนวคิ ด แรกในการสร้ า งเครื อ ข่ า ยไร้ ส ายสํา หรั บ อุ ป กรณ์
ควบคุม คือ จะต้องใช้งานได้ง่าย และไม่จาํ เป็ นจะต้องใช้ความสามารถ
ทางเทคนิ คเพิ;ม จึ งสร้ างเครื อ ข่ ายภายในสําหรั บอุ ป กรณ์ เฉพาะขึ8 นมา
เรี ยกว่าเครื อข่าย อุปกรณ์ควบคุม ซึ; งมี Raspberry Pi เป็ นอุปกรณ์กระจาย
สัญญาณ ซึ; งใช้หลักการของ ACL (Access Control List) หรื อการควบคุม
การเข้าใช้งานเป็ นส่ วนในการสร้างและจํากัดเครื อข่ายอุปกรณ์ควบคุม

3.2 การออกแบบวงจรควบคุมและวงจรป้ องกันความล้ มเหลว
ของ MCU

รู ปที3 3 หน้าต่างสําหรับการเพิ;มอุปกรณ์ผา่ นทาง QR-CODE ของอุปกรณ์
หลัง จากนั8 นระบบจะตรวจสอบการคงอยู่ ข องอุ ป กรณ์ และเข้า สู่
สถานะการกําหนดชื;อเรี ยกอุปกรณ์ ดังรู ปที; 4.

การออกแบบวงจรสําหรับการควบคุม จําเป็ นจะต้องคํานึ งถึง
ปั ญหาที;จะเกิดขึ8นหากเมื;อไมโครคอนโทรเลอร์ เสี ยหาย หรื อ ไม่สามารถ
ใช้งานได้ แต่ ยงั คงสามารถควบคุ มการทํางานของสวิทซ์ ไฟได้คงเดิ ม
แนวคิดคือ เมื;ออุปกรณ์ไมโครคอนโทรเลอร์ เสี ยหาย ทั8งจากการล้มเหลว
ในการเชื;อมต่อเครื อข่าย การเสี ยหายจากอุปกรณ์เอง ฯลฯ ให้ใช้สวิทซ์ที;
อุปกรณ์ ควบคุ มได้อย่างปกติ ดังรู ปที; 2. โดยสวิทซ์ที;อุปกรณ์ น8 ันยังคง
สามารถใช้งานได้จากทั8งสองส่ วนการทํางาน

รู ปที3 4 หน้าต่างการตรวจสอบอุปกรณ์และตั8งชื;ออุปกรณ์
จากนั8นจะสามารถควบคุมอุปกรณ์ได้โดยตรงจากหน้าต่างของมือถือดัง
รู ปที; 5(ก) ทั8งนี8ยงั สามารถ ใช้งานการควบคุมได้จากเว็บเบราว์เซอร์ดงั ใน
รู ปที; 5(ข).

รู ปที3 2 แนวคิดในการป้องกันความผิดพลาดของไมโครคอนโทรเลอร์
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จากตางรางที; 1. เป็ นการทดสอบการควบคุมอุปกรณ์ผา่ นการทํางานของ
MCU โดยทั8งการสัง; จากมือถือ และจากเว็บเบราว์เซอร์ ทั8งนี8 จะพบว่าการ
ทํางานนั8นถูกต้องถึ ง 100% เนื; องจาก MQTT เป็ นรู ปแบบการสื; อสารที;
เหมาะสมกับ การใช้ง านระหว่ า งอุ ป กรณ์ ไ ปยัง อุ ป กรณ์ เ มื; อ เที ย บกับ
รู ปแบบอื;น
ตารางที; 2. ทดลองการควบคุมจากวงจรป้ องกันการล้มเหลวของ MCU
โดยสามารถควบคุมจากสวิทซ์(Offline)
รายการทดลอง
ผ่ าน (ครัNง)
ไม่ ผ่าน (ครัNง)
ผ่านมือถือและเว็บฯ
0
20
ผ่านสวิทซ์
40
0
เปอร์เซ็นความถูกต้อง
100%
จากตารางที; 2. เป็ นการทดลองสําหรับการควบคุมไฟฟ้าซึ; งเกิดจากความ
ล้ม เหลวจากการเชื; อ มต่ อ ของอุ ป กรณ์ MCU กับ ระบบบริ ห ารจัด การ
อุปกรณ์สมาร์ ทโฮม จึงทําให้ไม่สามารถควบคุมอุปกรณ์จากมือถือ และ
เว็บเบราว์เซอร์ แต่การควบคุมจะยังคงสามารถทําได้ถูกต้อง เสมือนการ
ทํางานปกติทุกประการ แต่ควบคุมผ่านทางวงจรไฟฟ้าที;ควบคุมรี เลย์ได้
ตารางที3 3. ทดลองการขาดการเชื;อมต่อของอุปกรณ์กบั เครื อข่าย
รายการทดลอง
ควบคุมได้ (ครัNง) ควบคุมไม่ ได้ (ครัNง)
ปิ ดการเชื;อมต่อ
40
0
เปิ ดการเชื;อมต่อ
40
0
เปอร์เซ็นความถูกต้อง
100%
จากตารางที; 3. การทดสอบความล้มเหลวในการเชื;อมต่อกับเครื อข่าย จะ
ใช้สัญญาณควบคุมจาก MCU เพื;อย้ายการควบคุมการทํางานไปยังวงจร
ซึ; งผลที; ได้จากการขาดการเชื; อมต่ อ และใช้สวิทซ์ ในการควบคุ ม ยังมี
สามารถควบคุ ม ได้ทุ ก ครั8 ง และในทุ ก ครั8 งที; อุ ป กรณ์ ส ามารถกลับ มา
เชื; อ มต่ อ เครื อข่ า ยได้ ยัง คงสามารถควบคุ ม อุ ป กรณ์ จ ากมื อ ถื อ เว็บ
เบราว์เซอร์และสวิทซ์ได้อย่างปกติ
ตารางที; 4. ทดลองระยะเวลาในการเชื;อมต่ออุปกรณ์เข้าสู่ เครื อข่ายในครั8ง
แรก
รายการทดลอง
ผ่ าน (ครัNง)
ไม่ ผ่าน (ครัNง)
น้อยกว่า 4 วินาที
น้อยกว่า 5 วินาที
1
0
น้อยกว่า 6 วินาที
30
0
น้อยกว่า 7 วินาที
9
0
เปอร์เซ็นความถูกต้อง
100%
จากตารางที; 4. เป็ นการทดลองการเชื; อมต่อครั8งแรก ด้วยวิธีการใช้ QRCODE ในการระบุอุปกรณ์เข้าสู่ ระบบ ทั8งนี8อุปกรณ์เริ; มต้นทุกชิ8นจะยังไม่
สามารถเข้าสู่ ระบบได้เนื; อง จากติดเงื;อนไขการทํางานของ ACL ในการ
ป้ องกันการควบคุมอุปกรณ์ที;ไม่ได้อยูใ่ นระบบ หรื ออยูบ่ า้ นใกล้เคียงกัน

(ก)
(ข)
รู ปที3 5 หน้าต่างการควบคุมอุปกรณ์ (ก) สําหรับมือถือ (ข) สําหรับเว็บฯ
การควบคุ มอุปกรณ์ คําสั;งจะถูกสั;งผ่านโปรโตคอล MQTT
จากนั8นอุปกรณ์จะรับคําสั;งที;ได้มาเพื;อควบคุมอุปกรณ์ โดยการควบคุม
อุปกรณ์จะใช้อุปกรณ์รีเลย์ ทําหน้าที;เป็ นสวิทซ์ในการตัดการทํางานของ
ไฟฟ้า
อุปกรณ์ควบคุมไฟฟ้าจะถูกบรรจุอยูภ่ ายในกล่องสวิทซ์ไฟที;มี
ขนาดมาตรฐานตามที;ออกแบบไว้ดงั รู ปที; 6(ก) เพื;อความง่ายในการติดตั8ง
ให้ ใ ช้ง านกับ บ้า นเดิ ม ได้ ซึ; งมี ล ัก ษณะที; ใ ช้ก ารพิ ม พ์ส ามมิ ติ สํา หรั บ
อุปกรณ์ตน้ แบบดังในรู ปที; 6(ข)

(ก)
(ข)
รู ปที3 6. รู ปของกล่องอุปกรณ์ควบคุม (ก) ต้นแบบ (ข) ชิ8นงานจริ ง

4. ผลการทดลอง
การทดลองการใช้งาน จะแบ่งการทดลองออกเป็ นหลายส่ วน
โดยทดลองทั8งการควบคุมด้วย MCU (Online) การควบคุมหลังจากเกิด
ความผิดพลาดของ MCU (Offline) และทดสอบการทํางานทั8ง 2 ระบบ
เมื;อเกิ ดความผิดพลาดโดยเปลี;ยนระหว่าง Online และ Offline เป็ นการ
ทดลองทุกรู ปแบบ 40 ครั8 ง ภายในบ้าน 2 ชั8น จุ ดเชื; อมต่อจากเครื อข่าย
และอุปกรณ์ ไม่ห่างกันเกิน 4 เมตร มีผนังปูนหนา 10-20 เซนติเมตร
ตารางที; 1. ทดลองการควบคุมผ่านอุปกรณ์ MCU ทั8งจากมือถือ และเว็บ
เบราว์เซอร์ (Online)
รายการทดลอง
ผ่ าน (ครัNง)
ไม่ ผ่าน (ครัNง)
ผ่านมือถือและเว็บฯ
20
0
ผ่านสวิทซ์
20
0
เปอร์เซ็นความถูกต้อง
100%
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จากการเชื; อมต่อในครั8งแรกนี8 จะใช้เวลาโดยเฉลี;ยอยู่ที;น้อยกว่า 6 วินาที
โดยนับตั8งแต่ การถ่ ายภาพด้วย QR-CODE ไปจนถึ งการพร้ อมใช้งาน
ควบคุมในครั8งแรก ทั8งนี8ไม่รวมการติดตั8งอุปกรณ์ควบคุมกับไฟฟ้าภายใน
บ้าน ซึ; งเวลาในการติดตั8งจะขึ8นอยู่กบั ความชํานาญในการเดิ นสายและ
ติดตั8ง

[3] ส. โทวราภา , ช. ชื; นกมล , อ. อุคาํ , ค. อินธิ สาร , ศ. สมบัตินิมิตร,
ส. สิ รปวเรศ , ส. เที ย นทอง , พ. รอดคํา ดี , “อุ ป กรณ์ ค วบคุ ม
เครื; องใช้ไฟฟ้ าด้วยเสี ยง ผ่านโปรแกรมบนเครื; องมื อสื; อสารแอน
ดรอยด์” , 8th ECTI-CARD 2016, Hua Hin, Thailand ,2016

5. สรุป
ระบบบริ หารจัดการการเชื; อมต่อสมาร์ ทโฮม เป็ นระบบที; มี
ประสิ ท ธิ ภ าพในการควบคุ ม อุ ป กรณ์ ภ ายในบ้า นอย่ า งดี ซึ; งใช้ง าน
โปรโตคอล MQTT ในการส่ งข้อมู ลโดยมี ความถู กต้องในการทํางาน
100% สําหรับอุปกรณ์ที;ทดสอบไม่เกิ น 10 ชิ8 น ซึ; งอุปกรณ์ควบคุมนี8 อยู่
ในระยะการทํางานของส่ วนควบคุมกลาง ทั8งนี8 เงื;อนไขของระยะทางใน
การควบคุมอุปกรณ์ข8 ึนอยูก่ บั ที;อยูอ่ าศัยในแต่ละประเภท ตามเงื;อนไขของ
การสื; อสารไร้ สายมาตรฐาน IEEE802.11n และองค์ประกอบภาพรวม
ของสัญญาณ ณ เวลานั8น ซึ; งอาจจะมีผลเปลี;ยนไปเมื;อใช้งานในที;อื;น ทั8งนี8
การเพิ; ม ระยะให้ ก ลับ อุ ป กรณ์ ส ามารถทํา ได้ที; Raspberry Pi โดยการ
เปลี; ยนเสาสัญญาณให้มีความเข้มในการส่ งสัญญาณมากขึ8นได้ การใช้
งานครั8 งแรกสําหรั บอุ ปกรณ์ ควบคุ ม จําเป็ นจะต้องทําการลงทะเบี ยน
อุปกรณ์เข้าสู่ เครื อข่าย โดยใช้เวลาโดยเฉลี;ยนอยู่ที; 6 วินาที และมีวงจร
ป้ องกันการผิดพลาดในการเชื; อมต่อของเครื อข่าย และ การเสี ยหายของ
MCU โดยอาศัยหลักการวงจรอิเล็กทรอนิ กส์ในการควบคุมไฟฟ้าภายใน
บ้าน

4. กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุ ณ คณาจารย์ค ณะวิ ศ วกรรมศาสตร์ มหาวิ ท ยาลัย
กรุ งเทพ ที;เป็ นแรงผลักดันให้กลุ่มผูเ้ ขียนพัฒนาผลงานให้ดีย;ิงขึ8น อีกทั8ง
ยังแนะนํา และสั;งสอนให้กลุ่มผูเ้ ขียนได้มีความรู ้ ความสามารถในการ
ทํางานวิจยั ชิ8นนี8ให้ประสบความสําเร็ จ

เอกสารอ้ างอิง
[1] V. Lampkin ,W.T. Leong, L. Olivera, S. Rawat, N. Subrahmanyam,
R. Xiang, “ Building Smarter Planet Solutions with MQTT and
IBM WebSphere MQ Telemetry”, An IBM Redbooks publication,
September, 2012
[2] T. Yokotani and Y. Sasaki, "Comparison with HTTP and MQTT
on required network resources for IoT," 2016 International
Conference on Control, Electronics, Renewable Energy and
Communications (ICCEREC), Bandung, 2016, pp. 1-6.
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การเพิม่ ประสิ ทธิภาพระบบปรับอากาศโดยการลดอุณหภูมิอากาศก่ อนเข้ าคอนเดนเซอร์ โดยใช้ นา้ ควบแน่ น
จากอิวาพอเรเตอร์ ไหลผ่ านอุปกรณ์ แลกเปลี่ยนความร้ อนทีต่ ิดครีบแบบสี่ เหลีย่ มจัตุรัส
Performance Enhancement of Air Conditioning by Air Temperature Reduction before Entering the
Condenser by Condensed Water of Evaporator Passing through Heat Exchanger with Square Fins
สิริสวัสดิ์ จึงเจริญนิรชร
สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่ องกล คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
321 ตาบลทะเลชุบศร อาเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000 โทรศัพท์ 036-422125 E-mail: sirisawat74@hotmail.com

copper tube bent into the shape with 9 turns, and adhesion with square
fins of 30X30 mm. which were made from 1 mm. thickness copper
board with 13 mm. spacing between each fin. The results showed that
the heat transfer rate of condenser increase of 4.60%, when the air flow
passing through the heat exchanger, the average decrease of temperature
was 2.61 oC, reduced power consumption by up to 3.30%, and the
highest coefficient of performance with an increase of 8.24%.

บทคัดย่ อ
การวิจยั ในครั้ งนี้ เป็ นการศึ กษาการเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภาพระบบ
ปรับอากาศโดยการลดอุณหภูมิอากาศก่ อนเข้าคอนเดนเซอร์ โดยใช้น้ า
ควบแน่ นจากอิวาพอเรเตอร์ ไหลผ่านอุปกรณ์แลกเปลี่ ยนความร้ อนที่ติด
ครี บแบบสี่ เหลี่ ยมจัตุรัส ชุ ดทดลองประกอบไปด้วยระบบทาความเย็น
แบบอัดไอขนาด 3.52 kW (12,000 BTU/hr) ใช้สารทาความเย็น R-22 เป็ น
สารทางาน คอนเดนเซอร์ แบบระบายความร้ อนด้วยอากาศ อุป กรณ์
แลกเปลี่ยนความร้อนทาด้วยท่อทองแดงขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6.35 mm.
ยาว 500 mm. ระยะห่ างท่อ 50 mm. มี ขดท่อจานวน 9 โค้งเลี้ ยว และติด
ครี บแผ่น ทองแดงแบบสี่ เ หลี่ ยมจัตุ รัส ขนาด 30X30 mm. หนา 1 mm.
ระยะห่ างระหว่างครี บ 13 mm. จากการทดลองพบว่าระบบปรับอากาศที่
ติ ดตั้งอุ ป กรณ์ แ ลกเปลี่ ยนความร้ อ นมี อ ัตราการถ่ ายเทความร้ อนของ
คอนเดนเซอร์เพิ่มขึ้น 4.60% เมื่ออากาศไหลผ่านอุปกรณ์แลกเปลี่ ยนความ
ร้อน อากาศจะมีอุณหภูมิลดลงเฉลี่ย 2.61 oC ใช้กาลังไฟฟ้าลดลง 3.30% และ
มีค่าสัมประสิ ทธิ์ของสมรรถนะเพิ่มขึ้น 8.24%

Keywords: Air-Conditioning, Coefficient of Performance, Heat Transfer,
Condensation, Square Fins

1. บทนา
ปั จจุบนั ได้มีการใช้พลังงานในรู ปแบบต่างๆ มากขึ้นทุกขณะ
โดยเฉพาะพลังงานที่ เกิ ดจากธรรมชาติ เช่ นน้ ามันปิ โตรเลี ยม ถ่ านหิ น
เป็ นต้น ซึ่ งอาจก่อให้เกิ ดความขาดแคลนได้ในอนาคต พลังงานไฟฟ้าที่
สู ญเสี ยกับการทางานของระบบปรั บอากาศนั้นนับได้ว่าเป็ นพลังงานที่ มี
อัตราที่ ม าก เพราะระบบปรั บ อากาศเป็ นอี ก ระบบหนึ่ ง ที่ ใ ช้ ก ัน อย่า ง
แพร่ หลายทั้งภายในอาคาร บ้านเรื อน และสานักงาน พลังงานที่สูญเสี ย
ไปนี้ เป็ นพลังงานที่ไม่สามารถนากลับมาใช้ใหม่ได้
ระบบปรับอากาศส่ วนมากจะเป็ นแบบแยกส่ วน (Split type) เพราะ
เป็ นระบบปรับอากาศที่ ราคาไม่สูง ติดตั้งง่าย เครื่ องปรับอากาศแบบแยกส่ วน
ใช้ หลักการน าอากาศจากสิ่ งแวดล้ อมเป็ นตัวถ่ ายเทความร้ อนออกจาก
คอนเดนเซอร์ [1] แต่เนื่ องด้วยปั จจุบนั ประเทศไทยมีอุณหภูมิอากาศสู งขึ้ น
และแนวโน้มจะสู งขึ้ นอย่างต่อเนื่ อง ทาให้เครื่ องปรับอากาศทางานหนักขึ้ น
ใช้พลังงานมากขึ้น ส่ งผลให้เครื่ องปรั บอากาศมี ประสิ ทธิ ภาพลดลง เพราะ
คอนเดนเซอร์ ถ่ายเทความร้ อนได้ไม่ดี จากงานวิจยั ที่ผ่านมามีหลายวิธีการใน
การเพิ่มประสิ ทธิ ภาพให้ระบบปรั บอากาศ เช่ น การลดอุณหภูมิของอากาศ
และสารท าความเย็น ก่ อนเข้าคอนเดนเซอร์ [2], [3] อี กทั้งการใช้ อุ ปกรณ์

คาสาคัญ : ระบบปรับอากาศ, สัมประสิ ทธิ์ ของสมรรถนะ, การถ่ ายเท
ความร้อน, น้ าควบแน่น, ครี บสี่ เหลี่ยมจัตุรัส

Abstract
The aim of this research was to study the performance
enhancement of air conditioning by air temperature reduction before
entering the condenser by condensed water of evaporator passing
through heat exchanger with square fins. The experimental unit consisted
of a vapor compression of 3.52 kW (12,000 BTU/hr) capacity with R-22
refrigerant and air cooled condenser. The heat exchanger was made of a
copper u-tern bend tube with an external diameter of 6.35 mm., a
length of 500 mm. with 50 mm. spacing between each tube. This
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แลกเปลี่ยนความร้ อนร่ วมกับน้ าควบแน่ นจากอิวาพอเรเตอร์ ก็เป็ นอีกวิธีการ
หนึ่ งที่ สามารถเพิ่มประสิ ทธิ ภาพและลดการใช้พลังงานให้ ก ับระบบปรั บ
อากาศได้ [4] และเมื่อพิจารณาที่อุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนหากติดครี บจะ
สามารถดึงอุณหภูมิของน้ าควบแน่นได้ดีย่งิ ขึ้น เพราะครี บเป็ นพื้นผิวส่ วนที่
เพิ่มขึ้นจากผิวผนังหรื อท่อที่มีอยู่ เพื่อให้มีพ้ืนที่ การถ่ ายเทความร้ อนได้มาก
ขึ้น ส่งผลทาให้ประสิ ทธิ ภาพการถ่ายเทความร้ อนสู งกว่าท่อผิวเรี ยบ [5]
ดังนั้นผูว้ ิจยั จึงมีความสนใจศึกษาการเพิม่ ประสิ ทธิ ภาพระบบปรับ
อากาศโดยการการลดอุณหภูมิอากาศก่อนเข้าคอนเดนเซอร์ โดยใช้น้ าควบแน่ น
จากอิ วาพอเรเตอร์ ไหลผ่านอุ ปกรณ์ แลกเปลี่ ยนความร้ อนที่ ติดครี บแบบ
สี่ เหลี่ยมจัตุรัส เพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพ และลดการใช้พลังงานอีกทั้งยังเป็ นการ
ใช้พลังงานให้เกิดความคุม้ ค่ามากที่สุด และเป็ นการช่วยลดภาวะโลกร้อนอีกด้วย

อัตราการถ่ ายเทความร้ อนของคอนเดนเซอร์ จากการทดลอง
สามารถคานวณหาได้จากสมการที่ 2
Qcond  mr (hcond ,i  hcond ,o )

(2)

โดยที่ Qcond คืออัตราการถ่ายเทความร้อนของคอนเดนเซอร์
hcond ,i คื อเอนทาลปี ทางเข้าคอนเดนเซอร์ และ hcond ,o คือเอนทาลปี
ทางออกคอนเดนเซอร์
อัตราการถ่ายเทความร้ อนของอิวาพอเรเตอร์ จากการทดลอง
สามารถคานวณหาได้จากสมการที่ 3

2. ทฤษฎี
2.1 หลักการของระบบทาความเย็นแบบอัดไอ

Qevap  mr (hevap,o  hevap ,i )

(3)

โดยที่ Qevap คื ออัตราการถ่ ายเทความร้ อนของคของอิ วา
พอเรเตอร์ hevap,o คือเอนทาลปี ทางออกของอิวาพอเรเตอร์ และ hevap,i
คือเอนทาลปี ทางเข้าของอิวาพอเรเตอร์

เมื่อเปิ ดระบบปรั บอากาศคอมเพรสเซอร์ จะดูดสารทาความ
เย็นที่มีสถานะเป็ นแก๊สอุณหภูมิต่ า แรงดันต่าจากอิวาพอเรเตอร์ แล้วอัด
สารทาความเย็นให้มีอุณหภูมิสูง ไปยังคอนเดนเซอร์เพื่อระบายความร้อน
และควบแน่นสารทาความเย็นให้เป็ นของเหลว จากนั้นสารทาความเย็น
จะไหลผ่านแคปปิ ลารี่ ทิ้วเพื่อลดแรงดันและสารทาความเย็นก็จะไหลเข้า
สู่อิวาพอเรเตอร์ ขณะที่สารทาความเย็นสถานะของเหลวภายในอิวาพอเรเตอร์
ระเหยตัวเปลี่ยนสถานะเป็ นแก๊สจะดูดรับปริ มาณความร้อนจากอากาศโดยรอบ
ทาให้อากาศมีอุณหภูมิลดต่าลง สารทาความเย็นที่ออกจากอิวาพอเรเตอร์
จะไหลไปยังคอมเพรสเซอร์ เป็ นวัฏจักรต่อไป [1] ดังแสดงในรู ปที่ 1

การวิ เ คราะห์ สัม ประสิ ท ธิ์ ของสมรรถนะของระบบปรั บ
อากาศแบบอัดไอสามารถพิจารณาได้จากสมการที่ 4
COP 

Qevap
Wcomp

(4)

โดยที่ COP คือสัมประสิ ทธิ์ของสมรรถนะของระบบปรับอากาศ
Condenser

2.2 ทฤษฎีการถ่ ายเทความร้ อนจากครีบระบายความร้ อน

Capillary tube
Evaporator

ความร้ อนที่ ถ่ายเทผ่านวัตถุ ที่ เป็ นของแข็งโดยการน ามักจะถู ก
ระบายออกจากวัตถุที่เป็ นของแข็งโดยการพาความร้ อนแต่เพียงอย่างเดี ยว แต่
เนื่ องจากอัตราการพาความร้ อนนี้ เป็ นสัดส่ วนโดยตรงกับพื้นที่ของผิว ดังนั้น
จึงสามารถเพิ่มอัตราการระบายความร้อนที่ผิวนี้ ได้ดว้ ยการยืดผิวออกไปจากวัตถุ
ส่ วนของวัตถุที่ยดื ออกมาจากผิวของวัตถุตวั นี้เรี ยกว่า ครี บระบายความร้อน [5]

Compressor

รูปที่ 1 วงจรระบบทาความเย็นคอมเพรสเซอร์แบบอัดไอ
งานคอมเพรสเซอร์จากการทดลองสามารถคานวณหาได้จากสมการที่ 1
Wcomp  mr (hcomp,o  hcomp,i )

3. อุปกรณ์ และวิธีการทดลอง
ระบบปรับอากาศแบบอัดไอขนาด 3.52 kW (12,000 BTU/hr) โดย
ใช้สารทาความเย็น R-22 เป็ นสารทางาน อุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนทาด้วย
ท่อทองแดงขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6.35 mm ยาว 500 mm ระยะห่ างท่อ 50 mm
มีขดท่อจานวน 9 โค้งเลี้ยว และติดครี บแผ่นทองแดงแบบสี่ เหลี่ยมจัตุรัส ขนาด
30X30 mm หนา 1 mm ระยะห่ างระหว่างครี บ 13 mm ดังแสดงในรู ปที่ 2

(1)

โดยที่ Wcomp คืองานคอมเพรสเซอร์ mr คืออัตราการไหล
สารทาความเย็น hcomp,o คือเอนทาลปี ทางออกคอมเพรสเซอร์ hcomp,i
คือเอนทาลปี ทางเข้าของคอมเพรสเซอร์
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1

จากวัฏจักรการทางานของระบบปรับอากาศจะเกิ ดน้ าควบแน่ น
บริ เวณอิ วาพอเรเตอร์ ในการทดลองจะใช้น้ าควบแน่ นไหลผ่านอุปกรณ์
แลกเปลี่ ยนความร้ อนที่ติดตั้งบริ เวณทางเข้าอากาศของคอนเดนเซอร์ เมื่อ
อากาศไหลผ่านเครื่ องแลกเปลี่ ยนความร้ อนอากาศจะมี อุ ณหภู มิ ล ดลง
ก่อนที่จะเข้าไปถ่ายเทความร้อนให้กบั คอนเดนเซอร์ ดงั แสดงในรู ปที่ 4

13

30

50

6.35

4. ผลการวิจยั

1

6.35
30

จากการศึกษาการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพระบบปรับอากาศสามารถ
วิเคราะห์ขอ้ มูลได้ดงั นี้

500

รูปที่ 2 อุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนที่ติดครี บสี่ เหลี่ยมจัสตุรัส

7

ในการทดลองควบคุ มอุ ณ หภู มิ ใ นห้ อ งทดลองที่ 24-26 oC
วัดความดันในระบบโดยใช้บูดองเกจ ( P1  P4 ) วัดอุณหภูมิสารทาความเย็น
( T1  T4 ) อุ ณ หภู มิ อ ากาศ ( T5  T9 ) และอุ ณ หภู มิ น้ าควบแน่ น
( T10  T11 ) ด้วยเทอร์ โมคับเปิ้ ลชนิ ด K และวัดอัตราการไหลของอากาศ
โดยเอนาโมมิเตอร์ การเก็บข้อมูลในการทดลอง ทาการเก็บข้อมูล ณ ตาแหน่ ง
ต่างๆโดยบันทึกค่าทุก 30 นาที เป็ นเวลา 12 ชัว่ โมง ดังแสดงในรู ปที่ 3
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Data logger

P2,T2

Computer

T10
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รู ปที่ 5 อัตราการถ่ายเทความร้อนของคอนเดนเซอร์ เทียบกับเวลา

Room
T9

Compressor

จากรู ปที่ 5 แสดงอัตราการถ่ายเทความร้ อนของคอนเดนเซอร์
เที ย บกับ เวลา ของระบบปรั บ อากาศที่ ติ ด ตั้ง และไม่ ติ ด ตั้ง อุ ป กรณ์
แลกเปลี่ยนความร้อน พบว่าอัตราการถ่ายเทความร้ อนของคอนเดนเซอร์
เท่ากับ 4.54 kW และ 4.34 kW ตามลาดับ ระบบปรับอากาศที่ติดตั้ง
อุ ป กรณ์ แ ลกเปลี่ ย นความร้ อ นมี อ ัต ราการถ่ า ยเทความร้ อ นเพิ่ ม ขึ้ น
เนื่ องจากได้มี ก ารลดอุ ณหภู มิ ข องอากาศก่ อ นเข้ามาระบายความร้ อ น
ให้ ก ั บ คอนเดนเซอร์ ส่ งผลให้ อ ั ต ราการถ่ า ยเทความร้ อ นของ
คอนเดนเซอร์ เพิม่ ขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับรู ปที่ 6

Evaporator T8
T5
Heat exchanger device

Condenser

P4,T4

P3,T3

T11
Capillary tube

รูปที่ 3 ตาแหน่งวัดอุณหภูมิและความดันของระบบปรับอากาศ
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รู ปที่ 6 การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิอากาศเทียบกับเวลา

7

รูปที่ 4 อุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนที่ติดตั้งกับระบบปรับอากาศ
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รู ปที่ 6 แสดงการเปลี่ ยนแปลงอุณ หภูมิ ข องอากาศในระบบ
ปรับอากาศที่ติดตั้งอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อน พบว่าอากาศก่อนไหลผ่าน
อุปกรณ์แลกเปลี่ ยนความร้อนมีอุณหภูมิเฉลี่ย 32.20 oC เมื่ออากาศไหลผ่าน
อุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อน อากาศจะมีอุณหภูมิลดลงเฉลี่ย 2.61 oC โดยที่น้ า
ควบแน่ นจากอิวาพอเรเตอร์ มีอุณหภูมิเฉลี่ ย 15.24 oC และเมื่ อน้ าไหลผ่าน
อุปกรณ์ แลกเปลี่ ยนความร้ อน น้ าจะดู ดซับปริ มาณความร้ อนของอากาศ
ก่อนเข้าไปถ่ายเทความร้อนให้กบั คอนเดนเซอร์ ดังนั้นน้ าที่ออกจากอุปกรณ์
แลกเปลี่ยนความร้อนจะมีอุณหภูมิสูงขึ้นที่ 25.83 oC

5. สรุปผลการวิจยั
จากการศึกษาการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพระบบปรั บอากาศโดยการลด
อุณหภูมิอากาศก่ อนเข้าคอนเดนเซอร์ โดยใช้น้ าควบแน่ นจากอิ วาพอเรเตอร์
ไหลผ่านอุปกรณ์แลกเปลี่ ยนความร้ อนที่ติดครี บแบบสี่ เหลี่ ยมจัตุรัส จากการ
ทดลองพบว่าระบบปรับอากาศที่ติดตั้งอุปกรณ์แลกเปลี่ ยนความร้ อนมีอตั รา
การถ่ ายเทความร้ อนของคอนเดนเซอร์ เพิ่มขึ้ น 4.60% เมื่ ออากาศไหลผ่าน
อุปกรณ์ แลกเปลี่ ยนความร้ อน อากาศจะมี อุ ณหภู มิลดลงเฉลี่ ย 2.61 oC ใช้
กาลังไฟฟ้าลดลง 3.30% และมีค่าสัมประสิ ทธิ์ ของสมรรถนะเพิ่มขึ้น 8.24%

1000
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6. กิตติกรรมประกาศ
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ขอขอบคุณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ที่สนับสนุ นทุนวิจยั ครั้งนี้
ขอขอบคุ ณสาขาวิ ชาเทคโนโลยีเครื่ องกล คณะเทคโนโลยีอุ ตสาหกรรม
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รูปที่ 7 กาลังไฟฟ้ าของระบบปรับอากาศเทียบกับเวลา
รู ปที่ 7 แสดงการใช้ ก าลังไฟฟ้ าของระบบปรั บ อากาศของ
ระบบปรับอากาศที่ติดตั้งและไม่ติดตั้งอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้ อน พบว่า
ใช้กาลังไฟฟ้าเท่ากับ 859.41 W และ 888.75 W ตามลาดับ เนื่ องมาจาก
ระบบปรับอากาศที่ติดตั้งอุปกรณ์ แลกเปลี่ ยนความร้ อนมี อตั ราการถ่ ายเท
ความร้ อนที่ดีมีผลให้ มอเตอร์ คอมเพรสเซอร์ ทางานลดลง อี กทั้งสารทา
ความเย็นที่ออกมาจากคอนเดนเซอร์ จะมีสถานะ subcooled ทาให้สารทา
ความเย็นที่เข้าสู่ อิวาพอเรเตอร์ แตกตัวเป็ นฝอยละอองได้ดีกว่า ส่ งผลให้
สารทาความเย็นสามารถแลกเปลี่ ยนกับภาวะในการปรับอากาศได้ปริ มาณ
ความร้อนที่สูง มีผลให้สมั ประสิ ทธิ์ของสมรรถนะของระบบปรับอากาศที่
ติดตั้งอุปกรณ์แลกเปลี่ ยนความร้ อนมี ค่าสู งกว่าระบบที่ไม่ได้ติดตั้งเท่ากับ
4.20 และ 3.88 ตามลาดับ ซึ่งแสดงดังรู ปที่ 8
6
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รูปที่ 8 สัมประสิ ทธิ์ของสมรรถนะของระบบปรับอากาศเทียบกับเวลา
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Split-Type Air Conditioners Energy Monitoring System to Reduce the Energy Consumption
อุทัย ใจทอง1 วนษา สินจังหรีด2
1
สาขาวิชาเทคโนโลยีการไฟฟ้า คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
2 อาคาร 50 ถนนราชธานี ตาบลในเมือง อาเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 โทรศัพท์ 045-352000 ต่อ 1700 E-mail: uthai.j@ubru.ac.th
2
สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
2 อาคาร 50 ถนนราชธานี ตาบลในเมือง อาเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 โทรศัพท์ 045-352000 ต่อ 1724 E-mail: vanasa_sin@hotmail.com

บทคัดย่ อ
1. บทนา

บทความนี้ น าเสนอระบบติ ด ตามการใช้ พ ลั ง งานของ
เครื่ องปรับอากาศแบบแยกส่ วนที่ ทางานร่ วมกันสองเครื่ อง เพื่อใช้เป็ น
ข้อมูลในการลดใช้พลังงานของเครื่ องปรับอากาศ ทดสอบกับห้องขนาด
9 x 6 x 3.5 เมตร ติดตั้งเครื่ องปรับอากาศ 2 เครื่ อง ขนาด 24000 บีทียู มีค่า
อัตราส่ วนประสิ ทธิ ภาพพลังงาน (EER) เท่ากับ 9.4 และ 7.2 ตามลาดับ
จากผลการทดสอบที่ค่าปรับตั้ง 25 องศาเซลเซี ยส พบว่าการทางานของ
เครื่ อ งปรั บอากาศทั้ง สองเครื่ อ งในแต่ ล ะรอบมี สั ด ส่ ว นการท างานที่
ไม่เ ท่ากัน และได้ทดสอบการใช้พลังงานของเครื่ องปรั บอากาศขณะ
ทาความเย็นจาก 26 องศาเซลเซียส เป็ น 25 องศาเซลเซียส ที่มีสดั ส่ วนการ
ทางานของเครื่ องปรับอากาศทั้งสองเครื่ องต่างกัน พบว่า ที่สัดส่ วนการ
ทางานเท่ากับ 0:1 มีการใช้พลังงานสู งสุ ดเท่ากับ 0.636 กิ โลวัตต์ชว่ั โมง
และที่สดั ส่วน 1:0.5 มีการใช้พลังงานต่าสุ ดเท่ากับ 0.404 กิ โลวัตต์ชว่ั โมง
ดังนั้นสัดส่วนการทางานของเครื่ องปรับอากาศมีผลต่อการใช้พลังงาน

ปั จจุบนั เครื่ องปรับอากาศมีการใช้งานอย่างแพร่ หลายทั้งใน
ระดับครัวเรื อน สานักงานและภาคอุตสาหกรรม ซึ่งเป็ นอุปกรณ์ไฟฟ้าที่มี
อัตราการใช้พลังงานไฟฟ้ าค่อนข้างมากและมี ช่ วงเวลาท างานมากเมื่ อ
เปรี ย บเที ย บกับ อุ ป กรณ์ ไฟฟ้ า ชนิ ด อื่ น และมี แ นวโน้ม ของการติ ด ตั้ง
เครื่ องปรั บ อากาศเพิ่ ม ขึ้ น เรื่ อย ๆ ส่ ง ผลท าให้ อ ัต ราการใช้ พ ลัง งาน
โดยรวมเพิ่มขึ้น
โดยปกติ เครื่ องปรับอากาศที่ ติดตั้งใหม่จะมี ประสิ ทธิ ภาพสู ง
เครื่ อ งปรั บ อากาศที่ มี ฉ ลากเบอร์ 5 จะมี ค่ า อัต ราส่ ว นประสิ ท ธิ ภ าพ
พลัง งานมากกว่ า 11.6 [1] และมี ค่ า ลดลงเมื่ อ มี ก ารใช้ ง านเป็ นระยะ
เวลานาน ทาให้อตั ราการใช้พลังของเครื่ องปรับอากาศสู งขึ้น สาหรับห้อง
ที่ มี ข นาดใหญ่ ส่ ว นมากจะติ ด ตั้ง เครื่ อ งปรั บ อากาศหลายเครื่ องโดย
พิจารณาจากขนาดรวมของเครื่ องปรับอากาศต่อพื้นที่ของห้อง เนื่ องจาก
เครื่ องปรั บ อากาศแต่ล ะเครื่ องมี ตาแหน่ งการติ ดตั้งและสภาพโดยรอบ
ต่างกัน เมื่ อมี การใช้งานเป็ นระยะเวลานาน อาจส่ งผลต่อค่าอัตราส่ วน
ประสิ ทธิ ภาพพลังงาน พฤติกรรมการทางานและอัตราการใช้พลังงาน
ของเครื่ องปรับอากาศแต่ละเครื่ องแตกต่างกัน
ดังนั้นผูว้ ิจยั จึงทาการศึ กษาระบบติดตามการใช้พลังงานของ
เครื่ องปรับอากาศแบบแยกส่ วนที่ทางานร่ วมกันมากกว่าหนึ่ งเครื่ อง เพื่อ
เป็ นแนวทางการลดใช้พลังงานของเครื่ อ งปรั บอากาศ โดยการศึ ก ษา
พฤติ ก รรมและเปรี ย บเที ยบการใช้พลัง งานของเครื่ อ งปรั บ อากาศที่ มี
สัดส่ วนการทางานต่างกัน

คาสาคัญ: ระบบติดตามการใช้พลังงาน, เครื่ องปรับอากาศแบบแยกส่ วน

Abstract
This article describes about split-type air conditioners
energy monitoring system for use as information to reduce the energy
consumption of air conditioner. The experiment tested with the room
size 9x6x3.5 meter and installed two air conditioners (24000 BTU). The
energy efficiency ratio (EER) was 9.4 and 7.2 respectively. Tested and
recorded the energy consumption of air conditioners at 25 ° C. The
results showed that the operation of the air conditioner in each cycle has
a different operating ratio. Refrigeration test from 26 ° C to 25 ° C with
different working ratios. The results showed that the ratio of 0:1 has the
maximum energy consumption of 0.636 kWh and the ratio of 1:0.5 has
the lowest energy consumption of 0.404 kWh. Therefore, the ratio of air
conditioning affect to energy consumption.

2. โครงสร้ างของระบบ
ระบบติ ด ตามการใช้ พ ลั ง งานของเครื่ องปรั บ อากาศ
ประกอบด้ว ยอุ ป กรณ์ ตรวจวัด สองชนิ ด ได้แ ก่ มิ เ ตอร์ วดั ก าลัง ไฟฟ้ า
รุ่ น CVM 95 สาหรับวัดการใช้พลังงานของเครื่ องปรับอากาศ 2 เครื่ อง
และวงจรตรวจวัดอุณหภูมิภายในห้อง 4 ชุด และสาหรับตรวจวัดอุณหภูมิ
ภายนอก 1 ชุ ด ท าการอ่ า นข้อ มู ล และบัน ทึ ก ผลด้ ว ยโปรแกรม
บนคอมพิ วเตอร์ ผ่านอุ ป กรณ์ แ ปลงสัญญาณจากพอร์ ด TCP/IP หรื อ
พอร์ ต LAN เป็ นพอร์ ต สัญญาณ RS-485 เพื่อเชื่ อมต่อกับมิ เตอร์ วดั

Keywords: Energy monitoring, Split-type air conditioners
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3. การทดสอบระบบ

กาลังไฟฟ้าและวงจรตรวจวัดอุณหภูมิแต่ละชุ ดด้วยโปรโตคอล Modbus
RTU

ทดสอบระบบกับห้องตัวอย่างขนาด 9 x 6 เมตร เพดานสู ง
3 เมตร ที่ใช้เป็ นห้องสานักงาน ติดตั้งเครื่ องปรับอากาศขนาด 24000 บีทียู
จานวน 2 เครื่ อง มีค่าอัตราส่ วนประสิ ทธิ ภาพพลังงานเท่ากับ 9.4 และ 7.2
ตามล าดับ ซึ่ งได้จ ากการทดสอบประสิ ท ธิ ภ าพการท าความเย็น ของ
เครื่ องปรั บ อากาศทั้งสองเครื่ อง [2] ติ ด ตั้งชุ ดวงจรตรวจวัดอุณหภู มิ
ภายในห้องจานวน 4 ชุด เพื่อหาค่าอุณหภูมิเฉลี่ ยของห้อง และด้านนอก
ห้อง 1 ชุด

รู ปที่ 1 โครงสร้างของระบบ
ระบบติ ด ตามการใช้ พ ลั ง งานของเครื่ องปรั บ อากาศ
ประกอบด้ว ยอุ ป กรณ์ ตรวจวัด สองชนิ ด ได้แ ก่ มิ เ ตอร์ วดั ก าลัง ไฟฟ้ า
รุ่ น CVM 95 สาหรับวัดการใช้พลังงานของเครื่ องปรับอากาศ 2 เครื่ อง
และวงจรตรวจวัดอุณหภูมิภายในห้อง 4 ชุด และสาหรับตรวจวัดอุณหภูมิ
ภายนอก 1 ชุ ด ท าการอ่ า นข้อ มู ล และบัน ทึ ก ผลด้ ว ยโปรแกรม
บนคอมพิวเตอร์ ผ่านอุ ป กรณ์ แ ปลงสัญญาณจากพอร์ ด TCP/IP หรื อ
พอร์ต LAN เป็ นสัญญาณ RS-485 เพื่อเชื่ อมต่อกับอุปกรณ์ตรวจวัดแต่ละ
ชุดด้วยโปรโตคอล Modbus RTU
การตรวจวัดอุณหภูมิใ ช้เซนเซอร์ วดั อุณหภู มิรุ่ น DHT 22
ใช้งานร่ วมกับไมโครคอนโทรลเลอร์ เบอร์ PIC18F14K50 สาหรั บอ่าน
ข้อมูลจากเซ็นเซอร์วดั อุณหภูมิและส่งข้อมูลไปยังเครื่ องคอมพิวเตอร์ ผ่าน
ระบบสัญญาณ RS-485

รู ปที่ 3 การติดตั้งอุปกรณ์สาหรับทดสอบ
ทดสอบการใช้พลังงานของเครื่ องปรับอากาศที่รูปแบบต่าง ๆ
ดังนี้
1. บันทึกผลการใช้พลังงานของเครื่ องปรับอากาศแบบปกติ
โดยการปรับค่าอุณหภูมิของเครื่ องปรับอากาศทั้งสองที่ 25 องศาเซลเซี ยส
เพื่อสังเกตพฤติกรรมการทางานของเครื่ องปรับอากาศ
2. บันทึ ก ผลการใช้พลัง งานของเครื่ อ งปรั บ อากาศขณะ
ทาความเย็นจาก 26 องศาเซลเซี ยส เป็ น 25 องศาเซลเซี ยส โดยกาหนด
สัดส่ วนการทางานของเครื่ องปรับอากาศทั้งสองเครื่ อง ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 สัดส่ วนการทางานของเครื่ องปรับอากาศ
ลาดับ
1
2
3
4
5

เครื่ องปรับอากาศ 1
1.0
0.5
1.0
1.0
0.0

เครื่ องปรับอากาศ 2
1.0
1.0
0.5
0.0
1.0

4. ผลการทดลอง
บันทึกผลการใช้พลังงานของเครื่ องปรับอากาศแบบปกติ โดย
การปรับค่าอุณหภูมิของเครื่ องปรับอากาศทั้งสองที่ 25 องศาเซลเซียส

รูปที่ 2 วงจรตรวจวัดอุณหภูมิดว้ ยไอซี DHT22
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บันทึกผลการใช้พลังงานของเครื่ องปรับอากาศทั้งสองขณะ
ทาความเย็นจาก 26 องศาเซลเซี ยส เป็ น 25 องศาเซลเซี ยส ที่มีสัดส่ วน
การทางานของเครื่ องปรับอากาศทั้งสอง ตามตารางที่ 1 ที่อุณหภูมิดา้ นนอก
เท่ากับ 30.5 องศาเซลเซียส ได้ผลการทดสอบดังรู ปที่ 7 ถึง รู ปที่ 11

รูปที่ 4 การใช้พลังงานของเครื่ องปรับอากาศแบบปกติ

รู ปที่ 7 การใช้พลังงานของเครื่ องปรับอากาศที่สดั ส่ วน 1:1

รูปที่ 5 การใช้พลังงานของเครื่ องปรับอากาศแบบปกติ

รู ปที่ 8 การใช้พลังงานของเครื่ องปรับอากาศที่สดั ส่ วน 0.5:1

รูปที่ 6 การใช้พลังงานของเครื่ องปรับอากาศแบบปกติ
จากรู ป ที่ 4 ถึ ง รู ป ที่ 6 แสดงผลการใช้พ ลัง งานของ
เครื่ องปรับอากาศที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซี ยส พบว่า ที่อุณหภูมิภายนอก
ประมาณ 27 - 30 องศาเซลเซี ยส เครื่ องปรั บ อากาศทั้ง สองมี สัด ส่ ว น
การทางานในแต่ละรอบใกล้เคียงกัน และต่างกันมากเมื่ออุณหภูมิสูงกว่า
30 องศาเซลเซี ยส ส่ งผลต่อการใช้พลังงานรวมของเครื่ องปรับอากาศใน
แต่ละรอบการทางานที่ต่างกัน

รู ปที่ 9 การใช้พลังงานของเครื่ องปรับอากาศที่สดั ส่ วน 1:0.5
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25 องศาเซลเซียส ที่มีสดั ส่ วนการทางานต่างกัน จากผลการทดสอบพบว่า
การก าหนดการท างานของเครื่ องปรั บ อากาศที่ สั ด ส่ ว น 0:1 มี ก ารใช้
พลัง งานสู งสุ ด เท่ ากับ 0.636 กิ โ ลวัต ต์ช่ัว โมง และที่ สั ด ส่ ว น 1:0.5 มี
การใช้พลังงานต่าสุ ดเท่ากับ 0.404 กิ โลวัตต์ชว่ั โมง ดังนั้นสัดส่ วนการ
ทางานของเครื่ องปรับอากาศมีผลต่อการใช้พลังงาน
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รูปที่ 11 การใช้พลังงานของเครื่ องปรับอากาศที่สดั ส่ วน 0:1
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เครื่ องปรับอากาศขณะทาความเย็น จากอุณหภูมิ 26 องศาเซลเซี ยส เป็ น
25 องศาเซลเซี ยส พบว่า การก าหนดอัตราส่ วนรอบการทางานของ
เครื่ องปรั บอากาศทั้งสองที่ สัดส่ วน 0:1 มี ก ารใช้พลังงานสู งสุ ด เท่ากับ
0.636 กิโลวัตต์ชวั่ โมง และที่สดั ส่ วน 1:0.5 มีการใช้พลังงานต่าสุ ดเท่ากับ
0.404 กิโลวัตต์ชวั่ โมง
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งานวิจยั นี้ ได้ทาการศึ กษาระบบติดตามการใช้พลังงานของ
เครื่ อ งปรั บ อากาศแบบแยกส่ วนที่ ท างานร่ วมกัน สองเครื่ อ ง เพื่ อเป็ น
แนวทางการลดใช้ พ ลัง งานรวมของเครื่ องปรั บ อากาศโดยศึ ก ษา
พฤติกรรมการทางานและการใช้พลังงานของเครื่ องปรับอากาศที่ทางาน
แบบปกติ พบว่าการทางานของเครื่ องปรับอากาศในแต่ละรอบมีสัดส่ วน
การท างานที่ ไ ม่ เ ท่ า กั น และได้ท าการทดสอบการใช้ พ ลัง งานของ
เครื่ องปรับอากาศทั้งสองขณะทาความเย็นจาก 26 องศาเซลเซี ยส เป็ น
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ปัญหาการใช้พลังงานภายในอาคารมากเกินความจำเป็นนั้น
เป็นปัญหาที่ควบคุมได้ยาก เนื่องจากไม่สามารถตรวจสอบและวิเคราะห์
ข้อมูลได้ทันท่วงที และการตรวจสอบด้วยบุคลากรมีความล่าช้า ซึ่งจาก
ปัญหาดังกล่าวผู้พัฒนาจึงสร้างระบบที่ใช้เพื่อจัดการจัดเก็บและวิเคราะห์
การใช้พลังงานภายในอาคารโดยการสร้างเครือข่ายของอุปกรณ์ไฟฟ้า
โดยที่แต่ละอุปกรณ์สามารถจัดเก็บข้อมูลและส่งข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตแบบไร้สาย จากนั้นนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์และแสดง
ผลผ่านทางเว็บแอปพลิเคชัน ทำให้สามารถติดตามสถานะการการใช้งาน
พลังงานได้ตามเวลาจริงและตรวจสอบคุณภาพของสภาพแวดล้อมโดย
รอบ เช่น แสง อุณหภูมิ นอกจากนี้ผู้ใช้งานสามารถกำหนดช่วงเวลาใน
การใช้งาน ซึ่งหากมีการละเมิดข้อกำหนด ระบบจะทำการแจ้งเตือนแก่ผู้ใช้งานทันที จากการทดสอบระบบพบว่าการตรวจวัดข้อมูลและแสดงผล
ข้อมูลบนเว็บไซต์สามารถตอบสนองได้ในระยะเวลาประมาณ 1-2 วินาที
หลังจากที่มีการเปลี่ยนแปลงพลังงานไฟฟ้า

1.

บทนำ
ในอดีตการตรวจสอบการใช้พลังงานไฟฟ้าเป็นงานที่ยุ่งยาก
และใช้เวลา ซึ่งการจัดเก็บข้อมูลของผู้ตรวจสอบแต่ละคนอาจทำให้ข้อมูล
ไม่ตรงกันและรวบรวมข้อมูลได้ยาก รวมถึงการค้นหาหรือตรวจสอบ
ข้อมูลย้อนหลังยังเป็นไปได้ยาก ในปัจจุบันเทคโนโลยีการติดต่อสื่อสาร
ผ่านทางเครือข่ายอินเตอร์เน็ตแบบไร้สายมีการนำมาประยุกต์ใช้งานอย่าง
แพร่หลายและสามารถเข้าถึงได้ง่าย เช่น เทคโนโลยี Internet of Things
(IoT) ที่สามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แต่ละชนิดเข้ากับเครือข่ายอินเตอร์เน็ต งานวิจัยนี้จึงพัฒนาระบบเครือข่ายไร้สายสำหรับอุปกรณ์
ตรวจวัดปริมาณการใช้พลังงานแบบอัตโนมัติและแสดงผลตามเวลาจริง
เพื่อวิเคราะห์และแจ้งเตือนข้อมูลการใช้งานพลังงานภายในอาคาร
2.

งานและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
การพั ฒ นางานวิ จั ย นี้เ ป็ น การพั ฒ นาระบบเครื อ ข่ า ยไร้ ส าย
สำหรับอุปกรณ์ตรวจวัดเทคโนโลยี IoT ซึ่งมีการติดต่อสื่อสารและส่ง
ข้อมูลของอุปกรณ์ตรวจวัดโดยใช้เทคโนโลยี IEEE 802.15.1 [1] และ
IEEE 802.15.4 [2] ที่เหมาะสมกับการใช้งานภายในอาคาร ระยะใกล้ และ
ใช้พลังงานต่ำ การติดต่อสื่อสารในระดับชั้นเนตเวิร์คจะใช้เทคโนโลยี
6LoWPAN [3] ซึ่งรองรับไอพีเวอร์ชั่น 6 ในส่วนของระดับชั้นแอปพลิเคชันใช้เทคโนโลยี MQ Telemetry Transport (MQTT) [4] ซึ่งมีการสื่อสาร
แบบ Publish/Subscribe ผ่าน Broker ตัวกลาง
การพัฒนาอุปกรณ์ตรวจวัดนั้นได้ใช้ระบบปฏิบัติการ Contiki
[5] ซึ่งเป็นระบบปฏิบัติการที่ช่วยในการพัฒนาระบบอุปกรณ์ตรวจวัดได้
ง่ายขึ้น สามารถทำงานได้หลากหลาย และง่ายในการคอมไพล์และติดตั้ง
กับอุปกรณ์โหนดตรวจวัดใหม่
การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันในส่วนของการแสดงผลได้มีการ
ใช้ ReactJS [6] ซึ่งเป็นไลบรารีภาษา JavaScript สำหรับการจัดการส่วนที่
ติดต่อกับผู้ใช้ และใช้ ExpressJS [7] ซึ่งเป็น Framework ของ Node.js ซึ่ง
มีความยืดหยุ่นสูงและช่วยลดความยุ่งยากในการพัฒนาในส่วนของเครื่อง
แม่ข่าย ส่วนการเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลได้มีการใช้ MySQL ในการจัดเก็บ
ข้อมูล
ในการพัฒนางานวิจัยได้มีการอ้างอิงงานวิจัยระบบตรวจวัด
พลังงานไฟฟ้าผ่านเครือข่าย IPv6 แบบไร้สาย [8] ซึ่งมีการแสดงผลข้อมูล
ล่าช้าและเป็นเพียงข้อมูลดิบ งานวิจัยนี้ได้เพิ่มเติมในส่วนของความเร็วใน

คำสำคัญ: เวลาจริง, การตรวจสอบการใช้พลังงาน, เครือข่ายไร้สาย
Abstract
Managing energy consumption in buildings is a difficult
issue to resolve. The main reason is detailed consumption data cannot
be monitored and analyzed in a timely manner, and collecting these data
by human operators also takes a lot of time. This article presents the
development of a system for measuring and analyzing energy
consumption information in office buildings using a network of
appliances. Appliances are equipped with wireless communication
modules, then record and transfer data over the Internet as part of the
Internet of Things. Raw data are analyzed and visualized via a web
application so that status of functional appliances can be traced in realtime. In addition, the surrounding environment condition such as light
and temperature is collected for additional analysis. The user can
specify the desired duration of appliance usage. In case of violation, the
web application alerts the user immediately
Experiments show that collecting and displaying measurement data on
the web takes approximately 1-2 seconds after appliance's status
change.
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การจัดส่งและแสดงผลให้รวดเร็วขึ้นตามเวลาจริง มีการเพิ่มเทคโนโลยีใน
การส่งข้อมูลผ่านเครือข่ายให้มีความหลากหลายขึ้น และมีการวิเคราะห์
ข้อมูลดิบจากโหนดตรวจวัดเพื่อแสดงให้เห็นความสัมพันธ์ของข้อมูลใน
มิติอื่นๆ และนำเสนอข้อมูลในรูปแบบที่เข้าใจง่ายขึ้น

3.2 การออกแบบและพัฒนาระบบ
การพัฒนาระบบจะแบ่งเป็น 2 ส่วน
- อุปกรณ์ตรวจวัดของแต่ละอุปกรณ์รับค่าข้อมูลมาจัดเก็บไว้
(A) และทำการแปลงข้อมูลเพื่อส่งต่อข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายเพื่อส่งไป
ยังเครื่องแม่ข่าย (B)
- ข้อมูลของแต่ละอุปกรณ์ในฐานข้อมูลจากเครื่องแม่ข่าย (C)
เพื่อแสดงผลข้อมูลพร้อมทั้งวิเคราะห์ข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน (D)
โดยองค์ประกอบของการพัฒนาระบบแสดงดังรูปที่ 2

3.

รายละเอียดการพัฒนา
ระบบตรวจสอบการการใช้ ง านพลั ง งานภายในอาคารเป็ น
ระบบที่ติดตั้งอุปกรณ์ตรวจวัดเพื่อวัดค่าที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานพลังงาน
แต่ละห้องภายในอาคาร และนำข้อมูลมาวิเคราะห์และแสดงผลผ่านทาง
เว็บแอปพลิเคชัน
3.1 ภาพรวมของระบบ
ภาพรวมของระบบแสดงดังรูปที่ 1

รูปที่ 2 องค์ประกอบของระบบ
3.2.1 ระบบเครือข่ายโหนดตรวจวัด
ระบบโหนดตรวจวัดจะวัดค่าข้อมูลหลัก 3 อย่าง ประกอบด้วย
ค่าพลังงานไฟฟ้า อุณหภูมิ และความเข้มแสง โดยตัวอย่างของโหนดตรวจ
วัดที่ใช้ในงานวิจัยนี้มีทั้งหมด 2 ชนิด คือ 1) การเชื่อมต่อผ่าน Bluetooth
และ 2) การเชื่อมต่อผ่าน Tmote Sky ในส่วนอุปกรณ์หน่วยตรวจวัดที่ใช้
สำหรับวัดค่าพลังงานไฟฟ้า peacefair PZEM-004 power meter จะเชื่อม
ต่อผ่าน UART เข้ากับอุปกรณ์ Bluetooth เพื่อส่งข้อมูลไปยังเครื่องแม่ข่าย
ส่วนอุปกรณ์ตรวจวัด CC2560 sensortag และ Sensortag
Devpack จะเป็นอุปกรณ์ที่วัดค่าอุณหภูมิและค่าความเข้มแสง ซึ่งจะเชื่อม
ต่อกับ Tmote sky ที่ทำหน้าที่เป็น border router และส่งข้ อมูลไปยัง
เครื่องแม่ข่าย

รูปที่ 1 ภาพรวมของระบบ
ระบบเครือข่ายของอุปกรณ์ตรวจวัดจะมีการส่งข้อมูลค่าต่างๆ
ที่วัดได้ในสภาพแวดล้อมภายในอาคารและส่งข้อมูลผ่านทางอินเตอร์เน็ต
เพื่อจัดเก็บข้อมูลที่ได้ลงฐานข้อมูล เมื่อผู้ใช้งานเปิดเว็บแอปพลิเคชันจะ
สามารถตรวจสอบสถานะการทำงานและข้อมูลต่างๆ ตามเวลาจริง
สามารถกำหนดข้อบังคับในการใช้งานทรัพยากร รวมถึงแจ้งเตือนผู้ใช้
งานเมื่อเกิดปัญหาขึ้น
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A

B

C
รูปที่ 5 ชุดอุปกรณ์ทดลอง

รูปที่ 3 (A) Power meter และ Bluetooth
(B) CC2650 Sensortag และ Sensortag Devpack
(C) Tmote sky

4.1 สภาพแวดล้อมในการทดสอบ
4.1.1 การทดสอบระยะเวลาที ่ ใ ช้ ท้ ั ง หมดในการส่ ง ข้ อ มู ล ผ่ า น
m13.cloudmqtt.com (Cloud MQTT) จากโหนดตรวจวัดและแสดงผลบน
เว็บไซต์
เริ่มทดลองโดยการเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์เป็นเกทเวย์ของ
โหนดตรวจวัด โดยทำการตั้งค่าความถี่ในการร้องขอข้อมูลแตกต่างกันใน
แต่ละรอบของการทดสอบ จากนั้นทำการโปรแกรมโหนดตรวจวัดและ
เครื่องแม่ข่าย รวมถึงเว็บไซต์เพื่อประทับเวลาที่จุดต่างๆ ตั้งแต่ตำแหน่ง
เริ่มต้นจนสิ้นสุดกระบวนการเพื่อให้ได้เวลาในแต่ละส่วน ในส่วนแรกจับ
เวลาก่อนการร้องขอข้อมูลจากโหนดตรวจวัดและได้รับการตอบสนอง
กลับมา (T-RDG) ส่วนที่ 2 จับเวลาในการส่งข้อมูลจากโหนดตรวจวัด
มายังเครื่องแม่ข่ายและจัดเก็บข้อมูลลงฐานข้อมูล (T-GS) และในส่วนที่ 3
จะจั บ เวลาในการร้ อ งขอข้ อ มู ล จากฐานข้ อ มู ล และนำมาแสดงผลบน
เว็บไซต์ (T-RSW) จากนั้นนำเวลาที่ได้รวมกันเพื่อให้ได้ระยะเวลาทั้งหมด

3.2.2 โปรแกรมประยุกต์บนเว็บไซต์
เว็บไซต์ที่แสดงผลข้อมูลการใช้งานทรัพยากรและสามารถ
กำหนดข้อกำหนดหรือข้อบังคับในการใช้งาน รวมถึงการแจ้งเตือนการใช้
งานที่ละเมิดข้อบังคับ โดยใช้ ReactJS สำหรับพัฒนาในส่วนของการ
แสดงผลดังรูปที่ 4 และเครื่องมือ ExpressJS สำหรับพัฒนาส่วนของฝั่งแม่
ข่าย โดยสามารถแสดงผลข้อมูลได้แบบเวลาจริงจากฐานข้อมูล MySQL

4.1.2 การทดสอบอัตราส่วนของข้อความที่ได้รับจากการส่งข้อมูลจาก
โหนดตรวจวัดผ่าน m13.cloudmqtt.com (Cloud MQTT) มายังเครื่องแม่
ข่าย
เริ่มทดสอบโดยการส่งข้อมูลจากโหนวดตรวจวัดมายังเครื่อง
แม่ข่าย โดยกำหนดความถี่ในการร้องขอข้อมูลต่างๆกัน และจากนั้นให้
โหนดตรวจวัดส่งข้อมูลผ่าน Cloud MQTT มายังเครื่องแม่ข่ายโดยไม่มี
การกำหนด QoS และใช้โปรแกรมสนิฟเฟอร์ในการดักจับจำนวน
ข้อความในการรับส่งจากตำแหน่งเริ่มต้นจนถึงเว็บไซต์ ดังรูปที่ 6

รูปที่ 4 การแสดงผลบนเว็บไซต์
3.3 ข้อจำกัดของระบบ
ระบบพัฒนาต้องรองรับไอพีทั้งรุ่นที่ 4 และรุ่นที่ 6 เมื่อติดตั้ง
ระบบต้ อ งใช้ ไ อพี จ ากเครื่อ งแม่ ข่ า ยจริ ง เพื่อ ให้ เ ครื่อ งแม่ ข่ า ยสามารถ
subscribe MQTT broker ได้
อุปกรณ์โหนดตรวจวัดต้องมีเกทเวย์เพื่อทำการแจกจ่ายไอพี
และรับข้อมูลจากโหนดตรวจวัดเพื่อทำ MQTT Publish
4.

การทดสอบการใช้งาน
ทดสอบการใช้งานระบบในส่วนของการส่งข้อมูลแบบเวลา
จริงซึ่งทำการทดลองติดตั้งชุดอุปกรณ์ทดลองดังรูปที่ 5 ณ ภาควิชา
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รูปที่ 6 เส้นทางการส่งข้อมูลและระยะเวลาในการส่งข้อมูล
4.2 ผลการทดสอบและวิจารณ์ผล
จากการทดสอบที่ 4.1.1 ทดสอบระยะเวลาที่ใช้ท้ังหมดในการ
ส่งข้อมูลผ่าน m13.cloudmqtt.com (Cloud MQTT) จากโหนดตรวจวัด
และแสดงผลบนเว็บไซต์ ได้ผลการทดลองดังรูปที่ จากการเพิ่มความถี่ใน
การร้องขอข้อมูลจากโหนดตรวจวัด จะพบว่าการส่งข้อมูลจากเครื่องแม่-
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ข่ายและนำมาแสดงผลข้อมูลที่ได้บนเว็บไซต์มีผลต่อระยะเวลาที่ใช้โดย
รวม พอๆกับการส่งข้อมูลจากโหนดตรวจวัดผ่าน Cloud MQTT Broker
มายังเครื่องแม่ข่าย ซึ่งเวลาในการร้องขอข้อมูลจากโหนวดตรวจวัดจะมีค่า
น้อยมากเมื่อเทียบกับเวลาของ 2 ส่วนหลัก

5.

บทสรุป
งานวิจั ย ระบบวิ เ คราะห์ แ ละแจ้ ง เตื อ นการใช้ ง านพลั ง งาน
เป็นการนำเทคโนโลยีการเชื่อมต่อที่หลากหลายมาประยุกต์เข้ากับอุปกรณ์
IoT เพื่อให้สามารถเก็บข้อมูลค่าต่างๆจากโหนดตรวจวัด เช่น พลังงาน
ไฟฟ้า อุณหภูมิ ความเข้ มแสง และนำมาจัดเก็บลงในฐานข้อมูล เพื่อให้
ง่ายต่อการสืบค้นข้อมูลย้อนหลังและนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์และแสดง
ผลข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ เพื่อนำเสนอข้อมูลความสัมพันธ์ต่างๆของ
ข้อมูลต่างๆ ว่ามีผลต่อพฤติกรรมการใช้งานทรัพยากรอย่างไรบ้าง และ
สามารถติดตามผลได้ตามเวลาจริง
สำหรับแนวทางในการพัฒนาต่อสามารถพัฒนาระบบ IoT ให้
มีความสามารถมากขึ้น โดยสามารถควบคุมการใช้งานพลังงานได้ตาม
เวลาจริง เช่น เปิดปิดการใช้งานทรัพยากรได้อัตโนมัติทันทีจากผล
วิเคราะห์ข้อมูล
6.

กิตติกรรมประกาศ
งานวิจัยนี้ได้รับทุนสนับสนุนจากการแข่งขันพัฒนาโปรแกรม
คอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทยครั้งที่ 19 จากศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งชาติ

รูปที่ 7 การทดสอบระยะเวลาที่ใช้ท้ังหมดในการส่งข้อมูล
สำหรั บ การแสดงผลบนเว็ บ ไซต์ เ มื ่ อ มี ก ารนำเครื ่ อ ง
คอมพิวเตอร์ที่ใช้กำลังไฟฟ้าขนาด 60 วัตต์ เปิดปิดในช่วงเวลาสั้นๆ ได้
ผลลัพธ์แสดงดังรูปที่ 8
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รูปที่ 8 การแสดงผลข้อมูลกำลังไฟฟ้าบนเว็บไซต์
จากการทดลองที่ 4.1.2 ทดสอบอัตราส่วนของข้อความที่ได้
รับจากการส่งข้อมูลจากโหนดตรวจวัดผ่าน m13.cloudmqtt.com (Cloud
MQTT) มายังเครื่องแม่ข่าย พบว่าเมื่อระบบถูกร้องขอข้อมูลในความถี่ที่
สูงขึ้น จะทำให้อัตราส่วนของจำนวนข้อความที่ส่งไปยัง Cloud MQTT
และจำนวนข้อความที่ได้รับกลับมายังเครื่องแม่ข่ายน้อยลง

รูปที่ 9 การทดสอบอัตราส่วนของข้อความที่ได้รับจากการส่งข้อมูล
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สมาร์ ทเทคโนโลยีสําหรับห้ องครัว
Smart Technology for Kitchen
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บทคัดย่อ

people entering the kitchen, the last system as the refrigerator system
will be calculate expires date then notify to you and display the
reminder through the control program.
The experiment results, this research offered allows the
observation and monitoring of people entering the kitchen to prevent
the danger of children entering the kitchen without adults. The control
system for electrical devices in the kitchen as well. And people used to
control the storage and selection of materials inside the refrigerator to
reduce expires of materials.

งานวิจยั นี้ เป็ นการศึกษาเกี่ยวกับระบบที่อาํ นวยความสะดวก
ในห้องครัว โดยการใช้สมาร์ ทเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มความสามารถให้กบั
อุปกรณ์ ต่างๆ ภายในห้องครัว มีการใช้ NodeMCU ที่มีความสามารถใน
การประมวลผลและรับส่ งข้อมูลแบบไร้สาย เพื่อทําการเชื่ อมต่อและสั่ง
การอุ ป กรณ์ ผ่า นเซิ ร์ ฟ เวอร์ ไ ด้ ซึ่ งสมาร์ เทคโนโลยีสํ า หรั บ ห้ อ งครั ว
ประกอบไปด้วยระบบการตรวจจับการเข้าออก ที่มีการบันทึ กภาพ นับ
จํานวนคนที่ เข้า-ออก ภายในห้อ งครั ว และตรวจสอบว่าเป็ นเด็ก หรื อ
ผูใ้ หญ่ ด้วยการใช้ความสู งในการแบ่งแยก, ระบบการเปิ ดปิ ดและควบคุม
ความสว่างของหลอดไฟ, ระบบปลั๊ก ไฟที่ ท าํ งานตามการตรวจสอบ
สถานะคนที่ เข้า ห้ อ งครั ว , ระบบตู ้เย็น เพื่ อ คํา นวณเวลาที่ อ าหารจะ
หมดอายุ และแสดงเตือนผ่านทางหน้าต่างควบคุม
จากการทดลองพ บว่ า งานวิ จ ั ย ที่ นํ า เสน อช่ ว ยให้ ก าร
สังเกตการณ์ และตรวจสอบผูค้ นที่ เข้าห้องครัวเพื่อป้ องกันอันตรายจาก
การที่ เด็ ก เข้าห้ อ งครั ว โดยไม่ มี ผู ใ้ หญ่ ไ ด้ สามารถควบคุ ม การใช้ง าน
อุ ป กรณ์ ไ ฟฟ้ า ภายในครั ว ได้อ ย่า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ และช่ ว ยให้ ผู ้ค น
สามารถควบคุมการจัดเก็บและเลือกใช้วตั ถุดิบภายในตูเ้ ย็นได้เพื่อลดการ
เน่าเสี ยของวัตถุดิบภายในตูเ้ ย็นได้

Keywords: smart technology, kitchen room, ibeacon

1. บทนํา

ปั จจุบนั ครอบครัวในสังคมไทย เป็ นครอบครัวที่ผใู ้ หญ่จาํ เป็ น
จะต้องออกไปทํางานตลอดเวลา มักปล่อยให้ลูกหลานยิง่ ที่อยูใ่ นวัยเด็กอยู่
บ้านเพียงตามลําพัง ซึ่ งเด็กมักซุกซน และเดินเข้าไปในห้องครัวตามลําพัง
เพื่อหาขนมของคบเคี้ยวเล่น หรื อเข้าไปหยิบสิ่ งของมีคมมาเล่น อาจทําให้
เกิดอุบติเหตุได้ เพราะห้องครัวโดยทัว่ ไปของสังคมไทยเป็ นห้องที่ไม่ได้
มีประตูปิด และมีลกั ษณะการวางของในห้องครัวที่ไม่เป็ นระเบียบดังรู ป
ที่ 1

คําสําคัญ: สมาร์ทเทคโนโลยี, ห้องครัว, ibeacon

Abstract

This research aimed to study about how to get more
comfortable in kitchen room by using smart technologies to help. By
adapting NodeMCU board to processing unit and wireless
communication for connected and control electrical devices by using
server. The smart technology for kitchen with consists as; the access
control system with image recording, count the number of people in-out
inside the kitchen and make sure to be a child or an adult by using a
height to discriminate. Next the on-off and control brightness system of
lamp. The plug-in power system that works by checking the status of

รู ปที่ 1 ห้องครัวทัว่ ไปของสังคมไทย
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นอกจากนี้ ผู ้ค นส่ ว นใหญ่ ม ัก ซื้ อ ของในการประกอบการ
ทําอาหารเป็ นจํานวนมากมาเก็บไว้ในตูเ้ ย็น เนื่องจากไม่สะดวกในการซื้ อ
ของเหล่านี้ ทุกวัน และไม่มีเวลาในการทําอาหารมากนัก มีผลทําให้ของที่
เก็บไว้ในตูเ้ ย็นเกิ ดการเน่ าเสี ย หมดอายุ ไม่ สามารถนํามาใช้ได้ ซึ่ งเป็ น
การสิ้ นเปลื อง เป็ นอย่างมาก และด้วยเทคโนโลยีในปั จจุบนั ที่เกี่ยวบ้าน
อัจฉริ ยะ[1],[2] ที่สามารถควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้ าภายในบ้าน และมีระบบ
รักษาความปลอดภัยที่สูงมาก จึงได้มีแนวความคิดที่จะทําระบบสมาร์ ท
เทคโนโลยีสาํ หรับห้องครัวนี้ ข้ ึนมา เพื่อช่วยในการเฝ้าระวังการเข้า-ออก
ห้ อ งครั ว ของเด็ก ตามลํา พัง เพิ่ ม การควบคุ ม ระบบการส่ อ งสว่างและ
ควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในห้องครัว เพื่อช่วยในการจัดการและประหยัด
พลังงานไฟฟ้ า รวมไปถึ งระบบคํานวณและแจ้งเตื อนวันหมดอายุของ
วัตถุดิบในตูเ้ ย็น เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการซื้อวัตถุดิบที่มากเกินไป

- วิ ธี ก า ร ม อ ดู เล ต : GFSK (Gaussian Frequency Shift
Keying)
- พ ลั ง ง า น ค ลื่ น วิ ท ยุ : -23dbm, -6dbm, 0dbm, 6dbm,
สามารถปรับผ่านคําสัง่ AT
- รัศมีการส่ ง: 100 เมตรในพื้นที่โล่ง (วัดโดยใช้ iPhone 4s)
- พลั ง งานไฟฟ้ า: ในขณ ะไม่ ท ํ า งาน 400uA - 1.5mA,
ในขณะทํางาน 8.5mA.

2. โมดูลทางฮาร์ ดแวร์ ทใี่ ช้
2.1 บอร์ ด NodeMCU

รู ปที่ 3 โมดูลบูลทูธ HM-10

บอร์ ด NodeMCU เป็ นบอร์ ด ที่ มี แ พลตฟอร์ ม แบบ Open
Source นิ ย มนํามาใช้พ ัฒ นาเป็ น IoT (Internet of Things) โดยใช้ภ าษา
Lua อัน เป็ นภาษาแบบ Scripting language ตัวบอร์ ดใช้โมดู ล ESP8266
SDK 1.4 เป็ นตัวประมวลผลและสั่งการหลัก [3] มี การสื่ อสารผ่านโมล
ดู ล UART ที่ เป็ นการสื่ อ สารแบบอนุ ก รม มี อ ัต ราการส่ ง ข้อ มู ล (Baud
Rate) ที่ สู ง และมี Wi-Fi ในตั ว ทํ า ให้ ส ามารถสื่ อสารไร้ ส ายผ่ า น
สายอากาศได้โดยมีโครงสร้างไดอะแกรม ดังรู ปที่ 2

2.3 โมดูลเซ็นเซอร์ วดั ความส่ องสว่ างแบบดิจิตอล

รู ปที่ 4 โมดูลเซ็นเซอร์วดั ความส่ องสว่างแบบดิจิตอล
โมดู ล เซ็ น เซอร์ ว ัด ความส่ องสว่ า งแบบดิ จิ ต อล [6] รุ่ น
Adafruit TSL2561 ใช้ ห าปริ ม าณแสงที่ ก ระทบลงบนวัต ถุ ต่ อ พื้ น ที่ มี
หน่วยเป็ น ลูเมนต่อตารางเมตร หรื อ lx (Lux) วัดได้ต้ งั แต่ 0 ถึง 17000
lx เชื่อมต่อกับไมโครคอนโทรลเลอร์ผา่ นทาง I2C สามารถอ่านค่าได้อย่าง
แม่นยํา
รูปที่ 2 ไดอะแกรมของ NodeMCU

2.2 โมดูลบูลทูธ HM-10

โมดู ล บลู ทู ธ HM-10 เป็ นโมดู ล ที่ ใช้ม าตรฐานบู ล ทู ธ 4.0 มี
ฟั งก์ชนั ประหยัดไฟ และรองรับการติดต่อกับอุปกรณ์ ibeacon พร้อมทั้ง
สามารถวัด ความแรงของสั ญ ญาณออกมาคํา นวณเป็ นระยะห่ างจาก
อุปกรณ์ได้ [4]-[5] มีคุณสมสบัติที่สาํ คัญดังนี้
- ส่ งและรับข้อมูลโดยไม่จาํ กัดจํานวนไบท์
- ย่านความถี่ใช้งาน: 2.4GHz ISM Band

รู ปที่ 5 โมดูลเซ็นเซอร์โฟโต้อิเล็กทริ ก
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2.4 โมดูลเซ็นเซอร์ โฟโต้ อเิ ล็กทริก

ทั้งนี้ ขึ้น อยู่กบั การเก็บรักษาของผูข้ าย, การเก็บ รักษา, บรรจุภณ
ั ฑ์ และ
ปั จจัยอื่นๆ

เซ็นเซอร์โฟโตอิเล็กทริ ก [7] เป็ นเซ็นเซอร์ประเภทอินฟราเรด
ที่มีระยะการทํางานที่ 3 - 50 ซม. สัญญาณรบกวนมีผลน้อยเนื่ องจากเป็ น
แสงอินฟราเรด ง่ายต่อการนําไปประกอบชิ้นงาน

4. การออกแบบ

3. การเก็บรักษาอาหารในตู้เย็น
3.1 อายุการเก็บรักษาเนื้อสั ตว์

จากการศึกษาเกี่ยวกับการเก็บรักษาอาหารในตูเ้ ย็น พบว่า อายุ
การเก็บรักษาเนื้อสัตว์จะมีอายุประมาณ 2-7 วัน [8] ทั้งนี้ข้ ึนอยูก่ บั การเก็บ
รักษาของผูข้ าย และปั จจัยอื่นๆ ด้วย โดยแสดงดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 อายุการเก็บรักษาเนื้อสัตว์ในตูเ้ ย็น
อายุการเก็บรักษาเนื้อสัตว์ในตูเ้ ย็นไม่ใส่ ช่องแช่แข็ง (โดยประมาณ)
เนื้อสด
เนื้อวัว
2 วัน
เนื้อหมู
2 วัน
เนื้อไก่
2 วัน
เนื้อปรุ งสุ ก
เนื้อวัว
7 วัน
เนื้อหมู
7 วัน
เนื้อไก่
7 วัน

รู ปที่ 6 โครงสร้างระบบ
จากรู ปที่ 6 ในการออกแบบระบบจะแบ่งออกเป็ น 2 ส่ วนคื อ
ส่ วนของฮาร์ ด แวร์ และส่ วนของโปรแกรม โดยในที่ น้ ี ขอนําเสนเพี ยง
บางส่ วนดังรู ปที่ 7

3.2 อายุการเก็บรักษาผักสด

อายุในการเก็บรักษาผักสด [9] แสดงได้ดงั ตารางที่ 2

ตารางที่ 2 อายุการเก็บรักษาผักสด
อายุการเก็บรักษาผักสดในตูเ้ ย็นไม่ใส่ ช่องแช่แข็ง (โดยประมาณ)
หน่อไม้ฝรั่ง
7 วัน
บรอคโคลี่
10 วัน
ผักกาดแก้ว
10 วัน
ผักกาดหอม
5 วัน
ผักโขม
5 วัน
แตงกวา
7 วัน
ข้าวโพด
7 วัน
ถัว่ ฝักยาว
7 วัน
เห็ด
10 วัน
อายุการเก็บรักษาโดยเฉลี่ย
7 วัน

รู ปที่ 7 การทํางานในส่ วนฮาร์ดแวร์
จากรู ปที่ 7 จะใช้เซิ ร์ฟเวอร์เป็ นตัวสัง่ การควบคุมและแสดงผล
หลัก ผ่ านเครื อ ข่ ายไร้ ส ายแบบ Wi-Fi โดยมี NodeMCU เป็ นตัว เชื่ อ ม
ระหว่างเครื อ ข่ ายกับ ระบบย่อ ยของระบบสมาร์ ท เทคโนโลยีสํ าหรั บ
ห้องครัว

จากตารางที่ 2 เป็ นอายุ ข องผัก สดชนิ ดต่ า งๆ ในตู ้ เ ย็ น
โดยประมาณ และแสดงอายุการเก็บ รั กษาโดยเฉลี่ ยของผักทั้ง 9 ชนิ ด
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5. ผลการทดลอง

ห้องให้เหมาะสมต่ อการใช้งาน และระบบสามารถควบคุ มการเปิ ดปิ ด
อุปกรณ์ไฟฟ้าจากเว็บไซต์ในกรณี ที่ผใู ้ ช้ลืมปิ ดอุปกรณ์ต่างๆ เมื่อออกจาก
บ้าน นอกจากนี้ ระบบสามารถช่ วยคํานวณระยะเวลาในการเก็บ รั กษา
เนื้ อ สั ต ว์แ ละผัก สดภายในตู ้เย็น ให้ กับ ผู ้ใช้ไ ด้ ทําให้ ผู ้ใช้ส ามารถลด
ค่าใช้จ่ายในการซื้ อเนื้อสัตว์และผักสดเพื่อเก็บไว้ในตูเ้ ย็นได้
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รูปที่ 8 หน้าต่างเว็บไซต์หลัก
ในการใช้ระบบสมาร์ ทเทคโนโลยีสาํ หรับห้องครัวจะทํางาน
ผ่านเว็บไซต์ ดังรู ปที่ 8 เมื่อทําการ login แล้วจึงจะสามารถสั่งการในส่ วน
ต่างๆ ได้ ดังเช่นรู ปที่ 9 และรู ปที่ 10 ตามลําดับ

รูปที่ 9 การควบคุมระบบความสว่าง

รูปที่ 10 หน้าต่างแสดงอายุการเก็บรักษาเนื้อสัตว์และผักสดในตูเ้ ย็น
จากรู ปที่ 10 จะแสดงอายุการเก็บรักษาเนื้ อสัตว์และผักสดใน
ตู ้เย็น ในรู ป แบบของสี 3 สี คื อ สี ฟ้ าสําหรั บ เนื้ อ สั ตว์ห รื อ ผักสดที่ ยงั มี
ความสดใหม่ สี เหลื อ งสําหรั บ ใกล้ห มดอายุ และสี แดงสําหรั บ พวกที่
หมดอายุแล้ว

6. สรุ ป

งานวิจยั ที่ นําเสนอนี้ สามารถช่ วยตรวจสอบและแสดงภาพ
ของผูท้ ี่เข้าออกห้องครัวผ่านทางเว็บไซต์ โดยผูใ้ ช้ที่เป็ นผูใ้ หญ่จะสามารถ
เข้าใช้งานห้องครัวได้โดยระบบจะช่วยในการควบคุมความสว่างภายใน
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บทคัดย่อ

2. หลักการทางาน

งานวิจยั เรื่ อง เครื่ องตรวจจับสัญญาณวายฟาย สาหรับรี สตาร์ ท
อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย มีวตั ถุประสงค์เพื่อใช้ในการตรวจสอบ
และแก ้ไข เมื่อเกิดการหยุดทางานของอุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย
เพื่อให้อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สายสามารถใช้งานได้ต่อเนื่องลดเวลา
ของการแก ้ไขปั ญหาการหยุดทางานนี้ได้ในกรณี ที่ ผดู ้ ูแลระบบไม่อยู่ใน
สถานที่และสามารถทางานได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ

ไมโครคอนโทรลเลอร์ ทางานร่ วมก ับอุปกรณ์เชื่อมต่อเครื อข่ายไร้สาย
จะเชื่อมต่อเข้า ก ับเครื อข่าย ของอุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย เพื่อ
ทางานการตรวจจับการหยุดทางานของอุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย
โดยใช้หลักการตรวจจับ ด้วยวิธีการเช็คสถานะการเชื่อมต่อ ระหว่าง
อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย และนาข้อมูล IP Address ที่ได้รับมาจาก
อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย มาทาการตรวจเช็คข้อมูล IP Default
Gateway (Network ID) และทดลองการเชื่อมต่อบนเครื อข่ายด้วยคาสั่ง
Ping [3],[5]
เมื่อเครื่ องตรวจจับพบสถานะไม่สามารถเชื่อมต่อได้ใน 5 ครั้ง เครื่ อง
จะสั่งให้ปิดการทางานของอุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สายและเชื่อมต่อ
ใหม่ อีกครั้ง ในอีกขั้นตอนเมื่อเครื่ องเชื่อมต่อได้สาเร็ จ จะทาการทดลอง
การเชื่อมต่อบนเครื อข่ายด้วยคาสั่ง Ping ระหว่าง อุปกรณ์กระจาย
สัญญาณไร้สาย ในทุกๆ 5 นาที จนครบ 12 ครั้ง แล้วนามา ประมวล ผล
หากจานวนการ Ping ที่ไม่ผ่านทั้งหมดมากกว่า 50% [5] เครื่ องจะทาการ
สั่งให้ปิดการทางานของอุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย อีกครั้ง และทา
การเชื่อมต่อใหม่อีกครั้ง เมื่อการประมวลผลการ Ping ในทุกๆครั้งเครื่ อง
จะบันทึกข้อมูลการ Pingไว้และเริ่ มเก็บข้อมูลการ Ping ใหม่ในรอบ
ต่อไป และระหว่างการทดลองการเชื่อมต่อบนเครื อข่ายด้วยคาสั่ง Ping
นั้น หากพบสถานะไม่สามารถ เชื่อมต่อได้ใน 5 ครั้ง เครื่ องจะสั่งให้ปิด
การทางานของอุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สายและเชื่อมต่อใหม่ อีกครั้ง
และในทุกๆ ครั้งที่ทาการเชื่อมต่อได้สาเร็ จ หากพบว่าได้รับ IP Address
ที่ไม่ถูกต้องตาม IP Default Gateway (Network ID) [4],[5] เนื่องจาก
(Network ID) ไม่ตรงก ัน เครื่ องจะ สั่งให้ปิดการทางานของอุปกรณ์
กระจายสัญญาณไร้สายและเชื่อมต่อใหม่ อีกครั้ง
การทางานของเครื่ องในการสั่งให้ปิดการทางานของอุปกรณ์กระจาย
สัญญาณไร้สายและเชื่อมต่อใหม่ โดย จะส่ งสัญญาณผ่านทางวงจร
โซลิดสเตทรี เลย์ ให้ตดั แหล่งจ่ายไฟของอุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย
และใช้เวลาประมาณ 3-5 นาที เพื่ อให้อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย
เคลียร์ หน่วยความจาและลด อุณหภูมิ ให้ เย็นลง แล้วจึงสั่งให้เปิ ดการ
ทางานใหม่ตามแผนผัง รู ปที่ 1

คาสาคัญ : อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย, ที่อยู่หมายเลขไอพี , การ
ทดลองการเชื่อมต่อเครื อข่าย
The research on the wireless network detector for the access point
restarts. It is objectives for using monitoring and editing when the
access point has stopped working, solving problems in case the
administrator is not there and hardware have working good efficiency.
Keyword : Access Point , IP Address, IP Default Gateway, Ping

1. บทนา
คณะผูจ้ ดั ทางานวิจยั นี้ได้เล็งเห็นปั ญหาของอุปกรณ์ กระจายสัญญาณ
ไร้สาย (Access Point) เมื่อเวลา ที่ ผใู ้ ช้ งานเชื่อมต่อ บนเครื อข่ายของ
อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สายเป็ นจานวนมาก อาจจะเกิด ปั ญหาการ
ทางานเกินความสามารถของอุปกรณ์ ที่ผิ ดปกติ โดยไม่สามารถเชื่อมต่อ
ได้ [1] ซึ่งจะมีอาการหยุดทางานทันทีหรื อทางานผิดปกติโดยไม่สามารถ
เชื่อมต่อได้ [5] จาเป็ นต้องแก ้ไข โดยการปิ ดอุปกร ณ์ และเปิ ดอุปกรณ์
ใหม่จึงจะสามารถทางานได้ปกติ และในติด ตั้งของอุปกรณ์ที่ มีความสู ง
เกิดความยุ่งยากในการแก ้ไขให้ใช้งานได้ นั้น ทั้งนี้เพื่อความสะดวกต่อ
การตรวจสอบและแก ้ไข คณะผูเ้ สนอ งานวิจยั นี้ได้คิดจัดทา เครื่ อง
ตรวจจับสัญญาณวายฟาย สาหรับรี สตาร์ ทอุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้
สาย เพื่อใช้ในการตรวจสอบแก ้ไข ปั ญหาของอุปกรณ์ ไม่ให้หยุดการ
ทางาน โดยใช้ เวลานาน เพื่อให้การใช้งานเครื อข่ายอินเทอ ร์ เน็ตของ
ผูใ้ ช้งานได้ต่อเนื่อง ไม่ติดขัด และลดเวลาของการแก ้ไขปั ญหาการหยุด
ทางานนี้ได้ในกรณี ผดู ้ ูแลระบบไม่อยู่ในสถานที่ในการตรวจเช็คระบบ
เพื่อซ่อมบารุ งให้ระบบเครื อข่ายใช้งานได้ [2]
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2.2 การออกแบบและติดตั้ง

รู ปที่ 3 ตัวเครื่ องออกแบบโดยโปรแกรม Solid Works พิมพ์ช้ินงาน
โดยเครื่ องพิมพ์สามมิติ
ตัว กล่อง (Package) ออกแบบโดยใช้โปรแกรม Solid Works แล้ว
นามาพิมพ์ช้ินงานโดยเครื่ องพิมพ์สามมิติ (3D Printer)

รู ปที่ 1 แผนผังการทางานของเครื่ องตรวจจับการหยุดทางานสาหรับ
อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย

รู ปที่ 4 การติดตั้ง
ตัวเครื่ องทาการติดตั้งไว้ก ับอุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย จานวน
1 เครื่ อง ที่ช้ นั 1 อาคาร 6 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี และได้ติดตั้ง
ตัวเครื่ องโดยระยะห่างจากอุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย 5 เมตร

2.1 รู ปแบบการทางานของวงจร

3. ข้ อมูลเหตุการณ์ ของเครื่องตรวจจับสั ญญาณวายฟาย
สาหรับรีสตาร์ ทอุปกรณ์ กระจายสั ญญาณไร้ สาย
เนื่องจากความต้องการบันทึกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในระหว่างการทา
การตรวจเช็ค ของ เครื่ องตรวจจับสัญญาณวายฟาย สาหรับรี สตาร์ ท
อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย ผูว้ ิจยั ได้ดาเนินการติดตั้งอุปกรณ์เพื่อ
ช่วยการบันทึกข้อมูลในการทางานของตัวเครื่ องไว้ โดยนาโมดูลเวลา
และโมดูลหน่วยความจามาใช้งานและเขียนโปรแกรมข้อมูลเหตุการณ์ที่
เกิดขึ้นเพิม่ เพื่อนาไปสู่ การวิเคราะห์และแก ้ไขปั ญหาของ อุปกรณ์
กระจายสัญญาณไร้สาย โดยมีขอ้ มูลของเหตุการณ์ดงั นี้
ตารางที่ 3.1 ข้อมูลเหตุการณ์ของเครื่ องตรวจจับสัญญาณวายฟายสาหรับ
รี สตาร์ ทอุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย

รู ปที่ 2 การทางานของวงจร
ไมโครคอนโทรลเลอร์ ทางานร่ วมก ับอุปกรณ์เชื่อมต่อเครื อข่ายไร้
สายเพื่อ เชื่อมต่อกับอุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สายและ
ทาการ
ประมวลผล แล้วสั่ งการให้ก ับอุปกรณ์ในระบบดาเนินการตาม แผนผัง
รู ปที่ 1 และแสดงผลสถานะของเครื่ องผ่านทางจอแอลซีดี

th

สาเหตุของปัญหา

การดาเนินการของเครื่อง

ขาดการเชื่อมต่อใน 5 ครั้ง
รับ IP ผิดคลาส
เชื่อมต่อใหม่แต่รับ IP ผิดคลาส

รี สตาร์ทอุปกรณ์กระจายสัญญาณ
รี สตาร์ทอุปกรณ์กระจายสัญญาณ
รี สตาร์ทอุปกรณ์กระจายสัญญาณ

หลุดการเชื่อมต่อ
Ping ผ่าน
Ping ไม่ผ่าน
เมื่อ ทดสอบ Ping ครบในจานวน 12
ครั้ง

เก็บข้อมูลการหลุดการเชื่อมต่อไว้
เก็บข้อมูล Ping ผ่านไว้
เก็บข้อมูล Ping ไม่ผ่านไว้
นาข้อมูลการ Ping มาประมวลผล หาก Ping
ไม่ผ่านมากกว่า 5 ครั้ง ระบบจะรี สตาร์ท
อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สายทันที

เริ่ มต้นการตั้งค่าระบบ

บันทึกข้อมูลเริ่ มการทางานของเครื่ อง
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ตารางที่ 4.3 ผลการทดลองเมื่อ เครื่ องตรวจจับสัญญาณวายฟาย สาหรับ
รี สตาร์ ทอุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย เกิดความผิดพลาดระบบไม่
สามารถทางานได้ (System Error)

4. ผลการทดลอง
จากการทดลองสามารถเก็บ ผลการทดลองของเครื่ องได้จาก ข้อมูล
เหตุการณ์ที่ถูกเก็บไว้ในโมดูลหน่วยความจาและมีผลการทดลองดังนี้
ตารางที่ 4.1 ผลการทดลองการเชื่อมต่อก ับ อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้
สาย (Ping)
วัน / เดือน / ปี
(24 ชั่วโมง)
27/ 10/ 2559
28/ 10/ 2559
29/ 10/ 2559
30/ 10/ 2559
31/ 10/ 2559
1/ 11/ 2559
2/ 11/ 2559
3/ 11/ 2559
4/ 11/ 2559

จานวน
Ping
274
274
275
274
273
275
275
277
273

จานวนครั้ง
ที่ Ping ผ่ าน
269
271
261
265
267
269
262
273
257

5/ 11/ 2559
6/ 11/ 2559
7/ 11/ 2559
8/ 11/ 2559
9/ 11/ 2559
10/ 11/ 2559
11/ 11/ 2559
*12/ 11/ 2559
รวม

267
276
274
276
275
274
272
268
4652

258
274
265
274
265
264
262
258
4514

จานวนครั้ง
ที่ Ping ไม่ ผ่าน
1+1+1+1+1=5
1+[2]=3
1+[4]+[4]+[3]+1+1=14
1+1+1+1+1+[2]+[2]=9
1+1+1+1+1+1=6
1+1+1+[2]+1=6
1+[2]+1+[3]+1+1+1+[3]=13
1+1+[2]=4
1+1+[2]+1+[2]+[2]+1+[2]+[2]+1+1=
16
[2]+1+1+[4]+1=9
1+1=2
1+1+[2]+[2]+[3]=9
1+1=2
1+[2]+1+[3]+[2]+1=10
1+1+1+1+[5]+1=10
1+[2]+1+1+1+[2]+1+1=10
[3]+[7]*=10
138

[12/ 11/ 2559]
14:48 น.

[12/ 11/ 2559]
14:58 น.

[12/ 11/ 2559]
16:25 น.

[12/ 11/ 2559]
16:33 น.

เวลาใน
การหยุด
ทางาน
5 นาที

กลับมา
ทางานได้
ต่ อเนื่อง
ปกติ

3 นาที

ปกติ

[26/ 10/ 2559]
20:17 น.
[31/ 10/ 2559]
20:29 น.

[31/ 10/ 2559]
20:24 น.
[5/ 11/ 2559]
02:05 น.

[5/ 11/ 2559]
02:08 น.

[12/ 11/ 2559]
01:08 น.

ทางาน
ต่ อเนื่อง
120 ชัว่ โมง
(5 วัน)
101 ชัว่ โมง
30 นาที
(4 วัน)
168 ชัว่ โมง
(7 วัน)

เริ่มทางานอีกครั้ง
[31/ 10/ 2559]
20:29 น.
[5/ 11/ 2559]
02:08 น.
[12/ 11/ 2559]
01:13 น.

ไม่ สามารถ
ทางานได้
5 นาที
3 นาที

5 นาที

จากการที่ได้ทดลองในระยะเวลารวม 16 วัน สามารถสรุ ปผลได้ดงั นี้
5.1 สรุ ปผลการทดสอบการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ กระจายสัญญาณไร้ สาย
จากผลทดลองในตารางที่ 4.1 สรุ ปผลทดลองการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์
กระจายสัญญาณไร้สาย (Ping) ได้ 4,652 ครั้ง และ สามารถทดสอบการ
เชื่อมต่อกับอุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สายได้ 4,514 ครั้ง ซึ่งผลทดลอง
ดังกล่าว สามารถสรุ ปได้ว่ามีประสิ ทธิภาพในทด ลองการเชื่อมต่อก ับ
อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย
Performance of connections test = 97.03 %

5.2 สรุ ปผลการทดลองการตรวจจับการหยุดทางานของอุปกรณ์ กระจาย
สัญญาณไร้ สาย
จากผลการทดลองในตารางที่ 4.2 พบว่าอุปกรณ์กระจายสัญญาณ
ไร้สายมีการหยุดทางานและทางานผิดปกติ 2 ครั้ง และเครื่ อง ได้ทาการ
รี สตาร์ ทอุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย และสามารถกลับมาทางานได้
ปกติใน 2 ครั้ง หลังจากที่ได้ทาการรี สตาร์ ทอุปกรณ์กร ะจายสัญญาณไร้
สาย โดยสามารถสรุ ปผลในการรี สตาร์ ทอุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย
ใช้เวลาเฉลี่ย 4 นาที

ตารางที่ 4.2 ผลการทดลองเมื่อ เครื่ องตรวจจับ พบว่าอุปกรณ์กระจาย
สัญญาณไร้สายทางานผิดปกติ (Reset)
เริ่มทางานใหม่

หยุดทางาน

5. สรุปผล

หมายเหตุ จานวนครั้ง Ping ที่ไม่ผ่าน x+x+x=y หมายถึง จานวน 1 ครั้ง
และหากมากกว่า 1 ครั้ง จะเป็ น [x]=y ในรอบการทดลองการเชื่อมต่อ

รีสตาร์ ท

เริ่มทางาน

ที่มาและสาเหตุ

5.3 สรุ ปผลเวลาการทางานต่อเนื่องของเครื่องตรวจจับการหยุดทางาน
ของอุปกรณ์ กระจายสัญญาณไร้ สาย
จากผลการทดลองในตารางที่ 4.3 สามารถสรุ ประยะเวลาการ
ทางานต่อเนื่องของ เครื่ องตรวจจับสัญญาณวายฟาย สาหรับรี สตาร์ ท
อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย ระบบทางานเกิดความผิดพลาดหยุด
ทางานไป 3 ครั้ง ในการทดลอง สามารถทางานได้ต่อเนื่องเฉลี่ย 129.8
ชัว่ โมง (5.4 วัน) และสามารถกลับมาทางานใหม่อีกครั้งได้ในเวลาเฉลี่ย
4.3 นาที ซึ่งปั ญหาที่เกิดขึ้นอาจเกิดจากสาเหตุความผิดพลาดหลายปั จจัย
เช่น ระบบไฟฟ้ า, อุณหภูมิของเครื่ อง เป็ นต้น โดยจะต้องทา การติดตั้ง
เครื่ องสารองไฟฟ้ า เพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีปัญหาของระบบไฟฟ้ าในอาคาร
และความผิดพลาดนี้มีผลต่อ เสถียรภาพของเครื่ อง และอุปกรณ์กระจาย
สัญญาณไร้สาย

จานวนการทดสอบ
การเชื่อมต่อเกิด
ความผิดพลาด
มากกว่า 5 ครั้ง
หลุดการเชื่อมต่อ
กลับมาเชื่อมต่อได้
แต่รับ IP Address
มาไม่ถูกต้อง

ทางานผิดปกติ คือ ระบบตรวจพบว่า อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย มี
ผลตอบสนองที่ผิดตามเงื่อนไข
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สรุ ป ผลการทดลอง ของเครื่ องจากการทดลองก ับอุปกรณ์กระจาย
สัญญาณไร้สายจานวน 1 เครื่ อง เพื่อทดลองให้เห็นถึงการตรวจจับการ
หยุดทางานของอุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย ในกรณี ที่ผดู ้ ูแลระบบ
ไม่สามารถตรวจเช็คและแก ้ไขปั ญหาในเวลาทาการ ได้ ซึ่งส่ งผลให้การ
พร้อมใช้งานของอุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สายหยุดทางานได้
ในแนวทางการพัฒนาเพื่อใช้งานก ับอุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย
ที่มีจานวนมากขึ้นนั้น สามารถพัฒนาได้หลายแนวทางอาทิเช่น การ
ตรวจจับในลักษณะอนุกรมไปตาม ลาดับ จานวน ของอุปกรณ์กระจาย
สัญญาณไร้สาย และเพิม่ เทคนิคในการตรวจจับและการประมวลผล
ทั้งนี้ข้ นึ อยู่ก ับระบบเครื อข่ายที่ใช้งาน และอีกส่ วนหนึ่งพบว่าโมดูลเวลา
ที่ใช้ในการกาหนดอ้างอิงบันทึกผลที่เกิดขึ้นมีความคลาดเคลื่อน
โดยประมาณ 25 % ทาให้ตอ้ งพัฒนา โมดูลเวลา ใหม่และ สามารถ
นาไปใช้งานได้จริ งนาไปประยุกต์ ใช้งาน ก ับอุปกรณ์ Network ได้ เช่น
เราเตอร์ , สวิตซ์ , กล้อง วงจรปิ ดแบบ ไอพี , เป็ นต้น และตัวเครื่ องมี
ประสิ ทธิภาพการทางานแก ้ไขปั ญหาได้100% จากการทดสอบ 17 วัน
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group by multiple comparison pos-hoc analysis method. The result
reveal that the geometric pattern series captcha were effective because
the internet users 80 in 100 users could pass the challenge. And when
consider with amount of sample pattern series, the result strongly
supported that the number of sample pattern series have effect on the
time to finding the correct answer of sample groups at the confidence
level of p<0.05. And the result also shown that an appropriated amount
of sample pattern series should be 2 or more samples because 2 sample
can be made internet user have enough clue for series relationship. That
make internet user can find the missing shape form the pattern which
become the correct answer in short time.

บทคัดย่ อ
ในการศึ ก ษาครั้ งนี้ เป็ นการศึ ก ษาถึ งผลกระทบของจานวน
ตัวอย่างอนุ กรมของแคปท์ชาอนุกรมแบบรู ปเรขาคณิ ต ทาการศึกษาใน
กลุ่มผูใ้ ช้งานอินเตอร์เน็ตโดยกาหนดจานวนกลุ่มตัวอย่างจานวน 400 คน
นาผลที่ได้มาทาการวิเคราะห์หาค่าประสิ ทธิ ภาพของแคปท์ชาและการใช้
งานได้ของแคปท์ชา ทาการวิเคราะห์ขอ้ มูลเพื่อหาระดับนัยสาคัญและหา
ค่าความแตกต่างของค่ าเฉลี่ ยโดยใช้วิธี ก ารเปรี ยบเที ยบแบบ Multiple
comparison ผลการศึ ก ษาแสดงให้ เ ห็ น ว่ า แคปท์ช าอนุ ก รมแบบรู ป
เรขาคณิ ตนับเป็ นแคปท์ชาที่มีประสิ ทธิ ภาพ จากเปอร์ เซ็นต์ความสาเร็ จ
ในการตอบของแคปท์ช าอนุ ก รมแบบรู ป เรขาคณิ ต ที่ มี เ ปอร์ เ ซ็ น ต์
ความสาเร็ จมากกว่า 80 เปอร์ เซ็ นต์ทุกระดับของกลุ่มตัวอย่าง และเมื่ อ
พิจารณาถึ งผลของจานวนตัวอย่างอนุ กรมของแคปท์ชาอนุกรมแบบรู ป
เรขาคณิ ตพบว่าจานวนตัวอย่างมีผลต่อระยะเวลาในการหาคาตอบอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิ ติที่ระดับ ความเชื่ อ มัน่ ร้ อยละ 95 (P≤0.05) และเมื่ อ
พิจารณาถึงจานวนตัวอย่างที่เหมาะสมที่จะใช้ในแคปท์ชาอนุกรมแบบรู ป
เรขาคณิ ต พบว่า จ านวนตัว อย่า งอนุ ก รมที่ เ หมาะสมควรใช้ จ านวน 2
ตัวอย่างอนุ กรมก็เพียงพอที่จะเป็ นแนวทางให้ผใู ้ ช้บอกถึงความสัมพันธ์
ของอนุกรมที่กาหนดและคาดการณ์ได้ว่า รู ปเรขาคณิ ตที่หายไปคืออะไร
จนสามารถได้คาตอบที่ถูกต้องเพื่อผ่านเข้าไปใช้งานในระบบเน็ตเวิร์คได้

Keywords: Geometric Pattern series captcha, Sample Amount,
Usability, Effectiveness of captcha

1. บทนา
แคปท์ชา (CAPTCHA) ย่อมาจาก Completely Automated
Public Turing Computer and Humans Apart หมายถึง กลไกอัตโนมัติที่
ใช้ทดสอบเพื่อให้ทราบว่า มนุษย์ หรื อ คอมพิวเตอร์ กาลังดาเนิ นกิ จกรรม
อย่างใดอย่างหนึ่ งกับระบบเครื อข่าย ใช้ในการช่ วยตัดสิ นใจว่าผูท้ ี่ กาลัง
ติดต่อกับเว็บเซิ ร์ฟเวอร์ เป็ นมนุ ษย์หรื อไม่ แคปท์ชานับเป็ นด่านหน้าของ
ระบบเครื อข่ายที่ สาคัญในการช่ วยป้ องกัน “Bot” หรื อ “Robot” ซึ่ งถื อ
เป็ นภัยคุ กคามต่อระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ ซึ่ งระดับการคุ กคามของ
บอทนั้นมีต้ งั แต่การสร้ างความราคาญใจ ไปจนถึ งการการสแปมเอกสาร
(Spam) ส่ งผลให้ระบบเครื อข่ายไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติหรื อที่เรี ยก
กันว่าระบบล่ม แคปท์ชาแบบอนุกรมแบบรู ปเรขาคณิ ตเป็ นแคปท์ชาอีก
รู ปแบบหนึ่ งที่มี ความน่ าสนใจ และมี ป ระสิ ท ธิ ภาพในการใช้งานสู งมี
ลัก ษณะเป็ นแคปท์ช าที่ มี ก ารใช้ ห ลัก ความสั ม พัน ธ์ ข องสิ่ ง ต่ า งๆ ที่ มี
ลักษณะสาคัญบางอย่างร่ วมกันอย่างมีเงื่ อนไข โดยบุคคลสามารถจะคิด
และอธิบายความสัมพันธ์เหล่านั้นได้ ต้องใช้การสังเกต การวิเคราะห์ หา

คาสาคัญ: แคปท์ชาอนุ กรมแบบรู ปเรขาคณิ ต , จานวนตัวอย่างอนุ กรม,
การใช้งานได้,ประสิ ทธิภาพของแคปท์ชา

Abstract
In this paper, the effect of the number of sample on usability
and effectiveness in geometric pattern series captcha were studied. We
use 400 internet users as the sample. Effectively index and usability
index were determined by developing geometric pattern series captcha
in 3 levels based on amount sample of pattern series. And then we
analyze the data by using statistic program and analyze the difference of
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เหตุผลสนับสนุนจนได้บทสรุ ปอันเป็ นที่ยอมรับได้ ซึ่ งความสัมพันธ์อาจ
มาในรู ปแบบของชุ ด ของตัว เลข รู ปภาพ หรื อรู ปเรขาคณิ ต ที่ มี
ความสั ม พัน ธ์ ก ั น อย่ า งใดอย่ า งหนึ่ ง ซึ่ งเมื่ อ ทราบกฎเกณฑ์ ห รื อ
ความสัม พัน ธ์ ที่ ก าหนดในแต่ ล ะแบบรู ป ก็ จ ะสามารถคาดเดาหรื อ
คาดการณ์ได้ว่า สิ่ งต่างๆ รู ปเรขาคณิ ต รู ปอื่นๆ หรื อ จานวนที่หายไปคือ
อะไร โดยไม่จาเป็ นต้องอาศัยภาษาอื่นใดในการช่ วยอธิ บาย ซึ่ งจะช่ วยใน
เรื่ องของข้อจากัดทางภาษา และสร้างแคปชาต์ที่มีลกั ษณะเป็ นภาษาสากล
โดยใช้ค ณิ ตศาสตร์ ในลัก ษณะอนุ ก รมแบบรู ป ที่ เ ป็ นนับเป็ นอนุ ก รม
พื้นฐาน สามารถคิดแก้ปัญหาโดยผ่านการใช้กระบวนการคิ ดวิเคราะห์
ด้วยเหตุด้วยผลโดยไม่จาเป็ นต้องมีทกั ษะการคานวณ อาศัยแนวคิดของ
การใช้กระบวนการคิ ด สรุ ป และแก้ปัญหา ทาให้ผูว้ ิจยั เห็ นว่าแคปท์ชา
แบบอนุ กรมแบบรู ปเรขาคณิ ตเป็ นที่น่าสนใจ และสามารถที่จะแยกแยะ
และทาการตรวจสอบความเป็ นมนุษย์ (Human) หรื อ หุ่ นยนต์ (BOT) ได้
แต่อย่างไรก็ตามปั ญหาที่ สาคัญประการหนึ่ งของการใช้แคปท์ชาแบบ
อนุ กรมแบบรู ปเรขาคณิ ต นั่นคื อการสร้ างประสบการณ์ หรื อการสร้ าง
กระบวนการคิ ด ให้ ก ับ มนุ ษ ย์จ นสามารถที่ จ ะสรุ ป และคาดเดาหรื อ
คาดการณ์ได้วา่ รู ปเรขาคณิ ตรู ปใด ที่จะต้องระบุเพื่อให้ผ่านช่ องทางเข้าสู่
ระบบเครื อข่ายได้
ดังนั้นการกาหนดจานวนตัวอย่างที่ เหมาะสมจึ งเป็ นเรื่ องที่ มี
ความส าคัญเป็ นอย่า งมาก เพราะถ้ามี อนุ ก รมตัวอย่างน้อ ยเกิ น ไปอาจ
ส่งผลให้มนุษย์ไม่สามารถระบุรูปเรขาคณิ ตที่ถูกต้อง หรื อถ้าใช้ตวั อย่างที่
มากเกินไปก็อาจส่งผลต่อการใช้งานหรื อการเสี ยพื้นที่ในหน้าเว็บเพจโดย
ไม่จาเป็ น ดังนั้นในการศึกษาครั้งนี้ จึงมีความสนใจที่จะทาการศึกษาถึ งผล
ของจานวนตัวอย่างอนุกรมต่อการใช้งานได้และประสิ ทธิ ภาพของแคปท์
ชาอนุ ก รมแบบรู ป เรขาคณิ ต เพื่ อเป็ นแนวทางในการพัฒนาแคปท์ช า
อนุกรมแบบรู ปเรขาคณิ ตที่สามารถใช้งานได้จริ งต่อไป

2.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ในการศึ กษาครั้งนี้ ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือประชาชน
ผู้ใ ช้ อิ น เตอร์ เ น็ ต อ้า งอิ ง จากข้อ มู ล การส ารวจของส านัก งานพัฒ นา
ธุรกรรมทางอิ เล็กทรอนิ กส์ (องค์การมหาชน) (ETDA) พบว่ามีจานวน
ผูใ้ ช้อินเทอร์ เน็ต ปี 2559 (Thailand Internet User Profile 2016) ทั้งสิ้ น
38,015,725 คน จากนั้น น ามาค านวณหาจานวนกลุ่ ม ตัว อย่างที่ ใ ช้ ใ น
การศึกษา โดยใช้สูตรของ TARO YAMANE ดังนี้
สูตร n = N / 1+ N (e)2
โดย n = ขนาดตัวอย่างที่คานวณได้
N = จานวนประชากรที่ทราบค่า
e = ค่าความคลาดเคลื่อนที่จะยอมรับได้เท่ากับ 5%
จานวนกลุ่มตัวอย่าง = 38,015,725/1+38,015,725(0.05)2
= 400 คน
จากนั้ น ท าการสุ่ ม แบบ Accidental Sampling โดยการ
ประชาสัม พัน ธ์เ ชิ ญ ชวนผู้สนใจเข้าร่ ว มโครงการทาการกรอกข้อมู ล
ทัว่ ไปและทาแบบทดสอบเกี่ยวกับแคปท์ชาอนุกรมแบบรู ปเรขาคณิ ตผ่าน
ระบบเครื อข่าย จนได้กลุ่มตัวอย่างครบตามจานวนที่ตอ้ งการ

2.3 ระเบียบวิธีการศึกษา
การศึ กษาถึ งปั จจัยด้านจานวนตัวอย่างอนุ กรมของแคปท์ช า
อนุกรมแบบรู ปเรขาคณิ ตที่เหมาะสม ทาการศึกษาเกี่ ยวกับการใช้งานได้
และประสิ ท ธิ ภ าพของแคปท์ช า วางแผนการทดลองแบบ Factorial
Design มีข้ นั ตอนกระบวนการศึกษาดังนี้
1.ผูว้ ิจยั ได้ทาการพัฒนาแคปท์ชาอนุกรมแบบรู ปเรขาคณิ ตขึ้น
โดยใช้ภ าษา C# ร่ วมกับ การใช้โ ปรแกรมฐานข้อมู ล ในการจัด เก็ บ
แบบสอบถาม
2.พัฒ นาเครื่ องมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการเก็ บ ข้ อ มู ล ประกอบด้ ว ย
แบบสอบถามข้อมู ลทัว่ ไป และแบบทดสอบเกี่ ยวกับแคปท์ช าอนุ กรม
แบบรู ปเรขาคณิ ต ที่มีการกาหนดจานวนตัวอย่างไว้ 3 ระดับ ทาการติดตั้ง
แคปท์ชาอนุกรมแบบรู ปเรขาคณิ ต แบบสอบถามและแบบทดสอบลงบน
เซิ ร์ฟเวอร์ ประชาสัมพันธ์ให้กลุ่มตัวอย่างที่สนใจเข้าร่ วมทาการศึกษาเข้า
มาทดลองทาแบบทดสอบจนได้จานวนกลุ่มตัวอย่างครบตามกาหนด
3.ทาการเก็บข้อมูลที่ได้เพื่อนามาวิเคราะห์ขอ้ มูลทางสถิติ

2. การดาเนินการศึกษา
การศึ ก ษาครั้ งนี้ ผู ้วิ จ ัย ท าการสร้ า งสภาวะแวดล้ อ มของ
การศึกษาในระบบเครื อข่าย ร่ วมกับการพัฒนาแคปท์ชาอนุกรมแบบรู ป
เรขาคณิ ตที่มีจานวนตัวอย่างแตกต่างจานวน 3 ระดับ คื อ 1 ตัวอย่าง , 2
ตัวอย่าง และ 3 ตัวอย่าง ดังแสดงในรู ปที่ 1

ก.อนุกรม 1 ตัวอย่าง ข.อนุกรม 2 ตัวอย่าง ค.อนุกรม 3 ตัวอย่าง

2.4 การวิเคราะห์ ข้อมูลทางสถิติ
สถิติที่ใช้ในการการศึกษาครั้งนี้ ประกอบด้วย ค่าสถิ ติพ้ืนฐาน
ร้ อยละ ค่าเฉลี่ ย และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและสถิ ติเพื่อการวิเคราะห์

รู ปที่ 1 อนุกรมที่มีจานวนตัวอย่างแตกต่างกัน
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วินาที แต่อย่างไรก็ตามแคปท์ชาอนุกรมแบบรู ปเรขาคณิ ต ที่มีจานวน 2
และ 3 ตัวอย่างกลับไม่มีความแตกต่างกันในด้านเวลาที่ใช้หาคาตอบ
ตารางที่ 2 ค่ าเฉลี่ ยเวลาที่ ใ ช้ใ นการตอบของแคปท์ช าอนุ ก รมแบบรู ป
เรขาคณิ ต ที่มีจานวนตัวอย่างแตกต่างกัน

ข้อมูลทาการวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าคะแนน โดยใช้โปรแกรมการ
วิเคราะห์ขอ้ มูลทางสถิติ SPSS for Windows Version 10.0 และทาการ
วิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ multiple comparison
analysis

2.5 ผลการศึกษา

ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ยระยะเวลาในการตอบคาถาม
จานวนตัวอย่าง
เวลาที่ใช้ในการตอบ
(วินาที)
1 ตัวอย่าง
17.5±18.2b
2 ตัวอย่าง
8.57±14.6a
3 ตัวอย่าง
7.97±7.14a
a,b
ค่ าเฉลี่ ยที่ มี ตวั อัก ษรแตกต่ างกัน ในแนวสดมภ์ มี ค วาม
แตกต่ า งกัน ทางสถิ ติ อย่า งมี นัยส าคัญ ที่ ร ะดับ ความเชื่ อ มัน่ ร้ อยละ 95
(P≤0.05)
จากนั้นทาการศึ กษาถึ งปั จจัยด้านเพศที่ มีผลต่อระยะเวลาใน
การหาคาตอบของแคปท์ชาอนุกรมแบบรู ปเรขาคณิ ต ผลการศึกษาแสดง
ในแผนภูมิที่ 1

ผลของจ านวนตั ว อย่ า งอนุ ก รมต่ อ การใช้ ง านได้ แ ละ
ประสิ ทธิภาพของแคปท์ชาอนุกรมแบบรู ปเรขาคณิ ต แสดงได้ดงั นี้
ในด้านประสิ ทธิ ภาพของการใช้งานแคปท์ชาอนุกรมแบบรู ป
เรขาคณิ ต ใช้ดชั นีเปอร์เซ็นต์ความสาเร็ จหรื อเปอร์ เซ็นต์ความถูกต้องเพื่อ
แสดงให้ เ ห็ น ว่ า แคปท์ช าอนุ ก รมแบบรู ป เรขาคณิ ต มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
สามารถใช้งานได้จริ ง ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 เปอร์เซนต์สาเร็ จของแคปท์ชาอนุกรมแบบรู ปเรขาคณิ ต ที่มี
จานวนตัวอย่างแตกต่างกัน
จานวนตัวอย่าง
จานวนครั้งที่
จานวนครั้ง เปอร์เซ็นต์
อนุกรม
ตอบถูก
ที่ตอบ
ความสาเร็ จ
ทั้งหมด
1 ตัวอย่าง
365
439
83.14
2 ตัวอย่าง
394
414
95.17
3 ตัวอย่าง
362
418
86.60

(วินาที)

จากตารางจะเห็ นได้ว่าจานวนตัวอย่างมี ผลต่อประสิ ทธิ ภาพ
ของแคปท์ช าอนุ ก รมแบบรู ปเรขาคณิ ต และจานวนตัวอย่างอนุ กรม 2
ตัวอย่าง มี เ ปอร์ เ ซ็ นต์ค วามสาเร็ จในการตอบมากที่ สุด คิ ดเป็ นร้ อยละ
95.14 แต่อย่างไรก็ตามเปอร์ เซ็นต์ความสาเร็ จในการตอบของแคปท์ชามี
เปอร์ เซ็นต์ความสาเร็ จมากกว่า 80 เปอร์ เซ็นต์ทุกระดับของกลุ่มตัวอย่าง
นัน่ หมายความว่าผูใ้ ช้ 80 ใน 100 คน สามารถกรอกคาตอบของแคปท์ชา
อนุ ก รมแบบรู ปเรขาคณิ ต ได้อย่างถู ก ต้องและสามารถที่ จะผ่านระบบ
ยืนยันความเป็ นมนุ ษย์เพื่อเข้าสู่ ระบบเครื อข่ายได้ ดังนั้นจึงนับว่าแคปท์
ชาอนุกรมแบบรู ปเรขาคณิ ตเป็ นแคปท์ชาที่มีประสิ ทธิภาพ
และเมื่ อ พิ จ ารณาถึ ง ปั จ จัย ด้ า นจ านวนตัว อย่ า งอนุ ก รมที่
เหมาะสม โดยใช้ ปั จ จัย ด้า นระยะเวลาที่ ใ ช้ใ นการตอบแคปท์ช าผล
การศึกษาแสดงในตารางที่ 2
จากตารางที่ 2 ผลการศึ กษาพบว่าจานวนตัวอย่างอนุ กรมของ
แคปท์ชาอนุกรมแบบรู ปเรขาคณิ ตมีผลต่อระยะเวลาในการหาคาตอบโดย
ส่ งผลให้ระยะเวลาในการหาคาตอบมีความแตกต่างกันอย่างมี นยั สาคัญ
ทางสถิ ติที่ร ะดับ ความเชื่ อมัน่ ร้ อยละ 95 (P≤0.05) โดยพบว่าเมื่ อเพิ่ ม
ปริ มาณตัวอย่างมากขึ้นจะส่ งผลระยะเวลาในการหาคาตอบลดลง และ
ระยะเวลาในการหาคาตอบของแคปท์ชาที่ มีจานวน 2 และ 3 ตัวอย่าง
อนุกรมใช้เวลาน้อยกว่าจานวนตัวอย่างอนุกรมเพียงตัวอย่างเดี ยวถึ งกว่า 9

แผนภูมิที่ 1 ระยะเวลาในการหาคาตอบของแคปท์ชาอนุกรม
แบบรู ปเรขาคณิ ตที่มีจานวนตัวอย่างแตกต่างกัน 3 ระดับแยกตามเพศ
จากแผนภู มิที่ 1 ผลการศึ กษาแสดงให้เ ห็ นว่าเมื่ อพิจารณาที่
ปั จจัยความแตกต่างระหว่างเพศพบว่าในแต่ละกลุ่มของจานวนตัวอย่าง
อนุ กรมนั้นเพศที่แตกต่างกันไม่มีผลต่อระยะเวลาในการหาคาตอบของ
แคปท์ชาอนุกรมแบบรู ปเรขาคณิ ตที่ระดับความเชื่ อมัน่ ร้ อยละ 95 แต่เมื่อ
พิจารณาปั จจัยจานวนตัวอย่างอนุ กรม พบว่าจานวนตัวอย่างอนุ กรมมีผล
ต่อระยะเวลาในการหาค าตอบของแคปท์ช าอนุ ก รมแบบรู ปเรขาคณิ ต
แตกต่ า งกัน อย่ า งมี นั ย ส าคัญ ทางสถิ ติ ร ะดับ ความเชื่ อ มั่น ร้ อ ยละ 95
(P≤0.05) โดยพบว่าแคปท์ชาอนุกรมแบบรู ปเรขาคณิ ตที่มีจานวนตัวอย่าง
1 ตัวอย่างส่ ง ผลให้ มี ระยะเวลาในการหาค าตอบสู งที่ สุ ด คิ ด เป็ นเวลา
17.77 และ 17.24 ตามลาดับ และเป็ นที่น่าสังเกตว่าเมื่อทาการเพิ่มจานวน
ตัวอย่างอนุ กรมเป็ น 2 ตัวอย่างและ 3 ตัวอย่างพบว่าระยะเวลาในการหา
คาตอบลดลง เมื่ อทาการทดสอบระดับนัยสาคัญพบว่าระยะเวลาในการ
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หาค าตอบของแคปท์ช าที่ มี จ านวนตัว อย่างอนุ ก รม 2 ตัว อย่า งและ 3
ตัวอย่างแตกต่างกับแคปท์ชาที่มีจานวนตัวอย่างอนุกรม 1 ตัวอย่างอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติระดับความเชื่ อมัน่ ร้ อยละ 95 (P≤0.05) ส่ วนแคปท์ชา
อนุ ก รมแบบรู ปเรขาคณิ ต ที่ มีจานวน 2 และ 3 ตัวอย่างกลับ ไม่มี ค วาม
แตกต่างกันในด้านเวลาที่ใช้หาคาตอบ
ต่ อ มาท าการศึ ก ษาถึ ง ผลของจ านวนตัว อย่ า งอนุ ก รมที่ มี
ผลกระทบกับปัจจัยด้านระดับการศึกษา ดังผลการศึกษาในแผนภูมิที่ 2

แผนภูมิที่ 3 ระยะเวลาในการหาค าตอบของแคปท์ช าอนุ กรมแบบรู ป
เรขาคณิ ตที่มีจานวนตัวอย่างแตกต่างกัน 3 ระดับแยกตามกลุ่มอายุ

3. สรุป
แคปท์ ช าอนุ กรมแบบรู ปเรขาคณิ ต เป็ นแคปท์ ช าที่ มี
ประสิ ทธิ ภาพและสามารถนาไปพัฒนาต่อยอดเพื่อใช้งานได้จริ ง จานวน
ตัวอย่างอนุกรมที่เหมาะสมคือ 2 ตัวอย่างอนุ กรม จากผลการศึกษาพบว่า
เพียงพอที่จะเป็ นแนวทางให้ผูใ้ ช้สามารถเข้าใจลักษณะความสัมพันธ์ที่
กาหนด จนสามารถคาดการณ์คาตอบที่ถูกต้องได้ โดยไม่มีผลกระทบจาก
ปั จจัยด้านเพศ อายุ และระดับการศึกษา ของผูใ้ ช้งานระบบอินเตอร์ เน็ต
เข้ามาเกี่ ยวข้อง แสดงให้เห็ นว่าแบบรู ปและอนุ กรมเป็ นเรื่ องของความ
เข้าใจและประสบการณ์เฉพาะบุคคล

(วินาที)
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การรู้ จาใบหน้ าเพื่อความปลอดภัยสาหรับประตูอตั โนมัติ
Face Recognition for Automatic door security
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ทะเบียนรถที่ฝ่าสัญญาณไฟจราจร การเปรี ยบเที ยบลายนิ้ วมื อเพื่ อระบุ
ตัวตน (Finger Print) และการรู้ จ าใบหน้าคน (Face Recognition) [1-2]
เพื่อใช้ในการเปรี ยบเทียบบุคคลกับภาพในฐานข้อมูล กล่าวคือ ระบบจะมี
การจัด เก็ บ ภาพบุ ค คลที่ เราสนใจหรื อ ที่ เราต้อ งเอาไว้เป็ นฐานข้อ มู ล
(Database) เพื่อใช้ในการเปรี ยบเทียบกับภาพจากกล้องที่ทาการบันทึกได้
พร้ อมระบุ ว่า บุ ค คลดังกล่ าว ใช่ บุ ค คลที่ มี ใ นฐานข้อมู ล หรื อไม่ ถ้าใช่
ระบบจะสามารถระบุชื่อของบุคคลนั้นได้
ดังนั้นบทความนี้ พฒั นาระบบการรู ้จาใบหน้าคนอย่างง่ายจาก
องค์ค วามรู้ ด้านการประมวลผลภาพมาท าให้ จดจาและแยกแยะบุค คล
ต่างๆ เพื่ อน าไปใช้ในการระบุตวั ตนของผูใ้ ช้งานในการเปิ ดปิ ดประตู
อัตโนมัติ สาหรับรายละเอียดเกี่ ยวกับอัลกอริ ธึมจะนาเสนอในหัวข้อที่ 2
หัวข้อที่ 3 จะกล่าวถึ งผลการทดลอง และหัวข้อสรุ ปจะกล่าวไว้ในหัวข้อ
ที่ 4

บทคัดย่ อ
บทความนี้ นาเสนอวิธีการตรวจจับใบหน้าบุค คล โดยอาศัย
องค์ความรู้จากแบบจาลองใบหน้าบุคคล ( Human Face Model ) และใช้
หลักการรู้ จาใบหน้าบุคคล มาประยุกต์ใช้ในระบบรักษาความปลอดภัย
ในการเปิ ด-ปิ ดประตู แ บบอัตโนมัติ โดยจะมี ก ารวัด ระยะท าการของ
ระบบ ถ้ามีบุคคลเข้ามาแต่ยงั ไม่ถึงระยะทาการระบบ ระบบก็จะไม่ทาการ
ประมวลผลจนกว่าจะเข้ามาในระยะทาการของระบบ ผลการทดลองใน
การตรวจจับใบหน้าบุคคลได้ความถูกต้อง 90.83% และความถูกต้องของ
การรู้จาใบหน้าบุคคลได้ความถูกต้อง 93.33% จากเปอร์เซ็นต์
คาสาคัญ: การตรวจจับใบหน้าบุคคล, การรู้จาใบหน้าบุคคล, การรักษา
ความปลอดภัย

Abstract

2. โครงสร้ างของระบบ

In this paper present a technique for face detection by using
knowledge that based on the combination between human face model
and face recognition. The algorithm takes advantages of high
performance for security to open and close the automatic door. The
distance checking will tracking and recognition. From the experimental
results, the performance form face detection and face recognition
demonstrates high quality results.
Keywords: face detection, face recognition, security

ระบบอัต โนมัติถู ก น ามาใช้อย่างแพร่ ห ลาย เพื่ อสร้ างความ
สะดวกสบายให้กบั ผูใ้ ช้งาน ประตูอตั โนมัติมีท้ งั ที่ เป็ นแบบใช้เซนเซอร์
ในการตรวจจับคน แล้วท าการเปิ ดปิ ด เทคนิ คนี้ ส ะดวก ใช้ง่านง่าย แต่
ความปลอดภัยต่า เพราะไม่มีระบบการตรวจสอบจากผูใ้ ช้งาน บทความนี้
ได้นาความรู้ด้านการประมวลผลภาพมาประยุกต์ใช้ทาเป็ นระบบรักษา
ความปลอดภัยในที่อยูอ่ าศัย โดยแบ่งการทางานเป็ น 4 ส่ วนหลักๆ ได้แก่
การตรวจจับ ใบหน้าบุ ค คล การวัดระยะบุ ค คลจากเฟรมภาพ การรู้ จ า
ใบหน้าบุคคล และการแจ้งสัญญาณเตือนภัย (รู ปที่ 1)

1. บทนา

2.1 การตรวจจับใบหน้ าบุคคล

เนื่ องจากมี การนาเทคนิ คต่างๆ เกี่ ยวกับการประมวลผลภาพ
(Image Processing) มาสร้ างนวัตกรรมใหม่ ๆ ในปั จจุบนั จานวนมากซึ่ ง
สิ่ งเหล่ านี้ ได้เข้ามามี บ ทบาทกับ ชี วิตของเรา เช่ น ด้านความปลอดภัย
ได้แ ก่ การใช้ ก ล้อ งวงจรปิ ดในการตามจับ คนร้ ายหรื อ ตรวจจับ ป้ า ย

การตรวจจับ ใบหน้ า บุ ค คลนั้ นได้ อ าศั ย องค์ ค วามรู ้ จ าก
แบบจาลองใบหน้าบุ ค คล ( Human Face Model ) มาจ าลองระบบเพื่ อ
ค้นหาใบหน้าในปั จจุบนั นั้นมี ห ลายวิธีมาก [3-4] เช่ น เทคโนโลยีไบโอ
เมตริ ก ซ์ (Biometric Technology) วิ ธีก ารเชิ งเรขาคณิ ต (Geometry Base
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Method) วิ ธี ก ารเปรี ยบเที ย บภาพต้ น แบบ (Template Base Method)
เทคนิ คการแบ่ ง ตั ด ภาพสี (Color Segmentation Techniques) วิ ธี การ
ลักษณะที่ปรากฏ (Appearance Base Approaches) แต่วิธีการที่ได้นามาทา
การทดลองเพื่อค้นหาใบหน้าบุคคล คือวิธีการแบบเทคโนโลยีแบบไบโอ
เมตริ กซ์ (Biometric Technology) เทคนิ คนี้ ได้เป็ นที่ นิยมและแพร่ หลาย
ในการนามาตรวจจับใบหน้ าบุคคลและนามาประยุกต์ใช้ในงานรัก ษา
ความปลอดภัยเป็ นอย่างมาก [5] ขั้น ตอนนี้ จะส าคัญ มากเพราะจะเป็ น
ขั้น ตอนที่ จะช่ วยลดระยะเวลาและเพิ่ ม อัต ราความถู ก ต้อ งให้ ก ารรู ้ จ า
ใบหน้า โดยการตรวจจับเพราะพื้นที่ใหน้าเพื่อนามาประมวลผลเพื่อรู ้ จา
และระบุชื่อบุคคลนั้น (รู ปที่ 2)

บุคคลภายนอกที่ได้เดิ นเข้ามาในระยะใกล้ตวั ประตูบา้ นมากเกิ นไป โดย
ระบบจะทาการตรวจจับใบหน้าบุคคลตั้งแต่เข้ามาในเฟรมภาพ แต่ระบบ
จะทาการเปรี ยบเทียบใบหน้ากับฐานข้อมูลก็ต่อเมื่อเข้ามาถึ งระยะทาการ
ของระบบโดยกาหนดไว้ที่ 1 เมตรห่ างจากประตูบา้ น โดยการวัดระยะนี้
ได้ท าการค านวณจากจ านวนพิ ก เซล (Pixel) ของใบหน้ าบุ ค คลที่ ถู ก
ตรวจจับ เนื่ องจากถ้าผูใ้ ช้งานเดินเข้ามาใกล้กบั ประตูอตั โนมัติ จานวจพิก
เซลของกรอบการตรวจจับใบหน้าจะมีปริ มาณเพิ่มขึ้นในทางกลับกัน ถ้า
ผูใ้ ช้งานอยู่ห่ างจากประตู จานวนพิ กเซลของหน้าผูใ้ ช้งานจะมี จานวน
น้อย (รู ปที่ 3)

รู ปที่ 2 แบบจาลองใบหน้าบุคคล

รู ปที่ 3 การนับจานวนพิกเซลของใบหน้าเพื่อนาไปวัดระยะ

2.3 การรู้ จ าใบห น้ าบุ คคลแบบไอเกนเฟ ส (Eigen Face
Recognition)
การรู้จาใบหน้าบุคคลแบบไอเกนเฟส [6] เป็ นวิธีหนึ่ งที่ได้รับ
ความนิ ยมเป็ นอย่างมาก เนื่ องจากเป็ นวิธีที่ทาให้ระบบทางานได้รวดเร็ ว
ในการเปรี ยบเที ย บข้อ มู ล ใบหน้ า โดยอาศัย เทคนิ คการวิ เคราะห์
องค์ป ระกอบหลัก ( Principal Component Analysis: PCA ) [7] มาเพื่ อ
ช่ วยลดมิ ติ ข องภาพให้ เป็ นมิ ติเดี ยวและท าการหาค่ าเฉลี่ ยของทุ ก ภาพ
ใบหน้าจากสมการ (1)
1 M
(1)
   Ti
M i 1

รูปที่ 1 หลักการทางานของระบบรักษาความปลอดภัย

2.2 การวัดระยะบุคคลจากเฟรมภาพ
จากปั ญหาของผูใ้ ช้งานที่จะใช้งานประตูอตั โนมัติไม่ควรที่จะ
อยูห่ ่างไกลประตูเกินไป เพราะอาจจะทาให้สิ่งที่ไม่ตอ้ งการเข้ามาระหว่าง
ที่ ผู้ใ ช้ ง านยัง เกิ น มาไม่ ถึ ง ดัง นั้น บทความนี้ จึ ง น าเสนอการวัด ระยะ
(Distance Checking: DC) เพื่อเพิ่มความปลอดภัยของระบบอัตโนมัติจาก
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 คือ ค่าเฉลี่ยของภาพใบหน้าทุกภาพ
M คือ จานวนภาพใบหน้าทั้งหมด
T คือ เวกเตอร์ ภาพใบหน้าที่ใช้ในการเรี ยนรู้
ค่ าเม ต ริ ก ซ์ ค ว าม แ ป รป รวน ร่ วม C จะ ห าได้ ต าม
ความสัมพันธ์ที่ได้จากสมการ (2)
C

1
M

M

 
n 1

n

T
n

 AAT

3.ผลการทดลอง
การทดลองนี้ ได้ถู ก พัฒ นาจากโปรแกรม Microsoft Visual
Studio 2012 โดยภาษา C# และได้ทาการทดลอง 3 ส่ วนหลักๆ คื อ ส่ วน
การตรวจจับใบหน้าบุคคล ส่ วนการรู ้จาใบหน้าของคน ส่ วนการวัดระยะ
บุคคลจากเฟรมภาพได้ผลการทดลองดังนี้

3.1 การทดลองตรวจจับใบหน้ าบุคคล

(2)

ในส่ วนนี้ ได้ทาการทดลองตรวจจับใบหน้าบุคคลจานวน 30
คน โดย 1 คนจะทาการตรวจจับ 4 รู ปแบบ คือ หน้าตรง หันซ้าย หันขวา
เงยหน้า และผลจากการทดลองส่ วนของการตรวจจับใบหน้านี้ ได้ผลการ
ทดลองตามตารางที่ 1

โดยค่ากลางของภาพ (  ) หาได้ จากสมการ (3)
i  Ti 

(3)

ตารางที่ 1 การทดลองความแม่นยาในการตรวจจับใบหน้าบุคคล
จานวนใบหน้า เปอร์เซ็นต์ความถูกต้อง
ตรวจจับได้
109
90.83
ตรวจจับไม่ได้
11
9.17
รวม
120
100.00

เมื่ อ A คื อชุ ดข้อมูล เบี่ ยงเบนมาตรฐาน ท าการค านวณหา
ค่าไอเกนเวกเตอร์ ( êi ) และค่าไอเกนของเมตริ กซ์ความแปรปรวน( i )
จากสมการ (4)
C ( Aeˆ)  i ( A eˆ i )

(4)

ในส่ วนของการรู ้ จาใบหน้าจะทาการโปรเจค (Projection) ลง
บนปริ ภูมิห น้า (Face Space) เพื่อหาค่าสัมประสิ ท ธ์ของค่าทดสอบ โดย
ค านวณได้จ ากสมการ (5) การค านวณหาค่ าผิ ด พลาด (Error) โดยใช้
วิธี การแบบยูคลิ เดี ยน ( Euclidean Distance ) เป็ นการเปรี ยบเทียบระยะ
ของภาพทดสอบและภาพแบบไอเกน หาได้จากสมการ (6)

Wk  kT k

(5)

Error  W  Wk

(6)

รู ปที่ 4 ตัวอย่างใบหน้าที่ตรวจจับได้

โดยกาหนดให้ W เป็ นใบหน้าไอเกน และ Wk เป็ นใบหน้า
ที่ เข้ารั บ การทดสอบล าดับที่ k วิ เคราะห์ จากระยะห่ างของใบหน้ าที่
นามาทดสอบถ้าใบหน้าที่นามาทดสอบมีระยะห่ างจากใบหน้าไอเกนน้อย
ที่สุดคือใบหน้านั้น

รู ปที่ 5 ตัวอย่างใบหน้าที่ตรวจจับไม่ได้

3.2 การทดลองการวัดระยะบุคคลจากเฟรมภาพ
2.4 ส่ วนสัญญาณแจ้ งเตือน

การทดลองวัดระยะบุคคลจากเฟรมภาพได้ทาการทดลองวัด
พิกเซลใบหน้าจากระยะทาง 1, 1.5, 2 เมตรห่ างจากจุดวางกล้อง โดยทา
การทดลองการวัด ทุ ก ระยะทางอย่างละ 30 ครั้ ง ท าให้ ได้ค่ าเฉลี่ ยของ
จานวนพิกเซลต่อระยะทางมาดังตารางที่ 2

ในส่ วนของสัญญาณแจ้งเตือนนี้จะทางานร่ วมกันกับส่ วนของ
การตรวจวัดระยะบุคคลจากเฟรมภาพ และส่ วนของการรู ้จาใบหน้าบุคคล
โดยส่ วนนี้ จะทางานก็ต่อเมื่ อมี การตรวจจับว่ามี บุคคลเข้ามาในระยะท า
การของระบบแล้ว และบุคคลที่เข้ามามีใบหน้าไม่ตรงกับฐานข้อมูลส่ วน
ของสัญญาณเตือนจะทางาน
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ระยะเพื่อเพิ่มความถู กต้องและความปลอดภัยให้ กบั ระบบอัตโนมัติใน
การค้น หาและตรวจจับ ใบหน้าคน การรู้ จาจากเทคนิ ค ไอเกนเฟสเป็ น
เทคนิ คอย่างง่ายให้ความถูกต้องสู ง ใช้เวลาประมวลผลต่า ผลการทดลอง
แสดงให้เห็ นถึ งประสิ ทธิ ภาพของวิธีที่นาเสนอในการตรวจจับและรู้ จา
ใบหน้าที่ มี คุณภาพที่ สูงขึ้ นเหมาะสมสาหรั บ การใช้กบั ประตูอตั โนมัติ
อย่างง่าย

ตารางที่ 2 ผลการทดลองระยะทางต่อพิกเซลใบหน้าบุคคล
ระยะทาง (m)
จานวนพิกเซลเฉลี่ย
1
362
1.5
258
2
184

5.กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุ ณ คุณจักรกฤษณ์ ภาสุ กรุ ล และคุณสาโรจน์ เลิ ศล้ า
สมบัติ ที่ช่วยเก็บผลการทดลองและจัดการสถานที่ในการทางานครั้งนี้

เอกสารอ้ างอิง

รูปที่ 6 ตัวอย่างการวัดระยะจากพิกเซลใบหน้าบุคคล

[1] Yu Fan, Wuxuan Zhu, Guangzhou Bai, Taibo Li, “Face
recognition based on wavelet transform and neural network”,
2016 IEEE Advanced Information Management, Communicates,
Electronic and Automation Control Conference (IMCEC), pp.
1569–1572.
[2] ZHANG Jianming, LIU Yangchun, WU Honglin. “Face
recognition algorithm based on extrem learning machine and
subspace pursuit[J].” Computer Engineering, 2016, 42(1):168173.
[3] Yi-Hong Lin, Hsiau Wen Lin, “Face Detection Based on the Use
of Eyes Tracking”, 2016 International Computer Symposium
(ICS), pp. 402-405.
[4] S. V. Tathe, A. S. Narote, S. P. Narote, “Face detection and
recognition in videos”, 2016 IEEE Annual India Conference
(INDICON), pp. 1-6.
[5] Faundez-Zanuy, M., “Biometric Security Technology,” IEEE
Aerospace and Electronic Systems Magazine, vol. 21, no. 6,
pp.15-26, 2006.
[6] M.A. Turk, A.P. Pentland, “Face recognition using eigenfaces”,
Computer Vision and Pattern Recognition, 1991. Proceedings
CVPR '91., IEEE Computer Society Conference on, pp. 586-591.
[7] M. Hubert, P. J. Rousseeuw and K. Vanden Branden, ROBPCA: a
new approach to robust principal component analysis,
Technometrics, 2005, 47(1), 64–79

3.3 การทดลองการรู้ จาใบหน้ าบุคคล
การรู้จาใบหน้าบุคคลได้นาภาพใบหน้าจากส่ วนการตรวจจับ
ใบหน้าบุ ค คลมาท าการทดลองรู้ จ าใบหน้าโดยวิธีไ อเกน โดยท าการ
ทดลอง 10 คน คนละ 3 ครั้ ง เดิ น สลับ กัน เข้าออกหน้ากล้องได้ผลการ
ทดลองตามตารางที่ 3
ตารางที่ 3 การทดลองความแม่นยาในการรู ้จาใบหน้าบุคคล
จานวนครั้งที่ทา เปอร์เซ็นต์ความถูกต้อง
การทดสอบ
แสดงชื่อถูก
28
93.33
แสดงชื่อผิด
2
6.67
รวม
30
100.00

(ก)
(ข)
รูปที่ 7 การรู้จาใบหน้าที่ถูกต้อง (ก) การรู้จาใบหน้าที่ผิด (ข)

4.สรุปผลการทดลอง
ในบทความวิจยั นี้ ได้มีการนาเสนอวิธีก ารตรวจจับและรู้จา
ใบหน้า โดยใช้จุดเด่น ของเทคนิ คไบโอเมตริ กซ์ ร่วมกับ เทคนิ ค การวัด
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งานวิจยั “ระบบยืนยันตัวบุคคลเพื;อเข้าพักอาศัยในโรงแรม
ด้วยอุปกรณ์สื;อสารระยะใกล้และระบบจําแนกใบหน้า” นี8จึงเป็ นงานวิจยั
เพื;อเพิ;มความสะดวกสบายในการยืนยันตัวบุคคลสําหรั บในการเข้าใช้
บริ การของโรงแรม โดยมีลกั ษณะการทํางานด้วยการใช้อุปกรณ์สื;อสาร
ระยะใกล้ (NFC) และระบบรู ้จาํ ใบหน้า เพื;อเป็ นการยืนยันตัวบุคคลอย่าง
ใดอย่างหนึ;ง โดยอุปกรณ์น8 ีใช้ไมโครคอมพิวเตอร์ (Raspberry Pi 2 Model
B) เป็ นส่ วนยืนยันตัวบุคคล ด้วยอุปกรณ์ที;ติดตั8งเพิ;ม คือ Pi Cam และส่ วน
เสริ ม NFC จากนั8นอุปกรณ์จะส่ งข้อความการตรวจสอบไปที;ส่วนกลาง
ด้วยรู ปแบบการสื; อสารระหว่างอุปกรณ์ (M2M) ด้วยโปรโตคอล MQTT
หลังจากยืนยันตัวบุคคลสําเร็ จผูใ้ ช้งานโรงแรมสามารถเข้าสู่ หอ้ งพักอาศัย
อย่างปลอดภัยและสะดวกสบายมากขึ8น ทั8งนี8ระบบสามารถตอบสนองได้
ภายในเวลาเฉลี;ย 9.25 วินาที มีความถูกต้อง 93.33 % สําหรับการจําแนก
ใบหน้า และ มีความถูกต้องที; 100 % สําหรับการยืนยันด้วยระบบสื; อสาร
ระยะใกล้

1. บทนํา
ปั จ จุ บ ัน ประเทศไทยก้า วเข้า สู่ ยุค อุ ต สาหกรรม 4.0 ซึ; งจะ
เชื; อมโยงการสื; อสารทุกรู ปแบบให้ติดต่อกันได้ง่ายขึ8น ดังที;เห็ นได้จาก
ปริ ม าณของอิ น เทอร์ เ น็ ต ในทุ ก สิ; ง (IoT) เพิ; ม ขึ8 น อย่า งมากในทุ ก วัน นี8
ส่ งผลให้การพัฒนาอุปกรณ์ดา้ น IoT กําลังเป็ นที;ตอ้ งการของตลาดมาก
ขึ8น[1] เนื; องจากสามารถอํานวยความสะดวกให้กบั ผูใ้ ช้งาน และผูด้ ูแล
บริ หารงานได้ง่ายขึ8น และรวดเร็ วยิง; ขึ8นด้วย
ทั8ง นี8 ในการเข้า ใช้ บ ริ การโรงแรมในปั จ จุ บ ัน ยัง คงอาศัย
อุปกรณ์พ8ืนฐานเช่นกุญแจ หรื อ การ์ ดข้อมูล สําหรับในการเข้าสู่ ห้องพัก
อาศัย ซึ; งอุปกรณ์พ8ืนฐานเหล่านี8เสี; ยงต่อการสู ญหาย อีกทั8งในบางโรงแรม
การใช้การ์ดข้อมูลปลดล็อคประตู ยังมีความผิดพลาดอยูม่ าก[2] ซึ; งการนํา
ข้อมู ลทางชี วภาพ (Biometrics) มาใช้ในส่ วนของการยืนยันตัวตนยังมี
ความถูกต้องของข้อมูลมาก อีกทั8งในทุกวันนี8 ผูค้ นหันมาใช้งานอุปกรณ์
โทรศัพท์มือถือกันมากขึ8น ซึ; งโทรศัพท์มือถือในบางรุ่ นสามารถยืนยัน
ผูใ้ ช้งานได้ผ่านทางอุปกรณ์ NFC ส่ งผลให้ผูใ้ ช้ไม่จาํ เป็ นจะต้องพกพา
กุ ญ แจหรื อ การ์ ด ข้อ มู ล ต่ อ ไป การใช้ง านอุ ป กรณ์ เ หล่ า นี8 สร้ า งความ
สะดวกสบายให้ผเู ้ ข้าใช้โรงแรม และง่ายต่อการอํานวยความสะดวก

คําสําคัญ: สมาร์ ทโฮเทล, ระบบยืนยันตัวบุคคล,โปรโตคอล เอ็มคิวทีที,
ไมโครคอมพิวเตอร์, ราสเบอร์รี;พาย

Abstract
This research focuses on “The Hotel Identification System
using Near Field Communication and Face Recognition” to
easy access the hotel room. This device uses microcomputer (Raspberry
Pi 2 Model B) with NFC Reader and/or Pi Cam to identify user. This
device will send identification information of correct user to the
centralized server. Then, the door will update information data via MQTT
protocol and unlock the door suddenly. The face recognition has response
time about 9.25 seconds which is 93.33 % correctly and there is 100%
correct in NFC mode.

2. Face Recognition [3-4]
การเรี ยนรู ้จาํ ใบหน้าของมนุษย์เริ; มต้นตั8งแต่อายุประมาณ 3 ปี
ด้วยหลักการแยกส่ วนประกอบของใบหน้าที;สาํ คัญ เช่น หู จมูก ปาก และ
ส่ วนประกอบของศี รษะ เช่ น ทรงผม และรู ปร่ างของหัว ซึ; งการจะให้
คอมพิ ว เตอร์ เ รี ยนรู ้ จ ํ า รู ปแบบของใบหน้ า คน จํ า เป็ นจะต้ อ งใช้
ความสามารถของเส้น ขอบ และมุม ของใบหน้า มาเป็ นองค์ประกอบ
หลัก (Feature) ในการตัดสิ นใจ
ก า ร จํ า แ น ก ใ บ ห น้ า ร า ย บุ ค ค ล ใ ช้ ส่ ว น ไ ล บ า รี; ชื; อ
FaceRecognizer [5] ที; เ ป็ นรู ป แบบโอเพ่ น ซอร์ ส ของ OpenCV ซึ; งถู ก
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ภาพอยู่ที; 640 x 480 pixel จากนั8นจะเลื อกพิจารณาโดยเลื อกพิจารณาที;
ใบหน้าโดยการโฟกัสที;ใบหน้าดังรู ปที; 3(ข) และใช้หลักการ LBP เพื;อให้
ได้รูปสําหรับเป็ นต้นแบบในการพิจารณาดังรู ป 3(ค)

พัฒ นาโดยบริ ษั ท Intel ตั8 งแต่ ปี 1999 สามารถใช้ ง านได้ ใ นหลาย
ระบบปฏิ บตั ิ การ และใช้งานได้กับทุ กรู ปแบบเครื; องมื อในโปรแกรม
ภาษาต่าง ๆ เช่น ภาษา C, C++ , Python และ Android
FaceRecognizer จะทําการ การลดข้อมูลของภาพที;จะใช้ดว้ ย
Eigenfaces โดยยึดหลักการของการวิเคราะห์องค์ประกอบหลัก (Principal
Component Analysis: PCA) และหากใช้ในกรณี จริ งจําเป็ นที;จะต้องเพิ;ม
จํา นวนครั8 งในการถ่ า ยภาพเพิ; ม ขึ8 น เป็ นจํา นวนอย่า งน้อ ย 7-9 ภาพต่ อ
บุคคล และใช้หลักการของ Local Binary Patterns Histograms (LBP) เพื;อ
เพิ;มความถูกต้องในกรณี ที;แสงของภาพไม่สมดุลในเชิงสี สนั

3. การทํางานระบบยืนยันตัวบุคคลเพื5อเข้ าพักอาศัยในโรงแรม
3.1 การออกแบบระบบ

(ก)
(ข)
(ค)
รู ปที5 3 ภาพที;เกิดขึ8นจากการทําต้นแบบสําหรับการยืนยันตัวบุคคล
สําหรับวิธีการยืนยันด้วย NFC ใช้การอ่านข้อมูลจากโทรศัพท์มือถือ และ
ส่ งไปบันทึ กลงในฐานข้อมูลกลางเพื;อรอการยืนยันตัวบุคคลในกรณี ที;
ต้อ งการเข้า พัก อาศัย การตรวจสอบข้อ มู ล จะทํา ขึ8 น หลัก จากที; ผูอ้ าศัย
ต้องการจะเข้าพักอาศัย ระบบจะถ่ายภาพ ดังรู ปที; 2. หรื อตรวจสอบ NFC
กับฐานข้อมูลกลาง และทําการกระจายข้อความ (Publish) เพื;อให้ระบบ
ปลดล็อคประตูทาํ งาน ทั8งนี8 ระบบการลงทะเบียนจะเริ; มเพิ;มข้อมูลผูพ้ กั
อาศัยตั8งแต่จุดลงทะเบียนของโรงแรมดังรู ปที; 4

การออกแบบระบบเพื; อ อํา นวยความสะดวกในการเข้า พัก
อาศัย ในโรงแรม ด้ว ยวิ ธี ก ารยื น ยัน ตัว บุ ค คลผ่ า นทางการยื น ยัน ด้ว ย
ใบหน้า และการยืนยันด้วยอุปกรณ์สื;อสารระยะใกล้ (NFC) ซึ; งทั8งสองวิธี
สามารถปลดล็อคประตูห้องพักเพื;อเข้าสู่ ที;พกั อาศัยได้ อีกทั8งยังสามารถ
ติดตามเวลาการเข้าพักอาศัย และวิธีการเข้าพักอาศัยได้ภายหลัง

รู ปที5 1 แนวคิดในการยืนยันตัวบุคคลเพื;อเข้าพักอาศัย
จากรู ปที; 1 แนวคิดในการยืนยันตัวบุคคลด้วยใบหน้า และ อุปกรณ์ NFC
ซึ; งสามารถเลือกใช้งานในการยืนยันตัวบุคคลได้จากวิธีในวิธีหนึ; งในการ
เข้าพักอาศัยในห้องพัก โดยมี Raspberry Pi เป็ นส่ วนประมวลผลระหว่าง
ข้อมูลภาพถ่ายบุคคลหรื อNFC กับข้อมูลที;อนุญาตให้เข้าพักอาศัย
รู ปที5 4 หน้าต่างสําหรับการลงทะเบียนผูพ้ กั อาศัยของโรงแรม

3.2 การออกแบบวงจรเชื5 อมต่ ออุปกรณ์ ภายนอกกับไมโครคอมพิวเตอร์
และระบบปลดล็อคประตู
การออกแบบวงจรเชื;อมต่อทั8งระบบ อยูภ่ ายใต้การควบคุมการ
ทํา งานของ Raspberry Pi โดยการต่ อ Pi Cam เข้า กับ จุ ด เชื; อ มต่ อ กล้อ ง
โดยเฉพาะของ Raspberry Pi และการติ ด ตั8ง NFC ให้ ติ ด ต่ อ ผ่ า นการ
สื; อสารรู ปแบบ SP Iและ ควบคุมมอเตอร์ Servo สําหรับระบบปลดล็อค
ประตู ผ่านทางจุดเชื;อมต่อ GPIO 18 อีกทั8งระบบยังมีสวิตท์ใช้ในการเริ; ม
จําแนกใบหน้าผ่านทางจุดเชื;อมต่อ GPIO 16 ดังในรู ปที; 5.โดยการยืนยัน
ตัวบุ คคล สามารถทําได้อย่างใดอย่างหนึ; ง ซึ; งเมื; อการยืนยันตัวบุ คคล

รู ปที5 2 การยืนยันตัวบุคคลด้วยใบหน้าผ่านทางกล้อง Pi Cam
กระบวนการใช้ง านระบบจะเริ; ม จากการเข้า สู่ ร ะบบที; โ รงแรมที; จุ ด
ลงทะเบียน ซึ; งต้องทําการถ่ายภาพบุคคลจํานวน 7-9 ภาพเพื;อจัดทําภาพ
ต้นแบบสําหรับการยืนยันตัวบุคคลดังรู ปที; 3(ก) ซึ; งมีความละเอียดของ
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จากตางรางที; 1. เป็ นการทดลองการยืนยันตัวบุคคลด้วยใบหน้าผ่านทาง
กล้อง Pi Cam ด้วยไลบารี OpenCV มีผลความถูกต้องอยูใ่ นระบบดีมากมี
ความถูกต้อง 93.33 % จากการทดลองด้วยใบหน้าที;ตรง และไม่ตรงกับ
ฐานข้อมูล ซึ; งในกรณี ที;ไม่ผา่ นการยืนยันใบหน้าทุกครั8งประตูจะไม่ปลด
ล็อคประตู 100%
ตารางที; 2. ทดลองการยืนยันตัวบุคคลด้วยใบหน้า และระบบปลดล็อค
ประตู (สวมใส่ แว่น)
รายการทดลอง
ผ่ าน (ครัVง)
ไม่ ผ่าน (ครัVง)
ใบหน้า ตรงกับฐานข้อมูล
28
32
ใบหน้า ไม่ตรงกับฐานข้อมูล
0
30
เปอร์เซ็นความถูกต้อง
64.44%
ประตูลอ็ คถูกต้อง
100%
จากตารางที; 2. เป็ นการทดลองการยืนยันตัวบุคคลด้วยใบหน้า มีการสวม
ใส่ แว่นตา ซึ; งมีความถูกต้องเพียง 46.67% เนื;องมาจากการส่ วนใส่ แว่นตา
ทําให้ความสามารถในการหาขอบของดวงตา จมูก และ รู ปทรงต่าง ๆ
ของใบหน้าเปลี;ยนไปในการทดลองถ่ายภาพที;มุมมองของกล้องต่าง ๆ
แต่ระบบยังสามารถปลดล็อคได้ในบางกรณี เช่นการมองมุมตรง เพื;อให้
เห็นองค์ประกอบสําคัญในการจําแนกใบหน้า
ตารางที; 3. ทดลองการยืนยันตัวบุคคลด้วยใบหน้า และระบบปลดล็อค
ประตู (สวมใส่ หมวก)
รายการทดลอง
ผ่ าน (ครัVง)
ไม่ ผ่าน (ครัVง)
ใบหน้า ตรงกับฐานข้อมูล
24
6
เปอร์เซ็นความถูกต้อง
80.00%
ประตูลอ็ คถูกต้อง
100%
จากตารางที; 3. การทดลองยืนยันบุคคลด้วยใบหน้า มีการสวมใส่ หมวก
ซึ; งผลที;ได้มีความถูกต้อง 80.00% โดยมีความถูกต้องมากกว่าการสวมใส่
แว่นตา เนื;องจากว่า ไม่มีส่วนที;ปิดบังจุดสําคัญในการจําแนกบุคคล แต่จะ
มีผลต่อการจําแนกโครงหน้าและรู ปแบบของผม เนื; องจากมีหมวกปิ ดใน
ส่ วนหัวด้านบน
ตารางที; 4. ทดลองระยะเวลายืนยันตัวบุคคลผ่านทางใบหน้า
รายการทดลอง
จํานวนครัVง
น้อยกว่า 7 วินาที
0
น้อยกว่า 8 วินาที
27
น้อยกว่า 9 วินาที
59
น้อยกว่า 10 วินาที
64
จากตารางที; 4. เป็ นการทดลองทดลองระยะเวลาในการประมวลผลเพื;อ
จําแนกใบหน้า ในแต่ละครั8ง โดยมีการใช้เวลาอยูใ่ นช่วง 8-10 วินาทีมาก
ที;สุด โดยมีเวลาเฉลี;ยอยู่ที; 9.25 วินาที ซึ; งเป็ นผลมาจากความเร็ วในการ
ประมวลผลของไมโครคอมพิวเตอร์ ไม่ได้มีความเร็ วสู งมากเมื;อเทียบกับ

สําเร็ จและมี ความถูกต้อง ระบบจะการกระจายข้อความ (Publish) ผ่าน
ทางโปรโตคอล MQTT ทําให้ระบบปลดล็อคทํางานตามรู ปที; 6.

รู ปที5 5 วงจรการเชื;อมต่ออุปกรณ์ Pi Cam, NFC และมอเตอร์

รู ปที5 6 การทํางานของมอเตอร์ควบคุมกลอนประตู

4. ผลการทดลอง
การทดลองการใช้ง าน จะทดลองรู ป แบบการยื น ยัน ด้ว ย
ใบหน้าในหลายรู ปแบบ เช่น ผูใ้ ช้ที;ไม่ใส่ แว่น , ผูใ้ ช้ใส่ แว่น และผูใ้ ช้สวม
หมวก โดยการถ่ า ยภาพเพื; อ ทดสอบจะอยู่ ภ ายใต้เ งื; อ นไข แสงจาก
หลอดไฟสี ขาว และมี พ8ืนหลังเป็ นสี ขาว การทดลองรู ปแบบการยืนยัน
ด้วยอุปกรณ์สื;อสารระยะใกล้ (NFC) ทดลองด้วยอุปกรณ์โทรศัพท์มือถือ
รุ่ นที;รองรับเทคโนโลยี NFC
ตารางที; 1. ทดลองการยืนยันตัวบุคคลด้วยใบหน้า และระบบปลดล็อค
ประตู (ไม่สวมใส่ แว่น)
รายการทดลอง
ผ่ าน (ครัVง)
ไม่ ผ่าน (ครัVง)
ใบหน้า ตรงกับฐานข้อมูล
26
4
ใบหน้า ไม่ตรงกับฐานข้อมูล
0
30
เปอร์เซ็นความถูกต้อง
93.33%
ประตูลอ็ คถูกต้อง
100%
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การประมวลผลกับคอมพิวเตอร์ ส่วนบุ คคล และยังมี ระบบเครื อข่ายที;
อาจจะส่ งผลต่อความเร็ วในการติดต่อสื; อสารกับฐานข้อมูลที;ทาํ การเก็บ
รู ปต้นแบบในการยืนยันตัวบุคคล
การทดลองการยืนยันตัวบุคคลด้วยอุปกรณ์สื;อสารระยะใกล้
(NFC) ใช้เวลาในการประมวลผลน้อยมาก เนื; องจากสามารถตรวจสอบ
ข้อมูลได้โดยตรงกับฐานข้อมูลลูกค้ากลาง โดยมีค่าความถูกต้องของการ
ยืนยันตัวบุคคลอยูท่ ี; 100 % โดยมีระยะการทํางานไม่เกิน 2 cm.

[4] M.Turk, A. and Pentland, “Eigenfaces for recognition.” Journal of
Cognitive Neuroscience 3 (1991), 71–86.
[5] G. Bradski, “The OpenCV Libaray”, Dr. Dobb's Journal of
Software Tools , 2000

5. สรุป

ระบบยืนยันตัวบุคคลเพื;อเข้าพักอาศัยในโรงแรมด้วยอุปกรณ์
สื; อสารระยะใกล้และระบบจําแนกใบหน้า นั8นสามารถมาแทนการใช้งาน
ในรู ปแบบของกุญแจ และการ์ ดข้อมูลได้ในอนาคต โดยระบบได้มีการ
ออกแบบระบบพื8นฐานในการจัดการตั8งแต่จุดลงทะเบี ยนใหม่โดยเพิ;ม
กล้องในการถ่ายภาพผูพ้ กั อาศัยสําหรับการทําต้นแบบภาพ อีกทั8งยังเป็ น
การลงทะเบี ยนอุ ปกรณ์ สื;อสารระยะใกล้กบั ระบบบริ หารจัดการผูพ้ กั
อาศัย ซึ; งการใช้อุปกรณ์สื;อสารระยะใกล้ในการยืนยันตัวบุคคลมีความ
ถูกต้อง 100 % เนื; องจากอุปกรณ์โทรศัพท์มือถือ ให้คุณภาพของสัญญาณ
ที; ดีและมี มาตรฐาน ในส่ วนระบบการยืนยันตัวบุ คคลด้วยการจําแนก
ใบหน้านั8น ยังมีความผิดพลาดอยูบ่ า้ ง เนื; องจากความสามารถของกล้อง
และการวิเคราะห์ของระบบยังมีจาํ กัด ทั8งด้านแสง พื8นหลังและการแยก
สิ; งที;ปกปิ ดอยูบ่ นใบหน้า เมื;อเพิ;มความถูกต้องในการจําแนกใบหน้า จะ
ส่ งผลต่อเวลาที; จะเพิ;มขึ8น ทั8งนี8 ระบบยังคงความถูกต้องในการจําแนก
ใบหน้าอยูท่ ี; 93.33% และใช้เวลาในการประมวลผลเพื;อจําแนกเฉลี;ย 9.25
วินาที

4. กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุ ณ คณาจารย์ค ณะวิ ศ วกรรมศาสตร์ มหาวิ ท ยาลัย
กรุ งเทพ ที;เป็ นแรงผลักดันให้กลุ่มผูเ้ ขียนพัฒนาผลงานให้ดีย;ิงขึ8น อีกทั8ง
ยังแนะนํา และสั;งสอนให้กลุ่มผูเ้ ขียนได้มีความรู ้ ความสามารถในการ
ทํางานวิจยั ชิ8นนี8ให้ประสบความสําเร็ จ

เอกสารอ้ างอิง
[1] M. Pelino and F. E. Gillett, “ The Internet Of Things Heat Map,
2016”, Forrester Research, Inc., Jan 14, 2016.
[2] D. Miller, “Common failures in access control doors”, Access
Control & Identity Management Handbook 2015, HI-Tech Security
Solution.
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บทคัดย่ อ

1. บทนา

บทความนี้นาเสนอตูฝ้ ากสัมภาระอัตโนมัติโดยใช้เทคนิ คการ
รู้จาใบหน้า การรู้ จาใบหน้าได้นาเทคนิ คการตรวจจับใบหน้า ด้วยวิธีการ
จาลองรู ปแบบ Haar-like เป็ นตัวตรวจจับใบหน้าและเปรี ยบเทียบข้อมูล
คุณลักษณะส่วนต่างๆของภาพใบหน้าในระบบฐานข้อมูล ตูฝ้ ากสัมภาระ
อัตโนมัติ โ ดยใช้เ ทคนิ ค การรู้ จาใบหน้า จะประกอบด้ว ยส่ ว นของการ
ตรวจจับ ใบหน้า เพื่อ ใช้ใ นการยืนยัน ตัว ตนในการเข้า ใช้บ ริ ก าร ส่ ว น
ประมวลผล ส่ วนแสดงผล และชุ ด ระบบควบคุ ม การเปิ ดปิ ดช่ อ งเก็ บ
สัมภาระอัตโนมัติ โดยจุดเด่ นของงานที่ นาเสนอคื อมีความปลอดภัยสู ง
เนื่องจากมีการยืนยันตัวตนโดยการนาเทคนิ คการรู้จาใบหน้า และง่ายต่อ
การใช้งาน จากผลการดาเนิ นงานพบว่าระบบการตรวจสอบใบหน้าระบบ
สามารถตรวจสอบใบหน้าได้อย่างถูกต้องโดยคิดเป็ นร้ อยล่ะ 84.63 และ
ประสิ ทธิ ภาพของระบบโดยรวมทั้งหมดพบว่าระบบสามารถทางานได้
อย่างถูกต้องคิดเป็ นร้อยละ 83

ในปั จจุบนั การเข้าใช้บริ การห้างสรรพสิ นค้าหรื อร้ านค้าบาง
ประเภทต้องทาการฝากสัมภาระที่นาติดตัวมาก่อนจะเข้าใช้บริ การหรื อได้
มี จุด บริ ก ารฝากสัมภาระเพื่ออานวยความสะดวกในเข้าใช้บ ริ ก าร ซึ่ ง
โดยทัว่ ไประบบการรั บ ฝากสัมภาระของห้างสรรพสิ นค้าหรื อร้ านค้าที่
นิ ยมนั้น จะมี อยู่ 2 แบบคือแบบแรกจัดทาการรั บฝากสัมภาระโดยให้
พนัก งานเป็ นผูท้ าหน้า ที่ รั บฝากสัมภาระซึ่ งในแบบแรกจะพบมากใน
ห้างสรรพสิ นค้าขนาดใหญ่และในแบบที่สองได้ทาการจัดเตรี ยมตูเ้ ก็ บ
สัมภาระโดยมี กุญแจเสี ยบประจาตูเ้ ก็บสัมภาระโดยผูเ้ ข้าใช้บริ การก็จะ
เป็ นผูด้ าเนิ นการในการจัดเก็บด้วยตัวเอง ซึ่ งจะพบมากในร้ านค้าขนาด
กลางและขนาดเล็กซึ่ งไม่ตอ้ งใช้พนักงานในการรับฝากสัมภาระจากการ
รับฝากสัมภาระแบบแรกนั้นการรับฝากมีความจาเป็ นต้องมีพนักงานใน
ส่ วนของการรับฝากสัมภาระเพิ่มขึ้นแต่ถือได้ว่าเป็ นระบบที่ยงั เป็ นที่นิยม
และมี ความปลอดภัยสู ง ส่ วนในระบบที่ สองสามารถลดจานวนในส่ วน
ของพนัก งานในการบริ ก ารจัด เก็ บ สั ม ภาระได้ซ่ ึ งผู้เ ข้า ใช้บ ริ ก ารเป็ น
ผูด้ าเนินการด้วยตัวเองแต่ในส่ วนของระบบความปลอดภัยในสัมภาระที่
ทาการจัดเก็บหรื อฝากนั้นค่อนข้างต่า แต่ระบบการฝากสัมภาระในแบบที่
สองนี้ ถือได้วา่ ได้รับความนิ ยมมากในการใช้งานในระบบฝากสัมภาระ
จากระบบการรับฝากสัมภาระในแบบที่สองนั้นถื อได้ว่าเป็ นที่
นิยมมากในปั จจุบนั แต่จุดด้อยของการฝากสัมภาระแบบดังกล่าวคือระบบ
ความปลอดภัยต่าและไม่ระบบการจัดการการฝากที่ดี ปั จจุบนั ระบบการ
รู้จาใบหน้า (facial recognition system) ได้ถูกนามาประยุกต์ใช้ในงาน
หลากหลายประเภท โดยระบบการรู้จาใบหน้านั้นสามารถการตรวจสอบ
และการรู้ จาใบหน้ามนุ ษย์ ทั้งจากภาพนิ่ งหรื อภาพวิดี โอคลิ ป [1] โดย
เทคโนโลยีในการรู้จาใบหน้านั้นได้มีการนาเสนอการรู ้จาใบหน้าแบบเชิ ง
คุณลักษณะของใบหน้าทั้งใบหน้าอย่างเดี ยวมีพบว่าประสิ ทธิ ภาพในการ
รู้ จ าใบหน้ า ค่ อ นข้า งต่ า จึ ง ได้มี ก ารพัฒ นาระบบการรู้ จ าโดยท าการ
พิ จ ารณาการรู้ จ าใบหน้ า โดย ใช้ คุ ณ ลั ก ษณะของใบหน้ า ร่ วมกั บ
คุณลักษณะเฉพาะส่ วนของใบหน้าอีก 4 ส่ วน คือตาซ้าย ตาขวา จมูก และ
ปาก ซึ่ งพบว่ า ในการรู้ จ าใบหน้ า แบบใช้ คุ ณ ลัก ษณะของใบหน้ า ทั้ง
ใบหน้ารวมกับคุ ณลักษณะเฉพาะส่ วนอีก 1 ส่ วน เป็ นทั้งหมด 5 ส่ วน
สามารถเพิ่ม ประสิ ท ธิ ภาพของการรู ้ จามากขึ้ น [2] การนาระบบรู้ จา

คาสาคัญ: เทคนิคการรู้จา, ตรวจจับใบหน้า, สัมภาระ

Abstract
This paper will be present an automated luggage
compartment using facial recognition techniques. Facial recognition
employs face-tracking techniques such as Haar-like modeling, facial
recognition, and facial features comparison in the database. It's
consisting of a face detection section for authentication purposes, access
to the display processing unit, and an automatic luggage compartment
control system. The highlight of the presentation is high security
because of the facial recognition technique and easy to use. The results,
the face detection system was able to detect accurately the face at 84.63
percent and the overall system efficiency was found to be 83 percent.
Keywords: Recognition Techniques, Face Detection, baggage.
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ใบหน้ามาประยุกต์ใช้ในงานระบบการยืนยันตัวตนนั้นเริ่ มเป็ นที่นิยมและ
นามาใช้งานในระบบรักษาความปลอดภัยหรื อการตรวจสอบต่างๆ
ดังนั้นในงานวิ จยั นี้ ได้ทาการนาเสนอระบบจัดการและการ
รักษาความปลอดภัยในการรับฝากสัมภาระขึ้นมาโดยได้มีแนวคิดในการ
นาเทคนิ คการรู้ จาใบหน้ามาใช้ในการระบุตวั ตนร่ วมกับการรับฝาก-คืน
สั ม ภาระแบบอัต โนมัติ ใ นห้ า งสรรพสิ น ค้า หรื อร้ า นค้า โดยมี ก าร
ตรวจสอบใบหน้าของผูใ้ ช้บริ การในการฝากและคืนสัมภาระ เพื่อยืนยัน
ตัวตน อีกทั้งในการฝาก-คืนสัมภาระเพื่อความปลอดภัยและป้ องกันการ
สับเปลี่ยนสัมภาระ อีกทั้งสามารเพิ่มความปลอดภัยของทรัพย์สินของผู้
มาใช้บริ การ

กาหนดโดยฟั งก์ชัน เช่ น หาความสัมพันธ์โดยใบหน้าที่ รับเข้ามาแล้ว
นามาหาค่า Correlation Value กับ Standard Pattern ของใบหน้า [3]
2.1.4 วิธีเชิ งลักษณะปรากฏ (Appearance –based methods)
เป็ นวิธีก ารที่ ใช้โมเดลของการเรี ยนรู ้ ข องกลุ่ม รู ปภาพตัวอย่าง ซึ่ งกลุ่ ม
รู ป ภาพตัว อย่า งนั้น จะประกอบด้ ว ยกลุ่ ม รู ป ที่ เ ป็ นใบหน้ า และไม่ ใ ช่
ใบหน้ า ซึ่ งวิ ธี ก ารนี้ ได้ใ ช้ เ ทคนิ ค การวิ เ คราะห์ ท างสถิ ติ และเทคนิ ค
Machine Learning มาใช้ในการหาคุณลักษณะของรู ปภาพที่เป็ นใบหน้า
และไม่ได้เป็ นใบหน้า จะพบว่าการตรวจจับใบหน้าด้วยวิธีวิธีเชิ งลักษณะ
ปรากฏมีประสิ ทธิ ภาพดี กว่าวิธีอื่นๆ โดยมีความสามารถในการตรวจจับ
ใบหน้าได้อย่างรวดเร็ ว [3]

2. ทฤษฎีทเี่ กีย่ วข้ อง

2.2 วิธีการตรวจจับใบหน้ าของ Viola-Jones
เป็ นวิธีการดังกล่าวได้คิดค้นและนาเสนอโดย Paul viola และ
Michael J. Jones ในปี ค.ศ.2001 ถื อได้ว่าเป็ นเทคนิ คที่เป็ นที่ยอมรับและ
รู้จกั ในเรื่ องของการตรวจจับใบหน้าอย่างแพร่ หลาย โดยหลักการพื้นฐาน
ของเทคนิ คการตรวจจับใบหน้ าของ Viola-Jones คือนาภาพที่ จะทาการ
ตรวจหาใบหน้ามาจัดแบ่งเป็ นภาพย่อย (Sub-window) แล้วทาการนาภาพ
ย่อยดังกล่ าวนามาพิจารณาใช้ใ นการเป็ นภาพอินพุตของกระบวนการ
ตรวจหาใบหน้า ซึ่งโดยทัว่ ไปในการตรวจหาใบหน้าจะทาการปรับขนาด
ของภาพอิ น พุต ให้ มี ข นาดแตกต่ า งกัน หลากหลายขนาด และใช้ ต ัว
ตรวจจับ (Detector) ที่มีขนาดคงที่คน้ หาโดยในการตรวจจับใบหน้าแบบ
นี้ จะมีขอ้ เสี ยคือ จะมีระยะเวลาในการประมวลผลไม่คงที่ หลังจากนั้นไม่
นานจึงได้มีการนาเสนอเทคนิ คการตรวจจับใบหน้าในรู ปแบบใหม่ โดย
ใช้เทคนิ คการจาลองรู ปแบบ Haar-like เป็ นตัวตรวจจับ โดยทาการปรับ
ขนาดของตัวตรวจจับแทนการปรับขนาดภาพอินพุต และใช้ตวั ตรวจจับ
ทาการตรวจจับใบหน้าเป็ นจานวนหลาย ๆ รอบ ซึ่ งแต่ละรอบใช้ขนาด
ของตัวตรวจจับที่แตกต่างกันมาก แต่ใช้เวลาในการคานวณการตรวจจับ
ภาพใบหน้าแต่ละรอบมี ค่าคงที่ ถึ งแม้ขนาดของตัวตรวจจับจะแตกต่าง
กันก็ตาม [4]

ในหัวข้อนี้ ได้กล่าวถึ งทฤษฎี พ้ืนฐานที่ เกี่ ยวข้องกับการพัฒนาและ
ออกแบบ ระบบจัดการตูฝ้ ากสัมภาระโดยใช้เทคนิคการรู้จาใบหน้า โดยมี
เนื้ อหาประกอบด้วย 1.การตรวจจับใบหน้า (Face Detection) 2.วิธีการ
ตรวจจับใบหน้าของ Viola-Jones 3.การรู้จาใบหน้า (Face Recognition)
โดยมีรายละเอียดดังนี้
2.1 การตรวจจับใบหน้ า (Face Detection)
ในการตรวจจับใบหน้าสามารถจาแนกวิธีการตรวจจับใบหน้า
พื้นฐานได้เป็ น 4 ประเภท [3] ดังต่อนี้
2.1.1 วิธีเชิงความรู้ (Knowledge –based methods) เป็ นวิธีการ
ในการตรวจจับโดยอาศัยพื้นฐานของมนุ ษย์ที่มีต่อส่ วนประกอบสาคัญ
บนใบหน้ามนุ ษย์มาหากฎเกณฑ์ในการจาแนกใบหน้าของมนุ ษย์ เช่ น
ใบหน้ามนุ ษย์น้ ันจะประกอบด้วยดวงตา 2 ดวงซึ่ งจะอยู่ในตาแหน่ งที่
สมมาตรกัน มีจมูก 1 จมูก และปาก 1 ปาก ซึ่ งจะจาแนกใบหน้าได้จาก
อวัยวะแต่ละส่วนจะมีความสัมพันธ์กนั โดยใช้ระยะทางและตาแหน่ งตาม
กฎเกณฑ์ที่ได้ต้งั ไว้ [3]
2.1.2 วิธีเชิ งลักษณะ (Feature invariant approaches) เป็ น
วิธีการที่โดยการใช้การค้นหาลักษณะเด่น (Feature) ที่แตกต่างกันของแต่
ละใบหน้าในการตรวจจับ โดยวิธีดงั กล่ าวนั้นจะอาศัยพื้นฐานของการ
สังเกตของมนุ ษย์ใ นการจาแนกวัตถุ ต่ างๆ ไม่ ว่าจะมี การเปลี่ ยนแปลง
สภาพแวดล้อมเกิ ดขึ้ น เปลี่ ยนตาแหน่ ง หรื อเปลี่ ยนสภาพแสง เป็ นต้น
โดยการตรวจหาลักษณะเด่นของใบหน้ามนุษย์น้ นั เช่ น ลักษณะเด่นของ
คิ้ว ตา จมูก ปาก และเส้นผม โดยใช้เทคนิ คการตรวจจับเส้นขอบ (Edge
Detection) แล้วดึงออกมาเพื่อตรวจสอบ จากนั้นจะใช้สถิ ติในการอธิ บาย
ความสัมพันธ์และยืนยันการตรวจพบใบหน้า [3]
2.1.3 วิธีเทียบเคียงแผ่นแบบ (Template matching methods)
วิ ธีก ารนี้ ใช้ Standard Template ของใบหน้า โดยวิ ธีน้ ี จ ะใช้ก ับ การ
ตรวจจับใบหน้าในลักษณะใบหน้าตรง ซึ่ งเกิ ดจากการกาหนดค่าเองหรื อ

รู ปที่ 1 ตัวอย่างการจาลองรู ปแบบ Haar-like
ในรู ปที่ 1 แสดงการจ าลองรู ปแบบ Harr-like ซึ่ งจะ
ประกอบด้วยกัน 4 แบบคือ การจาลองรู ปแบบ Haar-like ที่ประกอบด้วย

9th ECTI-CARD 2017 “การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อตอบสนองท้องถิ่นและภาคอุตสาหกรรม”

294

บทความวิจยั
การประชุมวิชาการ งานวิจยั และพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 9
9th ECTI-CARD 2017, Chiang khan Thailand
พื้นที่สี่เหลี่ยมสองภาพหรื อ Two -rectangle feature (รู ปที่ 1A และ 1B)
การจาลองรู ปแบบ Haar-like ที่ประกอบด้วยพื้นที่สี่เหลี่ ยมสามภาพ หรื อ
Three-rectangle feature (รู ปที่ 1C) และการจาลอง รู ปแบบ Haar-like ที่
ประกอบด้วยพื้นที่สี่เหลี่ ยมสี่ ภาพหรื อ Four-rectangle feature (รู ปที่ 1D)
ในรู ปที่ 2 แสดงตัวอย่างของการจาลองรู ปแบบ Haar-like สองลาดับแรก
ที่ได้จากกระบวนการเรี ยนรู้ ด้วยวิธี Adaboost พบว่าการจาลองรู ปแบบ
Haar-like ในแบบแรกนั้นเป็ นการจาลองรู ปแบบ Haar-like ที่ได้จาก
ความแตกต่างบริ เวณดวงตาซึ่ งจะความเข้มแสงต่ากว่าบริ เวณส่ วนบนของ
โหนกแก้ม และในแบบที่สองจะเห็ นได้ว่าความแตกต่างบริ เวณดวงตา
สองข้างซึ่งจะมืดกว่าบริ เวณสันจมูก [4]

3.1 การฝากสัมภาระ
ส่ ง ID ใบหน้าเพื่อตรวจสอบไปยัง Microsoft Services

ผูใ้ ช้บริ การนาสัมภาระมาฝาก

ตรวจสอบใบหน้าผูใ้ ช้บริ การ

ส่ งข้อมูลใบหน้าและสเตตัสของ
ช่องที่เลือกไปยังระบบฐานข้อมูล
นาสัมภาระเก็บเข้าช่องที่เลือกไว้

เลือกช่องว่าง

รู ปที่ 5 แผนภาพแสดงขั้นตอนการฝากสัมภาระของตูฝ้ ากสัมภาระแบบ
อัตโนมัติโดยใช้เทคนิคการรู้จาใบหน้า
จากรู ปที่ 5 ขั้นตอนในการรับฝากสัมภาระ โดยประกอบด้วย
ขั้นตอนดังนี้ เมื่อมีผมู้ าใช้บริ การฝากสัมภาระให้ทาการเลือกบริ การ(ฝาก
หรื อ รั บ คื น ) ผู้ใ ช้บ ริ ก ารท าการเลื อ กฝากสัม ภาระที่ ห น้า จอแสดงผล
ต่ อจากนั้น ผู้ฝากสัมภาระท าการถ่ ายรู ป เพื่อท าการบันทึ ก ข้อมูล ลงใน
ระบบฐานข้อมูล ขั้นตอนต่อมาหน้าจอแสดงผลทาการแสดงแผนผังช่ อง
เก็บสัมภาระโดยจะทาการแสดงสถานะช่ องเก็บสัมภาระที่ ถูกใช้งานไป
แล้วกับช่ องเก็บสัมภาระที่ว่างอยู่ หลังจากนั้นผูใ้ ช้บริ การจะทาการเลื อก
ช่องสาหรับจัดเก็บสัมภาระบนหน้าจอแสดงผล เมื่อทาการเลือกเรี ยบร้อย
แล้ว ช่องในการเก็บสัมภาระที่เลือกไว้จะถูกปลดล็อกให้ผใู ้ ช้บริ การได้นา
สัมภาระไปเก็บ

รู ปที่ 2 ตัวอย่าง Strong Classifier ที่ได้จากกระบวนการ Adaboost
2.3 การรู้จาใบหน้ า (Face Recognition)
ระบบรู้ จาใบหน้า มีองค์ประกอบหลัก ของการทางานอยู่ 3
ส่ วน [1], [2] คือส่ วนแรกการค้นหาตาแหน่ งของภาพใบหน้า (Face
Detection) เป็ นส่วนที่ทาหน้าที่ในการค้นหาตาแหน่ งของใบหน้าทั้งหมด
ในภาพ ส่ ว นที่ ส อง การแยกคุ ณ ลัก ษณะส่ ว นต่ า งๆ ของภาพใบหน้ า
(Feature Extraction) เป็ นส่ วนที่ทาหน้าที่ในการแยกคุณลักษณะต่างๆ
บนภาพใบหน้า แล้ว เก็ บ ไว้ใ นฐานข้อ มู ล หรื อ เปรี ย บเที ย บกับ ข้อ มู ล
คุณลักษณะส่วนต่างๆ ของภาพใบหน้าในกรณี ที่เป็ นขั้นตอนของการค้น
คืน และส่วนที่สาม คือการรู้จาใบหน้า (Face Recognition) เป็ นส่ วนที่ทา
หน้าที่นาข้อมูล คุณลักษณะส่ วนต่างๆ ของภาพใบหน้าที่ได้จากส่ วนที่
สอง มาท าการเปรี ย บเที ย บกับข้อมู ล คุ ณ ลัก ษณะส่ วนต่ า งๆ ของภาพ
ใบหน้าในฐานข้อมูล แล้วแสดงผลภาพใบหน้าที่ใกล้เคียงกันมากที่สุด
แสดงในรู ปที่ 4 [2]
Input Image

กดปุ่ มฝากสัมภาระ

3.2 การรับคืนสัมภาระ

กดปุ่ มคืนสัมภาระ
ตรวจสอบใบหน้าผูใ้ ช้บริ การ

นาสัมภาระออกจากช่องที่ระบบแสดงผล

ส่ ง ID เพื่อตรวจสอบไปยัง
Microsoft Service

เปรี ยบเทียบลักษณะของใบหน้า
ที่มีค่าความใกล้เคียงกัน

เปรี ยบเทียบข้อมูลใบหน้าใกล้เคียง
ส่ งข้อมูลใบหน้าไปยังฐานข้อมูล
กับขั้นตอนฝากและแสดงช่องฝาก

รู ปที่ 6 แผนภาพการทางานคืนสัมภาระของตูฝ้ ากสัมภาระแบบอัตโนมัติ
โดยใช้เทคนิคการรู้จาใบหน้า
จากรู ปที่ 6 ขั้นตอนในการคืนสัมภาระ โดยขั้นตอนสามารถ
อธิ บายการทางาน เมื่อผูใ้ ช้บริ การมารับสัมภาระคืน ดังนี้ เริ่ มต้นจากเมื่ อ
ผูใ้ ช้บริ การมารับสัมภาระคืนให้ทาการเลือกบริ การรับสัมภาระคืน หน้า
จอแสดงผลจะท าการแจ้ ง ให้ ถ่ า ยรู ปอี ก ครั้ งหนึ่ ง ระบบจะท าการ
ตรวจสอบลักษณะของใบหน้าและบันทึก ข้อมูล แล้วส่ งรู ปภาพที่บนั ทึ ก
ไปยัง Microsoft Services เพื่อทาการตรวจสอบใบหน้าของผูใ้ ช้บริ การ
โดยนาเทคนิ คการตรวจจับใบหน้าคุณลักษณะเฉพาะของใบหน้า 5 ส่ วน
นามาเปรี ยบเทียบกับข้อมูลคุณลักษณะเฉพาะของใบหน้าผูใ้ ช้บริ การที่

Face Detection Feature Extraction Feature Recognition Identifi-Cation

รู ปที่ 4 องค์ประกอบหลักของการทางานระบบรู้จาใบหน้า

3. วิธีการดาเนินงาน
ในหั ว ข้อ นี้ ได้ อ ธิ บ ายวิ ธี ก ารด าเนิ น งานออกแบบตู้ฝ าก
สัมภาระแบบอัตโนมัติโ ดยใช้เทคนิ คการรู้จาใบหน้าโดยในการอธิ บาย
ขั้นตอนการออกแบบระบบจัดการตูฝ้ ากสัมภาระโดยใช้เทคนิ คการรู้ จา
ใบหน้า จะอธิ บายการทางานของระบบจะแยกออกเป็ น 2 ส่ วน คือ การ
ฝากสัมภาระ และการคืนสัมภาระ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
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เก็บอยู่ในระบบฐานข้อมูล เมื่ อได้คุณลักษณะของใบหน้าที่ ตรงกันแล้ว
หน้าจอแสดงผลจะทาการแสดงหมายเลขช่ องที่ ผูใ้ ช้บ ริ การทาการฝาก
สัมภาระระบบจะท าการปลดล็อ กช่ อ งเก็ บ สั ม ภาระที่ ไ ด้จ ัด เก็ บ ไว้ใ ห้
สามารถทาการไปรับสัมภาระคืน
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4. ผลการดาเนินงาน
ในหัวข้อนี้ ได้อธิ บายในส่ วนของผลการดาเนิ นงานโดยได้ทา
การแบ่งการทดสอบการออกแบบ 2 ส่ วนโดยในส่ วนแรกทาการทดสอบ
ระบบการตรวจสอบใบหน้ า และในส่ วนที่ ส องท าการทดสอบ
ประสิ ทธิภาพของระบบโดยร่ วมทั้งหมด
4.1 ผลการทดสอบระบบการตรวจสอบใบหน้ า
ในการทดสอบได้ทาการทดสอบโดยใช้กลุ่มตัวอย่างในการ
ทดสอบจานวน 30 คน มาทาการทดสอบระบบการรู้ จาใบหน้า โดยทา
การถ่ายรู ปบุคคลกลุ่มตัวอย่างทั้ง 30 คน วสใเก็บเข้าในระบบฐานข้อมูล
แล้วทาการให้บุคคลกลุ่มตัวอย่างมาถ่ายรู ปซ้ าอี กครั้งหนึ่ งโดยทาการให้
บุคคลกลุ่มตัวอย่างทาการทดลองซ้ าคนล่ ะ 5 ครั้ง พบว่าระบบที่ทาการ
ทดสอบสามารถจับคู่บุคคลจากกลุ่มตัวอย่างได้อย่างถูกต้องโดยคิ ดเป็ น
ร้อยล่ะ 86.43
4.2 ผลการทดสอบระบบตู้ฝากสั มภาระแบบอัตโนมัติโดยใช้ เทคนิคการ
รู้จาใบหน้ า
โดยในการทดสอบได้ ท าการระบบตู้ฝ ากสั ม ภาระแบบ
อัตโนมัติโดยใช้เทคนิ ค การรู้ จาใบหน้า ที่ น าเสนอทั้งระบบโดยท าการ
พิจารณาประสิ ทธิ ภ าพการท างานโดยรวมของระบบทั้งหมดจากการ
ทดสอบประสิ ทธิ ภาพ โดยทาการทดลองจานวน 100 ครั้ง พบว่าตูฝ้ าก
สัมภาระแบบอัตโนมัติโดยใช้เทคนิ คการรู้จาใบหน้า ที่นาเสนอสามารถ
ท างานได้อ ย่า งถู ก ต้อ งโดยไม่ มี ก ารผิ ด พลาดตั้ง แต่ ข้ ัน ตอนเริ่ มฝาก
สัมภาระจนกระทัง่ ขั้นตอนในการรั บสัม ภาระคื นเป็ นจานวน 83 ครั้ ง
หรื อคิดเป็ นร้อยละ 83 และทางานผิดพลาด 17 ครั้งหรื อคิดเป็ นร้อยละ 17

5. สรุปผลดาเนินงาน
ในการออกแบบตู้ฝากสัมภาระแบบอัตโนมัติโดยใช้เทคนิ ค
การรู้ จ าใบหน้ า ที่ น าเสนอ จากการออกแบบและทดสอบผลการ
ดาเนิ นงาน พบว่าในส่ วนของระบบการตรวจสอบใบหน้าพบว่าระบบ
สามารถตรวจสอบใบหน้าได้อย่างถูกต้องโดยคิดเป็ นร้ อยละ 84.63 และ
เมื่ อทาการพิจารณาในส่ วนของประสิ ท ธิ ภาพของระบบโดยรวมรวม
ทั้งหมดพบว่าระบบสามารถทางานได้อย่างถูกต้องคิดเป็ นร้ อยละ 83 จึง
กล่าวได้ว่าระบบที่ทาการออกแบบและพัฒนาขึ้ นมาสามารถทางานได้
อย่างมีประสิ ทธิภาพ
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ระบบแลกบัตรเข้ าออกหน่ วยงานโดยใช้ บัตร RFID
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บทคัดย่ อ

1. บทนา

ระบบแลกบัต รเข้าออกหน่ วยงานโดยใช้ บตั รอาร์ เ อฟไอดี
(RFID CARD) โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อช่วยลดขั้นตอนในการแลกบัตรใน
การเข้าติดต่อประสานงานกับหน่ วยงานและจากัดพื้นที่สาหรับผูท้ ี่เข้ามา
ติดต่อประสานหน่ วยงานต่างๆ ในกรณี ที่สถานที่ ดงั กล่ าวมี หน่ วยงาน
ภายในจานวนมากและมีความต้องการในการควบคุมผูเ้ ข้ามาในพื้นที่ของ
หน่วยงาน ในบทความนี้ ได้นาเสนอเทคโนโลยีอาร์ เอฟไอดี มาใช้ในการ
เพิ่ ม ประสิ ทธิ ภาพการแลกบั ต รเพื่ อ ติ ด ต่ อ หน่ ว ยงาน โดยระบบ
ประกอบด้วยมีการจัดเก็บข้อมูลผูต้ ิ ดต่อ ระบบประตูอตั โนมัติ ที่ควบคุม
การเปิ ดปิ ดด้วยบัตร RFID จากการออกแบบและพัฒนาระบบพบว่า
ประสิ ทธิ ภาพของระบบแลกบัตรเข้าออกหน่ วยงานโดยใช้บตั รอาร์ เอฟ
ไอดี (RFID CARD) พบว่าความแม่นยาในการทางานของระบบโดยทา
การทดลองจากกลุ่มตัวอย่างจานวน 20 คน โดยทาการทดสอบ จานวน 10
รอบ จากการทดสอบพบว่าระบบ มีค่าความแม่นยาเฉลี่ยเท่ากับ 97.5 %

ในปั จ จุ บ ัน การเข้า ติ ด ต่ อ ประสานงานกับ หน่ ว ยงานหรื อ
องค์กรต่ างๆ ส่ วนใหญ่จะมี การจัด ระบบในการเข้าติ ดต่อประสานงาน
โดยจะต้องทาการแลกบัตรก่อนเข้าไปภายในหน่ วยงานซึ่ งในระบบการ
แลกบัตรแบบเก่าจะใช้พนักงานประจาอยู่ ณ ตาแหน่ งทางเข้าหน่ วยงาน
แล้ว ท าการแลกบัต ร จากขั้น ตอนดัง กล่ า วถื อ ได้ ว่ า มี ค วามล่ า ช้ า ซึ่ ง
โดยทัว่ ไปในองค์กรหรื อหน่ วยงานต่างๆ จะมี ระบบที่ สามารถควบคุ ม
และจัดการกับผูม้ าติ ดต่อ ระบบแลกบัตรเข้าออกหน่ วยงานโดยใช้บตั ร
RFID เป็ นระบบแลกบัตรเข้า-ออกหน่วยงานโดยทาหน้าที่แทนระบบเดิ ม
ที่ ใ ช้เ พี ย งการจดบัน ทึ ก ข้อ มู ล ผู้ ม าติ ด ต่ อ ลงในกระดาษ ถ้า มี ผู ้ติ ด ต่ อ
จานวนมากทาให้ล่าช้า อาจเกิดความผิดพลาดของข้อมูล และระบบเก่าไม่
สามารถควบคุมผูม้ าติดต่อในการเข้าออกแต่ละส่ วนของหน่ วยงานได้ ซึ่ ง
ทาให้ไม่มีความปลอดภัยต่อหน่ วยงาน จึงได้นาเทคโนโลยี RFID เข้ามา
ช่ วยในการควบคุ มผูม้ าติ ด ต่อในการเข้าออกแต่ ละส่ วนของหน่ วยงาน
เพื่อกาหนดการเข้าไปในส่ วนที่ไม่ได้รับอนุญาต ทาให้หน่ วยงานมีระบบ
ที่ช่วยในการจัดการแลกคืนบัตรและควบคุมการเข้าออกแต่ละส่ วนของ
หน่วยงานที่สะดวกและมีความปลอดภัยมากขึ้น
ที่ ผ่ า นมามี ง านวิ จ ัย ต่ า งๆ เกี่ ย วกับ ระบบจัด การและระบบ
ควบคุมโดยใช้เทคโนโลยี RFID เพิ่มมากขึ้น เช่ น การประยุกต์ใช้ RFID
กับการควบคุ มยานพาหนะเข้า-ออก: กรณี ศึกษา โรงเรี ยนจ่าอากาศ [1]
ระบบจัดการลานจอดรถกึ่งอัตโนมัติผา่ นเทคโนโลยีอาร์ เอฟไอดี [2] หรื อ
ระบบลงเวลาและควบคุมห้ องเรี ยน [3] ซึ่ งมีโครงการสัมมนาทางการ
จัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ [4] ได้พูดถึง
ข้อดี และข้อจากัดของเทคโนโลยี RFID ไว้ จากการศึ กษาผูว้ ิจยั เห็ นว่า
เทคโนโลยี RFID มี ข ้อได้เปรี ยบและเหมาะสมมากกว่าเมื่ อเที ยบกับ
เทคโนโลยีบาร์โค้ด ที่จะนามาประยุกต์ใช้ในงานวิจยั
ผูว้ ิจยั จึงมีแนวคิดสร้ างระบบแลกบัตรเข้าออกหน่ วยงานโดย
ใช้บตั ร RFID ที่มีการจัดการข้อมูลผูม้ าติ ดต่อที่สะดวก ปลอดภัยและยัง
ลดเวลาในการจัด เก็ บ ข้อมู ล โดยผูท้ ี่ มาติ ด ต่ อที่ มี บ ตั รสมาร์ ท การ์ ด จะ
สามารถใช้เครื่ องอ่านบัตรสมาร์ ทการ์ ดในการอ่านข้อมูลบัตรเพื่อช่ วยลด
เวลาในการป้ อนข้อมูล และลดความผิดพลาดของการบันทึ ก ข้อมูล มี
ระบบจัด เก็บ ภาพใบหน้าผูต้ ิ ด ต่ อเพื่ อสามารถดู ได้เ มื่ อมี ก ารคื น บัตร มี

คาสาคัญ: ระบบแลกบัตร, อาร์เอฟไอดี

Abstract
The RFID card exchange system is designed to help reduce
redemption and redundancy, and limit the area for the contact. For such
a facility there are many internal units and there is a need to control the
entrants into the area of the agency. In this article, RFID technology has
been introduced to increase the efficiency of card redemption. The
system consists of contact information storage and automatic door
systems that control the opening and closing of RFID tags. In the design
and development of the system, it was found that the efficiency of the
RFID card exchange system showed that the accuracy of the system
was tested by 20 samples. The found that has an average accuracy of
97.5%
Keywords: System Exchange, RFID
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ระบบที่ช่วยจัดสรรพื้นที่ในการเก็บบัตรที่มีการจัดการจัดเก็บและคืนบัตร
ที่สะดวก รวดเร็ วมากยิง่ ขึ้น และระบบ Access Control ที่สามารถควบคุม
การเข้า-ออกของบุคคลที่มาติดต่อว่าสามารถเข้า-ออกได้ในเฉพาะส่ วนที่
กาหนดไว้เท่านั้นโดยใช้บตั ร RFID เป็ นอุปกรณ์ควบคุ มการเข้าถึ ง ที่ มี
ความปลอดภัยสูง และสะดวกสบายมากยิง่ ขึ้น

หลักการทางานเบื้องต้นของ RFID คือ
1. เครื่ องอ่านป้ าย (Reader) จะปล่อยคลื่ นแม่เหล็กไฟฟ้ าออกมา
ตลอดเวลา และคอยตรวจจับแท็ก (Tag) ในบริ เวณสนามแม่เหล็กไฟฟ้ า
[6]
2. เมื่อมีแท็ก (Tag) เข้ามาอยูใ่ นบริ เวณสนามแม่เหล็กไฟฟ้าแท็ก
(Tag) จะได้ รั บ พลัง งานไฟฟ้ า ที่ เ กิ ด จากการเหนี่ ย วน าของคลื่ น
แม่ เ หล็ ก ไฟฟ้ า เพื่ อ ให้ แ ท็ ก (Tag) เริ่ มท างานและจะส่ ง ข้อ มู ล ใน
หน่วยความจาที่ผา่ นการมอดูเลตกับคลื่นพาหะแล้วออกมาทางสายอากาศ
ที่อยูภ่ ายในแท็ก (Tag) จะเกิ ดการเปลี่ ยนแปลงแอมพลิจูด, ความถี่ หรื อ
เฟส [6]
3. เครื่ องอ่านป้ าย (Reader) จะตรวจจับความเปลี่ยนแปลงของคลื่น
พาหะแปลงออกมาเป็ นข้อมูลแล้วทาการถอดรหัสเพื่อนาข้อมูลไปใช้งาน
ต่อไป [6]

2. ทฤษฏีทเี่ กีย่ วข้ อง
ในหัวข้อนี้ ได้กล่าวถึงทฤษฎี พ้ืนฐานที่เกี่ ยวข้องกับการพัฒนา
และออกแบบระบบแลกบัตรเข้าออกหน่ วยงานโดยใช้บตั ร RFID โดยมี
เนื้ อหาประกอบด้วย 1. อาร์ เอฟไอดี (RFID) 2. ระบบควบคุมการเข้าถึง
(Access Control) 3. อินเตอร์ เน็ตในทุกสรรพสิ่ ง (Internet of Thing) โดย
มีรายละเอียดดังนี้
2.1 อาร์เอฟไอดี (RFID) เป็ นเทคโนโลยีบ่งชี้ อตั โนมัติแบบไร้
สัมผัส (contactless Auto-ID) มีลกั ษณะเป็ นป้ ายอิเล็กทรอนิ กส์ (RFID
Tag) ที่ สามารถอ่านค่ าได้โดยผ่านคลื่ น วิ ท ยุ ช่ วยให้ ก ารรั บ ส่ งข้อมู ล
ระหว่างบัตรและเครื่ องอ่านมี ความสะดวก ลดปั ญหาความไม่เที่ ยงตรง
และความคลาดเคลื่ อนในการอ่านและเขี ยนข้อมูล [4] สามารถตรวจ
ติดตามและบันทึกข้อมูลที่ติดอยูก่ บั ป้ ายได้ ผูว้ ิจยั ได้นาเทคโนโลยี RFID
มาใช้ ง านเพื่ อ ประโยชน์ ใ นการตรวจสอบการผ่ า นเข้า ออกบริ เวณที่
กาหนดและเพื่ออ่านหรื อเก็บข้อมูลไว้ มีองค์ประกอบหลักอยู่ 3 ส่ วน คือ
1. ป้ าย (Tag, Transponder) 2. เครื่ องอ่านป้ าย (Reader, Interrogator)
3. ฮาร์ดแวร์ หรื อระบบที่ใช้ประมวลผล [5]

2.2 ระบบควบคุมการเข้าถึ ง (Access Control) เป็ นระบบที่
ควบคุมการเข้าหรื อออก ในที่น้ ี ใช้กบั การผ่านเข้าออกประตูหรื อการผ่าน
เข้าออกพื้นที่ โดยใช้บตั ร RFID เป็ นอุปกรณ์สาหรั บเข้าออกพื้นที่ โดย
เครื่ องควบคุมจะประกอบด้วย 2 ส่ วนหลักคือ ส่ วนควบคุ ม (Controller)
การทางานและส่ วนของหัวอ่านบัตร (Reader) [7] โดยเครื่ องควบคุมจะ
อ่านข้อมูลในบัตรหากข้อมูลถูกต้องก็จะส่ งคาสั่งให้ตวั ล็อคให้ปลดล็อค
แต่หากข้อมูลบัตรไม่ถูกต้อง อุปกรณ์ก็ไม่ทางานจึงไม่สามารถเข้าผ่านได้

รู ปที่ 1 ระบบการทางานของ RFID

รู ปที่ 2 การเชื่ อมต่อของระบบ Access Control

ในงานวิจยั นี้ ใช้อาร์ เอฟไอดี แท็ก (RFID Tag) ชนิ ดพาสซี ฟ
(Passive Tag) ป้ายชนิดนี้ทางานที่ยา่ นความถี่สูง (HF) 13.56 MHz ทางาน
ได้โดยไม่จาเป็ นต้องใช้แหล่ งจ่ายไฟจากภายนอก เพราะภายในบัตรมี
วงจรกาเนิ ดไฟฟ้ าเหนี่ ยวนา เป็ นแหล่ งพลังงานในตัวอยู่แล้ว ระยะการ
อ่านข้อมูลได้ในระยะสั้นๆ เท่านั้นไม่เกิ น 1 เมตร (ขึ้นอยูก่ บั กาลังส่ งของ
เครื่ องอ่านและความถี่วิทยุที่ใช้)

2.3 อิ นเตอร์ เน็ตในทุกสรรพสิ่ ง (Internet of Thing) เป็ น
เทคโนโลยีอิน เทอร์ เ น็ ตที่ ท าให้ อุป กรณ์ และเครื่ องมื อต่ างๆ สามารถ
เชื่ อมต่อกันได้ผา่ นช่องทางการสื่ อสารอินเทอร์ เน็ตทั้งแบบใช้สายและไร้
สาย โดยอุปกรณ์ แ ละเครื่ องมื อต่ างๆ มี วิธี ก ารระบุ ตวั ตนสามารถรั บรู้
บริ บทของสภาพแวดล้อมได้ มีปฏิสมั พันธ์โต้ตอบและทางานร่ วมกัน [8]
ซึ่งผูว้ ิจยั ได้ใช้ NodeMCU เป็ นอุปกรณ์ในการประมวลผลและสั่งงานให้
อุปกรณ์อื่นสามารถทางานตามคาสัง่ ได้ในแต่ละจุด

9th ECTI-CARD 2017 “การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อตอบสนองท้องถิ่นและภาคอุตสาหกรรม”

298

บทความวิจยั
การประชุมวิชาการ งานวิจยั และพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 9
9th ECTI-CARD 2017, Chiang khan Thailand
ต่อจากนั้นพนักงานจะทาการออกบัตร RFID ให้กบั ผูท้ ี่ มาติ ดต่อ โดย
คุณสมบัติของบัตร RFID ที่ได้รับจะสามารถใช้ในการผ่านเข้าออกประตู
ของหน่ วยงานที่ ต้องการติ ดต่อประสานงานเท่านั้น หากทาการนาบัตร
RFID ดังกล่าวไปใช้ในการผ่านเข้าออกประตูของหน่ วยงานที่ไม่ได้ระบุ
หรื อแจ้งไว้ต้ งั แต่ตน้ จะไม่สามารถผ่านเข้าออกได้ นอกจากนี้ ในระบบ
การจัด เก็ บ บัต รของผู ้ม าติ ด ต่ อ ในงานวิ จ ัย นี้ ได้ท าการออกแบบช่ อ ง
สาหรั บเก็บบัตรของผูม้ าติ ดต่อโดยแต่ละช่ องในการเก็บบัตรได้ทาการ
ออกแบบให้มีห ลอด LED แสดงผลตาแหน่ งช่ องของการเสี ยบบัตรที่
เชื่อมต่อกับระบบการอ่านบัตร RFID คือ เมื่อพนักงานนาบัตร RFID ที่ทา
การบัน ทึ ก ข้อมู ลของผูเ้ ข้าติ ด ต่อประสานงานให้ ก ับ ผูม้ าติ ด ต่อ หลอด
LED ในช่ องเก็บบัตรจะเปล่งแสงเพื่อแสดงตาแหน่ งช่ องว่างสาหรับการ
เก็บบัตรเมื่อทาการเก็บบัตรเรี ยบร้อยแล้วหลอด LED ก็จะดับ โดยในช่ อง
เก็บบัตรจะมีการเชื่อมโยงข้อมูลกับหน้าจอแสดงผลบนคอมพิวเตอร์ ของ
พนักงาน

รู ปที่ 3 อินเตอร์ เน็ตในทุกสรรพสิ่ ง (Internet of Thing)

3. วิธีการดาเนินงาน
วิธีการดาเนิ นงานสามารถอธิ บายการทางานของระบบแลก
บัตรเข้าออกหน่ วยงานโดยใช้บตั ร RFID การทางานของระบบจะแยก
ออกเป็ น 2 ส่ ว น ส่ ว นที่ ห นึ่ งจะเป็ นส่ ว นของการแลกคื น บัต รเข้ า
หน่ ว ยงาน ส่ ว นที่ ส องจะเป็ นส่ ว นของการเข้า ออกแต่ ล ะส่ ว นของ
หน่วยงาน

ในขั้นตอนในการคื นบัตร RFID ผูต้ ิ ดต่อจะทาการคื นบัตร
RFID พนักงานจะทาการนาบัตร RFID เพื่อให้อ่านบัตรระบบจะทาการ
แจ้งรายชื่ อของผูต้ ิ ดต่อพร้ อมทั้งแสดงตาแหน่ งช่ องในการเก็ บบัตรบน
หน้าจอคอมพิวเตอร์และที่ตาแหน่ งช่ องของการเก็บบัตรของผูม้ าติดต่อก็
จะแสดงผลด้วยหลอด LED ทาให้สะดวกต่อการค้นหาตาแหน่ งของการ
เก็บบัตรเมื่อทาการดึ งบัตรออกจากช่ องเก็บบัตรหลอด LED ก็จะทาการ
ดับลงและให้ผงั หน้าจอแสดงผลของหน้าจอคอมพิวเตอร์ จะแสดงสถานะ
ว่าง ณ ตาแหน่งดังกล่าว

3.1 ระบบการทางาน

ผูต้ ิดต่อ

พนักงาน

ส่ วนที่ 2
NodeMCU

เครื่ องอ่านบัตรสมาร์ทการ์ด

ในส่ วนที่สองของระบบคือระบบการปลดล็อคประตูโดยใช้
บัตร RFID ซึ่ งจะประกอบไปด้วย ตัวอ่านบัตร RFID และระบบเปิ ดปิ ด
ประตูอตั โนมัติ (Door Log ) โดยในการออกแบบการเชื่ อมต่อ จะอาศัย
NodeMCU ในการควบคุ มการทางานของระบบ คื อเมื่ อเครื่ องอ่านบัตร
RFID ได้รับ การอ่านข้อมูล จากบัต รที่ ถู กต้องจะท าการส่ งข้อมูล ไปยัง
NodeMCU เพื่อทาการประมวลผลแล้วทาการส่ งคาสั่งไปยัง Door Log เพื่อ
ทาการสัง่ ให้ปลดล็อคประตู และหากเครื่ องอ่านบัตร RFID ได้รับการอ่าน
บัตร RFID ที่ไม่ถูกต้องหรื อข้อมูลในบัตรที่ไม่ตรงกัน NodeMCU เพื่อทา
การประมวลผลแล้วทาการส่ งคาสัง่ ไปยัง Door Log เพื่อไม่สงั่ ให้ปลดล็อค
ประตู

ตัวอ่าน RFID
Mini PC

กล้อง webcam
Arduino maga 2560

LED
ส่ วนที่ 1

Arduino UNO

Door Log

ตัวอ่าน RFID
ช่องเสี ยบบัตร

รู ปที่ 4 ไดอะแกรมระบบแลกบัตรเข้าออกหน่วยงานโดยใช้บตั ร RFID

4. ผลการทดลอง

ในรู ปที่ 4 ไดอะแกรมการทางานระบบแลกบัตรเข้า ออก
หน่วยงานโดยใช้บตั ร RFID โดยเมื่อมีบุคคลมาเข้าติดต่อประสานงานกับ
หน่วยงาน ผูต้ ิดต่อนาบัตรที่สามารถยืนยันตัวตนและแจ้งหน่ วยงานที่จะ
ทาการเข้าติดต่อประสานงานให้กบั พนักงานเพื่อทาการเก็บข้อมูลในการ
เข้าติดต่อหน่ วยงานโดยจะเก็บภาพถ่ ายของผูต้ ิ ดต่อด้วยกล้อง Webcam

ในหัวข้อนี้ ได้นาเสนอผลของการทดสอบประสิ ทธิ ภาพของ
ระบบแลกบัตรเข้าออกหน่ วยงานโดยใช้บตั ร RFID โดยแบ่งการทดสอบ
ประสิ ท ธิ ภ าพออกเป็ น 3 ส่ ว นคื อ ระบบการจัด เก็ บ ข้อ มู ล และการ
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แสดงผลการเก็บบัตรของผูม้ าติดต่อหน่วยงาน ส่ วนการเปิ ดปิ ดประตูดวั ย
บัตร RFID อัตโนมัติ และประสิ ทธิภาพโดยรวมทั้งหมดของระบบ
ในการทดสอบระบบการจัดเก็บข้อมูลและการแสดงผลการ
เก็บบัตรของผูม้ าติดต่อหน่วยงานโดยแบ่งเป็ น 2 ส่ วนคือการแลกบัตรเข้า
หน่ วยงานและการแลกบัตรคื น โดยทาการทดลองการใช้ระบบจานวน
50 ครั้ง พบว่าระบบมีความแม่นยาเฉลี่ยเท่ากับ 97.67 %
ในส่วนของการทดลองหาประสิ ทธิภาพของการเปิ ดปิ ดประตู
ดัวยบัตร RFID อัตโนมัติได้ทาการทดสอบโดยการนาบัตร RFID ที่ทาการ
บันทึกข้อมูลการเข้าใช้พ้นื ที่มีความแตกต่างกันมาทาการทดสอบการเปิ ด
ปิ ดประตู โดยทาการทดสอบจานวน 50 ครั้ง โดยใช้บตั ร RFID จานวน 5
บัตรที่ ทาการบัน ทึ ก ข้อมู ล แตกต่ างกัน มาท าการใช้เ พื่ อเปิ ดปิ ดประตู
พบว่าระบบมีความแม่นยาเฉลี่ยเท่ากับ 100 %
และสุดท้ายได้ทาการทดลองประสิ ทธิ ภาพระบบแลกบัตรเข้า
ออกหน่วยงานโดยใช้บตั ร RFID โดยรวมทั้งหมดของระบบในการทางาน
ของระบบพบว่าความแม่นยาในการทางานของระบบโดยทาการทดลอง
จากกลุ่มตัวอย่างจานวน 20 คน โดยทาการทดสอบ จานวน 10 รอบ จาก
การทดสอบพบว่าระบบ มีค่าความแม่นยาเฉลี่ยเท่ากับ 97.5 %

[2]

[3]

[4]

[5]

[6]
[7]

5. สรุปและอภิปรายผลการทดลอง

[8]

ในการนาเสนอระบบแลกบัตรเข้าออกหน่ วยงานโดยใช้บตั ร
RFID จากการทดสอบประสิ ทธิ ภาพของระบบในส่ วนระบบการจัดเก็บ
ข้อมูลและการแสดงผลการเก็บบัตรของผูม้ าติดต่อหน่วยงานโดยแบ่งเป็ น
2 ส่ วนคือการแลกบัตรเข้าหน่ วยงานและการแลกบัตรคืน พบว่าระบบมี
ความแม่นยาเฉลี่ยเท่ากับ 97.67 % การทดสอบประสิ ทธิ ภาพของการเปิ ด
ปิ ดประตูดัวยบัตร RFID อัตโนมัติได้ทาการทดสอบโดยการนาบัตร
RFID ที่ทาการบันทึกข้อมูลการเข้าใช้พ้ืนที่มีความแตกต่างกันมาทาการ
ทดสอบการเปิ ดปิ ดประตูมีความแม่นยาเฉลี่ ยเท่ากับ 100 % และในการ
ทดสอบประสิ ทธิภาพระบบแลกบัตรเข้าออกหน่วยงานโดยใช้บตั ร RFID
โดยรวมทั้งหมดของระบบในการทางานของระบบพบว่ า มี ค่ า ความ
แม่นยาเฉลี่ยเท่ากับ 97.5 % จึงสามารถสรุ ปได้ว่าระบบแลกบัตรเข้าออก
หน่ วยงานโดยใช้บตั ร RFID ที่ ทาการออกแบบและพัฒนาขึ้น สามารถ
ทางานได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
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ระบบตรวจจับใบหน้ าเพื่อลงเวลาด้ วยราสเบอร์ รี่ไพ
Face Timestamp System using Raspberry Pi
นวพล พรเจริญ สราวุฒิ พันธุ์เนียม ปิ ยะนุช ตั้งกิตติพล และ อภิวฒ
ั น์ สวัสดิรัตน์
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น
150 ถนนศรี จนั ทร์ อาเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 โทรศัพท์ 043-336370-1 E-mail: piyanuch.ch@rmuti.ac.th, apiwat.sa@rmuti.ac.th
มากจะต้องเสี ยเวลาไปกับการดาเนิ นการเหล่านี้ ทาให้กระทบกับเวลาใน
การบรรยายบทเรี ยนของผูส้ อน อีกทั้งยังมีโอกาสที่ใบลงชื่ อของนักศึกษา
สู ญหาย จึ งทาให้ตอ้ งเปลี่ ยนวิธีการบันทึกเวลาการเข้าชั้นเรี ยนแบบใหม่
โดยนาเอาเทคโนโลยีเข้ามาช่ วยอานวยความสะดวก เช่ น การแสกนบัตร
บาร์ โค๊ด (barcode card) หรื อการทาบบัตรอาร์ เอฟไอดี (RFID Card) ซึ่ ง
ทาให้มีความรวดเร็ วและแก้ปัญหาการทาใบลงชื่ อสู ญหายได้อีกด้วย แต่
อย่างไรก็ตามระบบนั้นยังไม่สามารถแก้ไขปั ญหาการลงเวลาแทนกันได้
จากปั ญ หาที่ ก ล่ าวมาข้างต้น นั้น คณะผู ้วิ จยั และพัฒ นาได้มี
แนวคิ ดที่ จะออกแบบและสร้ างอุปกรณ์ บนั ทึกเวลาเข้าชั้นเรี ยนที่ ใช้การ
รับรหัสบัตรนักศึกษาร่ วมกับการถ่ ายภาพใบหน้าโดยใช้เทคโนโลยีการ
ประมวลผลภาพในตรวจจับใบหน้า (face detection) [1] ซึ่ งอุปกรณ์น้ ี จะ
สามารถป้ อ งปรามปั ญหาการลงเวลาแทนกัน ได้เ นื่ อ งจากสามารถน า
ภาพถ่ายที่ได้มาตรวจสอบได้ในภายหลัง ทั้งมีความรวดเร็ วในการทางาน
และสามารถเคลื่ อนย้ายได้ส ะดวก อี ก ทั้งยัง เป็ นการลดภาระงานของ
ผูส้ อนหรื อผูค้ วบคุมดูแลการลงชื่ อเข้าชั้นเรี ยนอีกด้วย

บทคัดย่ อ
ระบบตรวจจับ ใบหน้า เพื่ อ ลงเวลามุ่ ง หมายเพื่ อ ท าให้ ก าร
บันทึกการเข้าชั้นเรี ยนในสถานศึกษาได้อตั โนมัติโดยใช้ราสเบอร์รี่ไพ ทา
ให้ประหยัดเวลาที่จะสู ญเสี ยไปในการขานชื่ อและยังเป็ นวิธีที่สามารถ
พิสูจน์การเข้าชั้นเรี ยนได้ อุปกรณ์ จะทาการบันทึ กเวลาเข้าเรี ยนโดยที่
ผูส้ อนไม่ ต้อ งมาคอยควบคุ ม โดยเหล่ า ผูเ้ รี ย นจะใช้ ใ บหน้า และบัต ร
ประจาตัวของตนวางลงบนตัวตรวจรู้ เ พื่อทาการยืน ยันการเข้าชั้น เรี ยน
ทั้งนี้ อุปกรณ์สามารถส่ งข้อมูลลงเครื่ องคอมพิวเตอร์ โดยเชื่ อมต่อผ่านยู
เอสบี ห รื ออีเ ทอร์ เน็ ท โดยมี โปรแกรมบนเครื่ องคอมพิวเตอร์ ค อยช่ วย
ผูส้ อนในการจัดการอุปกรณ์และบันทึกการเข้าชั้นเรี ยน
คาสาคัญ: ตรวจจับใบหน้า, ระบบลงเวลาการเข้างาน, ราสเบอร์รี่ไพ

Abstract
Face timestamp system aims to automate the attendance
procedure of an educational institution using Raspberry Pi. This will
save time wasted on calling out names and it gives a foolproof method
of attendance marking. A device is used to mark the attendance without
the intervention of teacher. Students would be made to place their ID
card and face over the sensor so as to mark their presence in the class. It
can communicate with a host computer using its USB or Ethernet
interface. GUI application in host computer helps the teacher to manage
the device and attendance.

2. ทฤษฎีทเี่ กีย่ วข้ อง
2.1 การตรวจจับใบหน้ าบนการจาลองรู ปแบบ Haar-like
การตรวจจับใบหน้าบนพื้นฐานของการจาลองรู ปแบบ Haarlike [1] วิธีการนี้ ได้ถูกนาเสนอเป็ นครั้งแรกโดย Paul viola และ Michael
J. Jones ในปี 2001 [2-3] โดยเป็ น เทคนิ ค การตรวจจับใบหน้าที่ มี
ความเร็ วและมีความถูกต้องในการตรวจจับสู งได้รับการยอมรับและรู้ จกั
ในงานวิ จ ัย เรื่ องการตรวจจับ ใบหน้ า เป็ นอย่า งมาก โดยเทคนิ ค การ
ตรวจจับ ใบหน้า Viola-Jones นี้ สามารถแบ่งออกเป็ น 3 ขั้นตอน การ
คานวณรู ปแบบการจาลองด้วย Integral Image การ ค้นหารู ปแบบการ
จาลองด้วย Adaboost และการรวมตัว จาแนกกลุ่มแบบต่อเรี ยง (Cascaded
Classifier) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ หลักการพื้นฐานของเทคนิ คการ
ตรวจจับใบหน้า ของ Viola-Jones คือ การนาภาพที่ต้องการตรวจหา
ใบหน้ามาแบ่งเป็ นภาพย่อย (Sub-window) จากนั้น ภาพย่อยดังกล่าวจะ
ถูกพิจารณาเป็ นภาพอินพุตของกระบวนการตรวจหาใบหน้ า โดยก่ อน
หน้านี้ การตรวจจับใบหน้าจะใช้เทคนิ คทัว่ ไปคือจะทาการปรับขนาดของ

Keywords: face detection, time attendance system, Raspberry Pi

1. บทนา
ก่อนหน้านี้ กระบวนการบันทึกเวลาการเข้าชั้นเรี ยนจะใช้วิธี
ลงลายมือชื่อในกระดาษหรื อการขานชื่ อเพื่อเป็ นข้อมูลหรื อเป็ นหลักฐาน
ใช้ในการยืนยันว่านักศึกษาได้เข้าเรี ยนจริ งแต่วิธีดงั กล่าวนับว่ายังมีความ
ล่าช้าอยูพ่ อสมควร โดยเฉพาะชั้นเรี ยนที่มีนกั ศึกษาเข้าเรี ยนเป็ นจานวน
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ภาพอินพุตแตกต่างกันหลายๆขนาดและใช้ตวั ตรวจจับ (Detector) ที่มี
ขนาดคงที่คน้ หาวัตถุ ข้อเสี ยของการตรวจจับใบหน้าแบบนี้ คือ ระยะเวลา
ในการคานวณไม่คงที่ ดังนั้น Viola-Jones จึงเสนอเทคนิ คการตรวจจับ
ใบหน้าใหม่ โดยใช้การจาลองรู ปแบบ Haar-like เป็ นตัวตรวจจับทาการ
ปรั บขนาดของตัวตรวจจับแทนการ ปรั บขนาดภาพอิ นพุต และใช้ ตวั
ตรวจจับทาการตรวจจับใบหน้าหลาย ๆ รอบ โดยแต่ละรอบใช้ขนาดของ
ตัวตรวจจับแตกต่างกัน ซึ่ งเมื่อทาการเปรี ยบเทียบ กับวิธีเดิ มพบว่า เวลาที่
ใช้ในการค านวณไม่ได้แตกต่างกัน มาก แต่ ใ ช้เ วลาในการค านวณการ
ตรวจจับภาพใบหน้า แต่ ล ะรอบมี ค่ าคงที่ แม้ข นาดของตัวตรวจจับจะ
แตกต่างกันก็ตาม

2.2 การตรวจจับใบหน้ าใน OpenCV
OpenCV [4] หรื อ Open Source Computer Vision Library
เป็ น Library ที่พฒั นาโดย บริ ษทั Intel โดยใช้ในการประมวลผลภาพและ
งานทางด้าน Computer Vision ทัว่ ไป ถูกพัฒนาขึ้นด้วยภาษา C, C++ ซึ่ ง
สามารถทางานได้ท้งั บน Linux , MacOS และ Windows และนอกจากนั้น
ยังเชื่ อมต่อกับภาษาหรื อเครื่ องมื ออื่ นๆด้วย อาทิ เช่ น Python, Ruby,
JAVA, MATLAB/Octave เป็ นต้น นอกจากนั้นแล้ว Library ยังทางานได้
อย่างมีประสิ ทธิภาพ และยังรองรับและสนับสนุ นการทางานแบบ Multicore processors จุดเด่นอีกอย่างหนึ่ งของ OpenCV คือ เป็ น Library ที่มี
มากกว่า 500 ฟังก์ชนั่ สร้างขึ้นเพื่อให้ผใู ้ ช้หรื อนักพัฒนาสามารถใช้ในการ
พัฒนาชิ้นงานที่มีความซับซ้อน โดยใช้เวลาในการพัฒนาไม่นาน
ในเอกสารออนไลน์อย่างเป็ นทางการของ OpenCV กล่าวถึ ง
การตรวจจับ ใบหน้ า ว่ า ใช้ เ ทคนิ ค ของ ของ Viola-Jones และเพิ่ ม
ประสิ ทธิ ภาพด้วยงานของ Lienhart และ Maydt [5] พร้ อมทั้งแสดง
ตัวอย่างการใช้งาน นอกจากเอกสารออนไลน์ดงั กล่าวมาแล้ว นักพัฒนา
สามารถหาหนังสื อสอนการใช้งานได้ง่ายเนื่ องจากเป็ นที่นิยม

รู ปที่ 1 องค์ประกอบทางกายภาพของตัวอุปกรณ์

3.2 สถาปัตยกรรมของระบบ
เพื่อมุ่งเน้นไปที่ความเป็ นระบบเปิ ด โปรแกรมจึงพัฒนาด้วย
ภาษาซี ใช้คอมไพเลอร์ gcc4.4.1 ร่ วมกับฟั งก์ชั่นการประมวลภาพของ
OpenCV 2.1 บน RaspberryPi บนระบบปฏิบตั ิการ Raspbian เชื่ อมต่อกับ
กล้องเว็ปแคมผ่าน USB มี RC522- RFID เป็ นตัวอ่านข้อมูลจากบัตรอาร์
เอฟไอดีและใช้ไอซี DS3231 เป็ นฐานเวลาของระบบ (RTC) ดังรู ปที่ 2
โดยที่อุปกรณ์จะมีโปรเซสหลักอยูส่ องโปรเซสคือ ตัวจัดการ(Agent) และ
ตัวตรวจจับใบหน้า (Face Detection) มีข้ นั ตอนลาดับการทางานดังนี้ คือ
เริ่ มจากโปรเซสตัวจัดการรอรับข้อมูลตัวอ่านข้อมูลจากบัตรอาร์ เอฟไอดี
หรื อจากการกดคียบ์ อร์ ดตัวเลข จากนั้นอ่านข้อมูลจากฐานเวลาของระบบ
พร้ อมทั้งแจ้งให้ตวั ตรวจจับใบหน้าการถ่ ายภาพและส่ งภาพใบหน้าไป
เก็บในแฟ้ มข้อมูลแบบไฟล์ภาพ (image files) โดยใช้ชื่อแฟ้มเป็ นรหัสที่
ได้มาจากบัตรหรื อค่าจากการกดคี ยบ์ อร์ ดร่ วมกับฐานเวลา แล้วแจ้งผล
การดาเนิ นการกลับมาที่โปรเซสตัวจัดการ หากไม่มีขอ้ ขัดข้องให้ทาการ
บันทึกข้อมูลการลงเวลาลงในไฟล์ขอ้ ความ (text files) ซึ่ งมีสองไฟล์คือ
ไฟล์ จากการอ่ า นข้อ มู ล จากบัต รและไฟล์จ ากการกดคี ย ์บ อร์ ด ตัว เลข
แล้ว แต่ ก รณี จากนั้น แสดงผลออกทางจอภาพเพื่ อ เป็ นการแจ้ง เตื อ น
ผูใ้ ช้งาน หากมีขอ้ ผิดพลาดให้แจ้งเตือนผูใ้ ช้งานให้เริ่ มกระบวนการใหม่
อีกครั้ง

3. การออกแบบและดาเนินการ
3.1 โครงสร้ างทางกายภาพ
ตัวอุปกรณ์ทาจากแผ่นอะคริ ลิค (acrylic) สี ดามีความหนา 2
มิ ล ลิ เ มตร มี ค วามสู ง 22.5 เซนติ เ มตร กว้า ง 30 เซนติ เ มตร และได้
ออกแบบให้ดา้ นหน้าตัวอุปกรณ์เอียงทามุม 60 องศา เพื่อความสะดวกใน
การตรวจจับใบหน้าของผูใ้ ช้ที่มีความสู งที่แตกต่างกัน ดังรู ปที่ 1 ทั้งแสดง
ต าแหน่ ง ของอุ ป กรณ์ ด ัง นี้ หมายเลขหนึ่ งคื อ จอแอลซี ดี ข นาดห้ า นิ้ ว
หมายเลขสองคือกล้องเว็ปแคม (Web Cam) หมายเลขสามคือตัวอ่านบัตร
อาร์ เอฟไอดีโมดูล RC522 และหมายเลขสี่ คือคียบ์ อร์ ดตัวเลข (Numpad
keyboard) ซึ่ งในการใช้งานต้องติดตั้งตัวอุปกรณ์ให้สูงจากพื้นระยะ 105
เซนติเมตร และผูใ้ ช้งานจะยืนห่ างจากตัวอุปกรณ์ในระยะระหว่าง 25-45
เซนติเมตร เมื่อความสู งของผูใ้ ช้งานอยูร่ ะหว่าง 150 – 190 เซนติเมตร
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รู ปที่ 2 สถาปัตยกรรมของตัวอุปกรณ์

รู ปที่ 5 ตัวอย่างภาพบนหน้าจอ LCD กรณี ตรวจพบใบหน้า

4. ผลดาเนินการ
ผลของการบันทึ กเวลาการเข้าชั้นเรี ยนจากการอ่านบัตรอาร์
เอฟไอดี จะถูกเก็บไว้ในไฟล์ชนิ ดข้อความ ดังรู ปที่ 3 ซึ่ งประกอบด้วย
ฟิ ลด์ รหัสบัตรอาร์ เอฟไอดี ปี ค.ศ. เดือน วันที่ เวลา (ชัว่ โมง:นาที:วินาที)
ตามลาดับ ส่วนการบันทึกเวลาการเข้าชั้นเรี ยนจากการกดรหัสประจาตัว
ผ่านทางคียบ์ อร์ ดตัวเลขจะถูกเก็บไว้ในไฟล์ชนิ ดข้อความ ดังรู ปที่ 4 ซึ่ ง
ประกอบด้วยฟิ ลด์ รหัสประจาตัว ปี ค.ศ. เดือน วันที่ เวลา (ชัว่ โมง:นาที :
วินาที) ตามลาดับ ซึ่ งเมื่อจะนาไฟล์ขอ้ มูลมาตรวจสอบจะถูกนาออกจาก
ตัวอุปกรณ์โดยผูส้ อน

รู ปที่ 6 ตัวอย่างภาพบนหน้าจอ LCD กรณี ตรวจไม่พบใบหน้า
รู ปที่ 5 คือภาพตัวอย่างที่ได้จากหน้าจอ LCD ของอุปกรณ์เพื่อ
แสดงโต้ตอบผลการตรวจจับใบหน้ากับผูใ้ ช้งานโดยแสดงกรอบสี่ เหลี่ ยม
บนภาพใบหน้าให้ผใู ้ ช้ทราบถึงการตรวจจับใบหน้าทางานเป็ นปกติ ส่ วน
รู ปที่ 6 คือภาพตัวอย่างที่ได้จากหน้าจอ LCD ในกรณี ตรวจไม่พบใบหน้า
เนื่ องจากตัวอุปกรณ์ปรับแต่งมาเพื่อตรวจจับใบหน้าในลักษณะหน้าตรง
เท่านั้น รู ปที่ 7 เป็ นตัวอย่างไฟล์ภาพที่ได้จากการตรวจจับของอุปกรณ์
โดยภาพที่ได้จะถูกปรับขนาด (resize) เป็ น 80x80 พิกเซลเพื่อประหยัด
พื้นที่ในการจัดเก็บ พร้อมทั้งแยกบันทึกไฟล์ภาพใน Subdirectory เฉพาะ
บุคคลโดยแยกตามรหัสบัตรหรื อรหัสนักศึกษา พร้ อมใส่ วนั และเวลาใน
การบันทึกภาพเพื่อความสะดวกในการตรวจสอบและนาไปใช้ในการรู้จา
ใบหน้าในอนาคต

รู ปที่ 3 ตัวอย่างข้อมูลบนไฟล์จากการอ่านบัตรอาร์ เอฟไอดี

รู ปที่ 4 ตัวอย่างข้อมูลบนไฟล์จากการการกดรหัสประจาตัว
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5. สรุป
จากการออกแบบและทดสอบระบบตรวจจับใบหน้าเพื่อลง
เวลาด้วยราสเบอร์รี่ไพ ผูจ้ ดั ทาพบว่าระบบจะทางานได้เต็มประสิ ทธิ ภาพ
เมื่อผูใ้ ช้ยนื ในระยะห่างที่เหมาะสมกับความสู ง ในสถานที่ที่มีแสงน้อยจะ
ไม่สามารถทาการตรวจจับใบหน้าได้ ดังนั้นควรติดตั้งอุปกรณ์ให้อยูใ่ นที่
ที่มีแสงสว่างเพียงพอเพื่อที่จะได้ภาพที่ชัดเจน ระบบนี้ สามารถนาไปใช้
งานได้หลายรู ปแบบ เช่ น นาไปใช้งานในการลงเวลาเข้าออกงานที่มีการ
จัดกิจกรรมในรู ปแบบงานต่างๆ การบันทึกเวลาเข้าปฏิ บตั ิงาน โดยระบบ
ที่สมบูรณ์จะต้องมีโปรแกรมบนเครื่ องคอมพิวเตอร์ ส่วนบุคคลคอยช่ วย
ผูส้ อนในการจัดการกับข้อมูลบนตัวอุปกรณ์ โดยการถ่ ายโอนข้อมูลมา
ประมวลผลซึ่งมีระบบฐานข้อมูลของผูใ้ ช้บนั ทึกไว้ก่อนหน้านี้แล้ว

6. แนวทางการพัฒนาในอนาคต
เนื่ องจากระบบที่นาเสนอนี้ มุ่งเน้นไปที่ การนาราสเบอร์ รี่ไพ
ซึ่ งคือคอมพิวเตอร์ ขนาดจิ๋ วที่ มีทรั พยากรให้ใช้งานจากัด แต่มีจุดเด่ น ที่
ราคาถูก เป็ นที่นิยมในท้องตลาด จึ งไม่เ หมาะที่ จะน าระบบรู้ จาใบหน้า
(face recognition) มาประมวลผลบนตัวอุปกรณ์ เพราะจะทาให้ระบบมี
ประสิ ทธิ ภาพด้อยลงเนื่ องจากกระบวนการรู้ จาใบหน้ามีกระบวนการที่
ซับ ซ้อ นจึ ง เป็ นต้ อ งใช้ ค อมพิ ว เตอร์ ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพสู ง ในอนาคต
ผูพ้ ฒั นาระบบจึงมีแนวคิดที่จะนาอุปกรณ์น้ ี เชื่ อมต่อผ่านเครื อข่ายเพื่อส่ ง
ข้อมูลผลลัพธ์ขา้ งต้นไปยังคอมพิวเตอร์ แม่ข่ายที่ติดตั้งระบบรู ้ จาใบหน้า
ให้ทางานได้โดยอัตโนมัติ
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พัฒนาระบบตรวจสอบความเคลือ่ นไหวบุคคลด้ วยเซนเซอร์ ผ่านเว็บแอปพลิเคชัน
Developing Human Motion Detection System with Sensor via Web Application
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application. The system development consisted of 2 parts. 1. Server: the
PIR sensor was applied connecting with Raspberry Pi to process the
status. 2. Client: The Node MCU microcontroller was used to indicate
the status via LED which it was showed in front of the teachers’ office.
Status displaying consisted of 2 patterns that showed through an
application and the LED board. The satisfaction of 50 samples showed
that the level of satisfaction on application using procedure was at a high
level ( x̄=4.41, S.D.= 0.04).The satisfaction on user service via web
application and LED was at a highest level (x̄=4.52 ,S.D.= 0.05.).

บทคัดย่อ
งานวิจยั นี้นาเสนอระบบตรวจสอบการอยู่หอ้ งพักของอาจารย์
เนื่องจากห้องพักอาจารย์เป็ นแบบปิ ด ไม่สามารถมองเห็นได้จากภายนอก
หนึ่ งห้องพักมีอาจารย์อยู่มากกว่า 1 คน และบางครั้งอาจารย์ติดภาระกิจ
ไม่ได้อยู่ประจาห้องพัก นักศึกษาก็สามารถตรวจสอบสถานะอาจารย์กอ่ น
เข้ามาติ ดต่อได้ เพื่อช่ วยเพิ่มความสะดวก และไม่เสี ยเวลาในการรอติดต่ อ
งานวิจัยนี้มีวตั ถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนาระบบตรวจสอบความเคลื่ อนไหว
ของอาจารย์ประจาห้องพักด้วยเซนเซอร์ตรวจจับความเคลื่อนไหว ( PIR
sensor) ผ่านเว็บแอปพลิเคชัน 2) ศึ กษาความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การที่ มี
ต่อระบบตรวจสอบความเคลื่ อนไหวของอาจารย์ประจาห้องพัก ระบบมี
การทางาน 2 ส่ วน คื อส่ วนที่ 1 เซิ ร์ฟเวอร์ นาเซ็ นเซอร์ PIR เชื่ อมต่ อกับ
บอร์ ดราสเบอร์ รี่พ าย เพื่ อประมวลผลสถานะ ส่ ว นที่ 2 ไคลเอนต์ น า
ไมโครคอนโทรลเลอร์ ชนิ ด NodeMCU ทาหน้าที่แสดงผลผ่าน LED ซึ่ ง
อยู่หน้าห้องพักอาจารย์ การแสดงผลสถานะมี 2 รู ปแบบ คือแสดงผลผ่าน
ออนไลน์ทางแอปพลิ เคชัน และแสดงผลผ่าน LED ระดับความพึงพอใจ
ผูใ้ ช้งานจากกลุ่ มตัวอย่างประชากรจานวน 50 คนพบว่าระดับความพึง
พอใจด้า นขั้น ตอนการใช้บ ริ การแอปพลิ เคชันอยู่ในระดับ ดี (x̄= 4.41,
S.D.= 0.04) และระดับความพึงพอใจในด้านการใช้บริ การแสดงสถานะ
ผ่ า น แ อ ป พ ลิ เ ค ชั น แ ล ะ LED อ ยู่ ใ น ร ะ ดั บ ดี ม า ก
(x̄=4.52, S.D.= 0.05)

Keywords: movement detection sensor, Raspberry Pi, application,
NodeMCU

1. บทนา
ปั จจุ บ ั น อิ น เทอร์ เ น็ ต ในทุ ก สิ่ ง (Internet of Thing : IoT) [1] มี
บทบาทมากขึ้นเนื่องจากสามารถสื่ อสารและเชื่ อมต่ อกันได้ผ่านโพรโท
คอลการสื่ อสารทั้งแบบใช้สายและไร้สาย ซึ่ งมี การนาไปประยุกต์ใช้งาน
ด้านอุ ตสาหกรรมยุคใหม่ ที่เรี ยกว่าอุ ตสาหกรรม 4.0 (Industry 4.0) ด้าน
ฟาร์มอัจฉริ ยะ (Smart Farming) และบ้านอัจฉริ ยะ (Smart Home) เป็ นต้น
เทคโนโลยีที่ทาให้ IoT เกิดขึ้ นจริ งต้องประกอบไปด้วย 1) เทคโนโลยีที่
ช่วยในการรั บรู้ข้อมูล เช่น เซ็ นเซอร์ 2) เทคโนโลยีที่ช่วยในการสื่ อสาร
เช่น ระบบสมองฝังกล 3) การสื่ อสารแบบไร้สายต่างๆ เช่น วายฟาย (WiFi) บลู ทู ธ (Bluetooth) เป็ นต้ น และ 4) เทคโนโลยี ที่ ช่ ว ยในการ
ประมวลผลข้อมูล นอกจากนี้ยงั มีอุป กรณ์สื่อสารไร้ สาย สมาร์ท โฟน ที่
เข้ามามี บทบาทสาคัญด้าน IoT เนื่องจากสามารถควบคุ มการทางานของ
อุป กรณ์เซ็ นเซอร์ สั่งการท างานระยะไกลผ่านอุ ป กรณ์สื่อสารไร้สายได้
เช่ น การควบคุ ม เครื่ อ งใช้ไ ฟฟ้ าภายในบ้า น ระบบแนะน าที่ จ อดรถ
อัจฉริ ยะระบบจะแสดงสถานการณ์ที่จอดรถภายในอาคารหรื อภายใน
ห้า งสรรพสิ น ค้า มี เ ซ็ น เซอร์ เ ป็ นตัวแสดงสถานะของลานจอดรถว่ า ง
หรื อไม่ว่างและแสดงผลผ่านระบบอินเตอร์เน็ต และบอร์ด LED เป็ นต้น
ดังนั้นงานวิจัยนี้เสนอการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี IoT ร่ วมกับ
อุ ป กรณ์ สื่ อสารไร้ สาย ซึ่ งนาเซ็ น เซอร์ รับ รู้ ข้อ มู ลชนิ ดตรวจจับความ
เ ค ลื่ อ น ไ ห ว (PIR sensor) บ อ ร์ ด ร า ส เ บ อ ร รี่ พ า ย แ ล ะ

คาสาคัญ : เซ็นเซอร์ตรวจจับความเคลื่อนไหว; ราสเบอร์ รี่พาย;แอปพลิเค
ชัน; NodeMCU

Abstract
This research presents the monitor system of teacher in the office. It is
because the teachers’ office is private that nobody knows who will be in
the office. There are more than one teacher in the office and some
teachers are not available or do not stay there. The students can check
whether the teachers are in the office that makes convenient and not
wasting the time to contact the teachers. This project aimed 1). to develop
the movement monitor system of teacher in the office with PIR sensor
via web application, and 2). to study the satisfaction of the users on the
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ไมโครคอนโทรลเลอร์ ชนิ ด NodeMCU พัฒนาระบบตรวจสอบความ
เคลื่ อ นไหวบุ คคลด้วยเซ็ นเซอร์ ส าหรั บ ตรวจสอบการอยู่ห้องพักของ
อาจารย์ โดยที่ ระบบมี การทางาน 2 ส่ วน คื อ 1) ส่ วนประมวลผลหรื อ
เซิ ร์ฟเวอร์ มีเซ็ นเซอร์ PIR เชื่อมต่อ กับบอร์ ดราสเบอร์ รี่พาย โดยทาการ
ติ ดตั้งเซ็ นเซอร์ PIR ไว้เหนื อ โต๊ะของอาจารย์ เมื่ อมี การเคลื่ อนไหวใน
ระยะท าการ 2-3 เมตร เซ็ นเซอร์จะส่ งสัญญาณการตรวจจับไปยังบอร์ ด
ราสเบอร์รี่พายเพื่อประมวลผลสถานะและแสดงผลผ่านเว็บแอปพลิเคชัน
2) ไคลเอนต์ เป็ นส่ วนแสดงผลผ่าน บอร์ด LED หน้าห้องพักอาจารย์ โดย
ไมโครคอนโทรลเลอร์ชนิ ด NodeMCU ทาหน้าที่ดึงค่าสถานะจากบอร์ ด
ราสเบอร์ รี่พายด้วยการเชื่ อมต่ อสัญญาณ Wi-Fi มาแสดงผล ดังนั้นการ
แสดงผลสามารถแสดงได้ 2 รู ปแบบ คือแสดงผลออนไลน์ผ่านทางเว็บ
แอปพลิ เ คชัน ของบอร์ ด ราสเบอรรี่ พาย และแสดงผลผ่ านบอร์ ด LED
หน้าห้องพักอาจารย์

2.4 งานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
2.4.1 ระบบรายงานสภาพแวดล้อมของศู นย์ ข้อมูลด้ วยบอร์ ดราสเบอร์ รี่
พาย โดย ธีระภัทร์ ไกรมะณี (พ.ศ.2556) [5]
งานวิจยั นี้แสดงให้เห็นถึงการเชื่อมต่อ DHT-11, PIR Motion Sensor และ
โมดูลกล้องเข้ากับบอร์ด Raspberry Pi เพื่อตรวจวัดอุณหภูมิและความชื้น
ส่ งไปยังหน้าเว็บไซต์ และเมื่อมีการบุกรุ กสถานที่ระบบจะทาการ
ถ่ายภาพอัตโนมัติ

รู ปที่ 4 เชื่อมต่ออุปกรณ์เข้ากับRaspberry Pi

2. ทฤษฎีและงานวิจัยเกี่ยวข้ อง
2.1 PIR SENSOR [2]
เป็ นอุปกรณ์ Sensor ที่ใช้ตรวจจับความเคลื่อนไหวที่แพร่ จากมนุษย์ หรื อ
สัตว์ มาประยุกต์ใช้งานเพื่อตรวจจับการเคลื่อนไหวของสิ่ งมี ชีวิต หรื อ
ตรวจจับการบุกรุ กในงานรักษาความปลอดภัย

รู ปที่ 1 อุปกรณ์ตรวจจับความเคลื่อนไหว
2.2 อุปกรณ์ Raspberry Pi [3]
บอร์ดคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กที่สามารถเชื่อมต่อกับ จอมอนิเตอร์
คียบ์ อร์ด และเมาส์ได้ สามารถนามาประยุกต์กบั อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ได้
และนิยมใช้ทาเครื่ องเซิ ร์ฟเวอร์ขนาดเล็ก เหมาะกับงานที่ไม่ตอ้ งการ
ทรัพยากรในการประมวลผลมาก

2.4.2 ตู้ควบคุมด้ วย NodeMCUDevkit (พ.ศ.2559) [6]
งานวิจยั การควบคุมไฟฟ้ าด้วย NodeMCUโมดุล Wi-Fi ภายในห้องพัก
อาคารผ่านแอปพลิเคชัน โดยระบบสามารถควบคุมการเปิ ด-ปิ ด ไฟฟ้ า
อัตโนมัติ

รู ปที่ 5 แผงควบคุมไฟฟ้ า

3. ออกแบบและพัฒนาระบบ
3.1 ออกแบบภาพรวมของระบบ
การพัฒนาระบบตรวจสอบความเคลื่ อนไหวของบุ คคลด้วย
เซนเซอร์ตรวจจับความเคลื่อนไหวแบ่งส่ วนของการทางานหลักออกเป็ น
2 ส่ ว น ส่ ว นที่ 1 เซิ ร์ ฟ เวอร์ (server) บอร์ ด ราสเบอร์ รี่ พ ายท าหน้า ที่
เชื่ อ มต่ อกับเซ็ นเซอร์ PIR เพื่อน าค่ าที่ ตรวจจับได้ม าประมวลผลและ
ส่ งไปแสดงผลผ่านหน้าเว็บแอปพลิ เ คชัน ส่ วนที่ 2 ไคลเอนต์ (Client)
เป็ นส่ วนที่ติดต่อไปยัง บอร์ดราสเบอร์รี่พายผ่านสัญญาณ Wi-Fiเพื่อนาผล
มาแสดงผ่านบอร์ด LED

รู ปที่ 2 บอร์ด Raspberry Pi
2.3 NodeMCU [4]
NodeMCU เป็ นโมดูล Wi-Fi (ESP8266) ซึ่ งเป็ นหัวใจสาคัญในการใช้
เชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ต

รู ปที่ 3 บอร์ด NodeMCU

รู ปที่ 6 การทางานของส่ วนรับค่าและแสดงผล
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ส่ วนของการแสดงผลมี 2 รู ปแบบดังแสดงในรู ปที่ 7 คือ
1. ส่ วนของหน้าเว็บแอปพลิเคชันแสดงผลผูใ้ ช้งานสามารถ
ตรวจสอบการอยู่หอ้ งพักผ่านเว็บแอปพลิเคชันได้ และ
อาจารย์กส็ ามารถควบคุมการแสดงผลสถานะของตัวเองผ่าน
หน้าเว็บได้ดว้ ย

4.2 การติดตั้งใช้ งาน
การติดตั้งอุปกรณ์เซ็นเซอร์ตรวจจับความเคลื่อนไหว (PIR
sensor) ของโต๊ะอาจารย์จานวน 5 ท่าน

รู ปที่ 10 ติดตั้งอุปกรณ์ตรวจจับความเคลื่อนไหวอาจารย์
จากรู ปที่ 10 การติดตั้งอุปกรณ์ตรวจสอบความเคลื่อนไหวผูใ้ ช้สามารถ
ตรวจสอบสถานะของอาจารย์ในการอยู่หอ้ งได้ 2 แบบ
1. แสดงผลผ่ านเว็บแอปพลิเคชัน
รู ปที่ 7 ส่ วนของการแสดงผลสถานะ
2. ส่ วนแสดงผลผ่าน LED หน้าห้องพักในส่ วนของห้องพักจะ
ประกอบด้ว ยอุ ปกรณ์ เซ็ นเซอร์ PIR ที่ เชื่ อมต่ อ โดยตรงกับ
บอร์ ด ราสเบอร์ รี่ พายเพื่ อ ประมวลผลสถานะ จากนั้ น
NodeMCU จะทาการเชื่อต่อกับราสเบอร์ รี่พายผ่าน Wi-Fi เพื่อ
นาผลมาแสดงผ่านบอร์ดLEDหน้าห้องพักอาจารย์

รู ปที่ 11 ส่ วนแสดงผลผ่านหน้าเว็บ
2. แสดงผลผ่ าน LED

4. ผลการออกแบบและพัฒนาระบบ
4.1 ส่ วนหน้ าเว็บแอปพลิเคชัน
การเข้าใช้งานหน้าเว็บแอปพลิเคชันมี 2 กลุ่ม 1. ผูใ้ ช้งานที่เป็ น
อาจารย์ ดังรู ปที่ 8 อาจารย์ล๊อกอินเข้าสู่ระบบด้วย User Password ของ
ตัวเอง เมื่อเข้าสู่ระบบ อาจารย์สามารถแก้ไขสถานะการอยู่หอ้ งพักได้
2. กลุ่มผูใ้ ช้ทวั่ ไป ดูสถานะของอาจารย์ผ่าน URL ได้เพียงอย่างเดียว ดัง
รู ปที่ 9

รู ปที่ 12 ส่ วนแสดงผลผ่ าน LED
4.3 แบบสอบถามความพึงพอใจทีม่ ีต่อพัฒนาระบบตรวจสอบความ
เคลือ่ นไหวบุคคลด้ วยเซนเซอร์ ผ่านเว็บแอปพลิเคชัน
ตารางที่ 1 ผลประเมินความพึงพอใจด้านขั้นตอนการใช้บริ การเว็บไซต์
ข้ อคาถาม
x̄
S.D แปลค่า
1. ด้ านขั้นตอนการใช้ บริการเว็บไซต์
1.1 ความรวดเร็ วในการเข้าถึงหน้าเว็บ
4.48 0.65
ดี
แอปพลิเคชัน
1.2 ความรวดเร็ วในการเข้าถึงข้อมูล
4.52 0.65 ดีมาก
1.3 ความรวดเร็ วในการใช้งาน
4.3 0.58
ดี
1.4 มีความสะดวกและง่ายต่อการใช้งาน
4.32 0.68
ดี
รวม
4.41 0.04
ดี

รู ปที่ 8 ส่ วนหน้าเว็บของอาจารย์ควบคุมสถานะ

รู ปที่ 9 ส่ วนหน้าเว็บของผูใ้ ช้ทว่ั ไป
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ข้ อคาถาม
x̄
S.D แปลค่า
2. ด้ านการใช้ บริการแสดงสถานะผ่ าน web Application และ LED
2.1 สามารถบ่งบอกสถานะได้อย่าง
4.48 0.58
ดี
ชัดเจนชัดเจน
2.2 ความรวดเร็ วในการแสดงสถานะ
4.36 0.60
ดี
2.3 เพิ่มความสะดวกในการเข้าพบ
4.46 0.61
ดี
อาจารย์
2.4 แก้ปัญหาในการเข้าพบอาจารย์ของ
4.64 0.48 ดีมาก
นักศึกษา
2.5 การแสดงสถานะมีความแม่นยา
4.64 0.53 ดีมาก
ตรงกันทั้งหน้า web Application และ
LED
รวม
4.52 0.05 ดีมาก
ค่าเฉลีย่ โดยรวม

4.47

0.01



ท่ า นได้ เนื่ อ งจากเซ็ น เซอร์ ที่ ใ ช้เ ป็ นตรวจจับ เฉพาะความ
เคลื่อนไหวเท่านั้น
กรณี อาจารย์อยู่ประจาโต๊ะท างานแต่ไม่มีการเคลื่อนไหวเป็ น
ระยะเวลานาน เซ็ น เซอร์ จ ะประมวลผลเป็ น ไม่ มี ก าร
เคลื่อนไหวดังนั้นการแสดงผลจะแสดงผลเป็ นอาจารย์ไม่ อยู่
ห้องพัก
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จากตารางที่ 1ผลการประเมิ น ความพึงพอใจด้านขั้นตอนการใช้บ ริ การ
เว็ บ ไซต์ ใ นภาพรวมมี ค วามพึ ง พอใจในระดั บ ดี มี ค่ า เฉลี่ ย (x̄=4.41
S.D.=0.04) และด้า นการใช้บ ริ ก ารแสดงสถานะผ่า น web Application
และ LED มี ระดับดีมากมี ค่าเฉลี่ย (x̄= 4.52 S.D.= 0.05) เมื่ อพิจารณาเป็ น
ภาพรวมสรุ ปค่าเฉลี่ยทั้งสองด้านอยู่ในระดับดี ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ (x̄=4.47 S.D.
= 0.01)

5. สรุปและอภิปลายผล
5.1 สรุปผล
ระบบตรวจสอบความเคลื่ อนไหวบุ คคลด้วยเซนเซอร์ ด้ว ย
เซ็ นเซอร์ PIR ผ่านเว็บแอปพลิเคชัน ผูใ้ ช้งานสามารถตรวจสอบสถานะ
ของอาจารย์ผ่านเว็บแอปพลิเคชันได้ และผ่านบอร์ ด LED หน้าห้องพัก
อาจารย์ได้ สาหรับอาจารย์สามารถตรวจสอบสถานะของตัวเองและแก้ไข
สถานะ การทาแบบประเมิ นความพึงพอใจของผูใ้ ช้การทาแบบประเมิ น
โดยมี นักศึ กษาภายในวิทยาลัยเป็ นผูป้ ระเมิ นจานวน 50 คน มี ความพึ ง
พอใจต่อด้านการใช้บริ การแสดงสถานะผ่าน web Application และ LED
อยู่ในระดับดี เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้านพบว่า ด้านขั้นตอนการใช้บ ริ การ
เว็บ ไซต์มี ค่า เฉลี่ ย 4.41 และค่ า เบี่ ยงเบน 0.04 ส่ วนด้านการใช้บริ ก าร
แสดงสถานะผ่าน web Application และ LED มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.47 และค่ า
เบี่ยงเบน 0.05ดังนั้นความพึงพอใจเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์
5.2 อภิปลายผล
งานวิจยั นี้สามารถวิจารณ์และอภิปลายผลการทางานได้ 2 ส่ วนดังนี้
 ระบบสามารถตรวจจับความเคลื่ อนไหวได้ในระยะทาการ
2-3 เมตร แต่ ระบบไม่ สามารถระบุ ตัวตนของอาจารย์แต่ ละ
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ระบบเว็บสาหรับแสดงรูปภาพแผนทีร่ ะบบขนส่ งสาธารณะ
และค้ นหาเส้ นทางรถสาธารณะในกรุงเทพมหานคร
A Web-based Application for Bangkok Public Transportation Map Image and Route Planning
เนื่องวงศ์ ทวยเจริญ สรไกร บัวแก้ ว และ วัฒนา เทียมกลาง
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
110/1-4 ถนนประชาชื่น แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุ งเทพมหานคร 10210 โทรศัพท์ 02-9547300 ต่อ 594 E-mail: nuengwong.tun@dpu.ac.th

route planning search, which includes other transportations, rather than
BMTA. The experimental results show that the system can manage the
map images correctly, and can plan for a shortest public transportation
route. Additionally, any system webpage can process under 4 seconds
on average.

บทคัดย่อ
ในงานวิจยั ที่ผา่ นมา ผูว้ ิจยั ได้พฒั นาระบบสารสนเทศสาหรับ
การสารวจพิกดั ป้ายรถและเส้นทางเดินรถประจาทางในกรุ งเทพมหานคร
โดยได้จดั ทาแอนดรอยด์แอปพลิเคชันเพื่อให้ผใู ้ ช้สามารถค้นหาเส้นทาง
เพื่อเดินทางจากต้นทางและปลายทางที่ผใู ้ ช้กาหนดด้วยรถประจาทางได้
ในแอนดรอยด์แอปพลิ เคชัน ดังกล่ าว มี ส่วนที่ แสดงแผนที่ ส าหรับ การ
เดิ น ทางด้ ว ยพ าหนะอื่ น ด้ ว ย อย่ า งไรก็ ต าม การเดิ น ทางในเขต
กรุ งเทพมหานครประกอบด้ ว ยพาหนะที่ ห ลากหลาย และมี ก าร
เปลี่ยนแปลงข้อมูลอยูต่ ลอดเวลา จึงจาเป็ นต้องมีระบบที่ให้ผดู ้ ูแลสามารถ
แก้ไขข้อมูลต่าง ๆ ได้ และระบบเว็บในปั จจุบนั ก็สามารถตรวจจับพิกดั
ปั จจุบนั ของผูใ้ ช้ได้อีก ด้วย ผูว้ ิจยั จึงได้พฒ
ั นาระบบเว็บเพื่อรองรับการ
ทางานดังกล่าว และสามารถค้นหาเส้นทางที่มีการเดินทางด้วยการขนส่ ง
สาธารณะชนิ ดอื่นได้อีกด้วย จากการทดสอบระบบพบว่าระบบสามารถ
จัดการรู ปภาพแผนที่ได้ถูกต้อง และสามารถค้นหาเส้นทางการเดิ นทาง
ด้วยระบบขนส่ งสาธารณะที่ ส้ ันที่ สุด โดยใช้เวลาในการแสดงผลเฉลี่ ย
น้อยกว่า 4 วินาที

Keywords: BMTA, bus, public transportation, route planning

1. บทนา
กรุ ง เทพมหานครเป็ นเมื อ งใหญ่ ที่ ต้ อ งการบริ ก ารขนส่ ง
สาธารณะที่สะดวก เพียงพอ กับประชากรที่มีอยูป่ ระมาณ 15 ล้านคน[1]
ระบบขนส่ งสาธารณะในกรุ งเทพมหานคร ประกอบด้วยยานพาหนะกว่า
10 ชนิ ด โดยประชาชนในเขตกรุ งเทพมหานครนิ ยมเดินทางโดยรถยนต์
ส่ ว นบุ ค คล บี ที เอส และเอ็ม อาร์ ที เพิ่ ม ขึ้ น อย่า งต่ อ เนื่ อ ง[2] เนื่ อ งจาก
ประชาชนต้องการความสะดวกสบายในการเดิ นทาง นอกจากนี้ ระบบ
ขนส่ งสาธารณะในกรุ งเทพมหานครยังคงมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่ องอีก
ด้วย ทาให้ตอ้ งการปรับเปลี่ยนข้อมูลการให้บริ การอย่างสม่าเสมอ
ในงานวิจยั ชิ้นก่อน [3-4] ผูเ้ ขียนได้พฒั นาโปรแกรมประยุกต์
บนระบบปฏิบตั ิการแอนดรอยด์ เพื่อให้ผทู ้ ี่เกี่ยวข้องสามารถสารวจพิกดั
ป้ายรถประจาทาง และสร้างเส้นทางรถประจาทางผ่านป้ายอย่างอัตโนมัติ
และส่ วนเชื่อมต่อโปรแกรมประยุกต์ (API) ขึ้นเพื่อให้นกั พัฒนาสามารถ
เขียนโปรแกรมเพื่อร้องขอข้อมูลได้อย่างสะดวก นอกจากนี้ ยงั ได้พฒั นา
แอนดรอยด์แอปพลิเคชันที่ประชาชนทัว่ ไปสามารถใช้คน้ หาเส้นทางการ
เดิ น ทางด้ ว ยรถประจ าทางโดยการก าหนดจุ ด เริ่ ม ต้น และจุ ด หมาย
ปลายทางบนแผนที่ โปรแกรมจะคานวณเส้นทางที่ส้ ันที่สุดหรื อเส้นทาง
ที่มีการเปลี่ยนรถน้อยที่สุดให้อย่างอัตโนมัติ
อย่ า งไรก็ ต าม เนื่ องจากข้ อ มู ล ของระบบขนส่ งมี การ
เปลี่ยนแปลงสม่าเสมอและมีการเพิ่มระบบใหม่ ๆ เข้ามา จึงจาเป็ นต้องมี
ระบบการปรับปรุ งข้อมูลเพื่อให้ การค้นหาเส้นทางสามารถนาข้อมูลที่
เป็ นปั จจุ บ ัน ที่ สุ ด มาใช้อ ย่างรวดเร็ ว ที่ สุ ด และให้ค วามถู ก ต้อ งในการ

คาสาคัญ : ขสมก รถเมล์ รถประจาทาง การขนส่ งสาธารณะ การค้นหา
เส้นทาง

Abstract
In our previous research, we developed an Information
System for BMTA Bus Stop and Route Surveys, with an Android App
for route planning. This Android Application includes a map display for
other public transportations. Nevertheless, there are many public
transportation systems in Bangkok, and the routes are changed
constantly. This requires the system administrator to update the route
information constantly as well. Additionally, the current web
technology can detect the user's location. Therefore, we developed a
system to serve these changes. Our web application also features with
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เดินทางของผูใ้ ช้ นอกจากนี้ ยังควรให้ผใู ้ ช้สามารถค้นหาเส้นทางได้ผา่ น
ระบบเว็บซึ่ งเป็ นระบบที่สามารถใช้กบั เครื่ องคอมพิวเตอร์แพลตฟอร์มใด
ก็ได้ ทั้งบนเครื่ องคอมพิวเตอร์ และโทรศัพท์เคลื่อนที่อจั ฉริ ยะ โดยไม่ได้
จากัดอยูเ่ พียงแค่ระบบปฏิบตั ิการใดเท่านั้น
ดังนั้น ผูว้ ิจยั จึ งทาการวิจยั และพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บน
เว็บ ที่ผูด้ ูแลระบบสามารถปรับปรุ งและเพิ่มเติมข้อมูลแผนที่การขนส่ ง
สาธารณะในกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล เช่ น แผนที่ รถไฟฟ้ าสาย
ต่างๆ หรื อแผนที่อื่นใดในรู ปแบบรู ปภาพ เพื่อให้ผูใ้ ช้ได้รับข้อมูลใหม่
ล่าสุ ดได้เร็วที่สุด และได้พฒั นาระบบเว็บเพื่อค้นหาเส้นทางการเดินทางที่
ผู ้ใ ช้ ส ามารถก าหนดจุ ด เริ่ ม ต้น และปลายทางได้ โดยโปรแกรมถู ก
พัฒนาขึ้นด้วยภาษา PHP ติดต่อกับฐานข้อมูล MySQL และเรี ยกใช้ API
ที่ได้สร้างขึ้นในงานวิจยั ชิ้นก่อน ผ่าน Web Service โดยมีการรับส่ งข้อมูล
ในรู ปแบบ JSON

ส่ ว น งานวิ จ ัย [4] ผู ้วิ จ ัย ได้พ ัฒ นาส่ ว นเชื่ อ มต่ อ โปรแกรม
ประยุกต์ (API) ที่ อนุ ญาตให้นักพัฒนาแอปพลิเคชันใด ๆ สามารถเรี ยก
ขอข้อมูลเส้นทางรถประจาทางในรู ปแบบของ JSON ได้ และรวมถึงได้
พัฒ นาแอนดรอยด์ แ อปพลิ เคชัน ส าหรั บ ผูเ้ ดิ น ทางด้ว ยรถประจ าทาง
สามารถค้นหาวิธีการเดินทางด้วยรถประจาทางโดยการกาหนดจุดเริ่ มต้น
และจุ ด หมายปลายทางบนแผนที่ โดยสามารถเลื อ กให้ โ ปรแกรมจะ
ค านวณเส้ น ทางที่ ส้ ัน ที่ สุด หรื อ เส้ น ทางที่ มี การเปลี่ ยนรถน้อ ยที่ สุ ด ให้
อย่างอัตโนมัติ
อ ย่ า งไรก็ ต าม เมื่ อ ข้ อ มู ล ระบ บ ข น ส่ งส าธารณ ะใน
กรุ งเทพมหานครมีการเปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติ มระบบขนส่ งสาธารณะ
ใหม่ ๆ อยู่ต ลอดเวลา จึ งจาเป็ นต้อ งมี ก ารปรับ ปรุ งข้อ มู ล อย่างรวดเร็ ว
เพื่ อให้ผูโ้ ดยสารสามารถได้รับ ข้อ มูลที่ เป็ นปั จจุบนั ให้เร็ ว ที่ สุด ดังนั้น
ผูว้ ิจยั จึงพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ ที่ผดู ้ ูแลระบบสามารถปรับปรุ ง
และเพิ่มเติมข้อมูลการขนส่ งสาธารณะในกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล
ในรู ปแบบรู ปภาพแผนที่ ได้อย่างสะดวก และสามารถค้นหาการเดินทาง
ด้วยระบบขนส่ งสาธารณะหลายระบบได้ในที่ เดี ยว โดยจากัดอยู่เพี ยง
ระบบปฏิบตั ิการใดหรื อแพลตฟอร์มใดเพียงอย่างเดียว

2. งานและงานวิจัยที่เกีย่ วข้ อง
2.1 งานทีเ่ กีย่ วข้ อง
ในปั จจุบนั มี แอปพลิ เคชัน ที่ ทาหน้าที่ ให้ขอ้ มูลเส้นทางการ
เดินทางด้วยระบบขนส่ งสาธารณะ เว็บแอปพลิเคชันที่ให้ขอ้ มูลรถประจา
ทาง ได้ แ ก่ เว็บ ไซต์ siamtraffic.net และ เว็บ ไซต์ ข อง ขสมก. ส่ ว น
Google Maps เป็ นบริ การของ Google ที่ครอบคลุมการเดินทางด้วยหลาย
พาหนะแต่ไม่มีการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
ส่ วนแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ ที่ให้บริ การข้อมูลรถ
ประจาทาง [5] ได้แก่ “รถเมล์”, “สายรถเมล์”, “จอดป้ ายหน้า”, และ “รถ
โดยสาร”, “แผนที่รถเมล์”, Bangkok Buses, และ RoadMay อย่างไรก็ตาม
โปรแกรมประยุกต์เหล่านี้ ใช้ขอ้ มูลจากฐานข้อมูลของ ขสมก. ซึ่ งไม่ได้มี
การปรับปรุ งข้อมูลให้เป็ นปั จจุบนั เป็ นเวลานาน และไม่มีการนาเส้นทาง
จากพาหนะชนิ ดอื่นเข้ามาร่ วมด้วย ดังนั้น จึงมีความจาเป็ นอย่างยิง่ ที่ตอ้ ง
พัฒนาระบบที่สามารถให้บริ การข้อมูลการเดินทางถูกปรับปรุ งให้ถูกต้อง
อย่างสม่ าเสมอ และระบบที่ ส ามารถค้น หาเส้ น ทางโดยรวมเอาระบบ
ขนส่ งสาธารณะที่หลากหลายเข้ามาคานวณด้วย

3. การออกแบบและพัฒนา
เว็บแอปพลิเคชันที่พฒั นาขึ้นทางานบนสถาปั ตยกรรมแบบ 3tier ด้วยภาษา PHP และใช้ฐานข้อมูล MySQL โดยระบบแบ่งออกเป็ น 2
ส่ ว นคื อ ส่ ว นการจัด การรู ป ภาพแผนที่ และ ส่ ว นค้น หาเส้ น ทางการ
เดินทางด้วยระบบขนส่ งสาธารณะ โดยมีภาพรวมของระบบดังแสดงใน
รู ปที่ 1 โดยฝั่ งผูใ้ ช้สามารถใช้ระบบผ่านเว็บบนโทรศัพท์เคลื่อนที่หรื อ
เครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ ก็ ไ ด้ และมี ก ารเรี ย กใช้ Google Map API ส่ ว นฝั่ ง
ผูด้ ูแลระบบ (Admin) จะใช้ระบบผ่านเครื่ องคอมพิวเตอร์เท่านั้น

2.2 งานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
ในงานวิจยั [3] ผูว้ ิจยั ได้พ ฒ
ั นาแอนดรอยด์ แอปพลิ เคชัน ที่
สามารถสารวจพิกดั ป้ ายรถประจาทางโดยใช้ขอ้ มูล GPS จากโทรศัพท์
โดยผูใ้ ช้ส ามารถเก็บ ข้อ มู ล พิ กัด แล้ว อัพ โหลดพิ กัด ในภายหลัง เมื่ อ มี
สัญญาณอินเทอร์เน็ต และสามารถตรวจสอบพิกดั ที่เก็บได้ก่อนทาการอัพ
โหลดได้ จากนั้นผูด้ ูแลระบบนาข้อมูลพิกดั ไปสร้างเส้นทางรถประจาทาง
ที่ผา่ นพิกดั ป้ายต่าง ๆ อย่างอัตโนมัติบนแผนที่ของผูใ้ ช้งานที่เรี ยกว่าส่ วน
My Map ของบริ การ Google Map

รู ปที่ 1 ภาพรวมของระบบ
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ส่ วนระบบการจัดการรู ปภาพแผนที่ สร้ างขึ้ น เพื่ อ ให้ผูด้ ู แล
ระบบสามารถอัพโหลดแผนที่ต่าง ๆ ในรู ปแบบรู ปภาพเพื่อให้ผเู ้ ดินทาง
ที่ใช้งานระบบเว็บและแอนดรอยด์แอปพลิเคชันทราบข้อมูลได้ทนั ที โดย
ไม่ตอ้ งรอการสารวจพิกดั และการเพิ่มเส้นทางลงในระบบอย่างละเอียด
ดัง นั้ นระบบในส่ ว นนี้ จะเน้ น ความง่ า ยในการกรอกข้อ มู ล เป็ นหลัก
เพื่อให้แก้ไขข้อมูลได้อย่างรวดเร็ ว ในส่ วนนี้ ใช้ฐานข้อมูล MySQL ดัง
แสดงในแผนภาพอีอาร์ในรู ปที่ 2

หากผูด้ ูแลระบบต้องการเพิ่มรู ปแผนที่รูปใหม่ สามารถ login
เข้าสู่ ระบบ แล้วเลือก INSERT DATA ในเมนู ดา้ นซ้ายมือ จากนั้นกรอก
ชื่ อแผนที่ ชนิ ดของพาหนะ และ เลือกรู ปภาพที่ ตอ้ งการอัพ โหลด โดย
สามารถเป็ นรู ปนามสกุล .jpg, .png, .gif ที่สามารถแสดงผลบนเว็บเพจได้
ดังแสดงในรู ปที่ 4 เมื่อผูใ้ ช้กรอกข้อมูลเรี ยบร้อย ข้อมูลจะถูกบันทึ กลง
ฐานข้อมูล และนามาแสดงแก่ผใู ้ ช้ทว่ั ไปในหน้าหลักได้

รู ปที่ 4 ส่ วนติดต่อผูใ้ ช้ในหน้ากรอกข้อมูลรู ปภาพแผนที่

รู ปที่ 2 แผนภาพอีอาร์ส่วนจัดการรู ปภาพแผนที่

หากผูด้ ูและระบบต้องการแก้ไขข้อมูลรู ปภาพแผนที่ สามารถ
ทาได้โดยเลือกเมนู UPDATE DATA ก็จะปรากฏรายการของรู ปแผนที่
ให้ แ ก้ไ ขได้ และเมื อ กดปุ่ มแก้ไ ข ระบบจะแสดงข้อ มู ล บนฟอร์ ม ที่
เหมื อ นกับ รู ป ที่ 4 ส่ ว นการลบข้อ มู ล สามารถท าได้โดยการเลื อ กเมนู
DELETE DATA ทางด้านซ้าย ระบบจะแสดงรายการของรู ปแผนที่ ให้
ผูใ้ ช้กดเลือกลบได้ ดังแสดงในรู ปที่ 5

ส่ ว นโปรแกรมค้น หาเส้ น ทางการเดิ น ทางด้วยระบบขนส่ ง
สาธารณะ เรี ยกใช้ขอ้ มูลเส้นทางที่ได้จากส่ วนเชื่อมต่อโปรแกรมประยุกต์
(API) จากงานวิจยั [4] ซึ่ งได้ผลลัพธ์ในรู ป JSON จากนั้นนามาแสดงบน
แผนที่จาก Google Map API เพื่อแสดงผลพิกดั สถานี รถและเส้นทางการ
เชื่ อ มต่ อ ระหว่ า งสถานี ร ถชนิ ด ต่ า ง ๆ และยัง มี ก ารใช้ jQuery และ
Bootstrap ช่วยในการแสดงผลแบบมีปฏิสมั พันธ์กบั ผูใ้ ช้

4. ผลการทดสอบระบบ
4.1 การทางานของโปรแกรมระบบจัดการรู ปภาพแผนที่
เราได้ทดสอบโปรแกรมระบบจัดการรู ปภาพแผนที่ โดยการ
เพิ่มรู ปภาพแผนที่ แก้ไขข้อมูลรู ปภาพแผนที่ และ ลบรู ปภาพแผนที่ รู ปที่
3 แสดงรายการรู ปภาพแผนที่ที่มีการอัพโหลดไว้ในระบบเรี ยบร้อยแล้ว
โดยโปรแกรมจะแสดงเป็ นเมนู ดา้ นบน เป็ นแผนที่สาหรับรถไฟฟ้ า เรื อ
และแผนที่อื่น ๆ (เช่น รถตู)้ ด้านซ้ายมือจะแสดงเมนูยอ่ ยของรู ปภาพแผน
ที่ แ ต่ ล ะประเภท และเมื่ อ ผูใ้ ช้ค ลิ ก ที่ ชื่ อ แผนที่ ในเมนู ระบบจะแสดง
รู ปภาพแผนที่ทางด้านขวามือ

รู ปที่ 5 ส่ วนติดต่อผูใ้ ช้ในหน้ารายการลบรู ปภาพแผนที่

4.2 การทางานของโปรแกรมระบบค้ นหาเส้ นทาง
เราได้ท าการทดสอบโปรแกรมระบบค้น หาเส้ น ทาง ส่ ว น
ติดต่อผูใ้ ช้ในระบบค้นหาเส้นทางแสดงได้ดงั รู ปที่ 6 ผูใ้ ช้สามารถกรอก
ชื่อสถานที่ตน้ ทางและปลายทางในกล่องข้อความด้านบน ระบบจะแปลง
ชื่อสถานที่เป็ นพิกดั ละติจูดและลองจิจูดให้อตั โนมัติ ซึ่ งข้อมูลพิกดั สถาน
ที่น้ ี สามารถดึงข้อมูลมาจาก API ของเว็บ YAK START [6] หรื อ Google
Place API ก็ได้ ซึ่งในระบบนี้ เราเลือกดึงข้อมูลจากเว็บ YAK START
จากนั้น เมื่อผูใ้ ช้กดปุ่ ม Search ระบบจะดึงข้อมูลเส้นทางที่ส้ ัน
ที่สุดจากต้นทางและปลายทางที่ ผูใ้ ช้กาหนดผ่าน API [4] มาในรู ปแบบ
JSON จากนั้น ระบบจะสั งเคราะห์ ข ้อ มู ล JSON ที่ ได้มาจัดรู ปแบบเป็ น

รู ปที่ 3 เมนูรูปภาพแผนที่ และ รู ปภาพแผนที่
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พิกดั บนแผนที่ และขั้นตอนการเดินทาง โดยระบบจะนาข้อมูลพิกดั มาปั ก
หมุดสถานี หรื อป้ ายรถลงบน Google Map และแสดงเส้นทางที่ตอ้ งเดิ น
ทางผ่าน พร้อมทั้งแสดงขั้นตอนการเดิ นทางอย่างละเอียดใน Text Area
ด้านล่าง เพื่อให้ผใู ้ ช้ทราบว่าต้องเดินทางด้วยรถประเภทใด สายไหน ต่อ
รถที่ใด อย่างไร

กรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล และระบบค้นหาเส้นทางการเดินทางด้วย
ระบบขนส่ งสาธารณะที่ส้ นั ที่สุด โดยระบบถูกพัฒนาขึ้นด้วยภาษา PHP
ติดต่อกับฐานข้อมูล MySQL ที่ได้พฒั นาขึ้นในงานวิจยั ก่อนหน้านี้ ผ่าน
API ที่ ใ ห้ บ ริ ก ารข้อ มู ล ในรู ป JSON จากผลการทดสอบระบบพบว่ า
โปรแกรมสามารถทางานตามหน้าที่ได้ถูกต้อง ทั้งการจัดการรู ปภาพแผน
ที่ และการค้นหาเส้นทางการเดินทางที่ส้ ันที่สุด โดยทุกหน้าเว็บสามารถ
ทางานได้โดยเฉลี่ยภายใน 4 วินาที ซึ่ งเป็ นเวลาตอบกลับที่ ผูใ้ ช้งานเว็บ
สามารถยอมรับได้

6. กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณบริ ษทั YAK/Smart VC เป็ นอย่างสู งที่เอื้อเฟื้ อ
ข้อมูลป้ายรถและข้อมูลการเดินรถประจาทางในสังกัดของ ขสมก. และ
ข้อมูลพิกดั และชื่อสถานที่ผา่ นเว็บไซต์ YAK Start
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รู ปที่ 6 ส่ วนติดต่อผูใ้ ช้ในการค้นหาเส้นทาง
จากการทดสอบประสิ ทธิ ภาพทางเวลาของระบบเว็บที่สร้าง
ขึ้น เวลาเฉลี่ยที่ใช้งานในทุกหน้าเว็บ ใช้เวลาไม่เกิน 4 วินาที ซึ่ งเป็ นเวลา
ที่ผใู ้ ช้งานเว็บยอมรับได้ [7]
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GIS Technology for Monitoring Traffic Operation on Expressways
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daily report form and kept them in folder. However, the routine
inspections by supervisors or by others were difficult to achieve due to
the time-consuming in data tracking process, coordinating between
parties, data analyzing, and preparing reports. Thus, the MTO on
expressways under the ITS Center by using a combination of GIS
technology and the Web service has been developed. The system can
help support traffic control planning and increase the efficiency of
traffic control management.

บทคัดย่ อ
การทางพิ เ ศษแห่ ง ประเทศไทย (กทพ.) ได้ พ ฒ
ั นาระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์ เพื่อสนับสนุนการจัดการจราจรบนทางพิเศษโดย
การน าเทคโนโลยี ต่ า งๆ เช่ น เทคโนโลยี ร ะบุ ต าแหน่ ง ด้ ว ยระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) เทคโนโลยีการส่ งข้อมูลแบบเว็บเซอร์ วิส
(Web Service) เทคโนโลยีการจัดเก็บข้อมูลด้วยระบบจัดการฐานข้อมูล
(DBMS) และเทคโนโลยีการแสดงแผนที่กูเกิ้ล (Google Maps) มาพัฒนา
ร่ วมกัน เพื่อช่ วยในการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการบริ หารจัดการจราจรของ
เจ้าหน้าที่จราจรทางพิเศษ และลดขั้นตอนการปฏิ บตั ิงานของเจ้าหน้าที่
ซึ่ งแบบเดิ มนั้นส่ วนใหญ่ขอ้ มูลจะอยู่ในรู ปแบบกระดาษเอกสาร ทาให้
ยากต่อการค้นหา การดู ภาพรวมของระบบ การสื บ ค้นข้อมู ล ย้อนหลัง
หรื อแม้แ ต่การวางแผนในการจัดวางตาแหน่ งปฏิ บตั ิ งานของเจ้าหน้าที่
จราจร รวมทั้ง ต้อ งสิ้ น เปลื อ งเวลาในการประมวลผลและจัด เตรี ย ม
รายงาน ปั จจุบนั ระบบที่ พฒั นาขึ้นมานี้ ได้ใช้จริ งแล้วบนทางพิเศษเฉลิ ม
มหานคร (ระบบทางด่ วนขั้นที่ 1) ในปี 2560 จะมีการใช้งานระบบนี้ กบั
ทางพิเศษฉลองรัช (ระบบทางด่ วนขั้นที่ 3) และขยายการใช้งานเพิ่มใน
เส้นอื่นๆ อีกในปี ถัดไป ทั้งนี้ ระบบที่ ถูกพัฒนาขึ้นมานี้ ได้พฒั นาโดยอยู่
ภายใต้ศูนย์ควบคุมระบบจราจรอัจฉริ ยะ (ITS Center) ของ กทพ. ผลที่ได้
จากการประเมินโดยผูใ้ ช้งานระบบเป็ นที่น่าพอใจ

Keywords: Geographic information system (GIS), Monitoring Traffic
Operation, Intelligent Transport System (ITS), Expressway
Authority of Thailand (EXAT)

1. บทนา
ปั จจุบนั ปั ญหาการจราจรติดขัด เป็ นปั ญหาสาคัญลาดับต้น ๆ
ของประเทศ ทาให้หลายองค์กรพยายามหาแนวทางในการบรรเทาปั ญหา
การจราจรติ ด ขัด ซึ่ งหนึ่ งในวิ ธี ก ารบรรเทาปั ญ หานั้น คื อ การพัฒ นา
โปรแกรมประยุกต์หรื อแอพพลิ เคชัน่ เพื่อรายงานสภาพจราจรเพื่อให้ผใู้ ช้ทาง
ได้ทราบการจราจรและหลี กเลี่ ยงเส้นทางจราจรที่ติดขัด กทพ. ซึ่ งเป็ น
หน่ ว ยงานสั ง กัด กระทรวงคมนาคมจึ ง ได้พ ัฒ นาศู น ย์ค วบคุ ม จราจร
อัจฉริ ยะ (ITS Center) ขึ้น ซึ่ งภายใต้ศูนย์ ITS Center ประกอบไปด้วย
ระบบการท างานย่ อ ยภายในหลายระบบและหนึ่ งในนั้น คื อ การน า
เทคโนโลยีระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ เพื่อสนับสนุ นการจัดการจราจร
บนทางพิเศษ ปั จจุบนั ระบบฯ ดังกล่าวได้นาไปใช้งานจริ งที่ บนทางพิเศษ
เฉลิมมหานครแล้วและมีแผนจะเพิ่มการใช้งานระบบฯ อีกในเส้นทางอื่น ๆ
ในปี ถัดไป โดยระบบฯ ดังกล่ าวที่ ได้พฒั นาขึ้นมานี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อ
เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการบริ ห ารจัด การจราจรของเจ้า หน้ า ที่ จ ราจรโดย

คาสาคัญ: ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ , การจัดการจราจร, ระบบขนส่ ง
และจราจรอัจฉริ ยะ, การทางพิเศษแห่ งประเทศไทย

Abstract
This article presents the application of GIS technology to
enhance the Monitoring Traffic Operation (MTO). In the former
practice, the traffic control supervisors recorded the assignment in the
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สามารถติ ดตามการทางานบริ ห ารจัด การจราจรร่ วมกับ ภาพจากกล้อง
วงจรปิ ดบนทางพิเศษ และอานวยความสะดวกให้กบั ผูใ้ ช้ทางอย่างทัว่ ถึง
ทั้งในช่วงการจราจรปกติ และช่ วงเวลาเร่ งด่ วน เพื่อลดปั ญหาการจราจร
ติดขัด

กาหนดการเข้ากะให้กบั เจ้าหน้าที่ ควบคุ มจราจร เมื่อถึ งเวลาปฏิบตั ิงาน
เจ้าหน้าที่สื่อสารที่อยูต่ ามศูนย์ควบคุมต่างๆ ในสายทางนั้นๆ จะติดต่อกับ
เจ้าหน้าที่ จราจรที่ปฏิ บตั ิหน้าที่ บนทางพิเศษเพื่ อช่ วยกันบรรเทาปั ญหา
จราจรติดขัดบนทางพิเศษ [4]

2. ทฤษฎีและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้ อง
2.1 ระบบสารสนเทศภู มิศาสตร์ (Geographic Information
System: GIS)

3. การวิเคราะห์ และออกแบบระบบ
3.1 การรวบรวมความต้ องการและวิเคราะห์ ระบบ
จากการประชุ มเพื่อเก็บข้อมูลจากฝ่ ายควบคุมจราจรพบว่าวิธี
ปฏิ บตั ิแบบเดิ มคือเจ้าหน้าที่ ระดับผูบ้ งั คับบัญชา (ระดับหัวหน้าแผนก)
จะบัน ทึ ก ค าสั่ ง การปฏิ บ ัติ ง านของเจ้า หน้ า ที่ จ ราจรแต่ ล ะคนลงใน
แบบฟอร์มรายงานปฏิบตั ิงานประจาวัน (ใบ ว.8) และเก็บรวบรวมไว้ใน
แฟ้มรายงาน โดยรายงานดังกล่าวจะถูกส่ งไปยังเจ้าหน้าที่สื่อสาร เมื่อถึ ง
เวลาปฏิ บ ัติ ง านจริ ง จะมี หัว หน้า ชุ ด และหั ว หน้า กะท าหน้า ที่ ค วบคุ ม
เจ้าหน้าที่จราจรอีกครั้ง

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ เป็ นเครื่ องมือ และกระบวนการที่
ช่ วยจัดการข้อมูลเชิ งพื้ นที่ ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ [1] ในงานจัดการ
จราจร GIS ถูกนามาใช้ในงานระบบขนส่ งและการจราจรเป็ นอย่างมาก
และใช้งานกันอย่างแพร่ หลาย อีกทั้ง GIS ยังรองรับกับระบบสารสนเทศ
อื่น ดังนั้น GIS จึงเป็ นเครื่ องมือที่เหมาะสมและมีศกั ยภาพในการจัดเก็บ
ข้อมูลและแสดงผลข้อมูล ที่เป็ นประโยชน์ ต่อการเดิ นทาง การขนส่ ง ทั้ง
ทางถนนระดับดินและทางพิเศษ ในรู ปแบบของเส้นทาง สภาพการจราจร
ติดขัด และคล่องตัว ตลอดจนตาแหน่ งของเจ้าหน้าที่จราจรที่อานวยการ
จราจรบริ เวณจุดเชื่ อมต่อทาง บริ เ วณจราจรติ ดขัด หรื อจุดเกิ ดอุบตั ิ เหตุ
เป็ นต้น [2]

3.2 การจัดเตรียมข้ อมูล
1.) ชั้นข้อมูล GIS (ข้อมูล Shape file) ประกอบด้วย
ชั้นข้อมูลโครงข่ายทางพิเศษและถนนระดับดิน ชั้นข้อมูล
จุดทางขึ้น-ลงทางพิเศษ ชั้นข้อมูลจุดทางเชื่ อมทางแยก ชั้นข้อมูลตาแหน่ง
ด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษและชั้นข้อมูลตาแหน่งกล้อง CCTV
2.) ข้อมูลเจ้าหน้าที่จราจร
รายละเอี ยดเกี่ ยวกับ ตัวบุ ค คลของเจ้าหน้าที่ จราจรและ
ตารางงานที่ได้รับมอบหมายของเจ้าหน้าที่จราจร
3.) ข้อมูลสิ ทธิ์ของเจ้าหน้าที่ในระบบ
รายละเอียดเกี่ ยวกับสิ ทธิ์ ของเจ้าหน้าที่สื่อสาร เจ้าหน้าที่
จราจร (หัวหน้าชุดและหัวหน้ากะ) ในการเข้าถึงระบบ

2.2 แผนทีก่ ูเกิล้ (Google Maps)
Google Maps คือ บริ การที่กูเกิ้ลเปิ ดให้ผใู้ ช้ทวั่ ไปสามารถใช้
งานแผนที่ได้โดยไม่ตอ้ งติดตั้งโปรแกรมเพิ่มเติม ใช้เพียงโปรแกรมเว็บ
บราวเซอร์ (Web Browser) เท่านั้น ความสามารถ Google Maps คื อ
สามารถค้นหาตาแหน่ งที่ต้ งั ต่างๆ ค้นหาเส้นทางการเดิ นทางโดยกาหนด
จุดเริ่ มต้นและปลายทางที่ตอ้ งการได้ ฯลฯ
แผนที่กูเกิ้ลเอพีไอ (Google Maps Application Programming
Interface: Google Maps API) คือ บริ การของกู เกิ้ ลที่ สามารถนาข้อมูล
แผนที่กูเกิ้ลไปแสดงผลกับการพัฒนาโปรแกรมอื่น ๆ โดยแผนที่กูเกิ้ลเอ
พีไอมีท้ งั แบบแผนที่เส้นทางถนนและภาพถ่ ายจากดาวเทียมและทางาน
ผ่านทางเว็บไซต์ในรู ปแบบของจาวาสคริ ปต์ [3] ทั้งนี้ ในปั จจุบนั แผนที่กูเกิ้ล
เอพีไอมีการแสดงผลในรู ปแบบการจราจรโดยจะแสดงผลลักษณะเส้นสี
ประกอบไปด้วย สี เ ขี ย ว สี เ หลื อ งและสี แ ดงตามสภาพจราจรโดยจะ
แสดงผลแบบ real-time

3.3 การออกแบบระบบ
จากการวิเคราะห์ระบบพบว่าระบบงานประกอบด้วยผูใ้ ช้งาน
3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่ 1) กลุ่มผูด้ ูและระบบ (Admin) เป็ นผูม้ ีสิทธิ์ สู งสุ ดใน
ระบบทาหน้าที่ในการจัดการระบบ โดยมีสิทธิ์ เพิ่ม ลบ แก้ไข ข้อมูล 2)
กลุ่มเจ้าหน้าที่ผบู ้ นั ทึกข้อมูล หัวหน้าชุด หรื อหัวหน้ากะ (Operator) เช่ น
เจ้า หน้า ที่ จ ัด การจราจร ท าหน้า ที่ ป ฏิ บตั ิ ง านหรื อ ติ ด ตามงานที่ ไ ด้รั บ
มอบหมาย 3) กลุ่มผูบ้ ริ หาร เจ้าหน้าที่สื่อสาร และผูป้ ฏิบตั ิงาน (User) ทา
หน้าที่ใช้งานระบบ เพื่อใช้ขอ้ มูลในการวางแผนและการบริ หารจัดการ
ในขั้นตอนการออกแบบระบบผูว้ ิจยั ได้ใช้ Use Case Diagram
เพื่อการวิเคราะห์และอธิ บายโครงสร้ างของระบบโดยมีการแบ่งงานผูใ้ ช้
ระบบ ออกเป็ น 3 ระดับ ดังนี้ 1) กลุ่ม ผูด้ ู และระบบ (Admin) 2) กลุ่ ม

2.3 การจัดการจราจรบนทางพิเศษ
การจัดการจราจรบนทางพิเศษของ กทพ. ในปั จจุบนั อยูใ่ นการ
ก ากับ ดู แ ลของฝ่ ายควบคุ ม จราจร โดยแบ่ ง เจ้า หน้ า ที่ จ ราจรแยกตาม
สายทางต่าง ๆ โดยเจ้าหน้าที่จราจรแต่ละคนจะอยูภ่ ายใต้บงั คับบัญชาของ
หัวหน้าชุ ด หัวหน้ากะและมี ผูบ้ นั ทึ ก ข้อมูล ตารางการปฏิ บตั ิ งาน และ
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เจ้าหน้าที่ (Operator) 3) กลุ่มผูบ้ ริ หารและผูป้ ฏิบตั ิงาน (User) ดังแสดงใน
รู ปที่ 2 และคาอธิบายดังตารางที่ 1

เมื่อ Login เข้าสู่ ระบบแล้วจะแสดงหน้าจอหลักซึ่ งหน้าจอ
หลัก จะแสดงนามเรี ย กขาน (ชื่ อ เรี ย กเฉพาะของเจ้า หน้ า ที่ ) รายชื่ อ
เจ้าหน้าที่ จราจร ชื่ อจุดตรวจ วันเวลาที่ เริ่ มต้นปฏิ บตั ิ งาน และวันเวลาที่
สิ้ น สุ ด การปฏิ บ ตั ิ งานของเจ้าหน้าที่ ที่ กาลังปฏิ บ ตั ิ งานอยู่บ นทางพิ เ ศษ
ตัว อย่า งหน้า จอการมอบหมายงานเจ้า หน้า ที่ จ ราจรให้ ไ ปปฏิ บ ัติ ง าน
บนทางพิเศษโดยมีหวั หน้าชุดเป็ นผู้ Login เข้าสู่ ระบบ ดังแสดงในรู ปที่ 3

System

View
ManagementSystem

User
ManagementWork

<<include>>

Admin

หัวหน้าชุด

<<include>>

<<include>>
ManagementGPS
Operator

<<include>>

Login

สมาชิกภายในชุด

ManagemenData

รู ปที่ 3 หน้าจอการมอบหมายงานเจ้าหน้าที่จราจรให้ไปปฏิบตั ิงาน
บนทางพิเศษโดยหัวหน้าชุด

ChangPassword

รู ปที่ 2 Use Case Diagram ของระบบ

ขั้นตอนที่ 2 การประมวลผลข้อมูล เมื่อกลุ่มเจ้าหน้าที่ผบู้ นั ทึก
ข้อมูลหรื อหัวหน้าชุ ดทาการเพิ่มข้อมูลในระบบเรี ยบร้ อยแล้ว ระบบจะ
ท าการประมวลผลและแสดงข้อ มู ล เฉพาะเจ้า หน้ า ที่ จ ราจรที่ ที่ ก าลัง
ปฏิ บตั ิ งานอยู่บ นทางพิเศษเท่ านั้น รวมทั้งจัดการสร้ างเว็บเซอร์ วิสโดย
อัตโนมัติเพื่อนาส่ งข้อมูลไปแสดงผลบนระบบ Google Maps API ต่อไป
ขั้นตอนที่ 3 การแสดงผล เมื่อทาการบันทึกและประมวลผล
ข้อมูลเสร็ จเรี ยบร้อยแล้ว กลุ่มผูบ้ ริ หารและผูป้ ฏิบตั ิงาน (User) สามารถ
เข้าไปดูขอ้ มูลที่แสดงผลได้ ซึ่ งการแสดงผลจะมีอ ยู่ 3 แบบคือ 1) ข้อมูล
เจ้าหน้าที่จราจร ได้แก่ รู ปภาพ ชื่ อ นามเรี ยกขาน 2) ตาแหน่ งหรื อพิกดั ที่
เจ้าหน้าที่จราจรปฏิบตั ิงานอยูบ่ นทางพิเศษ 3) ข้อมูลการจราจรแบบเส้นสี
ซึ่งข้อมูลดังกล่าวสามารถแสดงผลแบบทันการณ์ (Real-time) ดังแสดงใน
รู ปที่ 4 ซึ่งผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องในการบริ หารงานจราจร รวมทั้งผูบ้ ริ หารของ
การทางพิเ ศษฯ สามารถเข้าดู ข ้อ มูล สภาพจราจรทางพิ เ ศษและสภาพ
จราจรของถนนระดับดินที่แสดงเป็ นเส้นสี บนแผนที่ Google Maps แบบ
ทัน การณ์ ผ่านคอมพิ วเตอร์ ห รื ออุ ป กรณ์ สื่อสารที่ ส ามารถเชื่ อมต่ อกับ
เครื อข่ายอินเตอร์ เน็ต ทาให้สามารถสัง่ การไปยังศูนย์ควบคุมหรื อเจ้าหน้าที่
จราจรเพื่อแก้ไขหรื อช่ วยเหลื อบริ เวณที่ จราจรติ ดขัดหรื อเกิ ดเหตุการณ์ ได้
อย่างทันท่วงที ดังแสดงในรู ปที่ 5

ตารางที่ 1 คาอธิบาย Use Case Diagram ของระบบ
สัญลักษณ์
คาอธิบาย
User
หมายถึ ง ผู้ บ ริ หารการทางพิ เ ศษฯ หรื อ
เจ้าหน้าที่ผปู้ ฏิบตั ิงาน
Operator
หมายถึง เจ้าหน้าที่ผทู้ าการบันทึกข้อมูล
Admin
หมายถึง ผูด้ ูแลระบบ
View
หมายถึง สามารถดูขอ้ มูลในระบบ
ManagementWork หมายถึง สามารถจัดการงานในระบบ
ManagementGPS
หมายถึง สามารถจัดการตาแหน่ งหรื อพิกดั ใน
ระบบ
ManagementData
หมายถึง สามารถจัดการกับข้อมูลในระบบ
ManagementSystem หมายถึง สามารถจัดการกาหนดสิ ทธิ์ในระบบ
Login
หมายถึง การเข้าสู่ ระบบ

4. ผลการดาเนินการ
ผูว้ ิจยั ได้พฒั นาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ เพื่อสนับสนุนการ
จัดการจราจรบนทางพิเ ศษเป็ นที่ เ รี ยบร้ อยแล้ว ได้ มีก ารพัฒนาโดยใช้
เทคโนโลยี GIS ส่ งข้อมูล แบบ Web Service และใช้ระบบจัดการ
ฐานข้อมูล MySQL ร่ วมกับ Google Maps API เพื่อทาการจัดเก็บข้อมูล
ประมวลผลข้อมูลและนาข้อมูลที่ได้จากการประมวลผลไปแสดงผลบน
หน้าจอ
การทางานของระบบสามารถแบ่งออกเป็ น 3 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การจัดเก็บข้อมูล โดยการเก็บข้อมูลทั้งหมดใน
ระบบต้องผ่านการ Login เข้าระบบ โดยผูท้ ี่ทาหน้าที่ในการ Login เข้าสู่
ระบบคื อกลุ่ มเจ้าหน้าที่ ผูบ้ นั ทึ กข้อมูล หัวหน้าชุ ดหรื อหัวหน้ากะ เพื่อ
ทาการเพิ่มข้อมูลในระบบต่อไป

รู ปที่ 4 หน้าจอแสดงการประมวลผลเพื่อแสดงตาแหน่งและข้อมูล
เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบตั ิงานบนทางพิเศษแบบ Real-time
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(Space Technology and Geo-Informatics), บริ ษทั อมริ นทร์
พริ้ นติ้งแอนด์พบั ลิชชิ่ ง จากัด (มหาชน), 2553
[2] สรวิศ นฤปี ติ , “ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ในงานระบบ
ขนส่ งอัจฉริ ยะ (ITS) Geographical Information System
(GIS) in Intelligent Transport System (ITS)” ภาควิชา
วิ ศ วกรรมโยธา คณะวิ ศ วกรรมศาสตร์ จุ ฬ าลงกรณ์
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ออนไลน์ ข องหอพัก เครื อข่ าย มหาวิทยาลัยราชภัฏ ล าปาง”
Industrial Technology Lampang Rajabhat University
Journal, ปี ที่ 5 ฉบับที่ 2, หน้า 29-37, กรกฎาคม 2555 –
ธันวาคม 2555.
[4] อุทยั วังชัยศรี และคณะ, “การใช้เทคโนโลยีระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ ร่วมกับ Web service เพื่อการจัดการจราจรบนทาง
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รู ปที่ 5 หน้าจอแสดงตาแหน่งและข้อมูลเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบตั ิงาน
บนทางพิเศษ

5. บทสรุปและข้ อเสนอแนะ
การทางพิเศษฯ ได้ทาการสารวจและเก็บรวบรวมข้อมูลการ
ท างานระบบบริ หารจัด การจราจรของการทางพิ เ ศษฯ ซึ่ งพบว่ า วิ ธี
ปฏิบตั ิงานโดยปกติ เจ้าหน้าที่ควบคุมการปฏิ บตั ิงานจะบันทึกคาสั่งการ
ปฏิ บ ัติ ง านของเจ้า หน้า ที่ จ ราจรลงในแบบฟอร์ ม รายงานปฏิ บ ัติ ง าน
ประจาวัน และรวบรวมเก็บไว้ ทาให้ยากต่อการวางแผนและประเมิ น
ประสิ ทธิ ภาพการปฏิ บตั ิ งาน ยากต่อการสื บค้นในภายหลัง รวมทั้งการ
ประมวลผลข้อมูล ตลอดจนการจัดเตรี ยมรายงาน การทางพิเศษฯ จึงได้
พัฒนา ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ เพื่ อสนับสนุ นการจัดการจราจรบน
ทางพิเศษนี้ ข้ ึนเพื่อลดขั้นตอนการทางานโดยระบุตาแหน่ งของเจ้าหน้าที่
จราจรที่ปฏิบตั ิงานบนทางพิเศษแทนการบันทึกในใบงาน โดยผูว้ ิจยั พบว่า
ระบบนี้ เป็ นประโยชน์อย่างมากต่อการปฏิบตั ิงานของเจ้าหน้าที่บริ หาร
จัดการจราจรโดยเฉพาะเมื่ อใช้ร่วมกับ การเฝ้ าติ ดตามสภาพจราจรด้วย
กล้อง CCTV ทาให้ลดขั้นตอนการบันทึ กในแบบฟอร์ มการปฏิ บตั ิ งาน
สามารถสื บค้นข้อมูลการปฏิบตั ิงานย้อนหลังได้ ผูบ้ ริ หาร กทพ. สามารถ
ติดตามการปฏิบตั ิงานของเจ้าหน้าที่จราจรในภาพรวมผ่านอินเตอร์ เน็ตได้
ท าให้ เ กิ ด การปฏิ บ ัติ ง านที่ ส ะดวกรวดเร็ ว และเป็ นการให้ บ ริ การ
ประชาชนผูใ้ ช้ทางอย่างรวดเร็ วและทัว่ ถึ ง ลดปั ญหาการจราจรติ ดขัด
สะสม ทั้งนี้ ปั จจุ บนั ระบบที่ พฒ
ั นาขึ้ น มานี้ ไ ด้มีก ารส่ งมอบให้ ก ับ ฝ่ าย
ควบคุมจราจรและใช้จริ งแล้วบนทางพิเศษเฉลิมมหานคร ผลการประเมิน
ด้วยแบบสอบถามกับผูป้ ฏิ บตั ิงานขณะ On The Job Training (OJT)
สรุ ปดังนี้ ความรู้ในเรื่ องที่บรรยาย การสร้างบรรยากาศการเรี ยนรู ้ ร่วมกัน
คะแนนอยูใ่ นระดับ มาก (คะแนนเฉลี่ ย 4.3) ความรู ้ ความเข้าใจก่อนการ
ฝึ กอบรมคะแนนอยู่ใ นระดับ ปานกลาง (คะแนนเฉลี่ ย 3) หลังอบรม
คะแนนอยูใ่ นระดับ มาก (คะแนนเฉลี่ย 4.1)

เอกสารอ้ างอิง
[1] สานักเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)
(GISTDA), ตาราเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศศาสตร์
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บทคัดย่อ
การวิจัยในครั งนี มีว ั ตถุประสงค์เพือพั ฒนาระบบช่วยเหลือการ
ตัดสิ นใจในการพยากรณ์ปริ มาณความต้องการสิ นค้าแบบอนุ กรมเวลา
สําหรั บอุ ตสาหกรรมผลิ ตภัณฑ์เ ครื องใช้ท ําด้ว ยไม้ ผลการวิ จัยพบว่ า
สภาพปั ญหาทีสําคัญคื อ การตัดสิ นใจในการพยากรณ์การผลิ ตสิ นค้าใน
แต่ ล ะเดื อ นของบริ ษ ัทตัว อย่ า ง ซึ งมัก อาศัย ความรู้ สึก หรื อ อาศัย การ
พยากรณ์จากประสบการณ์การทํ างานของผู้ ตัดสิ นใจเท่านั นโดยไม่ ได้น ํา
ข้อมูลการขายในอดีตมาใช้ในการวิเคราะห์ทางด้านสถิ ติ เพือช่ วยในการ
ตัดสิ นใจร่ วมด้วย งานวิจัยนี จะศึ กษาเทคนิ ควิธีการพยากรณ์ที เหมาะสม
กั บรู ปแบบข้อมูลต่างๆเพือนํ าไปออกแบบระบบช่ วยเหลื อการตัดสิ นใจ
โดยระบบช่วยเหลือการตัดสิ นใจสามารถวิเคราะห์ข้อมูลการขายในอดี ต
และเลือกตัวแบบทางสถิติที มี ความเหมาะสมในการตัดสิ นใจและทําให้
เกิ ดค่าความผิดพลาดน้อยทีสุ ด ซึ งจากการทดลองใช้ผลการพัฒนาระบบ
ช่ ว ยเหลื อ การตัด สิ น ใจพบว่ า สามารถนํา ไปใช้ง านได้ จ ริ ง และช่ ว ย
ประกอบการตัดสิ นใจได้เป็ นอย่างดี อี กทั งยังสามารถเห็นได้จากผลการ
ประเมินระบบช่วยเหลื อการตัดสิ นใจในการพยากรณ์แบบอนุ กรมเวลา
ของปริ มาณความต้องการสิ นค้า ในภาพรวมทุ กด้านอยู่ในระดับดี ซึ งผล
ประเมินด้านการตรงตามความต้องการของผู้ใช้โปรแกรม มี คะแนนการ
ประเมิ นสู งสุ ด รองลงมาได้แก่ ด้านการทํางานได้ตามฟั งก์ ชันงานของ
โปรแกรม และด้านความง่ ายต่ อการใช้งานโปรแกรม โดยทุ กด้านมี ผล
ประเมินอยู่ในระดับดีเช่นกั น
คํ าสําคัญ: การพยากรณ์แบบอนุกรมเวลา, ปริ มาณความต้องการสิ นค้า,
ผลิตภัณฑ์เครื องใช้ทํ าด้วยไม้

Abstract
The objective of this research was to develop the decision
support system of time series forecasting for demand in small and
medium enterprises to predict the quantities demand for the wood

product industry. The results showed that the most significant problem
was the decision about the production quantities each month because
only experienced decision maker was counted but no previous data was
statistically analyzed for production. This research used the appropriate
forecasting technique for the data to design a decision support system
by computer program. Program can analyze the demand data and
choose the appropriate forecasting techniques for decision. In
assessment of the software performance, the results have shown that
meets the requirements of user rated highest rating followed by program
function, and easy-to-use, respectively. The analysis results show the
user’s satisfaction of software was satisfied by this decision support
system with good-quality software.
Keywords: Time Series Forecasting, Demand, Wood Product

1. บทนํา
สภาวะการแข่ งขันทางธุ รกิจในปั จจุ บัน การผลิ ตเพียงอย่าง
เดียวจึงยั งไม่เพียงพอ ยั งต้องมีการหากลยุทธ์ต่างๆ เพือให้ธุรกิจสามารถ
อยู่ ร อด และแข่ ง ขั น กับ คู่ แ ข่ ง ในตลาดธุ ร กิจ เดี ย วกัน ได้ การพัฒ นา
เศรษฐกิ จสําหรับอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อมในชุมชน จึงเป็ น
วิธีการหนึ งที ช่ ว ยในการแก้ ไขปั ญหาเศรษฐกิจ โดยช่ ว ยในการเปลี ยน
ระบบการผลิตสําหรับการขายให้มีมูลค่าเพิ มขึ น จากการลดการผลิ ตที ไม่
ตรงตามความต้องการของตลาด ให้เกิ ดการผลิตทีมีแบบแผน มี ต้นทุ นใน
การผลิ ตตํ าลง เพือให้ได้ผลก ํ าไรเพิ มสู งขึ น ทําให้เป็ นส่ วนหนึ งในการ
ยั งชีพและชุมชนสามารถพึ งตนเองได้อีกด้วย
กลยุทธ์สําคัญอย่างหนึ งในการสร้ างความเติ บโตให้ธุรกิจ ก็
คือ กระบวนการวางแผนและควบคุมการผลิ ต ซึ งเป็ นหัวใจหลักของทุ ก
กิ จกรรม หนึ งในวิธีที ควรนํามาใช้เป็ นขั นตอนแรก เป็ นการใช้หลักการ
พยากรณ์การผลิ ต จากการรวบรวมผลการศึ กษาที นําหลักการพยากรณ์
แบบอนุกรมเวลามาใช้เป็ นแนวทางในการวางแผนการผลิตเพือลดต้นทุ น
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การผลิตสิ นค้าได้จริ ง ดังเช่น การใช้เทคนิคการพยากรณ์แบบอนุกรมเวลา
สําหรับผลิตภัณฑ์หน่อไม้บรรจุกระป๋ อง[1] การเลื อกใช้วิธีการพยากรณ์
แบบอนุกรมเวลาในการเพิ มประสิ ทธิ ภาพการผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้ [2] การ
พยากรณ์ปริ มาณความต้องการสิ นค้าและการจัดตารางการผลิตหลักมาใช้
ในการแก้ ปั ญหาสิ นค้า คงคลังในอุ ตสาหกรรมแปรรู ปเมล็ดธัญ พืช [3]
การออกแบบระบบช่วยเหลือการตัดสิ นใจ สําหรั บการพยากรณ์ปริ มาณ
ความต้องการสิ นค้ากระดาษคราฟท์ [4] เป็ นต้น
ปั ญหาทีพบมากสําหรับกลุ่มอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์เครื องใช้
ทํ าด้วยไม้ทีนํ ามาเป็ นกรณี ศึกษาคือ ยั งไม่มีแผนดําเนิ นงานด้านการผลิ ต
การสั งการผลิตเป็ นไปโดยอาศัยประสบการณ์หรื อความคุ ้นเคย การผลิ ต
สิ นค้าบางชนิดมากเกิ นความต้องการ ทํ าให้ต้องเพิ มภาระค่าใช้จ่ายในการ
สั งซื อวัตถุ ดิบปริ มาณมากเก็ บ ไว้ และค่ าใช้จ่ายในการเก็ บรั กษาสิ นค้า
ในช่วงระหว่างรอจํ าหน่ายสูงเกิ นจํ าเป็ น ตลอดจนปริ มาณการขายสิ นค้าที
อาจมีความไม่แน่นอน จึงจํ าเป็ นทีจะต้องใช้หลักการวิเคราะห์ทางสถิ ติมา
ช่วยในการตัดสิ นใจ เพือให้ค่าที พยากรณ์ใกล้เคี ยงกั บความต้องการจริ ง
มากทีสุ ด โดยอาศัยข้อมูลยอดการขายในอดีตมาวิเคราะห์เพือพยากรณ์หา
ปริ มาณการผลิตสิ นค้าในอนาคต ดังนั นผู้วิจัยจึ งสนใจที จะพัฒนาระบบ
ช่ ว ยเหลื อการตัด สิ นใจในการพยากรณ์แ บบอนุ กรมเวลาของปริ ม าณ
ความต้องการสิ นค้าสําหรั บอุ ตสาหกรรมผลิ ตภัณฑ์เครื องใช้ท ําด้วยไม้
และผลการวิ จัย ที ได้ ส ามารถนํา ไปเป็ นข้อ มู ล เพื อเอื อต่ อ การพัฒ นา
ผลิตภัณฑ์หรื อการดํ าเนินงานด้านการผลิตสิ นค้าประเภทอืนๆ เพือเป็ นการ
ลดต้นทุนในการผลิต ก่ อให้เกิ ดประสิ ทธิ ภาพสูงสุ ดในการผลิ ต อี กทั งยัง
เป็ นประโยชน์ต่อการรักษากลุ่มผู้ บริ โภคของธุ รกิ จนั นไว้ ต่อไป

2. วัตถุประสงค์การวิจัย
เพื อพัฒ นาระบบช่ ว ยเหลื อ การตัด สิ น ใจในการพยากรณ์
ปริ มาณความต้องการสิ นค้าแบบอนุ กรมเวลา สําหรั บอุ ตสาหกรรมผลิ ต
เครื องใช้ท ํ าด้วยไม้

3. วิธีดําเนินงานวิจัย
ลําดับขั นตอนในการดําเนิ นงานและการเก็ บรวบรวมข้อมูล
สําหรับทํ าการศึกษา เพือนํ าไปวิเคราะห์เพือหาวิธีการพยากรณที ดี ที สุ ด
เพือนํ าตัวแบบในการพยากรณ์ไปพยากรณ์เปรี ยบเที ยบค่ าความผิดพลาด
และต้นทุน สามารถแสดงวิธีด ํ าเนินการวิจัยเป็ นขั นตอนได้ ดังนี
1. การเก็ บรวบรวมข้อมูลปริ มาณการสั งซื อหรื อยอดการขายในอดีต อย่าง
น้อย 12 เดือนย้ อนหลัง
2. วิเคราะห์ตัวแบบในการพยากรณ์การผลิต (Forecasting Model) เพือหา
เทคนิคทีเหมาะสม การวิเคราะห์เลื อกตัวแบบในการพยากรณ์ที มี ความ
เหมาะสมทีสุ ด มีขั นตอนดังนี

2.1 ศึกษารู ปแบบข้อมูลของสถานประกอบการทีนํ ามาใช้เป็ นกรณี ศึกษา
2.2 วิเ คราะห์รูปแบบข้อมูลว่ ามี รูป แบบแนวโน้ม หรื อรู ป แบบฤดูกาล
สามารถแสดงเป็ นแผนผั ง เพือให้ง่ายต่อการทํ าความเข้าใจได้ดังรู ปที 1
2.2 วิเคราะห์ผลลัพธ์ของแต่ละวิธี และเลือกวิธีการพยากรณ์ที ให้ค่าความ
ผิดพลาดหรื อค่าความคลาดเคลือนในการพยากรณ์น้อยทีสุ ด

รู ปที 1 การวิเคราะห์เลือกตัวแบบในการพยากรณ์ทีมีความเหมาะสมทีสุ ด
3. ออกแบบและพัฒ นาระบบช่ วยเหลื อการตัด สิ นใจเพื อการพยากรณ์
ปริ มาณความต้องการสิ นค้าแบบอนุ กรมเวลา โดยผู้วิจัยจะใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์สําเร็ จรู ป ในการออกแบบระบบสนับสนุนการตัดสิ นใจการ
พยากรณ์ สามารถทํ างานได้ตรงตามความต้องการของผู้ ใช้งาน
4. ตัดสิ นใจเลือกเทคนิคทีเหมาะสมในการพยากรณ์
จากการวิเคราะห์ผลลัพธ์ของแต่ละวิธี จะดํ าเนินการตัดสิ นใจเลื อก
เทคนิคการพยากรณ์ทีเหมาะสมจากเทคนิคทีให้ค่าความผิดพลาดหรื อค่ า
ความคลาดเคลือนน้อยทีสุ ด ถึงจะนับว่าเป็ นค่าพยากรณ์ที เหมาะสม และ
ใกล้เคียงสภาพความเป็ นจริ งมากที สุ ด โดยสามารถใช้ดัชนี การประเมิ น
ได้แก่ ค่าความผิดพลาดสัมบูรณ์เฉลีย (Mean Absolute Deviation; MAD)
ค่ ากลางของความคลาดเคลื อนก ํ าลังสอง (Mean Squared Error; MSE)
และค่ากลางของเปอร์ เซ็ นต์ความคลาดเคลื อนสัมบูรณ์ (Mean Absolute
Percentage Error; MAPE)
5. สรุ ปผลการทดลอง โดยการเปรี ย บเที ยบค่ า ความคลาดเคลื อนและ
ต้นทุนระหว่างปริ มาณการขายสิ นค้าจริ งและปริ มาณจากค่ าการพยากรณ์
สามารถสรุ ปขั นตอนการดํ าเนินงานวิจัยได้ดังรู ปที2

4. ผลการดําเนินงานวิจัย
4.1.1 ศึกษารู ปแบบข้อมูลของบริ ษ ั ทตัวอย่าง
ผู้วิจัยได้ท ํา การเก็ บ รวบรวมข้อมูล ปริ ม าณการสั งซื อ อย่า ง
น้อย 12 เดื อนย้อนหลังจากบริ ษ ัทตัวอย่าง สรุ ปได้ว่า ข้อมูลการขายใน
อดีตของสิ นค้าบริ ษ ั ทตัวอย่างมีรูปแบบหลายรู ปแบบแตกต่ างกั นออกไป
ผู้ วิจัยจึงเลือกเทคนิคการพยากรณ์จ ํ านวน3 เทคนิควิธี
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4.1.3 ขั นตอนการใช้ร ะบบช่ ว ยเหลื อ การตัด สิ น ใจเพื อการพยากรณ์
ปริ มาณความต้องการสิ นค้า
1. เปิ ดระบบช่ ว ยเหลื อ การตัด สิ น ใจเพื อการพยากรณ์ ป ริ ม าณความ
ต้องการสิ นค้าจะปรากฏหน้าต่างโปรแกรม
2. ป้ อนรายละเอียดยอดขายของสิ นค้าลงในโปรแกรม
3. เริ มทํ าการพยากรณ์ทีละเทคนิคและปรั บค่ าจนค่ าการพยากรณ์เทคนิ ค
นั นๆมีค่าตํ าทีสุ ด ตามเกณฑ์ความผิดพลาดจนครบตามเทคนิควิธี
ตัวอย่ าง ค่าทีได้จากการพยากรณ์สินค้าด้วยโปรแกรม ข้อมูล
ยอดขายเป็ นข้อมูลแบบเชิ ง เดี ยว แสดงขั นตอนการใช้ง านเทคนิ คการ
พยากรณ์ต่างๆ และผลการเลื อกเทคนิ คพยากรณ์สินค้า A จากค่ าความ
ผิดพลาดตามเกณฑ์ดังตัวอย่างต่อไปนี
1. ขั นตอนการใช้งานเทคนิคการพยากรณ์วิธีการค่าเฉลียเคลือนที
2. สมการทีเกิ ดจากการคํ านวณข้อมูลn จํ านวนทีได้ก ํ าหนดตั งแต่แรก
จากข้อมูลยอดขายของสิ นค้า A ซึ งได้จากวิธีการคํ านวณดังนี
ให้ N เป็ นจํ านวนช่วงเวลาทีพิจารณาในวิธีถัวเฉลี ยเคลื อนที
และ MT เป็ นค่ า ถัว เฉลี ยเคลื อนที ถ้า ปั จจุ บัน อยู่ที เวลา T ค่ าถัว เฉลี ย
เคลือนทีคํ านวณจากผลรวมของข้อมูล N ข้อมูลสุ ดท้าย เมื อมี ข้อมูลใหม่
จะคํ านวณหาค่าถัวเฉลียเคลือนทีใหม่ไปเรื อยๆ ดังสมการที (1) ถึง (3)
MT 

1
( d T  N 1  d T  N  2  ...  d T )
N

(1)

M T 1 

1
( d T  N  2  d T  N  3  ...  d T 1)
N

(2)

รู ปที 2 ขั นตอนการดํ านเ ินงานวิจัย
มาทํา การวิ เ คราะห์ อ อกแบบระบบช่ ว ยเหลื อ การตัด สิ น ใจเพื อการ
พยากรณ์ คื อ เทคนิ ควิธี Simple Moving Average, Simple Exponential
Smoothing และ Double Exponential Smoothing โดยระบบสามารถ
วิเคราะห์และเลือกเทคนิคทีเหมาะสม และค่าพยากรณ์ทีให้ความผิดพลาด
น้อยทีสุ ดตามเกณฑ์ความผิดพลาด 2 เกณฑ์ คือ MAD และ MSE [5-7]
4.1.2 ผลการพั ฒนาระบบช่วยเหลือการตัดสิ นใจในการ
พยากรณ์แบบอนุกรมเวลาของปริ มาณความต้องการสิ นค้า

หรื อจัดรู ปใหม่ได้เป็ น
M T 1  M T 

(3)

d T 1  d T  N 1
N

ตารางที 1 ตัวอย่างค่าพยากรณ์ของวิธีการค่าเฉลียเคลือนที

รู ปที 3 ตัวอย่างหน้าต่างระบบช่วยเหลือการตัดสิ นใจเพือการพยากรณ์
ปริ มาณความต้องการสิ นค้า

เดือน

ค่าสังเกต

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

820.00
800.00
750.00
900.00
850.00
700.00
780.00
800.00
870.00
790.00

3 เดือน

ค่าเฉลียเคลือนที
4 เดือน

5 เดือน

790.00
816.67
833.33
816.67
776.67
760.00
816.67

817.50
825.00
800.00
807.50
782.50
787.50

824.00
800.00
796.00
806.00
800.00
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ตารางที 2 ตัวอย่างแสดงผลการการพยากรณ์ทีเหมาะสมจากค่าความ
ผิดพลาดตามเกณฑ์ MAD และ MSE
เทคนิคการพยากรณ์
วิธีค่าเฉลีย
เคลือนที

T=3
T=4
T=5

ค่ าความผิดพลาด
MAD
MSE
62.89
5902.96
55.00
5050.00
54.92
5733.23

[2]

[3]

4.1.3 ผลการประเมินระบบช่วยเหลือการตัดสิ นใจในการพยากรณ์แบบ
อนุกรมเวลาของปริ มาณความต้องการสิ นค้า
จากผลประเมินจากผู้ใช้งานโปรแกรมจํานวน 10 ท่ าน แปล
ผลโดยใช้เกณฑ์เฉลียแปลความหมายตามระดับผลการประเมิน [8] พบว่า
ผลการประเมินระบบช่วยเหลือการตัดสิ นใจในการพยากรณ์ในภาพรวม
ทุ กด้า นอยู่ ในระดับดี โดยมี คะแนนเฉลี ย 4.17 คะแนน ซึ งผลประเมิ น
สูงสุ ด ได้แก่ ด้านการตรงตามความต้องการของผู้ใช้โปรแกรม ด้านการ
ทํ างานได้ตามฟังก์ ชันงานของโปรแกรมและด้านความง่ายต่อการใช้งาน
โปรแกรม ด้วยคะแนน 4.40, 4.09 และ 4.03 ตามลําดับ โดยทุ กด้านมี ผล
ประเมินอยู่ในระดับดี อีกทั งยั งเล็งเห็นว่าสามารถพัฒนาระบบช่ วยเหลื อ
การตัดสิ นใจให้สอดคล้องกั บผลิตภัณฑ์ชนิดอืนได้ในอนาคต

[4]

[5]

4. สรุปผลและข้ อเสนอแนะ

[6]

จากที กล่ า วถึ ง ผลการดํา เนิ น งานวิ จั ย รวมถึ ง ตั ว อย่ า งที
ดํ าเนินการผลิตสิ นค้ามาทั งหมดนีผู้ วิจัยแสดงให้เห็นถึงการศึกษารู ปแบบ
ข้อมูลของบริ ษ ั ทตัวอย่างจนกระทั งนํ าไปสู่ การออกแบบและสร้ างระบบ [7]
ช่วยเหลือการตัดสิ นใจเพือการพยากรณ์ปริ มาณความต้องการสิ นค้า โดย
ระบบช่วยเหลือการตัดสิ นใจสามารถวิเคราะห์ข้อมูลการขายในอดี ตและ
เลือกตัวแบบทางสถิติทีมีความเหมาะสมในการตัดสิ นใจและทํ าให้เกิดค่ า
ความผิดพลาดน้อยทีสุ ด จึงสามารถใช้เป็ นแนวทางช่วยในการสนับสนุ น [8]
การตัดสิ นใจการพยากรณ์ของผู้ บริ หารก่อนทําการสั งผลิ ตสิ นค้าได้หรื อ
รวมไปถึงผูท้ ีเกี ยวข้องกั บการวางแผนหรื อสั งการผลิตสิ นค้าก็ สามารถนํา
วิธีการนี ไปประยุกต์ใช้ได้จริ ง
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การพัฒนาสื่ อมัลติมีเดียการประชาสัมพันธ์ขอ้ มูลงานเดินรถแขวงทุ่งสง
การรถไฟแห่ งประเทศไทยด้วยการใช้เทคโนโลยี QR Code
Development of multimedia and QR code for public relations of information of Thungsong Traffic
of State Railway of Thailand
นิธิพ ร วรรณโสภณ1 ชัชฎา หนูสาย2 สราญพงศ์ หนูยมิ้ ซ้ าย3
123
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วชิ ยั
109 หมู่ 2 ตําบลถํ้าใหญ่ อ.ทุ่งสง จ.นครศรี ธรรมราช 80110 โทรศัพท์ 0817345625 E-mail: nitipornr@gmail.com
of Thailand. This is for supporting the users with quick and easy access
to the information services of Thungsong Traffic. One of the results of
the research is that the development of multimedia and QR code for
public relations of information of Thungsong Traffic can reduce
complications while accessing the information. The users quickly and
easily reach the information by utilizing these technologies. The
information services are widely spread. Scanning the QR code can
enable the users to get quick access to the website without typing
uniform resource locators (URLs). Furthermore, these technologies are
tested to access the website. The evaluation of the satisfaction of the
users on utilizing the technologies were the best with simplicity and
facility is very good with an average of 4.30, good satisfaction with
completely information. Thus, the multimedia and QR code can be
employed in information services. The research aims at developing the
website by utilizing information technology software program Adobe
Dreamweaver. The website is designed with PHP language and MySQL
is a system for managing databases. The multimedia information for
public relations is developed with QR code. Creating motion pictures is
designed with Adobe Flash Professional CS6. Retouching technology
and techniques are illustrated with Adobe Photoshop CS6. Sound
effects techniques are created with Sony Vegas Pro12. Moreover, the
presentation of multimedia information for public relation requires
Client/Server architecture
Keywords: multimedia, QR code technology (Quick Response code),
Public relations

บทคัดย่อ
การวิจยั ครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อพัฒนาสื่ อมัลติมีเดียการประชาสัมพันธ์
ข้อมูลงานเดินรถแขวงทุ่งสง การรถไฟแห่งประเทศไทยด้วยการใช้
เทคโนโลยี QR Code เพื่อสนับสนุนข้อมูลการให้บริ การทางด้านการเดิน
รถไฟของชุมทางทุ่งสงสําหรับผูใ้ ช้บริ การ และบุคคลทัว่ ไปที่ตอ้ งการ
ค้นหาข้อมูลอย่างรวดเร็ วและสะดวก ผลการวิจยั พบว่า การพัฒนาข้อมูล
มัลติมีเดียสําหรับการประชาสัมพันธ์งานเดินรถแขวงทุ่งสง ด้วยการใช้
เทคโนโลยี QR Code นั้น สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายและสะดวกรวดเร็ ว
เพิม่ ประสิ ทธิภาพ มาตรฐาน ความถูกต้องให้แก่ผใู ้ ช้ การเข้าถึงข้อมูล
ผ่านอุปกรณ์มือถือด้วยการสแกนรู ป QR code ก็สามารถเข้าสู่ เว็บไซต์ได้
อย่างรวดเร็วไม่ตอ้ งพิมพ์ URL ทําให้ผทู ้ ี่มาใช้บริ การและผูใ้ ช้ทวั่ ไปได้รับ
ทราบข้อมูลที่ครบถ้วนรวดเร็วและทันสมัย นอกจากนี้ยงั ได้นาํ สื่ อ
มัลติมีเดียไปทดลองใช้งาน ผลปรากฏว่าผูใ้ ช้มีความพึงพอใจต่อระบบ
ด้านความสะดวกและการใช้งานอยูร่ ะดับดีมาก (4.03) และมีความพึง
พอใจด้านความครบถ้วนของข้อมูลในระดับดี ซึ่ งสื่ อมัลติมีเดียการ
ประชาสัมพันธ์ขอ้ มูลงานเดินรถแขวงทุ่งสงสามารถนําไปใช้งานได้จริ ง
วิจยั ฉบับนี้พฒั นาขึ้นจากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศด้านซอฟต์แวร์
โปรแกรม Adobe Dreamweaver CS6 ในการออกแบบเว็บไซต์ ได้รับการ
ออกแบบโดยใช้ภาษา PHP และใช้โปรแกรม MySQL เพื่อจัดระบบ
จัดการฐานข้อมูล พัฒนาข้อมูลมัลติมีเดียเพือ่ การประชาสัมพันธ์ดว้ ย
เทคโนโลยี QR code สร้างภาพเคลื่อนไหวด้วยเทคโนโลยี Adobe Flash
Professional CS6 เทคนิคการตกแต่งภาพ Adobe Photoshop CS6 และ
เทคนิคการตัดต่อเสี ยงด้วย Sony Vegas Pro 12 การนําเสนอข้อมูล
มัลติมีเดียเพื่อการประชาสัมพันธ์ดว้ ยรู ปแบบสถาปัตยกรรมเป็ นแบบ
ไคลเอนต์/เซิร์ฟเวอร์ (Client/Server)
คําสํ าคัญ : สื่ อมัลติมีเดีย , เทคโนโลยี QR code , การประชาสัมพันธ์

1. บทนํา

สถานี ชุมทางทุ่งสงเริ่ มก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ.2456 แล้วเสร็ จสมบูรณ์
เปิ ดใช้เมื่อวันพุธที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2474 ชุมทางทุ่งสงได้ขยายสถานี ให้
กว้างขึ้นแต่ก็ขาดแคลนเจ้าหน้าที่และทรัพยากรด้านสารสนเทศสําหรับ
ปฏิ บ ัติง าน ได้พ ยายามจัด เจ้าหน้า ที่ ป ฏิ บ ัติง านสลับ หน้า ที่ กัน ไปก่ อ น

Abstract
The objective of this research is to develop multimedia and QR code for
public relations of information of Thungsong Traffic of State Railway
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1. พนักงานการรถไฟแห่งประเทศไทย แผนกงานเดินรถแขวงทุ่งสง
จํานวน 10 คน
2. ผูม้ าใช้บริ การ หรื อบุคคลทัว่ ไป จํานวน 10 คน

พร้ อมกับวางระเบี ยบวิธีปฏิ บตั ิ ให้ประสานและสอดคล้องกันระหว่า ง
สถานีเก่าและสถานีใหม่ ปรากฏว่าได้ผลดีข้ ึนแต่ก็ไม่มากนักเพราะขบวน
รถได้เพิ่มความยาวขึ้นกว่าเดิม
ปั จ จุ บ ัน งานด้ า นโดยสาร และผู ้ช่ ว ยสารวัต รได้ ติ ด ตามการ
ปฏิบตั ิงานของผูเ้ กี่ยวข้อง ในการอํานวยความสะดวกแก่ผูม้ ารับบริ การ
ด้านการโดยสารสิ นค้า อบรมแนะนําเจ้าหน้าที่ทุกระดับให้เข้าใจถึงงาน
ด้านบริ การสร้างความประทับใจ และการปฏิบตั ิต่อผูม้ าขอรับบริ การด้าน
ต่าง ๆ เป็ นอย่างดี ตามนโยบายของกองจัดการเดินรถเขต 5 ฝ่ ายการเดิน
รถ และการรถไฟฯ ติ ด ตามกวดขัน การทํา ความสะอาดขบวนรถ รถ
ตัวอย่างตามนโยบายของหัวหน้ากองจัดการเขต 5 การดําเนิ นการจัดเก็บ
และประมวลผลข้อมูลเพื่อการประชาสัมพันธ์ ของสังกัดงานเดินรถแขวง
ทุ่งสง กองจัดการเดินรถเขต 5 ศูนย์ภาคใต้ ฝ่ ายการเดินรถ การรถไฟแห่ ง
ประเทศไทย อยูใ่ นความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียน ซึ่ งมีหน้าที่
ต่างๆ คือ เก็บประวัติพนักงาน เก็บประวัติการลางานของ งานเอกสาร
ข้อมูลการเดิ นรถ ข้อมูลหน่ วยงาน มีการจัดเก็บข้อมูลของสถานี ชุมทาง
ทุ่งสงในรู ปแบบ Microsoft Excel และ Microsoft Access และไม่มี
ช่ องทางการประชาสัมพันธ์ขอ้ มูลการเดิ นรถไฟ ซึ่ งก่อให้เกิ ดปั ญหา
ดังต่อไปนี้
1. ไม่มีช่องทางการประชาสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่ ขอ้ มูลของ
หน่วยงาน และข้อมูลการเดินทางของช่วงเวลาเดินรถที่ชุมทางทุ่งสง
2. หน่วยงานขาดสื่ อสารสนเทศที่ทนั สมัยด้านการให้บริ การ
ข้อมูลของหน่วยงานเพื่อความสะดวก และรวดเร็ วในการติดต่อและการ
ตัดสิ นใจของผูม้ ารับบริ การ
ปัญหาต่างๆ เหล่านี้ยงั ไม่ได้รับการวิเคราะห์และแก้ไข เพื่อให้
หน่ ว ยงานสัง กัด งานเดิ นรถแขวงทุ่ ง สง กองจัด การเดิ น รถเขต 5 ศู น ย์
ภาคใต้ ฝ่ ายการเดินรถ การรถไฟแห่ งประเทศไทย ได้มีระบบสารสนเทศ
ที่ช่วยในการปฏิ บตั ิงานและการดําเนิ นงานอย่างมี ประสิ ทธิ ภาพ จึ งได้
นําเอาเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาสนับสนุ นการทํางานด้านการจัดการ
ให้ขอ้ มูลและการประชาสัมพันธ์งานเดิ นรถแขวงทุ่งสง กองจัดการเดิ น
รถเขต 5 ศู นย์ภาคใต้ ฝ่ ายการเดิ นรถ การรถไฟแห่ งประเทศไทย เพื่ อ
สะดวกสําหรับการใช้งานประชาสัมพันธ์เผยแพร่ ให้องค์กร

4. วิธีดําเนินการวิจัย
การพัฒนาสื่ อมัลติมีเดียเพื่อการประชาสัมพันธ์ดว้ ยการประยุกต์ใช้
งานเทคโนโลยี QR-Code สําหรับการเข้าถึงข้อมูลงานเดินรถแขวงทุ่งสง
การรถไฟแห่ ง ประเทศไทย ผู ้วิ จ ัย มี วิ ธี ก ารดํา เนิ น งานตามขั้น ตอน
ดังต่อไปนี้
4.1 การวิเคราะห์ ระบบงานเดิม
การแสดงข้อมูลเพื่อประชาสัมพันธ์การเดินรถไฟ ของแขวนการเดิน
รถชุมทางทุ่งสงนั้น ไม่มีระบบหรื อเว็บไซต์การอธิ บายรายละเอียดของ
หน่ วยงาน และการให้บริ การจําเป็ นต้องอาศัยเจ้าหน้าที่ขายตัว๋ รถไฟให้
คํา อธิ บ ายหรื อ ตอบคํา ถามสํา หรั บ ผูข้ อใช้บ ริ การหรื อ ผูท้ ี่ ส นใจข้อ มู ล
ดังนั้นการวิเคราะห์ขอ้ มูลของระบบได้ใช้วิธีการสัมภาษณ์ความต้องการ
ดําเนิ นงาน และการสังเกตพฤติกรรมการทํางานของผูใ้ ช้งาน สามารถ
สรุ ปได้ดงั นี้
4.1.1 ไม่มีสื่อสารสนเทศที่อาํ นวยความสะดวกให้กบั หน่ วยงานเพื่อการ
ประชาสัมพันธ์และการให้ขอ้ มูลการเดินรถไฟสําหรับสถานี ชุมทางทุ่งสง
ในปั จจุบนั
4.1.2 การให้ข ้อ มู ล การเดิ น รถไฟของหน่ ว ยงานสํา หรั บ ผู ท้ ี่ ม าขอรั บ
บริ การ หรื อผูท้ ี่ตอ้ งการข้อมูลการให้บริ การของสถานี ชุมทางทุ่งสง ต้อง
ให้เจ้าหน้าที่ ห้องขายตัว๋ รถไฟเป็ นผูต้ อบคําถาม และมี บอร์ ดให้ขอ้ มู ล
ตารางการเดินรถ ณ สถานีชุมทางรถไฟทุ่งสง
4.2 การวิเคราะห์ และออกแบบระบบ
การออกแบบโครงสร้างการทํางานของระบบโดยรวมในส่ วนของการ
สร้ า งสื่ อ มัล ติ มี เ ดี ย เพื่ อ การประชาสั ม พัน ธ์ ด้ว ยการประยุ ก ต์ ใ ช้ ง าน
เทคโนโลยี QR-Code สามารถอธิบายได้ดงั นี้
4.2.1 ออกแบบโครงสร้างการทํางานของระบบ
4.2.2 ออกแบบเว็บไซต์มลั ติมีเดียสําหรับการประชาสัมพันธ์ขอ้ มูล
1) ผูใ้ ช้ หมายถึง ผูเ้ ข้าใช้บริ การของสถานีชุมทางรถไฟทุ่งสง
2) ผูด้ ูแลระบบ หมายถึง ผูด้ ูแลข้อมูลประชาสัมพันธ์และ
สารสนเทศของสถานีชุมทางทุ่งสง
3) ผูด้ ูแลระบบ กําหนดสิ ทธิ์การเข้าถึงข้อมูลในเว็บไซต์เพื่อ
แสดงสื่ อประชาสัมพันธ์
4) ผูด้ ูแลระบบ จัดการข้อมูลของหน่วยงานในเว็บไซต์
5) ผูด้ ูแลระบบ สามารถสร้างและจัดการ QR Code
6) ผูใ้ ช้และผูด้ ูแลระบบ สามารถสแกน QR Code ได้บนอุปกรณ์
Smart Phone และTablet

2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
เพื่อพัฒนาสื่ อมัลติ มีเดี ยเพื่อการประชาสัมพันธ์โดยสามารถ
แสดงข้อมูลผ่านมือถือด้วยเทคโนโลยี QR-Code ได้อย่างสะดวกรวดเร็ ว
ในการเข้าถึงข้อมูลงานเดินรถแขวงทุ่งสง การรถไฟแห่งประเทศไทย

3. ขอบเขตการวิจัย
3.1 ขอบเขตประชากร เป็ นพนักงานของการรถไฟแห่งประเทศไทย
แผนกงานเดินรถแขวงทุ่งสง จํานวน 20 คน
3.2 ขอบเขตตัวแปร กลุ่มตัวอย่างตัวแปร
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7) ผูใ้ ช้และผูด้ ูแลระบบ สามารถดูขอ้ มูลบนเว็บไซต์ที่ใช้เป็ นช่อง
ทางการแสดงสื่ อสารสนเทศแสดงผลการให้ขอ้ มูลบริ การและ
ประชาสมพันธ์ของหน่วยงานสถานีชุมทางการเดินรถไฟทุ่ง
สง บนอุปกรณ์ Smart Phone และTablet

โครงสร้างของระบบข้อมูลมัลติมีเดี ย งานเดิ นรถแขวงทุ่งสง การรถไฟ
แห่งประเทศไทยได้แสดงให้เห็นถึงกระบวนการทํางานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
โดยจะแสดงกระบวนการทํา งานเหล่ า นั้ น ในรู ป แบบของ Process
Hierarchy Chart ดังนี้

4.3 การพัฒ นาเว็บไซต์ การประชาสั มพันธ์ ข้อมูล
4.3.1 ศึกษาค้นคว้าข้อมูลที่เกี่ยวข้องในการทําเว็บไซต์ให้ขอ้ มูลบริ การ
และประชาสัมพันธ์ ข้อมูลส่ วนระบบการทํางานของ QR Code และ
ข้อมูลของ Application Line ส่ วนสแกน QR Code
4.3.2 วิเคราะห์ขอ้ มูลที่เก็บรวบรวม
4.3.3 ออกแบบสื่ อประชาสัมพันธ์และจัดทําเว็บไซต์
4.3.4 ทดสอบการทํางานระบบ และแก้ไขข้อผิดพลาด ตรวจสอบความ
ผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากโปรแกรมที่พฒั นาขึ้นในแต่ละฟังชัน่
4.3.5 นําเว็บไซต์ไปใช้งานภายในหน่วยงาน
4.3.6 จัดทําคู่มือการใช้งานและดําเนินการประเมินผลการทํางานระบบ
4.4 ขั้นตอนการใช้ งาน OR Code โดยสร้างรู ปเพื่อสแกนด้วยเทคโนโลยี
QR Code สําหรับการเข้าถึงข้อมูลการให้บริ การสถานีชุมทางทุ่งสง
4.4.1 ผูใ้ ช้ทาํ การเชื่อมต่อ Application Lineบนโทรศัพท์เคลื่อนที่
4.4.2 ทําการสแกน QR Code บนป้ายประชาสัมพันธ์สถานีชุมทางทุ่งสง
4.4.3 ระบบจะดําเนินการเชื่อมต่อกับเว็บไซต์เพื่อแสดงรายละเอียดของ
ข้อมูลการให้บริ การของหน่วยงาน
4.4.4 ระบบจะแสดงผลสื่ อสารสนเทศตามความต้องการของผูใ้ ช้บริ การ

รู ปที่ 2 แผนภาพโครงสร้างสื่ อมัลติมีเดียงานประชาสัมพันธ์
สําหรับผูใ้ ช้งานทัว่ ไป

เริ่ มต้น

5. ผลการวิจัย

หลังจากทําการพัฒนาระบบสารสนเทศมัลติมีเดียงานเดินรถ
แขวงทุ่งสง จึงเริ่ มเข้าสู่ ข้ นั ตอนการทดสอบระบบ โดยเริ่ มทําการสแกน
QR Code ที่ป้ายสื่ อสิ่ งพิมพ์และทําการเปิ ดเว็บไซต์โดยอัตโนมัติ ดังภาพ
ในส่ วนแรกของระบบจะแสดงข้อมูลที่ผใู ้ ช้เลือก Scan ข้อมูลบริ การของ
สถานีชุมทางทุ่งสงแสดงส่ วนติดต่อผูใ้ ช้งานได้ ดังนี้
1. หน้าหลักของระบบมัลติมีเดียสําหรับงานประชาสัมพันธ์

รายละเอียดแขวง
Yes
ประวัติ

ข้อมูลการ
ให้บริ การ

No

โครงสร้าง
องค์กร

ตารางการ
เดินรถ

ข่าวประชา
สัมพันธ์

แสดงผล
สิ้ นสุ ดการทํางาน

รู ปที่ 3 ส่ วนแรกของหน้าหลักระบบข้อมูลมัลติมีเดีย

รูปที่ 1 โครงสร้างขั้นตอนการทํางานของระบบ
จากการเก็ บ รวบรวมข้อ มู ล และสรุ ป ความต้ อ งการของ
ผูใ้ ช้งานสามารถแสดงผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล (Analysis Results) ได้ตาม
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1.

2.

3.

รูปที่ 4 ส่ วนการใช้เทคโนโลยี QR Code สแกนข้อมูล
4.
5.

การพัฒนาระบบสื่ อข้อมูลมัลติมีเดีย สามารถดูขอ้ มูลประวัติ
แขวงทุ่ ง สง ตารางการเดิ น รถ โครงสร้ า งองค์ก ร ข้อ มู ล การ
ให้บริ การ และประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆ
ข้อ มู ล มัล ติ มี เ ดี ย งานเดิ น รถแขวงทุ่ ง สง สามารถใช้ง านผ่ า น
เทคโนโลยี QR Code โดยการสแกนข้อมูลรู ปภาพเพื่อเข้าถึง
ข้อมูลมัลติมีเดียได้อย่างสะดวกรวดเร็ ว
สื่ อมัลติมีเดี ยการประชาสัมพันธ์ได้มีการทดสอบความถูกต้อง
ของซอฟต์แวร์ ดว้ ยวิธีการ Black box testing และได้มีการใช้
แบบสอบถามการวัดระดับความพึงพอใจต่อสื่ อมัลติมีเดีย ด้าน
ความสะดวกและการใช้ง าน รวมทั้ง ความพึ ง พอใจโดยภาพ
รวมอยูใ่ นระดับมาก มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.03
ระดับความพึงพอใจด้านความสะดวกและการใช้งานง่าย ความ
พึงพอใจจากผูใ้ ช้งานอยูใ่ นระดับดีมาก
ความพึงพอใจด้านความครบถ้วนของข้อมูล ผลความพึงพอใจ
จากผู้ใช้งานอยูใ่ นระดับดี

7. กิตติกรรมประกาศ
งานวิ จ ัย น้ ี ไ ด้รั บ การสนับ สนุ น จาก คณะวิท ยาศาสตร์ แ ละ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วิชัย และงานเดิ นรถ
แขวงทุ่งสง การรถไฟแห่ งประเทศไทย ที่ได้ให้โอกาสและไว้วางใจใน
การพัฒ นาระบบเพื่ อ เป็ นการบริ ก ารวิ ช าการให้ ห น่ ว ยงาน อี ก ท้ ัง ได้
สนับ สนุ น ข้อ มู ล การพัฒ นาระบบและนํา ไปใช้ป ระโยชน์ จ ริ ง ในการ
ทํางานของงานเดินรถแขวงทุ่งสง การรถไฟแห่งประเทศไทย

รูปที่ 4 ส่ วนการแสดงผลสารสนเทศให้ขอ้ มูลการเดินรถไฟ
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รูปที่ 5 ข้อมูลเส้นทางของขบวนรถไฟที่ผใู ้ ช้เลือกจากระบบ

รูปที่ 6 ข้อมูลการให้บริ การของสถานีชุมทางทุ่งสง

6. สรุ ป

งานวิจยั น้ ีได้นาํ เอาเทคโนโลยีทางด้านคอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต
และ เข้ามาประยุกต์ใช้ให้เกิดการเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายและสะดวกรวดเร็ ว
ข้ ึน ผูว้ ิจยั ได้ติดต้ งั เครื่ องมือในการอ่านข้อมูลด้วยเทคโนโลยี QR Code
ผ่านการเชื่อมต่อ Application Line โดยการพัฒนาสื่ อมัลติมีเดียมีกลุ่ม
ผูใ้ ช้งานได้ทดลองใช้งานและได้เก็บรวบรวมข้อมูลของการประเมินผล
การใช้ระบบจากผูท้ ี่ได้ทดลองใช้จาํ นวน 20 คน โดยสรุ ปความสามารถ
ของระบบได้ดงั น้ ี
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บทคัดย่อ

Abstract

การเก็บค่าผ่านทางพิเศษโดยใช้ระบบเก็บเงินสด ในทางทฤษฎี
สามารถรองรั บการให้บริ การได้ 450 คัน/ชม. แต่ ในทางปฏิ บ ตั ิ สามารถ
ให้บริ การได้เพียง 350 คัน/ ชม. ซึ่งไม่เพียงพอกับปริ มาณจราจรที่เพิ่มสู งขึ้น
จึงได้นาํ ระบบเก็บค่าผ่านทางอัตโนมัติ ที่มีชื่อว่า Easy Pass มาใช้ซ่ ึ งสามารถ
ระบายการจราจรได้ถึง 1,200 คัน/ชม. และจะพัฒนาต่อไปเป็ น ระบบเก็บค่า
ผ่านทางอัตโนมัติแบบอิสระไร้ช่องทาง (Multi-lane Free Flow : MLFF)
ในอนาคตซึ่งมีความสามารถในการระบายการจราจรได้ถึง 1,800 คัน/ชม.
ในการพัฒ นา MLFF จํา เป็ นต้ อ งมี พ้ื น ที่ ศึ ก ษาวิ จ ั ย และ
ออกแบบให้เหมาะสม จึงมีแนวคิดจัดสร้างเลนทดสอบและด่านเก็บค่า
ผ่านทางจําลองขึ้น ซึ่งต้องมีทางวิง่ ให้ยาวมากพอที่จะสามารถทําความเร็ ว
ได้สูง (อาจต้องสู ง ถึ ง 180 กม./ชม.) แต่ในการจัดหาพื้ นที่ ที่เหมาะสม
พบว่า สามารถสร้างทางวิ่งเส้นตรงได้เพียง 300 เมตรเท่านั้น และต้อง
สร้ า งด่ า นเก็ บ ค่ า ผ่า นทางจํา ลองขวางไว้ 2 ด่ า น จึ ง ต้อ งการทราบว่ า
เส้นทางทดสอบนี้ จะสามารถทดสอบขณะผ่านด่านจําลอง ด้วยความเร็ ว
สู งสุ ดเท่าไหร่ โดยที่ยงั มีระยะหยุดรถเพียงพอและปลอดภัย
ตัวแปรหลักในการคํานวณคื ออัตราเร่ ง และอัตราหน่ วงของ
รถ ค่าที่แนะนําไว้ค่อนข้างกว้างและอาจไม่ส อดคล้อ งกับรถยนต์ที่ มี ใช้
งานในประเทศไทย จึงได้ทาํ การทดสอบหาค่าอัตราเร่ งและอัตราหน่วง
เองด้วยวิธี Probe Vehicle Technique โดยใช้ GPS Data Logger บันทึก
ข้อมูลการขับขี่จริ ง พบว่าอัตราเร่ งของรถทดสอบเท่ากับ 1.99 ม./วิน าที 2
และอัตราหน่ วงอยู่ที่ 3.51 ม./วิน าที 2 นํามาคํานวณกับเลนทดสอบที่ มี
ระยะทางที่ 300 ม. พบว่าสามารถทําความเร็ วได้ประมาณ 90 กม./ชม.

Flow rate of manual toll collection system is 450
vehicle/hour theoretically but in practical is only 350 vehicle/ which is
not enough for increasing demand. Electronic toll collection system
(Easy Pass) aim to increase the capacity to 1,200 vehicle/hour
implemented. Later on the system will be upgraded to Multi-lane Free
Flow (MLFF) which reaches maximum capacity of 1,800 vehicle/hour.
To achieve the MLFF, a test track is required. Length of the
track must be long enough for 180 km/hr run test. However, length of
an affordable area is only 300 m in straight line. Additionally, an
entrance and an exit toll plaza must be placed along the way. So, the
maximum testing speed needs to be examined within the limited area
safety concern.
The main variation is acceleration and deceleration of a
vehicle. The recommended values are in wide range and might not be
suitable for vehicle in Thailand. So, acceleration and deceleration of a
vehicle is examined by using Probe Vehicle Technique. A GPS data
logger is used for recording speed profile data then converts it to
acceleration and deceleration values. The results show that the
acceleration is about 1.99 m/s2 while deceleration is 3.51 m/s2. By the
length 300 m of a test track, speed can be tested up to 90 km/hr.
Keywords: ETC, MLFF, Acceleration, Probe Vehicle Technique

คําสําคัญ: ETC, MLFF, Acceleration, Probe Vehicle Technique
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(Multi-lane Free Flow : MLFF) ต้องใช้องค์รวมความรู ้ในหลายด้าน ต้อง
มีหอ้ งปฏิบตั ิการเพื่อทดสอบระบบจัดเก็บค่าผ่านทาง จึงได้ออกแบบเป็ น
โครงการเลนทดสอบและด่านเก็บค่าผ่านทาง ตัวอย่างของต่างประเทศดัง
รู ปที่ 2

1. บทนํา
1.1 ทางพิเศษและการจัดเก็บค่ าผ่านทางพิเศษ
การเก็บค่าผ่านทางของทางพิเศษมี 2 แบบ ได้แก่
1) ระบบเปิ ด (Open System) เก็บค่าผ่านทางที่ด่านทางเข้า
2) ระบบปิ ด (Close System) เป็ นการเก็บค่าผ่านทางที่ด่าน
ทางออก ด่ านทางเข้า จะให้บตั ร เมื่ อถึ งด่ านทางออก ก็จะคื นบัตรเพื่อ
คํานวณระยะทางและค่าผ่านทาง

1.2 การพัฒ นาวิธีจัดเก็บค่ าผ่านทาง
การเก็บค่าผ่านทางใช้ระบบเก็บเงินสด ให้บริ การได้เพียง 350
คัน /ช่ อ งทาง/ชม. ต่ อ มาจึ ง ได้ น ํ า ระบบเก็ บ ค่ า ผ่ า นทางอั ต โนมั ติ
(Electronic Toll Collection System : ETC) มาเสริ ม ซึ่ งตามทฤษฎีจะ
ระบายการจราจรได้ถึง 1,200 คัน/ช่ องทาง/ชม. แต่ในทางปฏิบตั ิพบว่า
ให้บริ การได้เพียง 850 คัน/ช่ องทาง/ชม. เนื่ องจากต้องชะลอความเร็ ว
เพื่อให้ไม้ก้ นั เปิ ดก่อน จึงมีแนวคิดที่จะเพิ่มประสิ ทธิภาพของระบบ ETC
โดยการพัฒนาระบบที่ไม่มีไม้ก้ นั (Non-Stop Lane : NSL) ขึ้นมา ดังรู ปที่
1

รูปที่ 2 ตัวอย่างเลนทดสอบของประเทศญี่ปุ่น
โครงการเลนทดสอบฯ นี้ จะเป็ นการสร้างด่านเก็บค่าผ่านทางที่
ใช้งานจริ ง มีทางวิ่ง มีด่านและช่ องเก็บค่าผ่านทาง มีอาคารควบคุม และ
อุปกรณ์จดั เก็บค่าผ่านทางตามที่มีใช้งานจริ ง แต่ติดอย่างง่ายเพื่อให้สามารถ
ปรับแต่งได้ ทางวิง่ จัดทําเป็ นทางวนกลับ รู ปแบบเบื้องต้น ดังรู ปที่ 3

รูปที่ 1 พัฒนาการของระบบจัดเก็บค่าผ่านทาง

รูปที่ 3 แบบเบื้องต้นเลนทดสอบ

จากการศึกษาประสิ ทธิ ภาพของระบบ NSL พบว่า สามารถ
ขับขี่ผ่านช่องทาง NSL ได้ด ้ว ยความเร็ ว ประมาณ 60 กม./ชม. จาก
ระบบ ETC เดิ ม ที่ ใช้ค วามเร็ ว ได้เ พีย ง 20 กม./ชม. ลดระยะเวลาได้
ประมาณ 10 วิน าที ใ นระยะทาง 500 ม. ช่วยประหยัดนํ้ามันเฉลี่ยครั้ ง
ละ 11.16 มล. เมื่ อ เที ย บกับ ปริ ม าณผู ใ้ ช้ร ะบบ ETC จํา นวน 162
ล้า นเที่ ย ว/ปี เกิ ด เป็ นผลประโยชน์ ท างเศรษฐกิ จ 827 ล้า นบาท และ
ลดมลพิษทางอากาศได้ 20% ประหยัดค่าใช้จ่ายในการกําจัดมลพิษทาง
อากาศ 258 ล้า นบาทในระยะเวลา 10 ปี นอกจากนี้ จะช่วยลดอุบตั ิเหตุ
ที่จะเกิดขึ้นหน้าด่านเก็บค่าผ่านทางได้ถึ ง 80.5% และหลัง ด่ า นเก็บ ค่ า
ผ่า นทางได้ 43.8% [1]

2. ปัญหา วัตถุประสงค์ และประโยชน์ ทจี่ ะได้ รับ
2.1 ปัญหา
ระบบเก็บค่าผ่านทางแบบอัตโนมัติ (ETC) ความเร็ วขณะผ่าน
ช่ องทางประมาณ 5-20 กม./ชม. ระบบ ETC แบบไม่มีไม้ก้ นั (NSL)
ความเร็ วขณะผ่านช่องทางประมาณ 20-60 กม./ชม.และระบบจัดเก็บค่า
ผ่านทางอัตโนมัติแบบไร้ช่องทาง (MLFF) เป็ นการขับขี่แบบอิสระคือไม่
เกิน 120 กม./ชม. ซึ่งเป็ นค่าจํากัดความเร็วของรถบนทางพิเศษ
ดังนั้น โครงการเลนทดสอบฯ จึงต้องจัดทําทางวิ่งให้ยาวมาก
พอที่จะสามารถทําความเร็ วได้สูง อาจต้องสู งถึง 180 กม./ชม. แต่ในการ
จัดหาพื้นที่ที่เหมาะสมเพื่อก่อสร้างโครงการเลนทดสอบฯ พบว่า สามารถ
สร้างทางวิ่งเส้นตรงได้เพียง 300 ม. เท่านั้น ตามรู ปที่ 3 จึงต้องการทราบ
ว่า ในระยะทาง 300 ม. นี้ ทําการติดตั้ง ด่านเก็บค่าผ่านทางขวางไว้ 2 ด่าน
(Entry and Exit Toll Plaza) และให้รถยนต์ทดสอบวิ่งผ่าน จะสามารถวิ่ง

1.3 เลนทดสอบและด่ านเก็บค่ าผ่ านทางจําลอง
การพัฒนาระบบจัดเก็บค่าผ่านทางจากระบบ ETC เป็ น NSL
และพัฒนาต่อเนื่องไปสู่ ระบบจัดเก็บค่าผ่านทางอัตโนมัติแบบไร้ช่องทาง
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รถยนต์ท ดสอบด้ว ยความเร็ ว สู ง สุ ด เท่ า ไหร่ (ถึ ง 180 กม./ชม. ตามที่
คาดหวังไว้หรื อไม่) โดยที่ยงั มีระยะหยุดรถเพียงพอและปลอดภัย ในการ
คํานวณระยะเร่ ง ระยะหยุด เพื่อหาความเร็ วของรถทดสอบในโครงการนี้
ใช้สมการการเคลื่อนที่เชิงเส้นในการคํานวณ ดังนี้

V2 = U2 + 2aS

(สมการ 1)

เมื่ อ U = ความเร็ วต้น (ม./วินาที) V = ความเร็ วปลาย
(ม./วินาที) S = ระยะทาง (ม.) a = อัตราเร่ ง (ม./วินาที 2)
ในกรณี น้ ี ค่าคงที่ ที่ตอ้ งทราบคื อ อัตราเร่ ง ซึ่ งมี ค่าที่
แนะนําไว้ ดังนี้ [2]
Acceleration = 1.5 – 3.0 ม./วินาที 2
Deceleration = 2.0 – 4.0 ม./วินาที 2
จะเห็นได้วา่ อัตราเร่ งที่แนะนําไว้มีค่ากว้าง แตกต่างกัน 2 เท่า
ซึ่ ง จะทํา ให้ก ารคํา นวณระยะทางและความเร็ ว สํา หรั บ โครงการเลน
ทดสอบฯ แตกต่างกันมากเช่ นกัน และค่าอัตราเร่ งที่แนะนําไว้น้ ี ก็อาจ
ไม่เหมาะสม หรื อ ไม่สอดคล้องกับรถยนต์ที่มีใช้งานในประเทศไทย

รู ปที่ 4 GPS Data Logger
ค่าพิกดั GPS ทุกๆ วินาทีจะนํามาคํานวณระยะทางต่อ 1 วินาที
ซึ่งจะแสดงเป็ นค่าความเร็ว ณ วินาทีน้ นั

3.2 การทดสอบ
การทดสอบใช้พ้ืน ที่ บ นทางพิเ ศษที่ มีก ารจราจรเบาบางใช้
รถยนต์ทดสอบวิ่งจํานวน 3 ครั้ง ครั้งแรกจากจอดนิ่ ง เร่ งความเร็ วไปที่
ประมาณ 60 กม./ชม. รักษาความเร็ วให้คงที่และเบรกรถจนกระทัง่ หยุด
นิ่ ง ครั้งที่ 2 และ 3 ดําเนิ นงานลักษณะเดี ยวกันที่ ความเร็ วประมาณ 80
และ 100 กม./ชม.ผลการทดสอบแสดงดังแสดงในรู ปที่ 5

2.2 วัต ถุประสงค์
1) หาค่าอัตราเร่ งที่เหมาะสมของรถยนต์เพื่อใช้ในการคํานวณหา
ระยะเร่ ง และระยะหยุดที่ปลอดภัย
2) คํา นวณหาตํา แหน่ ง ของด่ า นทางเข้า และด่ า นทางออก
ที่เหมาะสมบนโครงการเลนทดสอบฯ
3) คํานวณหาความเร็วทดสอบสู งสุ ด

Speed Projectorial Data
120

Sped, km/hr

100

2.3 ประโยชน์ ที่จ ะได้ รับ

80
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0

1) รู ปแบบโครงการเลนทดสอบฯ ที่เหมาะสม บนทรัพยากรที่มี
จํากัด
2) เป็ นข้อมูลอัตราเร่ งจริ งของรถยนต์ไทย เพื่อนําไปใช้ในการ
คํานวณอุปกรณ์ประกอบสําหรับถนนอื่นๆ

‐20
400

450

500
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รูปที่ 5 บันทึกข้อมูลการขับขี่

3. การดําเนินงานวิจัย
3.1 Probe Vehicle Technique

3.3 การประมวลผล
รู ปที่ 5 ตัด ช่ ว งของข้ อ มู ล ที่ เ ป็ นช่ ว งอัต ราเร่ งความเร็ ว

การประเมินอัตราเร่ งนี้ ใช้รถเก๋ งยี่ห้อโตโยต้า รุ่ น VIOS ปี
2008 ขนาด 1500 cc. ซึ่ งเป็ นรถยนต์ขนาดกลางยอดนิ ยมรุ่ นหนึ่ งใน
ประเทศไทย และเป็ นรถยนต์ ที่ ใ ช้ ใ นกิ จ การของการทางพิ เ ศษ
แห่งประเทศไทย รถที่จะใช้ในการวิง่ ทดสอบในโครงการเลนทดสอบฯ ก็
จะใช้รถยนต์รุ่ นนี้ ดังนั้น จึงใช้เป็ นรถตัวแทน
การบันทึกความเร็ วและระยะทางเพื่อมาคํานวณอัตราเร่ งนั้น
ใช้ขอ้ มูลจากการขับขี่จริ ง (Probe Vehicle) โดยการติดตั้ง GPS Data
Logger ดังแสดงในรู ปที่ 4 ซึ่ งจะบันทึกข้อมูลตําแหน่งของรถยนต์ทุกๆ 1
วินาที

(Acceleration : aa) และ ช่ วงของข้อมูลของอัตราหน่ วงความเร็ ว
(Deceleration : ad) ขอการวิ่งทดสอบทั้ง 3 ครั้ง มาคํานวณหาความชัน
ของความเร็ วด้วยวิธี Linear Regression ซึ่ งค่าความชันนี้ คืออัตราเร่ ง
นัน่ เอง อัตราเร่ งความเร็ วดังแสดงในรู ปที่ 6 และอัตราหน่วงความเร็ วเพื่อ
จอดแสดงดังแสดงในรู ปที่ 7
จะเห็นได้วา่ อัตราเร่ งของรถทดสอบประมาณ 1.99 ม./วิน าที 2
และอัต ราหน่ ว งอยู่ที่ 3.51 ม./วิน าที 2 ซึ่ ง เป็ นค่ า ที่ อ ยู่ในช่ ว งที่ แ นะนํา
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(อัตราเร่ ง 1.5 – 3.0 ม./วิน าที 2, อัตราหน่วง 2.0 – 4.0 ม./วิน าที 2) และจะ
ใช้ผลการทดลองนี้ในการคํานวณต่อไป

S คือระยะทางระหว่าง 2 ด่านซึ่ งปรับเปลี่ยนได้ตามความ
เหมาะสม ดังนั้นจึงทดลองปรับเปลี่ยนเป็ นระยะทางระหว่าง 10-70 ม.
แล้วใช้สมการ 2 คํานวณระยะทางและความเร็ วผลการคํานวณแสดงดัง
ตาราง
ตารางที่ 1 ตารางคํานวณระยะทางและความเร็ ว
Sa, ม.
S, ม.
V, กม./ชม.
185.1
10
97.70
178.7
20
96.01
172.3
30
94.28
165.9
40
92.51
159.5
50
90.72
153.2
60
88.88
146.8
70
87.01

รูปที่ 6 อัตราเร่ ง

จะเห็นได้วา่ ความเร็ วสู งสุ ดที่สามารถวิ่งได้อย่างปลอดภัยใน
ระยะทาง 300 ม. อยู่ร ะหว่า ง 87-97 กม./ชม. สามารถสรุ ป ได้ว่า ใน
ระยะทาง 300 ม. นี้ สามารถสร้างด่านเก็บค่าผ่านทางจําลอง และสามารถ
วิ่งทดสอบได้ที่ความเร็ วประมาณ 90 กม./ชม. โดยมีระยะห่ างระหว่าง
ด่านประมาณ 40-50 ม.

รูปที่ 7 อัตราหน่วง

3.4 ระยะทางเร่ งและหยุด สํ าหรั บด่ านเก็บค่ าผ่ านทางจําลอง

4. บทสรุ ป

อัต ราเร่ ง และอัต ราหน่ ว งข้า งต้น ใช้ค าํ นวณระยะทางและ
ตําแหน่งของด่านทางเข้าและด่านทางออกใน โครงการเลนทดสอบและ
ด่านเก็บค่าผ่านทางจําลอง ดังรู ปที่ 8

Entry
Km/hr

จากการทดสอบหาอัตราเร่ งและอัตราหน่ วงของรถยนต์ดว้ ย
วิธี Probe Vehicleโดยใช้ GPS Data Logger บันทึกข้อมูลการขับขี่ พบว่า
อั ต ราเร่ งของรถทดสอบประมาณ 1.99 และอั ต ราหน่ วงอยู่ ที่
3.51 ม./วิน าที 2 ซึ่ งสอดคล้องกับ ค่า ที่ แนะนํา (อัตราเร่ ง 1.5 – 3.0 ม./
วิน าที 2, อัตราหน่วง 2.0 – 4.0 ม./วิน าที 2) และจะใช้คาํ นวณความเร็ ว
สู งสุ ดสําหรับเลนทดสอบที่มีระยะทางจํากัดที่ 300 เมตร พบว่าสามารถ
ทําความเร็วได้ประมาณ 90 กม./ชม.

Exit
300

v
m

5. การอ้างอิงและเอกสารอ้างอิง

Sd
S
Sa
รูปที่ 8 Speed Diagram

[1]

รั ฐ พงศ์ มี สิ ท ธิ์ และคณะ, การศึ ก ษาระบบเก็ บ ค่ าผ่ า นทาง
อัตโนมัติกรณี ไ ม่ มีไ ม้ กั้น(Non-Stop Lane), การประชุมวิชาการ
การขนส่ ง แห่ ง ชาติ ครั้ งที่ 9,
โรงแรมรามาการ์ เ ด้น ส์
กรุ งเทพมหานคร, 20-21 พฤศจิกายน 2557.

[2]

Nicholas J.Garger, Lester A.Hoel, Traffic and Highway
Engineering, 4th edition, CENGAGE Learning, 2009

เรี ยบเรี ยบ Eq 1 ใหม่ ในรู ปของระยะทาง
300

300

(สมการ 2)
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บทคัดย่ อ

Abstract

การทางพิเศษแห่ งประเทศไทย (กทพ.) เป็ นรัฐวิสาหกิ จ ให้บริ การ
ทางพิเศษเพื่อบรรเทาปั ญหาการจราจร เปิ ดทางพิ เ ศษสายแรกตั้งแต่ ปี
พ.ศ. 2524 จนถึงปี 2552 มีทางพิเศษทั้งหมด 8 โครงการมีระยะทางรวม
ประมาณ 207.9 กม. มีปริ มาณจราจรเฉลี่ยวันละ 1.8 ล้านเที่ยว/วัน ต่อมา
มีการเปิ ดทางพิเ ศษ สายศรี รัช - วงแหวนรอบนอกกรุ งเทพมหานคร
ระยะทาง 16.7 กม. เมื่ อวัน ที่ 22 สิ งหาคม 2559 คาดว่าจะมี ป ริ ม าณ
การจราจร 83,000 คัน/วันในปี แรก
การใช้ทางพิเศษ จะช่วยลดระยะทาง ลดระยะเวลาการเดิ นทาง ซึ่ ง
ก่อให้เกิดผลประโยชน์ทางเศรษฐศาสตร์ ได้แก่ ค่าใช้จ่ายในการใช้รถที่
ลดลง (Vehicle Operating Cost Saving: VoC) มูลค่าการประหยัดเวลา
(Value of Time Saving: VoT) และมูลค่าความสู ญเสี ยเนื่ องจากอุบตั ิเหตุที่
ลดลง แต่มิได้รวมผลประโยชน์จากการลดมลพิษ ทางอากาศ ซึ่ งนาไป
แสดงเป็ นผลงานด้านความรั บ ผิ ด ชอบต่ อสั งคมและสิ่ ง แวดล้อมของ
องค์กร (Corporate Social Responsibility: CSR)
บนหลักการดาเนิน
กิจการภายใต้หลักจริ ยธรรมและการจัดการที่ดีได้
ทางพิเศษสายศรี รัช – วงแหวนรอบนอกฯ ได้มีการคาดการณ์
ปริ มาณการจราจรโดยใช้แบบจาลองแบบมหัพภาค (Extended Bangkok
Urban Model-eBUM) แต่ยงั ไม่ทราบอัตราการปล่อยมลพิษทางอากาศ จึง
ได้ประยุกต์เทคโนโลยี ITS ใช้ GPS Sensor ตรวจวัดพฤติกรรมการขับขี่
บนทางพิเศษ และนามาประเมิ น อัตราการปล่ อยมลพิษทางอากาศโดย
ใช้ Power – Based Motor Vehicle Model
จากการคานวณพบว่า การใช้ทางพิเศษลดปริ มาณก๊าซ CO2 ลงได้ 4
แสนตัน ตลอดอายุโครงการ หรื อเฉลี่ ยกว่า 16.7 พัน ตัน / ปี คิดเป็ น
ค่าใช้จ่ายในการกาจัดมลพิษทางอากาศจานวนกว่า 236 ล้านบาท
คาสาคัญ: การทางพิเศษแห่ งประเทศไทย, ทางพิเศษ, มลพิษทางอากาศ

The Expressway Authority of Thailand (EXAT) provides an
expressway service aiming to decrease traffic problems. The first
expressway route has been opened to public in 1981. Until 2009, there are 8
routes with 207.9 kilometers in service. Average traffic volume is 1.8 million
cars/day. In 22 August 2016, a new route of expressway called “Srirat-outer
ring road Expressway” with 16.7 kilometers length was opened in service.
Forecasting numbers of first year operation is 83,000 vehicles/day.
Factors i.e. distance, time and cost savings from taking the
expressway leads to economic benefits such as Vehicle Operating Cost
Saving: (VoC), Value of Time Saving: (VoT) and the increasing of
safety condition. In addition, the benefit from air pollution reduction (emission) calculation will be applied as a part of Corporate Social
responsibility: CSR
Traffic volume of Srirat – Outer ring road expressway was
predicted by using Extended Bangkok Urban Model-eBUM but an Air
pollution rate was not calculated. Therefore, an ITS Technology by
using GPS Sensor to detect a driving behavior on expressway was
employed for evaluating e-mission ration by using Power – Based
Motor Vehicle Model.
The finding shows that using the expressway reduces 400,000
tons of Carbon dioxide gas (Life time of project) or 16,700 tons in a
year which is equal to 236 million Baht of pollution elimination
expense.

Key Word; Expressway Authority of Thailand, Expressway, Air
Pollution, e-mission
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1. บทนา

3.2 วัตถุประสงค์

โครงข่ า ยทางพิ เ ศษปั จจุ บ ัน มี ท างพิ เ ศษทั้ง หมด 8 โครงการ มี
ระยะทางรวมประมาณ 207.9 กม. เกื อบทั้งหมดอยู่ในฝั่ งตะวันออกของ
แม่น้ าเจ้าพระยา มี การต่ อขยายสายทางไปทางทิ ศตะวันออกและทางทิ ศ
เหนืออย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม ยังขาดการเชื่ อมโยงไปสู่ พ้ืนที่ฝั่งตะวันตก
ของแม่น้ าเจ้าพระยา (ฝั่งธนบุรี) ซึ่ งเป็ นเขตพื้นที่อยูอ่ าศัยเป็ นส่ วนใหญ่ จึงมี
แนวความคิดจะต่อขยายทางพิเศษตามแนวตะวันออก - ตะวันตกเพื่ออานวย
ความสะดวกในการเข้าสู่ระบบทางพิเศษ

บทความฉบับนี้ จึงมุ่งเน้นการคานวณหาปริ มาณมลพิษทางอากาศ
และปริ มาณก๊าซเรื อนกระจกที่จะลดลงเนื่ องจากการใช้ทางพิเศษศรี รัช –
วงแหวนรอบนอกฯ ซึ่งได้เปิ ดการจราจรเมื่อวันที่ 22 สิ งหาคม 2559

3.3 ขอบเขตของงาน

การคาดการปริ มาณการจราจรที่จะใช้ทางพิเศษเพื่อการประเมินผล
ประโยชน์ทางเศรษฐศาสตร์ อ้างอิงจาก รายงานฉบับสมบูรณ์เพื่อทบทวน
การศึกษาและวิเคราะห์ความเหมาะสม โครงการทางพิเศษสายศรี รัช - วง
แหวนรอบนอกกรุ งเทพมหานคร ปี 2553 [1] ซึ่ งคาดการณ์ปริ มาณจราจร
ไว้ระหว่างปี 2559 ถึงปี 2584 ดังนั้น การคานวณปริ มาณก๊าซเรื อนกระจก
จึงอ้างอิงจากปริ มาณจราจรข้างต้น

2. ทางพิเศษศรีรัช – วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร
แนวสายทางข้างต้นในการมุ่งสู่ ทิศตะวันตก บริ เวณนี้ มีแนวสายทาง
รถไฟสายตะวันตกซึ่ งมี พ้ืนที่ เขตทางกว้าง 80 เมตรอยู่ในความรับผิดชอบ
ของการรถไฟแห่ งประเทศไทย เมื่ อพิจารณาโครงการต่างๆ ของการรถไฟ
แล้ว ยังมี พ้ืนที่ เพียงพอส าหรั บทางพิ เศษด้วย เพื่ อเป็ นการลดการเวนคื น
พื้นที่ และลดผลกระทบต่อประชาชน จึ งได้วางแนวทางพิเศษไปตามทาง
รถไฟ เริ่ มจากทางพิเศษศรี รัช มุ่งหน้าไปทางทิ ศตะวันตก สิ้ นสุ ดที่ถนนวง
แหวนรอบนอกกรุ งเทพมหานคร มี ทางขึ้น - ลงรวม 8 แห่ ง มี สะพานข้าม
แม่น้ า 1 จุด ระยะทางประมาณ 16.7 กม. ดังแสดงในรู ปที่ 1

4. ขั้นตอนกระบวนการวิจยั
4.1 ขั้นตอนการศึกษาปริมาณการจราจรและการขนส่ ง
แนวทางการศึ ก ษา จะประยุก ต์ใ ช้แ บบจาลองสภาพการจราจร
(Extended Bangkok Urban Model-eBUM) ที่ มี ก ารพัฒ น าขึ้ นใช้ ใ น
การศึ ก ษาวางแผนโครงการด้ า นคมนาคมขนส่ ง ที่ ผ่ า นมาในเขต
กรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล โดยมีข้ นั ตอนหลักในการดาเนิ นการ 2
ขั้นตอน ได้แก่การพัฒนาแบบจาลองสภาพการจราจรปี ฐานและอนาคต
โดยใช้แบบจาลองระดับกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล
การสร้ า งแบบจ าลองได้ท าการรวบรวมและตรวจสอบข้อ มู ล
เกี่ยวกับแผนงานโครงการด้านการจราจรและขนส่ ง ในบริ เวณพื้นที่ศึกษา
ทั้งในปั จจุบนั และในอนาคต เพื่อใช้เป็ นข้อมูลในการปรับปรุ งโครงข่าย
คมนาคมขนส่ งของแบบจาลองด้านการจราจรและขนส่ งในปี อนาคต โดย
มี โครงการด้านการจราจรและขนส่ งที่ ส าคัญ ได้แ ก่ โครงการก่ อสร้ าง
สะพานข้ามแม่ น้ าเจ้าพระยา บริ เ วณแยกเกี ยกกาย โครงการรถไฟฟ้ า
ขนส่ งมวลชนสายสี แดงช่ วงบางซื่ อ - ตลิ่งชัน เป็ นต้น สาหรับสมมติฐาน
อัตราค่าผ่านทาง ที่ใช้ในการวิเคราะห์ในการศึกษานี้ คือ จัดเก็บอัตราค่า
ผ่านทาง 50 บาท ที่ปี พ.ศ. 2559 (ปี เปิ ดโครงการ) และมีการปรั บเพิ่มค่า
ผ่านทางขึ้นตามค่าเฉลี่ยดัชนี ผบู ้ ริ โภค
ผลการคาดการณ์ พบว่า ปริ มาณความต้องการเดิ น ทางมี ปริ มาณ
สู งขึ้ นทุกปี อย่างต่อเนื่ อง ตามการเจริ ญเติ บโตของสภาพเศรษฐกิ จและ
สังคม ผลการคาดการณ์ปริ มาณจราจรที่มาใช้ทางพิเศษในปี พ.ศ. 2559
ดังแสดงในรู ปที่ 2 และปริ มาณจราจรต่อปี ที่จะมาใช้ทางพิเศษระหว่างปี
2559-2584 ดังแสดงในตารางที่ 1

รู ปที่ 1 แนวสายทางพิเศษ

3. ปัญหา วัตถุประสงค์ และขอบเขตของงานวิจยั
3.1 ปัญหา

การใช้ทางพิเศษสามารถช่ วยลดระยะทาง ระยะเวลาการเดิ นทาง ซึ่ งจะ
ก่ อให้ เกิ ดผลประโยชน์ ทางเศรษฐศาสตร์ เป็ นผลประโยชน์ ที่ เกิ ดขึ้ นกับ
ประเทศชาติในรู ปแบบของค่าใช้จ่ายในการเดิ นทางที่ ลดลง ซึ่ งประกอบไป
ด้วย ค่าใช้จ่ายในการใช้รถที่ลดลง (Vehicle Operating Cost Saving: VoC)
มูลค่าการประหยัดเวลา (Value of Time Saving: VoT) และมูลค่าความสู ญเสี ย
เนื่ องจากอุบตั ิเหตุ แต่การประเมิ นผลประโยชน์ทางเศรษฐศาสตร์ น้ ี มิได้รวม
ผลประโยชน์จากการลดมลพิษทางอากาศ การลดปริ มาณก๊ าซ CO2 ซึ่ งจะ
สามารถใช้เป็ นข้อมูลในการแสดงผลการดาเนิ นงานด้านความรับผิดชอบต่อ
สังคมและสิ่ งแวดล้อมขององค์กร (Corporate Social Responsibility: CSR) บน
หลักการดาเนินกิจการภายใต้หลักจริ ยธรรมและการจัดการที่ดี
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ช่วงชัว่ โมงเร่งด่วนเช้า (PCU/ชั่วโมง)
1988

941

1138

1988
1

3

4

874

ช่วงชัว่ โมงเร่งด่วนเยน (PCU/ชั่วโมง)
687

154

1

687

611

2

1452

3

2350

4

1713

836

427

353

1477

674

1004
1180

6

4052

446

8

177

PCUต่อชั่วโมง
203

1651

5

7

1576

1654

275

377

3000
4576

6

3959

3123

773

5187

ปริมาณจราจรรวมทุกด่านทางขึ้น =
315

1175

1806

470

ข้อมูลการขับขี่ นามาประเมิ นอัตราการสิ้ นเปลื องน้ ามันเชื้ อเพลิ ง
และมลพิษทางอากาศโดยใช้ Power – Based Motor Vehicle Model ดัง
แสดงในรู ปที่ 3

PCUต่อชั่วโมง
564

5

351

261

2350

4787
1925

1051

257

680

1080

4067
2

794

794

ปริมาณจราจรรวมทุกด่านทางขึ้น =
720

176

7

8

1672

1127

2799

719

1972

สัญลักษณ์
1

ทางขึ้น-ลงกาญจนา ิเษก

3

ทางขึ้น-ลงบรมราชชนนี

5

ทางขึ้น-ลงจรัญสนิ ทวงศ์

7

ทางขึ้น-ลงกาแพงเพชร

2

ทางขึ้น-ลงราชพ กษ์

4

ทางขึ้น-ลงบางบาหรุ

6

ทางขึ้น-ลงพระราม 6

8

ทางขึ้น-ลงทางด่วนศรีรัช

รูปที่ 2 ผลการคาดการณ์ปริ มาณจราจรที่มาใช้โครงการในปี พ.ศ. 2559
ตารางที่ 1 สรุ ปผลการคาดการณ์ปริ มาณจราจรที่เข้าใช้โครงการต่อปี
ปริ มาณจราจรต่อวัน,
ปริ มาณจราจรต่อปี ,
ปี พ.ศ.
pcu
pcu
2559
83,319
27,911,765
2564
96,548
32,343,614
2569
109,048
36,531,147
2574
123,660
41,426,000
2579
138,725
46,472,909
2584
150,878
50,544,264

รู ปที่ 3 การประเมินอัตราการสิ้ นเปลืองน้ ามันเชื้ อเพลิ งและมลพิษทางอากาศ
ตารางที่ 2 ปริ มาณการปล่อยก๊าซ CO2 เฉลี่ย
ระยะทาง CO2 (kg) เฉลี่ย CO2
เส้นทาง เส้นทางทดสอบ
(km)
(kg./km.)
ฉลองรัช
17.3
4.9601
0.2867
1.
ถนนระดับดิน
13.9
4.9912
0.3590
ศรี รัช
17.2
4.4345
0.2578
2.
ถนนระดับดิน
17.9
6.5300
0.3648
เฉลิมมหานคร
22.5
4.9016
0.2178
3.
ถนนระดับดิน
22
7.2812
0.3309
บูรพาวิถี
47.9 12.0908
0.2524
4.
ถนนระดับดิน
46.7 11.2841
0.2416
อุดรรัถยา
17.4
3.7767
0.2170
5.
ถนนระดับดิน
16.7
4.6219
0.2767
บางนา – อาจณรงค์
17.6
3.8761
0.2202
6.
ถนนระดับดิน
16.1
4.2975
0.2669
กาญจนาภิเษก
20.5
4.3022
0.2098
(บางพลี – สุขสวัสดิ์ )
7.
ถนนระดับดิน
13.8
3.8863
0.2816
อัตราเฉลีย่
0.2702

หมายเหตุ: จานวนวันต่อปี ที่ใช้ในการคานวณเท่ากับ 335 วันต่อปี

4.2 ปริมาณการจราจรรวม (VKT) ทีล่ ดลง
เมื่อมีทางพิเศษ จะทาให้การเดินทางด้วยรถยนต์ในพื้นที่ตามแนวสาย
ทางมี ปริ มาณการจราจรรวม (VKT) ลดลง โดยใช้แบบจ าลองคาดการณ์
ปริ มาณการเดิ นทางระหว่าง มี ทางพิเศษ หรื อ ไม่ มี ทางพิเศษ ดังนั้น เมื่ อ
ทราบปริ มาณการจราจรรวมที่ลดลง VKTsaving (pcu-km) คู ณกับอัตราการ
ปล่อยก๊าซ (CO2) กิโลกรัม/คัน/กม. จะสามารถคานวณ ปริ มาณก๊าซ CO2 ได้

4.3 อัตราการปล่ อยก๊ าซมลพิษ
ปี 2553 กทพ. ดาเนิ นโครงการศึ กษาทดสอบการขับขี่ อย่างสะดวก
ประหยัด ปลอดภัย และห่ วงใยสิ่ งแวดล้อม บนทางพิเศษเปรี ยบเที ยบกับ
ถนนระดับดิน โดยใช้เทคโนโลยี ITS (Intelligent Transport System: ITS) [2]
เป้ าหมายของโครงการนี้ เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการเดิ นทาง และลดมลพิษทาง
อากาศ ขจัดปั ญหาและอุปสรรคที่เกี่ ยวกับเส้นทางคมนาคม โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งในกรุ งเทพฯ และ ปริ มณฑล จากโครงการนี้ คานวณการปล่ อยก๊าซ CO2
จริ งโดยการใช้เทคโนโลยี GPS และ Vehicle Tracking System วิเคราะห์การ
ขับขี่จากสภาพการจราจรจริ งทั้งบนทางพิเศษและถนนระดับดิน
การวิ่งรถบันทึกข้อมูลโดยใช้รถยนต์ทดสอบจานวน 4 คัน รถยนต์
ขนาด 1998 cc 2 คัน และ ขนาด 1598 cc 2 คัน ทาการทดสอบ 7 เส้นทาง
เส้นทางละ 4 วัน (ทั้งวันทาการและวันหยุด) คิ ดเป็ นจานวน 672 เที่ยว รวม
ระยะทาง 7,918 กม. ทาการบันทึกข้อมูลการขับขี่ท้ งั สิ้ น 528 ชัว่ โมง

อัตราการปล่ อยก๊ าซ CO2เฉลี่ ย (Emission Rate) เท่ ากับ 0.2702
กิโลกรัม/กม. ซึ่ งค่าเฉลี่ ยการปล่อยก๊าซ CO2นี้ จะนาไปใช้ประมาณการ การ
ลดการปล่อยก๊าซ CO2เนื่ องจากทางพิเศษต่อไป ดังแสดงในตารางที่ 2

4.4 การคานวณการลดปริมาณก๊ าซเรือนกระจก (CO2)
เมื่อผนวก VKT ที่ลดลงในแต่ละปี กับอัตราการปล่อยก๊าซ CO2เฉลี่ย
สามารถคานวณปริ มาณก๊าซ CO2 ที่ลดลงเนื่ องจากการมีทางพิเศษตลอดอายุ
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โครงการ 24 ปี การคานวณการลดปริ มาณก๊าซเรื อนกระจก (CO2) แสดงดัง
ตารางที่ 3
จากการค านวณพบว่า การใช้ทางพิเศษลดปริ มาณก๊าซ CO2ลง 4
แสนตัน ตลอดอายุโครงการ หรื อเฉลี่ยลดก๊าซ CO2 ได้กว่า 16.7 พันตัน/ปี

ประมาณ 12,047-42,855 คัน – กม. จากการตรวจวัดอัตราการบริ โภค
เชื้ อเพลิ งและอัตราการปล่ อยก๊าซเรื อนกระจกด้วยวิ ธี Probe Vehicle
พบว่า อัตราการปล่องก๊าซ CO2 เฉลี่ย 0.2702 กิ โลกรัม/กม. ดังนั้น การมี
ทางพิเศษฯ สามารถลดการปล่อยก๊าซเรื อนกระจกได้ประมาณ 4 แสนตัน
หรื อเฉลี่ยกว่า 16.7 พันตัน/ปี ค่าใช้จ่ายในการกาจัดมลพิษทางอากาศ เป็ น
จานวน 236 ล้านบาท

ตารางที่ 3 ปริ มาณ CO2 ที่ลดลง
ปี
2559
2560
2561
2562
2563
2564
2565
2566
2567
2568
2569
2570
2571
2572
2573
2574
2575
2576
2577
2578
2579
2580
2581
2582
2583

ปริ มาณการจราจรรวม (ชัว่ โมง
เร่ งด่วน)
VKTsaving,
ลด CO2,
คัน-กม.
กิโลกรัม
12,047
3,255
24,976
6,748
25,892
6,996
26,840
7,252
27,439
7,414
28,050
7,579
28,675
7,748
29,310
7,920
29,958
8,095
30,676
8,289
31,408
8,486
32,158
8,689
32,922
8,896
33,701
9,106
34,670
9,368
35,647
9,632
36,631
9,898
37,622
10,165
38,613
10,433
39,292
10,617
39,981
10,803
40,682
10,992
41,394
11,185
42,118
11,380
42,855
11,579
รวมปริมาณทีล่ ดลง, ตัน
เฉลีย่ , ตัน/ปี

CO2 ที่ลดลง

6. Disclaimer

ตัน/ปี

เอกสารวิ ช าการฉบับ นี้ จัด ท าขึ้ นเพื่ อ ประโยชน์ ก ารอธิ บายการ
ประมาณการ การลดปริ มาณก๊าซเรื อนกระจกของโครงการทางพิเศษศรี รัช วงแหวนรอบนอกในภาพรวม ผูแ้ ต่งเรี ยบเรี ยงขึ้นจากรายงานการศึกษาความ
เหมาะสมของโครงการผนวกกับ ผลการวิ จ ัยของการทางพิ เศษฯ และ
ความเห็นของผูแ้ ต่งเอง ไม่ผกู พันกับการดาเนิ นงานของการทางพิเศษฯ หรื อ
บริ ษทั ทางด่วนและรถไฟฟ้ ากรุ งเทพ จากัด (BEM) แต่อย่างใด

5,868
12,181
12,564
13,085
13,378
13,623
13,973
14,262
14,595
14,916
15,248
15,672
16,003
16,433
16,900
17,349
17,787
18,301
18,812
19,080
19,464
19,784
20,091
20,457
20,784
400,610
16,692
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4.5 ค่ าใช้ จ่ายด้ านสิ่งแวดล้ อม
ค่าใช้จ่ายในการกาจัดมลพิษทางอากาศโดย Victoria Transport Policy
Institute ประเทศออสเตรเลี ย พบว่า NOx = 498.86 บาท/กิ โลกรัม CO =
14.07 บาท/กิโลกรัม HC = 0.04 บาท/กิ โลกรัม CO2 = 0.59 บาท/กิ โลกรัม
ดังนั้น การมีทางพิเศษศรี รัช - วงแหวนรอบนอกจะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายใน
การกาจัดมลพิษทางอากาศจานวน 236 ล้านบาท สาหรับอายุโครงการ 24 ปี

5. บทสรุป
การใช้ ทางพิเศษศรี รัช - วงแหวนรอบนอกฯ ระยะทาง 16.7 กม.
คาดว่าจะช่วยลดปริ มาณการจราจรรวม (VKT) ในพื้นที่ตามแนวสายทางได้
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Fault Detection Demonstration Kit due to Optical Fibre
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รวม ถึ งก าร น าเอ าระ บ บ กิ ก ะ บิ ต อี เท อ ร์ เน็ ท (Gigabit Ethernet:
IEEE802.3z) มาใช้ [1] สิ่ งเหล่ านี้ ล้วนก่ อให้ เกิ ดความพยายามที่ จะเพิ่ม
แบนด์วิด ท์ข องสายส่ งสั ญ ญาณให้ ม ากที่ สุ ด เท่ าที่ จะท าได้เพื่ อ รองรั บ
ปริ มาณข้อมูลดังกล่าว ทางเลือกหนึ่งของการเพิม่ ประสิ ทธิ ภาพคือการ ใช้
สายใยแก้วนาแสง ซึ่ งในทางทฤษฎี น้ นั ค่าแบนด์วิดท์ ของสายใยแก้วนา
แสงนั้นมี ค่าเป็ นอนันต์ หากไม่ ถูกจากัดด้วยประสิ ทธิ ภาพของอุ ปกรณ์
สร้ าง และรั บ สั ญ ญาณแสง นอกจากนั้ นด้ว ยการสร้ า งอุ ป กรณ์ ร วม
สัญญาณทางแสง (WDM) และอุปกรณ์แยกสัญญาณแสง (DWDM) ทา
ให้ระบบการสื่ อสารด้วยใยแก้วนาแสงนั้นสามารถรองรับการการสื่ อสาร
หลากหลายช่ องทางสาเร็ จหรื อที่ เราเรี ยกว่า OSCM [2] ทาให้ระบบการ
สื่ อสารใยแก้วน าแสงแพร่ ห ลายไปทัว่ โลก ประเทศไทยนั้น มี ก ารวาง
ระบบใยแก้วนาแสงเชื่ อมต่อไปทัว่ โลกเป็ นจานวนมากดังรู ปที่ 1 [3]

บทคัดย่ อ
บทความนี้ นาเสนอชุดสาธิ ตการจาลองเหตุการณ์ ผิดปกติ แบบต่างๆ บน
สายใยแก้วนาแสง โดยเป็ นรวบรวมโอกาสเกิ ดความผิด ปกติ บนสายใย
แก้วนาแสงแบบต่างๆ ไว้บ นกล่ องชุ ดอุป กรณ์ เดี ยวกัน คื อ การลดทอน
ของแสงบนสายใยแก้วนาแสงจากการเชื่ อมต่อสายด้วยวิธีการเชื่ อม การ
ลดทอนเนื่ องจากการเชื่ อมต่ อโดยใช้หั วต่ อ การลดทอนเนื่ องจากการ
เชื่อมต่อโดยใช้วิธีการเชื่ อมเชิ งกล การลดทอนเนื่องจากการสะท้อนกลับ
ภายในสาย การลดทอนเนื่ องจากการโค้งงอของสายชนิ ดภายใน การหา
บริ เวณ ที่ เกิ ดช่ วงอั บ สั ญ ญ าณ แสง และ การห าค่ า ช่ วงไดนามิ ค
ของสายใยแก้วนาแสง ในท้ายสุ ดของบทความผลการทดลองที่ได้แสดง
ให้เห็นว่าชุดสาธิ ตดังกล่าวสามารถนามาใช้จริ งได้ โดยสามารถยืนยันได้
จากการใช้เครื่ องมือ OTDR ในการยืนยันผลทดสอบ
คาสาคัญ: สายใยแก้วนาแสง, การลดทอนของแสง, ช่วงไดนามิค, ช่วงอับ
สัญญาณแสง

Abstract
This article presents a fault detection demonstration kit for
optical fibre. In this work, many fault events on the fibre are combined
into a single module. The fault events are splice loss, connector loss,
mechanical splice loss, back scattering, micro bending, dead zone and
dynamic range. Finally, the faults are tested and confirmed using the
OTDR. The experimental results are shown by the OTDR measurement
to confirm that the fault events on fibre of the demonstration kits can be
correctly created.

รูปที่ 1 แผนภาพแสดงการเชื่อมต่อด้วยใยแก้วนาแสง

โดยหากพิจารณาถึงระบบโครงข่ายใยแก้วนาแสงแล้วเราจะสามารถเขียน
เป็ นแผนภาพการส่ งผ่านข้อมูลผ่านใยแก้วนาแสงดังรู ปที่ 2 [4]

Keywords: optical fibre, optical loss, dynamic range, dead zone

1. บทนา
ในปั จจุ บ ั น มี ก ารใช้ ง านระบบการส่ ง ผ่ า นสั ญ ญาณด้ ว ย
ความเร็ วสู งอย่างกว้างขวาง เนื่ องจากความต้องการการใช้ปริ มาณข้อมูลที่
เพิ่ มขึ้ น อย่างมากมายมหาศาล เช่ น ในระบบสื่ อ ข้อมู ล ดิ จิทลั และการ

รูปที่ 2 แผนภาพการส่งผ่านข้อมูลผ่านใยแก้วนาแสง

9th ECTI-CARD 2017 “การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อตอบสนองท้องถิ่นและภาคอุตสาหกรรม”

333

บทความวิจยั
การประชุมวิชาการ งานวิจยั และพัฒนาเชิงประยุกต์ คร้ ังที่ 9
9th ECTI-CARD 2017, Chiang khan Thailand

ทั้งนี้ เราจะเห็ นว่าในประเทศไทยนั้น งานทางด้านระบบใยแก้วนาแสงจะ
เน้นหนักไปที่การติดตั้งระบบใยแก้วนาแสงเป็ นหลัก เช่นการติดตั้งระบบ
ใยแก้วนาแสงที่สนามบิ นสุ วรรณภูมิ หรื อการติ ดตั้งระบบใยแก้วนาแสง
ส าหรั บ ระบบ EASY PASS ของทางด่ ว นพิ เศษบู ร พาวิ ถี ข องการทาง
พิ เ ศษแห่ งประเทศไทย และการเดิ น สายใยแก้ ว น าแสงส าห รั บ
อินเตอร์ เน็ ตบรอดแบนด์ ของบริ ษทั ผูใ้ ห้ บ ริ ก ารอิ น เตอร์ เน็ ตชั้น น าใน
ประเทศไทย เป็ นต้น [5-6] อย่างไรก็ตามประเด็นหนึ่ งที่สาคัญและยากใน
การแก้ไ ข คื อ การติ ด ตั้ง และซ่ อ มแซมระบบสายใยแก้ว น าแสง โดย
เฉพาะตัวสายใยแก้วนาแสงเอง ซึ่ งมี ความเปราะบางและเมื่ อเกิ ดความ
เสี ยหายจะไม่สามารถทราบได้เลยด้วยตาเปล่ า ดังนั้นผูจ้ ดั ทาจึงได้สร้ าง
ชุ ดสาธิ ตการจาลองเหตุการณ์ ผิดปกติ แบบต่างๆ บนสายใยแก้วน าแสง
ขึ้นมา เพื่อให้วิศวกรผูต้ ิดตั้ง หรื อบุคคลทัว่ ไปที่สนใจได้ทราบถึง การเกิ ด
ข้อผิดพลาดในการเดินสายใยแก้วนาแสงแบบต่างๆ คือ การลดทอนของ
แสงบนสายใยแก้วนาแสงจากการเชื่ อมต่อสายด้วยวิธีการเชื่ อม (Splice
Loss) การลดทอนเนื่ องจากการเชื่ อมต่อโดยใช้หัวต่อ (Connector Loss)
การลดทอนเนื่ องจากการเชื่ อมต่อโดยใช้วิธีการเชื่ อมเชิ งกล (Mechanical
Splice Loss) การลดทอนเนื่ อ งจากการสะท้อนกลับ ภายในสาย (Back
Scattering) การลดทอนเนื่ องจากการโค้งงอของสายชนิ ดภายใน (Macro
Bending) บริ เวณที่เกิดช่ วงอับสัญญาณแสง (Dead Zone) และ การหาค่า
ช่ วงไดนามิค (Dynamic Range) ของสายใยแก้วน าแสง เพื่อให้สามารถ
ติดตั้งและหาสาเหตุของปั ญหาได้อย่างถูกต้อง โดยในงานนี้ ในหัวข้อที่ 2
จะแสดงถึ งวิธีการจาลองสร้ างความผิดพลาดบนสายใยแก้วนาแสงแบบ
ต่างๆ ตลอดและในหัวข้อที่ 3 จะแสดงถึ งผลการวัดข้อผิดพลาดเหล่านั้น
เพื่อยืนยันความถูกต้องของชุ ดสาธิ ต ก่ อนที่อุปกรณ์ ในชุ ดสาธิ ตทั้งหมด
จะถู ก รวมเข้าเป็ นชุ ด อุ ป กรณ์ เดี ยวกัน เพื่ อความสะดวกในการใช้ งาน
ต่อไป และในหัวข้อที่ 4 จะเป็ นการสรุ ปผล

ม้วนสายใยแก้วชุดที่ 2

ม้วนสายใยแก้วชุดที่ 1
Splice Loss

รูปที่ 3 แบบจาลองการสร้าง Splice Loss

2.2 การลดทอนของแสงบนสายใยแก้วนาแสงจากการเชื่อมต่ อสายโดยใช้
หัวต่ อ (Connector Loss)
Connector Loss การสู ญเสี ยที่ เกิ ดขึ้ น จากรอยต่ อของสายใยแก้วนาแสง
โดยค่าลดทอนจะมีระดับตั้งแต่ 0.25 ไปจนถึง 1.5 dB ขึ้นอยูก่ บั ชนิ ดของ
หัวต่อที่ ใช้งาน นอกจากนี้ ยงั มี ส าเหตุอื่น ๆ ที่ ท าให้เกิ ดการลดทอนของ
Connector เช่ น ปั ญหาจากสิ่ งสกปรก (Contamination) บนหัวต่อ ซึ่ งเป็ น
ปั ญ หาที่ เกิ ด บ่ อ ยที่ สุ ด หรื อ การช ารุ ด เสี ย หายที่ เกิ ด ขึ้ น บนพื้ น ผิ วของ
หัวต่อ (Facet) ในงานนี้ เราสามารถจาลองการเกิดค่าการลดทอนนี้ ได้โดย
ใช้สายใยแก้วชนิ ด SMF ความยาวม้วนละ 500 เมตรชนิ ดไม่มี ป ลอก
(Bare fibre) ต่อเข้าด้วยกันหัวต่อดังที่แสดงในรู ปที่ 4
ม้วนสายใยแก้วชุดที่ 1

ม้วนสายใยแก้วชุดที่ 2
Connector Loss

รูปที่ 4 การจาลองสร้าง Connector Splice

2.3 การลดทอนของแสงบนสายใยแก้ วนาแสงจากการเชื่อมต่ อสายโดยใช้
วิธีการเชื่อมเชิงกล (Mechanical Splice Loss)
Mechanical Splice Loss จะมีการลดทอนเกิดขึ้นบริ เวณรอยต่อของสายใย
แก้วนาแสง โดยค่าลดทอนจะมีระดับตั้งแต่ 0.2 ไปจนถึ ง 0.5 dB ขึ้ นอยู่
กั บ ช นิ ด ข อ ง Mechanical Splicer ที่ ใ ช้ ง าน ใ น ก าร ใ ช้ ง าน ตั ว
อุปกรณ์ Mechanical Splicer นั้น เราจะใช้คีมปลอกสายใยแก้วทั้งสองให้
ได้ระยะ แล้วจึงใช้มีดตัดปลาย (Cleaver) ทั้งสองแล้วสอดเข้าที่ ช่องทาง
เข้าทั้งสองของ Mechanical Splicer แล้วจึงกดฝาครอบและใช้แสงเลเซอร์
ที่มองเห็นได้ตรวจสอบว่าจุต่อทั้งสองนั้นถูกต่อเข้าด้วยกันดังรู ปที่ 5

2. การจาลองสร้ างความผิดพลาดบนสายแบบต่ างๆ
2.1 การลดทอนของแสงบนสายใยแก้ วนาแสงจากการเชื่ อมต่ อสายด้ วย
วิธีการเชื่อม (Splice Loss)
Splice Loss สามารถเกิ ดขึ้น ณ จุดใดก็ได้ ที่มีการตัดต่อและเชื่ อมสายเข้า
ด้ว ยกัน การลดทอนส่ ว นนี้ มาจากการเชื่ อ มต่ อ สายด้ว ยวิ ธี ก ารเชื่ อ ม
(Fusion Splice) ซึ่ งเป็ นวิธีการเชื่ อมที่ได้อตั ราการลดทอนต่าที่สุด โดยมี
อัตราการลดทอนต่ากว่า 0.1 dB และอัตราการลดทอนที่ต่ากว่า 0.05 เป็ น
เรื่ อ งที่ เป็ นไปได้ หากใช้เครื่ อ งมื อ และอุ ป กรณ์ เชื่ อ มต่ อ (Splicer) ที่ มี
คุ ณ ภาพดี รู ป ที่ 3 เป็ นแบบจาลองการสร้ าง Splice Loss โดยเราจะใช้
ม้วนสายใยแก้วชนิ ด SMF ความยาวม้วนละ 500 เมตรชนิ ดไม่ มีป ลอก
(Bare fibre) ต่อเข้าด้วยกันด้วยเครื่ องเชื่ อมต่อ (Fusion Splicer) หลังจาก
นั้นม้วนสายใยแก้วทั้งสองจะถูกเชื่ อมต่อด้วยวิธีการ Splice

ม้วนสายใยแก้วชุดที่ 1 Mechanical Splicer

ม้วนสายใยแก้วชุดที่ 2

รูปที่ 5 การจาลองสร้าง Fusion Splice
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กาลังสู งสุ ด และกาลังต่าสุ ดได้ ทั้งนี้ เครื่ องอุปกรณ์ที่ดีกว่าจะสามารถวัด
ระดับ ค่าความแตกต่ างระหว่างกาลังทั้งสองได้ม ากกว่า ท าให้ ส ามารถ
วิเคราะห์ เหตุการณ์ ต่างๆได้แม่นยากว่า เช่ นเดี ยวกันกับค่า dead zone ค่า
ของ Dynamic range จะขึ้นอยูก่ บั การตั้งค่าของอุปกรณ์วดั เป็ นสาคัญ โดย
พารามิเตอร์ ต่างๆเช่ น ความกว้างของพัลล์ (Pulse width) โหมดที่ใช้งาน
(Optimization mode) และ ความยาวคลื่ น (Wave length) ล้วนแต่มีผลต่อ
ค่าไดนามิกส์ท้ งั สิ้ น เพื่อให้เป็ นการง่ายในการสาธิ ตและจาลองการเกิ ด
เหตุ ก ารณ์ ผิ ด ปกติ แ บบต่ างๆดังหั วข้อ ที่ 2.1-2.7 ผู ้จดั ท าได้เป็ นกล่ อ ง
อุ ป กรณ์ ท ดสอบดั ง รู ป ที่ 8 เพื่ อ ให้ เ ป็ นการง่ า ยในการทดสอบด้ ว ย
เครื่ องมือวัดเหตุการณ์เช่ น เครื่ องโอทีดีอาร์ (OTDR) โดยผลการทดสอบ
นั้นจะถูกแสดงต่อไปในหัวข้อที่ 3

2.4 การลดทอนเนื่องจากการสะท้ อนกลับภายในสาย (Back Scattering)
การจาลองการลดทอนเนื่ องจากการสะท้อนกลับภายในของสายนั้นทาได้
ค่อนข้างยาก เพราะว่าโดยทั่วไปในการเกิ ด Back scattering นั้น จะเกิ ด
จากการที่ แสงสะท้อนกลับ เนื่ องจากตัวของสายใยแก้วน าแสงเอง โดย
เมื่อผลรวมของปริ มาณแสงที่ สะท้อนกลับไปที่ปลายด้านส่ งสัญญาณแสง
มากพอ มันจะทาให้อุปกรณ์ ตรวจวัดสัญญาณแสงเช่ นโอทีดีอาร์ Optical
Time Domain Reflectometer (OTDR) สามารถตรวจจับ ได้ ดังนั้ น เพื่ อ
จาลองเหตุการณ์น้ ี เราจะใช้วิธีการเชื่ อต่อสายใยแก้วนาแสงชนิ ดเดี ยวกัน
สองเส้นเพื่อจาลองกรณี ที่แสงจกกระทบบนรอยต่อแล้วแสงถูกสะท้อน
กลับไปที่ปลายด้านส่ ง โดยเราเชื่ อมต่อสายใยแก้วทั้งสองนี้ ให้ได้ค่าการ
ลดทอนต่าที่สุด แบบจาลองดังกล่าวนี้ จะคล้ายคลึงกับรู ปที่ 3
2.5 การลดทอนเนื่ อ งจากการโค้ ง งอของสายชนิ ด ภายใน (Macro
Bending)
Macro bending เกิดจากการโค้งงอของสาย เกินค่ามาตรฐานที่กาหนด
บริ เวณแกนของสาย ซึ่ งมีสาเหตุมาจากการติดตั้งสายที่ไม่ถูกวิธีหรื อไม่
เรี ยบร้อย ในการจาลองการเกิด Macro bend นี้ เราจะสร้างห่ วงของสายใย
แก้วนาแสงให้มีขนาดที่เล็กเกินกว่ามาตรฐานที่กาหนดดังรู ปที่ 6

80 เซนติเมตร

รูปที่ 7 ภาพแสดงการจาลอง Dead Zone

รูปที่ 6 ภาพแสดงการทา Macro Bendingในม้วนสายในแก้วนาแสง

2.6 บริเวณที่เกิดช่ วงอับสัญญาณแสง (Dead Zone)
Dead Zone นั้นเป็ นระยะทางสั้นที่สุดที่ตอ้ งการ ระหว่างตาแหน่ งการเกิ ด
เหตุการณ์ท้ งั สอง เพื่อให้เราจะสามารถจาแนกสองเหตุการณ์ที่เกิ ดขึ้นได้
ตัว อย่างเช่ น ถ้า มี หั ว ต่ อ สองจุ ด ที่ ร ะยะห่ า งกัน สองเมตร หากเรายัง
สามารถเห็ นผลของการสะท้อนเป็ นสองยอด จะแสดงให้ เห็ น ว่ามี ก าร
สะท้อนสองอันจริ ง ๆ จากเหตุการณ์ท้ งั สอง แต่ถา้ สองเหตุการณ์ (event)
อยูใ่ กล้กนั เกินไปกว่านี้ เราอาจไม่สามารถเห็ นยอดของการสะท้อนเป็ น
สองยอดได้ แต่เราจะเห็ นเพียงแค่ยอดเดี ยว ช่ วงระยะทางดังกล่าวเราจะ
เรี ยกว่า Dead zone ค่าของ Dead zone นั้นจะแปรผัน ตามค่ าพารามิ เตอร์
ของเครื่ องมือวัดเป็ นหลัก แต่ส าหรั บเครื่ องOTDR ที่ เราทดสอบเราจะ
กาหนดค่า Dead Zone ของเครื่ องนี้ อยู่ที่ 80เซนติ เมตร โดยแบบจาลอง
สามารถดูได้ดงั รู ปที่ 7

รูปที่ 8 ชุดสาธิ ตการจาลองเหตุการณ์ผิดปกติแบบต่างๆ บนใยแก้วนาแสง

3. ผลการวัดโดยใช้ เครื่องโอทีดอี าร์ (OTDR)
OTDR

ชุดสาธิต

รูปที่ 9 วิธีการต่อใช้งานชุดสาธิ ตด้วยเครื่ อง OTDR

2.7 การหาค่าช่ วงไดนามิค (Dynamic Range)
Dynamic range เป็ นคุณสมบัติเฉพาะที่สาคัญของอุปกรณ์ OTDR ซึ่ งจะ
เป็ นค่าที่ บ่ งบอกถึ งความสามารถในการอ่ านความแตกต่ างระหว่างค่ า

ในหัวข้อนี้ เราจะต่ออุปกรณ์ โอทีดีอาร์ (OTDR) รุ่ น Anritsu MT9083A
เข้ากับชุดสาธิต (รู ปที่ 8) ดังแสดงให้เห็นดังรู ปที่ 9 โดยผลการทดลองจาก
เครื่ อง OTDR ของแต่ละเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสามารถดูได้ดงั รู ปที่ 10-16
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รูปที่ 10 Splice Loss ในหัวข้อ 2.1 = 0.216 dB

รูปที่ 15 Dead Zone ในหัวข้อ 2.6 *อ่านค่าไม่ได้

รูปที่ 11 Connector Loss ในหัวข้อ 2.2 = 0.101 dB

รูปที่ 16 Dynamic Range ในหัวข้อ 2.7 > -41.1 dB

4. สรุปผลการทดลอง
ผลการทดลองแสดงให้ เห็ น ว่ าชุ ด สาธิ ต การจ าลองเหตุ ก ารณ์ ผิ ดปกติ
เนื่ องจากสายใยแก้วนาแสงสามารถใช้ในการจาลองเหตูการณ์ ผิดปกติ
ต่ างๆได้ใ นสายไฟเบอร์ ได้จริ ง โดยการวัด ยืน ยัน โดยเครื่ อ ง OTDR ที่
ได้รับมาตรฐานและมีใช้งานทางการค้าเป็ นที่เรี ยบร้ อยแล้ว โดยผลดาร
ทดลองที่ ได้วดั พบว่าสามารถจาลองเหตุการณ์ของ Connector Loss ได้ที่
0.101 dB Mechanical Splice Loss 3 = 1.356 dB Back scattering = 0.525
dB Macro bending = 0.817 dB Dynamic Range > -41.1 dB และสามารถ
แสดงจุด Dead Zone ซึ่ งเป็ นจุดที่ ไม่สามารถอ่านค่าได้เป็ นผลสาเร็ จ ซึ่ ง
สามารถท าให้ ผู้ป ฏิ บ ัติ งานสามารถน าชุ ด สาธิ ต นี้ ไปฝึ กให้ เกิ ด ความ
ชานาญก่อนที่จะออกงานภาคสนามจริ งได้

รูปที่ 12 Mechanical Splice Loss ในหัวข้อ 2.3 = 1.356 dB

เอกสารอ้ างอิง
[1] www.ieee802.org/3/z/public/presentations/sep1996/BHgutp_b.pdf
[2] R. Olshansky, V. A. Lanzisera, and P. M. Hill, “Subcarrier
multiplexed lightwave systems for broad-band distribution,”J.
Lightwave Technol. vol. 7, pp. 1329–1342, Sept. 1989
[3] http://www.hostingbangkok.com/html/network.php
[4] https://www.nasa.gov/centers/glenn/home/index.html
[5] ประกาศ กทพ. ฉบับที่ ๑๑๕/๒๕๕๔ เดินหน้าติดตั้งเคเบิ้ลใยแก้ว
สาหรับระบบ Easy Pass ของทางพิเศษบูรพาวิถี
[6] ข้อมูลบริ ษทั อินเตอร์ลิงค์ โดย บริ ษทั KTB Securities จากัด
https://www.ktbst.co.th/thd/thai/stock.tech/stock/032013/daily120
313_3.pdf

รูปที่ 13 Back scattering ในหัวข้อ 2.4 = 0.525 dB

รูปที่ 14 Macro bending ในหัวข้อ 2.5 = 0.817 dB
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บทคัดย่อ

1. บทนา

การติ ด ตั้ งอุ ป กรณ์ สื่ อ สารไร้ ส ายระยะไกลในพื้ น ที่ ที่ มี
สิ่ งกีดขวางหรื อมีระยะการเชื่อมต่อที่ไกลกันมาก อาจทาให้ทีมผูต้ ิดตั้งไม่
สามารถมองเห็นปลายทางของตัวส่ งสัญ ญาณได้ จึ งจาเป็ นอย่างยิ่งที่ ผู ้
ติดตั้งต้องมี ขอ้ มูลที่แม่นยาของตาแหน่ ง ความสู ง ทิ ศทาง และองศาการ
วางแนวของเสาสัญญาณที่ติดอยู่กบั อุ ปกรณ์ส่งสัญญาณ เนื่องจากการวาง
แนวเสาสัญญาณจากต้นทางกับ ปลายทางผิดเพี้ยนไปเพียงเล็กน้อย จะมี
ผลต่ อค่ า ความเข้มของสัญญาณอย่างมาก จึ งได้มีการพัฒนาโปรแกรม
ประยุกต์บนสมาร์ ทโฟนเพื่อช่ วยในการติดตั้ง และมี ระบบสังเกตการณ์
เพื่ อให้ก ารติ ดตั้ง มี ป ระสิ ท ธิ ภาพและประสิ ท ธิ ผล โดยสามารถนาไป
ประยุกต์ใช้ในการติดตั้งอุป กรณ์สื่อสารไร้สายระยะไกลในพื้นที่ห่างไกล
ที่ยากต่อการเข้าถึงได้

ในปั จจุ บนั เราอยู่ในยุคแห่งการติ ดต่ อสื่ อสารเพื่อแลกเปลี่ ยน
ข้อมูลโดยเป็ นยุคที่เทคโนโลยีเครื อข่ายแลนไร้สาย [1] เพื่อตอบสนองต่อ
ความต้องการต่างๆ เนื่ องจากไม่ตอ้ งลงทุ นวางระบบมากนักเมื่อเทียบกับ
การใช้เทคโนโลยีเครื อข่ าย (LAN) เพียงอย่างเดี ยว แต่การส่ งข้อมูลผ่าน
เทคโนโลยีเครื อข่ ายแลนไร้สายเพื่อแลกเปลี่ยนนั้น มี ข้อจากัดอยู่ เพราะ
ต้อ งใช้อุ ปกรณ์ กระจายสั ญญาณ หรื อ ที่ เรี ย กว่ า แอคเซสพอยต์ [2] ที่
สามารถสร้ า งเครื อข่ า ยไร้ ส ายจากระบบเครื อข่ า ยแลนได้ โดยตั ว
แอคเซสพอยต์จ ะท าหน้า ที่ ก ระจายสั ญ ญาณไร้ ส ายออกไปยัง เครื่ อ ง
ลู กข่ า ยที่ อ ยู่ในรั ศ มี ก ารกระจายสัญ ญาณ ทั้ง ยังมี ข้อจ ากัดในส่ ว นของ
ระยะส่ งสัญญาณที่ไปได้ไม่ไกลมากนัก หากจาเป็ นต้องใช้งานในบริ เวณ
พื้น ที่ ห่ างไกลและเต็ มไปด้วยสิ่ งกีดขวาง แต่ จ าเป็ นต้องมี ก ารสื่ อสาร
เกิดขึ้น เช่น บริ เวณลาน้ าที่จาเป็ นต้องรู ้ ขอ้ มูลระดับน้ า บริ เวณพื้นที่เสี่ ยง
ภัยต่ อการเกิดดิ นถล่ ม จาเป็ นต้องมี การส่ งสัญญาณเตื อนภัยหากเกิดดิ น
ถล่มขึ้น ซึ่ งการติดตั้งเครื อข่ ายแบบมี สายต้องใช้งบประมาณจานวนมาก
อาจไม่ เหมาะสมเมื่อเทียบกับ ข้อมู ลที่ต้องการ ดังนั้นการติ ดตั้งเครื อข่ าย
แลนไร้สายจึ งเป็ นทางเลื อกที่ ดีในบริ เวณดังกล่ าว ทั้งยังเหมาะกับพื้นที่ ที่
มีสิ่งกีดขวางหรื อเป็ นพื้นที่ กว้างที่อาจท าให้ผูต้ ิ ดตั้งไม่สามารถมองเห็น
ปลายทางของตัวส่ งสัญญาณได้
งานวิจัยนี้ จึงเกิดขึ้ นเพื่ออานวยความสะดวกในส่ วนของการ
ติ ด ตั้ง เครื อ ข่ ายไร้ สายให้ง่า ยต่ อการติ ดตั้งในพื้น ที่ จ ริ ง โดยใช้วายฟาย
ระยะไกล (Long-Range WI-FI) [3] ซึ่ งเป็ นงานวิจัยต่ อเนื่ องของ “ระบบ
ช่ ว ยการติ ด ตั้ง และสั ง เกตการณ์ เ ครื อ ข่ า ยไร้ ส ายแบบระยะไกล” [4]
งานวิจยั นี้ช่วยอานวยความสะดวกในการติ ดตั้งเครื อข่ายแลนไร้ สาย โดย
อาศัยเซนเซอร์ที่ติดตั้งอยู่ในสมาร์ทโฟน และ GPS มาคานวณทิศทางและ
มุมที่เหมาะสมในการติดตั้งเสาสัญญาณ เพื่อเพิม่ ในส่ วนของความแม่นยา
ในการวัดที่ จ ะช่ วยท าให้สามารถวัด ความแรงของสั ญญาณได้มากขึ้ น
และเพิ่มระบบสังเกตการณ์ เพื่อทาการตรวจสอบทิศทางการวางแนวของ
เสาสัญญาณ พร้อมทั้งอ่านค่าความเข้มของสัญญาณขณะติดตั้งได้

คาสาคัญ: เครื อข่ายแลนไร้สาย, การวางแนวของเสาสัญญาณ, ระบบ
สังเกตการณ์, โปรแกรมประยุกต์, วายฟายระยะไกล

Abstract
During deployment of long-range communication equipment,
distance between the areas, especially with obstacles, may prevent the
installation team from seeing each other. It is necessary for the installers
to be informed with accurate location, direction, and orientation of the
communication antennas on both sides, as slight misalignment can cause
significant drop in signal quality. This article introduces a mobile
application that assists installers to efficiently and effectively set up
long-range wireless communication links. By providing instant feedback
to the installers via smartphones, antennas' orientation can be properly
adjusted. The system will greatly support deployment of long-range
communication in rural areas that lack communication infrastructure.
Keywords: WLAN, Antenna Alignment, Monitoring, Application,
Long-Range Wi-Fi
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2. งานและทฤษฏีที่เกี่ยวข้ อง

3.1 ภาพรวมของระบบ

งานวิจัย “ระบบช่ วยการติ ดตั้งและสังเกตการณ์เครื อข่ ายไร้
สายแบบระยะไกล” [4] มี การพัฒนาในส่ วนที่ ช่ว ยในการบัน ทึ ก พิก ดั
ทิ ศ ทาง และองศาของเสาสั ญ ญาณรู ป จานที่ ติ ด ตั้ง บนไวร์ เ ลสแอคเซสพอยต์ รวมถึงวัดความเข้มของสัญญาณที่ได้ และส่ วนสังเกตการณ์ ที่
ใช้บนั ทึกสถานะของไวร์เลสแอคเซสพอยต์ โดยแสดงผลในรู ปแบบของ
เว็บอินเตอร์เฟส
ในงานวิจัยข้างต้น ได้กล่ าวถึ งเรื่ องการปรั บเสาสัญญาณบน
ไวร์ เลสแอคเซสพอยต์แบบทิ ศทางเดี ยว ซึ่ งจาเป็ นต้องมี การปรั บใน 2
ขั้นตอนคือ ปรับแบบหยาบเพื่อหาทิศทางเบื้องต้น และปรับแบบละเอียด
เพื่อหาจุ ดที่ มีความเข้มของสัญญาณสู งสุ ด จากงานวิจยั ดังกล่ าว ขั้นตอน
การปรั บละเอียดนั้น ผูต้ ิดตั้งต้องทาการปรั บเสาสัญญาณ และวัดมุมด้วย
ตนเอง ซึ่ งเป็ นเรื่ องที่ยุ่งยาก ทาให้เสี ยเวลาในการติดตั้งค่อนข้างมาก และ
การใช้ง านอาจไม่ ส ะดวกเท่ า ที่ ค วร เพราะเมื่ อ ผู ้ใ ช้ป รั บ เสาสั ญ ญาณ
จะต้อ งท าการสแกนค่ า ความเข้ม สั ญ ญาณไปที ล ะจุ ด จนกว่ า จะครบ
หลังจากนั้นผูใ้ ช้ต้องเลื อกจุ ดที่ มีค่าความเข้มสู งสุ ด เพื่อใช้ในการติ ดตั้ง
ต่อไป
การพัฒนาระบบช่ วยการติ ดตั้งแลนไร้ สายระยะไกลแบบมี
ทิ ศทาง จะใช้โปรแกรม Android Studio เพื่อพัฒนาโปรแกรมประยุก ต์
บนสมาร์ ท โฟน โดยตัว โปรแกรมประยุ ก ต์ จ ะรั บ พิ ก ดั GPS เพื่ อ หา
ระยะทางระหว่างต้นทางกับปลายทาง อ่ านค่ าความกดอากาศเพื่อนามา
คานวณความสู งระหว่างจุดติดตั้งต้นทางกับปลายทาง และจะทาการอ่าน
ค่าเซนเซอร์ต่างๆ เพื่อช่ วยในการคานวณหามุ มที่ เหมาะสมในการติดตั้ง
ตัวไวร์ เลสแอคเซสพอยต์ระยะไกล โดยการหามุ มที่ เหมาะสมจะอาศัย
ค่าที่วดั ได้จากตัวเซนเซอร์ และความเข้มของสัญญาณจากที่อ่านค่าได้จาก
ตัวไวร์ เลสแอคเซสพอยต์ ซึ่ งใช้เทคโนโลยี IEEE 802.11a/n [5] ในการ
เรี ยกค่ าความเข้มของสัญญาณจากอุ ปกรณ์เพื่อใช้ในโปรแกรมประยุกต์
ผ่านทางสมาร์ทโฟน

ภาพรวมของระบบช่วยการติดตั้งแลนไร้สายระยะไกลแบบมี
ทิศทางดังรู ปที่ 1

รู ปที่ 1 ภาพรวมของระบบ
จากภาพจาลองการติ ดตั้ง จริ งของระบบช่ วยการติ ด ตั้งแลน
ไร้ สายระยะไกลแบบมี ทิศทาง จะเห็นได้ว่ามี 2 จุดติ ดตั้ง ในรู ป ผูต้ ิ ดตั้ง
กาลังดาเนิ นการติ ดตั้งเครื อข่ ายแลนไร้สายระยะไกล โดยนาสมาร์ท โฟน
วางบนแท่ นที่ ติดตั้งอยู่ที่ เสาสัญญาณรู ปจานและทาการเปิ ดโปรแกรม
ประยุ ก ต์ เ พื่ อ ช่ ว ยในการติ ด ตั้ ง เมื่ อ เปิ ดใช้ ง านโปรแกรมประยุ ก ต์
โปรแกรมประยุกต์จะทาการคานวณทิ ศทางและมุ มที่ เหมาะสมในการ
ติดตั้งเสาสัญญาณ ทั้งยังแสดงภาพจาลองการวางแนวของเสาสัญญาณ
และค่าความเข้มของสัญญาณตามเวลาจริ ง เพื่อช่วยให้กระบวนการติดตั้ง
เป็ นไปได้โ ดยง่ า ย การใช้ร ะบบช่ ว ยการติ ด ตั้ ง จะท าให้ ส ามารถท า
กระบวนการติดตั้งเสาสัญญาณทั้ง 2 จุดได้ในเวลาเดียวกัน

3.2 การออกแบบและพัฒนาระบบ
C

A

3 รายละเอียดการพัฒนา
การพัฒนาระบบช่ วยการติ ดตั้งแลนไร้ สายระยะไกลแบบมี
ทิศทาง จะพัฒนาในส่ วนของโปรแกรมประยุกต์ โดยใช้สมาร์ทโฟนใน
การรั บ ค่ าของเซนเซอร์ ต่า งๆและ GPS เชื่ อ มต่ อวายฟายกับตัวไวร์ เลส
แอคเซสพอยต์ระยะไกล เพื่อให้โปรแกรมประยุกต์รับค่ าความเข้มของ
สัญญาณในตาแหน่งปั จจุ บนั จากไวร์ เลสแอคเซสพอยต์ และคานวณมุมที่
เหมาะสมในการติดตั้ง โดยตัวโปรแกรมประยุกต์จะแสดงผลข้อมู ลการ
วางแนวของเสาสัญญาณ และค่ าความเข้มของสัญญาณที่ วดั ได้แบบเวลา
จริ ง (Real time) ทั้งยังแสดงภาพจาลองการวางแนวของเสาสัญญาณทั้งฝั่ง
ต้น ทางและปลายทาง และแสดงทิ ศ ทางที่ เ หมาะสมในการติ ด ตั้ง เสา
สัญญาณ หลังเสร็ จสิ้ นกระบวนการการปรับมุมและวัดสัญญาณ

B

รู ปที่ 2 องค์ประกอบของระบบ
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มาตรฐาน IEEE 802.11a/n มีกาลังขยายของเสาอากาศ 25 dBi สามารถ
ทางานได้ระยะไกลถึง 30 กิโลเมตร

โครงสร้างของระบบประกอบไปด้วย 2 ส่ วนหลัก คือ
1. อุปกรณ์สมาร์ทโฟน
2. ไวร์เลสแอคเซสพอยต์ระยะไกล
โดยสามารถดูองค์ประกอบของระบบได้ดงั รู ปที่ 2
3.2.1 อุปกรณ์สมาร์ทโฟน
อุปกรณ์ดงั กล่าวรองรับ Android 5.0 Lollipop ขึ้นไปและ
วายฟายรองรับการใช้งานย่านความถี่ 5 GHzโดยตัวอุปกรณ์จะประกอบ
ด้วยส่ วนที่สาคัญ ดังนี้
ส่ วนตัวเซ็นเซอร์ (A)
เซ็นเซอร์ที่จาเป็ นต้องใช้ในการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์
ได้แก่ GPS, Accelerometer, Magnetometer, Pressure sensor
ส่ วนสังเกตการณ์ (B)
พัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนสมาร์ ทโฟนดังรู ปที่ 3 โดย
ผูต้ ิ ดตั้งจะทาการติ ดต่ อเข้ามาเพื่อตรวจสอบทิ ศ ทางการวางแนวของเสา
สัญญาณที่เหมาะสมและทาการประมวลผลสัญญาณ โดยจะทาการอ่ าน
ค่ าความเข้ม สัญญาณจากตัวไวร์ เลสแอคเซสพอยต์ระยะไกล และเก็บ
รวบรวมค่ า ความเข้ ม ของสั ญ ญาณที่ อ่ า นได้ ข ณะท าการติ ด ตั้ง เพื่ อ
คานวณหาจุดที่ดีที่สุดในการติดตั้ง

รู ปที่ 4 ไวร์เลสแอคเซสพอยต์แบบระยะไกล
ใช้แลนไร้สายเชื่อมต่ อกับสมาร์ ทโฟน เพื่อให้สมาร์ทโฟนดึ ง
ค่าความเข้มของสัญญาณที่วดั ได้มาประมวลผล

3.3 ข้ อจากัดของระบบ
ระบบที่พฒั นาขึ้นมีขอ้ จากัดดังนี้
- การเริ่ มการติ ดตั้งเครื อข่ายแลนไร้ สายได้ต้องทราบข้อมู ลของจุดติดตั้ง
เบื้องต้น คือ พิกดั ของจุดติดตั้งและค่าความกดอากาศของจุดติดตั้ง
- ไวร์เลสแอคเซสพอยต์แบบระยะไกลที่ใช้ในการพัฒนางานวิจัย ทางาน
ในย่านความถี่ 5 GHz มาตรฐาน IEEE 802.11a/n
- สมาร์ ทโฟนที่ใช้ในการติดตั้ง ต้องรองรั บ Android 5.0 Lollipop ขึ้ นไป
มีเซนเซอร์ที่จาเป็ นต้องใช้ คื อ Accelerometer , Magnetometer, Ambient
Pressure และต้องรองรับการใช้งานเครื อข่ายย่านความถี่ 5 GHz

4. การทดสอบการใช้ งาน
ท าการทดสอบเพื่อหาความแตกต่ างระหว่างการติ ดตั้งแบบ
ทัว่ ไป กับการติดตั้งโดยใช้โปรแกรมประยุกต์ โดยทาการติดตั้งอุป กรณ์
ทดสอบในบริ เวณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยจุดตั้งตั้น(1) จะติดตั้งที่
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ช้ นั 7 และจุดปลายทาง(2) ติ ดทั้งที่ บริ เวณ
ใกล้สนามรักบี้ ดังรู ปที่ 5 และรู ปที่ 6

รู ปที่ 3 โปรแกรมประยุกต์บนสมาร์ทโฟน
3.2.2 อุปกรณ์ไวร์เลสแอคเซสพอยต์ระยะไกลที่ใช้งาน
เลือกใช้ไวร์เลสแอคเซสพอยต์แบบระยะไกล รุ่ น Ubiquiti
Nanobridge M5-25 (NB-5G25) ดังรู ปที่ 4 ทางานในย่านความถี่ 5 GHz

รู ปที่ 5 จาลองบริ เวณที่ใช้ทาการทดสอบ
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การทดสอบหาความแตกต่างระหว่างการติดตั้งแบบทัว่ ไป กับ
การติดตั้งโดยใช้โปรแกรมประยุกต์ดงั รู ปที่ 7 พบว่าการติดตั้งแบบทัว่ ไป
ผูต้ ิ ดตั้งสามารถหาค่าความเข้มสัญญาณได้ดีที่ สุด คือ -54 dBm ส่ วนการ
ติดตั้งโดยใช้โปรแกรมประยุกต์ ผูต้ ิ ดตั้งสามารถหาค่าความเข้มสัญญาณ
ได้ดีที่สุดคื อ -49 dBM ใช้จานวนครั้ งในการปรั บ เสาสัญญาณน้อยกว่า
และใช้เวลาในการติดตั้งลดลง
รู ปที่ 6 บริ เวณที่ใช้ทาการทดสอบ

5. สรุป
ระบบช่ ว ยการติ ด ตั้ง แลนไร้ ส ายระยะไกลแบบมี ทิ ศ ทาง
สามารถช่วยให้ผตู ้ ิดตั้งได้จุดที่เหมาะสมในการติดตั้ง ทั้งยังประหยัดเวลา
ในการติ ดตั้งจริ ง ตัวโปรแกรมประยุกต์บนสมาร์ ทโฟนช่ วยอานวยความ
สะดวกในการติดตั้งได้เป็ นอย่างดี
ผลการด าเนิ น งานพบว่ า นอกจากจะต้ อ งอาศั ย ความรู ้
ทางด้านเน็ต เวิ ร์ ก ยัง ต้องใช้ค วามรู ้ ทางด้า นภู มิ ศาสตร์ เข้ามาช่ ว ยด้ว ย
ผูส้ นใจพัฒนาต่อควรศึกษาด้านนี้เพิ่มเติม

4.1 สภาพแวดล้อมในการทดสอบ
การทดสอบแบ่งเป็ น 2 ขั้นตอน
ขั้นตอนที่ 1 เป็ นการติ ดตั้งทัว่ ไป ทาการนาทีมผูต้ ิ ดตั้ง ติ ดตั้ง
เสาสัญญาณที่จุดเริ่ มต้น แล้วเดินทางต่อไปยังจุ ดปลายทาง จึงเริ่ มท าการ
ติดตั้ง โดยต่อไวร์เลสแอคเซสพอยต์ระยะไกลเข้ากับตัวเสาสัญญาณรู ป
จาน แล้วนาคอมพิวเตอร์เชื่อมต่อตัวไวร์เลสแอคเซสพอยต์ผ่านทางพอร์ ต
Ethernet เพื่ออ่ านค่ าสัญญาณ เริ่ มการติดตั้งแนวระนาบ โดยค่ อยๆปรั บ
มุมเสาสัญญาณไปทีละ 10 องศา และอ่านค่าสัญญาณในแต่ละจุ ด ทาการ
บันทึกเพื่อหาจุดที่สัญญาณแรงที่สุด หลังจากนั้นให้ตรวจสอบข้อมู ลเพื่อ
หาช่ วงที่ จานมี ค่าความเข้มสัญญาณสู ง สุ ด ทาการปรั บมุ มแบบละเอี ยด
บันทึ กค่ า ความเข้มของสั ญญาณ จึ งเริ่ มการติ ดตั้ง ในแนวดิ่ ง และสรุ ป
ความเข้ม สั ญ ญาณสู งสุ ด ที่ อ่ า นค่ า ได้ พร้ อ มทั้ง การวางแนวของเสา
สัญญาณ
ขั้นตอนที่ 2 เป็ นการติ ดตั้งโดยใช้โปรแกรมประยุกต์ ทาการ
แบ่งทีมผูต้ ิ ดตั้งออกเป็ น 2 ที ม และให้แต่ ละทีมประจาจุ ดติ ดตั้ง 2 จุด นา
สมาร์ ท โฟน วางบนแท่ น วางที่ ติ ด อยู่ ก บั ตั ว เสาสั ญ ญาณ แล้ ว เริ่ ม
แลกเปลี่ยนข้อมูลพิกดั และความดันบรรยากาศของ 2 พื้นที่ เริ่ มการปรั บ
มุมในแนวดิ่ ง โปรแกรมจะคานวณมุมที่จานต้องกระทาในแนวดิ่ งไว้ให้
เมื่อปรับเสร็ จแล้ว จึงเริ่ มการติดตั้งในแนวระนาบ ตัวโปรแกรมประยุกต์
จะคานวณทิศทางที่ต้องปรับจานให้ และบันทึ กความเข้มของสัญญาณที่
อ่านได้ ขณะเราทาการหมุ นจานจากซ้ายไปขวา แล้วโปรแกรมประยุกต์
จะรายงานจุดที่เหมาะสมในการติดตั้ง
4.2 ผลการทดสอบและการวิจารณ์ผล

6. กิตติกรรมประกาศ
งานวิจยั นี้ได้รับทุนสนับสนุนจากการแข่งขันพัฒนาโปรแกรม
คอ มพิ ว เตอ ร์ แ ห่ งป ระ เท ศไท ยค รั้ ง ที่ 19 จ าก ศู นย์ เ ท คโนโล ยี
อิเล็กทรอนิ กส์และคอมพิวเตอร์ แห่ งชาติ สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
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บทคัดย่ อ

1. บทนํา

เทคโนโลยีซอฟต์แวร์ ดีฟายนด์เน็ ตเวิร์คได้รับการพัฒนาขึ้ น
เพื่อช่ วยเพิ่มความสะดวกในการจัดการอุปกรณ์ที่มาจากผูผ้ ลิ ตที่แตกต่าง
กัน เพื่อทําให้การบริ หารจัดการอุปกรณ์ทาํ ได้สะดวกมากยิ่งขึ้น อย่างไรก็
ตามอุปกรณ์ประเภทแอคเซสพอยต์ ซึ่ งเป็ นส่ วนสําคัญในระบบเครื อข่าย
แลนไร้ ส ายนั้นยัง ไม่ ไ ด้ รั บ การพัฒ นาให้ ร องรั บ เทคโนโลยี น้ ี มาก
เท่าที่ควร อีกทั้งการควบคุมแอคเซสพอยต์จาํ นวนมากเป็ นการสิ้ นเปลื อง
เวลาและเกิ ด ข้อผิ ด พลาดได้ง่า ย บทความนี้ นําเสนอการพัฒนาแอคเซสพอยต์ใ ห้ มี ค วามสามารถรองรั บ เทคโนโลยีซ อฟต์แ วร์ ดี ฟ ายนด์
เน็ ต เวิ ร์ ค เพื่ อ ที่ จ ะทํา ให้ ก ารควบคุ ม และดู แ ลเครื อข่ า ยเป็ นไปอย่า ง
ครอบคลุมทุกอุปกรณ์ ในเครื อข่ายตั้งแต่อุปกรณ์สวิตช์ไปจนถึ งอุปกรณ์
แอคเซสพอยต์ ระบบที่พฒั นาขึ้นจะทําให้ผดู ้ ูแลเครื อข่ายสามารถควบคุม
สั่งการและออกแบบเครื อข่ ายได้จากศูนย์ก ลางโดยผ่านทางโปรแกรม
ประยุก ต์ โดยที่ ไม่จาํ เป็ นต้องจัดการตั้งค่าอุ ปกรณ์ ทีล ะตัว แล้วทําการ
ทดสอบการส่ งค่าคําสั่งจากโปรแกรมประยุก ต์ไปยังอุ ปกรณ์ ใ นระบบ
ด้วยคําสั่งในหลายรู ปแบบ จากการทดสอบพบว่าระบบให้ เวลาในการ
ตอบสนองที่ดี

การให้บริ การเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ ภายในองค์กรขนาดกลาง
และขนาดใหญ่น้ นั มักจะประกอบด้วยการทํางานร่ วมของอุปกรณ์จาํ นวน
มากและหลากหลายผูผ้ ลิต ซึ่งอุปกรณ์เหล่านี้ ตอ้ งการความยืดหยุน่ และ
ความรวดเร็ วในการทํางาน
นอกเหนื อจากการทํางานและตั้งค่าเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ ใน
รู ปแบบเดิมแล้ว ปั จจุบนั เทคโนโลยีซอฟต์แวร์ ดีฟายนด์เน็ตเวิร์ค (SDN:
Software Defined Network) ได้มีส่วนช่วยในด้านของการจัดการข้อมูล
และบริ หารเส้นทางข้อมูลของเครื อข่ายขนาดใหญ่ ซึ่งสามารถรองรับการ
เชื่ อมต่อและสัง่ งานแก่อุปกรณ์ที่มีมาจากผูผ้ ลิดที่แตกต่างกันได้
องค์ประกอบของซอฟต์แวร์ ดีฟายนด์เน็ตเวิร์คประกอบด้วย 2
ส่ วน คือ 1) อุปกรณ์คอนโทรลเลอร์ (Controller) ซึ่งจะเป็ นส่ วนสั่งการ
และประมวลผลข้อมูลของอุปกรณ์ต่างๆ ที่อยูภ่ ายในเครื อข่าย 2) อุปกรณ์
เครื อข่ายที่รองรับคําสั่งจากคอนโทรลเลอร์ เพื่อใช้ในการกําหนดพอร์ ท
และเส้นทางการเดินทางการส่ งแพ็กเก็ตของข้อมูลที่ได้รับเข้ามา ตัวอย่าง
เช่น อุปกรณ์สวิตซ์
ข้อดีของการนําเทคโนโลยีซอฟต์แวร์ ดีฟายนด์เน็ตเวิร์คมาใช้
งาน คือสามารถช่วยให้ผดู ้ ูแลเครื อข่ายสามารถควบคุมดูแลเครื อข่ายได้
จากศูนย์กลางผ่านทางคอนโทรลเลอร์ โดยผูด้ ูแลเครื อข่ายไม่จาํ เป็ นต้อง
ปรับแต่งค่าของอุปกรณ์ทีละตัว ซึ่งผูด้ ูแลเพียงแค่ออกแบบเครื อข่ายตาม
ความต้องการ แล้วคอนโทรลเลอร์ จะทําหน้าที่ส่งคําสัง่ ไปยังอุปกรณ์ที่
เกี่ยวข้องโดยอัตโนมัติ
โปรโตคอลโอเพ่นโฟลว (Openflow Protocol) ใช้สาํ หรับการ
ส่งคําสัง่ และรับผลลัพธ์ระหว่างคอนโทรลเลอร์ และอุปกรณ์เครื อข่ายที่อยู่
ภายในการควบคุม ซึ่งปั จจุบนั ผูผ้ ลิตอุปกรณ์เครื อข่ายหลายรายได้ทาํ การ
ผลิตอุปกรณ์สวิตซ์ที่รองรับซอฟต์แวร์ ดีฟายนด์ออกมาหลากหลาย แต่มี
การผลิตอุปกรณ์แอคเซสพอยต์สาํ หรับเครื อข่ายไร้สายเพียงเล็กน้อย
ดังนั้นในบทความนี้ ผูว้ ิจยั นําเสนอการพัฒนาแอคเซสพอยต์ที่
รองรับซอฟต์แวร์ ดีฟายดน์เน็ตเวิร์ค เพือ่ ให้ผดู ้ ูแลเครื อข่ายนั้นสามารถ
ควบคุม ตรวจสอบ สัง่ การ และแก้ไขการตั้งค่าอุปกรณ์แอคเซสพอยต์ที่
อยูใ่ นความดูแลผ่านคอนโทรลเลอร์ ที่ศูนย์กลาง ซึ่งทําให้มีความสะดวก
และลดความผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากการตั้งค่าของผูด้ ูแลระบบเองด้วย

Abstract

Software-defined network (SDN) technology has been
developed to ease the management of a large volume of equipment,
especially from different manufacturers. However, wireless access
points, which are the main components of wireless LAN, have not been
given much support for SDN. Moreover, controlling a large number of
access points potentially waste a lot of time and is very error-prone.
This article introduces the development of SDN-enabled access points.
This will provide complete management of all network equipment,
ranging from switches to wireless access points. The proposed system
will allow network operator to control, command, and design networks
from the center application instead of accessing each device one by one.
Experiments show that, even with a high amount of requests, all devices
can respond in a timely manner.
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2. งานและทฤษฎีทเี่ กีย่ วข้ อง

3.1 ภาพรวมของระบบ

ในการวิ จ ัย นี้ นํา เทคโนโลยี ซ อฟต์แ วร์ ดี ฟ ายนด์ เ น็ ต เวิ ร์ ค
(SDN)[1] ที่มีจุดมุ่งหมายสําหรับจัดการอุปกรณ์สวิตซ์และอุปกรณ์อื่นๆ
ของเครื อข่าย เพื่อควบคุ มทิ ศทางการไหลของข้อมูล รวมถึ งตรวจสอบ
และตอบสนองปั ญหาที่ เ กิ ดขึ้ นในเครื อข่ายขนาดใหญ่ได้อย่างรวดเร็ ว
โดยผ่านทางโปรโตคอลโอเพ่นโฟลว (Openflow Protocol)[2] มาใช้เพื่อ
เป็ นแนวทางในการพัฒ นาให้ แ อคเซสพอยต์ท ั่ว ไปสามารถรองรั บ
ซอฟต์แวร์ดีฟายนด์เน็ตเวิร์คได้
อุปกรณ์เครื อข่ายที่รองรับโปรโตคอลโอเพ่นโฟลวจะแบ่งการ
ทํางานออกเป็ น 2 ส่ วน คือ 1) ส่ วนที่ทาํ หน้าที่รับส่ งข้อมูลในระบบ 2)
ส่วนที่รับคําสัง่ ควบคุมจากคอนโทรลเลอร์ เพื่อกําหนดค่าการทํางานของ
อุ ป กรณ์ แ ละทํา ให้ อุ ป กรณ์ ส ามารถใช้ ง านได้ต ามที่ ผู้ดู แ ลเครื อข่ า ย
ออกแบบไว้ อีกทั้งยังรองรับมาตรฐานแบบเปิ ด (Open-Standard)[3] ซึ่ ง
จะทําให้อุปกรณ์เครื อข่ายสามารถทํางานร่ วมกันได้แม้จะมาจากผูผ้ ลิ ตที่
แตกต่างกัน
สําหรับโครงสร้ างที่ใช้ในการพัฒนาคอนโทรลเลอร์ น้ นั มีให้
เลื อกใช้งานหลากหลาย เช่ น NOX[4] POX[5] FlashLight[6] Ryu [7]
โดยผู้วิ จ ัย เลื อ กศึ ก ษาโครงสร้ า งคํา สั่ง ของ Ryu สํา หรั บ ใช้ พ ัฒ นา
คอนโทรลเลอร์ ในงานวิจยั นี้ เนื่ องจาก Ryu รองรั บการพัฒนาชุดคําสั่ง
ด้วยภาษาไพทอน (Python) เป็ นหลักและมีไลบรารี ไพทอนให้เลื อกใช้
หลากหลาย ซึ่งเหมาะแก่การศึกษาเพราะสามารถทําความเข้าใจได้ง่าย ซึ่ ง
จากการศึ กษาการไลบรารี การทํางานของ Ryu นั้น สามารถสรุ ปได้ว่า
คอนโทรลเลอร์ น้ ันจะมี การส่ งคําสั่งให้ กบั อุ ปกรณ์ ในเครื อข่ายอยู่สอง
ประเภท คือการส่งคําสั่งเพื่อร้ องขอค่าสถานะต่างๆ และการสั่งคําสั่งเพื่อ
ทําการตั้งค่าสถานะต่างๆของอุปกรณ์
สําหรั บ การพัฒนาซอฟต์แ วร์ บนอุป กรณ์ แ อคเซสพอยต์จ ะ
เลือกใช้แพลทฟอร์มที่สามารถพัฒนาเฟิ ร์ มแวร์ และเพิ่มเติมซอฟต์แวร์ ได้
ซึ่ งคือ โอเพ่นดับบลิ วอาร์ ที (OpenWRT)[8] ที่เป็ นเฟิ ร์ มแวร์ ที่มีผูใ้ ช้งาน
แพร่ หลาย และมีรหัสต้นฉบับเปิ ด ทําให้สามารถนํามาใช้งานและพัฒนา
ได้โดยไม่ต้องเสี ยค่าใช้จ่ายใดๆ โดยสามารถนํามาพัฒนาและเพิ่มเติ ม
ความสามารถให้กบั แอคเซสพอยต์ธรรมดาให้สามารถรองรับการทํางาน
ของซอฟต์แวร์ดีฟายนด์เน็ตเวิร์คได้

ภาพรวมของระบบสามารถแสดงได้ดงั รู ปที่ 1 โดยเริ่ มต้น
ผูด้ ูแลเครื อข่ายจะทําการเปิ ดใช้งานคอนโทรลเลอร์ ที่จุดศูนย์กลาง (จุด A
ในรู ปที่ 1) จากนั้นเมื่อแอคเซสพอยต์ (จุด B ในรู ปที่ 1) เชื่ อมต่อกับระบบ
เครื อข่ายได้แล้ว แอคเซสพอยต์จะทําการเชื่ อมต่อไปยังคอนโทรลเลอร์
เพื่อให้คอนโทรลเลอร์ ทราบสถานะการเชื่ อมต่อของตนเอง จากนั้นเมื่อ
ผูด้ ูแลเครื อข่ายทําการตั้งค่าเครื อข่าย หรื อทําการตรวจสอบสถานะของ
เครื อข่าย คอนโทรลเลอร์ จะส่ งคําสั่งไปยังแอคเซสพอยต์ที่เชื่ อมต่ออยูใ่ น
เครื อข่ายที่ตนเองควบคุมอยู่ และแอคเซสพอยต์จะทําการแก้ไขการตั้งค่า
พื้นฐานของตัวเอง ให้สอดคล้องกับการทํางานของเครื อข่ายตามที่ผดู ้ ูแล
เครื อข่ายออกแบบไว้ จากในรู ป จะเห็นได้วา่ เส้นทางการเชื่ อมต่อระหว่าง
แอคเซสพอยต์และคอนโทรลเลอร์ (Control Flow) และเส้นทางการส่ ง
ข้อมูลทัว่ ไป (Data Flow) นั้นไม่ได้เป็ นเส้นทางเดียวกันในเชิ งทฤษฎี แต่
ในเชิ งกายภาพนั้นยังคงใช้งานสายแลนและอุปกรณ์เครื อข่ายเดียวกันอยู่

รู ปที่ 1 ภาพรวมของระบบ

3. รายละเอียดการพัฒนา
งานวิจยั นี้เป็ นการออกแบบการเชื่อมต่อระหว่างอุปกรณ์แอคเซสพอยต์และคอนโทรลเลอร์ เมื่ อผูด้ ู แลระบบสั่งการการเปลี่ ยนแปลง
เครื อข่าย คอนโทรลเลอร์ จะประมวลผลจากค่าที่ผดู้ ู แลเครื อข่ายกําหนด
จากนั้นคอนโทรลเลอร์ จะส่งข้อความไปยังอุปกรณ์แอคเซสพอยต์ที่อยูใ่ น
การควบคุม เพื่อให้แอคเซสพอยต์น้ นั ๆเปลี่ ยนแปลงการตั้งค่าของตนเอง
และทําให้การใช้งานเครื อข่ายเป็ นไปตามที่ผดู ้ ูแลระบบต้องการ
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3.3 ข้ อจํากัดของระบบ

3.2 การออกแบบและพัฒนาระบบ

การพัฒนาระบบแบ่งออกเป็ น 2 ส่ วนคือ 1) คอนโทรลเลอร์
และ 2) แอคเซสพอยต์ แสดงดังรู ปที่ 2
ในส่ วนคอนโทรลเลอร์ (จุด A ในรู ปที่ 2) จะประกอบด้วย
ส่ วนของแอพพลิเคชัน่ ที่ใช้ในการจัดการและหน้าจอผูใ้ ช้งาน เมื่อผูด้ ูแล
เครื อข่ายทําการเปิ ดโปรแกรม คอนโทรลเลอร์ จะทําการจองพอร์ ตเพื่อใช้
ซอคเก็ตเซิ ร์ฟเวอร์ เอาไว้ เพื่อให้แอคเซสพอยต์ในระบบทําการเชื่ อมต่อ
เมื่อแอคเซสพอยต์ทาํ การเชื่อมต่อเข้ามาในเครื อข่าย คอนโทรลเลอร์ จะทํา
การสร้างเทรดเพื่อสร้างการเชื่ อมต่อกับแอคเซสพอยต์น้ นั ๆ
จากนั้นผูด้ ูแลระบบจะทําหน้าที่ออกแบบเครื อข่ายไร้ สายให้มี
การทํางานตามที่ตอ้ งการ แล้วอุปกรณ์คอนโทรลเลอร์ จะทําหน้าที่แปลง
คําสัง่ ของผูด้ ูแลเครื อข่ายให้อยูใ่ นรู ปแบบของโปรโตคอลที่ใช้เพื่อสื่ อสาร
ระหว่างคอนโทรลเลอร์ และแอคเซสพอยต์ แล้วส่ งไปยังแอคเซสพอยต์ที่
ควบคุมอยู่ผ่านทางอุปกรณ์ เครื อข่ายอื่ นๆ เช่ น สวิตซ์ เพื่อทําการส่ งต่ อ
ข้อมูลไปยังอุปกรณ์แอคเซสพอยต์ที่อยูภ่ ายในความควบคุมของผูด้ ูแล
ในส่ วนของแอคเซสพอยต์ (จุด B ในรู ปที่ 2) ผูว้ ิจยั เลื อกใช้
งานเฟิ ร์ มแวร์ OpenWRT เพื่อทําให้ส ามารถพัฒนาโปรแกรมบนแอค
เซสพอยต์ได้อย่างอิสระ หลังจากที่แอคเซสพอยต์ได้ทาํ การเชื่ อมต่อกับ
คอนโทรลเลอร์ผา่ นซอคเก็ตแล้ว แอคเซสพอยต์จะทําการรอรับคําสั่งจาก
คอนโทรลเลอร์
หลังจากนั้นเมื่อแอคเซสพอยต์ได้รับคําสัง่ จากคอนโทรลเลอร์
ซอฟต์แวร์ ที่ถูกพัฒนาไว้บนเฟิ ร์ มแวร์ จะทําหน้าที่ ปรั บตั้งค่าของระบบ
เพื่อตอบสนองเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าของตนเองตามที่ผูด้ ูแลเครื อข่ายได้
ออกแบบไว้ และทําการแจ้งกลับไปยังคอนโทรลเลอร์ ว่าตนเองได้ทาํ การ
เปลี่ยนแปลงการตั้งค่าเรี ยบร้อยแล้ว แล้วจึงทําการรอคําสัง่ ถัดไป

อุปกรณ์แอคเซสพ้อยต์ที่นาํ มาใช้งานจะต้องสามารถติดตั้ง
เฟิ ร์ มแวร์ OpenWRT ได้ และอุปกรณ์ที่ทาํ หน้าที่เป็ นคอนโทรลเลอร์ น้ นั
จะต้องสามารถใช้งานโปรแกรมที่พฒั นาด้วยภาษาไพทอนได้

4. การทดสอบการใช้ งาน
ผูว้ ิจยั ทดสอบระบบในส่ วนของเวลาที่ ใช้สําหรั บตอบสนอง
(response time) ของแอคเซสพอยต์ต่อคําสัง่ ที่ได้รับจากคอนโทรลเลอร์
ในคําสัง่ รู ปแบบต่างๆ

รู ปที่ 3 อุปกรณ์การทดลอง

รู ปที่ 4 สภพแวดล้อมในการทดลอง

4.1 สภาพแวดล้ อมในการทดสอบ
การทดสอบระบบแอคเซสพอยต์ที่รองรับซอฟต์แวร์ ดีฟายนด์
เน็ตเวิร์ค จะทําการทดสอบโดยการทําการเชื่ อมต่อแอคเซสพอยต์เข้ากับ
คอนโทรลเลอร์ และทําการจับเวลาที่แอคเซสพอยต์ใช้ในการตอบสนอง
ต่อคําสัง่ เมื่อผูด้ ูแลเครื อข่ายทําการส่ งคําสั่งออกไป โดยจะนําเวลาที่แอคเซสพอยต์ตอบกลับมาถึ งคอนโทรลเลอร์ หักลบกับเวลาที่ ส่งคําสั่งออก
จากคอนโทรลเลอร์ จะได้เวลาทั้งหมดที่แอคเซสพอยต์ใช้เพื่อตอบสนอง
ต่อคําสัง่ จากคอนโทรลเลอร์ (Round trip time:Tr) ดังแสดงได้ในรู ปที่ 5

รู ปที่ 2 องค์ประกอบของระบบ
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5. บทสรุป
งานวิจยั นี้ นาํ เสนอการพัฒนาระบบแอคเซสพอยต์ที่ รองรั บ
ซอฟต์แวร์ ดีฟายดน์เน็ ตเวิร์ค โดยใช้คอนโทรลเลอร์ ที่ศูนย์กลางในการ
ควบคุ มแอคเซสพอยต์ ซึ่ งในขณะนี้ แอคเซสพอยต์สามารถรองรับการ
ตรวจสอบสถานะของเครื อข่าย และสามารถเปลี่ ยนแปลงค่าพื้นฐานของ
ตนเองตามการตั้งค่าเครื อข่าย ซึ่ งทําให้ผูด้ ูแลเครื อข่ายสามารถออกแบบ
และปรั บแต่งเครื อข่ายไร้ สายของตนเองได้อย่างสะดวกและรวดเร็ วขึ้ น
รวมทั้งช่วยลดความผิดพลาดที่เกิดจากความผิดพลาดของมนุษย์ดว้ ย
สําหรับการพัฒนาต่อในอนาคต ผูว้ ิจยั สามารถพัฒนาหน้าจอ
ติดต่อกับผูใ้ ช้ให้สามารถใช้งานได้ง่าย เพิ่มคําสัง่ ในการควบคุมการตั้งค่า
อุปกรณ์แอคเซสพอยต์ให้สามารถปรับแต่งคุณสมบัติของเครื อข่ายไร้ สาย
ได้อย่างละเอียดมากขึ้น

รูปที่ 5 แผนผังแสดงขั้นตอนในการทดลอง
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รูปที่ 6 การทดลองเวลาที่ใช้ในการตอบสนองต่อคําสัง่

4.2 ผลการทดสอบและวิจารณ์ ผล

จากผลการทดสอบดังรู ปที่ 6 การทดสอบส่งคําสั่งชนิ ด get จะ
เห็นได้วา่ คําสัง่ get ssid นั้นใช้เวลาเฉลี่ยมากกว่าคําสั่ง get อื่นๆ เนื่ องจาก
ค่าตัวแปรของ ssid นั้นมีจาํ นวนที่มากกว่าตัวแปรของ qos และ client ทํา
ให้ตอ้ งใช้เวลาในการประมวลผลและส่ งค่ากลับมานานกว่า เช่ นเดี ยวกับ
การทดลองส่ งคําสั่งชนิ ด set ที่คาํ สั่ง new ssid นั้นใช้เวลาเฉลี่ ยมากกว่า
คําสัง่ set อื่นๆ
และจากการผลการทดสอบส่ งคําสั่งทั้งสองรู ปแบบ ดังแสดง
ได้ตามรู ปที่ 5 จะสังเกตได้วา่ เวลาที่ใช้ในการตอบสนองต่อคําสั่งชนิ ด get
โดยเฉลี่ยรวมแล้วใช้เวลาน้อยกว่าคําสัง่ ชนิด set ซึ่ งแอคเซสพอยต์จะต้อง
ใช้เ วลาในการแก้ไขค่ าตัว แปรต่ างๆภายใน และต้อ งทําการรี เ ซ็ ตการ
เชื่ อมต่อแบบไร้สายเพื่อให้การตั้งค่าที่ทาํ การตั้งค่าไปสามารถแสดงผลได้
อย่างถูกต้อง ทําให้ตอ้ งใช้เวลาในการตอบสนองสู งกว่าคําสั่งชนิ ด get ที่
แอคเซสพอยต์จะใช้เวลาในการอ่านค่าตัวแปรต่างๆที่ ใช้ในการตั้งค่ามา
เท่านั้น ไม่จาํ เป็ นต้องแก้ไขค่าและรี เซ็ตการเชื่ อมต่อ
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ออกแบบและประเมินผลโปรแกรมควบคุมกล้ องบน Raspberry Pi เพือ่ ผู้พกิ ารทีม่ ีสายตาเลือนราง
Design and assessment of camera-controller program on raspberry pi for low vision users
ยุพดี หัตถสิน1 ณัชชนม์ คาจุมพล2 ปพน เทพสาร3 ขวัญชัย เอือ้ วิริยานุกลู 4 อรรถพล วิเวก5 ณัฐชาสิทธิ์ ชู เกียรติขจร6 ปณต พุกกะพันธุ์7 และ ปิ ยพล ยืนยงสถาวร8
1,2,3,4,5,6,7,8
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชี ยงใหม่
128 ถนนห้วยแก้ว ตาบลสุเทพ อาเภอเมือง จังหวัดเชี ยงใหม่ 50300 โทรศัพท์ 085-1647683 E-mail: UHT@rmutl.ac.th
source code programs of this research are created to accommodate on
the user interface of the reading on a camera reading, a PDF file, and an
E-Book file. Those programs can respond on the monitor as the user
Interface. Then the users can select the four color modes of the RGB,
White background/Black letters, Black background/White letters, and
Blue background/Yellow letters. The letters and images can enlarge and
be 1-10 times magnification based on adjustments. Research
examinations are obtained from the evaluation of the normal vision
people and those with low vision. The evaluations consist of the design
of the control-device-box dimension, the size of the screen its intuitive
mode, the ease-of-use, the working in program modes of camera, PDF
file, and E-Book, respectively. Overall results remained very good. This
takes the pricing and cost savings over 4-5 times.

บทคัดย่ อ
งานวิจยั นี้ ได้ออกแบบและพัฒนาโปรแกรมบนกล้องวงจรปิ ด
เพื่อช่วยในการขยายภาพและตัวหนังสื อ แก่ผพู้ ิการทางสายตาประเภทที่มี
สายตาเลือนรางให้มองเห็ นได้ถูกต้องและชัดเจนมากขึ้น โดยมุ่งเน้นที่จะ
ใช้ทรัพยากรที่มีอยูภ่ ายในประเทศ เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการนาเข้า ทาให้
ต้น ทุ น ในการผลิ ต ต่ า ลง การด าเนิ น งานวิ จ ัย นี้ ต้ อ งอาศัย มอนิ เ ตอร์
ทัช สกรี น มี ก ารใช้ Raspberry Pi เป็ นไมโครคอนโทรลเลอร์ ที่มี โมดู ล
กล้องประกอบร่ วมด้วย และใช้แ ขนจับ จอคอมพิวเตอร์ ที่เป็ นขาตั้งจอ
ของ LED LCD มี ก ารอาศัย คอมไพล์ เ ลอร์ ชื่ อ ไพธอนในการเขี ย น
โปรแกรมควบคุมระบบ และสร้ าง 3 โปรแกรมช่ วยคือ โปรแกรมกล้อง
โปรแกรมอ่านไฟล์ PDF และโปรแกรมอ่านไฟล์ E-Book สาหรับใช้เป็ น
User Interface ที่ ส ามารถเลื อกโหมดสี ได้ 4 แบบ คือ สี RGB, พื้ น หลัง
ขาว/ตัว หนังสื อ ด า, พื้ น หลัง ด า/ตัว หนั ง สื อ ขาว, และพื้ น หลังน้ าเงิ น /
ตัวหนังสื อเหลือง โดยสามารถขยายภาพได้ 1-10 เท่า ผลทดลองได้จาก
การประเมินของผูใ้ ช้ งานที่ มีสายตาปกติ และผูม้ ี สายตาเลื อนราง โดยมี
ประเด็นด้านการออกแบบขนาดกล่ องควบคุ ม อุ ป กรณ์ ด้านขนาดของ
หน้าจอ ด้านความใช้งานง่าย มี โหมดกล้อง โหมดอ่านไฟล์ PDF และ
โหมดอ่านไฟล์ E-Book ตามลาดับ ซึ่ งผลลัพธ์โดยรวมอยู่ในเกณฑ์ที่ ดี
มาก และมีดา้ นราคาต้นทุนผลิตที่ประหยัดได้มากกว่า 4 ถึง 5 เท่า

Keywords: CCTV magnification, touch screen, raspberry pi, low vision
users

1. บทนา
จากการสารวจสถิติผพู้ ิการทางด้านการมองเห็นของกระทรวง
การพัฒ นาสั งคมและความมัน่ คงของมนุ ษ ย์ พบว่าปั จ จุ บ ัน มี ผู ้พิ ก าร
ทางด้านการมองเห็ นในประเทศไทย เพิ่มมากขึ้น ในแต่ละปี [1] ซึ่ งเมื่ อ
เทียบกับผูพ้ ิการทั้งหมดแล้ว ผูพ้ ิการทางด้านการมองเห็น มีจานวนมากถึ ง
12%[2] แต่ ท ว่ า สื่ อ และอุ ป กรณ์ ที่ ช่ ว ยเหลื อ อ านวยความสะดวก ที่
เกี่ ยวข้องกับ ผู ้พิ ก ารดังกล่ าวนั้น มี น้ อย อี ก ทั้งยังมี ราคาที่ สู ง เนื่ องด้ว ย
อุปกรณ์ ส่วนใหญ่ตอ้ งนาสิ นค้าเข้ามาจากต่างประเทศ เพราะในประเทศ
ไทย ยังไม่ มี นัก พัฒ นาเทคโนโลยีใ ห้ ค วามสนใจทางด้านเทคโนโลยี
ช่ วยเห ลื อเกี่ ยวกั บ ผู ้ พิ ก ารดั ง ก ล่ าวม าก เท่ าที่ ค วร ก ารพั ฒ น า
โปรแกรมควบคุมกล้องด้วยการใช้ Raspberry Pi บนเครื่ องขยายภาพและ
ตัวอักษร (CCTV) สาหรับผูพ้ ิการสายตาเลื อนราง ยังเป็ นสิ่ งที่ขาดแคลน
เนื่ องจากเป็ นเทคโนโลยีที่มี ราคาสู ง และมี แนวโน้ม ว่าจะสู งขึ้ น เรื่ อยๆ
เนื่ อ งจากมี ก ารพัฒ นาคุ ณ สมบั ติ ข องเครื่ อ งเพิ่ ม ขึ้ น อยู่ต ลอดเวลา ใน
ประเทศไทยนั้น พบว่าส่ วนใหญ่ยงั ใช้ CCTV รุ่ นเก่า ซึ่งใช้มานาน ทาได้

คาสาคัญ: เครื่ องขยายภาพและตัวอักษร, ทัชสกรี น, ราสเบอร์ รี่พาย, ผูม้ ี
สายตาเลือนราง

Abstract
This research has designed and developed a program on
CCTV to help in expanding the image and the text for low vision users
to see more clearly and accurately. This research focuses to use the
resources that are available in Thailand to reduce the cost of imported
devices. The research relies on a touch screen monitor and a Raspberry
Pi microcontroller with the camera module assembly. It needs a
computer monitor arm with the LED LCD monitor stand. It is
programmed to control the system based on the Python compiler. Three
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เพียงขยายภาพเท่านั้น ไม่มีคุณสมบัติอื่นเพิ่มมากนัก ซึ่ งราคาที่ซ้ื อมานั้น
อยูใ่ นหลักแสนบาท และปั จจุบนั ก็ยงั คงมีราคาที่หลักแสนเช่นเดิม ดังนั้น
เป้ าหลักในการการพัฒนางานวิจยั นี้ จึงมุ่งไปที่การเพิ่มเติมความสามารถ
และแนวทางลดต้นทุ น ในการผลิ ตลง เพื่ อเป็ นการลดข้อจากัด ในเรื่ อง
ค่ า ใช้ จ่ า ย เพื่ อ ช่ ว ยเหลื อ ผู ้พิ ก ารทางสายตาเลื อ นรางให้ มี โ อกาสใน
การศึกษาเรี ยนรู้ และการอ่านเพิม่ มากขึ้นจากที่เป็ นอยูใ่ นปั จจุบนั

3. การดาเนินงานวิจยั
3.1 การออกแบบกรอบแนวคิดและการทางานระบบ
การออก แ บ บ ก รอบ ค วามคิ ดแ ส ดงได้ ดั ง รู ป ที่ 1 อั น
ประกอบด้ ว ยบล็ อ กแรเงาสองส่ ว นคื อ ส่ ว นทางซ้ า ยมื อ เป็ นการใช้
Controller ซึ่ งเชื่ อมต่ อ กั บ ตั ว ของกล้ อ งและห น้ า จอ โดยมี ก ารใช้
ไมโครโปรเซสเซอร์ Raspberry Pi พร้อมทั้งมีหน้าจอที่ใช้แสดงผล

2. ทฤษฎีทเี่ กีย่ วข้ อง
2.1 Raspberry Pi
Raspberry Pi[3] คื อ บอร์ ดคอมพิ วเตอร์ ข นาดเล็ก ที่ สามารถ
เชื่อมต่อกับจอมอนิ เตอร์ คียบ์ อร์ ด และเมาส์ได้ สามารถนามาประยุกต์ใช้
ในการทาโครงงานอิเล็กทรอนิ กส์ การเขียนโปรแกรม หรื อเป็ นเครื่ อง
คอมพิวเตอร์ ต้ งั โต๊ะขนาดเล็ก ไม่ว่าจะเป็ นการทางานแบบ Spreadsheet
Word Processing เพื่อท่ องอิ น เทอร์ เน็ ต เพื่ อส่ งอี เมล หรื อเพื่ อเล่ น เกมส์
อีกทั้งยังสามารถเล่นไฟล์วีดีโอความละเอียดสู ง (High-Definition) ได้

ใช ้ Controller

่ มต่อกล ้อง
เชือ
และ หน ้าจอ
โดยใช ้
Raspberry Pi

แสดงผลของ
ภาพทีห
่ น ้าจอ

ใช ้ Manual
เปิ ด/ปิ ด เครือ
่ ง

ปรับความสว่างแสง
ทีต
่ ัวเครือ
่ ง

วางเอกสารบน
แท่นวาง
ขยาย/ลด
ขนาดภาพ

2.2 เทคโนโลยีของ Touchscreen (ทัชสกรีน)
เทคโนโลยีของทัชสกรี น[4] เป็ นโครงสร้ างแบบ Capacitive
จะประกอบด้วยแผ่นแก้วเคลือบผิวด้วยอ็อกไซด์ของโลหะแบบโปร่ งแสง
เวลาใช้งานจะมีการป้ อนแรงดันไฟฟ้ า ที่ มุมทั้งสี่ ของ Touch screen เพื่อ
สร้างสนามแม่เหล็กไฟฟ้ าที่ มีความเข้มสม่ าเสมอตลอดทัว่ ทั้งแผ่น ผูใ้ ช้
จะต้อ งใช้ นิ้ ว มื อ เปล่ าๆ สั ม ผัส ที่ จอ เพื่ อ ดึ งกระแสจากแต่ ล ะมุ ม ที่ ใ ห้
แรงดันตกลง แล้วแผงวงจรควบคุมก็จะคานวณเป็ นตาแหน่ งที่ สัมผัสได้
จุดแข็งของเทคโนโลยีน้ ี คือ หน้าจอมีความคมชัด เพราะแสงจากหน้าจอ
สามารถผ่านออกมาได้ และสามารถหาตาแหน่งที่สมั ผัสได้ละเอียด

ปรับความสว่าง
แสงของ
หน ้าจอ

รู ปที่ 1 กรอบแนวคิดด้านทางานของเครื่ อง CCTV
ส่ วนแรเงาทางขวามือเป็ นการใช้ Manual หรื อส่ วนติดต่อกับ
ผูใ้ ช้งาน (User interface) มี 5 บล็อกคือ 1) สวิตซ์เปิ ด-ปิ ดการทางานของ
เครื่ อง 2) สวิตซ์แบบหมุนเพื่อเลื อกปรับแสงสว่างที่ตวั เครื่ องให้ฉายลงที่
เอกสาร 3) แท่นวางเอกสารสาหรับให้กล้องถ่ายภาพ 4) ฟั งก์ชนั ให้เลื อก
ขยายขนาดหรื อ เลื อ กลดขนาดของภาพบนหน้ าจอแสดงผล และ 5)
ฟังก์ชนั ให้ปรับแสงสว่างของหน้าจอแสดงผล
หลักการทางานของระบบคือ เมื่อผูใ้ ช้ตอ้ งการใช้งาน จะต้อง
เปิ ดสวิตช์เครื่ อง แล้วตัวกล้องและหน้าจอแสดงผลก็จะเริ่ มทางาน โดยตัว
กล้องจะส่ งภาพแสดงผลออกทางหน้ าจอแสดงผล จากนั้น ผู ้ใ ช้จะน า
เอกสารที่มีรูปภาพหรื อตัวอักษรที่ตอ้ งการขยายเพื่อการมองเห็นที่ชดั เจน
ขึ้น มาวางไว้ตรงแท่นวางที่อยูใ่ นบริ เวณตาแหน่ งที่เลนส์กล้องส่ องอยู่ จะ
ท าให้ ภ าพเอกสารดั ง กล่ า วปรากฏบนหน้ า จอแสดงผล ซึ่ งผู้ใ ช้ ง าน
สามารถปรับแสงสว่างและสามารถย่อ/ขยายภาพให้มองชัดเจนขึ้นได้ตาม
ต้องการ โดยการย่อ/ขยายนั้น เนื่ องจากงานวิจยั นี้ได้ใช้เทคโนโลยีหน้าจอ
ทัชสกรี น ผูใ้ ช้จึงสามารถใช้เทคโนโลยีมอนิ เตอร์แบบมัลติทชั ของ Dell
20 Touch Monitor รุ่ น E2014T เพื่ อสามารถย่อ/ขยายภาพที่ ป รากฏบน
หน้าจอแสดงผลได้อย่างง่ายสะดวก

2.3 ประเภทของผู้ที่มีสายตาเลือนราง
ในขณะที่ ผูม้ ีสายตาเลื อนรางถู ก แบ่ งเป็ นหลายประเภทของ
การมองเห็ น ในบางคนเห็ นชัดมาก ในบางคนเห็ น ชัดน้อย หรื อกระทัง่
มองเห็ นสี ที่ถนัดแตกต่ างกัน ออกไป จากการสอบถาม อาจารย์วชั ชิ ระ
หาญกล้า[5] ครู สอนเด็กสายตาเลือนราง พบว่า ลักษณะการมองเห็นของ
นัก เรี ย นที่ มี ส ายตาเลื อ นรางในโรงเรี ยนสอนคนตาบอดฯ จะมี ค วาม
แตกต่างกันไป บางคนสามารถอ่านตัวหนังสื อที่มีขนาดกลางได้ แต่บาง
คนก็ไม่สามารถอ่านได้ ในการมองเห็นที่แย่ที่สุดของนักเรี ยนในโรงเรี ยน
คื อ จะมองเห็ น และอ่ า นได้ ใ นตัว หนั ง สื อ ขนาด 8 นิ้ ว ซึ่ งถื อ ว่ า เป็ น
ตัวหนังสื อที่มีขนาดใหญ่มาก อีกทั้งการมีความถนัดในการอ่านก็ต่างกัน
บางคนถนัดในการอ่ านหนังสื อตัวหนังสื อสี ดา/พื้ น หลังสี ข าว บางคน
ถนัดในการอ่านตัวหนังสื อสี ขาว/พื้นหลังสี ดา บางคนถนัดในการอ่าน
ตัวหนังสื อสี เหลือง/พื้นหลังสี น้ าเงิน หรื อในบางคนจะถนัดอ่านในสี ปกติ
ทัว่ ไป
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1. จอทัชสกรี น

การออกแบบและประกอบชิ้ นส่ วนฮาร์ ดแวร์ แสดงให้เห็นได้
ในรู ปที่ 2 โดยแรกสุดจะทาการประกอบจอทัชสกรี น(จุดที่ 1) กับขาตั้งจอ
(จุ ด ที่ 2) เข้า ด้ ว ยกัน จากนั้ นยึ ด ขาตั้ง จอ (LED LCD รุ่ น EM32136 swivel arm) เข้ากับโต๊ะ และเมื่อกดสวิตช์เปิ ดเครื่ อง จะทาให้มีไฟจ่ายเข้า
ระบบ ส่ ง ผลให้ จุ ด ที่ 1 และจุ ด ที่ 3 เริ่ มท างาน เมื่ อ จุ ด ที่ 3 ซึ่ งเป็ น
Raspberry Pi เริ่ มทางาน ทาให้มีไฟจ่ายเข้าจุดที่ 4 และส่ งผลให้จุดที่ 4 ซึ่ ง
เป็ นโมดู ลกล้องเริ่ มทางาน โดยตัวกล้องจะรั บภาพจากแท่นรองเอกสาร
แล้วแสดงผลภาพออกทางจุดที่ 1 ซึ่งเป็ นจอมอนิ เตอร์ เอาท์พุตสาหรับผูม้ ี
สายตาเลือนรางให้สามารถปรับย่อ/ขยายภาพได้
3.3 การออกแบบส่ วนประกอบด้านซอฟต์ แวร์
ระบบการทางานเมื่อเขียนเป็ นโปรแกรมควบคุมในลักษณะ
แผนผังงานแสดงได้ดงั ในรู ปที่ 3 มีการดาวน์โหลดไฟล์ Open-Source มา
ประยุกต์โดยใช้ซอฟต์แวร์ ค อมไพล์เลอร์ ชื่อไพธอน [6-7] ในการเขียน
โปรแกรม จะทาการตรวจสอบเมื่ อมี การกดสวิตช์เปิ ดเครื่ อง ระบบจะ
เรี ยกใช้ Qt บน Raspberry Pi (RPi) เพื่อรันคาสั่งผ่านการเรี ยกใช้ไลบรารี่
Pi camera เพื่ อ ให้ ใ ช้งานใน UI Mode (User Interface) หลังจากนั้น ตัว
ผูใ้ ช้งานต้อ งเป็ นผูเ้ ลื อ กโหมดการท างานของเครื่ อ ง โดยมี ใ ห้ เลื อก 3
โหมด คือ Camera, PDF, และ E-Book เมื่อผูใ้ ช้งานทาการเลือกโหมดใช้
งานเสร็ จแล้ว ระบบก็จะทาการเปิ ดโปรแกรมตามผูใ้ ช้งานเลื อกและจะ
แสดงผลออกทางหน้าจอมอนิ เตอร์ ตามการเลือกดังกล่าว

3. Raspberry Pi

2. ขาตั้งจอ แบบ
Swivel LCD Arm

4. โมดูลกล้อง

รูปที่ 2 ออกแบบกาหนดตาแหน่งของอุปกรณ์เพื่อใช้งาน
เปิ ดเครือ
่ ง

เรียกใช ้ Qt บน RPi

เรียกใช ้ Pi camera บน RPi

ใช ้งาน UI Mode
ใช่

ใช ้งานกล ้อง

เลือกใช ้งานกล ้อง

ไม่ใช่

รู ปที่ 4 ติดตั้งเครื่ องขยายภาพและตัวอักษรพร้อมใช้งาน

ใช่

ใช ้งาน PDF

เลือกใช ้งาน PDF

4. ผลทดลองงานวิจยั และวิจารณ์ ผล

ไม่ใช่

รู ปที่ 4 เป็ นผลงานเมื่อประกอบเสร็ จพร้อมใช้งาน ผลทดลอง
ได้จากการใช้งานจริ งและมีการกรอกแบบประเมินเพื่อ สะท้อนให้ผสู้ ร้าง
ระบบทราบถึ งประสิ ทธิ ภาพการทางานของระบบ อีกทั้งยังช่ วยให้ทราบ
ถึงปัญหาอื่นๆ ที่จาเป็ นต้องมีการแก้ไขและทดสอบซ้ า เพื่อให้งานวิจยั นี้ มี
ประสิ ทธิ ภาพมากที่สุด ซึ่ งได้สร้างแบบประเมินใน 7 ประเด็นคือ 1) การ
ออกแบบขนาดกล่ องควบคุ มอุปกรณ์ 2) ด้านขนาดของหน้าจอ 3) ด้าน
ความใช้งานง่าย 4) การทางานในโหมดกล้อง 5) การท างานในโหมด
PDF 6) การท างานในโหมด E-Book และ 7) ราคาต้น ทุ น โดยทั้ง 7
ประเด็ น ของแบบสอบถามดังกล่ าว ได้มี ก ารทดสอบใช้ งานจริ งจาก
อาสาสมัครผูท้ ี่ มีสายตาปกติจานวน 30 คน ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลล้านนา เชี ยงใหม่ และจากอาสาสมัค รผูท้ ี่ มี ส ายตาเลื อนราง

เลือกใช้งาน E-Book

แสดงภาพออกทางจอภาพ

ต ้องการปิ ดเครือ
่ ง?

ไม่ใช่

ใช่

จบการทางาน

รูปที่ 3 ผังการทางานของระบบที่นาเสนอ
3.2 การออกแบบส่ วนประกอบด้านฮาร์ ดแวร์
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จ านวน 4 คน ณ โรงเรี ยนสอนคนตาบอดภาคเหนื อในพร ะบรม
ราชิ นู ปถัมภ์จงั หวัดเชี ยงใหม่ ซึ่ งลักษณะบรรยากาศการทดสอบดังได้
แสดงในรู ปที่ 5
เมื่ อนามาผลลัพธ์การประเมิ น ที่ ได้จากการทดสอบของกลุ่ ม
อาสาสมัค รทั้ง 2 กลุ่ ม มาทาการรวมผลแล้วหาค่ าเฉลี่ ย จนได้ผลลัพ ธ์
ค่าเฉลี่ยในแต่ละประเด็นดังกล่าว จากนั้นจึงได้ปรับผลลัพธ์อยูใ่ นรู ปแบบ
อั ต ราร้ อ ยละ แล้ ว น าผลลั พ ธ์ ด ั ง กล่ า วมาพล็ อ ตเป็ นกราฟแสดง
ผลเปรี ยบเที ยบได้ดังในรู ปที่ 6 ส่ วนตารางที่ 1 เป็ นการน าพารามิ เตอร์
ของชิ้ นงานที่ บทความนี้ นาเสนอ มาทาการเปรี ยบเที ยบกับพารามิ เตอร์
ของชิ้ น งานอื่ น ที่ มี อ ยู่ใ นเชิ ง พาณิ ช ย์ แสดงให้ เห็ น ได้ว่ า ชิ้ น งานของ
งานวิจยั นี้สามารถช่วยให้ลดราคาค่าใช้จ่ายถูกลงถึงกว่า 4-5 เท่า

5. สรุป
งานวิจยั นี้ มุ่งเน้นเพื่อเพิ่มความสามารถให้เครื่ อง CCTV โดยมี
การออกแบบและพัฒนาโปรแกรมควบคุมกล้องบน Raspberry Pi และใช้
เทคโนโลยีท างด้านจอภาพทัช สกรี นเข้ามาช่ วย และมุ่ งเน้ น การท าให้
ตัวเครื่ อ งมี ข นาดที่ เล็ก ลง รวมไปถึ งการลดต้น ทุ น ในการผลิ ต เพื่ อ ให้
ประหยัด ค่าใช้จ่ายให้ มากที่ สุ ด และเพื่ อให้ ผูบ้ กพร่ องทางการเห็ น ได้มี
โอกาสได้ใช้เครื่ อง CCTV ที่ทนั สมัยมากขึ้น ผลประเมินการใช้งานของ
งานวิจยั นี้ จากทั้งผูม้ ีสายตาปกติและผูม้ ีสายตาเลือนรางอยูใ่ นเกณฑ์ที่ดี

6. กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณอาจารย์วชั ชิ ระ หาญกล้าและคณะ จากโรง เรี ยน
สอนคนตาบอดภาคเหนื อในพระบรมราชิ นูปถัมภ์ จังหวัดเชี ยงใหม่ ที่ได้
ให้คาแนะนาและข้อคิดเห็นต่างๆ ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลล้านนา เชี ยงใหม่ ที่ให้การสนับสนุนในครั้งนี้

เอกสารอ้ างอิง
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ตารางที่ 1 การเปรี ยบเทียบพารามิเตอร์เชิงพาณิ ชย์
รายการลักษณะ

Magnisight
Explorer
19"HD[8]

Acrobat
LCD [9]

Merlin Ultra
HD[10]

งานวิจัยที่
นาเสนอนี้

ขนาดของหน ้าจอ

19 นิว้

19 นิว้

22 นิว้

19.5 นิว้

ความคมชัดของ
หน ้าจอ

HD 720 p

ไม่ระบุ

1680x1050

1600x900

ระยะการขยายภาพ

2-60 เท่า

2.5-40 เท่า

3.2-64.7 เท่า

ดิจต
ิ อลซูม
3-10 เท่า

การปรับโหมด
สีภาพ 4 โหมด

ไม่ม ี

ไม่ม ี

มี

มี

ราคา

*2,595$
หรือ
**85,635฿

*2,095$
หรือ
**69,135฿

*2,995$
หรือ
**98,835฿

10,200฿

หมายเหตุ

*อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ ยถ่วงน้ าหนักระหว่างธนาคาร=
33.00 บาทต่อ 1 ดอลลาร์
**ราคานี้ยงั ไม่รวมภาษีการนาเข้าและค่าขนส่ ง
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ระบบควบคุมฐานกล้องวงจรปิ ดผ่ านเว็บบราวเซอร์
Control the Camera Base System via Web browser
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บทคัดย่อ

. บทนํา

งานวิจยั นี เป็ นการศึกษาระบบควบคุมฐานกล้องวงจรปิ ดผ่าน
เว็บบราวเซอร์ โดยจะสร้างเว็บเซิ ร์ฟเวอร์ให้เก็บไว้ในบอร์ ด Raspberry
Pi สําหรับเป็ นฝังเซิร์ฟเวอร์ เพือใช้ในการควบคุมฐานกล้องโดยใช้บอร์ ด
Arduino เป็ นตัว ประมวลผลในฝั งไคลเอนต์ โดยมี ก ารออกแบบ
โปรโตคอลสําหรับใช้ในการติดต่อสื อสารระหว่างฝั งเซิ ร์ฟเวอร์ และฝั ง
ไคลเอนต์ งานวิจยั นีมีวตั ถุประสงค์เพือเพิมประสิ ทธิ ภาพในการควบคุม
ฐานกล้อง เพิมความสะดวกแก่ผใู ้ ช้งาน การควบคุมการทํางานของระบบ
ได้ น ํ า เอาเทคโนโลยี ว งจรไฟฟ้ า อิ เ ล็ก ทรอนิ ก ส์ มาผสมผสานกั บ
เทคโนโลยีเว็บแอปพลิเคชัน เพือสร้า งชุ ดควบคุมฐานกล้องวงจรปิ ด ซึ ง
จากผลของการดํา เนิ นงานสรุ ป ได้ว่า สามารถควบคุ มการสังการฐาน
กล้องวงจรปิ ดผ่านเว็บบราวเซอร์ในระยะไกลได้ โดยใช้บอร์ด Raspberry
Pi เป็ นตัวเซิ ร์ฟเวอร์ผ่านโปรโตคอลทีออกแบบไว้ให้สามารถส่งค่าไปยัง
บอร์ด Arduino ทีเป็ นฝังไคลเอนต์ได้ และสามารถประยุกต์ใช้ในงานด้าน
ระบบควบคุมฐานกล้องผ่านเทคโนโลยีเว็บในระดับสูงขึน

ในปั จจุบนั กล้องวงจรปิ ดมีความสําคัญและจําเป็ นอย่างยิงใน
ระบบรักษาความปลอดภัย การทีกล้องวงจรปิ ดโดนติดตังอยูก่ บั ทีจะทํา
ให้ได้ภาพเพียงแค่มุมมองเดียวซึ งจะไม่ครอบคลุมในการสังเกต
พฤติกรรมต่างๆ ของผูไ้ ม่ประสงค์ดี ดังนันกล้องวงจรปิ ดทีสามารถปรับ
หมุนได้จึงมีความสําคัญและจําเป็ น กล้องวงจรปิ ดทีสามารถปรับหมุนได้
สามารถแบ่งเป็ น ประเภทใหญ่ๆคือแบบแรกจะเป็ นกล้องแบบสปี ดโดม
ซึงเป็ นกล้องสําเร็ จรูปทีมีชุดควบคุมการปรับหมุนอยูใ่ นตัว และอีกแบบ
คือการสร้างชุดระบบควบคุมฐานกล้องวงจรปิ ดแยกส่วนกับตัวกล้อง ซึ ง
เราสามารถนํากล้องวงจรปิ ดทัวๆไป ไปติดตังบนฐานได้ โดยในงานวิจยั
นีจะเป็ นการสร้างชุดควบคุมฐานกล้องวงจรปิ ดผ่านเว็บบราวเซอร์ ซึ งจะ
มีขอ้ ดีตรงทีตัวระบบสามารถควบคุมฐานกล้องวงจรปิ ดได้จากระยะไกล
และสามารถควบคุมฐานกล้องวงจรปิ ดได้ไม่จาํ กัดจํานวน ซึงต่างกับชุด
ควบคุมกล้องวงจรปิ ดโดยทัวไปทีสามารถควบคุมฐานกล้องได้จาํ นวน
จํากัด

คําสําคัญ : ฐานกล้องวงจรปิ ด,ระบบควบคุม, ราสเบอร์รีพาย,อาดุยโน่

2. ทฤษฎีและงานวิจัย เกียวข้อง

Abstract

2.1 ทฤษฎีทเกี
ี ยวข้อง
2.1.1 ภาษาซี[1]
ภาษาซี [ ] (C Programming Language) คือ ภาษาคอม พิวเตอร์
ใช้สาํ หรับพัฒนาโปรแกรมทัวไป ถูกพัฒนาครังแรกเพือใช้เป็ นภาษา
สําหรับพัฒนาระบบปฏิบตั ิการยูนิกซ์ ( Unix Opearating System)
แทนภาษาแอสเซมบลีซึงเป็ นภาษาระดับตําทีสามารถกระทําในระบบ
ฮาร์ดแวร์ได้ดว้ ยความรวดเร็ ว
2.1.2 บอร์ ด Arduino[2]
เป็ นบอร์ดไมโครคอนโทร เลอร์ตระกูลAVR ทีมีการพัฒนา
แบบ Open Source คือมีการเปิ ดเผยข้อมูลทังด้าน Hardware, Software
ตัวบอร์ด Arduino ถูกออกแบบมาให้ใช้งานได้ง่าย ดังนันจึงเหมาะ
สําหรับผูเ้ ริ มต้นศึกษา ทังนี ผูใ้ ช้งานยังสามารถดัดแปลงได้ง่าย
2.1.3 บอร์ ด Raspberry Pi[3]
เป็ นบอร์ดไมโครคอมพิวเตอร์ขนาดจิวโดยความสามารถของ
มันก็คือจะมีคุณสมบัติพืนฐานทีเหมือนกับคอมพิวเตอร์ทวๆ
ั ไป ไม่วา่

This research t is a study of Control the Camera base system
via a web browser. Creates a web server to be stored on board Raspberry
Pi for the server side. In order to control the camera using the control
board Arduino is processed on the client side. The protocols are designed
for use in communications between the server side and client-side. This
project aims to enhance the control of the camera. Add convenience to
users. The control system incorporates circuit technology - electronics.
Combined with web application technologies available. To control the
camera. The results of the implementation period. To control the camera
via the web browser on a remote server using a Raspberry Pi board. The
protocol is intended to be sent to the Arduino board as a client. And
applications, control the camera via the web at a higher level
Keywords: Camera base, Control System, Raspberry Pi, Arduino
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จะมีหน่วยประมวลผลกลาง CPU หน่วยความจําชัวคราว RAM
หน่วยความจําถาวร microSD ตลอดจน Input/Output port อย่าง Video
out / Audio Out ความสามารถทางด้านการสื อสารผ่าน
เน็ตเวิร์ค LAN
2.1.4 บอร์ ด H-Bridge L298N[4]
เป็ นโมดูลทีใช้ในการควบคุมความเร็ วและทิศทางของมอเตอร์
และยังสามารถนําไปประยุกต์ใช้กบั โปรเจคอืนได้อีกด้วย เช่น ปรับ
ทิศทางของกล้องวงจรปิ ดได้
และเป็ นวงจรทีสามารถใช้ควบคุม
กระแสและแรงดันของมอเตอร์ DC ได้ทงขั
ั วบวกและขัวลบ สามารถ
ขับมอเตอร์ได้ ตัวแบบแยกอิสระ
2.1.5 มอเตอร์ กระแสตรง[5]
เป็ นมอเตอร์ทีหมุนได้ทนั ทีเมือมีการป้ อนแรงดัน ทีเหมาะสมทิศ
ทางการหมุนจะขึนอยูก่ บั ขัวแรงดันทีป้อน หากต้องการให้มอเตอร์
หมุนกลับทิศทางก็เพียงแคร่ กบั ขัวของแหล่งจ่าย เท่านัน มอเตอร์ก็จะ
เปลียนทิศทางทันที มอเตอร์ชนิดนี ทํางานเพียง แบบ คือหมุนตาม
เข็มนาฬิกา หมุนทวนเข็มนาฬิกา และหยุดหมุน ซึงอัตราความเร็ วที
หมุนขึนอยูก่ บั กระแสและแรงดันทีจ่ายให้มอเตอร์ ถ้าหากแรงบิดไม่
เพียงพอสามารถทดรอบของการหมุนได้
2.2 งานวิจัยทีเกียวข้อง
2.2.1 งานวิจัยเรื องการพัฒ นากล้องวงจรปิ ดไร้ สายควบคุมแกน X และ
แกน Y ย่านความถี UHF โดย วุฒ ไิ กร ปิ ยะราช นายสุจนิ ต์ นัดดา นาย
ชั ชวาล ตันยะสิทธิ (พ.ศ. )
การพัฒนาระบบกล้องวงจรปิ ดไร้สายทีสามารถควบคุมได้ใน
แนวแกน x และแกน y โดยรับ-ส่งสัญญาณในย่านความถี UHF
ประกอบด้วยส่ วนควบคุมออกแบบ โดยได้นาํ ไมโครคอนโทรเลอร์ มาใช้
รับสัญญาณควบคุมการเคลือนทีของกล้องในด้านแกน x และ แกน y ด้วย
ความถีวิทยุ . GHz และส่วนของสัญญาณภาพ ได้ใช้โมดูลสําเร็จรู ป จาก
การทดสอบหาระยะในการควบคุม การเคลื อนทีของกล้องในแนวตัง ผล
ปรากฏว่าภายในอาคารได้ระยะสูงสุด ชันภายนอกอาคารสู งสุด ชัน
ส่วนการควบคุมในแนวนอน ภายนอกอาคารได้ระยะไกลสุ ด
เมตร
และการทดสอบการรับส่งสัญณาณภาพในแนวตังผลปรากฏว่าภายใน
อาคารได้ระยะสูงสุด ชันภายนอกอาคารได้ระยะสูงสุด ชัน ส่วนการ
รับ-ส่งสัญญาณภาพในแนวนอกภายนอกอาคารได้ระยะไกลสุด เมตร
2.2.2 งานวิจัยเรื องควบคุม กล้ องผ่าน Wireless ไร้ สาย โดย Ben Miller
(พ.ศ. )
สามารถควบคุมกล้องผ่าน Wireless ไร้สาย เพือความสะดวกในการ
ตรวจสอบ กล้องสามารถหมุนเคลือนได้ ทําให้ทศั นวิสยั ในการดูได้ทวถึ
ั ง
มากขึน ส่วนการสร้างฐานจะใช้เลโก้ในการทํา เพราะสามารถนํามาใช้
เพือให้เป็ นฐานทีง่ายและรวดเร็ ว ดังในรู ปที

รูปที 1 การสร้างฐานจากเลโก้

. ออกแบบและพัฒ นาระบบ
โครงงานนีเป็ นการศึกษาและออกแบบระบบควบคุมฐาน
กล้องวงจรปิ ดผ่านเว็บบราวเซอร์
โดยการติดตังเว็บเซิ ร์ฟเวอร์ ไว้บน
บอร์ด Raspberry Pi และตัวเซิ ร์ฟเวอร์ จะทําหน้าทีในการส่งคําสังไปยังฝัง
ไคลเอนต์ ให้ทาํ งานในการควบคุมฐานกล้อง แล้วสร้างเว็บเพือเข้าใช้งาน
ในระบบ เพือเพิมประสิทธิภาพในการเข้าใช้งาน สะดวกแก่ผใู ้ ช้งาน และ
ยังช่วยเพิมความปลอดภัยให้ระบบอีกด้วย
. ออกแบบภาพรวมของระบบ

รูปที 2 การทํางานของระบบ
เริ มต้นจากหน้าเว็บบราวเซอร์

ให้ผใู้ ช้ได้ควบคุมสังการผ่านทาง

ระยะไกล โดยการกดปุ่ มบนหน้าเว็บ ซึงเซิ ร์ฟเวอร์ได้ถูกติดตังเก็บไว้ใน
บอร์ด Raspberry Pi ในส่วนของบอร์ด Raspberry Pi จะเชือมต่อกับตัวส่ง
เพือส่งสัญญาณไปยังตัวรับทีเชือมต่ออยูก่ บั บอร์ด Arduino หลังจากนัน
บอร์ด Arduino ก็จะทําการประมวลผลข้อมูลทีได้รับและเอาค่าทีได้ส่งไป
ยังบอร์ด H-Bridge เพือทําการขับมอเตอร์ให้ไปควบคุมในส่วนของฐาน
กล้อง ซึงในระบบนีผูใ้ ช้สามารถเพิมจํานวนฐานกล้องได้ไม่จาํ กัดจํานวน
ซึงจะทําให้ประหยัดค่าใช้จา่ ยในกรณีทีต้องการควบคุมฐานกล้องจํานวน
หลายตัวในพืนทีใกล้เคียงกัน
3.2 การออกแบบเว็บบราวเซอร์
การออกแบบระบบการแสดงผลการเชือมต่อของระบบควบคุมฐาน
กล้องวงจรปิ ดผ่านเว็บบราวเซอร์ และผูใ้ ช้งาน นันจะใช้ภาษา PHP ใน
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การออกแบบ และเขี ยนหน้าเว็บบราวเซอร์ ซึงจะช่วยให้เว็บบราวเซอร์
ทํางานได้ดีขนึ

หน้าเว็บสําหรับ Login เข้าสู่ระบบ โดยในส่วนของหน้าต่าง Login
ประกอบไปด้วย ตรา มหาวิทยาลัยตัววิงชือโครงงาน และช่องสําหรับ
Login เพือเข้าสู่ระบบในช่องสําหรับ Login

3.4 การออกแบบวงจรควบคุม (ฝังไคลเอนต์ )

รูปที 5 หน้าต่าง Login เข้าสู่ระบบ
4.1.2 ส่ วนของหน้าต่าง Home
หน้าแรกเว็บบราวเซอร์สาํ หรับควบคุมการทํางานของฐานกล้อง เมือ

รู ปที 3 วงจรควบคุม (ฝังไคลเอนต์)

ทําการ Login เข้าสู่ ระบบได้สําเร็ จจะเข้าสู่ หน้าต่าง Home โดยในส่ วนนี

จากรู ปที วงจรควบคุมฐานกล้องวงจรปิ ด ผูจ้ ดั ทําโครงการสามารถ
อธิบายการเชือมและการควบคุมอุปกรณ์ออกเป็ น 3 ส่วน ในการควบคุม
ฐานกล้องวงจรปิ ดคือ 1) การควบคุมโดยรับคําสังจาก โมดูล WiFi
ESP8266 ไปยังบอร์ด Arduino 2) จากบอร์ด Arduino ไปยังบอร์ด HBridge 3) จากบอร์ด H-Bridge ไปยังมอเตอร์เพือไปควบคุมฐานกล้องซึง
บอร์ด H-Bridge นันจะใช้ไฟในการเลียงจากอแดปเตอร์ 12 V
3.5 การออกแบบฐานกล้ อง
จะเห็น ได้ว่า การออกแบบในส่ ว นฐานจะมีลกั ษณะเป็ นรู ปตัวยูควํา
หงาย เพื อให้ มี ค วามสามารถในการหมุ น ซ้ า ยขวา ขึ นลงได้อ ย่ า งมี
ประสิ ทธิภาพ โดยการใช้มอเตอร์ 2 ตัว ตัวด้านล่างจะเป็ นส่วนทีควบการ
หมุนซ้าย ขวา มอเตอร์ตวั ด้านบนจะเป็ นส่วนการบังคับ ก้มเงย

จะหน้าหลักในการควบคุมสังการ

รู ปที 6 หน้าต่าง Home
4.2 ผลการออกแบบฐานกล้อง
จากออกแบบฐานกล้อง จะมีการทํางานอยู่ 2 ส่วนคือ ส่ วนของ
ของการหมุนซ้าย-ขวาซึ งกําหนดให้สามารถหมุน ได้ป ระมาณ
องศา โดยใช้ลิมิตสวิทซ์เป็ นตัวควบคุมการหมุนเพือเป็ นการป้ องการ
ไม่ให้สายหมุนพันกัน และส่ วนของการหมุนขึน-ลงของฐานกล้อง
กําหนดให้สามารถหมุนได้ องศา

รู ปที ออกแบบฐานกล้อง

4. ผลการออกแบบและพัฒ นาระบบ
4.1 ผลของการออกแบบเว็บบราวเซอร์
4.1.1 ส่ วนของหน้ าต่าง Login

รู ปที 7 ฐานกล้องทีสําเร็ จแล้ว
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4.3 ผลทดสอบการส่ งคําสังจากเว็บบราวเซอร์ ไปยังฝังไคลเอนต์

http://www.thaieasyelec.com/article-wiki/embedded- electronicsapplication/บทความการพัฒนาโปรแกรมบน-raspberry-pi-ด้วย-qt.html
(วันทีค้นหาข้อมูล: 22 มีนาคม 2559)
[4] ฉายแสง ไผ่แก้ว. 2558. การใช้งาน L298N motor driver [ออนไลน์]
เข้าถึงจาก: http://www.arduinothai.com/article/arduino (วันทีค้นหา
ข้อมูล: 5 มีนาคม 2559)
[5] มงคล ศิริธนานุกูลวงศ์. 2552. มอเตอร์ไฟฟ้า [ออนไลน์]
เข้าถึงวันที : http://www.t4rbm.ac.th/~electronichunsa/motor%20ชนิด
ต่างๆ.html (วันทีค้นหาข้อมูล : 5 มีนาคม 2559)
[6] วุฒิไกร ปิ ยะราช, สุจินต์ นัดดาและชัชวาล ตันยะสิ ทธิ. กล้องวงจรปิ ด
ไร้สายควบคุมแกน X และแกน Y ย่านความถี UHF. คณะวิท ยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม.
[7] Ben Miller. ควบคุมกล้องผ่าน Wireless ไร้สาย. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้
จาก : http://computers.tutsplus.com/tutorials/how-to-build-a-wirelesspi-camera-pan-and-tilt-platform--mac-57052 (วันทีค้นหาข้อมูล : 22
มีนาคม 2559)

เป็ นการทดลองเพือทดสอบการส่งคําสังของฝังเซิ ร์ฟเวอร์ เพือทีจะดู
ว่าฝั งเซิร์ฟเวอร์ สามารถทําการส่ งคําสังตามโปรโตคอลที ออกแบบไว้ได้
หรื อไม่ โดยทดสอบกับอุปกรณ์จริ ง

รู ปที ทดสอบการควบคุมกับอุปกรณ์จริ ง

5. สรุ ปและอภิปลายผล
5.1 สรุปผลการทดลอง
งานวิจ ยั นี เป็ นการศึ กษา ระบบควบคุมฐานกล้องวงจรปิ ดผ่านเว็บ
บราวเซอร์ โดยการสร้ างเว็บ เซิ ร์ฟเวอร์ ในบอร์ ด Raspberry Pi เพื อเพิ ม
ประสิ ทธิ ภาพในการเข้าใช้งาน และยังช่ วยเพิมความปลอดภัยให้ระบบ
มากขึนโดยการสร้ า งระบบ Login โดยมี ห น้า สํา หรั บกรอก Username
และ Password ให้ผใู ้ ช้งานสามารถใช้งานได้สะดวก สามารถควบคุมผ่าน
หน้าเว็บโดยการกดปุ่ มเพือปรับทิศทางของฐานกล้องระยะในการควบคุม
และระยะห่างระหว่างตัวเซิ ร์ฟเวอร์และตัวไคลเอนต์ทีสามารถสังการได้
ระยะไกลสุ ดอยูท่ ี ประมาณ 12 เมตร แต่ใ นกรณี ทีมี สิงกี ดขวางจะสังการ
ได้ระยะไกลสุดอยูท่ ีประมาณ 6 เมตร
5.2 ข้ อเสนอแนะ
สามารถเพิ มประสิ ท ธิ ภ าพในการควบคุ ม ระยะห่ า งระหว่ า งตัว
เซิ ร์ ฟ เวอร์ แ ละตัว ไคลเอนต์ ใ ห้ ส ามารถสั งการได้ ไ กลขึ นโดยการ
เปลียนตัวบอร์ด Raspberry Pi มาเป็ นรุ่ นทีมีไฟไวในตัว จะทําให้คุณภาพ
ของสัญญาณไฟไวดีขึน และสามารถสังการได้ในระยะทีไกลขึน

เอกสารอ้างอิง
[1] อรทัย สมพร้อม. 2557. ภาษาซี [ออนไลน์] เข้าถึงจาก :
http://guru.sanook.com/6394/ (วันทีค้นหาข้อมูล : 1 กุมภาพันธ์ 2560)
[2] วิศรุ ต พลสิทธิ . 2559. บทความ Arduino คืออะไร? [ออนไลน์] เข้าถึง
จาก http://www.thaieasyelec.com/article-wiki/basicelectronics/arduino.html (วันทีค้นหาข้อมูล: 1 กุมภาพันธ์ 2560)
[3] จักรกฤษณ์ แสงแก้ว. 2556. บทความการพัฒนาโปรแกรมบน
Raspberry Pi ด้วย Qt [ออนไลน์] เข้าถึงจาก :
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2
ภาควิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
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บทคัดย่ อ

1. บทนํา

การประยุกต์ใช้โดรนเป็ นตัวกลางในสร้างเครื อข่ายการรับส่ ง
ข้ อ มู ล แ บ บ อั ต โ น มั ติ เ พืM อ เ ก็ บ ข้ อ มู ล ใ น พืN น ทีM ทีM เ ข้ า ถึ ง ไ ด้ ย า ก
ห รื อ ส ถ า นี แ บ บ ต า ย ตั ว ทีM มี ค ว า ม ถีM ใ น ก า ร เ ก็ บ ข้ อ มู ล ตํM า
สามารถทําได้ง่ายขึNน ในงานวิจยั นีN ได้ทาํ การพัฒนาให้โดรนสามารถจัด
เรี ยงตัวเพืMอสร้ างเครื อข่ายแบบอัตโนมัติตามเงืM อนไขของผูใ้ ช้ตามหลัก
การของ bi-connected graph และสามารถทราบสถานะของโดรนผ่านทาง
โมบายแอปพลิ เ คชัน ทํา ให้ก ารเชืM อ มต่ อ ของเครื อ ข่ า ยมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
มี ค ว า ม น่ า เ ชืM อ ถื อ แ ล ะ ร อ ง รั บ ก า ร ป รั บ เ ป ลีM ย น เ ส้ น ท า ง ใ ห ม่
ได้ ร วดเร็ วยิM ง ขึN นในกรณี ทีM ก ารเชืM อ มต่ อ มี ปั ญ หาจากการทดสอบ
ระบบทีM ใ ช้โ ดรนจํา นวน 3 ตัว ซึM งระยะระหว่า งตัว ประมาณ 60 เมตร
พบว่ า เมืM อ เส้ น ทางเดิ ม ไม่ ส ามารถส่ งข้ อ มู ล ได้ ก ารปรั บ เปลีM ย น
เส้ น ทางใหม่ ใ ห้ ส ามารถกลับ มาส่ ง ข้อ มู ล ได้ใ ช้เ วลาไม่ เ กิ น 6 วิ น าที
และสามารถแสดงผลสถานะของโดรนผ่า นทางโปรแกรมประยุก ต์
บนสมาร์ตโฟนได้อย่างถูกต้อง

ปั จจุ บนั การรั บส่ งข้อมูลแบบไร้ สายนัNนถูกใช้งานอย่างแพร่
หลายโดยการส่ งข้อมูลแบบไร้สายจะต้องทําการติดตัNงอุปกรณ์ตวั กลาง
เอาไว้ล่วงหน้าโดยจะมีตาํ แหน่งตายตัวไม่สามารถทีMจะทําการเคลืMอนย้าย
ได้โดยบางครัNงต้องทําการติดตัNงหรื อซ่ อมแซมสถานี แบบตายตัวในพืNนทีM
ทีM ย ากต่ อ การเข้ า ถึ ง เช่ น ภู เ ขา ป่ าไม้ เป็ นต้ น ในกรณี ฉุ ก เฉิ น เช่ น
การเกิ ดภัยพิบตั ิ ต่างๆเช่ น นํNาท่วม ทําให้การเข้าไปเก็บข้อมูลทําได้ยาก
หรื อในกรณี ทีMตอ้ งการเก็บข้อมูลทีMเก็บแล้วเว้นช่วงเวลายาวนานก่อนทํา
การเก็บครัNงต่อไปการสร้างสถานีแบบตายตัวจะไม่คุม้ ค่าเนืMองจากต้องใช้
ค่าใช้จ่ายสู งรวมไปถึงการเข้าไปซ่อมแซมและปรับปรุ งทําได้ยาก
ดัง นัN นจึ ง ได้ คิ ด พัฒ นาโดรนต่ อ ยอดจากงานวิ จ ัย [1], [2]
โดยทีM ผูใ้ ช้สามารถสัMงให้การจัดเรี ยงตัวของเครื อข่ายโดรนเป็ นไปตาม
เงืMอนไขของผูใ้ ช้งานเช่นจัดเรี ยงตัวให้การส่ งข้อมูลต่อเนืM องมากทีMสุดเป็ น
ต้นโดยหากมีโดรนทีMไม่สามารถส่ งข้อมูลได้จะทําการเค้นหาเส้นทางใหม่
ผ่านโดรนตัวทีM ทาํ หน้าทีM เป็ นตัว redundant รวมไปถึ งสามารถแสดงผล
สถานะต่างๆของโดรนผ่านทางโมบายแอปพลิเคชัน เช่น ตําแหน่ งและ
การเชืM อมต่อของเครื อข่ายระหว่างต้นทาง โดรนและปลายทางช่ วยให้
ผูใ้ ช้งานรับรู ้ถึงสถานะของโดรนหรื อปั ญหาทีMเกิดขึNนทําให้การใช้โดรน
เข้ามาเป็ นตัวกลางสามารถทีMจะเพิMมความยืดหยุน่ ของการรับส่ งข้อมูลได้

คําสําคัญ: โดรน เครื อข่ายโดรน เครื อข่ายแลนไร้สาย

Abstract
The network of drones can be easily deployed for connecting
the difficult to access or low data acquisition rate areas. In this research,
the platform for automatic wireless network topology management using
drone with bi-connected graph concept has been proposed. The goal is
for creating the efficient and reliable network. The network status can be
monitored and be used for path recovery process. From the experiment,
3 drones with 60 meters apart, the new data connection path can be
recovered within 6 seconds after the failure occurs and can display status
of drones via mobile application.

2. งานและทฤษฎีทเี5 กีย5 วข้ อง
งานวิจยั นีN เป็ นการพัฒนาเครื อข่ายทีMสร้างโดยโดรนซึM งใช้การ
ติ ด ต่ อ กั น ด้ ว ยเทคโนโลยี IEEE 802.11 [3] ย่ า นความถีM 2.4 GHz
และใช้ก ารเชืM อ มต่ อ แบบ Ad-hoc [4] ทีM เ หมาะกับ การสร้ า งเครื อ ข่ า ย
แบบไม่ตายตัวเนืMองจากไม่มีการจัดการศูนย์กลาง
เครื อข่ายเน็ตเวิร์คถูกสร้ างขึNนโดย UAV [5] หรื อเทคโนโลยี
การบินไร้คนขับ (drone) ซึM งเป็ นเทคโนโลยีทีMถูกพัฒนาและนํามาใช้อย่าง
แพร่ หลายในปั จจุ บนั โพรโทคอลทีM ใช้ในการหาเส้นทางคื อ OLSR [6]
ซึM งมี การแลกเปลีM ยนตารางข้อมูลของเส้นทางระหว่างโดรน เหมาะกับ
เครื อข่าย Ad-hoc เนืM องจากมีความเสถียรและสามารถค้นหาเส้นทางใหม่
เมืMอเกิดเหตุขดั ข้องได้อย่างรวดเร็ ว

Keywords: UAV, OLSR, Ad-hoc, Topology Control, Mesh Network
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3.1 ภาพรวมของระบบ

งานวิจยั นีNถูกพัฒนามาจากปั ญหาทีMเกิดขึNนทําให้เกิดแนวคิดใน
การแก้ ไ ขปั ญหาโดยใช้ เ ทคโนโลยี ก ารบิ น ไร้ ค นขั บ ขนาดเล็ ก
หรื อ โดรนเข้า มาช่ ว ยเป็ นตัว กลางในการติ ด ต่ อ สืM อ สารในตํา แหน่ ง ทีM
เหมาะสมเพืMอสร้างเป็ นระบบเครื อข่ายไร้สายโดยงานวิจยั นีN เป็ นงานวิจยั
ต่ อ เนืM อ งของ”ระบบเครื อข่ า ยไร้ ส ายโดยใช้ โ ดรน” [1]โดยส่ ว นทีM
พัฒนาไปแล้วได้แก่การควบคุมโดรนผ่านคอนโทรลเลอร์ รวมไปถึงการ
รั บส่ งข้อมูลผ่านเครื อข่ายไร้ สายแต่งานวิจยั ดังกล่าวจําเป็ นทีM จะต้องใช้
การควบคุมโดรนไปยังตําแหน่งทีMตอ้ งการจึงจะสามารถส่ งข้อมูลได้โดย
ยังไม่สามารถทําได้อย่างอัตโนมัติต่อมางานวิจยั นีN ได้ถูกนํามาพัฒนาเป็ น
”ระบบเครื อข่ายไร้สายโดยใช้โดรนอัตโนมัติ” [2] โดยส่ วนทีMถูกพัฒนาได้
แก่ การรั บส่ งข้อมู ลผ่านเครื อข่ายไร้ สายโดยทีM ควบคุ มโดรนผ่านคอนโทรลเลอร์ แบบอัตโนมัติแต่งานวิจยั ดังกล่าวยังไม่สามารถทีMจะทําการจัด
เรี ยงตัวของโดรนตามเงืM อนไขของผูใ้ ช้รวมไปถึ งการแทนทีM โดรนทีM ไม่
สามารถรับส่ งข้อมูลจะทําโดยการให้โดรนตัวใหม่ไปแทนทีMโดรนตัวทีM
เสี ยหายและไม่มีการแสดงผลสถานะของโดรนทีMบินอยู่ เนืMองจากแนวคิด
ของ FANETs [8] ซึM งเกีM ย วข้อ งกับ การสร้ า งเครื อ ข่ า ยโดยเทคโนโลยี
การบิ น ไร้ ค นขับ โดยมี ก ารนํา เอาระบบ GPS [8] มาใช้ ใ นการบอก
ตําแหน่งโดยอ่านค่าจากอุปกรณ์ทีMติดตัNงอยูบ่ นโดรนและใช้โดรน4ใบพัด
ในการสร้ า งเครื อ ข่ า ย ระหว่า งต้น ทางถึ ง ปลายทางเนืM อ งจากสามารถ
บินได้อย่างยืดหยุน่ ตามเงืMอนไขของผูใ้ ช้

ภาพรวมของระบบสามารถแสดงได้ ดั ง รู ปทีM 1 โดย
ระบบเครื อข่ายไร้ สายโดยใช้โดรน (A) เพืMอทีM จะสามารถรั บส่ งข้อมู ล
ผ่า นโดรนจากสถานี ป ลายทาง (B) หรื อ อุ ป กรณ์ ต่ า งๆ เช่ น กล้อ ง (C)
มายังผูใ้ ช้ผ่านโดรนทีMจดั เรี ยงตัวเพืMอสร้ างเป็ นเครื อข่ายเพืMอรับส่ งข้อมูล
แบบอย่า งอัต โนมัติ แ ละกํา หนดเงืM อ นไขในการจัด เรี ย งตัว ได้ร วมถึ ง
การแสดงผลสถานะต่างๆของโดรน (D) จะช่ วยให้ทราบค่าต่างๆ เช่ น
ตําแหน่งและเส้นทางการรับส่ งข้อมูล เป็ นต้น

3.2 การออกแบบและพัฒนาระบบ
แ บ่ ง ก า ร พั ฒ น า ร ะ บ บ อ อ ก เ ป็ น 4 ส่ ว น ห ลั ก ไ ด้ แ ก่
(I) ส่ ว น ข อ ง หั ว ห น้ า โ ด ร น (II) ส่ ว น ข อ ง โ ด ร น ตั ว อืM น ๆ
(III) ส่ วนของการควบคุ มทางสถานี และ (IV) ส่ วน Mobile application
Monitoring โดยสามารถแสดงองค์ประกอบของระบบ ดัง รู ปทีM 2

รู ปที5 2 องค์ประกอบของระบบ
3.2.1 Quadrotor drone
โดรนแบบ 4 ใบพัด ทีM อ อกแบบและพัฒ นาโดยภาควิ ช า
วิ ศ วกรรมการบิ น และอวกาศ คณะวิ ศ วกรรมศาสตร์ มหาวิ ท ยาลัย
เกษตรศาสตร์ ได้ทาํ การการติดตัNง Banana Pi M1+ และมีตวั อ่านค่า GPS
โดยสามารถขอค่าพิกดั ได้จากตัว autopilot ดังแสดงในรู ปทีM 3

รู ปที5 1 ภาพรวมของระบบ

3. รายละเอียดการพัฒนา
ทําการพัฒนาเพิMมเติ มในส่ วนของการควบคุ มทางสถานี ซM ึ ง
เป็ นส่ ว นติ ด ต่ อ กับ ผู ้ใ ช้ง าน ส่ ว นของการสร้ า งเครื อข่ า ยของโดรน
และส่ วนแสดงผลสถานะต่างๆของโดรนผ่านทางโมบายแอปพลิเคชัน

รู ปที5 3 Quadrotor drone
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4. การทดสอบการใช้ งาน

3.2.1.1 Designated Drone (A)
ทําหน้าทีMรับคําสังM จากผูใ้ ช้งาน เช่น ตําแหน่งของสถานีตน้ ทาง
และปลายทางทีMจะทําการเชืMอมต่อเพืMอรับส่ งข้อมูลและทําการประมวลผล
การสร้างเครื อข่ายระหว่างสถานี ตน้ ทางและสถานี ปลายทางให้กบั โดรน
ทัNงหมดโดยอัลกอริ ทึมทีMสาํ คัญทีMเอามาเพืMอใช้ในการคํานึ งถึงการจัดเรี ยง
ตัว ของโดรนคื อ การประยุก ต์ biconnected graph ซึM งเป็ น graph ทีM ห าก
มีการนําเส้นในกราฟออกไปจะยังคงสามารถไปถึงทุกโหนดได้เมืMอนํามา
ใช้กบั การจัดเรี ยงตัวของโดรนในกรณี ทีMมีโดรน 3 ตัวจะให้โดรนจัดเรี ยง
ตัวเป็ นรู ปสามเหลีMยมเพืMอให้เกิ ดความ redundant ในกรณี ทีMมีโดรนทีMไม่
สามารถรับส่ งข้อมูลได้จะสามารถเลือกใช้อีกเส้นทางได้ตามโพรโทคอล
OLSR
3.2.1.2 Non-Designated Drone (B)
ทําหน้าทีMรับคําสัMงจากโดรนหัวหน้าและสืM อสารกับโดรนตัว
อืMนๆเพืMอจัดรู ปแบบของการสร้างเครื อข่าย
3.2.2 Station Control (C)
ในส่ วนนีN ซM ึ งเป็ นส่ วนติดต่อกับผูใ้ ช้ ประกอบไปด้วย 2 ส่ วน
คื อ 1) Interface ทีM ใ ช้ใ นการกํา หนดตัNง ค่ า เริM ม ต้น ต่ า งๆให้กับ โดรนเช่ น
ตําแหน่ งของจุดเริM มต้นกับปลายทางการจัดเรี ยงตัวตามเงืMอนไขของผูใ้ ช้
2) ส่ วนรับส่ งข้อมูลไปยังโดรนเพืMอส่ งคําสัMงจากผูใ้ ช้งานไปยังโดรนรวม
ถึงรับข้อมูลสถานะต่างๆของโดรน
3.2.3 Mobile Application Monitoring (D)
ทํา หน้า ทีM ใ นการแสดงผลสถานะของโดรน เช่ น ตํา แหน่ ง
ของโดรน เส้นทางในการรับส่ งข้อมูลระหว่างสถานีตน้ ทางเครื อข่ายของ
โดรนและสถานีปลายทางผ่านทางโมบายแอปพลิเคชัน

ใช้โ ดรนเพืM อ สร้ า งเครื อ ข่ า ยระหว่ า งต้น ทางกับ ปลายทาง
โดยให้มีการจัดเรี ยงตัวตามเงืMอนไขของผูใ้ ช้งานคือต้องการให้ความต่อ
เนืM อ งในการส่ ง ข้อ มู ล สู ง ทีM สุ ด (redundant) ทดสอบเวลาทีM ใ ช้ใ นสร้ า ง
เส้นทางทีMใช้ในการรับส่ งข้อมูลใหม่เมืMอมีโดรนทีMไม่สามารถส่ งข้อมูลได้
และทดสอบการแสดงผลสถานะของโดรนผ่านโมบายแอปพลิเคชัน

4. สภาพแวดล้ อมในการทดสอบ
4.1.1 ทําการทดสอบเวลาทีMใช้ในการค้นหาเส้นทางการรับส่ งข้อมูลใหม่
เมืMอมีโดรนทีMไม่สามารถส่ งข้อมูลได้
ทํา การทดสอบโดยใช้โ ดรนขนาด 4 ใบพัด ทัNง หมด 3 ตัว
และทําการทดสอบทีMสนามอินทรี จนั ทรสถิตย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ซึM งเหมาะสมกั บ การทดลองเนืM อ งจากเป็ นพืN น ทีM โ ล่ ง ระยะทางจาก
ต้ น ทางจุ ด (สี แดง) ไปถึ ง ปลายทาง(จุ ด สี เขี ย ว)คื อ 106.14 เมตร
โดยมี ร ะยะห่ า งระหว่ า งโดรนแต่ ล ะตัว คื อ 60 เมตรใช้ เ ทคโนโลยี
IEEE 802.11 โพรโทคอล OLSR และใช้ iperf3 [10] ในการทดสอบ
การส่ งข้ อ มู ล แบบ UDP ให้ โ ดรนตั ว ทีM 1 ขาดจากการเชืM อมต่ อ
แล้ว วัด เวลาทีM ใ ช้ ใ นการค้น หาเส้ น ทางรั บ ส่ ง ข้อ มู ล ใหม่ ร วมไปถึ ง
อั ต ราการรั บ ส่ งข้ อ มู ล ในช่ ว งเวลาดั ง กล่ า วโดยโดรนทัN ง 3 ตั ว
สร้างเครื อข่ายดังแสดงรู ปทีM 4
4.1.2 ทําการทดสอบการแสดงสถานะของโดรนบนโมบายแอปพลิเคชัน
ทํา การทดลองโดยกํา หนดข้อ มู ล พืN น ฐานแบบข้อ ทีM 4.1.1
แ ต่ ใ ช้ เ พืM อ ก า ร ท ด ส อ บ ก า ร แ ส ด ง ผ ล ส ถ า น ะ ข อ ง โ ด ร น
ผ่ า นโปรแกรมประยุ ก ต์ บ นสมาร์ ต โฟนทีM ใ ช้ ระบบปฏิ บ ัติ ก าร iOS
โ ด ย ใ ห้ จุ ด เ ริM ม ต้ น แ ล ะ ป ล า ย ท า ง คื อ จุ ด เ ดี ย ว กั บ ทีM ท ด ล อ ง
สร้ า งเครื อข่ า ยดั ง รู ปทีM 4 แล้ ว ทดลองให้ โ ดรนสร้ า งเครื อข่ า ย
โดยจัดเรี ยงตัวแบบเส้นตรงและแบบ redundant

3.3 ข้ อจํากัดของระบบ
ระบบปฎิบตั ิการทีMใช้ตอ้ งเป็ น Linux และระยะระหว่างต้นทาง
กับปลายทางต้องไม่เกินระยะทีMกาํ หนดประสิ ทธิ ภาพของการรับส่ งข้อมูล
ขึN นอยู่กบั สภาพแวดล้อมในขณะนัNนรวมไปถึ งในการใช้งานต้องมี การ
ควบคุมจากรี โมทเพืMอป้องกันกรณี ทีMโปรแกรมขัดข้อง

4.2 ผลการทดสอบและวิจารณ์ ผล
จากการทดสอบพบว่าเมืMอโดรนตัวทีM 1 ขาดจากการเชืM อมต่อ
ระยะเวลาทีMใช้ในการค้นหาเส้นทางการรับส่ งข้อมูลเฉลีMยอยูท่ ีM 5.33 วินาที
อัต ราการส่ ง ข้อ มู ล เฉลีM ย อยู่ทีM 125.57-1086.67 Kbit/s ซึM งถื อ ว่า สามารถ
กู้คื น การรั บ ส่ ง ข้อ มู ล กลับ มาในสภาวะปกติ ไ ด้ร วดเร็ ว กว่ า การรอ
ให้ โ ดรนบิ น มาแทนตํา แหน่ ง ทีM ไ ม่ ส ามารถส่ ง ข้อ มู ล ได้ ดั ง รู ปทีM 7
และการเลื อกเส้ น ทางทีM ถู ก active โดยดู จาก routing table ของ
โ พ ร โ ท ค อ ล OLSR เ ส้ น ท า ง แ ร ก คื อ source->1->3->destination
และเส้ น ทางหลัง จากโดรนตัว ทีM 1 ขาดการเชืM อ มต่ อ จากเครื อ ข่ า ยคื อ
source->2->3->destination ซึM งจากการทดลองพบว่าการหาเส้นทางใหม่
หลังจากขาดการเชืMอมต่อทําได้รวดเร็ วซึM งหากโดรนมีการจัดเรี ยงตัวสร้าง
เ ค รื อ ข่ า ย ทีM ใ ห ญ่ ขึN น โ ด ย ใ ช้ ห ลั ก ข อ ง bi-connected graph
จะสามารถทําได้รวดเร็ วเช่นกัน ดังรู ปทีM 8 D1, D2, D3 แทนโดรนตัวทีM 1
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โดรนตัว ทีM 2 และโดรนตัว ทีM 3 ตามลํา ดับ เส้ น ประแสดงถึ ง สภาวะ
ทีM โดรนกํ า ลั ง คํ า นวนหาเส้ น ทางใหม่ เ หนื อเส้ น ประหมายถึ ง
ในขณะนัN นมี ก ารเชืM อ มต่ อ ผ่ า นโดรนนัN นในขณะทีM ใ ต้ เ ส้ น ประนัN น
ห ม า ย ถึ ง ใ น ข ณ ะ นัN น ไ ม่ มี ก า ร เ ชืM อ ม ต่ อ ทีM โ ด ร น นัN น แ ล ะ ก า ร
แสดงสถานะของโดรนผ่านโมบายแอปพลิเคชันแบบเส้นตรงเป็ นไปดัง
รู ปทีM 5 และแบบมีเส้นทางสํารองเป็ นไปดังรู ปทีM 6

รู ปที5 8 สถานะการเชืMอมต่อของโดรนเพืMอใช้เป็ นเส้นทางและเวลา
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5. บทสรุป
แพลตฟอร์ มการจัดรู ปแบบการเชืM อมต่ อแบบอัตโนมัติของ
เครื อข่ายไร้ สายโดยใช้โดรนสามารถใช้งานได้ในพืNนทีM ทีMเข้าถึ งได้ยาก
สามารถลดค่าใช้จ่ายจากการสร้ างสถานี แบบตายตัวและสามารถเพิMม
ความยืดหยุน่ ให้กบั การใช้งานโดยผูใ้ ช้สามารถกําหนดเงืMอนไขการสร้าง
โครงข่ายและทราบสถานะของโดรนผ่านทางโมบายแอปพบลิเคชันได้
จากการทดลองพบว่า ในกรณี ทีM ต ้อ งการให้ก ารรั บ ส่ ง นัNน มี
ระยะเวลาในการกูค้ ืนการเชืMอมต่อกลับมาให้เร็ วทีMสุดสามารถทําได้ดีกว่า
การนํ า โดรนไปแทนทีM เ มืM อ มี โ ดรนทีM ไ ม่ ส ามารถรั บ ส่ งข้ อ มู ล ได้
ทําให้การรับส่ งเป็ นไปอย่างต่อเนืM องมากขึNนแต่จะต้องใช้จาํ นวนโดรนทีM
มากกว่าการสร้างเครื อข่ายแบบเป็ นเส้นตรงรวมไปถึงประสิ ทธิ ภาพใน
การรับส่ งข้อมูลขึNนกับสภาวะของสภาพแวดล้อมในขณะนัNนเป็ นอย่างยิงM
และการใช้งานของโดรนยังไม่สามารถใช้งานได้นานนัก

รู ปที5 7 ผลการทดสอบความสัมพันธ์ของอัตราการรับส่ งข้อมูลและเวลา
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บทคัดย่อ

. บทนํา

ความปลอดภัย ของข้อมู ล แบบ HTTPS ผ่านโพรโตคอล
SSL/TLS ถูกพัฒนาและมีการใช้งานสู งถึง 50.1% ผ่านเว็บไซต์ ด้วยชุ ด
เข้ารหัส ต่ า ง ๆ สํา หรั บ ศู น ย์ข ้อ มูล คลาวด์ ถื อ เป็ นความท้า ทายในการ
ให้บริ การการชุดเข้ารหัสทีซับซ้อนอย่าง SHA256 (384 บิต) ซึ งงานวิจยั นี
ต้องการนําเสนอผลกระทบของชุ ดเข้ารหัสกับเครื องแม่ข่ายแบบเครื อง
ใหญ่และแบบกระจายบนเครื อข่ายภายในเสมือน 10 Gigabit Ethernet
โดยพบว่าผลการทดสอบให้ผลประสิ ทธิภาพของชุดเข้ารหัส SHA128 สู ง
กว่าที 22% บนเครื อข่าย 10 Gigabit Ethernet และ 18% ที 1 Gigabit
Ethernet ของ SHA256 ซึ งค่าแบนด์วิดท์ทีสู งขึนให้ประสิ ทธิ ภาพทีดีกว่า
เพียง 5% เท่านัน

ข้อมูลจากบริ ษทั Mozilla ผูพ้ ฒั นา Firefox browser ณ วันที
มกราคม
[1] ได้เผยสถิ ติการใช้งานของผูใ้ ช้งานเมือวันที
มกราคม
เรี ยกใช้งานเว็บไซต์ผา่ น HTTPS แล้วถึง . % ตัวเลขนี
เพิ มขึ นมาอย่า งต่ อ เนื อง โดยเมื อเดื อ นพฤศจิ ก ายน
ไม่ ถึ ง %
กระแสการหันมาใช้ HTTPS จากโครงการ Let’s Encrypt ทีสนับสนุ น
โดยเหล่าผูผ้ ลิ ตหลากหลาย รวมถึ ง Mozilla และ Google เพือรักษา
ความลับของข้อมูล เพือให้การส่ งข้อมูลมีความปลอดภัยมากยิงขึน โดยที
สื บเนื องจากงานวิจยั ของ พิรติ ไกรเทพและคณะ [ ] เพือศึ กษาและวัด
ประสิ ทธิ ภาพของชุดเข้ารหัส SSL ของเว็บเซิ ร์ฟเวอร์ และนิ อฟั ฟาน บิน
นิโซะ และคณะ [ ] ทดสอบเครื อข่ายภายในเสมือน 10 Gigabit Ethernet
ดัง นั นผู ้วิ จ ัย จึ ง นํ า มาต่ อ ยอดเพื อสร้ า งเครื องแม่ ข่ า ยเว็ บ
เซิ ร์ ฟ เวอร์ กับ เครื อ ข่ า ยภายในเสมื อ น 10 Gigabit Ethernet เพื อวัด
ประสิ ทธิ ภาพชุดการเข้ารหัสเว็บเซิ ร์ฟเวอร์ แบบ SSL ทีได้รับความนิ ยม
อย่าง SHA และ SHA (กรณี ศึกษา SHA ) ที เครื อข่ายภายใน
เสมื อ นที แตกต่ า งกัน ระหว่ า ง Gigabit Ethernet และ 1 Gigabit
Ethernet โดยออกแบบเครื องแม่ข่ายแบบเครื องเดียวและแบบแบ่งภาระ
งาน(DNS load balancing) กับชุดข้อมูลขนาด – , กิโลไบต์ เพือ
วัดค่าการเก็บข้อมูลประสิ ทธิ ภาพในหน่วยคําสังต่อวินาที (ops/sec) ด้วย
โปรแกรม SSLswamp บนเครื องเสมือนจริ งลูกข่าย (Client) ซึ งจุดเด่น
ของงานวิจยั นี คือ การสร้างเครื อข่ายภายในเสมือน 10 Gigabit Ethernet
บนเครื องคอมพิวเตอร์ แบบตังโต๊ะที มี คุณสมบัติ Intel® Core™ i
หน่ วยความจําหลัก GB ที ติ ดตังโปรแกรมจัดการเครื องเสมื อนจริ ง
Kernel-based Virtual Machine (KVM) และผูว้ จิ ยั ทําการควบคุมค่าแบนด์
วิดท์ของเครื องเสมื อนไว้ที 1 Gbps และ10 Gbps ด้วยการกําหนด
คุณสมบัติทีชื อว่า bandwidth และวัดค่าแบนด์วิดท์จริ งด้วยโปรแกรม
iPerf เพือทดสอบสมมติ ฐานของค่าแบนด์วิดท์ทีเพิมขึนสามารถเพิม
ประสิ ท ธิ ภ าพการให้บ ริ ก ารของชุ ด เข้า รหัส บนเครื องแม่ ข่ า ยเว็บ ซึ ง
นําเสนอในงานวิจยั ฉบับนี

คําสําคัญ: ความปลอดภัยเครื อข่าย, SSL/TLS, 10 Gigabit Ethernet,
เวอร์ชวลไลเซชัน

Abstract
Nowadays, HTTPS with SSL/TLS protocol is essential for
the information security. HTTPS connections with various chipper
suites appear more than 50% on the Internet. In cloud data center, using
a complex chipper suite, like SHA256 (384 bits), is a challenge to
implement with web server. This research focuses on a comparison of
chipper suite performances between a large single web server and two
distributed web servers on a virtualized 10 Gigabit Ethernet network.
The result shows that the performances of SHA128 on two distributed
web servers are 22% higher than on a large single web server for a 10
Gigabit Ethernet and 18% higher for a 1 Gigabit Ethernet. For SHA256,
the performance on 10 Gigabit Ethernet is only 5% higher than 1
Gigabit Ethernet. That means the higher bandwidth does not affect
much for the overall performance of SHA256.
Keywords: Network security, SSL/TLS, 10 Gigabit Ethernet,
Virtualization
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เนื อหาและหัว ข้อ ของงานวิ จ ัย นี ประกอบด้ว ย ทฤษฎี
ษฎี แ ละ
งานวิจยั ทีเกียวข้อง วิธีดาํ เนิ นการวิจยั ผลการวิจยั และ สรุ ปและอภิปราย
ผลการวิจยั เพือให้ขอ้ มูลและเสนอการออกแบบสําหรับวัดประสิ ทธิ ภาพ
ตามสมมติฐานทีตังไว้

สมมาตรด้วยกุญแจเข้ารหัสแบบเดี ยวกันทัง ฝั ง เพือลดภาระของการ
เข้ารหัสทีมีผลกระทบโดยตรงกับการใช้ทรัพยากรของเครื องแม่ข่ายเว็บ

. หลักการเข้ ารหัส SHA
การเข้า รหัส สํา หรั บ โพรโตคอล SSL/TLS ถู ก พัฒ นาให้ มี
ความซับซ้อนด้วยแนวคิดใหม่หรื อการผสานกระบวนการเพือให้มีความ
ยากในการถูกถอดรหัส ทีนิ ยมในปั จจุบนั ได้แก่ SHA และ SHA256 มี
ความแตกต่างของจํ
งของจํานวนบิตในการเข้ารหัสคือ SHA1 มีขนาด 160 บิต
ห บ SHA1 ได้
และ SHA384 มีขนาด 384บิบิต แต่ทางด้านกระบวนการสําหรั
มีการเพิมการเลือนบิตเข้ามา โดยเพิมรอบการทํางานมากขึนใน SHA384
จึงกล่าวได้ ว่าพืนฐานของแนวคิ ดในการพัฒนาเน้นไปที การเพิมความ
ซับซ้อนของขันตอน และจํานวนบิตหลังการเข้ารหัสมากขึน

. ทฤษฎีและงานวิจัยทีเกียวข้ อง
เนื อหาส่ วนนี กล่าวถึงงานวิจยั สําคัญทีเป็ นแรงบันดาลใจและ
แนวคิ ด ของงานวิ จ ัย นี พร้ อ มนํา เสนอหลัก การของชุ ด เข้า รหั ส และ
โครงสร้างของโปรแกรมบริ หารจัดการเครื องเสมือนจริ งอย่าง KVM

. งานวิจัยทีเกียวข้ อง
การศึ ก ษาด้ า นความปลอดภั ย ที ให้ บ ริ การบนเครื อข่ า ย
อิ นเตอร์ เ น็ตถูกนํ
กนํามาทดสอบหลากหลายรู ปแบบ ซึ งมี งานในลักษณะ
เดียวกับงานวิจยั นีโดย พิรติ ไกรเทพและคณะ
ไกรเทพและคณะ[ ] ทีเจาะจงไปที เครื องแม่
ข่ า ยบนศูศูน ย์ข ้อ มูล คลาวด์ และ
และนํ
นํา เสนอประสิ ท ธิ ภ าพเชิ ง เวลาและค่ า
Throughput (ops/sec) ทีเครื อข่าย Gigabit Ethernet เช่นเดียวกับงานวิจยั
ของ Steffen Müller [4] ที ใช้ภาระงาน Yahoo! Cloud Serving
Benchmark (YCSB) บนระบบศูศูนย์ขอ้ มูลคลาวด์ และแนวคิดการสร้าง
เครื อข่ายภายในเสมือน 10 Gigabit Ethernet ของนิ
ของนิอฟั ฟาน บินนิ โซะ
าพบนเครื
และคณะ [3] เพือวัดประสิ ทธิภาพ
บนเครื อข่ายความเร็ วสู ง

a. SHA128

b. SHA256
รู ปที รู ปแบบการเข้ารหัส [ ]
จากรู ปแบบของการเข้ารหัสในรู
ใน ปที เห็นได้วา่ การเข้ารหัสมี
ความซับซ้อนและขันตอนทีมากขึน โดย SHA1 ตามรู ปที 3-a ทีมีการ
เลือกบิต แต่กการเข้
ารเข้ารหัส SHA ( บิต) มีความแตกต่างทังฟั งก์ชนั
และกระบวนการอย่างชัดเจนในรู ปที 3--b โดยปรับปรุ งตัวดําเนิ นการเพือ
ความซับซ้อนทีสู งขึน

. หลักการ SSL/TLS
โพรโตคอล SSL/TLS ถูกนํามาใช้บริ การนานกว่า ปี เพือ
การเชือมต่อข้อมูลทีมีความปลอดภั
ความปลอดภัยบนอินเตอร์ เน็ต และถูกพัฒนาระดับ
ความปลอดภัยอย่างต่อเนื อง โดยมีหลักการพืนฐานในการติดต่อสื อสาร
ตามรู ปที 1 ทีมีการนําเสนอไว้ใน [ ] หรื อทีนิ ยมเรี ยกว่าการติดต่อสื อสาร
แบบของโพรโตคอล SSL/TLS

. Kernel-based
Kernel based Virtual Machine (KVM)
Kernel-based
based Virtual Machine [7] ถือเป็ นหนึงในเทคโนโลยี
เวอร์ ชวลไลเซชันแบบ
นแบบ Full สําหรับลินุกซ์ ตังแต่รุ่น 2.6.20 ขึนไป แบบ
64 บิต ได้กล่าวถึงในวันที 22 กันายน 2551 ในงาน 2011 Red Hat Forum
ทีรองรับคุณสมบัติ Intel VT/AMD
VT/AMD-V ออกแบบให้มีส่วนทีเรี ยกว่า Native
Driver ทีเชื อมต่อกับ I/O Proxy ทีสนับสนุ นทรัพยากรให้กบั เครื อง
เสมือนจริ
อนจริ งทีให้บริ การบนเครื องหลัก ((Host)
Host) โดยถูกพัฒนาไปพร้อมกับ
ระบบปฏิบตั ิการในกลุ่มของ Red Hat และ CentOS สําหรับกลุ่มของ
เครื องแม่ข่ายในศูนย์ขอ้ มูล

SSL Server

SSL Client
Client Hello

Client’s Certificate(optional)
Client Key Exchange
Certificate Vertify(optional)
Change Cipher Spec (optional)
Client Finished (encryptied)
Application’s data (encrypted)

Server Hello
Server’s Certificate(optional)
Server Key Exchange(optional)
Client Certificate Request(optional)
Server Hello Done

Chang Cipher Spec
Server Finished (encryption)
Application’s data (encrypted)

รูปที 1 โพรโตคอล SSL/TLS [5]
โดย
โดยรู ปที 1 แสดงการทํางานออกเป็ น ส่ วนหลักนันคือส่ วน
ทีไม่สมมาตรในช่วงของการแลกกุญแจระหว่างเครื องแม่ขข่่ายและลูกข่าย
แต่เมือได้รับกุญแจแล้วการสื อสารปรับเข้าสู่ กระบวนการถอดรหัสแบบ

รู ปที โครงสร้าง KVM [7]
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จากมีชือเรี ยกว่า “Kernel-based Virtual Machine” สามารถ
อธิบายได้วา่ การบริ หารจัดการเครื องเสมือนจริ งทํางานในชันของ kernel
ซึ งรู้จกั กันว่า QEMU I/O หรื อ VirtIO โดยแตกต่างกันไปจากซอฟต์แวร์
ในกลุ่มนีอย่าง ESXi ของ VMware และ Hyper-V ของ Microsoft
โดยการสร้างเครื อข่ายภายในเสมือนของโปรแกรม KVM ทํา
การสร้างด้วยรู ปแบบของการ์ ด Bridge ทีไม่ระบุหมายเลขเครื อข่ายและ
ไม่มีการ์ ดเครื อข่ายจริ งเชื อมต่อ ซึ งสามารถให้ค่าแบนด์วิดธ์มากกว่า
Gbps ซึงถือว่าเครื อข่ายอยูใ่ นระดับ Gigabit Ethernet

. เครืองมือวัดประสิ ทธิภาพ
มี เ ครื องมื อ หลักในการวัด และทดสอบประสิ ท ธิ ภ าพได้แก่
iPerf3 สําหรับวัดค่าแบนด์วิดธ์และเลือกใช้ชุดเข้ารหัสกับข้อมูลทีขนาด
แตกต่างกันตามตารางที บนเครื องแม่ข่ายทัง แบบ
ตารางที 1 ชุดการเข้ารหัสและชุดข้อมูลสําหรับทดสอบ
การเข้ ารหัส
SHA1
SHA384

ชือ Cipher suite
AES128-SHA
AES256-GCM-SHA384

ขนาดข้ อมูลในการทดสอบ (Kbytes)
16/ 32/ 64/ 128/ 512/ 1,024/ 2,048/ 4,096
16/ 32/ 64/ 128/ 512/ 1,024/ 2,048/ 4,096

การทดสอบด้ว ยคํา สังของ SSLswamp มี ต ัว อย่า งดัง นี
sslswamp -num -time -connect IP: . . . : -request
"GET /indexpage01.html\r\n" -cipher "AES -GCM-SHA " มี
ความหมายคื อ ทําการเชื อมต่ อ ผูใ้ ช้ ด้วยระยะเวลา วินาที ที มี
Cipher suite ชือว่า SHA384 โดยนําผลการวัดประสิ ทธิ ภาพในหน่วย
ops/sec และการใช้ทรัพยากรของหน่ วยประมวลผลกลาง (CPU) และ
Throughput (MByte per sec)

3. วิธีดําเนินการวิจัย
ผูว้ ิ จ ัย ได้เ สนอถึ ง แนวคิ ด ของการทดสอบชุ ด เข้า รหัส ของ
SSL/TLS ได้แก่ SHA128 และ SHA256(384) บนระบบเครื อข่ายภายใน
เสมือนทีแตกต่างกันระหว่าง 1 Gigabit Ethernet และ 10 Gigabit
Ethernet โดยอ้างอิงตามรู ปที และภาระงานในการทดสอบ

. โครงสร้ างสํ าหรับการวิจัย
การวัด ประสิ ท ธิ ภ าพทดสอบบนเครื องหลัก ที มี คุ ณ สมบัติ
Intel® Core™ i7 สนับสนุนเทคโนโลยี Intel-VT หน่วยความจําหลัก 8
GB โดยติดตังระบบปฏิบตั ิการ CentOS 7.2 แบบ bits และโปรแกรม
จัดการเครื องเสมือนจริ ง(Hypervisor) KVM . . เพือสร้างเครื องแม่ข่าย
ตามรู ปที และเครื องลูกข่ายสําหรับทดสอบ ทีเชื อมต่อกันด้วยเครื อข่าย
ภายในเสมือน 10 Gigabit Ethernet

. ผลการวิจัย
จากรู ป แบบการทดสอบผู ้วิ จ ัย ขอเสนอผลด้ ว ยค่ า เฉลี ย
operations per second แยกตามระดับความเร็ วเครื อข่าย เปรี ยบเทียบ
ระหว่างการเข้ารหัสแบบ SHA128 และ SHA256 บนเครื องแม่ข่ายแต่ละ
แบบ

4. เครือข่ ายภายในเสมือน 1 Gigabit Ethernet
จากกราฟในรู ปที เครื องแม่ข่ายแบบกระจายให้ประสิ ทธิ ภาพทีดีกว่าสู งขึนถึง 18% เครื องแม่ข่ายเครื องใหญ่ ทีไฟล์ภาระงานตังแต่
128 KB ขึนไปทังสองชุ ดการเข้ารหัส และการเข้ารหัส SHA128 มี
ประสิ ทธิภาพสู งกว่า SHA256 เฉลียที 10%
16KB

32KB

64KB

128KB

256KB

512KB

1024KB

2048KB

4096KB

Operations per second

1200

รูปที โครงสร้างในการทดสอบชุดเข้ารหัส SSL/TLS
ทําการทดสอบกับเครื องแม่ข่ายเสมือนจริ งเว็บทีมีคุณสมบัติ
ดังนี
 เครื องแม่ข่ายเสมือนจริ งเว็บ 1 เครื อง/แบบหนึ งเครื องใหญ่ประกอบ
ด้วย vCPU และ RAM 4 GBytes การ์ดเครื อข่ายเสมือน VirtIO
 เครื องแม่ ข่ า ยเสมื อ นจริ ง เว็ บ 2 เครื อง/แบบกระจายภาระงาน
ประกอบ ด้วย 1 vCPU และ RAM 2 GBytes การ์ ดเครื อข่ายเสมือน
VirtIO
โดยเครื องแม่ข่ายทังหมดทําการติดตังระบบปฏิบตั ิการ CentOS 7.2
แบบ bits และ Apache 2.4.6 พร้อม mod_ssl โดยสร้างเครื องลูกข่าย
ขนาด 1 vCPU และ RAM 2 GBytes เพือติดตังโปรแกรม SSLswamp
สําหรับทดสอบบนเครื อข่ายภายในเสมือนเดียวกัน

1000
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400
200
0

AES128

AES256

AES128

1 Virtual machine

AES256

2 Virtual machine

รู ปที ค่าเฉลียการประมวลผลแยกตามชุดเข้ารหัสและขนาดไฟล์ ที
เครื อข่ายภายในเสมือน 1 Gigabit Ethernet
ประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ดทีภาระงาน 16 – 64 KB ทีประมาณ 1,000
ops/sec ซึงลดประสิ ทธิ ภาพและค่าใกล้เคียงกันตังแต่ภาระงานไฟล์ขนาด
128 – 4096 KB สู งสุ ดที 736.37 ops/sec ด้วยชุดเข้ารหัส AES128 กับ
เครื องแม่ข่ายแบบกระจาย
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4.2 เครือข่ ายภายในเสมือน 10 Gigabit Ethernet

เอกสารอ้ างอิง

จากกราฟในรู ปที เครื องแม่ข่ายแบบกระจายให้ประสิ ทธิภาพทีดีกว่าสูงขึนถึง 22% เครื องแม่ข่ายเครื องใหญ่ ทีไฟล์ภาระงานตังแต่
128 KB ขึนไปทังสองชุดการเข้ารหัส เช่นเดียวกับเครื อข่าย 1 Gigabit
Ethernet และการเข้ารหัส SHA128 มีประสิ ทธิภาพสู งกว่า SHA256 เฉลีย
ที 10% เช่นเดียวกับเครื อข่าย 1 Gigabit แต่มีประสิ ทธิภาพโดยรวมสู งขึน
เฉลีย 5%
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รูปที ค่าเฉลียการประมวลผลแยกตามชุดเข้ารหัสและขนาดไฟล์ ที
เครื อข่ายภายในเสมือน 10 Gigabit Ethernet
ประสิ ทธิภาพสู งสุ ดทีภาระงาน 16 – 64 KB ทีประมาณ 1,000
ops/sec โดยมีค่าลดลงใกล้เคียงกันทีภาระงานไฟล์ขนาด 128 – 4096 KB
สู งสุ ดที 765.70 ops/sec ด้วยชุดเข้ารหัส AES128 กับเครื องแม่ข่ายแบบ
กระจาย ซึงสูงกว่าเครื อข่าย Gigabit Ethernet เพียงเล็กน้อย

. สรุ ปและอภิปรายผลการวิจัย
ขอสรุ ปจากงานวิจยั พบว่า เว็บ เซิ ร์ฟ เวอร์ แบบ SSL บน
เวอร์ชวลไลเซชันของโปรแกรม KVM ทีมีทรัพยากรเท่ากันเครื องแม่ข่าย
แบบกระจาย เครื องมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพสู ง กว่า ถึ ง 22% แต่ เ ครื อ ข่ า ยที มี
ความเร็ วระดับ 10 Gigabit Ethernet สามารถเพิมประสิ ทธิ ภาพขึนเพียง
5% ของบริ การ HTTPS ด้วยค่าสู งสุ ดที 765.70 ops/sec เท่านัน แต่การ
ทดสอบดังกล่ าวนี ใช้เ ครื องคอมพิ วเตอร์ ตงโต๊
ั ะที มี หน่ ว ยประมวลผล
กลางแบบ Intel® Core™ i ซึ งหากทดสอบบนหน่วยประมวลผลกลาง
Xeon Quad core สําหรับเครื องแม่ข่ายอาจได้ผลทีแตกต่างและควรต่อ
ยอดต่อไป เพือทดสอบการกระจายที มากกว่า เครื องเสมื อนจริ งและ
สภาพแวดล้อมใกล้เคี ยงกับศูนย์ขอ้ มูลคลาวด์(แบบเวอร์ ชวลไลเซชัน)
พร้อมกับเทคโนโลยีใหม่ของโปรโตคอล HTTP/2 ในปั จจุบนั

. กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุ ณ สํา นัก วิ ท ยบริ ก ารและเทคโนโลยี ส ารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาทีให้โอกาส สนับสนุ นเครื องมือแก่ผวู ้ ิจยั ใน
การทํางานวิจยั และทุนในการนําเสนอผลงาน
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คำสำคัญ : อินเวอร์เตอร์สองเฟสสองขา มอเตอร์เหนี่ยวนาสองเฟส การ
เทคนิคการมอดูเลตชัน่ แบบไซน์

บ้านเรื อนและภาคอุตสาหกรรมเพิ่มมากขึ้น ด้วยหลากหลายเทคนิ คของ
การมอดูเลตความกว้างพัลส์ ทั้งอินเวอร์ เตอร์ ชนิ ดแหล่ งจ่ายแรงดัน แบบ
สองเฟส สองขา (Two-phase two-leg VSI) แบบ สองเฟส สามขา (Twophase three-leg VSI) และอินเวอร์ เตอร์ ชนิ ดแหล่ งจ่ ายแรงดันแบบ สอง
เฟส สี่ ข า (Two-phase four-leg VSI) [2] ในงานวิ จยั นี้ มีค วามสนใจที่จะ
พัฒนาอินเวอร์ เตอร์ ชนิ ดแหล่งจ่ายแรงดันแบบสองเฟส สองขา ที่ใช้วงจร
กาลังแบบครึ่ งบริ ดจ์จานวน 2 ชุ ด ทาการสร้ างแรงดันทางออกแบบสอง
เฟสที่มีมุมต่างเฟสกันคงที่ 90 องศาทางไฟฟ้า เพื่อนามาทดสอบขับเคลื่อน
มอเตอร์ เ หนี่ ย วน าสองงเฟส ท าการหาสมรรถนะด้ า นแรงบิ ด และ
ประสิ ทธิภาพ เปรี ยบเทียบกับมอเตอร์ เหนี่ ยวนาสองเฟสที่ใช้งานทัว่ ไปที่มี
ตัวเก็บประจุสร้ างมุมต่างเฟสของกระแส สัญญาณควบคุมการทางานแบบ
มอดู เ ลตความกว้า งของพัล ส์ ข องเครื่ องต้น แบบจะถู ก สร้ า งโดยตัว
ประมวลผลสัญญาณดิ จิตอลเบอร์ ADMCF326BST ทาการทดสอบใน
ห้องปฏิบตั ิการเพื่อหาค่าสมรรถนะด้านแรงบิด และหาค่าประสิ ทธิ ภาพ
ของระบบ เพื่อการพัฒนาต่อยอดในการใช้งานจริ งในอนาคต

Abstract

2. มอเตอร์ แบบเหนี่ยวนาสองเฟส

บทคัดย่ อ
บทความนี ้น าเสนอการขั บ เคลื่ อ นมอเตอร์ เหนี่ ย วน าด้ ว ย
อิ นเวอร์ เตอร์ ชนิ ดแหล่ งจ่ ายแรงดันสองเฟส สองขา โดยใช้ เทคนิ คการมอ
ดูเ ลตชั่ นแบบไซน์ ด้วยหลัก การควบคุ มอั ตราแรงดันต่ อความถี่ค งที่ ใน
วงรอบเปิ ด ควบคุมการทางานด้ วยตัวประมวลผลสั ญญาณดิ จิตอล โดยมี
วัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มสมรรถนะการทางานของมอเตอร์ เหนี่ยวนาสองเฟส
การทดสอบการทางานของระบบที่นาเสนอเมื่อเปรี ยบเทียบกับการใช้ งาน
ปกติของมอเตอร์ เหนี่ยวนาหนึ่ งเฟสขนาด 300 วัตต์ 220 โวลต์ 50 เฮิ ร์ตซ
ที่ใช้ ตัวเก็บประจุต่อร่ วมในวงจร ผลการทดสอบพบว่ าระบบที่นาเสนอมี
แรงบิ ดที่ สูงกว่ า ตลอดย่ านโหลด และที่ ค่ าพิ กั ดโหลด มีแ รงบิ ดสู งกว่ า
13.48 เปอร์ เซ็ นต์ มีค่ าประสิ ทธิ ภาพที่ ดีก ว่ าตลอดย่ านโหลด โดยมีค่ า
ประสิ ทธิ ภาพสูงสุด สูงกว่ า 5.11 เปอร์ เซ็นต์

This article presents an induction motor drives by two-phase
two-leg voltage source inverter with the SPWM technique with open-loop
V/f control. Controlled by a digital signal processor (DSP). The objective
is to increase the performance of single-phase induction motor. To test
the proposed system as compared to the normal use of two- phase
induction motor with 300 watts, 220 volts, 50 Hz using the capacitors in
the circuit. The test results showed that the proposed system has high
torque over the entire load. And at the rated load torque higher than the
13. 48 percent. A better efficiency throughout the load. the maximum
efficiency higher than 5.11 percent.

มอเตอร์ เหนี่ ยวนาสองเฟสจะประกอบไปด้วยขดลวด 2 ชุดคือ ขดลวด
หลัก (Main winding) และขดลวดช่ วย (Auxiliary winding) ดังรู ปที่ 1 ใน
การใช้ ง านทั่ว ไปตัว เก็ บ ประจุ จ ะถู ก ต่ อ กั บ ขดลวดช่ ว ย ที่ ส่ ง ผลให้
กระแสไฟฟ้ าระหว่างขดลวดทั้งสองมี มุมต่างเฟสกัน 90 องศาทางไฟฟ้ า
เพื่อให้เกิดแรงบิดขึ้นที่ส่วนหมุนที่เป็ นแบบกรงกระรอก

Squirrel
cage rotor

Auxiliary
winding

Capacitor

Main
winding

Keywords: Two-phase two-leg inverter, single-phase induction motor,
SPWM technique.

AC
source

1. บทนา

รู ปที่ 1 วงจรไฟฟ้าของมอเตอร์เหนี่ยวนาสองเฟส

ปั จจุบนั มี ก ารพัฒนาน าอิ นเวอร์ เ ตอร์ ม าใช้ง านขับเคลื่ อ นมอเตอร์
จากวงจรในรู ปที่ 1 ถ้าทาการปลดตัวเก็บประจุออก และทาการพิจารณาให้
เหนี่ ยวนาสองงเฟสอย่างแพร่ หลายโดยเฉพาะในระบบทาความเย็น และ
เป็ นมอเตอร์ เหนี่ ยวนาสองเฟสไม่สมดุลในระบบตั้งฉากสองเฟส dq บน
ปรั บอากาศ ด้วยข้อได้เ ปรี ยบในหลายประการ เช่ น การเริ่ ม เดิ น อย่า ง
แกนอ้างอิ งหยุดนิ่ ง (Stationary reference frame) ได้ดงั รู ปที่ 2 และแสดง
นุ่ มนวล มี แ รงบิ ดที่ ดีตลอดย่านการใช้งาน เป็ นต้น รวมทั้งมี งานวิ จยั ที่
วงจรสมมูลบนแกนอ้างอิงหยุดนิ่ ง [3] ได้ดงั รู ปที่ 3
เกี่ ยวข้องกับการขับเคลื่ อนมอเตอร์ เหนี่ ยวนาแบบสองเฟส [1] สาหรับ
th
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รูปที่ 2 มอเตอร์เหนี่ยวนาสองเฟสไม่สมดุลในระบบตั้งฉากสองเฟส
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เมื่อ  Md , Mq คือองค์ประกอบเส้นแรงแม่เหล็กจากการเหนี่ ยวนาร่ วม
 , rq
 คื อองค์ประกอบเส้นแรงแม่เ หล็ก สเตเตอร์ แ ละโร
 sd , sq , rd

R1a

เ ต อ ร์ ข อ ง ข ด ล ว ด ช่ ว ย แ ล ะ ข ด ล ว ด ห ลั ก
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ช่วยและขดลวดหลัก R1a , R2a , R1m , R2m คือความต้านทานสเตเตอร์และ
โรเตอร์ ของขดลวดช่ วยและขดลวดหลัก L1a , L1m คือความเหนี่ ยวนาใน
ตัวเองของขดลวดช่วยและขดลวดหลัก LMa , LMm คือความเหนี่ ยวนาร่ วม

(ข) ขดลวดช่วยบนแกนอ้างอิง d
รูปที่ 3 วงจรสมมูลของมอเตอร์เหนี่ ยวนาสองเฟสบนแกนอ้างอิงอยูก่ บั ที่

ของขดลวดช่ วยและขดลวดหลักตามลาดับ wr คือความเร็ วเชิ งมุมโรเตอร์
J คือโมเมนต์ความเฉื่ อย และ p  d / dt จากสมการที่ 11 จะเห็ นว่าการ
กระเพื้อมของแรงบิ ด ของมอเตอร์ เ หนี่ ยวนาจะขึ้ น อยู่ก ับ คุ ณภาพความ
ผิดเพี้ยนของกระแสมอเตอร์ และในสมการที่ 12 ความเร็ วของมอเตอร์ จะ
ขึ้นอยูก่ บั ผลรวมของค่าผลต่างระหว่างแรงบิดที่สร้างขึ้นกับแรงบิดโหลด

จากวงจรสมมูลในรู ปที่ 2 สามารถนามาเขียนเป็ นสมการทางคณิ ตศาสตร์
บนแกนอ้างอิงหยุดนิ่ง [4] ได้ดงั นี้
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3. การจ่ ายแรงดัน PWM ของอินเวอร์ เตอร์ สองเฟส สองขา

(2)
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คื อ

องค์ประกอบแรงดันสเตเตอร์ และโรเตอร์ ของขดลวดช่วยและขดลวดหลัก
 , i rq
 คือองค์ประกอบกระแสสเตเตอร์ และโรเตอร์ ของขดลวด
i sd , i sq , i rd

-

 Mq  X Mq I sq  I rq

 , v rd

v sd , v sq , v rq



โครงสร้างของอินเวอร์ เตอร์ ชนิ ดแหล่งจ่ายแรงดันสองเฟส สองขา
ที่ใช้ขบั เคลื่อนมอเตอร์ เหนี่ ยวนาสองเฟสที่มีวงจรกาลังแบบครึ่ งบริ ดจ์ 2
ชุ ด แสดงได้ดงั รู ปที่ 4 ในการควบคุ มการจ่ายแรงดันให้กบั ขดลวดหลัก
และขดลวดช่ วย [5] ได้น าเสนอวิ ธี ก ารจ่ ายแรงดัน PWM 2 ระดับ ด้วย
เทคนิ คการมอดู เลตชั่นแบบไซน์ (SPWM) สาหรั บจ่ายแรงดันสเตเตอร์
ของขดลวดทั้งสองของมอเตอร์ ที่ทามุมต่างเฟสกัน 90 องศา จากรู ปที่ 5
แสดงตัวอย่างคลื่นต่างๆ ของอินเวอร์เตอร์ เมื่อ vma,d , vmaq คือคลื่นไซน์
มอดูเลต vtri คือคลื่นพาหะสามเหลี่ยม และ v gs,d1 , v gs,q1 คือสัญญาณขับ
นาสาหรับสวิตช์ในกิ่ งที่ 1 และ กิ่ งที่ 2 ตามลาดับ
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แรงดันทางออก และแรงดันทางออกเฉลี่ยของอินเวอร์เตอร์ สองเฟสในแต่
ละแกน
Rectifier

Two-phase two-leg VSI
S1

S3

S2

S4

Two-phase induction motor

C1

ac

อินเวอร์เตอร์แบบ สองเฟส สองขา ที่นาเสนอจะมีโครงสร้างดังรู ป
ที่ 6 โดยมีวงจรกาลังเป็ นแบบครึ่ งบริ ดจ์จานวน 2 ชุ ด สาหรับจ่ายแรงดัน
ให้กบั ขดลวดหลัก และขดลวดช่วยที่มีจุดต่อร่ วมเดียวกัน โดยใช้วงจรเรี ยง
กระแสแบบเต็มบริ ดจ์ ชุ ด เดี ย วกัน การสร้ า งสัญ ญาณควบคุ ม จะใช้ตวั
ประมวลสัญญาณดิจิตอลเบอร์ ADMCF326BST โดยใช้หลักการมอดูเลต
ความกว้างของพัล ส์ แ บบไซน์ สองระดับ แรงดันของขดลวดหลัก และ
ขดลวดช่ วยจะมี มุ ม ต่ างเฟสกัน 90 องศาทางไฟฟ้ า ตลอดเวลา ด้วยการ
สังเคราะห์ สัญญาณไซน์ข้ ึ นมา 1 ชุ ด และทาการเลื่ อนเฟส (Phase shift)
ออกไป 90 ฮงศาทางไฟฟ้ า นอกจากนี้ จะท าการตรวจจับ กระแสเพื่ อ
ป้ องกันภาระโหลดเกิ นโดยใช้ไอซี HCPL788J ที่เป็ นไอซี ที่แยกภาคของ
ส่ วนตรวจจับ และส่ วนประมวลผลออกจากกัน เพื่อสร้างสัญญาณตัดตอน
เมื่อเกิ ดภาวะกระแสเกิ นผ่านช่ องสัญญาณการแปลงสัญญาณแอนะล็อก
เป็ นดิ จิตอล ส่ วนภาคขับนาเกตจะใช้ไอซี แบบเชื่ อมโยงด้วยแสง (Optocoupler) เบอร์ A3120 อุปกรณ์สวิตช์กาลังจะใช้ IGBT แบบดีสครี ตเบอร์
IRFP40KD โดยใช้ความถี่ ในการสวิตช์ 3 กิ โลเฮิ รตซ์ โดยมีพารามิเตอร์
ต่างๆของมอเตอร์ เหนี่ ยวนาสองเฟส ดังตารางที่ 1

Auxiliary
winding

+

4. การออกแบบระบบควบคุม

Main
winding

-

รูปที่ 4 วงจรกาลังของอินเวอร์ เตอร์ชนิ ดแหล่งจ่ายแรงดันสองเฟส สองขา
สาหรับการขับเคลื่อนมอเตอร์เหนี่ยวนาสองเฟส
1
0
-1

0

ตารางที่ 1 พารามิเตอร์ของมอเตอร์เหนี่ยวนาสองเฟส

0

0

Po  300W

V  220V

f  50H z

R1m  2.44

L1m  7.2mH

L1a  7.2mH

R1a  2.88

R2a  2.64

LMm  170mH

R2m  4.34

LMa  174mH

J  0.334  10 3 kg  m 2

รูปที่ 5 การทางานด้วยวิธีการจ่ายแรงดันพีดบั บลิวเอ็ม 2 ระดับ

Rectifier

Two-phase two-leg VSI

220V
50Hz

S1

S3

S2

S4

Auxiliary
winding

+

Two-phase induction motor

C1
Main
winding

Current
Offset
condition

Gate driver Gate driver

H
ADC1
Current

L

0 degree
PWM

H
Mod.
index

90 degree phase
shifter

Mod.
index

X

Sinusoidal
Generate

X

Current
limit

16 bits DSP
ADMCF326BST

L

90 degree
PWM

Modulate

Triangle
generate

รู ปที่ 6 โครงสร้างของการขับเคลื่อนมอเตอร์เหนี่ยวนาสองเฟสด้วยอินเวอร์เตอร์สองเฟส สองขา ที่นาเสนอ
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เครื่ องต้นแบบของอินเวอร์ เตอร์ ชนิ ดแหล่งจ่ายแรงดันสองเฟส สอง
ขา ที่ ส ร้ า งขึ้ นจะแสดงได้ ดั ง รู ปที่ 7 ท าการทดสอบการท างาน
เปรี ยบเทียบกับภาวะการใช้งานปกติของมอเตอร์ เหนี่ ยวนาที่ใ ช้คาปาซิ
เตอร์ ที่ ค่าโหลดต่างๆ มี ผลการทดสอบที่ แ สดงด้วยสัญ ญานกระแส
ไฟฟ้าของขดลวดทั้งสอง ดังรู ปที่ 8 ถึง รู ปที่ 10

สองขดลวดจะมีค่าใกล้เคี ยงกัน และมี มุมต่างเฟสเข้าใกล้ 90 องศาทาง
ไฟฟ้ า ซึ่ งจะเห็ นว่าในตลอดย่านของโหลดกรณี ที่ใช้อินเวอร์ เตอร์ สอง
เฟส สองขา กระแสจะมี มุ ม ต่ า งเฟสกัน 90 องศาทางไฟฟ้ า ส่ ว นค่ า
แรงบิดที่มอเตอร์ เหนี่ ยวนาสร้างขึ้นจะมีค่าดังกราฟในรู ปที่ 11 ซึ่งจะเห็น
ว่าในกรณี ที่ ใ ช้อิน เวอร์ เตอร์ สองเฟส สองขา จะมี ค่ าแรงบิ ด ที่ สู งกว่า
13.48 เปอร์เซ็นต์ และมีค่าประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ด สู งกว่า 5.11 เปอร์ เซ็นต์

รูปที่ 7 อินเวอร์เตอร์สองเฟส สองขา เครื่ องต้นแบบที่สร้างขึ้น

รู ปที่ 11 แรงบิด และประสิ ทธิภาพของมอเตอร์

5. การทดสอบการทางาน

6. สรุ ป
อินเวอร์เตอร์ สองเฟส สองขา ที่นาเสนอ จะมีโครงสร้างเป็ นแบบ
ครึ่ งบริ ด จ์ 2 ชุ ด ส าหรั บ ขับ เคลื่ อ นมอเตอร์ เ หนี่ ย วน าแบบสองเฟส
กระแสของขดลวดทั้งสองจะมีมุมต่างเฟสกัน 90 องศาทางไฟฟ้าเพื่อให้
เกิ ด แรงบิ ด สู ง สุ ด ตลอดย่า นโหลด ใช้ ห ลัก การมอดู เ ลตแบบไซน์ พี
ดับบลิ วเอ็มสองระดับ ควบคุมการทางานด้วยตัวประมวลผลสัญญาณ
ดิจิตอล การทดสอบการทางานเมื่อเปรี ยบเทียบกับการใช้งานทัว่ ไปของ
มอเตอร์ เ หนี่ ยวนาสองเฟสที่ ใ ช้ค าปาซิ เ ตอร์ ต่ อร่ วมในวงจร พบว่า มี
แรงบิ ดและประสิ ทธิ ภาพที่ ดีกว่าตลอดย่าน โดยมี ค่าแรงบิดที่ พิก ัด สู ง
กว่า 13.48 เปอร์เซ็นต์ และมีประสิ ทธิภาพสู งสุ ด สู งกว่า 5.11 เปอร์เซ็นต์

(ก) เมื่อใช้คาปาซิเตอร์ (ข) เมื่อใช้อินเวอร์เตอร์ สองเฟส สองขา
รูปที่ 8 กระแสมอเตอร์ ที่ค่าโหลด 100 วัตต์ (Scale : 2A/div)

เอกสารอ้ างอิง

(ก) เมื่อใช้คาปาซิเตอร์ (ข) เมื่อใช้อินเวอร์เตอร์ สองเฟส สองขา
รูปที่ 9 กระแสมอเตอร์ ที่ค่าโหลด 200 วัตต์ (Scale : 2A/div)
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จากรู ปที่ 8 และรู ปที่ 9 ที่ค่าโหลด 100 วัตต์ และ 200 วัตต์ จะเห็นว่าเมื่อ
ใช้คาปาซิเตอร์กระแสของขดลวดช่วยและขดลวดหลักจะมีค่าที่แตกต่าง
กั น และมี มุ ม ต่ า งเฟสต่ า กว่ า 90 องศาทางไฟฟ้ า ส่ ว นกรณี ที่ ใ ช้
อินเวอร์ เตอร์ สองเฟส สองขา กระแสทั้งสองขดลวดจะมีค่าใกล้เคียงกัน
และมีมุมต่างเฟสกัน 90 องศาทางไฟฟ้า

(ก) เมื่อใช้คาปาซิเตอร์ (ข) เมื่อใช้อินเวอร์เตอร์ สองเฟส สองขา
รูปที่ 10 กระแสมอเตอร์ ที่ค่าโหลด 300 วัตต์ (Scale : 2A/div)
จากรู ปที่ 10 ที่ค่าโหลด 300 วัตต์ ซึ่ งเป็ นค่าพิกดั โหลด จะเห็ นว่าทั้งใน
กรณี ที่ใช้คาปาซิ เตอร์ และใช้อินเวอร์ เตอร์ สองเฟส สองขา กระแสทั้ง
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การพัฒนาและออกแบบชุ ดจําลองเปิ ด-ปิ ดระบบไฟฟ้ าภายในบ้ านผ่ านอินเทอร์ เน็ต
ด้ วย Smart phone iOS
Development and design of simulation on-off the electrical system at home via the Internet with
Smartphone iOS.
สิ ทธิ พงศ์ อินทรายุทธ1 ธราธิ ป ภู่ระหงษ์2
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โทรศัพท์ 087-2258777 E-mail: sit.npu2@gmail.com, tharathip.ph@npu.ac.th

บทคัดย่ อ

command time was 1 – 2 sec which was enough to controlling
electricity in home and increase the convenient of the user.

บทความวิจยั นี้ มีวตั ถุ ประสงค์เพื่อพัฒนาโปรแกรมประยุกต์
บนระบบปฏิ บตั ิการ Smart phone iOS มาช่ วยในการควบคุ มอุปกรณ์
ไฟฟ้ า ภายในบ้ า น และเพื่ อ เพิ่ ม ความสะดวกสบายและลดระยะ
เวลาควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้ าภายในบ้าน โดยได้ใช้โปรแกรม Eclipse และ
Android SDK สําหรับพัฒนาแอปพลิ เคชัน และใช้สมาร์ ทโฟนในการ
เชื่อมต่อแอปพลิเคชันกับบอร์ ด Wi-Fi Module ESP8266 เพื่อควบคุมการ
ทํางานของรี เลย์ ที่ ทาํ หน้าที่ เ ป็ นสวิ ทช์ เพื่อช่ วยในการเปิ ด-ปิ ดอุป กรณ์
ไฟฟ้ า โดยพบว่าจากการทดลองในการควบคุ มจากระยะทางระหว่าง
สมาร์ ทโฟนกับบอร์ ด Wi-Fi Module ESP8266 ที่ ใช้ในการควบคุ ม
อุปกรณ์ไฟฟ้ที่ทาํ การทดลอง ระบบสามารถควบคุมสั่งการทํางานได้จาก
ภายในและภายนอกอาคารได้ที่ระยะ 0-20 เมตร และมีเวลาในการสั่งการ
ควบคุมที่ 1-2 วินาที ซึ่ งเพียงพอสําหรับการควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้ าภายใน
บ้าน และช่ วยเพิ่มความสะดวกสบายและลดระยะเวลาในการใช้งาน
ให้กบั ผูใ้ ช้งาน

Keywords: Electrical Devices Control System, Wireless Network

1. บทนํา

ปั จจุบนั เทคโนโลยีได้เข้ามาให้เราได้เรี ยนรู ้ และพัฒนาสิ่ งใหม่ๆ
ให้เราได้นาํ ไปใช้ในชี วิตประจําวันอยูม่ าเรื่ อยๆ โดยเฉพาะแอปพลิ เคชัน่
ในระบบ Smart

Phone อย่ า งเช่ น ระบบปฏิ บ ัติ ก าร iOS

หรื อ

ระบบปฏิ บ ัติ ก าร Android ซึ่ งมี แ อปพลิ เ คชั่น ที่ นัก วิ จ ัย และพัฒ นา
โปรแกรม iOS นั้นเป็ นระบบปฏิบตั ิ Open source ที่กาํ ลังได้รับความนิ ยม
เพราะสามารถพัฒ นาแอปพลิ เ คชั่น ให้ ส ามารถนํา มาประยุ ก ต์ใ ช้ ก ับ
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิ กส์ได้ เพื่อให้สามารถควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้ าได้โดยใช้
Smart Phone เคลื่อนที่ไปที่ไหนก็ได้ ซึ่ งปั จจุบนั นี้ เป็ นอุปกรณ์สื่อสารที่มี
ใช้กนั อยูอ่ ย่างแพร่ หลาย และยังมีระบบอินเทอร์ เน็ตที่มีใช้กนั ทัว่ ประเทศ
จึงคิดประยุกต์ใช้โดยนําโมดูล Wi-Fi มาต่อเข้ากับบอร์ ด Arduino แล้วมัน

คําสําคัญ: ระบบควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้า, เครื อข่ายไร้สาย

จะนํา ข้อ มู ล ที่ ถู ก ส่ งมาไปประมวลผลข้อมู ล และสั่ง ให้ อุป กรณ์ ไ ฟฟ้ า
ทํางานตามที่ตอ้ งการ โดยใช้ Smart Phone เป็ นตัวควบคุมและแจ้งการ

Abstract

ทํา งานของอุ ป กรณ์ ไ ฟฟ้ า ให้ ผู ้ใ ช้ ง านได้ท ราบ ทํา ให้ ร ะบบควบคุ ม

This article is aimed to develop application program on
Android to control the home electrical instruments and to increase the
convenient and reduce the time to control the electricity. The program
was develop on Eclipse with Android SDK and using smart phone to
connect the application with Wi-Fi Module ESP8266 board for
controlling relay which worked as electrical on-off switch. The results
found that the working distance between smart phone and Wi-Fi
Module ESP8266 board could be 0 – 20 m and the controlling

อุปกรณ์ไฟฟ้าผ่านระบบอินเทอร์ เน็ตได้มีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น
ผูจ้ ดั ทําได้นาํ ระบบอินเทอร์ เน็ ตมาประยุกต์ใช้ในการควบคุ ม
อุป กรณ์ ไฟฟ้ าด้วยระบบต้นแบบที่ พฒั นาขึ้ นเพื่ อแสดงการทํางานของ
ระบบควบคุ มที่ ออกแบบไว้ เป็ นการควบคุ มอุป กรณ์ ไฟฟ้ าไร้ ส ายโดย
ผ่านระบบอิ นเทอร์ เน็ ต Wi-Fi ซึ่ งในกรณี บางครั้ งสวิตซ์หรื ออุปกรณ์
ควบคุมการทํางานของอุปกรณ์ไฟฟ้าอาจเข้าถึ งได้ยากหรื ออยูไ่ กลมือของ
ผู ้ใ ช้ ง านอาจทํา ให้ เ กิ ด ความไม่ ส ะดวกในการใช้ ง านอุ ป กรณ์ ไ ฟฟ้ า
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เหล่านั้น การควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้ าผ่านระบบอินเทอร์ เน็ต Wi-Fi จึงเป็ น
อี ก ทางเลื อ กหนึ่ งที่ ท ํ า ให้ เ กิ ด ความสะดวกสบายในการใช้ ง าน
ประหยัดเวลารวมทั้งประสิ ทธิ ภาพในการใช้งานอุปกรณ์ ไฟฟ้ า และยัง
เป็ นแนวทางในการพัฒนาและประยุกต์ใช้ต่อไป ดังนั้นผูจ้ ดั ทําจึงเล็งเห็ น
ถึ ง ความสํา คัญ และได้คิ ดค้น ประดิ ษ ฐ์ ชุ ด จําลองเปิ ด-ปิ ดระบบไฟฟ้ า
ภายในบ้านผ่านอินเทอร์ เน็ตด้วย Smart Phone iOS เพื่อพัฒนาและนําไป
ประยุ ก ต์ ใ ช้ ก ั บ ระบบไฟฟ้ าเพื่ อ ให้ เ กิ ดความ สะดวก สบายใ น
ชีวิตประจําวัน

ออกมาเพื่อแจกจ่ายให้นกั พัฒนาแอปพลิเคชัน หรื อผูส้ นใจทัว่ ไปนําไปใช้
งานกันได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ซึ่งก็เป็ นหนึ่ งในปั จจัยที่ทาํ ให้แอปพลิ เค
ชันบนแอนดรอยด์น้ นั เพิม่ ขึ้นอย่างรวดเร็ ว ในชุด SDK นั้นจะมีโปรแกรม
และไลบรารี ต่างๆ ที่ จาํ เป็ นต่ อการพัฒนาแอปพลิ เคชันบนแอนดรอยด์
อย่างเช่ น Emulator ซึ่ งทําให้ผูพ้ ฒั นาโปรแกรมสามารถสร้ างแอปพลิ เค
ชัน และนํามาทดลองใช้งานบนอี มูเลเตอร์ ก่ อน โดยมี สภาวะแวดล้อม
เหมื อนกับ การนําไปใช้งานโทรศัพท์มือถื อที่ ใ ช้ระบบปฏิ บ ตั ิ ก ารแอน
ดรอยด์จริ งๆ [3] ส่ วนโปรแกรม Eclipse และ Android SDK โปรแกรม
Eclipse เป็ นเครื่ องมือตัวหนึ่งที่กาํ ลังได้รับความสนใจเป็ นอย่างมาก จากผู ้
ที่ตอ้ งการพัฒนาโปรแกรมด้วยภาษา จาวา โดยมีคุณสมบัติคือ ติดตั้งง่าย
สามารถใช้ก ับ J2SDK ได้ทุ ก เวอร์ ช่ัน มี Plug-in ที่ ใ ช้สําหรั บเสริ ม
ประสิ ทธิ ภาพของโปรแกรม สําหรับแนวโน้มในอนาคตของการใช้ภาษา
จาวาที่ ควบคู่กบั การออกแบบเชิ งวัตถุ จะมี มากขึ้ น ซึ่ งสถาบันการศึ กษา
หลายแห่ ง ได้เ ปิ ดการเรี ยนการสอนภาษาจาวามากขึ้ น เป็ นเหตุ ใ ห้ ต ัว
Eclipse เองจําเป็ นต้องมีการพัฒนาเพิ่มมากขึ้น
4) ระบบปฏิบตั ิการ iOS ระบบปฏิบตั ิการสําหรับสมาร์ ท
โฟนของบริ ษทั แอปเปิ ล โดยเริ่ มต้นพัฒนาสําหรับใช้ในโทรศัพท์สมาร์ ต
โฟนยีห่ ้อไอโฟน และได้พฒั นาต่อใช้สาํ หรับ เครื่ องเล่นไอพอดทัช และ
ไอแพด โดยระบบปฏิ บตั ิการนี้ สามารถเชื่ อมต่อไปยังแอ็ปสตอร์ สําหรับ
เข้าถึงแอพพลิเคชัน่ มากกว่า 300,000 ตัว ซึ่งมีการดาวน์โหลดไปมากกว่า
ห้าพันล้านครั้ง ระบบปฏิ บตั ิการ iOS จาก Apple นั้นกลายเป็ นระบบที่มี
ส่ วนแบ่งทางด้านการใช้งาน ทางอินเตอร์ เน็ตมากที่สุด มีรูปแบบการใช้
งานที่ ง่ายดายแต่ แ ฝงไปด้วยลู ก เล่น ของระบบมัล ติ ท ชั สามารถสัม ผัส
หน้าจอเพื่อสั่งการได้มากกว่า 2 จุ ด มี ระบบ Multitask สามารถเปิ ด
แอพพลิ เคชัน่ เพื่อใช้งานพร้ อมกันได้หลาย ๆ นอกจากนั้นยังรองรั บการ
เชื่ อมต่ออินเตอร์ เน็ตแบบเรี ยลไทม์ ทําให้ สามารถใช้บริ การอินเทอร์ เน็ต
เช็คอีเมลล์ หรื อเข้าสู่เครื อข่ายสังคมออนไลน์ [2]

2. ทฤษฎี และงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้ อง
1) ในปั จจุบนั เทคโนโลยีด้านการสื่ อสารได้เข้ามาเป็ นส่ วน
หนึ่ งของการดาเนิ น ชี วิ ต ประจํา วัน มากขึ้ น ไม่ ว่ า จะเป็ นการสื่ อ สาร
ทางด้ า น ข้ อ มู ล แ ล ะ ข่ า วสารไ ด้ มี ก าร พั ฒ นากั น อย่ า ง รวดเ ร็ ว
โทรศัพ ท์เ คลื่ อ นที่ มี ค วามสามารถเพิ่ ม มากขึ้ น จนเกื อ บจะเที ย บเท่ า
คอมพิวเตอร์ และระบบปฏิ บตั ิ การที่ ใช้ในโทรศัพท์เคลื่ อนที่ มีสัดส่ วน
การใช้งานดังนี้ คือ ระบบแอนดรอย์ 33 % ระบบไอโอเอส 16% ระบบริ ม
14% ระบบซิ มเบี้ยน 31% ระบบวินโดวส์โมบาย 3% และระบบอื่นๆอี ก
3% เนื่ องจากอุปกรณ์ ที่ ใ ช้ระบบปฏิ บ ตั ิ ก ารแอนดรอยด์ มี จาํ นวนมาก
อุปกรณ์มีหลากหลายระดับ หลายราคา รวมทั้งสามารถทางานบนอุปกรณ์
ที่ มี ข นาดหน้ า จอ และความละเอี ย ดแตกต่ า งกัน ได้ ทํา ให้ ผู้บ ริ โภค
สามารถเลือกได้ตามต้องการ[1]
2) แอนดรอยด์ (Android) คื อระบบปฏิ บตั ิ การแบบเปิ ดเผย
ซอร์ ฟแวร์ ตน้ ฉบับ (Open Source) โดยบริ ษทั กูเกิ ล (Google Inc.) ที่
ได้รับความนิยมเป็ นอย่างสู ง เนื่ องจากอุปกรณ์ที่ใช้ระบบปฏิ บตั ิการแอน
ดรอยด์ มีจาํ นวนมาก และอุปกรณ์มีหลากหลายระดับหลายราคา รวมทั้ง
สามารถทํางานบนอุปกรณ์ที่มีขนาดหน้าจอและความละเอียดแตกต่างกัน
ได้ ทํา ให้ ผูใ้ ช้ง านสามารถเลื อ กได้ต ามต้อ งการ และหากมองในมุ ม
นักพัฒนาโปรแกรม (Programmer) แล้วนั้น การพัฒนาโปรแกรมเพื่อใช้

3. รายละเอียดการพัฒนา

งานบนระบบปฏิ บตั ิการแอนดรอยด์ใช้ Android SDK เป็ นเครื่ องมื อ

3.1 แนวคิดในการพัฒนาระบบ

สําหรั บการพัฒนา [4] โดยสถาปั ตยกรรมของแอนดรอยด์น้ นั ถู กแบ่ ง

ในการพัฒนาระบบควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าผ่านเครื อข่ายไร้ สาย
บนระบบปฏิ บตั ิการ Smart Phone iOS จะเน้นไปที่การพัฒนาแอปพลิ เค
ชัน เพื่อควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้าน และเพื่อเพิ่มความสะดวกสบาย
และลดระยะเวลาควบคุ มอุปกรณ์ ไฟฟ้ าภายในบ้าน เช่ น หลอดไฟ โดย
สามารถใช้ ส มาร์ ท โฟนในการเชื่ อมต่ อ แอปพลิ เ คชั น กั บ บอร์ ด
ไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino เพื่อควบคุ มการทํางานของรี เลย์ ที่ทาํ
หน้าที่เป็ นสวิทช์เพื่อช่ วยในการเปิ ด-ปิ ดอุปกรณ์ไฟฟ้ า โดยใช้หลอดไฟ
แทนอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้าน ดังรู ปที่ 1

ออกเป็ นลําดับชั้น หรื อจะเรี ยกว่า Layer โดยแต่ละชั้นจะเรี ยกใช้บริ การ
จากระดับชั้นที่อยูด่ ้านล่างลงไป ซึ่ งสามารถเป็ นออกได้เป็ น 4 ชั้นหลัก
คือ ชั้นลีนุกซ์เคอร์ เนล (Linux Kernel), ชั้นไลบรารี (Libraries), ชั้นแอป
พลิ เ คชันเฟรมเวิร์ค (Application Framework) และชั้นแอปพลิ เ คชัน
(Application) [7]
3) การพัฒนาแอปพลิ เคชัน ด้วย Android SDK (Android
Software Development Kit) เป็ นชุ ดโปรแกรมที่ ทาง Google พัฒนา
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4.1.1 ผลการสร้ างชุ ดจําลองเปิ ด-ปิ ดระบบไฟฟ้ าภายในบ้าน
ผ่านอิ นเตอร์ เ น็ ตด้วย Smartphone iOS นํารี เ ลย์มาต่ อเข้ากับ พอร์ ต
อนาล็อกของไมโครคอนโทรลเลอร์ และอุปกรณ์ที่ตอ้ งการ
4.1.2 โปรแกรมสํ า หรั บ ติ ด ต่ อ กับ ผู ้ใ ช้ ง าน หน้ า ต่ า งก่ อ น
ล็ อ กอิ น เข้า ใช้ ง านโปรแกรมในโทรศัพ ท์เ คลื่ อ นที่ ด้ว ยแอปพลิ เ คชัน
Arduino Ethernet Controller PRO

4.2 ผลการทดสอบชุ ดจําลองเปิ ด-ปิ ดระบบไฟฟ้ าภายในบ้ าน
ผ่านอินเตอร์ เน็ตด้ วย Smart phone iOS
จากการทดสอบชุดจําลองเปิ ด-ปิ ดระบบไฟฟ้ าภายในบ้านผ่าน

รู ปที่ 1 แนวคิดของระบบควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าผ่านเครื อข่ายไร้สายบน
ระบบปฏิบตั ิการ Smart Phone

อินเตอร์ เน็ตด้วย Smart phone iOS ทําให้สามารถแบ่งส่ วนประกอบการ
ทดสอบทั้งหมดออกเป็ น 2 ส่ วน คือ
4.2.1 การทดสอบส่ วนของชุ ดจําลองเปิ ด-ปิ ดระบบไฟฟ้ า

3.2 การออกแบบระบบ

ภายในบ้านผ่านอินเตอร์ เน็ตด้วยSmart phone iOS ผลการทดสอบการ

ในการออกแบบระบบควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้ าผ่านเครื อข่ายไร้
สายบนระบบปฏิบตั ิการแอนดรอยด์ มีการออกแบบ ขั้นตอนการทํางาน
ข อ ง โ ท ร ศั พ ท์ เ ค ลื่ อ น ที่ แ ล ะ ขั้ น ต อ น ก า ร ทํ า ง า น ข อ ง
ไมโครคอนโทรลเลอร์ ด สามารถควบคุ ม ด้ว ยโทรศัพ ท์เ คลื่ อนที่ แ ละ
ตรวจสอบสถานการทํา งานของระบบบนหน้า จอโทรศัพ ท์เ คลื่ อ นที่
ควบคุ ม หรื อใช้ง านในระบบสัญ ญาณการควบคุ ม จะถู ก ส่ ง ออกจาก
โทรศัพท์เคลื่ อนที่ไปยังโมดูล ESP8266 และจะมี การรั บสัญญากลับมา
จ า ก โ ม ดู ล ESP8266 ซึ่ ง ก า ร ทํ า ง า น นี้ ถู ก พั ฒ น า ขึ้ น ด้ ว ย
ไมโครคอนโทรลเลอร์ โดยการเขี ยนโปรแกรมลงในข้อมู ล และมี ก าร
ติ ด ตั้ง บนโทรศัพท์เ คลื่ อ นที่ ซึ่ งมี ห น้าที่ ใ นการสร้ า งสัญญาณควบคุ ม
ดังกล่าวและประมวลสัญญาณที่ รับเข้ามาเพื่อเป็ นการตรวจสอบสถาน
การทํางานของอุปกรณ์ไฟฟ้ า และแจ้งผลที่ หน้าจอโทรศัพท์เคลื่ อนที่ให้
ผู้ ใ ช้ ง า น ท ร า บ ดั ง นั้ น โ ท ร ศั พ ท์ เ ค ลื่ อ น ที่ ที่ ใ ช้ นั้ น ต้ อ ง เ ป็ น
โทรศัพท์เคลื่อนที่ที่มีระบบปฏิบตั ิการ iOS

ทํา งานของระบบแสดงด้ ว ยระบบต้น แบบที่ ส ร้ า งขึ้ นประกอบด้ ว ย
อุปกรณ์ไฟฟ้า ได้แก่ หลอดไฟฟ้ าภายนอกและภายในบ้านจําลองจํานวน
17 หลอด

4.3 ผลการทดสอบระยะห่ างของสัญญาณ Wi-Fi
ตารางที่ 4-1 ตารางการทดสอบระยะห่ างของสัญญาณ Wi-Fi ในพื้นที่โล่ง
แจ้ง
จํานวน
ครั้ง

4. การติดตั้ง และทดสอบการทํางาน
4.1 ผลการออกแบบโครงสร้ างชุ ดจําลองเปิ ด-ปิ ดระบบไฟฟ้ า
ภายในบ้ านผ่านอินเตอร์ เน็ตด้ วยSmart phone iOS

การทดสอบระยะห่ างของสัญญาณ Wi-Fi ในพื้นที่โล่งแจ้ง
ระยะ 10 เมตร

ระยะ 15 เมตร

ระยะ 20 เมตร

สัญญาณ ผลลัพธ์ สัญญาณ ผลลัพธ์ สัญญาณ ผลลัพธ์

1

4 ขีด

ปกติ

3 ขีด

ปกติ

2 ขีด

ปกติ

2

4 ขีด

ปกติ

3 ขีด

ปกติ

2 ขีด

ปกติ

3

4 ขีด

ปกติ

3 ขีด

ปกติ

2 ขีด

ปกติ

4

4 ขีด

ปกติ

3 ขีด

ปกติ

2 ขีด

ปกติ

5

4 ขีด

ปกติ

3 ขีด

ปกติ

2 ขีด

ปกติ

จากการออกแบบโครงสร้ างชุ ดจําลองเปิ ด-ปิ ดระบบไฟฟ้ า

จากตารางที่ 4-1 ผลการทดสอบสัญญาณ Wi-Fi ในพื้นที่โล่ง

ภายในบ้านผ่านอินเตอร์ เน็ ตด้วยSmartphone iOS ทําให้สามารถแบ่ง

แจ้ง พบว่าระยะห่ างระหว่าง Smart phone IOS กับโมเด็ม Wi-Fi ห่ างกัน

ส่วนประกอบทั้งหมดออกได้เป็ น 2 ส่ วน คือ

10 เมตร สัญญาณ ปกติ Wi-Fi ยังคงเหลื อ 4 ขีด Wi-Fi ห่ างกัน 20 เมตร
สัญญาณ Wi-Fi ลดลงเหลือ 2 ขีด สัง่ การใช้งานเริ่ มค่อนข้างยากขึ้น
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ตารางที่ 4-2 ตารางการทดสอบระยะห่ างของสัญญาณ Wi-Fi ในพื้นที่มี

วิชาการรู ปแบบพลังงานทดแทนสู่ ชุมชนแห่ งประเทศไทยครั้งที่ 8

วันที่ 4-6 พฤศจิกายน 2558
[2] ระพีพฒั น์ ธนะพัฒน์ และคณะ “ระบบปฏิบตั ิการ iOS”

สิ่ งกีดกลั้น
จํานวน
ครั้ง

การทดสอบระยะห่างของสัญญาณ Wi-Fi ในพื้นที่มีสิ่งกีดกลั้น
ระยะ 10 เมตร

ระยะ 15 เมตร

(ออนไลน์), จาก :
https://sites.google.com/a/bumail.net/smartphones-lifestyle/kar-leuxkchi-ngan-rabb-ptibati-kar-bn-sma-rth-fon
[3] วิวฒั น์ มีสุวรรณ์. “การพัฒนาแอปพลิเคชันแอนดรอยด์”.
(ออนไลน์), จาก :
http://wiwatmee.blogspot.com/2012/08/developer-android-sdksdk-android.html, ตุลาคม 2558.
[4] ศุภกิจ ทองดี . “บทที่ 1 รู ้จกั กับแอนดรอยด์”. (ออนไลน์), จาก :
http://www.sourcecode.in.th/articles.php?id=71, ตุลาคม
2558.
[5] Abou El-Ela, M.; Alkanhel, M. “Bluetooth based telemetry
/ PLC system”, AEIC’2007 Al-Azhar Engineering Ninth
International Conference. Nasr City, Cairo, Egypt, April,
2007.
[6] Khusvinder Gill, Shuang-Hua Yang, Fang Yao, and Xin
Lu, “A zigbee-based home automation system” IEEE
Transactions on, Vol.55(2), pp. 422-430, 2009.
[7] MEDIATHAILAND. “เทคโนโลยี Bluetooth”. (ออนไลน์), จาก :
http://mediath2.blogspot.com/2012/06/bluetooth.html,
ธันวาคม 2558.

ระยะ 20 เมตร

สัญญาณ ผลลัพธ์ สัญญาณ ผลลัพธ์ สัญญาณ ผลลัพธ์

1

4 ขีด

ปกติ

3 ขีด

ปกติ

2 ขีด

ไม่ปกติ

2

4 ขีด

ปกติ

3 ขีด

ปกติ

2 ขีด

ไม่ปกติ

3

4 ขีด

ปกติ

3 ขีด

ปกติ

2 ขีด

ไม่ปกติ

4

4 ขีด

ปกติ

3 ขีด

ปกติ

2 ขีด

ไม่ปกติ

5

4 ขีด

ปกติ

3 ขีด

ปกติ

2 ขีด

ไม่ปกติ

จากตารางที่ 4-2 ผลการทดสอบระยะห่ างของสัญญาณ Wi-Fi
ในพื้นที่มีสิ่งกีดกลั้น พบว่าระยะห่ างระหว่าง Smart phone iOS กับ
โมเด็ม Wi-Fi ห่ างกัน 10 เมตร ปกติ Wi-Fi ห่ างกัน 20 เมตร สัญญาณ
Wi-Fi ลดลงเหลือ 2 ขีด จะเริ่ มสัง่ การใช้งานค่อนข้างยากขึ้น

5. สรุปผล
จากการทดสอบระยะห่ างของสัญญาณ Wi-Fi ในชุ ด จําลอง
เปิ ด-ปิ ดระบบไฟฟ้าภายในบ้านอาศัยผ่านอินเทอร์ เน็ตด้วย Smart phone
iOS ระยะห่ างระหว่าง Smart phone iOS กับโมเด็ม Wi-Fi ห่ างกัน 10
เมตร สัญญาณ Wi-Fi ยังคงเหลื อ 4 ขี ด สั่งการเปิ ด-ปิ ดไฟภายในบ้าน
จําลองได้ปกติ ระยะห่ างระหว่าง Smart phone iOS กับโมเด็ม Wi-Fi ห่ าง
กัน 15 เมตร สัญญาณ Wi-Fi ลดลงเหลื อ 3 ขีด สั่งการเปิ ด-ปิ ดไฟภายใน
บ้านจําลองได้ปกติ ระยะห่ างระหว่าง Smart phone iOS กับโมเด็ม Wi-Fi
ห่ างกัน 20 เมตร สัญญาณ Wi-Fi ลดลงเหลื อ 2 ขี ด สั่งการใช้งานเริ่ ม
ค่อนข้างยากขึ้น การทดสอบระยะห่ างของสัญญา Wi-Fi ในแต่ระยะห่ าง
พบว่ามีการลดลงในส่ วนของสัญญาณ Wi-Fi ที่ Smart Phone iOS ห่ าง
จากโมเด็ม Wi-Fi ในระยะห่ างที่ 10 เมตร ถึ ง 20 เมตร จะพบว่าใน
ระยะห่างเท่านี้ จะสัง่ การเปิ ด-ปิ ดระบบไฟภายนอกและภายในบ้านจําลอง
ได้ตามที่ตอ้ งการ แต่ถา้ Smart Phone iOS ห่ างจากโมเด็ม Wi-Fi มากกว่า
นั้น พบว่า ในระยะห่ างเท่ านี้ จะสั่งการเปิ ด-ปิ ดระบบไฟภายนอกและ
ภายในบ้านจําลองไม่ได้ตามที่ตอ้ งการ

เอกสารอ้ างอิง
[1] จุไรรัตน์จินดา อรรคนิ ตย์และคณะ.(2558). ระบบควบคุมไฟถนน
แบบหลอดแอลอีดีโดยใช้สมาร์ ทโฟน.รายงานสื บเนื่ องการประชุม
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ออกแบบและพัฒนาระบบขับไฟแอลอีดีส่องถนน 80 วัตต์ สํ าหรับระบบแหล่ งจ่ ายไฟแบบผสมผสาน
Design and Improvement Drive LED Street light 80 W for Hybrid Voltage Source System
อํานาจ เพชรคนชม นิกร ศรีพนมวัน และ ธวัชชัย ทองเหลียE ม
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บทคัดย่ อ

G. บทนํา

งานวิจยั นี ได้นาํ เสนอการออกแบบและปรับปรุ งระบบไฟส่ อง
ถนนแอลอีดี 80 W ให้ทาํ งานแบบผสมผสานโดยใช้วงจรฟลายแบค-บูสต์
คอนเวอร์ เตอร์ ขบั แอลอีดีทาํ งานสลับกับวงจรขับของบริ ษทั ผูผ้ ลิ ต กรณี
ช่ วงเวลากลางคืน แอลดี อาร์ จะสังให้วงจรทําการเปิ ด-ปิ ดวงจรขับ กรณี
แรงดันแบตเตอรี (VB) น้อยกว่า 9 V วงจรสวิตช์แหล่งจ่ายทําหน้าสลับ
จากวงจรคอนเวอร์ เตอร์ เ ป็ นวงจรขับชองบริ ษทั วงจรคอนเวอร์ เตอร์ ที
นําเสนอทําการขยายแรงดันแบตเตอรี 12 V ให้มีค่าเท่ากับ 30 V จากผล
การทดลองพบว่าวงจรฟลายแบค-บู ส ต์ค อนเวอร์ เ ตอร์ ส ามารถขับ ชุ ด
หลอดไฟแอลอีดีส่องถนนมีความสว่างเท่ากับ 9,684 Lux ขณะทีไม่มีแสง
สว่าง ระบบสามารถให้ความสว่างด้วยแอลอีดีได้ กรณี VB < 9 V ระบบ
ไฟส่ องถนนสามารถสวิตช์แหล่งจ่ายไฟไปใช้แรงดันไฟ 220 Vac เพือให้
วงจรของบริ ษทั ผูผ้ ลิตทําการขับไฟแอลอีดีได้

ปั จจุบนั ไฟถนน (Street light) ทีใช้หลอดแอลอีดีกาํ ลังสู งถูก
ผลิ ตมาจําหน่ าย และมี การใช้งานอย่างแพร่ หลาย ซึ งมี ทงแบบใช้
ั
ไฟฟ้ า
จากการไฟฟ้ า และใช้ไฟฟ้ าจากการไฟฟ้ าร่ วมกับพลังจากแผงโซล่าเซลล์
การวิจยั และพัฒนาสิ นค้าในส่ วนของชุดหลอดไฟแอลอีดี วงจรขับหลอด
แอลอีดี และระบบไฟแอลอีดีส่องถนนในประเทศไทยจึ งมีความสําคัญ
อย่างมาก งานวิ จยั จํานวนหนึ งที ทําการออกแบบวงจรขับแอลอี ดี ส่ อง
ถนนที ใช้ แ หล่ ง จ่ า ยแรงดัน ไฟฟ้ ากระแสสลับ และแหล่ ง จ่ า ยแรงดัน
แบตเตอรี งานวิจยั [1] ออกแบบระบบไฟส่ องให้สามารถใช้แหล่ งจ่าย
แรงดันไฟฟ้ ากระแสสลับและแรงดันจากแบตเตอรี ซึ งใช้ถูกชาร์ ตจากโซ
ล่าเซลล์ งานวิจยั [2-5] นําเสนอระบบการชาร์ ตแบตเตอรี จากแหล่งจ่าย
ไฟฟ้ ากระแสสลั บ โดยใช้ รี เลย์ ท ํ า หน้ า ที เป็ นสวิ ต ช์ ส ลั บ การใช้
แหล่ ง จ่ า ยไฟสํ า หรั บ ขับ แอลอี ดี แ ละสวิ ต ช์ ก ารชาร์ ต แบตเตอรี จาก
แหล่งจ่ายไฟฟ้ ากระแสสลับ วิธีการดังกล่ าวมี ประสิ ทธิ ผลการประหยัด
พลังงานไฟฟ้ าน้อย งานวิจยั [6] นําเสนอระบบไฟส่ องสว่างให้ใช้แรงดัน
เอซี แ หล่ ง จ่ า ยไฟสํ า หรั บ ขับ แอลอี ดี ช่ ว งเวลากลางวัน ระบบจะใช้
โซล่าเซลล์เป็ นแหล่งจ่ายให้วงจรอินเวอร์ เตอร์ แปลงเป็ นแรงดันเอซี เพือ
จ่ายเข้าระบบส่ งจ่าย ส่ งผลให้ระบบสามารถลดการใช้พลังงานไฟฟ้ าจาก
ระบบส่ งจ่ายได้ อย่างไรก็ตาม ระบบดังกล่าวมีซบั ซ้อนในส่ วนของวงจร
อินเวอร์ เตอร์
งานวิจยั นี นําเสนอการออกแบบ และพัฒนาระบบไฟแอลอี ดี
สองถนนขนาด 80 W ด้วยการปรับปรุ งระบบไฟแอลอีดีส่องถนนของ
บริ ษทั ผูผ้ ลิ ตให้ สามารถใช้แรงดันไฟฟ้ า 220 Vac และใช้แ หล่ งจ่ าย
แรงดันแบตเตอรี (VB) วงจรเปรี ยบเที ยบแหล่ งจ่ายแรงดันเพือทําหน้าที
สลับแหล่ งจ่าย งานวิจยั นี ออกแบบและสร้ างวงจรฟลายแบค-บูสต์คอน
เวอร์ เตอร์ สาํ หรับขับชุ ดหลอดไฟแอลอีดี (LED) ซึ งใช้แหล่งจ่ายไฟจาก
แบตเตอรี 12 โวลต์ และใช้ไอซี TL494 ทําหน้าควบคุ มการทํางานของ
วงจรคอนเวอร์ เตอร์ การเปิ ดและปิ ดระบบไฟส่ องสว่างจะใช้แอลดี อาร์
เป็ นตัวเซ็นเซอร์ ของวงจรสวิตซ์แสง ให้ระบบทํางานในช่วงเวลากลางคืน
แบบอัตโนมัติ

คํา สํา คัญ : แอลดี อ าร์ , ไฟแอลอี ดี ส่ อ งถนน, วงจรฟลายแบค-บู ส ต์
คอนเวอร์ เตอร์

Abstract
This paper presents the design and improvement drive LED
street light 80 W for hybrid system by using the flyback-boost
converter, which is switched to the commercial driver circuit. In case of
night day, LDR sensor commander circuit by open-close driver circuit.
In case of battery voltage lower than 9 V, the switch supply voltage
circuit is switched form the converter to the commercial circuit. The
proposed converter circuit is amplifying battery voltage 12 V to output
voltage 30 V. The experimental result show the flyback-boost converter
can be diving LED street light with brightness is 9,684 lux. In case of
dark, the LED street light system can be operation. In case of VB < 9 V,
the street light system can be switched the supply voltage equal to 220
Vac in order to the commercial circuit is dive LED lighting.
Keywords: LDR, LED street light, flyback-boost converter
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I. ระบบไฟแอลอีดสี ่ องถนนทีนE ําเสนอ

I.Q เซ็นเซอร์ แสงและวงจรสวิตช์ แหล่ งจ่ ายไฟ

รู ป ที 1 แสดงระบบไฟแอลอี ดีส่ องถนนแบบผสมผสานที
นําเสนอประกอบด้วย วงจรรักษาระดับแรงดัน วงจรตัดต่อด้วยเซ็นเซอร์
แสง วงจรสวิตช์แหล่งจ่ายไฟ รี เลย์ วงจรแปลงแรงดันเอซี เป็ นแรงดันดี ซี
สําหรั บขับ ชุ ดหลอดไฟแอลอี ดี ของบริ ษทั ผูผ้ ลิ ต วงจรฟลายแบค-บูส ต์
คอนเวอร์ เตอร์ ทีนําเสนอ และชุดหลอดไฟแอลอีดี 80 W

รู ปที 4 แสดงเซ็ นเซอร์ แสง (LDR sensor) และวงจรสวิตช์
แหล่งจ่ายไฟ การทํางานของวงจรอธิ บายได้ดงั นี กรณี แรงดัน VB ≥ 9 V
แรงดันเอาต์พุตของออปแอมป์ เท่ากับศูนย์ ส่ งผลทรานซิ สเตอร์ Q1 และ
Q3 ไม่นาํ กระแส ทรานซิ สเตอร์ Q2 ถูกไบอัสให้นาํ กระแสทําให้รีเลย์ตวั ที
1 ทํา การสวิ ต ช์ ใ ห้ แ บตเตอรี จ่ า ยแรงดัน ให้ ก ับ วงจรฟลายแบค-บู ส ต์
คอนเวอร์ เตอร์ ขบั ชุ ดหลอดไฟแอลอี ดี กรณี แรงดัน VB < 9 V แรงดัน
เอาต์พุตของออปแอมป์ เท่ ากับ 12 V ทําให้ ท รานซิ ส เตอร์ Q1 และ Q3
นํากระแส ส่ งผลให้รีเลย์ตวั ที 2 ทําการสวิตช์ใ ห้แหล่ งจ่ายไฟ 220 Vac
จ่ายให้ ก ับวงจรขับชุ ด หลอดไฟแอลอี ดี จากบริ ษทั ผูผ้ ลิ ต ขณะเดี ยวกัน
ทรานซิ ส เตอร์ Q2 ไม่ น ํ า กระแสจึ ง ทํา ให้ รี เลย์ต ัว ที หนึ งไม่ ท ํา งาน
หน้ า สั ม ผัส ถู ก ดึ ง กลับ มาอยู่ ที ตํา แหน่ ง NC วงจรฟลายแบค-บู ส ต์
คอนเวอร์ เตอร์ จะไม่ทาํ งาน

220VAC

Regulator12V

LDR sensor
and
compalator

12VBAT

Relay
Switch 1

AC-DC
converter

Relay
Switch 2

Flyback-boost
converter

LED Array

รู ปทีE 1 ระบบไฟแอลอีดีส่องถนน

I.G วงจรฟลายแบค-บูสต์ คอนเวอร์ เตอร์
รู ปที 2 แสดงวงจรฟลายแบค-บูสต์คอนเวอร์ เตอร์ ซึ งทําหน้าที
ขยายแรงดันแบตเตอรี 12 V ให้ มี แรงดัน เอาต์พุตเท่ ากับ 30 V กระแส
เอาต์พุตเท่ากับ 2.66 A สําหรับขับชุ ดหลอดไฟแอลอี ดี 80 W จํานวน 2
วงจร
D1 MUR460x3
NP

C1
100uF

R5=10k

D2 MUR460x3

C2
100uF

R6=20k

V FB

M1
IRF2807

Q1

NP

R1=50k
12V

VO

M1 D2 MUR460x3
IRF2807

LDR sensor

Vcc+12V

R7=1k

R4=5k
VBatt

220 VAC

R3=50k

NC NO
Q3

AC-DC converter

R5=7k

รู ปทีE 4 เซ็นเซอร์ แสงและสวิตช์แหล่งจ่ายไฟ

C1
100uF

NS

R6=50k

Flyback-Boost converter

+12V

D1 MUR460x3

VGS(PWM)

VBatt

NC NO
Q2

R2=50k

LED Array

NS

VB

Vcc +12V

3. การทดลอง และผลการทดลอง

C2
100uF

งานวิจยั นี ได้ทาํ การทดลองระบบไฟส่ องถนนด้วยการทดลอง
วงจรขับฟลายแบค-บูสต์คอนเวอร์ เตอร์ ทดลองเซ็ นเวอร์ แสงและวงจร
สวิตช์แหล่งจ่ายไฟ สุ ดท้ายได้ทาํ งานการทดลองระบบไฟส่ องถนนดังที
เสนอ รู ปที 5 แสดงวงจรฟลายแบค-บูสต์คอนเวอร์ เตอร์

รู ปทีE 2 วงจรฟลายแบค-บูสต์คอนเวอร์ เตอร์

I.I วงจรควบคุมคอนเวอร์ เตอร์
รู ปที 3 แสดงวงจรควบคุมวงจรขับหลอดด้วยไอซี TL494 ซึ ง
ถูกออกแบบให้กาํ เนิ ดสัญญาณพัลส์ทีความถี 20 kHz วงจรทําหน้าทีสร้ าง
สั ญ ญาณพัล ส์ เ พื อป้ อนให้ ก ลับ วงจรขับ นํ า สวิ ต ช์ ม อสเฟตในวงจร
ฟลายแบค-บูสต์คอนเวอร์ เตอร์ และทําหน้าทีควบคุมแรงดันเอาต์พุตของ
วงจร

TL494
TLP250

รู ปทีE 5 วงจรฟลายแบค-บูสต์คอนเวอร์ เตอร์

รู ปทีE 3 วงจรควบคุมคอนเวอร์ เตอร์ ดว้ ยไอซี TL494
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3.1 วงจรฟลายแบค-บูสต์ คอนเวอร์ เตอร์

รู ปที 7 แสดงผลการทดลองวั ด สั ญ ญาณพั ล ส์ ข ณะขั บ
มอสเฟตของวงจรคอนเวอร์ เตอร์ ทีนําเสนอขณะขับชุ ดหลอดไฟแอลอี ดี
ส่ องถนน จากผลการทดลองพบว่าสัญญาณพัลส์มีแรงดันเท่ากับ 8 V และ
มีค่าดิวตีไซเคิลเท่ากับ 40%

เพือหาประสิ ทธิ ภาพของวงจรฟลายแบค-บูสต์คอนเวอร์ เตอร์
งานวิจยั นี ทําการทดลองต่อโหลดตัวต้านทานเท่ากับ 89.7 Ω 44.2 Ω 30.3
Ω 22.2 Ω 17.7 Ω 15.6 Ω 12.6 Ω และ 10.2 Ω แล้วทําการวัดค่าแรงดัน
อินพุต แรงดันเอาต์พุต กระแสอินพุต และกระแสเอาต์พุต จากนันได้นาํ
ค่าทีวัดได้มาคํานวณหาประสิ ทธิ ภาพของวงจร จากผลการทดลองพบว่า
วงจรมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพเท่ า กับ 68 % - 77 % รู ป ที 6 แสดงกราฟ
ประสิ ทธิ ภาพของวงจรคอนเวอร์ เตอร์ ขณะต่อโหลด 10 W ถึ ง 80 W จาก
กราฟแสดงให้เห็นว่าวงจรมีประสิ ทธิ ภาพเฉลียเท่ากับ 72.25 %
100
90

รู ปที 7 สัญญาณพัลส์วิดท์มอดูเลชัน

80
Efficiency (%)

70
60

3.2 เซ็นเซอร์ แสงและวงจรสวิตช์ แหล่ งจ่ ายไฟ

50

งานวิจยั นี ได้ทาํ การทดลองวงจรแอลดี อาร์ เซ็นเซอร์ ดว้ ยการป้ อน
แหล่งจ่ายแรงดัน 12 V ให้กบั วงจรแอลดี อาร์ เซ็ นเซอร์ แล้วทําการเปิ ด
แอลดี อาร์ เซ็นเซอร์ เพือรับแสง ซึ งเสมือนระบบไฟส่ องถนนติดตังอยูใ่ น
ช่ วงเวลากลางวัน วงจรแอลดี อาร์ เซ็ นเซอร์ จะไม่ทาํ งาน ทําการทดลอง
วงจรแอลดีอาร์ เซ็นเซอร์ ให้เสมือนช่วงเวลากลางคืนด้วยการปิ ดแอลดี อาร์
ไม่มีแสงตกกระทบเซ็นเซอร์ รู ปที 8 แสดงผลการทดลองวงจรแอลดี อาร์
เซ็ นเซอร์ ขณะไม่มีแสงตกกระทบเซ็ นเซอร์ วงจรทําการจ่ายแรงดันไฟ
เลียง 12 V ให้กบั วงจรสลับแหล่งจ่าย กรณี แรงดัน ≥ 9 V ไฟแอลอีดีสีฟ้า
สว่าง ซึ งแสดงสถานะไฟ 12 V ทํางานดังแสดงในรู ปที 8(ก) รู ปที 8(ข)
แสดงผลการทดลองกรณี แรงดัน VB < 9 V ไฟแอลอีดีสีเหลื องสว่าง ซึ ง
แสดงสถานะไฟ 220 Vac ทํางาน
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รู ปทีE 6 กราฟประสิ ทธิ ภาพ
ทําการทดลองวัดความเข้มแสงของแอลอีดี 80 W ทีใช้วงจร
ขับที นําเสนอเที ยบกับแอลอี ดีทีใช้วงจรขับของบริ ษทั ผูผ้ ลิ ต ตารางที 1
แสดงผลการผลการทดลองวัดความเข้มแสงของวงจรคอนเวอร์ เตอร์ และ
วงจรขับของบริ ษทั ผูผ้ ลิต จากผลการทดลองพบว่าแอลอีดีทีใช้วงจรคอน
เวอร์ เ ตอร์ ข ับ มี ค่ า ความเข้ม แสงน้ อ ยกว่ า แอลอี ดี ที ใช้ ว งจรขับ ของ
บริ ษทั ผูผ้ ลิต

3.3 ระบบไฟส่ องถนน
รู ปที 9 แสดงผลการทดลองวงจรสวิตช์แหล่งจ่าย รู ปที 9(ก)
แสดงผลการทดลองกรณี แ รงดัน VB ≥ 9 V วงจรทํา การสวิ ต ช์
แหล่งจ่ายไฟแบตเตอรี ให้กบั วงจรฟลายแบค-บูสต์คอนเวอร์ เตอร์ ขบั ชุ ด
หลอดไฟแอลอีดี รู ปที 9(ข) แสดงผลการทดลองในกรณี แรงดัน VB < 9 V
วงจรจะทําการสวิตช์แหล่งจ่ายไฟ 220 Vac ซึ งใช้แอลอี ดีแสดงสถานะ
ของวงจรขับชุดหลอดไฟแอลอีดีของบริ ษทั ผูผ้ ลิตขณะทํางาน

ตารางที 1 เปรี ยบเทียบผลการทดลองวัดความเข้มแสง
ความเข้มแสง
ตําแหน่ง
วงจรทีนําเสนอ (Lm) วงจรของบริ ษทั ผูผ้ ลิต (Lm)
1
9,684
10,760
2
9,684
10,760
3
9,684
12,912
4
8,608
10,760
5
9,684
12,912
6
9,684
10,760
7
8,608
11,836
8
9,684
12,912
9
9,684
12,912

4. สรุปงานวิจยั
งานวิ จยั ฉบับนี ทําการออกแบบและพัฒนาระบบไฟแอลอี ดี
ส่ องถนน 80 W แบบแหล่ งจ่ ายไฟผสมผสาน วงจรฟลายแบค-บู ส ต์
คอนเวอร์ เตอร์ ทาํ หน้าที ขับชุ ดหลอด ซึ งถู กควบคุมแรงดันเอาต์พุตด้วย
ไอซี TL494 จากผลการทดลองวงจรคอนเวอร์ เ ตอร์ ข บั ชุ ด หลอดไฟ
แอลอี ดี ส่องถนนพบว่าแรงดัน เอาต์พุตของวงจรมี ค่ าเท่ ากับ 31.45 V
กระแสเอาต์พุตมีค่าเท่ากับ 2.25 A ชุ ดหลอดไฟแอลอีดีส่องถนนมีความ
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สว่างเท่ากับ 9,684 Lux และจากผลการทดลองเซ็ นเซอร์ แสงและวงจร
สวิตช์ แหล่ งจ่ายไฟพบว่าวงจรสามารถเปิ ด-ปิ ดระบบไฟส่ องถนนได้ดี
และขณะที VB < 9 V วงจรสามารถสวิตช์ไปให้วงจรขับของบริ ษทั ผูผ้ ลิ ต
ทํางานได้

5. กิตติกรรมประกาศ
ค ณ ะ ผู้ วิ จั ย ข อ ข อ บ คุ ณ ส ถ า บั น วิ จั ย แ ล ะ เ ท ค โ น โ ล ยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม สนับสนุ นทุนวิจยั โครงการทุนวิจยั อาจารย์
ร่ วมนักศึกษาปริ ญญาตรี ประจําปี การศึกษา 2558
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(ก)

(ข)
รู ปที 8 วงจรแอลดี อาร์ เซ็นเซอร์ และวงจรสลับแหล่งจ่ายขณะไม่มีแสง
(ก) VB < 9 V และ (ข) VB ≥ 9 V

(ก)

(ข)
รู ปที 8 วงจรสวิตช์แหล่งจ่ายไฟ (ก) VB

≥

9 V และ (ข) VB < 9 V
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บทคัดย่ อ
Abstract

ปั จ จุ บ ัน เรื่ องของพลัง งานเป็ นปั ญ หาใหญ่ ข องโลกและมี
ผลกระทบรุ นแรงมากขึ้ น พลังงานจากแสงอาทิ ตย์จึงจัด เป็ นพลังงาน
หมุ น เวี ย นที่ ส าคัญ ที่ สุ ด เซลล์ แ สงอาทิ ต ย์ จึ ง เป็ นสิ่ ง ประดิ ษ ฐ์ ท าง
อิเล็กทรอนิกส์ชนิดหนึ่ง ที่ถูกนามาใช้ผลิตเป็ นพลังงานไฟฟ้าโดยการวิจยั
ครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์บ[1] เพื่อศึกษาและสร้างไฟสารองในสถานการณ์
ต่ า งๆเพื่ อ ทดสอบการหาแหล่ ง จ่ า ยไฟทุ ก ที่ ที่ มี แ สงสว่ า งเพื่ อ เปลี่ ย น
พลังงานแสงอาทิ ตย์เ ป็ นพลังงานไฟฟ้ าเก็บ ไว้ใ นตัวเครื่ องผลการวิจยั
พบว่า จากการเปรี ยบเที ยบการทดลองของเครื่ องชาร์ ตแบตเตอรี่ [2]
พลังงานแสงอาทิตย์ โดยที่ขนาดความจุของแบตเตอรี่ สมาร์ ทโฟนในแต่
ละรุ่ นมีค วามแตกต่างกัน พบว่า แบตเตอรี่ ข องสมาร์ ท โฟนที่ มีค วามจุ
1430 มิลลิแอมป์ สามารถทาการชาร์ ตแบตเตอรี่ ได้จานวน 5 รอบ ต่อ 1
เครื่ อง ซึ่ งมากกว่าแบตเตอรี่ ของสมาร์ ทโฟนที่มีความจุ 7000 มิลลิแอมป์
สามารถชาร์ ตแบตเตอรี่ ได้เ พียงจานวน 1 รอบ ต่ อ 1 เครื่ อง เนื่ องจาก
ขนาดความจุแ บตเตอรี่ ส มาร์ ท โฟน มี ค วามต้อ งการใช้ง านที่ ม ากขึ้ น
จานวนรอบในการชาร์ ตก็จะยิ่งลดลงผลการประเมินความพึงพอใจของ
ผูใ้ ช้ง านที่ มี ต่อ เครื่ อ งชาร์ ตแบตเตอรี่ พลัง งานแสงอาทิ ต ย์ เมื่ อน าไป
ทดสอบการใช้งานข้อที่มีจานวนค่าเฉลี่ยสู งสุ ด คือ ความสะดวกสบายใน
การใช้งาน มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด 4.76 และระดับความพึงพอใจที่น้อยที่สุด คือ
สถานที่ ต้ งั มี ค วามเหมาะสมต่ อการให้ บ ริ ก าร มี ค่าเฉลี่ ย 4.08 ความพึง
พอใจในภาพรวมระดับค่าเฉลี่ ย 4.44 มีความพึงพอใจมาก รวมทั้งผลการ
ประเมิ น ความพึ ง พอใจของผู ้เ ชี่ ย วชาญที่ มี ต่ อ เครื่ อ งชาร์ ต แบตเตอรี่
พลังงานแสงอาทิตย์ เมื่อนาไปทดสอบการใช้งานข้อที่มีค่าเฉลี่ ยสู งสุ ด คือ
ความสะดวกสบายในการใช้งาน มีค่าเฉลี่ ยสู งสุ ด 5 และระดับความพึ ง
พอใจที่ น้อยที่ สุด คื อ สถานที่ ต้ งั มี ค วามเหมาะสมต่ อการให้ บ ริ ก าร มี
ค่าเฉลี่ย 3.33 โดยความพึงพอใจในภาพรวมระดับค่าเฉลี่ย 4.13 มีความพึง
พอใจมาก
คาสาคัญ: เครื่ องชาร์ต, แบตเตอรี่ , พลังงาน, แสงอาทิตย์

Nowadays the subject of energy is a big issue in the world
and affects more serious power, the solar energy is the most important.
The solar cell is an invention of electronic. Which is used to produce
electrical energy. The objective of this research. To study and build a
fire emergency situations. To test a power supply wherever there is
light. To transform solar energy into electrical energy stored in the
machine.The results of Solar Battery Charger The capacity of the
battery and the smartphone each model has a different combination of
the battery life of a smartphone with a capacity of 1430 mAh can
recharge at 5 cycles per one machine over. the battery life of a smart
phone with a capacity of 7000 mAh batteries can be only one round on
one of the machines, because the battery capacity of smart phones.
There is a demand for more jobs. The number of charts will also greatly
reduced. The satisfaction of users with access to Solar Battery Charger
When put to the test with the use of the most comfortable to use. With
an average of 4.76, and the highest level of satisfaction at least the
location is appropriate to provide an average overall satisfaction level of
4.08, average 4.44 are very satisfied. Including the satisfaction of
experts on Solar Battery Charger When put to the test applications with
an average maximum comfort for the user. 5 and has the highest
average satisfaction level at least location is appropriate to provide an
average of 3.33 with an overall satisfaction level of 4.13, with an
average satisfaction.
Keywords: Chargers, Battery ,Energy, Sunshine
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1. บทนา

3. ผลการวิเคราะห์

การดาเนิ น ชี วิตประจาวันของคนเราทุกวันนี้ หลี กหนี ไม่ได้
กับการอาศัยสิ่ งอานวยความสะดวกทั้งหลาย เพื่อทาให้ชีวิตความเป็ นอยู่
สะดวกสบายขึ้น และหนึ่ งในสิ่ งเอื้อประโยชน์น้ นั ก็คือ อุปกรณ์ไฟฟ้ า อัน
เป็ นเครื่ องมือ-เครื่ องใช้ที่ตอ้ งอาศัยพลังงานไฟฟ้า ซึ่ ง เราทุกคนสรรหามา
ใช้ก ัน อย่า งถ้ว นหน้า ไม่ ว่ า จะใช้ ส าหรั บ อ านวยความสะดวกภายใน
บ้านพักอาศัย สถานที่ทางาน โรงงานอุตสาหกรรม รวมถึงอาคารสถานที่
ต่างๆ เมื่อเราเห็นว่า อุปกรณ์ไฟฟ้ าเหล่ านี้ มีความสาคัญ ดังนั้น พลังงาน
ไฟฟ้าย่อมมีความสาคัญยิ่งกว่า ด้วยเหตุผลที่ว่า อุปกรณ์ไฟฟ้าจะสามารถ
ทางานได้ตอ้ งใช้พลังงานไฟฟ้าเท่านั้น
ซึ่ งในส่ ว นของแบตเตอรี่ ถื อ เป็ นพลัง งานส าคัญ ที่ ก ัก เก็ บ
พลังงานไฟฟ้ า แบตเตอรี่ ช นิ ด ประจุ ไฟฟ้ า ใหม่ ไ ด้ห รื อ เซลล์ทุ ติย ภู มิ
สามารถประจุไฟฟ้ าใหม่ ได้ห ลังจากไฟหมดเนื่ องจากสารเคมี ที่ ใ ช้ท า
แบตเตอรี่ ชนิ ดนี้ สามารถทาให้กลับไปอยู่ในสภาพเดิ มได้โดยการประจุ
ไฟฟ้าเข้าไปใหม่ซ่ ึงอุปกรณ์ที่ใช้อดั ไฟนี้เรี ยกว่า ชาร์ เจอร์ หรื อ รี ชาร์ เจอร์
[4] และในส่ วนของการใช้พลังงานจากแบตเตอร์ รี่มากนั้นเป็ นปั จจัย
หลักๆ ที่ทาให้สิ้นเปลื องพลังงานแบตเตอร์ รี่มากน้อยของการใช้งานแต่
ละคนขนาดหน้าจอและความละเอียด เป็ นส่ วนของอุปกรณ์ที่ใช้พลังงาน
จากแบตเตอร์ รี่ มากที่ สุ ด เลย ความสว่ า งของหน้ า จอ ยิ่ ง สว่ า งมากใช้
พลังงานมากรับสัญญาณ 3G หรื อ WiFi ถ้ากาลังรับสัญญาณ 3G จะใช้
พลังงานจากแบตเตอร์ รี่มากกว่าใช้ WiFi ดังนั้นการใช้งานแบตเตอรี่ เป็ น
จานวนมากทาให้เกิดการสู ญเสี ยพลังงานในรู ปแบบของแบตเตอรี่ และ
การชาร์จแบตเตอรี่ ในแต่ละครั้งก็จาเป็ นต้องใช้พลังงานไฟฟ้า
ทั้งนี้ ในปั จจุ บนั เรื่ องของพลังงานเป็ นปั ญ หาใหญ่ ข องโลก
และนับวันจะมีผลกระทบรุ นแรงมากขึ้นทุกที พลังงานจากดวงอาทิ ตย์
จัด เป็ นพลัง งานหมุ น เวี ย นที่ ส าคัญ ที่ สุ ด เป็ นพลัง งานสะอาดไม่ ท า
ปฏิ กิ ริยาใดๆอันจะทาให้ สิ่งแวดล้อมเป็ นพิ ษ เซลล์แ สงอาทิ ตย์จึงเป็ น
สิ่ งประดิษฐ์ทางอิเล็กทรอนิ กส์ชนิ ดหนึ่ ง ที่ถูกนามาใช้ผลิตไฟฟ้า [3]
ดัง นั้น จากหลัก การและเหตุ ผ ลข้า งต้น กลุ่ ม จึ ง ขอน าเสนอ
โครงงานเรื่ องเครื่ องชาร์ จแบตเตอรี่ ด้วยพลังงานแสงอาทิ ตย์ เพื่อแก้ไข
ปัญหาดังกล่าว

3.1สามารถชาร์ตสมาร์ทโฟนได้ 3 เครื่ อง
สู ตร การคานวณความจุกบั รอบการชาร์ ตแบตเตอรี่
สมาร์ทโฟน
ค่าความจุของเครื่ องชาร์ตแบตเตอรี่ X ค่า conversion loss

= จานวนรอบที่ชาร์ตได้

ค่าความจุของแบตรี่ สมาร์ทโฟน
12,000mA X 70 %

= 5.8 รอบต่อ 1 เครื่ อง

1,430 mA

ค่าความจุของเครื่ องชาร์ ตแบตเตอรี่ = 12,000 มิลลิแอมป์
ค่าConversion Loss
= 70 เปอร์เซ็นต์
ค่าความจุของแบตเตอรี่ สมาร์ ทโฟน = 1,430 มิลลิแอมป์
จานวนรอบที่ชาร์ตได้
= 5.8 รอบต่อ 1 เครื่ อง
ค่า conversion loss คือ การแปลงพลังงานไฟฟ้ าในส่ วนของการ
input เป็ นพลังงานทางเคมี และเมื่อมีการคลายพลังงานออก output ก็
จะต้องเสี ยค่าในการแปลงพลังงาน โดยปกติค่า loss เฉลี่ยอยูร่ าวๆ 30%
จานวนรอบในการชาร์ ต กรณี ที่ชาร์ ตสมาร์ ทโฟนพร้ อ มกัน 2
เครื่ อง นาค่าของจานวนรอบที่ชาร์ ตได้หารกับจานวนของเครื่ องสมาร์ ท
โฟน [4]
ช่ องเสี ยบสายชาร์ ตแบตเตอรี่ (USB) ในการใช้งานเพื่อชาร์ ต
แบตเตอรี่ สมาร์ ทโฟนนี้ สามารถชาร์ ตแบตเตอรี่ สมาร์ ทโฟนได้จานวน 3
เครื่ องพร้อมกัน โดยที่ขนาดความจุของแบตเตอรี่ สมาร์ ทโฟนในแต่ละรุ่ น
มีความแตกต่างกัน และในขณะชาร์ ตแบตเตอรี่ หากมี การใช้งานสมาร์ ท
โฟนไปด้วยจะทาให้การคานวณผิดพลาดได้ ซึ่ งมีพลังงานสู ญเสี ยเพิ่มไป
ด้วยขณะใช้งาน จึงทาให้จานวนรอบที่สามารถชาร์ ตแบตเตอรี่ ได้แตกต่าง
กัน ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 แสดงจานวนรอบการชาร์ ตแบตเตอรี่ ของสมาร์ ทโฟนในแต่
ละรุ่ น

2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อศึกษาและสร้างไฟสารองฉุ กเฉิ นในสถานการณ์ต่างๆ
2.2 เพื่อทดสอบการหาแหล่งจ่ายไฟ ทุกที่ที่มีแสงสว่าง
2.3 เพื่อเปลี่ ยนพลังงานแสงอาทิตย์เป็ นพลังงานไฟฟ้ าเก็บไว้
ในตัวเครื่ อง

รุ่ นของอุปกรณ์
iPhone 4/4s
iPhone 5
iPhone 5s/5c
iPhone 6

ความจุแบตเตอรี่ จานวนเครื่ อง (ต่อรอบ)
(mAh)
1 เครื่ อง 2 เครื่ อง 3 เครื่ อง
1430
1440
1560
1810

5.8
5.8
5.3
4.6
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iPad mini
Samsung S3
Samsung S4
Galaxy Note 2
Galaxy Note 3
Galaxy Note 8
Galaxy Note 10.1
Galaxy Tab 8.9
Sony Xperia Z
Oppo R7
ASUS Zenfone 2
Huawei

4490
2100
2600
2600
3200
4600
7000
6000
2330
2320
3000
1700

1.8
4
3.2
3.2
2.6
1.82
1.2
1.4
3.6
3.6
2.8
4.9

0.9
2
1.6
1.6
1.3
0.9
0.6
0.7
1.8
1.8
1.4
2.4

พอใจมีระดับคะแนนเฉลี่ ยความพึงพอใจจากการทดสอบใช้เครื่ องชาร์ ต
แบตเตอรี่ พลังงานแสงอาทิตย์ ดังตารางที่ 2

0.6
1.3
1
1
0.8
0.6
0.4
0.4
1.2
1.2
0.9
1.6

ตารางที่ 2 ตารางการประเมินความพึงพอใจของผูใ้ ช้งาน

ในตารางที่ 1 สามารถสรุ ป ผลการทดลองได้ ด ัง นี้ จากการ
เปรี ยบเทียบการทดลองของเครื่ องชาร์ ตแบตเตอรี่ พลังงานแสงอาทิตย์
โดยที่ขนาดความจุของแบตเตอรี่ สมาร์ ทโฟนในแต่ละรุ่ นมีความแตกต่าง
กัน พบว่า แบตเตอรี่ ของสมาร์ ทโฟนที่มีความจุ 1430 mAh สามารถทา
การชาร์ ตแบตเตอรี่ ได้จานวน 5 รอบ ต่อ 1 เครื่ อง ซึ่ งมากกว่าแบตเตอรี่
ของสมาร์ ทโฟนที่มีความจุ 7000 mAh สามารถชาร์ ตแบตเตอรี่ ได้เพียง
จานวน 1 รอบ ต่อ 1 เครื่ องเนื่ องจากขนาดความจุแบตเตอรี่ สมาร์ ทโฟ
นมีความต้องการใช้งานที่มากขึ้น จานวนรอบในการชาร์ ตก็จะยิง่ ลดลง

รายการประเมินความพึงพอใจ

ค่าเฉลี่ย

1.ความสะดวกสบายในการใช้งาน
2.จานวนความจุของแบตเตอรี่
เพียงพอต่อการใช้งาน
3.ช่องเสี ยบยูเอชบีในการชาร์ ต
แบตเตอรี่ มีความเพียงพอกับความ
ต้องการของผูใ้ ช้งาน
4.การออกแบบเหมาะสมกับการใช้
งาน
5.สถานที่ต้ งั มีความเหมาะสมต่อ
การให้บริ การ
รวมเฉลี่ย

4.76

ระดับความพึง
พอใจ
มากที่สุด

4.44

มาก

4.48

มาก

4.44

มาก

4.08

มาก

4.44

มาก

ผลการประเมินความพึงพอใจของผูใ้ ช้งานที่มีต่อเครื่ องชาร์ ต
แบตเตอรี่ พลังงานแสงอาทิ ตย์ เมื่อนาไปทดสอบการใช้งานโดยแบบ
ประเมิ น ข้อที่ มี ค่ าเฉลี่ ย สู งสุ ด คื อ ความสะดวกสบายในการใช้งาน มี
ค่าเฉลี่ยสู งสุ ด 4.76 และระดับความพึงพอใจที่น้อยที่สุด คือ สถานที่ต้ งั มี
ความเหมาะสมต่อการให้ บริ การ มี ค่าเฉลี่ ย 4.08โดยความพึงพอใจใน
ภาพรวมระดับค่าเฉลี่ย 4.44 มีความพึงพอใจมาก

การทดสอบการใช้งาน ทดสอบโดยการนาเครื่ องชาร์ ตแบตเตอรี่
พลังงานแสงอาทิตย์ติดตั้งใช้งานจริ งให้กบั นักศึกษา ได้ทดสอบชิ้ นงาน
และประเมินผลโดยใช้แบบสอบถามความพึงพอใจ และนามาหาค่าเฉลี่ ย
ซึ่งระดับคะแนนดังนี้

5.1 ผลการวิจยั

คะแนนระดับ 4.5 – 5 มีความพึงพอใจมากที่สุด

ปั จ จุ บ ัน เรื่ องของพลัง งานเป็ นปั ญ หาใหญ่ ข องโลกและมี
ผลกระทบรุ นแรงมากขึ้น พลังงานจาก
แสงอาทิตย์จึงจัดเป็ นพลังงานหมุนเวียนที่สาคัญที่สุด เซลล์แสงอาทิตย์จึง
เป็ นสิ่ งประดิ ษ ฐ์ ท างอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ช นิ ด หนึ่ ง ที่ ถู ก น ามาใช้ ผลิ ต เป็ น
พลังงานไฟฟ้ า โดยการวิจยั ครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์ เพื่อศึ กษาและสร้ างไฟ
สารองฉุ กเฉิ นในสถานการณ์ต่างๆ เพื่อทดสอบการหาแหล่งจ่ายไฟทุกที่
ที่มีแสงสว่าง เพื่อเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์เป็ นพลังงานไฟฟ้ าเก็บไว้ใน
ตัวเครื่ อง
ผลการวิจยั พบว่า จากการเปรี ยบเที ยบการทดลองของเครื่ อง
ชาร์ ตแบตเตอรี่ พลังงานแสงอาทิตย์ โดยที่ข นาดความจุของแบตเตอรี่
สมาร์ ทโฟนในแต่ละรุ่ นมีความแตกต่างกัน พบว่า แบตเตอรี่ ของสมาร์ ท
โฟนที่ มี ค วามจุ 1430 มิ ล ลิ แ อมป์ สามารถท าการชาร์ ต แบตเตอรี่ ไ ด้

คะแนนระดับ 3.5 – 4.4 มีความพึงพอใจมาก
คะแนนระดับ 2.5 – 3.4 มีความพึงพอใจปานกลาง
คะแนนระดับ 1.5 – 2.4 มีความพึงพอใจน้อย
คะแนนระดับ 1 – 1.4 มีความพึงพอใจน้อยที่สุด
1) ผลการประเมินความพึงพอใจของผูใ้ ช้งาน
การทดสอบความพึงพอใจ โดยการนาเครื่ องชาร์ ตแบตเตอรี่
พลัง งานแสงอาทิ ตย์ใ ห้ ผู้ใ ช้งาน จานวน 20 คน โดยใช้เ วลาในการ
ทดสอบเป็ นเวลา 2 วัน ได้ทดสอบใช้และการตอบแบบสอบถามความพึง
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จานวน 5 รอบ ต่อ 1 เครื่ อง ซึ่ งมากกว่าแบตเตอรี่ ข องสมาร์ ทโฟนที่ มี
ความจุ 7000 มิลลิ แอมป์ สามารถชาร์ ตแบตเตอรี่ ได้เพียงจานวน 1 รอบ
ต่อ 1 เครื่ อง เนื่องจากขนาดความจุแบตเตอรี่ สมาร์ ทโฟน มีความต้องการ
ใช้งานที่มากขึ้ น จานวนรอบในการชาร์ ตก็ จะยิ่งลดลง ผลการประเมิ น
ความพึ ง พอใจของผู ้ใ ช้ ง านที่ มี ต่ อ เครื่ องชาร์ ต แบตเตอรี่ พลั ง งาน
แสงอาทิตย์ เมื่อนาไปทดสอบการใช้งานข้อที่มีจานวนค่าเฉลี่ ยสู งสุ ด คือ
ความสะดวกสบายในการใช้งาน มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด 4.76 และระดับความพึง
พอใจที่ น้อยที่ สุด คื อ สถานที่ ต้ งั มี ค วามเหมาะสมต่ อการให้ บ ริ ก าร มี
ค่าเฉลี่ ย 4.08 ความพึงพอใจในภาพรวมระดับค่าเฉลี่ ย 4.44 มี ความพึ ง
พอใจมาก รวมทั้งผลการประเมิ นความพึ งพอใจของผูเ้ ชี่ ยวชาญที่ มีต่อ
เครื่ องชาร์ ตแบตเตอรี่ พลังงานแสงอาทิตย์ เมื่อนาไปทดสอบการใช้งาน
ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ความสะดวกสบายในการใช้งาน มีค่าเฉลี่ ยสู งสุ ด
5 และระดับความพึงพอใจที่นอ้ ยที่สุด คือ สถานที่ต้ งั มีความเหมาะสมต่อ
การให้ บ ริ การ มี ค่ า เฉลี่ ย 3.33 โดยความพึ ง พอใจในภาพรวมระดับ
ค่าเฉลี่ย 4.13 มีความพึงพอใจมาก

5.2 ข้ อเสนอแนะ
5.2.1 ข้อเสนอแนะในการใช้ประโยชน์จากงานวิจยั
การชาร์ ต แบตเตอรี่ สมาร์ ท โฟน พร้ อ มกั น ทั้ง 3
เครื่ อง ควรเพิ่มขนาดความจุของแบตเตอรี่ ภายในเครื่ องชาร์ ตแบตเตอรี่
พลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อเพิ่มการกักเก็บพลังงานมากยิง่ ขึ้น
5.2.2 ข้อเสนอแนะสาหรับการวิจยั ครั้งต่อไป
การวิจยั นี้ ส ามารถต่อยอดได้โดยการให้ อุป กรณ์ แ ผ่น โซล่ า
เซลล์ สามารถปรับเปลี่ยนทิศทางการรับแสงได้แบบอัตโนมัติ
เอกสารอ้างอิง
[1] ศ.ดร.สมศักดิ์ ปัญญาแก้ว โซลาร์ เซลล์ และนาโนอิเล็กทรอนิกส์ กับ
สุดยอดนักวิจัย: ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย(ออนไลน์).เข้าถึงได้จาก:
http://www.student.chula.ac.th/~54373369/NanoEng.html
(10มกราคม2559).
[2] กองพัฒนาพลังงานทดแทน ฝ่ ายแผนงานพัฒนาโรงไฟฟ้า การไฟฟ้ า
ฝ่ ายผลิตแห่ งประเทศไทย เทคโนโลยีเซลล์ พลังงานแสงอาทิตย์
(ออนไลน์). เข้าถึงได้จาก
:http://www3.egat.co.th/re/solarcell/solarcell.htm(10มกราคม2559).
[3] เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Cell) (ออนไลน์). เข้าถึงได้จาก :
http://th.wikipedia.org/wiki/เซลล์แสงอาทิตย์(10มกราคม2559).
[4] แบตเตอรี่ (Battery) (ออนไลน์). เข้าถึงได้จาก :
http://signal.rta.mi.th/Interest/Magazine/training.html
(10มกราคม2559).
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การศึกษาหาความเหมาะสมของระบบจัดการและควบคุมพลังงานแบบอัตโนมัติภายในบ้ าน
โดยคานึงถึงพฤติกรรมผู้ใช้ พลังงานไฟฟ้ า
A Study on Suitable Automatic Home Energy Control and Management System in Consideration of
Energy User’s Behavior
วนัสนันท์ ฟุ้งสิ ริรัตน์ 1 และ วาทิต เบญจพลกุล2
1
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
254 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุ งเทพฯ 10330 โทรศัพท์ 061-824-2711 E-mail: fsrr.wnsn@hotmail.com
2
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
254 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุ งเทพฯ 10330 โทรศัพท์ 02-218-6902 E-mail: watit.b@chula.ac.th

Therefore, the installation of energy storage and solar cell systems in a
residential home with the suitable sizing can reduce the PEA power
consumption and also support those excess power consumptions in
order that reducing the impact on user's energy consumption behavior
and enhancing the user’s convenience. This paper presents finding the
proper size of energy storage and solar cells system for electricity
consumption behavior with a monthly electrical bill of about 1,0001,500 bath. Moreover, this paper also considers the limit power
consumption that respects from the monthly electrical bill. The most
suitable sizing of the energy storage and solar cell systems was chosen
by considering the impact of user, as the main factor. Consequently, the
installation solar-call system 0.6 kW and energy storage system 3 kW
was the cause of the lowest excess solar-call generation and the best
proportion of the impact on the user and the monthly electricity bill.

บทคัดย่ อ
เมื่ อ พิ จ ารณาถึ ง ระบบจัด การและควบคุ ม พลัง งานแบบ
อัตโนมัติภายในบ้านที่ ไม่มีระบบพลังงานทางเลื อก การใช้พลังงานใน
ขณะนั้นที่เกินขีดจากัด จะส่ งผลให้ระบบสัง่ ปิ ดอุปกรณ์ ซึ่ งส่ งผลกระทบ
ต่อความสะดวกสบายของผูใ้ ช้งาน การติ ดตั้งระบบสะสมพลังงานและ
เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์ที่เหมาะสมกับบ้านอยูอ่ าศัย เพื่อเป็ นการลดการ
ใช้พลังงานจากการไฟฟ้าฝ่ ายผลิต และรองรับการใช้พลังงานส่ วนเกิน ซึ่ ง
สามารถลดผลกระทบที่จะเกิ ดขึ้นต่อผูใ้ ช้พลังงาน และสามารถเพิ่มความ
สะดวกสบายของผูใ้ ช้พลังงานมากยิ่งขึ้น โดยศึ กษาหาขนาดของระบบ
สะสมพลัง งานและเซลล์ พ ลัง งานแสงอาทิ ต ย์ที่ เหมาะสม ส าหรั บ
พฤติกรรมการใช้พลังงานไฟฟ้ าในบ้านพักอาศัยที่ มีค่าบริ การไฟฟ้ าราย
เดื อนเฉลี่ ยประมาณ 1,000 -1,500 บาท และพิ จารณาขี ด จากัด การใช้
พลังงานจากค่าบริ การไฟฟ้ ารายเดื อนที่ผใู ้ ช้คาดหวัง พบว่าถ้าพิจารณาถึ ง
ผลกระทบของผูใ้ ช้เป็ นสาคัญ การติดตั้งระบบเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์
ขนาด 0.6 กิโลวัตต์พร้อมกับระบบสะสมพลังงานขนาด 3 กิโลวัตต์ ทาให้
มีการผลิตของเซลล์พลังงานแสงอาทิ ตย์ส่วนเกิ นน้อยที่ สุด และสัดส่ วน
ผลกระทบที่ ผใู้ ช้พลังงานจะได้รับเทียบกับค่าใช้บริ การไฟฟ้ ารายเดื อนมี
ค่าที่ดีที่สุด

Keywords: Electric Energy, Exponential smoothing, Energy Storage
System, Solar-cell

1. บทนา
ในปี 2558 ประเทศไทยมีปริ มาณความต้องการไฟฟ้ ามากขึ้ น
เมื่อเทียบกับปี 2557 ถึ งร้ อยละ 1.50 หรื อคิดเป็ น 403.7 เมกะวัตต์ [1] อีก
ทั้งยังมี แ นวโน้ ม เพิ่ม สู งขึ้ น ในปี ต่ อๆไปส่ งผลให้ ค ณะกรรมการก ากับ
กิจการพลังงาน เล็งเห็ นว่าในอนาคตปั ญหาเรื่ องราคาพลังงาน การแย่งชิ ง
ทรัพยากรพลังงานระหว่างประเทศ ปั ญหาสิ่ งแวดล้อม ซึ่ งเป็ นสาเหตุที่
ส่ งผลกระทบต่ อ การผลิ ต การใช้พ ลังงาน จึ งได้ก าหนดเป้ าหมายการ
อนุ รักษ์พลังงานของประเทศ โดยตั้งเป้ าลดความเข้มของการใช้พลังงาน
[2] อี ก ทั้ง ยัง รณรงค์ ใ ห้ เกิ ด วิ นั ย และสร้ างจิ ต ส านึ ก ในการประหยัด

คาสาคัญ: พลังงานไฟฟ้ า, การทาให้เรี ยบแบบเอกโพแนนเซี ยล, ระบบ
สะสมพลังงาน, เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์

Abstract
Considering a home energy management and control system
that without an existing alternative energy system, the excessive power
consumption at the time brings about shutting down one or more
appliances immediately. This also affects the user's convenience.
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พลังงาน และสนับสนุ นการใช้พลังงานอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ มีมาตรการ
สนับสนุ นให้ครัวเรื อนลดการใช้ไฟฟ้ าในช่ วงการใช้ไฟฟ้ าสู งสุ ด อีกทั้ง
ยังมีการรณรงค์ส่งเสริ ม ให้มีการจัดซื้ อ และติ ดตั้งระบบสะสมพลังงาน
(Battery) และเซลล์ พ ลังงานแสงอาทิ ต ย์ (Solar-cell) เพื่ อ เป็ นการลด
ปริ มาณการใช้ พ ลัง งานไฟฟ้ า โดยตรงจากการไฟฟ้ า ฝ่ ายผลิ ต เพิ่ ม
ประสิ ทธิ ภาพในการใช้พลังงานไฟฟ้ าอย่างประหยัด รวมถึ งเป็ นการลด
ภาระค่าใช้บริ การไฟฟ้ารายเดือนมากยิง่ ขึ้น
งานวิจยั ฉบับนี้ จึงศึกษาหาขนาดของระบบสะสมพลังงานและ
เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์ที่เหมาะสม เพื่อทดแทนการใช้พลังงานที่ เกิ น
ขีดจากัด ซึ่งผูใ้ ช้คาดหวังจากการลดลงของค่าใช้บริ การไฟฟ้ ารายเดือน ที่
ไม่ส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมการใช้พลังงานของผูใ้ ช้มากเกิ นไป โดยมี
ขอบเขตการศึกษาจากพฤติกรรมการใช้พลังงานไฟฟ้าในบ้านพักอาศัยที่
มีค่าบริ การไฟฟ้ ารายเดื อนเฉลี่ ยประมาณ 1,000 -1,500 บาท [3] ซึ่ งเป็ น
สถิติค่าบริ การไฟฟ้ารายเดือนของบ้านพักอาศัยในภาคกลางเมื่อปี 2558 ที่
สานักงานสถิ ติแห่ งชาติได้จดั ทาขึ้ น อย่างไรก็ตาม งานวิจยั นี้ ได้กาหนด
ขอบเขตของการศึกษา โดยศึกษาลักษณะชุ ดข้อมูล การใช้ไฟฟ้ าภายใน
บ้านพักอาศัยประเภทที่ 2 (ที่มีการใช้พลังงานไฟฟ้ ามากกว่า 150 หน่ วย/
เดือน) ที่มีพฤติกรรมการใช้ไฟฟ้าในช่วงเวลาเช้าและช่วงเวลากลางคืนสู ง
กว่าในช่ วงเวลากลางวัน เป็ นหลัก (Workday) [4] สาหรั บ ผลที่ ได้จาก
งานวิจยั นี้ จะเป็ นส่ วนหนึ่ งของงานวิ จยั การพัฒ นาอัล กอริ ทึ ม ส าหรั บ
ระบบจัดการและควบคุมพลังงานแบบอัตโนมัติภายในบ้าน บนพื้นฐาน
พฤติกรรมของผูใ้ ช้พลังงานไฟฟ้าต่อไป

ไฟฟ้ าเหล่ านั้น มาใช้จ ริ ง ต้อ งมี การแปลงรู ป แบบของพลัง งานก่ อ น
ส่ งผลให้เกิ ดการสู ญเสี ยพลังงานไฟฟ้ าขึ้น เนื่ องจากการแปลงที่ ผ่าน
อุ ป กรณ์ ก ารแปลงพลัง งานไฟฟ้ า กระแสตรงเป็ นพลัง งานไฟฟ้ า
กระแสสลับ โดยจากการทดสอบของ Tom Murphy มหาวิท ยาลัย
แคลิฟอร์ เนี ย พบว่าหากเลือกใช้อินเวอร์ เตอร์ ชนิ ด Maximum Power
Point Tracking หรื อ MPPT และมี ก ารค านึ ง ถึ ง การสู ญ เสี ย พลัง งาน
ภายในกระบวนการจัด ส่ ง ของสายส่ ง รวมถึ ง ขั้น ตอนการจัด เก็ บ
พลั ง งาน ไฟฟ้ าที่ ผ ลิ ต ได้ ล งสู่ ระบ บส ะสมพลั ง งาน ส่ งผลให้
ประสิ ท ธิ ภาพของการผลิ ต พลั ง งานไฟฟ้ าจากเซลล์ พ ลั ง งาน
แสงอาทิตย์ มีค่าเฉลี่ยโดยประมาณเท่ากับ 96 เปอร์เซ็นต์ [6]

3. ขั้นตอนและกระบวนการ
3.1 การเก็บข้ อมูลการใช้ พลังงานไฟฟ้ า
สาหรับงานวิจยั ฉบับนี้ ใช้วิธีการจัดเก็บข้อมูลการใช้พลังงาน
ไฟฟ้ าภายในบ้านทั้งหมด 60 วันโดยเลื อกใช้เครื่ องมือตรวจวัดพลังงาน
ไฟฟ้ าที่ มีอยูใ่ นท้องตลาด ซึ่ งสามารถตรวจวัดค่าพลังงานที่ ใช้งานอยูไ่ ด้
ทุ ก ๆ 15 วิ น าที พร้ อ มส่ งค่ าไปยัง Smart Gateway ซึ่ งเซิ ร์ ฟ เวอร์ ที่ ไ ด้
ติดตั้ง LAMP (Linux, Apache, MySQL, Python) จะสามารถอ่านค่าและ
แสดงผลการใช้พลังงานไฟฟ้ าแบบเวลาจริ งผ่านทางเว็บไซต์ อี ก ทั้งยัง
สามารถจัด เก็ บ ค่ าพลังงานลงในฐานข้อมู ล MySQL โดยจัด เก็บ ทุ ก 15
วินาทีให้สอดคล้องกับการอ่านค่าพลังงานไฟฟ้าจากอุปกรณ์ตรวจวัด
สาหรับชุดข้อมูลพลังงานในฐานข้อมูล MySQL ทั้ง 60 วันถูก
จัดเก็บตลอดเดื อนกันยายน-ตุลาคม 2559 และได้แบ่งชุ ดข้อมูลออกเป็ น
ข้อมูล 2 ส่ วน คือ ส่ วนของเดื อนกันยายน ซึ่ งจะใช้เป็ นชุ ดข้อมูลในการ
พยากรณ์ แ ละเดื อนตุล าคม จะถู ก ใช้เป็ นข้อ มูล ที่ ใ ช้เปรี ยบเที ยบความ
คลาดเคลื่อนจากการพยากรณ์ดงั รู ปที่ 1

2. ทฤษฎีทเี่ กีย่ วข้ อง
2.1 การพยากรณ์
การพยากรณ์ ใ นงานวิ จ ัย นี้ ใช้ เทคนิ ค การท าให้ เรี ยบแบบ
เอกซ์ โพเนนเชี ยล (Exponential Smoothing Method) ในรู ป แบบ Holt–
Winters’ trend and seasonality method ซึ่ งเป็ นเทคนิ คการพยากรณ์
ข้อมูลที่มีท้ งั แนวโน้มของข้อมูล และอิทธิ พลของฤดูกาล (Seasonality)
เข้ามาเกี่ ยวข้อง จึงเหมาะสาหรับการพยากรณ์ ชุดข้อมูลที่ มีระยะสั้นและ
ระยะปานกลาง สาหรับการเปรี ยบเทียบการพยากรณ์ เพื่อหาค่าคงที่ที่ทา
ให้ เรี ยบ α, β และ γ ที่ เหมาะสม (Fitting) ส าหรั บ ชุ ด ข้อ มู ล ในการ
พยากรณ์ในงานวิจยั นี้ อาศัยการพิจารณาค่าความผิดพลาดกาลังสองเฉลี่ ย
(Mean Square Error : MSE) ที่ให้ค่าน้อยที่สุด [5]

3.2 การพยากรณ์ การใช้ พลังงานไฟฟ้ า
ส าห รั บ การพ ยาก รณ์ โดยอาศั ย Exponential Smoothing
methods ค่ า คงที่ α, β และ γ ส่ ง ผลต่ อ ความแม่ น ย าของข้ อ มู ล การ
พยากรณ์ งานวิจยั ฉบับนี้ จึงมี การหาค่าตัวแปรที่ เหมาะสม (Fitting) โดย
อาศัยขนาดของชุ ดข้อมูล การใช้พ ลังงานย้อนหลัง 4 สัปดาห์ (Moving
Window) มาพยากรณ์ ข ้อมูล การใช้พลังงานไฟฟ้ า 15 นาที ข ้างหน้า (1
ข้อมูล) โดยการเปลี่ ยนค่า α, β และ γ ครั้ งละ 0.1 ซึ่ งค่าตัวแปรเหล่ านี้ มี
ขอบเขตอยูท่ ี่ 0 ≤ α, β,γ ≤ 1 ส่ งผลให้เกิดเหตุการณ์ชุดข้อมูลพยากรณ์
การใช้พ ลังงานไฟฟ้ าใน 15 นาที ข ้างหน้ าแตกต่ างกัน 113 เหตุ ก ารณ์
ดังนั้นเหตุการณ์ใดที่เปรี ยบเทียบกับข้อมูลการใช้พลังงานไฟฟ้าจริ ง และ
ให้ ค่ าความผิ ด พลาดก าลังสองเฉลี่ ย ต่ าที่ สุ ด ตัวแปร α, β และ γ ของ
เหตุการณ์น้ นั จะถูกนามาเลือกใช้ในการพยากรณ์ขอ้ มูลใน 15 นาทีถดั ไป
และคานวณใหม่ทุก ๆ 15 นาทีดงั รู ปที่ 2 (ก) - (ข)

2.2 ระบบสะสมพลังงานและระบบเซลล์ พลังงานแสงอาทิตย์
ป ระสิ ท ธิ ภาพ ใน การผลิ ต ไฟ ฟ้ าจาก เซ ล ล์ พ ลั ง งาน
แสงอาทิ ต ย์ เป็ นปั จ จัย ที่ ส าคัญ ที่ ค วรพิจารณาถึง เนื่ อ งจากการผลิ ต
พลังงานไฟฟ้ าจากเซลล์พ ลังงานแสงอาทิ ต ย์ผ ลิต อยู่ในรู ป แบบของ
พลังงานไฟฟ้ ากระแสตรง (DC power) จึ งส่ งผลให้การน าพลังงาน
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เริ่ มต้น
ค่าการใช้พลังงานที่ได้จากการพยากรณ์

รูปที่ 1 การจัดแบ่งชุดข้อมูลการใช้พลังงานไฟฟ้ า

คานวณหาขีดจากัดการใช้พลังงาน
คานวณพลังงานจากระบบสะสมพลังงานและ
เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์ที่มีอยู่ในขณะนั้น

.

(ก)

ใช่

แหล่งพลังงานทางเลื อกเพียงพอ
ต่อการรองรับขีดจากัดการใช้พลังงาน

ไม่ใช่

ดาเนิ นการสัง่ ปิ ดอุปกรณ์

(ข)
รู ปที่ 2 วิธีการพยากรณ์

รู ปที่ 3 ขั้นตอนการเลือกใช้แหล่งพลังงาน
ส าหรั บ การใช้ พ ลังงานเมื่ อ ภายในบ้านที่ ไม่ มี ระบบสะสม
พลังงานดังรู ป ที่ 5 กล่ าวคื อ ช่ วงการใช้ พ ลังงานที่ เกิ น ขี ด จากัด ที่ ไม่ มี
ระบบสะสมพลังงานรองรั บ มี เพียงระบบเซลล์พ ลังงานแสงอาทิ ตย์ที่
สามารถผลิ ตพลังงานรองรั บ ได้ในช่ วงกลางวันเท่ านั้น ส่ งผลให้ ระบบ
การจัดการพลังงานแบบอัตโนมัติภายในบ้านสัง่ ปิ ดอุปกรณ์ที่เปิ ดอยู่ เมื่อ
การใช้พลังงานเกิ น ขี ด จากัด ซึ่ งส่ งผลกระทบต่ อการพฤติ ก รรมการใช้
พลังงานของผูใ้ ช้ที่สูงมาก ผูใ้ ช้ขาดความสะดวกสบาย นอกจากนั้น ยัง
พบว่าการใช้พลังงานไฟฟ้ าในช่ วงกลางวันที่ค่อนข้างน้อย ซึ่ งเป็ นช่วงที่มี
การผลิ ตพลังงานจากเซลล์พ ลังงานแสงอาทิ ตย์ค่ อนข้างมาก เมื่ อไม่ มี
ระบบสะสมพลังงานมารองรับการผลิตพลังงงาน และการใช้พลังงานใน
ขณะนั้น น้อยกว่าก าลังการผลิ ตของเซลล์พลังงานแสงอาทิ ตย์ จะทาให้
ระบบทิ้งพลังงานส่ วนเกิ นจากการผลิ ตของเซลล์พลังงานแสงอาทิ ตย์ ที่
อาจนามาใช้งานได้ในช่ วงกลางคืน ถ้ามีการเพิ่มระบบสะสมพลังงานเข้า
มา หรื ออาจจาเป็ นต้องมีก ารลดขนาดของเซลล์พลังงานแสงอาทิ ตย์ให้
เพียงพอต่อการใช้งานพลังงานช่ วงตอนกลางวันเท่านั้น แต่การลดขนาด
ของเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์ยอ่ มส่ งผลต่อความสะดวกสบายของผูใ้ ช้ซ่ ึ ง
แสดงดังตารางที่ 1

3.3 การกาหนดขีดจากัดการใช้ พลังงาน
สาหรับงานวิจยั นี้พิจารณาจากค่าใช้บริ การไฟฟ้ารายเดือนของ
เดื อนกันยายน ซึ่ งมี ค่าใช้จ่ายอยูท่ ี่ 1,537 บาท หรื อคิดเป็ น 370 กิ โลวัตต์
ซึ่ งจากที่ ก ล่ าวมาแล้วข้างต้น [4] สถิ ติการใช้พลังงานไฟฟ้ าในบ้านพัก
อาศัยส่ วนใหญ่ในภาคกลางมีค่าบริ การไฟฟ้ ารายเดื อนเฉลี่ ยอยูท่ ี่ประมาณ
1,000 -1,500 บาท ดังนั้นกระบวนการจัดการและควบคุมการใช้พลังงาน
จึงพิจารณาการลดการใช้พลังงานลงที่ 20 เปอร์ เซ็ นต์ หรื อคิ ดเป็ น 295
กิโลวัตต์ ซึ่ งถูกกาหนดเป็ นขี ดจากัดการใช้พลังงานในเดื อนต่อไป โดย
คานวณจากค่าการใช้พลังงานที่ได้จากการพยากรณ์

3.4 ขั้นตอนการทางานของระบบจัดการพลังงาน
ในงานวิจยั นี้ พิจารณาการเลื อกใช้แหล่งพลังงานได้ท้ งั หมด 3
แหล่ ง คื อ การใช้พลังงานไฟฟ้ าจากการไฟฟ้ าฝ่ ายผลิ ต การใช้พลังงาน
จากระบบสะสมพลั ง งาน และการใช้ พ ลั ง งานจากเซลล์ พ ลัง งาน
แสงอาทิ ต ย์ ส่ ง ผลให้ เกิ ด กระบวนการท างานของระบบจัด การและ
ควบคุมพลังงานแบบอัตโนมัติภายในบ้านดังรู ปที่ 3

4. ผลการทดสอบ

5. สรุป

จากการศึ ก ษาหาขนาดของระบบสะสมพลังงานและเซลล์
พลังงานแสงอาทิ ต ย์ที่ เหมาะสม จากตัวอย่างของการใช้พ ลังงานเมื่ อ
ภายในบ้านมีระบบสะสมพลังงานดังรู ปที่ 4 พบว่าผูใ้ ช้มีการใช้พลังงานที่
เพิ่มมากขึ้น เนื่ องจากช่ วงการใช้พลังงานที่ เกิ น ขี ดจากัด มี ระบบแหล่ ง
พลังงานทางเลือกรองรับการใช้พลังงานส่ วนเกินดังกล่าว ส่ งผลให้ระบบ
ไม่สงั่ ปิ ดอุปกรณ์ที่เปิ ดอยูข่ ณะนั้น

จากการศึ กษาภายในงานวิจยั นี้ พบว่าการติ ด ตั้งระบบเซลล์
พลังงานแสงอาทิตย์ขนาด 0.6 kW และระบบสะสมพลังงานที่ 3 kW ให้
อัตราส่ วนผลกระทบต่ อผูใ้ ช้เที ยบกับ ค่ าใช้บ ริ ก ารไฟฟ้ ารายเดื อนมาก
ที่สุด และเมื่อพิจารณาร่ วมกับพลังงานส่ วนเกินที่เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์
ผลิตออกมา พร้อมกับผลกระทบที่ผใู ้ ช้จะได้รับ มีความเหมาะสมมากกว่า
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รู ปที่ 5 กราฟการใช้กาลังงานเมื่อภายในบ้านไม่มีระบบสะสมพลังงาน

รูปที่ 4 กราฟการใช้กาลังงานเมื่อภายในบ้านมีระบบสะสมพลังงาน

PV 0.3 kW
BATTERY 3 W

NO-PV 0
NO-BATTERY

PV 0.3 kW
NO-BATTERY

PV 0.6 kW
NO-BATTERY

PV 1.2 kW
NO-BATTERY

กาลังงานที่ใช้ จากการไฟฟ้า (kW)
กาลังงานที่ใช้ จากพลังงานทางเลือก (kW)
กาลังงานส่ วนเกินจาก Solar-cell (kW)
ค่าบริการไฟฟ้ ารายเดือน (บาท)
การปิ ดอุปกรณ์เครื่ องใช้ ไฟฟ้ า (ครั้ง/เดือน)
สัดส่ วนของผลกระทบต่ อผู้ใช้ กบั ค่ าบริการไฟฟ้ า

PV 0.6 kW
BATTERY 3 W

รู ปแบบ

PV 1.2 kW
BATTERY 3 W

ตารางที่ 1 การใช้พลังงานแต่ละรู ปแบบ

287.72
79.45
8.96
1169.62
0
0.00

288.21
45.37
0.00
1171.78
53
22.11

302.20
23.84
0.00
1234.28
110
11.22

308.57
0.00
0.00
1262.75
137
9.22

290.22
18.41
3.12
1180.78
122
9.68

284.07
25.29
17.76
1153.38
119
9.69

280.24
30.62
55.47
1120.22
114
9.83

เพราะว่าพลังงานทางเลือกที่มีสามารถรองรับความต้องการใช้พลังงาน
ในช่วงที่มีค่าเกินขีดจากัด ระบบจะไม่สั่งปิ ดอุปกรณ์ ทาให้ผใู ้ ช้ได้รับ
ความสะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น
หากพิจารณาเกณฑ์ค่าบริ การไฟฟ้ ารายเดื อนที่ดีที่สุด และ
อายุการใช้งานของระบบสะสมพลังงาน การติดตั้งพลังงานแสงอาทิตย์
ขนาด 1.2 kW เพียงอย่างเดี ยว มี ค วามเหมาะสมมากกว่า เนื่ องจาก
ความสามารถในการผลิ ตของเซลล์แสงอาทิ ตย์ ในช่ วงเวลากลางวัน
รองรับพฤติกรรมการใช้พลังงานไฟฟ้ าของผูใ้ ช้ได้ท้ งั หมด แต่ในทาง
กลับกัน ถ้าพฤติกรรมการใช้พลังงานไฟฟ้ าน้อยกว่ากาลังการผลิตของ
เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์ จะทาให้เกิ ดการทิ้งพลังงานที่เซลล์พลังงาน
แสงอาทิตย์ผลิตออกมามากเกินความต้องการ
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เครื อข่ ายเซ็นเซอร์ ไร้ สายสาหรับวัดการใช้ พลังงาน
Wireless sensor network for energy measurement
สมพร เตียเจริญ1
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สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ
199/19 ถนนมิตรภาพ ตาบลในเมือง อาเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 โทรศัพท์ 043-222959 E-mail: tiacharoen@yahoo.com

กระบวนการจัดการพลังงาน เพิ่มความสะดวกรวดเร็ ว ลดเวลาและลด
ทรัพยากรที่ใช้ท้ งั ทางตรงและทางอ้อม
โครงการวิจยั นี้ ได้ประยุกต์ใช้เซนเซอร์ ตวั ตรวจจับสาหรับวัด
แรงดันและกระแสไฟฟ้า ขนาด 1 เฟส เพื่อช่ วยให้เกิ ดความแน่ นอนใน
การวัดส าหรั บโรงงานควบคุ ม สิ่ งที่ ต้องการวัดในโครงการวิจยั ได้แ ก่
ขนาดของแรงดัน ขนาดของกระแส มุมเฟสชั่วขณะและกราฟบันทึกผล
ข้ อ มู ล ซึ่ งค่ า เหล่ า นี้ ได้ ม าจากชุ ด เซนเซอร์ ส าหรั บ วัด แรงดั น และ
กระแสไฟฟ้ าซึ่ งถู ก ติ ด ตั้งภายในจุด ที่ ก าหนดของโรงงานควบคุ ม จาก
กระบวนการที่กล่าวนั้น รู ปที่ 1 แสดง Block Diagram ของเครื อข่ายการ
วัด การใช้พลังงานส าหรั บ อุ ตสาหกรรม ซึ่ งประกอบด้วย 2 ส่ วนหลัก
ได้แก่ ชุดเซนเซอร์ สาหรับวัดแรงดันและกระแสไฟฟ้ า และชุ ดโปรแกรม
ช่ วยเก็ บ ผลข้อมู ล และประมวลผลข้อ มู ล โดยชุ ด เซนเซอร์ ส าหรั บ วัด
แรงดัน และกระแสไฟฟ้ า จะติ ด ตั้ง เซนเซอร์ ไ ว้ต ามจุ ด ต่ า งๆภายใน
โรงงานควบคุม จากนั้นจะมีการกาหนดช่ วงเวลาในการวัดอ่านค่าข้อมูล
โดยเซนเซอร์ จะทาการวัดขนาดแรงดัน ขนาดกระแสไฟฟ้ าและมุมเฟส
ซึ่ งข้ อ มู ล นี้ ถู ก ส่ ง แบบไร้ ส ายไปยัง ชุ ด โปรแกรมช่ ว ยเก็ บ ผลข้ อ มู ล
หลังจากนั้นชุดโปรแกรมช่ วยเก็บผลข้อมูลจะทาหน้าที่เก็บข้อมูลที่วดั ได้
จากเซนเซอร์ เพื่อแสดงขนาดแรงดัน ขนาดกระแสไฟฟ้าและมุมเฟส ณ
ขณะนั้น และทาการประมวลผลของข้อมูลจากเซนเซอร์ เพื่อแสดงกราฟ
ซึ่งสามารถดูค่าได้ทางอินเตอร์ เน็ต

บทคัดย่ อ
บทความนี้ อธิ บ ายเกี่ ยวกับ ประยุก ต์ใ ช้เ ซนเซอร์ ตวั ตรวจจับ
สาหรับวัดแรงดันและกระแสไฟฟ้าขนาด 1 เฟส โดยโนดที่ทาการวัดจะ
ส่ งข้อมูลไปยังโนดหลักเพื่อส่ งข้อมูลแสดงผลบนอิ นเตอร์ เน็ต เพื่อช่ วย
ให้ เ กิ ด ความแน่ น อนในการวัด ส าหรั บ โรงงานควบคุ ม ผลการวิ จ ัย
สามารถพัฒนาและน าไปใช้ ง านจริ ง ในเครื อ ข่ า ยตัว เซ็ น เซอร์ ไ ร้ ส าย
สาหรับวัดการใช้พลังงานไฟฟ้า
คาสาคัญ: เครื อข่ายเซ็นเซอร์ ไร้สาย, วัดการใช้พลังงาน, ESP8266

Abstract
This project describes a apply WLAN for measurement 1
phase voltage and current. Measurement nodes send data to master node
for internet display. This data support energy management in
industrials. The results show that this method can use for energy
measurement.
Keywords: Wireless sensor network, energy measurement, ESP8266

1. บทนา
โรงงานควบคุ มตามที่ กาหนดในพระราชบัญญัติการส่ งเสริ ม
การอนุรักษ์พลังงานที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 ปี พ.ศ. 2550 จะต้อง
มี ก ารอนุ รั ก ษ์ พ ลั ง งานตามมาตรฐาน หลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารจั ด
การพลังงาน ต้องมีการรวบรวมข้อมูลการใช้พลังงานในปี ปั จจุบนั และทา
รายงานการจัดการพลังงาน ส่ งรายงานผลการตรวจสอบให้กรมพัฒนา
พลังงานทดแทนและอนุ รัก ษ์พลังงาน (พพ.) เป็ นประจาทุก ปี คุ ณภาพ
ของข้อมูลจากรายงานการจัดการพลังงานอาจส่ งผลต่อความถู กต้องต่อ
การนาไปใช้อ้างอิง ข้อมูลที่ ได้เ พื่อสนับสนุ นคณะทางานด้านการจัด
การพลังงานในการค านวณวิเ คราะห์ ทางวิศวกรรม จัดการข้อมูล และ

Voltage and
Current Sensor

NRF51

Sensor #1
Voltage and
Current Sensor

Wireless Network

ESP8266

NRF51

Sensor #2

Internet

NRF51

Wireless Network

รู ปที่ 1 Block Diagram สาหรับเครื อข่ายการวัดการใช้พลังงานสาหรับ
อุตสาหกรรม
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2 ชุดเซนเซอร์ สาหรับวัดแรงดันและกระแสไฟฟ้ า
2.1 เซนเซอร์ สาหรับวัดแรงดันและกระแสไฟฟ้ า
การวัดก าลังไฟฟ้ าเฉลี่ ย (Average Power) ในวงจร
กระแสสลับ สามารถหากาลังที่ จ่ายแก่ โหลด โดยหาผลคูณของ Vrms
และ Irms ในโหลด และความแตกต่างเฟส  ระหว่าง Vrms และ
Irms โดย rms คือค่าประสิ ทธิ ผล (Effective, Root ‟ Mean ‟ Square
Value) สมการในการคานวณหากาลังไฟฟ้าเฉลี่ย แสดงดังสมการที่ 1
Pav  VrmsIrmscos 

รู ปที่ 3 ชุดเซนเซอร์สาหรับวัดกระแสไฟฟ้าสลับ

(1)

„ ตัวประมวลผล จะเป็ น NRF51 โดยทาหน้าที่รับข้อมูลมาจาก
เซ็ น เซอร์ ข ้า งต้น แล้ ว ท าการประมวลผล ได้ค่ า ขนาดแรงดัน ขนาด
กระแสไฟฟ้า แล้วทาการส่ งข้อมูลแบบไร้สายไปยังชุ ดโปรแกรมช่ วยเก็บ
ผลข้อมูล โดยจะทาการติดตั้งบริ เวณที่มีไวไฟภายในโรงงานควบคุม

ชุ ดเซนเซอร์ สาหรั บวัดแรงดันและกระแสไฟฟ้ า เพื่อวัดขนาดแรงดัน
ขนาดกระแสไฟฟ้ า และมุ ม เฟส และส่ ง ข้อ มู ล แบบไร้ ส ายไปยัง ชุ ด
โปรแกรมช่ ว ยเก็ บ ผลข้อ มู ล ส่ ว นประกอบหลัก แสดงดัง รู ป ที่ 2 ซึ่ ง
ประกอบด้วย
„ เซนเซอร์ ส าหรั บ วัด แรงดัน และกระแสไฟฟ้ า : ใน
โครงการวิ จยั นี้ จะท าการทดลองเปรี ย บเที ย บความถู ก ต้อ งของขนาด
แรงดัน ขนาดกระแสไฟฟ้ า และมุ ม เฟส โดยจะท าการติ ด ตั้ง ภายใน
โรงงานควบคุม เซนเซอร์ที่ใช้ในการวัดแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับขนาด 1
เฟสคือ ไอซี วดั พลังงานไฟฟ้ า ADE7763และไอซี ไอซี ADE7763 เป็ น
ไอซี สาหรับวัดพลังงานไฟฟ้ าแบบ 1 เฟส การวัดกระแสจะใช้ current
transformer แสดงผลผ่านทางการติดต่อแบบอนุกรม ภายในประกอบด้วย
วงจรแปลงสัญญาณแอนนาลอกเป็ นดิจิตอลมีโครงสร้างแบบ ∑-∆ วงจร
แปลงสัญ ญาณแอนะล็ อ กเป็ นดิ จิท ัล ,วงจรอ้างอิ ง ,วงจรขยาย ,วงจร
ตรวจจับอุณหภูมิ ADE7763 จะติดต่อสื่ อสารกับ nRF51 ด้วยการสื่ อสาร
อนุกรมแบบ SPI เซนเซอร์ ที่ใช้ในการวัดกระแสไฟฟ้าสลับขนาด 1 เฟส
คือไอซี วดั กระแสไฟฟ้ า ACS712 ซึ่ งใช้หลักการ Hall effect ในการวัด
กระแสไฟฟ้ า และเอาต์พุตที่ ได้จากการวัดเป็ นแรงดันแบบแอนะล็อก
สามารถวัด กระแสได้ใ นย่า น -40 ถึ ง 40 A ความไวของเอาต์พุ ต อยู่
ระหว่าง 66 ถึง 185 mV/A

Voltage and Current
Sensor

NRF51

รู ปที่ 4 ชุดเซนเซอร์สาหรับวัดแรงดันและกระแสไฟฟ้า

2.2 ชุดโปรแกรมช่ วยเก็บผลข้ อมูล
ชุ ด โปรแกรมช่ วยเก็ บ ผลข้อมู ล : เพื่ อเก็ บ ข้อมู ล ที่ วดั ได้จาก
เซนเซอร์ ที่ถูกส่ งมาจากชุ ดเซนเซอร์ สาหรับวัดแรงดันและกระแสไฟฟ้ า
และทาการประมวลผลของข้อมูลจากเซนเซอร์ แล้วทาการส่ งข้อมูลแบบ
ไร้ สายไปยังเครื อข่ายอิ น เตอร์ เ น็ ตเพื่ อแสดงกราฟ แสดงขนาดแรงดัน
ขนาดกระแสไฟฟ้าและมุมเฟส ณ ขณะนั้น
„ NRF51 ของชุดโปรแกรมช่วยเก็บผลข้อมูล โดยทาหน้าที่รับ
ข้ อ มู ล มาจาก NRF51 ของชุ ดเซนเซอร์ ส าหรั บ วัด แรงดั น และ
กระแสไฟฟ้า ข้อมูลที่ได้รับจะส่ งไปยังตัวประมวลผล เพื่อเก็บข้อมูลที่วดั
ได้ วิเคราะห์ความสม่าเสมอของข้อมูล และนับคาบเวลา
„ ตัวประมวลผล ในโครงการวิจยั นี้ จะเป็ น ESP8266 ซึ่ งเป็ น
Single-board Computer ที่ มี ค วามสามารถทางานได้เ หมื อนเครื่ อ ง
คอมพิวเตอร์ เครื่ องเล็กๆ เครื่ องหนึ่ง โดยมีส่วนประกอบดังรู ปที่ 3
Wireless
2.4GHz

NRF51

ESP826
6

Wifi

รู ปที่ 5 ส่ วนประกอบหลักของชุดโปรแกรมช่วยเก็บผลข้อมูล

โปรแกรมสาหรับการประมวลผลของข้อมูลจากเซนเซอร์ เพื่อ
แสดงกราฟ โครงการวิจยั นี้ จะใช้ ThinkSpeak

รู ปที่ 2 ชุดเซนเซอร์สาหรับวัดแรงดันไฟฟ้าสลับ
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คุณสมบัติของไมโครคอนโทรลเลอร์ ESP8266 คือมีหน่ วย
ประมวลผลกลาง (CPU) ขนาด 32 บิต มีหน่ วยความจาแบบ ROM ขนาด
4 MB สามารถใช้สัญญาณนาฬิ กาได้ต้ งั แต่ 26 MHz ถึง 52 MHz และที่
สาคัญมี WiFi 2.4 GHz รองรับ WPA/WPA2 ตามมาตรฐาน IEEE 802 11
b/g/n รองรับการทางานในโหมด STA/AP/STA+AP

3. ไมโครคอนโทรเลอร์ nRF51
ไมโครคอนโทรเลอร์ nRF51 เป็ นไมโครคอนโทรเลอร์ ขนาด
32 บิต ในตระกูล ARM Cortex-M0 ทางานที่ความถี่สัญญาณนาฬิ กา 16
MHz โดยมีหน่ วยความจาสาหรั บเก็บโปรแกรมขนาด 128 KB และมี
หน่ ว ยความจาส าหรั บ เก็ บ ข้อมู ล ขนาด 16 KB หน้า ที่ ค วบคุ มการวัด
พลัง งานและทาหน้า ที่ เ ป็ นโนดของเครื อข่ า ยเซ็ น เซอร์ ไ ร้ สาย โดย
โปรโตคอลการสื่ อสารเป็ นแบบ ANT แต่ละโนดในเครื อข่ายเซ็นเซอร์ ไร้
สายจะติดตั้งภายในบริ เวณอาคารที่ ตอ้ งการวัดค่าพลังงานโดยจะมีแสดง
หมายเลขของโนดแต่ละจุดไม่ซ้ ากัน NRF51 ของชุ ดโปรแกรมช่ วยเก็บ
ผลข้อมูลจะส่ งสัญญาณผ่านพอร์ ตอนุ กรมเชื่ อมต่อกับ ESP8266 เพื่อส่ ง
สัญญาณขึ้นอินเตอร์เน็ตแสดงค่าผ่านทางหน้าบราวเซอร์ ต่อไป

4. การพัฒนาโปรแกรมด้ วย Matlab/Simulink
การพัฒนาโปรแกรมสาหรับ ชุ ดเซนเซอร์ สาหรับวัดแรงดัน
และกระแสไฟฟ้าเริ่ มต้นจากการอ่านค่าแรงดันและกระแสไฟฟ้ าจากชุ ด
เซนเซอร์ แปลงค่าข้อมูลเก็บไว้ในบัฟเฟอร์ แล้วจึงส่ งผ่าน ANT Network
ด้วยค่าความถี่คลื่นสัญญาณวิทยุ 2400MHz ตัวอย่างการพัฒนาโปรแกรม
ด้วย Matlab/Simulink แสดงในรู ปที่ 8

รู ปที่ 8 ตัวอย่างการพัฒนาโปรแกรมด้วย Matlab/Simulink
รู ปที่ 6 ไมโครคอนโทรเลอร์ nRF51
การพัฒนาโปรแกรมสาหรับชุ ดช่ วยเก็บผลข้อมูลจะเป็ นการ
อ่านค่าแรงดันและกระแสไฟฟ้าจากชุดเซนเซอร์ ที่ส่งผ่าน ANT Network
โดยแต่ละโนดในเครื อข่ายจะมีรหัสระบุหมายเลขโนดที่ ไม่ซ้ ากัน โนด
หลักของชุดช่วยเก็บผลข้อมูลจะนารหัสดังกล่าวใช้ในการแบ่งแยกข้อมูล
ซึ่ งแสดงค่าของกระแสและแรงดันตามตาแหน่ งที่ติดตั้งในโรงงาน เพื่อ
นามาใช้ในการประมวลผลและแสดงค่าบนหน้าเว็บไซต์ การส่ งข้อมูลจะ
เป็ นในลักษณะส่ งต่อเป็ นทอดๆ เป็ นการส่ งไปให้โนดใกล้เคียงและให้
โนดที่รับข้อมูลส่ งต่อไปจนกระทัง่ ถึงโนดชุดช่วยเก็บผลข้อมูล

3. บอร์ ดไมโครคอนโทรลเลอร์ ESP8266
บอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ ESP8266 นั้นมีอยูด่ ว้ ยกันหลาย
รุ่ นและที่ใช้งานจะอยูใ่ นบอร์ ด NodeMCU version 3 ซึ่ งจะใช้เป็ น ESP12E การพัฒนาโปรแกรมของ NodeMCU นั้นจะมี ล ักษณะคล้ายกับ
Arduino IDE สามารถเขียนโปรแกรมคอนโทรลอุปกรณ์ I/O ได้โดยไม่
ต้องผ่านอุปกรณ์อื่นๆ NodeMCU ตัวนี้ สามารถทาอะไรได้หลายอย่างมาก
โดยเฉพาะเรื่ องที่เกี่ยวข้องกับ IoT ไม่ว่าจะเป็ นการทา Web Server ขนาด
เล็ก การควบคุมการเปิ ดปิ ดไฟผ่าน WiFi เป็ นต้น

3. ผลการทดลอง
ผล ก าร ทดล อง ชุ ด เ ซน เ ซ อร์ ส าห รั บ วั ด แ รง ดั น แ ล ะ
กระแสไฟฟ้า แสดงดังตารางที่ 1 เป็ นการวัดค่าแรงดันและกระแสไฟฟ้า
ขนาด 1 เฟส ค่าเฉลี่ยจากการวัดพบว่าชุดเซนเซอร์ สาหรับวัดแรงดันและ
กระแสไฟฟ้ามีความเป็ นเชิ งเส้น สามารถวัดได้ในย่านที่กาหนด ค่าความ
ผิดพลาดในการวัดอาจจะเกิดจากการติดตั้งในบริ เวณที่มีสัญญาณรบกวน
สู ง ทั้งการรบกวนจากภาระทางไฟฟ้ าที่ มีการใช้กระแสสู งชั่วขณะและ
ความไม่เป็ นรู ปคลื่นไซน์ที่สมบูรณ์ของแรงดันไฟฟ้า

รู ปที่ 7 บอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ ESP8266
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ตารางที่ 1 ผลการวัดค่าชุดเซนเซอร์สาหรับวัดแรงดันและกระแสไฟฟ้า
Voltage(V) Power (W) Resistance (W) Current (A)
220
75.2
642.96
0.6768
220
37.6
1285.92
0.47
220
25.0604
1930.76
0.3948
220
18.8
2573.72
0.376
220
150.4
321.48
1.2972
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ชุดโปรแกรมช่ วยเก็บผลข้อมูลจะเก็บข้อมูลที่วดั ได้จากแต่ละ
โนดของเซนเซอร์วดั แรงดันและกระแสไฟฟ้า ทาการแปลงค่าข้อมูลแล้ว
nRF51 จะส่งต่อไปยัง ESP8266 เพื่อส่ งค่าแสดงบนหน้าเว็บไซต์ดงั แสดง
ตัวอย่างในรู ปที่ 9 ค่ากระแสและแรงดันแต่ละโนดจะแสดงค่าเป็ นตัวเลข
ตามตาแหน่งของโนดนั้นๆ

รู ปที่ 9 แสดงตัวอย่างหน้าเว็บไซต์
ผลจากการทดลองแสดงให้เห็ นว่าสามารถนาระบบเครื อข่าย
ไร้ ส ายมาใช้ใ นการเก็ บ ข้อมู ล และส่ งผ่ านค่ าไปยังอิ น เตอร์ เ น็ ต ซึ่ งจะ
อานวยความสะดวกให้แก่ ผูป้ ระเมิ น พลังงานผ่านเครื อข่ายเซ็นเซอร์ ไร้
สายไป

3. สรุป
งานวิจยั นี้ ได้ออกแบบและทดสอบเครื อข่ายเซ็นเซอร์ ไร้ สาย
สาหรับวัดการใช้พลังงาน ระบบสามารถวัดและส่ งค่าได้อย่างถูกต้อง แต่
ต้องมี การพัฒนาต่อยอดในส่ วนของการแสดงผลแบบกราฟิ กและการ
บันทึกค่าในรู ปแบบฐานข้อมูล

4. กิตติกรรมประกาศ
ได้ รั บ ทุ น ในการท าโครงการวิ จ ัย จากมหาวิ ท ยาลัย ภาค
ตะวันออกเฉี ยงเหนือ จังหวัดขอนแก่น
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การประยุกต์ ใช้ บอร์ ด Arduino ในการตรวจสอบสมรรถนะการทาความเย็นเบือ้ งต้ นของเครื่องปรับอากาศ
Application of Arduino Board for Basic Cooling Performance Inspection of Air Conditioner
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บทคัดย่ อ

1. บทนา

บทความนี้ นาเสนอการนาบอร์ ด Arduino มาประยุกต์ใช้เพื่อ
การตรวจสอบสมรรถนะการทาความเย็นเบื้องต้นของเครื่ องปรั บอากาศ
เป็ นการลดขั้นตอนการคานวณแบบดั้งเดิ ม โดยใช้เซนเซอร์ ตรวจรั บค่า
ความดันด้านต่าและด้านสู ง ส่ งค่าให้บอร์ ด Arduino ทาการเปรี ยบเทียบ
สถานะของสารทาความเย็น จากนั้นสามารถคานวณหาค่าสมรรถนะการ
ทาความเย็นแสดงผลออกทางจอมิ เตอร์ และบันทึ กค่าได้ ทั้งนี้ ได้ทาการ
ทดสอบกับเครื่ องปรับอากาศแบบแยกส่ วนที่มีท่อแคปทิ้ว อยูใ่ นส่ วนของ
คอยล์เย็น ซึ่ งใช้สารทาความเย็น R-22 จานวน 4 เครื่ อง ผลการทดสอบ
พบว่า ค่าสมรรถนะการทาความเย็น COP เมื่อเทียบกับวิธีการแบบเดิ มมี
ความแตกต่างอยูร่ ะหว่าง 1.75 – 13.45%

ในการใช้งานเครื่ องปรับอากาศให้มีประสิ ทธิ ภาพ ควรมีการ
ตรวจสอบสมรรถนะการทาความเย็น อย่างสม่ าเสมอ โดยทัว่ ไปจะต้อง
ตรวจวัดค่ าหลายค่ าทั้งด้านคอยล์เย็น (Fancoil unit) และคอยล์ร้อน
(Condensing unit) ซึ่งในส่ วนคอยล์เย็นจะทาการวัดค่าอุณหภูมิ ความชื้ น
และความเร็ วลมที่จุดลมเข้าและลมออก รวมถึ งตรวจวัดพื้นที่ หน้าตัดที่
อากาศไหลเวียน และสาหรับส่ วนคอยล์ร้อนจะทาการวัดค่ากาลังไฟฟ้ าที่
ใช้งาน แล้วนาค่าที่วดั ได้มาคานวณหาสมรรถนะการทาความเย็น ดังนั้น
จะพบว่ามีหลายขั้นตอน อีกทั้งอุปกรณ์ที่ใช้วดั ค่าต่างๆ มีราคาสู ง
ดังนั้นบทความนี้ จึงนาเสนอแนวทางการตรวจวัดสมรรถนะ
การทาความเย็นที่ลดขั้นตอนลง โดยการตรวจวัดเฉพาะค่าความดันด้าน
ต่าและด้านสู ง เพื่อนามาเปรี ยบเทียบสถานะของสารทาความเย็น แล้ว
คานวณหาค่าสมรรถนะการทาความเย็นโดยบอร์ ดไมโครคอนโทรลเลอร์

คาสาคัญ: สมรรถนะการทาความเย็น, เครื่ องปรับอากาศแบบแยกส่ วน,
บอร์ด Arduino, สารทาความเย็น R-22, สารทาความเย็น R134a

2. การออกแบบและสร้ าง
2.1 สั มประสิ ทธิ์สมรรถนะการทาความเย็น (Coefficient of
Performance, COP)

Abstract
This paper is aimed to present about applying Arduino board
for inspect the basic cooling performance of air conditioner. This
method can decrease the original evaluation method by using sensor to
examine the values of high and low pressure of air conditioner. Then,
those values will be sent to Arduino board to compare the conditions of
refrigerant. After calculated, the results will be showed through the
monitor and it can be saved. This method was examined with 4 split
type air conditioners that have capillary tube inside evaporator unit
using R-22 refrigerant. The result found that COP are 1.75 – 13.45%
differences comparing with traditional evaluation method.

การหาประสิ ทธิ ภาพการทาความเย็นสามารถพิจารณาได้จาก
ค่าสัมประสิ ทธิ์ สมรรถนะการทาความเย็น (Coefficient of Performance,
COP) ซึ่งก็คือ อัตราส่ วนของพลังงานความร้ อนที่ถูกดูดซับโดยคอยล์เย็น
(ปริ มาณความเย็น ที่ ทาได้) ต่อพลังงานไฟฟ้ าที่ ระบบใช้ โดยสามารถ
วิเคราะห์จากแผนภาพความดัน-เอนทาลปี ดังรู ปที่ 1 และคานวณได้จาก
COP 

hc  hb
hd  hc

(1)

โดยที่
hc คือ เอนทาลปี ของสารทาความเย็นที่เข้าคอมเพรสเซอร์  kJ / kg 
hd
คือ เอนทาลปี ของสารทาความเย็นที่ ออกจากคอมเพรสเซอร์

Keywords: cooling performance, slit type air conditioner, arduino board,
R-22 coolant, R134a coolant.

 kJ / kg 
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และสาหรับข้อมูลสารทาความเย็นด้านความดันสูง [3]
สามารถใช้ interpolation หาสมการที่ (4)

hb คือ เอนทาลปี ของสารทาความเย็นก่อนเข้าคอยล์เย็นที่ออกจากคอยล์
ร้อน  kJ / kg 

hb

รู ปที่ 3 การทา Interpolation หาเอนทาลปี ด้านความดันสูง
จะได้ค่าเอนทาลปี ในสถานะของเหลวตามสมการที่ (4)

รูปที่ 1 แผนภาพความดัน-เอนทาลปี ของวัฏจักรการทาความเย็น [1],[2]

2
hb  0.000005698  Phigh
 0.05361 Phigh  25.59

ดังนั้นหากทราบความดันด้านต่าและด้านสู งของสารทาความ
เย็น จะนามาใช้ประมาณค่าเอนทาลปี ในสถานะของสารทาความเย็นนั้น
โดยวิธี interpolation เพื่อหาค่าสมรรถนะการทาความเย็นดังหัวข้อถัดไป

(4)

หลังจากนั้น นาค่าเอนโทรปี สถานะไอมาพิจารณาร่ วมกับค่า
ความดันด้านสู ง เพื่อทาการ interpolation หาเอนทาลปี ด้านซุปเปอร์ฮีท
โดยรู ปที่ 4 เป็ นค่าที่ความดัน 1,000 kPa

2.2 การหาค่ าสถานะของสารทาความเย็นโดยวิธี interpolation
hd

การทา interpolation เป็ นการประมาณค่าในช่ วงแบบเชิ งเส้น
สามารถนามาหาค่าสถานะของสารทาความเย็น โดยอ้างอิ งจากตาราง
ความดันของสารทาความเย็นแต่ละชนิ ด โดยในความดันด้านต่าสามารถ
ใช้หาค่าเอนทาลปี สถานะไอ (hc ) และค่าเอนโทรปี สถานะไอ ( sg )

sg

เพื่อจะนาไปใช้หาค่าเอนทาลปี สถานะซุ ปเปอร์ ฮีท (hd ) ต่อไป ทั้งนี้ ที่
ความดันด้านสู งสามารถใช้หาค่าเอนทาลปี สถานะของเหลว (hb ) และ
จากค่าเอนโทรปี สถานะไอ ( sg ) ร่ วมกับค่าความดันสู งสามารถนามาหา
ค่าเอนทาลปี สถานะซุปเปอร์ฮีท (hd ) ดังรู ปแผนผังการคานวณรู ปที่ 2
จากคุ ณสมบัติข องสารทาความเย็น R-22 [3] สามารถใช้
หลักการ interpolation เพื่อหาค่าเอนทาลปี ในสถานะต่างๆ โดยรู ปที่ 2
เป็ นการ Interpolation หาเอนทาลปี ด้านความดันต่าที่ความดันต่างๆ ซึ่ ง
ในที่น้ ีได้ใช้โปรแกรม MATLAB ในการหาสมการที่ (2) และ (3)
hc

รู ปที่ 4 การทา Interpolation หาเอนทาลปี ด้านซุปเปอร์ฮีท
hd  231.6  sg 2  124.8  sg  183.5

ดังนั้นหากสามารถรั บค่าความดันด้านต่ าและสู งของสารท า
ความเย็นก็จะสามารถนามาคานวณหาค่าสมรรถนะการทาความเย็นของ
เครื่ องปรับอากาศได้ โดยมี flow chart ดังรู ปที่ 5 เริ่ มจากการรับค่าความ
ดันทั้งด้านต่า (Plow) และความดันสู ง (Phigh) จากเซนเซอร์ ความดัน มา
คานวณ โดยค่าความดันต่ าใช้คานวณค่า hc และ s g ตามสมการที่ (2)

sg

และ (3) ตามลาดับ ในขณะที่ ค่าความดันสู งใช้คานวณค่า hb และ hd
ตามสมการที่ (4) และ (5) ตามลาดับ หลังจากนั้นจึงนาค่าทั้งหมดป้ อนเข้า
สู่ สมการที่ (1) เพื่ อหาค่า COP ซึ่ งการคานวณค่ าต่ างๆนี้ จะใช้บ อร์ ด
Arduino ในการประมวลผล

รูปที่ 2 การทา Interpolation หาเอนทาลปี ด้านความดันต่า
2
hc  0.00003286  Plow
 0.05868  Plow  228.7

sg  0.00000006718  P - 0.0001566  Plow + 0.9884
2
low

(5)

(2)
(3)
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Pressure
Sensor

Arduino Board

3. เปิ ดเครื่ องปรับอากาศและปรับอุณหภูมิของเครื่ องปรับอากาศที่
อุณหภูมิต่าที่สุด เพื่อให้คอมเพรสเซอร์ทางานเต็มที่
4. รันโปรแกรมบอร์ ด Arduino เพื่อคานวณหาสมรรถนะการทา
ความเย็ น ข องเครื่ องปรั บ อากาศและให้ แ สดงผลผ่ า น
จอคอมพิวเตอร์ เก็บบันทึกค่าใน Microsoft Excel

Plow

Phigh

Interpolation
hc 
(2)

Interpolation
hb 
(4)

sg 

(3)

COP 

sg

hd 

(5)

(1)

รู ปที่ 6 การติดตั้งเพื่อหาค่า COP แบบที่นาเสนอ

monitor
ึ

จากการทดสอบกับ เครื่ องปรั บ อากาศแบบแยกส่ วนที่ มี ท่ อ
แคปทิ้ว อยูใ่ นส่ วนของคอยล์เย็น ซึ่ งใช้สารทาความเย็น R-22 จานวน 4
เครื่ อง สามารถคานวณหาค่า COP ในช่วงเวลา 600 วินาทีดงั รู ปที่ 7 ถึง 10

รูปที่ 5 Flow chart การทางานการหาสมรรถนะการทาความเย็นแบบที่
นาเสนอในบทความนี้

4

3. การทดสอบ

3.8

การทดสอบจะทาการตรวจวัดค่าแล้วคานวณตามวิธีแบบเดิ ม
เทียบกับวิธีที่นาเสนอ โดยมีข้ นั ตอนแต่ละวิธีดงั ต่อไปนี้
การวัดประสิ ทธิภาพเครื่ องปรับอากาศแบบแยกส่ วน (แบบเดิม)
1. วัดอุณ หภูมิ แ ละความชื้ น สัม พัท ธ์ ท างด้า นเข้า(Return)เพื่อหา
ความร้อนที่เข้าเครื่ องปรับอากาศ
2. วัด อุ ณ หภู มิ ค วามชื้ น สั ม พัท ธ์ แ ละความเร็ ว ลมทางด้ า นออก
(Supply)เพื่อหาประสิ ทธิ ภาพการแลกเปลี่ ยนความร้ อนระหว่าง
สารทาความเย็นกับอากาศที่เข้าและออกเครื่ องปรับอากาศ
3. นาค่าพล็อตในกราฟ Psychometric chart ได้ค่า Enthalpy เพื่อไป
หาขนาดของ Btu.
4. ค านวณหาประสิ ทธิ ภ าพและสมรรถนะการทาความเย็นของ
เครื่ องปรับอากาศ

3.6

COP

3.4

3.2

3

2.8

2.6

0
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Time (s)
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600

รู ปที่ 7 การคานวณหาค่า COP ณ เวลาต่างๆ ของเครื่ องที่ 1
6

5.5

5

COP

4.5

4

3.5

การวัดประสิ ทธิภาพเครื่ องปรับอากาศแบบแยกส่ วน (แบบที่นาเสนอ)
1. นาสายเกจต่ อเข้ากับท่ อบริ การด้านสู ง (สายสี แดง) และ ท่ อ
บริ การด้านต่า (สายสี น้ าเงิน)
2. นาสายเซนเซอร์ วดั ความดันต่อเข้าเกจด้านสู งกับด้านต่า และ
เชื่อมต่อเข้ากับบอร์ ด Arduino.

3

2.5

0
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200

300
Time (s)

400

500

รู ปที่ 8 การคานวณหาค่า COP ณ เวลาต่างๆ ของเครื่ องที่ 2
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4. สรุป
จากการตรวจสอบหาค่ าสมรรถนะการทาความเย็น แบบที่
นาเสนอในบทความนี้ พบว่ามีค่าที่ใกล้เคียงกับการหาประสิ ทธิ ภาพการ
ทาความเย็นแบบเดิม โดยมีขอ้ ดี กว่าตรงที่ไม่ตอ้ งทาการตรวจวัดหลายค่า
และใช้อุปกรณ์เครื่ องมือวัดน้อยกว่า แต่อาจต้องใช้ความชานาญในการ
เชื่อมต่อแมกนิโฟลด์เกจเข้ากับท่อบริ การ อย่างไรก็ตามวิธีการที่นาเสนอ
นี้ ยงั มีขอ้ จากัดคือ เครื่ องปรับอากาศที่ทาการตรวจวัดจะต้องมี ท่อแคปทิ้ว
อยูใ่ นส่วนของคอยล์เย็น เพือ่ ให้การวัดค่าความดันด้านสู งเป็ นค่าที่ถูกต้อง
จากตารางเปรี ยบเทียบการหาค่าสมรรถนะการทาความเย็น ใน
รู ปแบบ COP พบว่ามีเปอร์เซ็นต์ความแตกต่างอยูร่ ะหว่าง 1.75 – 13.45%
ซึ่งอาจต้องมีการปรับปรุ งเพื่อให้มีความแม่นยามากขึ้น
ตารางที่ 1 ตารางเปรี ยบเทียบการหาค่า COP แบบเดิมและแบบที่นาเสนอ
ี่

ข

(BTU/hr)

COP เฉ ยี่ ว้ ยวิ ธี
เ ิ

วณ
ี่ เ อ

% ว

ตต

1

26,507.83

3.29

3.17

2

26,507.83

4.01

3.94

3.65
1.75

3

30,656.82

2.89

2.58

10.73

4

26,507.83

3.42

3.88

13.45
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การจัดการพลังงานไฟฟ้ าด้ วยเซลล์แสงอาทิตย์สาหรับกังหันตีนา้
Electrical Energy Management with Solar cell for Paddle Wheel Aerator
วิโรจน์ เพชรพันธุ์ศรี วิเชียร หทัยรัตน์ ศิริ และ สายชล ชุ ดเจือจีน
หน่วยวิจยั พลังงานทดแทน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุ งเทพ
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุ งเทพ
2 ถนนนางลิ้นจี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาธร กรุ งเทพฯ 10120 โทรศัพท์ : 0-2286-3991-5 E-mail: saichol.c@rmutk.ac.th
บาบัดน้ าเสี ยที่ใช้ในงานเกษตรกรรมหรื อบาบัดน้ าเสี ยเป็ นมอเตอร์ ไฟฟ้ า
กระแสสลับสามเฟส ดังนี้ จึงต้องมี ระบบควบคุ มการขับมอเตอร์ ไฟฟ้ า
กระแสสลับสามเฟสที่ใช้พลังงานจากแผงโซล่าเซลล์ จาเป็ นต้องมีระบบ
ควบคุมการขับหรื ออินเวอร์ เตอร์ เพื่อมอเตอร์ ไฟฟ้ากระแสสลับสามเฟส
ให้ทางานแต่มีขอ้ เสี ยคือจะต้องมีตวั ชาร์จ และแบตเตอรี่ ซึ่งมีอุปกรณ์มาก
และสิ้ น เปลื อ ง ดัง นั้น ในงานวิ จ ัย นี้ จึ ง น าเสนอระบบควบคุ ม การขับ
มอเตอร์ สามเฟสสาหรับกังหันบาบัดน้ าเสี ยที่ต่อตรงจากแผงโซล่าเซลล์ที่
สามารถปรับรอบอัตโนมัติแปรเปลี่ยนตามกาลังที่ได้จากแสงแดดได้
งานวิ จ ัย นี้ อิ น เวอร์ เ ตอร์ ส ามเฟสปรั บ ความเร็ ว รอบตาม
พลังงานแสงอาทิตย์สาหรับกังหันตีน้ าบาบัดน้ าเสี ยดังแสดงในรู ปที่ 1 ซึ่ ง
ไม่จาเป็ นต้องใช้แบตเตอรี่ เพื่อลดต้นทุนให้กบั เกษตรกร โดยงานวิจยั นี้ ได้
สร้ างเครื่ องควบคุมความเร็ วมอเตอร์ ไฟฟ้ าเหนี่ ยวนาสามเฟสโดยใช้ชุด
วงจรอิ นเวอร์ เตอร์ 3 เฟส ส่ วนควบคุมใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ โดยใช้
การควบคุมความเร็ วมอเตอร์ไฟฟ้าเหนี่ยวนา 3 เฟสด้วยหลักการปรับรอบ
ตามกาลังจากแสงแดดที่ได้ และใช้หลักการควบคุมการขับสวิตช์ในวงจร
อินเวอร์เตอร์ 3 เฟสแบบสเปซเวกเตอร์ โดยออกแบบให้เหมาะสม ราคา
ถูก สามารถนาไปใช้กบั ชุมชนจริ งได้

บทคัดย่ อ
บทความนี้นาเสนอการจัดการพลังงานด้วยพลังงานไฟฟ้าจาก
เซลล์แสงอาทิตย์สาหรับกังหันตีน้ าโดยการนาแผงเซลล์แสงอาทิตย์มาต่อ
กันโดยนากระแสและแรงดันจะถูกนามาใช้งานโดยต่อผ่านอินเวอร์ เตอร์
เพื่อแปลงแรงดันไฟฟ้ ากระแสตรงเป็ นแรงไฟฟ้ ากระแสสลับแรงดัน 3
เฟส ที่ ข นาด 1500 วัตต์ เพื่ อเป็ นแหล่ งจ่ ายไฟฟ้ าให้ ก ับ กังหั น ตี น้ า ที่
สามารถใช้งานได้ที่กาลังไฟฟ้ า 1500 วัตต์ อินเวอร์ เตอร์ สามารถปรั บ
กาลังไฟฟ้าตามพลังงานที่ได้จากเซลล์แสงอาทิตย์
คาสาคัญ: พลังงานแสงอาทิตย์ อินเวอร์เตอร์ กังหันตีน้ า

Abstract
This paper presents electrical energy management with solar
cell for paddle wheel aerator. The voltage from the array will be used to
send to inverter changes dc voltage into three phase ac voltage,
supplying 1.5 kW, which is used for induction motor of paddle wheel
aerator. The inverter can adjust the power that relationship with the
energy from solar cell.

2. ระบบกังหันตีนา้ ด้ วยพลังงานแสงอาทิตย์
การออกแบบระบบกังหันตีน้ าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ได้เริ่ ม
จากการคานวณเซลล์แสงอาทิตย์สาหรับจ่ายกาลังไฟฟ้ าให้กบั มอเตอร์ ขบั
กังหัน ตี น้ า 3 เฟส 1500 วัตต์ เลื อกเซลล์แสงอาทิ ตย์ขนาด 150 วัตต์
อนุกรมกัน 6 แผง ได้กาลังรวม 900 วัตต์ ดังรู ปที่ 1

Keywords: solar energy, inverter, paddle wheel aerator

1. บทนา
เนื่ องจากแหล่งพลังงานธรรมชาติที่มีอยู่อย่างจากัดและความ
ต้องการพลังงานเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่ องทั้งในภาครัฐและภาคอุตสาหกรรม
ทาให้มีความต้องการแหล่งพลังงานทดแทนเพื่อลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน
ของประเทศ และประกอบกับปั ญหาเรื่ องสิ่ งแวดล้อมทางน้ ายังเป็ นปั ญหา
ใหญ่ก ังหันบาบัดน้ าเสี ยจึ งถู ก น ามาใช้ ซึ่ ง ยังคงใช้พลัง งานระบบการ
ไฟฟ้าดังนั้นเพื่อให้เป็ นการประหยัดพลังงานจึงควรนาพลังงานสะอาดมา
ใช้ซ่ ึงพลังงานที่เหมาะสมที่สุดก็คือพลังงานแสงอาทิตย์โดยใช้แผงโซล่า
เซลล์เป็ นแหล่งกาเนิดไฟฟ้าไฟฟ้ากระแสตรง แต่เนื่ องจากตัวหมุนกังหัน
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2.1 การควบคุมความเร็วมอเตอร์ ไฟฟ้ าเหนี่ยวนาโดยวิธี V / f
วิธีน้ ี ใช้ได้กบั ทั้งมอเตอร์ ไฟฟ้ าที่ มีโรเตอร์ แบบกรงกระรอก
และแบบพันขดลวดความเร็ วซิ งโครนัสสามารถเปลี่ ยนได้อย่างต่อเนื่ อง
โดยการเปลี่ยนความถี่ของแหล่งจ่ายโดยใช้วงจรควบคุมดังรู ปที่ 2.12 จาก
สมการของแรงดันไฟฟ้ าเหนี่ ยวนาในขดลวดสเตเตอร์ ถ้าต้องการให้ค่า
แรงบิดของมอเตอร์ ไฟฟ้ าไม่เปลี่ ยนแปลงจะต้องทาให้ค่าความหนาแน่ น

150*6 W

เส้นแรงแม่เหล็ก ag ที่ความถี่ต่างๆ มีค่าคงที่เท่า กับพิกดั ไม่เปลี่ ยนแปลง
และอีกทั้งยังเป็ นการป้ องกันไม่ให้วงจรแม่เหล็กเกิ ดการอิ่มตัวเมื่อมีการ
ลดความถี่ ซ่ ึ งจะเป็ นอัน ตรายต่ อ มอเตอร์ ไ ฟฟ้ า เนื่ อ งจากความร้ อ นที่
เกิดขึ้นโดยสามารถจะกระทาได้โดยการทาให้อตั ราส่ วนแรงดันไฟฟ้ าต่อ
ความถี่มีค่าคงที่ในช่วงลดความถี่ต่ากว่าพิกดั แสดงดังสมการ (1)

2 HP

No Batteries

v
 4.44 N ph Ac Bm  km Bm
f

รู ปที่ 1 ระบบที่ใช้พลังงานจากเซลล์แสงอาทิตย์

(1)

รู ปที่ 2 แผงเซลล์แสงอาทิตย์ขนาด 150 วัตต์ 19 โวลต์

รู ปที่ 4 การควบคุมความเร็ วไฟฟ้าแบบ V/f โดยใช้อินเวอร์เตอร์สามเฟส

Input
From
Solar
Panal

U
330 μF

330 μF

440V

440V

W

รู ปที่ 5 วงจรกาลังอินเวอร์ เตอร์ 3 เฟส

รูปที่ 3 ชุดอินเวอร์เตอร์ 3 เฟสสาหรับขับมอเตอร์ ขบั กังหันตีน้ า 3 เฟส

วงจรกาลังประกอบด้วยส่ วนต่าง ๆ 3 ส่ วน คือ
1. ระบบไฟฟ้ากระแสตรงจากโซล่าเซลล์

โดยคานวณจากกาลังวัตต์ที่ตอ้ งการใช้งานต่อชัง่ โมงที่ 1500
วัตต์ จากการคานวณจะเพียงพอต่อความต้องการของโหลด
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2. DC Link ทาหน้าที่กรองสัญญาณกระแสไฟฟ้ าตรงที่ผา่ น
วงจรเรี ยงกระแสให้เรี ยบ และยังทาหน้าที่ ในการเก็บสะสมพลังงานใน
กรณี ที่มีการจ่ายกาลังไฟฟ้ าคืนจากโหลดสู่ แหล่งจ่าย DC Link ประกอบ
ไปด้วยตัวเก็บประจุที่มีค่าความจุและสามารถทนแรงดันไฟฟ้าได้สูงเพื่อ
กรองสัญญาณและเก็ บ สะสมพลังงานได้ม าก และมี ตวั ต้านทานที่ ท า
หน้าที่ลดกระแสกระชากของตัวเก็บประจุ เพื่อป้ องกันไดโอดของวงจร
บริ ดจ์เสี ยหาย และก็มีรีเลย์เพื่อลัดวงจรตรงตัวต้านทานหลังจากที่มีการ
ชาร์จประจุของตัวเก็บประจุจนเต็ม (ใช้เวลาประมาณ 10 ms)
3.วงจรอินเวอร์เตอร์ทาหน้าที่แปลงสัญญาณกระแสไฟฟ้าตรง
เป็ นกระแสไฟฟ้าสลับประกอบไปด้วยสวิตซ์ 6 ตัวแสดงดังรู ปที่ 5
รู ปที่ 9 สัญญาณกระแสและแรงดันอินพุทและเอาต์พตุ ของอินเวอร์เตอร์
ที่ความเร็ วรอบ752 rpm

3.ผลการทดลอง
จัดทาชุดวงจรควบคุมความเร็ วมอเตอร์ ไฟฟ้าเหนี่ ยวนา 3 เฟส
ขับมอเตอร์ไฟฟ้า 600 V 10 A เมื่อทาวงจรเสร็ จ นามาทดสอบผลโดย ต่อ
วาริ แ อคเข้า ทางด้า นเข้า ของชุ ด วงจรควบคุ ม ความเร็ วมอเตอร์ ไ ฟฟ้ า
เหนี่ ยวนา3เฟสขับมอเตอร์ ไฟฟ้ า และต่อสายจากเอาต์พุตของชุ ดวงจร
ควบคุมความเร็ วมอเตอร์ ไฟฟ้ าเหนี่ ยวนา3เฟสขับมอเตอร์ ไฟฟ้ าไปยัง
มอเตอร์ ไฟฟ้า ( ต่อ U ,V , W ) ค่อยๆปรับ วาริ แอคให้ได้แรงดันไฟฟ้าที่
220 V ใช้ Oscilloscope เพื่อวัดสัญญาณแรงดันไฟฟ้าระหว่างสายทั้งสาม
เฟส และกระแสไฟฟ้าที่เข้ามอเตอร์ ไฟฟ้า ในช่ วงความความเร็ วมอเตอร์
ไฟฟ้าต่าง ๆ และบันทึกผลของความเร็ วรอบโดยเครื่ องวัดความเร็ วรอบ
และดูแรงดันไฟฟ้าระหว่างสาย และบันทึกผล

รู ปที่ 10 สัญญาณกระแสและแรงดันอินพุทและเอาต์พตุ ของ
อินเวอร์เตอร์ที่ความเร็ วรอบ 1200 rpm

5.สรุป
อิ นเวอร์ เ ตอร์ สามเฟสที่ ถู ก สร้ างขึ้ น ปรั บความเร็ วรอบตาม
พลังงานแสงอาทิตย์สาหรับกังหันตี น้ าบาบัดน้ าเสี ยด้วยวิธี V/f Control
ซึ่ งมี โ ครงสร้ า งภาคก าลั ง 3 ส่ ว นได้ แ ก่ ว งจรเรี ยงกระแส (Bridge
Rectifier), DC Link และวงจรอิ น เวอร์ เ ตอร์ (Inverter) ที่ ใ ช้
FSBF10CH60BT ส่ วนโครงสร้ างภาคควบคุ มใช้ไมโครคอนโทรเลอร์
dsPIC30F2010 ในการควบคุมการทางานและสร้างสัญญาณขับนาสวิตช์
ใน Inverter โดยใช้เทคนิ คการมอดูเลชันแบบสเปซเวกเตอร์ (Space
Vector Pulse Width Modulation : SVPWM) จากผลการทดลองจะเห็นได้
ว่า สามารถควบคุ ม ความเร็ ว ของมอเตอร์ ไ ฟฟ้ า เหนี่ ยวน าสามเฟสให้
มอเตอร์ ไฟฟ้ าทางานได้ดีในทุกย่านการทางานตั้งแต่ความถี่ 25-50 Hz
โดยที่ แ รงดั น ไฟฟ้ า ระหว่ า งสายที่ เ ข้า มอเตอร์ ไ ฟฟ้ า มี ล ั ก ษณะเป็ น
แรงดั น ไฟฟ้ า PWM ซึ่ งการมอดู เ ลชั น แบบสเปซเวกเตอร์ จ ะ

รูปที่ 7 เซลล์แสงอาทิตย์สาหรับอินเวอร์ เตอร์ กงั หันตีน้ า
เมื่ อ ประจุ แ บตเตอรี่ เต็ ม แล้ว ท าการใช้ ง านจริ งแล้ว ดู ก าร
แสดงผลของชุดแสดงค่าแบตเตอรี่
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ทาให้เกิดแรงดันไฟฟ้าฮาร์ มอนิ กที่บริ เวณรอบความถี่ ของจานวนเท่าของ
ความถี่สวิตชิ่ง 10 kHz

[10] บริ ษทั เทคโนโลยีอีควิปเม้น แอนด์ เซอร์ วิส จากัด. (ม.ป.ป).
หลักการทางานของฮีตเตอร์. [ออนไลน์] เข้าถึงได้จาก :
http://www.aesthailand.net/index.php?lay=show&ac=article&
Id=538894163&Ntype=7 (19 พฤษภาคม 2556).
[11] TUTCO HEATING SOLUTIONSGROUP. 2556. TUBULAR
HEATERS. [ออนไลน์] เข้าถึงได้จาก :
http://www.tutco.com/conduction_heaters/tubular_heaters/index.
php (27 พฤษภาคม 2556).
[12] วัชริ นทร์ เคารพ. 2537. เรี ยนรู้และเข้าใจสถาปัตยกรรม
ไมโครคอนโทรลเลอร์ PIC16F877. กรุ งเทพฯ : อีทีที.
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ระบบรายงานและแจ้ งเตือนห้ องศูนย์ ข้อมูลคอมพิวเตอร์ ผ่านเครื อข่ ายไอพีเวอร์ ชั่นหก
Report and Alert System for Data Center using IPv6 Network
วีระยุทธ คุณรัตนสิ ริ
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
1381 ถนนประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุ งเทพฯ 10800 E-mail: weerayuth.k@rmutp.ac.th
insufficient IP address. The researcher is used the IPv6 address. The
system reports data through the web application which are easy to use.
Results showed that the system is cheaper. And it can measure the
temperature, humidity, smoke, and electricity.

บทคัดย่อ
ปกติ แล้วสภาวะแวดล้อมภายในห้องศู นย์ถูกวัดจากค่าเฉลี่ ย
ซึ่ งไม่สามารถเป็ นตัวแทนของค่าสภาวะแวดล้อมจริ งที่เกิดขึ้นในแต่ละตู ้
แร็ ค อันเกิ ดได้จากความหนาแน่ นในการติ ดตั้งเครื่ องแม่ข่าย การติ ดตั้ง
สายสั ญ ญาณ ซึ่ งอาจส่ งผลให้ เ กิ ด ความเสี ยหายกั บ บางตู ้ แ ร็ ค ได้
นอกจากนี้พฤติกรรมการบริ โภคไฟฟ้าของอุปรณ์ภายในตูแ้ ร็ คยังสามารถ
นามาวิเคราะห์หรื อคาดคะเนความผิดปกติในอนาคตได้ เช่น การเกิดการ
ลัดวงจร หรื อชารุ ดของอุปกรณ์ภายในตูแ้ ร็ ค เช่น พัดลม ปลัก๊ ไฟฟ้ า หรื อ
เครื่ องแม่ข่าย โครงงานนี้ จึงสร้างระบบรายงานและแจ้งเตือนค่าอุณหภูมิ
ความชื้ น ควัน และกระแสไฟฟ้ า โดยติ ดตั้งที่ ตูแ้ ร็ ค ต่ าง ๆ ทาให้ผูด้ ู แล
ระบบสามารถนาข้อ มู ล เชิ งลึ กมาวิเคราะห์ ห าสาเหตุ การล่ มสลายที่ จะ
เกิดขึ้น โดยรับส่ งข้อมูลใช้โปรโตคอลเอ็มคิวทีที และเพื่อแก้ปัญหาการ
ไม่เพียงพอของหมายเลขไอพีในปั จจุบนั ผูว้ ิจยั ได้นาหมายเลขไอพีเวอร์
ชัน่ หกมาใช้งาน ระบบจะรายงานข้อมูลผ่านเว็บแอพพลิเคชัน่ เพื่อสะดวก
ต่อ การใช้งาน ผลการใช้งานพบว่าระบบมี ราคาถู ก และสามารถวัด ค่ า
อุณหภูมิ ความชื้น ควัน และกระแสไฟฟ้าได้

Keywords: Data Center, MQTT, IPv6

1. บทนา
การออกแบบห้อ งศู น ย์ข ้อ มู ลต้อ งค านึ งถึ งปั จจัย ต่ าง ๆ เช่ น
ขนาดของห้ อ ง ระบบไฟฟ้ า ความชื้ นและอุ ณ หภู มิ ภ ายในห้ อ ง
สายสัญญาณต่าง ๆ เป็ นต้น ซึ่ งมี มาตรฐานการออกแบบที่ กาหนดไว้ใน
มาตรฐาน (TIA-942) สาเหตุที่ตอ้ งกาหนดตามมาตรฐานเนื่ องจากปกติ
แล้วศูนย์ขอ้ มูลให้บริ การตลอด 24 ชัว่ โมง ดังนั้นจึงจาเป็ นที่จะต้องเฝ้าระ
หวังและตรวจสอบตลอดเวลา เพื่อทาให้ระบบสารสนเทศต่าง ๆ สามารถ
ทางานได้อย่างเป็ นปกิต แต่ถา้ พิจารณาเฉพาะสภาพแวดล้อมภายในห้อง
ศู น ย์ข ้อ มู ล พบว่ า อุ ณ หภู มิ ความชื้ น ควัน และกระแสไฟฟ้ า เป็ น
พารามิ เตอร์ หนึ่ งที่ มีผลต่อการล้มสลายของห้องศูนย์ขอ้ มูลได้ โดยปกติ
แล้วห้องศูนย์ขอ้ มูลมีการถ่ายเทอากาศภายในห้อง [1] ดังแสดงในรู ปที่ 1

คาสาคัญ: ศูนย์ขอ้ มูล, เอ็มคิวทีที, ไอพีเวอร์ชน่ั หก

Abstract
Normally, the environment in the center is measured from
the average, which cannot represent the actual environmental values
that occur in each rack. An abnormal environment can be caused by the
density of the host installation, the installation of cables, etc. This may
result in damage to some racks. In addition, the consumption behavior
of the equipment inside the rack can also be analyzed or predicted in the
future. Such as the short circuit, the failure of the equipment inside the
rack, such as electric plug or server. This project creates a reporting and
alarm system for temperature, humidity, smoke and electricity by
installing the rack. Administrators can take insights to analyze the cause
of a collapse that will occur with the data center. This project is
transporting data using the MQTT protocols. To solve the problem of

รู ปที่ 1 ลักษณะการถ่ายเทอากาศภายในศูนย์ขอ้ มูล
มี บ ทความที่ กล่ าวถึ งการตรวจสอบสภาวะแวดล้อมภายใน
ห้องศูนย์ขอ้ มูล ได้แก่ การพัฒนาระบบตรวจจับควัน [2], การตรวจสอบ
อุณหภูมิและความชื้น [3] ซึ่ งทั้งสองบทความจะกล่าวถึงประสิ ทธิ ภาพใน
การวัดอุณหภูมิ ความชื้น และควันภายในศูนย์ขอ้ มูล ซึ่ งความจริ งแล้วค่า
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อุ ณ หภู มิ ความชื้ น และควัน ในจุ ด ต่ าง ๆ ของห้ อ งศู น ย์ข ้อ มู ล มี ค วาม
แตกต่างกัน ทาให้ไม่สามารถเป็ นตัวแทนของค่าจริ งที่เกิดขึ้นได้ เนื่องจาก
ปกติแล้วแต่ละตูแ้ ร็ คที่มีการติดตั้งเครื่ องแม่ข่ายจานวนไม่เท่ากัน อีกทั้ง
ในแต่ละตูม้ ี เครื่ องแม่ ข่ายหลายรุ่ น หลายยี่ห้อ การใช้ไฟฟ้ าและระบาย
อากาศซึ่งมีความแตกต่างกัน อีกทั้งติดตั้งเครื่ องแม่ข่ายชิดติดกันทาให้เกิด
ปั ญ หาเกี่ ย วกับ การระบายความร้ อ นในแต่ ล ะตู ้แ ร็ ค ส่ ง ผลต่ อ สภาวะ
แวดล้อมที่แปรผันในห้องศูนย์ขอ้ มูล ซึ่ งจากการศึกษาพบว่าทิศทางลม
บริ เวณตู ้แ ร็ ค จะมี ล มเย็น ซึ่ งถู ก พุ่ ง ออกมาจากใต้พ้ื น ด้า นหน้ า ตู ้ ผ่ า น
อุปกรณ์ ค อมพิวเตอร์ ภายในตูท้ าให้มีอุณ หภู มิที่สู งขึ้ น จากนั้น ลมร้ อ น
ออกจากตู ้ ท างด้ า นหลั ง และถู ก ดู ด กลั บ ขึ้ นบนฝ้ า เพื่ อ กลั บ เข้ า สู่
กระบวนการทาความเย็น ต่ อไป ซึ่ งประเด็น ที่ ใช้ในการพิ จารณาติ ดตั้ง
เซ็นเซอร์ เพื่อให้ได้ค่าที่แม่นยาและเที่ยงตรงในกรณี ที่เกิดความผิดปกติ
ขึ้น
โครงงานนี้ เลือกใช้คอมพิวเตอร์ ขนาดเล็ก คือ ราสเบอร์รี่พาย
สาม (Raspberry Pi3) ซึ่ งทาหน้าที่เชื่อมต่อแต่ละโหนดที่ติดตั้งไว้ที่ตูแ้ ร็ ค
จากนั้นนาข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์และแสดงผลให้ผูด้ ูแลระบบรับทราบ
โดยระบบสามารถรายงานและแจ้งเตื อ นผูใ้ ช้งานผ่านอี เมล์ข องผูด้ ู แล
ระบบเพื่อให้มาตรวจสอบความผิดปกติ และแก้ไขข้อผิดพลาดของระบบ
ได้ทนั

หนังสื อพิมพ์มาส่ งให้เรา [4] ตัวอย่างการรับส่ งข้อมูลอุณหภูมิแสดงดังรู ป
ที่ 2

Sensor Node 1
public : ??oC

Sensor Node 2
MQTT Broker

public : ??oC

Raspberry Pi

Sensor Node n

รู ปที่ 2 ลักษณะการรับส่ งข้อมูลบนโปรโตคอลเอ็มคิวทีที
จากรู ป ที่ 2 MQTT Broker ท าหน้าที่ จ ัด การข้อ ความ และมี
โหนดทั้งสามที่ มีหัวข้อ (Topic) เดี ยวกัน โดยที่ ท้ งั สามโหนดสมัครรั บ
ข่าว (Subscribe) เดียวกัน การส่ งข้อมูลจะเริ่ มต้นจาก Temperature Sensor
ที่การกระจายข่าว (Public) ซึ่ งมีขอ้ ความ 21C จากนั้นโหนดที่สมัครรับ
ข่าวไว้ทุกโหนดก็จะได้รับข่าวที่มีขอ้ ความ 21C จากผูก้ ระจายข่าวที่มีได้
สมัครรับข่าวในหัวข้อเดียวกัน

2. ทฤษฏีทเี่ กีย่ วข้ อง
โครงงานนี้ มีการใช้โปรโตคอลหลัก 2 ตัวได้แก่ MQTT และ
IPv6 เพื่ อ รองรั บ การสื่ อสารข้ อ มู ล ผ่ า น Internet of Thing (IoT) บน
อุปกรณ์ไมโครคอนโทรลเลอร์ขนาดเล็ก

Application

2.1 MQTT (Message Queuing Transport Protocol)
โปรโตคอลเอ็มคิ วที ที ถู กออกแบบเพื่ อให้สามารถเชื่ อมต่ อ
M2M (Machine-to-Machine) เพื่ อให้ ร องรั บ เท ค โน โลยี IoT โดยที่
เทคโนโลยีน้ ี ท าให้ม นุ ษ ย์ส ามารถเข้าถึ ง อุ ป กรณ์ ต่ าง ๆ ผ่านเครื อ ข่ า ย
อินเทอร์เน็ตไปจากทุกสถานที่ โปรโตคอลนี้ออกแบบให้มีแพ็กเก็ตขนาด
เล็กทาให้นิยมใช้กบั ไมโครคอนโทรลเลอร์ หรื อ อุปกรณ์ อิเล็กทรอนิ กส์
ขนาดเล็ก และใช้งานแบนด์วดิ ท์ลดลง
โปรโตคอลเอ็ม คิ ว ที ที ห ลัก การแบบ publisher / subscriber
คล้ายกับ การท างานบน Social Media อย่าง Facebook โดยมี ตวั กลางที่
เรี ยกว่า Broker เพื่อทาหน้าที่ จัดการคิว รับ - ส่ ง ข้อมูลระหว่างอุปกรณ์
ซึ่ ง Topic จะเป็ นตัวอ้างอิ ง ในการแลกเปลี่ ยนข้อมู ลกัน ผูท้ ี่ จะส่ งข้อมู ล
(Publisher) จะต้องมี Topic กากับไว้ และทางผูร้ ับข้อมูล (Subscriber) ก็
จะอ้างถึ ง Topic เพื่ อ เรี ย กข้อ มู ล ที่ ต้อ งการ เหมื อ นกับ การสมัค รเป็ น
สมาชิกของหนังสื อพิมพ์ฉบับหนึ่ ง ชื่อของหนังสื อก็เปรี ยบเหมือน Topic
และผูผ้ ลิตก็คือ Publisher เมื่อถึงเวลาที่หนังสื อเสร็ จ ผูส้ ่ ง Broker ก็จะนา

MQTT Client
(Publisher /
Subscriber)

MQTT Sessions

MQTT Server
and Client
(Subscriber)

TCP

TCP Sessions

TCP

IP

IP

Network
Link

Network
Link

รู ปที่ 3 แบบจาลอง MQTT, โปรโตคอลสแต็ก [5]
รู ปที่ 4 แสดงโครงสร้างแพ็กเกจของโปรโตคอล MQTT ซึ่ ง
ส่ วนหัวของแพ็กเกจประกอบ 2 ไบต์หลัก และอีก 1-4 ไบต์เป็ นตัวเลือก
เสริ ม ส่ ว นที่ เหลื อ เป็ นข้อ มู ล ที่ จ ะส่ ง ให้ กับ เลเยอร์ ถ ัด ไป ซึ่ ง MQTT
ท างานอยู่บ นโปรโตคอลที ซี พี (Transmission Control Protocol : TCP)
ซึ่งรับข้อความทั้งหมดจากชั้นทรานสพอร์ต (Transport Layer) โดยระดับ
ของ QoS (Quality of Service) ใน MQTT Message [5] ได้แก่
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1. ระดับต่าสุ ดมีค่าเป็ นศูนย์ ซึ่ งจะรับประกันว่าจะส่ งข้อมูลให้
ดีที่สุด โดยหากข้อความถูกส่ งไปแต่ผรู ้ ับไม่ตอบ Acknowledge กลับผูส้ ่ ง
จะพยายามส่ งให้ใหม่ ซึ่ งเป็ นกลไกลของโปรโตคอล TCP
2. ระดับถัดมา จะรับประกันว่าจะส่ งข้อความอย่างน้อย 1 ครั้ง
แต่ขอ้ ความยังสามารถส่ งได้มากกว่า 1 ครั้ง
3. ระดับสุ ดท้าย จะรับประกันว่าแต่ละข้อความจะได้รับเพียง
ครั้ งเดี ยวเท่ านั้น ซึ่ งระดับ นี้ ข้อ ความมี ค วามปลอดภัยที่ สุ ด แต่ QoS ช้า
ที่สุด
0
Byte 1
Byte 2
Byte 3

1
2
3
4
5
6
Message Type
DUP QoS Level
Remaining Length (1-4 bytes)

DHT22

MQTT

MQ-2

NodeMCU-32s

Raspberry Pi3

Current
Sensor

รู ปที่ 5 ไดอะแกรมการเชื่อมต่อของระบบ
ในแต่ละโหนดถูกติดตั้งตามตูแ้ ร็ ค ซึ่ งโดยปกติแล้วในแต่ละตู ้
แร็ คจะมี Rack Server ติดตั้งอยูห่ ลายเครื่ อง ค่าพารามิเตอร์ ที่วดั ได้แก่ค่า
อุณหภูมิ ความชื้น ควัน และกระแสไฟฟ้ารวมของแต่ละตูแ้ ร็ ค ซึ่งระบบนี้
จะทาให้ผูด้ ูแลระบบสามารถเฝ้าดูขอ้ มูลภายในห้องศูนย์ขอ้ มูลได้ลงลึก
ระดับตูแ้ ร็ค เซนเซอร์ที่ใช้ในโครงงานนี้แสดงดังรู ปที่ 6

7
Retain

Optional Variable Length Header
Byte n
Byte n+1

Optional Variable Length Message Payload
Byte m

รู ปที่ 4 MQTT Packets

ก) DHT22

2.2 ไอพีเวอร์ ชั่นหก (Internet Protocols version 6)

ข) MQ-2

ค. Current Sensor

รู ปที่ 6 เซนเซอร์วดั อุณหภูมิ, ตรวจจับควัน และวัดกระแสไฟฟ้า

จากปั ญ หาจ านวนหมายเลขไอพี ไ ม่ เพี ย งพอต่ อ การใช้งาน
ปั ญ หาความปลอดภัย ของการแปลงหมายเลขไอพี (Network Address
Translation : NAT) และอื่น ๆ ปั จจุบนั หมายเลขไอพีเวอร์ ชน่ั สี่ มีจานวน
ประมาณ 232 หมายเลข แต่ในขณะที่ไอพีเวอร์ ชน่ั หก มีจานวนหมายเลข
ประมาณ 2128 ซึ่ งเห็นได้ว่าจานวนหมายเลขต่างกันเป็ นจานวนมาก ซึ่ งทา
ให้สามารถรองรับอุปกรณ์ จานวนมากในยุค Internet of Thing (IoT) โดย
ปั จจุบนั ราคาอุปกรณ์ไมโครคอนโทรลเลอร์ มีราคาต่าลงมาก แต่ถา้ พูดถึง
ตัวที่มีขนาดเล็กและสามารถเชื่อมต่อเครื อข่ายไร้สายได้ ซึ่ งในที่น้ ีเลือกใช้
NodeMCU-32s ซึ่ งเป็ นไมโครคอนโทรลเลอร์ ข นาดเล็ก และสามารถ
กาหนดหมายเลข IPv6 ผ่านไลบารี่ LwIP

3. การออกแบบและพัฒนาระบบ
ในการรับ ส่ งข้อ มู ลระหว่างโหนดในที่ น้ ี ใช้ NodeMCU-32s
เป็ นตัวควบคุมในแต่ละโหนด และใช้ Raspberry Pi 3 เป็ นตัวควบคุมและ
ประมวลผลกลาง นอกจากนี้ Raspberry Pi 3 ยัง ท าหน้ าที่ เป็ น MQTT
Broker โดยใช้ Mosquitto ซึ่ งการรั บ ส่ งข้อ มู ล ท างานบนเครื อ ข่ ายไอพี
เวอร์ ชั่น หก (IPv6) และส่ งข้อ มู ล ผ่านโปรโตคอลเอ็มคิ ว ที ที จากแต่ ล ะ
โหนดมาที่โหนดกลาง (Center Node) แสดงดังรู ปที่ 5

รู ปที่ 7 การจัดวางอุปกรณ์ไมโครคอนโทรเลอร์ และเซ็นเซอร์ต่าง ๆ
จากรู ป ที่ 7 เป็ นแบบจาลองการติ ด ตั้งอุ ป กรณ์ ค วบคุ ม และ
เซ็นเซอร์ ภายในกล่อง ซึ่ งออกแบบให้กระทัดรัด ติดตั้งได้ง่าย เคลื่อนย้าย
สะดวก โดยใช้แม่ เหล็กเป็ นตัว ยึด ติ ด กับ ตู ้แร็ ค ซึ่ งปกติ แล้ว ตู ้แร็ ค จะมี
โครงสร้างโลหะ ซึ่งติดตั้งที่บริ เวณด้านหลังของตูแ้ ร็ค
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4. ผลการดาเนินการและอภิปราย

เอกสารอ้ างอิง

การเปรี ยบเทียบความถูกต้องของการวัดจากเซนเซอร์ ที่ติดตั้ง
เทียบกับเครื่ องมือวัดอุณหภูมิมาตรฐาน รุ่ น Testo 175 H1 ซึ่งผลการเทียบ
วัดแสดงดังตารางที่ 1 พบว่ามีค่าความคลาดเคลื่อนจากเครื่ องวัดประมาณ
1 องศา และค่าความชื้นสัมพัทธ์ ไม่เกิน 1%

[1] ศิ ริ วรรณ ภิ รมย์ฤทธิ์ ,สุ คนธ์ ทิ พ ย์ ทิ นาภรณ, “การออกแบบศู น ย์
ข้ อ มู ล ต าม รู ป แ บ บ ก าร ใช้ งาน แ ล ะ ข น าด ข อ งอ งค์ ก ร ,”
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเซีย ฉบับที่ 6 เล่ม 2, 2555.
[2] ชนนิกานต์ บุตรบารุ ง, มุกระวี มะดะเรส, “ระบบป้ องกันอัคคีภยั ใน
ห้องเซิ ร์ฟเวอร์ ควบคุมผ่านแอนดรอยด์,” ปริ ญญานิ พนธ์วิศวกรรม
ศาสตรบัณ ฑิ ต สาขาวิ ช าวิศ วกรรมคอมพิ ว เตอร์ มหาวิท ยาลัย เกษตรศาสตร์, 2556
[3] เฉลิ มชัย สายเชื้ อ, “ระบบตรวจสอบอุณหภูมิและความชื้ นภายใน
ห้ อ งเซิ ร์ ฟ เวอร์ แ จ้ ง เตื อ นผ่ า นระบบ SMS,” ปริ ญ ญ านิ พนธ์
วิ ศ วกรรมศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าวิ ศ วกรรมคอมพิ ว เตอร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2554
[4] MQTT (Message Queuing Telemetry Transport) คื อ อ ะ ไ ร ,
http://www.mindphp.com /บ ท ค ว าม /31-ค ว าม รู ้ ทั่ ว ไ ป /3343mqtt.html, [สื บค้นเมื่อ กุมภาพันธ์ 2560]
[5] M. H. Elgazzar, "Perspectives on M2M protocols," 2015 IEEE
Seventh International Conference on Intelligent Computing and
Information Systems (ICICIS), Cairo, 2015, pp. 501-505.
[6] IPv6 from an application perspective , http://lwip.wikia.com
/wiki/ IPv6, [สื บค้นเมื่อ กุมภาพันธ์ 2560]
[7] วีระยุทธ คุณรัตนสิ ริ, “ระบบเฝ้าระวังห้องศูนย์ขอ้ มูลคอมพิวเตอร์ ,”
การประชุมวิชาการงานวิจยั และพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 8 (ECTICARD 2016), หน้า 333-336, 2559
[8] สุ โรตม์ วงศ์ไพบูลย์ และคณะ, “ระบบตรวจวัดพลังงานไฟฟ้ าผ่าน
เครื อข่าย IPv6 แบบไร้สาย,” การประชุมวิชาการงานวิจยั และพัฒนา
เชิงประยุกต์ ครั้งที่ 8 (ECTI-CARD 2016), หน้า 463-466, 2559

ตารางที่ 1 ผลการทดสอบความเที่ยงตรงของเซ็นเซอร์วดั อุณหภูมิ
ที่
1
2
3
4

Sensorที่ 1
อุณหภูมิ ความชื้น
(องศา)
(%)
33
37
33
37
33
37
33
36

Sensorที่ 2
อุณหภูมิ ความชื้น
(องศา)
(%)
33
37
33
37
34
37
33
38

เครื่ องวัดมาตรฐาน
อุณหภูมิ ความชื้น
(องศา)
(%)
33
36
32.9
36
33
37
33
36

5. สรุ ป
ระบบรายงานและแจ้งเตือนห้องศูนย์ขอ้ มูลคอมพิวเตอร์ ผ่าน
เครื อข่ายไอพีเวอร์ ชน่ั หก เป็ นการออกแบบเพื่อให้รองรับการใช้งานบน
เทคโนโลยี IoT ซึ่ งท างานบนโปรโตคอลไอพี เ วอร์ ช่ั น หก และ
ปรับเปลี่ยนไมโครคอนโทรลเลอร์ เป็ นขนาดเล็กโดยใช้ NodeMCU-32s
รองรับการใช้งาน IPv6 โดยใช้ไลบารี่ LwIP [6] ซึ่ งทาให้แต่ละโหนดมี
ขนาดเล็ ก ลงและใช้ไ ฟฟ้ า ลดลงตามไปด้ว ย นอกจากนี้ ในการวัด ค่ า
กระแสไฟฟ้ าจะใช้เซนเซอร์วดั กระแสแบบฮอลล์ ทาให้จาเป็ นต้องตัดต่อ
สายไฟฟ้ าซึ่ งอาจมีสาเหตุให้ไม่เป็ นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยของ
ระบบไฟฟ้ าภายในห้ อ งศู น ย์ข ้อ มู ล นอกจากนี้ โครงงานนี้ ลดต้น ทุ น
ค่าใช้จ่ายของไมโครคอนโทรลเลอร์ และเซนเซอร์ ซ่ ึ งราคาถูกและหาได้
ง่ ายในปั จ จุ บ ัน นอกจากนี้ การออกแบบเซนเซอร์ โ หนดที่ ติ ด ตั้ง ไว้ที่
ด้านหลังของตูแ้ ร็ค ซึ่งมีขนาดเล็กลง และติดยึดด้วยแม่เหล็กทาให้สะดวก
ต่อการติดตั้งของผูด้ ูแลระบบ สามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวกขึ้นแทนการ
ติดตั้งที่ตอ้ งใช้วสั ดุยดึ จับ

6. กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุ ณ คณะวิศ วกรรมศาสตร์ มหาวิท ยาลัเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร ที่ให้การสนับสนุ นค่าใช้จ่ายในการนาเสนอบทความ
ในครั้งนี้
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การตรวจจับเครื องหมายบนทางวิงเพือหาระยะห่ างสํ าหรั บการลงจอดอัตโนมัตดิ ้ วยวิทัศน์ คอมพิวเตอร์
Detection of Markers on Runway for distance of Automatic Landing Using Computer Vision
เมืองมล เสนเพ็ง1 และ ผศ.ดร.มิติ รุจานุรักษ์ 2
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เขตจตุจกั ร กรุ งเทพฯ 10900

บทคัดย่ อ
งานวิจยั นี มีวตั ถุเพือตรวจจับเครื องหมายบนทางวิงในการลงจอด
อัตโนมัติ ของอากาศยานไร้ค นขับ (UAV) ด้วยวิท ัศน์ คอมพิ วเตอร์ เพื อหา
ระยะห่างระหว่างอากาศยานไร้คนขับและเครื องหมายบนทางวิงเพือการลง
จอดอัตโนมัติ ซึ งใช้อลั กอลิทึ ม Homography ในการหาระยะ และทําการ
เปรี ยบเทียบความถูกต้องจากระยะห่างทีแท้จริ ง โดยการใช้กล้องถ่ายภาพบน
ทางวิง ซึ งมี เครื องหมายสี เหลียมจัตุรัสสี เหลืองขนาด 20 มิลลิเมตร และมี
ระยะห่ างระหว่า งกล้อ งถ่ า ยและเครื องหมายสี เ หลี ยมจัตุ รัส สี เ หลื อง 400
มิลลิเมตร แล้วทําการ Threshold ภาพถ่าย และทําการตรวจจับสี เหลียมสี
เหลื องด้วยวิธี Blob และพบว่าอัลกอลิทึม Homography สามารถคํานวณ
ขนาดของเครื องหมายสี เหลียมจัตุรัสสี เหลืองได้ 20.38 มิลลิเมตร ซึ งมีค่า
ผิดพลาด 1.9 เปอร์ เซ็ นต์ และ ระยะห่ างระหว่างอากาศยานไร้คนขับและ
เครื องหมายสี เหลียมจัตุรัสสี เหลืองได้ 403.60 มิลลิเมตร ซึงมีค่าผิดพลาด
0.9 เปอร์ เซ็นต์
คําสําคัญ: อากาศยานไร้คนขับ, Homography, Threshold

Abstract
This research aims the marker detection on the runway for automation
landing of unmanned aerial vehicle (UAV) with computer vision. To find
the distance between unmanned aerial vehicle and marker on the runway
accurate for automatically landing. We used algorithm Homography for
distance and compared the accuracy of the actual distance. The marker is a
yellow square, which is 20 mm. The distance between the camera and the
yellow square marker is 400 mm. After that, the photo was transfrom to
threshold and detected a yellow square with Blob Analysis. Found that, the
Homography algorithm calculated the size of the yellow Square as 20.38

mm. and error 1.9 %. The distance between unmanned aerial vehicle and
marker was 403.60 mm. and error 0.9 %.
Keywords: unmanned aerial vehicle, Homography, Threshold

1. บทนํา
ในปั จจุบ ันนันอากาศยานไร้คนขับที เรี ยกกัน ว่า UAV นันได้ถูก
นํา มาใช้ป ระโยชน์อ ย่างแพร่ ห ลาย ซึ งจะเห็น ได้จากสื อต่า งๆที ได้น ํา เอา
นวัตกรรมนี มาแสดงและทําให้เห็นถึงความสามารถที หลากหลาย ประกอบ
กับคณะผูว้ ิจยั มีความสนใจเกียวกับระบบลงจอดอัต โนมัติทีจะไม่ทาํ ให้เกิด
ความเสี ยหายต่ออากาศยาน
จากงานวิจยั [1] Muangmol Senpheng et al., “Automatic landing
assistant system based on stripe lines on runway using computer vision,”
International Conference on Science and Technology, 4-6, November,
2015, Pathum Thani, Thailand. เป็ นการนําเสนอวิธีการออกแบบ และ
ทดสอบระบบช่วยลงจอดอัตโนมัติของอากาศยานไร้คนขับ (UAV) โดยใช้วิ
ทัศน์คอมพิวเตอร์ โดยการตรวจจับเส้นขอบสี ขาวซ้ายและขวาของสนามบิน
และคํานวณหาเส้นกึงกลางของสนามบิน ผลจากงานวิจยั นี ทําการแสดงค่า
ระยะห่างระหว่างตําแหน่งของอากาศยานไร้คนขับ (UAV) กับเส้นกึงกลาง
ของสนามบินว่ามีระยะห่างกันเท่าใดในรู ปแบบ real time
จากงานวิจยั [2] Muangmol Senpheng et al., “Detection of
Markers on Runway and Conversion to 3D Information for Automatic
Landing Using Computer Vision,” Science and Technology RMUTT,
Pathum Thani, Thailand. Journal,vol. 6, 2016, เป็ นการนําเสนอวิธีการ
ออกแบบ และทดสอบระบบช่วยลงจอดอัตโนมัติของอากาศยานไร้คนขับ
(UAV) โดยใช้วิทศั น์คอมพิวเตอร์ เพือทําการประมาณตําแหน่งของเครื องบิน
เทียบกับสนามบิน ด้วยวิธีหลักสองวิธี คือ 1)การตรวจจับขอบซ้าย-ขวาของ
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สนามบิน ด้วยวิธี Threshold และ Hough transform 2)การตรวจจับสัญลักษณ์
จุดสี เขียว ทีวางตัวอยูบ่ นสนามบิน โดยใช้อลั กอริ ทึมเชิงเส้นสองตัว คือ
Homographyและ Direct Linear Transform เพือใช้เปรี ยบเทียบความถูกต้อง
ผลลัพธ์ทได้
ี จากการตรวจจับเส้นขอบสี ขาวซ้าย-ขวาของสนามบิน พบว่า
สามารถหาเส้นขอบของสนามบินได้ดี และผลลัพธ์จากการตรวจจับแบบใช้
สัญลักษณ์จุดสี เขียว พบว่าอัลกอริ ทึม Homography ให้ผลทีใกล้เคียงระยะที
เป็ นจริ งมากกว่าอัลกอริ ทึม Direct Linear Transform.
และคณะผูว้ ิจยั ได้รับทุนจากสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ
(สทป.) กระทรวงกลาโหม ในปี พ.ศ. 2558 และได้น ํา ผลงานวิ จัยเรื อง
Automatic landing assistant system based on stripe lines on runway using
computer vision เข้าร่วมนําเสนอผลงานวิจยั ในปี พ.ศ. 2558 และได้ตีพิมพ์
ผลงานวิจยั เรื อง การตรวจจับเครื องหมายบนทางวิงแล้วแปลงเป็ นพิกดั สาม
มิติสําหรั บการช่วยลงจอดอัตโนมัติโดยใช้วิท ัศน์คอมพิ วเตอร์ ในวารสาร
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ในปี
พ.ศ. 2559
วัต ถุประสงค์ของงานวิจยั ในครั งนี เพื อทีจะหาระยะห่ างระหว่าง
อากาศยานไร้ ค นขับ ที ติ ด ตังกล้อ งถ่ า ยภาพเอาไว้ ซึ งทํา การถ่ า ยภาพ
เครื องหมายสี เหลี ยมจัตุ รั สสี เหลื อ งบนทางวิ ง และใช้ อั ล กอลิ ทึ ม
Homography ในการหาระยะและทํา การเปรี ย บเที ย บความถู ก ต้อ งจาก
ระยะห่ า งที แท้ จริ ง โดยใช้เครื องหมายสี เ หลี ยมจัตุรั สสี เ หลื อ งขนาด 20
มิลลิเมตร และมีระยะห่ างระหว่างกล้องถ่ายและเครื องหมายสี เหลียมจัตุรัสสี
เหลือง 400 มิ ลลิเมตร ซึ งมี ความแตกต่างจากงานวิ จยั ที ผ่านมาคือ ใช้
เครื องหมายสี เหลียมจัตรุ ัสสีเหลืองและมีเพียง 1 จุด บนสนามบินทีจําลองขึน
เพือใช้ในการทดสอบ เท่านัน

2.2 หาสี เหลียมจัตุรัสสี เหลืองในภาพ
ขันตอนในการหาสี เ หลี ยมในภาพประกอบด้วย 3 ขันตอน คือ
แปลงภาพจากภาพต้นฉบับที เป็ นภาพ RGB ไปเป็ นภาพ HSV 2) ดึงเอา
Saturation ออกมาจากภาพ HSV และ 3) กํา หนดค่า Threshold และ
เปรี ยบเทียบกับค่า Saturation

รูปที 2 ผลลัพธ์จากขันตอนการหาสี เหลียมในภาพ

2.3 ตรวจจับสี เหลียมจัตุรัสสี เหลืองในภาพ
ในการตรวจจับสี เหลียมจัตุรัสในภาพนันจะใช้วิธี Blob (binary
large object Analysis) ซึ งเป็ นวิธีวิเคราะห์แยกหากลุ่มจุดในภาพไบนารี ทีมี
ความแตกต่างกัน ซึงในงานวิจยั นีจะใช้ภาพจากขันตอนที 2.2 (รู ปที 2) และ
ใช้วิธี Blob Analysis หา การเชือมโยงของกลุ่มจุดทีใหญ่ทีสุด

รูปที 3 ผลลัพธ์จากขันตอนการตรวจจับสี เหลียมจัตุรัสในภาพ

2.4 หา Rotation และ Translation

2. ขันตอนการดําเนินการวิจ ัย
2.1 ออกแบบสนามบินเพือใช้ ในการทดสอบ
ใช้สีเหลียมจัตุรัสสี เหลืองขนาด 20 มิลลิเมตร วางอยูบ่ นสนามบิน
ทีมีตารางหมากรุ กขนาด 4x9 ตาราง เพือใช้ในการ สอบเทียบกล้อง

ขันตอนนี เป็ นการ map จุด ใน image coordinate ไปยังจุดใน
world coordinate ซึ งจําเป็ นจะต้องคํานวณหา Rotation และ Translation
ของกล้องที สัมพัน ธ์กบั ตารางหมากรุ กขนาด 4x9 ตาราง ที ใช้ในการสอบ
เทียบ ซึงจะมีจุดทีเราพิจารณาอยูท่ งหมด
ั
24 จุด และทําให้ เราได้ค่า image
Points ซึ งจะนํา ไปหาค่า Rotation และ Translation ด้ว ยอัลกอลิทึ ม
Homography ซึงแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง image plane และ world plane
q  sHQ

(1)

จากสมการที (1) เมทริ กซ์ H สามารถเขียนแทนได้วา่
รูปที 1 สนามบินทีใช้ในการทดสอบ

q  sMWQ
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เมือ
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(4)

และเมือ
q = Image point
Q = Object point
M = Intrinsic matrix
W = Extrinsic Matrix

x
 y   sM r
1
 
 1 

Extrinsic Parameter ประกอบด้วย Rotation matrix, (R) และ
Translation vector, (T) หรื อ ซึงเวกเตอร์ T คือระยะห่างระหว่างกล้อง
และสี เหลียมจัตรุ ัสสี เหลืองสนามบิน และ R คือเมทริ กซ์ทีใช้ในการ
บิดแกนของสีเหลียมจัตรุ ัสสี เหลืองสนามบิน
ไปทับกับแกนของ
กล้อง ซึ งสามารถหาได้จากสมการที (3)

 x   h11 h12
 y   h
   21 h22
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(7)
และเมือคํานวณหาค่า H ได้แล้ว สามารถนํามาหาค่า R / T ได้ในทีสุด
2.5 คํานวณหา ขนาดของสีเหลียมจัตุรัสสีเหลืองและระยะห่ างระหว่ างกล้อง
กับสีเหลียมจัตุรัสสีเหลือง

0 0
0 0
1 0

0 1

กระดานหมากรุ กขนาด 4x9 ตาราง ทีใช้ในการสอบเทียบกล้องนัน
ค่า Z  0 เสมอ ซึ งสามารถแทนค่าของ Object point ในสมการที (2) และ
จะได้สมการที (4) และ (5) ตามลําดับ

2.5.1 การคํานวณหาขนาดของสี เหลียมจัตุรัสสี เหลืองโดยการ
แปลงมุมซ้ายบนและขวาบน ใน image coordinate ของสี เหลียมทีตรวจจับได้
ไปยัง world coordinate แล้วทําการคํานวณ transformation matrix จาก
world ไปยัง image coordinate และสร้าง transformation object เพือ inverse
transformation จาก image ไปยัง world coordinate และสามารถคํานวณหา
ขนาดเส้นผ่าศูนย์ของสี เหลียมจัตุรัสสี เหลือง
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2.5.2 การคํานวณหาระยะห่างระหว่างกล้องกับสี เหลียมจัตุรัสสี
เหลื อง จากการคํานวณหาจุด ศูนย์กลางของสี เหลียมจัตุรัสสี เหลือง แล้วทํา
การแปลงไปสู่ world coordinate

ถ่ า ยภาพบนทางวิ ง ซึ งมี เ ครื องหมายสี เ หลี ยมจัตุ รั ส สี เ หลื อ งขนาด 20
มิลลิเมตร และมีระยะห่างระหว่างกล้องถ่ายและเครื องหมายสี เหลียมจัตุรัสสี
เหลือง 400 มิลลิเมตร แล้วทําการ Threshold ภาพถ่าย และทําการตรวจจับ
สี เหลียมสี เหลืองด้วยวิธี Blob Analysis สามารถตรวจจับได้ และพบว่าอัล
กอลิทึม Homography สามารถคํานวณขนาดของเครื องหมายสี เหลียมจัตุรัส
สีเหลืองได้ 20.38 มิลลิเมตร และ ระยะห่างระหว่างอากาศยานไร้คนขับและ
เครื องหมายสี เหลียมจัตรุ ัสสี เหลืองได้ 403.60 มิลลิเมตร

4. สรุป
จากผลการทดลองจะเห็นได้วา่ การหาระยะระหว่างอากาศยานไร้
คนขับและเครื องหมายบนทางวิง และทําการเปรี ยบเทียบความถูกต้องจาก
ระยะห่างทีแท้จริ ง ด้วยการใช้อลั กอลิทึม Homography มีความถูกต้อง 99.1
เปอร์ เซนต์ และ การหาขนาดเครื องหมายสี เหลียมจัตุรัสสี เหลืองมีความ
ถูกต้อง 98.1 เปอร์เซนต์

รูปที 4 ผลลัพธ์จากขันตอนการคํานวณหาขนาดและระยะห่าง
ระหว่างกล้องกับสี เหลียมจัตรุ ัสสีเหลือง

5. กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบพระคุณสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (สทป.)
กระทรวงกลาโหม ทีสนับสนุนทุนวิจยั ในปี พ.ศ. 2558

เอกสารอ้ างอิง

รูปที 5 แสดงขันตอนการทดลอง

3. ผลการทดลอง
งานวิจยั นี มี วตั ถุป ระสงค์เ พื อตรวจจับเครื องหมายบนทางวิงใน
การลงจอดอัตโนมัติของอากาศยานไร้คนขับ (UAV) ด้วยวิทศั น์คอมพิวเตอร์
เพือหาระยะห่ างระหว่างอากาศยานไร้คนขับและเครื องหมายบนทางวิงเพือ
การลงจอดอัตโนมัติ ซึ งใช้อลั กอลิทึม Homography ในการหาระยะ และทํา
การเปรี ยบเที ย บความถู ก ต้อ งจากระยะห่ า งที แท้จ ริ ง โดยการใช้ก ล้อ ง
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ระบบการจัดการคลังสิ นค้ าและค้ นหาสิ นค้ าด้ วยเครื่ องอ่าน RFID แบบพกพา
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เทคโนโลยีการจัดเก็บข้อมูล ในบทความนี้ นาเสนอการนาระบบ RFID
แบบพกพามาประยุกต์ร่วมกับระบบการจัดการคลังสิ นค้า ทาให้มีความ
แม่ น ยา และลดระยะเวลาในกระบวนการต่ างๆ ระบบ RFID ทาให้
สามารถสารองสิ นค้าไว้ในคลังสิ นค้า ด้วยระบบการผลิตแบบทันเวลา
พอดี (Just In Time, JIT) ได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ อีกทั้งยังช่ วยลดความ
เสี่ ยงด้านต้นทุนในการบริ ห ารสิ นค้าคงคลัง เนื่ องจากไม่ จาเป็ นต้อ ง
สารองสิ นค้ามากเกิ น ความจาเป็ น และไม่ ต้องมี ภาระรั บ ผิ ด ชอบจาก
ปัญหาของเสี ยจากการเก็บสิ นค้าเป็ นเวลานาน

บทคัดย่ อ
บทความนี้ นาเสนอระบบจัดการคลังสิ นค้า และค้นหาสิ น ค้าด้วย
เครื่ องอ่าน RFID (Radio Frequency Identification) แบบพกพา ในอดีต
ที่ผ่านมาระบบการจัดการสิ นค้า เป็ นระบบที่มีความล่าช้าในการค้นหา
และอัพเดตข้อมูลสิ นค้า ภายในคลังสิ นค้า เนื่ องจากไม่ทราบที่ จ ัด วาง
สิ นค้า และจานวนสิ นค้าที่เข้า ออกแน่ นอน บทความนี้ จึงได้นาเสนอ
การพัฒนาระบบการจัดการสิ นค้า โดยใช้เครื่ องอ่าน RFID แบบพกพา
เพื่อหาตาแหน่งสิ นค้าได้อย่างรวดเร็ ว และแม่นยา ผ่านจอ LCD (Liquid
Crystal Display) รวมทั้ งหลอดไฟ LED (Light Emitting Diode) จะ
แสดงตาแหน่ งของสิ น ค้าที่ ค ้น หา บนชั้น วางสิ น ค้า และระบุจานวน
สิ นค้าที่คงเหลืออยูใ่ นคลังสิ นค้าอย่างถูกต้อง

2. การจัดการคลังสินค้ า และ RFID
2.1 วัตถุประสงค์ ในการจัดการคลังสินค้ า
การจัดการคลังสิ นค้านั้นมี วตั ถุประสงค์หลายประการ อาทิเช่ น ใช้
พื้นที่ ที่มีอยูอ่ ย่างจากัดให้เกิดประโยชน์สูงสุ ด มีการเคลื่อนย้ายสิ นค้าได้
อย่างเป็ นระบบ และสามารถควบคุมทรัพยากรต่างๆได้สะดวก เป็ นต้น

ค า ส า คั ญ : Radio Frequency Identification (RFID), Liquid Crystal
Display (LCD), คลังสิ นค้า, ฐานข้อมูล

Abstract
This paper introduces the warehouse management system using
radio frequency identification (RFID). In the past, warehouse
management system had a lag in searching and updating information of
the product. It did not know number of products. So the warehouse
management system using radio frequency identification (RFID) was
introduced for rapidly and accurately detect the products through the
liquid crystal display (LCD). Moreover, the light emitting diode (LED)
was shown position of products on the shelf and inventory of products.

2.2 ประเภทของคลังสินค้ า
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RFID เป็ นระบบระบุ เ อกลัก ษณ์ ข องวัต ถุ ด้ว ยคลื่ น ความถี่ วิ ท ยุ
มีวตั ถุประสงค์หลักเพื่อนาไปใช้งานแทนบาร์โค้ด (barcode) โดยจุดเด่น
ของ RFID อยู่ที่ ก ารอ่ านข้อมู ล จากแท็ก (tag) ได้พร้ อมกัน หลายแท็ ก
อ่านค่าได้ในทัศนวิสัยที่ไม่เอื้ออานวย ทนต่อความเปี ยกชื้น และทนต่อ
แรงสั่นสะเทื อน เป็ นต้น RFID สามารถอ่านข้อมูลได้ดว้ ยความเร็ วสู ง
โดยข้อมูล ดังกล่ าว จะถู กเก็บไว้ในไมโครชิ พ (microchip) ภายในแท็ก
ปั จจุบนั ได้มีก ารนา RFID ไปประยุกต์ใช้งานในหลายด้าน เช่ น บัตร
สาหรับผ่านเข้าออกห้องพัก บัตรที่จอดรถตามศูนย์การค้าต่างๆ เป็ นต้น

การแบ่งประเภทของคลังสิ นค้านิ ยมแบ่งตามลักษณะธุรกิจ ประเภท
ของคลังสิ นค้า ลัก ษณะงาน และลัก ษณะสิ น ค้าที่ เ ก็ บ รั ก ษา ซึ่ งใน
บทความนี้ จะนาเสนอการแบ่งประเภทของคลังสิ นค้าตามลักษณะงาน
โดยสามารถแบ่งได้เป็ น 3 ประเภท ได้แก่ คลังสิ นค้าสาหรับเก็บรั กษา
สิ นค้า ศูนย์รวบรวมสิ นค้า และศูนย์กระจายสิ นค้า

2.3 ระบบ RFID

1. บทนา
ในปั จจุบนั การเก็บสิ นค้าในคลังสิ นค้ามีปัญหาเกิ ดขึ้นมากมาย อาทิ
เช่น ไม่ทราบตาแหน่งของสิ นค้าที่แน่ นอน ใช้เวลาในการค้นหาสิ นค้า
มาก สิ นค้าสู ญหาย ขาดความน่ าเชื่ อถื อ และมี สินค้าอยู่ในคลังสิ นค้า
มากเกิ นความจาเป็ น เป็ นต้น ดังนั้นในปั จจุบนั จึ งมีการนาเทคโนโลยี
ต่ า งๆเข้า มาช่ ว ยแก้ไ ขปั ญ หาดัง กล่ า ว เช่ น ไมโครคอนโทรลเลอร์
( microcontroller) RFID (Radio Frequency Identification) แ ล ะ
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2.4 ส่ วนประกอบของระบบ RFID

3.2 RFID

ระบบ RFID มีองค์ประกอบหลักสองส่ วน คือ ทรานสปอนเดอร์
หรื อแท็ก (transponder, tag) ที่ ใ ช้ติด กับวัตถุ โดยแท็ก จะบันทึ กข้อมูล
เกี่ยวกับวัตถุชิ้นนั้น และเครื่ องสาหรับอ่าน เขียนข้อมูลภายในแท็กด้วย
คลื่นความถี่วิทยุ

ในบทความนี้ ใช้ RFID รุ่ น SL031 ในการทดลอง โดยสามารถใช้
งานที่ ค วามถี่ 13.56 MHz ซึ่ งอยู่ใ นย่า นความถี่ สู ง นอกจากนั้นยัง
สามารถตรวจสอบแท็กได้อตั โนมัติ โดยอยูห่ ่ างจากแท็กไม่เกิ น 50 มม.
อุณหภูมิในการปฏิบตั ิงานของ RFID อยูร่ ะหว่าง -25 ถึง +70 ֯C

3.3 LCD
2.5 การทางานระหว่ างเครื่ องอ่ าน และแท็ก

อุ ป กรณ์ ส าหรั บ แสดงผลในปั จ จุ บ ัน มี ห ลายแบบ เช่ น จอภาพ
ซีอาร์ที (Cathode Ray Tube, CRT) และจอภาพ LCD เป็ นต้น จอ LCD
เป็ นอุปกรณ์แสดงผลที่ได้รับความนิ ยม โดยจะประกอบไปด้วย ตัวขับ
(driver) เป็ นอุ ป กรณ์ รับ ข้อ มู ล จากตัว ควบคุ ม เพื่ อ ขับ ให้ ต ัว แสดงผล
แสดงข้อมู ล ตามที่ ก าหนด และตัวแสดงผล (dot matrix display) เป็ น
อุปกรณ์แสดงผล รู ปแบบตัวอักษร หรื ออักขระ ซึ่ งภายในชุดแสดงผล
เป็ นผลึ กเหลวที่สามารถแสดงผลให้เห็ น โดยอาศัยการเปิ ด ปิ ดตัวเอง
และแสงจากภายนอก

เครื่ องส่ งจะส่ งสัญญาณคลื่ น วิ ท ยุออกมาอย่างต่ อเนื่ อ ง และคอย
สัญญาณตอบกลับจากตัวแท็ก เมื่อแท็กได้รับสัญญาณตอบกลับมากพอ
จะเหนี่ ย วน าให้ ว งจรภายในท างาน วงจรดัง กล่ า วจะอ่ า นข้อ มู ล ใน
หน่วยความจา เพื่อเข้ารหัส และส่ งข้อมูลกลับไปยังเครื่ องรับ เครื่ องรับ
จะถอดรหัสสัญญาณที่ได้รับ เพื่อส่ งข้อมูลที่ได้ไปยังคอมพิวเตอร์

2.6 คลื่นพาหะในระบบ RFID
คลื่ น พาหะที่ ใ ช้ ง านในระบบ RFID อยู่ ใ นย่ า นความถี่ ISM
(Industrial Scientific Medical) เป็ นย่านความถี่ ที่ก าหนดการใช้ใ นเชิ ง
อุตสาหกรรม วิทยาศาสตร์ และการแพทย์ โดยมีการใช้งานไม่ตรงกับ
ย่านความถี่ ที่ใช้ในด้านการสื่ อสาร คลื่ นพาหะสามารถแบ่งออกเป็ น 3
ย่าน ได้แก่ ย่านความถี่ ต่ า (Low Frequency, LF) ย่านความถี่ สูง (High
Frequency, HF) และย่ า นความถี่ สู ง ยิ่ ง (Ultra High Frequency, UHF)
ซึ่ งในปั จจุบนั ระบบ RFID ถูกวิจยั และพัฒนาในย่านความถี่ ไมโครเวฟ
หรื อที่ความถี่ 2.4 GHz และ 5.8 GHz เพื่อให้สามารถใช้งานในลักษณะ
ที่ตอ้ งการระยะอ่านมากกว่า 10 เมตร

3.4 เทคโนโลยี ZigBee และ Arduino
ZigBee เป็ นเทคโนโลยีไร้ ส ายที่ ร่ วมสื่ อ สารข้อมู ล ผ่ านเซนเซอร์
ขนาดเล็กจานวนมาก โดยทางานเป็ นตัวรับ -ส่ งคลื่ นสัญญาณข้อมู ล ๆ
ผ่านชิ ปขนาดเล็กจากจุดไปจุด
Arduino เป็ นบอร์ดไมโครคอนโทรเลอร์ตระกูล AVR (Audio Video
Receiver) ที่มีการพัฒนาแบบ open source หรื อคือ มีการเปิ ดเผยข้อมู ล
ทั้งด้านฮาร์ ดแวร์ และซอฟต์แวร์

4. ข้ อมูล และฐานข้ อมูล
ข้อมูล (data) หมายถึ ง ข้อเท็จจริ งที่เกี่ ยวข้องกับสิ่ งต่างๆ ทัว่ ไป เช่น
ราคาสิ นค้า คะแนนของนักเรี ยนแต่ละคน เป็ นต้น ซึ่ งถื อว่าเป็ นข้อมูล
ดิ บ (raw data) ที่ ย ัง ไม่ ไ ด้ ผ่ า นการประมวลผล ข้ อ มู ล ที่ ผ่ า นการ
ประมวลผลแล้วเรี ยกว่า สารสนเทศ (information) ตัวอย่างเช่ น เมื่ อนา
คะแนนของนักเรี ยนทั้งหมดมาประมวลผล ทาให้ทราบถึงคะแนนสู งสุ ด
และคะเนนต่าสุ ดของนักเรี ยนทั้งหมด ข้อมูลที่นามาจัดเก็บในฐานข้อมูล
สามารถเก็ บ รวบรวมได้ห ลายรู ป แบบ อาทิ เ ช่ น ตัว เลข ตัว อัก ษร
ข้อความ รู ปภาพ เสี ยง หรื อภาพและเสี ยง
ฐานข้อมูล (database) หมายถึ ง แหล่งเก็บรวบรวมข้อมูลกลุ่มหนึ่ งที่
เกี่ยวข้องกับหัวข้อ หรื อจุดประสงค์ มีโครงการ และการจัดการอย่างเป็ น
ระบบ ข้อมูลที่ บนั ทึ กเก็บไว้สามารถปรั บปรุ งแก้ไข สื บค้น รวมถึ งนา
กลับมาใช้ในการจัดการสารสนเทศได้อย่างรวดเร็ ว และมีประสิ ทธิภาพ

รูปที่ 1 ย่านความถี่ที่ระบบ RFID ถูกใช้งาน

3. โมดูล (module)
3.1 คีย์แพด (keypad)
คียแ์ พด คืออุปกรณ์สาหรับรับอินพุตจากผูใ้ ช้ มีลกั ษณะเป็ นปุ่ มกด
จานวนหลายปุ่ ม ทางานร่ วมกับไมโครคอนโทรลเลอร์ โดยการใช้งาน
คียแ์ พด จะต้องมีอุปกรณ์ในการแสดงผล ซึ่ งนิ ยมใช้เป็ นเซเว่นเซกเมนต์
(7-segment) และจอแสดงผล LCD ในการเขียนโปรแกรมเพื่อใช้งาน
คียแ์ พด
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5. การออกแบบระบบฮาร์ ดแวร์
การทางานของระบบการจัดการคลังสิ นค้า และค้นหาสิ นค้าด้วย
เครื่ องอ่าน RFID แบบพกพา จะสามารถแบ่งการทางานออกเป็ น 4 ส่ วน
คือ ส่ วนของเครื่ องอ่าน RFID แบบพกพา ทาหน้าที่คน้ หาตาแหน่ งของ
สิ นค้า และตรวจเช็คสิ นค้า การนาสิ นค้าเข้าหรื อออกจากคลังสิ นค้าได้
ส่วนของคลังสิ นค้า เป็ นส่ วนของการเก็บสิ นค้าที่มีการติดแท็ก RFID อีก
ทั้งมีการแสดงสัญญาณไฟบอกตาแหน่ งของสิ นค้า ส่ วนของฐานข้อมูล
ทาหน้าที่เก็บรายละเอียดต่างๆ ของสิ นค้า รวมถึงผูใ้ ช้งาน และส่ วนของ
คอมพิวเตอร์ เป็ นส่ วนของโปรแกรมต่างๆ เพื่อให้ส่วนของเครื่ องอ่าน
RFID แบบพกพา และส่ วนของคลังสิ นค้า (ฮาร์ ดแวร์ ) สามารถทางาน
ร่ วมกับส่วนของฐานข้อมูล (ซอฟต์แวร์) ได้ แสดงดังรู ปที่ 3

รู ปที่ 3 โครงสร้างของระบบฮาร์ดแวร์

6. ผลการทดลอง
ส่ วนประกอบของระบบการจัดการคลังสิ นค้า และค้นหาสิ นค้าด้วย
เครื่ องอ่าน RFID แบบพกพาประกอบไปด้วย 2 ส่ วนคื อ การทางานใน
ส่ วนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และการทางานบนเครื่ องอ่าน RFID แบบ
พกพา

รู ปที่ 4 การทางานในส่ วนของโปรแกรมบนคอมพิวเตอร์
รูปที่ 2 แผนผังขั้นตอนการนาสิ นค้าเข้าคลังสิ นค้า

เริ่ มจากการทางานในส่ วนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เมื่อเปิ ดโปรแกรมใน
ระบบคอมพิวเตอร์ จะมีการแสดงหน้าต่างเพื่อทาการล็อกอินเข้าสู่ ระบบ
จากนั้นจะพบหน้าต่างของฐานข้อมูล เพื่อใช้สาหรับ เพิ่ม ลบ สิ นค้า โดย
ในระบบจะแสดง ชื่ อสิ นค้า วัน และเวลาที่นาสิ นค้าเข้าสู่ ระบบ จานวน
สิ นค้า และตาแหน่งของสิ นค้า

ในส่ วนของเครื่ องอ่ า น RFID แบบพกพา จะประกอบด้ ว ย
dsPIC30F4011 ต่อร่ วมกับ คี ยแ์ พด เครื่ องอ่ าน RFID จอ LCD และ
โมดูลไร้สาย เพื่อส่ งสัญญาณไปให้ส่วนของคลังสิ นค้า ซึ่ งประกอบไป
ด้ว ยบอร์ ด Arduino ต่ อ กับ หลอด LED บนคลัง สิ น ค้า ที่ มี ก ารติ ดแท็ก
RFID และโมดูลไร้สาย
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สว่างขึ้ น จากนั้น ให้ น า RFID ไปติ ด ที่ ตาแหน่ งชั้น วางสิ น ค้าเพื่อที่ จ ะ
สามารถนาสิ นค้าเข้า ออกจากคลังสิ นค้า

7. สรุปผลการทดลอง
บทความนี้ ได้น าเสนอการพัฒ นาระบบการค้นหาสิ นค้า ภายใน
คลังสิ นค้าให้มีประสิ ทธิ ภาพมากยิ่งขึ้ น โดยระบบสามารถค้นหาสิ นค้า
นาสิ นค้าเข้า ออกจากคลังสิ นค้าได้สะดวก และรวดเร็ ว ผ่านเครื่ องอ่าน
RFID แบบพกพา ซึ่ ง เนื่ องจากระบบมี ก ารแสดงตาแหน่ งของสิ น ค้า
รวมทั้งมีไฟ LED แสดงขึ้นบนคลังสิ นค้า เพื่อระบุตาแหน่ งอย่างชัดเจน
ทาให้ใช้เวลาในการค้นหาสิ นค้าน้อยลง อีกทั้งยังสามารถดูรายละเอียด
ของสิ นค้าบนฐานข้อมูล ผ่านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ได้ โดยระบบจะ
ระบุ จ านวนสิ น ค้า รหั ส สิ น ค้า ต าแหน่ ง ของสิ น ค้า นอกจากนั้น ยัง
สามารถปรับปรุ งฐานข้อมูลได้อีกด้วย

รูปที่ 5 หน้าต่างการค้นหาสิ นค้า

รูปที่ 6 หน้าต่างการทางานบนเครื่ องอ่าน RFID แบบพกพา

เอกสารอ้ างอิง
[1]

[2]
รู ปที่ 7 แบบจาลองคลังสิ นค้า

[3]

[4]

[5]

รู ปที่ 8 การอ่านแท็ก RFID

[6]

ก่ อ นจะเริ่ มใช้ ง านบนเครื่ องอ่ า น RFID ต้อ งท าการตั้ง ค่ า บนเครื่ อง
คอมพิวเตอร์ ก่ อน โดยเริ่ ม จากการตั้งค่ าการสื่ อสาร เพื่ อเชื่ อมต่ อการ
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การตรวจสอบคุณลักษณะการเดินของบุคคลด้ วยการประมวลผลภาพการเดินรยางค์ ล่าง
Human Lower Limp Identification using Image Processing
กัญญาภัค ศรีสุข1 คณิศร บุญรัตน์ 1 ปภังกร ศรีสุข
1
สาขาเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการประมง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วิชยั วิทยาเขตตรัง
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จากการศึ ก ษางานวิ จ ัย หลายฉบับ ได้มี ต รวจสอบการระบุ
ตัวตนจากลักษณะท่าทางการเดิ นวิธีการต่าง ๆ ซึ่ งได้นาเสนอในงานวิจยั
[3], [4], [5] เป็ นงานวิจยั ที่กล่าวถึ งคุณลักษณะเด่นที่ได้จากลักษณะการ
เดิ นโดยการวัดสัดส่ วนจากร่ างกายส่ วนร่ าง (รยางค์ล่าง) การวัดสัดส่ วน
ของร่ างกาย (Body segment parameter) [6] ได้มีการนาการวัดสัดส่ วน
ร่ างกายมาใช้ ใ นการแบ่ ง สั ด ส่ ว นของภาพเงาที่ ไ ด้ จ ากการท าการ
ประมวลผลภาพเบื้องต้น เพื่อให้การตรวจสอบคุณลักษณะเด่นของการ
เดิ นดาเนิ นงานได้อย่างมี ประสิ ทธิ ภาพมากยิ่งขึ้ น ทางผูว้ ิจยั ได้นาเสนอ
วิธีการตรวจสอบคุณลักษณะการเดินของแต่ละบุคคลด้วยการประมวลผล
ภาพในส่ วยของรยางค์ล่างของร่ างกายมนุษย์
วิธี การที่ นาเสนอในงานวิจยั ฉบับนี้ เริ่ ม จากการบันทึ กไฟล์
ภาพวิดีโอลักษณะการเดินและทาการแตกไฟล์วิดีโอเป็ นไฟล์ภาพ แล้วทา
การดึ งคุ ณลักษณะเด่ นจากการเดิ นในไฟล์ภาพแต่ละเฟรม หลังจากนั้น
นาคุณลักษณะเด่นที่ได้จากไฟล์ภาพมาทาการกาหนดมาตรฐานที่ได้จาก
ช่ วงเวลาที่ใช้ในการเดิ นโดยใช้ Piecewise Linear function หลังจากนั้น
จะนาคุ ณลักษณะเด่ นของการเดิ นที่ ผ่านการกาหนดมาตรฐานที่ ได้จาก
ช่วงเวลาที่ใช้ในการเดิ นมาขยายเข้าสู่ อนุ กรมฟูริเยร์ เพื่อลดค่าเบี่ยงเบนที่
เกิ ด ขึ้ น และดึ งคุ ณลัก ษณะเด่ น ให้ มี ค วามเด่ น ชัด มากยิ่งขึ้ น จากนั้น น า
คุณลักษณะเด่นมาตรวจสอบคุณลักษณะของการเดิน

บทคัดย่ อ
บทความนี้ นาเสนอวิธีการตรวจสอบลักษณะการเดิ นโดยใช้
คุ ณ ลัก ษณะเด่ นพื้ น ที่ ร ะหว่ า งหั ว เข่ า ที่ ไ ด้จากการค านวณจากภาพเงา
มนุ ษ ย์ซ่ ึ งนาข้อมูล ที่ ได้ม าผ่ านกระบวนการก าหนดมาตรฐานจ านวน
ช่วงเวลาของการเดินของแต่ละบุคคลของคุณลักษณะเด่นเพื่อเป็ นการเพิ่ม
ประสิ ท ธิ ภ าพของการตรวจสอบลัก ษณะท่ า ทางการเดิ น ด้ ว ยสมการ
Piecewise-Linear Functions (PLFs) และนาคุ ณลักษณะที่ ได้จากการ
ค านวณมาขยายเข้า สู่ อ นุ ก รมฟู ริ เยร์ เ พื่ อ ที่ จ ะลดความเบี่ ย งเบนของ
คุณลักษณะเด่น จากนั้นเข้าสู่ ข้ นั ตอนการตรวจสอบคุณลักษณะเด่ น ซึ่ ง
ในงานวิจยั ฉบับนี้ ใช้ฐานข้อมูลที่ถูกสร้ างขึ้นเป็ นข้อมูลของการเดิ นของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วิชยั วิทยาเขตตรัง จานวน
50 คน ผูห้ ญิง 25 คน ผูช้ าย 25 คน การเดินถูกบันทึกเป็ นไฟล์วิดีโอใน
ลักษณะของการเดินผ่านกล้องและเดิ นเข้าหากล้อง แต่คุณลักษณะเด่นที่
ถู ก น ามาใช้ผู้วิ จ ัย ได้น าข้อ มู ล เฉพาะการเดิ น ผ่ า นกล้ อ งมาใช้ ใ นการ
ตรวจสอบ ผลที่ ได้จากการทดลองแสดงเป็ นค่ าความผิ ด พลาดและค่ า
ความถูกต้องของการตรวจสอบคุณลักษณะการเดิ นของแต่ละบุคคลมีค่า
เท่ากับ 8.79% และ 91.21% ตามลาดับ
คาสาคัญ: การประมวลผลภาพ, การเดิน

1. บทนา
ชีวมาตรหรื อเทคโนโลยีชีวมาตร (Biometric) เป็ นเทคโนโลยี
ที่มีการผสมผสานศาสตร์ ที่อาศัยหลักการทางด้านคณิ ตศาสตร์ หลักการ
ทางด้านสถิติมาใช้ในการแก้ไขปั ญหา ซึ่ งมีการนาเทคโนโลยีชีวมาตรมา
ใช้ ใ นการระบุ ต ั ว ตนหรื อตรวจสอบตัว ตนเพื่ อ ความปลอดภัย [1]
เทคโนโลยีชี วมาตรนี้ จะน าคุ ณลัก ษณะทางพฤติ กรรมหรื อคุ ณลักษณะ
ทางทางภายภาพมาใช้ในการระบุตวั ตน [2] คุณลักษณะทางกายภาพ เป็ น
ข้อมูล ที่ ได้จากการวัด จากร่ างกายมนุ ษ ย์ เช่ น นิ้ วมื อ ใบหน้า มื อ การ
สแกนม่านตา และส่ วนของลักษณะทางพฤติ กรรม เป็ นคุ ณลัก ษณะที่
เกิ ดขึ้ นจากพฤติกรรมและการกระทาที่ เป็ นเอกลักษณ์ ของแต่ละบุคคล
เช่น เสี ยง จังหวะการพิมพ์ และการเดิน เป็ นต้น

รู ปที่ 2 ลักษณะการเดินและการตั้งกล้องเพื่อจัดเก็บข้อมูล
จากรู ปที่ 2 การทดลองการตรวจสอบการเดิ นในครั้งนี้ ใช้ชุด
ฐานข้อมูลที่ถูกสร้างขึ้นโดยบุคคลที่นามาใช้เป็ นฐานข้อมูลจานวน 50 คน
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ผูห้ ญิง 25 คน ผูช้ าย 25 คน เดินแบบปกติจานวน 6 รอบ การบันทึกข้อมูล
การเดิ น ที่ มี ล ัก ษณะการเดิ น และการตั้ง กล้ อ งเพื่ อ จัด เก็ บ ข้อ มู ล เป็ น
ฐานข้อมูลไฟล์วิดีโอ

K

K

S ( D)   (  (( D  kB)  ( D  kB)  B)),
k 0 k 0

(3)

เมื่อ S (D) , D , B , K และ  เป็ นภาพเงามนุ ษย์หลังกระบวนการ
แปลงภาพโดยใช้หลักการโครงกระดูก, ภาพเงามนุษย์หลังกระบวนการ
กร่ อนภาพและกระบวนการขยายภาพ, องค์ป ระกอบของโครงสร้ า ง
แบบดิ ส, ค่ามากที่ สุดของกระบวนการกร่ อนภาพก่ อนมี ค่าเป็ นเซตว่าง
และ กระบวนการเปิ ดเป็ นการใช้ ก ระบวนการกร่ อนภาพก่ อ น
กระบวนการขยายภาพ ตามลาดับ

2. การประมวลผลเบื้องต้ น
คุณลักษณะเด่นของการตรวจสอบตัวตนจากการเดิ นสามารถ
นามาจากการประมวลผลของภาพเงามนุ ษย์ (silhouette) [7] ซึ่ งภาพเงา
มนุ ษย์น้ ี มาจากการประมวลผลภาพไฟล์วิดีโอ หลังจากนั้น น าภาพเงา
มนุ ษย์ผ่า นกระบวนการกร่ อนภาพ (Erosion) กระบวนการขยายภาพ
(Dilation) และกระบวนการแปลงภาพโดยใช้ ห ลัก การโครงกระดู ก
(Skeleton) เพื่อทาการขจัด สิ่ งรบกวนที่ อาจเกิ ด บนภาพเงามนุ ษย์ ซึ่ งมี
กระบวนการดาเนินงานดังนี้

2.4 โปรเจคชันโปรไฟล์ (Projection Profile)
กระบวนการนี้ ได้นามาใช้ในการกาหนดขอบเขตของภาพเงา
มนุษย์ในเฟรมภาพที่ทาการแตกไฟล์จากวิดีโอ ซึ่ งมีการหาขอบเขตของ
ภาพเงาทั้งข้างบนและข้างล่างดังนี้
Horizontal Projection Profile การกาหนดขอบเขตของภาพเงามนุ ษย์ใน
เฟรมภาพที่ ทาการแตกไฟล์จากวิดีโอ ซึ่ งมีก ารหาขอบเขตของภาพเงา
ด้านบน อธิบายดังสมการ
X  max
Horizontal( x)   ( P( x, y )) (4)

2.1 กระบวนการกร่ อนภาพ (Erosion Operation)
กระบวนการกร่ อนภาพ ถู กนามาใช้ในการขจัดสิ่ งรบกวนที่
เกิ ดขึ้ นในภาพเงาให้มีขนาดบางลง เช่ น เงาที่ เกิ ดขึ้นใต้เ ท้าของภาพเงา
มนุ ษย์ที่ผ่านการประมวลผลเบื้องต้น กระบวนการกร่ อนภาพสามารถ
อธิบายดังสมการ
E  A  B  {x, y | B x, y  A},
(1)

X  min

Vertical Projection Profile การกาหนดขอบเขตของภาพเงามนุ ษย์ใน
เฟรมภาพที่ ทาการแตกไฟล์จากวิดีโอ ซึ่ งมีก ารหาขอบเขตของภาพเงา
ด้านข้าง อธิบายดังสมการ

เมื่อ E , A , B และ Bx, y เป็ นภาพเงามนุษย์หลังการประมวลผลภาพ,
ภาพไบนารี่ ตน้ ฉบับ, องค์ประกอบของโครงสร้ างแบบดิ ส และ จุดของ
B ที่เคลื่อนที่ไปตามแกน x และ y ตามลาดับ

Y  max

Vertical( x)   ( P( x, y )) (5)
Y  min

2.2 กระบวนการขยายภาพ (Dilation Operation)
กระบวนการขยายภาพ ถู ก นามาใช้ ใ นการเพิ่ม ขอบ (Edge)
ของวัตถุในภาพเงาที่ผ่านกระบวนการกร่ อนภาพ กระบวนการขยายภาพ
สามารถอธิบายดังสมการ
D  E  B  {x, y | B x, y  E  }, (2)
รู ปที่ 3 ขอบเขตของภาพเงาด้านบน Horizontal Projection Profile

เมื่อ D , E , B และ  เป็ นภาพเงามนุษย์หลังกระบวนการขยายภาพ,
ภาพเงามนุ ษย์หลังกระบวนการกร่ อนภาพ, องค์ประกอบของโครงสร้าง
แบบดิส และ เซตว่าง ตามลาดับ

2.3 กระบวนการแปลงภาพโครงกระดูก (Skeleton Operation)
กระบวนการแปลงภาพโดยใช้หลักการโครงกระดูกของภาพ
เงามนุษย์ได้ถูกนามาคานวณหลังการประมวลผลภาพโดยใช้กระบวนการ
กร่ อนภาพและกระบวนการขยายภาพ กระบวนการนี้ ได้ถูกนามาใช้เพื่อ
การเพิ่มโครงสร้ างของภาพเงามนุ ษย์ให้สามารถตรวจจับจุดของหัวเข่า
และสั ด ส่ ว นต่ า ง ๆ ของร่ า งกายที่ มี ค วามจ าเป็ นต้อ งใช้ จุ ด เพื่ อ การ
คานวณหาคุณลักษณะเด่ นของการเดิ น สมการของกระบวนการแปลง
ภาพโดยใช้หลักการโครงกระดูกอธิ บายดังนี้

รู ปที่ 4 ขอบเขตของภาพเงาด้านข้างด้วย Vertical Projection Profile

3. การดึงคุณลักษณะเด่ น
ภาพเงามนุ ษย์ (silhouette) และภาพโครงกระดูกที่ได้รับจาก
กระบวนการประมวลผลเบื้องต้นจากขั้นตอนที่ผ่านมานั้นสามารถนามา
ดึงคุณลักษณะเด่นที่สาคัญได้ดงั นี้
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Person A

3.1 พื้นทีร่ ะหว่ างหัวเข่ า

Person B

Person C

คุณลัก ษณะเด่ น พื้นที่ ที่เ กิ ดขึ้ น ระหว่างหัวเข่ า มี ก ารค านวณ
พื้นที่อา้ งอิงจากทฤษฏี Heron’s Formula พื้นที่ที่เกิดขึ้นระหว่างหัวเข่า ดัง
รู ปที่ 5 และอธิบายการคานวณดังสมการ
CKF  (( xcen (t )  x firstknee (t ))2  ( ycen (t )  Y firstknee (t ))2 )

รู ปที่ 6 คุณลักษณะเด่นพื้นที่ที่เกิดขึ้นระหว่างหัวเข่า

CKL  ((xcen (t )  xlastknee (t ))  ( ycen (t )  ylastknee (t )) )
2

2

Person A

KFKL  (( x firstknee (t )  xlastknee (t ))2  ( y firstknee (t )  ylastknee (t ))2 )

SR  (

Person B

Person C

CKF  CKL  KFKL
)
2

f aul (t )  (SR  (SR  CKF )  (SR  CKL )  (SR  KFKL )) (6)

รู ปที่ 7 คุณลักษณะเด่นพื้นที่ระหว่างหัวเข่าหลังกาหนดมาตรฐานจานวน
ช่วงเวลาของการเดินของแต่ละบุคคลให้อยูใ่ นมาตรฐานเดียวกัน

3.3 การกระจายคุณลักษณะเฉพาะลงในอนุกรมฟูริเยร์
เมื่ อกาหนดมาตรฐานจานวนช่ วงเวลาของการเดิ นของแต่ละ
บุ ค คลของคุ ณ ลั ก ษณะเด่ น เพื่ อ เป็ นการเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพของการ
ตรวจสอบลักษณะท่าทางการเดินด้วยคุณลักษณะเด่นพื้นที่ระหว่างหัวเข่า
ผูว้ ิจ ัยได้นาคุ ณลัก ษณะเด่ น ดังกล่ าวมากระจายลงสู่ อ นุ ก รมฟูริ เยร์ ดัง
สมการ f aul (t ) สมการ Piecewise-Linear Functions (PLFs) กาหนดดัง
สมการ
a (0) N

fˆr (t )  r
  a r (n) cos(n o t ), (9)

รูปที่ 5 คุณลักษณะพื้นที่ระหว่างหัวเข่า

3.2 กาหนดมาตรฐานจานวนช่ วงเวลา (PLFs)
ลาดับถัดมาการกาหนดมาตรฐานจานวนช่ วงเวลาของการเดิ น
ของแต่ละบุคคลให้อยูใ่ นมาตรฐานเดียวกัน ผูว้ ิจยั ได้นา Piecewise-Linear
Functions (PLFs) มาใช้ในการลดค่าความเบี่ยงเบนที่อาจเกิ ดจากช่ วงเวลา
ที่แตกต่างกันมากาหนดให้เป็ นมาตรฐานเดี ยวกัน ของแต่ละบุคคลของ
คุณลักษณะเด่น f aul (t ) สมการ Piecewise-Linear Functions (PLFs)
กาหนดดังสมการ


เมื่อ





2

เมื่อ

n 1

T

a r (n) 

4
T

2

 f r (t ) cos(no t )dt

(10)

0

(  o  2 / T ), ( r  f aul (t ) ), ( n  0,1,2,..., N )

N

q(t )   q(t n )  n (t ), (t  T ), 

ar (n) คือค่าสัมประสิ ทธิ์ ฟรู ิ เยร์ N คือจานวนของค่าสัมประสิ ทธิ์ ฟูริเยร์

n 0

 t  t( n 1)
,

 tn  t( n 1)
t
 ( n 1)  t
n (t )  
,
 t( n 1)  tn

0,



ค่าสัมประสิ ทธิ์ฟรู ิ เยร์ ar (n) ของคุณลักษณะเด่นของการเดิน
ของพื้นที่ระหว่างหัวเข่า ค่าของคุณลักษณะเด่นเห็นได้วา่ ค่าสัมประสิ ทธิ์
ฟูริเยร์ ที่ได้จากการคานวณของบุคคลเดียวกันจะมีความคล้ายกันและมี
ความแตกต่างกันเมื่อเปรี ยบเทียบกับบุคคลอื่น ดังรู ปที่ 7

t  [t( n 1) , tn ]
t  [tn , t( n 1) ]

, . 

Person A

t  [t( n 1) , t( n 1) ]

Person B

Person C

(q  f aul (t )), 

และ T คือช่วงเวลาของการเดินของแต่ละบุคคล ณ เวลาที่ T  Tn .
Tn คือช่วงของข้อมูลทดสอบ (อ้างอิง)
รู ปที่ 8 ค่าสัมประสิ ทธิ์ ฟูริเยร์ ของคุณลักษณะเด่นพื้นที่ระหว่างหัวเข่า
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แตกต่ า งของแต่ ล ะบุ ค คลและวิ ธี ก ารนี้ เ ป็ นเพี ยงอี ก วิ ธี ห นึ่ ง ที่ ส ามารถ
ตรวจสอบค่าความแตกต่างของบุคคลอีกวิธีหนึ่ง

4 การตรวจสอบท่ าทางการเดิน
ขั้นตอนนี้ เ ป็ นการน าค่ าสัมประสิ ทธิ์ ฟูริเ ยร์ ของคุณลักษณะ
เด่ น พื้น ที่ ระหว่า งหัว เข่ า ที่ ได้รั บ ในขั้น ตอนที่ ผ่า นมา น ามาใช้ ใ นการ
ตรวจสอบคุณลักษณะการเดินของแต่ละบุคคล โดยใช้สมการ
true if
false
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h ( ref )  h   ,  (11)
otherwise



เมื่อ  คือระยะทางแบบยูคลิด,  ค่าขีดแบ่งซึ่ งพิจารณาได้จากการ
เดินของแต่ละบุคคล, h(ref ) คือค่าสัมประสิ ทธิ์ฟรู ิ เยร์ อา้ งอิง และ h คือ
ค่าสัมประสิ ทธิ์ฟรู ิ เยร์ที่ถูกนามาทดสอบ

5. ผลการทดลอง
งานวิจยั ฉบับนี้ ใช้ชุดฐานข้อมูลที่สร้ างขึ้นโดยเป็ นฐานข้อมูล
การเดิ น ที่ จ ั ด เก็ บ ข้ อ มู ล ในห้ อ งเป็ นข้ อ มู ล การเดิ น ของนั ก ศึ ก ษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วิชัย วิทยาเขตตรัง จานวน 50 คน
ผูห้ ญิง 25 คน ผูช้ าย 25 คน เป็ นฐานข้อมูลการเดิ นผ่านกล้องและเดิ นเข้า
หากล้อง ซึ่ งเป็ นรู ป แบบการเดิ นสองมุ ม จานวนการเดิ น คื อ เดิ น ปกติ
จานวนทั้งหมด 6 รอบ จากการทดลองผูว้ ิจยั ได้เลือกหนึ่งรอบของการเดิน
เป็ นอ้างอิงของแต่ละบุคคล ผลการทดลองแสดงดังตารางที่ 1 ซึ่ งอธิ บาย
ถึ งค่าความผิดพลาดและค่าความถู กต้องในการตรวจสอบการเดิ นด้วย
คุณลักษณะเด่นพื้นที่ระหว่างหัวเข่า ซึ่ งมีค่าความผิดพลาดเท่ากับ 8.79%
และมีค่าความถูกต้องเท่ากับ 91.21%
ตารางที่ 1 ค่าความผิดพลาดและค่าความถูกต้อง
Error Rate %
Accuracy Rate %
8.79
91.21

6. สรุป
ผูว้ ิจยั ได้นาเสนอวิธีก ารตรวจสอบด้วยการประมวลผลภาพ
โดยใช้พ้ืนที่ระหว่างเข่าเป็ นคุ ณลักษณะเด่นในการนามาตรวจสอบเพื่อ
ระบุบุคคล ซึ่งใช้ขอ้ มูลของการเดินของบุคคลจานวน 50 คน ซึ่ งข้อมูลถูก
จัดเก็บและรวบรวมโดยใช้ก ล้องเว็บ แคมในลัก ษณะของการเดิ น ผ่าน
กล้อง และการเดินเข้าหากล้อง ซึ่งมุมที่นามาใช้ในการหาคุณ ลักษณะเด่น
นั้นคือมุมที่เดิ นผ่านกล้อง ซึ่ งคุ ณลักษณะเด่ นดังกล่ าวได้นามาผ่านการ
กาหนดมาตรฐานของช่ วงเวลาให้อยู่ในเกณฑ์เดี ยวกันของแต่ละบุคคล
ด้วย Piecewise-Linear Functions (PLFs) แล้วนาไปเข้าสู่ กระบวนการดึ ง
คุณลักษณะเด่นเพื่อลดค่าเบี่ยงเบนที่อาจเกิ ดขึ้นของข้อมูลด้วยการนาการ
ประมาณค่าสัมประสิ ท ธิ์ ฟูริเ ยร์ มาใช้ จึ งทาให้ สามารถเห็ น ได้ถึงความ
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การประหยัดพลังงานไฟฟ้าโคมไฟฟลัดไลท์แอลอีดีด้วยวิธีการกาหนดความกว้างสัญญาณ
Energy Saving LED FloodLight By Using Pulse Width Modulation
ดารงศักดิ์ อรัญกูล1 พันตรี โคมพิทยา1
1
วิทยาลัยธาตุพนม มหาวิทยาลัยนครพนม
457 ถนนพนมธนารักษ์ ตาบลธาตุพนม อาเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม 41110 โทรศัพท์ 042-540443 E-mail: damrongsaka@gmail.com

บทคัดย่อ

Keywords: LED floodlight, pulse with modulation, saving energy

บทความนี้นาเสนอการประหยัดพลังงานไฟฟ้าของโคมไฟฟ
ลัดไลท์แ อลอีดีด้วยวิธีก ารกาหนดความกว้างของสัญญาณ ซึ่ง เป็นการ
เปรี ย บเที ย บการใช้ ว งจรอิ เ ล็ก ทรอนิก ส์ ค วบคุ ม ความสว่ า งแบบแบ่ ง
แรงดัน การใช้วงจรควบคุมแบบกาหนดความกว้างสัญญาณที่ช่วงความถี่
75 ถึง 100 เฮริต์และแบบไม่มีวงจรควบคุมต่อกับหลอดไฟแอลอีดีผลการ
ทดลองพบว่าจากการเปรียบเทียบกัน 3 รูปแบบนั้นการต่อวงจรควบคุม
ด้วยวิธีกาหนดความกว้างของสัญญาณมีความสามารถลดการใช้พลังงาน
ไฟฟ้ า ลงได้ ร้ อ ยละ 6.22 และ 6.21 เมื่ อ เที ย บกั บ แบบไม่ ไ ด้ ต่ อ วงจร
ควบคุ ม หลอดแอลอี ดี คิ ด เป็ น การประหยั ด ไฟฟ้ า ได้ 1.81 และ 18.14
หน่ ว ยต่ อ ปี และเมื่ อ หลอดไฟแอลอี ดี นั้ น มี ว งจรควบคุ ม ปรั บ ลด
กาลังไฟฟ้าที่เป็นแบบแบ่งแรงดันแล้วพบว่าสามารถประหยัดพลังงาน
ไฟฟ้าลงได้เช่นกัน แต่เมื่อนามาเปรียบเทียบกันระหว่างวงจรที่ต่อแบบ
กาหนดความกว้างสัญญาณและวงจรแบ่งแรงดัน ความสามารถในการลด
ใช้พลังงานไฟฟ้าและคิดค่าความประหยัดพลังงานไฟฟ้าแล้ว ไม่มีความ
แตกต่างกัน

1. บทนา
จากรายงานการสารวจการใช้พลังงานของกระทรวงพลังงาน
แต่ละปีมีการใช้พลังงานไฟฟ้ามากขึ้น [1] ซึ่งการใช้พลังงานไฟฟ้าที่มาก
ขึ้นนี้จะส่งผลกระทบกับระบบสิ่งแวดล้อม เป็นผลทาให้เกิดวิกฤตการณ์
ที่ส่ง ผลกระทบต่อโลกของเราในขณะนี้ วิก ฤตการณ์ดัง กล่า วเรียกว่ า
สภาวะโลกร้อน ซึ่งสามารถมองเห็นโทษของวิกฤตการณ์ได้จากสภาวะ
การเปลี่ยนแปลงของโลกของเราในปัจจุบัน เช่น อุณหภูมิสูงขึ้น น้าแข็ง
ขั้วโลกละลาย น้าท่วม สิ่งมีชีวิตบางชนิดเกิดการสูญพันธุ์ เป็นต้น สิ่ง
ต่างๆเหล่านี้เราสามารถช่วยกันแก้ปัญหาได้ ด้วยความร่วมมือกันทุกฝ่าย
ช่ว ยแก้ ปัญ หาที่ ต้ นเหตุ สิ่ ง หนึ่ ง ที่ ส ามารถที่จ ะช่ ว ยได้ ก็ คื อ การที่ เ รา
ช่วยกันลดใช้พลังงานให้น้อยลง ระบบไฟฟ้าแสงสว่างมีการใช้พลังงาน
ในการให้ค วามสว่างเช่นกัน ผลการสารวจจากสถาบันวิจัยข้อมูล ด้าน
การตลาด ( IMS Research ) [2] พบว่าตั้งแต่ปี 2552 – 2563 การขยายตัว
ของตลาดหลอดไฟฟ้าแสงสว่างมีอัตราการขยายตัวและลดลงของมูลค่า
ตลาดหลอดไฟฟ้าทั้ง 5 ชนิด ตั้งแต่ หลอดไส้, หลอดคอมแพคฟลูออเรส
เซนต์ (หลอดตะเกียบ), หลอดฟลูออเรสเซนต์ , หลอดความเข้มสูง (HID
: High Intensity Discharge) และหลอด แอลอีดี การขยายตัว ของหลอด
แอลอีดีมีมากขึ้นเกิดจากแรงผลักดันจากคุณสมบัติและเทคโนโลยีที่ล้า
สมัยของหลอดแอลอีดีสามารถนามาออกแบบทดแทนหลอดชนิดอื่นได้
มากขึ้ น ซึ่ง เมื่อเปรียบเทียบผลการประหยัดค่ าไฟฟ้ากับราคาค่าหลอด
แอลอีดีแ ละอายุก ารใช้ง านที่ยืนยาวแล้วถือได้ว่าหลอดแอลอีดีมีความ
คุ้มค่ าในการใช้ง านในอนาคต การใช้ห ลอดแอลอีดี ในการส่องสว่าง
แทนหลอดไฟแบบทั่วไปเป็นการประหยัดพลังงานไฟฟ้าเกินร้อยละ50
และปัจจุบันราคาหลอดแอลอีดีถูกลง มีการนาหลอดแอลอีดีไปใช้งาน
หลากหลายรูปแบบเช่นไฟส่องป้ายส่องอาคาร ส่องสนามหรืออื่นๆ การ
ปรับลดความสว่างทาได้ ง่ายโดยไม่ส่งผลต่ออายุการใช้ง านของหลอด
แอลอีดี ได้มีการออกแบบวงจรขับแอลอีดีให้มีกาลังวัตต์ น้อยกว่าใช้งาน
สามารถนาไปทดแทนหลอดไฟแบบเดิมโดยยังให้ความสว่างเท่าเดิมหรือ

คาสาคัญ: โคมฟลักไลท์แอลอีดี , การก าหนดความกว้างสัญญาณ, การ
ประหยัดพลังงานไฟฟ้า

Abstract
This article presents the energy saving LED floodlight with
the determine pulse width modulation. The use to compare non-dimmer,
analog dimmer and the pulse with modulation dimmer, at a frequency
range of 75 to 100 Hz. The results showed that in comparison 3 models,
the dimmer with the pulse with modulation is 6.22 and 6.21, respectively,
compared to the non-dimmer, and saving energy consumption is 1.81 and
18.14 units per year. And when the LED lamp has an analog dimmer
circuit, it can also save energy. However, when compared between the
analog dimmer and the pulse width modulation there is not much
difference.
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ความกว้างสัญญาณพัลส์ที่ได้เกิดจากจุดตัดของสัญญาณทั้ง
สองซึ่งมีระดับแรงดันต่างกัน เมื่อความกว้างของสัญญาณที่ปรับเกิดเป็น
พัลส์สี่เหลี่ยมซึ่งสามารถปรับความกว้างของคาบสัญญาณได้จากสมการ

ดีกว่า[3]การเพิ่ม-ลดความสว่างสามารถทาได้ง่ายด้วยการควบคุมกระแส
และแรงดัน การเปิด-ปิดหลอดแอลอีดีสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา
เท่าที่ต้องการโดยไม่มีการหน่วงเวลาใช้งานเนื่องจากโครงสร้างภายในที่
สร้างจากสารกึ่งตัวนา การลดความสว่างโดยการควบคุมกาลังของหลอด
แอลอี ดีเ พื่อ เพิ่ม ประสิ ทธิ ภ าพการประหยัด พลั ง งานไฟฟ้ าของหลอด
แอลอีดีนี้ทาได้สองรูปแบบ[4]ประกอบด้วยวงจรอิเล็กทรอนิกส์อย่างง่าย
และแบบดิจิตอลควบคุมร่วมโดยใช้วิธีเปิดปิดหลอดแอลอีดีให้เร็วกว่าตา
มนุษย์จะสามารถจับภาพได้โดยใช้ หลักการมองเห็นภาพติดตา[5] จาก
ข้อมูลดังกล่าวจึงได้เล็งเห็นแนวทางในการวิจัยเพื่อการประหยัดพลังงาน
ไฟฟ้าของโคมแอลอีดีด้วยวิธีการกาหนดความกว้างสัญญาณเพื่อปิดเปิด
หลอดแอลอีดี ซึ่งเป็นหนึ่งวิธีที่จะสามารถช่วยประหยัดพลังงานไฟฟ้าได้

% Duty 

Ton
 100
Ttotal

(1)

เมื่อ % Duty คือร้อยละของอัตราการเกิดสัญญาณทางาน
Ton คือช่วงเวลาการเกิดสัญญาณทางาน
TTotal คือช่วงของคาบเวลาทั้งหมด
ดัง นั้นการปรับเพิ่ม ลดค่ าความสว่างของโคมไฟแอลอีดีจึ ง
สามารถปรับได้ดังรูปที่ 2

2. แนวคิด

T(on)

การจ่ายก าลัง ไฟฟ้ายัง โคมแอลอีดี ใ ห้ แ สงสว่างใช้พลัง งาน
ระดับหนึ่ง เมื่อต้องการลดค่ากาลังไฟฟ้าลงโดยแสงสว่างไม่เปลี่ยนแปลง
จนทาให้ก ารมองเห็นเปลี่ยนไปจากเดิ ม เพื่อเป็นการประหยัดพลัง งาน
ไฟฟ้ า ซึ่ ง แอลอี ดี ส ามารถปรั บ ลดก าลั ง ไฟฟ้ า ได้ โ ดยไม่ ส่ ง ผลต่ อ การ
ทางานโดยรวม ในการวิ จัย นี้ ไ ด้ น าแนวคิ ด ประหยั ด พลั ง งานการลด
กาลังไฟฟ้าที่จ่ายให้โคมไฟแอลอีดีในลักษณะ3 รูปแบบเปรียบเทียบกัน
ได้แก่ การจ่ายกาลังไฟฟ้าให้แอลอีดีทางานปกติ การจ่ายกาลังไฟฟ้าผ่าน
ชุดปรับลดแสงแบบต่อเนี่อง(Analog Dimmer)และการจ่ายก าลังไฟฟ้า
ผ่านชุดปรับลดแสงแบบดิจิตอล(Digital Dimmer)ด้วยหลักการปรับความ
กว้างของสัญญาณพัลล์(Pulse Width Modulation :PWM)
การปรับความกว้างของสัญญาณพัลส์ เป็นวิธีการหนึ่งในการ
ลดความสว่างลงหลักการของการปรับความกว้างของพัลส์เป็นการนาเอา
สัญญาณสามเหลี่ยมมาเปรียบเทียบสัญญาณที่ต้องการปรับความกว้าง
ของพัลส์ เมื่อสัญญาณที่ต้องการปรับเป็นระดับแรงดันไฟสลับ[6]

%Duty
T(Total)
รูปที่ 2 การปรับความกว้างของสัญญาณ PWM
ดั ง นั้ น การปรั บ ความกว้ า งสั ญ ญาณ(Ton)ท าให้ ก ารจ่ า ย
กาลังไฟฟ้าให้หลอดไฟแอลอีดีเพิ่มขึ้นหรือลดลงส่งผลให้ค่าความสว่าง
เปลี่ยนแปลงตามไปด้วย ส่วนการปรับก าลัง ไฟฟ้าจ่ายโคมไฟแอลอีดี
แบบต่อเนื่องใช้วงจรแบ่ง แรงดัน ที่ประกอบด้วยตัวต้านทานทาหน้าที่
ปรั บ เพิ่ ม หรื อ ลดก าลั ง ไฟฟ้ า และโคมไฟแอลอี ดี ที่ ไ ม่ มีว งจรควบคุ ม
กาลังไฟฟ้าเพื่อปรับเพิ่มหรือลดค่าความสว่าง การเปรียบเทียบรูปแบบทั้ง
3 เงื่อนไขของงานวิจัยนี้คือการลดค่าพลังงานไฟฟ้าที่ส่งผลทาให้ค่าความ
สว่างเปลี่ยนแปลงตามไปด้วยซึ่งค่าความสว่างที่เปลี่ยนไปนี้ต้องไม่ส่งผล
ให้การมองเห็นวัตถุลดลง

3. วิธีการ
การทดสอบเพื่ อหาว่ าการใช้ ห ลัก การปรั บความกว้ างของ
สัญญาณมีค่ าประหยัดพลัง งานได้เ ท่าไหร่ภายใต้เ งื่อนไขของค่ าความ
สว่างที่ส่องออกมาให้มีการเปลี่ยนแปลงไม่เกินร้อยละ 10 ที่การมองเห็น
ลดลงทดสอบเปรียบเทียบกับการควบคุมโดยใช้หลักการลดความสว่าง
ด้วยวงจรอิเ ล็ก ทรอนิกส์ทั่วไปและโคมไฟแอลอีดีที่ไม่มีวงจรปรับลด
ความสว่างทั้งสองดังรูปที่ 3 รูปที่ 4 และรูปที่ 5 โดยใช้มนุษย์กลุ่มตัวอย่าง
40 คนระบุว่าโคมหลอดไฟแอลอีดีมีความสว่างลดลงหรือไม่และนามา
พิจารณาว่าแบบใดที่จะทาให้ประหยัดพลังงานมากที่สุด

รูปที่ 1 หลักการทางานของPWM
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LED module

รูปที่ 2 ชุดโคมไฟแอลอีดีที่ไม่มีวงจรปรับลดค่าความสว่าง

Analog
Dimmer

Source DC

LED
Module

555

PWM

รูปที่ 6 วงจรปรับความกว้างสัญญาณ

Brightness

Power
Messurement

Vhigh
Vlow

รูปที่ 3 ชุดโคมไฟแอลอีดีที่ใช้วงจรปรับลดค่าความสว่างแบบต่อเนื่อง
PWM
(Pulse Width
Modulation)

Source DC

LED
Module

LED module

Brightness

Power
Messurement

รูปที่ 7 วงจรปรับแรงดันต่อเนื่อง
รูปที่ 4 ชุดโคมไฟแอลอีดีที่ที่ใช้วงจรปรับลดค่าความสว่างแบบ PWM
นาวงจรควบคุ มมาต่อกับหลอดไฟแอลอีดี 2 ขนาด และวัด
กาลังไฟที่จ่ายเข้าหลอดเปรียบเทียบกับการมองเห็นแสงที่เปลี่ยนไป

การหาความคุ้มค่าในการเพิ่มวงจรปรับลดกาลังไฟฟ้าเข้าไป
ในโคมไฟแอลอีดีคิดได้จากสมการ

ตารางที่ 1 การเปรียบเทียบขนาดกาลังไฟฟ้าและการมองเห็นแสง
Pt 

P  hr  D
Wh

(2)

หลอด
แอลอีดี

เมื่อ P(t) คือค่าพลังงานไฟฟ้าทั้งหมด(kWh)
P คือค่ากาลังไฟฟ้าที่ได้จากการปรับลด (W)
hr คือจานวนชั่วโมงที่ใช้งานต่อวัน (hr.)
D คือจานวนวันที่ใช้งานใน1ปี
Wh คือกาลังวัตต์ชั่วโมงมิเตอร์

การต่อ
วงจรปรับ
กาลัง

ไม่มี
แบ่งแรงดัน
PWM
ไม่มี
100
แบ่งแรงดัน
วัตต์
PWM
10
วัตต์

จากแนวคิ ด ข้ า งต้ นนามาทดสอบกั บโคมไฟแอลอีดี แ บบฟ
ลัดไลท์(ไฟส่องสนาม)ขนาดกาลังไฟฟ้า 10 วัตต์ และ 100 วัตต์

การมองเห็นแสง
กาลังไฟฟ้า
เข้า(W)

ปกติ

9.97
9.45
9.35
99.97
94.85
93.76

40
39
38
40
38
38

ลดลง

1
2
2
2

ค่าพลังงาน
ไฟฟ้า
ทั้งหมด
(kWh)

29.11
27.59
27.30
291.91
276.96
273.77

การต่อวงจรควบคุ มปรับก าลังไฟฟ้าจ่ายเข้ าหลอดไฟแอลอีดีข นาด 10
วัตต์และ 100 วัตต์ ทั้ง 3 แบบจากตารางที่ 1 พบว่า แสงสว่างหลอดไฟ
แอลอีดีขนาด 10 วัตต์เมื่อใช้มนุษย์ระบุว่าแสงที่มองเห็นนั้นขณะไม่ได้ต่อ
อุปกรณ์ควบคุมปรับก าลัง ไฟฟ้าปกติ 40 คนเทียบกับวงจรแบ่งแรงดัน
ควบคุมการจ่ายกาลัง ไฟฟ้าลดลงมองเห็นแสงปกติ 39 คนและมองเห็น
แสงลดลง 1 คนคิดเป็นการลดกาลังไฟฟ้าได้ร้อยละ 5.21 และเมื่อเทียบ
กับวงจรPWMควบคุมการจ่ายกาลังไฟฟ้าลดลงมองเห็นแสงปกติ 38 คน

4 ผลการทดลอง
การทดลองของการวิจัยนี้ ใช้วงจรควบคุม 2 แบบ ได้แก่ วงจร
PWM มีช่วงความถี่ใ ช้งานอยู่ระหว่าง 75 Hz ถึง 100 Hz และวงจรแบ่ง
แรงดัน ใช้ในการควบคุมกาลังไฟฟ้าที่ต่อไปยังหลอดไฟแอลอีดี ดังรูปที่
6 และ รูปที่ 7

9th ECTI-CARD 2017 “การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อตอบสนองท้องถิ่นและภาคอุตสาหกรรม”

411

บทความวิจยั
การประชุมวิชาการ งานวิจยั และพัฒนาเชิงประยุกต์ คร้ ังที่ 9
9th ECTI-CARD 2017, Chiang khan Thailand
และมองเห็นแสงลดลง 2 คนคิ ดเป็นการลดกาลัง ไฟฟ้า ได้ร้อยละ 6.22
ส่วนหลอด ไฟแอลอีดีขนาด 100 วัตต์เมื่อไม่ได้ต่อวงจรควบคุมอุปกรณ์
ปรับก าลัง ไฟฟ้าเทียบกับวงจรแบ่งแรงดัน ควบคุม การจ่ายก าลัง ไฟฟ้า
ลดลงมองเห็นแสงปกติ 38 คน มองเห็นแสงลดลง 2 คน คิดเป็นการลง
กาลังไฟฟ้าลงได้ร้อยละ 5.12 และเมื่อเทียบกับวงจรPWMควบคุมการจ่าย
กาลัง ไฟฟ้าลดลงมองเห็นแสงปกติ 38 คน มองเห็นแสงลดลง 2 คน คิด
เป็นลดกาลังไฟฟ้าได้ร้อยละ 6.21
เมื่อพิจารณาจุดคุ้มค่าของวงจรที่มีการควบคุมปรับกาลังไฟฟ้า
กับระยะใช้งาน 8 ชั่วโมงต่อวันในรอบ 1 ปี แล้วคิดออกเป็นหน่วยมิเตอร์
ไฟฟ้า พบว่ า ถ้ า ไม่ มี ก ารต่อ วงจรควบคุ ม ปรั บ ลดก าลั ง ไฟฟ้ ามี ก ารใช้
กาลังไฟฟ้าคิดเป็น 29.11 kWh และ 291.91 kWh เมื่อมีการต่อวงจรแบ่ง
แรงดันควบคุมมีการใช้กาลังไฟฟ้าคิดเป็น 27.59 kWh และ 276.96 kWh
และเมื่อมีก ารต่อวงจรPWMควบคุ ม มีก ารใช้ก าลัง ไฟฟ้าคิ ดเป็น 27.30
kWh และ 273.77 kWh เมื่ อ ท าการเปรี ย บเที ย บกั น ระหว่ า งโคมไฟฟ
ลั ด ไลท์ แ อลอี ดี ที่ ไ ม่ มี ว งจรควบคุ ม ปรั บ ลดก าลั ง ไฟฟ้ า กั บ วงจรแบ่ ง
แรงดันควบคุมมีค่าการใช้กาลังวัตต์ลดลงได้ร้อยละ 5.22 และ 5.12 และ
เมื่อเทียบกันระหว่างโคมไฟฟลัดไลท์แอลอีดีที่ไม่มีวงจรควบคุมปรับลด
กาลังไฟฟ้ากับวงจรPWMควบคุมมีค่าการใช้กาลังวัตต์ลดลงได้ร้อยละ
6.22 และ 6.21 ตามลาดับ
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5. สรุป
การประหยั ด พลั ง งานไฟฟ้ า โคมไฟฟลั ด ไลท์ แ อลอี ดี ด้ ว ย
วิธีก ารก าหนดความกว้างสัญญาณนี้จ ากการทดลองเปรียบเทียบกัน 3
รูปแบบพบว่ามีความสามารถลดการใช้พลังงานไฟฟ้าลงได้ร้อยละ 6.22
และ 6.21 เมื่อเทียบกับปกติที่ไม่มีวงจรควบคุมอยู่ภายในประหยัดไฟฟ้า
ได้ 1.81 และ 18.14 หน่ ว ยต่ อ ปี และเมื่ อ หลอดไฟแอลอี ดี นั้ น มี ว งจร
ควบคุ ม ปรับลดก าลัง ไฟฟ้าที่เ ป็นแบบแบ่ง แรงดัน แล้ วพบว่า สามารถ
ประหยัดพลังงานไฟฟ้าลงได้เช่นกัน แต่เมื่อนามาเปรียบเทียบกันระหว่าง
วงจรที่ต่อแบบกาหนดความกว้างสัญญาณและวงจรแบ่งแรงดันต่อจะไม่
มีความแตกต่างกันมากนัก ในการนาหลักการคบคุมค่าความสว่างไปใช้
ในโคมไฟฟลัดไลท์แอลอีดีนั้นจากการวิจัยนี้ สามารถประหยัดพลังงงาน
ไฟฟ้าได้เมื่อใช้กับโคมไฟฟลัดไลท์แอลอีดีที่มีกาลังวัตต์สูงจะเห็นค่าการ
ประหยัดได้มากกว่าโคมไฟที่มีกาลังวัตต์ต่า
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การพัฒนาแอปพลิเคชันควบคุมการทางานของระบบบ้านอัจฉริยะ
The development of the smart home controlling system application
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บทคัดย่อ

New # 14
effectively with, beautiful and easily used. TheAngsana
measurement
in intelligent home systems such as real time temperature and
humidity that when heat up, the system can command to turn
on electrical appliances (air-conditioner and fan) automatically
efficiently. The status of garage space (empty and full) or alert
when the car left the garage without permission. The
automatic waters plants when soil lack of moisture. Automatic
Street light turns on whenever there is insufficient light
intensity. The automatic switch ( on-off) of water tank and
showed the amount of water in the tank. Finally, the
automatic door locks systems.
Keywords: Smart home systems, Web application, Internet of
Things.

กำรพั ฒ นำแอปพลิเคชั น ควบคุ ม กำรท ำงำนของระบบบ้ ำ น
อัจฉริยะ มีวัตถุประสงค์ เพื่อแก้ไขปัญ หำในกำรใช้ชีวิต ประจำวันภำยใน
บ้ำนและเพิ่มควำมสะดวกสบำยในกำรพักอำศัย ภำยในบ้ำน โดยนำระบบ
Internet of Things มำประยุกต์ใช้งำน ผู้อยู่อำศัยสำมำรถควบคุมอุปกรณ์
ไฟฟ้ำต่ำงๆ ภำยในบ้ำนด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ ซึ่งจะควบคุมกำรทำงำน
ของเซ็นเซอร์ในจุดต่ำง ๆ ภำยในบ้ำนพร้อมทั้งใช้เป็นเว็บเซิร์ฟเวอร์เพื่อให้
ผู้อยู่อำศัยสัง่ งำนผ่ำนทำงเว็บแอปพลิเคชัน ในลักษณะ Responsive Web
Design ซึ่ งท ำงำนได้กั บ ทุก อุ ป กรณ์ แ ละยังทรำบถึ งสถำนะ กำรทำงำน
ต่ำ งๆภำยในบ้ ำ นได้ ทุ ก ที่ ทุ ก กลุ่ ม เป้ ำ หมำยที่ ใช้ ในกำรศึ ก ษำครั้งนี้ คื อ
ประชำชนในพื้ น ที่ อ ำเภอฝำง จั งหวั ด เชี ย งใหม่ ที่ ส นใจในระบบบ้ ำ น
อั จ ฉริ ย ะ ผลกำรทดลองพบว่ ำ เว็ บ แอปพลิ เคชั น สำมำรถท ำงำนบน
คอมพิวเตอร์ และ Smart phone ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพมีควำมสวยงำม
และสำมำรถใช้งำนได้ง่ำย ควำมสำมำรถควบคุมอุปกรณ์ต่ำงๆภำยในบ้ำน
เช่น ควบคุมอุณหภูมิและควำมชื้นแบบ Real time เช่น เมื่อมีอุณหภูมิสูง
ระบบสำมำรถสั่งเปิดเครื่องใช้ไฟฟ้ำ เช่น แอร์, พัดลม โดยอัตโนมัติได้อย่ำง
มีประสิทธิภำพ กำรตรวจสอบสถำนะของโรงจอดรถ ว่ำง-ไม่ว่ำง พร้อมทั้ง
แจ้งเตือนเมื่อมีคนนำรถออกไปจำกโรงจอดรถโดยไม่ได้รับอนุญำต กำรรถ
น้ำต้นไม้โดยอัตโนมัติเมื่อควำมชื้นในดินไม่เพียงพอ กำรเปิดไฟโดยอัตโนมัติ
เมื่อ แสงสว่ำงไม่เพีย งพอ กำรเปิ ด -ปิ ดน้ำในถั งกัก เก็บ น้ำพร้อ มทั้ งแสดง
ปริมำณน้ำในถังเก็บน้ำ และกำรปิด-เปิดประตูโดยอัตโนมัติเป็นต้น

1. บทนา
บ่ อ ยครั้ ง ในกำรด ำรงชี วิ ต ประจ ำวั น ในปั จ จุ บั น มั ก จะเกิ ด
เหตุกำรณ์เหล่ำนี้อยู่บ่อยครั้ง เช่น ลืมปิดอุปกรณ์ไฟฟ้ำภำยในบ้ำน ลืมปิด
ประตูบ้ำน ลืมปิดเครื่องหนีบผม ลืมปิดสวิชต์ไฟฟ้ำ ลืมปิดไดร์เป่ำผม ลืม
ปิดแก๊ส ลืมปิดปั๊มน้ำ ลืมปิดอุปกรณ์ไฟฟ้ำภำยในบ้ำน ซึ่งอำจทำให้เกิดกำร
สูญเสีย และเป็นอันตรำยต่อชีวิตและทรัพย์สิน เสียค่ำใช้จ่ำยไฟฟ้ำที่เพิ่มขึน้
อุปกรณ์ไฟฟ้ำบ้ำงอย่ำง เปิดทิ้งไว้ตลอดทั้งวัน เป็นเวลำนำนอำจทำให้เกิด
ไฟไหม้บ้ำนได้ กำรลืมปิดประตูบ้ำนนั้นเป็นผลเสียอย่ำงมำก อำจทำให้เกิด
อันตรำยต่อผู้อยู่อำศัยและทำให้สูญเสียทรัพย์สินจำกโจรผู้ร้ำย
จำกปั ญ หำดั ง กล่ ำ ว ผู้ ศึ ก ษำจึ ง สนใจพั ฒ นำแอปพลิ เคชั น
ควบคุมกำรทำงำนของระบบบ้ำนอัจฉริยะและเพิ่มควำมสะดวกสบำยใน
กำรใช้ ง ำนชี วิ ต ประจ ำวั น ภำยในบ้ ำ น โดยระบบจะท ำงำนผ่ ำ นทำง
เว็บแอปพลิเคชันสำมำรถตรวจสอบอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ำภำยในบ้ำนที่
เปิดใช้งำนอยู่ปัญหำกำรลืมปิดเครื่องใช้ไฟฟ้ำภำยในบ้ำนสำมำรถทำกำรสั่ง
ปิดอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ำภำยในบ้ำน กำรเปิดเครื่องใช้ไฟฟ้ำโดยอัตโนมัติ
เช่น เมื่อแสงสว่ำงไม่เพียงพอให้ทำกำรเปิดหลอดไฟโดยอัตโนมัติระบบล็อค
ประตูบ้ ำนอัตโนมัติสำมำรถจัดทำรำยงำนต่ำง ๆ เช่น รำยงำนค่ำใช้จ่ ำย
ไฟฟ้ำ รำยงำนกำรเข้ำออกภำยในบ้ำน รำยงำนกำรเปิดปิดเครื่องใช้ไฟฟ้ำ
รำยงำนอุ ณ หภู มิภ ำยในบ้ ำ นและอุ ณ หภู มิ น อกบ้ ำน ระบบรัก ษำควำม
ปลอดภั ย ภำยในบ้ ำ นท ำกำรแจ้ ง เตื อ นเมื่ อ มี ผู้ บุ ก รุ ก โดยผ่ ำ นทำง
เว็บแอปพลิเคชันและผ่ำนทำงอีเมล์ ส่งผลให้ ผู้อยู่อำศัยใช้ชีวิตด้วยควำม
ปลอดภัย มีควำมสะดวก และลดค่ำใช้จ่ำยในกำรใช้และบำรุงรักษำอุปกรณ์
ไฟฟ้ำภำยในบ้ำน

คำสำคัญ: ระบบบ้ำนอัจฉริยะ, เว็บแอปพลิเคชัน, อินเตอร์เน็ตในทุกสิ่ง

Abstract
The application controller of “Smart home” has an
objective to adjust daily life and increase comfortably home.
This development apply by system of Internet of Thing that
customers can control various electrical devices in house. The
microcontroller is control work system and the sensors of
storage requirement data of a home. Moreover,
microcontroller is a web server so that customers can use via
the web application. This microcontroller development was
developed in Responsive Web Design is able to work with all
devices and can inform the work for everywhere and every
time. Which, system was approach in developing an SDLC. The
group of sample in this study was people in Fang, Chiang Mai,
who interested concept of Smart home. The results showed
that Web application can run on a computer and smart phone

1.1 วัตถุประสงค์ของการศึกษา
เพื่อสร้ำง และทดสอบสมรรถนะแอปพลิเคชันกำรควบคุมกำรทำงำน
ของระบบบ้ำนอัจฉริยะ
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1.2 ขอบเขตของการศึกษา

ส่ ว นติ ด ต่ อ กั บ อุ ป กรณ์ ภ ำยนอก หรื อ พอร์ ต (Port) ช่ อ งทำงเดิ น ของ
สัญญำณ หรือบัส (BUS) วงจรกำเนิดสัญญำณนำฬิกำ
กำรประยุกต์ใช้งำนไมโครคอนโทรลเลอร์อย่ำงแพร่หลำยและในยุคนี้ที่
ถือ ได้ว่ำ เป็ น ยุคของอิ นเตอร์เน็ตในทุก สิ่ง (Internet of Thing) จึ งมีก ำร
พัฒนำไมโครคอนโทรลเลอร์ขึ้นมำเพื่อประยุกต์ใช้งำนสิ่งต่ำง ๆ เช่น Smart
Home Smart City Connected car Smart farming

กำรพัฒนำระบบควบคุมกำรทำงำนของระบบบ้ำนอัจฉริยะจะแบ่ง
กำรทำงำนของระบบในส่วนต่ำง ๆ ได้แก่ ระบบตรวจอุณหภูมิควำมชื้น
ภำยนอกบ้ ำน ระบบตรวจสอบถั งกัก เก็บ น้ำ ระบบตรวจสอบแสงสว่ำ ง
ภำยนอกบ้ำน ระบบตรวจสอบอุณหภูมิควำมชื้นภำยในบ้ำน ระบบล็อค
ประตู ไฟฟ้ ำ ระบบตรวจสอบแสงสว่ำ งภำยในบ้ ำ น ระบบสั่ งปิ ด -เปิ ด
อุป กรณ์ไฟฟ้ำผ่ำนเว็บ แอปพลิเคชัน ระบบโรงจอดรถ และระบบดูแ ล
ต้นไม้สวนหย่อม

2.4 เซ็นเซอร์
เซ็ น เซอร์ หมำยถึ ง ตั ว แปลงที่ วัด ปริม ำณทำงกำยภำพ physical
quantity แล้วแปลงไปเป็นสัญญำณที่สำมำรถอ่ำนได้โดยผู้เฝ้ำดูหรือด้วย
เครื่องมือ(ที่ส่วนใหญ่ในปัจจุบันเป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์) ตัวอย่ำงเช่น
เซนเซอร์ตรวจวัดอุณหภูมิ ใช้รูปแบบกำรเปลี่ยนแปลงระดับแรงดันไฟฟ้ำ
จำกสัญญำณอนำล็อกไปสู่ สัญญำณดิจิตอล โดยสัมพันธ์กับอุณหภูมิ เพื่อ
ควำมแม่ น ย ำในกำรวั ด เซ็ น เซอร์ ทุ ก ชนิ ด จะต้ อ งผ่ ำ นกำรสอบเที ย บ
calibrate โดยเทียบกับค่ำมำตรฐำนที่เป็นที่ยอมรับ

2. ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
2.1 อินเตอร์เน็ตในทุกสิ่ง (Internet Of Things)
อินเตอร์เน็ตในทุกสิ่ง หมำยถึง กำรที่สิ่งต่ำง ๆ ถูกเชื่อมโยงทุกสิ่งทุก
อย่ำงเข้ ำ สู่โลกอิ นเทอร์เน็ ต ทำให้ มนุษ ย์สำมำรถสั่งกำร ควบคุ มใช้งำน
อุปกรณ์ต่ำง ๆ ผ่ำนทำงเครือข่ำยอินเทอร์เน็ต เช่น กำรสั่งเปิด-ปิด อุปกรณ์
เครื่ อ งใช้ ไ ฟฟ้ ำ รถยนต์ โทรศั พ ท์ มื อ ถื อ เครื่ อ งมื อ สื่ อ สำร เครื่ อ งใช้
สำนั ก งำน เครื่อ งมือ ทำงกำรเกษตร เครื่อ งจั ก รในโรงงำนอุ ตสำหกรรม
อำคำร บ้ ำ นเรื อ น เครื่ อ งใช้ ใ นชี วิ ต ประจ ำวั น ต่ ำ ง ๆ ผ่ ำ นเครื อ ข่ ำ ย
อิ น เทอร์ เน็ ต เป็ น ต้ น หำกวั น นั้ น มำถึ ง อย่ ำ งเต็ ม รู ป แบบ จะเป็ น ทั้ ง
ประโยชน์อย่ำงมหำศำล และควำมเสี่ยงไปพร้อม ๆ กัน เพรำะหำกระบบ
รักษำควำมปลอดภัยของอุปกรณ์และเครือข่ำยอินเทอร์เน็ตไม่ดีพอ จะทำ
ให้ ผู้ ไม่ ป ระสงค์ ดี เข้ ำ มำกระท ำกำรที่ ไม่ พึ งประสงค์ ต่ อ อุ ป กรณ์ ข้ อ มู ล
สำรสนเทศหรือ ควำมเป็ น ส่ ว นตั ว ของบุ ค คลได้ ดั งนั้ น กำรพั ฒ นำไปสู่
Internet of Things จึงมีควำมจำเป็นต้องพัฒนำมำตรกำรและเทคนิคใน
กำรรักษำควำมปลอดภัยไอทีควบคู่กันไปด้วย

2.5 แนวคิดในการพัฒนาแอปพลิเคชันควบคุมการทางานของ
ระบบบ้านอัจฉริยะ
กำรพัฒนำแอปพลิเคชันควบคุมกำรทำงำนของระบบบ้ำนอัจฉริยะได้
แนวคิดจำกควำมต้องกำรในกำรสร้ำงควำมสะดวกสบำยและแก้ปัญหำใน
กำรพั ก อำศั ย ภำยในบ้ ำ นโดยสำมำรถควบคุ ม กำรท ำงำนของอุ ป กรณ์
เค รื่ อ งใช้ ไฟ ฟ้ ำ โด ย ผ่ ำ น ท ำ ง เว็ บ แ อ ป พ ลิ เค ชั น ใน ปั จ จุ บั น
Internet of Things เป็ น ที่ นิ ย มและมี ผู้ พั ฒ นำเป็ น จ ำนวนมำกจึ ง ได้
ท ำกำรศึ ก ษำหำอุ ป กรณ์ ที่ จ ะน ำมำใช้ ง ำนในระบบบ้ ำ นอั จ ฉริ ย ะ เช่ น
Raspberry pi, Node MCU, และ เซ็ น เซอร์ ต่ ำ งๆ ที่ ต้ อ งกำรใช้ เช่ น
Sensor Temperature Sensor Module Light intensity detect,
Sensor Ultrasonic, Module Relay ทำกำรพัฒนำระบบกำรใช้งำนบ้ำน
อัจฉริยะในส่วนของ ฮำร์ดแวร์โดยกำรเขียนโปรแกรมลงในตัว Node MCU
เพื่อให้สำมำรถติดต่อกับ Raspberry pi ได้จำกนั้นทำกำรพัฒนำเว็บแอป
พลิเคชันเพื่อสั่งงำน Node MCU เพื่อควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้ำภำยในบ้ำนที่
ต้องกำร

2.2 ระบบบ้านอัจฉริยะ
กระบวนกำรท ำงำนของระบบบ้ ำ นอั จ ฉริย ะที่ พั ฒ นำขึ้ น มำนั้ น จะ
คำนึงถึงควำมปลอดภัยและควำมสะดวกสบำยของผู้อยู่อำศัยภำยในบ้ำน
โดยจะทำงำนผ่ำนระบบเว็บแอปพลิเคชันโดยมีตัว ไมโครคอนโทรลเลอร์
เป็นตัวควบคุมกำรทำงำนระบบสำมำรถเปิดหลอดไฟโดยอัตโนมัติเมื่อแสง
สว่ำงไม่เพียงพอโดยใช้เซ็นเซอร์ตรวจจับแสงระบบสำมำรถแจ้งเตือนเมื่อ
ฝนตกพร้อมทั้งตรวจสอบข้อมูลฝนตกย้อนหลังโดยผ่ำนทำงเว็บแอปพลิเค
ชันระบบกำรเปิดเครื่องใช้ไฟฟ้ำอัตโนมัติโดยผ่ำนเซ็นเซอร์ตรวจวัดอุณหภูมิ
และสำมำรถสั่งกำรปิ ด -เปิ ดเครื่อ งใช้ไฟฟ้ำภำยในบ้ ำนผ่ำนทำงเว็บ แอป
พลิเคชันระบบรักษำควำมปลอดภัยโรงจอดรถสำมำรถตรวจสอบสถำนะ
ของโรงจอดรถภำยในบ้ำนว่ำงหรือไม่ว่ำงตรวจสอบเวลำจอดรถและเวลำรถ
ออกจำกโรงจอดรถแจ้งเตือนผ่ำนทำงอีเ มล์เมื่อมีผู้อื่นขับรถออกไปจำกโรง
จอดรถโดยไม่ได้ปิดระบบรักษำควำมปลอดภัยโรงจอดรถระบบตรวจสอบ
กำรใช้งำนไฟฟ้ำภำยบ้ำนพร้อมทั้งแสดงรำยงำนย้อนหลังผ่ำนทำงเว็บแอป
พลิเคชัน

3. การพัฒนาแอปพลิเคชันควบคุมระบบบ้านอัจฉริยะ
แนวคิดในกำรพัฒนำแอปพลิเคชันควบคุมกำรทำงำนของระบบบ้ำน
อัจฉริยะ เริ่มจำกทำกำรศึกษำควำมต้องกำรในกำรช่วยเพิ่มควำมปลอดภัย
ควำมสะดวกสบำย ลดค่ำใช้จ่ำยไฟฟ้ำ ของกำรใช้งำนชีวิตประจำวันภำยใน
บ้ำน โดยมีรำยละเอียดดังนี้

3.1 การวิเคราะห์ความต้องการของแอปพลิเคชันระบบบ้าน
อัจฉริยะ
กำรวิเครำะห์ควำมต้องกำรของแอปพลิเคชันระบบบ้ำนอัจฉริยะโดย
ทำกำรศึกษำจำกผู้ที่สนใจในระบบบ้ำนอัจฉริยะ จำนวน 9 คน โดยควำม
ต้องกำรในระบบบ้ำนอัจฉริยะ เช่น ต้องกำรตรวจสอบอุณหภูมิภำยในบ้ำน
ต้องกำรเปิดหลอดไฟอัตโนมัติเมื่อแสงสว่ำงไม่เพียงพอ ต้องกำรรดน้ำต้นไม้
อั ตโนมัติ ต้อ งกำรเปิ ด -ปิ ดเครื่อ งใช้ไฟฟ้ ำภำยในบ้ ำน ผ่ำนทำงเว็บ แอป
พลิเคชัน

2.3 ทฤษฎีสมองกลฝังตัวด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์
ไมโครคอนโทรลเลอร์ อุ ป กรณ์ ควบ คุ ม ขนำดเล็ ก ซึ่ ง บ รรจุ
ค ว ำ ม ส ำ ม ำ ร ถ ที่ ค ล้ ำ ย ค ลึ ง กั บ ร ะ บ บ ค อ ม พิ ว เต อ ร์ โด ย ใน
ไมโครคอนโทรลเลอร์ได้รวมเอำซีพียู หน่วยควำมจ ำ และพอร์ต ซึ่งเป็ น
ส่วนประกอบหลักสำคัญของระบบคอมพิวเตอร์เข้ำไว้ด้วยกัน โดยทำกำร
บรรจุเข้ำไว้ในตัวถังเดียวกันโครงสร้ำงโดยทั่วไป ของไมโครคอนโทรลเลอร์
นั้น สำมำรถแบ่งออกมำได้เป็น 5 ส่วนใหญ่ๆ ได้แก่ หน่วยประมวลผลกลำง
หรือซีพียู (CPU : Central Processing Unit) หน่วยควำมจำ (Memory)

3.2 การออกแบบแอปพลิเคชัน ควบคุมการทางานของระบบ
บ้านอัจฉริยะ
กำรออกแบบฮำร์ดแวร์ศึกษำกำรใช้งำนของไมโครคอนโทรลเลอร์และ
วำงแผนกำรใช้ เ ซนเซอร์ ม ำช่ ว ยในกำรจั ด กำรท ำงำนของอุ ป กรณ์
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เครื่องใช้ไฟฟ้ำต่ำงๆ ภำยในบ้ำน โดยกำรใช้ Raspberry pi เป็นตัวควบคุม
ระบบและใช้ Node MCU เป็นตัวจัดกำรส่งข้อมูลของเซ็นเซอร์ต่ำง ๆไปหำ
Raspberry pi โดยผ่ำน MQTT Protocol

รูปที่ 1 กำรออกแบบฮำร์ดแวร์ของแอปพลิเคชันควบคุมกำรทำงำนของ
ระบบบ้ำนอัจฉริยะ
กำรออกแบบเว็บแอปพลิเคชันในลักษณะ Responsive Web Design
ให้ ซอฟต์แวร์สำมำรถใช้งำนได้ง่ำย สวยงำมและสำมำรถใช้งำนได้หลำย
อุปกรณ์และให้ผู้ใช้งำนแอปพลิเคชันสำมำรถควบคุมอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ำ
ภำยในบ้ำนผ่ำนเว็บแอปพลิเคชันเพื่อเพิ่มควำมสะดวกสบำยต่อผู้พักอำศัย

รู ป ที่ 2 ฮำร์ด แวร์ แ ละซอฟต์ แ วร์ ระบบควบคุ มอุ ณ หภู มิ แ ละควำมชื้ น
ภำยในบ้ำน

3.3 การสร้างแอปพลิเคชันควบคุมการทางานของระบบบ้าน
อัจฉริยะ
กำรสร้ำงแอปพลิเคชัน ควบคุมกำรทำงำนของระบบบ้ำนอัจฉริยะทำ
กำรเขียนโปรแกรมบนไมโครคอนโทรลเลอร์ที่ใช้ควบคุมกำรทำงำนต่ำง ๆ
ของเซ็นเซอร์ที่นำมำใช้ในกำรพัฒนำระบบบ้ำนอัจฉริยะสร้ำงเว็บแอปพลิเค
ชันที่ใช้ควบคุมกำรทำงำนของระบบบ้ ำนอั จฉริย ะทำให้ ใช้งำนได้ง่ำย มี
ควำมปลอดภั ย มี ค วำมสวยงำม และสำมำรถใช้ งำนได้ ห ลำยอุ ป กรณ์
เครื่องมือที่ใช้ในกำรพัฒนำแอปพลิเคชันควบคุมกำรทำงำนของระบบบ้ำน
อัจฉริยะประกอบไปด้วยฮำร์ดแวร์และซอฟต์แวร์โดยมีรำยละเอีย ดดังนี้
ฮำร์ดแวร์ ได้แก่ Raspberry pi, เซ็นเซอร์วัดควำมเข้มแสง, เซ็นเซอร์วัด
อุ ณ หภู มิ ค วำมชื้ น , โมดู ลรี เลย์ , เซ็ น เซอร์ อั ล ตร้ำ โซนิ ค , Electric Lock,
โม ดู ล วั ด โว ล ต์ ซ อ ฟ ต์ แ ว ร์ ได้ แ ก่ MYSQL, Apache, Netbeans,
Phpmyadmin, PHP, Python, JAVAScript, Arduino ide ด้ ำน ค ว ำม
ปลอดภัยของข้อมูล ได้มีกำรยืนยันกำรเข้ำถึงข้อมูลโดยกำรใช้ Username
และ Password เพื่อป้องกันกำรเข้ำถึงข้อมูลจำกผู้ไม่หวังดี ควำมถูกต้อง
ของเซ็นเซอร์ ในกำรวัดค่ำต่ำง ๆ ของแอปพลิเคชันควบคุมกำรทำงำนของ
ระบบบ้ำนอัจฉริยะ สำมำรถทำงำนได้ระดับหนึ่ง ควำมแม่นยำในกำรวัดค่ำ
ไม่ค่อ ยแม่ นย ำเท่ ำ ที่ค วรแต่ก็ส ำมำรถนำมำใช้ งำนในแอปพลิเคชัน เพื่ อ
ควบคุม กำรท ำงำนของระบบบ้ ำ นอั จ ฉริย ะได้ ในกรณี ที่ ระบบมี มีค วำม
ผิดปกติ เช่น อุณหภูมิภำยนอกบ้ำนและอุณหภูมิภำยในบ้ำนมีอุณหภูมิสูง
เกิ น ก ว่ ำ ที่ ก ำ ห น ด ไว้ จ ะ ท ำ ก ำรแ จ้ งเตื อ น ผู้ อ ยู่ อ ำ ศั ย ผ่ ำน ท ำ ง
เว็บแอปพลิเคชันและอีเมล์และเมื่อมีคนนำรถออกจำกโรงจอดรถโดยไม่ปิด
ระบบรักษำควำมปลอดภัยโรงจอดรถระบบจะทำกำรแจ้งเตือนผู้อยู่อำศัย
ผ่ำนทำงเว็บแอปพลิเคชันและอีเมล์

รูปที่ 3 ฮำร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ ระบบควบเครื่องใช้ไฟฟ้ำภำยในบ้ำน

รูปที่ 4 ฮำร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ ระบบควบคุมแสงสว่ำงภำยในบ้ำน
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3.4 การทดสอบประสิทธิภาพ

เพี ย งพอ กำรเปิ ด เครื่ อ งใช้ ไฟฟ้ ำ เมื่ อ อุ ณ หภู มิ สู ง กำรรดน้ ำต้ น ไม้ เมื่ อ
ควำมชื้นในดินไม่เพียงพอ กำรแจ้งเตือนเมื่อมีกำรนำรถออกจำกโรงจอดรถ
โดยไม่ได้รับ อนุญ ำต โดยใช้เซ็นเซอร์อั ลตร้ำโซนิค และยังสอดคล้อ งกับ
งำนวิจัยของ ประกำศิต สถำนเมือง (2557) ที่ศึกษำเรื่องกำรพัฒนำระบบ
กำรตรวจสอบอุลตร้ำโซนิคเทคนิคอิมเมอร์ชั่นอย่ำงอัตโนมัติ มีกำรแจ้ง
เตือนในกำรใช้งำนอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ำภำยในบ้ำนและเตือนเมื่อเกิดกำร
ทำงำนผิดปกติของระบบ ทำให้ ผู้ใช้งำนสำมำรถทรำบถึงกำรทำงำนของ
อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ำภำยในบ้ำนและควบคุมเครื่องใช้ไฟฟ้ำภำยในบ้ำน
ผ่ำนทำงระบบอิ น เตอร์เน็ต ได้ทุ ก ที่ทุ ก เวลำ สอดคล้อ งกับ งำนวิจั ย เรื่อ ง
ระบบบ้ำนอัจฉริยะควบคุมด้วยเทคโนโลยีเครือข่ำยไร้สำย เซ็นเซอร์ และ
แอนดรอยด์แอปพลิเคชันภำยใต้แนวคิดอินเทอร์เน็ตเพื่อทุกสิ่ง

กำรทดสอบประสิทธิภำพของระบบ โดยเชิญ กลุ่มเป้ำหมำยจำนวน
30 คนมำทดสอบสมรรถนะกำรทำงำนของแอปพลิเคชันควบคุมกำรทำงำน
ของระบบบ้ำนอัจฉริยะ พร้อมทั้งแจกแบบประเมินผลกำรทำงำนของแอป
พลิเคชันแล้วนำข้อมูลมำวิเครำะห์ได้ผลดังนี้
ตารางที่ 1 ผลกำรทดสอบสมรรถนะกำรทำงำนของแอบพลิเคชันควบคุม
กำรทำงำนของระบบบ้ำนอัจฉริยะ
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9

รายการทดสอบ
สมรรถนะ
ระ บ บ ต ร ว จ อุ ณ ห ภู มิ
ควำมชื้นภำยนอกบ้ำน
ระบบตรวจสอบปริ ม ำณ
น้ำในถังกักเก็บน้ำ
ระบบตรวจสอบแสงสว่ำง
ภำยนอกบ้ำน
ระบบตรวจสอบอุณ หภู มิ
ควำมชื้นภำยในบ้ำน
ระบบตรวจสอบแสงสว่ำง
ภำยในบ้ำน
ระบบล็อคประตูไฟฟ้ำ
ระบบสั่ง ปิด-เปิด อุปกรณ์
ไฟฟ้ ำ ผ่ ำ นเว็บ แอปพลิ เค
ชัน
ระบบโรงจอดรถ
ร ะ บ บ ดู แ ล ต้ น ไ ม้
สวนหย่อม
เฉลี่ย

แปลผล
3.57

0.48

ดี

4.04

0.50

ดีมำก

3.56

0.59

ดี

4.19

0.42

ดีมำก

3.76

0.50

ดี

3.53

0.51

ดี

4.28

0.34

ดีมำก

3.57

0.26

ดี

3.51

0.76

ดี

3.96

0.49

ดี

5. ข้อเสนอแนะในการพัฒนาต่อ
ส ำหรั บ แนวทำงในกำรพั ฒ นำต่ อ ในอนำคตควรมี ก ำรปรั บ ปรุ ง ให้
สำมำรถใช้แจ้งเตือนผ่ำน Facebook หรือ Line เพื่อให้ ผู้ใช้งำนสำมำรถ
เข้ำถึงข้อมูลภำยในบ้ำนได้ง่ำยขึ้น กำรแจ้งเตือนผ่ำนเว็บแอปพลิเคชันควรมี
เสียง ควรปรับปรุงให้ระบบสำมำรถเพิ่มเซ็นเซอร์ที่ต้องกำรภำยในบ้ำนให้
ง่ำยขึ้น ควรมีกำรเพิ่มระบบที่สำมำรถสั่งงำนรีโมทได้ทุกรุ่นผ่ำนทำงเว็บ
แอปพลิเคชัน ควรเพิ่มระบบวัดปริมำณกำรใช้น้ำของระบบกำรทำงำนของ
ระบบดูแลต้นไม้สวนหย่อม

6. กิตติกรรมประกาศ
กำรศึกษำครั้งนี้สำเร็จสมบูรณ์ได้ด้วยควำมกรุณำของกลุ่มเป้ำหมำยที่ให้
คำแนะนำอย่ำงดีที่เป็ นประโยชน์ ในกำรพัฒนำงำนชิ้น นี้ให้ สมบู รณ์ แ ละ
ถูกต้องมำกยิ่งขึ้น และขอขอบคุณแหล่งข้อมูลต่ำงๆ ที่เป็นประโยชน์โดย
เปิดโอกำสให้สำมำรถเข้ำถึงข้อมูลต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องได้เป็นอย่ำงดี
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จำกตำรำงที่ 1 พบว่ำ ผลกำรทดสอบสมรรถนะกำรทำงำนของแอป
พลิ เคชั น ควบคุ ม กำรท ำงำนของระบบบ้ ำ นอั จ ฉริ ย ะท ำงำนได้ อ ย่ ำ งมี
ประสิ ท ธิภ ำพระดั บ ดี โดยมี ค่ ำ เฉลี่ ย รวมเท่ ำ กั บ 3.96 (ส่ ว นเบี่ ย งเบน
มำตรฐำนอยู่ที่ 0.49 เมื่อพิจ ำรณำแต่ละรำยกำรที่มีค่ำเฉลี่ยสูงสุด ได้แ ก่
กำรทำงำนของระบบสั่ง ปิด-เปิด อุปกรณ์ไฟฟ้ำผ่ำนเว็บแอปพลิเคชัน โดย
มี ค่ ำ เฉลี่ ย เท่ ำ กั บ 4.28 (ส่ ว นเบี่ ย งเบนมำตรฐำนอยู่ ที่ 0.34) รองลงมำ
ได้แก่ กำรทำงำนของระบบตรวจสอบอุณหภูมิควำมชื้นภำยในบ้ำน โดยมี
ค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.19 (ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำนอยู่ที่ 0.42) ระบบตรวจสอบ
ปริ ม ำณน้ ำในถั งกั ก เก็ บ น้ ำ โดยมี ค่ ำ เฉลี่ ย เท่ ำ กั บ 4.04 (ส่ ว นเบี่ ย งเบน
มำตรฐำนอยู่ที่ 0.50) ตำมลำดับ

4. สรุปและอภิปรายผล
กำรพั ฒ นำแอปพลิเคชั น ควบคุ ม กำรท ำงำนของระบบบ้ ำ น
อัจฉริยะทำงำนได้บนเว็บแอปพลิเคชัน ช่วยควบคุมกำรทำงำนของอุปกรณ์
ต่ำงๆได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ เพิ่มควำมสะดวกสบำยในกำรอยู่อำศัยภำยใน
บ้ำนโดยสำมำรถจัดกำรเครื่องใช้ไฟฟ้ำภำยในบ้ำนผ่ำนทำงเว็บแอปพลิเค
ชัน ซึ่งสอดคล้องกับงำนวิจัย ของ ภำดร วัชรำชันย์. (2552) ที่ศึกษำเรื่อง
กำรพัฒนำส่วนติดต่อผู้ใช้และระบบกำรรักษำควำมปลอดภัยรวมถึงกำร
ออกแบบเซอร์วิสภำยในเครือ ข่ำยบ้ำนอัจฉริยะ และระบบในกำรจัดกำร
เครื่องใช้ไฟฟ้ำภำยในบ้ำนโดยอัตโนมัติ เช่น กำรเปิ ดไฟเมื่อ แสงสว่ำงไม่
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ประสิทธิภาพของระบบประจุแบตเตอรี่จากพลังงานไตรบริด
Efficiency of Battery Charger System from Tribrid Energy
จิรายุทธ สิ งห์ บุญมี1 สุ ทธินันท์ กองศรี 1 มงคลชัย ไชยเวช1และ อลงกรณ์ พรมที1
1
สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และวิศวกรรมไฟฟ้ าคณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
64 ถ.ทหาร ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 042211040 ต่อ 1510 E-mail: promtee@gmail.com

ผลเ สี ยต่อสิ่ งแวดล้อมและสิ่ งมีชีวิต [2] นอกจากนี้ไม่ทาให้สูญเสี ย
ทรัพยากรทางธรรมชาติอีกด้วย ดังนั้นคณะผูจ้ ดั ทา จึงได้ สร้างพลังงาน
ไตรบริ ด ผลิตกระแสไฟฟ้ าขึ้น เพื่อใช้ผลิตกระแสไฟฟ้ าและนากระแส
ไฟฟ้ าที่ผลิตได้ไปใช้ในชีวิตประจาวัน
ทั้ง เป็ นการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมไม่ให้สูญเสี ยมากเกินไปอีกทาง[3]

บทคัดย่อ
การชาร์จแบตเตอรี่ จากพลังงานไตรบริ ด ถูกออกแบบและสร้างโดย
อาศัยหลักการ นาเอาพลังงานหลายแหล่ งมาใช้งานโดยนาพลังงาน
แสงอาทิตย์ ลม และพลังงานกล เก็บเข้าแหล่งเก็บพลังงานที่เดียวกัน
ทาให้ได้พลังงานหมุนเวียน มาใช้ อยู่ เกือบ ตลอดเวลา การออกแบบ
ระบบประจุแบตเตอรี่ จากพลังงานไตรบริ ดนี้ยงั คานึงถึง การนามาใช้จริ ง
และพลังงานที่ได้น้ นั เป็ นพลังงานจากธรรมชาติ ซึ่ ง ก่อให้เกิดมลพิษทาง
สิ่ งแวดล้อมน้อย และเมื่อได้รับพลังงานจาก 3 แหล่ง แบตเตอรี จะเต็มที่
เวลาประมาณ 2.86 ชม.

2. การออกแบบ
การออกแบบของระบบประจุแบตเตอรี่ จากพลังงานไตรบริ ด เมื่อมี
ลมพัดให้กงั หันหมุน,มีคนเล่นเครื่ องออกกาลังกาย และมี แสงตกกระทบ
ที่โซล่าเซลล์ ซึ่ งทั้งสามเป็ นแหล่งกาเนิดพลังงาน จะผลิตกระแสไฟฟ้ า
ส่ งผ่านวงจรกันกระแสไหลกลับและวงจรชาร์ จไปเก็บที่แบตเตอรี่ [4], [5]
หลังจากนั้น จ่ายไฟไปที่หลอดไฟและ ปั้ มฉีดน้ า (สปริ งเกอร์ ) เพื่อ รดน้ า
ผัก มีหลักการทางานดังรู ปที่ 1

คาสาคัญ: ไตรบริ ด, แสง, ลม,พลังงานกล

Abstract
The battery charging from tridbird energy was design and create by
another energy. There are solar energy , wind energy and mechanical
energy for take energy one sources. It is renewable energy for use all
the time. Design the battery charger system from trid bird energy still
consider for using and the energy received is natural energy as do not
pollution and the battery get 3 energy will cause battery is full. It is use
time 2.86 hour.

กังหันลม

โซล่าเซลล์

1-18 Vdc

วงจรชาร์จ

1-18 Vdc

วงจรชาร์จ

1-17 Vdc
ม้าโยกและจักรยาน

วงจรชาร์จ

Keywords: tribrid, solar cell, wind, mechanical energy.
หลอดไฟขนาด 12 Vdc 5 A .
A

1. บทนา

15 Vdc

Timer

ปั จจุบนั มีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีมาก จึงทาให้มีความต้องการ
ในการใช้กระแสไฟฟ้ าเพิม่ มากขึ้น จึงได้มีการคิดค้น วิธีที่จะผลิต
กระแสไฟฟ้ า[1] และการผลิตกระแสไฟฟ้ าบางวิธีทาให้สูญเสี ยทรัพยากร
ทางธรรมชา ติและส่ งผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมทา ให้มนุษย์ และสัตว์
ได้รับความเดือดร้อน การผลิตกระแสไฟฟ้ าโดยใช้พลังงานธรรม ชาติ
โดยใช้พลังงานลมโดยกังหันลม พลังงานแสงโดยใช้โซล่าเซลล์ และการ
ใช้พลังงานกลโดยใช้คนออกแรงเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้ า เพื่อลดการสร้าง

T

หัวฉีด
สปริ งเกอร์

แบตเตอรี่
12V. 18 A.

Timer
T

ปั้ มน้ า 12 Vdc.

รู ปที่ 1 แผนผังการทางานของระบบประจุแบตเตอรี่ จากพลังงานไตรบริ ด
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รู ปที่ 5 วงจรชาร์จแบตเตอรี่
จากรู ปที่ 5 วงจรชาร์จแบตเตอรี่ 12 V. 18 A. ซึ่ งได้รับโดยมีพลังงาน
จาก 3 แหล่งคือพลังงานแสงอาทิตย์ (โซล่าเซลล์) พลังงานลม (กังหันลม)
และพลังงานกล (ม้าโยกและจักรยาน) เมื่อได้รับพลังงานจาก อินพุต ผ่าน
วงจรรักษาระดับแรงดันไว้ที่ 15 V. เพื่อส่ งต่อไปชาร์จแบ ตเตอรี่
นอกจากนี้ ถ้าเกิดการชารุ ดหรื อเสี ยหายของแหล่งใดแหล่งหนึ่ง ก็ยงั
สามารถผลิตไฟฟ้ าได้ปกติ จากแหล่งผลิตอีกสองแหล่ง

รู ปที่ 2 กังหันลมและโซล่าเซลล์

3. ผลการทดลอง
ผลการทดลอง วัดหาค่าแรงดันและกระแสจากแบตเตอรี่ ที่ได้จาก
กังหันลม ก่อนชาร์จ ขณะชาร์จ และหลังชาร์จใช้เวล าในการ ทดลอง
ทั้งหมด 5 วัน ทาการทดลองโดยใช้เครื่ องวัดความเร็ วลม เครื่ องวัด
ปริ มาตรลม AM – 4202 และมัลติมิเตอร์ DMM 8906 ในการวัด

รู ปที่ 3 ระบบการทางานของม้าโยกและจักรยาน

ตารางที่ 1 การทดลองหาค่าแรงดันก่อนชาร์จ ขณะชาร์จ และหลังชาร์จ
ของแบตเตอรี่ ขนาด 12 V. 18A. จากพลังงานลม

รู ปที่ 4 การใช้งานม้าโยกและจักรยาน
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ตารางที่ 3 ผลการทดลองวัดค่าแรงดันและกระแส
จากแบตเตอรี่
ก่อนชาร์จ ขณะชาร์จ และหลังช าร์จ ที่ได้จาก การปั่ น จักรยาน โดยใช้
เครื่ องวัดความเร็ วรอบ UN – 360 P และมัลติมิเตอร์ DT - 8820 ในการวัด
ใช้เวลาในการทดลอง 1 วัน

รู ปที่ 6 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างกระแสและแรงดันของ
แบตเตอ รี่ ที่ได้จากการทางานของกังหันลม ก่อนชาร์จ
ขณะชาร์จ
และหลังชาร์จ ในแต่ละวัน
ตารางที่ 2 ผลการทดลอง วัดหาค่าแรงดันและกระแสจากแบตเตอรี่
ก่อนชาร์จ ขณะชาร์จ และหลังชาร์จ ที่ได้จากโซล่ าเชลล์ ใช้เวลาในการ
ลองทั้งหมด 5 วัน และทาการทดลองโดยโดยใช้ลกั ซ์มิเตอร์ DT - 8820
และ มัลติมิเตอร์ DMM 8906 ในการวัด

รู ปที่ 8 กราฟแสดงความสัมพันธ์ แรงดันและกระแสของแบตเตอ รี่ ที่ได้
ก่อนชาร์จ ขณะชาร์จ และหลังชาร์จ จากการทางานของการปั่ นจักรยาน

รู ปที่ 7 กราฟแสดงความสัมพันธ์แรงดันของแบตเตอรี่ ที่ได้จากการทางาน
โซล่าเซลล์กอ่ นชาร์จ ขณะชาร์จ และหลังชาร์จ ในแต่ละวัน

9th ECTI-CARD 2017 “การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อตอบสนองท้องถิ่นและภาคอุตสาหกรรม”

419

บทความวิจัย
การประชุมวิชาการ งานวิจยั และพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 9
9th ECTI-CARD 2017, Chiang khan Thailand
ตารางที่ 4 ผลการทดลองของแหล่งพลังงานทั้ง 3 แหล่ง

5. กิตติกรรมประกาศ
วิจยั เรื่ องประสิ ทธิ ภาพของการประจุแบตเตอรี่ จากพลังงานกล แสง
และ พลังงาน ลม ผูจ้ ดั ทาขอขอบพระคุณอาจารย์ประจาสาขาวิชา
เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ และวิศวกรรมไฟฟ้ า ทุกท่าน ที่ให้คาปรึ กษา
ชี้แนะเกีย่ วกับงานวิจยั และการออกแบบวงจรต่าง ๆ
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รู ปที่ 9 กราฟแสดงความสัมพันธ์ แรงดันและกระแสของแบตเตอ รี่ ที่ได้
จากการทางานของกังหันลม โ ซล่าเซลล์ และเครื่ องออกกาลังกาย
วัดในขณะก่อนชาร์จ ขณะชาร์จ และหลังชาร์จ

4. สรุป
จากการทดสอบเครื่ องชาร์ตแบตเตอรี่ พลังงานไตรบริ ดได้ผลสรุ ปดังนี้
1. เมื่อมีแรงลมด้วยความเร็ ว เฉลี่ย 1.38 Knot ใบพัดกังหันหมุน เฉลี่ย
อยู่ที่ 80 รอบต่อนาที และจะสามารถผลิตแรงดันและกระแสไฟฟ้ า เฉลี่ย
ได้ที่ 15.28 V และกระแสได้ 2.38 Amp จะใช้เวลาโดยเฉลี่ย ประมาณ
3 ชัว่ โมงในการชาร์จแบตเตอรี่ จนเต็ม (12.00 Vdc)
2. เมื่อมีแสงมาตกกระทบโซล่าเซลล์ เฉลี่ย ที่ 37,714 Lux โซล่าเซลล์
จะผลิตแรงดันไฟฟ้ า เฉลี่ย ได้ 17.45 V และกระแสได้ 1.98 Amp จะใช้
เวลาในการชาร์จแบตเตอรี่ จนเต็ม เฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 2.40 ชัว่ โมงในการ
ชาร์จแบตเตอรี่ จนเต็ม (12 Vdc)
3. เมื่อปั่ นจักรยานที่ความเร็ ว เฉลี่ย 10 กิโลเมตรต่อชัว่ โมง เจนเนอเร
เตอร์จะผลิตแรงดันและกระแสไฟฟ้ า เฉลี่ย ได้ 14.51 V และกระแสได้
2.30 Amp จะใช้เวลาในการชาร์จแบตเตอรี่ จนเต็มโดยเฉลี่ยอยู่ที่
3.20 ชัว่ โมงในการชาร์จแบตเตอรี่ จนเต็ม (12.00 Vdc)
เฉลี่ยแบตเตอรี เต็มเมื่อได้รับพลังงานทั้ง 3 อยู่ที่ 2.86 ชม.
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Design and control traffic lights to be consistent with the density of traffic
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บทคัดย่ อ

Abstract

การวิจยั ครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อ สร้ างรู ปแบบของสัญญาณ
ไฟจราจร ที่มีความสอดคล้องกับปริ มาณความหนาแน่ นของการจราจร
เพื่อเพิม่ ประสิ ทธิภาพ และประสิ ทธิ ผลของการจราจรภายในมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชี ยงราย โดยจะมี การหาค่าความเหมาะสมของช่ วงสัญญาณไฟ
เขี ย วในแต่ ล ะช่ อ งทางจากข้ อ มู ล การจราจรที่ เ กิ ด ขึ้ นจริ งภายใน
มหาวิ ท ยาลัย โดยนาข้อมู ล ที่ ท าการวิ เ คราะห์ แ ล้วมาสร้ า งเป็ นตาราง
รู ปแบบการทางานของสัญญาณไฟจราจร จากนั้นทาการสร้ างอุ ปกรณ์
ควบคุ ม สัญ ญาณไฟจราจร แล้ว น าข้อ มูล ของรู ป แบบการท างานของ
ระบบสัญญาณไฟจราจรรู ป แบบใหม่มาเขี ยนลงในโปรแกรมลงบอร์ ด
Arduino เพื่ อ บั น ทึ ก ค่ า ลงในอุ ป กรณ์ ค วบคุ ม สั ญ ญาณไฟจราจร
ผลการวิจยั พบว่า เมื่อนาตารางรู ปการทางานของระบบไฟสัญญาณจราจร
รู ปแบบเดิ ม ที่ มีลกั ษณะการทางานแบบคงที่ ทุกช่ องทางการจราจรทุ ก
ช่ วงเวลา มาเปรี ยบเที ยบกับระบบไฟสัญญาณจราจรรู ป แบบใหม่ ที่ มี
ลักษณะการทางานแบบเปลี่ ยนแปลงค่าระยะเวลาของสัญญาณไฟตาม
ช่ วงเวลาที่ ก าหนด และขึ้ น อยู่ก ับ ปริ ม าณการจราจรในแต่ ล ะช่ องทาง
การจราจร จึ ง ท าให้ เ ห็ น ว่ า การท างานของระบบสั ญ ญาณไฟจราจร
รู ป แบบใหม่ น้ ี มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ และประสิ ท ธิ ผ ลเพิ่ ม ขึ้ น โดยตัว ชี้ วัด
ประสิ ทธิผลคือ ทุกแยก และทุกช่ องทางการจราจรมีขีดความสามารถใน
การรองรั บปริ มาณการจราจรในทุกช่ วงเวลาที่ มีก ารกาหนดได้ โดยวัด
จากอัตราการมา กับปริ มาณที่ สามารถผ่านได้ และตัวชี้ วดั ประสิ ทธิ ภาพ
คือ สามารถลดเวลาสู ญเปล่าได้ 6,938 วินาที คิดเป็ น 35% จากเดิมในจุด
สังเกตสามแยก บริ เวณศูนย์อาหาร, สามารถลดเวลาสู ญเปล่าได้ 9,235
วินาที คิดเป็ น 48% จากเดิ มในจุดสังเกตสี่ แยก บริ เวณอาคารอธิ การบดี
และสามารถลดเวลารอสัญญาณไฟแดงได้ 31,322 วินาที คิดเป็ น 31%จาก
เดิมในจุดสังเกตสามแยก บริ เวณศูนย์อาหาร, สามารถลดเวลารอสัญญาณ
ไฟแดงได้ 80,823วินาที คิดเป็ น 53%จากเดิมในจุดสังเกตสี่ แยก บริ เวณ
อาคารอธิการบดี
คาสาคัญ: การออกแบบสัญญาณไฟจราจร , ความความหนาแน่ นของ
การจราจร

This research aims to design and control traffic lights to be
consistent with the density of traffic, for improve the potentail and the
effectiveness of traffic within Chiang Rai Rajabhat University. It will
have to find the optimization range of green light in each channel from
data traffic. By analysis the data and make a grid pattern of working
traffic lights. Then create a traffic control device. The data of a working
of traffic light system was written into Arduino board and settings to
control traffic lights. It will be installed on two points that are enforced
by traffic lights. The research found that when traffic lights original
form. The static behavior of all lanes of traffic all the time Compared
with the traffic lights to be consistent with the density of traffic. Make
that the operation of the traffic light system render to Increase
efficiency and effectiveness. Indication of effectiveness is isolated and
all lanes of traffic with the ability to accommodate the amount of traffic
in a given time period. As measured by the rate of amount that can pass
and performance indicators is can reduce the time wasted by 6,938
seconds, representing 35% of the third junction and reduce the time
wasted at 9,235 seconds is 48% from the intersection. And to reduce the
waiting time for a red light at 31,322 seconds, representing 31% of the
intersection of the third junction, can reduce the waiting time for a red
light, representing 53% of the 80,823 seconds in intersection.
Keywords: Design and control traffic lights, density of traffic

บทนา
ในปั จจุบนั การจราจรได้เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ ว จึงเป็ นปั ญหาที่
สาคัญสาหรั บชุ มชนเมื องทัว่ โลกซึ่ งก่ อให้เกิ ดปั ญหาอื่ นๆ ตามมาอย่าง
มากมาย เช่ น ความแออัดของการจราจรก่ อให้เ กิ ดความล่ าช้าในการ
เดิ นทาง เกิ ด มลพิษ ทางอากาศ ปั ญหาคุณภาพชี วิตลดลง เป็ นต้น การ
แก้ไขปั ญหาของการจราจรอย่างง่ายที่สุด คือ การเพิ่มช่ องของการจราจร
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ให้มากขึ้น แต่ก็ไม่สามารถที่จะทาได้เสมอไปเนื่ องจากข้อจากัดของพื้นที่
ในชุมชนเมือง ในปั จจุบนั การควบคุมสัญญาณไฟจราจรจึงมีความสาคัญ
อย่างมากในการแก้ไขปั ญหาการจราจร ระบบการควบคุ มสัญญาณไฟ
แบบตั้งเวลาคงที่ (Fixed Time Control) คือ ระบบการควบคุมสัญญาณ
ไฟจราจรที่ถูกกาหนดระยะเวลาของสัญญาณไฟในแต่ละทิ ศทางเอาไว้
แน่นอน ข้อดีระบบนี้ คือ เป็ นระบบการควบคุมสัญญาณไฟจราจรที่ใช้
งานได้ง่ายจึงมี การใช้งานกันอย่างแพร่ หลายในปั จจุบนั แต่ขอ้ เสี ยของ
ระบบดังกล่าว คือ ไม่สามารถที่จะปรับสัญญาณไฟจราจรเพื่อให้มีความ
สอดคล้องกับสภาพการจราจรที่ เกิ ดขึ้นในปั จจุบนั จาเป็ นจะต้องทาการ
เก็บข้อมูลการจราจรใหม่ เพื่อนามาพิจารณาในการปรับปรุ งสัญญาณไฟ
จราจร จึงทาให้ข้ นั ตอนในการออกแบบและปรับปรุ งสัญญาณไฟจราจร
มีความซับซ้อน จากปั ญหาของการออกแบบและปรับปรุ งสั ญญาณไฟ
จราจรแบบตั้งเวลาคงที่ ที่ได้ก ล่ าวข้างต้นในงานวิ จยั นี้ จึงจะพัฒนาและ
ออกแบบสัญญาณไฟจราจรเพื่อให้สอดคล้องกับปริ มาณการจราจรที่จะ
เกิ ด ขึ้ น จริ ง ได้ และสามารถน ามาสร้ า งแบบจ าลองเพื่ อ หาช่ ว งเวลาที่
เหมาะสมในการควบคุมไฟจราจรโดยแบบจาลองจะสามารถตอบสนอง
ต่ อ สภาพการจราจรในช่ ว งระยะเวลาต่ า งๆ ของแต่ ล ะวัน ได้ อ ย่ า ง
เหมาะสม

ออกเป็ น 11 ช่วงเวลาหลักๆ ตั้งแต่ 7:00-17:00 โดยทาการหาในช่วงวันทา
การของทางมหาวิทยาลัย วันจันทร์ถึงวันศุกร์ ในกรอบเวลา 4 สัปดาห์ ซึ่ ง
จะนามาหาค่าสู งสุ ดในช่วงเวลาที่พิจารณา และแบ่งจุดสังเกตเป็ นสองจุด
ได้แก่ 1.บริ เวณสี่ แยกอาคารอธิ การบดี 2. บริ เวณสามแยกศูนย์อาหาร ดัง
แสดงในรู ป ที่ 1 ซึ่ งข้อ มู ล ที่ ไ ด้จ ะมี ก ารน าไปวิ เ คราะห์ เ ป็ นล าดับ ดัง
รายละเอียดต่อไปนี้
1. สร้างตารางอัตราการมาในแต่ละช่วงเวลา
2. วิเคราะห์ขอ้ มูลการจราจรตามรู ปแบบสัญญาณไฟจราจร โดยแบ่งเป็ น
2.1 รู ปแบบไฟจราจรแบบคงที่ทุกช่องทางการจราจร(รู ปแบบเดิม)
2.2 รู ปแบบไฟจราจรแบบเปลี่ยนแปลงตามช่วงเวลา(รู ปแบบปรับปรุ ง)
3. การน ารู ป แบบไฟจราจรแบบเปลี่ ย นแปลงตามช่ ว งเวลาไปใช้ ใ น
สถานการณ์จริ งเพื่อเก็บข้อมูล
4. วิเคราะห์ ผลจาการเก็บข้อมูลการของจราจรที่ ใช้รูปแบบสัญญาณไฟ
จราจรแบบเปลี่ ยนแปลงตามช่ วงเวลา เปรี ยบเทียบกับรู ปแบบไฟจราจร
แบบคงที่ทุกช่องทางการจราจร จากตารางคานวณ และสถานการณ์จริ ง
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล
2

วัตถุประสงค์
1. เพื่ อ พัฒ นารู ปแบบสั ญ ญาณไฟจราจรที่ ส ามารถ
เปลี่ยนแปลงตามข้อมูลความหนาแน่นของการจราจร
2. เพื่อลดเวลารอคอยเฉลี่ยในรอบวัฏจักรสัญญาณไฟจราจร

2.บริ เวณสามแยกศูนย์อาหาร 3 ช่องทาง
ขนาดความกว้าง 6 เมตร วิ่งได้ 2 ทาง

1

วิธีการดาเนินงานวิจยั

1.บริ เวณสี่แยกอาคารอธิการบดี 4 ช่องทาง
ขนาดความกว้าง 6 เมตร วิง่ ได้ 2 ทาง

ในการศึ ก ษาวิ จ ั ย ครั้ งนี้ มี ว ัต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ ศึ ก ษาและ
พัฒนาการระบบสัญญาณไฟจราจรแบบเปลี่ ยนแปลงตามข้อมูล ความ
หนาแน่นของการจราจร โดยใช้ขอ้ มูลของปริ มาณรถในแยกที่มีสัญญาณ
ไฟจราจรในช่วงเวลาต่างๆ ซึ่ งมีวิธีการดาเนิ นการดังต่อไปนี้
1. พื้นที่ที่ใช้เก็บข้อมูล ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฎ เชี ยงราย สองจุดได้แก่
สี่ แยกบริ เวณอาคารอธิการบดี และสามแยกบริ เวณศูนย์อาหาร
2. วิธีการศึกษา และรวบรวมข้อมูล ทาการเก็บข้อมูลการจราจร เพื่อหา
อัตราการมาในช่ วงเวลาต่ างของการจราจร วิเ คราะห์ จุด บกพร่ อง และ
แนวทางการแก้ไขปั ญหา จากข้อมู ลการจราจรที่ เก็ บได้ในสถานการณ์
จริ ง โดยการบันทึกค่าจริ งตามช่วงเวลาที่กาหนด
3. เครื่ องมือที่ใช้ในการทาวิจยั โปรแกรม Microsoft excel, MATLAB
,Solver ใน Microsoft excel, Arduino 2560 และแผงวงจร Arduino

รู ปที่ 1 สี่ แยกอาคารอธิการบดี และสามแยกศูนย์อาหาร

ผลการศึกษา
สร้ างตารางอัตราการมาในแต่ละช่ วงเวลา จากการเก็บข้อมูล
ในสถานการณ์ จริ งในแต่ ละช่ วงเวลา ระยะห่ างแต่ละช่ วงเวลาอยู่ที่ 1
ชั่ว โมงตั้ง แต่ 7.00-17.00น. แบ่ ง เป็ น 11ช่ วงเวลา โดยวัด ปริ ม าณใน
ช่ วงเวลาเดิ ม เป็ นเวลา 5 วัน จันทร์ -ศุ ก ร์ และเลื อกค่ ามากที่ สุ ดเป็ นตัว
วิเคราะห์ เพื่อให้ได้ปริ มาณสูงสุดของการจราจรในแต่ละช่วงเวลา โดยจุด
สังเกตของทางทางผูท้ าวิจยั มีดว้ ยกัน 2จุดได้แก่ 1.สี่ แยกอาคารอธิ การบดี
2.สามแยกศูนย์อาหาร ซึ่งสามารถนามาสร้างเป็ นตารางได้ดงั ต่อไปนี้
1. ตารางอัตราการมาบริ เวณสี่ แยกอาคารอธิการบดี
2. ตารางอัตราการมาบริ เวณสามแยกศูนย์อาหาร
3. เวลาที่ใช้ในการผ่านแยกจราจรเฉลี่ยต่อรถยนต์หนึ่งคัน

การรวบรวมวิเคราะห์ ข้อมูล
การรวบรวมวิ เ คราะห์ ข ้อ มู ล การแก้ปั ญ หาการด าเนิ น การ
ในทางโลจิ สติ กส์ โดยวิเ คราะห์ ขอ้ มูล จากการสั งเกตพร้ อมทั้งจับเวลา
การจราจรในสถานการณ์จริ งของแต่ละช่ วงเวลา โดยมีการแบ่งช่ วงเวลา

ตารางอัตราการมาบริ เวณสี่ แยกอาคารอธิการบดี
ตารางที่ 1 อัตราการมาบริ เวณสี่ แยกอาคารอธิการบดี จุดที่ 1
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ช่วงเวลา
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ตารางอัตราการมาบริ เวณสามแยกศูนย์อาหาร
ตารางที่ 2 อัตราการมาบริ เวณสามแยกศูนย์อาหาร จุดที่ 2

เวลาที่ใช้ในการผ่านแยกจราจรเฉลี่ยต่อรถยนต์หนึ่ งคัน
จากการสังเกตปริ มาณรถยนต์ในแต่ละจุดสังเกต เราได้เลื อก
ช่องทางที่มีการจราจรหนาแน่น เพื่อหาปริ มาณสู งสุ ดที่รถยนต์จะสามารถ
ผ่านได้ในเวลา 15 วินาทีที่เป็ นเวลาของไฟเขียว โดยเริ่ มนับตั้งแต่เริ่ มไฟ
เขียวถึงรถผ่านไฟเขียวไปแล้ว ได้ดงั ตารางที่ 3
จากตารางที่ 3 จะเห็ นว่าค่าเฉลี่ ยที่ ได้จะค่าอยู่ประมาณ 2
วินาที และทาการเผื่อค่าเวลาอีก 25% จึงได้ค่าเวลาที่รถยนต์แต่ละคันใช้
ในการผ่านสัญญาณไฟจราจรเป็ น 2.5วินาที = Tv (วินาที/คัน)
ตารางที่ 3 เวลาที่ใช้ในการผ่านแยกจราจรเฉลี่ยต่อรถยนต์หนึ่ งคัน
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วิเคราะห์ขอ้ มูลการจราจรตามรู ปแบบสัญญาณไฟจราจร โดยแบ่งเป็ น
1. รู ปแบบไฟจราจรแบบคงที่ทุกช่องทางการจราจร (รู ปแบบเดิม)
โดยรู ปแบบไฟจราจรแบบคงที่ทุกช่องทางการจราจร จะมีระยะเวลาของ
สัญญาณไฟที่คงที่ดงั นี้
ระยะเวลาของไฟเขียว 15วินาที = Tg (วินาที)
ระยะเวลาของไฟเหลือง 3วินาที = Ty (วินาที)
ระยะเวลาของไฟแดง 54วินาที = Tr (วินาที)
ระยะเวลาในหนึ่งรอบสัญญาณไฟ 72วินาที =Tt (วินาที)
จากข้อมูลการอัตราการมา สามารถวิเคราะห์การจราจรได้ดงั ไปนี้
ปริ มาณของรถที่ผา่ นได้ในหนึ่ งชัว่ โมง = ((3600/Tt ) * (Tg / Tv )) (คัน)
ปริ มาณของรถยนต์ที่เหลื อในหนึ่ งชั่วโมง = ( ปริ มาณของรถในหนึ่ ง
ชัว่ โมง - ปริ มาณของรถที่ผา่ นได้ในหนึ่ งชัว่ โมง ) (คัน)

เวลาเผื่อที่ตอ้ งการในหนึ่ งชัว่ โมง = (ปริ มาณของรถยนต์ที่เหลือในหนึ่ ง
ชัว่ โมง * Tv) (วินาที)
ปริ มาณของรถเฉลี่ยที่ผา่ นได้ในหนึ่งรอบสัญญาณไฟ = ( Tg / Tv ) (คัน)
ปริ มาณของรถเฉลี่ยในหนึ่ งรอบสัญญาณไฟ = (( อัตราการมาของรถใน
ช่วงเวลานั้นๆ / 3600 ) * Tt ) (คัน)
รู ปแบบไฟจราจรแบบเปลี่ยนแปลงตามช่วงเวลา(รู ปแบบปรับปรุ ง)
รู ปแบบไฟจราจรแบบเปลี่ ยนแปลงตามช่ วงเวลา จะมี ค่าของ
สัญ ญาณไฟเขี ย ว และค่ า ของสั ญ ญาณไฟแดงที่ แ ตกต่ า งกัน ในแต่ ล ะ
ช่ อ งทางจราจร ท าให้ ร อบสั ญ ญาณไฟจราจรเปลี่ ย นไป โดยค่ า ของ
สัญญาณไฟจะขึ้นอยูก่ บั ปริ มาณของการจราจรในช่องทางการจราจรนั้นๆ
และจะมี การปรับเปลี่ ยนค่าของสัญญาณไฟตามช่ วงเวลาที่มีการกาหนด
ไว้ เพื่อให้ส อดคล้องกับ ปริ ม าณการจราจรจริ งให้มากที่ สุ ดและทาการ
สร้ างตารางเวลาของรู ปแบบสัญญาณไฟจราจรแบบเปลี่ ยนแปลงตาม
ช่วงเวลาของบริ เวณสี่ แยกอาคารอธิ การบดี ในการสร้ างรู ปแบบไฟจราจร
แบบเปลี่ ย นแปลงตามช่ วงเวลาทางผูว้ ิ จ ัยได้ใ ช้เ ครื่ องมื อ Solver ใน
โปรแกรม Microsoft Excel ในการคานวณ
การนารู ปแบบไฟจราจรแบบเปลี่ ยนแปลงตามช่ วงเวลาไปใช้
ในสถานการณ์จริ งเพื่อเก็บข้อมูล
จากข้อมูลรู ปแบบไฟจราจรแบบเปลี่ยนแปลงตามช่ วงเวลาใน
บริ เวณสี่ แยกอาคารอธิการบดี ผูว้ ิจยั ได้มีการเขียนลงในโปรแกรมควบคุม
Arduino1.8 เพื่อระบุขอ้ มูลลงในแผงวงจรควบคุม Arduino ที่ใช้ในการ
ควบคุมแบบอัตโนมัติโดยต่อพ่วงกับวงจรนาฬิกา เพื่อให้การสับเปลี่ยน
รอบสัญญาณไฟจราจรเป็ นไปตามเวลาจริ ง
วิเ คราะห์ ผลจากการเก็ บ ข้อมู ล การของจราจรที่ ใ ช้รูป แบบ
สัญญาณไฟจราจรแบบเปลี่ยนแปลงตามช่วงเวลา เปรี ยบเทียบกับรู ปแบบ
ไฟจราจรแบบคงที่ ทุ ก ช่ อ งทางการจราจร จากตารางค านวณ และ
สถานการณ์จริ ง
1. เปรี ยบเที ยบระหว่างข้อมูลการของจราจรที่ ใช้รูปแบบสัญญาณไฟ
จราจรแบบเปลี่ ยนแปลงตามช่ วงเวลา กับรู ปแบบไฟจราจรแบบคงที่ทุก
ช่องทางการจราจร จากตารางคานวณ จุดสังเกตทั้ง 2 บริ เวณ
ตัวอย่างช่ วงเวลา 8.00-9.00น. จุดสังเกตที่ 1 บริ เ วณสี่ แ ยก
อาคารอธิ การบดี สามารถลงเวลารอสัญญาณไฟแดงลงได้ 37% และ
สามารถลดเวลาสู ญเปล่าลงได้ 59% ดังแสดงในตารางที่ 4 เปรี ยบเทียบ
ระหว่างข้อมูลการของจราจร
ตารางที่ 4 เปรี ยบเทียบระหว่างข้อมูลการของจราจรจุดสังเกตที่ 1
ช่วงเวลา
เดิม
8:00-9:00

ใหม่
8:00-9:00

อัตรา
เวลาการ
การมา
มาของรถ
ของรถ
ใน1คัน
ใน1วินาที

ช่องทาง

อัตราการ
มาของรถ
ใน1ลูป

ปริมาณ
รถทีผ
่ า่ น
ได ้ใน1ลูป

เขียว

เหลือง

แดง

จานวน
ลูปต่อ
ชัว่ โมง

1
2
3
4

0.095
0.035
0.010
0.008

10.5
28.6
100.0
120.0

5.13
1.89
0.54
0.45

6.00
6.00
6.00
6.00

15
15
15
15

3
3
3
3

54
54
54
54

72
72
72
72

50
50
50
50

1
2
3
4

0.10
0.04
0.01
0.01

10.53
28.57
100.00
120.00

4.31
1.59
0.45
0.38

6.84
2.52
2.00
2.00

17
6
5
5

3
3
3
3

25
36
37
37

45
45
45
45

79
79
79
79
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ตัวอย่างช่วงเวลา 7.30-8.00น. จุดสังเกตที่ 2 สามารถลงเวลา
รอสัญญาณไฟแดงลงได้ 33% และสามารถลดเวลาสู ญเปล่ าลงได้ 45%
ดังแสดงในตารางที่ 5 เปรี ยบเทียบระหว่างข้อมูลการของจราจร
ตารางที่ 5 เปรี ยบเทียบระหว่างข้อมูลการของจราจรจุดสังเกตที่ 2
ช่วงเวลา

อัตราการ เวลาการ
ช่องทาง มาของรถ มาของรถ
ใน1วินาที
ใน1คัน

เดิม
7:30-8:00

ใหม่
7:30-8:00

อัตราการ
มาของรถ
ใน1ลูป

ปริมาณ
รถทีผ
่ า่ น
ได ้ใน1ลูป

ไฟสัญญาณ

เขียว

เหลือง

รอบ
เวลาลูป
เดิม

แดง

12.00-13.00
13.00-14.00
14.00-15.00
15.00-16.00
16.00-16.30
16.30-17.00
17.00-18.00
เฉลี่ย

จานวน
ลูปต่อ
ชัว่ โมง

1
2
3

0.07
0.05
0.03

14.81
18.75
37.50

3.65
2.88
1.44

6.00
6.00
6.00

15
15
15

3
3
3

36
36
36

54
54
54

67
67
67

1
2
3

0.07
0.05
0.03

14.81
18.75
37.50

2.43
1.92
0.96

4.80
4.00
2.00

12
10
5

3
3
3

21
23
28

36
36
36

100
100
100

อัตรา
เวลาการ
การมา
มาของรถ
ของรถ
ใน1คัน
ใน1วินาที

ช่องทาง

เดิม
7:30-8:00

ใหม่
7:30-8:00

อัตราการ
มาของรถ
ใน1ลูป

ปริมาณ
รถทีผ
่ า่ น
ได ้ใน1ลูป

ไฟสัญญาณ

เขียว

เหลือง

รอบ
เวลาลูป
เดิม

แดง

จานวน
ลูปต่อ
ชัว่ โมง

1
2
3

0.10
0.09
0.04

10.19
11.74
25.71

5.30
4.60
2.10

6.00
6.00
6.00

15
15
15

3
3
3

36
36
36

54
54
54

67
67
67

1
2
3

0.10
0.09
0.04

10.19
11.74
25.71

3.53
3.07
1.40

4.80
4.00
2.00

12
10
5

3
3
3

21
23
28

36
36
36

100
100
100

วิจารณ์ และสรุปผล
จากการศึ ก ษาวิ จ ัย การออกแบบสั ญ ญาณไฟจราจรแบบ
เปลี่ ยนแปลงตามช่วงเวลา โดยการออกแบบสัญญาณจราจรในงานวิจยั
ครั้ งนี้ จะอ้า งอิ ง จากปริ ม าณการจราจรจริ ง แล้ ว ปรั บ เปลี่ ย นค่ า เวลา
สัญญาณไฟให้สอดคล้องกับปริ มาณการจราจรในช่ วงเวลาที่กาหนด โดย
วัดผลจากค่าเวลาสูญเปล่า และเวลารอสัญญาณไฟแดง โดยเฉลี่ยตลอดทั้ง
วันบริ เวณสี่ แยก เวลารอสัญญาณไฟแดงลดลง 32% และเวลาสู ญเปล่ า
ลดลง 50% ส่ วนบริ เวณสามแยกเวลารอสัญญาณไฟแดงลดลง 41% และ
เวลาสู ญเปล่ าลดลง 58% โดยบริ เ วณสามแยกจะลดตัวชี้ วดั ได้ดี ก ว่ า
บริ เ วณสี่ แ ยกเนื่ องจากปริ ม าณการมาของรถที่ ม าในช่ วงเวลาที่ ท าการ
กาหนดสัญญาณไฟจราจรที่รูปแบบ และปริ มาณที่ใกล้เคี ยงกับของมูลที่
ทาการออกแบบระยะเวลา ดังแสดงในตารางที่ 7 และ 8
ลดเวลารอสัญญาณไฟแดง

ลดเวลาสู ญเปล่า

7.00-7.30
7.30-8.00
8.00-9.00
9.00-10.00
10.00-11.00
11.00-11.30
11.30-12.00

11%
47%
37%
35%
51%
33%
25%

36%
88%
59%
51%
72%
50%
33%

ช่วงเวลา
7.00-7.30
7.30-8.00
8.00-9.00
9.00-10.00
10.00-11.00
11.00-11.30
11.30-12.00
12.00-13.00
13.00-14.00
14.00-15.00
15.00-16.00
16.00-16.30
16.30-17.00
17.00-18.00
เฉลี่ย

ลดเวลารอสัญญาณไฟแดง
31%
33%
28%
54%
54%
43%
34%
44%
56%
56%
26%
6%
49%
54%
41%

ลดเวลาสูญเปล่า
52%
53%
45%
72%
73%
70%
51%
60%
72%
71%
49%
16%
65%
68%
58%

สรุ ปผลที่ ไ ด้ โ ดยการออกแบบสั ญ ญาณไฟจราจรแบบ
เปลี่ยนแปลงตามความความหนาแน่นของการจราจรจะมีค่าของตัวชี้ วดั ที่
ดี ก ว่าเดิ ม เนื่ องจากเวลาในการให้ สัญญาไฟนั้น เหมาะสมในช่ วงเวลา
ต่างๆ และสามารถสร้างชุดควบคุมนาไปติดตั้งได้ง่าย จากการออกแบบนี้
จะสามารถใช้เ ป็ นแนวทางในการพัฒนารู ป แบบของการควบคุ ม ไฟ
จราจรภายในพื้นที่ จังหวัดเชี ยงรายได้ต่อไป

ข้ อเสนอแนะ
ในการทาวิจยั ครั้งนี้ ในส่ วนของข้อมูลการจราจรที่ใช้ในการ
อ้างอิงควรมี การเก็บข้อมูลเพื่อเปลี่ ยนแปลงไฟสัญญาณจราจรเป็ นภาค
การศึ ก ษาไป และควรหาค่ าการอัตราการผ่านของแต่ ล ะเส้ น ทางโดย
ละเอียดเพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพของสัญญาณไฟจราจร

เอกสารอ้ างอิง
[1] B. Pongsarun and M. Phayung, A Review of Optimization and
Intelligence Approaches for Traffic Engineering in IP Network,
Information Technology Journal, Vol. 7, No. 14, July - December
2011.
[2] R. Cohen and G. Nakibly, A Traffic Engineering Approach for
Placement and Selection of NetworkServices, Proceedings of
IEEE INFOCOM, pp. 1793–1801, 2007.

ตารางที่ 7 จุดสังเกตที่ 1 บริ เวณสี่ แยก อาคารอธิการบดี
ช่วงเวลา

29%
74%
78%
21%
5%
48%
59%
50%

ตารางที่ 8 จุดสังเกตที่ 2 บริ เวณ สามแยกศูนย์อาหาร

2. เปรี ยบเทียบระหว่างข้อมู ลการของจราจรที่ ใ ช้รูป แบบสัญญาณไฟ
จราจรแบบเปลี่ยนแปลงตามช่ วงเวลา กับรู ปแบบไฟจราจรแบบคงที่ทุก
ช่ องทางการจราจร จากข้อมูล การจราจรจริ งในปั จ จุ บนั จุดสังเกตทั้ง 2
บริ เวณ ตัวอย่างช่วงเวลา 7.30-8.00น. สามารถลงเวลารอสัญญาณไฟแดง
ลงได้ 33% และสามารถลดเวลาสู ญ เปล่ า ลงได้ 53% ในตารางที่ 6
เปรี ยบเทียบระหว่างข้อมูลการของจราจร
ตารางที่ 6 เปรี ยบเทียบระหว่างข้อมูลการของจราจรจุดสังเกตที่ 2
ช่วงเวลา

22%
54%
54%
13%
3%
31%
37%
32%
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บทคัดย่อ

1. บทนํา

บทความนี้ น ํา เสนอการพยากรณ์ โลจิ ส ติ ก ส์ ด้ว ยการค้น หา
แบบนกกาเหว่า (cuckoo search: CS) ซึ่ งเป็ นเทคนิ คการหาค่าเหมาะที่สุด
แบบอภิ ศึ ก ษาสํ า นึ ก (metaheuristic optimization technique) เพื่ อ การ
พยากรณ์การขนส่ งสิ นค้าทางนํ้าบริ เวณเมืองท่าชายฝั่ งของประเทศไทย
โดยมุ่งเน้นการพยากรณ์ปริ มาณจํานวนเรื อสิ นค้าขาเข้า-ขาออก ของเรื อ
ค้า ต่ า งประเทศและเรื อ ค้า ชายฝั่ ง บริ เ วณเมื อ งท่ า ชายทะเลในฐานะ
กรณี ศึ ก ษา จากผลการจํา ลองสถานการณ์ พ บว่ า CS สามารถให้
แบบจําลองเพื่อการพยากรณ์ ปริ มาณจํานวนเรื อสิ นค้าขาเข้า-ขาออกได้
อย่างมี ประสิ ทธิ ภาพและพบว่า แบบจําลองพหุ นามอันดับสองมี ความ
แม่นยําในการพยากรณ์สูงกว่าแบบจําลองเลขชี้กาํ ลัง

การขนส่ งสิ นค้าทางนํ้าบริ เวณเมืองท่าชายฝั่งของประเทศไทย
มี ค วามสํา คัญ เป็ นอัน ดับ ต้น ๆ ของการขนส่ ง สิ น ค้า ระหว่ า งประเทศ
จากรายงานสถิติการขนส่ งสิ นค้าทางนํ้าบริ เวณเมืองท่าชายทะเล ปี พ.ศ.
2558 โดยกลุ่มสถิติวเิ คราะห์ สํานักแผนงานกรมเจ้าท่า [1] พบว่า ปริ มาณ
สิ นค้าบริ เวณเมื องท่าชายทะเลที่ ขนส่ งโดยเรื อสิ นค้าขาเข้าและขาออก
ของเรื อค้าต่ า งประเทศและเรื อ ค้าชายฝั่ งบริ เวณเมื องท่าชายทะเลในปี
พ.ศ.2558 แสดงดัง รู ป ที่ 1 ซึ่ ง ปริ มาณสิ น ค้า สู ง สุ ด 5 อัน ดับแรก ได้แก่
ผลิตภัณฑ์ปิโตเลียม สิ นค้าเบ็ดเตล็ด ไม่ระบุประเภทสิ นค้า แร่ ธาตุอื่นๆ
และแร่ เชื้ อเพลิ ง [1] เมื่ อพิจารณาจากข้อมูลเกี่ ยวกับปริ มาณจํานวนเรื อ
สิ น ค้า ขาเข้า -ขาออก ของเรื อ ค้า ต่ า งประเทศและเรื อ ค้า ชายฝั่ ง บริ เ วณ
เมื อ งท่ า ชายทะเล ตั้ง แต่ ปี พ.ศ.2549 – พ.ศ.2558 จากรายงานพบว่ า
จํานวนเรื อสิ นค้าขาเข้า-ขาออกมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นดังแสดงในรู ปที่ 2

คําสําคัญ: การพยากรณ์โลจิสติกส์, การค้นหาแบบนกกาเหว่า, การขนส่ ง
สิ นค้าตามชายฝั่ง, อภิศึกษาสํานึก

Abstract
This paper proposes logistic forecasting by cuckoo search
(CS), one of the metaheuristic optimization techniques, to forecast the
coastwise shipping in Thailand. Such the coastwise shipping is focused
on the quantity of inbound and outbound cargo ships of both foreign
trade ships and merchant ships coast seaport seashore as a case study.
As simulation results, it was found that the CS can provide the optimal
models for efficiently forecasting the quantity of inbound and outbound
cargo ships. Moreover, the second-order model obtained by the CS
yields more accurate than the exponential model.
รู ปที่ 1 ปริ มาณสิ นค้าบริ เวณเมืองท่าชายทะเลปี พ.ศ.2558 [1]

Keywords: logistic forecasting, cuckoo search, coastwise shipping,
metaheuristics
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2. แบบจําลองการพยากรณ์
จากรู ป ที่ 2 พบว่ า ข้อ มู ล มี ล ัก ษณะเป็ นข้อ มู ล เชิ ง แนวโน้ ม
จึงพิจารณาเลือกแบบจําลองเชิงเลขชี้กาํ ลัง (exponential model) ดังแสดง
ในสมการที่ (1) และแบบจําลองพหุ นามกําลังสอง (second-order polynomial model) ดังแสดงในสมการที่ (2) [13-14] เมื่ อ x คื อตัวแปรต้น ,
Fexp คือค่าพยากรณ์ ที่ได้จากแบบจําลองเชิ งเลขชี้ กาํ ลัง และ Fsec คื อค่า
พยากรณ์ที่ได้จากแบบจําลองพหุนามกําลังสอง
ค่าความคลาดเคลื่อนของการพยากรณ์ S r แสดงดังสมการที่
(3) และค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการประมาณค่า S y / x แสดง
ดังสมการที่ (4) ตามลําดับ
รูปที่ 2 จํานวนเรื อสิ นค้าขาเข้า-ขาออกบริ เวณเมืองท่าชายทะเล [1]
การพยากรณ์โลจิ สติ กส์ เป็ นเครื่ องมื อสําคัญในการวางแผน
เพื่อแก้ปัญหาการขนถ่ายวัสดุและการขนส่ งสิ นค้าอย่างเหมาะสมและมี
ประสิ ทธิภาพ การพยากรณ์โลจิสติกส์สามารถพิจารณาเป็ นปั ญหาการหา
ค่าเหมาะที่สุดในบริ บทของการหาค่าเหมาะที่สุดแนวใหม่ จากการสํารวจ
งานวิจยั ที่ เกี่ ยวข้องพบว่า ได้มีการนําเทคนิ คการหาค่าเหมาะที่ สุดแบบ

Fexp   0 e1t

(1)

Fsec   0  1 x   2 x 2

(2)

n

Sr 

n

 ei2   ( yi  Fi ) 2
i 1

อภิ ศึ ก ษาสํ า นึ ก (metaheuristic optimization technique) มาใช้ เ พื่ อ การ
พยากรณ์ทางอุตสาหกรรม เทคโนโลยี และพลังงานมากยิ่งขึ้น อาทิเช่ น
การประยุ ก ต์ ก ารหาค่ า เหมาะที่ สุ ด แบบฝู ง อนุ ภ าค (particle swarm
optimization: PSO) เพื่อการพยากรณ์ความต้องการพลังงาน [2], การหา
ค่ าเหมาะที่ สุดแบบอาณานิ ค มมด (ant colony optimization: ACO) เพื่ อ
การพยากรณ์ ค วามต้อ งการพลัง งาน [3], การประยุก ต์ข้ ัน ตอนวิ ธี เ ชิ ง
พัน ธุ ก รรม (genetic algorithm: GA) เพื่ อ การพยากรณ์ ค วามต้อ งการ
นํ้ามัน [4] ฟอสซิ ล [5] และการขนส่ ง [6], การใช้โครงข่ายประสาทเทียม
(artificial neural network: ANN) เพื่ อ พยากรณ์ ค วามต้อ งการพลัง งาน
เพื่อการขนส่ ง [7], การประยุกต์การอบอ่อนจําลอง (simulated annealing:
SA) เพื่อพยากรณ์ความต้องการพลังงานปิ โตเลียม [8] และการใช้ ACO
เพื่อพยากรณ์ความต้องการพลังงานไฟฟ้ า [9] เป็ นต้น
ในปี ค.ศ.2009 Yang และ Deb ได้น ํา เสนอการค้น หาแบบ
นกกาเหว่ า (cuckoo search: CS) [10] ซึ่ งเป็ นอภิ ศึ กษาสํ า นึ กที่ มี
ประสิ ทธิ ภ าพเหนื อ กว่ า GA และ PSO [10] อี ก ทั้ ง ยัง ได้ รั บ พิ สู จ น์
คุ ณ สมบัติการลู่ เ ข้า หาผลเฉลยวงกว้า ง (global convergence) [11] และ
ได้ถูกนําไปประยุกต์ใช้เพื่อแก้ปัญหาทางวิศวกรรมอย่างแพร่ หลาย [1012] บทความนี้ จึ ง ได้ป ระยุก ต์ CS เพื่ อ สร้ า งแบบจํา ลองสํ า หรั บ การ
พยากรณ์ปริ มาณจํานวนเรื อสิ นค้าขาเข้า-ขาออก ของเรื อค้าต่างประเทศ
และเรื อ ค้า ชายฝั่ ง บริ เ วณเมื อ งท่ า ชายทะเลของประเทศไทยในฐานะ
กรณี ศึกษา โดยให้การเปรี ยบเทียบระหว่างแบบจําลองเชิงเลขชี้กาํ ลังและ
แบบจําลองพหุนามกําลังสอง

Sy/ x 

(3)

i 1

Sr
n2

(4)

คุณภาพของการพยากรณ์จะพิจารณาจากค่าสัมประสิ ทธิ์ ของ
การกํ า หนด (coefficient of determination) r 2 และค่ า สั ม ประสิ ทธิ์
สหสัมพันธ์ (correlation coefficient) r ดังแสดงในสมการที่ (5) และ (6)
เมื่ อ St แสดงดัง สมการที่ (7) และ y คื อ ค่ า เฉลี่ ย ของตัว แปรตาม y
การพยากรณ์ที่ดีที่สุดจะเกิดขึ้นเมื่อ S r  0 หรื อ r 2  1 [13-14]
r2 

(5)

St  S r
St

r  r2 

St  S r
St

n

St 

 ( yi  y ) 2

(6)
(7)

i 1

3. การค้ นหาแบบนกกาเหว่ า
การค้นหาแบบนกกาเหว่า หรื อ CS มีข้ นั ตอนวิธีที่เลียนแบบ
พฤติกรรมการวางไข่ของนกกาเหว่าในรังของนกอื่น [10] นกกาเหว่าจะ
บินแบบเลวี (Lévy flight) เพื่อวางไข่ในรังของนกอื่นที่ถูกเลื อกแบบสุ่ ม
จากนั้นแม่นกเจ้าของรังจะตรวจสอบไข่แปลกปลอมโดยอาศัยค่าความ
น่ าจะเป็ น pa ถ้าแม่นกเจ้าของรั งพบไข่ของนักกาเหว่า จะกําจัดไข่ ของ
นกกาเหว่าด้วยการเขี่ยไข่ทิ้งหรื อทิ้งรังของตนไป ซึ่ งไม่ว่าจะเป็ นกรณี ใด
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จะถือว่าไข่ของนกกาเหว่าเสี ยหาย ดังนั้นนกกาเหว่าจะบินแบบเลวีอีกครั้ง
เพื่อวางไข่ในรังของนกอื่นชดเชยไข่ที่เสี ยหายไป กระบวนการดังกล่าวจะ
ดําเนิ นไปจนกระทัง่ ผลเฉลยดี ที่สุดถูกค้นพบ ขั้นตอนวิธีของ CS อาศัย
ความสั ม พัน ธ์ ท างคณิ ต ศาสตร์ ด ั ง สมการที่ (8) – (9) เมื่ อ x(t+1) คื อ
ผลเฉลยใหม่ และ x(t) คือผลเฉลยปั จจุบนั ขนาดขั้นการค้นหา (step-size)
s สามารถคํานวณได้จากสมการที่ (10) เมื่อ u และ v คือการแจกแจงแบบ
เอกรู ปดังสมการที่ (11) ซึ่ งค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของ u และ v แสดงดัง
สมการที่ (12) ขั้นตอนวิธีของ CS แสดงด้วยรหัสเทียมดังรู ปที่ 3
(t 1)

Lévy  u  t  ,

s

(8)

(t )

 x i    Lévy()

xi

ขั้น ตอนวิ ธี ข อง CS ได้ รั บ การพัฒ นาเป็ นโปรแกรมการค้น หาด้ ว ย
MATLAB ที่ ประมวลผลบนเครื่ องคอมพิ วเตอร์ Intel(R) Core(TM) i53470 CPU@3.60GHz, 4.0GB-RAM โ ด ย ที่ ค่ า พ า ร า มิ เ ต อ ร์ ข อ ง CS
กํา หนดตามข้อ แนะนํา ของ Yang และ Deb [10-11] ดัง นี้ จํา นวนรั ง
n = 40, ค่ า ความน่ า จะเป็ นของการที่ แ ม่ น กเจ้ า ของรั ง จะค้ น พบไข่
แปลกปลอม pa = 0.2 และจํานวนรอบการค้นหาสู ง สุ ด MaxGen = 500
ถูกกําหนดให้เป็ นเงื่อนไขยุติการค้นหา ขอบเขตการค้นหาค่าสัมประสิ ทธิ์
 0 และ 1 ของแบบจํา ลองเชิ ง เลขชี้ กํา ลัง คื อ  0  [1  10 6 , 2  10 6 ]
และ 1  [0, 0.5] และขอบเขตการค้นหาค่ าสัมประสิ ทธิ์  0 , 1 และ
 2 ของแบบจําลองพหุ นามกําลังสองคื อ  0  [1  105 , 2  105 ], 1 
[5  10 2 ,  3  10 2 ] แล ะ  2  [3  10 2 , 4  10 2 ] ดํ า เ นิ น กา รค้ น ห า
จํานวน 40 ครั้ง เพื่อค้นหาคําตอบที่ดีที่สุด จากผลการทดสอบพบว่า CS
ใช้เวลาในการค้นหาเฉลี่ ยเท่ากับ 1.0125 วินาที สําหรับแบบจําลองเชิ ง
เลขชี้กาํ ลัง และ 1.5712 วินาที สําหรับแบบจําลองพหุนามกําลังสอง
จากผลการทดสอบ แบบจําลองเชิงเลขชี้กาํ ลังและแบบจําลอง
พ หุ น า ม อั น ดั บ ส อ ง ที่ ไ ด้ จ า ก CS แส ดง ดั ง ส ม กา รที่ ( 1 3 ) แล ะ
(14) ตามลํา ดับ ซึ่ งพบว่า แบบจํา ลองเชิ ง เลขชี้ กํา ลัง มี ค่ า r 2  0.7782
ในขณะที่แบบจําลองพหุ นามอันดับสองมีค่า r 2  0.8143 แสดงให้เห็น
ว่า แบบจํา ลองพหุ น ามอัน ดับ สองที่ ไ ด้จ าก CS มี ค วามแม่ น ยํา ในการ
พยากรณ์ที่สูงกว่าแบบจําลองเชิงเลขชี้กาํ ลัง รู ปที่ 4 แสดงผลการพยากรณ์
ซึ่ งพบว่าในปี พ.ศ.2559 – 2562 ปริ มาณจํานวนเรื อสิ นค้าขาเข้า-ขาออก
ของเรื อค้า ต่ างประเทศและเรื อค้าชายฝั่ ง บริ เ วณเมื อ งท่ า ชายทะเลของ
ประเทศไทยจะเพิ่ ม ขึ้ น อย่า งต่ อ เนื่ อ ง จากปี พ.ศ.2558 ประมาณ 1.49
แสนเที่ยวลํา ไปเป็ นประมาณ 1.82 แสนเที่ยวลํา ในปี พ.ศ.2562

(9)

1   3

(10)

u
| v |1 / 

(11)

u  N (0,  u2 ), v  N (0,  v2 )
1/ 

 (1   ) sin( / 2) 

 [(1   ) / 2] 2 (  1) / 2 

u  

, v 1

(12)

Initialized:
- Objective function f(x), x = (x1,…,xd)T.
- Generate initial population of n host nests xi (i = 1, 2,…,n).
while (t < MaxGen) or (termination criteria: TC)
- Get the j cuckoo randomly by Lévy flight.
- Evaluate its quality by the given objective function Fi.
- Choose a nest j among n nests randomly.
if (Fi < Fj)
- Replace j by the new solution.
end
- A fraction (pa) of worse nests are abandoned,
and build new ones at new locations via Lévy flight.
- Keep best solution (or nests with quality solutions).
- Rank the solutions and find the current best.
end
- Report the best solution found.

1.9
1.8

Fexp  1.0330 10 6 e 0.0320t

(13)

Fsec  1.1092  10 5  4.6560  10 2 x  3.9769  10 2 x 2

(14)

105
raw data
exponential model by CS
second-order polynomial model by CS

1.7

รูปที่ 3 ขั้นตอนวิธีของ CS

1.6
1.5

4. ผลการทดสอบและการอภิปรายผล

1.4
1.3

ในงานวิ จ ัย นี้ ได้ป ระยุ ก ต์ CS เพื่ อ คํา นวณค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์
 0 และ 1 ของแบบจํา ลองเชิ ง เลขชี้ กํา ลัง ในสมการที่ (1) และค่ า
สั ม ประสิ ท ธิ์  0 , 1 และ  2 ของแบบจํา ลองพหุ น ามกํา ลัง สองใน
สมการที่ (2) ที่เหมาะสมสําหรับพยากรณ์ปริ มาณจํานวนเรื อสิ นค้าขาเข้าขาออก ของเรื อค้าต่างประเทศและเรื อค้าชายฝั่งบริ เวณเมืองท่าชายทะเล

1.2
1.1
1
2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562

พ.ศ.

รู ปที่ 4 ผลการพยากรณ์ปริ มาณจํานวนเรื อสิ นค้าขาเข้า-ขาออกด้วย CS
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5. สรุ ป
บทความนี้ น ํา เสนอการประยุกต์การค้นหาแบบนกกาเหว่า
หรื อ CS เพื่อการพยากรณ์ โลจิสติกส์ ข้อมูลจากรายงานสถิ ติการขนส่ ง
สิ น ค้า ทางนํ้า ของประเทศไทยในปี พ.ศ. 2558โดยกลุ่ ม สถิ ติ วิ เ คราะห์
สํ า นัก แผนงานกรมเจ้า ท่ า ได้ถู ก นํา มาใช้ฐ านะกรณี ศึ ก ษา เพื่ อ การ
พยากรณ์ปริ มาณจํานวนเรื อสิ นค้าขาเข้า-ขาออก ของเรื อค้าต่างประเทศ
และเรื อค้าชายฝั่งบริ เวณเมืองท่าชายทะเล จากผลการจําลองสถานการณ์
พบว่า CS สามารถให้แบบจําลองเพื่อการพยากรณ์ ปริ มาณจํา นวนเรื อ
สิ นค้าขาเข้า-ขาออกได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ แบบจําลองพหุ นามอันดับสองที่ ไ ด้จ าก CS มี ค วามแม่ น ยํา ในการพยากรณ์ ที่ สู ง กว่า แบบจํา ลอง
เชิงเลขชี้กาํ ลัง โดยในปี พ.ศ.2559 – 2562 ปริ มาณจํานวนเรื อสิ นค้าขาเข้าขาออกของเรื อค้าต่างประเทศและเรื อค้าชายฝั่ งบริ เวณเมืองท่าชายทะเล
จะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่ อง จากประมาณ 1.49 แสนเที่ยวลําในปี พ.ศ.2558
ไปเป็ นประมาณ 1.82 แสนเที่ยวลําในปี พ.ศ.2562
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การหาเส้ นทางทีส่ ้ ั นทีส่ ุ ดของการหยิบสิ นค้ าตามใบสั่ งในคลังสิ นค้ าด้ วยเงื่อนไขระยะทางและนา้ หนัก
Finding Shortest Way of Picking up Goods According to Order in Warehouse with Distance and Weight
Conditions.
ธนาวุฒิ ธนวาณิชย์ 1 ธัญญาเรศ จันทร์ แก้ว2 อธิคม ศิริ3 กมล บุญล้ อม4 อนุสรณ์ ใจแก้ ว5 ภูมิพงษ์ ดวงตั้ง6 และกฤตกรณ์ ศรีวนั นา7
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สานักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
80 ถนนพหลโยธิ น ตาบลบ้านดู่ อาเภอเมือง จังหวัดเชี ยงราย 57100 โทรศัพท์ 053-776395 E-mail: googgig.tyr@gmail.com

results show that the proposed method can obtain the
reasonable path with lower energy consumption than the
traditional method.

บทคัดย่ อ
การวางแผนการเลื อ กเส้ น ทางในสิ น ค้า คงคลัง ค านึ ง ถึ ง
ระยะทางที่ส้ นั ที่สุด ในปั จจุบนั มีการนาเอาระบบอัตโนมัติสาหรับบรรทุก
สิ นค้าในคงคลังขนาดใหญ่ ซึ่ งวางแผนเลื อกเส้นทางที่นาระบบอัตโนมัติ
เหล่ านี้ มาใช้จาเป็ นต้องค านึ งนอกจากระยะทาง คื อ น้ าหนัก ที่ บรรทุ ก
ตลอดเส้นทางที่ได้รับมอบหมาย เนื่ องจากปั จจัยนี้ ส่งผลต้องพลังงานที่ใช้
ในการเดิ น ทาง ดัง นั้น งานวิ จ ัย นี้ ได้น าฟั ง ก์ ช่ัน อรรถประโยชน์ เพื่ อ
คานวณหาความสาคัญของปั จจัยทางด้าน ระยะทางและน้ าหนักบรรทุก
เพื่ อ ให้ ไ ด้เ ส้ น ทางที่ เ หมาะสมที่ สุ ด ในการเลื อ กหยิ บ สิ น ค้า ร่ ว มกับ
ขั้นตอนหาเส้ น ทางที่ ส้ ั นที่ สุ ด ด้ ว ยวิ ธี ข องไดก์ ส ตรา ( Dijkstra’s

Keywords: Shortest path, Bi-objective optimization,
Dijkstra's Algorithm
1.บทนา
ในคลังสิ นค้าแบบอัตโนมัติเนื่ องจากต้องมีการวางแผนการ
หยิ บ สิ นค้ า ที่ ใ ช้ ร ถเข็ น บรรทุ ก สิ นค้ า ส าหรั บ การหยิ บ สิ นค้ า ที่ มี
ประสิ ท ธิ ภ าพได้น้ ั น นอกจากต้อ งค านึ ง ถึ ง ระยะทางแล้ว ยัง ต้อ งให้
ความสาคัญกับน้ าหนักที่ บรรทุกด้วย เพราะทั้งสองปั จจัยนี้ มีผลต่อการ
สิ้ นเปลื องพลังงาน ซึ่ งในงานวิจยั ก่ อนหน้านี้ ได้คานึ งถึ งปั จจัยทางด้าน
ระยะทาง หรื อน้ าหนักสิ นค้ามาคานวณหาเส้นทางที่เหมาะสมที่สุดเพียง
ปั จจัยเดี ยว อย่างไรก็ ตามผูว้ ิ จยั พบว่าในคลังสิ น ค้าแบบอัตโนมัติที่ใ ช้
รถเข็นบรรทุกสิ นค้าต้องใช้ปัจจัยทั้งสอง คือ ระยะทางรวม และน้ าหนักที่
บรรทุกสิ นค้ามาคานวณ เพื่อหาเส้นทางที่เหมาะสม
ดังนั้น ในงานวิจยั นี้ ได้เ สนอการวางแผนการหยิบสิ น ค้าจาก
เส้นทางที่มีระยะทางและน้ าหนักรวมกันแล้วเหมาะสมที่สุด จึงนาเสนอ
ฟังก์อรรถประโยชน์ ในการคานวณหาความสาคัญของปั จจัยทั้งสอง เพื่อ
วางแผนค้นหาเส้นทางการหยิบสิ นค้าในคลัง และประยุกต์ใช้กบั ขั้นตอน

Algorithm) ผลการทดลองการหาเส้นทางที่เหมาะสมที่สุดด้วย พบว่า
วิธีการที่นาเสนอสามารถหาเส้นทางที่เส้นพร้ อมกับน้ าหนักรวมของการ
บรรทุกที่ประหยัดพลังงานได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
คาสาคัญ: เส้นทางที่ส้ นั ที่สุด การหาค่าที่เหมาะสมแบบสองปั จจัย ไดก์
สตรา

Abstract
In general, a route planning problem only takes the
shortest distances into account. Nowadays, the automation
system such as robot often used to pick up the goods in the
warehouse. Thus, the total weight that carried through the
assigned path is another importance factor, because the
energy usage of the pickup machine depends on the factor. In
this work, we adopt the utility function to compute the
significance of two factors that used as the weight of edge on
the graph. Then, the graph is taken as input into the Dijkstra's
algorithm for finding the shortest path. The experimental

วิธีข องไดก์ส ตรา ( Dijkstra’s Algorithm) ประโยชน์จากงานวิจยั
ดัง กล่ า ว จะช่ ว ยให้ ผู ้ใ ช้ ไ ด้เ ส้ น ทางที่ ส้ ัน ที่ สุ ด และเป็ นเส้ น ทางที่ ใ ช้
พลังงานน้อยที่สุด ซึ่ งช่ วยให้ประหยัดเวลาในการทางาน และลดระยะ
ทางการเดินหยิบสิ นค้าภายในคลังสิ นค้าลงได้

2. ทฤษฎีทเี่ กีย่ วข้ อง
ในการวิจยั นี้ ได้ทาการศึกษาหลักการของทฤษฎีที่เกี่ ยวข้องกับการพัฒนา
ระบบที่สามารถนามาประยุกต์ใช้งานได้
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2.1 การหาเส้นทางที่ส้ นั ที่สุด (Shortest Paths Algorithm)
เป็ นปั ญหาการเลื อกเส้นทางของการหยิบสิ นค้าตามใบสั่งจากจุดเริ่ มต้น
ไปยังจุดปลายทาง ซึ่งมีหลายเส้นทางให้เลือก สามารถกาหนดเป็ นผังการ
เดินทางหรื อโครงข่ายของเส้นทาง [1] ปั ญหาการเลือกเส้นทางของการ
หยิบสิ นค้าตามใบสั่งนี้ จะคล้ายกับ ปั ญหาการเลื อกเส้ น ทางที่ ส้ ัน ที่ สุ ด
(Shortest path problem) ซึ่ งเป็ นการเลื อกเดิ นทางผ่านปมต่างๆใน
โครงข่ายเพื่อให้มีระยะทางที่ส้ นั ที่สุด ซึ่ งเป็ นเทคนิ คทางคณิ ตศาสตร์ ที่จะ
หาคาตอบอย่างมีระบบ และวิธีน้ ี สามารถแก้ปัญหาเส้นทางที่ส้ นั ที่สุดได้
อย่างมี ประสิ ทธิ ภาพ [2] [3] ขั้นตอนวิธีของไดก์สตรา ( Dijkstra's

ภาพที่ 1: ระบบการท างานของการหาเส้นทางที่ ส้ ัน ที่ สุด ในการหยิบ
สิ นค้าตามใบสัง่ ในคลังสิ นค้าด้วยเงื่อนไขระยะทาง และน้ าหนัก

algorithm) [4] [5] โดยพิจารณาจากกราฟระบุทิศทางที่ทุกๆเส้นเชื่อมมี

3.2 แผนผังจาลองคลังสิ นค้า

ค่า น้ า หนัก เป็ นบวก ใช้ท ฤษฎี ก ราฟในการแก้ปัญ หา เป็ นอัล กอลิ ทึ ม
สาหรับ การค้นหาเส้น ทางหรื อระยะทาง ที่ ส้ ัน ที่ สุด สามารถใช้ได้ก ับ
กราฟทั้งแบบมีทิศทางและไม่มีทิศ ทาง โดยจะค้นหาจากระยะทางสั้น
ที่สุดจากจุดยอดหนึ่ง ไปยังจุดยอดใด ๆ เพื่อให้ได้เส้นทางที่มีระยะทางที่
สั้นที่สุด [6]

แผนผังจาลองคลังสิ นค้าโดยกาหนดให้จุดทางเข้าคลังสิ นค้า
เป็ น A, ตาแหน่ งสิ นค้าที่ 1 เป็ น B, ตาแหน่ งสิ นค้าที่ 2 เป็ น C ตาแหน่ ง
สิ นค้าที่ 3 เป็ น D, ตาแหน่งสิ นค้าที่ 4 เป็ น E , ตาแหน่งสิ นค้าที่ 5 เป็ น F

, ตาแหน่งสิ นค้าที่ 6 เป็ น G และจุดทางออกคลังสิ นค้าเป็ น H ตามลาดับ
ดังภาพที่ 2

ซึ่ งงานวิ จ ัย นี้ จะใช้ ข้ ัน ตอนวิ ธี ข องไดก์ ส ตรา ( Dijkstra's

algorithm) ในการหาเส้นทางที่ส้ นั ที่สุดของการหยิบสิ นค้าตามใบสั่งใน
คลังสิ นค้าด้วยเงื่อนไขระยะทางและน้ าหนัก เพราะเป็ นการค้นหาเส้นทาง
เพียงเส้นทางเดียว ซึ่งเส้นทางที่คน้ หาได้เป็ นเส้นทางที่ส้ นั ที่สุดเท่านั้น

3. ขั้นตอนการดาเนินงาน

ภาพที่ 2: จาลองคลังสิ นค้า

ขั้นตอนและวิธีการของการหาเส้นทางที่ส้ นั ที่สุดของการหยิบสิ นค้าตาม
ใบสั่งในคลังสิ นค้าด้วยเงื่ อนไขระยะทาง และน้ าหนัก ได้แบ่งขั้นตอน
และวิธีการออกเป็ น 9 ขั้นตอน ดังต่อไปนี้

3.3 โครงสร้างข้อมูลแบบกราฟจาลองคลังสิ นค้า
กราฟเป็ นโครงสร้ า งที่ น ามาใช้ เ พื่ อ แสดงความสั ม พัน ธ์
ระหว่างวัตถุ โดยแทนวัตถุดว้ ยจุดเชื่ อม และเชื่ อมโยงความสัมพันธ์ดว้ ย
เส้นเชื่ อม เขียนในรู ปของสัญลักษณ์ได้เป็ นส่ วนประกอบของกราฟ G =

3.1 ภาพรวมของระบบ
การทางานของการหาเส้นทางที่ส้ นั ที่สุดของการหยิบสิ นค้าตามใบสัง่ ใน
คลังสิ นค้าด้วยเงื่อนไขระยะทาง และน้ าหนักในขั้นตอนที่ 1 ลูกค้าออก

(V,E) จุดยอด V(G) ได้แก่ A, B, C, D, E, F, G, H และเซตของจุด
ยอดแทนด้วย V(G) = {A, B, C, D, E, F, G, H} ดังภาพที่ 4

ใบสั่งซื้ อสิ นค้า ขั้นตอนที่ 2 เพิ่มข้อมูลสิ น ค้าตามรายการใบสั่งซื้ อจาก
ลู ก ค้าลงสู่ ระบบ ขั้น ตอนที่ 3 รั บ ใบสั่งซื้ อ สิ น ค้าจากลู ก ค้า แล้วน ามา
ค้นหาเส้นทางการหยิบสิ นค้าภายในคลัง ขั้นตอนที่ 4 โปรแกรมทาการ
ประมวลผล โดยน ารายการสิ น ค้ า จากใบสั่ ง ซื้ อ ภายในฐานข้ อ มู ล
มาประ มวล ผล โดยใ ช้ อ ั ล ก อริ ทึ ม ข องไดก์ ส ตรา ( Dijkstra’s

algorithm) ซึ่ งเป็ นการหาเส้นทางที่ ส้ นั ที่สุดในการหยิบสิ นค้า ขั้นตอน
ที่ 5 โปรแกรมแสดงผลออกมาเป็ นเส้นทางการหยิบสิ นค้า และขั้นตอนที่
6 หยิบสิ นค้าตามเส้นทางที่เลือก ดังภาพที่ 1
ภาพที่ 4: กราฟโครงสร้างจาลองคลังสิ นค้า
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3.4 ตัวอย่างรายการใบสัง่ ซื้อสิ นค้า

3.6 ขั้น ตอนและอัล กอลิ ทึ ม ที่ ป ระยุก ต์ใ ช้ เ พื่ อเป็ นตัวแปรตัด สิ น ใจหา
เส้นทาง
ขั้น ตอนนี้ จะค านวณหาเส้ น เชื่ อม E(G) ของกราฟทุก เส้น
เชื่ อ มโยงที่ มี ค วามสั ม พัน ธ์ ก ัน ด้ว ยเส้ น เชื่ อ ม มี ก ารพิ จ ารณาทางด้า น
คณิ ตศาสตร์ ประยุกต์ใช้ Utility Function มาวิเคราะห์การตัดสิ นใจเลือก
ด้วย 2 ปั จจัย คือระยะทาง และน้ าหนัก โดยใช้สมการในคานวณหาเส้น
เชื่ อมดังนี้
(1)

ตัวอย่างรายการใบสั่งซื้ อสิ น ค้า กรณี ศึก ษาสั่งซื้ อจานวน 3
รายการได้แก่ รหัสสิ นค้า 10001 ชื่ อสิ นค้า BBBB มีน้ าหนัก 10 kg
สั่งซื้ อจานวน 1 ชิ้น อยูโ่ ซน B, รหัสสิ นค้า 10002 ชื่ อสิ นค้า CCCC มี
น้ าหนัก 5 kg สั่งซื้ อจานวน 1 ชิ้ น อยูโ่ ซน C, และรหัสสิ นค้า 10003
ชื่ อสิ นค้า DDDD มี น้ าหนัก 8 kg สั่งซื้ อจานวน 1 ชิ้ น อยู่โซน D
ตามลาดับ ดังตารางที่ 3.1
ตารางที่ 3.1 ตัวอย่างรายการสิ นค้าตามใบสัง่ ซื้ อสิ นค้า
รายการใบสัง่ ซื้ อสิ นค้า
รหัสสิ นค้า ชื่อสิ นค้า น้ าหนัก (kg) จานวน

ถ้าให้ความสาคัญของ ∑W = WD + WI มีค่าเท่ากับ 1 กาหนด
WD = 0.3, WI = 0.7, WD คือค่า Weigth ระยะทาง, Dij คือระยะทางระหว่าง
โหนด i และ j, WI คือค่า Weigth สิ นค้า, Iiw คือเซตของจุดยอด ซึ่ งค่า
E(G) ของกราฟ คือค่าของเส้นเชื่ อม สามารถเขียนเป็ นอัลกอลิ ทึมหาเส้น
เชื่ อมได้ดงั นี้

โซน

10001
10002
10003

BBBB
10
1
B
CCCC
5
1
C
DDDD
8
1
D
จากตารางที่ 3.3 สามารถเขียนในรู ปแบบเซตรายการสิ นค้าได้
เซต Liwเมื่อ L คือสิ นค้า, i คือลาดับรายการสิ นค้า และ w คือน้ าหนัก
สิ นค้า สามารถเขียนเซต L ได้ดงั นี้
Liw= { (1,10), (2,5), (3,8) }

อัลกอริ ทึม 1: คานวณค่า Utility Function บน Edge
1: for each Eij  E
2:
d [Eij ] = WDDij + WiIiw ;
3: Call Dijkstra
ในกราฟโดยพิจารณาหาเส้นทางที่ ส้ ันที่ สุดไปที ละจุดเรื่ อยๆ
จนครบ สามารถเขียนเป็ นอัลกอลิทึมหาเส้นทางได้ดงั นี้

3.5 เส้นเชื่ อมกราฟของเส้นทางในคลังสิ นค้าโดยกาหนด WD = 0.3,
WI = 0.7

อัลกอริ ทึม 2: ไดก์สตรา
1: Dijkstra ( G = ( V, E ), s )
2: for each v  V
3:
d [ v ] = ; p [ v ] = null;
4: d [ s ] = 0
5: for each v  Adj ( u ) {
6:
if ( d [ u ] + w ( u, v ) < d [ v ] )
7:
d [ v ] = d [ u ] + w ( u, v )
8:
p[v]=u

ตารางที่ 3.2 เส้นเชื่ อมกราฟของเส้นทางในคลังสิ นค้าโดยกาหนด WD

= 0.3, WI = 0.7
i
A
j
A 0
B 8.2
C 5
D 7.1
E 5.3
F 5.1
G 7.5
H 0

B

C

D

E

F

G

H

0
0
4.1
6.5
6.2
3.3
6
11

0
7.6
0
8.3
4.7
3.9
5.7
12

0
7.9
6.2
0
5.9
3.9
6.6
8

0
9.7
4.7
8
0
4.2
5.1
9

0 0
8.2 8.8
5.3 5
7.4 8
5.6 4.4
0 3.3
5.4 0
5 6

0
0
0
0
0
0
0
0

3.7 การหาค่าพลังงานที่ใช้
การหาค่ า พลัง งานจะช่ ว ยให้ ท ราบว่ า เส้ น ทางนั้น ต้อ งใช้
พลังงานเท่าใด ในกรณี ที่เ ส้น ทางมี ค่ าเท่ ากันมากกว่าหนึ่ งเส้ น ทาง ซึ่ ง
ไม่ได้หมายความว่าทุกเส้นทางจะใช้พลังงานเท่ากันเสมอไป โดยงานเป็ น
ปริ มาณที่สามารถคานวณได้จากความสัมพันธ์ดงั สู ตรคานวณหางานดังนี้
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(2)
เมื่อ Ep แทน พลังงานศักย์โน้มถ่วง มีหน่ วยเป็ นจูล (J), m
แทน มวลของวัตถุ มีหน่ วยเป็ นกิ โลกรัม (kg), g แทนความเร่ งเนื่ องจาก
แรงโน้มถ่วงของโลก, h แทน ระยะหรื อความสู ง มีหน่วยเป็ นเมตร (m)
ภาพที่ 5: กราฟผลการทดลองหาระยะทางรวม

4. วิธีการวิจยั
การทดลองเพื่ อ หาประสิ ทธิ ภ าพการหาเส้ น ทางโดยใช้
ขั้นตอนวิธีของไดก์สตราระบบเก่า และการหาเส้นทางโดยใช้ข้ นั ตอนวิธี
ของไดก์สตราระบบที่พฒั นาขึ้นใหม่ โดยแบ่งการทดลองออกตามจานวน
รายการสิ นค้า 3 และ 4 รายการ ซึ่ งทดลองรายการละ 3 ครั้ง สามารถ
สรุ ปผลการทดลองได้ดงั ต่อไปนี้

ภาพที่ 6: กราฟผลการทดลองหาพลังงานที่ใช้ท้ งั หมด

ตารางที่ 3.3 ผลการทดลองการใช้ข้ นั ตอนวิ ธีของไดก์สตราระบบเดิ ม
จานวนสิ นค้า 3 รายการ
ครั้งที่
เส้นทางการเรี ยงลาดับ
ระยะทาง
พลังงาน
1
A>D>B>C>H
24
784.8
2
A>E>F>C>H
28
922.14
3
A>G>B>F>H
27
1304.73
ค่าเฉลี่ย
26.3
1003.89

6. สรุ ปผลการวิจยั

ตารางที่ 3.4 ผลการทดลองการใช้ ข้ นั ตอนวิ ธีข องไดก์ส ตราระบบที่
พัฒนาขึ้นใหม่ จานวนสิ นค้า 3 รายการ
ครั้งที่ เส้นทางการเรี ยงลาดับ ค่า Utility
พลังงาน
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1

A>C>B>D>H

25.4

676.89

2

A>F>E>C>H

27.8

784.8

3

A>F>G>B>H

29.2

1187.01

ค่าเฉลี่ย

27.5

882.9

จากปั ญหาของงานวิจยั จึงนาเอา Utility Function มาพิจารณา
จากปั จจัยด้านระยะทาง และน้ าหนัก เพื่อคานวณหาเส้นทางที่เหมาะสม
ในการหยิบสิ นค้าในคลัง ซึ่ งนามาประยุกต์ใช้ข้ นั ตอนวิธีของไดก์สตรา
(Dijkstra's algorithm) ผลการวิจยั สรุ ปได้ว่า ประโยชน์ของงานวิจยั ชิ้ นนี้
จะช่วยให้ประหยัดเวลาในการทางานลงได้ จากผลการทดลองสรุ ปได้ว่า
การหาเส้นทางด้วยขั้นตอนวิธีของไดก์สตราระบบใหม่ช่วยลดระยะทาง
ลงได้ 42.56% และลดการสิ้ นเปลืองของพลังงานลงได้ถึง 71.43%

5. ผลการวิจยั
การเปรี ยบเทียบประสิ ทธิ ภาพของระบบจากการวิจยั ค้นหา
เส้นทาง กราฟที่ใช้หาระยะทางรวม โดยระบบเดิ มมี ระยะทางรวมอยู่ที่
26.3 เมตร ระบบที่พฒั นาขึ้นใหม่มีระยะทางรวมอยูท่ ี่ 27.5 เมตร ดังภาพที่
4 และกราฟที่ใช้หาพลังงานรวม โดยระบบเดิ มใช้พลังงานทั้งหมดไป
1003.89 จูล ระบบที่พฒั นาขึ้นใหม่ใช้พลังงานทั้งหมดไป 882.9 จูล ดัง
ภาพที่ 5
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ระบบนับและแยกประเภทรถโดยใช้ การประมวลผลภาพ
Vehicles Counting and Classification Using Image Processing
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บทคัดย่อ
black and white dots. . It counts the size of the object to detect the car
that ran into frame. And count the number of cars. Can classify the
cars by usings K-Nearest Neighbor Algorithm or K-NN main features
is size of car to find out type of car. By measuring performance using
10-fold cross-validation The vehicle classification is 89.06%.

ระบบนับและแยกประเภทรถโดยใช้ การประมวลผลภาพ เป็ นการ
นาเอาภาพวิดีโอที่ ทาการบันทึ กแล้ วมาประมวลผล เพื่อนาไปใช้ ในการ
นั บ และคั ดแยกประเภทของยานพาหนะ โดยใช้ ก ารแบ่ งไฟล์ วิ ดี โ อ
ออกเป็ นเฟรมภาพ แต่ ละเฟรมจะนาไปแปลงเป็ นภาพ Grayscale เพื่ อ
นาไปหาพืน้ หลังและพืน้ หน้ า โดยใช้ Gaussian Mixture ซึ่ งเทคนิคนีเ้ ป็ น
การสร้ างโมเดลภาพพืน้ หลัง เพื่อใช้ ในการหาวัตถุห รื อยานพาหนะที่ เข้ า
มาในเฟรมภาพ หลังจากนั้นใช้ Blob Analysis เป็ นการวิ เคราะห์ กลุ่ม
ของจุดภาพขาวดา ซึ่ งทาการนั บขนาดของวัตถุที่สนใจเพื่ อใช้ ในการ
ตรวจจั บ รถที่ วิ่ ง เขามาในเฟรมภาพ และท าการนั บ จ านวนรถ และ
สามารถจาแนกประเภทของรถ โดยใช้ K-Nearest Neighbor Algorithm
หรื อ K-NN โดยมีฟีเจอร์ หลักคือ ขนาดของรถแต่ ละคัน นามาหาประเภท
ของรถคันนั้นว่ าเป็ นรถประเภทใด โดยวัดประสิ ทธิ ภาพโดยใช้ 10-fold
cross-validation ในการแยกประเภทรถอยู่ที่ 89.06%

Keyword: Image Processing , Binary ,Gaussian

Mixture , K-

Nearest Neighbor Algorithm , Blob analysis

1. บทนา
ปัจจุบนั ยานพาหนะเป็ นสิ่ งจาเป็ นต่อการใช้ชีวิตเป็ นอย่างมากในการ
เดิ น ทาง เพื่ อ ลดปั ญ หาการจราจรก็ ค วรที่ จ ะมี ก ารจัด การพื้ น ที่ ห รื อ
เส้นทางการจราจรให้เพียงพอต่อการใช้งาน ทั้งนี้ ทางกลุ่ มจึงมองเห็ น
ปั ญหาที่ เกิ ดขึ้ นเกี่ ยวกับ การจราจร ว่าควรจะมี การจัด การปริ ม าณของ
ยานพาหนะ โดยการเก็บภาพวิดีโอเพื่อนาไปประมวลผลด้วยโปรแกรม
คอมพิ ว เตอร์ และได้จ ัด ท าโปรแกรมนับ และคัด แยกประเภทของ
ยานพาหนะ โดยใช้ก ารประมวลผลภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
เพื่อให้การนับและแยกประเภทของยานพาหนะ ทาได้ง่ายต่อการจัดการ
และรวดเร็ วยิง่ ขึ้น มีความถูกต้องมากขึ้นโดยไม่ตอ้ งใช้สายตาของมนุษย์
เพื่อมาทาการวัดและยังสามารถประหยัดเวลาและบุคลากร รวมถึงการ
นาไปใช้ประโยชน์ในงานหรื อหน่วยงานต่างๆ เช่ น งานโยธา งานจราจร
งานเก็บสถิติการจราจร เพื่อให้สะดวกต่อการวางแผนการจราจรต่อไป

คาสาคัญ: Image Processing , Binary ,Gaussian Mixture , KNearest Neighbor Algorithm , Blob analysis

Abstract
This project counts and classifies cars by using image
processing. By using video recording and then processed by a
computer program. By dividing video files into frames. Each frame is
converted to Grayscale image and separate background and
foreground. Using a Gaussian Mixture, this technique creates a
background image model. To use to find objects or vehicles that come
into the picture frame. Then use Blob Analysis to analyze the group of
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เกิ ดขึ้ น เช่ น สภาพภู มิอากาศ ความเข้ม แสง เงาจากวัตถุ ต่างๆ ซึ่ งอาจ
ส่ งผลต่อค่าของจุดสี ณ ตาแหน่ งเดิ มของแต่ละเฟรมภาพที่เปลี่ ยนแปลง
ไปตามสภาพแวดล้อมได้โดยแต่ ล ะจุ ด สี ข องเฟรมภาพจะถู ก จาแนก
ออกเป็ นจุ ด สี ข องภาพพื้น หลัง หรื อ จุ ด สี ข องวัต ถุ ด้ว ยวิ ธี เ กาส์ เ ซี ย น
(Gaussians Distribution) ที่มีมากกว่า 1 ดิ สทริ บิวชัน่ เพื่อเป็ นประโยชน์
ในการวิเคราดห์หาพื้นหลังของภาพที่มีความซับซ้อนมากยิง่ ขึ้น[3]
การสร้ า งโมเดลการหาพื้ น หลัง ของภาพที่ มี ห ลายๆค่ า นั้ น เพื่ อ
แก้ปัญหาเรื่ องของจุดสี ที่อยูบ่ นภาพพื้นหลังที่ มีหลายค่า ทาให้การแบ่ง
ประเภทของจุดสี มีความใกล้เคี ยงตามสภาพแวดล้อมจริ งมากยิ่งขึ้น ซึ่ ง
ความน่ า จะเป็ นของการพิ จ ารณาค่ า ของจุ ด สี พิ จ ารณาได้ด ัง สมการ
ด้านล่าง[6]

2. เทคนิคและวิธีการ
2.1 การเปลีย่ นภาพสีเป็ นภาพระดับสีเทา (Gray Scale)
การเปลี่ยนภาพสี (RGB) กระบวนการนี้ จะทาให้ภาพที่ได้สามารถ
ประมวลผลได้ ง่ า ยขึ้ นและเร็ วขึ้ น เพราะว่ า ภาพสี แต่ ล ะภาพจะ
ประกอบด้วยภาพสามประกอบไปด้วยภาพโทนสี แดง ภาพโทนสี เขียว
ภาพโทนสี น้ าเงิน ฉะนั้นการที่ จะเข้าถึ งภาพและประมวลผลก็ จะต้อง
เข้าถึงข้อมูลทั้งสามข้อมูล แต่ระดับสี เทาเท่านั้นจะทาให้ง่ายและเร็ วกว่า
เพราะมี เ พียงโทนสี เ ดี ยวเนื่ องจากภาพสี แ ต่ ละจุ ด นั้น จะประกอบด้วย
ข้อมูล 3 ค่าคือสี แดง R สี เขียว G สี น้ าเงิน B ดังนั้นการที่จะเปลี่ ยนแปลง
เป็ น ภาพระดับ สี เ ทาจะมี ก ารใช้ ส มการต่ า งๆในการเปลี่ ย นแปลง
มากมายแต่สมการที่นิยมมากที่สุดใช้มากที่สุดจะเป็ นสมการของ Craig
Mark Wart [1]
ดังสมการ Y=0.3*R+0.59*G+0.11*B
(1)
โดยที่ Y แทน ค่าของระดับสี เทา
R แทน ค่าของระดับสี แดง
G แทน ค่าของระดับสี เขียว
B แทน ค่าของระดับสี น้ าเงิน

(2)
เมื่อ

2.2 การแปลง Binary
การแปลงข้อมูลภาพที่มีความเข้มหลายระดับให้เป็ นภาพที่มีระดับ
ความเข้มเพียง 2 ระดับคือ 1 จุดภาพมีค่าได้ 2 ค่าเท่านั้นคือ 0 กับ 1 หรื อ
เรี ยกอีกอย่างว่า Binary ซึ่ง 1 จะหมายถึงจุดภาพที่มีสีขาวและ 0 หมายถึง
จุดภาพที่ มีสีดาการแปลงภาพเป็ น Binary จึ งมี ความสาคัญมากในการ
แสดงผล ในการสร้างภาพ Binary นั้นสามารถทาได้โดยการใช้เทคนิ ค
การทาเทรซโฮล(Threshold Techniques) โดยพิจารณาว่าจุดใดควรเป็ น
จุ ด ขาวหรื อจุ ด ด าจะกระท าโดยการเปรี ย บเที ย บกัน ระหว่ า งจุ ด ภาพ
เริ่ มต้นกับค่าคงที่ค่าหนึ่ งที่เรี ยกว่าค่า Threshold ที่มีค่าตั้งแต่ 0-255 หาก
ค่าของพิกเซลมีค่าน้อยกว่า Threshold ก็ให้พิกเซลนั้นเป็ น 0 และหาก
พิกเซลนั้นมีค่ามากกว่า Threshold ก็ให้พิกเซลนั้นมีค่าเป็ น 1[2]

คือ จานวน Gaussian Distribution
คือ ค่าความน่าจะเป็ นของ Gaussian ตัวที่ i
คือ ค่าเฉลี่ยของ Gaussian ตัวที่ i
คือ ค่าความแปรปรวนร่ วมของ Gaussian ตัวที่ i
N คือ Gaussian Probability Density Function หรื อ
ฟังก์ชนั่ หนาแน่นน่าจะเป็ น
คือ จุดสี

ซึ่ง

(3)

เริ่ มต้นให้กาหนดค่าความน่าจะเป็ นของพื้นหลัง ค่าเฉลี่ย ค่าความ
แปรปรวน ตั้งต้นจากการคาดเดา โดย หากจุดสี น้ นั ๆมีค่ามากกว่าค่า
mean แสดงว่า จุดสี น้ นั เป็ นพื้นหลัง ที่เหลือคือวัตถุ
เริ่ มต้น
(4)
ขั้นที่ 1

(5)

ขั้นที่ 2

(6)

2.3 การแยกพืน้ หน้ าออกจากพืน้ หลังของภาพ
วิธีน้ ี เป็ นวิธีการนาเอาเฉพาะวัตถุที่เ คลื่ อนไหวเปลี่ ยนไปในแต่ล ะ
เฟรมมาเปรี ยบเทียบเพื่อแยกวัตถุออกจากภาพ มีเทคนิ ตในการหาหลาย
วิธีเช่น Optical Flow, Background Subtraction, GMM เป็ นต้น ซึ่ งใน
งานวิจยั นี้ได้ศึกษาวิธีการของ Gaussians Mixer Models ซึ่งมีวิธีการแยก
ดังนี้
ในการหาวัต ถุ ห รื อ รถเคลื่ อ นที่ ใ นแต่ ล ะเฟรมภาพจะใช้ เ ทคนิ ค
Gaussian Mixture ซึ่ งเทคนิ ค นี้ เ ป็ นการสร้ า งโมเดลภาพพื้ น หลัง ที่
สามารถปรับค่าพื้นหลังให้เป็ นปั จจุบนั ได้ตลอดเวลาเพื่อให้เหมื อนกับ
พื้นหลังของทุกๆเฟรมปั จจุบนั ที่มีวตั ถุเคลื่อนที่เกิดขึ้นภายในเฟรมนั้นๆ
เนื่ องจากสภาพแวดล้อมจริ งจะมี ความไม่แน่ นอนของสภาพแวดล้อมที่

ทาขั้นตอนที่หนึ่งกับสอง ซ้ า จนกว่าค่า error น้อยกว่า
เทรสโฮล โดยที่
ทั้งนี้ เกณฑ์ในการพิจารณาแยกประเภทจุดสี วา่ เป็ นจุดสี ของภาพ
พื้นหลังหรื อจุดสี ของวัตถุที่เคลื่อนที่หาได้จากเมื่อพิจารณาจุดสี ค่าแอม
ปลิจูดสู งสุ ดของทุกๆดิสทริ บิวชัน่ จะมีค่าเป็ น และมีค่าส่ วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเป็ น โดยที่
(7)
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เมื่อ T คือ ค่าเทรสโฮลด์

2.5 การติดตามวัตถุทสี่ นใจ
การวิเคราะห์กลุ่มของจุดภาพที่เป็ นขาวดา (Blob analysis)
การวิเคราะห์กลุ่มของจุดภาพที่เป็ นขาวดา เป็ นการแยกกลุ่มของจุดภาพ
ที่แตกต่างกันด้วยการคานวณหาตาแหน่ งของขนาดของวัตถุ แล้วทาการ
สร้ างบล๊อกสี่ เหลี่ ยม เพื่อตัดเฉพาะบริ เวณที่สนใจ ซึ่ งจากบล๊อบนี้ เราจะ
สามารถรู ้ จุดกึ่ งกลางของวัตถุ ความกว้าง ความยาวของบล๊อบสาหรั บ
นาไปใช้ในการวิเคราะห์[5]

ภาพที่ 1 เปรี ยบเทียบภาพต้นแบบและภาพหลังเทรชโฮล

2.4 การจาแนกคลาสด้ วย K-Nearest Neighbor Algorithm

3. การพัฒนาและทดสอบแอปพลิเคชั่น

วิธีก ารในการจัดแบ่งคลาส เทคนิ คนี้ จะตัด สิ นใจ ว่าคลาสใดที่ จะ
แทนเงื่ อ นไขหรื อกรณี ใ หม่ ๆ ได้บ ้าง โดยการตรวจสอบจานวนบาง
จานวน (“K” ใน K-nearest neighbor) ของกรณี หรื อเงื่อนไขที่เหมือนกัน
หรื อใกล้เคียงกันมากที่ สุด โดยจะหาผลรวม (Count Up) ของจานวน
เงื่อนไข หรื อกรณี ต่างๆสาหรั บแต่ละคลาส และกาหนดเงื่อนไขใหม่ๆ
ให้คลาสที่เหมือนกันกับคลาสที่ใกล้เคียงกันมากที่สุด
ในการนาเทคนิ ค ของ K-NN ไปใช้ใ นนั้นเป็ นการหาวิ ธีการวัด
ระยะห่ างระหว่างแต่ละAttribute ในข้อมูล โดยใช้ Euclidean Distance
ดังสมการ

งานวิจยั นี้ พฒั นาตามที่ออกแบบไว้ในส่ วนที่ 3 โดยใช้ Visual Studio
C# เป็ นส่ วนของผูใ้ ช้และ โปรแกรม Matlab ช่ วยในการประมวลผล
และวัด ประสิ ท ธิ ภ าพของระบบแบ่ ง ออกเป็ น 2ส่ วนส าหรั บ การนับ
ยานพาหนะและ แยกประเภทยานพาหนะ

3.1 ผลการทดสอบการนับยานพาหนะ
จากการทดสอบจากไฟล์วิดีโอที่ได้จากเทศบาลนครอุดรธานี นามา
ทดสอบ

(8)
โดยที่

คือ วัตถุที่ทดสอบ
คือ วัตถุที่นามาฝึ ก
คือ feature ตัวที่ 1 ของวัตถุทดสอบ
คือ feature ตัวที่ 1 ของวัตถุที่นามาฝึ ก
คือ feature ตัวที่ 1 ของวัตถุทดสอบ
คือ feature ตัวที่ 1 ของวัตถุที่นามาฝึ ก
เมื่อเราสามารถคานวณระยะห่ างระหว่างเงื่อนไขหรื อกรณี ต่างๆ ได้
จากนั้นเราเลือกชุดของเงื่อนไข ที่ ใช้จดั คลาสมาเป็ นฐานสาหรับการจัด
คลาสในเงื่ อ นไขใหม่ ๆ ได้ แ ล้ ว เราจะตัด สิ น ได้ ว่ า ขอบเขตของจุ ด
ข้างเคียงที่ควรเป็ นนั้น ควรมีขนาดใหญ่เท่าไร และตัดสิ นใจได้ดว้ ยว่าจะ
นับจานวนจุดข้างเคียงได้อย่างไร[4]

ภาพที่ 3 แสดงการนับในระหว่างประมวลผล
ตารางที่ 1 ประเมินความถูกต้ องของการนับ
ผลการประเมิน
รายการ
รถที่นบั
นับ ความ
ประเมิน
ได้
จริ ง ถูกต้อง
จุดที่ 1
10
10
100%
จุดที่ 2
9
6
67%
จุดที่ 3
7
6
86%
ผลการทดลองจากวิดีโอทั้ง 3 วิดีโอ โดยแต่ละวิดีโอ เนื่องจากจุดที่ 2 มี
ความแตกต่างเรื่ องเวลา และจุดตั้งกล้อง ทาให้เกิดเงา ส่ งผลให้เกิดความ
ผิดพลาดค่อนข้างสู ง

ภาพที่ 2 ภาพแสดงการหาเพื่อนบ้านที่ใกล้ที่สุด k ตัว
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[2] ชลธิ ชา เวทโอสถ, นิ คม สุ วรรณ. (2556). “การพัฒนาอัลกอริทึม
เพื่อ ตรวจนับ ปริ ม าณรถบนถนนด้ วยการประมวลผลภาพจากกล้ อ ง
วิดโี อ”.นราธิวาส. มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนคริ นทร์ .
[3] ทักษ์ดนัย สุวรรณและ ปาริ ฉตั ร เสริ มวุฒิสาร. (2556). “ระบบนับ
จานวนคนจากกล้ องวงจรปิ ด”. นครพนม. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิทยาเขตกาแพงแสน.
[4] นิ เวศ จิระวิชิตชัย. (2553). “การค้ นหาเทคนิคเหมื องข้ อมู ลเพื่อ
สร้ างโมเดลการวิเคราะห์ โรคอัตโนมัติ ”.อุดรธานี . มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนนั ทา.
[5] Blob Analysis. Compute statistics for labeled regions ค้นหาเมื่อ
10/9/2558 จาก
https://www.mathworks.com/help/vision/ref/blobanalysis.html
[6] Rafael C. Gonzalez and Richard E. Woods. “Digital Image
Processing”. Prentice Hall, Upper Saddle River, New Jersey 07458

4.2 การทดสอบการแยกประเภทยานพาหนะ
ตารางที่ 2 ตัวอย่างการทดสอบแยกประเภทยานพาหนะ
รถยนต์ที่จบั ได้

ผลการประเมิน
ขนาด
ประเภท
คันที่ 1
860
1
คันที่ 2
944
1
คันที่ 3
1433
2
คันที่ 4
859
1
คันที่ 5
2121
3
คันที่ 6
1486
2
คันที่ 7
964
1
คันที่ 8
689
1
คันที่ 9
2255
3
คันที่ 10
760
1
* 1 คือ รถ 4 ล้อ* 2 คือ รถ 6 ล้อ* 3 คือ รถ 10 ล้อ
จากตารางด้านบนแสดงถึงตัวอย่างขนาดของวัตถุแต่ละตัวที่นบั ได้
และแบ่งแยกคลาสของวัตถุน้ นั ว่าเป็ นรถแต่ละประเภท โดยใช้ 10-fold
cross-validation ในการวัดประสิ ทธิ ภาพ ซึ่ งมีค่าความถูกต้องอยูท่ ี่
89.06%

[7] Rahman Farnoosh, Gholamhessein Yari and Behnam Zarpak.
“Image Segmentation using Gaussian Mixture Models. Iran. Iran
University of Science and Technology

5. บทสรุ ป
สรุ ปผลการทดสอบโปรแกรม จากการทดลองการนับและแยก
ประเภท จะต้องทาการบันทึกวิดีโอในช่วงเวลา ที่แสงส่ องไปยังรถและ
เกิดเงาให้นอ้ ยที่สุด และ จุดตั้งกล้องกับ ความสู งของกล้อง ก็มีผลทาให้
เกิดเงา ในภาพเช่นกัน
หลังจากได้ทดลองใช้โปรแกรมนี้แล้วสามารถใช้ในการนับรถและ
แยกประเภทถูกต้องที่สุดในช่วงเที่ยงของวัน ซึ่ งจะทาให้มีประสิ ทธิภาพ
สูงสุด
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การประเมินระบุตาแหน่ งจุดติดขัดจากแผนทีร่ ายงานสภาพการจราจร
Traffic congestion identification by using traffic report display
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บทคัดย่ อ

Abstract

ทางพิ เ ศษได้ มี บ ริ การรายงานสภาพการจราจร ผ่ า นทาง
อินเตอร์ เน็ตและ Smart Phone ในรู ปของเส้นสี เขียว เหลือง แดง ตาม
ระดับความติดขัดผ่านแผนที่ เส้นสี (Schematic Map) เพื่อให้ผูใ้ ช้งาน
สามารถเข้า ใจได้ง่ า ย และแผนที่ เ ส้ น สี ด ัง กล่ า ว ยัง สามารถน ามาใช้
ประมาณการระยะเวลาการเดิ นทางได้ดว้ ย แต่ปัจจุบนั แผนที่เส้นสี น้ ี เป็ น
การรายงานแบบ Real-time ที่ไม่มีการบันทึกผลจัดเก็บไว้ โดยหากมีการ
จัดเก็บผลบันทึกเป็ นฐานข้อมูลไว้ จะสามารถนามาใช้ในการประเมินเพื่อ
หาตาแหน่ งที่ เ ป็ นสาเหตุ ค วามติ ด ขัด พร้ อมจัด ล าดับ ความรุ น แรงของ
แต่ละตาแหน่ งได้ และน าตาแหน่ งของความติ ดขัดมาใช้ประกอบการ
พิจารณาหามาตรการแก้ไขปั ญหาจราจร ทั้งการจัดการจราจรก็ดีหรื อการ
แก้ไ ขทางด้า นกายภาพก็ ดี นอกจากนี้ แผนที่ เ ส้ น สี ย งั ใช้ เ ป็ นตัว ชี้ วัด
ประสิ ทธิ ภาพของมาตรการการแก้ไข และใช้ประเมินผลประโยชน์ทาง
เศรษฐศาสตร์ในการลงทุนได้
งานวิจยั ฉบับนี้ จึงเป็ นการจัดทาฐานข้อมูลแผนที่เส้นสี แสดง
สภาพการจราจรบนทางพิเศษ คัด เลื อกและระบุตาแหน่ งจุดติ ด ขัดของ
โครงข่าย รวมทั้งจัดลาดับ ความรุ น แรงและประเมิ น ผลประโยชน์ทาง
เศรษฐศาสตร์ โ ดยการเปรี ยบเที ย บผลประโยชน์ ที่ เ กิ ด ขึ้ น จากการ
เปลี่ยนแปลงของเส้นสี แดงเป็ นเส้นสี เขียว ซึ่ งวิเคราะห์ให้อยู่ในรู ปแบบ
ของการจัดทาอัตราราคาต่อหน่ วย (Unit Cost) โดยใช้แบบจาลองสภาพ
จราจรเป็ นเครื่ องมือในการประเมินผลประโยชน์ทางเศรษฐศาสตร์ ซึ่ งจะ
ใช้เ ป็ นข้อ มูล เบื้ องต้น ประกอบการพิ จารณาความคุ ้ม ค่ าในการลงทุ น
แก้ไขปัญหาจราจรต่อไป

The Expressway Authority of Thailand (EXAT) provides an
application service on smart phones and the Internet for reporting traffic
conditions on the expressways. The application displays a schematic
map in green, yellow, and red colors depending on levels of traffic
congestion. The colors are used to help users understand the traffic
conditions easily. The schematic map also provides the travel time
estimation. However, the current schematic map system is unable to
record. If it is recordable in a form of database, the data will be used to
evaluate the most congested locations, Accordingly the developed
system will list the locations in order of severity. The locations will be
collected and evaluated for initiating solution plans in both traffic
management and physical solving. Moreover, the system will be used to
indicate the efficiency of the developed plans compared with the
deployment and also used to estimate economic benefits.
This research focuses on designing the schematic map
database, indicating the highly selected congestion. This can be used for
prioritizing levels of severity and estimating economic benefits by
comparing the system benefit of different traffic stages e.q. from red
line to green line of schematic map. Then, it can analyze benefit into
unit cost using traffic simulation model. It is a tool for analyzing
economic benefits and can be used as a economic feasibility concerns in
order to solve traffic congestion.

คาสาคัญ: การจราจรติดขัด, แผนที่เส้นสี , จุดวิกฤตการจราจร

Key Word : Traffic Congestion, Schematic Map, Critical Point
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การวิจยั นี้ จึงทาการพัฒนาต่อยอดเพื่อใช้ประโยชน์จากแผนที่
เส้นสี ให้มากขึ้นโดยจัดทาเป็ นฐานข้อมูลของแผนที่เส้นสี และนาข้อมูล
มาวิเคราะห์ เพื่อคัดเลื อกและระบุตาแหน่ งที่เป็ นสาเหตุความติ ดขัดของ
โครงข่ายทางพิเศษ

1. บทนา
ทางพิเศษ ปั จจุบนั มีปริ มาณจราจรเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่ อง ทาให้
โครงข่ายทางพิเ ศษบางสายทางประสบปั ญหาการจราจรติ ด ขัด ในบาง
ช่วงเวลา ทั้งในบริ เวณสายทาง, จุดขึ้น-ลง ทางพิเศษ และบริ เวณหน้าด่าน
เก็บค่าผ่านทางพิเศษ ซึ่ งเป็ นผลมาจากหลายสาเหตุ เช่ น ผูใ้ ช้ทางจานวน
มากเลือกใช้ทางพิเศษในช่วงชัว่ โมงเร่ งด่วน, การจัดการจราจรบริ เวณถนน
ระดับ ดิ น เชื่ อ มกั บ ทางลงทางพิ เ ศษที่ ย ัง ไม่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ รวมถึ ง
พฤติกรรมการเดิ นทาง และการเปลี่ ยนแปลงลักษณะการใช้ที่ดินบริ เวณ
ใกล้ เ ขตทาง ซึ่ งส่ งผลกระทบโดยตรงต่ อ การเดิ น ทางและความ
สะดวกสบายของผูใ้ ช้ทางพิเศษ
จากปั ญหาฯ ดังกล่าวจึงได้ดาเนิ นการพัฒนาระบบประมาณและ
คาดการณ์สภาพจราจร (State Estimation and Prediction System) เพื่อให้ผใู้ ช้
ทางทราบสภาพจราจรบนทางพิเศษแบบทันกาล (Real-Time) เพื่ อช่ วยใน
การตัดสิ นใจเลื อกเส้นทางเดิ นทางของผูใ้ ช้บริ การ และช่ วยในการปฏิ บ ตั ิ
หน้าที่ จ ัดการจราจรบนทางพิเศษของเจ้าหน้าที่ ควบคุ มจราจร ซึ่ งระบบ
ประมาณและคาดการณ์ สภาพจราจรนั้น มี ความสามารถในการรายงาน
สภาพจราจรแบบเส้นสี ซึ่ งมีลกั ษณะเป็ นแผนที่ อย่างง่าย (Schematic Map)
แสดงระดับความติดขัดในรู ปของเส้นสี เขียว เหลือง แดง ดังแสดงในรู ปที่ 1
ซึ่ งเป็ นการรายงานแบบทันกาล (Real-Time) ซึ่ งเป็ นการรายงานสดที่ ไม่มี
การบันทึกข้อมูลไว้

2. วัตถุประสงค์
การศึ ก ษานี้ จะใช้ ข ้อมู ลจากแผนที่ เส้ นสี เพื่ อน ามาวิ เ คราะห์
ตาแหน่ งที่ ทาให้เกิ ดปั ญหาการจราจรติ ดขัดของโครงข่ายทางพิเศษ โดยมี
วัตถุประสงค์ดงั นี้
2.1 การจัดทาฐานข้อมูลเส้นสี และใช้คดั เลื อก ระบุตาแหน่ งจุด
ติดขัดบนทางพิเศษ
2.2 การใช้เ ส้นสี เพื่อประเมิ นผลประโยชน์ทางเศรษฐศาสตร์
หลังการแก้ไขปั ญหาจราจร

3. การใช้ แผนทีเ่ ส้ นสีสารวจจุดวิกฤติ
3.1 วิธีการเก็บข้ อมูล
ในการเก็บข้อมูลแผนที่ เส้ นสี รายงานสภาพจราจร (Schematic
map) ได้กาหนดหมายเลข Link ของแผนที่เส้นสี (643 Link) เพื่อใช้ในการ
บันทึกข้อมูล โดยจะทาการบันทึกข้อมูลเส้นสี ทุกๆ 5 นาที เนื่ องจากระบบ
แผนที่เส้นสี ในปัจจุบนั จะรายงานสภาพจราจรทุก 5 นาที ซึ่ งในการวิเคราะห์
จะเก็บข้อมูลของวันทาการตลอด 24 ชม. ทุกวันทาให้มีจานวนข้อมูลในแต่
ละวันสู งถึ ง 185,184 ข้อมู ลต่ อวัน โดยในการศึ ก ษาครั้ งนี้ ได้ใช้ ข ้อมู ล
วันทาการของเดือน ธันวาคม 2559

3.2 แนวทางการวิเคราะห์ ข้อมูล
หลังจากการจัดทาฐานข้อมูลโดยการบันทึ กข้อมูลเส้ นสี เขี ยว
เหลือง แดง ตามหมายเลข Link ที่กาหนด จะสามารถทราบระยะเวลาในการ
แสดงเส้นสี แต่ละสี ของแต่ละ Link ได้ ตัวอย่างการบันทึกแสดงดังตารางที่ 1
โดยในการวิเคราะห์ จะพิจารณาเฉพาะเส้นสี เขี ยว และสี แดง
เท่านั้น เนื่ องจากระยะเวลาที่แสดงสี เหลื องมีระยะเวลาแสดงน้อยมากซึ่ งไม่
มีนยั สาคัญและในการวิเคราะห์ตาแหน่ งจุดติดขัดจะประเมินจากระยะเวลา
การครอบครองสี แดงของแต่ละ Link โดยในแต่ละวันจะทาการจัด Ranking
ของ Link ที่ มี ระยะเวลาติ ดขัดนานที่ สุ ด 20 อันดับ โดยเมื่ อได้ข ้อมู ล
Ranking 20 อันดับของทุกวันแล้วจะนาข้อมูลในแต่ละวันมาเปรี ยบเทียบกัน
โดยหาก Link ใดที่อยูใ่ น Ranking 20 อันดับมากกว่าร้ อยละ 50 จะถูก
นามาพิจารณาในแผนแก้ไขปั ญหาจราจรในระยะเร่ งด่วนก่อน (ตัวอย่าง :
จากข้อมูล 100 วัน Link ที่ถูกนามาพิจารณาต้องอยูใ่ น Ranking 20 อันดับ
อย่างน้อย 50 วัน)

รูปที่ 1 แผนที่เส้นสีแสดงความติดขัด

9th ECTI-CARD 2017 “การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อตอบสนองท้องถิ่นและภาคอุตสาหกรรม”

438

บทความวิจยั
การประชุมวิชาการ งานวิจยั และพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 9
9th ECTI-CARD 2017, Chiang khan Thailand
ตารางที่ 1 ตัวอย่างการบันทึกข้อมูลแผนที่เส้นสี

ชื่อ

ชื่อ
Schematic ID
เวลาในการติดขัด (นาที)
860
201*
สุ ขมุ วิท 62 - เนินสุ ขมุ วิท 62 A
860
202*
เนินสุ ขมุ วิท 62 - ท่าเรื อ A
880
113*
สุ ขมุ วิท - พระรามที่สี่ A
845
1401**
ประชาชื่น - พระรามหก A
905
157*
ทางลงพระรามที่สี่ A
525
211*
พระรามสี่ - เพชรบุรี B
525
8344**
รัชดาภิเษก – ประชาชื่น B
840
156*
ทางลงสุ ขมุ วิท A
470
208**
ต่างระดับรามคาแหง – พระราม9 B
475
209**
พระราม 9 – ต่างระดับมักกะสัน B
325
115*
ต่างระดับท่าเรื อ - ท่าเรื อ B
355
203*
ท่าเรื อ - ต่างระดับท่าเรื อ A
525
212*
เพชรบุรี - ต่างระดับมักกะสัน B
245
253**
ทางลงพระราม 9 B
หมายเหตุ : ข้อมูลเดือนธันวาคม 2559 *ทางพิเศษเฉลิมมหานคร **ทางพิเศษศรี รัช

ต่างระดับท่าเรื อ - ท่าเรื อ ทิศทาง B
ทางลงพระราม 9 ทิศทาง B

ร้ อยละการอยู่ใน
Ranking 20 อันดับ
67%
67%

เวลาในการ
ติดขัด (นาที)
325
245

3.3 การระบุจุดติดขัด
ในการจัดระดับความรุ นแรงของการติดขัด ตามที่ได้กล่าวไปใน
หัวข้อ 3.2 ผูว้ ิจยั จะพิจารณา Link ที่ เกิ ดการติ ดขัดเป็ นเวลานานและเป็ น
ประจาก่อน (มากกว่าร้ อยละ 50) โดยจากข้อมูลประจาเดื อน ธันวาคม 2559
พบว่ามี Link ที่อยูใ่ นเกณฑ์ท้ งั หมด 14 Link โดย Link ที่มีระยะเวลาติดขัด
นานสุ ด 905 นาที (ทางลงพระรามที่สี่ ทิ ศทาง A) รายละเอียดดังแสดงใน
ตารางที่ 2 และเพื่อให้ง่ายต่อการเข้าใจจึงนาข้อมูลที่บนั ทึกไว้ดงั กล่าวมาทา
เป็ นภาพแผนที่ แสดงติ ดขัดดังแสดงในรู ปที่ 2 ซึ่ งนอกจากระยะเวลาการ
ติดขัดแล้วจากงานวิจยั ยังสามารถระบุช่วงเวลาที่ติดขัดได้ดว้ ย

รู ปที่ 2 แผนที่เส้นสีแสดงจุดติดขัดประจาเดือน ธ.ค. 2559

4. การใช้ เส้ นสีประเมินผลประโยชน์ ทางเศรษฐศาสตร์ หลัง
การแก้ ไขปัญหาจราจร
4.1 แนวคิด

ตารางที่ 2 ลาดับความรุ นแรงในการติดขัดประจาเดือน ธ.ค. 2559
ชื่อ
ทางลงพระรามที่4 ทิศทาง A
สุ ขมุ วิท 62 - เนินสุ ขมุ วิท 62 ทิศทาง A
เนินสุ ขมุ วิท 62 - ท่าเรื อ ทิศทาง A
ประชาชื่น - พระราม6 ทิศทาง A
สุ ขมุ วิท - พระรามที่สี่ ทิศทาง A
ทางลงสุ ขมุ วิท ทิศทาง A
พระราม4 - เพชรบุรี ทิศทาง B
รัชดาภิเษก - ประชาชื่น ทิศทาง B
พระราม 9 - ต่างระดับมักกะสัน ทิศทาง B
ต่างระดับรามคาแหง - พระราม 9 ทิศทาง B
เพชรบุรี - ต่างระดับมักกะสัน ทิศทาง B
ท่าเรื อ - ต่างระดับท่าเรื อ ทิศทาง A

ร้ อยละการอยู่ใน
Ranking 20 อันดับ
100%
100%
100%
100%
100%
83%
83%
83%
83%
83%
67%
67%

เวลาในการ
ติดขัด (นาที)
905
860
860
845
615
840
525
525
475
470
525
355

การแก้ไขปั ญหาจราจรติ ด ขัด จาเป็ นต้องมี ก ารลงทุ น หากมี
เครื่ องมื อ ช่ ว ยในการประเมิ น ผลประโยชน์ ที่ เ กิ ด ขึ้ น หลัง การแก้ ไ ข
(Before & After) จะทาให้การตัดสิ นใจในการลงทุนมีความเหมาะสม
มากยิ่ ง ขึ้ น โดยหากแก้ ไ ขปั ญ หาจราจรบริ เวณที่ เ ป็ นเส้ น สี แ ดง ให้
กลายเป็ นสี เหลืองหรื อสี เขียว หรื อลดระยะเวลาการติดขัดลง ย่อมเกิ ดเป็ น
ผลประโยชน์ทางเศรษฐศาสตร์ ซึ่ งแสดงในรู ปของ มูลค่าการประหยัด
ค่ า ใช้ จ่า ยในการใช้ ยานพาหนะ (VOC Saving) และค่ า มู ล ค่ า การ
ประหยัดเวลาในการเดินทาง (VOT Saving) ได้
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ยานพาหนะเท่ากับ 7,209 บาท/ชัว่ โมง/กิโลเมตร/ช่ องจราจร และเป็ นมูลค่า
ประหยัดระยะเวลาเดินทางเท่ากับ 8,647 บาท/ชัว่ โมง/กิ โลเมตร/ช่ องจราจร
ซึ่ งจะใช้เป็ นฐานในการประเมินความคุม้ ค่าในการลงทุนเพื่อแก้ไขปั ญหา
จราจรต่อไป
5.3 ปั จจุบนั การประเมินตาแหน่ งจุดติดขัดจากแผนที่เส้นสี ยงั มี
บางส่ วนที่ตอ้ งใช้บุคลากรในการประเมินและสรุ ปข้อมูล ซึ่งปั จจุบนั กทพ.
อยู่ระหว่างการพัฒนาระบบประเมิ นดังกล่ าวให้ เป็ นระบบอัตโนมัติซ่ ึ ง
คาดว่าจะสามารถน าวิ ธี มาเผยแพร่ ต่อสาธารณะชนในอนาคตอันใกล้น้ ี
ต่อไป

4.2 การพัฒนาแบบจาลองเพือ่ ใช้ ในการประเมินผลประโยชน์
ด้ านเศรษฐศาสตร์
ในการศึ ก ษาครั้ งนี้ จะท าประยุก ต์แ บบจ าลองสภาพจราจร
ระดับจุลภาค (Microscopic Simulation Model) ด้วยซอร์ ฟแวร์ AIMSUN
8.0 เพื่อวิเคราะห์ผลประโยชน์ทางเศรษฐศาสตร์ ของเส้นสี ที่แตกต่างกัน
ซึ่ งการสร้างแบบจาลองสภาพจราจรแบบจุลภาค จาเป็ นต้องดาเนิ นการ
สอบเทียบแบบจาลองให้มีความเสมือนกับสภาพจราจรจริ งมากที่สุด โดย
จะดาเนิ นการสอบเที ยบข้อมูล จากแบบจาลองและข้อมูลที่ ได้จากการ
สารวจภาคสนาม
โดยผลการวิ เ คราะห์ มู ล ค่ า ประหยัด ค่ า ใช้ จ่ า ยในการใช้
ยานพาหนะพบว่าหากสามารถแก้ไขปั ญหาจราจรจากเส้นสี แดงให้เป็ น
เส้นสี เขียวได้จะช่วยให้ผใู ้ ช้ทางประหยัดค่าใช้จ่ายในการใช้ยานพาหนะ
ลงได้ 7,209 บาท/ชัว่ โมง/กิโลเมตร/ช่องจราจร
และผลการวิเคราะห์ มูลค่าประหยัดระยะเวลาเดิ นทางพบว่า
หากสามารถแก้ไขปัญหาจราจรจากเส้นสี แดงให้เป็ นเส้นสี เขียวได้จะช่ วย
ให้ผูใ้ ช้ท างมูล ค่า ระยะเวลาในการเดิ น ทางลงได้ 8,647 บาท/ชั่วโมง/
กิโลเมตร/ช่องจราจร
ซึ่งหากสามารถแก้ไขปั ญหาจราจรได้จะเกิ ดผลประโยชน์ทาง
เศรษฐศาสตร์รวม 15,856 บาท/ชัว่ โมง/กิ โลเมตร/ช่ องจราจร ทางพิเศษมี
3 ช่ องจราจรหากแก้ไขปั ญหาจราจรให้ ลดลงได้ 1 ชม. หรื อ 1 กม. ใน
ระยะเวลา 1 ปี (240 วัน) จะเกิ ดผลประโยชน์ทางเศรษฐศาสตร์ ถึง 11.4 ล้าน
บาท/ปี (15,856 x 3 x 240) ซึ่ งจะใช้เป็ นข้อมูลประกอบการพิจารณาความ
คุม้ ค่าในการลงทุนต่อไป
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5. สรุปผลการศึกษา
5.1 ข้อมูล จากแผนที่ เ ส้นสี แ สดงสภาพจราจรบนทางพิเ ศษ
สามารถนามาประเมิ นเพื่อหาตาแหน่ งจุดติ ดขัดบนทางพิเศษได้ โดยมี
สมมติฐ านว่าจุดที่เ ป็ นสาเหตุข องการติ ด ขัด จะมี ระยะเวลาครอบครอง
สี แดงนานกว่าชุดอื่น ๆ (Shockwave Theory) และบนทางพิเศษการติดขัด
แบบปกติ (Recurrent Congestion) นั้นเกิ ดขึ้นจาก 3 สาเหตุหลักๆ ได้แก่
ติดขัดหน้าด่านฯ ติดขัดบริ เวณทางลง และติดขัดบริ เวณจุดเชื่ อมต่อและ
จุดตัด (ทางแยก, ทางร่ วม) จึงทาให้การประเมินด้วยแผนที่เส้นสี สามารถ
ทาได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ โดยในเดื อน ธ.ค. พบว่ามี Link ที่มีปัญหา
การจราจรอยูท่ ้งั หมด 14 Link ดังที่ได้แสดงไปในผลการศึกษา
5.2 การประเมิ น ผลประโยชน์ ท างด้า นเศรษฐศาสตร์ จ าก
แบบจาลองสภาพจราจรของเส้นสี เขียวและสี แดง พบว่าหากมีแนวทางการ
แก้ไขปัญหาจราจรให้สภาพจราจรเปลี่ยนจากเส้นสี แดงกลายเป็ นสี เขียวได้
จะสามารถลดค่ าใช้จ่ า ยของผู ้ใ ช้ ท างลงได้ร วม 15,856 บาท/ชั่ว โมง/
กิ โลเมตร/ช่ องจราจร โดยแบ่ งเป็ นมู ล ค่ าประหยัด ค่ าใช้ จ่ ายในการใช้
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การวิเคราะห์จุดเกิดอุบตั ิเหตุบนทางพิเศษด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ร่วมกับวิธี Rate Quality Control
Analysis of the Accident Locations on Expressways by Using GIS and Rate Quality Control
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EXAT rescue team with daily accident reports. Then, the reports show that
the average of accidental rates on the expressway network is approximately
1,800 times per year. Accordingly, EXAT seriously concerns about this
issue and eagers to provide preventions and solutions. This article aims to
analyze the accident locations on the expressways by using Kernel Density
Estimation (KDE) and Rate Quality Control (DF). By doing this, statistic
information from traffic accident records on the expressway network during
the year 2016 will be applied to spatial analysis. The purpose of this study is
to illustrate the overlap of accident location on the expressways by
mentioned methods. The result will be presented by hazardous map which is
easy to develop the suitable plan for decreasing accident rates on the
expressways in the future.

บทคัดย่ อ
การทางพิเศษแห่ งประเทศไทย (กทพ.) ได้เปิ ดให้ บริ การทาง
พิเศษแล้ว 8 สายทาง ระยะทางรวม 224.6 กม. มี ผูใ้ ช้บริ การกว่า 1.8 ล้าน
เที่ยวต่อวัน ซึ่ งในการบริ หารจัดการจราจรบนทางพิเศษ กทพ. ได้จดั ให้ มี
ระบบการตรวจสอบการจราจรด้วยเจ้าหน้าที่กูภ้ ยั ตลอด 24 ชัว่ โมง พร้ อมทั้ง
บันทึกข้อมูลการเกิ ดอุบตั ิ เหตุเป็ นรายวันและจากการบันทึ กสถิ ติการเกิ ด
อุบตั ิเหตุบนทางพิเศษโดยเฉลี่ ย พบว่าเกิ ดอุบตั ิ เหตุบนทางพิเศษประมาณ
1,800 ครั้ง/ปี ซึ่ง กทพ. ให้ความสาคัญในการป้ องกันและแก้ไขอย่างเร่ งด่วน
บทความนี้จึงเป็ นการนาเสนอการวิเคราะห์จุดเกิ ดอุบตั ิเหตุบนทางพิเศษโดย
ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ด้วยวิธีการประมาณความหนาแน่ นเชิ งพื้นที่
แบบเคอร์ เนล (Kernel Density Estimation: KDE) ร่ วมกับวิธี Rate Quality
Control (DF) ซึ่ งเป็ นการนาข้อมูลสถิ ติการเกิ ดอุบตั ิ เหตุ จากฐานข้อมูลใน
ระบบงานเหตุการณ์บนทางพิเศษในปี พ.ศ. 2559 (1 ปี ) มาประยุกต์ใช้ในการ
วิ เ คราะห์ เชิ งพื้ นที่ ร่ วมกัน โดยมี ว ัตถุ ป ระสงค์ เพื่ อแสดงให้ เ ห็ น ถึ งจุ ด
ซ้อนทับของการวิเคราะห์จุดเกิ ดอุบตั ิเหตุท้ งั 2 วิธีการบนทางพิเศษ พร้ อม
ทั้งนาเสนอออกมาในรู ปแบบของแผนที่จุดอันตรายบนทางพิเศษเพื่อให้ง่าย
ต่อการนาไปใช้ในการวางแผนหามาตรการป้ องกันที่เหมาะสมที่จะสามารถ
ลดจานวนการเกิดอุบตั ิเหตุบนทางพิเศษได้ในอนาคต

Keywords: Geographic Information System, Accident, Expressway,
Spatial Analysis, Rate Quality Control

1. บทนา
กทพ. ได้จ ัดให้ มี ก ารบริ ห ารจัดการทางด้านการจราจรด้วย
เจ้าหน้าที่ กูภ้ ยั ตลอด 24 ชัว่ โมง พร้ อมทั้งบันทึ กข้อมูลการเกิ ดอุบตั ิเหตุเก็บ
ไว้เป็ นฐานข้อมูลการเกิดอุบตั ิเหตุของ กทพ. ซึ่งพบว่าปี พ.ศ. 2559 มีจานวน
การเกิดอุบตั ิเหตุมีแนวโน้มลดลง ได้มีนโยบายยกเลิกการรายงานอุบตั ิเหตุที่
เกิ ดจากการชนไม้ก้ นั เลนจนมาถึ งปั จจุ บนั แต่ แนวโน้มการบาดเจ็ บจาก
อุบตั ิเหตุและการเสี ยชี วิตจากการเกิ ดอุบตั ิเหตุเพิ่มมากขึ้น[1] และเมื่อเข้าไป
ศึ ก ษาในรายละเอี ยดการเกิ ดอุ บ ัติ เ หตุ น้ ัน ปรากฏว่ าอุ บ ัติ เ หตุ ที่ เ กิ ด ขึ้ น
เนื่ องจากการขับรถเร็ ว สาเหตุรองลงมาคื อเปลี่ ยนช่ องทางกะทันหัน และ
หลับใน ทั้งนี้ จึงได้ศึกษาหาวิธีการโดยนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS)
มาวิเคราะห์ ร่วมกับการวิ เคราะห์ ทางวิศวกรรมจราจรเพื่อวิเคราะห์ หาจุด
อันตรายบนทางพิเศษ ซึ่ งที่ ผ่านมาได้มีการนา GIS มาใช้ในการระบุจุด

คาสาคัญ: ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ , อุบตั ิเหตุ, ทางพิเศษ, การวิเคราะห์
เชิงพื้นที่, Rate Quality Control

Abstract
Expressway Authority of Thailand (EXAT) operates 8
expressways with 224.6 kilometers of total length and there are more than
1.8 million trips per day. Due to traffic management, EXAT has provided
the 24-hour traffic monitoring system. The process has been operated by
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อันตรายซึ่ งเป็ นการวิ เ คราะห์ เ ชิ งพื้ น ที่ แ ต่ ไม่ ได้เ อาสถิ ติ อัตราการเกิ ด
อุบตั ิเหตุ ความถี่ของการเกิดอุบตั ิเหตุ และความรุ นแรงของการเกิ ดอุบตั ิเหตุ
มาวิเคราะห์ร่วมด้วย ดังนั้น จึงได้นาวิธี Rate Quality Control มาใช้ วิธีน้ ี จะ
แสดงในรู ปของ Dangerous Factor (DF) ซึ่ งสามารถคานวณแยกย่อยเป็ นราย
กิโลเมตรได้เพื่อการคาดการณ์ของผลการวิเคราะห์ที่มีความแม่นยามากขึ้ น
อี กทั้งยังได้น าผลการวิ เคราะห์ ที่ ได้ไปใช้ บริ ห ารจัดการทางด้ านความ
ปลอดภัยบนทางพิเศษได้

เช่ น อัตราการเกิ ดอุบตั ิเหตุ ความถี่ ของการเกิ ดอุบตั ิ เหตุ และความรุ นแรง
ของการเกิดอุบตั ิเหตุ
RC = RA + K(RA / E)0.5 + 1 / (2E)
(1)
DF = R / RC
(2)
โดยที่ R = อัตราการเกิ ดอุบตั ิเหตุในแต่ละส่ วนบนถนน (จานวน
อุบตั ิเหตุต่อล้านคัน-กิโลเมตร)
= A*1,000,000 / (365 * T * V * L)
RC = อัต ราการเกิ ด อุ บ ัติ เ หตุ วิ ก ฤติ ใ นแต่ ล ะส่ ว นบนถนน
(จานวนอุบตั ิเหตุต่อล้านคัน-กิโลเมตร)
RA = อัตราการเกิดอุบตั ิเหตุเฉลี่ยของทุก ๆ ส่ วนบนถนน
E = ปริ มาณยานพาหนะล้านคัน -กิ โลเมตรบนช่ วงถนนใน
ช่วงเวลาศึกษา
= (365 * T * V * L) / 1,000,000
K = แฟคเตอร์ อตั ราทางสถิ ติ (สาหรั บระดับความมัน่ ใจ 95
เปอร์เซ็นต์ K มีค่าเท่ากับ 1.645)

2. วัตถุประสงค์
1) เพื่อวิเคราะห์หาจุดอันตรายที่เกิดอุบตั ิเหตุบนทางพิเศษและ
เป็ นจุดที่ตอ้ งการเฝ้ าระวังโดยใช้วิธีการทาง GIS ร่ วมกับการวิเคราะห์โดย
ใช้ Rate Quality Control
2) นาฐานข้อมูลอุบตั ิเหตุไปใช้ในการบริ หารจัดการเพื่อเพิ่ม
ความปลอดภัยบนทางพิเศษให้ตรงจุด

3. ขอบเขตการศึกษา
1) ศึ ก ษาโดยใช้ ข ้อ มู ล จากฐานข้อ มู ล อุ บ ัติ เ หตุ ที่ จ ัด เก็ บ ใน
ระบบงานเหตุการณ์บนทางพิเศษปี งบประมาณ 2559
2) วิ เ คราะห์ จุ ด เกิ ดอุ บ ั ติ เ หตุ บ นทางพิ เ ศษด้ ว ยระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์ (ประมาณความหนาแน่ น เชิ งพื้น ที่ แบบ Kernel)
ร่ วมกับวิธี Rate Quality Control
3) นาเสนอผลการวิเคราะห์ดว้ ยแผนที่

5. ขั้นตอนการดาเนินการ
ได้มีการกาหนดขั้นตอนการศึกษาดังนี้ (รู ปที่ 1)
1) รวบรวมข้อมูลและแบ่งเป็ นข้อมูล 2 ส่ วน ข้อมูลส่ วนแรก
คือข้อมูลสถิติการเกิดอุบตั ิเหตุ ซึ่ง กทพ. ได้มีการบันทึกข้อมูลอุบตั ิเหตุที่
เกิดขึ้นบนทางพิเศษและจัดเก็บในรู ปแบบฐานข้อมูล ส่ วนที่ 2 เป็ นข้อมูล
อุบตั ิเหตุในรู ปแบบฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศ ซึ่ งมี การระบุตาแหน่ งการ
เกิดอุบตั ิเหตุเป็ นตาแหน่ง x, y ของเลขบอกหลักกิโลเมตรบนทางพิเศษ
2) ในการเลื อกวิธีที่จะวิเคราะห์น้ นั พบว่าในการศึ กษาครั้งที่
ผ่า นมาได้ใ ช้ก ารวิ เ คราะห์ แ บบ Kernel Density มาวิ เ คราะห์ จุ ด เกิ ด
อุบตั ิเหตุ ซึ่ งจะแสดงให้เห็ นถึ งตาแหน่ งความหนาแน่ นของจุดการเกิ ด
อุบตั ิเหตุบนทางพิเศษ แต่ยงั ไม่ได้มีการนาอัตราการเกิ ดอุบตั ิเหตุ ความถี่
ของการเกิ ดอุบตั ิ เหตุ และความรุ นแรงของการเกิ ดอุบตั ิ เหตุมาวิเคราะห์
ร่ วมด้วย ทั้งนี้ จึงได้นาวิธี Rate Quality Control Method เพื่อให้การ
วิเคราะห์จุดเกิดอุบตั ิเหตุแสดงผลได้ท้ งั เชิ งพื้นที่และดัชนีความอันตราย
3) เมื่อทาการวิเคราะห์ท้ งั 2 วิธีการแล้ว จึงนาผลการวิเคราะห์
มาซ้อนทับกันและแสดงผลในรู ปแบบของแผนที่

4. เทคนิคและทฤษฎี
1) เทคนิ คการคาดประมาณความหนาแน่ นเชิ งพื้ นที่ แบบ
เคอร์ เนล (Kernel Density Estimation) [2] เป็ นเทคนิ คการคาดประมาณความ
หนาแน่ นเชิ งพื้ นที่ ข องแต่ ล ะจุ ด ข้อมู ล ก่ อนจะเชื่ อมต่ อกับ จุ ด อื่ น ด้ วย
ระยะห่างของช่วงความถี่ (Bandwidth) [3]
2) ในการวิเคราะห์และจัดลาดับความสาคัญของจุดอันตราย จะ
ใช้หลักการ “Ranking Hazardous Location” ซึ่ งปั จจุบนั มีเทคนิ คที่ใช้ในการ
ด าเนิ นการ 5 วิ ธี [4] ดังนี้ 1) วิ ธี ความถี่ ของการเกิ ดอุ บ ัติ เหตุ (Accident
Frequency Method) 2) วิธีอตั ราการเกิ ดอุบตั ิเหตุ (Accident Rate Method)
3) วิ ธี ความรุ นแรงของการเกิ ดอุ บ ัติ เหตุ (Accident Severity Method)
4) วิธีควบคุมคุณภาพของการเกิ ดอุบตั ิเหตุ (Rate Quality Control Method)
และ 5) วิธีรวมการวิเคราะห์ (Combination Method) ในการศึ กษานี้ จะ
กล่าวถึ งวิธีการที่ 4 ซึ่ งเป็ นวิธีการที่ ผูศ้ ึกษาเลื อกใช้ซ่ ึ งได้นาหลักการทาง
สถิติมาใช้เพื่อวิเคราะห์ โดยมีสมมติฐานว่าการเกิ ดอุบตั ิเหตุมีค่าการกระจาย
ตัวแบบ Poisson และค่าวิกฤตของอัตราการเกิดอุบตั ิเหตุเป็ นไปตามสมการที่
1 หากค่าอัตราการเกิดอุบตั ิ เหตุของบริ เวณใด ๆ มี ค่ามากกว่าค่าวิกฤตของ
อัตราการเกิ ดอุบตั ิเหตุ ของบริ เวณนั้น ๆ จะถื อว่าบริ เวณนั้นเป็ นจุ ดเสี่ ยง
อันตราย ดังสมการที่ 2 ทั้งนี้ จะมีความหลากหลายของพารามิเตอร์ ที่นามาใช้

รู ปที่ 1 ขั้นตอนการศึกษา
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6. ผลการศึกษา
6.1 ได้มีการคานวณโดยใช้วิธี Rate Quality Control (DF) ทุกสายทาง ซึ่ ง
สรุ ปค่า DF ของทุกสายทางได้ดงั รู ปที่ 2 (มากกว่า 1.0 เป็ นจุดอันตราย)
ซึ่ งเห็ นว่าทางพิเศษเส้ นนอกเมื อง ได้แก่ ทางพิเ ศษบูรพาวิ ถี ทางพิ เศษ
อุดรรั ถ ยา และทางพิ เ ศษกาญจนาภิ เ ษก (บางพลี -สุ ข สวัสดิ์ ) มี ค่ า DF
มากกว่า 1.0 แสดงให้เห็ นว่าทางพิเศษสายนอกเมือง ซึ่ งมี ทางส่ วนใหญ่
เป็ นทางตรง มีการจราจรไม่มาก แต่กลับต้องการการควบคุมดูแลในด้าน
ความปลอดภัยมากกว่าทางพิเศษที่มีการจราจรหนาแน่ น มีทางโค้ง ทางร่ วม
ทางแยก ทางขึ้น-ลง จานวนมากอย่างทางพิเศษในเขตเมือง
นอกจากนี้ ยังพบว่า ทางพิ เศษบู รพาวิถี และกาญจนาภิเ ษก
(บางพลี -สุ ข สวัสดิ์ ) มี ค่ า DF เพิ่ ม ขึ้ น ทุ ก ปี ดังนั้น หากจะต้องจัดล าดับ
ความสาคัญ ก็ตอ้ งมุ่งเน้นที่ทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี -สุ ขสวัสดิ์) และ
ทางพิ เศษบู รพาวิ ถี ต ามล าดับ และเมื่ อ วิ เ คราะห์ แ ยกย่อยลงไปในราย
กิโลเมตรของทุกสายทางแล้ว พบว่าในแต่ละสายทางยังมีช่วงกิ โลเมตรที่
ยังต้องเฝ้ าระวังและดูแลเป็ นพิเศษ ซึ่ งผูศ้ ึกษาได้รวบรวมช่วงกิ โลเมตรที่มี
ค่า DF เกินกว่า 1 ไว้ดงั ตารางที่ 1

รู ปที่ 3 ผลการวิเคราะห์จุดอันตรายด้วยวิธี KDE
จากการวิเคราะห์ ด้วยวิธี GIS-KDE แล้วนั้นสามารถสรุ ปจุ ด
อันตรายของแต่ละสายทางเป็ นช่วงกิโลเมตรได้ดงั ตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์จุดอันตรายด้วยวิธี KDE
ลาดับที่
ทางพิเศษ
ช่ วง กม. (วิธี GIS-KDE)
1
2

ทางพิเศษเฉลิมมหานคร
ทางพิเศษศรี รัช

3
4
5
6

ทางพิเศษฉลองรัช
ทางพิเศษบูรพาวิถี
ทางพิเศษอุดรรัถยา
ทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บาง
พลี-สุ ขสวัสดิ์)

* ไม่รวมการชนไม้ก้ นั เลนและอุปกรณ์เก็บค่าผ่านทาง

รู ปที่ 2 สรุ ปค่า DF ทุกสายทาง
ตารางที่ 1 ช่วงกิโลเมตรที่มีค่า DF มากกว่า 1.0 ปี 2559 3 อันดับแรกของ
แต่ละสายทาง
ทางพิเศษ
ช่ วง กม.
ค่า DF
เฉลิมมหานคร
ศรี รัช
ฉลองรัช
บูรพาวิถี
อุดรรัถยา
กาญจนาภิเษก
(บางพลี-สุ ขสวัสดิ์)

4-5, 16-17, 21-22
0-1, 20-21, 24-25
9-10, 14-15, 15-16
14-15, 15-16, 20-21
0-1, 3-4, 4-5*,12-13*
0-1, 5-6, 18-19

23+500 - 24+500
4+500 - 6+000
7+000 - 8+500
9+000 - 13+000
17+000 - 18+500
9+000 - 10+500
(อโศก- ศรี นคริ นทร์)
9+000 - 10+000
6+000 - 7+000
4+500 - 5+500
1+000 - 2+000
9+500 - 10+000
14+000 - 15+000
21+000 - 22+500

6.3 เมื่อทาการวิเคราะห์ท้ งั 2 วิธีการแล้ว จึงได้นาผลการวิเคราะห์ท้ งั 2
วิธีการ มาซ้อนทับกัน ในรู ปแบบของแผนที่ดงั รู ปที่ 4

2.76, 1.1, 1.52
2.11, 1.20, 1.20
1.15, 1.02, 1.15
1.67, 1.21, 1.21
1.33, 1.67, 1.17*
1.04, 1.48, 1.04

6.2 ได้มีการวิเคราะห์จุดอันตรายบนทางพิเศษโดยนา GIS ในฟังค์ชนั่ ของ
การคาดประมาณความหนาแน่ นเชิ งพื้นที่แบบเคอร์ เนล (Kernel Density
Estimation) มาวิเคราะห์โดยกาหนดให้รัศมีความหนาแน่ นระหว่างจุดทุก ๆ
1,000 ม. ซึ่ งค่าของระยะห่ างที่นามาวิเคราะห์ น้ นั กาหนดให้ค่ารัศมีอยู่ที่
ประมาณ 100-1,000 เมตร เนื่ อ งจากการบัน ทึ ก ข้อมู ล จะระบุ ก ารเกิ ด
อุบตั ิเหตุบริ เวณเลขบอกหลักกิโลเมตรซึ่ งมีระยะทุก ๆ 100 เมตร ดังรู ปที่ 3

รู ปที่ 4 การซ้อนทับผลการวิเคราะห์จุดอันตรายด้วยวิธี Rate Quality
Control (DF) กับวิธี Kernel Density Estimation (KDE)
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จากการซ้อนทับของผลการวิเคราะห์ดงั กล่าวทาให้ได้จุดอันตราย
ที่วิเคราะห์ได้ตรงกันใน 5 สายทางตามช่วงกิ โลเมตรต่าง ๆ ดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 เปรี ยบเทียบช่วงกิ โลเมตรที่มีค่า DF มากกว่า 1.0 และช่ วง กม.
ที่เป็ นจุดอันตรายที่ได้จากการวิเคราะห์โดยใช้ GIS-KDE
ช่ วง กม.
ช่ วง กม.
ลาดับที่
ทางพิเศษ
(วิธี DF) (วิธี GIS-KDE)

ตรงจุด และมี มาตรฐานตามหลัก วิ ศวกรรมจราจรสอดคล้องกับ สภาพ
การจราจรบนทางพิเ ศษ และเป็ นการเพิ่มความปลอดภัยให้ แ ก่ ผูใ้ ช้ท าง
อย่างมีประสิ ทธิ ภาพต่อไป

1

ทางพิเศษศรี รัช

2
3
4
5

ทางพิเศษฉลองรัช
ทางพิเศษอุดรรัถยา
ทางพิเศษบูรพาวิถี
ทางพิเศษกาญจนาภิเษก

เอกสารอ้ างอิง

10 – 11
17 - 18
7 - 10
3-5
6-7
22 - 23

8. กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณ พนัก งานและลู ก จ้าง กทพ. ทุก ท่ านที่ ได้อานวย
ความสะดวก และให้ขอ้ มูลที่เป็ นประโยชน์ต่อการวิจยั

9+000 - 13+000
17+000 - 18+500
9+000 - 10+000
4+500 - 5+500
6+000 - 7+000
21+000 - 22+500

[1] รายงานสถิ ติอุบตั ิเ หตุบนทางพิเศษ ปี งบประมาณ 2559 (ตุลาคม
2558-กันยายน 2559), แผนกสถิ ติ, กองประเมินผล, ฝ่ ายนโยบาย
และแผน, การทางพิเศษแห่ งประเทศไทย
[2] เสาวนี ศรี สุวรรณ, พรณรงค์ เลื่อนเพ็ชร, สุ รเชษฐ์ ประวีณวงศ์วุฒิ,
และศัก ดิ์ ดา พรรณไวย “การวิ เ คราะห์ แ ละระบุ ต าแหน่ ง เสี่ ย ง
อัน ตรายจากการจราจรบนทางพิ เ ศษด้ ว ยระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ ”, การประชุมวิชาการการขนส่ งแห่ งชาติครั้งที่ 8, 20 - 21
ตุลาคม 2554
[3] Maurizio, G., Paul, L., & Phil, A., 2007. Kernel density estimation
and percent volume contours in general practice catchment area
analysis in urban areas. GISRUK 2007: Proceedings of the
Geographical Information Science Research UK 15th Annual
Conference. Maynooth, Ireland, 11th-13th April 2007.
[4] กิ ตติ คุณ รอดสกุล, เอกริ นทร์ เหลืองวิลยั และ ศักดิ์ดา พรรณไวย
“การวิเคราะห์อุบตั ิการณ์เพื่อเพิ่มความปลอดภัยบนทางพิเศษโดยใช้
วิธี Rate Quality Control”, การประชุ มวิชาการวิศวกรรมโยธา
แห่งชาติ คร้ังที่ 19, 14-16 พฤษภาคม 2557 จังหวัดขอนแก่น

หลังจากที่ ได้ผลการศึ ก ษาแล้ว ผูศ้ ึ ก ษาได้ทาการสารวจพื้น ที่ ตามช่ ว ง
กิโลเมตรดังกล่าว ได้มีการตรวจสอบลักษณะทางกายภาพของทางพิเศษ
เพื่อให้ทราบถึงปัญหา และนาไปใช้ประกอบการพิจารณาปรับปรุ งแก้ไข
ให้ตรงจุดดังรู ปที่ 5

รูปที่ 5 การซ้อนทับผลการวิเคราะห์จุดอันตรายด้วยวิธี Rate Quality
Control (DF) กับวิธี Kernel Density Estimation (KDE) และกายภาพของ
แต่ละช่วง กม.

7. สรุปผล
จากการวิเคราะห์ขอ้ มูล ที่ได้จากการบันทึกข้อมูลอุบตั ิเหตุของ
ทางพิเศษในปี 2559 ด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ร่วมกับ วิธี Rate
Quality Control ทาให้ ทราบถึ งบริ เวณช่ วงกิ โลเมตรที่ เ ป็ นจุด อันตราย
บนทางพิ เ ศษที่ ต้อ งควบคุ ม ดู แ ลเป็ นพิ เ ศษ และเมื่ อ ได้ท าการส ารวจ
ลักษณะทางกายภาพบริ เวณดังกล่าว พบว่า จุดที่ตอ้ งควบคุมดูแลเป็ นพิเศษ
เป็ นช่วงทางตรง ทางโค้ง และบริ เวณหน้าด่านเก็บค่าผ่านทางบนทางพิเศษ
ที่มีปริ มาณจราจรน้อยนอกเมืองแทนที่จะเป็ นทางพิเศษที่มีปริ มาณจราจร
หนาแน่ นในเขตเมือง เนื่ องจากปั ญหาส่ วนใหญ่เกิ ดจากการที่ ผใู้ ช้ทางใช้
ความเร็ วสู งในการเดินทาง และเมื่อเดินทางถึงบริ เวณที่เป็ นจุดตัดกระแส
จราจรจึงทาให้เกิดอุบตั ิเหตุได้ง่าย
ดังนั้น ในอนาคตอัน ใกล้น้ ี ผูศ้ ึ ก ษาจึงได้มีแ นวคิดที่ จะนาผล
การศึก ษานี้ ไปใช้ใ นการประกอบการพิ จารณาปรั บ ปรุ งแก้ไขจุดที่ ต้อง
ควบคุมดู แลเป็ นพิเศษเพื่อให้การแก้ไขปั ญหาจุ ดอันตรายแก้ไขได้อย่าง
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ระบบบริหารศู นย์ ควบคุมการจราจรบนทางพิเศษ
Traffic Conditions Monitoring System (TCMS)
อุดมโชค สุ ริยะจรัสแสง1, อุทัย วังชัยศรี2, เกือ้ กูล เอีย่ มชู แสง3, เทพฤทธิ์ รัตนปัญญากร4, ดร.ศักดิ์ดา พรรณไวย5
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วิศวกร 4 แผนกวิจยั และพัฒนาระบบจราจร Email: udomchok.exat@gmail.com
2
วิทยากร 6 แผนกวิจยั และพัฒนาระบบจราจร Email: authai_wan@exat.co.th
3
ช่าง 3, แผนกทดสอบ ควบคุมคุณภาพและพัฒนามาตรฐาน Email: palm5712@gmail.com
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on 27 September 2012 to inform the traffic data to Expressway
customers. The traffic data collection system has been set up on the
Kanchanaphisek Expressway and has shown the information as
Windows Application, Web Application and Mobile Application. These
have been deployed effectively respond to the Expressway as well, later
ITS Center has developed Data Exchange Center (DXC) and the
development of tools such as Google maps, the concept of bringing the
tools to integrate data gathered and presented in a format called Traffic
Conditions Monitoring System (TCMS) on the “Kanchanapisek
Expressway”, which is displayed in form of AVG Speed, Estimate
Travel Time, CCTV, Density Map and Schematic Map. It is a
user-friendly system to the related road agencies, especially in case of
accident.

บทคัดย่ อ
การทางพิเศษแห่ งประเทศไทย (กทพ.) ได้ดาเนิ น การจัด ตั้ง
ศูนย์ควบคุมจราจรอัจฉริ ยะ (ITS Center) พร้ อมทั้งติ ดตั้งระบบเพื่ อเก็ บ
ข้อมูลการจราจรบนทางพิเศษเส้นกาญจนาภิเษก มาตั้งแต่ปี 2556 โดยการ
แสดงผลของระบบดั ง กล่ า วนั้ นแสดงผลอยู่ ใ น 3 รู ปแบบ ได้ แ ก่
1) วิ น โดน์ แ อพลิ เคชั่ น (Windows Application) 2) เว็ บ แอพพลิ เ คชั่ น
(Web Application) และ 3) โมบายแอพพลิ เคชั่น (Mobile Application)
ซึ่ งทั้งการแสดงผล 3 รู ปแบบนี้ ได้ถูกใช้งานได้เป็ นอย่างดี แต่ยงั ขาดการ
น าสารสนเทศที่ มี อ ยู่ม าสร้ า งรายงานอัจ ฉริ ย ะ (TCMS) ส าหรั บ เป็ น
มุ ม มองในการวิ เคราะห์ แ ละตรงตามความต้อ งการของผู้บ ริ ห ารและ
ผูใ้ ช้งาน โดยการแสดงผลอยู่ในรู ป แบบของค่ าดัชนี เฉลี่ ยของความเร็ ว
ของรถ ระยะเวลาการเดิ น ทาง ภาพจากกล้อ ง CCTV แผนภาพความ
หนาแน่ นของโครงข่ายเส้น ทางพิเศษเส้นกาญจนาภิเษก (Density Map)
และแผนภาพเครื อข่ายรวม (Schematic Map) ผูพ้ ฒ
ั นาได้พฒ
ั นาระบบ
TCMS โดยได้ใ ช้ เครื่ อ งมื อ ต่ างๆ เช่ น PHP Web service XML Google
Map API และมี ก ารบู ร ณาการข้อมู ล จากระบบต่ าง ๆ ร่ วมด้วย ได้แ ก่
ระบบ Data Exchange Center (DXC) ระบบ Schematic Map เป็ นต้ น
ทั้งนี้ ปัจจุบนั ระบบดังกล่าวได้ถูกใช้งานเป็ นที่เรี ยบร้ อยแล้ว และมีแผนที่
จะให้เจ้าหน้าที่ตามศูนย์ควบคุมจราจรใช้เป็ นเครื่ องมือตรวจสอบความ
ผิดปกติของโครงข่ายทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี สุขสวัสดิ์) อีกด้วย

Keywords: Kanchanapisek Expressway, AVG Speed, Estimate Travel
Time

1. บทนา
ปั จจุบ ัน หลายองค์ก รทั้งภาครั ฐ และเอกชน มัก ประสบกับ
ปั ญหาในการนาข้อมูลที่ มีอยูอ่ ย่างมหาศาลมาเปลี่ ยนเป็ นสารสนเทศที่มี
คุ ณ ค่ า การน าระบบสารสนเทศที่ ส มบู ร ณ์ แ บบมาสนั บ สนุ นการ
ด าเนิ น งานจะช่ ว ยจัด การสายงานขององค์ก รให้ ส ามารถเข้าถึ งอย่า ง
รวดเร็ ว และถู ก ต้ อ งแม่ น ย าเพื่ อ เป็ นเครื่ องมื อ การตัด สิ นใจในการ
ปฏิบตั ิงาน หรื อเสนอให้กบั ผูบ้ ริ หารได้ดูภาพรวมขององค์กร
การทางพิ เศษแห่ งประเทศไทย (กทพ.) เล็ งเห็ น ความสาคัญ
ของการรายงานสภาพจราจรบนทางพิเศษให้กบั ผูใ้ ช้ทางทราบ จึงได้ทา
การพัฒนาระบบการรายงานสภาพจราจรบนทางพิเศษผ่านแอพพลิ เคชัน่

คาสาคัญ : ทางพิเศษกาญจนาภิ เษก, ค่าดัช นี เฉลี่ ยของความเร็ วของรถ,
ระยะเวลาการเดินทาง

Abstract
The Expressway Authority of Thailand (EXAT) has
established the Intelligent Transportation System Center (ITS Center)
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บริ ห ารศูน ย์ค วบคุ มการจราจรบนทางพิเศษ (TCMS) เป็ นสิ่ งที่ ช่ วยให้
เจ้าหน้าที่ ป ฏิ บ ัติงานสามารถตัดสิ นใจได้ ง่ายขึ้ น และเป็ นผลดี ก ับ การ
รายงานผลการดาเนินงานของผูบ้ ริ หาร กทพ. [6]

โทรศัพ ท์ส มาร์ ท โฟน [1] และป้ ายรายงานสภาพจราจรบนทางพิ เศษ
บริ เวณหน้าด่านเก็บค่าผ่านทาง [2] อย่างไรก็ตาม กทพ. พบว่าการรายงาน
สภาพจราจรแก่ผูบ้ ริ ห ารและผูป้ ฏิ บตั ิ งานยังไม่มีเครื่ องมือประกอบการ
ช่ วยตัดสิ นใจในการปฏิ บตั ิ งาน ดังนั้น กทพ. จึงได้พฒั นาระบบบริ หาร
ศูนย์ควบคุมการจราจรบนทางพิเศษ แก่ผบู ้ ริ หารและผูป้ ฏิบตั ิงานสามารถ
มองเห็นภาพรวมของโครงข่ายทางพิเศษทั้งหมดได้ชดั เจน โดยออกแบบ
ให้สามารถใช้งานกับระบบสารสนเทศที่มีอยูเ่ ดิมได้อย่างสะดวก

3. การวิเคราะห์ และออกแบบระบบ
ระบบบริ ห ารศูนย์ค วบคุ มการจราจรบนทางพิ เศษ (TCMS)
ถื อได้ว่าเป็ นระบบสารสนเทศเพื่ อการจัด การเนื่ องจากมี ก ารรวบรวม
ข้อมูลจราจรจากระบบรายงานสภาพจราจรแบบเส้นสี (Schematic Map)
ข้อ มู ล ภาพนิ่ ง จากกล้ อ ง CCTV ผ่ า นระบบ DXC ระบบเก็ บ ข้ อ มู ล
การจราจรบนทางพิเศษเส้นกาญจนาภิเษก (บางพลี สุขสวัสดิ์) และทาการ
ประมวลผลข้ อ มู ล เพื่ อ สนั บ สนุ นการายงานสภาพจราจรอย่ า งมี
ประสิ ทธิภาพ
ระบบ TCMS ได้บูรณาการข้อมูล 3 ส่ วน ได้แก่
1) ภาพจราจรบนทางพิเศษจากกล้อง CCTV ผ่านระบบ DXC
จานวน 1 สายทางได้แก่ ทางพิเศษเส้นกาญจนาภิเษก (บางพลี สุ ขสวัสดิ์)
โดยเลื อกจุดสาคัญต่างๆ มาทั้งหมดมาแสดง โดยมีการดึ งเป็ นภาพนิ่ งทุก
ๆ 10 วินาทีเก็บเข้าฐานข้อมูล
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) ระบบเก็บข้อมูลการจราจรบนทางพิเศษเส้นกาญจนาภิเษก
(บางพลี สุ ขสวัสดิ์) โดยระบบจะเก็บข้อมูลค่าดัชนี เฉลี่ ยของความเร็ วของ
รถ (AVG Speed) ระยะเวลาการเดิ น ทาง (Estimate travel Time) เข้ า
ฐานข้อมูลซึ่งสามารถกาหนดรู ปแบบ Database Center
ระบบงานถู ก ออกแบบโดยแบ่ งผูใ้ ช้ งานระบบเป็ น 2 กลุ่ ม
เพื่ อ ให้ สอดคล้องกับ การใช้ งาน ได้แ ก่ 1) กลุ่ ม เจ้าหน้ าที่ ผู ้ดู แ ลระบบ
(Admin) เป็ นผู้มี สิ ท ธิ์ สู งสุ ด ในระบบ ท าหน้ าที่ ใ นการบริ ห ารจัด การ
ระบบ (System Configuration) โดยระบบจะทาการดึ งข้อมูลภาพนิ่ งจาก
กล้อง CCTV ผ่านระบบ DXC (Get CCTV) โดยดึงข้อมูลภาพ Schematic
Map (Get Schematic Map) และดึ ง ข้อ มู ล Data ของระบบเก็ บ ข้ อ มู ล
การจราจรบนทางพิ เ ศษเส้ น กาญจนาภิ เ ษก (บางพลี สุ ขสวัส ดิ์ )
(Get Database) ม า ท า ก า ร บ ริ ห า ร จั ด ก า ร ข้ อ มู ล ที่ มี อ ยู่ แ ล้ ว
(Data Management) เป็ น ก ารรวบ รวม ข้ อ มู ล ม าป ระ ยุ ก ต์ ร วม ถึ ง
ประมวลผล 2) กลุ่มผูใ้ ช้งานทัว่ ไปหรื อผูบ้ ริ ห าร (User) ทาหน้าที่ดูการ
แสดงผล (Display) ได้เพี ยงอย่างเดี ยว สามารถอธิ บ ายโครงสร้ างระบบ
โดยใช้แ ผนภาพแสดงการทางานของผูใ้ ช้ระบบและความสัมพัน ธ์ ก ับ
ระบบย่อ ย (Use Case Diagram) ดัง แสดงในรู ป ที่ 1 และค าอธิ บ ายดัง
ตาราง 1

2. งานวิจยั 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]

2.2 ระบบธุรกิจอัจฉริยะ (BI System)
การพัฒ นาระบบธุ ร กิ จ อัจฉริ ย ะ มี ข้ ัน ตอนการด าเนิ น งาน
แตกต่างจากการพัฒนาระบบสารสนเทศทัว่ ไปขององค์กรเนื่ องจากระบบ
BI เป็ นระบบที่มุ่งเน้นการเรี ยกดูรายงาน ดังนั้นขั้นตอนการพัฒนาระบบ
จะเริ่ ม จากการศึ ก ษาความต้อ งการของผูใ้ ช้งาน การวิเคราะห์ รายงาน
ที่ ต้อ งการ การออกแบบคลัง ข้อ มู ล และพัฒ นาระบบรายงานหรื อ
สนับสนุนการตัดสิ นใจ [5]

2.3 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (Business Intelligence: BI)
Business Intelligence คื อ ซอฟต์ แ วร์ ที่ น าข้ อ มู ล ที่ มี อ ยู่เพื่ อ
จัดทารายงานในรู ปแบบต่ างๆ ที่ เหมาะสมกับ มุ ม มองในการวิ เคราะห์
แสดงความสัมพัน ธ์ และท านายผลลัพ ธ์ ข องแนวโน้ม ที่ อาจเกิ ด ขึ้ น ได้
ตามความต้องการขององค์กร เพื่อประโยชน์ในการวางแผนกลยุทธด้าน
ต่างๆ ทั้งยังเป็ นเครื่ องมื อที่ ช่วยใช้ป ระกอบการตัดสิ น ใจในเรื่ องต่าง ๆ
สาหรับผูบ้ ริ หาร และผูใ้ ช้งาน
ปั จ จุ บ ัน กทพ. ได้มี แ นวโน้ ม ที่ จ ะน าระบบสารสนเทศมา
ประยุกต์ให้เข้ากับงานของ กทพ. โดยจะรวบรวม จัดเก็บ วิเคราะห์ และ
นาเสนอข้อมูล เพื่อสนับ สนุ น การตัดสิ น ใจในทางปฏิ บตั ิ ดั้งนั้น ระบบ
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รูปที่ 1 Use Case Diagram ของระบบรายงานอัจฉริ ยะ
ตารางที่ 1 คาอธิบาย Use Case Diagram ของระบบรายงานอัจฉริ ยะ
สัญลักษณ์
คาอธิบาย
Admin
หมายถึง กลุ่มเจ้าหน้าที่ผดู ้ ูแลระบบ
User
หมายถึง กลุ่มผูใ้ ช้งานทัว่ ไปหรื อผูบ้ ริ หาร
Display
หมายถึง การแสดงผลของระบบ
Data Management หมายถึง การบริ การจัดการข้อมูล
System
หมายถึง การบริ หารจัดการกับระบบ
Configuration
Get CCTV
หมายถึง การดึงข้อมูลภาพนิ่ งจากกล้อง CCTV
ผ่านระบบ DXC
Get Database
หมายถึง การดึงข้อมูลต่างจาก Database
Get Schematic Map หมายถึง การดึงข้อมูลภาพ Schematic Map

รู ปที่ 2 สถาปัตยกรรมของระบบ TCMS
ขั้น ตอนที่ 2 การประมวลผลข้อ มู ล เมื่ อ เจ้าหน้ าที่ Admin
น าข้ อ มู ล ที่ อยู่ ใ นรู ปแบบ XML มาประมวลผลผ่ า น WebService
ระบบดึงข้อมูลมาแสดงผลตามระยะเวลาที่ ได้ต้ งั ค่าไว้ให้ขอ้ มูลแสดงผล
โดยจะแสดงผลอย่างง่าย ดังแสดงในรู ปที่ 3

4. ผลการดาเนินการ
จากการวิเคราะห์ และออกแบบระบบ ผูว้ ิจยั ได้พ ฒ
ั นาระบบ
ที่ เรี ยกว่า ระบบบริ หารศูนย์ควบคุ มการจราจรบนทางพิเศษ หรื อระบบ
TCMS ในการพัฒนาระบบได้ใช้ภาษา PHP และ JavaScript ร่ วมกับระบบ
จัดการฐานข้อมู ล MySQL ทั้งนี้ MySQL ท าหน้ าที่ เก็ บข้อมู ล ข้อความที่
ปรั บเปลี่ ยนได้ตามระยะเวลา (Message) เก็ บ ข้อมู ล ภาพ Schematic Map
และเก็ บ ข้ อ มู ล ภาพนิ่ งจากกล้ อ ง CCTV โดยมี Web Service ที่ อ ยู่ ใ น
รู ปแบบ XML ทาหน้าที่ ดึงข้อมูลภาพจากกล้อง CCTV ของระบบ DXC
และดึ งระบบเก็ บข้ อ มู ล การจราจรบนทางพิ เศษกาญ จนาภิ เ ษ ก
(บางพลี สุ ข สวัส ดิ์ ) ข้อ มู ล ทั้งหมดที่ อ ยู่ใ นฐานข้อ มู ล แสดงผลไปยัง
โปรแกรม Apache ผ่านโปรโตคอล HTTP ดังแสดงในรู ปที่ 2
การทางานของระบบสามารถแบ่งออกเป็ น 3 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 เมื่อ Admin Login เข้าระบบ Admin จะทาการนา
ข้อมูลจากหลายแหล่งข้อมูล เช่น ระบบเก็บข้อมูลการจราจรบนทางพิเศษ
กาญจนาภิเษก (บางพลี สุ ขสวัสดิ์) ระบบ DXC และระบบรายงานสภาพ
จราจรแบบเส้นสี (Schematic Map) จัดเก็บ ในรู ปแบบเดี ยวกัน โดยผ่าน
กระบวนการกรองข้ อ มู ล ให้ อ ยู่ ใ นรู ป แบบของ XML เพื่ อ เข้า สู่ ก าร
ประมวลผล

รู ปที่ 3 การประมวลผลผ่าน WebService ในรู ปแบบ XML
ขั้นตอนที่ 3 การแสดงผล เมื่ อทาการประมวลผลข้อมูลและ
บัน ทึ ก เสร็ จเรี ยบร้ อยแล้ว ระบบจะทาการแสดงผล ค่ าดัช นี เฉลี่ ยของ
ความเร็ วของรถ (AVG Speed) ระยะเวลาการเดิ น ทาง (Estimate travel
Time) ดังแสดงในรู ปที่ 4 ภาพจากกล้อง CCTV แผนภาพความหนาแน่ น
ของโครงข่ายเส้นทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี สุ ขสวัสดิ์ ) (Density
Map) และแผนภาพเครื อข่ายรวม (Schematic Map) แบบ Real time กลุ่ ม
กลุ่ ม ผู ้ใ ช้ ง านทั่ว ไปหรื อ User สามารถเข้า ดู ร ะบบ Cockpit ได้ ผ่ า น
โปรโตคอล HTTP และระบบCockpit จะติดตั้ง ณ ศูนย์ควบคุมทางพิเศษ
ของ กทพ. ภาพรวมของการทางานของระบบ TCMS ดังแสดงในรู ปที่ 5
และลัก ษณะระบบบริ ห ารศูน ย์ค วบคุ มการจราจรบนทางพิเศษ TCMS
ดังแสดงในรู ปที่ 6
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[2]
รูปที่ 4 ค่าดัชนีเฉลี่ยของความเร็ วของรถ และระยะเวลาการเดินทาง

[3]

[4]

Web TCMS
SchematiciMap
TCMS

Admin

[5]

WebService

CCTV

Database Center
CCB1

CCB2

CCB3

CCB4

CCB5

[6]

CCB6

รูปที่ 5 ภาพรวมการทางานของระบบ TCMS
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รูปที่ 6 หน้าต่างของระบบ TCMS

5. สรุป
กทพ. ได้ทาการพัฒนาระบบบริ ห ารศูนย์ควบคุ มการจราจร
บนทางพิเศษเพื่อเพิ่มช่ องทางการรวบรวมข้อมูล ที่ กทพ. ได้พฒ
ั นาขึ้ น
นามาประยุกต์ให้เกิดประโยชน์แก่ผบู ้ ริ หาร และผูป้ ฏิบตั ิงานสามารถเป็ น
เครื่ องมือช่ วยตัดสิ นใจหรื อเป็ นการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการปฏิ บตั ิ งาน
ซึ่ งช่ วยลดระยะเวลาในการตรวจสอบข้อมูล บนทางพิเศษได้ และระบบ
ถูกนาไปติดตั้งซึ่ งสามารถใช้งานได้ผ่าน Web Browser Mobile App และ
ศูนย์ควบคุมจราจรทางพิเศษเป็ นที่เรี ยบร้อยแล้ว และมีแผนจะขยายการ
ให้ขอ้ มูลแก่ผใู้ ช้ทางได้ใช้งานต่อไป

เอกสารอ้ างอิง
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SMS สาหรับผู้พกิ ารทางสายตาบน Tablet PC
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1.บทนา

การจัด ท าเอกสารในเมื่ อก่ อนนั้นใช้เครื่ องพิ ม พ์ดี ด แต่ สมัย
ปั จจุบนั ใช้การพิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์ ไม่ว่าจะเป็ นการพิมพ์ในสมัยนี้
หรื อในสมัยก่ อนก็จาเป็ นต้องมี แป้ น พิม พ์ สาหรั บผูท้ ี่ มีความปกติ ข อง
ร่ างกายนั้นก็ทาได้ไม่ยาก แต่หากคือผูพ้ ิการทางสายตา หากต้องการจะ
พิมพ์ขอ้ ความนั้นแต่มองไม่เห็ น ดังนั้นจึงมีการทาเครื่ องพิมพ์อกั ษรเบรลล์
ขึ้ น มาเพื่ อให้ ผูพ้ ิ ก ารทางสายตาโดยแป้ น พิ ม พ์ข องเครื่ อ งพิ ม พ์อ ัก ษร
เบรลล์[1] นั้นคื อต้องซื้ อเครื่ องพิมพ์อกั ษรเบรลล์[3]และไม่สะดวกใน
การใช้งาน
ผูจ้ ดั ทาจึงเห็นว่า Tablet PC ระบบปฏิบตั ิการแอนดรอยด์ นั้น
มีการประยุกต์ใช้งานได้หลากหลาย แต่ยงั มีปัญหาต่อผูพ้ ิการทางสายตา
เพราะ Tablet PC นั้นเป็ นหน้าจอสัมผัสและพื้นผิวหน้าจอนั้นเรี ยบ และ
การที่ผพู ้ ิการทางสายตานั้นจะต้องการป้ อนข้อความในการส่ ง SMS ก็
จาเป็ นต้องใช้ แป้ นพิมพ์แต่แป้ นพิมพ์ที่เฉพาะสาหรับผูพ้ ิการบน Tablet
PC แต่ยงั ไม่มีการพัฒนา
ดังนั้นผูจ้ ดั ทาจึงได้พฒั นา Application SMS สาหรับผูพ้ ิการทางสายตา
บน Tablet PC นี้ ข้ ึนมา เพื่อให้ผูพ้ ิการใช้รหัสอักษรเบรลล์เหมื อ นการ
พิมพ์บนเครื่ องพิมพ์อกั ษรเบรลล์ และเมื่อผูพ้ ิการกดรหัสอักษรเบรลล์
ตัวที่ ต้องการเสร็ จ จะมี ก ารออกเสี ยงบอกว่าเป็ นตัวอักษรอะไร และ
สามารถฟังข้อความที่พิมพ์มาแล้วทั้งหมดได้ ด้วยซอฟต์แวร์ สังเคราะห์
เสี ยง VAJA TTSแป้ นพิมพ์ในการพิมพ์ส่งข้อความ SMS จะช่ วยอานวย
ความสะดวกให้แก่ผพู ้ ิการได้มีชีวิตที่ดีข้ ึน

บทคัดย่ อ
การศึ ก ษาและพัฒ นาโปรแกรม SMS ส าหรั บ ผู้พิ ก ารทาง
สายตาบน Tablet PC ซึ่ งมี ว ัต ถุ ป ระสงค์ ใ นการศึ ก ษา เพื่ อ พัฒ นา
โปรแกรมสาหรับผูพ้ ิ การทางสายตาให้สามารถส่ งข้อความติ ด ต่อกับ
บุคคลอื่นได้ดว้ ยตนเอง
ผลศึ ก ษาและพัฒ นาการท างานของโปรแกรม พบว่ า
โปรแกรมที่ พ ัฒ นาขึ้ น มี ก ารท างานที่ ต อบสนองเกี่ ย วกับ การพิ ม พ์
ตัวอัก ษร โดยการป้ อนชุ ดรหัสอักษรเบรลล์เ ป็ นไปตามผลที่ คาดหวัง
เอาไว้ เมื่อกดรหัสอักษรเบรลล์ตามที่ตอ้ งการ ก็จะได้ตวั อักษรตรงตาม
กับชุดรหัสของอักษรเบรลล์ และส่ วนของการออกเสี ยง ก็สามารถออก
เสี ยงได้ตรงกับตัวอักษร และ อ่านออกเสี ยงประโยคได้ถูกต้องตามที่ผใู้ ช้
พิมพ์ ในส่ วนของการควบคุมหน้าจอเพื่อเรี ยกใช้ฟังชันต่างๆ ก็สามารถ
ท างานได้ต รงตามที่ ผู ้ใ ช้ เ รี ยกใช้ ฟั ง ก์ ชัน การท างาน และได้ท าการ
ทดสอบให้ผพู้ ิการทางสายตาทดลองใช้โปรแกรมจานวน 10 คน เพื่อวัด
ความพึงพอใจ ต่อโปรแกรม SMS สาหรับผูพ้ ิการทางสายตาบน Tablet
PC พบว่าอยูใ่ นระดับดี
คาสาคัญ : ผูพ้ ิการทางสายตา, อักษรเบรลล์ , SMS , Tablet PC , VAJA
TTS
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2. เทคนิคและวิธีการ
2.1 เครื่ องพิมพ์ อกั ษรเบรลล์ (Brailler)
เบรลล์เ ลอร์ ซึ่ งเป็ นเครื่ องพิมพ์อกั ษรเบรลล์ [3] สาหรั บผู้
พิการทางสายตามีลกั ษณะเป็ นปุ่ มเรี ยงกัน 4 ปุ่ ม ปุ่ มที่ใช้ 1, 2, 3 จะอยู่
ด้านซ้ายส่ วนปุ่ มตรงกลางจะเป็ นปุ่ มเว้นวรรคปุ่ มที่มีตวั เลข 4, 5, 6 จะ
อยู่ด้านขวาถัดจากปุ่ มตรงกลาง ส่ วนปุ่ มลงบรรทัดใหม่ จะอยู่ซ้ า ยมื อ
เหนื อปุ่ มทั้งหมด[5] มี ลกั ษณะกลมการพิมพ์น้ นั เครื่ องพิมพ์มีลกั ษณะ
ดังภาพที่ 1

ภาพที่ 2.3 อักษรเบรลล์ที่กาหนดใช้แทนพยัญชนะไทย

ภาพที่ 2.1 เครื่ องพิมพ์อกั ษรเบรลล์

2.2 อักษรเบรลล์
อักษรเบรลล์ (Braille code)[1] เป็ นตัวอักษรสาหรับผูพ้ ิการ
ทางสายตาซึ่ งถูกพัฒนาขึ้นในปี ค.ศ. 1921 โดยครู ตาบอดชาวฝรั่งเศส
ชื่ อ หลุ ย ส์ เบรลล์ (Louis Braille) อัก ษรเบรลล์ ข นาด 1 เซลล์
ประกอบด้วยปุ่ มนูนเล็ก ๆ จานวน 6 ปุ่ มวางตัวในลักษณะต่าง ๆ กัน
ไปตามรหัสที่ ก าหนดขึ้น ใช้แ ทนตัวอักษรปกติ หรื อ สัญลัก ษณ์ ทาง
คณิ ตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ หรื อสัญลักษณ์อื่น ๆ ภาพที่ 2.2 แสดง
ตาแหน่งของปุ่ มนูนซึ่ งกากับด้วยตัวเลข 1 ถึง 6 สาหรับระบบอักษร
เบรลล์ที่กาหนดใช้แทนพยัญชนะ สระและวรรณยุกต์ไทยแสดงในรู ปที่
2 และ 3 ส่ วนอักษร ตัวเลขและเครื่ องหมายต่าง ๆ ในภาษาอังกฤษ
แสดงดังรู ปที่ 4 ซึ่ งจะเห็ นได้ว่าสัญลักษณ์ บางตัวต้องใช้อกั ษรเบรลล์
ประกอบกันถึง 3 เซลล์

รู ปที่ 2.4 อักษรเบรลล์ที่กาหนดใช้แทนสระและวรรณยุกต์ไทย

3. วิธีการดาเนินงาน
3.1 การแปลงอักษรเบรลล์เป็ นรหัส
ทางคณะผูจ้ ดั ทาได้นาเอา อักษรเบรลล์มาแปลงเป็ น รหัส
เพื่อให้มีความง่ายต่อการพัฒนาโปรแกรม โดยทางผูจ้ ดั ทาได้มีการตัด
สระ ที่ไม่ใช้ออก สรุ ปเป็ นตารางได้ดงั นี้
ตารางที่1 การแปลงอักษรเบรลล์เป็ นรหัส

ตัวอักษร
ก
ข
ฃ

ภาพที่ 2.2 ตาแหน่งของปุ่ มนูนในอักษรเบลล์ขนาด 1 เซลล์

รหัสอักษรเบรลล์
1245
13
356 , 12

3.2 การพัฒนาโปรแกรมบน Android
การเริ่ มต้นการเขียน Android[5] นั้น ถ้ามีพ้ืนฐานการเขียน
ภาษา JAVA มาแล้วนั้น ก็จะสามารถเข้าใจโครงสร้ างและรู ปแบบการ
เขียนได้อย่างรวดเร็ ว เพราะ Android จะใช้โครงสร้างของภาษา JAVA
ในการพัฒนาเป็ นหลัก และใน Android นั้นการเขี ยนโปรแกรมจะมี
API Library ที่ ถู ก พัฒ นาส าหรั บ Android ให้ เ ลื อ กใช้ม ากมาย เช่ น
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API Library ที่ ช่ วยจั ด การเกี่ ย วกั บ พวก Graphic การออกแบบ
Multimedia

3.2.1 Event Multitouch
เป็ นการตรวจจับ เหตุ ก ารณ์ ที่ เ กิ ด จากการสั ม ผัส จอภาพ
พร้อมกันมากกว่าหนึ่ งจุดพร้ อม ๆ กันซึ่ งเราสามารถตรวจจับเหตุการณ์
นี้ ได้ดว้ ยการใช้ OnTouchListener ที่คอยตรวจจับการกระทาบนจอใน
แบบต่าง ๆ OnTouchListener มี Method ดังนี้
1.)ACTION_DOWN เกิดขึ้นเมื่อมีการสัมผัสจอมากกว่าหนึ่ งจุดโดยเริ่ ม
การสัมผัสจุดที่หนึ่ง
2.)ACTION_POINTER_DOWN เกิดขึ้นเมื่อมีการสัมผัสจอจุดที่ 2
3.)ACTION_MOVE เกิดขึ้นเมื่อมีการเคลื่อนไหวหลังจากสัมผัสจอทั้ง 2
จุดแล้ว
4.)ACTION_POINTER_UP เกิดขึ้นเมื่อมีการปล่อยนิ้วที่สมั ผัสจอจุดที่ 2
5.)ACTION_UP เกิดขึ้นเมื่อมีการปล่อยนิ้วที่สมั ผัสจอภาพจุดที่ 1 และ
การทางานของเจสเจอร์ เสร็ จสิ้ น
3.2.2 การตรวจจับอีเวนต์ เจสเจอร์
การ Touchc แต่ละครั้งจะมี onTouchEvent() คอยตรวจสอบ
จับ เหตุ ก ารณ์ ก ารสัม ผัส จอภาพ ซึ่ งท างานร่ ว มกับ การตรวจจับ การ
ทางานของเจสเจอร์

ภาพที่3.1 ตัวอย่างผลการรันโปรแกรม
1) หน้าจอเริ่ มต้นของโปรแกรม เมื่อผูใ้ ช้งานเปิ ด Application
2) เมื่ อผูใ้ ช้งาน วางนิ้ วลงบนหน้าจอ โดยวางลงบนหน้าจอ 6
นิ้ว มือซ้าย 3 นิ้ว มือขวา 3 นิ้ว เพื่อสร้างปุ่ มกดรหัสอักษรเบรลล์

ภาพที่ 3.2 สร้างปุ่ มกดรหัสอักษรเบรลล์
3) เมื่ อผูใ้ ช้งานสร้ างปุ่ มกดแล้ว ก็ ท าการกดรหัส อัก ษรเบรลล์
ตามที่ตอ้ งการ ดังตัวอย่างทาการกดรหัส 1245 ซึ่ งเป็ นตัวอักษร ก และ
เมื่อตัวอักษรปรากฏ ก็จะมีการบอกออกเสี ยงตัวอักษร

3.2.3 Android Send SMS
ในการส่ง SMS ข้อความ Message ไปยังหมายเลขโทรศัพท์
อื่น ๆ บนApplication ที่เราพัฒนาขึ้นบน Android นั้นสามารถทาได้ง่าย
โดยใช้ Library ของ telephony .SmsManager
VAJA TTS เป็ นฟั งก์ชน่ั หนึ่ งในความสามารถของ Google
Translate ที่สามารถแปลงข้อความ ออกมาเป็ นเสี ยงด้วยการสังเคราะห์
เสี ยง ของทาง Google แต่ฟังค์ชนั นี้ ยงั ไม่มีการเปิ ดบริ การเป็ น API Textto-speech อย่างเป็ นทางการ แต่นักพัฒนาสามารถเรี ยกใช้ผ่าน HTTP
GET (REST) ดังนี้
http://translate.google.com/translate_tts? tl=en&q=textซึ่ง Url นีม้ ี
รายละเอียดดังนี้
tl=en คือ tl เป็ นการกาหนดว่าต้ องการสังเคราะห์ เสียงเป็ นภาษาใด
q=text คือ q เป็ นบอกว่ าข้ อความที่ส่งไปสังเคราะห์

ภาพที่ 3.3 กดรหัสอักษรเบรลล์
4) เมื่อผูใ้ ช้งานกดรหัสแล้วได้ตวั อักษรแล้วนั้น ก็จะมีการสไลด์บน
หน้าจอเพื่อควบคุมการทางาน ดังนี้
4.1. สไลด์ขวา จะเป็ นการเก็บตัวอักษรเพื่อนาไปต่อเป็ นประโยค
4.2. สไลด์ซา้ ย เป็ นการลบตัวอักษรตัวสุ ดท้ายที่เก็บผิดเข้าไป

4. ผลทีไ่ ด้ จากการศึกษา
จากการศึกษาและการพัฒนาโปรแกรม SMS สาหรับผูพ้ ิการ
ทางสายตาบน Tablet PC ระบบปฏิ บตั ิ การแอนดรอยด์ประกอบด้วย
หน้าต่างโปรแกรมดังนี้
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บางเวลา ส่ ว นระบบการส่ ง SMS สามารถส่ ง ออกไปยัง หมายเลข
ปลายทางได้อย่างถูกต้องตามที่ได้บนั ทึกผูต้ ิดต่อเอาไว้

4.3. สไลด์ข้ ึน เป็ นการออกเสี ยงประโยคที่พิมพ์ท้ งั หมดจาก TTS
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ภาพที่ 3.4 รหัสอักษรเบรลล์
5) หน้าจอเลือกผูต้ ิดต่อ ให้ผู ้ จะมีการสไลด์บนหน้าจอเพื่อควบคุมการ
ทางานดังนี้
5.1. สไลด์ซ้าย หรื อ สไลด์ขวา เพื่อทาการเลือกผู้ติดต่อ ในหน้าจอนี้ เมื่อ
สไลด์เลือกผูต้ ิดต่อก็จะมีการบอกว่าหน้านี้ ผตู ้ ิดต่อชื่ ออะไร ด้วยการออก
เสี ยงจาก VAJA TTS
5.2. Double Tab เป็ นการเลื อกผูต้ ิ ดต่ อ เพื่ อส่ งข้อความไปยังผูต้ ิ ด ต่อที่
เลือก

ภาพที่3.5 หน้าจอเลือกผูต้ ิดต่อ
6) หน้าจอการบันทึกผูต้ ิดต่อ หน้าจอส่ วนนี้ จะให้ผทู ้ ี่อยูใ่ กล้ชิด
กับผูพ้ ิการทาการบันทึกชื่ อ และ เบอร์ โทรของผูต้ ิดต่อ ให้ผพู ้ ิการทาง
สายตา สามารถแก้ไขชื่ อและเบอร์ โทรได้ตามต้องการ

ภาพที่ 3.6 หน้าจอการบันทึกผูต้ ิดต่อ

สรุปผล
จากการศึกษาและพัฒนาการทางานของโปรแกรม SMS สาหรับ
ผูพ้ ิการทางสายตาบน Tablet PC นั้น มี ก ารพิ ม พ์ตวั อัก ษรได้ถูกต้องตาม
รหัสอักษรเบรลล์ แต่ในความเร็ วในการพิมพ์อกั ษร ต้องอาศัยทักษะ
การจดจารหัสของแต่ละบุคคล การทางานในส่ วนของการ ลบ ตัวอักษร
สามารถทางานได้ปกติ ในส่ วนของการออกเสี ยง จะมีการหน่วงบ้างใน
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การพัฒนาระบบยืนยันตัวตนบนโปรโตคอล 802.1x ด้ วยโอเพนซอร์ สซอฟต์ แวร์
Implementation of the Authentication Protocol 802.1x with Open Source Software
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เครื อข่าย (Network Access Control - NAC) [ ] ทีถือเป็ นพืนฐานของ
ความรู ้ในการควบคุมการเข้าถึงระบบเครื อข่ายทังแบบมีสายหรื อไร้สาย
ที รวมถึ งสิ ทธิ การติ ดตังโปรแกรมที เครื องคอมพิวเตอร์ ปลายทาง ด้วย
โปรโตคอลทีสําคัญคือ authentication protocol [ ] ทีมีความนิยมดังนี
 PAP - Password Authentication Protocol ทีถูกงานในยุคเริ มต้นและ
ไม่ปลอดภัยเนื องจากส่ งข้อความรหัสผูใ้ ช้ในรู ปแบบตัวอักษรไปบน
ระบบเครื อข่าย
 CHAP - Challenge-handshake authentication protocol ได้ทาํ การ
พัฒนาให้มีการตรวจสอบสิ ทธิของผูใ้ ช้ตลอดเวลา โดยเข้ารหัสข้อมูล
อย่าง MD5 ซึงให้ความปลอดภัยทีสู งขึน
 EAP - Extensible Authentication Protocol ถือเป็ นโปรโตคอลที
แพร่ หลายในหลายมาตรฐานได้แก่ IEEE . IEEE . (WiFi)
IEEE
. และถูกพัฒนาเพิมเติมเพือความปลอดภัยของข้อมูล
และควบคุมการเข้าใช้เครื อข่ายเช่น EAP-MD EAP-TLS EAPTTLS EAP-FAST และ EAP-PEAP
 AAA (Authentication, Authorization, Accounting) architecture
protocols ซึ งแพร่ หลายและนิ ยมสู งสุ ดในปั จจุบนั สําหรับเครื อข่าย
ขนาดใหญ่ โดยประกอบด้วยอุปกรณ์ ตรวจสอบเครื อข่ายแลระบบ
คํานวณค่าใช้จ่าย โดยมี ระบบบัญชี /รายชื อผูใ้ ช้ด้วยโปรแกรมเช่ น
TACACS RADIUS และ DIAMETER
สํ า หรั บ การทํา ระบบยื น ยัน ตัว ตนหรื อ เข้า ใช้ เ ครื อ ข่ า ยมี
รู ป แบบขันกลางโดยแยกเครื อข่ า ยออกเป็ นสองฝั ง เพื อคัด กรอง
ผูใ้ ช้บ ริ ก ารหรื อ ติ ด ตังควบคู่ กับ เกตเวย์ข องเครื อ ข่ า ยย่อ ยตามความ
ต้องการ ซึ งถือว่าเป็ นรู ปแบบทีไม่เหมาะสมกับเครื อข่ายขนาดใหญ่ทีมี
เครื อข่ายย่อยหลายเครื อข่าย จึงถือเป็ นสมมติฐานทีผูอ้ อกแบบเครื อข่ายมี
แนวคิดในการกระจายจุดยืนยันตัวตนแยกตามเครื อข่ายย่อย ซึ งพบว่ามี
รู ปแบบที เหมาะสมกับการให้บริ การแบบ 802.1x [ ] ทีย้ายการยืนยัน

บทคัดย่อ
การเข้าถึงระบบเครื อข่ายในปั จจุบนั ต้องการความสะดวกและ
ความปลอดภัย ที สู งขึ น ด้ว ยรู ป แบบการยืนยัน ตัว ตนและโปรโคอลที
หลากหลาย ซึ งการนําโอเพนซอร์ สซอฟต์แวร์ มาพัฒนาการให้บริ การ
ได้แก่ Radius server และ . x เพือนําเสนอค่าแบนด์วิดท์ทีให้บริ การ
ด้วยความถี . GHZ และ GHz โดยผลการวัดค่าแบนด์วิดท์ได้สูงสุ ดที
. Mbps ทีความถี GHz พร้อมทังการทดสอบแบบเคลื อนที ข้าม
อุปกรณ์กระจายสัญญาณสามารถให้บริ การได้อย่างต่ อเนื องและเข้าถึ ง
เครื อข่ายแบบ AAA กับบัญชีผใู ้ ช้จากบริ การ Radius-MySQL
คําสําคัญ: IEEE 802.1x, EAP, RADIUS, AAA server

Abstract
Nowadays, Network Access Control must be easy to access
and has a high security. There are various types of authentication
methods and protocols to deploy on network system. This paper
implements the authentication system on a dual band access point,
includes Radius server with MySQL database and protocol 802.1x. The
results found that the maximum bandwidth is 83.94 Mbps in 5 GHz
band. In case of walk-around multiple access points, the results showed
that a device can continue connecting during a download process. It can
use AAA with Radius-MySQL service.
Keywords: IEEE 802.1x, EAP, RADIUS, AAA server

. บทนํา
การให้บริ การอิ นเตอร์ เน็ ตสําหรั บหน่ วยงานหรื อองค์กรใน
ปัจจุบนั มักพบปัญหาทีสําคัญอย่างหนึง สําหรับการออกแบบระบบยืนยัน
ตัวเอง โดยทีได้รับความนิ ยมด้วยรู ปแบบของการบริ หารจัดการเข้าถึ ง
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ตัวตนให้กบั อุปกรณ์กระจายสัญญาณ และถูกออกแบบให้มีหน้ายืนยัน
ตัวตนมาพร้อมกับทุกระบบปฏิบตั ิ การในปั จจุบนั ได้แก่ Windows
Windows-XP
Windows-77 Windows
Windows-88 Windows
Windows-10 OS-X และ Ubuntu โดยทําการ
จดจําพร้อมอํานวยความสะดวกให้กบั ผูใ้ ช้ทีทําการระบุ
การระบุขอ้ มูลไว้เพียง
ครังเดียวและสามารถเข้าใช้เครื อข่ายได้โดยอัตโนมัติในเวลาถัดไป ด้วย
ข้อดีดงั กล่าวจึงเป็ นทีมีของงานวิจยั นี
ดังนันการให้บริ การทีผูว้ ิจยั ให้ความสนใจของ 802.1x กล่าว
ย้อ นไปในหลายปี ที ผ่ า นมารู ป แบบการยื น ยัน ตัว ตนดัง กล่ า วจะถู ก
(
ออกแบบกับอุ ป กรณ์ เ ครื อ ข่ า ยขนาดใหญ่ ใน (Enterprise)
) เท่ า นัน ซึ ง
ผูว้ ิจยั ได้ศึกษาและพบว่าสามารถพัฒนาระบบดังกล่าวด้วยโอเพนซอร์
ยโอเพนซอร์ ส
ซอฟต์แ วร์ และได้รั บ การสนับ สนุ น จากอุ ป กรณ์ ก ระจายสั ญ ญาณ
เครื อข่ายไร้สายระดับกลางหลากหลายผลิตภัณฑ์ได้แก่ D-link
link TP
TP-link
Microtik Enginious และ UniFi ที รองรั บมาตรฐาน 802.1x ผูว้ ิจยั ได้
นําเสนอประสิ ทธิภาพของการเชือมต่อไว้ในงานวิจยั นี
เนื อหา
อหาสํสําหรับงานวิจยั นีประกอบด้วย ทฤษฎี และงานวิจยั ที
เกี ยวข้อ ง การออกแบบและพัฒ นาระบบ ผลการทดลอง สรุ ป และ
อภิปรายผลการวิจยั โดยเนื อหาแต่ละส่ วนได้นาํ เสนอพืนฐานสําหรั บ
ช่วยขยายแนวคิดและผลของการออกแบบและประสิ ทธิ ภาพการใช้งาน
เครื อข่ายจากการยืนยันตัวตนด้วยโปรโตคอล 802.1x

DIAMETER
DIAMET ด้ว ยทํา งานผ่ า นการยื น ยัน สิ ท ธิ แ บบ EAP จากอุ ป กรณ์
ส่ วนตัวของผูใ้ ช้ตามรู
ามรู ปที 1

รู ปที 1 การยืนยันตัวตนด้วยโปรโตคอล 802.1x [ ]
จากรู ป แสดงว่า การออกสู่ อิ น เตอร์ เ น็ ตผ่า นทางอุ ป กรณ์ ไ ด้
ทันทีเมือสามารถยืนยันสิ ทธิ กับระบบบัญชีรายชือของ RADIUS ได้ ซึ งมี
ความแตกต่างจากรู
งจากรู ปแบบการยืนยันตัวตนบนอุปกรณ์เกตเวย์
ก ทวไปอย่
ั
าง
สิ นเชิ ง และวิ
และวิธี ก ารนี ได้ป รั บ ปรุ ง แนวคิ ด จากการตรวจสอบสิ ท ธิ แบบ
แยกกันอิสระได้แก่ WEP WPA และ WPA ในอดีต

. บัญชีผ้ใู ช้ Radius
ระบบ Radius [6] ประกอบด้วย Radius server และ PAM เพือ
สนับสนุนการยืนยันตัวตนทีถือเป็ นพืนฐานของอุปกรณ์รองรับมาตรฐาน
วโลก าหรับ
AAA และถูกนํามาสนับสนุ นระบบ eduroam ที ใช้กนั ทัวโลกสํ
ระบบเครื อข่ ายไร้ สาย และโปรโตคอล . x ได้รับการพัฒนาถึ ง
ปั จ จุ บ นั ที รุ่ น . . ทํา งานบนมาตรฐาน TCP และ TLS ซึ งมี
ความสามารถในการรวมบัญชี
ญชี ผูใ้ ช้ระบบอื นเข้ามาให้บริ การพร้ อมกัน
ได้แก่ ฐานข้อมูล MySQL และOpenLDAP
OpenLDAP เป็ นต้น

. ทฤษฎีและงานวิจัยทีเกียวข้ อง
เนื อหาส่ ว นนี ผูว้ ิ จ ัย ต้อ งการอ้า งอิ ง มาตรฐาน และข้อ มู ล ที
สําคัญในการพัฒนาระบบพร้อมมเสนองานวิ
เสนองานวิจยั ทีเกียวข้อง

. งานวิจัยทีเกียวข้ อง

3. การออกแบบและพัฒนาระบบ

การพัฒนาระบบยืนยันตัวตนและการนําโปรโตคอล . x
มาใช้งานพบว่ามีการ
ารนํนําโปรโตคอล . x ใช้กบั Radius ของ A. I. A.
Jabbar และคณะ [ ] ในปี พ.ศ.
ซึ งนําเสนอบนอุปกรณ์เคลือนทีและ
เครื องคอมพิ ว เตอร์ แ บบพกพาซึ งในปั จ จุ บ ัน มี ก ารพัฒ นาทังอุ ป กรณ์
กระจายสัญญาณทีมีความถีหลากหลายและระบบปฏิบตั ิการทีรองรับมาก
ขึนงานวิจยั นี จึงให้มุมมมองที
มองที แตกต่างออกไป และงานวิจยั ของ Gabriel
GabrielCătălin และคณะ [ ] ใน พ.ศ.
ทีนําเสนอวิธีการยืนยันตัวตนแบบ
AAA RADIUS ร่ วมกับ EAP โดยเน้นที ระบบเครื อข่ายแบบสายผ่าน
สวิ ต ซ์ ข องผลิ
ผลิ ตภั ณ ฑ์ Alcatel
Alcatel-Lucent สํ า หรั บ ในงานวิ จ ั ย นี เน้ น
ระกอบของโอเพนซอร์
องค์ป ระกอบของ
โอเพนซอร์ ส ซอฟต์แวร์ ที สามารถสร้ า งระบบเพื อ
ให้บริ การทีมีคุณภาพสําหรับองค์กร

. มาตรฐาน

แนวคิ ด การพัฒ นาออกแบบได้ค วามรู ้ จ ากการติ ด ตังระบบ
บริ การ eduroam ของทาง
ของทางสํสํานักงานบริ หารเทคโนโลยีสารสนเทศเพือ
พัฒ นาการศึ ก ษาในเอกสารที
ษาในเอกสารที มี ชื อว่า “EDUROAM
EDUROAM TECHNICAL
SETUP การตังค่า Radius สําหรับ Institute level”
level [7] ทีสามารถนํามาใช้
ตังค่ากับการยืนยันตัวตนด้วย . x ได้อย่างสมบูรณ์ โดยมีซอฟต์แวร์
จากกรณี ศึกษาสํ
ษาสําหรับให้บริ การดังนี
 ระบบปฏิบตั ิการลินุกส์ CentOS . แบบ bits
 โปรแกรม Freeradius version 2 ขึนไป
กําหนดค่าสําคัญต่างๆ ให้กบั Freeradius ดังนี
 ไฟล์ SITE-ENABLE
ENABLE เพิมชุดยืนยันตัวตน eap
 ไฟล์ eap กําหนด
หนดคุคุณลักษณะของ TLS TTLS PEAP และ
MSCHAPV2 ตาม
ตามรู ปที 2

.x

โปตโตคอลนี ถูกออกแบบมาเพือใช้ในการยืนยันตัวตนและ
เข้าใช้เครื อข่ ายทังเครื อข่ายมี สาย (LAN) และเครื อข่ายไร้ สาย (WAN)
โดยถู ก พัฒ นาให้ท ํา งานร่ ว มกับ ระบบบัญ ชี ผูใ้ ช้อ ย่า ง RADIUS หรื อ
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eap.conf
tls {
….
private_key_password = whatever
….
}
ttls {
default_eap_type = mschapv
copy_request_to_tunnel = yes
use_tunneled_reply = yes
virtual_server = " - x"
}
peap {
default_eap_type = mschapv
copy_request_to_tunnel = yes
use_tunneled_reply = yes
virtual_server = " - x"
}
mschapv {
}

รูปที 2 การกําหนดค่า

sites-enabled/802-1x
server 802.1x {
authorize {
auth_log
eap
files
mschap
pap
}
...
eap
}
post-auth {
reply_log
Post-Auth-Type REJECT {
reply_log
}
}
}

สํ า หรั บ โครงสร้ า งทังหมดมี อุ ป กรณ์ ที สํ า คัญ คื อ สวิ ต ซ์
(Switch) หรื อ Switching Hub แบบเลเยอร์ และ ตามลําดับ เพือส่ ง
เครื อข่ายเสมือน(VLAN) ให้กบั เครื อข่ายย่อย และอุปกรณ์กระจายสัญาณ
เครื อ ข่ า ยไร้ สายแยกตามอาคารที เชื อมต่ อ ด้ว ยสายใยแก้ว นํา แสงแบบ
Single mode ทีมีความเร็ วระดับ Gigabit Ethernet

. เครืองมือทดสอบระบบ
ผูว้ ิจยั เลือกทดสอบค่าแบนด์วิดท์ดว้ ยโปรแกรม iPerf และวัด
ค่าผลลัพธ์ในหน่วย Mbps โดยออกแบบทดสอบระหว่างช่วงความถี .
GHz และ GHz เพือนําเสนอค่าเฉลียทีแยกตามค่าการร้องขอแบบขนาน
ตังแต่ ถึง ในช่วงเวลา วินาที และทําการใช้โปรแกรม Wireshark
เพื อทดสอบการเชื อมต่ อ สั ญ ญาณระหว่ า งอุ ป กรณ์ ก ระจายสั ญ ญาณ
เครื อข่ายไร้สาย โดยทําการดาวน์โหลดไฟล์ขนาด . GB แบบเคลือนที
อย่างต่อเนือง

. x บน Radius Server

. ผลการทดลอง

จากตัวอย่างการกําหนดค่าบน Radius Server ผูว้ ิจยั ตัดเนื อหา
บางส่ ว นที สํา คัญของการสร้ า งบริ การที รองรั บ การติ ด ต่ อ จาก . x
ได้แก่ค่าของ virtual server และการระบุการยืนยันตัวตนในค่าของ
authorize ซึงได้นาํ ข้อมูลผูใ้ ช้ผสานกับ MySQL ทีทําการเก็บข้อมูลไว้ดว้ ย
รู ปแบบฐานข้อมูล

จากการออกแบบการทดสอบ ส่ วนหลักผูว้ ิจยั นําเสนอผล
การวัดประสิ ทธิ ภาพส่ วนแรกด้วยค่าแบนด์วิดท์ และความต่อเนื องของ
บริ การในส่ วนที เพือแสดงถึงความสะดวกและการใช้บริ การของการ
ยืนยันตัวตนในการเข้าใช้ระบบเครื อข่ายบนโปรโตคอล . x

4. การทดสอบค่ าแบนด์ วดิ ท์

. โครงสร้ างการให้ บริการ

ผลการวัด แบนด์ วิ ด ท์ จ ากโปรแกรม iPerf
พบว่า การ
ให้บริ การททังความถี . GHZ และ GHz มีความแตกต่างกันอย่าง
ชัดเจนตามรู ปที 4 ทีไม่แตกต่างกันในแต่ละ thread ของการให้บริ การเมือ
เพิ มการร้ อ งขอ เพื อจํา ลองการเข้า ใช้พ ร้ อ มกัน บนอุ ป กรณ์ ก ระจาย
สัญญาณเครื อข่ายไร้สาย

Bandwidth (Mbps)

การออกแบบการให้ บ ริ การเลื อ กโปรแกรมทังหมดเป็ น
โอเพนซอร์ส โดยส่ วนแรกสุ ดของเครื อข่ายคือ ไฟร์ วอลล์ pFsense และ
DHCP Server ทีใช้โปรแกรม dhcp สําหรับส่ วน Radius Server ใช้งาน
ร่ วมกับ MySQL Server ตามรู ปที 3 ซึ งการใช้งานให้บริ การยืนยันตัวตน
กับ . x จะเป็ นส่ วนทีมาพร้อมกับอุปกรณ์กระจายสัญญาณเครื อข่าย
ไร้สาย ซึงเลือกนําเสนอกับรุ่ น . n ทีให้บริ การได้ทงั . GHz และ
GHz
202.29.16.x/30

pfsense 2.2
Router

Firewall
192.168.255.254/30

UTP CAT5e

VLAN 10
192.168.255.253/30

Fiber optical
VLAN 30-90

Switch Layer 3

1

DHCP Server

Switch Layer 2

2.4/5GHz
802.1x

VLAN 31
VLAN 33
192.168.32.0/24 192.168.33.0/24

2.4/5GHz
802.1x

Building-1

2.4/5GHz
802.1x

Building-2

รูปที 3 โครงสร้างเครื อข่ายบริ การ

40

ผลของกราฟแท่งด้วยค่าแบนด์วิดท์ทีสู งบนความถี GHz ที
สู งถึง . Mbps เมือเทียบกับความถี . GHz ทีให้ค่าแบนด์วิดท์เพียง
. Mbps และให้ผลลัพธ์เช่นเดียวกันทุกค่าของการร้องขอหรื อ thread
จึงสามารถสรุ ปได้ว่า ทีความถี GHz สําหรับอุปกรณ์กระจายสัญญาณ

VLAN 34
VLAN 35
192.168.34.0/24 192.168.35.0/24

2.4/5GHz
802.1x

20

รู ปที 4 ค่าแบนด์วดิ ท์เปรี ยบเทียบแยกตามความถี

VLAN 30-90

VLAN 30
192.168.31.0/24

5 GHz

Thread

Radius+MySQL Server
VLAN 30-90

2.4 GHz

100
80
60
40
20
0

.x
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ระดับ . n ทีนํามาทดสอบสามารถให้บริ การการยืนยันตัวตนด้วย
โปรโตคอล . x ได้

คือ สามารถยืนยันตัวตนโดยไม่ตอ้ งใช้หน้าเว็บในการกรอกรหัสผูใ้ ช้และ
เพิมความสะดวก
ในปั จจุบนั ผูว้ จิ ยั ทําการศึกษาบัญชีรายชือแบบโครงสร้างอย่าง
OpenLDAP ทีรับความนิ ยมในหลายโปรแกรมประยุ
มในหลายโปรแกรมประยุกต์ ซึ งนําไปสู่ การ
พัฒนากับการยืนยันตัวตนแบบ Single Signed On (SSO) ทีสําคัญกับ
องค์กร และนําเข้ามาใช้งานร่ วมกับโปรโตคอล . x

4. การทดสอบเชือมต่ อแบบเคลือนที
การเชื อมต่อในรู ปแบบทีผูใ้ ช้ทาํ การเคลือนทีไปในแต่ละชัน
ของอาคารอย่างต่ อเนื องและทําการเก็บค่ า การเชื อมต่ อ จากโปรแกรม
Wireshark สามารถให้ผลลของปริ
ของปริ มาณข้อมูลเข้าออกตามรู
ออกตาม ปที 5 ด้วยภาระ
งานการดาวน์โหลดไฟล์ตลอดเวลาทีทําการเคลือนที โดยเคลื อนที ผ่าน
งหมดด ตัวที อยู่บนเครื อข่ายเดี ยวกัน ซึ งใน
อุปกรณ์กระจายสัญญาณทังหม
มุ ม มองของช่ อ งสั ญ ญาณผู ้วิ จ ัย ทํา การออกแบบให้ อุ ป กรณ์ ก ระจาย
สัญญาณใช้ช่องสัญญาณทีแตกต่างกัน

. กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุ ณ สํา นัก วิ ท ยบริ ก ารและเทคโนโลยี ส ารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาทีให้โอกาส สนับสนุ นเครื องมือแก่ผวู ้ ิจยั ใน
การทํางานวิจยั และทุ
และทุนในการ
ในการนํนําเสนอผลงาน พร้อมกับความรู ้ทีเผยแพร่
จากสํสํานักงานบริ หารเทคโนโลยีสารสนเทศเพือพัฒนาการศึกษา

เอกสารอ้ างอิง
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. x แบบเคลือนที

จากผลการทดสอบพบว่า มีค่าการส่ งข้อมูลสู งกว่า , ชุ ด
ต่อวินาทีขึนกับระดับสัญญาณของอุปกรณ์กระจายสัญญาณ และสามารถ
แสดงให้เห็นถึงความต่อเนื องและการเชื อมต่อโดยอัตโนมัติเมื อทําการ
เปลียนการเชือมต่อระหว่างอุปกรณ์กระจายสัญญาณแต่ละตัวตามกราฟ
แต่ละช่วง โดยในช่ วงท้ายมี ค่าชุ ดข้อมูลลดลงเนื องจากกําลังสิ นสุ ดการ
ดาวน์โหลด

. สรุ ปและอภิปรายผลการวิจัย
การสร้างระบบยืนยันตัวตนถือว่ามีความสําคัญทังกับองค์กร
และตามการควบคุมทางกฎหมาย ด้วยผลการทดสอบประสิ ทธิ ภาพของ
การยืนยันตัวตนด้วยโปรโตคอล . x ซึ งนําบัญชีผใู ้ ช้ของ Radius เข้า
มาให้บริ การ โดยเลือกเอาโปรแกรม
กเอาโปรแกรมโอเพนซอร์ ส มาออกแบบและพัฒนา
ให้บริ การ ด้วยผลของประสิ ทธิ ภาพเมือทําการเชื อมต่อผ่านโปรโตคอล
. x ซึ งใช้งานการยืนยันตัวตนแบบ eap มีประสิ ทธิ ภาพการให้บริ การ
ผ่านเครื อข่ายด้วยค่าแบนด์วิดท์ททีีสู งกว่า Mbps จากการให้บริ การของ
อุปกรณ์กระจายสัญญาณทีความถี GHz และสามารถให้
และสามารถให้บริ การแบบ
เคลือนทีต่อเนื องที สู งกว่า , ชุ ดข้อมูลต่อวินาที เมื อมี การสลับการ
เชื อมต่ อ ไปบนอุ ป กรณ์ ก ระจายสั ญ ญาณ ด้ว ยข้อ จํา กัด ที ลู ก ข่ า ยที มี
ระบบปฏิบตั ิการบางรุ่ นไม่สนับสนุนการเชือมต่อด้วยโปรโตคอล . x
ซึ งข้อจํากัดดังกล่าวนันในปั จจุบนั ได้แก่ Windows ของบริ ษทั Microsoft
และ OS X ของบริ ษทั Apple รวมถึง อุปกรณ์เคลือนที Android ตังแต่รุ่น
ทีสามารถให้บริ การ . x EAP และ . x Enterprise ซึ งมีจุดเด่น
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เกตเวย์ ที่รองรับหลายโพรโทคอลสาหรับอุปกรณ์ ไอโอที
Multi-protocol Gateway for IoT Devices
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Internet connection. Evaluation shows that the number of devices and data
transfer rate affects the message delivery ratio. Gateway can handle about 5
to 10 devices at little high data transfer rate.

บทคัดย่ อ
ปั จจุบนั ได้มีการนาอุปกรณ์ที่เป็ นอินเทอร์ เน็ตของสรรพสิ่ งหรื อ
อุปกรณ์ไอโอที มาใช้งานในหลากหลายด้าน ทั้งการตรวจวัดค่าต่างๆ จาก
สิ่ งแวดล้อม หรื อการควบคุ มอุปกรณ์ อิเล็กทรอนิ กส์ แต่เนื่ องจากอุปกรณ์
ไอโอทีแต่ละชนิดมีมากมายหลายประเภท ทาให้เกิดข้อตกลงในการสื่ อสาร
หรื อโพรโทคอลที่แตกต่างกัน และอุปกรณ์ ไอโอที แต่ละชนิ ดไม่สามารถ
แลกเปลี่ยนข้อมูลได้โดยตรง โครงงานนี้ จึงต้องการพัฒนาอุปกรณ์ตวั กลางที่
ทาหน้าที่เป็ นเกตเวย์สาหรับสร้างระบบเครื อข่ายท้องถิ่นของอุปกรณ์ไอโอที
ที่รองรับได้หลากหลายโพรโทคอลหรื อมาตรฐาน สามารถนาไปติ ดตั้งใช้
งานได้โดยง่าย รวมถึ งปรั บ ตั้งค่ าและตรวจสอบสถานะของเกตเวย์แ ละ
อุ ป กรณ์ ไ อโอที ภ ายในพื้ น ที่ ผ่ า นเว็บ บราวเซอร์ อี ก ทั้ง อุ ป กรณ์ ไ อโอที
สามารถสื่ อสารกันได้กรณี ที่ขาดการเชื่ อมต่ออินเทอร์ เน็ต จากการทดสอบ
พบว่าจานวนของอุปกรณ์และอัตราการส่ งข้อมูลมีผลต่ออัตราส่ วนของการ
ได้รับข้อมูล โดยเกตเวย์สามารถรองรับอุปกรณ์ได้ประมาณ 5 ถึง 10 ตัว ที่
อัตราการส่งข้อมูลที่ไม่สูงมาก

Keywords: Internet of Things (IoT), Gateway, Protocol

1. บทนา
ในปั จจุบนั เทคโนโลยีไอโอทีกาลังเป็ นที่นิยมมากขึ้น สามารถทา
ให้ อุ ป กรณ์ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ต่ า งๆ ถู ก เชื่ อ มต่ อ เข้ า ด้ ว ยกั น ผ่ า นระบบ
อินเทอร์ เน็ตได้ ซึ่งมีการนาเทคโนโลยีน้ ี มาใช้งานในหลากหลายด้าน ทั้งการ
ตรวจวัดค่าต่างๆ จากสิ่ งแวดล้อม หรื อการควบคุ มเครื่ องใช้ไฟฟ้ าภายใน
บ้าน ซึ่ งข้อมูลต่างๆ จะถู กแลกเปลี่ ยนกันผ่านระบบเครื อข่าย แต่เนื่ องจาก
อุปกรณ์ไอโอทีในปั จจุบนั มีหลากหลายประเภท จึงทาให้เกิ ดโพรโทคอลที่
หลากหลาย เช่น BLE 6LoWPAN เป็ นต้น เป็ นเหตุให้อุปกรณ์แต่ละชนิ ดไม่
สามารถสื่ อสารกันได้ จึงเกิ ดแนวคิดที่จะพัฒนาตัวอุปกรณ์ที่ทาหน้าที่เ ป็ น
เกตเวย์ข องอุ ป กรณ์ ไ อโอที เพื่ อ เป็ นศู น ย์ก ลางในการเชื่ อ มต่ อ อุ ป กรณ์
ไอโอทีแต่ละชนิ ด สามารถรองรับมาตรฐานและข้อตกลงในการสื่ อสารได้
หลากหลายประเภท สามารถนาไปติดตั้งเพื่อใช้งานในสถานที่จริ งได้ทนั ที
และผูใ้ ช้งานสามารถตั้งค่าอุปกรณ์เกตเวย์ได้ผา่ นระบบเครื อข่ายไร้สาย
โครงงานนี้ เป็ นผลงานต่อเนื่ องของผลงาน ระบบการเชื่ อมต่ อ
อุปกรณ์ไอโอทีสาหรับระบบการเกษตร[1] โดยส่ วนที่พฒั นาไปแล้วได้แก่
ส่ วนของการรั บข้อมูลและรวบรวมข้อมูลที่ ได้จากการตรวจวัด และส่ วน
ของการนาข้อมูลไปใช้งาน แต่ผลงานนี้ มีเพียงอุปกรณ์ไอโอทีที่เป็ นอุปกรณ์
ตรวจวัด ซึ่ งอุ ป กรณ์ ตรวจวัด ไม่ มีค วามจาเป็ นที่ จะต้องสื่ อสารกัน อี ก ทั้ง
ระบบยังมี ความไม่ยืดหยุ่นในการเพิ่มอุปกรณ์ จึ งได้คิดพัฒนาให้อุปกรณ์
ตัวกลางสามารถเป็ นทางผ่านของข้อมูลให้กบั อุปกรณ์ไอโอทีที่เป็ นอุปกรณ์
ตรวจวัดหรื ออุปกรณ์ กระทาการได้ และสามารถเชื่ อมต่ออุปกรณ์ ตวั กลาง

คาสาคัญ: อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ ง เกตเวย์ โพรโทคอล

Abstract
Nowadays, IoT devices have been deployed in many fields such
as environmental monitoring and electronic device control. However,
various standards for IoT communication protocols prevent devices from
exchanging their data directly. This project introduces an IoT gateway
device that forms a local network among IoT devices using different
protocols and standards. The gateway has been designed to be easy to
deploy, configure and monitor on site via web browsers. In addition, it
allows IoT devices to operate and communicate even during lack of an
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เพื่อตั้งค่าระบบเครื อข่ายของอุปกรณ์ ไอโอที ได้ง่ายขึ้น รวมทั้งรองรั บการ
เพิ่มอุปกรณ์ในรู ปแบบของปลัก๊ อินที่สามารถเชื่ อมต่อกับระบบและใช้งาน
ได้ทนั ที

3.1 ภาพรวมของระบบ
ภาพรวมของเกตเวย์ที่รองรับหลายโพรโทคอลสาหรับอุปกรณ์
ไอโอที สามารถแสดงได้ดงั ภาพที่ 1

2. งานและทฤษฎีทเี่ กีย่ วข้ อง
อุปกรณ์ไอโอทีในปั จจุบนั มี มาตรฐานการสื่ อสารหลากหลาย
ชนิ ด เช่ น มาตรฐาน IEEE 802.11[2] ซึ่ งเป็ นมาตรฐานของระบบเครื อข่าย
ท้องถิ่นไร้สาย ใช้การส่ งสัญญาณบนคลื่นวิทยุที่ความถี่ 2.4 และ 5 GHz และ
มีการเข้ารหัสข้อมูลและการตรวจสอบผูใ้ ช้เพื่อสร้ างความปลอดภัยให้กบั
ระบบเครื อข่าย เทคโนโลยีบลูทูธพลังงานต่า (Bluetooth Low Energy) [3]
[4] [8] ซึ่ งเป็ นระบบเครื อข่ายไร้ สายส่ วนบุคคล ใช้ในการสื่ อสารระยะใกล้
และเน้น ใช้พลังงานต่ า รั บ ส่ งข้อมู ล บนคลื่ นวิทยุที่ค วามถี่ 2.4 GHz หรื อ
มาตรฐาน IEEE 802.15.4[4] ซึ่ งใช้ในการสื่ อสารในเครื อข่ายเซ็นเซอร์ แบบ
ไร้สาย (Wireless Sensor Network) มีการใช้พลังงานต่าและราคาถูก เป็ นต้น
ซึ่ งอุ ป กรณ์ ไ อโอที ช นิ ด ต่ า งๆ นั้น ไม่ ส ามารถสื่ อ สารกัน ได้โ ดยตรง จึ ง
จาเป็ นต้องสร้ างระบบกลางเพื่ อรองรั บการเชื่ อมต่ อของอุ ปกรณ์ เหล่ านั้น
โดยการรับส่ งข้อมูลระหว่างอุปกรณ์จะใช้มาตรฐานการสื่ อสารแบบเอ็มคิว
ทีที (Message Queuing Telemetry Transport : MQTT) [5] ซึ่งเป็ นมาตรฐาน
ที่ อ อกแบบมาส าหรั บ การสื่ อ สารแบบเครี่ องต่ อ เครื่ อง (Machine-toMachine : M2M) ประกอบไปด้วย Broker ซึ่ งเป็ นตัวกลางในการจัด การ
ข้อ ความ Publisher ท าหน้ า ที่ ส่ ง ข้ อ ความไปยัง หั ว ข้ อ ที่ ต้ อ งการ และ
Subscriber ทาหน้าที่รับข้อความและดูการเปลี่ ยนแปลงของข้อความที่ ถู ก
อ้างอิงด้วยหัวข้อ
การทางานของเกตเวย์ที่รองรับหลายโพรโทคอลสาหรับอุปกรณ์
ไอโอที มี ล ัก ษณะคล้า ยกับ เทคโนโลยี NETPIE[6] [7] ที่ พ ฒ
ั นาโดยศู น ย์
เทคโนโลยีอิเ ล็ก ทรอนิ ก ส์ แ ละคอมพิ วเตอร์ แ ห่ งชาติ (NECTEC) ซึ่ งเป็ น
คลาวด์แพลตฟอร์ มที่เปิ ดให้บริ การการเชื่ อมต่อสื่ อสารของอุปกรณ์ไอโอที
แต่ความแตกต่างของระบบนี้ กบั เทคโนโลยี NETPIE คือ ระบบนี้ สามารถใช้
งานการสื่ อสารได้ท้ งั แบบเครื อข่ายท้องถิ่ นและแบบเชื่ อมต่ออิ นเทอร์ เน็ต
ในขณะที่ NETPIE จะต้องเชื่ อมต่ออินเทอร์ เน็ตทุกครั้งที่ใช้งาน

ภาพที่ 1 ภาพรวมของระบบ
โดยแต่ ล ะพื้ น ที่ มี ก ารติ ด ตั้ง อุ ป กรณ์ ไ อโอที ต่ า งๆ ซึ่ งอุ ป กรณ์
แต่ละชนิ ดจะใช้มาตรฐานแตกต่างกัน ในทุกพื้นที่ จะมี การติ ดตั้งอุ ป กรณ์
เกตเวย์เ พื่ อรองรั บ การเชื่ อมต่ อของอุ ป กรณ์ ไอโอที เ หล่ านั้น และทาการ
รวบรวมข้อมูลที่ ได้ส่งไปยังระบบอิ นเทอร์ เน็ ตเพื่ อนาไปเก็บไว้ในเครื่ อ ง
เซิ ร์ ฟ เวอร์ ที่ ติ ด ตั้ง ระบบฐานข้ อ มู ล ไว้ กรณี ที่ เ กตเวย์ไ ม่ ไ ด้ เ ชื่ อ มต่ อ
อินเทอร์ เน็ต ข้อมูลจะถูกเก็บไว้ในฐานข้อมูลท้องถิ่นก่อน เมื่อผูใ้ ช้ตอ้ งการ
ข้อมูลของอุปกรณ์ไอโอที สามารถใช้คอมพิวเตอร์ ส่วนตัวหรื อโทรศัพท์
มื อถื อเชื่ อมต่ออิ นเทอร์ เน็ ตเพื่อดึ งข้อมูลจากบริ การคลาวด์สาธารณะและ
ข้อมูลจะปรากฏบนจอแสดงผล ในส่ วนของผูด้ ูแลระบบ สามารถเชื่ อมต่อ
อุปกรณ์เกตเวย์ผ่านระบบเครื อข่ายท้องถิ่ นหรื อทางระบบอิ นเทอร์ เน็ ตเพื่ อ
ทาการตั้งค่าอุปกรณ์ไอโอที เกตเวย์ หรื อระบบเครื อข่ายโดยรวมได้

3.2 การออกแบบและพัฒนาระบบ
องค์ประกอบโดยรวมของระบบสามารถแสดงได้ดังภาพที่ 3
แบ่งออกเป็ น 5 ส่ วนหลัก คือ

3. รายละเอียดการพัฒนา

3.2.1 ส่ วนอุปกรณ์ เกตเวย์ (A)
อุปกรณ์เกตเวย์เป็ นคอมพิวเตอร์ขนาดเล็ก ประกอบด้วยช่องทาง
การสื่ อสารที่ใช้มาตรฐาน IEEE 802.11, Bluetooth และ IEEE 802.15.4 เพื่อ

การพัฒ นาระบบจะพัฒ นาในส่ ว นของการเชื่ อ มต่ อ อุ ป กรณ์
ไอโอทีและรับส่งข้อมูลผ่านทางอุปกรณ์เกตเวย์
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รองรั บการเชื่ อมต่อของอุ ป กรณ์ ที่ใช้ม าตรฐานดังกล่ าว มี MQTT Broker
สาหรับการสื่ อสารระหว่างอุปกรณ์ ระบบปลัก๊ อินที่รองรับการทางานของ
อุปกรณ์ และระบบฐานข้อมูลท้องถิ่นสาหรับเก็บข้อมูลของอุปกรณ์ พัฒนา
โดยใช้ Raspberry Pi 3 ที่ติดตั้งระบบปฏิบตั ิการ Linux ดังภาพที่ 2

ภาพที่ 3 องค์ประกอบโดยรวมของระบบ
ภาพที่ 2 อุปกรณ์เกตเวย์

4. การทดสอบการใช้ งาน
ทาการทดสอบระบบในส่ วนของความสามารถของเกตเวย์ใ น
การรองรับจานวนอุปกรณ์ ที่เพิ่มขึ้น และความสามารถในการรองรับอัตรา
การส่ งข้อมูลที่เพิ่มขึ้น

3.2.2 ส่ วนอุปกรณ์ ตรวจวัดและอุปกรณ์ กระทำกำร (B)
อุ ป กรณ์ ต รวจวัด และอุ ปกรณ์ ก ระท าการที่ มี มาตรฐาน IEEE
802.11, Bluetooth และ IEEE 802.15.4 จะถูกติดตั้งไว้ตามบริ เวณต่างๆ เพื่อ
ทาการเชื่ อมต่อระบบ และทาการส่ งข้อมูลไปยังเกตเวย์ตามแต่ละประเภท
ของมาตรฐาน
3.2.3 ส่ วนบริ กำรคลำวด์ สำธำรณะ (C)
เป็ นส่วนที่ใช้รับส่ งข้อมูลจากอุปกรณ์เกตเวย์ผา่ น MQTT Broker
ของผูใ้ ห้บริ การภายนอกระบบ
3.2.4 ส่ วนกำรจัดกำร (D)
เป็ นส่ วนที่ ผูใ้ ช้งานทาหน้าที่ เ ป็ นผูด้ ู แ ลระบบ สามารถเรี ยกดู
สถานะการทางานของระบบเครื อข่าย และจัดการระบบเครื อข่ายไอโอทีของ
ตนเองได้
3.2.5 ส่ วนไคลเอนท์ (E)
เป็ นส่ วนที่ผใู ้ ช้งานทัว่ ไปสามารถเข้าถึ งข้อมูลที่ ได้จดั เก็บไว้ใน
เครื่ องเซิ ร์ฟเวอร์ เ พื่อดู สถานะการทางานของอุปกรณ์ ไอโอที แ ละระบบ
เครื อข่าย โดยผูใ้ ช้งานสามารถเข้าถึ งได้ผ่านทางคอมพิวเตอร์ ส่วนตัวหรื อ
สมาร์ทโฟน และแสดงผลผ่านทางเว็บไซต์

4.1 สภาพแวดล้ อมในการทดสอบ
ในการทดสอบระบบจะใช้อุปกรณ์ที่มี โพรโทคอลในการรับส่ ง
ข้อ มู ล เป็ น MQTT ทั้ง หมด โดยอุ ป กรณ์ แ ต่ ล ะตัว จะท าการเชื่ อ มต่ อ กับ
เกตเวย์ผ่านทาง Wi-Fi และส่ งข้อมู ลขนาด 16 ไบต์ เข้าสู่ อุป กรณ์ เกตเวย์
การทดลองจะท าการเพิ่ ม จ านวนอุ ป กรณ์ ใ นการส่ ง ข้อ มู ล เข้า สู่ เ กตเวย์
จานวน 1 ถึง 5 ตัว และเพิม่ อัตราการส่ งข้อมูลที่ 0.1 0.2 0.4 และ 0.8 ข้อความ
ต่อวินาทีตามลาดับ (แสดงดังภาพที่ 4)

ภาพที่ 4 สภาพแวดล้อมในการทดสอบระบบ

3.3 ข้ อจากัดของระบบ
ระบบที่ พ ั ฒ นาบนอุ ป กรณ์ เ กตเวย์ ใ ช้ ง านได้ เ ฉพาะบน
ระบบปฏิบตั ิการ Linux และอุปกรณ์เกตเวย์สามารถรองรับเฉพาะอุปกรณ์
ไอโอทีที่มีมาตรฐาน IEEE 802.11, Bluetooth และ IEEE 802.15.4 เท่านั้น

การวัดผลจะนาผลการส่ งข้อมูลเข้าสู่ เกตเวย์ในระยะเวลา 5 นาที
แรกมาวิเคราะห์อตั ราส่ วนของการได้รับข้อมูล
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แนวทางในการพัฒนาต่อ สามารถพัฒนาในส่ วนของการรองรับ
อุปกรณ์ที่ใช้มาตรฐานการสื่ อสารเพิ่มเติ มจากส่ วนที่ได้พฒั นาไปแล้ว และ
ปรับปรุ งระบบการแสดงผลของสถานะอุปกรณ์ให้มีประสิ ทธิ ภาพสู งขึ้น

6. กิตติกรรมประกาศ
โครงงานนี้ ได้รับทุนสนับสนุ นส่ วนหนึ่ งจากโครงการแข่ งขัน
พัฒ นาโปรแกรมคอมพิ ว เตอร์ แ ห่ ง ประเทศไทย ครั้ งที่ 19 โดยศู น ย์
เทคโนโลยี อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ แ ละคอมพิ ว เตอร์ แ ห่ ง ชาติ ส านัก งานพัฒ นา
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่ งชาติ

ภาพที่ 5 อุปกรณ์ที่ใช้ในการทดสอบระบบ

4.2 ผลการทดสอบและการวิจารณ์ ผล
จากการทดสอบความสามารถในการรองรับจานวนอุปกรณ์ และ
อัตราการส่ งข้อมูลที่เพิ่มขึ้ นทั้งหมด 3 ครั้ง ได้ผลลัพธ์ดงั ภาพที่ 5 ซึ่ งพบว่า
จ านวนอุ ป กรณ์ ที่ เ พิ่ ม ขึ้ น มี ผ ลต่ อ อัต ราส่ ว นของการได้ รั บ ข้อ มู ล โดย
อัตราส่ วนของการได้รับข้อมูลมีค่าลดลงเมื่อมีจานวนอุปกรณ์เพิ่มขึ้น และ
อัตราการส่ งข้อมูลที่เพิ่มขึ้นมีผลต่อการเข้าสู่ สภาวะคงที่ของอัตราส่ วนการ
ได้รับข้อมูล เนื่ องจากมีการส่ งข้อมูลเดิ มใหม่ที่เกตเวย์ เป็ นไปได้ว่าอุปกรณ์
ขาดการเชื่อมต่อกับเกตเวย์ไปชัว่ ขณะ จึงเกิดการสู ญหายของข้อมูลที่ส่งจาก
อุปกรณ์
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ภาพที่ 6 การทดสอบความสามารถในการรองรับจานวนอุปกรณ์และอัตรา
การส่ งข้อมูลที่เพิ่มขึ้น

5. บทสรุป
เกตเวย์ที่ ร องรั บ หลายโพรโทคอลส าหรั บ อุ ป กรณ์ ไ อโอที
สามารถนาไปใช้งานในการรับส่ งข้อมูลได้จริ ง โดยข้อมูลที่ส่งจากอุปกรณ์
จะถู ก ส่ งต่อไปยังอุป กรณ์ อื่น ผ่านอุ ป กรณ์ เ กตเวย์ สามารถตั้งค่ าอุ ป กรณ์
เกตเวย์เพื่อจัดการการรั บส่ งข้อมูลได้ผ่านทางเว็บไซต์ โดยระบบดังกล่ าว
สามารถรองรับอุปกรณ์ได้ประมาณ 5 ถึง 10 ตัว ขึ้นอยูก่ บั อัตราการส่ งข้อมูล
ของอุปกรณ์แต่ละตัว
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ระบบระบุตาแหน่ งในอาคารโดยใช้ เครื อข่ ายเซ็นเซอร์ ไร้ สาย
Indoor localization using a wireless sensor network
สมชาย เตียเจริญ1 และ สมพร เตียเจริญ1
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sensor network) ที่มีการประยุกต์ใช้งานได้หลากหลายรู ปแบบ เพราะ
อุปกรณ์เหล่านี้ มีการเชื่ อมโยงกันอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ มีการส่ งถ่ายข้อมูล
กันไปมาแบบจุดต่อจุดผ่านทางคลื่นความถี่วิทยุ
เทคโนโลยีเครื อข่ายไร้ สายสามารถนามาประยุกต์ใช้ในการ
ระบุตาแหน่ งวัตถุ ภายในอาคารได้ เนื่ องจากอุปกรณ์ เซ็นเซอร์ ไร้ สายมี
ขนาดเล็ ก สามารถพกพาหรื อติ ด ตั้ง ได้ส ะดวก ใช้ พ ลัง งานต่ า ดัง นั้น
จุดมุ่งหมายของงานวิจยั คือทดสอบการระบุตาแหน่ งภายในอาคาร โดย
การวัดค่าความเข้มของสัญญาณ (Received Signal Strength Indication
หรื อ RSSI) เพื่อหาตาแหน่ งภายในอาคารของวัตถุ โดยกาหนดให้วตั ถุมี
การเคลื่อนที่หรื อก็คือโนดที่เคลื่อนที่น้ นั เอง และขณะที่โนดเคลื่ อนที่ก็จะ
ทาการอ่านค่าความเข้มของสัญญาณที่กระจายออกมาจากโนดอ้างอิงที่รู้
พิกดั ตาแหน่งแน่นอน โดยโนดอ้างอิงจะติดตั้งไว้ในอาคารหลายๆจุด เมื่อ
น าค่ า ความเข้ม ของสัญ ญาณจากแต่ ล ะโนดอ้า งอิ ง ที่ รั บ ได้ท้ งั หมดมา
ค านวณด้วยโปรแกรมก็ จ ะทาให้ ส ามารถหาพิ ก ัด ต าแหน่ งของโนดที่
เคลื่อนที่ภายในอาคารได้ ผลจากงานวิจยั สามารถพัฒนาและนาไปใช้งาน
ได้จริ งในเครื อข่ายเซ็นเซอร์ ไร้สายสาหรับงานอื่นๆได้ต่อไป

บทคัดย่ อ
บทความนี้ อธิ บายเกี่ ยวกับการหาตาแหน่ งภายในอาคารของ
วัต ถุ โ ดยใช้ เ ทคโนโลยี เ ครื อ ข่ ายไร้ ส าย การตรวจหาต าแหน่ ง ภายใน
อาคารจะใช้ก ารวัดค่าความเข้ม ของสัญญาณคลื่ นความถี่ วิทยุ 2.4GHz
ของโนดอ้างอิงที่จะติดตั้งไว้ในอาคารหลายๆจุด หมายเลขประจาตัวของ
โนดทั้งหมดในบริ เวณอาคารจะเป็ นตัวช่วยทาให้สามารถหาตาแหน่ งของ
โนดที่เ คลื่ อนที่ ได้ภายในบริ เวณอาคาร ผลการทดลองแสดงให้ เห็ นว่า
สามารถระบุตาแหน่งได้โดยประมาณเนื่ องจากสิ่ งแวดล้อมมีผลต่อคลื่น
คาสาคัญ: เครื อข่ายไร้สาย, ความเข้มของสัญญาณ, ติดตามวัตถุ, ในอาคาร

Abstract
This research presents an object tracking system using
WLAN technology. Object tracking system finding an indoor position
of object by using received signal strength indication of 2.4GHz radio
frequency. Reference nodes in building have a node ID. Position of
object movement is depending on reference nodes and RSSI from each
node. Results show that this method has an error affected by indoor
environment.

2. บอร์ ดไมโครคอนโทรเลอร์ nRF51
บอร์ ด ไมโครคอนโทรเลอร์ nRF51 คื อ บอร์ ด ที่ ใ ช้ส าหรั บ
พัฒนาโนดในเครื อข่ายเซ็นเซอร์ ไร้ สาย จุดเด่ นของ nRF51 คือ การใช้
โปรแกรม Matlab/Simulink ในการพัฒนาซอฟต์แวร์ ที่มีหน้าที่ควบคุม
การใช้พลังงานและการทางานของแต่ล ะโนดบนเครื อข่ ายเซ็นเซอร์ ไร้
สาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งส่ วนของการสื่ อสารแบบ ANT Network ซึ่ ง
เกี่ยวข้องกับโปรโตคอลการรับส่ งข้อมูลระหว่างโนดและการใช้พลังงาน
จากแบตเตอร์รี่
แ ต่ ล ะ โ น ด ใ น เ ค รื อ ข่ า ย เ ซ็ น เ ซ อ ร์ ไ ร้ ส า ย คื อ บ อ ร์ ด
ไมโครคอนโทรเลอร์ nRF51 โดยโนดอ้างอิงจะติดตั้งเพื่อควบคุมและวัด
การทางานของหลอดไฟฟ้าแสงสว่างภายในอาคาร และโนดเคลื่ อนที่ก็จะ
เคลื่ อนที่ อยู่ในบริ เวณอาคาร โนดเคลื่ อนที่ จะแสดงหมายเลขของโนด
อ้างอิงแต่ละจุดพร้อมกับค่าความเข้มของสัญญาณผ่านพอร์ ตอนุกรม

Keywords: WLAN, RSSI, object tracking system, indoor position

1. บทนา
ระบบเครื อข่ า ยไร้ ส ายหมายถึ ง ระบบที่ มี โนด(Node) ที่
ติ ด ต่ อ สื่ อ สารกัน โดยสื่ อ สารภายในเครื อ ข่ า ยเดี ย วกัน หรื อ ติ ด ต่ อ กับ
เครื อ ข่ ายภายนอกอื่ น ๆ เครื อ ข่ า ยไร้ ส ายได้รั บ ความนิ ย มเนื่ องจากใช้
อุปกรณ์ในการติดตั้งน้อยและมี ราคาถูก เมื่ อมีการรวมส่ วนควบคุ มและ
เซ็นเซอร์ (sensor) เพื่อติดตามหรื อควบคุมสิ่ งต่างๆอัตโนมัติ เช่ น ควบคุม
แสงสว่าง อุณหภูมิ อัตราการไหลและการเคลื่อนที่ เมื่อรวมเข้ากับระบบ
เครื อข่ายไร้ สายทาให้เกิ ดเป็ นระบบเครื อข่ายเซ็ นเซอร์ ไร้ สาย (wireless
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ตารางที่ 1 คุณสมบัติของบอร์ดไมโครคอนโทรเลอร์ nRF51
ไมโครคอนโทรเลอร์
ความถี่
หน่วยความจา Flash
หน่วยความจา RAM
ขา Input/Output
Power Supply

4. ANT Network

nRF51422 (ARM Cortex-M0)
16 MHz
128 KB
16 KB
31 pins
1.8VDC ถึง 3.6 VDC

คุณสมบัติของ ANT Network มีการจัดการเวลาในการส่ งและ
ช่ ว งเวลา เพื่ อ หลี ก เลี่ ย ง การขัด แย้งทางผลของสั ญ ญาณคลื่ น วิ ท ยุ[4]
นอกจากนี้ ยังมีกระบวนการทางานของ CPU เพื่อทาการพักการใช้งาน
เพื่อขยายเวลาในการใช้งาน battery ที่โนดรับข้อมูล สามารถเข้าสู่ โหมด
การพักการทางานได้ เพื่อประหยัดพลังงานแบตเตอรี่ จะเปิ ดการใช้งาน
เมื่อกาหนดการใช้งาน โครงสร้างพื้นฐานของโนดแสดงในรู ปที่ 2
ตารางที่ 2 คุณสมบัติของ ANT Network
Frequency band
On-air data rate
Modulation
Output power
Collisions
Payload Data

รู ปที่ 1 บอร์ดไมโครคอนโทรเลอร์ nRF51

2.4 GHz. (virtual channels 2400 MHz to 2524 MHz,
physical channels : 1 MHz wide)
1 Mbp/s ( Actual throughput usually around 20 kbp/s.)
GFSK
-20 dBm and +4 dBm (30 meters under ideal conditions.)
Isochronous TDMA.
47%. (developer) ความเร็ วการรับส่ งสัญญาณไร้สาย (2.4
GHz RF Transceiver) ไม่ต่ากว่า 2Mbps

3. การวัดค่ าความแรงสัญญาณทีร่ ับได้ (RSSI)
ในระบบเครื อข่ายเซ็นเซอร์ ไร้ สายเพื่อระบุตาแหน่ งในอาคาร
ระบบเครื อข่ายเซ็นเซอร์ ไร้สายจะอาศัยค่าความเข้มของสัญญาณที่รับได้
(Received Signal Strength Indicator : RSSI) เพื่อคานวณหาระยะห่ าง
ของแต่ล ะโนดซึ่ งรู้ ตาแหน่ งที่ แ น่ นอนกับ โนดที่ มีการเคลื่ อนที่ นั้น คื อ
ระยะห่ างของแต่ล ะโนดจะนามาใช้เ พื่อ ค านวณหาตาแหน่ งในอาคาร
ต่อไป โดยค่า RSSI เป็ นค่าที่ ใช้บอกความแรงของสัญญาณวิทยุที่ได้รับ
ในรู ปแบบของพลังงานมีหน่ วยเป็ น dB (decibels) โดยค่า RSSI จะมีค่า
ขึ้นอยูก่ บั ค่าความแรงของสัญญาณ กล่าวคือถ้าค่า RSSI มีค่ามาก แสดงว่า
สัญญาณที่ ได้รั บมี ค วามแรงของสัญญาณสู ง ซึ่ งกล่ าวได้ว่าตัว ส่ งและ
ตัวรับอยู่ใกล้กนั และในทางตรงกันข้ามถ้าค่า RSSI มี ค่าน้อยแสดงว่า
สัญญาณที่ได้รับมีความแรงสัญญาณต่า แสดงว่าตัวส่ งและตัวรับอยูไ่ กล
กัน ในงานวิจยั นี้ จะใช้บอร์ ดไมโครคอนโทรเลอร์ nRF51ซึ่ งค่า RSSI จะ
ถูกเก็บไว้ที่รีจิสเตอร์ชื่อ “RSSISAMPLE” ในรู ปแบบ 7 บิต แสดงด้วยค่า
ข้อมูลแบบจานวนเต็มบวก โดยค่าความเข้มของสัญญาณที่รับได้จะเป็ น
ค่าเฉลี่ยด้วยความละเอียด 1 dB ทาการสุ่ มอ่านค่าได้สูงสุ ดทุกๆ 8.8 μs
โดยใช้กระแสไฟฟ้า 250 μA ในการอ่านค่าแต่ละครั้ง ซึ่ งจากสมการที่ 1
ค่า RSSI จะมีความสัมพันธ์กบั ค่าความแรงสัญญาณเป็ นเชิงเส้น[4]
Received signal strength = -A [dBm]

รู ปที่ 2 โครงสร้ างพื้นฐานของโนดใน ANT Network
ระบบของการสื่ อสารในเครื อข่ ายเซ็นเซอร์ ไร้ สายเป็ นแบบ
Collection Tree Protocol(CTP) เป็ นการส่ งข้อมูลไปตามแต่ละโนดและ
ข้อมูลจากทุกโนดจะถูกส่ งเข้ามาที่ศูนย์กลางซึ่งจะแสดงไว้ดงั รู ป

Node

Node

Node

Node

(1)

A คือค่าที่อ่านได้จากรี จีสเตอร์ RSSISAMPLE มีขนาด 32 บิต
และมีค่าอยูใ่ นช่วงระหว่าง 0 – 127

รู ปที่ 3 ลักษณะของ Collection Tree Protocol
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5. การพัฒนาโปรแกรมด้ วย Matlab/Simulink
เริ่ มต้นทาการเขียนซอฟต์แวร์ กาหนด ANT Network ให้ทา
หน้าที่ส่งและรับข้อมูลแบบ ANT Network มี การตั้งค่า ANT Channel
Type เป็ น Master การกาหนดค่าให้ ทาการส่ งข้อมูล ไปในอากาศใน
ช่วงเวลาหนึ่ งเพียงอย่างเดี ยวหรื อกาหนดค่าให้เป็ น Slave กาหนดค่าให้
รั บ ข้อ มู ล เพี ย งอย่า งเดี ย ว มี ก ารก าหนดค่ า ความถี่ ค ลื่ น สั ญ ญาณวิ ท ยุ
(2400MHz, ... , 2463MHz) กาหนดหมายเลขของอุปกรณ์ และช่ อง
จานวนอุปกรณ์ (ระบุจานวนอุปกรณ์ได้ 1-254) จากนั้นจะเป็ นการอ่านค่า
ความเข้ม ของสัญ ญาณ (RSSI) เพื่ อ น ามาใช้ใ นการประมวลผลหา
ตาแหน่งซึ่งจะต้องทาการเขียนส่ วนของโปรแกรมเพื่อดึ งค่าความเข้มของ
สัญญาณออกมาจากโนดที่ กาลังทาการกระจายสัญญาณอยู่ การส่ งแพ็ก
เก็ ตจะเป็ นในลัก ษณะ multi-hop ซึ่ งเป็ นการส่ ง แพ็ก เก็ ตไปให้โ นด
ใกล้เคียงและให้โนดที่รับแพ็กเก็ตไปส่ งต่อแพ็กเก็ต (Forward packet) ใน
ลักษณะเดียวกันเป็ นทอด ๆ จนกระทัง่ ถึงจุดหมาย
การเขียนโปรแกรมบนโนดเคลื่อนที่ โปรแกรมจะรับค่าความ
แรงของสัญญาณที่ส่งออกมาจากโนดต่างๆในบริ เวณใกล้เคียง โดยโนด
เหล่านี่จะอยูก่ บั ที่และทราบตาแหน่ งที่แน่ นอน หลังจากนั้นโนดเคลื่อนที่
จะส่ งข้อ มูล ค่ า ความแรงสั ญ ญาณทั้งหมดไปยังพอร์ ต สื่ อ สารอนุ ก รม
(UART) เพื่อใช้ในการประมวลผลหาค่าตาแหน่ง มีการกาหนดคุณสมบัติ
ของพอร์ ตสื่ อสารอนุกรมทั้งฝั่ง Receiver และ Transmitter ให้เหมือนกัน
ดังนี้ Start Bit เป็ นสถานะ Low, จานวนข้อมูลของ Data Bit เป็ น 8 Bit,
กาหนดชนิดของ Parity Bit เป็ นแบบ None และStop Bit มีจานวน 2 บิต

รู ปที่ 4 แผนผังการวัดค่าระเบียงทางเดินอาคาร
ในการทดลองหาตาแหน่ ง โดยจะใช้ระเบียงทางเดิ นอาคาร เป็ นสถานที่
ทดลอง ดังนั้น เราจะก าหนดต าแหน่ ง อ้า งอิ งขึ้ น มา 6 ต าแหน่ ง แต่ ล ะ
ตาแหน่งห่ างกันจุดละ 2 เมตร หลังจากนั้นจะหาค่าความแรงสัญญาณและ
เลขของโนดที่ ส่งสัญญาณ ซึ่ งจะได้ค่ าเฉลี่ ยของความแรงสัญญาณ ค่ า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และยังได้จานวนครั้งที่ทาการวัดในแต่ละโนด
ตารางที่ 3 ค่า RSSI เทียบระยะทางจากจุดวัด
ระยะทางจากจุดวัด โนดที่ 1 โนดที่ 2
1m
-55
-55
2m
-69
-69
3m
-73
-72
4m
-75
-71
5m
-72
-73
6m
-71
-81
7m
-73
-78

โนดที่ 3
-61
-71
-71
-71
-75
-89
-79

ตารางที่ 4 ผลการวัดซ้ าค่า RSSI เทียบกับระยะทาง
ระยะทางจากจุดวัด
โนด
วัดครั้งที่ 1 วัดครั้งที่ 2
โนดที่ 1
-69
-61
2m
โนดที่ 2
-69
-69
โนดที่ 3
-71
-69
โนดที่ 1
-75
-71
4m
โนดที่ 2
-71
-68
โนดที่ 3
-71
-68
โนดที่ 1
-71
-71
8m
โนดที่ 2
-82
-77
โนดที่ 3
-81
-77

3. ผลการทดลอง
ใช้สายอากาศเครื อข่ายแลนไร้ สายประเภท omni type ทาการ
ทดลองด้วยการจัดตั้งเสาตั้งฉากกับพื้นราบ แต่ละโนดสู งจากพื้น 1 เมตร
แล้วทาการบันทึกค่า RSSI ในจุดที่ทาการทดสอบ โดยจะบันทึกทั้งหมด
3 ครั้งต่อ 1 จุดเพื่อหาค่าเฉลี่ ยค่า RSSI ของจุดนั้นๆ ทั้งนี้ จุดที่ทดลองแต่
ละจุดอยูห่ ่ างจากกันเป็ นระยะทาง 2.5 เมตร โดยเริ่ มต้นทาการทดสอบที่
ระยะใกล้จุดที่โนดเคลื่อนที่ต้ งั อยูท่ ี่ 2.5 เมตรเป็ นจุดแรก และถัดไปทุ กๆ
2.5 เมตร จนกว่าจะถึ งจุดที่ ไม่สามารถจับค่า RSSI ได้หรื อค่าไม่มีการ
เปลี่ ยนแปลงจึ งถื อว่าสิ้ น สุ ด การทดลองครั้ งนั้น ๆ ทั้งนี้ ส ถานที่ ใ นการ
ทดลองเป็ นระเบียงตรงซึ่ งเป็ นทางเดินหน้าอาคารยาว 20 เมตรที่ไม่มีสิ่ง
กีดขวางอยูบ่ นระเบียง เพื่อให้เกิดลดทอนของคลื่นสัญญาณน้อยที่สุด
ทดลองรับค่าจากพอร์ ตอนุ กรมเมื่อโนดที่ เคลื่ อนที่ รับค่าจาก
โนดต่างๆมา ก็ส่งข้อมูลที่ รับได้ท้ งั หมดมายังคอมพิวเตอร์ จากนั้นก็นา
ค่าที่ได้มาแสดงผลผ่านทางหน้าจอคอมพิวเตอร์ ทาการเก็บค่าความแรง
สัญญาณการเก็บค่า RSSI เพื่อนาไปคานวณเปรี ยบเทียบหาค่าเฉลี่ ยทาง
สถิติของแต่ละพิกดั ตาแหน่ง ซึ่ งกาหนดพิกดั ไว้หนึ่งตาแหน่งเพื่อนามาใช้

จะสังเกตได้ว่าค่าทีวดั ได้จากตารางที่ 3 และจาดตารางที่ 4 มี
ความผิดพลาดอยูบ่ า้ งซึ่ งมีความผิดพลาดสู งสู ดประมาณ 4 เมตรจากการ
ทดลองรวมทั้งหมด 2 ครั้ง (การวัดครั้งที่ 1, การวัดครั้งที่ 2) ซึ่ งค่าความ
ผิดพลาดดังกล่าวอาจเกิ ดได้หลายกรณี โดยบางส่ วนอาจเกิ ดจากการวัดที่
คลาดเคลื่อนเพราะสภาพแวดล้อมในอาคาร
การทดลองบอกตาแหน่งโนดที่เคลื่ อนที่ภายในอาคาร โดยทา
การติ ดตั้งอุปกรณ์ เซ็ นเซอร์ ไร้ สายเพื่อควบคุมการเปิ ดปิ ดหลอดไฟใน
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อาคาร ส่ งสัญญาณเป็ นทอดๆ และส่ งพิกดั ตาแหน่ งที่โนดเคลื่ อนที่ส่งมา
ให้เพื่อแสดงตาแหน่งในอาคาร

2 ตัวอาจจะให้ค่า RSSI ไม่เท่ากัน ทาให้ในการใช้งานจริ งควรจะต้องมี
การปรับเทียบค่า RSSI ของอุปกรณ์เซ็นเซอร์ ไร้สายแต่ละตัวก่อนทาการ
ติดตั้งใช้งาน

3. สรุป
งานวิจยั นี้ ได้ออกแบบและทดสอบระบบระบุตาแหน่ งภายใน
อาคาร โดยใช้เครื อข่ายเซ็นเซอร์ ไร้ สาย จากงานวิจยั ทาให้ทราบถึ งผล
ความคลาดเคลื่ อนโดยรวมของการทดสอบหาตาแหน่ งทั้งจากอุณหภูมิ
ความชื้ น และสภาพของบริ เวณอาคารที่ทาการทดลอง เนื่องจากความแรง
สัญญาณที่วดั ได้มีความไวต่อสิ่ งแวดล้อมมาก ซึ่ งถ้าหากมีคนบังสัญญาณ
หรื อวางใกล้กบั วัตถุที่สะท้อนคลื่นวิทยุได้ดีจะทาให้เกิดความผิดพลาดใน
การวัด

รู ปที่ 5 อุปกรณ์เซ็นเซอร์ไร้สายเพื่อควบคุมการเปิ ดปิ ดหลอดไฟ

4. กิตติกรรมประกาศ

อุปกรณ์เซ็นเซอร์ ไร้สายเพื่อควบคุมการเปิ ดปิ ดหลอดไฟแสดงดัง รู ปที่ 7
อุปกรณ์ เซ็นเซอร์ ไร้ สายแต่ละตัวจะใช้ควบคุ มหลอดไฟฟ้ าแสงสว่าง 1
ดวง โดยสามารถสั่งเปิ ดปิ ดหลอดไฟแต่ละดวงได้จากอิ นเตอร์ เน็ ตผ่าน
ทางหน้าบราวเซอร์ โครงสร้ างการทางานเครื อข่ายเซ็นเซอร์ ไร้ สายเพื่อ
ควบคุมการเปิ ดปิ ดหลอดไฟแสดงดังรู ปที่ รู ปที่ 8

ได้ รั บ ทุ น ในการท าโครงการวิ จ ัย จากมหาวิ ท ยาลั ย ภาค
ตะวันออกเฉี ยงเหนือ จังหวัดขอนแก่น
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อุปกรณ์ เ ซ็ นเซอร์ ไร้ สายเพื่ อควบคุ ม การเปิ ดปิ ดหลอดไฟจะถู ก ติ ด ตั้ง
ภายในบริ เวณอาคารและในห้ อ งต่ า งๆ ตามระยะที่ ก าหนดจากการ
ออกแบบแสงสว่างภายในอาคาร เมื่อโนดเคลื่อนที่ผ่านเข้ามายังบริ เวณใด
ในอาคารก็จะส่ งพิกดั ตาแหน่ งผ่านเครื อข่ายเซ็นเซอร์ ไร้สายไปแสดงยัง
หน้าจอคอมพิวเตอร์ จากภาพหน้าจอคอมพิวเตอร์ แสดงให้เห็ นว่าโนด
เคลื่ อนที่ อยู่หน้าห้องหมายเลข 227 ชั้นสองภายในอาคาร ผลจากการ
ทดลองบอกต าแหน่ ง โนดที่ เ คลื่ อ นที่ ภ ายในอาคารพบว่ า มี ค วาม
คลาดเคลื่อนเกิดขึ้นเนื่ องจากอุปกรณ์เซ็นเซอร์ไร้สายที่โนด แต่ละตัวมีค่า
RSSI ไม่เท่ากันทุกตัวยกตัวอย่างเช่น ที่ระยะ 3m อุปกรณ์เซ็นเซอร์ ไร้สาย
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บทคัดย่ อ

1. บทนา

ตาบอดสี เป็ นอาการผิดปกติ ของการมองเห็นสี ที่ส่งผลกระทบต่อ
การใช้ชีวิตประจาวันของผูท้ ี่เป็ นตาบอดสี มากพอสมควร เนื่ องจากผูเ้ ป็ น
ตาบอดสี ไม่สามารถมองเห็ นสี ได้เหมื อนกับบุคคลทัว่ ไป อาจส่ งผลให้
เกิ ดความเข้าใจผิดในการสื่ อสารหรื อการเลื อกซื้ อสิ่ งของต่างๆ ให้ตรง
ตามสี ที่ตอ้ งการ อย่างไรก็ตามในปั จจุบนั สมาร์ ทโฟนได้เข้ามามีบทบาท
ในชีวิตประจาวันของผูใ้ ช้มากขึ้น จึงมีแนวคิดในการพัฒนาแอปพลิเคชัน
เพื่อเป็ นผูช้ ่วยในการบอกสี ของสิ่ งต่างๆ สาหรับผูเ้ ป็ นตาบอดสี ผ่านทาง
สมาร์ทโฟนระบบปฏิบตั ิการแอนดรอยด์ โดยแอปพลิเ คชันจะบอกสี ของ
สิ่ งต่างๆ ผ่านทางรู ปภาพ เมื่ อผูใ้ ช้ช้ ี ตาแหน่ งของภาพที่ตอ้ งการทราบสี
แอปพลิเคชันจะแสดงข้อความเพื่อบอกชื่อสี แก่ผใู ้ ช้ นอกจากนี้ แอปพลิ เค
ชันยังมีเมนู สาหรับให้ผูเ้ ป็ นตาบอดสี เรี ยนรู้จาสี และมีแบบทดสอบการ
รู้จาสี เพื่ออานวยความสะดวกให้แก่ผูเ้ ป็ นตาบอดสี ที่ตอ้ งการเรี ยนรู้จาสี
อีกด้วย

ตาบอดสี (Color blindness) [1] เป็ นอาการที่เซลส์ประสาทใน
ม่านตาทางานบกพร่ อง ทาให้ดวงตาไม่สามารถที่จะมองเห็ นสี บางสี ได้
ตาบอดสี มีหลายชนิ ด ชนิ ดที่ทุกคนรู ้ จกั โดยทัว่ ไปได้แก่ ตาบอดสี ที่มอง
สี เขียวกับสี แดงไม่เห็น ซึ่งจะทาให้ไม่สามารถแยกสี แดงกับสี เขียวจากสี
อื่นๆ ได้ ดังนั้นคนตาบอดสี ชนิ ดนี้ จะมองเห็ นสิ่ งต่างๆ ในโลกเป็ นสี น้ า
เงิ น สี เ หลื อ ง สี ข าว สี ด า สี เ ทา และส่ ว นผสมของสี เ หล่ า นี้ ทั้ง หมด
ปัจจุบนั คนเป็ นตาบอดสี มีเยอะมากประมาณ 8% ของประชากร และจะ
พบในผูช้ ายมากกว่าผูห้ ญิง [2] แม้ผเู้ ป็ นตาบอดสี สามารถดาเนิ นชี วิตได้
ตามปกติ แต่มีบางครั้งที่ อาจจะต้องการทราบว่าสิ่ งต่างๆ นั้นมีสีอะไร
เพื่ อใช้ใ นการสื่ อสาร หรื อเลื อกซื้ อสิ่ งของให้ ได้สีตรงตามที่ ต้องการ
ภาวะตาบอดสี จึงส่ งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจาวันมากพอสมควร
ดังนั้นจึงมีแนวคิดในการพัฒนาแอปพลิเคชันบนสามาร์ ทโฟนเพื่อ
เป็ นเครื่ องมือที่ จะช่ วยให้ผเู ้ ป็ นตาบอดสี บอกสี สิ่งต่างๆได้อย่างถูกต้อง
แม้ว่าแอปพลิ เคชันช่ วยบอกสี จะถูกพัฒนามาบ้างแล้ว เช่ น Color Blind
Mate, Color Blind Pal แต่ แ อปพลิ เ คชัน เหล่ านี้ บอกชื่ อสี เ ป็ น
ภาษาอังกฤษที่มีหลายระดับของชื่ อสี ซึ่ งยากแก่การเข้าใจว่าคือสี อะไร
เพราะฉะนั้นผูใ้ ช้ที่ไม่รู้ภาษาอังกฤษไม่สามารถใช้ประโยชน์จากแอป
พลิเคชันนี้ ได้ บทความนี้ จึงนาเสนอแอปพลิ เคชันเพื่อเป็ นเครื่ องอานวย
ความสะดวกสาหรับคนไทยที่เป็ นตาบอดสี โดยแอปพลิเคชันจะบอกชื่ อ
สี เป็ นภาษาไทย ที่เป็ นสี พ้ืนฐานที่เข้าใจง่าย เช่น สี แดง สี เขียว สี น้ าเงิน สี
เหลือง เป็ นต้น
แอปพลิ เ คชั น ถู ก พัฒ นาขึ้ นบนระบบปฏิ บ ัติ ก ารแอนดรอยด์
ประกอบด้วย 3 เมนู หลัก ได้แก่ เมนู ช่วยบอกสี (Color Naming) เมนู
เรี ยนรู้จาสี (Learning) และเมนู ทดสอบการรู้จาสี (Testing) ในส่ วนของ
การช่ ว ยบอกชื่ อ สี แ อปพลิ เ คชั น จะบอกชื่ อ สี ผ่ า นทางรู ป ภาพ ผู้ใ ช้
สามารถถ่ ายภาพผ่านแอปพลิ เ คชันหรื อเลื อกรู ปภาพจากแกลเลอรี่ ได้
เมื่ อผูใ้ ช้ช้ ี ตาแหน่ งของภาพที่ ต้องการทราบสี แอปพลิ เ คชั นจะแสดง
ข้อความเพื่อบอกชื่ อสี แก่ผูใ้ ช้ สาหรับส่ วนเรี ยนรู ้ จาสี และส่ วนทดสอบ
การรู้จาสี น้ นั มีวตั ถุประสงค์เพื่ออานวยความสะดวกให้แก่ผเู ้ ป็ นตาบอด
สี ที่ตอ้ งการเรี ยนรู้จาสี ให้สามารถฝึ กฝน เรี ยนรู ้จาสี ต่างๆ ได้ดว้ ยตนเอง

คาสาคัญ: ตาบอดสี , แอปพลิเคชัน่ , ระบบปฏิบตั ิการแอนดรอยด์

Abstract
Color blindness is the decreased ability to see color or
differences in color. It can make a difficulty for communication or
buying things, for example. However, nowadays, smart phones play an
important role in daily life. Therefore, we have an idea to develop a
Color Blinder Assistant application on android in order to help people
who are color blind know the colors around them. To use this
application, users have to point the location in the image where they
need to know the color, and then the color name will be displayed on
the screen of smart phone. Moreover, we provide the menus for color
learning and color testing, so that users can learn about colors by
themselves.
Keywords: color blindness, android application
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Train data ทุกตัว เพื่อหาว่าข้อมูลจานวน k ตัวที่อยูใ่ กล้ Test data มาก
ที่สุดคื อข้อมูลตัวใดบ้าง จากนั้นตรวจสอบว่าข้อมูล k ตัวที่ ได้จดั อยู่ใน
ข้อมูลกลุ่มใดมากที่สุด ก็จะได้คาตอบว่า Test data จัดอยูใ่ นกลุ่มนั้น

2. ทฤษฎีทเี่ กีย่ วข้ อง
2.1. ภาพดิจติ อล (Digital Image)
ภาพดิ จิตอล (Digital Image) [3] เป็ นภาพที่ถูกแปลงมาจากภาพ
อนาล็ อ กให้ อ ยู่ใ นรู ป ของตัว เลข โดยภาพอนาล็ อ กถู ก แบ่ ง เป็ นพื้ น ที่
สี่ เหลี่ยมเล็กๆ ที่เรี ยกว่าพิกเซล (pixel) แต่ละพิกเซลจะถูกระบุตาแหน่ ง
ด้วยค่าโคออดเนต (x,y) ดังนั้นภาพแบบดิ จิตอลจึงสามารถอธิ บายได้ดว้ ย
เมทริ กซ์ขนาด M x N เมื่อ M และ N คือจานวนพิกเซลในแกน X และ Y
ตามลาดับ
ค่าของพิกเซล ณ จุด (x,y) ใดๆ จะถูกแสดงด้วยค่าความเข้มของ
แสง โดยทัว่ ไปภาพจะมี ค วามเข้ม ของแสงตั้งแต่ 2 ระดับ ขึ้ น ไป ถ้า 2
ระดับคือพิก เซลมี ค่าเป็ น 0 หรื อ 1 เท่ านั้น ภาพที่ ได้จึงเป็ นภาพขาวด า
โดยค่า 0 แทนสี ดาและค่า 1 แทนสี ขาว แต่ระดับที่ นิยมใช้กนั มากคื อค่า
ระดับความเข้มของแสง 256 ระดับ ซึ่ งทาให้ค่าของพิกเซลอยูใ่ นช่วง 0 ถึง
255 โดยถ้าค่าเข้าใกล้ 0 แสดงว่าพิกเซลนั้นมีความสว่างน้อยหรื อค่อนข้าง
ดา แต่ถา้ พิกเซลนั้นมีค่า 255 แสดงว่ามีความสว่างมากหรื อเป็ นสี ขาว

3. การออกแบบและพัฒนาระบบ
แอปพลิ เคชัน Color Blinder Assistant ประกอบด้วย 3 เมนู หลัก
ได้แก่ เมนู ช่วยบอกสี (Color Naming) เมนู เรี ยนรู้ จาสี (Learning) และ
เมนูทดสอบการรู้จาสี (Testing) ซึ่งแต่ละเมนูมีการทางานดังนี้

3.1. เมนูช่วยบอกสี

อ่านรู ปภาพจากแกลเลอรี่ หรื อถ่ายภาพผ่านแอปพลิเคชัน
ชี้ตาแหน่งบนภาพที่ตอ้ งการทราบชื่อสี
สกัดค่าสี (R, G, B) จากตาแหน่งที่ผใู ้ ช้ช้ ี

2.2. ภาพ RGB (RGB Image)
ภาพแบบดิ จิตอลที่ ประกอบด้วยพิกเซลขนาด M x N และแต่ละ
พิ ก เซลแทนด้ว ยด้ว ยค่ า ตั้ง แต่ 0 ถึ ง 255 นั้น ภาพที่ ไ ด้จ ะเป็ นภาพ
Grayscale ส่ วนภาพ RGB [3] เป็ นภาพที่แต่ละพิกเซลประกอบด้วย 3 ค่า
สี ได้แ ก่ ค่า สี แ ดง (Red) ค่ า สี เ ขี ย ว (Green) และค่ า สี น้ าเงิ น (Blue)
โดยทัว่ ไปแต่ละค่าสี มีค่าตั้งแต่ 0 ถึ ง 255 ดั้งนั้นภาพ RGB จึงเป็ นภาพที่
เก็บอยูใ่ นอาร์ เรย์ขนาด M x N x 3 เมื่อ M และ N คือจานวนพิกเซลใน
แกน X และ Y ตามลาดับ ส่ วน 3 คือแต่ละพิกเซลประกอบด้วยตัวเลข 3
ค่า แทนความเข้มของสี แดง สี เขียว และสี น้ าเงิน ตามลาดับ

จาแนกค่าสี (R, G, B) เป็ นชื่อสี
แสดงชื่อสี บนหน้าจอ

ต้องการชี้ตาแหน่งอื่น

ต้องการเลือกหรื อถ่ายภาพอื่น
ไม่

2.3. ขั้นตอนวิธี k-Nearest Neighbor (kNN)

รู ปที่ 1 การทางานของเมนูช่วยบอกสี

ในระบบคอมพิวเตอร์ ภาพ RGB สามารถแทนสี ได้ประมาณ 16
ล้านสี ซึ่งในความเป็ นจริ งเราไม่สามารถแทนชื่ อสี ได้ท้ งั 16 ล้านสี ดังนั้น
จึ ง จ าเป็ นต้อ งลดจ านวนสี โดยการจ าแนกสี ที่ อ่ า นโดยคอมพิ ว เตอร์
ออกเป็ นกลุ่มสี ที่สามารถเรี ยกชื่ อและเข้าใจได้โดยทัว่ ไป เช่ น สี แดง สี
เขียว สี เหลื อง เป็ นต้น ซึ่ งการจาแนกสี (Color classification) เป็ นการ
จาแนกหรื อตัดสิ นใจว่าค่าสี ที่คอมพิวเตอร์ อ่านได้น้ นั มีชื่อสี ว่าอะไร โดย
ในบทความนี้ จะประยุก ต์ใ ช้ข้ นั ตอนวิ ธี k-Nearest Neighbor (kNN)
สาหรับการจาแนกสี
k-Nearest Neighbor (kNN) [4] เป็ นขั้นตอนวิธีสาหรับการจาแนก
ข้อมูลแบบมีผสู้ อน (Supervised Learning) โดยเป้ าหมายของขั้นตอนวิธี
นี้ คือต้องการจาแนกข้อมูลใหม่ (Test data) ที่เข้ามาว่าควรจัดอยูใ่ นข้อมูล
กลุ่มใด เมื่อเปรี ยบเทียบกับข้อมูลที่มีอยูแ่ ล้วในระบบ (Train data) ซึ่ ง
ข้อมูลที่มีอยูแ่ ล้วในระบบเป็ นข้อมูลที่มีการระบุชนิ ดหรื อจัดกลุ่มไว้แล้ว
การทางานของขั้นตอนวิธีน้ ี คือ การหาระยะห่ างระหว่าง Test data กับ

รู ปที่ 1 แสดงการทางานของเมนู ช่วยบอกสี โดยเมื่อผูใ้ ช้ถ่ายภาพ
หรื อเลื อกรู ป ภาพจากแกลเลอรี่ แ ล้ว ผู ้ใ ช้จ ะต้อ งชี้ ต าแหน่ งบนภาพที่
ต้องการทราบชื่ อสี หลังจากนั้นแอปพลิ เคชันจะทาการสกัดค่าสี แดง (R)
สี เขียว (G) และสี น้ าเงิน (B) จากตาแหน่ ง (พิกเซล) ที่ผใู้ ช้ช้ ี เพื่อนาไปทา
การจาแนกสี ว่าตาแหน่งที่ผใู ้ ช้ช้ ีคือสี อะไร และจะแสดงชื่ อสี บนหน้าจอ
สมาร์ ท โฟน โดยผู ้ใ ช้ ส ามารถชี้ ต าแหน่ ง ใหม่ บ นภาพเดิ ม หรื อ เลื อ ก
รู ปภาพใหม่ได้จนกว่าจะออกจากเมนู สาหรับรายละเอียดการจาแนกค่าสี
(R, G, B) เป็ นชื่อสี จะกล่าวถึงในหัวข้อย่อย 3.4 ต่อไป

3.2. เมนูเรียนรู้ จาสี
รู ปที่ 2 แสดงขั้นตอนการทางานของเมนู เรี ยนรู ้ จาสี โดยเมื่อผูใ้ ช้
เลือกเมนูน้ ี แอปพลิเคชันจะแสดงภาพสี ต่างๆ พร้อมบอกชื่ อสี ทีละสี จาก
การสุ่ ม ผูใ้ ช้สามารถเลือกที่จะเรี ยนรู้ สีถดั ไปได้เรื่ อยๆ หรื อจะออกจาก
เมนูก็ได้
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ที่ 1 โดยสี หนึ่ งสี จะมีตวั แทนข้อมูลมากกว่าหนึ่ งตัว ในบทความนี้ สีที่ใช้
ในการอ้างอิงการกาหนดชุดข้อมูลสาหรับเรี ยนรู้ ประกอบด้วย 141 สี ซึ่ ง
อ้างอิ งจาก https://www.w3schools.com/colors/colors_groups.asp โดย
ถูกจาแนกตามชื่อสี ภาษาไทยได้เป็ น 12 กลุ่มสี ได้แก่ ชมพู ม่วง แดง ส้ม
เหลือง เขียว ฟ้ า น้ าเงิน น้ าตาล ขาว เทา และดา

สุ่ มเลือกสี
แสดงภาพสี และชื่อสี

เรี ยนรู้ สีถดั ไป

ไม่

ตารางที่ 1 ตัวอย่างค่าสี xi= (r,g,b) และชื่อสี yi
i

รูปที่ 2 การทางานของเมนูเรี ยนรู้จาสี

3.3. เมนูทดสอบการรู้ จาสี
สุ่ มเลือกสี
แสดงภาพสี และชื่อสี ตวั เลือก

xi

yi

r

g

b

ไทย

อังกฤษ

1

255

192

203

สี ชมพู

Pink

2

255

182

193

สี ชมพู

LightPink

…

…

…

…..

…

j

230

230

250

สี ม่วง

...

...

...

...

...

n

0

0

0

สี ดา

Lavender
Black

การจาแนกสี จากพิกเซลที่ผ้ ูใช้ ชี้ไปยังสี ที่ใกล้ เคียงที่สุด: กาหนดให้ z =
(r,g,b) เป็ นเวกเตอร์ 3 มิติ ซึ่ งแต่ละมิติเก็บค่าสี แดง (r) สี เขียว (g) และสี
น้ าเงิน (b) ของพิกเซลที่ผใู ้ ช้ช้ ี ขั้นตอนวิธีเพื่อหาว่าพิกเซล z คือสี อะไร
แสดงดัง Algorithm 1 ซึ่ งประยุกต์ใช้ข้ นั ตอนวิธี k-nearest neighbor โดย
ที่ k=1 ในการจาแนกสี ของพิกเซลที่ผใู ้ ช้ช้ ีไปยังสี ที่ใกล้เคียงที่สุด

ผูใ้ ช้เลือกคาตอบจากตัวเลือก
ตรวจสอบคาตอบ
ทดสอบสี ถดั ไป

Algorithm 1 : GetColorName
Input: {( xi , yi )}in1 and z
Output: colorName
1. minDistance = maxValue
2. For i = 1 To n
3. distance = || xi – z||2
4.
If distance < minDistance
5.
minDistance = distance
6.
colorName = yi
7. End If
8. End For
9. Return colorName

ไม่

รูปที่ 3 การทางานของเมนูทดสอบการรู้จาสี
รู ปที่ 3 แสดงขั้นตอนการทางานของเมนูทดสอบการรู้จาสี โดยแอป
พลิเคชันแสดงภาพสี ซ่ ึ งได้จากการสุ่ มทีละสี ผูใ้ ช้จะต้องเลือกชื่ อสี ให้ตรง
กับ สี ที่ แ สดง หากค าตอบถู ก ต้อ ง แอปพลิ เ คชั น จะแสดงข้อ ความว่ า
“ถูกต้อง” บนหน้าจอสมาร์ทโฟน แต่หากคาตอบไม่ถูกต้อง แอปพลิ เคชัน
จะแสดงข้อความ “ผิด” ผูใ้ ช้จะต้องเลื อกตัวเลื อกใหม่จนกว่าจะเลื อก
คาตอบที่ถูกต้อง จึ งจะเลื่อนไปทาการทดสอบสี อื่นได้โดยผูใ้ ช้สามารถ
เลื่อนไปทดสอบสี อื่นได้เรื่ อยๆ หรื อจะออกจากเมนู กไ็ ด้

3.4. การจาแนกหรือระบุชื่อสี
การจาแนกสี ประกอบด้วย 2 ขั้นตอนย่อย ได้แก่ การกาหนดชุด
ข้อมูลสาหรับเรี ยนรู้ (Train data) และการจาแนกสี ของพิกเซลที่ผใู ้ ช้ช้ ีไป
ยังสี ที่ไกล้เคียงที่สุดใน Train data
การกาหนดชุ ดข้ อมูลสาหรั บเรี ยนรู้ : กาหนดให้ {( xi , yi )}in1 เป็ นชุด
ข้อมูลสาหรับเรี ยนรู้ เมื่อ n คือจานวนข้อมูลสาหรับเรี ยนรู ้ ท้ งั หมด โดย xi
= (r,g,b) คือเวกเตอร์ 3 มิติ ซึ่ งแต่ละมิติเก็บค่าสี แดง (r) สี เขียว (g) และสี
น้ าเงิน (b) และ yi คื อชื่ อสี ของ xi ซึ่ งมี ท้ งั ชื่ อสี ที่เ ป็ นภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ ตัวอย่างการกาหนดชุดข้อมูล {( xi , yi )}in1 แสดงดังตาราง

จาก Algorithm 1 กาหนดให้ {( xi , yi )}in1 คื อชุ ดข้อมูล สาหรั บ
เรี ยนรู้ (Train data) ที่ได้กาหนดไว้ก่อนหน้านี้ และ z คือข้อมูลทดสอบ
(Test data) ซึ่ งก็คือพิกเซลที่ ตอ้ งการทราบชื่ อสี การทางานหลักๆ คื อ
คานวณระยะห่ างระหว่างพิกเซลที่ผูใ้ ช้ช้ ี (z) กับข้อมูลที่มีการระบุชื่อสี
แล้วในระบบ (xi) ทุกตัว โดยในที่น้ ี จะใช้ Euclidean Distance ในการ
คานวณระยะห่ างระหว่างข้อมูล (บรรทัดที่ 3) บรรทัดที่ 4-7 จะเป็ นการ
ตรวจสอบเพื่อหาข้อมูลที่อยู่ใกล้ z มากที่สุด และสุ ดท้าย z จะมีชื่อสี
เดียวกับข้อมูลที่อยูใ่ กล้มากที่สุด
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4. ผลการพัฒนาระบบ
รู ปที่ 4 แสดงหน้าจอแรกเมื่อผูใ้ ช้เปิ ดแอปพลิ เคชัน Color Blinder
Assistant ซึ่งประกอบด้วยปุ่ มสาหรับเข้าสู่ เมนูช่วยบอกสี ปุ่ มสาหรับเข้าสู่
เมนูเรี ยนรู้จาสี และปุ่ มเข้าสู่ เมนูทดสอบการรู ้จาสี

รู ปที่ 6 หน้าจอการเรี ยนรู้จาสี และหน้าจอทดสอบการรู้จาสี

5. สรุป
บทความนี้ นาเสนอแอปพลิเคชัน Color Blinder Assistant ซึ่ งเป็ น
แอปพลิชนั ที่พฒั นาบนระบบปฏิบตั ิการแอนดรอยด์ มีวตั ถุประสงค์เพื่อ
เป็ นเครื่ องมืออานวยความสะดวกให้กบั ผูเ้ ป็ นตาบอดสี โดยแอปพลิเคชัน
สามารถช่ วยบอกชื่ อสี ของสิ่ งต่างๆ ผ่านทางรู ปภาพ ซึ่ งสามารถถ่ายภาพ
ผ่านแอปพลิ เคชันได้ หรื อจะเลือกรู ปภาพจากแกลเลอรี่ ก็ได้ นอกจากนี้
แอปพลิ เ คชัน ยัง มี เ มนู ส าหรั บ ให้ ผู้เ ป็ นตาบอดสี ไ ด้เ รี ย นรู้ ชื่ อ สี และ
ทดสอบการรู ้จาสี ต่างๆได้ดว้ ยตัวเองอีกด้วย จากการประเมินผลการบอก
ชื่อสี ของระบบ พบว่าระบบบอกชื่ อสี ได้เป็ นที่น่าพอใจ
แนวทางการพัฒนาต่ อคื อจะพัฒนาขั้นตอนวิธีในการจาแนกสี ใ ห้
ได้ผลลัพธ์ถูกต้องตรงตามความต้องการของผู้ใช้มากขึ้น โดยอาจจะเพิ่ม
จานวนตัวอย่างสี ในแต่ละกลุ่มสี ใน Train data และเพิ่มจานวน k เช่ น k =
3 ในขั้นตอนวิธี k-nearest neighbor หรื อพัฒนาขั้นตอนวิธีอื่นสาหรับ
การจาแนกสี ให้ถูกต้องมากขึ้น

รู ปที่ 4 หน้าจอแรกของแอปพลิเคชัน
กรณี ที่ผใู้ ช้ตอ้ งการทราบสี ของสิ่ งต่างๆ ให้ผใู ้ ช้เลื อกเมนู ช่วยบอกสี
จากนั้นกดปุ่ มเพื่อถ่ายภาพ หรื อกดปุ่ มเลื อกรู ปภาพที่มีอยูแ่ ล้วในสมาร์ ท
โฟน เมื่อผูใ้ ช้ช้ ีไปยังตาแหน่ งในรู ปภาพที่ตอ้ งทราบชื่ อสี สี ที่ผใู ้ ช้ช้ ี และ
ชื่อสี ที่ได้จากการนาแนกจะปรากฏบนจอดังตัวอย่างในรู ปที่ 5

เอกสารอ้ างอิง
[1]
[2]

[3]
[4]

รูปที่ 5 ตัวอย่างการแสดงชื่ อสี ของสิ่ งของบนหน้าจอ
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k-nearest
neighbors
algorithm
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รู ปที่ 6 แสดงหน้าจอการเรี ยนรู้ จาสี (รู ปซ้าย) และหน้าจอทดสอบ
การรู้ จาสี (รู ปขวา) ทั้งสองเมนู จะแสดงสี ทีละสี เพื่อให้ผูใ้ ช้เรี ยนรู ้ หรื อ
ทดสอบ โดยผูใ้ ช้สามารถออกจากเมนูท้ งั สองได้ตลอดเวลาเมื่อต้องการ
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ระบบวัดการใช้ พลังงานของอุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้ งานลักษณะไอโอที
IoT-based Energy Profiling System for Electronic Devices
คณิตกร ขันเชื้อ และ เรวัต ศิริโภคาภิรมย์
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บทคัดย่ อ

1. บทนา

อินเทอร์ เน็ตของสรรพสิ่ ง (ไอโอที) คือเทคโนโลยีที่ทาให้เกิ ด
การเชื่ อมต่อเครื อข่ายระหว่างอุปกรณ์อจั ฉริ ยะ และได้รับความสนใจใน
การประยุกต์ใช้งานเพิ่ม มากขึ้น เช่ น ในด้านเกษตรกรรม ดูแ ลสุ ข ภาพ
และบ้า นอัจ ฉริ ยะ เป็ นต้น บทความนี้ น าเสนอการออกแบบในเชิ ง
ฮาร์ ดแวร์ และซอฟต์แวร์ เพื่อสร้างระบบวัดและวิเคราะห์การใช้พลังงาน
ของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิ กส์ -สมองกลฝังตัว โดยพัฒนาเป็ นอุปกรณ์ที่ใช้
งานในลักษณะไอโอทีได้ ราคาถูก พกพาได้ เหมาะสาหรับนาไปทดสอบ
กับอุปกรณ์ประเภทไอโอที ที่เน้นการใช้พลังงานต่า จุดเด่นของระบบนี้
คือการใช้งานผ่านหน้าเว็บโดยเข้าถึ งได้ผ่านระบบเครื อข่ายไร้ สายและ
สามารถเชื่ อ มต่ อ กับ ระบบไอโอที ค ลาวด์ ภ ายนอก ผ่ า นโปรโตคอล
MQTT ระบบนี้ จะช่วยให้นักพัฒนาเข้าใจพฤติ กรรมการใช้พลังงานของ
อุปกรณ์ที่นามาทดสอบได้ดียง่ิ ขึ้น

อินเทอร์ เน็ตของสรรพสิ่ ง หรื อ ไอโอที เป็ นเทคโนโลยีที่เริ่ มมี
บทบาทในชี วิ ตประจาวัน ท าให้ อุป กรณ์ ต่างๆ สามารถเชื่ อมต่ อเข้า สู่
อิ นเทอร์ เ น็ ตท าให้ รับรู้ สถานะการทางานและควบคุ มการทางานของ
อุปกรณ์เหล่านั้นได้ มีการคาดการณ์ว่า จานวนและความหลากหลายของ
อุป กรณ์ ป ระเภทนี้ มีแ นวโน้ม เพิ่ม มากขึ้ น อย่างรวดเร็ วในอนาคต การ
พัฒนาสิ นค้าผลิตภัณฑ์ในกลุ่มไอโอที มีหลายประเด็นที่ควรพิจารณา เช่ น
การทางานของซอฟต์แวร์ ร่วมกับฮาร์ ดแวร์ ที่อาจมีทรัพยากรจากัด ความ
ปลอดภัย ความสามารถในการท างานได้ อ ย่ า งต่ อ เนื่ อ ง และการใช้
พลังงานต่ าโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณี ที่ใช้แบตเตอรี่ เป็ นแหล่ งพลังงาน
นักพัฒนาจาเป็ นต้องอาศัยเครื่ องมือที่ช่วยวิเคราะห์ และศึกษาพฤติกรรม
การทางานของอุปกรณ์เหล่านี้ เครื่ องมือที่นิยมใช้มกั มีราคาแพง เช่น การ
ใช้ อ อสซิ ล โลสโคปวัด แรงดัน ตกคร่ อ มที่ ต ัว ต้า นทานชั น ท์ (Shunt
Resistor) เพื่อวัด และดูการเปลี่ยนแปลงปริ มาณกระแสในเชิงเวลา ที่ไหล
ผ่านโหลด
วัตถุ ประสงค์ข องงานวิ จยั นี้ เพื่อพัฒนาอุปกรณ์ ต้นแบบที่ มี
ราคาประหยัด ขนาดเล็ก และสามารถนาไปใช้วดั และศึกษาพฤติกรรม
การใช้พลังงานของอุปกรณ์ อิเล็กทรอนิ กส์ โดยเน้นที่อุปกรณ์ประเภท
ไอโอที ผูใ้ ช้สามารถวัดระดับแรงดันไฟเลี้ยง DC และปริ มาณกระแสที่
ไหลผ่านตัวต้านทานชัน ท์ไปยังอุป กรณ์ รั บ ส่ งข้อมู ล ด้วยโปรโตคอล
MQTT [1] ไปยังคอมพิวเตอร์ แม่ข่าย โดยผ่านเครื อข่ายไร้ สาย และเชื่ อม
ต่อไปยังระบบคลาวด์ภายนอกได้ นอกจากนั้นผูใ้ ช้สามารถควบคุ มการ
ทางานและแสดงข้อมูลที่ได้จากการวัดผ่านหน้าเว็บซึ่ งสะดวกต่อการใช้
งาน รวมถึงบันทึกข้อมูลเป็ นไฟล์เช่น .CSV ได้

ค าส าคัญ : อิ น เทอร์ เ น็ ต ของสรรพสิ่ ง (ไอโอที ) , การวัด อัต ราการใช้
พลังงานของอุปกรณ์ไอโอที, เว็บแอปพลิเคชัน

Abstract
Internet of Things (IoT) is an enabling technology that allows
for the inter-networking of smart physical devices. There is an increasing
interest in IoT applications, for instance, in the fields like agriculture,
healthcare, smart homes, etc. This paper presents the design and the
hardware & software implementation of a low-cost, portable, IoT-based
energy profiling system which can be used to measure and analyze the
power consumption of embedded electronic devices, especially for those
used in low-power IoT applications. The key feature of this system is that
it provides a Web user interface accessible through Wi-Fi and can
connect to an IoT cloud via MQTT. This tool will help the developer to
better understand the power consumption behavior of a device under test.

2. งานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้ อง
Green IT [2] เป็ นเทคโนโลยีสารสนเทศที่สร้างความตระหนัก
ถึ ง การใช้ พ ลัง งานอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพของระบบคอมพิ ว เตอร์ แ ละ
อุปกรณ์ ต่าง ๆ การศึกษาพฤติก รรมการทางานของระบบคอมพิวเตอร์
และปั จจัยต่าง ๆ ที่ มีผลต่อการใช้พลังงาน เป็ นสิ่ งที่ นกั วิจยั หลายคนให้
ความสนใจ การพัฒ นาเครื่ องมื อ ส าหรั บ ช่ ว ยวิ เ คราะห์ แ ละศึ ก ษา
พฤติกรรมการใช้พลังงานจึงเป็ นสิ่ งจาเป็ น

Keywords: Internet of Things (IoT), Energy Profiling of IoT Devices,
Web Applications
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GreenMiner [3] เป็ นเครื่ องมือสาหรับวัดอัตราการใช้พลังงาน
ของอุปกรณ์สมาร์ ตโฟน ขณะทดสอบการทางานของซอฟต์แวร์ ในส่ วน
ของฮาร์ ดแวร์ ได้ใ ช้บอร์ ดไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino Uno เป็ นตัว
อ่านค่าจากโมดูลเซนเซอร์ INA219B [6] เพื่อวัดแรงดันและกระแสไฟฟ้า
ที่จ่ายให้สมาร์ ตโฟน สามารถอ่ านข้อมู ลได้ป ระมาณ 50 ครั้ งต่ อวิ นาที
ข้อ มู ล ที่ ไ ด้จ าก Arduino Uno จะถู ก ส่ ง ผ่ า นพอร์ ต USB ไปยัง บอร์ ด
Raspberry Pi Model B เพื่อจัดเก็บข้อมูลและให้บริ การผ่าน Web Service
งานวิจยั [4] นาเสนอการวัดปริ มาณการใช้พลังงานไฟฟ้าของ
วงจรดิ จิทลั โดยใช้บอร์ ด FPGA สองบอร์ ดที่แตกต่างกัน และศึกษาดู ว่า
การเลื อกค่ าให้พ ารามิ เ ตอร์ ที่เ กี่ ยวข้องกับ สถาปั ตยกรรมของชิ ป เช่ น
ความถี่ ของสัญญาณ Clock และประเภทของทรัพยากรภายในชิ ปที่ใ ช้
มีผลอย่างไรต่อการใช้พลังงานของวงจรตัวอย่างที่นามาทดสอบ ในส่ วน
ของการวัดพลัง งานได้ใ ช้ชิ ป INA219B โดยอ่ า นค่ า 128 ครั้ งและหา
ค่าเฉลี่ย แล้วส่งค่าเฉลี่ยเป็ นข้อมูลผ่านพอร์ต USB ไปยังคอมพิวเตอร์
งานวิ จ ัย [5] ได้เ ปรี ย บเที ย บคอมพิ ว เตอร์ บ อร์ ด เดี ย ว เพื่ อ
นามาใช้สาหรับงานประมวลผลภาพทางอากาศ ซึ่ งจะต้องติ ดตั้งไปกับ
เครื่ องบิ น ขนาดเล็ ก หรื อโดรน นอกจากการวัด ความเร็ วในการ
ประมวลผลแล้ว ยังได้วดั อัตราการใช้พลังงานของบอร์ ดที่นามาทดสอบ
โดยใช้บอร์ด Arduino Nano และโมดูลเซนเซอร์ INA219B
ในเชิ งเปรี ยบเที ยบงานวิ จยั นี้ น าเสนอเครื่ อ งมื อส าหรั บ วัด
พลังงาน ที่ มีจุ ดเด่ นคื อเป็ นอุ ป กรณ์ ไอโอที สามารถเชื่ อมต่ อได้ห ลาย
อุปกรณ์ผ่านระบบเครื อข่ายพร้ อมกัน โดยใช้โปรโตคอล MQTT ซึ่ งเป็ น
ที่นิยมสาหรับการเชื่ อมต่อกับระบบ IoT Cloud อีกหลายระบบ ดังนั้นจึ ง
แสดงให้เห็นความแตกต่างจากเครื่ องมือที่ใช้ในตัวอย่างงานวิจยั ตามที่ได้
นามาอ้างอิง แม้วา่ จะใช้โมดูลเซนเซอร์ INA219B เหมือนกัน

3.1.1 Sensor Node
อุปกรณ์ที่ใช้ในการวัดพลังงานตามสถาปั ตยกรรมที่นาเสนอ
นั้น แบ่งเป็ น 2 ชนิ ดคือ ชนิ ดแรก (Type1) เป็ นอุปกรณ์ที่ใช้ชิปประเภท
WiFi System on Chip (SoC) ซึ่ ง มี ซี พี ยูรวมกับ วงจรสื่ อสารเชื่ อ มต่ อ ไร้
สายไว้ในชิ ปเดียวกันเช่นโมดูล ESP8266 [7] และ EMW3165 [8] เป็ นต้น
งานวิจยั นี้ ได้เลื อกใช้โมดูล ESP8266 เนื่ องจากเป็ นที่นิยม ราคาถูก และ
มี ก ารใช้งานอย่างแพร่ ห ลาย ชนิ ดที่ สอง (Type2) เป็ นอุปกรณ์ ที่ใ ช้ชิ ป
ประเภท SoC ที่มีไมโครโปรเซสเซอร์ (Microprocessor Unit: MPU) และ
ไมโครคอนโทรลเลอร์ (Microcontroller Unit: MCU) รวมไว้บนบอร์ ด
เดียวกัน (หรื อรวมอยูใ่ นชิ ปเดี ยวกัน) หรื อเรี ยกว่า “MPU-MCU Hybrid”
ในส่ ว น MPU รองรั บ การใช้ ง านระบบปฏิ บ ัติ ก าร Embedded Linux
ในขณะที่ MCU เหมาะสาหรั บ เชื่ อมต่อกับ อุ ปกรณ์ รอบข้างเช่ น โมดู ล
เซนเซอร์ งานวิจยั นี้ ได้เ ลื อกใช้ LinkIt Smart 7688 Duo [8] เนื่ องจากมี
ราคาไม่แพงเมื่ อเที ยบกับบอร์ ดอื่ น เช่ น Arduino Yún และ Intel Galileo
Gen 2 เป็ นต้น อุปกรณ์ท้ งั 2 ชนิ ดสามารถใช้ไฟเลี้ยง 5 V จาก USB ได้
ตารางที่ 1 และ 2 แสดงการเปรี ย บเที ย บอุ ป กรณ์ ท้ งั สอง
ประเภทและเห็นได้ว่า Type2 มีราคาแพงกว่า Type1 แต่มีหน่ วยความจา
และความสามารถในการประมวลผลสูงกว่า ทางานด้วยระบบปฏิบตั ิการ
Linux และทางานเป็ น Web Server ได้

3. รายละเอียดการพัฒนา
3.1 ภาพรวมของระบบ

ตารางที่ 2 เปรี ยบเทียบ ESP8266 และ LinkIt Smart 7866 Duo

ตารางที่ 1 เปรี ยบเทียบ SensorNode Type1 และ Type2

สถาปั ตยกรรมของระบบที่ ไ ด้ น าเสนอในงานวิ จ ั ย นี้
ประกอบด้ว ย 4 ส่ ว นได้แ ก่ 1) Sensor Node 2) Ubuntu Server / MQTT
Broker 3) Web Server และ 4)Web Browser โดยที่ สามส่ วนแรกสื่ อสาร
กันใช้โปรโตคอล MQTT ผ่านเครื อข่ายไร้สาย Wi-Fi ดังรู ปที่ 1

อุปกรณ์ Sensor Node แต่ละชนิ ดแบ่งเป็ น 2 ส่ วนคือ บอร์ ดที่
มีตวั ประมวลผล และ โมดูล เซนเซอร์ วดั กระแสและแรงดันไฟเลี้ ยงที่
ป้ อนให้ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิ กส์ ส าหรั บ วัตถุ ป ระสงค์น้ ี ได้เ ลื อกใช้ไอซี
INA219B ของบริ ษทั Texas Instruments เป็ นการวัดกระแสด้าน HighSide ที่ป้อนให้กบั อุปกรณ์ (หรื อโหลดไฟฟ้า) โดยผ่านตัวต้านทาน 0.1 Ω
ไอซี น้ ี สามารถวัดกระแสไม่เกิ น 3.2 A และแรงดันไม่เกิ น 26
V(dc) และสามารถสื่ อสารกับอุปกรณ์ อื่นได้ผ่านพอร์ ต I2C การเชื่ อมต่อ
วงจรกับอุปกรณ์ Sensor Node เป็ นไปดังรู ปที่ 2 และ 3

รู ปที่ 1 บล็อกไดอะแกรมของระบบ
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ต่อไปยัง Web Server (Node.JS) ด้วย Web Browser จากนั้น ระบุหมายเลข
อุปกรณ์ (DeviceID), อัตราการอ่านข้อมูล และ จานวนข้อมูลที่ตอ้ งการ
แล้วจึ งกดปุ่ ม "Connect" เพื่ อเชื่ อ มต่ อไปยัง Web Server ที่ ทางานด้ว ย
Node.JS ผ่านโปรโตคอล Socket.io เมื่อเชื่ อมต่อได้แล้วจึงกดปุ่ ม "ARM"
(หรื อกดปุ่ ม "DISARM" ถ้า ต้อ งการยกเลิ ก ) เมื่ อ Web Server ได้รั บ
ข้อ ความจะส่ ง ข้อ มู ล ต่ อ ไปยัง MQTT Broker จากนั้น เมื่ อ ตัว อุ ป กรณ์
Sensor Node ที่ตรงตามหมายเลขได้รับคาสั่ง จะเข้าสู่ โหมด "ARMED"
และรอเงื่อนไขเริ่ มต้นทางาน (Trigger Condition) ที่จะเกิ ดขึ้นเมื่อมีขอบ
ขาลง (Falling Edge) ที่ ข าอิ น พุตดิ จิท ลั ของอุ ปกรณ์ แล้วจึ งเริ่ มต้น อ่ าน
และบัน ทึ ก ข้อ มู ล จากโมดู ล เซนเซอร์ ไ ว้ใ นหน่ ว ยความจ าก่ อ น ตาม
ระยะเวลา และจานวนที่ต้ งั ค่าไว้ และเมื่อทาไปจนครบตามจานวน จึงส่ ง
สถานะ "READY" แจ้งเตือนกลับไปยังผูใ้ ช้ ข้อมูลที่เก็บไว้จะถูกส่ งไปยัง
MQTT Broker และส่ งต่ อไปยัง Web Server ในส่ วนของ Web Browser
ซึ่งทางานด้วย JavaScript จะสามารถรับข้อมูลที่ส่งมาจาก Web Server ได้
ผ่ า นโปรโตคอล Socket.io แล้ ว น าไปแสดงผลเป็ นรู ปกราฟด้ ว ย
JavaScript Charts ในกรณี ของ Sensor Node Type2 มี Web Server ทางาน
อยู่ภ ายใน และเชื่ อ มต่ อกับ Web Browser ได้โ ดยตรงซึ่ งแตกต่ า งจาก
Type1 ที่จะต้องส่ งข้อมูลต่อไปให้ Web Server ภายนอก

รู ปที่ 2 แผนภาพการเชื่ อมต่อวงจรสาหรับอุปกรณ์ Type1

รู ปที่ 3 แผนภาพการเชื่ อมต่อวงจรสาหรับอุปกรณ์ Type2
3.1.2 Ubuntu Server / MQTT Broker
MQTT (Message Queuing Telemetry Transport) เป็ นหนึ่ งใน
โปรโตคอลการสื่ อสารระหว่างอุปกรณ์ (Machine-to-Machine:M2M) ที่
ได้รับความนิ ยม มีการนามาใช้กบั Public IoT Clouds เช่ น NETPIE.io[9]
เป็ นต้ น MQTT ใช้ ห ลั ก การท างานแบบ Publish / Subscribe โดยมี
องค์ประกอบ 3 ส่ วนคือ 1) Broker เป็ นตัวกลางในการจัดการรับส่ งข้อมูล
2) Publisher ทาหน้าที่ ส่ งข้อความจากอุปกรณ์ ไปยังBroker ตามหัวข้อ
(Topic) ที่ระบุและ 3) Subscriber ทาการสมัครไปยัง Broker และคอยรับ
ข้อมูลตามหัวข้อที่ระบุ ในการพัฒนาระบบได้นา Mosquitto v1.4[10] มา
ติดตั้งใช้งานเป็ น MQTT Broker สาหรับ Ubuntu Server
3.1.3 Web Server
Node.JS เป็ นภาษา JavaScript และเป็ นภาษาหนึ่ งที่ ไ ด้รั บ
ความนิยมนามาพัฒนาส่ วน back-end ของ Web Application ในส่ วนของ
Web Server จะท าหน้ า ที่ ค อยให้ บ ริ การส าหรั บ Web Browser (HTTP
Client) เป็ น GUI Front-end สาหรับผูใ้ ช้งาน และอีก หน้าที่ห นึ่ งคือเป็ น
MQTT Client คอยรับข้อมูลจาก MQTT Broker
3.1.4 Web Browser
ในการพัฒนา Web Application ได้ใช้ภาษา HTML5 / CSS3 /
JavaScript ส าห รั บ ส่ ว นเ ชื่ อม ต่ อ กั บ ผู ้ ใ ช้ แ บ บก รา ฟิ ก ผ่ า นท า ง
Web Browser สื่ อสารกับ Node.JS Web Server ใช้โปรโตคอล Socket.io
ในการรั บ ส่ ง ข้อมู ล และน าข้อ มู ล ที่ ได้จ าก Sensor Node แสดงผลเป็ น
รู ปกราฟโดยใช้ JavaScript Charts

รู ปที่ 4 แผนภาพลาดับการทางานของระบบ

3.3 เทคนิคการวัดโดยใช้ ไอซี INA 219 และเก็บข้ อมูล
อัตราการอ่ านข้อมู ล จากโมดู ล เซนเซอร์ INA219 ที่ ทางาน
โหมดต่อเนื่ องถูกจากัดด้วยปั จจัยหลักดังนี้ 1) ความสามารถในการอ่าน
และแปลงค่ า เป็ นดิ จิ ท ัล (ADC Timing) จากสัญ ญาณแอนะล็ อ ก ตาม
เอกสาร Datasheet จะใช้เวลาประมาณ 0.5 msec 2) ความเร็ วในการอ่าน
ข้อมูลและจานวนข้อมูลไบต์ที่ตอ้ งอ่านแต่ละครั้งผ่านบัส I2C ในกรณี น้ ี

3.2. การทางานเชิงปฏิสัมพันธ์ ขององค์ ประกอบในระบบ
การทางานเชิ งปฏิสัมพันธ์ขององค์ประกอบในระบบเป็ นไป
ตามแผนภาพลาดับ (Sequence Diagram) ดังรู ปที่ 4 เริ่ มต้น ผูใ้ ช้งานเชื่ อม
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ได้เลือกใช้ความเร็ วไม่เกิ น 400kHz และ 3) ความเร็ วในการประมวลผล
ของซี พียู จากการทดลองสามารถอ่านข้อมูลแรงดันและกระแสตามลาดับ
หนึ่ งครั้ง ใช้เวลาไม่เกิ น 1.5 msec เมื่อใช้ชิป ESP8266 (Type1) และไม่
เกิ น 2 msec เมื่อใช้ชิป ATmega 32u4 (Type2) ดังนั้น ถ้าต้องส่ งข้อมูลที่
อ่านได้ผ่านเครื อข่ายในแต่ละครั้ง จะทาให้อตั ราการอ่านข้อมูลน้อยกว่า
กรณี ที่ใช้วิธีที่อ่านและเก็บข้อมูลทั้งหมดไว้ในหน่ วยความจาก่อนส่ งออก
ไปยัง MQTT Broker ในคราวเดี ย วกั น แต่ มี ข ้ อ จ ากั ด ที่ ข นาดของ
หน่วยความจา ซึ่งจากัดจานวนและขนาดของข้อมูลที่เก็บได้สูงสุ ด
ในการทดสอบหาค่ าความแม่ นยาในการวัดของอุ ปกรณ์ ได้วดั
แรงดันตกคร่ อม และ กระแสไหลผ่านตัวต้านทาน 10Ω / 5W โดยใช้แหล่งจ่าย
DC และปรับให้ได้กระแสในช่ วง 50, 100, ... , 250mA ตามลาดับ โดยอ่านค่า
ทั้งหมด 100 ครั้ ง แล้วหาค่ าเฉลี่ ย และเปรี ยบเที ยบกับ YOKOGAWA รุ่ น
TY530 พบว่า มีความคลาดเคลื่อนไม่เกิ น ±2%

รู ปที่ 7 หน้าจอแสดงผลข้อมูลในรู ปแบบกราฟ
เมื่อพิจารณารู ปกราฟจะเห็นการเปลี่ยนแปลงในเชิ งเวลาของ
ปริ ม าณทางไฟฟ้ า ที่ วดั ได้ และใช้สี จาแนกช่ วงเวลา หรื อ สถานะการ
ทางานของอุป กรณ์ ที่ น ามาทดสอบ เช่ น ช่ วงที่ ตื่น (Wake up) และเริ่ ม
ทางานใช้พ ลังงานสู ง สุ ด รองลงมาคื อช่ วงที่ มี ก ารเชื่ อมต่ อ WiFi และ
ช่วงเวลาที่อยูใ่ นโหมด Deep Sleep ใช้พลังงานต่าสุด (ต่ากว่า 1 mW)

4. วิธีและผลการทดสอบ
ในการทดสอบ และ สาธิ ต การท างานของระบบได้ ต่ อ
ฮาร์ ด แวร์ ดัง รู ปที่ 6 ซึ่ งประกอบด้ว ย 2 ส่ ว นคื อ อุ ป กรณ์ ต้น แบบวัด
พลังงาน และ โมดูล ESP-07 ที่ใช้ชิป ESP8266 และพัฒนาโค้ดทดสอบ
การเชื่ อมต่อกับ NETPIE.io โดยใช้ไลบรารี่ Microgear การทางานของ
โค้ดทดสอบแบ่งเป็ นขั้นตอนย่อยตามแผนผังการทางานในรู ปที่ 5 เริ่ มต้น
ด้วย (1) เชื่ อมต่อ WiFi AP (2) เชื่ อมต่ อไปยัง NETPIE.io Cloud Server
(3) สร้ างข้อมูลทดสอบ 128 ไบต์ (4) ส่ งข้อมูลไป NETPIE.io (5) เข้าสู่
โหมด Deep Sleep เป็ นเวลาเช่น 5 วินาทีและถูกปลุกให้ตื่นเพื่อทาขั้นตอน
ทั้งหมดซ้ า ระหว่างการเปลี่ยนแต่ละขั้นตอนต่างๆ จะมีการสร้างสัญญาณ
Pulse เป็ นเวลา10 µsec ที่ขาเอาท์พตุ ดิจิทลั เพื่อใช้ระบุสถานะการทางาน

5. บทสรุปและข้ อเสนอแนะ
บทความนี้ ได้ น าเสนอระบบส าหรั บ วัด และศึ ก ษาการใช้
พลังงานของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และสามารถนาไปใช้ได้จริ ง ระบบนี้
ทางานในลัก ษณะอุป กรณ์ ประเภทไอโอที ได้ และ เป็ นเครื่ อ งมื อ ที่ มี
ประ โยช น์ ใ น ก า รน า ไปใ ช้ พ ั ฒ นา ระ บ บอื่ น ต่ อ ไป ใ นอน าค ต
สถาปั ตยกรรมของระบบที่ได้นาเสนอไปนี้ สามารถนาไปประยุกต์ใช้กบั
การวัดและเซนเซอร์ประเภทอื่นได้ ซึ่งเป็ นแนวทางหนึ่งในการวิจยั ต่อยอด
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รู ปที่ 5 แผนผังการทางานของอุปกรณ์ทดสอบ

รู ปที่ 6 การเชื่อมต่ออุปกรณ์ทดสอบ (ซ้าย) และ เครื่ องมือวัด (ขวา)
รู ปที่ 7 เป็ นตัวอย่างหน้าเว็บและกราฟแสดงข้อมูลที่ได้จาก
โมดูลเซนเซอร์ แบ่งเป็ นอัตราการใช้พลังงานไฟฟ้า (mW) ปริ มาณกระแส
(mA) และแรงดันไฟเลี้ยง (mV) ของอุปกรณ์ทดสอบตามลาดับ
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การจราจรในแต่ละจุดเพื่อใช้เป็ นข้อมูลในการตัดสิ นใจเลื อกเส้นทางการ
เดิ น ทาง มี ท้ งั การรายงานผ่านวิ ท ยุ โทรทัศน์ โทรศัพท์มือถื อ หรื อบน
เครื อข่ายสังคมออนไลน์ [1][2]
ในสั ง คมปั จ จุ บ ัน เครื อข่ า ยสั ง คมออนไลน์ เช่ น เฟซบุ๊ ก
ทวิตเตอร์ เป็ นที่นิยมและมีผูใ้ ช้งานเป็ นจานวนมาก ช่ องทางเหล่ านี้ เป็ น
ช่องทางที่สามารถเข้าถึ งข้อมูลได้ง่าย รวดเร็ ว และสะดวก บทความนี้ จึง
เลื อ กน าเอาช่ อ งทางนี้ รายงานสภาพการจราจรผ่ า นเครื อข่ า ยสั ง คม
ออนไลน์โดยเลือกใช้ ทวิตเตอร์ และเฟซบุก๊ ผูข้ บั ขี่หรื อผูท้ ี่สนใจสามารถ
เข้าถึ งได้ง่ายจากทุก สถานที่ และสามารถน าข้อมู ลจากเครื อข่ ายสังคม
ออนไลน์มาใช้ตดั สิ นใจในการเดินทางไปยังสถานที่น้ นั ได้
ดังนั้นระบบที่ ส ามารถแสดงสภาพการจราจรผ่านเครื อข่ าย
สั ง คมออนไลน์ ไ ด้ จึ ง เป็ นประโยชน์ ต่ อ ผู ้เ ดิ น ทางบนท้อ งถนน ช่ ว ย
ประหยัดเวลาในการเดินทาง ประหยัดพลังงาน และลดปั ญหาการจราจร
ติดขัด เนื่ องจากผูเ้ ดินทางบนท้องถนนสามารถหลี กเลี่ยงการเดินทางไป
บริ เวณที่มีการจราจรติดขัดได้ โดยในหัวข้อที่ 2 จะกล่าวถึ งการออกแบบ
ระบบ ใช้ บ อร์ ด สมองกลฝั ง ตัวช่ ว ยในการประมวลผล ในหัว ข้อ ที่ 3
นาเสนอผลการรายงานสภาพการจราจรและผลการทางานของระบบที่
นาเสนอ

บทคัดย่ อ
บทความนี้ ได้ทาการออกแบบระบบรายงานสภาพจราจรบน
ท้องถนนโดยภาพถ่ายแสดงผลบนเครื อข่ายสังคมออนไลน์ ด้วยอุปกรณ์
ถ่ า ยภาพอัต โนมัติ ควบคุ ม ด้ว ยบอร์ ด คอมพิ ว เตอร์ ร าสพ์เ บอร์ รี พ าย
เชื่ อมต่อด้วยกล้องเว็บแคมและอุปกรณ์เชื่ อมต่ออิ นเทอร์ เน็ ตไร้ สาย 3 จี
ระบบได้ทางานผ่านชุดโปรแกรมควบคุม บนระบบปฏิบตั ิการลิ นุกซ์ เมื่อ
เริ่ มทางาน กล้องจะทาการถ่ายภาพและบันทึกไปยังหน่วยความจา เพื่อส่ ง
ภาพถ่ายที่บนั ทึกไว้ไปแสดงผล ผลการทางานของระบบ พบว่าสามารถ
แสดงภาพถ่ายสภาพการจราจรบนเครื อข่ายสังคมออนไลน์ ในช่ วงเวลา
ต่างๆได้จริ งตามที่ได้ออกแบบ
คาสาคัญ: สังคมออนไลน์, การจราจร

Abstract
The objective of this paper is to design a traffic condition
reporting system by showing images on a social network with an
automatic image device controlled by a Raspberry Pi computer board
synchronized to a webcam and 3G wifi. The system is operated with a
monitoring program on a linux operating system. When starting, the
webcam will take the photographs and record them into the memory
for displaying later. It is founded that the developed system is able to
display the photographs depicting the traffic condition on the social
network during the different timeline as designed.

2. การออกแบบระบบการงายงานสภาพการจาจร
ระบบที่ได้ทาการออกแบบให้มีหน่วยประมวลผลหลักคือ
บอร์ ดราสเบอร์ รี่พายจะเชื่ อมต่อกับกล้อง[3][4] เชื่ อมต่อโมดูล 3G เพื่อ
เชื่ อมต่ออินเทอร์ เน็ตในการส่ งข้อมูลไปยังเครื อข่ายสังคมออนไลน์ ทั้งยัง
ถูกเชื่ อมกับเครื่ องให้บริ การวีพีเอ็นเพื่อสะดวกในการควบคุมระยะไกล
สาหรับผูด้ ูแลระบบดังรู ปที่ 1

1. บทนา
ปั จ จุ บ ัน ปั ญ หาการจราจรในหลายๆประเทศเป็ นปั ญ หาที่
สะสมกันมาอย่างยาวนานประเทศไทยก็นบั ได้ว่าเป็ นอีกประเทศหนึ่ งที่มี
ระบบการจราจรที่ค่อนข้างหนาแน่นโดยเฉพาะในเมืองใหญ่ส่งผลต่อการ
เดินทางทาให้ผขู้ บั ขี่ยานพาหนะหรื อผูท้ ี่เดินทางบนท้องถนนต้องเสี ยเวลา
ไปเป็ นจ านวนมากในกั บ การเดิ น ทาง การท าให้ ท ราบถึ ง ปริ มาณ
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เครื่ องบริ การวีพีเอ็น

บอร์ดราสพ์เบอร์รีพาย

โมดูล 3G ทาการส่ งข้อมูลพร้ อมภาพถ่ายไปยังเครื อข่ายสังคมออนไลน์
และทาการตรวจสอบสิ ทธิ์ ถ้าตรวจสอบสิ ทธิ์ ผ่านจะทาการแสดงข้อมูล
เหล่านั้นบนเครื อข่ายสังคมออนไลน์ โดยบอร์ ดราสพ์เบอร์ รีพายสามารถ
เชื่ อมต่ อเครื่ องบริ ก ารวีพีเอ็นเพื่ อสะดวกในการควบคุ มการทางานจาก
ระยะไกลได้ดงั แสดงขั้นตอนการทางานในรู ปที่ 2

กล้องเว็บแคม

2.2 การออกแบบโปรแกรมสาหรับถ่ ายภาพ
การออกแบบโปรแกรมควบคุมการถ่ายภาพเป็ นการทางาน
คอมพิวเตอร์ ควบคุม
ระยะไกล

แอร์การ์ ด 3G

ร่ วมกันระหว่างกล้องเว็บแคมกับบอร์ดราสพ์เบอร์รีพาย

เครื อข่ายสังคมออนไลน์

รูปที่ 1 ระบบรายงานสภาพการจราจร

2.1 ขั้นตอนการทางานของระบบ

รู ปที่ 3 การออกแบบโปรแกรมควบคุมการถ่ายภาพ
รู ปที่ 3 อธิ บายการทางานโปรแกรมถ่ายภาพตามเวลาที่ ได้ต้ งั
ไว้ เริ่ มต้นโปรแกรมทาการนับเวลา 10 นาทีเมื่อครบ ระบบเรี ยกใช้งาน
ค าสั่ง ถ่ า ยภาพตามเวลาที่ ก าหนด เมื่ อ ถึ ง เวลาที่ ก าหนดระบบท าการ
ถ่ายภาพจากกล้องเว็บแคม ถ้ากล้องเว็บแคมถ่ ายภาพได้สาเร็ จระบบทา
การบัน ทึ ก ภาพลงในหน่ วยความจาแล้วจบการทางานในส่ วนของการ
ถ่ า ยภาพ ถ้ากล้อ งเว็บ แคมถ่ า ยภาพไม่ ส าเร็ จ ระบบท าการนับ เวลารอ
ถ่ายภาพใหม่อีกครั้ง

รูปที่ 2 ขั้นตอนการทางานของระบบ
การทางานของระบบ ขั้นตอนแรกกล้องซึ่ งถูกเชื่ อมต่ออยูก่ บั
บอร์ดราสพ์เบอร์รีพาย จะทาการถ่ายภาพการจราจรตามเวลาที่ได้กาหนด
ไว้ บอร์ ดราสพ์เบอร์ รีพายจะทาการบันทึกรู ปภาพลงบนหน่ วยความจา
เอสดี ก าร์ ด จากนั้นบอร์ ด ราสพ์เ บอร์ รีพายที่ เ ชื่ อมต่ ออิ น เทอร์ เ น็ ต โดย

2.3 ออกแบบโปรแกรมการเชื่อมต่ ออินเทอร์ เน็ตและวีพเี อ็น
การออกแบบโปรแกรมควบคุมการเชื่ อมต่ออินเทอร์ เน็ตและวี
พีเอ็น[5] เป็ นการเชื่ อมต่อวีพีเอ็นเพื่อรวมบอร์ ดคอมพิวเตอร์ ราสพ์เบอร์ รี
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พายทุ ก เครื่ องไว้ใ นเครื อข่ า ยเดี ย วกั น โดยผ่ า นการเชื่ อมต่ อ ผ่ า น
อินเทอร์ เน็ต จากรู ปที่ 4 เป็ นการทางานโปรแกรมควบคุมการเชื่ อมต่ อ
อินเทอร์ เน็ตและวีพีเ อ็น เริ่ มต้นระบบทาการเชื่ อมต่ออิ น เทอร์ เ น็ ตผ่าน
เครื อข่าย3จี เมื่ อเชื่ อมต่ออิ น เทอร์ เ น็ ตส าเร็ จ ทาการเชื่ อมต่ อวี พีเ อ็น ถ้า
เชื่อมต่อไม่สาเร็ จทาขั้นตอนนี้อีกรอบ

รู ปที่ 5 การทางานโปรแกรมส่ งภาพขึ้นเครื อข่ายสังคมออนไลน์

3. ผลการทางานของระบบ
ติดตั้งบอร์ดราสพ์เบอร์รีพาย กล้องเว็บแคมที่ใช้บนั ทึกภาพ
โมดูล 3G สาหรับเชื่ อมต่ออินเทอร์เน็ตและหน่วยความจาเอสดีคาร์ด
สาหรับติดตั้งชุดโปรแกรมควบคุม การเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆเข้า
กับตัวบอร์ ดเพื่อพร้อมใช้งานตามขั้นตอนการทางานของระบบตามรู ปที่
1 เมื่อเชื่ อมต่ออุปกรณ์เข้าด้วยกันได้ดงั รู ปที่ 6
ตารางที่ 1 ผลการทดสอบการบันทึกภาพและส่ งภาพขึ้นแสดงบน
เครื อข่ายสังคมออนไลน์ของกล้องที่ 1 ในช่วงเวลา
06.00 – 07.00 น.
จานวนครั้ง
เวลาถ่ายภาพ
ผลการทางาน
1
06.10
สาเร็ จ
2
06.20
สาเร็ จ
3
06.30
สาเร็ จ
4
06.40
สาเร็ จ
5
06.50
สาเร็ จ
6
07.00
สาเร็ จ

รูปที่ 4 การทางานโปรแกรมควบคุมการเชื่อมต่ออินเทอร์ เน็ตและวีพีเอ็น

2.4 การออกแบบโปรแกรมส่ งภาพขึน้ เครือข่ ายสังคมออนไลน์
การออกแบบโปรแกรมควบคุมการส่ งภาพแสดงบนเครื อข่าย
สังคมออนไลน์ เป็ นการนารู ปภาพที่บนั ทึกในหน่ วยความจาบอร์ ดราสพ์
เบอร์รีพายแสดงบนเครื อข่ายสังคมออนไลน์[6] รู ปที่ 5เป็ นวิธีการทางาน
โปรแกรมส่งภาพขึ้นเครื อข่ายสังคมออนไลน์ เริ่ มต้นเครื่ องแม่ข่ายทาการ
ตรวจสอบรู ปที่บนั ทึกไว้ถา้ พบข้อมูลแล้วทาการเชื่ อมต่อเครื อข่ายสังคม
ออนไลน์ เมื่อตรวจสอบสิ ทธิ์ ผ่านระบบทาการแสดงข้อมูลบนเครื อข่าย
สังคมออนไลน์ท้ งั ทวิตเตอร์ และเฟซบุ๊ก โดยแสดงผลทางทวิตเตอร์ เ ป็ น
หลัก
การเชื่ อมต่อทวิตเตอร์ เข้ากับเฟซบุ๊ก เพื่อนาข้อมูลที่แสดงผล
อยู่บนทวิตเตอร์ ท้ งั รู ปและข้อความ มาแสดงผลบนเฟซบุ๊ก ด้วยการทา
การเข้าสู่ ระบบทวิตเตอร์ แล้วทาการตั้งค่าให้ทวิตเตอร์ ยินยอมให้เฟซบุ๊ก
นาข้อมูลไปแสดงบนเพจผูใ้ ช้เฟซบุ๊กที่ได้ระบุไว้ จากขั้นตอนการตั้งค่า
เพื่อทาการเชื่ อมต่อ ทาให้เมื่ อระบบส่ งข้อมูลข้ ึ นแสดงผลบนทวิตเตอร์
สาเร็ จ เฟซบุก๊ ทาการดึงข้อมูลไปแสดงผลด้วยเช่นกัน

รู ปที่ 6 ติดต้งั ระบบอุปกรณ์
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ตารางที่ 2 ผลการทดสอบการบันทึกภาพและส่ งภาพขึ้นแสดงบน
เครื อข่ายสังคมออนไลน์ของกล้องที่ 2 ในช่วงเวลา
06.00 – 07.00 น.
จานวนครั้ง
เวลาถ่ายภาพ
ผลการทางาน
1
06.10
สาเร็ จ
2
06.20
สาเร็ จ
3
06.30
สาเร็ จ
4
06.40
สาเร็ จ
5
06.50
ไม่สาเร็ จ
6
07.00
ไม่สาเร็ จ
ผลการทางานของอุปกรณ์ถ่ายภาพ 2 ตัว ตามตารางที่ 1 และ
ตารางที่ 2 ในระยะเวลา 1 ชัว่ โมงจากช่วงเวลา 06.00 – 07.00 น.โดยติดตั้ง
กล้องตัวที่ 1 ให้ทาการบันทึกภาพการจราจรบน ถนนศรี นคริ นทร์ และ
กล้องตัวที่ 2 ให้ทาการบันทึกภาพการจราจรจาก แยกลาสาลี โดยทาการ
ตั้งค่าโปรแกรมควบคุ มในการบันทึ ก ภาพให้ ทาการบัน ทึ ก ภาพทุ ก 10
นาที พบว่ากล้องตัวที่ 1 ทางานได้ครบตามจานวนครั้งตามที่กาหนด และ
พบว่ากล้องตัวที่ 2 สามารถทางานได้สาเร็ จเพียง 4 ครั้ง จากจานวนครั้งที่
กาหนด เนื่ องจากเกิดปั ญหาการเชื่ อมต่ออินเทอร์ เน็ตขาดหายไปจากการ
ทางาน จากนั้นพบว่าระบบกลับ มาทางานได้อีก ครั้ งหลังจากที่ ทาการ
เชื่อมต่อสัญญานอินเทอร์ เน็ตสาเร็ จ
อุปกรณ์ กล้องถ่ ายภาพการจราจรบนถนนศรี นคริ นทร์ และ
แยกล าสาลี สาเร็ จทั้ง 2 ตัวแสดงผลบน ทวิตเตอร์ ตามรู ปที่ 7 และ
แสดงผลบน เฟซบุก๊ ตามรู ปที่ 8 ตามลาดับ

รู ปที่ 8 ภาพจากเฟซบุก๊ จากกล้องที่1 และ 2

4. สรุป
จากการออกแบบระบบการรายงานผลสภาพการจราจรบน
ท้องถนนบนเครื อข่ายสังคมออนไลน์สามารถแสดงผลได้ท้ งั ทวิตเตอร์
และเฟซบุก๊ ด้วยอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ขนาดเล็กผ่านเครื อข่ายไร้ สายแบบ
3G อัต โนมัติ ระบบจะมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพมากขึ้ น หากการเชื่ อ มต่ อ
อิ น เทอร์ เ น็ ตสามารถใช้งานได้เสถี ยร ในบริ เ วณที่ ติด ตั้งระบบที่ มี ก าร
ลดทอนสัญญาณทาให้อุปกรณ์ ที่ใช้เชื่ อมต่ออิ นเทอร์ เน็ตไม่สามารถต่อ
สัญญานอินเทอร์ เน็ตได้ในบางช่ วงเวลา เป็ นเหตุให้ระบบไม่สามารถส่ ง
ภาพขึ้นแสดงผลบนเครื อข่ายสังคมออนไลน์ได้

เอกสารอ้ างอิง
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engineering India. IEEE international conference on CIC, 2014.
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Encoding for Traffic Report System via SMS Message”
Department of Electrical Engineering, Faculty of Engineering
KMUTNB Thailand. ECTICON, 2008
[3] Sk Riyazhussain, Riyazhussain, C. R. S. Lokesh, P.
Vamsikrishna, Goli Rohan “Raspberry Pi Controlled Traffic
Density Monitoring System” Dept. of ECE, RGUKT Nuzvid,
Andhra Pradesh, India. IEEE WiSPNET 2016 conference.
[4] Eben Upton and Gareth Halfacree, Raspberry Pi User Guide. A
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รูปที่ 7 ภาพจากทวิตเตอร์จากกล้องที่1 และ2
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ระบบค้ นหาและเรียกรถขนย้ ายสิ่ งของ
Searching and Calling System of Delivery Vehicles
นุชนาถ สั ตย์ วนิ ิจ1 ธวัชชัย ด่านลาเคน2 และ มารุ ต ธรรมานนท์ 5
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part; 1) service provider or driver 2) customer and 3) administrator.
Driver and customer use this system by application on Smartphone that
provides both android and iOS and administrator use this system by
application on web. Drivers must register to system and promote their
services to system. They must choose area and specify type of things to
provide service to customer. If they are chosen by customer, they can
verify things and impart rate to customer. Customer must register to
system too. They must specify things that they want to deliver and
specify source and destination via Google Map. They can verify rate of
service and rating of driver for deciding driver ‘choosing. Administrator
uses the system to verify all of information about driver and customer.
This system uses several technologies to provide user’s comfortable.
The system has been tested and all functions can be run.

บทคัดย่ อ
บทความนี้ เป็ นบทความเกี่ ย วกับ การออกแบบและพัฒ นา
ระบบการเรี ยกรถขนย้ายสิ่ งของ ระบบที่พฒั นาขึ้นนี้มีการทางานแบ่งเป็ น
3 ส่วน คือ 1) ส่ วนของผูใ้ ห้บริ การ 2) ส่ วนของผูว้ ่าจ้าง และ 3) ส่ วนของ
ผูด้ ูแลระบบ โดยส่ วนของผูใ้ ห้ บริ การ และส่ วนของผูว้ ่าจ้าง ผูใ้ ช้จะใช้
งานผ่านแอปพลิเคชันบนสมาร์ ทโฟนทั้งในระบบปฏิ บตั ิการแอนดรอยด์
และไอโอเอส ในส่ วนของผูด้ ู แลระบบ ผูใ้ ช้จะใช้งานผ่านแอปพลิ เคชัน
บนเว็บ ในด้านของการทางาน ส่ วนของผูใ้ ห้ บริ ก าร ผูใ้ ช้งานจะมี ก าร
ลงทะเบียนเพื่อเข้าใช้งานระบบ และสามารถลงประกาศการให้บริ การ
ของตนเอง โดยสามารถเลื อกพื้น ที่ และประเภทของสิ่ งของที่ ตอ้ งการ
ให้บริ ก าร รวมถึ งเมื่ อมี ก ารเรี ยกใช้จากผูว้ ่าจ้าง ยังสามารถตรวจสอบ
สิ่ งของ และแจ้งอัตราค่าบริ การให้กบั ผูว้ ่าจ้างได้ก่อนการให้บริ การด้วย
ในส่วนของผูว้ ่าจ้าง จะมีการลงทะเบียน และระบุส่ิ งของที่ตอ้ งการจะส่ ง
สามารถเลือกต้นทาง และปลายทางผ่านแผนที่กูเกิ ล สามารถตรวจสอบ
อัตราค่าบริ การ คะแนนความนิ ยมก่อนเรี ยกใช้งานผูใ้ ห้บริ การ สามารถ
เลือกผูใ้ ห้บริ การได้เอง และสามารถติดตามตาแหน่งของผูใ้ ห้บริ การขณะ
ให้บริ การได้ดว้ ย และในส่ วนของผูด้ ู แลระบบจะมี หน้าที่ในการจัดการ
ในส่ วนของการทางานต่ างๆ ซึ่ งระบบนี้ มีก ารน าเทคโนโลยีต่างๆ มา
ผนวกรวมกัน เพื่ออานวยความสะดวกให้แก่ผใู ้ ช้งาน จากการทดสอบการ
ทางานต่างๆ สามารถทางานได้ครบถ้วนในทุกส่ วนของการทางาน

Keywords: delivery system, car to delivery

1. บทนา
ในปั จ จุ บ ัน การค้ น หารถ เพื่ อ ใช้ ใ นการขนย้า ยสิ่ งของ
โดยเฉพาะสิ่ งของที่ มี ขนาดใหญ่ หรื อมี จานวนมาก เป็ นเรื่ องที่ ล าบาก
เนื่องจาก รถรับจ้างที่ไม่ใช่ รถรับจ้างในนามบริ ษทั จะทาการติดเบอร์ โทร
ติดต่อไว้ตามเสาไฟฟ้ า ทาให้ผวู ้ า่ จ้างต้องเสี ยเวลาทาการค้นหาเบอร์ ติดต่อ
และไม่ ส ามารถทราบถึ งการบริ ก ารของรถรั บ จ้างที่ เลื อกได้ อี ก ทั้งใน
ปั จจุบนั การขนส่ งโดยใช้บริ การของเอกชนก็มีจานวนมากขึ้นเพราะการ
ซื้ อขายสิ นค้าผ่านทางออนไลน์ ซึ่งผูข้ ายจะต้องมีการส่ งสิ นค้าจานวนมาก
ต่อวัน การใช้บริ การไปรษณี ยไ์ ทยอาจทาได้ลาบากจึ งต้องมี การพึ่งการ
ขนส่ งของเอกชนเพิ่มมากขึ้น

คาสาคัญ: รถขนย้าย, ย้ายสิ่ งของ

Abstract
This article describes about design and develops the system
for searching and calling delivery vehicles. This system is divided to 3
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การจับคู่ถูกนามาใช้ในงานวิจยั ชิ้นนี้ ในเรื่ องการแสดงผลรถรับจ้าง ซึ่ งจะ
มี เ งื่ อนไขในการแสดงผลรถรั บ จ้า งให้ แ ก่ ผูใ้ ช้ โดยพิ จ ารณาพื้ น ที่ ก าร
ให้บริ การ ระยะทางระหว่างรถรับจ้าง และผูเ้ รี ยกใช้บริ การ ประเภทของ
สิ่ งของ รวมถึงสถานะของผูใ้ ห้บริ การ ซึ่งจะทาการพิจารณาจากระยะทาง
ระหว่างรถรั บจ้าง และผูเ้ รี ยกใช้บริ การก่อนเป็ นอันดับแรก เนื่ องมาจาก
จะทาให้สะดวกและรวดเร็ วในการให้บริ การ และจะทาการพิจารณาใน
เงื่ อนไขอื่ น ๆต่ อ ไป และน ามาให้ เ ป็ นคะแนน เพื่ อ จะน ามาใช้ใ นการ
จัดลาดับในการแสดงผลต่อไป

จากสาเหตุข ้า งต้น ผู้วิจ ัยจึ ง ได้มีก ารส ารวจแอปพลิ เ คชัน ที่
เกี่ ยวข้องกับการขนส่ ง และการขนย้ายสิ่ งของ ปรากฎว่าแอปพลิ เคชัน
เหล่ านี้ ในประเทศไทยมี จานวนน้อย และยังไม่ ส นับ สนุ น ผูใ้ ห้ บ ริ ก าร
ทัว่ ไป ส่วนรถรับจ้างที่อยูใ่ นรู ปแบบของบริ ษทั เอกชนหลายบริ ษทั ไม่ได้
พัฒนาแอปพลิ เคชันเกี่ ยวกับการเรี ยกรถรับจ้างขึ้น ทาให้บริ ษทั นั้นๆไม่
เป็ นที่รู้จกั
จากปั ญหาที่ กล่ าวมา ผูว้ ิจยั จึงมีแนวคิดที่จะพัฒนาแอปพลิเค
ชันระบบค้นหา และเรี ยกรถขนย้ายสิ่ งของ เพื่อให้ผูท้ ี่ จะขนย้ายสิ่ งของ
และผูท้ ี่มีอาชีพรถรับจ้างทั้งรู ปแบบอิสระ และรู ปแบบบริ ษทั ได้สามารถ
ใช้บ ริ ก ารผ่า นแอปพลิ เ คชัน โดยระบบที่ พ ฒ
ั นาขึ้ น นี้ จะเป็ นตัวกลาง
ระหว่างผูท้ ี่เกี่ยวข้องทั้งหมดให้ติดต่อกันผ่านทางแอปพลิเคชัน

3. วิธีการดาเนินงาน
ในการออกแบบพัฒนาระบบผูว้ ิจยั ได้ดาเนิ นการตามขั้นตอน
ดังนี้

2. ทฤษฎีทเี่ กีย่ วข้ อง
2.1 JSON [1]

3.1 การศึกษาระบบทีม่ อี ยู่ในตลาดปัจจุบัน
ในปั จจุบนั แอปฟลิ เคชันที่เกี่ ยวข้องกับการขนย้ายสิ่ งของยังมี
จานวนน้อย อาจไม่เป็ นที่รู้จกั มากนัก และอาจยังมีการทางานบางอย่างที่
ไม่ ค รอบคลุ ม ส าหรั บ ผูใ้ ช้ ซึ่ ง ผูว้ ิจยั ได้ท าการสารวจแอปพลิ เ คชันบน
สมาร์ ทโฟนต่างๆ เพื่อทาการสรุ ปหาการทางานที่เหมาะสม โดยหลังจาก
สารวจแล้วพบตัวอย่างแอปพลิ เคชันที่มีอยูใ่ นตลาด และมีผูใ้ ช้ใช้งานอยู่
จ านวน 2 แอปพลิ เ คชั่น คื อ LalaMove ซึ่ งก่ อ ตั้ง จากฮ่ อ งกง และ
Deliveree ซึ่ งก่อตั้งจากประเทศไทย โดยสามารถเปรี ยบเทียบการทางาน
ของแอปพลิ เคชันทั้งสอง กับแอปพลิ เคชันที่ ผูว้ ิจยั พัฒนาขึ้ นได้ดงั แสดง
ในตารางที่ 1

ในระบบค้นหาและเรี ยกรถขนย้ายสิ่ งของได้มีการนา JSON
เข้ามาช่วยในการเขียนโปรแกรมบน Android และ iOS ในด้านการรับส่ ง
ข้อมูล ระหว่างแอปพลิ เ คชัน โดย JSON จะทาการแปลงข้อมูล ที่เ ป็ น
Array Encode เป็ นรู ปแบบข้อความ JSON โดยในแอปพลิ เคชันบน
Android และ iOS ได้มีการเขียนฟั งก์ชน่ั Decode ข้อความ JSON ไว้แล้ว
นาข้อมูลที่ได้ไปใช้ในฟั งก์ชน่ั ต่างๆ ในระบบค้นหาและเรี ยกรถขนย้าย
สิ่ งของนี้ ใช้ JSON ในฟั งก์ชันที่ มีการเชื่ อมต่อกับ Server เช่ นฟั งก์ชัน
login เข้าใช้งานแอปพลิเคชันใช้ JSON Encode ผลลัพธ์ว่าทาการ login
ได้สาเร็ จหรื อไม่ ฟั งก์ชัน Matching ใช้ JSON Encode ผลลัพธ์ขอ้ มูล
คนขับรถขนส่ง ฟังก์ชนั แสดงข้อมูลการขนส่ งใช้ JSON Encode ผลลัพธ์
การ Query ข้อมูล

ตารางที่ 1 ตารางเปรี ยบเทียบการทางานของแอปพลิเคชัน [4],[5]
LalaMove Deliveree
แอปพลิเคชันที่พฒั นา
การใช้งาน Smartphone Smartphone Smartphone iOS และ
iOS และ iOS และ
Andriod
Andriod
Andriod
จ า น ว น 3 ประเภท 4 ประเภท หล ายประ เภทตาม
ประเภท
จ านวนผู้ล งทะเบี ย น
ข อ งร ถ ใ น
ในแอปพลิเคชัน
ระบบ
ร ะ บ บ มีระบบการ มีระบบการ มี ร ะบบการติ ด ตาม
ติ ด ตามการ ติดตามแบบ ติดตามแบบ แบบ Real Time
ขนส่ ง
Real Time Real Time
การค านวณ ค า น ว ณ ค า น ว ณ การตกลงกันระหว่างผู ้
ราคา
ร า ค า ต า ม ร า ค า ต า ม ให้ บริ การ และผูเ้ รี ยก
ร ะ ย ะ ก า ร ร ะ ย ะ ก า ร ใช้
ขนส่ ง
ขนส่ ง

2.2 Firebase [2]
ในระบบค้น หาและเรี ยกรถขนย้ายสิ่ งของน าไปใช้ งานใน
ฟังก์ชนั แจ้งเตือนเมือมีคนเรี ยกใช้บริ การโดยฟั งก์ชนั นี้ ฝังของแอปพลิ เค
ชัน ผู้ว่า จ้า งท าการส่ ง ข้อ มู ล idการขนส่ ง idคนขับ รถ idผู ้ว่ า จ้า ง ผ่ า น
Firebase ไปให้แอปพลิ เ คชันฝั่ งของคนขับ รถ ฟั งก์ชัน แจ้งเตื อนราคา
ฟังก์ชนั นี้ แอปพลิเคชันของคนขับรถทาการส่ งข้อมูลราคา idการขนส่ ง id
คนขับรถ idผูว้ ่าจ้าง ผ่าน Firebase ไปให้แ อปพลิ เคชัน ฝั่งของผูว้ ่าจ้าง
ฟังก์ชนั แจ้งเตือนเมื่อใกล้ถึงเวลานัดล่วงหน้าฟั งก์ชนั นี้ ฝั่งของแอปพลิ เค
ชันผูว้ ่าจ้างและแอปพลิ เคชันคนขับรถได้ทาการเขียน Service ไว้เช็ควัน
เวลานัดล่วงหน้าเมื่อถึงเวลาที่กาหนดไว้ Service นี้ จะทาการส่ งข้อมูลการ
ขนส่งผ่าน Firebase แจ้งเตือนไปยังแอปพลิเคชัน

2.3 Matching [3]
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ผูใ้ ห้ บริ ก าร ต้ อ งสมั ค ร
ขับรถ
เป็ นคนขั บ
ในนาม
บริ ษทั
การคัดเลือก บริ ษทั เป็ นผู้
รถที่ ท าการ คัดเลือก
ให้บริ การ

ต้ อ งสมั ค ร
เป็ นคนขั บ
ในนาม
บริ ษทั
บริ ษทั เป็ นผู้
คัดเลือก

การใช้งาน Google Cloud Messaging เพื่อใช้ในการส่ งข้อความการแจ้ง
เตือนต่างๆให้กบั ผูใ้ ช้ ซึ่งระบบนี้ มีการทางานดังนี้
1. การใช้งานส่ วนของผูว้ า่ จ้าง
ทาการลงทะเบียนเพื่อ Login เข้าสู่ ระบบใช้งานแอปพลิ เคชัน่
เมื่อเข้าสู่ ระบบแล้วจะมี เมนู ให้เลื อกสามารถกดดู ประวัติการส่ งของได้
แล้วกดดู ตารางนัด ส่ งของล่ วงหน้าได้ ถ้าหากกดเลื อกส่ งของ ท าการ
เลื อกประเภทสิ่ งของที่ ตอ้ งการขนส่ งซึ่ งสามารถเพิ่มประเภทสิ่ งของได้
แล้วสามารถเลือกของได้มากกว่า 1 อย่าง เสร็ จแล้วกดตกลง ทาการเลื อก
สถานที่ ต้น ทางและปลายทางจะพิ ม พ์ที่ ช่ อ งค้น หาหรื อ จะปั ก หมุ ด ที่
Google map ก็ได้ จากนั้นทาการเลื อกประเภทของรถขนส่ ง กาหนดคน
ช่ วยยกของ และวันเวลาที่ ต้องการส่ งของ และกดค้นหารถ เพื่อทาการ
เลือกรถในรายการที่แสดง สามารถดู ขอ้ มูลของคนขับได้ก่อนที่จะเลื อก
รถ เมื่อมีก ารกดตอบรับจากรถรับจ้างแล้ว ถ้ากด ยกเลิ กจะสามารถกด
เลือกรถคันใหม่ในรายการที่แสดง เมื่อมีการกดตอบรับจากรถรับจ้างแล้ว
ถ้ากด ตกลงก็สามารถติดตามรถขนส่ งได้ว่าถึ งที่ไหนแล้ว (กรณี รถกาลัง
มาขนของ) และสามารถกดติ ดตามรถขนส่ งว่าใกล้ถึงปลายทางหรื อยัง
(กรณี ยกของขึ้นรถแล้ว)ทาการประเมิ นรถรับจ้าง และสามารถทาการ
แจ้งติ ด แบล็ ค ลิ ส ส์ ได้ เมื่ อรถขนส่ งคัน นั้น ไม่ สุ ภาพ หรื อท าของช ารุ ด
เสี ยหาย
2.การใช้งานส่ วนของรถรับจ้าง
ทาการลงทะเบียนเพื่อ Login เข้าสู่ ระบบใช้งานแอปพลิ เคชัน่
ในหน้าจอหลักจะแสดงเมนู สมารถดูตารางนัดล่วงหน้าได้และดูประวัติ
การส่ งของได้ถ้าหากกดเลื อกรถ ทาการเลื อกรถ คันที่มีผวู ้ ่าจ้าง เรี ยกใช้
บริ การ กดดูขอ้ มูลการขนส่ ง ที่ผวู ้ า่ จ้างส่ งมา ซึ่งสามารถเลือกว่าจะรับงาน
นี้ หรื อไม่ ถ้ารับ (ระบุราคา) ถ้าไม่รับกลับสู่ หน้าหลัก เมื่อระบุราคาเสร็ จ
แล้วรอการตอบรับจากผูว้ ่าจ้าง เมื่อผูว้ ่าจ้างตกลงใช้บริ การ สามารถกดดู
ระบบนาทางไปยังต้นทางและปลายทางได้
3. การใช้งานส่ วนของ Admin
ทาการ Login เข้าสู่ ระบบใช้งานแอปพลิ เ คชั่น จะมี เ มนู ใ ห้
เลือกดูรายชื่อ Account ของส่ วนผูว้ า่ จ้างและส่ วนของรถรับจ้างได้ เมื่อกด
เลื อ กที่ ชื่ อ จะแสดงรายละเอี ยดของผูใ้ ช้ ค นนั้น และสามารถกดปลด
แบล็คลิสต์ได้

ผู้ใ ห้ บ ริ การสามารถ
เ ป็ น ไ ด้ ทั้ ง ใ น น า ม
บ ริ ษั ท แ ล ะ บุ ค ค ล
ทัว่ ไปที่มีรถขนส่ ง
ท า ก า ร จั บ คู่ กั น
ระหว่างความต้องการ
ของผูเ้ รี ยกใช้กบั ข้อมูล
ที่ ผู้ ใ ห้ บ ริ ก า ร
ลงทะเบียนไว้

3.2 การวิเคราะห์ และออกแบบ
จากการศึ ก ษาและวิเคราะห์ ขอ้ มูล ของระบบสามารถแสดง
ผูใ้ ช้ของระบบและการทางานของระบบได้ดงั รู ปที่ 1

รูปที่ 1 Use Case Diagram ของระบบ

3.2 การพัฒนาระบบ
การพัฒนาระบบค้น หาและเรี ยกรถขนย้ายสิ่ งของเป็ นการ
พัฒนาแอปพลิเคชันบนสมาร์ ทโฟนระบบปฏิบตั ิการแอนดรอยด์ และไอ
โอเอส โดยผูใ้ ช้ที่ใช้งานแอปพลิเคชันบนสมาร์ ทโฟนคือ ผูใ้ ห้บริ การรถ
รับจ้าง และผูว้ ่าจ้าง ซึ่ งใช้ภาษา JAVA และ Swift ในการพัฒนา และมี
ส่วนของผูด้ ูแลระบบซึ่ งใช้งานผ่านเว็บไซต์ เพื่อทาการจัดการข้อมูลต่างๆ
โดยใช้ภาษา PHP ในการพัฒนา และยังมีการใช้งาน Google Map และ
GPS เพื่อใช้ในการระบุตาแหน่ งของรถส่ งของแบบ Real Time รวมถึงมี

4. ผลการดาเนินงาน
ผลการดาเนินงานของระบบค้นหาและเรี ยกรถขนย้ายสิ่ งของ
สามรถทางานได้ครบในทุกฟังก์ชนั และทางานได้ถูกต้อง ซึ่งสามารถ
แสดงตัวอย่างของการทางานของแอปพลิเคชันได้ดงั นี้
ผูใ้ ช้บริ การที่ตอ้ งการค้นหาและเรี ยกรถขนย้ายสิ่ งของต้องทา
การล็อคินเข้าสู่ ระบบ จากนั้นทาการเลือกหรื อระบุสิ่งของที่ตอ้ งการขน
ซึ่งสามารถเลือกสิ่ งของจากรายการที่มีให้หรื อระบุประเภทสิ่ งของและ
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เลือกจานวนสิ่ งของ สามารถเพิ่มรายละเอียดก็สามารถระบุได้จากช่อง
รายละเอียดสิ่ งของ ดังรู ปที่ 2

รู ปที่ 4 หน้าจอการแสดงผูใ้ ห้บริ การและการให้คะแนน

รูปที่ 2 หน้าจอการล็อคอินและการเลือกสิ่ งของ
จากนั้นผูใ้ ช้จะทาการระบุสถานที่รับและส่ งสิ่ งของ ซึ่ งหากมี
การนัดหมายเพื่อรับสิ่ งของจะมีการแจ้งเตือนไปยังผูใ้ ช้บริ การก่อนวันนัด
1 วัน และผูใ้ ช้สามารถติ ด ตามรถขนส่ งได้เ มื่ อมี การส่ งของเกิ ดขึ้ น ดัง
แสดงในรู ปที่ 3

รู ปที่ 5 หน้าจอการแสดงรายการนัด รายการสิ นค้า และแผนที่

รูปที่ 3 หน้าจอการระบุตน้ ทาง ปลายทาง และการติดตามรถส่ งของ

เอกสารอ้ างอิง

ซึ่งการเลือกรถขนส่ งระบบจะทาการคัดเลือกให้ โดยนาข้อมูล
ที่ผใู้ ช้บริ การใส่ไปจับคู่กบั ข้อมูลผูใ้ ห้บริ การให้ไว้กบั ระบบ และระบบ
สามารถทาการให้คะแนนเกี่ยวกับการให้บริ การได้ ดังแสดงในรู ปที่ 4
และ ในส่วนของผูใ้ ห้บริ การจะต้องทาการลงทะเบียนกับทางระบบ และ
เมื่อมีการเรี ยกรถจากผูใ้ ช้บริ การ
ระบบจะทาการแจ้งเตือนไปยังผู้
ให้บริ การ ผูใ้ ห้บริ การสามารถเลือกได้วา่ จะรับงานนี้ หรื อไม่ โดยผู ้
ให้บริ การสามารถตรวจดูรายการสิ่ งของก่อนที่จะรับงานได้ และระบบยัง
มีการแสดงแผนที่เพื่อนาทางไปยังจุดหมาย ดังแสดงในรู ปที่ 5

[1] w3schools.com, “JSON – Introduction” [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก
https://www.w3schools.com/js/js_json_intro.asp
[2] tutorialspoint, “Firebase Tutorial”, [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก
http://www.tutorialspoint.com/firebase/
[3] NCSS Statistical Software, “Data Matching – Optimal and
Greedy” [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก http://ncss.wpengine.netdnacdn.com/wpcontent/themes/ncss/pdf/Procedures/NCSS/Data_Mat
ching-Optimal_and_Greedy.pdf
[4] LalaMove, https://www.lalamove.com/bangkok-thai/home/
[5] Deliveree, https://www.deliveree.com/th/
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บทคัดย่ อ

Abstract

การพยากรณ์และจาแนกใบหน้าแบบอัตโนมัติเป็ นงานวิจยั ที่
ท้าทาย มี นัก วิ จยั มากมายได้ใ ช้เทคนิ ค เหมื องข้อ มู ล ที่ จะระบุ เพศจาก
ใบหน้า ปั จจุบนั เทคนิ คเหมืองข้อมูลเข้ามามีบทบาทในการจาแนกเช่ น
Support Vector Machine (SVM), Multilayer Perceptron (MLP), Naïve
bay งานวิ จ ัย นี้ ได้น าเทคนิ ค เหมื อ งข้อ มู ล ที่ นิ ย มมาใช้ ใ นการจ าแนก
ใบหน้าของคนจานวน15คน แต่ละคนมี 10อิริยาบถที่แตกต่างกันออกไป
จากฐานข้อ มู ล ใบหน้ าของ Yale Center for Computational Vision and
Control โดยใช้10-fold Cross Validation และใช้ค่าความถู กต้อง ค่าเรี ยก
คืน และค่าเอฟเมเชอในการวิเคราะห์ ประสิ ทธิ ภาพของแต่ละเทคนิ คใน
การจ าแนกใบหน้า จากข้อ มู ล ดิ บ และจากข้อ มู ล ดิ บ ที่ มี ก ารแบ่ งภาพ
ออกเป็ น 2x2, 4x4, 5x5, 8x8, 16x16 ส่ วน และจากข้อมูลที่มีการแบ่งภาพ
ออกเป็ น 2x2, 4x4, 5x5, 8x8, 16x16 ส่ วน แล้วนาไปหาค่าคุณลักษณะเด่น
ของภาพด้วยการวิเคราะห์องค์ประกอบหลัก จากการทดลองพบว่าเทคนิ ค
MLP สามารถสร้ างโมเดลที่ มีประสิ ทธิ ภาพในการทานายมากที่ สุด ซึ่ ง
ให้ผลของค่าความแม่นยา เท่ากับ 91.4% ผลของค่าเรี ยกคืน เท่ากับ 91.3%
และผลของค่าเอฟเมเชอเท่ากับ 91.4% จากข้อมูลดิบที่ไม่จาเป็ นต้องมีการ
แบ่งภาพและหาค่าคุ ณลักษณะเด่ นของภาพและส าหรั บ ผลการทดลอง
ของการหาค่ าคุ ณ ลัก ษณะเด่ น ด้วยวิ ธี PCA และการแบ่ งภาพออกเป็ น
ขนาดต่างๆ นั้น พบว่า การแบ่งภาพออกเป็ นขนาด 2x2 ส่ วน ให้ผลการ
ทดลองที่ดีกว่า การแบ่งภาพออกเป็ น 4x4, 5x5, 8x8, 16x16 ซึ่งให้ผลของ
ค่าความแม่นยา เท่ากับ 83.3% ผลของค่าเรี ยกคืน เท่ากับ 80% และผลของ
ค่าเอฟเมเชอเท่ากับ 80.1%

Forecasting and automatic face recognition research is
challenging. Several researchers have used data mining technique to
identify the gender from their faces. Thus, data mining techniques
including Support Vector Machine (SVM), Multilayer Perception
(MLP), Naïve bay, have played a greater role in classification problems
and face recognition. In this paper, those data mining technique are
employed to recognition 15 people face in difference side from Yale
Center for Computational Vision and Control10-fold cross validation,
precision , recall and F-measure were utilized to evaluate the
performance and effectiveness of SVM, MLP, Naïve bay. The
experimental results showed the MLP technique can model to predict
the most effective. The results of the precision rate of 91.4%, 91.3% as
a result of the recall and the F-Measure of 91.4% of the raw data does
not need to be divided, and the features of the image. The results of the
trials of finding the features using PCA and divided into various sizes
were found to break the image into 2x2 size the better the results. The
image is divided into 4x4, 5x5, 8x8, 16x16, which gives the effect of
the precision rate of 83.3%, a result of the recall of 80% and the results
of the F-Measure of 80.1%.
Keywords: Support vector machine, Face recognition, classification,
Principal Component Analysis, The Features;

1. บทนา

คาสาคัญ : ซัพพอร์ ตเวกเตอร์ แมชชี น , การรู้ จาใบหน้า, การจาแนก,การ
วิเคราะห์องค์ประกอบหลักค่าคุณลักษณะเด่น;

การรู ้จาใบหน้ามีการศึกษาและพัฒนามาอย่างต่อเนื่ อง ซึ่ งการ
รู ้จาใบหน้านั้นเป็ นเรื่ องที่ยากและท้าทายในการสร้ างระบบคอมพิวเตอร์
ให้ มี ค วามสามารถด้ า นการมองเห็ น ให้ คล้ า ยห รื อเที ยบเท่ า กั บ
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ความสามารถของมนุ ษย์มากที่ สุด ในกระบวนการรู ้ จาใบหน้าแบ่งเป็ น
กระบวนการทางานหลักๆ อยูส่ องขั้นตอนคือ ขั้นตอนการหาคุณลักษณะ
เด่ น ของภาพต้น แบบไว้แ ละขั้น ตอนการหาวัด ความคล้ายของข้อมู ล
ต้นแบบและข้อมูลทดสอบ
มีนกั วิจยั มากมายพยายามพัฒนาเทคนิควิธีในการรู้จาใบหน้า
และใช้ข้นั ตอนวิธีการจาแนกด้วยวิธีการต่างๆ ไม่วา่ จะเป็ นการรู ้จายีห่ ้อ
และทะเบียนรถยนต์ โดยใช้ซพั พอร์ตเวกเตอร์แมชชีน(SVM) การนา
โครงข่ายประสาทเทียม (Artificial Neural Network) ไปใช้กบั
เทคโนโลยีไบโอเมตริ กส์เพื่อใช้ในการยืนยันตัวตน และการใช้ Naïve
Bay ในการจาแนกภาพยานพาหนะ[1,2]
ดัง นั้ นในงานวิ จ ัย นี้ จึ ง ได้ น าเสนอการจ าแนกข้อ มู ล ด้ ว ย
ขั้นตอนวิธี Support Vector Machine, Multilayer Perceptron และ Naïve
โดยจะใช้การทดสอบความถูกต้องของโมเดลจาแนกข้อมูลแบบ K-fold
Cross Validation ที่ค่อนข้างได้ผลดี ในแง่ของความถูกต้องเพราะจะทาให้
จานวนของข้อมูลทั้งหมด ได้ผา่ นขั้นตอนการจาแนก[3,4]

(W*X)+b > 0 ถ้า Yi= +1 และ (W*X)+b < 0
ถ้า Yi= -1

2.2 โครงข่ ายประสาทเทียมแบบเพอร์ เซฟตรอนหลายชั้น
โครงข่ายประสาทเทียมแบบเพอร์ เซฟตรอนหลายชั้น (Multilayer Perceptron: MLP) มีลกั ษณะต้นแบบคือ จะมีจานวนอินพุต (Input
Layer) ซึ่ งลัก ษณะของโครงข่ ายประสาทเที ย มนั้น ไม่ มี ข ้อ จ ากัด ทาง
ทฤษฏี ต่อจานวนของชั้นซ่ อน แต่ตามแบบต้นฉบับจะมีเพียงหนึ่งชั้นหรื อ
สองชั้น เท่านั้น โดยบสงการทางานที่ แก้ปั ญหาที่ ซับซ้อนจะต้องมี อย่าง
น้อยที่สุดสี่ ช้ นั (สามชั้นซ้อน กับหนึ่ งชั้นเอาท์พุต) แต่ละชั้นเชื่ อมต่อกับ
ชั้นที่ตามมา [5]
ข้อมูลป้อนเข้า

2. ทฤษฎีทเี่ กีย่ วข้ องในงานวิจยั
2.1 ซัพพอร์ ตเวกเตอร์ แมชชีน
ซัพพอร์ ตเวกเตอร์ แมชชี น (Support Vector Machine: SVM)
เป็ นเครื่ องมือสาหรับการเรี ยนรู ้ แบบใหม่บนพื้นฐานของการเรี ยนรู ้ทฤษฎี
ทางสถิ ติซ่ ึ งให้ประสิ ท ธิ ภาพที่ ดีกว่าวิธีการโดยทัว่ ไปส าหรั บปั ญหาใน
การจาแนกข้อมูล หลักการของ SVM คือ
SVM จะใช้ฟั งก์ช่ัน แม็ป ส าหรั บ ย้ายข้อมู ล จาก Input Space
ไปยัง Feature Space และสร้ างฟั งก์ชน่ั วัดความคล้ายที่เรี ยกว่า เคอร์ แนล
ฟังก็ชนั่ บน Feature Spaceเหมาะสาหรับข้อมูลที่มีมิติของข้อมูลสูง
โดยกาหนดให้
(Xi,Yi),…,(Xn,Yn) เป็ นตัวอย่างที่ใช้สาหรับการสอน (1)
n คือ จานวนข้อมูลตัวอย่าง
m คือ จานวนมิติขอ้ มูลเข้า
y คือ ผลลัพธ์ที่มีค่า +1 หรื อ -1
ดังสมการ
(Xi,Yi),…,(Xn,Yn) เมื่อ X ∈ Rm, y ∈{+1,-1}
(2)

ชั้นรับข้อมูลป้ อนเข้า

ข้อมูลส่ งออก

ชั้นแอบแฝง

ชั้นรับข้อมูลส่ งออก

รู ปที่ 1 โครงข่ายประสาทเทียมแบบหลายชั้น[5]

2.3 Naive Bayes
Naïve Bayes (NB) เป็ นอั ล กอริ ทึ ม ที่ ถู ก น ามาใช้ ก ั น อย่ า ง
แพร่ หลายในงานจาแนกเอกสาร และให้ผลดี ในการจาแนก โดยที่ Naïve
Bayes เริ่ มจากแต่ ล ะอิ น สแตนซ์ x ซึ่ งจัด อยู่ ใ นรู ปเวกเตอร์ ข องค่ า
คุณลักษณะทุกคุณลักษณะ <a1, a2, …aa>
โดยที่ Target Value ของแต่ละอินสแตนซ์เป็ นค่าใดๆ ภายใน
เซต V (V มี ส มาชิ ก เป็ นค่ า Target Value ต่ างๆ) การเรี ยนรู ้ โดยใช้ ก าร
จาแนกโดย Naïve Bayes สุ ดท้ายแล้วจะได้ความน่าจะเป็ น
เงื่ อ นไขของแต่ ล ะคุ ณ ลั ก ษณะที่ ใ ช้ ใ นการท านาย Target
Value หรื อ Class ของอิ นสแตนซ์ใหม่ที่เข้ามาใช้การจาแนกชนิ ดนี้ อนึ่ ง
การจาแนกโดย Naïve Bayes ที่จะเป็ นไปตามสมการ[6]

สาหรับปั ญหาเชิ งเส้น มิติขอ้ มูลขนาดสู งได้ถูกแบ่งออกเป็ น 2
กลุ่ม โดยระนาบตัดสิ นใจ สามารถคานวณได้ดงั สมการ
(W*X)+b = 0

(4)

V_MAP= argmax/(V_j∈V) P(V_j |a_1,a_2,…a_n)

(5)

2.3 การแบ่ งพื้นทีข่ องภาพใบหน้ า

(3)

การแบ่ งพื้ น ที่ ข องภาพใบหน้าวิธี การแบ่ งพื้ น ที่ ภาพใบหน้ า
เพื่ อ หาค่ า คุ ณ ลัก ษณะเด่ น ในการรู ้ จ า โดยจะแบ่ ง พื้ น ที่ ภ าพใบหน้ า
ออกเป็ นขนาด 2x2, 4x4,5x5,8x8,16x16[7]

เมื่ อ W คื อค่ าน้ าหนัก และ b คื อค่ า bias สมการ ใช้สาหรั บ
จาแนกประเภทของข้อมูล
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และจากภาพที่มีการแบ่งภาพพร้ อมหาค่าคุณลักษณะเด่นของภาพด้วยวิธี
PCA
ซึ่งในงานวิจยั นี้ จะทาโดยการเลือกสุ่ มข้อมูลแบบ K-Fold
Cross Validation ที่ k=10 โดยวิธีน้ ี จะทาให้จานวนของข้อมูลทั้งหมด ได้
ผ่านขั้นตอนการจาแนก ซึ่งส่ วนใหญ่แล้วจะนิ ยมใช้ 10-Fold [3]
2.5.1 ค่าความแม่นยาของเทคนิควิธีการจาแนก

รูปที่ 2 ตัวอย่างการแบ่งภาพเป็ นขนาดต่างๆขนาด 2x2 ส่ วน 4x4 ส่ วน
ขนาด 5x5 ส่วน ขนาด 8x8 ส่ วน และขนาด 16x16 ส่ วน
จากนั้นจึงนาแต่ละส่ วนของภาพที่แบ่งมาอ่านค่าPixel ของ
ภาพออกมาเพื่อจะนาค่าPixel ที่ได้มาหาคุณลักษณะเด่นของภาพ

รู ปที่ 3 ค่าความแม่นยาของเทคนิ ควิธีการจาแนก
จากรู ปที่ 3 แสดงให้เห็นว่า ข้อมูลดิบของภาพจาแนกด้วยวิธี
MLP มีค่าความแม่นยาดีที่สุด รองลงมาคือภาพที่แบ่งเป็ น 2x2 ส่ วน แล้ว
นาไปหาค่าคุณลักษณะเด่นของภาพและจาแนกด้วยเทคนิ ค NB
2.5.2 ค่าเรี ยกคืนของเทคนิ ควิธีการจาแนก

2.4 การหาลักษณะเด่ นของภาพใบหน้ า
งานวิจยั นี้ ได้นาเสนอการวิธีการหาค่าคุณลักษณะเด่นของภาพ
ใบหน้า โดยการวิเคราะห์องค์ประกอบหลัก (PCA) เป็ นวิธีที่ใช้ทฤษฎี
ใบหน้าไอเกน ขั้นตอนการทางานดังนี้
1.ทาการแปลงโครงสร้างเมตริ กซ์ขอ้ มูลไปเป็ นเวกเตอร์ 1
แถว
2.คานวณหาไอเกนเวกเตอร์ ที่สอดคล้องกันกับค่าไอเกน โดย
การนาข้อมูลภาพเรี ยงต่อกันเป็ นเวกเตอร์ 1 มิติแล้วไปคานวณหาค่าเฉลี้ย
ของภาพในแต่ละหลัก และค่าความแปรปรวนร่ วมของข้อมูล เมตริ กซ์โค
วาเรี ยนซ์ (Covariance Matrix) จากนั้นจึงนาค่าเฉลี่ยที่คานวณได้ มา
คานวณหาค่าความเบียงเบนมาตรฐานของภาพ
3.ค่าไอเกนและไอเกนเวกเตอร์ เพื่อนาไปทาการรู ้ จาโดยการ
แปลงเมตริ กซ์ภาพ ขนาด 1 แถว โดยการนาแต่ละแถวของเมตริ กซ์ภาพ
มาเรี ยงต่อกันเป็ นเวกเตอร์ 1 มิติเรี ยงลาดับไอเกนเวกเตอร์ ที่สอดคล้องกับ
ค่าไอเกนจากมากไปน้อย แล้วคัดเอาเฉพาะค่าที่ไม่เท่ากับศูนย์ แล้วทาการ
สกัดเอาลักษณะเด่นของภาพ เพื่อนาไปใช้ในการรู ้จา
ดังนั้นเมื่อภาพผ่านกระบวนการ PCA แล้ว จะได้ผลลัพธ์เป็ น
ไอเกนเวกเตอร์และค่าไอเกน ซึ่ งไอเกนเวกเตอร์ ที่มีค่าสมนัยกับค่าไอเกน
ที่มีค่าสูงๆ จะเป็ นการดึงข้อมูลที่มีความถี่ต่า (เป็ นข้อมูลของภาพใบหน้า)
และค่อนข้างมีความเสถียรภาพสามารถนากลับมาสร้างเป็ นภาพใบหน้า
ได้อีกครั้งเรี ยกว่า ภาพใบหน้าไอเกน[8]

รู ปที่ 4 ค่าเรี ยกคืนของเทคนิ ควิธีการจาแนก
จากรู ปที่ 4 แสดงให้เห็นว่า ข้อมูลดิบของภาพจาแนกด้วย
วิธี MLP มีค่าเรี ยกคืนดีที่สุด รองลงมาคือภาพที่แบ่งเป็ น 2x2 ส่ วน แล้ว
นาไปหาค่าคุณลักษณะเด่นของภาพ และจาแนกด้วยเทคนิ ค NB
2.5.3 ค่า F-measure ของเทคนิควิธีการจาแนก

รู ปที่ 5 สรุ ปผลค่า F-measure ของเทคนิควิธีการจาแนก

2.5 การวัดประสิทธิภาพขั้นตอนวิธีในการรู้ จาใบหน้ า

จากรู ปที่ 5 แสดงให้เห็นว่า ข้อมูลดิบของภาพจาแนกด้วยวิธี

ในขั้นตอนนี้ ผวู ้ ิจยั จะทาการประเมินผลจากประสิ ทธิ ภาพการ
รู้จาใบหน้าจากภาพปกติที่ไม่มีแบ่งภาพ และจากภาพที่มีการแบ่งภาพ

MLP มีค่า
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F-measure ดีที่สุด รองลงมาคือภาพที่แบ่งเป็ น 2x2 ส่ วน แล้วนาไปหาค่า
คุณลักษณะเด่นของภาพ และจาแนกด้วยเทคนิ ค NB

3.สรุป
การวัด ประสิ ท ธิ ภ าพของเทคนิ ค จ าแนกต่ างๆ โดยเทคนิ ค
วิธีการจาแนก MLP สามารถสร้างโมเดลที่มีประสิ ทธิ ภาพในการทานาย
มากที่สุด ซึ่ งให้ผลของค่าความแม่นยา เท่ากับ 91.4% ผลของค่าเรี ยกคื น
เท่ากับ 91.3% และผลของค่า F-measure เท่ากับ 91.4% จากข้อมูลดิบที่ไม่
จาเป็ นต้องมีการแบ่งภาพและหาค่าคุณลักษณะเด่นของภาพ
และสาหรับผลการทดลองของการหาค่าคุ ณลักษณะเด่ นด้วย
วิธี PCA และการแบ่งภาพออกเป็ นขนาดต่างๆ นั้น พบว่า การแบ่ งภาพ
ออกเป็ นขนาด 2x2 ส่ วน ให้ผลการทดลองที่ดีกว่า การแบ่งภาพออกเป็ น
4x4, 5x5, 8x8, 16x16 ซึ่ งให้ผลของค่าความแม่นยาเท่ากับ 83.3% ผลของ
ค่าเรี ยกคืนเท่ากับ 80% และผลของค่า F-measure เท่ากับ 80.1%
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sensor version 3SP CO 1,000 which has the measurement range 0-1,000
ppm. The percentage error of measurement is less than 5% when is
compared with the standard CO meter version TM-801 Tenmars. It has
alert system with a voice to those within the car if it can detect the
quantity of CO more than 30 ppm. Moreover, the data will be recorded
on the Internet connection module in order to check the deterioration of
the car.

บทคัดย่ อ
เหตุ ก ารณ์ ก ารเสี ย ชี วิ ต ของผู ้ที่ น อนหลับ ในรถยนต์ย งั เกิ ด
ขึ้นอยูอ่ ย่างต่อเนื่ อง ถึงแม้จะสตาร์ ทเครื่ องยนต์และเลือกเปิ ดระบบปรับ
อากาศให้ทางานอยูก่ ็ตาม เนื่ องจากระบบปรับอากาศของรถยนต์จะมีการ
แลกเปลี่ยนอากาศระหว่างภายในและภายนอกตัวรถ เมื่อรถจอดนิ่ งอยูก่ บั
ที่ควันไอเสี ยซึ่ งเป็ นก๊าซคาร์ บอนมอนอกไซด์จะเกิ ดการไหลเข้าสู่ ห้อง
โดยสารและสะสมในปริ มาณมากจนกระทัง่ เกิ ดการเสี ยชี วิต งานวิ จยั
ฉบับ นี้ น าเสนอชุ ด ชาร์ จ เจอร์ ที่ ส ามารถตรวจวัด และแจ้ง เตื อ นก๊ า ซ
คาร์ บอนมอนอกไซด์เพื่อลดการเสี ยชี วิตจากการหลับในรถยนต์ ได้ โดย
ใช้ เ ซนเซอร์ รุ่ น 3SP CO 1,000 ที่ มี พิ สั ย การวัด 0-1,000 ppm และมี
เปอร์ เ ซนต์ค วามผิ ด พลาดในการวัด ไม่ เ กิ น 5% เมื่ อ เปรี ย บเที ย บกับ
เครื่ องวัดก๊าซ CO มาตรฐานรุ่ น TM-801 มีระบบแจ้งเตือนด้วยเสี ยงพูด
เพื่อให้ผูข้ บั ขี่ที่กาลังหลับอยูภ่ ายในรถรู ้ สึกตัว หากตรวจจับปริ มาณก๊าซ
CO ได้มากกว่า 30 ppm ซึ่ งเป็ นระดับที่เริ่ มเป็ นอันตราย อีกทั้งยังมีระบบ
บันทึกข้อมูลผ่านโมดูลที่เชื่ อมต่อเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ตเพื่อใช้ตรวจสอบ
ความเสื่ อมสภาพของรถยนต์ได้

Keywords: carbon monoxide, gas sensor, USB charger, microcontroller

1. บทนา
จากข่ าวการเสี ยชี วิตอย่างคาดไม่ถึงของคนที่ ติดเครื่ องยนต์
นอนหลับในรถที่มีมาอย่างต่อเนื่ อง เป็ นเรื่ องที่น่าเศร้ าเสี ยใจอย่างมากซึ่ ง
เป็ นเรื่ องที่หลายคนอาจไม่รู้ถึงอันตรายและนาไปสู่ การเสี ยชี วิต [1] พบว่า
ปั จจัยที่ เป็ นสาเหตุการเสี ยชี วิตของผูท้ ี่นอนหลับในรถยนต์ยนต์ส่วนตัว
ถึงแม้จะสตาร์ ทเครื่ องยนต์และเลือกโหมดการทางานเครื่ องปรับอากาศ
อยู่ก็ ตาม เนื่ องจากระบบปรั บ อากาศของรถยนต์จะมี ก ารแลกเปลี่ ย น
อากาศระหว่างภายในและภายนอกตัวรถ เมื่อรถจอดอยูน่ ิ่ งอยูก่ บั อากาศ
จะควันไอเสี ยซึ่ งเป็ นก๊าซคาร์ บอนมอนอกไซด์ (Carbon Monoxide: CO)
เกิ ดจะเกิ ดการไหลเข้าสู่ ห้องโดยสารในปริ ม าณมากจนกระทัง่ เกิ ด การ
เสี ยชี วิต นอกจากนั้นยังอาจเกิ ดจากการเสื่ อมสภาพของส่ วนป้ องกันก๊าซ
จากห้องเครื่ อง และระบบฟอกอากาศที่ดูดควันไอเสี ยย้อนกลับเข้ามาใน
ระบบ ผู ้ที่ ไ ด้สู ด ดมก๊ า ซชนิ ด นี้ เข้า ไปมัก มี อ าการปวดศี ร ษะ คลื่ นไส้
อ่อนเพลีย สับสน และขาดสมาธิ ในกรณี ที่รุนแรงอาจเกิดชักและหมดสติ
ได้ นอกจากนี้ ผูป้ ่ วยอาจมี อาการเจ็บ แน่ น หน้าอก จากภาวะกล้ามเนื้ อ
หัวใจขาดเลื อดได้ [2] ระดับ อาการของผูท้ ี่ ได้รับ ก๊ าซปริ ม าณ 35 ppm
(parts per million) จะเริ่ ม มี อาการปวดหัวและมึ นงง เมื่ อถึ งระดับ 200
ppm จะเริ่ มมี อาการสู ญเสี ยความสามารถในการตัดสิ นใจ แต่หากได้รับ
ก๊าซปริ มาณสู งกว่า 1600 ppm จะมีอาการเพิ่มเติมคือ การชัก หัวใจเต้นเร็ ว
และเสี ยชีวิตในที่สุด [3]

คาสาคัญ: ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์, เซนเซอร์ ตรวจจับก๊าซ, ยูเอสบีชาร์ จ
เจอร์ , ไมโครคอนโทรลเลอร์

Abstract
The death events of driver who sleep in the car are happen
continually, although the driver is starting engine of the car and opens the
air-condition system together. The air condition system has a function to
exchange the air between interior and exterior of the car. While the car is
stationary, the exhaust fumes of carbon monoxide (CO) will flow into the
cabin and accumulate in large quantities until the driver death. In this
paper, we present the USB charger for measurement and alarm the
quantity of carbon monoxide to reduce chance of the death in vehicle.
We use the microcontroller (Arduino) version ESP8266 and the CO
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งานวิจยั อ้างอิ ง [4] ได้นาเสนอระบบตรวจจับก๊าซคาร์ บอนมอนอกไซด์ระยะไกลและมีการแสดงผลในรู ปของกราฟแบบเวลาจริ ง
ผ่านเทคโนโลยีการสื่ อสารไร้ สายบลูทูธ (Bluetooth) ส่ งข้อมูลขึ้นระบบ
เว็บแอพพลิ เคชั่นกลุ่ม AJAX JSON ผ่านการเขียนโปรแกรมด้วยภาษา
JAVA PHP จาลองการทางานด้วย Android SDK และใช้บอร์ ดวงจรที่ถูก
ติดตั้งไว้บนรถบังคับที่สามารถควบคุมการเคลื่อนที่เข้าไปวัดปริ มาณก๊าซ
ในพื้นที่ต่างๆ และส่งข้อมูลมาประมวลออกมาในรู ปของตารางฐานข้อมูล
ผ่ า นเว็ บ ไซต์ และแสดงผลเชิ ง ตัว เลขผ่ า นแอพพลิ เ คชั่ น บนระบบ
ปฏิ บ ัติ ก ารแอนดรอยด์ ท าให้ อุ ป กรณ์ น้ ี สามารถใช้ ง านได้ ก ับ พื้ น ที่
ภายนอกและโล่งแจ้ง อย่างไรก็ตาม ระบบที่นาเสนอนี้ ยงั มีขอ้ จากัดด้าน
ระยะทางในการสื่ อสารด้วยบลูทูธ และความคลาดเคลื่อนของเซนเซอร์ ที่
ไม่อาจบ่งชี้ค่าวัดที่เป็ นมาตรฐานได้อย่างแม่นยา
งานวิจยั อ้า งอิ ง [5] ได้น าเสนอการพัฒนาเครื่ อ งเตื อ นก๊ า ซ
คาร์ บ อนมอนอกไซด์ ภ ายในบริ เ วณตรวจสภาพรถส านัก งานขนส่ ง
กรุ งเทพมหานคร พื้นที่ 5 โดยใช้เซนเซอร์ ลกั ษณะกึ่ งสาเร็ จ รุ่ น CO 210
Carbon monoxide probe มาเชื่ อ มต่ อ กับ ชุ ด วงจรระบบสมองกลฝั ง ตัว
Programmable IC หรื อ PIC และแสดงผลผ่ า น LED และ 7-segment
พร้ อมแจ้งเตื อนเมื่ อปริ ม าณก๊ าซคาร์ บ อนมอนอกไซด์สู งกว่ า 30 ppm
ระบบนี้ สามารถตรวจวัด ก๊ า ซได้ใ นช่ ว ง 10 ถึ ง 99 ppm และมี ค วาม
คลาดเคลื่อนไม่เกิ นร้ อยละ 10 อุปกรณ์น้ ี สามารถนาไปใช้งานได้เฉพาะ
บริ เวณพื้นที่เปิ ดของพื้นที่ตรวจสภาพรถ และจะต้องอ้างอิงกับเซนเซอร์
ตรวจวัดอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์รุ่ น ร่ วมในการประมวลผลปริ มาณ
ก๊าซที่แน่นอน และเนื่ องด้วยข้อจากัดที่ตอ้ งการแหล่งจ่ายไฟกระแสตรง
ขนาด 5 โวลต์ จึงต้องจัดหาอุปกรณ์แปลงแรงดันเพิ่มเติมเพื่อให้อุปกรณ์น้ ี
ทางานได้ อีกทั้งระยะเวลาการแจ้งเตือนมีเวลาหน่ วงนานเกิ นไป และมี
เสี ยงการแจ้งเตือนที่ไม่สามารถปรับระดับความดังของเสี ยงได้
งานวิ จ ัย อ้ า งอิ ง [6] ได้ น าเสนอระบบการตรวจวัด ก๊ า ซ
คาร์ บ อนมอนอกไซด์ แ บบออนไลน์ (On-line monitoring of carbon
monoxide) เพื่อตรวจวัดก๊าซคาร์ บอนมอนอกไซด์ในบริ เวณตรวจสภาพ
รถคล้ายกับ [5] แต่มีการปรับปรุ งระบบการทางานนาเอาระบบสมองกล
ฝั ง ตัว AVR รุ่ น ATMega 168 และเพิ่ ม วงจรอิ น เตอร์ เ ฟสผ่ า นระบบ
เครื อข่ายแลนที่ทางานด้วยโพรโทคอล TCP/IP ในการส่ งข้อมูลขึ้นระบบ
เว็บแอพพลิเคชัน่ เก็บผลลงในระบบฐานข้อมูล MySQL และแสดงผลบน
หน้าเว็บไซต์ผ่านคอมพิวเตอร์ PHP Script อีกทั้งยังสร้ างกราฟข้อมูลผ่าน
ทางโปรแกรม Microsoft Excel สามารถตรวจวัดปริ มาณก๊าซได้ในช่วง 0
ถึง 1,000 ppm ทาให้อุปกรณ์น้ ีสามารถนาไปใช้งานได้เฉพาะบริ เวณพื้นที่
ภายนอกและโล่งแจ้งโดยใช้เครื อข่ายแลนผ่านสายสัญญาณยูทีพีที่ อาจมี
การเชื่ อมต่อไปยังอุปกรณ์ เครื อข่ายอื่ นๆ เช่ น ฮับหรื อสวิตซ์ ก่ อนเข้าสู่
เครื่ องคอมพิวเตอร์ จึงทาให้มีระยะในการสื่ อสารจากัด ซึ่ งปกติจะไม่เกิน
ระยะ 100 เมตร

งานวิจยั อ้างอิง [7] ได้นาเสนอระบบการตรวจสอบการปล่อย
ก๊าซคาร์ บอนมอนออกไซด์ในอากาศแบบไร้ สาย ได้เล็งเห็ นถึ งอัน ตราย
ของก๊าซคาร์ บอนมอนอกไซด์ในอากาศในระดับความเข้มข้นที่แตกต่ าง
กัน จึงมีการสร้ างอุปกรณ์ตรวจวัดปริ มาณก๊าซ และแจ้งเตือนผ่านระบบ
เครื อ ข่ า ยโทรศัพ ท์เ คลื่ อ นที่ ใ นรู ป แบบข้อ ความสั้ นที่ มี ก ารท างาน 2
รู ปแบบคือ 1) แจ้งเตือนปริ มาณก๊าซในหน่วย ppm และ 2) หากมีปริ มาณ
ก๊าซถึงระดับตามที่กาหนดไว้ในโปรแกรมคือ 50 ppm จะส่ งข้อความแจ้ง
เตื อ นถึ ง อัน ตรายและอาการที่ จ ะเกิ ด ขึ้ น ในระบบควบคุ ม เลื อ กใช้
ไมโครคอนโทรลเลอร์ รุ่ น PIC-16F887 ต่ อ เข้า กับ เซนเซอร์ ว ดั ก๊ า ซ
คาร์บอนมอนอกไซด์ รุ่ น TGS800 และซิมการ์ด GSM ทาให้อุปกรณ์น้ ี ถูก
ออกแบบมาใช้งานเพื่ อการแจ้งเตื อนปริ ม าณก๊ าซผ่านข้อความสั้ นเป็ น
หลัก จึ งจาเป็ นจะต้องเชื่ อมต่อสัญญาณผ่านเครื อข่ายโทรศัพท์เคลื่ อนที่
ตลอดเวลา ดังนั้นหากถูกนาไปใช้ในพื้นที่ที่ขาดสัญญาณจะทาให้อุปกรณ์
นี้ ไม่สามารถทางานได้อย่างสมบูรณ์

2. ระบบทีน่ าเสนอ
2.1 วัสดุอุปกรณ์
ในงานวิ จ ัย นี้ ได้ น าเซนเซอร์ รุ่ น 3SP CO 1000 ของ Spec
Sensors มาใช้ทดแทนเซนเซอร์ รุ่น MQ-7 มาประกอบเข้ากับระบบสมอง
กลฝังตัวกลุ่ม Atmel และชุดวงจรตระกูล ESP8266 รวมถึงวงจรเสี ยงแจ้ง
เตื อนด้วยเสี ยงพูด มนุ ษย์ หน้าจอแสดงปริ ม าณก๊ าซในหน่ วย ppm การ
แสดงเวลาและปฏิ ทิ น ระบบจัด เก็ บ ข้อมู ลแบบออฟไลน์ (Datalogger)
ผ่าน SD Card และผ่านระบบจัดเก็บข้อมูลแบบออนไลน์ผา่ น Thingspeak
และทันทีที่มีการเชื่ อมต่ออินเตอร์ เน็ตผ่านอุปกรณ์สมาร์ ทโฟนด้วย Wifi
Hospot ระ บบสมองก ล ฝั งตั ว จะ ท าก ารดึ งเ วล ามาตรฐ าน จาก
time.nasa.gov อย่างอัตโนมัติ ในขณะเดี ยวกันจะทาการส่ งข้อมูลปริ มาณ
ความเข้ม ข้น ของก๊ า ซ CO ไปจัด เก็ บ ไว้ย งั ระบบจัด เก็ บ ข้อ มู ล แบบ
ออนไลน์ (Cloud Datalogger) ซึ่ งทาให้สามารถเข้าถึ งข้อมูลย้อนหลังได้
ทุกที่ทุกเวลา สามารถสร้างเป็ นกราฟข้อมูลแสดงผลบนคอมพิวเตอร์ และ
ผ่าน Application ทั้ง Android และ iOS ได้

รู ปที่ 1 เครื่ องตรวจจับและวัดปริ มาณก๊าซ CO ที่นาเสนอ
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ได้ก ราฟข้อ มู ล 2 ชุ ด คื อ ค่ า ความเข้ม ข้น ของก๊ า ซในหน่ ว ย ppm และ
แรงดันไฟฟ้าในหน่วยมิลลิโวลต์ ดังรู ปที่ 3

2.2 ขั้นตอนการดาเนินการวิจยั
กระบวนการด าเนิ น การวิ จ ัย เริ่ ม ต้น จากส่ ว นของสร้ า งตัว
อุปกรณ์ตน้ แบบเพื่อนามาทาการสอบเทียบ (Calibration) เพื่อให้มีความ
แม่นยาในการตรวจวัดจึ งต้องอาศัยการสอบเที ยบกับอุ ป กรณ์ ตรวจวัด
ปริ มาณก๊าซคาร์ บอนมอนอกไซด์ทางอุตสาหกรรมที่มีความเที่ยงตรงสู ง
คือรุ่ น TM-801 ของ Tenmars เพื่อให้ทราบระดับความเข้มข้นของก๊าซ
คาร์ บอนมอนอกไซด์ในหน่ วย ppm โดยใช้การเทียบปริ มาณเชิ งตัวเลข
ระหว่างค่าแรงดันทางไฟฟ้าที่ได้จากเซนเซอร์ กับค่าที่อ่านได้จากอุปกรณ์
ตรวจวัดปริ มาณก๊าซ เพื่อสร้างความสัมพันธ์ดว้ ยสมการทางคณิ ตศาสตร์
จากการพล็อตกราฟ แล้วนาสมการดังกล่าวบรรจุลงในเงื่อนไขคาสัง่ ของ
ชุดสมองกลฝังตัวให้สามารถประมวลผล
ขั้น ตอนการเตรี ย มก๊ า ซ CO ได้ส ร้ า งขั้น ตอนกระบวนการ
สั ง เคราะห์ ก๊ า ซ CO บริ สุ ท ธิ์ จากการท าปฏิ กิ ริ ยาของสารเคมี ข้ ึ น ใช้
หลัก การ Dehydration ของสารกรดเข้มข้น (Concentrated acid) 2 ขนิ ด
คื อ กรดซัล ฟลู ริ ค เข้ม ข้น (Sulphuric acid : H2SO4) และกรดฟอร์ มิค
(Formic acid : HCOOH) ผสมกัน ในเครื่ อ งแก้ว และให้ พ ลัง งานด้วย
ความร้ อน จนทาให้เกิ ดปฏิ กิริยา แล้วจึงทาการสร้ างระบบกักเก็ บ ก๊ าซ
คาร์ บอนมอนอกไซด์ในระบบปิ ดที่ จะไม่มีการไหลเข้าออกของอากาศ
จากสิ่ งแวดล้อมภายนอก ดังรู ปที่ 2
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รู ปที่ 3 ความสัมพันธ์ระหว่างค่า ppm และแรงดัน
จากรู ปที่ 3 เนื่ องจากจานวนครั้งในการสุ่ มตัวอย่างของข้อมูล
2 ชุดเท่ากัน จึงได้นาข้อมูลมารวมเข้าด้วยกัน แล้วนามาสร้ างสมการแบบ
โพลิโนเมียลซึ่ งประกอบพารามิเตอร์ที่สาคัญ 2 ตัวคือ x แทนค่าแรงดัน
ทางไฟฟ้ าที่ได้จากเซนเซอร์ และ y แทนค่าความเข้มของก๊าซ CO ใน
หน่วยของ ppm ดังสมการ (1)
y  (4 107 ) x4  0.0004x3  0.1213x2  11.888x  353.54

(1)

จากตารางที่ 1 ได้น าเอาเครื่ องวัด ก๊ าซ CO ที่ ได้นาเสนอไป
ทดสอบวัดปริ มาณก๊าซ CO ในรถยนต์ที่มีอายุการใช้งานมากกว่า 10 ปี
จานวน 3 คัน โดยทาการทดลองซ้ าๆ จานวน 10 ครั้งในรถยนต์แต่ละคัน
แล้วนามาหาเฉลี่ ยได้เท่ากับ 152.48, 119.33 และ 82.94 ตามลาดับ และมี
การแจ้งเตือนทุกครั้งตรวจจับปริ มาณก๊าซ CO ได้มากกว่า 30 ppm จากนั้น
นามาคานวณหาค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเพื่อดูความแม่นยาของค่าที่อ่านได้
จากรถยนต์คนั ที่ 1, 2 และ 3 (ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานมีค่าเข้าใกล้ 0 ยิง่ ดี) ซึ่ง
มีค่า 2.39, 2.13 และ 1.94 ตามลาดับ นอกจากนั้นยังได้แสดงการบัน ทึ ก
ข้อมูลแบบออฟไลน์ผา่ นซึ่งสามารถทางานได้ตามปกติ
จากตารางที่ 2 ได้ทาการเปรี ยบเที ยบปริ มาณก๊าซ CO (ppm)
ระหว่างเครื่ องวัดที่เรานาเสนอกับเครื่ องวัดมาตรฐาน รุ่ น Tenmars TM801 โดยท าการทดลองเช่ น เดี ยวกับ ที่ ด าเนิ น การในตารางที่ 1 ผลการ
ทดลองพบว่าเครื่ องวัดปริ มาณก๊าซ CO ที่เรานาเสนอมีเปอร์ เซนต์ความ
คลาดเคลื่อนจากการวัดต่ากว่า 5%

รูปที่ 2 การเตรี ยมก๊าซ CO เพื่อใช้ทดสอบ

3. การทดสอบและผลการทดสอบ
หลังจากที่ได้เตรี ยมก๊าซ CO เสร็ จแล้วจึงได้นาเอาเครื่ อ งวัด
CO ที่เราได้นาเสนอไปวัดทดสอบวัดค่าจากการทดลองซ้ าหลายครั้ง โดย
แต่ละครั้งจะทดสอบอ่านค่าระบบความเข้มของก๊าซ CO ในหน่ วย ppm
และค่าแรงดันไฟฟ้ าต่อเนื่ องกันนานเฉลี่ ย 7 ชัว่ โมง จากผลการทดสอบ
เบื้ องต้นพบว่าค่า ppm ที่ อ่านได้ใ นแต่ ล ะครั้ งมี แ นวโน้มไปในทิ ศ ทาง
เดียวกันกับค่าแรงดันไฟฟ้าที่ตรวจวัดได้ จากตัวอย่างข้อมูลในการทดลอง
ของการสุ่มตัวอย่างสัญญาณค่า ppm และค่าแรงดันไฟฟ้าจานวน 148 ครั้ง
แล้วนามาพล็อตกราฟจากข้อมูลที่ได้ทาการบันทึกค่าทุกๆ 3 นาที ทาให้
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ตารางที่ 1 ปริ มาณก๊าซ CO ที่เครื่ องวัดอ่านได้เมื่อนาไปทดสอบในรถยนต์
พารามิเตอร์
รถยนต์ รถยนต์ รถยนต์
ที่พิจารณา
คันที่ 1 คันที่ 2 คันที่ 3
ปริ มาณก๊าซ CO (ppm) ที่วดั ได้โดย
152.48 119.33 82.93
เฉลี่ยจากการทดสอบ 10 ครั้ง
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
2.39
2.13
1.94
Datalogger ที่บนั ทึกปริ มาณก๊าซ
149
112
83
CO (ppm) ได้ ณ เวลาหนึ่ง

[2] J. Clerk Maxwell, A Treatise on Electricity and Magnetism, 3rd ed.,
vol. 2. Oxford: Clarendon, 1892, pp.68-73.
[3] I.S. Jacobs and C.P. Bean, “Fine particles, thin films and exchange
anisotropy,” in Magnetism, vol. III, G.T. Ra do and H. Suhl, Eds.
New York: Academic, 1963, pp. 271-350.
[4] K. Elissa, “Title of paper if known,” unpublished.
[5] R. Nicole, “Title of paper with only first word capitalized,” J. Name
Stand. Abbrev., in press.
[6] Y. Yorozu, M. Hirano, K. Oka, and Y. Tagawa, “Electron
spectroscopy studies on magneto-optical media and plastic
substrate interface,” IEEE Transl. J. Magn. Japan, vol. 2, pp. 740741, August 1987.
[7] M. Young, The Technical Writer’s Handbook. Mill Valley, CA:
University Science, 1989.

ตารางที่ 2 เปรี ย บเที ย บปริ ม าณก๊ า ซ CO (ppm) ที่ ว ดั ได้จ ากเครื่ อ งวัด
มาตรฐาน Tenmars TM-801
การทดสอบวัด
เครื่ องวัด CO
Tenmars
% ความ
ปริ มาณก๊าซ CO
ที่นาเสนอ
TM-801
ผิดพลาด
รถยนต์คนั ที่ 1
153.65
148
3.82
รถยนต์คนั ที่ 2
116.32
112
4.75
รถยนต์คนั ที่ 3
81.49
84
2.99

4. สรุป
บทความวิจยั ฉบับนี้ได้นาเสนอกระบวนการสร้างเครื่ องมือใน
การตรวจวัดก๊าซ CO ที่ เกิ ดการสะสมภายในห้องโดยสารของรถยนต์ที่
ส่งผลต่อการเสี ยชีวิต ซึ่ งนาเสนอชุดชาร์จเจอร์ ที่สามารถตรวจวัดและแจ้ง
เตือนก๊าซ CO เพื่อลดการเสี ยชี วิตจากการหลับในรถยนต์ โดยมีพิสัยการ
วัดเท่ากับ 0-1000 ppm จากการทดสอบพบว่าหากตรวจจับปริ มาณก๊าซ
CO ได้มากกว่า 30 ppm จะมี เ สี ยงแจ้งเตื อนผูข้ บั ขี่ ค่ าที่ อ่านได้มี ค วาม
แม่นยาซึ่งมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานสู งสุด 2.39 และมีความผิดพลาดไม่เกิ น
5% เมื่อเทียบกับเครื่ องวัดมาตรฐาน นอกจากนั้นยังมีระบบจัดเก็บข้อมูล
แบบออฟไลน์ผา่ น SD Card และแบบออนไลน์ผา่ น Thingspeak อย่างไร
ก็ตาม ผลการทดลองอาจมีความคลาดเคลื่ อนอยูบ่ า้ ง ในกรณี ที่เซนเซอร์
ถูกรบกวนจากก๊าซประเภทอื่นและสภาพแวดล้อมในขณะทาการทดสอบ

5. กิตติกรรมประกาศ
คณะผูว้ ิ จยั ขอขอบคุณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
บูรพา ที่สนับสนุนทุนวิจยั วจพ. ๑๒/๒๕๕๙ ประจาปี งบประมาณ 2560
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การพัฒนาอุปกรณ์ตรวจจับการล้มโดยใช้ ESP8266 และอุปกรณ์ตรวจวัดการเคลื่อนไหว
Development of Fall Detection Devices Using ESP8266 and Motion Tracking Sensor
กิตติ์รวี ศิวฒ
ั น์ กติ ติสุข1 เจษฎา งาเนียม1 และดนุชา ประเสริฐสม2
1
นักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ E-mail: kitravee01@hotmail.com, ball_chatsada@hotmail.com
2
อาจารย์ประจาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ E-mail: danucha.p@eng.kmutnb.ac.th
1, 2
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
1518 ถนนประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่ อ กรุ งเทพฯ 10800
ทาให้เกิ ดอุบตั ิเหตุจากการเคลื่อนไหวโดยเฉพาะอย่ายิง่ การล้ม จากข้อมูล [2]
จะเห็ น ได้ว่าอุ บ ตั ิ เหตุ ที่ เกิ ด จากการล้มของผูส้ ู งอายุส่ งผลรุ น แรงถึ งกับ
เสี ยชี วิตปี ละ 990 คน หรื อเฉลี่ยวันละ 3 คน (ข้อมูลเมื่อปี พ.ศ.2557) การ
บาดเจ็บ ของผูส้ ู งอายุที่ ล้ม นั้น สามารถเกิ ดการบาดเจ็บ ได้ห ลายรู ป แบบ
ตั้งแต่ การบาดเจ็บ โดยทัว่ ไปจนถึ งหมดสติ หรื อการบาดเจ็บทางระบบ
ประสาทและสมองที่ อาจจะทาให้เกิ ดอาการอัมพาต ซึ่ งอาจส่ งผลต่อการ
เสี ย ชี วิ ต ตามมา อย่างไรก็ ต ามอาการบาดเจ็ บ ดัง กล่ าวหากได้ รั บ การ
ช่ วยเหลื ออย่างทันท่วงทีจะสามารถลดความรุ นแรงของการบาดเจ็บและ
การสูญเสี ยชีวิตลดลงได้
เมื่ อ พิ จ ารณาปั ญ หาดัง กล่ าวจะเห็ น ว่ า หากมี อุ ป กรณ์ ที่ ใ ห้
ผูส้ ู งอายุส วมใส่ แ ล้วมี ก ารแจ้งเตื อ น เมื่ อ เกิ ด การล้มหรื อการขอความ
ช่ ว ยเหลื อ จากผูส้ ู งอายุ น่ าจะเป็ นแนวทางหนึ่ งที่ จ ะลดการสู ญ เสี ย ใน
ประเด็นที่ กล่ าวมา อีกทั้งยังเป็ นเครื่ องมื อที่ ช่วยสร้ างความมัน่ ใจรวมถึ ง
ลดความกังวลของผูด้ ู แลหรื อญาติ ในยามที่ ให้ผสู ้ ู งอายุอยูต่ ามลาพัง จาก
งานวิ จ ัย ในอดี ต มี ก ลุ่ ม นั ก วิ จ ัย พัฒ นาอุ ป กรณ์ ต รวจจับ การล้ ม อย่ า ง
แพร่ หลาย [3-4] อย่างไรก็ตามเห็ นได้วา่ บทความที่นาเสนอได้มุ่งเน้นการ
ใช้งานภายนอกอาคารโดยการระบุตาแหน่ งจุดเกิ ดเหตุ หรื อการส่ งข้อมูล
ผ่ า นการติ ด ต่ อ สื่ อ สารแบบ ZigBee ที่ ต้อ งอาศัย การประมวลผลจาก
ส่ วนกลางเพื่อวิเคราะห์การล้ม ดังนั้นในบทความนี้ จึงได้นาเสนออุปกรณ์
ตรวจจับการล้มของผูส้ ู งอายุที่ตอ้ งอยูอ่ าศัยในบ้านเพียงลาพัง โดยมีการ
ติดต่อสื่ อสารผ่านระบบ Wi-Fi กับ Access point เมื่ อเกิ ดการล้มสามารถ
แจ้ง เตื อ นผ่ า นระบบเครื อข่ ายได้ ท ัน ที ปราศจากระบบประมวลผล
ส่ วนกลางและยังเหมาะกับการใช้งานในที่อยูอ่ าศัย

บทคัดย่ อ
บทความนี้ ได้น าเสนออุป กรณ์ ตรวจจับ การล้ม แบบพกพา
ที่ ส ามารถแจ้งเตื อ นการล้ม หรื อการร้ องขอความช่ วยเหลื อผ่านระบบ
เครื อข่ายกลุ่มเมฆไปยังผูด้ ูแล ซึ่ งอุปกรณ์ที่พฒั นาขึ้นได้ใช้ ESP8266 เป็ น
ตัวประมวลผลหลัก และใช้ โมดู ล ตรวจวัด ความเร่ ง MPU6050 ในการ
ตรวจจับการล้ม การแจ้งข้อความเพื่อขอช่ วยเหลื อ อุปกรณ์ตรวจจับการ
ล้มจะแจ้งเตือนผ่านระบบ Wi-Fi โดยผูด้ ู แลจะได้รับข้อความแจ้งเตือน
บนอุปกรณ์ สื่อสารแบบพกพาเมื่อมีก ารล้ม หรื อการขอความช่ วยเหลื อ
ผลการทดสอบแสดงให้ เห็ น ว่ า อุ ป กรณ์ ที่ ไ ด้ พ ัฒ นาขึ้ น มี ก ารท างาน
สามารถใช้งานอย่างถูกต้องเป็ นไปตามแนวทางที่นาเสนอ
คาสาคัญ: การตรวจจับการล้ม, ตัวตรวจวัดการเคลื่อนไหว, โมดูล ESP8266

Abstract
This article describes the development of wearable fall
detection device. The device can notify the fall or request for help to the
caregivers via cloud network. This device consisting of main processer
ESP8266 and gyroscope and accelerometer sensor MPU6050 for fall
detection. The alarm message will be sent to caregivers via Wi-Fi
system. Caregiver will receive alarm message on mobile device when a
fall occurred or user would like to request for help. Experimental results
show that the developed system can work correctly according to the
designed process.
Keywords: fall detection, Motion Tracking sensor, ESP8266

2. การออกแบบระบบทีน่ าเสนอ
การออกแบบอุปกรณ์ตรวจจับการล้มของผูส้ ู งอายุแบบพกพา
ที่นาเสนอ ได้มีการออกแบบภายใต้แนวคิดที่เป็ นอุปกรณ์ขนาดกระทัดรัด
เหมาะกั บ การสวมใส่ รองรั บ การเชื่ อ มต่ อ แบบ Wi-Fi ย่ า นความถี่
2.4 GHz (IEEE 802.11 b/g/n) สามารถส่ งข้อความขอความช่ วยเหลือผ่าน
ระบบเครื อข่ า ยกลุ่ ม เมฆ (Cloud Network) การท างานของระบบที่
ออกแบบแสดงดังรู ปที่ 1 กล่าวคือผูส้ ู งอายุหรื อบุคคลที่ตอ้ งการใช้ระบบ

1. บทนา
ปั จจุบนั ประเทศไทยก าลังก้าวเข้าสู่ สังคมผูส้ ู งอายุอย่างเต็ม
รู ปแบบ [1] ซึ่ งหมายความว่าต่อจากนี้ จะมี แนวโน้มของประชากรที่เป็ น
ผูส้ ู งอายุเพิ่มมากขึ้น ในขณะเดี ยวกันภาวะสังคมปั จจุบนั ที่ มีการแข่งขัน
สู ง ทาให้ผสู้ ู งอายุจานวนไม่น้อยต้องอยูอ่ าศัยเพียงลาพังปราศจากผูด้ ูแล
อีกทั้งด้วยความเสื่ อมสภาพตามวัยของผูส้ ู งอายุทาให้มีความเสี่ ยงสู งที่จะ
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ตรวจจับการล้มจะต้องสวมใส่ อุป กรณ์ ตรวจจับ การล้ม เมื่ อเกิ ดการล้ม
หรื อมีการกดปุ่ มสัญญาณเพื่อร้องขอความช่วยเหลือ อุปกรณ์จะทาการส่ ง
ข้อ ความเพื่ อขอความช่ วยเหลื อ ผ่านระบบ Wi-Fi ที่ ใช้ งานอยู่ใ นที่ พ ัก
อาศัยสู่ ระบบเครื อข่ ายกลุ่ ม เมฆ โดยข้อความแจ้งเตื อนจะถู ก ส่ งไปยัง
อุ ป กรณ์ สื่ อ สารแบบพกพาเพื่ อ ให้ ผู้ดู แ ลได้ท ราบเหตุ ก ารณ์ แ ละเข้า
ช่วยเหลือได้ทนั ท่วงที การออกแบบระบบและอุปกรณ์ที่นาเสนอสามารถ
แบ่ งออกเป็ น 3 ส่ วนดังนี้ 1. การออกแบบส่ วนฮาร์ ดแวร์ 2. การออกแบบ
ส่วนซอฟต์แวร์ 3. การออกแบบระบบแจ้งเตือนผ่านระบบเครื อข่ายกลุ่มเมฆ
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รู ปที่ 2 องค์ประกอบของวงจรต้นแบบและแผ่นพิมพ์ลายวงจร
อุปกรณ์ตรวจจับการล้มที่นาเสนอ

Fall Detection Prototype
wearable device
Alarm massage and Status
Fall Detection by wearable device

รูปที่ 1 การทางานของระบบตรวจจับการล้มที่นาเสนอ
2.1 การออกแบบส่ วนฮาร์ ดแวร์
ในการออกแบบบทความนี้ ได้คานึ งถึงคุณสมบัติของอุปกรณ์
ตรวจจับ การล้ม ที่ มี ค วามต้อ งการดังนี้ อุ ป กรณ์ ส ามารถเชื่ อ มต่ อ กับ
เครื อข่ายแบบ Wi-Fi มี ก ารแจ้งเตื อนจาก LED มี เสี ยงเตื อนจากล าโพง
และการสั่นสะเทื อนของอุปกรณ์ ใช้แบตเตอรี่ ในการเก็บ พลังงานและ
สามารถชาร์ จพลังงานให้กบั อุปกรณ์ ได้ ดังนั้นในบทความนี้ ได้เลื อกใช้
ESP8266 เป็ นตัวประมวลผลหลัก เนื่ องจากสามารถเชื่ อมต่ อ Wi-Fi ได้
ใช้โมดูลตรวจวัดความเร่ ง MPU6050 ในการตรวจจับการล้ม การส่ งเสี ยง
เตื อนได้ใช้ล าโพงขนาดเล็ ก ที่ มี ก ารเชื่ อมต่ อกับ ไอซี TPA4861 เพื่ อท า
หน้ าที่ เ ป็ นอุ ป กรณ์ ข ยายสั ญ ญาณเสี ย งที่ ถู ก ส่ ง สั ญ ญาณในลัก ษณะ
Melody Tone จากตัวประมวลผลหลัก การสั่ น สะเทื อนได้ใช้ม อเตอร์
ขนาดเล็ก (Vibration motor) เป็ นตัวสร้ างแรงสั่นสะเทือน แหล่งพลังงาน
ของวงจรใช้แบตเตอรี่ Li-Po ขนาด 1 เซลความจุ 600 mAh เป็ นอุปกรณ์
เก็บสะสมพลังงาน ในการชาร์ จพลังงานให้แบตเตอรี่ ใช้ไอซี MCP73831
เป็ นตัว ชาร์ จ พลัง งานและการป้ อ นไฟเลี้ ยงให้ ก ับ วงจรเลื อ กใช้ ไ อซี
MCP1702 ทาหน้าที่เป็ นวงจรปรับระดับแรงดันจากแบตเตอรี่ ให้มีขนาด
แรงดัน 3.3 โวลท์ เพื่อจ่ายให้ กบั วงจร องค์ประกอบของวงจรและแผ่น
พิมพ์ลายวงจรอุปกรณ์ตน้ แบบแสดงในรู ปที่ 2 ในการนาไปทดสอบการ
ใช้งานจริ งได้ใช้เครื่ องพิมพ์ชิ้นงานสามมิ ติ พิมพ์เคสของอุปกรณ์ เพื่อยึด
และติดตั้งแผ่นวงจรและอุปกรณ์ สนับสนุ นการทางานดังที่ กล่ าวมาโดย
แสดงในรู ปที่ 3 อุปกรณ์ตน้ แบบที่ได้สร้างขึ้นมีขนาด กว้าง x ยาว x หนา
เท่ากับ 55 x 59 x 8 มิลลิเมตร ตามลาดับ
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รู ปที่ 3 อุปกรณ์ตรวจจับการล้มต้นแบบ
2.2 การออกแบบส่ วนซอฟต์ แวร์
ในส่ วนของการออกแบบซอฟต์แ วร์ ไ ด้แ บ่ งการออกแบบ
ออกเป็ น 3 ส่ วนหลัก คื อ การออกแบบซอฟต์แ วร์ ส าหรั บ การใช้ง าน
อุปกรณ์ตรวจจับการล้ม การออกแบบซอฟต์แวร์ สาหรับการตั้งค่าเริ่ มการ
ใช้งานอุปกรณ์ตรวจจับการล้ม และการออกแบบซอฟต์แวร์ในระบบแจ้ง
เตือนผ่านระบบเครื อข่ายกลุ่มเมฆ
2.2.1 การออกแบบซอฟต์ แวร์ สาหรับการใช้ งานอุปกรณ์ ตรวจจับการล้ ม
เนื่ องจากอุปกรณ์ตรวจจับการล้มที่นาเสนอสามารถรับอินพุต
จากผู้ใ ช้ ง านผ่ านสวิ ท ช์ ปุ่ มกดเพี ย งปุ่ มเดี ย วอี ก ทั้ง มี เอาต์พุ ต ที่ แ สดง
ปฏิ สัมพันธ์กบั ผูใ้ ช้งานผ่านทางการสั่นสะเทือนของอุปกรณ์ การส่ งเสี ยง
จากอุปกรณ์และ LED แสดงผลสถานะการทางาน ดังนั้นการออกแบบ
ซอฟต์แ วร์ ส าหรั บ การใช้ งานอุ ป กรณ์ ต รวจจับ การล้ม ที่ น าเสนอ ได้
ออกแบบการทางานของซอฟต์แวร์ ที่แบ่งเป็ นสเตท (State) การทางาน ดัง
แสดงในรู ป ที่ 4 จากรู ป ที่ 4 สามารถอธิ บ ายล าดั บ การท างานและ
คุ ณ ลัก ษณะของในแต่ ล ะสเตทได้ด ังนี้ เมื่ อเริ่ ม ต้น เปิ ดใช้งานอุ ป กรณ์
ตรวจจับการล้ม อุปกรณ์ จะเริ่ มต้นการทางานที่ สเตทเริ่ มต้น (Start state)
ซึ่ งในการพัฒ นาได้ค านึ งถึ งการตั้งค่ าเริ่ ม ต้น การใช้ ง านของอุ ป กรณ์
สาหรับเชื่ อมต่อ Wi-Fi ดังนั้นหากผูใ้ ช้งานทาการกดสวิทช์ปุ่มกดค้างไว้
5 วิ น าที โป รแ ก รม จะเข้ า สู่ ส เตท ก ารตั้ งค่ าเริ่ ม ต้ น ก ารใช้ งาน
(Configuration Fall detection device state) เพื่ อ ให้ ผู ้ ใ ช้ ง านตั้ งค่ า การ
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เชื่ อมต่อการสื่ อสารแบบ Wi-Fi กับอุปกรณ์ หรื อหากไม่มีการกดสวิทช์
ปุ่ มกดโปรแกรมจะเข้าสู่ สเตทการตรวจจับการล้ม (Normal state) โดย
ในสเตทนี้ จะเป็ นวิ เคราะห์ ค่ า อัต ราการเร่ ง และความเร็ ว เชิ ง มุ ม จาก
MPU6050 หากมี การเปลี่ ยนแปลงค่าดังกล่ าวอย่างมี นัยสาคัญโปรแกรม
จะถื อ ว่าเกิ ด การล้ม ขึ้ น จากนั้น เข้าสู่ ส เตทการตรวจสอบการล้ม จาก
ผูใ้ ช้งาน (Cross check state) ในการทางานในสเตทนี้ ได้ออกแบบขึ้นเพื่อ
เป็ นการยืนยันว่าผูใ้ ช้งานเกิดการล้มจริ ง โดยอุปกรณ์จะมีการสัน่ สะเทือน
มีการกระพริ บของ LED สถานะพร้อมกับส่ งเสี ยงแจ้งเตือน เพื่อแจ้งเตือน
กับผูใ้ ช้งานว่าเกิดการล้มจริ งหรื อไม่ หากผูใ้ ช้งานไม่กดสวิทช์ปุ่มกดเพื่อ
ยืนยันภายในเวลา 5 วินาที จะถื อว่าเกิ ดการล้มขึ้นจริ งและเข้าสู่ สเตทการ
ส่ ง ข้อ ความแจ้งเตื อ น (Sending Message to cloud state) ซึ่ งการท างาน
ในสเตทนี้ จะเป็ นการส่ งข้อความเพื่อขอความช่ วยเหลื อไปยังผูด้ ู แลผ่าน
ระบบเครื อข่ายกลุ่มเมฆ เงื่อนไขอื่นนอกเหนื อจากที่กล่าวมาโปรแกรมจะ
อยูใ่ น สเตทการตรวจจับการล้มเพื่อเฝ้ารอเหตุการณ์
Start
Non select
Push button
Non active
fall detection

User select push button until 5 sec
to initial configuration

Configuration
Fall detection device
Reset from initial
configuration

Normal
Active fall
detection

User select push button to
request for help to the
caregivers

เริ่ มต้น ซึ่ งการตั้งค่าเริ่ มต้นการใช้งานจะเป็ นการตั้งค่าเพียงครั้งเดี ยวก่อน
การใช้งาน รู ปที่ 5 แสดงหน้าต่างของการกาหนดค่าเริ่ มต้นให้กบั อุปกรณ์
ตรวจจับการล้มที่นาเสนอโดยใช้ภาษา JavaScript บนโปรแกรม Arduino
IDE ในการพัฒนา จากรู ปที่ 5 จะเห็ นได้ว่าหน้าต่างที่ให้ผูใ้ ช้งานทาการ
กาหนดค่าเริ่ มต้นประกอบไปด้วย 4 ส่ วน โดยในแต่ละส่ วนมีรายละเอียดดังนี้
1. Configure เป็ นส่ วนที่ ใช้ ในการตั้งค่ าเริ่ ม ต้น ของการติ ดต่ อแบบ
Wi-Fi โดยตัวอุ ปกรณ์ ตรวจจับการล้มที่ น าเสนอจะท าการค้นหา Access
point ที่ ให้ บริ การครอบคลุ มอยู่ในบริ เวณนั้นแล้วแสดง SSID ของ Access
point ในบริ เวณดังกล่ าวเพื่ อให้ ผูใ้ ช้งานเลื อกใช้งาน จากนั้นผูใ้ ช้งานจะท า
การเลื อก Access point ที่ ต้องการเชื่ อมต่ อและป้ อนรหั สผ่ าน (Password)
เพื่ อเชื่ อมต่ อ โดยอุ ปกรณ์ จะจาการตั้งค่ าดังกล่ าวไว้ หากในพื้ นที่ น้ ันพบ
Access point ที่ ให้บริ การอยูห่ ลายตัวผูใ้ ช้งานสามารถตั้งค่าการเชื่ อมต่อกับ
Access point ตัวอื่ น ๆ ได้มากกว่ า 1 ตัว โดยอุ ป กรณ์ จะท าการเลื อกการ
เชื่ อมต่อกับ Access point ที่มีคุณภาพของสัญญาณที่ดีที่สุดก่อนและหากไม่
สามารถเชื่ อมต่อได้ อุปกรณ์ จะท าการสลับไปยัง Access point ตัวอื่นที่ เคย
ตั้งค่าไว้เพื่อทาการเชื่ อมต่อลาดับต่อไป
2. Configure Pushover เป็ นส่ วนที่ ส ร้ างไว้เพื่ อง่ายต่ อการใส่ User
Key ของการให้บริ การระบบแจ้งเตือนผ่านระบบเครื อข่ายกลุ่มเมฆ โดย
ในบทความนี้ ได้เลือกใช้บริ การของ Pushover
3. Information เป็ นส่ ว นที่ ส ร้ า งขึ้ นเพื่ อ เก็ บ ข้ อ มู ล พื้ น ฐานของ
ผูใ้ ช้งานอุปกรณ์ตรวจจับการล้มเช่ น ชื่ อ, นามสกุล, อายุ, ส่ วนสู งน้ าหนัก
หรื อข้อมูลที่จาเป็ น เพื่อทางผูท้ ี่จะเข้าช่ วยเหลื อจะได้ทราบข้อมูลเบื้องต้น
ที่จาเป็ น
4. Reset เมื่อทาการตั้งค่าเริ่ มต้นเสร็ จสิ้ นแล้วเมื่อทาการกดปุ่ ม Reset
ตัวอุ ป กรณ์ จะออกจากการตั้งค่ าและกลับ สู่ ก ารท างานในสถานะการ
ตรวจจับการล้ม
2.2.3 การออกแบบซอฟต์ แวร์ ในแบบระบบแจ้ งเตือนผ่ านระบบเครื อข่ าย
กลุ่มเมฆ
การแจ้งเตื อนผ่านระบบเครื อข่ายกลุ่มเมฆ ในบทความนี้ ได้
เลื อ กใช้บริ ก ารของ Pushover เนื่ อ งจาก Pushover มี ก ารให้ บ ริ ก ารแจ้ง
เตือนผ่านทาง Web Application ที่รองรับระบบปฏิบตั ิการ IOS, Android,
Windows และ Linux ซึ่ งสามารถใช้งานผ่านอุปกรณ์ สื่อสารแบบพกพา
และคอมพิวเตอร์ ส่วนบุคคล ในการออกแบบการแจ้งเตื อนการล้มหาก
อุ ป กรณ์ ตรวจจับ พบว่าเกิ ด การล้ม ขึ้ น ตัวประมวลผลหลัก ESP8266 ที่
เชื่ อมต่อกับกับ Wi-Fi ตามที่ต้ งั ค่าเริ่ มต้นไว้จะติดต่อกับบริ การ Pushover
ผ่าน HTTP Protocol โดยมีลาดับตามนี้
1. ส่ ง User key ที่บ่งบอกว่าเป็ น User คือผูใ้ ช้ใด
2. ส่ ง API Token/Key ที่ บ่งบอกว่าเกิ ดเหตุการณ์ อะไรขึ้นเพื่อระบุ
ชนิดการแจ้งเตือน
3. ส่ ง ข้อความให้ผดู ้ ูแลทราบข้อมูลที่จาเป็ นเบื่องต้น

User confirm by Select
push button

Cross check
User non confirm

Sending Message
to cloud

รูปที่ 4 แผ่นภาพสเตทของซอฟต์แวร์ สาหรับการใช้งานอุปกรณ์
ตรวจจับการล้มที่นาเสนอ
2.2.2 การออกแบบซอฟต์ แวร์ สาหรับการกาหนดค่ าเริ่มต้ น ใช้ งานให้ กับ
อุปกรณ์ตรวจจับการล้ ม
การออกแบบอุปกรณ์ตรวจจับการล้มที่ นาเสนอนี้ ได้คานึ งถึ ง
ความสะดวกต่อการใช้งานของผูใ้ ช้งาน ทั้งนี้ เนื่ องจากอุปกรณ์ ตรวจจับ
การล้มที่นาเสนอเป็ นอุปกรณ์แบบพกพา โดยอุปกรณ์จะมีการเชื่ อมต่อกับ
Access point ที่ ติ ด ตั้ งตามที่ อ ยู่ อ าศั ย ดั ง นั้ นในการใช้ ง านผู ้ ใ ช้ ง าน
จาเป็ นต้องทาการตั้งค่ าอุป กรณ์ ตรวจจับ การล้ม ให้ ทาการเชื่ อมต่ อกับ
Access point ที่ ตอ้ งการการเชื่ อมต่อ บทความนี้ จึงได้พฒ
ั นาซอฟต์แวร์
บนอุปกรณ์ตรวจจับการล้มให้ทาหน้าที่เป็ นเซิ ร์ฟเวอร์ (Server) สาหรับ
การตั้งค่าเริ่ มต้นการใช้งาน โดยในการกาหนดค่าเริ่ มต้นใช้งาน ผูใ้ ช้งาน
สามารถใช้อุ ปกรณ์ สื่ อสารแบบพกพาหรื อคอมพิวเตอร์ ท าหน้าที่ เป็ น
ไคลเอนต์ (Client) เชื่อมต่อทาง Wi-Fi ผ่านทาง Web Browser ที่ Domain
name : 192.168.4.1 จากนั้น จะปรากฏหน้ าต่ างให้ ผู ้ใ ช้ ง านก าหนดค่ า
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ในส่ วนของ API Token/Key ในบทความนี้ ได้ออกแบบรองรั บการแจ้ง
เตื อ นในกรณี อื่ น ที่ ไ ม่ ใ ช่ ก ารล้ม เช่ น การแจ้ง เตื อ นให้ ผู้ใ ช้ง านชาร์ จ
แบตเตอรี่ ของอุปกรณ์ตรวจจับการล้ม การแจ้งเตือนจากการกดปุ่ มร้องขอ
ความช่ วยเหลือจากผูใ้ ช้งาน และเป็ นการออกแบบสาหรั บฟั งก์ชันอื่น ๆ
ในอนาคต รู ปที่ 6 แสดงหน้าต่างการแจ้งเตือนที่แสดงบนอุปกรณ์สื่อสาร
แบบพกพาและชนิ ดของข้อความที่ แจ้งเตื อน ส่ วนของ HTTP Protocol
ในบทความนี้ได้ใช้ Arduino Library ของ Pushover ในการพัฒนา

Type of alert
GUI Display on mobile device

รู ปที่ 6 การแจ้งเตือนบนอุปกรณ์สื่อสารแบบพกพา

GUI Display on mobile device

Configure WiFi function

รู ปที่ 7 การทดสอบการทางานของอุปกรณ์ตรวจจับการล้มที่นาเสนอ

รูปที่ 5 หน้าต่างของการกาหนดค่าเริ่ มต้นให้กบั อุปกรณ์ตรวจจับการล้ม

5. กิตติกรรมประกาศ

3.ผลการทดลอง

ขอขอบคุ ณ ส านัก งานพัฒ นาวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี
แห่ ง ชาติ ที่ ส นับ สนุ น ทุ น เพื่ อ ให้ อุ ป กรณ์ ต รวจจับ การล้ม ต้น แบบที่
นาเสนอในบทความนี้ ได้เข้าร่ วมประกวดในโครงการ Enjoy Science:
Young Makers Contest 2016 ภ ายใ ต้ ชื่ อ ผ ล งาน Smart Helper แ ล ะ
บทความนี้ ได้รั บ ทุ น สนับ สนุ น การน าเสนอผลงานทางวิ ช าการจาก
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจพ.

การทดสอบสมรรถนะการทางานของอุปกรณ์ตรวจจับการล้ม
ที่ได้พฒั นาขึ้น ได้ทาการทดสอบการทางานโดยจาลองสถานการณ์การ
ล้มของผูใ้ ช้งานจริ ง ซึ่ งได้ให้ผูท้ ดสอบใช้งานสวมใส่ อุป กรณ์ ตรวจจับ
การล้มที่พฒั นาขึ้นในกระเป๋ าเสื้ อด้านหน้า การทดสอบจะให้ผูท้ ดสอบ
เดิ น เคลื่ อ นไหวแบบปกติ แ ล้ ว เกิ ด การล้ ม อุ ป กรณ์ ที่ ท าการทดสอบ
สามารถตรวจจับการล้มแล้วแจ้งเตือนไปยังผูด้ ูแลได้ตรงตามรู ปแบบการ
ทางานที่ ได้ทาการออกแบบไว้ ดังแสดงในรู ปที่ 7 โดยรายละเอียดการ
ทดสอบและคุณสมบัติต่างๆ ของอุปกรณ์ ที่นาเสนอสามารถดูเพิ่มเติมได้
ที่ [5] จากการทดสอบแสดงให้เห็ นว่าอุปกรณ์ ตรวจจับการล้มต้นแบบที่
พัฒนาขึ้ น สามารถทาการตรวจจับและแจ้งเตื อนการล้มของผูใ้ ช้งานได้
จริ ง โดยในการตรวจับการล้มมีความแม่นยา 90%
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4. สรุป
บทความนี้ ได้ พ ัฒ นาอุ ป กรณ์ ต รวจจับ การล้ ม ต้ น แบบ ที่
สามารถแจ้งเตือนการล้มหรื อการร้องขอความช่ วยเหลื อจากผูใ้ ช้งานผ่าน
ระบบเครื่ อข่ายกลุ่มเมฆไปยังผูด้ ูแล โดยในบทความนี้ ได้เลื อกใช้บริ การ
ของ Pushover ในการใช้ ง าน การออกแบบฟั ง ก์ ชั น การใช้ ง านของ
อุปกรณ์ตรวจจับการล้มที่นาเสนอง่ายไม่ซบั ซ้อน การตั้งค่าเริ่ มต้นการใช้
งานสามารถตั้งค่ าผ่านทาง Web Browser โดยใช้อุป กรณ์ สื่ อ สารแบบ
พกพาหรื อคอมพิวเตอร์ ในการใช้งานของอุปกรณ์ มีสัญญาณเสี ยง การ
สั่น สะเทื อนของอุป กรณ์ การแสดงสถานะของ LED และสวิทช์ แ บบ
ปุ่ มกดสาหรับการปฏิสมั พันธ์ของผูใ้ ช้งาน
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ระบบแจ้ งเตือนอุบัติเหตุทางรถยนต์ ผ่านระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์
Car Accident Alert System through Android operating system
นายภาคภูมิ คันธวิวรณ์ 1 นายบรรจบ แสนเจริ ญ 2 และ นางสาวมาลียา ตั้งจิตเจษฎา3
สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม คณะวิศวกรรมศาสตร์ และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณมิ
7/1 ถ.นนทบุรี 1 ต.สวนใหญ่ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทรศัพท์: 084-697-8083 E-mail: bjsdata@hotmail.com

บทคัดย่ อ

Keywords: Android operating system, GPS , Google Map, Database
System

งานวิจยั ระบบแจ้งเตือนอุบตั ิเหตุทางรถยนต์ผา่ น
ระบบปฏิบตั ิการแอนด รอยด์ ได้พฒั นาโดยนาระบบแอนด รอยด์เข้ามา
ควบคุมประยุกย์ใช้ เพื่อให้ง่ายต่อการออกแบบและพัฒนา
ซึ่งจะใช้
สมาร์ตโฟนในเชื่อมต่อกับบอร์ ดควบคุมผ่านสาย Micro USB เพื่อแจ้ง
เตือนไปยังเบอร์ฉุกเฉิ น เมื่อเกิดอุบตั ิเหตุหรื อแรงกระแทกที่มากระทากับ
ตัวเซ็นเซอร์ที่ติดตั้งกับตัวรถยนต์ บอร์ ดควบคุมจะทาการส่ งสัณญาณไป
ยังเบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่ที่เราได้บนั ทึกไว้ ระบบปฏิบตั ิการแอนดรอยด์
หลังจากนั้นตัวโทรศัพท์เคลื่อนที่จะตรวจสอบว่าขณะที่เกิดอุบตั ิเหตุ
รถยนต์น้ นั อยูท่ ี่สถานที่ใด โดยใช้ GPS เป็ นตัวตรวจสอบพร้อมทั้ง
สามารถใช้ Google Map ในการหาสถานที่ที่เกิดเหตุไปพร้อมๆ กัน โดย
ส่งค่าตาแหน่ง พิกดั ผ่านระบบ SMS จากผลในการทดลองระบบแจ้ง
เตือนอุบตั ิเหตุทางรถยนต์ สามารถบอกตาแหน่งพิกดั
GPS ได้อย่าง
ถูกต้องและแม่นยามีความคลาดเคลื่อนน้อยกว่า 1 % เราสามารถที่จะ
เรี ยกดูขอ้ มูลตาแหน่ง พิกดั ย้อนหลังได้จากระบบฐานข้อมูล ( Database
System) ที่ได้ทาไว้ เราสามารถที่จะพัฒนาระบบไปใช้งานรู ปแบบต่าง ๆ
ได้อีก

1. บทนา
ในปั จจุบนั เทคโนโลยีมีความเจริ ญก้าวหน้าเป็ นอย่างมากไม่วา่
จะเป็ นทางด้านการสื่ อสารหรื อด้านยานยนต์ โดยเฉพาะรถยนต์ที่นบั วัน
จะมีปริ มาณเพิ่มมากขึ้นเรื่ อยๆ บนท้องถนน และสิ่ งที่ตามมาก็คือ
อุบตั ิเหตุตามสถานที่ต่างๆ เมื่อเกิดอุบตั ิเหตุข้ ึนอาจทาให้เกิดความสู ญเสี ย
ได้ท้ งั ชี วิตและทรัพย์สิน บ่อยครั้งเมื่อเกิดอุบตั ิเหตุแต่ไม่สามารถเข้าไป
ช่วยเหลือผูป้ ระสบอุบตั ิเหตุได้อย่างทันท่วงที หรื อลดการสูญเสี ย เช่นใน
เวลากลางคืน ที่อบั สายตา หรื อเส้นทางเปลี่ยวผูค้ นสัญจรน้อย
ดังนั้น จึงได้เกิดแนวคิดในการสร้างโครงงานระบบแจ้ง
อุบตั ิเหตุรถยนต์ผา่ นทางโทรศัพท์มือถือผ่านโดยใช้ระบบปฏิบตั ิการแอน
ดรอยด์ โดยการติดตั้งเซ็นเซอร์ ที่รถยนต์จานวน 9 จุด และเชื่ อมต่อกับ
บอร์ ดควบคุมทาให้สามารถจับแรงกระแทกที่มากระทากับตัวรถแล้วส่ ง
ข้อมูลที่ได้ไปยังแอพพลิเคชัน่ ในโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบปฏิบตั ิการแอน
ดรอยด์ หลังจากนั้นตัวโทรศัพท์เคลื่อนที่จะตรวจสอบว่าขณะที่เกิด
อุบตั ิเหตุน้ นั อยูท่ ี่ตาแหน่ง พิกดั ที่ใด โดยใช้ GPS เป็ นตัวตรวจสอบแล้ว
ส่ งข้อมูลตาแหน่งพิกดั ไปยังโทรศัพท์ปลายทางที่เรากาหนดไว้ เพื่อที่จะ
ได้แจ้งให้การช่วยเหลือได้ทนั ที พร้อมทั้งสามารถใช้ Google Map ในการ
หาสถานที่ที่เกิดเหตุไปพร้อมๆ กันได้อีกด้วย

คาสาคัญ : ระบบปฏิบตั ิการแอนด รอยด์ , GPS, Google Map,ระบบ
ฐานข้อมูล

Abstract
This paper presents a car accident alert system through
android operating system. The system consists of limit switch that
detects shock from an accident. When the sensor encounters a shock,
the control board sends a signal to the program Safety_Car which is an
android operating system application. Then the system will check the
location of the accident with GPS and google map to send the position
via SMS. The experimental results show that the system can accurately
determine the location. The error of the accident position is less than
1%. And backward coordinates can also be retrieved from the database.

2. ทฤษฎีทเี่ กีย่ วข้ อง
2.1 ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์
ระบบปฏิบตั ิการแอนดรอยด์ เป็ นระบบปฏิบตั ิการที่พฒั นามา
จากการนาเอา แกนกลางของระบบปฏิบตั ิการลินุกซ์ ( Linux Kernel) ซึ่ง
เป็ นระบบปฏิบตั ิการที่ออกแบบมาเพื่อทางานเป็ นเครื่ องให้บริ การ
(Server) มาพัฒนาต่อ เพื่อให้กลายเป็ นระบบปฏิบตั ิการบนอุปกรณ์พกพา
(Mobile Operating System)
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2.1.1 โครงสร้างของแอนดรอยด์
การทาความเข้าใจโครงสร้างของระบบปฏิบตั ิการแอนดรอยด์
ถือว่าเป็ นสิ่ งสาคัญเพราะถ้านักพัฒนาโปรแกรม สามารถมองภาพ
โดยรวมของระบบได้ท้ งั หมด จะให้สามารถเข้าใจถึงกระบวนการทางาน
ได้ดียงิ่ ขึ้น และสามารถนาไปช่วยในการออกแบบโปรแกรมที่ตอ้ งการ
พัฒนา เพื่อให้เกิดประสิ ทธิ ภาพในการทางาน

2.3 ความรู้ เบื้องต้ นเกีย่ วกับอินเตอร์ เฟสบอร์ ด IOIO-Q
บอร์ด IOIO-Q (อ่านว่า โย โย่ )เป็ นบอร์ดมโครคอนโทรล
เลอร์ ที่ที่พฒั นาขึ้นโดย YTAI เป็ นโครงการฮาร์ ตแวร์ ในลักษณะโอเพ่น
ซอร์ส โดยบอร์ด IOIO ทาหน้าที่เป็ นบอร์ ดอินพุตเอาต์พตุ เพื่อช่วยให้
อุปกรณ์แอนดรอยด์สามารถติดต่อกับอุปกรณ์ภายนอกผ่านทางพอร์ ต
USB ได้ โดยตัวบอร์ดใช้ไมโครคอนโทรเลอร์เบอร์ PIC24FJ128DAหรื อ
PIC24FJ256DA ทาเป็ น USB โฮสต์ โดยภายในไมโครคอนโทรเลอร์
หลัก บรรจุเฟิ ร์ มแวร์ สาหรับเชื่ อมต่อกับอุปกรณ์แอนดรอยด์ไว้แล้ว
ผูใ้ ช้งานจึงเพียงพัฒนาโปรแกรมบนอุปกรณ์แอนดรอยด์โดยไม่ตอ้ งเขียน
โปรแกรมสาหรับตัวบอร์ด IOIO อีก ส่ งผลให้นกั พัฒนาสามารถพัฒนา
โปรแกรมประยุกต์หรื อแอปพลิเคชัน่ ได้หลากหลายตามต้องการ

APPLICATIONS

Home

Concacts

Phone

Browser

...

APPLICATION FRAMEWORK
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Manager
Package
Manager

Window
Manager

Telephonery
Manager

Content
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Resource
Manager

View
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Surface Manager
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SQLice
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LINUK KERNEL

Display
Driver
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Driver
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ภาพที่ 2 แสดงบอร์ด IOIO ต้นฉบับที่พฒั นาโดย YTAI ผลิต
โดย Sparkfun (บอร์ดซ้ายสี ขาว) และ IOIO-Q ที่ผลิตโดยบริ ษทั อิโนเว
ตีฟเอ็กเพอริ เมนต์ จากัด หรื อ INEX (บอร์ ดขวาสี น้ าเงิน)
2.3.1 วงจรของ IOIO-Q
บอร์ด IOIO-Q มีส่วนประกอบโดยรวมแสดงในภาพที่2.4
และแสดงหน้าที่การทางานโดยสรุ ปในตารางที่ 2.2 ในภาพที่ 2.5 แสดง
วงจรของบอร์ด IOIO-Q มี IC1 ไมโครคอนโทรลเลอร์เบอร์
PIC24FJ128DA ซึ่งได้รับการโปรแกรมเฟิ ร์มแวร์ของ IOIOเป็ นอุปกรณ์
หลัก โดยในการโปรแกรมต้องกระทาผ่านคอนเน็กเตอร์ ICSP ด้วยเครื่ อง
โปรแกรมภายนอก อาทิ PICkit3

ภาพที่ 1 Android Architecture
จากโครงสร้างของระบบปฏิบตั ิการแอนดรอยด์ จะสังเกตได้
ว่า มีการแบ่งออกมาเป็ นส่ วนๆ ที่มีความเกี่ยวเนื่ องกัน โดยส่ วนบนสุ ดจะ
เป็ นส่วนที่ผใู้ ช้งานทาการติดต่อโดยตรงซึ่ งก็คือส่ วนของ ( Applications)
จากนั้นก็จะลาดับลงมาเป็ นองค์ประกอบอื่นๆตามลาดับ และสุ ดท้ายจะ
เป็ นส่วนที่ติดต่อกับอุปกรณ์โดยผ่านทาง Linux Kernel
2.2 ระบบฐานข้ อมูล
ฐานข้อมูลเป็ นการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็ นระบบ ทาให้ผใู ้ ช้
สามารถใช้ขอ้ มูลที่เกี่ยวข้องในระบบงานต่าง ๆ ร่ วมกันได้ โดยที่จะไม่
เกิดความซ้ าซ้อนของข้อมูล และยังสามารถหลีกเลี่ยงความขัดแย้งของ
ข้อมูลด้วย อีกทั้งข้อมูลในระบบก็จะถูกต้องเชื่ อถือได้ และเป็ นมาตรฐาน
เดียวกัน โดยจะมีการกาหนดระบบความปลอดภัยของข้อมูลขึ้น
โปรแกรม SQL เป็ นโปรแกรมฐานข้อมูลที่มีโครงสร้างของ
ภาษาที่เข้าใจง่าย ไม่ซบั ซ้อน มีประสิ ทธิ ภาพการทางานสู ง สามารถ
ทางานที่ซบั ซ้อนได้โดยใช้คาสัง่ เพียงไม่กี่คาสัง่ โปรแกรม SQL จึงเหมาะ
ที่จะใช้กบั ระบบฐานข้อมูลเชิ งสัมพันธ์ และเป็ นภาษาหนึ่ งที่มีผนู ้ ิ ยมใช้
กันมาก โดยทัว่ ไปโปรแกรมฐานข้อมูลของบริ ษทั ต่าง ๆ ที่มีใช้อยูใ่ น
ปัจจุบนั เช่น Oracle, DB2 ก็มกั จะมีคาสัง่ SQL ที่ต่างจากมาตรฐานไป
บ้างเพื่อให้เป็ นจุดเด่นของแต่ละโปรแกรมไป

1 48
+3.3V
Vin (+6.5V +9V 500mA)

19
20
21

USB

A
USB

PICkit3
30
31
32
PIC24FJ128DAXX
PIC24FJ256DAXX LED
(STATUS -

41

+5V

42

0)

ภาพที่ 3 ส่ วนประกอบที่สาคัญของบอร์ ด IOIO-Q
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3. การออกแบบระบบ
บล็อกไดอะแกรมการทางานของระบบแจ้งเตือนอุบตั ิเหตุทาง
รถยนต์ผา่ นระบบปฏิบตั ิการแอนด
รอยด์
Sensor switch 8
port

IOIO-Q Board

Safety_Car

ภาพที่ 6 หน้าต่าง activity_main.xml ของแอพพลิเคชัน่ และหน้าจอ
ตรวจสอบการทางานของลิมิตสวิตช์

DC 6.5V

ภาพที่ 4 บล็อกไดอะแกรมการทางานของระบบแจ้งเตือน
อุบตั ิเหตุทางรถยนต์ผา่ นระบบปฏิบตั ิการแอนดอรยด์
Sensor switch 8 port ทาหน้าที่ตรวจสอบการกระแทกหรื อการ
เกิดอุบตั ิเหตุ โดยใช้ลิมิตสวิตช์ในการตรวจสอบการกระแทก ซึ่งจะนาลิมิต
สวิตช์ไปติดตั้งไว้ที่รถจาลอง9 จุด โดยมีวงจรดังภาพที7่
R9
4.7k

LSW9
CLK

R8
4.7k

R7
4.7k

LSW8

LSW7

R6
4.7k

LSW6

R5
4.7k

LSW5

R4
4.7k

LSW4

R3
4.7k

LSW3

R2
4.7k

LSW2

ภาพที่ 7 แสดงหน้าจอการเพิ่มเบอร์ โทรศัพท์ฉุกเฉิ น

R1
4.7k

LSW1

ภาพที่ 8 การส่ งข้อมูลในกรณี ที่ไม่มีการกดสวิตช์ยกเลิกการทางาน
ของระบบ ระบบส่ งข้อความ SMS พร้อมทั้งส่ งข้อมูลไปยัง My
SqLDatabase

ภาพที่ 5 วงจรการทางานของลิมิตสวิตซ์ต่อกับ IOIO-Q Board
การออกแบบแอพพลิเคชั่ นจะทาการวนรอบเพื่อตรวจสอบ
สถานะของเซ็นเซอร์สวิตช์แต่ละตัวเมื่อพบว่ามีอินพุตเปลี่ยนแปลง
IOIO-Q Board จะส่งข้อมูลเข้าไปในแอปพลิเคชัน่ Safety_Car เพื่อทาการ
ประมวลผมแล้วทาการส่ งข้อความผ่านระบบ SMS ไปยังเลขหมาย
ฉุกเฉิ นที่ได้กาหนดไว้ใน My SqL Databaseline

4. ผลการทดสอบ

ภาพที่ 9 แสดงข้อมูลไปยัง My SQL Database

4.1 ผลการออกแบบหน้าจอแอพพลิเคชัน่

จากภาพที่ 9 แสดงผลการทดลองการส่ งข้อมูลพิกดั ตาแหน่ง
ไปยัง My SqL Database
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ภาพที่ 10 แสดงการค้นหาพิกดั ตาแหน่ง 13.8488254,100.5133446 ใน
Google Map

ประวัตผิ ้เู ขียนบทความ

จากภาพที่10 นาผลที่ได้จากการส่ งข้อความSMS และข้อมูลจาก
My SqL Database มาค้นหาพิกดั ตาแหน่งในGoogle Map
ตารางที่ 1 เปรี ยบเทียบค่าพิกดั ตาแหน่งละติจูด และลองติจุด
การทดลอง
ละติจูก
ลองติจูด
ครั้งที่ 1
13.8488254
100.5133446
ครั้งที่ 2
13.8488254
100.5133446
ครั้งที่ 3
13.8488254
100.5133446
ครั้งที่ 4
13.8488254
100.5133446
ครั้งที่ 5
13.8488254
100.5133446

5.สรุปผล
ระบบแจ้งเตือนอุบตั ิเหตุทางรถยนต์ผา่ นระบบปฏิบตั ิการแอน
ดรอยด์ได้พฒั นามาจากการส่ งข้อความสั้นๆ ของโทรศัพท์เคลื่อนที่โดยที่
เมื่อเกิดอุบตั ิเหตุข้ ึนโดยการถูกชนก็จะสามารถส่ งข้อความบอกไปยังเลข
หมายของโทรศัพท์เคลื่อนที่ ที่ได้บนั ทึกเบอร์ไว้ใน Database line ของ
โทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบปฏิบตั ิการแอนดรอยด์โดยจะบอกเป็ นข้อความที่
บันทึกไว้พร้อมด้วยค่าละติจูด และลองติจุดของพิกดั โลเคชัน่
ผลการ
ทดลองแอพพลิเคชัน่ สามารถส่ งข้อความที่กาหนดไว้ได้โดยมีค่าผอด
พลาดน้อยกว่า 1 % และสามารถบอกพิกดั ตาแหน่งได้อย่างถูกต้องและ
แม่นยาสามารถนาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในกรณี ที่รถยนต์เกิดอุบตั ิเหตุ
อีกทั้งสามารถพัฒนาให้มีระบบเครื อข่ายที่กว้างเพื่อนาไปใช้ในเชิ งธุรกิจ
และยังสามารถพัฒนาเพื่อนาไปประยุกต์ใช้งานให้เกิดประโยชน์ในด้าน
อื่นๆ ต่อไป

6. กิตติกรรมประกาศ
งานวิจยั นี้สาเร็ จลงได้ตอ้ งขอขอบคุณสาขาวิศวกรรม
อิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคมในการให้ความอนุเคราะห์ อุปกรณ์ และ
เครื่ องมือในการวัดและทดสอบ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ ที่สนับสนุนงานวิจยั
9th ECTI-CARD 2017 “การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อตอบสนองท้องถิ่นและภาคอุตสาหกรรม”

496

บทความวิจยั
การประชุมวิชาการ งานวิจยั และพัฒนาเชิงประยุกต์ ครังที
th
ECTI-CARD 2017, Chiang khan Thailand

ระบบรายงานการให้ บริการหัวเครืองโทรศัพท์ VOIP
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บทคัดย่ อ

. บทนํา

ด้ว ยความนิ ย มของการใช้โ ทรศัพ ท์พื นฐานในองค์กรแบบ
VOIP ในปั จจุบนั ร่ วมกับการบริ การด้วย SIP trunk จากผูใ้ ห้บริ การ ด้วย
ปั ญหาหลักของระบบ Call agent ส่ วนใหญ่ไม่มีหน้ากระดานแสดงผล
แบบ Real-time อีกทังเป็ นระบบทีพัฒนาโดยเจ้าของผลิตภัณฑ์ ผูว้ ิจยั จึง
เสนอแนวคิดการตรวจสอบจากหัวโทรศัพท์ VOIP ทีปลายทางและ
พัฒนาระบบด้วย Bootstrap Framework แบบ “SB Admin 2” ทีมีให้
ข้อมูลพร้อมการแจ้งเตือนและการแสดงผลแบบกระดาน Dashboard โดย
การทดสอบใช้งานระบบโทรศัพท์ VOIP กรณี ศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
สงขลาสามารถตรวจสอบและค้นหาหัวโทรศัพท์ VOIP ได้ถูกต้อง %
ด้วยโปรแกรม PHP script ทีควบคุมการทํางานอัตโนมัติผา่ น Crontab

การใช้บ ริ ก ารพื นฐานในปั จ จุ บ ัน มี ก ารแทนที ที สํา คัญ ของ
ระบบตูส้ าขา (Private Automatic Branch Exchange- PABX) ทีใช้งาน
ภายในองค์กร เพือเชื อมต่อไปยังระบบโทรศัพท์ภายนอก แต่ได้มีการ
พัฒ นาระบบโทรศัพ ท์ สํ า หรั บ ยุ ค ของโลกสื อสารที ปรั บ ไปสู่ ร ะบบ
อินเทอร์ เน็ต ซึ งได้รับความนิยมอย่าง วอยซ์โอเวอร์ ไอพี (Voice over IPVoIP) [ ] ซึ งต้องใช้ควบคู่กบั หัวเครื องโทรศัพท์เฉพาะของ VOIP หรื อ
หากต้องการใช้หัวเครื องโทรศัพท์แบบธรรมดาร่ วมกับอุปกรณ์ Analog
Telephone Adapter โดยถือเป็ นทางเลือกทีสามารถแทนทีระบบโทรศัพท์
แบบเดิ มได้อย่างมี ประสิ ทธิ ภาพ โดยมี พืนฐานของโปรแกรมแอสเทอ
ริ สท์(asterisk) [2]โอเพนซอร์ สซอฟต์แวร์ และผลิตภัณฑ์เชิงธุรกิจได้แก่
Cisco และ Alcatel สําหรับโครงสร้างการให้บริ การทีผูว้ ิจยั ขอกล่าวใน
เนื อหา สํา หรั บ ที มี ของแนวคิ ด งานวิ จ ัย เน้น ในส่ ว นของการออกแบบ
ระบบตรวจสอบการให้บริ การหัวเครื องโทรศัพท์ VOIP ทีปลายทาง เพือ
ขันตอนของการให้บริ การหัวเครื องโทรศัพท์จะทําการลงทะเบียนเข้าสู่
ระบบและได้รับการกําหนดหมายเลขพืนฐาน จากระบบส่ วนกลางซึ ง
หมายเลขนี ถู ก ผูก กับ อุ ป กรณ์ ชิ นนัน หากมี ก ารย้า ยไปในจุ ด อื นของ
เครื อ ข่ า ยโดยอัต โนมัติ โดยงานวิ จ ัย นี ทํา การออกแบบใช้ง านกับ หั ว
เครื องโทรศัพท์ VOIP หรื อ Cisco IP Phone รุ่ น CPและ Cisco
Unified CM Administration เพือออกแบบระบบตรวจสอบการให้บริ การ
หัวเครื องโทรศัพท์ VOIP ทีมี Dash board หรื อ กระดานแสดงผลทีให้
ข้อมูลตามรายละเอียดหมายเลขโทรศัพท์ทีทางหน่วยงานระบุ เพือแสดง
สถานการณ์ เ ชื อมต่ อ การให้ บ ริ การ โดยนํ า รู ปแบบของ Bootstrap
Framework ทีได้รับความนิยมทีมีชือว่า “SB Admin 2” ทีเหมาะสมใน
การรายงานการให้บริ การอุปกรณ์เครื อข่ายสําหรับผูด้ ูแลระบบ
ในงานวิจยั นี ประกอบด้วยหัวข้อดังนี ทฤษฎี และงานวิจยั ที
เกี ยวข้อ ง การออกแบบและพัฒ นาระบบ ผลการทดลองระบบ และ

คําสําคัญ: ระบบรายงาน, VOIP, โพรโตคอล SIP, Bootstrap

Abstract
Nowadays, the voice-over-IP technology and a SIP trunk are
widely used in most organizations to replace a classic telephone service.
VOIP uses a call agent which is monitoring system of VOIP product. It
does not provide a real-time dashboard. This problem leads to our
research which develops a monitoring for the service with the “SB
Admin 2” theme of Bootstrap framework. This theme provides a
dashboard display and has a user-friendly interface which is easy for
administrator to monitor the service. Our monitoring system uses PHP’s
script with crontab service. The results with a real VOIP system of
Songkhla Rajabhat University show that the system can detect all of
VOIP phone.
Keywords: Monitoring, VOIP, SIP protocol, Bootstrap
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สรุ ปผล เพือให้ขอ้ มูลของการให้บริ การ VOIP และผลของการพัฒนา
ระบบทีสามารถแสดงสถานะของหัวเครื องโทรศัพท์เหล่านี

ในการให้บริ การและภายหลังหัวเครื องโทรศัพท์จะทําการสื อสารกัน
โดยตรงซึงสามารถติดตังได้หลายแบบซึงได้รับความนิยมดังนี
บหน่วยงานขนาดเล็กที
 การใช้ บริการ SIP trunk ภายนอก ซึ งสําหรับหน่
ไม่ ตอ้ งการลงทุ นหรื อมี หมายเลขจํานวนน้อยสามารถเชื อมตรงสู่
ภายนอก ซึ งวิธีการนี ไม่เหมาะสมกับหน่ วยงานทีมีความต้องการใช้
หมายเลยภายนอกจํา นวนมาก เพราะทุ ก หั ว เครื องโทรศัพ ท์ มี
ค่ า ใช้จ่ า ยรายเดื อ น โดนสรุ ป มี รู ป แบบเดี ย วกับ การขอหมายเลข
โทรศัพท์จากภายนอกในอดี
ากภายนอกในอดีต

. ทฤษฎีและงานวิจยั ทีเกียวข้ อง
อให้ขอ้ มูลและความรู ้พืนฐานของการทํางานในระบบโดย
งานในระบบโดย
เพือให้
มารอ้างอิงงานวิจยั ทีเกียวข้องกับ VOIP และการให้บริ การในปั จจุบนั

. งานวิจยั ทีเกียวข้ อง
สํา หรั บ ระบบรายงานสถานเครื ออข่ข่ า ยหรื อ อุ ป กรณ์ ไ ด้ถู ก
ศรและ
และ
นําเสนออย่างต่อเนืองและหลากหลาย โดยงานวิจยั ของ อุทยั วังชัยศร
คณะ [ ] ทีทําการใช้โพรโตคอล
โพรโตคอล SNMP ร่ วมกับพิกดั แผนทีของ Google
map เพือรายงานสถานะของอุปกรณ์บนทางด่วนพิเศษ และงานวิจยั ของ
จีรวัฒน์ เตวิน และคณะ ทีนําแนวคิดของ Internet of Thing มาทําการวัด
ค่ามิเตอร์ นาและไฟฟ้
ํ
าด้วยเครื องมื อแบบไร้ สาย [ ] และ วีระยุทธ คุ ณ
รัตนสิ
ตน รริิ [ ] ทีออกแบบระบบเฝ้ าระวังห้องศูนย์ขอ้ มูลด้วยเครื องมื อจับ
MQ- วัดอุณหภูมิ Testo H และวัดกระแส TZ L ซึ งงานวิจยั
ควัน MQ
ฒนาระบบสําหรับหัวเครื องโทรศัพท์ VOIP เนื องจากส่ วน
นีออกแบบพัฒนาระบบสํ
ได้ถูกสร้างมากับระบบ Call agent/เกตเวย์
รายงานนี ไม่ได้
agent/เกตเวย์ SIP และไม่มี
Real time
รายงานแบบ Real-time

รูปที 2 การใช้บริ การ SIP trunk ภายนอก [ ]
 การติดตัง SIP trunk ไว้ ภายในและเชือมต่ อออกภายนอก ถือเป็ น
รู ปแบบเดียวกับการติดตัง PABX ในอดีต ซึงหมายเลขทีติดต่อออก
ภายนอกเฉพาะ SIP trunk ทีจําเป็ นสามารถสลับกันใช้งานได้ ด้วย
ความสามารถพืนฐานของระบบโทรศั
นฐานของระบบโทรศัพท์ทีนํามาออกแบบ VOIP ใน
ปั จจุบนั โดยระบบทีพัฒนาขึนนีทํางานอยูใ่ นรู ปแบบนีเช่นกัน ซึ ง
ได้รับความนิยมสู งทีสุ ดในปั จจุบนั

. โพรโตคอล Session Initiation Protocol (SIP
SIP))
The Session Initiation Protocol (SIP
SIP) [1] อยูใ่ นกลุ่มของ
มาตรฐาน RFC
ทีให้บริ การโปรแกรมประยุกต์ในรู ปแบบสัญญาณ
ทุกรู ปแบบเช่น สัญญาณเสี ยง สัญญาณภาพ และสื อมัลติมีเดีย เน้นหนัก
Real time session ทีมีการให้บริ การตามรู
บริ การแบบ Real-time
ารตามรู ปที 1

รู ปที 3 การติดตัง SIP trunk ไว้ภายในและเชือมต่อออกภายนอก [ ]

3.3 การออกแบบและพัฒนาระบบ
การพัฒนาระบบเลือกใช้ Bootstrap Framework ทีได้รับความ
นิยมในปั จจุบนั ร่ วมกับการสร้างคําสัง PHP script เพือทําการเรี ยกใช้งาน
คําสังทีเกียวข้องกับระบบเครื อข่ายทีสําคัญได้แก่ fsockopen get_headers
และ get_data โดยจะอธิ บานในการออกแบบ และกระบวนการทํางาน
ของระบบโดนละเอียดต่อไป

ารโพรโตคอล
รู ปที 1 รู ปแบบการให้บริ การ
โพรโตคอล SIP [ ]

. บริการ VOIP
เป็ นบริ การทีมีแพร่ หลายในหลายประเทศทีช่วยลดค่าใช้จ่าย
โดยสําหรับบริ การ SIP ทีไม่คิดค่าบริ การทีนิ ยมได้แก่ GetOnSip IPTel
Ekiga SIP Service Sip Sip และ AntiSIP [ ] ซึ งในประเทศไทยการ
ให้ บ ริ การในระดับ องค์ ก รได้แ ก่ บริ ษัท กสท โทรคมนาคม จํา กัด
(มหาชน) และ บริ ษทั ทีโอที จํากัด(มหาชน) ซึ งถือเป็ นรัฐวิสาหกิจทีดูแล
ทังระบบอิ นเทอร์ เ น็ ตและการสื อสาร โดยรู ป แบบการให้บ ริ ก ารของ
VOIP หรื อ SIP ต้องมีโครงสร้างหลักคือ Call agent หรื อ เครื องแม่ข่าย

การออกแบบกรอบแนวคิ
. การออกแบบ
กรอบแนวคิด
จากการออกแบบกรอบ
จากการออกแบบ กรอบแนวคิ
แนวคิ ด ของ ระบบรายงานการ
ระบบ รายงานการ
ให้บริ การหัวเครื องโทรศั
องโทรศัพท์ VOIP กําหนดส่ วนงานตามรู
นงานตามรู ปที 4 สําหรับ
ผูด้ ูแลระบบไว้ได้แก่ System Configuration VOIP Dashboard จัดการ
หมายเลข และรายงานสรุ ป
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ดังนันตัวระบบเมือทําการเก็บข้อมูลหัวเครื องโทรศัพท์ไว้แล้ว
หากเกิดการติดต่อกับหัวเครื องใดในกระบวนการ “Check online” ไป
ระบบทําการสร้างข้อความเตือน (Alert) ทีนําไปแสดงผลทันทีบนหน้า
กระดานแสดงผลพร้ อ มบัน ทึ ก ข้อ มู ล เข้า สู่ ฐ านข้อ มู ล เพื อนํา ไปออก
รายงาน โดยสามารถปรั บ ปรุ ง เวลาเมื อเวลาผ่ า นไปเพื อให้ ท ราบถึ ง
ระยะเวลาทีถูกแจ้งเตือนดังกล่าว

>
sed
<<u
>

. การออกแบบส่ วนประกอบทางด้ านฮาร์ ดแวร์
โครงสร้างการให้บริ การมีอุปกรณ์ทีสําคัญอย่าง Router และ
เครื องแม่ข่ายทีให้บริ การ เพือเชือมข้อมูลเข้าสู่เครื อข่ายหลัก ซึงการเชือม
ไปสู่ SIP trunk ใช้ช่องทางคนละเส้นทางกับการให้บริ การเครื อข่าย
อินเตอร์เน็ตหลัก ซึงผูใ้ ห้บริ การเชือม SIP trunk เข้ามาตรงจากทางผู ้
ให้บริ การตรงเพือควบคุ่มความเร็ วและคุณภาพของสัญญาณเสี ยง และจึง
นําเข้ามาสู่เกตเวย์ของ SIP เพือให้บริ การภายใน โดยแยกเครื อข่ายเสมือน
(VLAN) ตามรู ปที 6 โดยระบบโทรศัพท์แบบ VOIP ในการให้บริ การเพือ
ใช้กบั ระบบทีพัฒนาขึนนีมีจาํ นวนหัวเครื องรวมทังสิ น หัวเครื อง แต่
ไม่ได้เปิ ดใช้ทุกเครื องเนืองจากในบางอาคารผูใ้ ช้มีหวั เครื องมากกว่า
เครื อง

รู ปที 4 Use Case Diagram ของระบบ
โดยส่ วนทีถูกออบแบบให้ทาํ งานอัตโนมัติทีควบคุมเวลาคือ
“Scan VOIP Phone” – กําหนดทํางานวันละ ครัง “Check inline VOIP
Phone” – กําหนดทํางานทุก นาที โดยควบคุมจาก Crontab ของ
ระบบปฏิบตั ิการลินุกส์ ส่ วนการออกแบบ โดยผูด้ ูแลระบบต้องกําหนด
หมายเลขเครื อข่ายทีต้องการให้ทาํ การค้นหาหัวเครื องโทรศัพท์ Cisco IP
Phone รุ่ น CPซึ งมีเอกลักษณ์ทีสําคัญคืออุปกรณ์รุ่ นนี มีหน้าเว็บ
แสดงข้อ มู ล ที ชื อว่ า “Device_Information.html” และไม่ ร องรั บ การ
ทํางานของโพรโตคอล SNMP ซึ งเป็ นโพรโตคอลพืนฐานทีสามารถให้
ข้อ มู ล อย่า งละเอี ย ด ผูว้ ิ จ ัย จึ ง จํา เป็ นต้อ งตรวจสอบพอร์ ต สํา หรั บ
บรรทัดที ด้วยคําสัง fsockopen เพือสื อสารไปด้วยพอร์ต ในรู ปที 5
foreach ( $address ) {
@fsockopen($address , );
if ($fp)
{
@get_headers = 'http://'.$address.'/Device_Information.html'
If ( $web_header == " ") {
@get_data($url)
Search (“MAC Address”)
Search (“Phone DN”)
Store to MySQL
}
}
}

รู ปที 6 โครงสร้างการให้บริ การ VOIP

. การออกแบบและพัฒนาซอฟต์ แวร์
สําหรับการพัฒนาระบบจากรู ปแบบของ Bootstrap ทีเลือกธี ม
แบบ “SB Admin 2” ทีมีหน้ากระดานแสดงผล และตารางพร้อมกับกราฟ
แสดงผลหลากหลายรู ป แบบที เหมาะสมกับ รู ป แบบการสร้ า งระบบ
ตรวจสอบสถานะของงานบริ การเครื อข่าย ทีมีความสวยงาน โดยเลือก
ส่ วนแสดงผล ซึ งมีรูปแบบการทํางานตามรู ปที 7 สําหรับการทํางานของ
ระบบถูกออกแบบแยกเป็ น ส่ วนหลักดังนี
 ส่ วนทํางานอัตโนมัติ เป็ นไฟล์ PHP script ทีทําการตรวจหาหัว
เครื องโทรศัพท์ทีกําหนดเครื อข่ายโดยผูด้ ูแลระบบ เมือได้หมายเลข
IP address และค่า MAC address พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ นําไป
บันทึกเข้าสู่ ฐานข้อมูล MySQL และนํามาตรวจสอบสถานะซําทุก
นาที ด้วยโปรแกรม Crontab

รู ปที 5 Pseudo Code ของการ Scan VOIP Phone
โดยบรรทัดที - ออกแบบให้ทาํ การอ่านค่าเว็บทีตอบกลับ
สมบูรณ์ดว้ ยสถานะ ซึ งเมืออ่านหน้าเว็บได้ จึงทําการค้าหาส่ วนของ
Mac Address และ DN เพือนําไปบันทึกข้อมูลลงฐานข้อมูลสําหรับให้
กระบวนการ “Check online” ตรวจสอบต่อไป ซึ งผูว้ ิจยั ตรวจสอบ
อุปกรณ์เพือวิเคราะห์ว่าเป็ นหัวเครื องโทรศัพท์ VOIP ด้วยหน้าเว็บ
ดังกล่าวและค้นหาค่าทีสําคัญคือ “Phone DN” ก่อนบันทึกและนําไป
เทียบกับบัญชีหมายเลขโทรศัพท์ทีมีการลงทะเบียนพร้อมข้อมูลสถานที
และชือผูใ้ ช้ สําหรับนําไปตรวจสอบเพือแสดงผลต่อไป
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 ส่ วนของ Bootstrap ประกอบด้วย การยืนยันสิ ทธิ เข้าสู่ ระบบ การ
จัดการหมายเลขเครื อข่าย การจัดการหมายเลขโทรศัพท์ กระดาน
แสดงผล และหน้ารายงานต่าง
าง ๆ ทีใช้ Jquery PHP และ ภาษา SQL
IP address

SCAN

VOIP
phone

PHP
Script

Status

. สรุปผล
การพัฒ นาระบบรายงานการให้
นาระบบรายงานการให้บ ริ ก ารหัว เครื องโทรศัพ ท์
VOIP เพือใช้ตรวจสอบหัวเครื องโทรศัพท์ VOIP ทีอยูใ่ นเครื อข่ายทีมี
ระบบ Call agent ทีไม่สามารถแก้ไขหรื อใช้งาน SNMP ได้ โดยทําให้
สามารถรายงานผลแบบ RealReal-time
time
และออกแบบด้วย Bootstrap
Framework ทีมีรูปแบบสวยงานและความสะดวกในการใช้งาน ซึ งใน
การพัฒ นาเพิ มเติ ม ในส่ ว นของการตรวจสอบการใช้ง านหรื อ แสดง
หมายเลขโทรออกครังล่าสุ ดเพือนําไปประกอบการบริ การ สําหรับบน
อุปกรณ์เคลือนทีนันสามารถทําได้ดว้ ย Bootstrap Framework

Configuration

MySQL

Admin

Dash board

รู ปที 7 การทํางานของระบบ

. กิตติกรรมประกาศ

ดังนันค่าเริ มต้นของระบบถูกกําหนด โดยผูด้ ู แลระบบและ
ข้อมูลทังหมดถูกบันทึกเข้าสู่ ฐานข้อมูล MySQL และถูกนําเสนอใน
รู ปแบบของกระดานแสดงผล และรายงานต่าง ๆ

ขอขอบคุณสํานักวิทยบริ การและเทคโนโลยีสารสนเทศ และ
คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาทีให้โอกาส
สนับสนุ นเครื องมือและทุนแก่นักศึกษาในการทํางานวิจยั และนําเสนอ
ผลงาน

. ผลการทดลองระบบ
ผลการทดสอบระบบนี กับอุปกรณ์ในเครื อข่าย พบว่าสามารถ
ให้ขอ้ มูลหัวเครื องโทรศัพท์ได้
ได้ถูกต้องครบตามจํานวนทีมีอยูใ่ นเครื อข่าย
จริ ง % ซึ งทําการทดลองปิ ดหัวเครื องโทรศัพท์บางส่ วน และได้ผล
ตามจํานนวนที
วนทีกําหนด โดยปรากฏหน้ากระดานแสดงผลตามตัวอย่างจริ ง
ในระบบและมีการแจ้งเตือนด้วยหมายเลขทีถูกต้อง
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รู ปที 8 กระดานแสดงผลหัวเครื องโทรศัพท์ VOIP
จากรู ปที 8 กระดานแสดงค่าหมายเลขโทรศัพท์ทงหมดที
จากรู
ั
ทํา
การลงทะเบียนไว้ พร้อมหัวเครื องโทรศัพท์ VOIP ทีทําการเชือมต่อบน
ยตลอดเวลาและรายงานหั
เครื อข่ายตลอดเวลา
และรายงานหัวเครื องโทรศัพท์ VOIP ทีขาดการ
อสารจากรายการ
ลา
สื อสารจาก
รายการเครื
เครื อง VOIP พร้อมการแจ้งเตือนแบบระบุเววลา
ลระบบสามารถตรวจสอบแบบ
แบบ Real-time
Real time ซึ งเทียบกับหน้า
เพือให้ผดู ้ ูแลระบบสามารถตรวจสอบ
แสดงผลของระบบ
แสดงผลของ
ระบบ VOIP ทีมีเดิ มของผูผ้ ลิตในรู
ในรู ปที พบว่ามีเพียง
รายละเอียดหัวเครื องโทรศัพท์ VOIP เท่านัน

รู ปที หน้าแสดงผลของระบบ VOIP ของผลิตภัณฑ์
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การพัฒนาระบบเตือนภัยจากการรุ กลา้ จากนา้ เค็มด้ วยเทคนิคไอโอที
Development of water salinity contaminated alert Based on IoT
ณัฐพงศ์ พันธุนะ1 สมเกียรติ ทองแก้ว2
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information — water salinity level, water temperature, date and time of
record — is displayed on smart phones using WisServ Web
Application. As a result, a controlling system and water quality
protection operates under controlling constraints and the information is
transmitted over a communication networks in real-time.

บทคัดย่ อ
บทความวิ จยั นี้ มีวตั ถุ ป ระสงค์เพื่ อช่ วยเหลื อและฟื้ นฟู ส วน
ผลไม้โดยเฉพาะสวนทุเรี ยนในจังหวัดนนทบุรี ให้สามารถต่อสู ้กบั ปั ญหา
ของคุณภาพน้ าที่ต่าแล้วนามาใช้ในการเกษตรโดยมุ่งเน้นไปในเรื่ องของ
การป้ องกันปั ญหาการรุ กล้ าของน้ าเค็มที่ปะปนมาในแม่น้ าเจ้าพระยาซึ่ ง
จะทวีค วามรุ่ น แรงมากขึ้ น ในทุ ก ๆปี โดยน าเทคโนโลยีอิ น เทอร์ เน็ ต
ออฟธิ ง ค์ หรื อ IoT เข้า มาประยุ ก ต์ ร่ ว มกั บ วิ ศ วกรรมเซนเซอร์ แ ละ
ทรานสดิ วเซอร์ เช่ น ทรานสดิ วเซอร์ ตรวจวัดความเค็ม ทรานสดิ วเซอร์
วัดความดัน ทรานสดิ วเซอร์ วดั อัตราการไหล และ เซนเซอร์ วดั อุณหภูมิ
เป็ นต้น โดยนาสัญญาณขาออกที่ได้จากเซนเซอร์ แต่ละตัวไปบันทึกค่ า
และถูกส่ งข้อมูลไปบนฐานข้อมูล (Database) ด้วย GPRS data logger รุ่ น
CL27 ข้อมูลต่างๆ เช่น ระดับความเค็มของน้ า อุณหภูมิในน้ า วันที่ และ
เวลาที่จดั เก็บ จะถูกบันทึกและแสดงผลได้บนอุปกรณ์สมาทโฟนทัว่ ๆไป
โดยพัฒ นาบนโปรแกรม WisServ Web Application ซึ่ งผลการทดลอง
พบว่าระบบการควบคุมและป้ องกันคุณภาพของน้ าสามารถใช้งานได้ตาม
เงื่อนไขของตัวควบคุ ม และสามารถส่ งข้อมูลผ่านเครื อข่ายข้อมู ลได้ใน
เวลาจริ งได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ

Keywords: Internet of Thing, salinity level, orchard

1. บทนา
งานวิจยั นี้ ได้เริ่ มดาเนิ นการมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2557 จนถึงปั จจุบนั
และดาเนิ นการต่อเนื่ องต่อไปในอนาคต โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อช่วยเหลื อ
ให้ เกษตรกรผูท้ าสวนทุ เรี ยนในจังหวัด นนทบุ รี ให้ ส ามารถฟื้ นฟู แ ละ
อนุ รักษ์พนั ธุ์ทุเรี ยนของจังหวัดนนทบุรีให้คงอยูก่ บั ประเทศไทยต่อไปได้
เพราะจังหวัดนนทบุ รีเป็ นจังหวัด ที่ ข้ ึ น ชื่ อในเรื่ องของ พัน ธุ์ ทุ เรี ยนที่ ดี
ที่สุดติดอันดับโลก โดยจัดว่าเป็ นผลไม้ทางวัฒนธรรมที่รู้กนั ในด้านของ
รสชาติ ว่าดี ที่สุดและมี ราคาที่ สูงมาก หน่ วยงานภาครั ฐได้มีโครงการเข้า
มาช่ วยเหลื อและให้ความรู ้ กบั เกษตรกรในการต่อสู ้กบั ภัยพิบตั ิต่างๆที่ มี
ผลต่อต้น ทุ เรี ยน เมื่ อปลายปี พ.ศ.2554 เกิ ด เหตุ การณ์ น้ าท่ วมครั้ งใหญ่
หรื อเรี ยกกัน ว่า มหาอุ ท กภัย ซึ่ งเป็ นอุ ท กภัยที่ รุน แรงที่ สุ ด ครั้งหนึ่ งใน
ประวัติศาสตร์ ของประเทศไทยและจัดว่ามีมูลค่าความเสี ยหายที่มากที่สุด
เป็ นอัน ดับ ที่ 4 ของโลก[1] โดยส่ ง ผลกระทบต่ อ บริ เวณลุ่ ม แม่ น้ า
เจ้าพระยาและลุ่มน้ าโขงเป็ นอย่างมาก
จังหวัดนนทบุรีซ่ ึ งเป็ นจังหวัดในภาคกลางที่ ต้ งั อยู่ในบริ เวณ
ลุ่มแม่น้ าเจ้าพระยา ได้รับภัยพิบตั ิที่จดั อยูใ่ นขั้นวิกฤตที่สูงมาก ปริ มาณน้ า
มวลใหญ่ได้ไหลเข้าท่วมพื้นที่สวนทุเรี ยนและสวนผลไม้อื่นๆได้รับความ
เสี ยหายเต็มพื้นที่ การทาเกษตรกรรม สวนผลไม้ท้ งั หมดจมอยูใ่ นน้ านาน
มากกว่า 150 วัน หรื อ 5 เดื อน (ปลายกรกฎาคม พ.ศ. 2554-มกราคม พ.ศ.
2555) ส่ งผลให้ตน้ ทุเรี ยนตั้งแต่ขนาดเล็กไปจนถึ งขนาดใหญ่ยืนต้นตาย
เกือบทั้งหมด
หลังจากภัยพิบตั ิผ่านไปเหลื อเพียงบางพื้นที่ที่รอดพ้นจากภาย
พิ บ ตั ิ ค รั้งนี้ ซ่ ึ งมี ไม่ ถึ ง 5 เปอร์ เซ็ น ต์จากสวนทุ เรี ยนทั้งจังหวัด นนทบุ รี

คาสาคัญ: อินเทอร์เน็ตออฟธิงค์, ระดับความเค็ม, สวนผลไม้

Abstract
In order to improve the quality of traditional fruit in
Nonthaburi, especially durian, the water quality, which is used in
agriculture, needs to be considered. The main issue that affects the
water quality is the encroachment of saline water contaminated in Chao
Phraya River waters. Moreover, the quantity of contaminated saline
water increases continually. To address this issue, an Internet of Thing
(IoT) technology is applied with a sensor and transducer, such as
salinity transducer, pressure transducer, flow rate transducer and
temperature transducer. The measured data from sensors are recorded
and transmitted to the Database via GPRS data logger model CL27. The
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ต่อมาเมื่อพื้นที่ของสวนทุเรี ยนเริ่ มน้อยลงโครงการหมู่บา้ นจัดสรรที่เข้า
มาประชิ ดสวนใกล้เพิ่ม มากขึ้ น ทาให้ ได้รับ ผลกระทบของน้ าเสี ยที่ ถู ก
ปล่อยลงแม่น้ าลาคลอง จนทาให้เกษตรกรไม่สามารถนาน้ าเสี ยมาใช้รด
ต้นทุเรี ยนได้อีกเนื่ องจากพบว่าต้น ทุเรี ยนเริ่ มเหี่ ยวเฉาและน้ าที่ เข้ามามี
ความเค็มสูงขึ้น ดังนั้น ในบทความวิจยั นี้ จะนาเสนอขั้นตอนการเฝ้าระวัง
ป้ องกันและวิธีแ ก้ไขปั ญหาน้ าเค็ม และน้ าที่ ไม่ได้มาตรฐานด้วยวิธีก าร
ทางวิศวกรรมไฟฟ้าและเคมี

3.การออกแบบระบบเครื อข่ าย
ในการออกแบบและดาเนิ นการ โดยใช้อุปกรณ์ ส่ งสัญญาณ
การตรวจวัดเข้าสู่ ระบบอิ นเตอร์ เน็ ตโดย GPRS Data Logger CL27 เป็ น
อุปกรณ์ที่ทาหน้าที่รวบรวมข้อมูลจากอุปกรณ์ภาคสนาม (Field Devices)
เช่ น PLC, Power Meter, Flow Meter, Analog Module ฯลฯ ที่ สื่อสารไร้
สายด้วยระบบ GSM คล้ายกับการทางานของโปรแกรม SCADA และทา
การส่ งข้อมู ลให้กบั เครื่ องเซิ ร์ฟเวอร์ เพื่อจัด เก็บลงฐานข้อมู ล โดยอาศัย
โมเด็ม UMTS/HSDPA (3G Modem) ที่ ถู ก ติ ด ตั้งไว้ภายในตัวเครื่ องส่ ง
สัญ ญาณ ผ่านเครื อ ข่ ายโทรศัพท์ไร้ ส ายระบบ GSM (ซึ่ งมี ผูใ้ ห้ บ ริ ก าร
ภายในประเทศหลายรายเช่ น AIS, DTAC, TRUE, TOT ฯลฯ) เพื่ อ ให้
สะดวกต่อพื้นที่การทางานของสวนตัวอย่าง ซึ่ งไม่มีอุปกรณ์รับสัญญาณ
อิ น เตอร์ เน็ ตและสะดวกต่ อการรวมรวบข้อมู ลการตรวจวัด จากอุ ป กณ์
ต่างๆ เพื่อเก็บบันทึกข้อมูลในการวิเคราะห์และนาข้อมูลไปพัฒนาเพื่อให้
สวนตัวอย่างมีศกั ยภาพในการบริ หารจัดการได้สูงสุ ดและเชื่ อมโยงข้อมูล
ของสวนต่างๆ เข้าด้วยกัน

2.ระบบป้องกันและเตือนภัยจากการรุ กลา้ ของนา้ เค็มแบบทุ่นลอย
การวิจยั นี้ ดาเนิ น การออกแบบและน าเทคโนโลยี IoT หรื อ
Internet of Thing เข้ามาเพื่ อ ช่ ว ยแก้ ปั ญ หาทางการเกษตร โดยการน า
อุ ป กรณ์ ที่ บ ั น ทึ ก ข้ อ มู ล ผ่ า นสั ญ ญาณระบบ GPRS เข้ า สู่ เครื อข่ า ย
อินเตอร์ เน็ต โดยใช้อุปกรณ์บนั ทึกข้อมูล GPRS Data Logger รุ่ น CL27
มาประยุกต์ใช้งานร่ วมกับเทคโนโลยีเซนเซอร์ และทรานสดิวเซอร์ ในการ
ตรวจวัด ค่ าพารามิ เตอร์ ต่ างๆ อาทิ เครื่ องวัด ค่ าความเค็ ม ของน้ า และ
เครื่ องวัดค่าอุณหภูมิน้ า Salinity meter รุ่ น CON3000 ซึ่ งอุปกรณ์ดงั กล่าว
ถูกติดตั้งจริ งอยูบ่ ริ เวณริ มคลองบางกอกน้อย บ้านบางอ้อยช้าง ต.บางสี
ทอง อ.บางกรวย จ.นนทบุ รี ซึ่ งเป็ นชุ ม ชนชาวสวนทุ เรี ยนที่ ไ ด้ รั บ
ผลกระทบจากปั ญหาน้ าเค็ ม และเครื่ องวัด ค่ า แรงดั น น้ า Pressure
Transmitter รุ่ น DT21, เครื่ องวัดค่าอัตราการไหลของน้ าชนิ ดอัลตร้ าโซ
นิ ค Ultrasonic Flowmeter รุ่ น ALSONIC-EG ถู ก ติ ด ตั้งอยู่บ ริ เวณแหล่ ง
ท่องเที่ยวเชิ งเกษตร แปลงอนุ รักษ์ทุเรี ยนนนท์ ของนางมะลิ วลั ย์ หาญใจ
ไทย ซึ่ งตั้งอยู่เลขที่ 34/2 หมู่ที่ 3 ตาบลบางรัก น้อย อาเภอเมือง จังหวัด
นนทบุ รี ในการตรวจวัด และแสดงผลเพื่ อ น าค่ าจากการตรวจวัด ไป
ควบคุมการจ่ายน้ าของสวนทุเรี ยนให้มีประสิ ทธิ ภาพ สามารถเฝ้ามองและ
ควบคุ ม ระบบได้อ ย่างอัต โนมัติ พ ร้ อ มกัน และแสดงผลด้ ว ยอุ ป กรณ์
สมาร์ ทโฟน อาทิ ค่าอุ ณหภูมิ ความดัน ของระบบการจ่ายน้ า คุ ณภาพ
ของน้ าที่ นามาใช้ประโยชน์ และรวมสัญญาณทั้งหมดส่ งผ่านเครื อข่าย
อิ น เทอร์ เน็ ต ให้ ผู้ใ ช้ ง านสามารถเฝ้ ามองสภาวะของสวนทุ เรี ยนได้
ตลอดเวลา จากผลการทดลองพบว่าระบบการควบคุมน้ าสามารถใช้งาน
ได้ตามเงื่อนไขของตัวควบคุมและสามารถส่ งข้อมูลผ่านเครื อข่ายข้อมูล
ได้ในเวลาจริ ง

รู ป ที่ 2 การออกแบบระบบเครื อ ข่ ายการบัน ทึ ก ค่ า และแสดงค่ าผ่ า น
Internet
ระบ บ Centralized Data Logging System ที่ พั ฒ นามาจาก
ระบบฐานข้อมูลบนเซอร์ ฟเวอร์ ทว่ั ไป ที่ สามารถเข้าใจง่ายคื อ CL27 จะ
ส่ ง ข้ อ มู ล สั ญ ญาณ GPRS เข้ า สู่ ระบบเครื อข่ า ยอิ น เตอร์ เ น็ ต ไปยัง
เซอร์ ฟเวอร์ ของระบบ และข้อมูลที่อยู่บนเซอร์ ฟเวอร์ น้ นั สามารถเรี ยกดู
หรื อจัด การได้ทุ กที่ ผ่านเครื่ องคอมพิ วเตอร์ , พีดีเอ, โทรศัพท์เคลื่ อนที่
หรื ออื่ น ๆ ที่ ส ามารถเชื่ อ มต่ อ กั บ ระบบอิ น เตอร์ เ น็ ต ได้ กล่ า วคื อ
Centralized Data Logging System เป็ นระบบจัด เก็ บ ข้อมู ล บนเครื อข่ าย
และเป็ นระบบการจัดเก็บข้อมู ลแบบรวมศูน ย์ โดยนาเอาความสามารถ
ของเซอร์ ฟ เวอร์ แ ละระบบอิ น เตอร์ เน็ ต มาใช้ โดยข้อ มู ล ต่ างๆ จะมา
รวมกันที่เซอร์ ฟเวอร์ และใช้ระบบอินเตอร์ เน็ตเป็ นตัวกระจายข้อมูล ทา
ให้ง่ายต่อการจัดการและเข้าถึงได้ทุกที่ที่มีอินเตอร์ เน็ต โดยไม่จาเป็ นต้อง
มาดึงเอาข้อมูลที่ตวั อุปกรณ์

รู ปที่ 1 เซ็นเซอร์ตรวจวัดค่าน้ าเค็ม CS3500 Process Conductivity Sensor
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4.วิธีการทดสอบและติดตั้งระบบ

รู ปที่ 3 วงจรการต่ออุปกรณ์ชุดตรวจวัดและแจ้งเตือนน้ าเค็ม

ควบคุ มต่างๆ เรี ยบร้ อยแล้ว จากนั้น ทาการลงโปรแกรมแสดงผลและ

รู ปที่ 5 ทดสอบความสมบูรณ์ของระบบตรวจวัดและแสดงผลผ่าน
อุปกรณ์สมาร์ โฟน
3.5 การติดตั้งในพืน้ ที่จริง
การประกอบอุปกรณ์ ที่ผ่านการทดสอบมาแล้ว ลงในตูแ้ บบ

ปรั บ ตั้งระบบอุ ป กรณ์ บ ั น ทึ ก ค่ า และส่ ง ข้ อ มู ล ให้ ก ั บ คอมพิ ว เตอร์

กัน น้ าได้จะถู ก ติ ด ตั้งไว้บ นบ้านของเกษตรกรริ ม แม่ น้ าเจ้าพระยาใกล้

ส่ วนกลางหรื อ Database เพื่อเป็ นแหล่ งข้อมูลกลางในการเก็บบันทึกค่า

คลองบางกอกน้อย อาเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุ รี เพื่ อตั้งเป็ นสถานี

ให้กบั สถานี ตรวจวัด น้ าเค็ม และการเรี ยกดู ค่ าพารามิ เตอร์ ที่ได้จากการ

ตรวจวัดและแจ้งเตือนการรุ กล้ าของน้ าเค็ม

เมื่ อ ท าการต่ อ สายสั ญ ญาณระหว่ างอุ ป กรณ์ ต รวจวัด และ

ตรวจวัดอื่นๆ จากนั้นทดสอบระบบตรวจวัดค่าเซ็ นเซอร์ วดั น้ าเค็ม และ
ระบบส่ งสัญญาณและบันทึ กค่า ซึ่ งได้ผลการดาเนิ นการเป็ นที่เรี ยบร้ อย
และเมื่อทดสอบการส่ งสัญญาณค่าน้ าเค็มเข้าระบบอิ นเตอร์ เน็ ตเพื่ อให้
แสดงข้อมูลการตรวจวัดที่คอมพิวเตอร์ ส่วนกลาง ได้ผลดาเนิ นการเป็ นที่
เรี ยบร้อยตามรู ปที่ 4 และรู ปที่ 5

รูปที่ 6 ชุดตูอ้ ุปกรณ์ตรวจวัดและส่ งสัญญาณ
ทรั พ ยากรที่ ต้องใช้ก ับ ระบบนี้ คื อ ใช้ก ับ แรงดัน ไฟฟ้ า 220
โวลต์ 50 เฮริ์ ต และซิ มโทรศัพท์มือถื อ 1 เบอร์ เพื่อใส่ ลงไปในตัว Data
logger CL27 และนาสมาร์ทโฟนที่ตอ้ งการรับการแจ้งเตือนมาลงทะเบียน

รู ปที่ 4 ทดสอบความสมบูรณ์ของระบบตรวจวัดและแสดงผลผ่านระบบ

ใช้งาน โดยสามารถลงทะเบียนได้สูงสุ ดไม่เกิน 255 เครื่ อง ต่อ 1 สถานี
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สาหรับการตาแหน่งการติดตั้งเซนเซอร์ ต่างๆจะติดตั้งบนทุนลอยน้ าและ

ลงทะเบียนกับสถานี ไว้แล้วในทันที เพื่อดาเนิ นการป้ องกันน้ าเค็มรุ กล้ า
ได้อย่างรวดเร็ ว

ปล่อยชุดหัวเซนเซอร์ให้จมอยูใ่ นน้ าลึก 10 เซนติเมตรเทียบกับระดับของ
ผิวน้ า เพราะในหนึ่งวันระดับความสูงของน้ าในแม่น้ าจะเพิม่ ลดตลอดวัน

ตารางที่ 1 ผลการตรวจคุณภาพน้ าจากแหล่งน้ าทดสอบ
จุดเก็บวัดบางอ้ อยช้ าง
พารามิเตอร์
อุณหภูมิ(Temp.)
ค่าความเป็ นกรดด่าง(pH)
ค่าออกซิ เจนละลาย(DO)
สภาพการนาไฟฟ้า(EC)
ค่าความเค็ม(Salinity)
ค่าความแข็งละลาย
ทั้งหมดในน้ า(TDS)

พิกดั X : 665709
พิกดั Y : 1593734
ค่ าตรวจวัด
28.5

เวลา 10.49
น้ าขึ้น / น้ าลง
หน่ วย
องศาเซลเซี ยส

7.01
0.71

Mg/l

5,670

Us/cm

3.1

Ppt

2,840

Mh/l

3. สรุป

รูปที่ 7 ตาแหน่งติดตั้งชุดตรวจวัดและแจ้งเตือนค่าน้ าเค็ม สถานี วดั บาง

การออกแบบระบบ IoT นี้ ได้ใช้เทคนิ ค ต่ างๆทางวิ ศวกรรม
แต่เงื่อนไขของการออกแบบการทางานจะต้องดาเนิ นการภายใต้ผใู ้ ช้งาน
จริ งแนะน าและตามหลัก การของการท าเกษตร ดังนั้น งานวิ จยั นี้ ได้
ตอบสนองผูใ้ ช้งานได้จริ งตรงต่อความต้องการในระบบนิ เวศของการทา
เกษตรกรรมอย่างแท้จริ ง โดยระบบที่ ออกแบบมี ความซับ ซ้อนไม่ม าก
เพื่อให้ง่ายต่อการบารุ งรักษาต่อไป

อ้อยช้าง
2.7 ผลการทดสอบจากระบบไอโอที (IoT) ที่นาเสนอ
จากรู ป ที่ 4.9 การแสดงผลแบบ Real Time Monitoring คื อ
การแสดงผลค่ าการตรวจวัด ตามเวลาจริ ง ที่ ผู ้ใ ช้ งานเปิ ดดู ผ่ านระบบ
แสดงผล ผูด้ าเนิ น งานวิจยั ได้ทาการปรั บ ตั้งค่าเวลาในการอัพเดทหรื อ
เปลี่ ย นแปลงค่ าการแสดงผลในทุ ก 5 นาที เพื่ อ ให้ ร ะบบเซิ ฟ เวอร์ ที่
ให้ บ ริ การเป็ นไปอย่ า งราบรื่ น ไม่ เ กิ ด ปั ญ หาระบบล่ ม ในกรณี มี ผู ้
ลงทะเบียนเข้าใช้งานพร้อมกันจานวนมาก เนื่ องจากสถานี ตรวจวัดน้ าเค็ม
วัดบางอ้อยช้างทาการติดตั้งหัวเซ็นเซอร์ วดั ค่าน้ าเค็มเพียงชนิ ดเดียว จึงทา
ให้หน้าจอแสดงผลเพียงค่าน้ าเค็มตาแหน่งเดียวเท่านั้น

4. กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุ ณ คุ ณ มนตรี แย้ม ทรั พ ย์ ประธานชมรมอนุ รั ก ษ์
ทุเรี ยนนนท์อาเภอบางกรวย ที่ อานวยความสะดวกในเรื่ องข้อมูลที่เป็ น
ประโยชน์และการลงพื้นที่จริ ง และขอบคุณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลพระนครที่สนับสนุนงานวิจยั นี้ ดว้ ยดีตลอดมา

เอกสารอ้ างอิง
[1] Jicheng Cheng, Shanzhen Yi. Digital Agriculture--One of Application
Domain of Digital Earth [J]. Proceedings of the International
Symposium on Digital Earth. Science Press, 1999
[2] Yong Liang, Xiu-shan Lu, De-gui Zhang, Fu Liang. Study on the
Framework System of Digital Agriculture [J]. Chinese Geographical
Science. 2003, 1(13): 15-19
[3] Xuanli Liu, Macon Nelson, Mohammed Ibrahim. The Value of
Information in Precision Farming. Paper of the Southern Agricultural
Economics Association Annual Meeting, 2008

รู ปที่ 4.9 การแสดงผลแบบ Real Time Monitoring
ผลจากสถานี ติ ด ตั้ง ณ วัด บางอ้อ ยช้ าง โดยเก็ บ ข้อ มู ล เวลา 10.49 น.
อุณ หภูมิในน้ าวัดได้ 28.5 องศาเซลเซี ยส ค่ าความเค็ม สู งถึ ง 3.1 ppt ดัง
ตารางที่ 1 ซึ่ งเกินค่าที่ใช้งานได้สูงมาก (ค่าใช้งานไม่เกิ น 0.2 ppt) ดังนั้น
ระบบดังกล่ าวจะส่ งข้อความสั้น หรื อ SMS ไปยังโทรศัพท์ข องผูท้ ี่ ได้
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การวินิจฉัยโรคสุ กร ด้ วยเทคนิคเพื่อนบ้ านทีใ่ กล้ เคียงทีส่ ุ ด
To Diagnosis of Pig disease by K-Nearest Neighbor
วิไลพร กุลตังวัฒนา1 กริช สมกันธา2 วรนิตย์ ทองอยู่3
1,2
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
3
สานักวิชาศึกษาทัว่ ไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

technique. From all experimental results show that the proposed
techniques is able to provide more accurate diagnosis results efficiently
and visually close to the diagnosis by experts. The proposed method is
very useful in assisting swineherd to accomplish the task and
diagnosing of pig disease efficiently.
Keywords: K-Nearest Neighbor, pig diagnosis, Artificial Intelligence.

บทคัดย่ อ
งานวิจยั นี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อวินิจฉัยโรคสุ กร โดยใช้เทคนิ ค
เพื่ อ นบ้า นที่ ใ กล้เ คี ย งที่ สุ ด ซึ่ งโดยปกติ ใ นการวิ นิ จ ฉัย โรคจะต้อ งใช้
ผู้เ ชี่ ยวชาญแต่ อ ย่ า งไรก็ ต ามผู ้ เ ชี่ ย วชาญไม่ มี เ วลามากพอในการ
วินิจฉัยโรคจานวนมากได้ ดังนั้นงานวิจยั นี้ จึงได้เสนอวิธีการอัตโนมัติใน
การวินิจฉัย โรคสุ ก รเพื่ อลดเวลาและอี ก ทั้งยัง มี ค วามถู ก ต้องในระดับ
เดี ย วกัน กับ ผู้เ ชี่ ย วชาญ ในงานวิ จ ัย ได้ใ ช้ คุ ณ ลัก ษณะเด่ น จ านวน 23
คุณลักษณะเด่นสาหรับการวินิจฉัยโรคสุ กร และคุณลักษณะเด่นทั้งหมด
จะถู กนาไปเป็ นอิ นพุตของกระบวนการเพื่อนบ้านที่ใ กล้เคี ยงที่ สุด ใน
งานวิ จ ัย นี้ ผู้วิ จ ัย ได้ ท าการเปรี ยบที ย บผลลัพ ธ์ จ ากวิ ธี ที่ น าเสนอกั บ
ผูเ้ ชี่ ยวชาญ ซึ่ งข้อมูล จากผูเ้ ชี่ ยวชาญคื อข้อมูล ความจริ ง อี ก ทั้งในการ
ทดสอบประสิ ทธิ ภาพได้ใช้วิธีการแบ่งส่ วนที ละหนึ่ งในการตรวจสอบ
จากผลการทดลองแสดงให้เห็ นว่าวิธีการที่นาเสนอมีความถูกต้องในการ
วิ นิ จ ฉัย ใกล้เ คี ย งกับ ผู ้เ ชี่ ย วชาญ ซึ่ งจากงานวิ จ ัย ที่ น าเสนอจะเป็ น
ประโยชน์เ ป็ นอย่างมากส าหรั บ ผูเ้ ลี้ ยงสุ กรในการวิ นิจฉัยโรคสุ ก ร ได้
อย่างมีประสิ ทธิภาพ
ค าส าคัญ : เพื่ อ นบ้ า นที่ ใ กล้ เ คี ย งที่ สุ ด , การวิ นิ จ ฉั ย โรคสุ ก ร,
ปัญญาประดิษฐ์

1. บทนา
ประเทศไทยเป็ นประเทศที่มีศกั ยภาพในการผลิ ตสุ กรแต่ละปี
ผลิตสุ กรได้ประมาณ 10 – 12 ล้านตัว โดยในลักษณะการผลิ ตสุ กรส่ วน
ใหญ่ ผลิ ตในระดับเกษตรกรรายย่อยหรื อการเลี้ ยงแบบพื้น บ้าน ปั จจัย
สาคัญที่มีผลต่อกาไรและทุนเกิ ดขึ้นแก่ชาวเกษตรกรรายย่อยและเจ้าของ
ฟาร์ มสุ กรคือ การควบคุ มป้ องกันและรั กษาโรคที่ เกิ ดในสุ กร โรคสุ กร
สามารถแพร่ ระบาดโดยเชื้ อไวรัสชนิ ดต่างๆ ได้ [6] ในบางครั้งเมื่อเกิ ด
โรคระบาดขึ้นเกษตรกรอาจไม่รู้ว่าสุ กรของตนได้รับเชื้ อ ถ้าไม่ได้รับการ
รักษาที่ ทนั ท่วงทีก็อาจจะทาให้โรคกระจายไปยังสุ กรตัวอื่นๆ ได้ ดังนั้น
ถ้ามีเครื่ องมื อที่ เหมาะสมในการช่ วยเหลื อเกษตรกรในการช่ วยเหลื อที่
ถู ก ต้องก็ จะท าให้ เ กิ ด การพัฒนาระบบการเลี้ ย งสุ ก รของประเทศให้ ดี
ยิง่ ขึ้น ในปัจจุบนั เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ในทางปั ญญาประดิษฐ์ได้มีการ
พัฒนาอย่างต่ อเนื่ องเพื่ อให้ ค อมพิ วเตอร์ ส ามารถตัด สิ น ใจแทนมนุ ษย์
หรื อช่ วยเหลื อมนุ ษย์ในงานด้านต่างๆ [1]-[5] ซึ่ งผลการนาไปใช้ในด้าน
ต่างๆ ก็จะมีท้ งั ประสบผลสาเร็ จหรื อบางส่ วนไม่ประสบผลสาเร็ จ แต่ถึง
อย่างไรก็ตามทาให้เราได้ขอ้ สรุ ปบางส่ วนเพื่อการพัฒนาขั้นต่อไป ดังนั้น
ในงานวิจยั นี้ จึงได้นาเสนอวิธีการนาเอาเทคโนโลยีทางปั ญญาประดิ ษฐ์มา
ประยุก ต์ใ ช้ก ับ งานทางด้า นปศุ สัตว์เ พื่อ พัฒนากระบวนการผลิ ตให้ มี
คุณภาพยิ่งขึ้น ดังนั้นในงานวิจยั จึ งได้ศึกษาเทคนิ คเพื่อนบ้านที่ใกล้เคียง
ที่สุด [7]-[8] มาช่ วยในการวิเคราะห์ผ่านระบบออนไลน์ โดยจะจาแนก
ประเภทของโรคโดยวิเคราะห์ จากข้อมูลลักษณะอาการที่สงั เกตได้ ทาให้
ผูใ้ ช้สามารถวิเ คราะห์ ค วามเสี่ ยงเบื้ องต้น ด้วยตนเองว่าแต่ ล ะอาการที่
เกิดขึ้นในสุ กรมีความน่ าจะเป็ นโรคใด พร้ อมให้คาอธิ บายข้อมูลพื้นฐาน
ของโรคสุ กรคือ อาการ สาเหตุ การให้วคั ซี น การรักษาโรคเบื้องต้น การ
แพร่ ระบาด และการป้ องกัน เพื่อเป็ นประโยชน์แก่ผใู ้ ช้ต่อไป

Abstract
This paper presents an efficient method to diagnosis of pig
disease by K-Neareast Neighbor (K-NN) technique. Normally, the
traditional method for diagnosing the pig disease can be diagnosed by
expert human. Sometimes, expert human don’t have time enough for
diagnosing many pig. So an automatic method for diagnosing the pig
disease is proposed to reduce the analysis time with similar accuracy
level compared to expert opinions. In this paper, we used 23 features for
diagnosing the pig. All features are taken as input into the K-NN for
training and testing for diagnosing the pig disease. In this paper, we also
compare the efficient of proposed method by using the opinions of the
skilled expert as the ground truth. The results evaluate using leave one
out cross validation (LOOCV) for testing the efficiency of the proposed
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ขอบเขตของข้อมูลที่ใช้ในการทดสอบ (Test Data) เพื่อหาจุดที่ใกล้เคียงที่
ได้เท่ากับจานวน K (K-NN) ที่ตอ้ งการ เช่ น 5-NN มันก็จะขยาย ขอบเขต
ของข้อมูลไปจนกว่าจะเจอข้อมูลจานวน 5 ตัว (Train Data) จึงจะหยุด
จากนั้นดู ว่ามัน มี ค วามน่ าจะเป็ นว่าจะอยู่ใ กล้ก ับ ข้อมูล จุดไหนมากสุ ด
จากนั้นก็ทาการจาแนกแกลุ่มของข้อมูล ซึ่ งในที่น้ ี เราจะนามาใช้ในการ
ทานายผลการเรี ยนของนักศึกษาว่าจะอยูก่ ลุ่มใด ซึ่ งประกอบด้วยขั้นตอน
ต่างๆ ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1: ในงานวิจยั นี้ ได้ใช้วิธีการวัดระยะห่ างของข้อมูลโดยวิธีการ
วัดระยะห่ างยูคลิเดียน (Euclidean Distant) ดังสมการ

2. วิธีการดาเนินการวิจยั
รู ปแบบของงานวิจยั ในการวินิจฉัยโรคสุ กรออนไลน์แ สดง
ดังรู ปที่ 1 ซึ่ งจะมีการสกัดคุณลักษณะเด่น (Feature Extraction) ที่สาคัญ
เพื่อนาไปใช้ในระบบจาแนกข้อมูล (Data Classification) เพื่อใช้ในการ
วินิจฉัยโรคสุกร
Input Data
(Test Data)

Feature Extraction

(Train Data)

To Diagnose by
K-Nearest Neighbor

Feature
Extraction

DE 

( F1Te  F1Tr ) 2  ( F 2Te  F 2Tr ) 2  ( F 3Te  F 3Tr ) 2

(1)

 ( F 4Te  F 4Tr ) 2  ...  ( F 23Te  F 23Tr ) 2

DE คือระยะห่ างระหว่างข้อมูลทดสอบและข้อมูลฝึ กที่ได้จากวิธีการวัดระ
ห่ างยูคลิเดียน (Euclidean Distant)
F คือฟี เจอร์ ท้ งั หมดตั้งแต่ตวั ที่ 1 ถึง 23 ซึ่งในงานวิจยั
Te คือข้อมูลทดสอบ (Test Data)
Tr คือข้อมูลฝึ ก (Train Data)

Output
Pig Disease

รู ปที่ 1 ภาพรวมระบบ
2.1 โรคสุ กร
โรคสุ กรที่เ ป็ นอันตรายคื อ โรคระบาดซึ่ งได้แ ก่ โรคอหิ วาต์
(Swine fever,Hog cholera), โรคพิษสุ นขั บ้า (Pseudorabie, หรื อ Aujesky
Disease), โรคปากเท้าเปื่ อย (Foot and mouth disease), โรคไฟลามทุ่ง
หรื อไข้ห นังแดง (Swine Erysipelas),โรคพีอาร์ อาร์ เ อส (Pears), โรค
ท้องเสี ยจากอีโคไล (Enteric colibacillosis ), โรคบิดมูกเลือดสุ กร (Swine
Dysentery), โรคโพรงจมูกอักเสบ (Atrophic Rhinitis หรื อ A.R.), โรค
ฝี ดาษ (Swine Pox), โรคผิวหนังอักเสบกรี สซี พิกในลูกสุ กร (Greasy Pig)
ดังตัวอย่างของโรคในรู ปที่ 2
ลั ก ษณะการวิ นิ จฉั ย โรคในงานวิ จ ั ย นี้ ลั ก ษณะในการ
วินิจฉัยโรคจะเป็ นการป้ อนข้อมูลลักษณะอาการที่ผิดปกติของสุ กรเพื่อ
ประมวลผลด้วย แล้ว สรุ ป ผลว่า เป็ นโรคใดหรื อ มี ค วามใกล้เ คี ยงโรค
อะไรบ้าง

ขั้น ตอนที่ 2: เมื่ อท าการวัด ระทางระหว่างข้อมูล ที่ ทาการทดสอบกับ
ข้อมูลสาหรั บฝึ กเป็ นที่ เรี ยบร้ อย จากนั้นเรี ยงลาดับข้อมูลของระยะห่ าง
จากน้อยไปมากเพื่อใช้เป็ นข้อมูลในการพิจารณาในการทานายกลุ่ม
ขั้นตอนที่ 3: ทาการขยายกรอบหรื อขอบเขตของข้อมูลซึ่ งในที่น้ ี จะเป็ น
การเอาข้อมูลตามจานวน K-NN มาพิจารณา (ข้อมูลที่เรี ยงจากน้อยไป
มาก) เพื่อดูว่าข้อมูลที่ทดสอบน่ าจะถูกทานายว่าเป็ นข้อมูลกลุ่มใด โดยดู
จากค่าความน่าจะเป็ นที่ได้จากสมการดังนี้
P ( wn / x) 

ki
kn

(2)

P(wn /x) คือค่าความน่ าจะเป็ นในการทานายของข้อมูลว่าอยูใ่ นกลุ่มใด
ki คือจานวนข้อมูลของกลุ่ม i
kn คือจานวนข้อมูลที่ตอ้ งการจะนามาใช้ในการพิจารณาเพื่อทานาย (KNN)
wn คือกลุ่มของข้อมูล

รู ปที่ 2 ตัวอย่างสุ กรที่ติดเชื้อโรคฝี ดาษและโรคอหิ วาต์

ขั้นตอนที่ 4: เมื่อทาการคานวณค่าความน่าจะเป็ นของข้อมูลกับกลุ่มใดๆ
ถ้า P(w1/x) > P(wi/x) ทุกกลุ่มที่เหลือ ผลในการวินิจฉัยคือเป็ นโรคที่ 1
ถ้า P(w2/x) > P(wi/x) ทุกกลุ่มที่เหลือ ผลในการวินิจฉัยคือเป็ นโรคที่ 2
ถ้า P(w3/x) > P(wi/x) ทุกกลุ่มที่เหลือ ผลในการวินิจฉัยคือเป็ นโรคที่ 3
….
ถ้า P(w10/x) > P(wi/x) ทุกกลุ่มที่เหลือ ผลในการวินิจฉัยคือเป็ นโรคที่ 10

2.2 วิธีวนิ ิจฉัยเพื่อนบ้ านที่ใกล้เคียงที่สุด (K-Nearest Neighbor: K-NN)
วิธีก าร K-NN [7]-[8] เป็ นวิ ธีก ารหนึ่ งส าหรั บ แก้ปั ญหา
ประมาณค่ า ฟั ง ก์ ชัน นอนพาราเมตริ ก (Nonparametric estimation)
สาหรั บการจาแนกกลุ่ มของข้อมู ล ที่ ข ้อมู ล ไม่ เป็ นรู ป ร่ างที่ ดี ซ่ ึ งจะเป็ น
ข้อมูลที่กระจัดกระจาย หลักการก็คือจะเหมื อนกับการขยายกรอบหรื อ
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2.3 รวบรวมข้ อมูล และการสกัดข้ อมูล (Feature Extraction)
ในการเก็บรวบรวมข้อมูลของโรคสุ กร ได้มีการลงพื้นที่เพื่อ
หาข้อมูลของโรคสุกร พื้นที่ที่เก็บรวบรวมข้อมูลคือ บ้านม่วง ตาบลจาปา
โมง อาเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี และพื้นที่ ใกล้เคี ยง ได้มีการสารวจ
ฟาร์มของชาวเกษตรกรผูเ้ ลี้ยงสุ กรรายย่อยประมาณ 5 แหล่ง โดยสามารถ
เก็บข้อมูลอาการของโรคสุ กร 10 โรค มีท้ งั หมด 70 ตัว 23 อาการ
ลักษณะอาการของโรคในการจาแนกลักษณะอาการของสุ กร
ที่เกิดโรคซึ่งมีลกั ษณะอาการทั้งหมด 23 ลักษณะดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ลักษณะอาการที่ใช้จาแนก

3. ผลการดาเนินการทดสอบ
ในงานวิจยั ได้ทดสอบประสิ ทธิ ภาพของวิธีการโดยใช้ leave
one out cross validation (LOOCV) [9] โดยข้อมูลจะถูกทดสอบทีละตัว
และข้อมูลที่เหลือคือข้อมูลสาหรับการฝึ ก ในการทดสอบแรกจะเป็ นการ
ทดสอบหาค่า K ที่เ หมาะสมเพื่อใช้ใ นงานวิจยั โดยจะทาการทดลอง
ตั้งแต่ 1-NN จนถึ ง 15-NN ซึ่ งสามารถแสดงผลลัพธ์ ในการทดสอบ
ประสิ ทธิภาพได้ดงั ในตารางที่ 3
ตารางที่ 3 ผลการทดสอบความถูกต้องจากการปรับค่า K
K-NN
1-NN
3-NN
5-NN
7-NN
9-NN
11-NN
13-NN
15-NN

ความผิดพลาดเฉลี่ย
9.56%
8.27%
9.76%
10.97%
10.43%
11.54%
12.43%
12.87%

จากการทดสอบในการหาค่า K ที่ดีที่สุดพบว่า 3-NN จะได้
ผลลัพธ์ ที่ ดี สุ ด จากนั้น น าไปใช้ใ นการทดสอบล าดับ ถัด ไป ซึ่ ง ในการ
ทดสอบถัดไปเป็ นการวัดประสิ ท ธิ ภาพของวิธีก ารที่ น าเสนอ ผลการ
ทดสอบแสดงในตารางที่ 4
ตารางที่ 4 ผลการทดสอบแสดงดังในตารางที่ 4 ผลการทดสอบในการ
วินิจฉัยโรคสุ กรในแต่ละโรค
โรค

จากตารางเป็ นการนาเอา Feature ลักษณะอาการของโรคสุ ก รที่
เป็ นมาจ าแนกออก ว่ า โรคนั้น มี ล ัก ษณะอาการเป็ นอย่า งไร จากนั้น
คานวณหา Feature ลักษณะอาการของโรคที่เป็ น คือโรคที่ D1-D10 มี
ลักษณะอาการทั้งหมดเท่าใดแล้วให้ใส่ ค่าตัวเลขตามลักษณะอาการเช่ น
ในบางคุณลักษณะจะมี 2 ก็จะใส่ เลข 1 และ เลข 2 แต่ถา้ บางคุณลักษณะมี
3 ก็จะใส่เลข 1,2 และ 3 เป็ นต้น และถ้าไม่มีก็ไม่ตอ้ งใส่ โดยจะใส่ ในทุก
คุ ณ ลัก ษณะของโรงทุ ก โรค ดัง แสดงในตารางที่ 2 เพื่ อ ใช้ใ นการ
วินิจฉัยโรคและนาไปคานวณในสมการที่ 2 และสมการที่ 3
ตารางที่ 2 ตารางลักษณะอาการของโรคในแต่ละโรค
คุณลักษณะ
จานวน
1
2
3
4
.
.
10

F1

F2

F3

F4

1
2
2
2

1
1
1
1

2

4
2
4
1

1

1

2

1

F5

F6

1

1

1

2

.

.

F23

1

2
1
2
1

โรค
ที่
1
2
1
2

1

2

5

D1
D2
D3
D4
D5
D6
D7
D8
D9
D10

ชื่อโรค
โรคอหิ วาต์ (Swine fever,Hog cholera)
โรคพิษสุ นขั บ้า (Pseudorabie, หรื อ Aujesky
Disease)
โรคปากเท้าเปื่ อย (Foot and mouth disease)
โรคไฟลามทุ่งหรื อไข้หนังแดง (Swine Erysipelas)
โรคพีอาร์อาร์เอส (Pears)
โรคท้องเสี ยจากอีโคไล (Enteric colibacillosis )
โรคบิดมูกเลือดสุ กร (Swine Dysentery)
โรคโพรงจมูกอักเสบ (Atrophic Rhinitis หรื อ A.R.)
โรคฝี ดาษ (Swine Pox)
โรคผิวหนังอักเสบกรี สซี พิกในลูกสุ กร (Greasy Pig)

ความผิดพลาด
เฉลี่ย
10.43%
9.54%
7.87%
8.12%
6.74%
9.86%
7.32%
8.34%
8.24%
6.21%

จากผลการทดสอบค่าความผิดพลาดเฉลี่ยที่ได้จะต่ากว่า 10%
ซึ่ งแสดงให้เห็ นว่าวิ ธีก ารที่ นาเสนอ มี ป ระสิ ท ธิ ภาพที่ น่าเชื่ อถื อได้ ซึ่ ง
ใกล้เ คี ยงกับ ผูเ้ ชี่ ยวชาญ อี ก ทั้งยังเป็ นระบบสารสนเทศที่ ช่ วยให้ ผูใ้ ช้
สามารถใช้งานได้ง่ายขึ้นผ่านระบบออนไลน์ทาให้สามารถเข้าถึงระบบ
วินิจฉัยได้ทุกๆ ที่ผา่ นเว็บไซต์ของระบบ
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หนึ่ งในการตรวจสอบ ซึ่ งจากการทดสอบประสิ ทธิ ภาพของวิธีก ารที่
นาเสนอพบว่าระบบสามารถวิเคราะห์ โรคสุ กรได้อย่างมี ประสิ ทธิ ภาพ
และประมวลผลได้อย่างรวดเร็ วมากกว่าผูเ้ ชี่ ยวชาญ โดยมี ระดับเฉลี่ ย
ความผิดพลาดไม่เกิ น 10% ซึ่ งจากงานวิจยั นี้ ระบบที่ นาเสนอน่ าจะเป็ น
ระบบที่เป็ นประโยชน์ต่อกลุ่มผูเ้ ลี้ยงสุ กรเพื่อใช้ในการวางแผนการรักษา
ต่อไป อีกทั้งยังเป็ นระบบสารสนเทศที่ช่วยในการวินิจฉัยโรคสุ กรผ่าน
เว็บไซต์ที่ช่วยเหลือเกษตรกรได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
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รู ปที่ 2 หน้าจอหลัก
หน้าจอหลักระบบออนไลน์ของผูด้ ูแลระบบ เป็ นหน้าจอให้
ผูด้ ูแลระบบจัดการข้อมู ลคื อ จัดการข้อมูลพื้นฐานโรคสุ กรและจัดการ
ข้อมูลลัก ษณะอาการที่ ใช้จาแนกข้อมูล ประกอบด้วย เพิ่ม ลบ แก้ไข
ค้นหาข้อมูลพื้นฐานโรค

รู ปที่ 3 หน้าจอการวินิจฉัยโรคสุกร
หน้าจอวินิจฉัยโรคสุกร เลือกข้อมูลลักษณะอาการ ซึ่ งมีขอ้ มูล
ทั้งหมด 23 feature คือ เพศ, ช่วงการเจริ ญเติบโต, ลักษณะตา , ลักษณะใบ
หู , ลักษณะปาก, ลักษณะจมูก,ลักษณะขาและข้อเท้า , ลักษณะผิวหนัง,
ลักษณะท้อง, ลักษณะอารมณ์, ลักษณะการกิน, ลักษณะสันหลัง, ลักษณะ
อวัยวะสื บพันธุ์, ลักษณะอุจจาระ, ลักษณะสี อุจจาระ, ลักษณะลาตัว,
ลักษณะคอ, ลักษณะการเดิน, ลักษณะแผล, ลักษณะการหายใจ, ลักษณะ
อาการไข้, ลักษณะขน, ลักษณะกล้ามเนื้ อ เลือกเพื่อวินิจฉัยโรคสุ กร

4. สรุป
งานวิจยั นี้ เสนอการ วินิจฉัยโรคสุ กร ซึ่ งนาเอาเทคนิ ค เพื่อน
บ้านที่ใกล้เคียง มาวิเคราะห์และจาแนกโรคสุ กร โดยวิเคราะห์จากข้อมูล
ลักษณะอาการทั้งหมด 23 อาการ และลักษณะของโรคจานวน 10 โรค
งานวิ จ ัย นี้ ผู้วิ จ ัย ได้ ท าการเปรี ยบที ย บผลลัพ ธ์ จ ากวิ ธี ที่ น าเสนอกั บ
ผูเ้ ชี่ยวชาญ อีกทั้งในการทดสอบประสิ ทธิ ภาพได้ใช้วิธีการแบ่งส่ วนทีละ
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ระบบการพยากรณ์ราคาและปริมาณการส่ งออกข้ าวหอมมะลิไทยออนไลน์
Online Forecasting System for Price and Quantity of Jasmine rice
วรนิตย์ ทองอยู่1 กริช สมกันธา2 จุฑามาศ สุ ขลี3่ วาสนา สุ กรรณ4 และวิไลพร กุลตังวัฒนา5
1
สานักวิชาศึกษาทัว่ ไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
2,3,4,5
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
method may hopefully be an approach for developing program in
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บทคัดย่ อ
ในงานวิจยั นี้ ได้เสนอวิธีการพยากรณ์รายเดื อนของราคาและ
ปริ มาณการส่ งออกข้าวหอมมะลิ ไทย ซึ่ งการพยากรณ์ ราคาและปริ มาณ
การส่งออกข้าวหอมมะลิ ไทยเป็ นปั จจัยหนึ่ งที่สาคัญเป็ นอย่างมากในการ
วางแผนการผลิตข้าวอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ในงานวิจยั นี้ ได้ใช้เทคนิ คการ
พยากรณ์ 3 วิธี ได้แก่ วิธีการแยกส่ วนประกอบ , ค่าเฉลี่ ยเคลื่ อนที่สองชั้น
และ การทาให้เรี ยบแบบเอกซ์โปเนนเชี ยลสองชั้น เพื่อคานวณราคาและ
ปริ มาณการส่ งออกข้าวหอมมะลิ ไทย ซึ่ งรวบรวมข้อมูลย้อนหลัง 10 ปี
(พ.ศ. 2549 – 2558) และใช้ค่าเฉลี่ยเปอร์เซ็นต์ความคลาดเคลื่อนสัมบูรณ์
(MAPE) ในการทดสอบประสิ ทธิ ภาพของวิธีการที่นาเสนอ โดยผลการ
ทดลองของวิธีการทั้งหมดจะทาการเปรี ยบเทียบกับข้อมูลชุดเดียวกัน จาก
ผลการทดลองแสดงให้เห็ นว่าการพยากรณ์โดยวิธีเอกซ์โปเนนเชี ยลสอง
ชั้นมี ความแม่นยามากกว่าวิ ธีค่ าเฉลี่ ยเคลื่ อนที่ สองชั้น และวิ ธีก ารแยก
ส่วนประกอบ ซึ่งวิธีการที่นาเสนอคาดว่าจะเป็ นวิธีการที่เหมาะสมในการ
พัฒนาโปรแกรมในการพยากรณ์ ราคาและปริ มาณการส่ งออกข้าวหอม
มะลิไทยได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
คาสาคัญ: ข้าวหอมมะลิ, อนุกรมเวลา, ระบบการพยากรณ์

1. บทนา
ข้าว เป็ นอาหารที่ มีความสาคัญอย่างยิ่งในการดารงชี วิตของ
ประชากรทัว่ โลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสังคมไทย ข้าวมี บทบาทสาคัญ
ตั้งแต่เป็ นอาหารไปจนถึ งเป็ นแหล่งรายได้หลักของครัวเรื อนที่ประกอบ
อาชี พเกษตรกรรมหนึ่งในบรรดาพันธุ์ขา้ วที่เป็ นที่รู้จกั ไปทัว่ โลกและนิ ยม
บริ โภคกันอย่างแพร่ หลายทั้งในและต่างประเทศ คือ “ข้าวหอมมะลิ” ข้า ว
หอมมะลิเป็ นสายพันธุ์ขา้ วที่มีถิ่นกาเนิ ดในประเทศไทย[8] จัดเป็ นข้าวนา
ปี ปลูกได้เพียงปี ละ 1 ครั้ง ลักษณะข้าวเปลื อกเรี ยวยาว เมื่อสี เป็ นข้าวสาร
จะได้ขา้ วเมล็ดเรี ยว ยาว ขาวใสมีกลิ่นหอมคล้ายใบเตย เนื่ องจากข้าวหอม
มะลิ ปลูกในเวลา สภาพดิ น ฟ้ า อากาศ และพื้นที่ ที่เหมาะสมจึงทาให้ได้
เมล็ดข้าวที่มีคุณภาพ จึงทาให้ปัจจุบนั ประเทศไทยเป็ นผูผ้ ลิ ตข้าวรายใหญ่
ติ ด อัน ดับ ของโลก[7] จะเห็ น ได้ ว่ า ข้า วหอมมะลิ ไ ทยมี บ ทบาททั้ง
ทางด้านเศรษฐกิ จ และการดารงชี วิตความเป็ นอยูข่ องคนเรา ดังนั้นผูว้ ิจยั
จึงจัดทาระบบการพยากรณ์ มูลค่าและปริ มาณการส่ งออกข้าวหอมมะลิ
ไทย โดยใช้วิธีในการพยากรณ์ 3 วิธี คือ วิธีการแยกส่ วนประกอบ[1][6], ค่าเฉลี่ ยเคลื่ อนที่สองชั้น[10] และ การทาให้เรี ยบแบบเอกซ์โปเนน
เชี ย ลสองชั้น [10] โดยจะท าการเปรี ย บเที ย บค่ า พยากรณ์ ว่ า วิ ธี ไ หน
ใกล้เคี ยงกับ ค่าจริ งมากที่ สุด และประชาชนทัว่ ไปสามารถดู ได้ว่าในปี
หน้าจะมีราคาและปริ มาณการส่ งออกของข้าวหอมมะลิมากหรื อน้อย เพื่อ
เป็ นข้อมูลและข้อเสนอแนะในการประกอบการพิจารณาในการกาหนด
แนวทางการส่ งออกข้าวหอมมะลิไทย อีกทั้งยังนาไปกาหนดแนวทางการ
วางแผนการผลิ ตทั้งในระยะสั้ น และระยะยาว และยัง จะท าให้ ท ราบ
ปั ญหาและอุปสรรคของการส่ งออกข้าวหอมมะลิ ไทย อันจะนาไปสู่ การ
พัฒนาตลาดการค้าของข้าวหอมมะลิไทยที่ยง่ั ยืนต่อไปในอนาคต

Abstract
This paper presents the forecasting system of prize and
quantity of jasmine rice in Thailand. The forecasting of prize and
quantity of jasmine rice are an important factor for planning to product
the jasmine rice efficiently. In this paper, decomposition method,
double moving average method and double exponential smoothing
method were used for forecasting of prize and quantity of jasmine rice.
All data are taken from the past records of 2549 to 2558 in Thailand.
The mean absolute percent error (MAPE) is used for testing the
efficiency of the proposed method and compared method. Results from
the all method were compared with results obtained from other method
on the same set of data. The results show that the double exponential
smoothing method performs very well and better accuracy than
forecasting by other method. It can be believed that the proposed

2. วิธีการดาเนินการวิจยั
2.1 การจัดเตรียมข้ อมูล
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แนวโน้ม ณ origin, b = ค่า slope ของเส้นแนวโน้ม เป็ นค่าที่บอกให้ทราบ
ว่า เมื่อเวลาเปลี่ยนแปลงไป 1 หน่วย จะทาให้ Y_tเปลี่ยนแปลงไปเท่าใด
การพยากรณ์การแยกส่ วนประกอบ ต้องมีการกาหนดตัวแปร
ต้น และตัวแปรอิ ส ระในการค านวณในสู ตรการแยกส่ วนประกอบ [6]
สมการการแยกส่ วนประกอบ สามารถหาค่าของ a และ b ได้จากสู ตรดังนี้
สู ตรหาค่า a = ∑y / n และ สู ตรหาค่า b = ∑xy / ∑x^2

ระบบการพยากรณ์ราคาและปริ มาณการส่ งออกข้าวหอมมะลิ
ไทย มีวตั ถุประสงค์เพื่อพยากรณ์ ราคาและปริ มาณการส่ งออกข้าวหอม
มะลิ ไทย โดยใช้ข ้อ มู ล ตั้ง แต่ พ.ศ.2549 ถึ ง พ.ศ.2558 เป็ นเวลา 10 ปี
ระบบสามารถ Login เข้าระบบได้ สามารถจัดการข้อมูลราคาและปริ มาณ
การส่ งออกข้าวหอมมะลิ ไทย ระบบใช้วิธีในการพยากรณ์ 3 วิธี คื อ
วิธีการแยกส่ วนประกอบ[1]- [6], ค่าเฉลี่ ยเคลื่ อนที่สองชั้น[10] และการ
ทาให้เรี ยบแบบเอกซ์โปเนนเชี ยลสองชั้น[10] และทดสอบความแม่นยา
ในการพยากรณ์ การคาดการณ์ ล่วงหน้าเกี่ ยวกับราคาและปริ ม าณการ
ส่ งออกข้าวหอมมะลิ ไทย ได้ใ ช้ค่ าเฉลี่ ยเปอร์ เ ซ็ น ต์ความคลาดเคลื่ อน
สัมบูรณ์ [2] ในการทดสอบประสิ ทธิ ภ าพของการพยากรณ์ ระบบ
สามารถแสดงผลการพยากรณ์ แสดงข้อมูลราคาและปริ มาณการส่ งออก
ข้าวหอมมะลิไทย แสดงผลค่าความคาดเคลื่ อนของการพยากรณ์ แสดง
ผลเปรี ยบเทียบข้อมูลการพยากรณ์และสามารถพิมพ์รายงานและกราฟ
การพยากรณ์ได้ แสดงดังรู ปแบบภาพรวมระบบในรู ปที่ 1

2.3 ค่าเฉลีย่ เคลื่อนที่สองชั้น (Double moving average, DMA) [10]
การพยากรณ์วิธีน้ ี จะใช้ได้ผลดีกว่าวิธีค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ช้ นั เดี ยว
ในกรณี ที่ขอ้ มูลมี แนวโน้มเข้ามาเกี่ ยวข้อง ถ้าค่าข้อมูลมีแนวโน้มสู งขึ้ น
การพยากรณ์ ด้วยวิธีค่าเฉลี่ ยเคลื่ อนที่ ช้ นั เดี ยวจะให้ค่าต่ ากว่าข้อมูลจริ ง
และถ้าค่าข้อมูลมีแนวโน้มลดลง การพยากรณ์ดว้ ยวิธีค่าเฉลี่ ยเคลื่ อนที่ช้ นั
เดียวจะให้ค่าสู งกว่าข้อมูลจริ ง แต่ถา้ ข้อมูลมีแนวโน้มการพยากรณ์ดว้ ยวิธี
ค่าเฉลี่ ยเคลื่ อนที่ สองชั้นสามารถปรั บค่ าตามแนวโน้มได้ดีกว่า จากตัว
แบบแนวโน้มเชิงเส้น ซึ่งมีสมการ

Z t  b0  b1t   t

(2)

ที่ซ่ ึง

b0 คือ ค่าคาดหมายของข้อมูล ณ เวลา t ,
b1 คือ ความลาดชันของข้อมูล ณ เวลา t ,

 t คือ ความคลาดเคลื่อนที่เวลา t ซึ่งเป็ นตัวแปรสุ่มที่เป็ นอิสระต่อ
กัน มีค่าเฉลี่ยเป็ น 0 และค่าความแปรปรวนเป็ น  2
2.4 การทาให้ เรียบแบบเอกซ์ โปเนนเชียลสองชั้น (Double exponential
smoothing, DES) [10]
ใช้แนวความคิดและวิธีการเช่ นเดี ยวกับวิธีเฉลี่ ยเคลื่ อนที่สอง
ชั้น แต่ ต่างกัน ตรงที่ ก ารให้ น้ าหนัก ข้อมู ลในอดี ต การท าให้ เรี ยบแบบ
เอกซ์โปเนนเชี ยลสองชั้นจะมีความยุง่ ยากเกี่ ยวกับการกาหนดค่าเริ่ มต้น
ใช้กบั ข้อมูลที่มีแนวโน้มไม่คงที่ ซึ่งสามารถคานวณได้จากสมการดังนี้
Zˆ ()  bˆ  bˆ
(3)

รู ปที่ 1 ภาพรวมของระบบ

t

0t

1t


( S1t  S 2t )
ที่ซ่ ึง bˆ0 t  2S1t  S 2t , bˆ1t 
1
S1t  Z t  (1   ) S1(t 1) ,

2.2 เทคนิคการพยากรณ์ ข้อมูลอนุกรมเวลาด้ วยวิธีการแยกส่ วนประกอบ
(Decomposition Method) [3]
เป็ นวิธีการพยากรณ์ขอ้ มูลอนุกรมเวลาในระยะเวลาปานกลาง
การพยากรณ์สมการการแยกส่ วนประกอบเขียนได้ดงั นี้
(1)
Yt  a  bt
ที่ซ่ ึง
Yt=ค่าแนวโน้มของข้อมูลอนุกรมเวลา, t = ระยะเวลา โดย
ระยะเวลาที่เป็ น origin จะมีค่า t = 0, a = ค่า t Y - intercept เป็ นค่า

S 2t  S1t  (1   ) S 2(t 1)
a ˆ
)b10
S10  bˆ00  (
,
1 a
2a ˆ
)b10 ;
S 20  bˆ00  (
1 a
bˆ00  Z 1 และ bˆ10  0
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3. ผลการดาเนินการทดสอบ
การพยากรณ์ราคาและปริ มาณการส่ งออกข้าวหอมมะลิ ไทย จะใช้
ข้อมูล 10 ปี ย้อนหลัง โดยใช้ 9 ปี เป็ นตัวสร้างรู ปแบบการจาลอง และอีก
1 ปี สุ ดท้ายใช้สาหรับการทดสอบความแม่นยาของการพยากรณ์ และใช้
MAPE ในการทดสอบประสิ ทธิ ภาพ ซึ่ งสามารถแสดงผลการพยากรณ์
รายเดือนและรายปี ซึ่งแสดงตัวอย่างของผลลัพธ์ได้ดงั นี้

รู ปที 6 ค่าพยากรณ์ราคาแบบรายเดือนวิธีแยกส่ วนประกอบและ MAPE

รู ปที่ 2 หน้าเว็บไซต์ระบบพยากรณ์ราคาและปริ มาณการส่ องออกข้าว

รู ปที่ 7 ค่าพยากรณ์ปริ มาณแบบรายเดือนวิธีเคลื่อนที่สองชั้นและ MAPE
รู ปที่ 3 การพยากรณ์ราคาแบบรายเดือนวิธีแยกส่ วนประกอบ

รู ปที่ 8ค่าพยากรณ์ปริ มาณแบบรายเดือนวิธีแยกส่ วนประกอบและ MAPE
รู ปที่ 4 การพยากรณ์ราคาแบบรายปี วิธีเคลื่อนที่สองชั้น

รู ปที่ 9 ค่าพยากรณ์ราคาแบบรายปี วิธีแยกส่ วนประกอบและค่า MAPE
รู ปที่ 5 ค่าพยากรณ์ราคาแบบรายเดือนวิธีเคลื่อนที่สองชั้นและ MAPE
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นาเอาขั้นตอนวิธีของวิธีการแยกส่ วนประกอบ วิธีค่าเฉลี่ ยเคลื่ อนที่สอง
ชั้น และวิ ธี เ อกซ์ โ ปเนนเชี ย ลสองชั้น เข้า มาใช้ ใ นการค านวณหาค่ า
พยากรณ์ โดยมีการนาเอาเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่ วยในการจัดการ
ข้อ มู ล และการออกแบบหน้ า จอโปรแกรมเข้ามาประยุก ต์ใ ช้ ก ับ การ
พัฒ นาระบบ ก่ อ ให้ เ กิ ด ความสะดวกในการคาดการณ์ และรู ้ ผ ลการ
พยากรณ์ ของราคาและปริ มาณการส่ งออกข้าวหอมมะลิ ไทยในรู ปแบบ
ตาราง กราฟและแสดงผลความคลาดเคลื่อนสัมบูรณ์เฉลี่ย(MAPE) จาก
ผลการทดสอบการพบว่า การพยากรณ์โดยวิธีเอกซ์โปเนนเชี ยลสองชั้นมี
ความแม่นยามากสุด และการออกแบบในส่ วนนี้ คานึ งถึงปั จจัยมุ่งเน้นการ
ออกแบบ คือออกแบบระบบให้มีการใช้งานได้ตรงความต้องการของผูใ้ ช้
โดยผูด้ ู แ ลระบบสามารถจัดการข้อมู ล พื้น ฐาน จัด เก็ บ ข้อมู ล ราคาและ
ปริ มาณการส่ งออกข้าวหอมมะลิ ไทย ค้นหาข้อมูลราคาและปริ มาณการ
ส่ งออกข้าวหอมมะลิไทย และพยากรณ์ขอ้ มูลผ่านเมนู และปุ่ มการใช้งาน
ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ

รู ปที่ 10 ค่าพยากรณ์ราคาแบบรายปี วิธีเอกซ์โปเนนเชียลและค่า MAPE
จากการทดสอบสามารถสรุ ปค่าเฉลี่ย MAPE ของทุกวิธีการ
ของการพยากรณ์ราคาและปริ มาณ ทั้งการส่ งออกรายเดือนและรายปี ดัง
สรุ ปผลในตารางที่ 1 และ ตารางที่ 2
ตารางที่ 1 ค่าความคลาดเคลื่อนเฉลี่ยการพยากรณ์แบบรายเดือน
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ตารางที่ 2 ค่าความคลาดเคลื่อนเฉลี่ยการพยากรณ์แบบรายปี

ระบบการพยากรณ์ราคาและปริ มาณการส่ งออกข้าวหอมมะลิ
ไทยออนไลน์ ได้มีการนาไปทดลองกับกลุ่มผูใ้ ช้ 30 คน เพื่อประเมิ น
ประสิ ทธิ ภาพของระบบ และประเมินความถูกต้องของระบบงาน ซึ่ ง
สามารถสรุ ปผลการประเมินของแต่ละด้าน ดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 สรุ ปผลการประเมินประสิ ทธิภาพของระบบจากผูใ้ ช้งานระบบ
รายการประเมิน
1. การออกแบบมีความเหมาะสมกับเว็บไซต์
2. การแสดงข้อมูลและการพยากรณ์
3. ความสวยงามของเว็บไซต์
4. ความยากง่ายในการเข้าใช้งานของเว็บไซต์
5. ความสามารถของเว็บไซต์ตรงกับความต้องการ
6. ความถูกต้องของข้อมูลและการพยากรณ์
7. ความเหมาะสมของกราฟแสดงข้อมูลการส่ งออก
ผลรวม

4.1
4.1
4
4.2
4.1
4
3.9
4.1

S.D
0.55
0.72
0.73
0.77
0.85
0.73
0.79
0.74

ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี

4. สรุป
การพัฒนาระบบการพยากรณ์ ราคาและปริ มาณการส่ งออก
ข้าวหอมมะลิ ไทยออนไลน์ ได้มุ่งเน้นการพัฒนาระบบงาน โดยมี ก าร
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การออกแบบและสร้ างระบบควบคุมตู้ยาสาหรับผู้พกิ ารทางสายตาโดยไมโครคอนโทรลเลอร์
Design and Construction of Medicine Cupboard Controlled System for Blindness by Microcontroller
ไวยพจน์ ศุ ภบวรเสถียร 1 วิภาวัลย์ นาคทรัพย์ 1 และ สั นติสุข สว่างกล้า 1
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ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
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จัดตั้งโรงเรี ยนสอนคนตาบอดขึ้ นเพื่อเปิ ดโอกาสให้ ผูพ้ ิก ารทางสายตา
ได้รับการศึ กษาเท่าเที ยมกับบุคคลทัว่ ไป เพื่อนาความรู ้ ความสามารถที่
ได้รับไปใช้ในชี วิตประจาวันและประกอบอาชี พตามความสามารถของ
ตนเองในหน่ วยงานของรั ฐและเอกชน สิ่ งที่เป็ นปั ญหาสาหรับผูพ้ ิการ
ทางสายตา คื อ การเจ็บ ไข้ได้ป่วยด้วยโรคทัว่ ๆ ไป เช่ น อาการท้องอื ด
ท้องเสี ย โรคกระเพาะอาหาร ปวดหัว ตัวร้อน ความดันสู ง และ เบาหวาน
เป็ นต้น อาการเจ็บป่ วยเหล่านี้ หากเป็ นคนปกติจะสามารถหยิบจับใช้ยา
สามัญประจาบ้านได้ดว้ ยตนเอง แต่หากไม่สามารถมองเห็ นได้อย่างผูท้ ี่มี
ความพิ ก ารทางสายตานั้น ย่อมเป็ นสิ่ งที่ ค่ อนข้างยากล าบาก ด้วยการ
ตระหนักถึงความยากลาบากในการดารงชีวิตของผูพ้ ิการทางสายตา โดย
ได้มีผนู้ าเสนอตูย้ าสาหรับผูพ้ ิการทางสายตาขึ้นมาในหลายรู ปแบบเพื่อ
ตอบสนองต่อความต้องการนัน่ เอง [1]-[3] สาหรับในบทความนี้ ได้มี
แนวความคิดในการออกแบบและสร้างระบบควบคุมตูย้ าสาหรับผูพ้ ิการ
ทางสายตาโดยไมโครคอนโทรลเลอร์ ข้ ึนมา ให้ผพู ้ ิการทางสายตาได้ใช้ยา
อย่างถูกประเภทในการรักษาโรค มีการแจ้งเตือนเมื่อได้เวลารับประทาน
ยา ท าให้ผูพ้ ิการทางสายตาได้ใช้ชีวิตอย่างดี ยิ่งขึ้ นเมื่ อมี อาการเจ็บป่ วย
โดยมีขอบเขตการทางานดังนี้
o ใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ MCS-51 เป็ นตัวควบคุม
o ใช้ไฟฟ้ากระแสสลับ 220 V เป็ นแหล่งจ่ายพลังงานและเมื่อ
ไฟดับมีแหล่งจ่ายพลังงานสารองจ่ายให้แทน
o ใช้มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงควบคุมการเปิ ด–ปิ ดลิ้นชักผ่าน
ทาง Relay
o ใช้ ล าโพงส่ ง เสี ยงเตื อ นที่ มี ก ารบั น ทึ ก เสี ยงจาก Sound
Recorder
o ใช้ไอซี RTC ( Real Time Clock ) เป็ นตัวสร้างฐานเวลาจริ ง

บทคัดย่ อ
บทความนี้ นาเสนอการออกแบบและสร้างระบบควบคุมตูย้ า
สาหรับผูพ้ ิการทางสายตา โดยใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ เป็ นตัวควบคุม
การทางานของมอเตอร์กระแสตรงเพื่อเปิ ด-ปิ ดกล่องบรรจุยา และส่ งเสี ยง
เตือนให้รับประทานยาด้วยเครื่ องบันทึกเสี ยงเมื่อถึงเวลาตามที่โปรแกรม
ไว้ โดยใช้ไอซีอาร์ทีซีเป็ นตัวสร้างฐานเวลาจริ งให้กบั ระบบควบคุม และ
มีจอแอลซีดีทาหน้าที่แสดงค่าเวลาการทางาน นอกจากนี้ยงั มีระบบไฟฟ้า
สารองโดยใช้แบตเตอรี่ 12 โวลต์ ในกรณี ไฟฟ้ าดับ ระบบควบคุ มตูย้ า
สาหรับผูพ้ ิการทางสายตาที่นาเสนอนี้ ได้ถูกสร้ างขึ้นและทาการทดสอบ
ผลการทดสอบแสดงให้เห็นถึงการทางานที่น่าพอใจของเครื่ องนี้
คาสาคัญ: ไมโครคอนโทรลเลอร์ , ตูย้ า, ผูพ้ ิการทางสายตา, เครื่ อง
บันทึกเสี ยง

Abstract
This paper presents the design and construction of medicine
cupboard controlled system for blindness. The system employs a
microcontroller to control DC motor for opening/closing medicine
cupboards and sends sound alarm for take some medicines by sound
recorder according to programmable time. The RTC integrated circuit is
used for generating real time for controlling the system. The LCD is
used to display the operating time. Moreover, when the power system is
interrupted, the 12 volt battery will be instead. This proposed machine
is constructed and tested and its performance is demonstrated to be
satisfactory.
Keywords: microcontroller, medicine cupboard, blindness, sound
recorder

2. การออกแบบและสร้ าง
การออกแบบและสร้ างระบบควบคุมตูย้ าสาหรับผูพ้ ิการทาง
สายตาโดยไมโครคอนโทรลเลอร์ มีบล็อกไดอะแกรมรวมแสดงดังรู ปที่ 1
และมีโครงสร้างแสดงดังรู ปที่ 2

1. บทนา
ปั จจุบนั รัฐบาลและองค์กรต่างๆ ได้เล็งเห็ นคุ ณค่าของผูพ้ ิการ
ทางสายตาและเปิ ดโอกาสให้ผพู ้ ิการทางสายตามี ส่วนร่ วมในสังคมมาก
ขึ้น จึงมีการพัฒนาความรู้ ความสามารถของผูพ้ ิการทางสายตา โดยได้
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DC Motor x 5

Relay x 10

Relay x 5

เวลาจริ งและเวลาที่ต้ งั โปรแกรมไว้ และในตูย้ าสาหรับผูพ้ ิการทางสายตา
นี้ ย งั มี ร ะบบไฟฟ้ า ส ารองโดยใช้แ บตเตอรี่ 12 V ในกรณี ไ ฟฟ้ า ดับ
แบตเตอรี่ ก็ จ ะสามารถจ่ า ยไฟฟ้ า ไปยัง บอร์ ด ไมโครคอนโทรลเลอร์
เพื่อให้ไมโครคอนโทรลเลอร์ ทางานได้ตามปกติ นอกจากนี้ ยงั สามารถ
ควบคุมการเปิ ด-ปิ ดกล่องบรรจุยาในระบบ Manual ได้ดว้ ย
การออกแบบวงจรของระบบควบคุมที่นาเสนอ แยกออกเป็ น
วงจรย่อยดังนี้ รู ปที่ 3 วงจรการต่อ MCS-51, LCD, Keypad และ RTC
ส่ วนรู ปที่ 4 วงจรการต่อ Relay และรู ปที่ 5 วงจรการต่อ DC Motor [4] ที่
มีการกลับทางหมุน

Sound Recorder 5 Programs

LCD
Keypad
Microcontroller MCS-51

+5V

+5V

+5V
+5V

RESET
9 RESET
+VCC 40
10 k
EA 31
P3.0 10
10 k x 7
P3.1 11

1µF

RTC

+5V
Keypad
4x3
1 2
4 5
7 8
* 0

รูปที่ 1 บล็อกไดอะแกรมรวมที่นาเสนอ

89C51

21 P2.0
22 P2.1
23 P2.2
24 P2.3

3
6
9
#

25 P2.4
26 P2.5
27 P2.6

+5V
+5V

8

BATT
3V

10 k x 2

DS1307
3 + SDA 5
VB SCL 6
1
2

4

13 P3.3
12 P3.2

2
5 R/W
3
6 E
1
4 RS
D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0
14 13 12 11 10 9 8 7

10 k x 2

LCD 16 x 2

+5V
10 k x 8

P1.7
P1.6
P1.5
P1.4
P1.3
P1.2
P1.1
P1.0

8
7
6
5
4
3
2
1

15 pF
XTAL 15 pF
32.768 kHz
XTAL
11.0592 MHz

18 XTAL2
19 XTAL1
20 GND

30 pF
30 pF

รู ปที่ 2 โครงสร้างที่นาเสนอ

รู ปที่ 3 วงจรการต่อ MCS-51, LCD, Keypad และ RTC
+5V

+5V

ร ะ บ บ ค ว บ คุ ม ตู้ ย า ส า ห รั บ ผู้ พิ ก า ร ท า ง ส า ย ต า โ ด ย
ไมโครคอนโทรลเลอร์ มี ห ลัก การท างานดัง นี้ ใช้ ค อมพิ ว เตอร์ เ ขี ย น
โ ป ร แ ก ร ม ด้ ว ย ภ า ษ า แ อ ส เ ซ ม บ ลี้ บั น ทึ ก โ ป ร แ ก ร ม ล ง ไ ป ยั ง
ไมโครคอนโทรลเลอร์ เพื่อให้ไมโครคอนโทรลเลอร์ เป็ นตัวควบคุมการ
ทางานของมอเตอร์ เปิ ด-ปิ ดกล่องบรรจุยา และ Sound Recorder ส่ วน
ของ Keypad ใช้ต้ งั เวลาให้กบั ไอซี RTC (Real Time Clock) ซึ่ งเป็ นตัว
สร้างฐานเวลาจริ งให้กบั ระบบควบคุม โดยมีจอ LCD ทาหน้าที่แสดงค่า
เ ว ล า ก า ร ท า ง า น เ มื่ อ ไ ด้ เ ว ล า ต า ม ที่ ตั้ ง ไ ว้ ใ น โ ป ร แ ก ร ม
ไมโครคอนโทรลเลอร์ จ ะสั่ง ให้ ข องมอเตอร์ เ ปิ ดกล่ อ งบรรจุ ย า และ
Sound Recorder ส่ งเสี ยงเตื อนจนกว่าจะกดสวิตช์ Reset หรื อคียใ์ ดๆ
มอเตอร์ จะเคลื่ อนที่เข้าสู่ ตาแหน่ งการปิ ดกล่ องบรรจุยา โดยการทางาน
ของมอเตอร์ เปิ ด-ปิ ดกล่องบรรจุยา และ Sound Recorder จะขึ้นอยูก่ บั
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รู ปที่ 4 วงจรการต่อ Relay
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GND

+ 12 V

+ 12 V

GND

Control Box and Sound
N

Minute
= 00H
Forward

+

M

Reverse

Y
Y

Hour
= 06H

Open Boxes 1-5

Sound 1-5 on

N

รูปที่ 5 วงจรการต่อ DC Motor ที่มีการกลับทางหมุน
ร ะ บ บ ค ว บ คุ ม ตู้ ย า ส า ห รั บ ผู้ พิ ก า ร ท า ง ส า ย ต า โ ด ย
ไมโครคอนโทรลเลอร์ มีแผนผังการทางาน ( Flow Chart ) ดังรู ปที่ 6

Open Boxes 4,5

Sound 4,5 on

N
Open Boxes 1,5

Sound 1,5 on

N

Move all Boxes to Close then Stop
A

Sound 1-5 on

Press
anykey

A
Y

Sound 4,5 on

Press
anykey

A
Y

Sound 1,5 on

N
Y

Hour
= 20H

Y

N
Y

Hour
= 18H

Press
anykey
N

Y

Hour
= 12H

Start

Open Boxes 3,4

Sound 3,4 on

N

Press
anykey

A
Y

Sound 3,4 on

N

A

Return

Display Real Time
-------------------------------Time hh :mm : ss
Date DD : MM:YY

รู ปที่ 6 แผนผังการทางานที่นาเสนอ (ต่อ)

3. การทดลองและผล
อุป กรณ์ ใ นการทดลองได้แ ก่ ตูย้ าส าหรั บผูพ้ ิ ก ารทางสายตา
ควบคุมโดยไมโครคอนโทรลเลอร์ เป็ นดังรู ปที่ 7

Control Box and Sound
N

Return

Press
“*”
Y
Set Time

N

รู ปที่ 7 ตูย้ าสาหรับผูพ้ ิการทางสายตา
การทดลองใช้ งานตู้ยาสาหรับผู้พกิ ารทางสายตา เมื่อเริ่ มเปิ ดสวิตช์ Power
มอเตอร์ M1, M2, M3, M4 และ M5 จะหมุน Reverse เพื่อให้กล่องทั้ง 5
อยูใ่ นตาแหน่ งปิ ด หลังจากนั้น จอ LCD จะแสดงค่าเวลาจริ ง ทั้ง ชัว่ โมง
นาที วินาที วันที่ เดือน และ ปี คศ. เป็ นตัวเลขอย่างละ 2 หลัก เมื่อได้เวลา
ตามที่ต้ งั ไว้ในโปรแกรม ไมโครคอนโทรลเลอร์ จะสั่งให้ของมอเตอร์ เปิ ด
กล่องบรรจุยา และ Sound Recorder ส่ งเสี ยงเตือนให้ทานยาจากกล่อง
ต่างๆ ตามที่โปรแกรมไว้วนซ้ าไปเรื่ อยๆ จนกว่าจะกดสวิตช์ Reset หรื อ

Press
“#”
Y

Write Time to RTC
รูปที่ 6 แผนผังการทางานที่นาเสนอ
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คียใ์ ดๆ มอเตอร์จะเคลื่ อนที่เข้าสู่ ตาแหน่ งการปิ ดกล่องบรรจุยา เมื่อรับยา
จากกล่องแล้วให้กดสวิตช์ Reset หรื อคียใ์ ดๆ จะเข้าสู่ โหมดการปิ ดกล่อง
ทั้ง 5 โดยการท างานของมอเตอร์ เ ปิ ด-ปิ ดกล่ อ งบรรจุ ย า และ Sound
Recorder จะขึ้ นอยู่ก ับเวลาจริ งและเวลาที่ ต้ งั โปรแกรมไว้ โดยการ
โปรแกรมค่าเวลาในการทานยาเป็ นไปดังตารางที่ 1
รู ปที่ 10 เวลา 18.00 น. กล่องที่ 1 และ 5 เปิ ด

ตารางที่ 1 การโปรแกรมค่าเวลาในการรับประทานยา
กล่องที่
เวลารับประทานยาในแต่ ละวัน
ครั้งที่ 1
ครั้งที่ 2
ครั้งที่ 3
06.00 น.
18.00 น.
1
06.00 น.
2
06.00 น.
20.00 น.
3
06.00 น.
12.00 น.
20.00 น.
4
06.00 น.
12.00 น.
18.00 น.
5

รู ปที่ 11 เวลา 20.00 น. กล่องที่ 3 และ 4 เปิ ด

4. สรุป
จากการท างานของตู้ย าส าหรั บ ผู้พิ ก ารทางสายตาที่ ไ ด้
ออกแบบและสร้างขึ้นนี้ เมื่อทาการทดลองใช้งานจริ งพบว่าได้ผลเป็ นไป
ตามที่ ต้ อ งการ กล่ า วคื อ เมื่ อ ได้ เ วลาตามที่ ต้ ั งไว้ ใ นโปรแกรม
ไมโครคอนโทรลเลอร์ จ ะสั่ง ให้ ข องมอเตอร์ เ ปิ ดกล่ อ งบรรจุ ย า และ
Sound Recorder ส่ งเสี ยงเตือนให้ทานยาจากกล่องต่างๆ ตามที่โปรแกรม
ไว้วนซ้ าไปเรื่ อยๆ จนกว่าจะกดสวิตช์ Reset หรื อคี ยใ์ ดๆ มอเตอร์ จะ
เคลื่อนที่เข้าสู่ ตาแหน่งการปิ ดกล่องบรรจุยาทั้ง 5 สรุ ปได้ว่าตูย้ าสาหรับผู้
พิการทางสายตาที่ได้สร้างขึ้นมานี้ สามารถทางานได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
ตรงตามวัตถุ ประสงค์ทุกประการ และสามารถนาไปใช้งานได้จริ งใน
ชี วิตประจาวัน และเป็ นเครื่ องต้นแบบในการพัฒนาต่อยอดได้ต่อไปใน
อนาคต โดยมีขอ้ เสนอแนะคือ ออกแบบโครงสร้างให้แข็งแรง ทนทาน
สวยงาม สะดวกในการใช้งาน เพิ่มจานวนกล่องและลดขนาดกล่ อง ตั้ง
โปรแกรมเวลาการรับประทานยาได้จาก Keypad ได้โดยตรงโดยไม่ตอ้ ง
ลงโปรแกรมใหม่ บันทึ กเสี ยงให้ยาวขึ้นโดยบอกชื่ อยา สรรพคุณ และ
วิธีการรับประทานยา มีระบบเตือนผูป้ ่ วยให้ทานยาโดยการกระตุน้ ด้วย
การสัน่ ขณะหลับ เป็ นต้น

เมื่อถึงเวลาตามที่โปรแกรมไว้ กล่องยาจะเปิ ดและมีเสี ยงเตือนให้ทราบว่า
ต้องรับประทานยาจากกล่องใดบ้าง ผลการทดลองเป็ นไปดังตารางที่ 2
และรู ปที่ 8-11
ตารางที่ 2 ผลการทดลองการทางานของกล่องบรรจุยาทั้ง 5 กล่องตาม
เวลาที่โปรแกรมไว้
เวลา
การทางานของกล่ องบรรจุยาทั้ง 5 กล่อง
กล่องที่ 1 กล่องที่ 2 กล่องที่ 3 กล่องที่ 4 กล่องที่ 5
06.00 น. Open
Open
Open
Open
Open
12.00 น. Close
Close
Close
Open
Open
18.00 น. Open
Close
Close
Close
Open
20.00 น. Close
Close
Open
Open
Close
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รูปที่ 8 เวลา 06.00 น. กล่องทั้ง 5 เปิ ด

รูปที่ 9 เวลา 12.00 น. กล่องที่ 4 และ 5 เปิ ด
9th ECTI-CARD 2017 “การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อตอบสนองท้องถิ่นและภาคอุตสาหกรรม”

516

บทความวิจยั
การประชุมวิชาการ งานวิจยั และพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 9
9th ECTI-CARD 2017, Chiang khan Thailand

ระบบตรวจข้ อสอบแบบปรนัยและแบบสอบถาม
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บทคัดย่ อ

1. บทนา

การทดสอบความรู้ ด้ ว ยข้อ สอบแบบปรนั ย ต้อ งใช้ แ ผ่ น
กระดาษค าตอบ ซึ่ งจะมี ค่ า ใช้ จ่ า ยในส่ ว นของกระดาษค าตอบและ
เครื่ องตรวจข้อสอบ (OMR) ทั้งยังต้องส่ งข้อสอบไปตรวจที่เครื่ องตรวจ
ข้อสอบและรอผล บทความนี้ ได้นาเสนอระบบตรวจข้อสอบแบบปรนัย
และแบบสอบถาม ซึ่ งสามารถใช้กระดาษธรรมดาเป็ นกระดาษคาตอบ
และทาการประมวลผลกระดาษคาตอบบนเครื่ องเว็ปแม่ข่ายผ่านระบบ
ผ่านอินเตอร์เน็ต ทาให้สามารถใช้งานได้จากทุกแห่ ง โดยไม่จาเป็ นต้องมี
เครื่ องตรวจข้อสอบแบบเก่า นอกจากนั้นระบบนี้ ยงั ออกแบบให้สามารถ
ใช้ใ นรวบรวมข้อ มู ล การส ารวจผ่ า นแบบสอบถามได้โ ดยไม่ ต้อ งใช้
บุคลากรในการนับผลแบบสอบถามอีกด้วย

ในการทดสอบความรู้ ที่มีผรู้ ับการทดสอบจานวนมาก มักจะ
เป็ นการทดสอบด้วยข้อสอบแบบปรนัยด้วยกระดาษคาตอบเฉพาะทาง
โดยต้องพึ่งพาการใช้งานเครื่ องตรวจข้อสอบ (OMR – Optical Mark
Reader) ซึ่ งมี ราคาแพง ในสถานศึ กษาบางแห่ งอาจมี ใช้งานเพียงเครื่ อง
เดียว ทาให้การตรวจข้อสอบต้องส่ งไปตรวจที่ส่วนกลาง นอกจากนั้นการ
ใช้งานเครื่ องตรวจข้อสอบ จาเป็ นต้องใช้กระดาษคาตอบเฉพาะ ซึ่ งเป็ น
กระดาษแข็ง มีราคาที่สูงกว่ากระดาษทัว่ ไป
บทความนี้ จึ ง น าเสนอทางเลื อ กในการตรวจข้อ สอบแบบ
ปรนัย โดยออกแบบให้ใช้กระดาษ A4 ทัว่ ไป เป็ นกระดาษคาตอบ ทาให้
สามารถประหยัด ค่ าใช้จ่ายในด้านกระดาษค าตอบได้ นอกจากนั้น ได้
ออกแบบให้ โปรแกรมทาการประมวลผลข้อสอบบนเว็บ แม่ ข่ าย โดย
สามารถใช้งานระบบผ่านอินเตอร์เน็ต ทาให้ผใู้ ช้สามารถจะใช้งานได้จาก
ที่ใดก็ได้ โดยไม่ตอ้ งใช้เครื่ องตรวจข้อสอบอีกต่อไป
นอกจากนั้นยังออกแบบให้ส ามารถรองรั บ การประมวลผล
เอกสารในรู ปแบบแบบสอบถามได้อีกด้วย

คาสาคัญ: ระบบตรวจข้อสอบ ข้อสอบแบบปรนัย แบบสอบถาม

Abstract
Multiple-choice exams will have costs as the answer sheet
and optical mark reader machine (OMR). The examination will be
waiting for the result from the service unit. This article proposes
multiple-choice and questionnaire checking system. The system uses
the plain paper as answer sheet, which is processed by the web server.
The user can process exam result from anywhere via the Internet and
don’t need the optical mark reader machine (OMR). Furthermore, the
system is also designed to be used with questionnaires without the
person to process data.

2. ทฤษฎีและการออกแบบ
2.1 ความสามารถของระบบ
ระบบตรวจข้ อ สอบแบบปรนั ย และ แบบสอบถามมี
ความสามารถดังนี้
- สามารถตรวจข้อสอบ แบบสอบถาม สรุ ปผลคะแนน โดย
บอกจานวนข้อที่ตอบถูก ข้อที่ตอบผิด และข้อที่ไม่ตอบได้
- สามารถพิมพ์กระดาษคาตอบด้วยกระดาษธรรมดาได้

Keywords: Multiple Choice, Checking System, Questionnaire
9th ECTI-CARD 2017 “การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อตอบสนองท้องถิ่นและภาคอุตสาหกรรม”

517

บทความวิจยั
การประชุมวิชาการ งานวิจยั และพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 9
9th ECTI-CARD 2017, Chiang khan Thailand
ขาวดา โดยหากความสว่างของพิก เซลใดมี ค่ ามากกว่าค่ าเทรชโฮล จะ
กาหนดให้เป็ นจุดสี ดา ถ้าน้อยกว่าก็ให้เป็ นจุดสี ขาว
การเติมจุดที่ขาดหายไป โดยใช้ วิธีโคลซซิ่ ง (Closing) ซึ่ งเป็ น
กระบวน การทางานด้านรู ปทรง (Morphologic Operation) โดยการขยาย
(Dilation) แล้วตามด้วยการกร่ อน (Erosion) เพื่อลดการขาดหายของเส้น
กรอบรอบนอก ซึ่งช่วยเพิ่มความถูกต้องในการทางานในขั้นตอนต่อไป
การหากรอบหลักของภาพ โดยทาการหาเส้นขอบภาพ โดยจะ
หาเฉพาะเส้นเค้าโครงรอบนอก (Outer Contour) ของวัตถุท้ งั หมดในภาพ
แล้วเลือกเส้นเค้าโครงที่มีพ้ืนที่ใหญ่ที่สุด ซึ่งเป็ นกรอบหลักของภาพ
การหมุ นภาพให้ ตรงแนวระดับ โดยการหาพิกดั ของมุมทั้งสี่
ของเส้นกรอบหลัก จากนั้นหาองศาของภาพที่ เอียงไปเมื่ อเทียบกับแกน
นอน และนาองศาไปหมุนภาพให้ตรง จากนั้นก็ทาการตัด (Crop) ส่ วนที่
อยูน่ อกเส้นขอบออกไป และปรับภาพให้มีขนาดตามที่กาหนด
การตรวจสอบการบิดเบือนของภาพ โดยการตรวจสอบพิกดั
มุมทั้งสี่ มุมว่าอยู่ในแนวเดี ยวกันหรื อไม่ โดยหากมี ค่าต่างกันมากกว่าที่
กาหนดไว้ จะนาภาพไปผ่านฟั งก์ชันเปอร์ สเปกตี ฟ (Perspective) เพื่อ
ปรับให้ภาพเป็ นสี่ เหลี่ยม
การตรวจสอบหามุ ม อ้ า งอิ ง เนื่ อ งจากระบบก าหนดให้
เครื่ องหมาย QR Code ในกระดาษคาตอบเป็ นมุมอ้างอิง จึงทาการหา
เครื่ องหมาย QR Code ที่มุมทั้งสี่ โดยใช้การนับจุดสี ซึ่ งมุมอ้างอิ งที่ใส่
QR Code จะมีจานวนจุดสี มากที่สุด โดย QR Code จะต้องอยูท่ ี่มุมล่าง
ขวา ซึ่ งหาก QR Code อยูท่ ี่มุมบนซ้ายแสดงว่ามีการแสกนเอกสารแบบ
กลับหัวเข้ามา ก็จะดาเนิ นการหมุนภาพ 180 องศาอีกครั้ง เพื่อให้ได้ภาพที่
เป็ นแนวตั้ง ดังรู ปที่ 2

- สามารถใช้งานกับ กระดาษคาตอบ และแบบสอบถามที่ ฝน
ด้วยปากกา หรื อฝนด้วยดินสอก็ได้
- สามารถใช้กบั ข้อสอบที่ มีขอ้ ถู กมากกว่า 1 ตัวเลื อกได้ โดย
กาหนดวิธีการให้คะแนนได้
- สามารถคะแนนข้อ สอบที่ ใ ห้ น้ า หนัก คะแนนแต่ ล ะข้อ ไม่
เท่ากันได้
- สามารถสร้างเฉลยข้อสอบ โดยใช้การสแกนเฉลยข้อสอบได้
ทาให้ไม่จาเป็ นต้องกาหนดเฉลยทีละข้อ
- สามารถเก็บบันทึกผลลัพธ์ของการตรวจข้อสอบเอาไว้ได้

2.2 ภาพรวมของการออกแบบ
-

-

การออกแบบระบบในภาพรวมจะแบ่งออกเป็ น 4 ส่ วนได้แก่
ส่ วนติดต่ อผู้ใช้ งาน ทาหน้าที่ รับข้อมูล และส่ งออกข้อมูล ที่
ประมวลผลแล้ว โดยทางานในรู ปแบบเว็บ
ส่ วนเตรียมการประมวลผลภาพ (Preprocessing) เป็ นส่ วนที่
ทาหน้าที่ปรับภาพที่รับเข้ามาให้เหมาะสมกับการประมวลผล
ส่ วนประมวลผลข้ อ มู ล ท าหน้ า ที่ ต รวจและประมวลผล
กระดาษคาตอบ เพื่อให้ได้ขอ้ มูลคาตอบของผูส้ อบแต่ละคน
และเก็บลงในฐานข้อมูล
ส่ วนออกแบบกระดาษคาตอบ และแบบสอบถาม ทาหน้าที่
สร้ างแบบฟอร์ มกระดาษคาตอบและแบบสอบถาม เพื่อให้
การกาหนดจุดอ้างอิงสาหรับการประมวลผลภาพ สามารถทา
ได้แม่นยา โดยส่ วนของกระดาษคาตอบจะไม่สามารถแก้ไข
ได้ แต่สามารถกาหนดรายละเอียดของแบบสอบถามได้

2.3 การออกแบบการเตรียมการประมวลผลภาพ
เมื่อส่วนติดต่อผูใ้ ช้งานรับข้อมูลภาพกระดาษคาตอบจากผูใ้ ช้
ในรู ปแบบของ RGB จะต้องผ่านกระบวนการเตรี ยมการประมวลผลภาพ
(Image pre-processing) เพื่อให้ได้ภาพที่เหมาะสมสาหรับการประมวลผล
ต่อไป โดยมีข้นั ตอนย่อยแสดงตามรู ปที่ 1

รู ปที่ 2 รู ปกระดาษคาตอบที่พร้อมประมวลผลคาตอบ
รูปที่ 1 ขั้นตอนย่อยในการกระบวนการเตรี ยมการประมวลผลภาพ

2.4 การออกแบบการประมวลผลภาพ
ภาพที่ผา่ นกระบวนการเตรี ยมการประมวลผลภาพแล้ว จะเข้า
สู่ การประมวลผลคาตอบต่อไป โดยมีข้ นั ตอนแสดงตามรู ปที่ 3

จากรู ปที่ 1 สามารถอธิ บายขั้นตอน ดังนี้
การแปลงภาพเป็ นขาวดา ขั้นแรกจะแปลงภาพ RGB เป็ นภาพ
เฉดสี เทา จากนั้นจึงทาเทรชโฮลดิ ง (Thresholding) เพื่อแปลงเป็ นภาพ
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1

การลบให้ เหลือคาตอบ จากภาพกรอบที่ 1 กรอบที่ 2 และส่ วน
ของคาตอบ จะนาไปผ่านกระบวนการเทรชโฮลดิ้ง (Thresholding) ตาม
ด้วยการทาโอเพนนิ ง (Opening) ซึ่ งประกอบด้วยการกร่ อน (Erosion)
แล้วตามด้วยการขยาย (Dilation) ซึ่งจะทาให้เหลือเฉพาะวงกลมที่ฝนของ
ภาพ ตามตัวอย่างในรู ปที่ 6
สาหรับส่ วนของคาตอบนั้น จะมีการใช้ประโยชน์จากจุดมาร์ ค
ด้านบน ด้านล่าง ด้านซ้าย และด้านขวา ของกระดาษคาตอบช่ วยในการ
แบ่งส่ วนของคาตอบออกเป็ นแต่ล ะคอลัม น์ โดยแต่ล ะคอลัมน์จะแบ่ ง
ออกเป็ นส่ วนละ 10 ข้อ

2

รูปที่ 3 ขั้นตอนการประมวลผลภาพ
จากรู ปสามารถอธิ บายขั้นตอน ดังนี้
การหากรอบที่ 1 ซึ่ งเป็ น กรอบรหัสผูส้ อบและกลุ่มเรี ยน โดย
จะเป็ นกรอบบนด้านซ้ายของภาพ ซึ่ งสามารถใช้ได้ท้ งั รหัสนักศึกษาหรื อ
รหัสประจาตัวประชาชน ดังนั้นจึงกาหนดความยาวของรหัสไว้ไม่เกิ น 13
หลัก ส่วน 2 หลักด้านท้าย ให้ฝนกลุ่มเรี ยน เพื่อใช้ในกรณี ที่ขอ้ สอบแต่ละ
กลุ่ ม เรี ยนไม่ เ หมื อ นกั น โดยขั้น ตอนการประมวลผลในส่ ว นนี้ จะ
ประกอบด้วย การเติมจุดที่หายไป โดยใช้วิธีโคลซซิ่ ง จากนั้นดาเนิ นการ
หากรอบรหัสผูส้ อบและกลุ่มเรี ยน โดยใช้จุดมาร์ ค (Marker) แถวแรกช่วย
อ้างอิง
การหากรอบที่ 2 ซึ่ งเป็ นรหัสแถว เลขที่ นง่ั สอบ รหัสวิชาที่
สอบ และรหัสชุดข้อสอบ กรณี ที่ในห้องเดี ยวกันมีขอ้ สอบหลายชุ ด โดย
ใช้วิธีเดียวกันกับการหากรอบที่ 1

รู ปที่ 6 ส่ วนของภาพที่ผา่ นการโอเพนนิ ง (Opening)
สร้ างขอบเขต เนื่ องจากแต่ละช่องในตารางจะมีขนาดความสู ง
ของช่ องเท่ากัน และความกว้างของช่ องเท่ากัน ดังนั้น จึ งสามารถสร้ าง
ขอบเขตของแต่ละช่องได้เลย
ประมวลผลค าตอบ เมื่ อได้ข อบเขตของแต่ ล ะช่ องแล้ว จะ
น าไปผ่ านฟั งก์ ชัน ฮิ ส โตแกรม เพื่ อนับ จุ ด สี ด าในช่ อ ง โดยหลังจากที่
ทดลองแล้ว ได้กาหนดเงื่อนไขว่า ถ้ามีจุดสี ดามากกว่า 40 จุด จะหมายถึง
มี ก ารระบายในช่ องนั้น จากนั้น จะน าผลที่ ได้ไปเปรี ยบเที ยบกับ เฉลย
เพื่อให้ได้ผลคะแนน ข้อถูก ข้อผิด และข้อที่ไม่ตอบต่อไป

รูปที่ 4 ส่วนของกรอบที่ 1 ที่ดาเนินการตัดเรี ยบร้อย
การตัดภาพแต่ ละกรอบ เมื่อหากรอบที่ 1 และ 2 แล้วจะตัด
ภาพ (Crop) ในแต่ละตารางและส่ วนของคาตอบเพื่อนาไปประมวลผล
ต่อไป

2.5 การออกแบบส่ วนสร้ างกระดาษคาตอบและแบบสอบถาม
เป็ นส่ วนที่สร้างแบบฟอร์ มกระดาษคาตอบและแบบสอบถาม
โดยมี เ ป้ า หมายให้ เ กิ ด ความเที่ ย งตรง และก าหนดจุ ด อ้า งอิ ง ในการ
ประมวลผลภาพ โดยสร้ า งออกมาให้ มี ก ารวางต าแหน่ ง ของแต่ ล ะ
องค์ประกอบที่ตายตัว เพื่อหลีกเลี่ยงความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น โดยสร้ าง
ขึ้นในรู ปแบบของภาพ JPG โดยในส่ วนของกระดาษคาตอบของข้อสอบ
ปรนัยจะเป็ นแบบฟอร์ มมาตรฐาน ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแบบฟอร์ มได้
สาหรับแบบสอบถาม ผูใ้ ช้สามารถสร้ างแบบสอบถามให้ มี
ข้อความที่ตอ้ งการได้ ตามตัวอย่างในรู ปที่ 7 และ 8

รูปที่ 5 ส่วนของคาตอบ ที่ดาเนิ นการตัดเรี ยบร้อย
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วินาที คิดเป็ นความเร็ วต่อฉบับ เท่ากับ 0.4 วินาที โดยมีความถูกต้องใน
การประมวลผลแบบสอบถามเท่ากับ 100 เปอร์ เซนต์ เช่นเดียวกัน

4. สรุป
ระบบตรวจข้อสอบแบบปรนัยและแบบสอบถามที่พฒั นาขึ้น
นี้ เป็ นระบบที่ มีความถู กต้องในการทางานสู ง มีการทางานที่รวดเร็ วใน
ระดับที่ใช้งานจริ งได้ ซึ่ งหากมี การนาไปใช้งาน จะช่ วยให้หน่ วยงานที่
น าไปใช้ สามารถลดค่ า ใช้ จ่ า ยในการจัด หากระดาษค าตอบส าหรั บ
ข้อสอบแบบปรนัย และลดเวลาในการทางานสาหรับเจ้าหน้าที่ ในการ
ประมวลผลแบบสอบถาม ซึ่งมีการใช้งานกันมากในหน่วยราชการต่างๆ

รูปที่ 7 หน้าจอที่แสดงการกาหนดรายละเอียดในแบบสอบถาม
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รูปที่ 8 แบบสอบถามที่สร้างจากระบบ

3. ผลการทางาน
ได้ทดสอบกับ กระดาษค าตอบที่ ใช้ใ นการสอบจริ ง จานวน
115 ฉบับ โดยเมื่ อ อัปโหลดกระดาษค าตอบ รายชื่ อนัก ศึ ก ษา รวมทั้ง
กระดาษคาตอบเฉลยเรี ยบร้ อย ระบบใช้เวลาในการประมวลผลทั้ง 115
ฉบับ ในเวลา 2 นาที 42 วิ นาที่ คิ ด เป็ นความเร็ วในการทางานต่ อฉบับ
เท่ า กับ 1.4 วิ น าที ต่ อ ฉบับ โดยมี ค วามถู ก ต้อ งของการตรวจกระดาษ
คาตอบเท่ากับ 100 เปอร์เซนต์
ในการทดสอบความถูกต้อง ได้ทดลองสร้างกระดาษคาตอบที่
มีความผิดพลาด โดยได้ฝนหมายเลขจานวน 2 หมายเลขลงในช่ องหนึ่ ง
ของรหัสวิชา ระบบก็สามารถแจ้งความผิดพลาดออกมาได้ตามที่กาหนด
สาหรับการประมวลผลแบบสอบถาม ได้ดาเนิ นการทดสอบ
กับแบบสอบถามจานวน 20 ฉบับ โดยใช้เวลาในการประมวลผลเท่ากับ 8
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การออกแบบและสร้ างเครื่องผสมของเหลวควบคุมโดยไมโครคอนโทรเลอร์
Design and Construction of Liquid Mixer Machine Controlled by Microcontroller
สั นติสุข สว่ างกล้า 1 และ ไวยพจน์ ศุภบวรเสถียร 1
1
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้ า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
38 ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริ ญ กรุ งเทพมหานคร 10160 โทร 086-412-2995
E-mail: santisuk_06@hotmail.com ,vyapote.sup@siam.edu

อัตโนมัติ ถือว่าเป็ นสิ่ งสาคัญสาหรับผูท้ าธุ รกิจรายย่อยต่าง ๆ จึงทาให้เกิด
แนวคิ ดอ อก แบ บแ ละ สร้ าง เค รื่ อง ผสมข อง เหลว คว บคุ มโดย
ไมโครคอนโทรเลอร์ โดยใช้หลักการของกระบวนการควบคุ มการจ่ า ย
ของเหลวโดยใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ ,[1]-[2] เป็ นตัวควบคุ มในการ
ทางาน ซึ่ งสามารถกาหนดการจ่ายของเหลวให้เป็ นไปตามความต้องการ
ของผู้ใ ช้บ ริ การ โดยที่ ส ามารถก าหนดปริ มาณและส่ ว นผสมของ
ของเหลวได้เองตามต้องการ โดยมีขอบเขตการทางานดังนี้
o ใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ MCS-51 เป็ นตัวควบคุม
o ใช้โซลินอยด์วาล์วควบคุมการเปิ ด–ปิ ดของเหลวผ่าน Relay
o ใช้ของเหลว 4 ชนิด
o มีชุดเซนเซอร์ตรวจสอบปริ มาณของเหลว
o ปริ มาณของเหลวในการทางาน 1 ครั้งมีปริ มาณสูงสุ ด 396 ซี ซี
o ความคลาดเคลื่อน ± 10%

บทคัดย่อ
บทความนี้ น าเสนอการออกแบบและสร้ า งเครื่ องผสม
ของเหลวควบคุมโดยใช้ไมโครคอนโทรเลอร์ เป็ นตัวควบคุ มการทางาน
ของโซลินอยด์วาล์ว 12 โวลต์จานวน 4 ตัวผ่านรี เลย์เพื่อเปิ ด-ปิ ดของเหลว
4 ชนิด โดยกาหนดส่ วนผสมของเหลวด้วยการกดสวิตช์เลื อกส่ วนผสม
ตามต้องการ จอ แอลซี ดี จะแสดงผลปริ มาณอัตราส่ วนผสมของของเหลว
แต่ละชนิดที่ตอ้ งการ เมื่อส่ วนผสมถูกต้องตามต้องการของเหลวจะไหล
ลงสู่ ภ าชนะที่ ร องรั บ ระบบยังมี เ ซ็ น เซอร์ ต รวจสอบระดับ ของเหลว
ทั้งหมดอีก 4 ชุด เครื่ องผสมของเหลวควบคุมโดยไมโครคอนโทรเลอร์ ที่
นาเสนอนี้ได้ถูกสร้างขึ้นและถูกทาการทดสอบ ซึ่ งผลการทดสอบพบว่า
สมรรถนะการทางานของเครื่ องเป็ นที่น่าพึงพอใจ
คาสาคัญ: ไมโครคอนโทรลเลอร์ , ของเหลว, โซลินอยด์วาล์ว

Abstract

2. การออกแบบและสร้ าง

This paper presents the design and construction of a liquid
mixer machine controlled by microcontroller. It controls four 12-volt
solenoid valves via 4-way solenoid valves. There are 4-type liquids to
mix together by pressing the switch selector. The LCD display shows
the amount of required liquid mixture. When the ingredients are
suitable, the liquids will flow into the container. In addition, the four
liquid level sensors are also available in the system. The proposed
liquid mixer machine has been constructed and tested. The results are
shown that the performance of the machine is satisfactory.
Keywords: microcontroller, liquid, solenoid valve

การออกแบบและสร้ า งเครื่ องผสมของเหลวควบคุ ม โดย
ไมโครคอนโทรเลอร์ มี บล็อกไดอะแกรมรวมแสดงดังรู ป ที่ 1 และมี
โครงสร้างเครื่ องดังรู ปที่ 2

Display LCD

Push button
Switch x 4

Microcontroller
MCS-51

Sensor x 4

1. บทนา
ในปั จจุบนั มีผคู้ นมากมายเร่ งรี บในการธุ ระต่าง ๆ เครื่ องอานวย
ความสะดวกถื อ ว่ า เป็ นสิ่ ง ส าคั ญ อย่ า งยิ่ ง ในการที่ จ ะท าให้ ค วาม
สะดวกสบายเป็ นไปได้ดว้ ยดี และในการจาหน่ายน้ าและเครื่ องดื่ มต่ าง ๆ
สาหรับผูท้ าธุ รกิจรายย่อยต่าง ๆ อย่างเช่นมินิมาร์ ท หรื อร้ านสะดวกซื้ อ มี
ความจ าเป็ นที่ จ ะต้ อ งให้ลู ก ค้ า บริ ก ารตัว เอง เครื่ อ งผสมเครื่ อ งดื่ ม

Relays x 4

รู ปที่ 1 บล็อกไดอะแกรมรวมที่นาเสนอ
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Solenoid
Valve x 4
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50 cm

40 cm

LCD
Sensor
A

B

C

Up Down Enter

D

รู ปที่ 3 วงจรชุดแสดงผลของจอ LCD
+5 V

10 k x 4

40 cm

+5 V

+12 V

RELAY 12 V
Solenoid Valve 1
NO
L

9

รู ปที่ 2 โครงสร้างเครื่ องที่นาเสนอ

C

1N4001

NC

P2.0

21

1

16

22

2

17

G

RELAY
OUTPUT
+12 V

ร ะ บ บ ค ว บ คุ ม เ ค รื่ อ ง ผ ส ม ข อ ง เ ห ล ว ค ว บ คุ ม โ ด ย
ไมโครคอนโทรเลอร์ มีหลักการทางานดังนี้ ก่อนการทางานของเครื่ อง
เริ่ มต้น โดยการเตรี ย มของเหลว 4 ชนิ ด ในที่ น้ ี จะใช้ข องเหลวที่ เ ป็ น
น้ า หวาน 3 ชนิ ดและน้ าโซดาอี ก 1 ชนิ ด ซึ่ งจะมี ว งจรเซนเซอร์ ,[3]
ตรวจเช็คระดับของเหลวโดยใช้วงจรอินฟราเรดตรวจเช็คของเหลวที่ เป็ น
น้ าหวานและใช้วงจรทรานซิ ส เตอร์ ตรวจเช็ คของเหลวที่ เป็ นน้ า โซดา
กรณี ที่ ของเหลวมี ปริ ม าณต่ า กว่ า 10 % ของปริ ม าณภาชนะที่ บ รรจุ
ของเหลว ไฟ แอลอีดี แต่ละชนิดของของเหลว จะดับ คือน้ าหวานภาชนะ
บรรจุ 1.5 ลิ ตรและน้ าโซดาภาชนะบรรจุ 5 ลิ ต รส่ ว นการทางานของ
ไมโครคอนโทรเลอร์คือเลือกชนิดและปริ มาณของเหลวโดยการกดสวิตช์
Up, Down และ Enter การกาหนดค่าของเครื่ องจะจ่ ายของเหลวได้สูงสุ ด
ชนิ ดละ 99 ซี ซี ในการเลื อกแต่ ละครั้ ง และเมื่ อ รวมสู ง สุ ดของการผสม
ของเหลวทั้ง 4 ชนิดรวมกันในการทางาน 1 ครั้งจะได้ปริ มาณ 396 ซี ซี ซึ่ ง
ค่ า ป ริ มาณ ต่ าง ๆ จ ะแ สดงผ ล ที่ จ อ LCD ส าหรั บ ก ารจ่ ายน้ า
ไมโครคอนโทรเลอร์จะสั่งงานให้โซลินอยด์วาล์วจ่ ายของเหลวโดยผ่าน
รี เลย์ ในส่ วนของภาคจ่ ายไฟของเครื่ องจะใช้วงจรบริ ดจ์ เรคติ ไฟเออร์
จ่ายไฟกระแสตรง +5 โวลต์, +6 โวลต์และ +12 โวลต์
การออกแบบวงจรของระบบควบคุมที่นาเสนอ แยกออกเป็ น
วงจรย่อยดังนี้ รู ปที่ 3 วงจรชุดแสดงผลของจอ LCD, รู ปที่ 4 วงจรการต่ อ
Relay และ Solenoid Valve, รู ปที่ 5 วงจรการเชื่ อมต่ อกับสวิตช์, รู ปที่ 6
วงจรการตรวจจับระดับของเหลวโดยใช้อินฟราเรดและรู ปที่ 7 วงจรการ
ตรวจจับระดับของเหลวโดยทรานซิ สเตอร์

P2.1

RELAY 12 V
Solenoid Valve 2
NO
L
C

1N4001

NC

23

3

18

24

4

19

P2.2

G

RELAY
OUTPUT
+12 V

P2.3

RELAY 12 V
Solenoid Valve 3
NO
L
C

1N4001

ULN2003

NC

G

RELAY
OUTPUT

8
+12 V

RELAY 12 V
Solenoid Valve 4
NO
L
C

1N4001

NC
RELAY
OUTPUT

รู ปที่ 4 วงจรการต่อ Relay และ Solenoid Valve
+5V

10k

10k

10k
10
11
12

S1

S2

S3

รู ปที่ 5 วงจรการเชื่อมต่อกับสวิตช์
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P3.0
P3.1
P3.2

G

DC 12 V
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+5V
TL EX D

B

1 k

B = bb

1 k
7 U A 7 4 1
6

2
3

R X L E D

4

5 k

Y

bb + 1

“ Up “
N

L E D

1 k

1 0 0 k

P 1 . 0
P 1 . 1
P 1 . 2
2 0 0

Y

bb - 1

“ Down “

3 9 0

N

+5V

N
“ Enter “
Y

รู ปที่ 6 วงจรการตรวจจับระดับของเหลวโดยใช้อินฟราเรด

C = cc

+6V
Y

cc + 1

“ Up “

BC547

370

N
BC547

Y

cc - 1

“ Down “
N

P1.3
LED

200

N

Liquid

“ Enter “
Y

D = dd

รู ปที่ 7 วงจรการตรวจจับระดับของเหลวโดยทรานซิ สเตอร์

Y

dd + 1

“ Up “

เครื่ อ งผสมของเหลวควบคุ ม โดยไมโครคอนโทรเลอร์ มี
แผนผังการทางาน ( Flow Chart ) ดังรู ปที่ 8

N
Y

dd - 1

“ Down “
N

START

N
“ Enter “
Y

A

“Processing”

A = aa

Y
“ Up “

A = aa
B = bb
C = cc
D = dd

aa + 1

N
Y
“ Down “

End / Run

aa - 1
Y

N
“ Up“

N

A

N

“ Enter “
N

Y

“ Down “

B

Y
END

รู ปที่ 8 แผนผังการทางานที่นาเสนอ

รู ปที่ 8 แผนผังการทางานที่นาเสนอ (ต่อ)

9th ECTI-CARD 2017 “การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อตอบสนองท้องถิ่นและภาคอุตสาหกรรม”

523

บทความวิจัย
การประชุมวิชาการ งานวิจยั และพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 9
9th ECTI-CARD 2017, Chiang khan Thailand
ตารางที่ 3 ผลการทดลองการทางานขณะกาหนดปริ มาณของเหลวจานวน
3 ชนิด

3. การทดลองและอภิปราย
เครื่ องผสมของเหลวควบคุมโดยไมโครคอนโทรเลอร์ ได้ทา
การทดลองเพื่อต้องการทราบปริ มาณที่กาหนดกับผลลัพธ์ที่ได้จากเครื่ อง
ที่จ่ายปริ มาณของเหลวตรงตามที่ กาหนดหรื อคลาดเคลื่ อนเพียงใด จาก
การทดลองโดยกาหนดของเหลว 1 ชนิ ด, ของเหลวผสม 2 ชนิ ดและ
ของเหลวผสม 3 ชนิด ชนิด A, B และ C คือน้ าหวาน D คื อน้ าโซดา ผลที่
ได้มีดงั นี้

% 
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5

5

30

29

28

29
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4

4
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D

A
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C

D
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0

0

0

0
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0
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51

2

2

2

2
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1.4
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82
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2.5

1.2

2.5

3.7

90

92
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94

2.2

2.2

1.1

4.4

จากผลการทดลองการทางานขณะกาหนดปริ มาณของเหลว
จานวน 1 ชนิ ด ความคลาดเคลื่ อนเฉลี่ ย ของ A = 1.7%, B = 1.5%, C =
1.6% และ D = 2.1% ผลการทดลองการทางานขณะก าหนดปริ มาณ
ของเหลวจานวน 2 ชนิด ความคลาดเคลื่อนเฉลี่ยของ A+D = 3.7%, B+D
= 3.5%, และ C+D = 1.6% และผลการทดลองการทางานขณะกาหนด
ปริ มาณของเหลวจานวน 3 ชนิด ความคลาดเคลื่ อนเฉลี่ ย ของ A+B+D =
4.1%, A+C+D = 4.7%, และ B+C+D = 4.3%

4. สรุป

ตารางที่ 2 ผลการทดลองการทางานขณะกาหนดปริ มาณของเหลวจานวน
2 ชนิด


(cc)
(cc)

A+B+D A+C+D B+C+D A+B+D A+C+D B+C+D
9

C

% 

(cc)

9

B





10

A





(cc)
(cc)

ตารางที่ 1 ผลการทดลองการทางานขณะกาหนดปริ มาณของเหลวจานวน
1 ชนิด


% 





จากการท างานของเครื่ องผสมของเหลวควบคุ ม โดย
ไมโครคอนโทรเลอร์ที่ได้ออกแบบและสร้ างขึ้ นนี้ เมื่ อท าการทดลองใช้
งานจริ งพบว่าผลที่ ได้มีความคลาดเคลื่ อนเฉลี่ ยอยู่ระหว่าง 1.5 – 4.7 %
เครื่ องสามารถทางานได้ตามวัตถุ ประสงค์ที่ก าหนดไว้ นอกจากนี้ การ
ทดลองยัง เพิ่ ม ปริ มาณการจ่ า ยน้ า ในปริ มาณสู ง สุ ด ที่ 396 ซี ซี ค่ า
ความคลาดเคลื่อนเฉลี่ ยยังคงต่ ากว่า 10 % เครื่ องนี้ เป็ นเครื่ องต้นแบบยัง
ควรพัฒนาปรั บปรุ ง เพื่ อเพิ่ มประสิ ท ธิ ภ าพการท างานเป็ นลาดับ ต่ อไป
อาทิเช่น เปลี่ยนโซลินอยด์วาล์วเป็ นปั๊ มน้ าเป็ นต้น


(cc)

A+D

B+D

C+D

A+D

B+D

C+D

10

10

10

10

0

0

0

20

19

19

19

5

5

5

30

31

31

31

3.3

3.3

3.3

40

42

41

42

5

2.5

5

50

52

52

52

4

4

4

60

63

62

62

5

3.3

3.3

70

73

73

73

4.2

4.2

4.2

80

83

84

84

3.7

5

5

90

93

94

94

3.3

4.4

4.4
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บทคัดย่อ

1. บทนํา

งานวิจยั นี้ มีวตั ถุ ประสงค์เ พื่อสร้ างเครื่ องอบผลิ ตภัณ ฑ์ท าง
การเกษตรและทดสอบประสิ ทธิ ภาพเครื่ องอบผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร
จากพลังงานแบบผสมผสาน โดยใช้วสั ดุ ที่นาํ มาทดสอบ 3 อย่าง ได้แก่
เนื้ อหมูสด นํ้าหนัก 1,000 กรัม กล้วยนํ้าว้านํ้าหนัก 1,000 กรัมและพริ ก
สด นํ้าหนัก 500 กรัม เปรี ยบเทียบค่านํ้าหนักที่ได้ของวัสดุที่นาํ มาทําการ
ทดลอง โดยการเปรี ยบเที ยบระหว่างเครื่ องอบแห้งและอบแห้งโดยใช้
แสงจากธรรมชาติ ซึ่งมีการทดสอบดังนี้ อบด้วยเครื่ องอบแห้ง เนื้ อหมูสด
มีค่าความชื้นเท่ากับ 34.3 % กล้วยนํ้าว้ามีค่าความชื้นเท่ากับ 30.2 % และ
พริ กสดมีค่าความชื้ นเท่ากับ 20 % ทดสอบตากแดดแบบเปิ ดทัว่ ไป เนื้ อ
หมูสดมีค่าความชื้ นเท่ากับ 69.8 % กล้วยนํ้าว้ามีค่าความชื้นเท่ากับ 72.9
% และพริ กความชื้นที่ 75.2 %

พลั ง งานความร้ อนที่ ไ ด้ รั บ จากรั ง สี อาทิ ตย์ ม าใช้ ใ น
อุตสาหกรรมต่างๆ เนื่ องจากเป็ นพลังงานที่ สะอาด ไม่ปลดปล่อยก๊าซ
เรื อนกระจก เมื่ อใช้แล้วสามารถเกิ ดขึ้ นใหม่ได้ตามธรรมชาติ ประเทศ
ไทยมีพ้ืนที่ที่เหมาะสมในการนําพลังงานรังสี อาทิตย์มาใช้งานด้านความ
ร้อน เนื่ องจากมีปริ มาณรังสี รวมจากดวงอาทิตย์ค่อนข้างสมํ่าเสมอตลอด
ปี เฉลี่ยวันละ 18 MJ/m2 หรื อคิดเป็ น 5.05 kW/hrs. ซึ่ งเพียงพอในการ
นําไปใช้งานด้านความร้อน[1]
การทําให้แห้งเป็ นวิธีการหนึ่ งของการถนอมอาหารที่มนุ ษย์
ใช้กนั มาเป็ นระยะเวลายาวนาน การตากแห้งด้วยแสงอาทิตย์โดยตรง อาจ
มี สิ่ง เจื อ ปนติ ด มากับ อากาศ แต่ ด้ว ยประเทศไทยเป็ นประเทศที่ ไ ด้รั บ
แสงแดดในปริ มาณมาก จึงเหมาะที่จะถนอมอาหารด้วยวิธีการตากแห้ง
เพราะสะดวก สิ้ นเปลืองค่าใช้จ่ายน้อย แต่ยากที่จะควบคุมคุณภาพอาหาร
ให้ถูกสุ ขลักษณะ ปราศจากสิ่ งสกปรก เช่น ฝุ่ น หรื อการรบกวนจากสัตว์
เช่น แมลงวัน เป็ นต้น โดยทัว่ ไปการอบแห้งจะเหมาะสมสําหรับพื้นที่ที่
อากาศร้อนและแห้ง[2]
การออกแบบและสร้ า งเครื่ อ งอบผลิ ตภัณ ฑ์ท างการเกษตร
พลังงานแบบผสมผสาน จึ งเป็ นวิธีการที่ เหมาะสมในการแก้ปัญหา
ข้า งต้น โดยคณะผูว้ ิจ ัย ได้อ อกแบบให้ส ามารถใช้พ ลัง งานร่ ว มกัน ซึ่ ง
ได้แก่พลังงานจากแสงอาทิตย์เมื่อมีแดดโดยส่ องผ่านแผ่นกระจกในตูอ้ บ
และส่ องไปยังผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร ซึ่ งได้แก่ หมูสด กล้วยนํ้าว้าและ
พริ กสด เพื่อให้ความร้ อนและอุ ณหภู มิที่เหมาะสม และระบบควบคุ ม
อุณหภูมิอตั โนมัติโดยใช้เซ็นเซอร์ตรวจจับอุณหภูมิและส่ งข้อมูลไปยังไม
โครคอลโทรลเลอร์เพื่อควบคุมและรักษาระดับอุณหภูมิไว้ในระดับคงที่

คําสําคัญ: เครื่ องอบผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร, พลังงานแบบผสมผสาน,
ความชื้นของอาหาร

Abstract
This paper describes how to initials multiple sourcing
agricultural products dryers. We tested 3 products (pork, banana and
chilly) for find out and comparison performance between normal dryers
and multiple sourcing agricultural products dryers. Result is the
multiple sourcing agricultural products dryers can reduce double
humidity times more than normal dryers. The multiple sourcing
agricultural products dryers ‘s humidity foods report show pork =
34.3%, banana = 30.2% and chilly = 20%. In addition, normal dryers ‘s
humidity foods report show pork = 69.8%, banana = 72.9% and chilly =
75.2%.

2. ทฤษฎีและงานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
2.1 การคํานวณหาค่ าความร้ อน
จากวัสดุที่จะเลือกใช้ทาํ ตูอ้ บ จึงทําการเลือกวัสดุทดสอบที่จะ
ทําเป็ นตูอ้ บขนาดไม่เกิน 20x20 ตารางนิ้ว คือ สังกะสี จากการคํานวณ
พลังงานความร้อนของสังกะสี 2 kg ที่มีค่าความร้อนจําเพาะ 390 J/kg°C

Keyword: agricultural dryers, multi sourcing, humidity foods
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ทําให้อุณหภูมิของสังกะสี เพิ่มขึ้นจาก 25°C เป็ น 65°C มีพลังงานความ
ร้อน เป็ น Q = mC∆T = 2x390x40 = 31200 J โดยใช้เวลาเท่ากับ 18 นาที
คิดเป็ น กําลังได้ 31200/(60x18) = 28.88W เหล็ก จากการคํานวณ
พลังงานความร้อนของสังกะสี 2 kg ค่าความร้อนจําเพาะ 500 J/kg°C ที่
ทําให้อุณหภูมิของสังกะสี เพิ่มขึ้นจาก 28°C เป็ น 65°C มีพลังงานความ
ร้อนเป็ น Q = mC∆T= 2x500x37= 37000 J โดยใช้เวลาเท่ากับ 15 นาที
คิดเป็ นกําลังได้37000/(60x15)=41.11W

300 แอมป์ [5] เซนเซอร์ วดั อุณหภูมิและความชื้ น คืออุปกรณ์ สําหรับ
ตรวจวัดอุณหภูมิ หรื อความชื้ นในบริ เวณที่ใช้งาน เมื่อนํามาประยุกต์ใช้
กับ Microcontroller ก็จะทําให้ระบบมีความสามารถมากมาย ตามความ
ต้อ งการของผูใ้ ช้ เช่ น การประยุก ต์ใ ช้ง านตู ้อ บพริ ก แห้ง [6] หรื อ
ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร เป็ นต้น

2.2 การหาความชื้นของวัสดุเกษตรและอาหาร
การหาความชื้นของวัสดุเกษตรและอาหารแบบได้ออกเป็ น 2
มาตรฐาน คื อ มาตรฐานเปี ยกและ มาตรฐานแห้ง เปอร์ เซ็ นต์ความชื้ น
มาตรฐานเปี ยกหาได้จากอัตราส่ วนของมวลของนํ้าในอาหารต่อมวลชื้ น
ของอาหาร ดังสมการที่ 1[3]

รู ปที่ 1 เครื่ องอบผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรจากพลังงานแบบผสมผสาน

3.2 ทดสอบประสิ ทธิภาพเครื่ องอบผลิตภัณฑ์ ทางการเกษตร

(1)
เมื่อ

การทดสอบประสิ ทธิ ภาพเครื่ องอบผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร
จากพลังงานผสมผสานเพื่อวัดอุณหภูมิภายในตูอ้ บ อุณหภูมิภายในตูอ้ บ
และความเข้มของแสง ในขณะที่ยงั ไม่มีวสั ดุทดสอบภายในตู ้

Mw คือ ความชื้นมาตรฐานเปี ยก
w คือ มวลของความชื้น
d คือ มวลแห้งของวัสดุ

ตารางที่ 1 การทดสอบอุณหภูมิภายในและภายนอกเครื่ องอบผลิตภัณฑ์
ทางการเกษตรจากพลังงานแสงอาทิตย์
ความเข้มของแสง
อุณหภูมิ ( oC )
เวลา
(ลักซ์)
ภายในตูอ้ บ ภายนอกตูอ้ บ
8.00 น.
57.4
26
44,630
9.00 น.
57.5
26
46,760
10.00 น.
57.1
27
40,740
11.00 น.
59.6
28
51,450
12.00 น.
59.9
28
52,850
13.00 น.
60.8
28
52,640
14.00 น.
63.6
29
49,180
15.00 น.
58.78
27
48,470
16.00 น.
57.89
26
48,160
17.00 น.
56.32
25
44,685
18.00 น
55.38
24
44,660

3. การออกแบบและการทดลอง
3.1 ออกแบบโครงสร้ างตู้อบแสงอาทิตย์ ปรับอุณหภูมิ
การออกแบบเครื่ องอบผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรจากพลังงาน
แบบผสมผสาน นั้ นจะต้ อ งใช้ ห ลั ก การการอบแห้ ง เพื่ อ ให้ ไ ด้
ประสิ ทธิ ภาพในการอบแห้งให้ได้มากที่สุด ซึ่ งการอบแห้งจะอาศัยการ
ระเหยของนํ้าออกจากวัตถุโดยหลักการของการระเหย คือ ความชื้ นตํ่า
อุ ณ หภู มิ สู ง ตู ้ อ บแสงอาทิ ต ย์จ ะอาศั ย หลัก การตู ้ เ รื อนกระจก ให้
แสงอาทิ ต ย์ส่ อ งผ่ า นกระทบพื้ น โลหะแล้ว เปลี่ ย นพลัง งานแสงเป็ น
พลังงานความร้อนทําให้อุณหภูมิภายในตูส้ ู งขึ้น ทําให้วตั ถุภายในตูเ้ กิ ด
การระเหยนํ้าให้กลายเป็ นไอออกจากวัตถุ โดยคณะผูว้ ิจ ยั ได้ออกแบบ
เครื่ อ งอบผลิ ต ภัณ ฑ์ ท างการเกษตรจากพลัง งานแบบผสมผสานดัง
รายละเอียดต่อไปนี้
โครงสร้ า งเป็ นเหล็กสู ง 110 cm กว้า ง 100 cm ยาว 80 cm
ภายในประกอบด้วยอุปกรณ์ ได้แก่ Arduino ไมโครคอลโทรลเลอร์ คือมี
หน้าที่คิดคํานวณทางคณิ ตศาสตร์ คาํ นวณทางลอจิกสั่งการมีส่วนความจํา
เพื่อใช้เป็ นข้อมูลในการคํานวณหรื อประมวลผลต่างๆ[4] Relay เป็ น
อุปกรณ์ไฟฟ้ าที่มีระดับกําลังไฟฟ้ าสู งกว่าระดับที่ใช้งาน ทั้งนี้ เนื่ องจาก
ไมโครคอนโทรลเลอร์ ซึ่ งก็คือ Arduino Board โดยจะทํางานที่ระดับ
แรงดันแค่ 3-5 โวลต์เท่านั้นส่ วนกระแสที่สามารถจะจ่ายได้ก็อยู่ไม่เกิ น

จากตารางที่ 1 ผลการทดสอบพบว่า อุณหภูมิภายในเครื่ องอบ
ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรจากพลังงานแบบผสมผสานมีค่าระหว่าง 57.1
o
C – 63.6 oC อุณหภูมิภายนอกตูจ้ ะอยูร่ ะหว่าง 26oC – 29 oC และความ
เข้มของแสง มีค่าระหว่าง 44,630 - 52,850
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อบต่ อ ด้ว ยพลัง งานไฟฟ้ า ทําให้ไ ด้ห มู อ บแห้ง ที่ น้ าํ หนัก 343 กรั ม
ความชื้นของเนื้ อหมู มีค่าเท่ากับ 34.3 % และการตากแดดแบบเปิ ดทัว่ ไป
หมูมีน้ าํ หนัก 698 กรัมและมีความชื้นที่ 69.8 %
การทดสอบอบกล้วยนํ้าว้านํ้าหนัก 1,000 กรัม โดยใช้พลังงาน
แสงอาทิตย์ต้ งั แต่เวลา 8.00 – 18.00 น.และใช้พลังงานไฟฟ้ าอบต่อตั้งแต่
เวลา 18.00-20.00 น. รวมเวลาทดสอบ 12 ชั่ ว โมง กํา หนดเงื่ อ นไข
ควบคุมอุณหภูมิภายในตู ้ 50 oC ผลการทดสอบ ดังรู ปที่ 4

รู ปที่ 2 ไดอะแกรมการทํางาน เครื่ องอบผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร
จากพลังงานแบบผสมผสาน
จากรู ปที่ 2 ใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ Ariduino UNO สําหรับ
ควบคุมเครื่ องอบผลิ ตภัณฑ์ทางการเกษตรฯ เพื่อรักษาระดับความร้ อน
ภายในตูอ้ บ หากอุณหภูมิภายในตํ่ากว่าที่กาํ หนดไว้คือ 50 oC ฮีตเตอร์ จะ
เริ่ มทํางานและทําให้เกิดความร้อนภายในตู ้ เมื่ออุณหภูมิภายในตูส้ ู ง60 oC
ไมโครคอนโทรลเลอร์ จะสั่งการควบคุมให้พดั ลมทํางานเพื่อระบายความ
ร้อนสําหรับลดอุณหภูมิภายในตูอ้ บฯ

นํ้าหนัก(กรัม)

3.2 การทดสอบอบผลิตภัณฑ์ ทางการเกษตร

รู ปที่ 4 ผลการทดสอบอบกล้วยนํ้าว้านํ้าหนัก 1,000 กรัมโดยใช้พลังงาน
แสงอาทิตย์และพลังงานไฟฟ้า
จากรู ปที่ 4 ผลการทดสอบ อบกล้วยนํ้าว้า พบว่า พลังงาน
แสงอาทิตย์จาํ นวน 10 ชัว่ โมง นํ้าหนักกล้วยนํ้าว้า มีค่าอยูท่ ี่ 365 กรัมและ
เมื่ออบต่อด้วยพลังงานไฟฟ้ า ทําให้ได้หมูอบแห้งที่ น้ าํ หนัก 302 กรัม
ความชื้ นของกล้วยนํ้าว้า มีค่าเท่ากับ 30.2 %และการตากแดดแบบเปิ ด
ทัว่ ไป กล้วยนํ้าว้า มีน้ าํ หนัก 729 กรัมและมีความชื้นที่ 72.9 %
การทดสอบอบพริ กสด นํ้าหนัก 500 กรัม โดยใช้พลังงาน
แสงอาทิตย์ต้ งั แต่เวลา 8.00 – 18.00 น.และใช้พลังงานไฟฟ้ าอบต่อ
ตั้งแต่เวลา 18.00-20.00 น. รวมเวลาทดสอบ 12 ชัว่ โมง กําหนดเงื่อนไข
ควบคุมอุณหภูมิภายในตู ้ 50 oC ผลการทดสอบ ดังตารางที่ 5

ผลการทดสอบโดยการใช้เครื่ องอบผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร
จากพลังงานแบบผสมผสานซึ่ งวัสดุที่นาํ มาทดสอบมี 3 อย่าง ได่แก่ เนื้ อ
หมูสดนํ้าหนัก 1,000 กรัม กล้วยนํ้าว้านํ้าหนัก 1,000 กรัม พริ กสดนํ้าหนัก
500 กรั ม การทดสอบต้องการเปรี ยบเที ย บค่ านํ้า หนักที่ ได้ข องวัส ดุ ที่
นํามาทําการทดลองในการอบ ระหว่างอบแห้งโดยใช้เครื่ องอบพลังงาน
แสงอาทิตย์ และอบแห้งโดยใช้แสงจากธรรมชาติ โดยมีการทดสอบดังนี้
การทดสอบอบเนื้ อ หมู ส ด นํ้าหนั ก 1,000 กรั ม โดยใช้
พลังงานแสงอาทิตย์ต้ งั แต่เวลา 8.00 – 18.00 น.และใช้พลังงานไฟฟ้าอบ
ต่ อ ตั้ง แต่ เ วลา 18.00-20.00 น. รวมเวลาทดสอบ 12 ชั่ว โมงกํา หนด
เงื่อนไข ควบคุมอุณหภูมิภายในตู ้ 50 oC ผลการทดสอบ ดังรู ปที่ 3
นํ้าหนัก(กรัม)

นํ้าหนัก(กรัม)

รู ปที่ 3 ผลการทดสอบการอบเนื้อหมูสด นํ้าหนัก 1,000 กรัม โดยใช้
พลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานไฟฟ้า
จากรู ปที่ 3 ผลการทดสอบอบเนื้ อหมูสดพบว่าพลังงาน
แสงอาทิตย์จาํ นวน 10 ชัว่ โมง นํ้าหนักหมูสด มีค่าอยูท่ ี่ 378 กรัมและเมื่อ

รู ปที่ 5 ผลการทดสอบ อบพริ กสด นํ้าหนัก 500 กรัม โดยใช้
พลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานไฟฟ้า
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จากรู ป ที่ 5 ผลการทดสอบอบพริ ก สดพบว่า พลัง งาน
แสงอาทิตย์จาํ นวน 10 ชัว่ โมง นํ้าหนักพริ ก มีค่าอยูท่ ี่ 150 กรัมและเมื่ออบ
ต่อด้วยพลังงานไฟฟ้า ทําให้ได้พริ กแห้งที่น้ าํ หนัก 100 กรัม ความชื้นของ
พริ ก เท่ากับ 20 % และการตากแดดแบบเปิ ดทัว่ ไป พริ กมีน้ าํ หนัก 376
กรัมและมีความชื้นที่ 75.2 %

ทีบุญมา และโสภณ สิ นสร้าง. (2556). แบบจําลองการอบแห้ ง ที่
เ ห ม า ะ ส ม สํ า ห รั บ ก า ร อ บ แ ห้ ง บ อ ร ะ เ พ็ ด ด้ ว ย ล ม ร้ อ น .
วารสารวิชาการ วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี.
[4] เดชฤทธิ์ ไชยสิ ทธิ์ วิทวัส ดวนใหญ่ ธนิ ตย์ จันทมาศ และ กนิ ษฐา
อินธิ ชิต. (2559). การพัฒ นาแบบจาลองฟาร์ ม เห็ ด อัต โนมัติบน
ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ . การประชุ มวิชาการระดับชาติ การ
จัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 2
[5] มงคล พรหมเทศ. (2552). หนังสื องานไฟฟ้ าทัว่ ไป. กรุ งเทพฯ : เอม
พันธ์.
[6] สมหวัง อริ สริ ยวงศ์. (2553). ต้ นแบบเครื อข่ ายเซ็นเซอร์ ไร้ สายสา
หรั บการตรวจวั ด สภาพแวดล้ อมภายในโรงเรี ย น. ภาควิ ช า
วิศวกรรมเครื่ องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี นคริ น
ทรวิโรฒ.

4. สรุ ป
การทดสอบอุณหภูมิภายในและภายนอกเครื่ องอบผลิตภัณฑ์
ทางการเกษตรจากพลังงานแสงอาทิตย์พบว่า อุณหภูมิภายในเครื่ องอบ
ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรจากพลังงานแบบผสมผสานมีค่าระหว่าง 57.1
o
C – 63.6 oC อุณหภูมิภายนอกตูจ้ ะอยูร่ ะหว่าง 26 oC – 29 oC และความ
เข้มของแสง มีค่าระหว่าง 44,630 - 52,850
จากผลการศึกษาวิจยั พบว่าการตากผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร
แบบทัว่ ไป สามารถตากได้ประมาณ 10 ชัว่ โมงต่อวัน หากวันใดสภาพ
อากาศไม่เหมาะสม เช่น ฝนตก ท้องฟ้ ามืดครึ้ ม อาจส่ งผลต่อคุณภาพของ
ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรทางการเกษตรได้ เช่นปั ญหาเชื้อราในพริ กแห้ง
ทั้งยังเกิดการปนเปื้ อนจากการรบกวนของแมลง ฝุ่ นละออง ส่ งผลต่อ
คุณภาพโดยตรง ในแง่ของความชื้นพบว่า การใช้เครื่ องอบผลิตภัณฑ์ทาง
การเกษตรจากพลัง งานแบบผสมผสาน สามารถลดความชื้ น ของ
ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรได้มากกว่า จึงทําให้สามารถให้ผลิตได้มากกว่า
การใช้วิธีการแบบเดิมๆ เครื่ องอบผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรจากพลังงาน
แบบผสมผสานจึงมีความเหมาะสมในการนําไปใช้งานจริ งและผลการ
ทดสอบประสิ ท ธิ ภ าพของเครื่ อ งพบว่ า เป็ นไปตามเงื่ อ นไขของการ
ออกแบบ

5. กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณสถาบันวิจยั วิจยั และพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม
ให้การสนับสนุนงบประมาณทุนวิจยั ในครั้งนี้เป็ นอย่างสู ง
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การออกแบบและสร้ างเครื่ องผลิตเนยผสมแยมสั บปะรดสาเร็จรู ปแบบแผ่ น
Design and Construction of Butter and Jam sheet Mixer Machine.
กฤษณะ สมควร , ธนาวุฒิ ธนวาณิ ชย์ , กมล บุญล้อม, อธิคม ศิริ , เสกสรรค์ วินยางค์กูล ,ไกรสร แก้วจันทร์ เป็ ง ,ธเนศ คณะดี และเสกสรร วงศ์สม
ศูนย์ความเชี่ ยวชาญทางคลื่นไมโครเวฟและเทคโนโลยีหุ่นยนต์ สานักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
80 หมู่ 9 ถนน พหลโยธิ น อ. เมือง จ.เชียงราย 57100 โทรศัพท์: 053-776395 ต่อ 111 E-mail: kamol_boon@yahoo.com
the experimental results, stirring at 5 kilograms and 60 degree
temperature can reach an average of 1:43 hours and take an average
time of 0:34 seconds using 250 grams of jam and take up time. Cool by
the fan with a total of 60 minutes to get butter jam, pineapple jam is
very good. Pineapple jam maker can reduce labor time in stirring can be
applied to other fruits in the future.

บทคัดย่ อ
การน าเทคโนโลยี เข้า มาช่ ว ยในการผลิ ต อาหารส าเร็ จ รู ป
เพื่อให้ ได้คุ ณภาพตามที่ ตอ้ งการและช่ วยเพิ่ม อัตราการผลิ ต ให้ ม ากขึ้ น
สามารถลดระยะเวลาในการท างานและการใช้แ รงงานได้ จึ งน าเอา
ไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino 2560ADK เข้ามาใช้ควบคุมในการผลิ ต
เนยผสมแยมสับปะรดสาเร็ จรู ปแบบแผ่น ดังนั้นผูว้ ิจยั จึงมีแนวความคิดที่
สร้ างเครื่ องผลิ ตเนยผสมแยมสับปะรดสาเร็ จรู ปแบบแผ่นที่ควบคุมด้วย
ไมโครคอนโทรเลอร์ โดยเครื่ องจะทาการกวนเนยและแยมสับปะรดผสม
ให้เข้ากันโดยการให้ความร้ อนควบคู่กบั การผสม จากนั้นเครื่ องจะทาการ
เทเนยและแยมสับปะรดที่ ผสมใส่ ล งในแม่ พิม พ์ แล้วน าไปขึ้ น รู ป เป็ น
แผ่นสี่ เหลี่ยมด้วยความเย็น โดยใช้พดั ลมในการนาพาความเย็นออก จาก
ผลการทดลองการผสมเนยและแยมที่ปริ มาณน้ าหนัก 5 กิ โลกรัม และที่
อุณหภูมิ 60 C สามารถหาค่าเฉลี่ ยโดยใช้เวลาทั้งหมด 1 ชัว่ โมง 43 นาที
และใช้เวลาในการเทลงแม่พิมพ์ของเนยผสมแยมสัปปะรดแบบแผ่นใช้
เวลาเฉลี่ ย 34 วินาที ต่อ 1 แผ่น ที่มีน้ าหนักประมาณ 250 กรัมต่อ 1 แผ่น
และใช้เวลาในการขึ้ น รู ป ด้วยความเย็น ของพัด ลมโดยใช้เวลาทั้งหมด
ประมาณ 60 นาที จึงจะได้เนยผสมแยมสับปะรดแยมที่อยูต่ วั โดยเครื่ อง
ผลิตเนยผสมแยมสับปะรดสามารถนี้ ลดระยะเวลาในการใช้แรงงานคน
ในการกวน สามารถนาไปประยุกต์ใช้ ในการกวนผลไม้ช นิ ดอื่นได้ใน
อนาคต

Keywords: Autonomous Embedded Automated Control, Buttermilk
Jam Mixing Machine

รู ปที่ 1 โครงสร้างเครื่ องผลิตเนยผสมแยมสับปะรดสาเร็ จรู ปแบบแผ่น

1. บทนา
ปั ญหาส าคัญอย่างหนึ่ งของการแปรรู ป สับ ปะรดด้วยวิธีก าร
กวนด้วยมือ คือ ต้องใช้กาลังคนในการกวนหรื อเคี่ยวอยูอ่ ย่างต่อเนื่ องและ
ตลอดเวลา โดยการนาเอาเฉพาะเนื้อของสับปะรดที่สุก มาหั่นเป็ นชิ้นเล็ก
ๆ นาไปใส่ ในกระทะตั้งบนเตาไฟกวนหรื อเคี่ ยวในอุณหภูมิที่เหมาะสม
นาไปผึ่งแดดประมาณ 2 - 3 รอบ เพื่อให้เนื้ อสับปะรดเหนี ยวจนเป็ นแผ่น
เดี ยวกันเนื่ องจากต้องกวนให้สม่ าเสมอเพื่อไม่ให้เนื้ อสับปะรดไหม้ ซึ่ ง
สับปะรดจะใช้เวลาในการกวนนานถึง 4 ชัว่ โมงทาให้ตอ้ งใช้แรงงานใน
การแปรรู ปและใช้เวลามากในการแปรรู ปอาหาร
ดังนั้นผูว้ ิจยั จึงมีแนวความคิดที่สร้ างเครื่ องผลิ ตเนยผสมแยม
สั บ ปะรดส าเร็ จ รู ปแบบแผ่ น ขึ้ นมา เพื่ อ การแก้ ปั ญ หาของการใช้
แรงงานคน เรื่ อ งของกระบวนการการผลิ ต ต้อ งมี ค วามรวดเร็ ว ลด
ระยะเวลาในการทางานและแก้ปัญหาในการใช้แรงงานคนในการกวน

ค าส าคัญ : ไมโครคอนโทรเลอร์ , เครื่ อ งผลิ ต เนยผสมแยมสั บ ปะรด
สาเร็ จรู ปแบบแผ่น

Abstract
The technology is used to produce delicatessen foods to
achieve the desired quality and increase production rates. It can reduce
the working time and labor. The microcontroller is used to control the
production of butter, pineapple jam mix finished sheet. Therefore, the
researcher has the idea to create a machine to produce pineapple jam
mixture finished control panel with automatic embedded robot. By
mixing butter and pineapple jam together. Then pour the tray. Then
form a rectangular plate with the cooling fan automatically. Based on
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และสามารถกวนเนยผสมแยมสับปะรดแบบแผ่นได้ครั้งละ 3-5 กิ โลกรัม
ต่อครั้ ง ซึ่ งมี ห ลัก การทางานดังรู ปที่ 2 โดยอาศัยไมโครคอนโทรเลอร์
Arduino 2650ADK เป็ นหน่วยควบคุมส่ วนกลางเพื่อสัง่ การให้เครื่ องผลิตเนย
ผสมแยมสับปะรดท างานแบบอัตโนมัติ โดยเครื่ องผลิ ตเนยผสมแยม
สับปะรดสาเร็ จรู ปแบบแผ่น จะทาการกวนเนยและแยมสับปะรดให้เข้า
กัน จนได้ที่ และเทเนยและแยมสับปะรดที่ ผสมใส่ ล งในแม่ พิม พ์ แล้ว
นาไปขึ้ นรู ปเป็ นแผ่น สี่ เหลี่ ยมด้วยความเย็น โดยใช้พดั ลมในการนาพา
ความเย็นออก

พิจารณาอัตราการไหลของพัดลมที่ รอบคงที่ N = 2,600 rpm
พัด ลมรุ่ น DF0802512SEM ซึ่ งมี อตั ราการไหลที่ 30.91 CFM ได้เท่ากับ
0.875 m3/min
พิจารณาอุณ หภูมิ ที่สู งขึ้ น หลังจากออกที่ ข ดลวดความร้ อ น
ภายในห้ อ งให้ ค วามร้ อนดังแสดงในรู ป ที่ 4 โดยพิ จารณาจากสมการ
พลังงานสาหรับระบบเปิ ดที่อตั ราการไหลคงที่ ( m = c )

รู ปที่ 4 การให้ความร้อนด้วยฮีตเตอร์
โดยที่ Vi ≈Ve และ Z i ≈Z e และ m in = m out
จะได้วา่

v 2    v 2 

 
Q cv  m i  h i  i  gz i   Wcv  Wc  h e  e  gz c 




2
2






h h 
e

i

Wcv


(1)
(2)

mc

จากตารางอากาศ ที่อุณหภูมิ
25  273.14   298.14   298k

จะได้ค่า

รู ปที่ 2 ไดอะแกรมวงจรของการออกแบบและสร้างเครื่ องผลิตเนยผสม
แยมสับปะรดสาเร็ จรู ปแบบแผ่น

Pr  1.3543 
he  2998.18 kJ kg 

 Vr  631.9 

m 3 min
s 60s

m3
  0.0146
s

ความหนแน่นจาก 25 c  จะได้ ρ  1.184 kg 3

2. การออกแบบเครื่ องผลิตเนยผสมแยมสับปะรด



หา me จากอัตราการไหลที่คงที่ 0.875

ในการออกแบบเครื่ องนั้นจะพิจารณารู ปแบบของความร้ อนที่
จ่ า ยให้ แ ก่ เครื่ องโดยซึ่ งจะใช้ ห าค่ าของอุ ณ หภู มิ ภ ายในห้ อ ง และที่
ทางออก พร้อมกับเวลาที่ใช้ในการในการกวนผสมเนยผสมแยมสับปะรด
โดยรู ปแบบของเครื่ องที่ได้ทาการออกแบบดังแสดงในรู ปที่ 3

m







m    0.0146 1.184 

Air flow in 30.91 CFM ( T in ≈25c )
 700

จะได้
ดังนั้น
จากตาราง

รู ปที่ 3 การออกแบบการให้ความร้อน

= 0.0172 kg s

W
h e  h i  cv
mc

m 3 kg
s m3

h e = 338.87 kJ kg

Te  330 338.87  330.34

340  300 340.42  330.34
Te  338.53K

 Te  65.4  C
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เมื่อพิจารณาการไหลของอากาศที่เข้ามาในห้องกวนดังแสดงในรู ปที่ 5

จากรู ปที่ 6 การทางานของเครื่ องผลิ ตเนยผสมแยมสับปะรด
สาเร็ จรู ปแบบแผ่น มีการทางานโดยเริ่ มจากพัดลมเป่ านาความร้อนจากฮีต
เตอร์ ลงไปในถังกวนเนยและแยมสับปะรด โดยมีมอเตอร์ขนาด 24VDC
ความเร็ ว 150 รอบต่อนาที ทาหน้าที่ปั่นหรื อกวนเนยและเนื้ อสับปะรดให้
มีความละเอียดจนเหนี ยวกลายเป็ นเนื้ อเดี ยวกัน หลังจากนั้นเครื่ องจะทา
การเปิ ดวาวล์ดว้ ยนิ วเมติกส์ (Pneumatic) เพื่อทาการเทเนยที่ผสมเสร็ จลง
ในแม่ พิม พ์แ ล้วน าไปขึ้น รู ป เป็ นแผ่น สี่ เหลี่ ยมด้วยการใช้พดั ลมเป่ าน า
ความร้อนออกทาให้เนยเย็นตัวลงและมีความเหนี ยวขึ้นรู ปเป็ นแผ่น แล้ว
ปล่อยออกจากแม่พิมพ์ดว้ ยวาวล์นิวเมติกส์(Pneumatic) ใส่ ถาดที่เตรี ยมไว้
และสิ้ นสุ ดขั้นตอนการทางาน

รู ปที่ 5 การออกแบบถังกวน
เมื่อพิจารณาค่าเรนโนร์ นมั เบอร์
Re =

4m
,
μπD

Re =

4. ผลการทดลอง

4 (0.0172 )×10 5
= 2,380
2.022 π(0.455)

จากรู ป ที่ 7 ผลการทดลองการกวนเนยผสมแยมสั บ ปะรด
จานวนน้ าหนัก 3 กิ โลกรัม มีค่าเวลาในการกวนเฉลี่ ย 1 ชั่วโมง 15 นาที
การกวนเนยผสมแยมสับ ปะรดจานวนน้ าหนัก 4 กิ โลกรั ม มี ค่าเวลาใน
การกวนเฉลี่ ย 1ชั่ว โมง 26 นาที และการกวนเนยผสมแยมสั บ ปะรด
จานวนน้ าหนัก 5 กิโลกรัม มีค่าเวลาในการกวนเฉลี่ย 1 ชัว่ โมง 43 นาที

3300<Re<10,000 โดยจะมีรูปแบบการไหลในช่วง transitional
L m  10D  1010.455  4.55

และ Ts  20  c
< Ln, lamina
L = 0.15
< Ln, turbulent
จากสมการของการหาค่านัทเซลนัมเบอร์
Nu 

0.65D L RcPr
hD
W
 3.66 
2  12.83 2 
k
mC
1  0.04 D C RcPr 3


โดยมีเวลาประมาณ

Q  hAsΔAs  191.3W
m LH1000 
t B 
 5.227min
Q

3. หลักการทางาน

รู ปที่ 7 กราฟค่าเฉลี่ยระยะเวลาในการกวนเนยผสมแยมสับปะรด

รู ปที่ 8 กราฟค่าเฉลี่ยระยะเวลาในการกวน
จากรู ปที่ 8 ผลการทดลองการใช้อุณหภูมิ 40 C ในการกวน
เนยผสมแยมสับปะรด มีค่าเวลาในการกวนเฉลี่ ย 2 ชัว่ โมง 16 นาที การ
ทดลองการใช้อุณหภูมิ 50 C มีค่าเวลาในการกวนเฉลี่ย 2 ชัว่ โมง 4 นาที
รู ปที่ 6 ขั้นตอนการทางานของเครื่ องผลิตเนยผสมแยมสับปะรดสาเร็ จรู ป
แบบแผ่น
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และการทดลองการใช้อุ ณ หภู มิ 60 C มี ค่ าเวลาในการกวนเฉลี่ ย 1
ชัว่ โมง 43 นาที
จากรู ปที่ 9 ผลการทดลองการปล่อยเนยผสมแยมสับปะรดใน
ปริ มาณ 100 กรัม มีค่าเวลาในการกวนเฉลี่ ย 21 วินาที ผลที่ได้ เนยที่ทา
การผสมมี ข นาดที่ ไ ม่ เต็ ม แผ่ น ท าการทดลองการปล่ อ ยเนยผสมแยม
สับปะรดในปริ มาณ 150 กรัม มีค่าเวลาในการปล่อยเฉลี่ย 25 วินาที ผลที่
ได้เนยที่ทาการผสมมีขนาดที่ ไม่เต็มแผ่น การทดลองการปล่อยเนยผสม
แยมสับปะรดในปริ มาณ 200 มีค่าเวลาในการปล่ อยเฉลี่ ย 30 วินาที ผลที่
ได้ เนยที่ทาการผสมมีขนาดพอดี แผ่น การทดลองการปล่อยเนยผสมแยม
สับปะรดในปริ มาณ 250 กรัม มีค่าเวลาในการปล่อยเฉลี่ย 34 วินาที ผลที่
ได้เนยที่ทาการผสมมีขนาดพอดี แผ่น การทดลองการปล่อยเนยผสมแยม
สับปะรดในปริ มาณ 300 กรัม มีค่าเวลาในการปล่อยเฉลี่ย 40 วินาที ผลที่
ได้เนยที่ทาการผสมมีขนาดล้นแผ่นแม่พิมพ์

ตัวดีมากโดยเครื่ องผลิตเนยผสมแยมสับปะรดสามารถลดแรงงานคนใน
การกวนและเวลาที่ ใช้ในการกวน ซึ่ งงานวิจยั ชิ้ นนี้ สามารถนาไปต่อยอด
สาหรับอุตสาหกรรมการแปรรู ปอาหารหรื อผลไม้ชนิดอื่นได้ในอนาคต

รู ปที่ 10 เครื่ องผลิตเนยผสมแยมสับปะรดสาเร็ จรู ปแบบแผ่นที่ใช้ใน
งานวิจยั

กิตติกรรมประกาศ
การวิจยั นี้ สาเร็ จลงได้ดว้ ยภายใต้เงินทุนสนับสนุนการวิจยั จาก
สถาบันวิจยั มหาวิทยาลัยราชภัฏ เชี ยงรายโครงการวิจยั รับใช้สั งคม เงิน
งบประมาณแผ่ น ดิ น ประจาปี 2559 รหั ส โครงการ 253257 และความ
พร้อมในด้านสถานที่ เครื่ องมือ อุปกรณ์ ห้องปฏิบตั ิศูนย์ความเชี่ ยวชาญ
เฉพาะทางคลื่นไมโครเวฟ และเทคโนโลยีหุ่นยนต์ ซึ่ งทางคณะผูว้ ิจยั ต้อง
ขอขอบคุณเป็ นอย่างสู งที่ให้ความช่วยเหลือในด้านต่างๆ
รูปที่ 9 กราฟค่าเฉลี่ยระยะเวลาในการปล่อยเนยผสมแยมสับปะรดและ
การขึ้นรู ปเนยผสมแยมสัปปะรดด้วยความเย็นโดยการใช้พดั ลมนาพา
ความร้อน
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จากรู ปที่ 9 การขึ้นรู ปเนยผสมแยมสัปปะรดด้วยความเย็นโดย
การใช้พดั ลมนาพาความร้อนในเวลา 20 นาที เนยผสมแยมสับปะรดที่ทา
การขึ้นรู ปยังไม่แข็งตัว ทาการขึ้นรู ปเนยผสมแยมสัปปะรดด้วยความเย็น
เวลา 30 นาที เนยผสมแยมสับปะรดที่ ทาการขึ้นรู ปยังไม่แข็งตัว ทาการ
ขึ้ น รู ป เนยผสมแยมสัปปะรดด้วยความเย็น เวลา 40 นาที เนยผสมแยม
สับปะรดที่ทาการขึ้นรู ปเริ่ มแข็งตัว และทาการขึ้นรู ปเนยผสมแยมสัปปะ
รดด้วยความเย็นเวลา 60 นาที นาที เนยผสมแยมสับปะรดที่ทาการขึ้นรู ป
แข็งตัวและเหมาะสม

5. สรุปผลการทดลอง
จากผลการทดลองการกวนที่น้ าหนัก 5 กิ โลกรัม และอุณหภูมิ
60 C สามารถหาค่าเฉลี่ยโดยใช้เวลาทั้งหมด 1 ชัว่ โมง 43นาที และเวลา
ที่ดีที่สุดในการปล่อยเนยผสมแยมสับปะรดเฉลี่ ย 34 วินาที โดยใช้เนย
ผสมแยมน้ าหนัก 250 กรัม และใช้เวลาในการขึ้นรู ปด้วยความเย็นของพัด
ลมโดยใช้เวลาทั้งหมด 60 วินาที ถึงจะได้เนยผสมแยมสับปะรดแยมที่อยู่

9th ECTI-CARD 2017 “การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อตอบสนองท้องถิ่นและภาคอุตสาหกรรม”

532

บทความวิจยั
การประชุมวิชาการ งานวิจยั และพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 9
9th ECTI-CARD 2017, Chiang khan Thailand

แอปพลิเคชันส่ งเสริมการตรวจเต้ านมด้ วยตนเองบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์
Application for promoting Breast Self-Examination based on Android Operating System
บัณฑิต กรดี 1 และ อนุษรา ต่ อคุ้ม 2
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cancer screening questionnaire 5) Brest palpation techniques: selflearning and 6) Brest palpation test.
After application was test, it was found that spiral touch
screen function on android operating system show an accurate result.
However, if the users move their finger on the screen too fast or move
out of the indicated position, it will show “fail” and they require to did
again.

บทคัดย่ อ
งานวิ จ ัย นี้ มี ว ตั ถุ ป ระสงค์เ พื่ อ พัฒ นาแอปพลิ เ คชัน ส าหรั บ
โทรศัพท์มือถือระบบปฏิบตั ิการแอนดรอยด์ สาหรับส่ งเสริ มการตรวจเต้า
นมด้วยตนเอง ในงานวิจยั ได้นาเทคนิ คการตรวจสอบตาแหน่ งการสัมผัส
หน้าจอโทรศัพท์มือถื อมาประยุกต์ใช้กบั วิธีการตรวจเต้านมด้วยตนเอง
โดยแอปพลิ เคชันนี้ ถู กพัฒนาให้ มีฟังก์ชันหลักประกอบด้วย 1) ระบบ
บริ หารจัดการของฝั่งผูด้ ูแลระบบ 2) ส่ วนแสดงข่าวสารความรู ้ เกี่ ยวกับ
โรคมะเร็ ง 3) แบบสอบถามคัดกรองความเสี่ ยง 4) ส่ วนการเรี ยนรู ้ วิธีคลา
เต้านมด้วยตนเอง 5) ทดสอบการคลาเต้านมอย่างถู กวิธีโดยการสัมผัส
หน้าจอ 6) การตั้งเวลาแจ้งเตือนเมื่อครบรอบการตรวจทุก ๆ 1 เดื อน
หลัง จากการทดลองใช้ แ อปพลเคชั น พบว่ า เทคนิ ค การ
ตรวจสอบตาแหน่ งการสัมผัสหน้าจอโทรศัพท์มือถื อเป็ นรู ปก้นหอยบน
ระบบปฏิบตั ิการแอนดรอย์ นั้นให้ผลของตาแหน่ งการสัมผัสหน้าจอได้
ถูกต้อง หากผูใ้ ช้งานแอปพลิ เคชันลากนิ้ วที่สัมผัสหน้าจอเป็ นรู ปก้นหอย
เร็ ว เกิ น ไปหรื อลากนิ้ ว ออกนอกต าแหน่ ง ที่ ร ะบุ ไ ว้ แอปพลิ เ คชัน จะ
แสดงผลว่า “ไม่ผา่ น” และผูใ้ ช้จะต้องทาซ้ าอีกครั้งหนึ่ ง

Keywords: Breast cancer, Android, Touchscreen

1. บทนา
ในปั จจุบนั มี ผูห้ ญิ งที่ ป่วยเป็ นโรคมะเร็ งเต้านมจานวนมาก
จากสถิติของสถาบันมะเร็ งแห่ งชาติ พ.ศ. 2556 [1] พบโรคมะเร็ งที่เกิ ดกับ
เพศหญิงเป็ นอันดับที่ 1 คือมะเร็ งเต้านม ซึ่งมีจานวนผูป้ ่ วยรายใหม่ถึงร้ อย
ละ 39.29 ของมะเร็ งทั้งหมด และยังมี อตั ราการเสี ยชี วิตเป็ นอันดับสอง
รองจากมะเร็ งปอด ดังนั้นการดู แลตัวเองเพื่อลดความเสี่ ยงของการเกิ ด
มะเร็ ง และการค้นพบมะเร็ งตั้งแต่ระยะเริ่ มแรกในขณะที่กอ้ นมีขนาดเล็ก
และก้อนมะเร็ งยังอยูเ่ ฉพาะที่เต้านม ยังไม่แพร่ กระจายไปต่อมน้ าเหลื อง
จึ งเป็ นเรื่ องสาคัญ เพราะ จะมี โอกาสหายขาดมากขึ้น เมื่ อเที ยบกับการ
ตรวจพบก้อน มะเร็ งที่มีขนาดใหญ่ หรื อกระจายไปต่อมน้ าเหลื องที่รักแร้
แล้ว โดยหากมีการตรวจพบมะเร็ งเต้านมในระยะเริ่ มต้น มีโอกาสที่จะมี
ชี วิตเกิน 5 ปี ถึ งร้ อยละ 98 ถ้าตรวจเจอ ตอนก้อนมะเร็ งกระจายไปที่ต่อม
น้ าเหลืองที่รักแร้แล้ว มีโอกาสที่จะมีชีวิตเกิน 5 ปี ร้อยละ 84 และถ้าตรวจ
เจอ ในขณะที่ มะเร็ งแพร่ ก ระจายไปแล้ว โอกาสที่ จะมี ชีวิตเกิ น 5 ปี มี
เพียงร้อยละ 23
วิธีการ screening สาหรับมะเร็ งเต้านมสามารถทาได้ 3 วิธีคือ
1. การตรวจเต้านมด้วยตนเอง (Breast self-examination)
2. การตรวจเต้านมโดยแพทย์ (Clinical breast-examination)

คาสาคัญ: มะเร็ งเต้านม, แอนดรอยด์, หน้าจอสัมผัส

Abstract
This study aim to develop “Application for promoting Breast
Self-Examination based on Android Operating System” for promoting
breast self-examination. In the process of application developing, touch
screen function in smart phone was apply and developed for the breast
self-examination’s procedure. Functions in the application consisted of
1) Administrator management system 2) News and Knowledge about
breast cancer 3) Time reminding for breast self-examination 4) Brest
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3.

การตรวจเต้านมด้วย แมมโมแกรม (Mammography)
การตรวจเต้านมด้วยตนเองนั้น ควรทาอย่างน้อยเดื อนละ 1
ครั้ง เมื่ออายุ 20 ปี ขึ้นไป และตรวจเต้านมโดยแพทย์ ทุก 3 ปี ตั้งแต่อายุ
20 ปี เป็ นต้นไป หลังจากอายุ 40 ปี ควรได้รับการตรวจทุก 1 ปี และควร
ทาแมมโมแกรม หรื อ อัลตราซาวน์ในช่ วงอายุ 35-40 ปี 1 ครั้ง หลังจาก
อายุ 40 ปี เป็ นต้นไปควรทาทุก 1-2 ปี นอกจากนี้ ในผูป้ ่ วยที่มีประวัติ ญาติ
สายตรงเป็ นมะเร็ งเต้านมหรื อมะเร็ งรังไข่ ควรเริ่ มทาการตรวจตั้งแต่อายุที่
ญาติเป็ นลบออก 5 ปี
แต่หากปั จจุบนั นั้นผูห้ ญิงที่อยูใ่ นวัยเสี่ ยงต่อโรคมะเร็ งเต้านม
นั้น ละเลยในการตรวจความผิดปกติของเต้านมเบื้องต้นด้วยตนเอง หรื อ
ตรวจผิดวิธี หรื ออายที่จะไปตรวจกับแพทย์ผเู ้ ชี่ ยวชาญโดยตรง จึงทาให้
กว่า จะรู้ ต ัว อี ก ที ก็ อยู่ใ นระยะที่ เ สี่ ย งต่ อ การเสี ย ชี วิต แล้ว ดัง นั้น ผู ้วิ จ ัย
ต้องการลดอัตราเสี่ ยงการเกิดโรคมะเร็ งเต้านม จึงมีความตั้งใจที่จะพัฒนา
แอปพลิ เคชั น ส าหรั บ ส่ งเสริ มการตรวจเต้ า นมด้ ว ยตนเองผ่ า น
ระบบปฏิบตั ิการแอนดรอยด์ เพื่อเป็ นอีกช่ องทางหนึ่ งให้กบั บุคลากรทาง
การแพทย์ใช้สาหรับ เป็ นสื่ อรณรงค์และให้ความรู ้กบั ผูท้ ี่อยูใ่ นวัยเสี่ ยงต่อ
โรคมะเร็ งเต้านมหรื อบุคคลทัว่ ไปที่สนใจ ให้ตรวจเต้านมได้ดว้ ยตนเอง
อย่างถูกวิธีและให้ทราบถึงความอันตรายและความร้ายแรงของโรคมะเร็ ง
เต้านม

สามารถนาไปประยุกต์ ใช้งานได้หลากหลาย เช่ น โปรแกรม Dictionary,
โปรแกรมทาแบบสอบถาม

3. การออกแบบและพัฒนาระบบ

รู ปที่ 1 ความสัมพันธ์ระหว่างผูใ้ ช้และผูด้ ูแลระบบ
การทางานของระบบจะแบ่งออกเป็ น 2 ส่ วนคือ 1.แอนดรอยด์
แอปพลิเคชันสาหรับผูใ้ ช้งาน 2. Web Application สาหรับผูด้ ูแลระบบ
ส่ วนของแอนอรอยด์เมื่ อผูใ้ ช้เปิ ดแอปพลิ เคชันจะมีห น้าจอ
แสดงให้เข้าสู่ ระบบ เมื่อเข้าสู่ ระบบแล้วจะมีหน้าจอสาหรับแสดงข้อมูล
ข่าวสารที่ผูด้ ูแลระบบได้อพั โหลดไปยังฐานข้อมูล จากนั้นผูใ้ ช้สามารถ
กาหนดวันเวลาที่เริ่ มตรวจเต้านมด้วยตนเองได้และระบบจะแจ้งเตือนการ
ตรวจเต้านมด้วยตนเองทุก ๆ 1 เดื อน เมื่ อตั้งเวลาเรี ยบร้ อยแล้วผูใ้ ช้
จะต้องกรอกแบบสอบถามเพื่อคัดกรองความเสี่ ยงมะเร็ งเต้านมเสี ยก่อน
ซึ่งถ้าพบว่ามีความเสี่ ยงระบบจะแนะนาให้ไปพบแพทย์ทนั ที แต่ถา้ ระบบ
แจ้งว่าไม่มีความเสี่ ยง ผูใ้ ช้จะเริ่ มทาการตรวจเต้านมด้วยตนเอง โดยการ
ปฏิ บตั ิตามคาแนะนาของแอปพลิ เคชันซึ่ งในการตรวจนั้นจะมี ท้ งั แบบ
สังเกตุและคลาเต้านม ซึ่ งทั้ง 2 ส่ วนแอปพลิ เคชันจะมีคาอธิ บายให้ผใู ้ ช้
ปฏิบตั ิตามอย่างละเอียดและให้ผใู ้ ช้ได้ปฏิ บตั ิตามทีละขั้นตอนและในแต่
ละขั้น ตอนเมื่ อ ปฏิ บ ัติ ต ามแล้ว จะมี ช่ อ งให้ เ ลื อ กว่ า ปกติ ห รื อ ไม่ ป กติ
จากนั้นจึงทาขั้นตอนต่อไป เมื่ อถึ งขั้นตอนการคลาเต้านม แอปพลิ เคชัน
จะแสดงหน้าจอสัมผัส เป็ นรู ปก้นหอยโดยให้ผใู ้ ช้ จะต้องใช้ 3 นิ้ ว (นิ้ วชี้ ,
นิ้ วกลาง, นิ้ วนาง) สัมผัสลากตามบนหน้าจอสัมผัสให้ถูกต้อง ซึ่ งถ้าลาก
ไม่ ถู ก ต้อ งระบบก็ จ ะแจ้ง ให้ ล ากซ้ า จนกว่ าจะถู ก ต้อ งแล้ว ถึ ง จะให้ ท า
ขั้นตอนต่อไป ซึ่ งการตรวจเต้านมด้วยตนเองทั้งการสังเกตและการคลา
เต้า นม ถ้า มี ข้ นั ตอนใดที่ ผู ้ใ ช้ ไ ด้ท ดลองปฏิ บ ัติ ต ามแล้ว เลื อ กในช่ อ ง
ผิดปกติ แอปพลิ เคชันก็จะแจ้งให้พบแพทย์ทนั ที เช่ นกัน และเมื่ อตรวจ
เสร็ จเรี ยบร้ อยระบบก็จะแจ้งเตื อนให้ ผูใ้ ช้ตรวจเต้านมด้วยตนเองตาม
คาแนะนาผ่านระบบปฏิบตั ิการแอนดรอยด์

2. ทฤษฎีทเี่ กีย่ วข้ อง
2.1 แอปพลิเคชันบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์
แอนดรอยด์ เป็ นระบบปฏิบตั ิการที่ทางานบนอุปกรณ์พกพา
Mobile Device ซึ่ งทางานได้ท้ งั Smartphone หรื อ Tablet นอกจากนั้น
ระบบปฏิบตั ิการแอนดรอยด์ ยังมี ชุมชนนักพัฒนาซอฟต์แวร์ ขนาดใหญ่
ที่คอยสร้างแอปพลิเคชันต่าง ๆ ให้กบั โทรศัพท์มือถือที่มีระบบปฏิบตั ิการ
แอนดรอยด์ โดยการพัฒนาโปรแกรมบนแอนดรอยด์ สามารถเขียนได้
โดยใช้ภาษาจาวา
การพัฒนาแอปพลิเคชันบนระบบปฏิบตั ิการแอนดรอยด์ โดย
ใช้ภาษา JAVA และ XML เพื่อติดต่อกับ Server ที่ เก็บเว็บเซอวิสและ
ฐานข้อมูล โดยเราจะใช้ภาษา PHP พัฒนาเว็บเซอวิส และใช้ภาษา SQL
เพื่อติดต่อฐานข้อมูล
2.2 SQLite
SQLite เป็ นฐานข้อมูลขนาดเล็กที่มีประสิ ทธิ ภาพสู ง พัฒนา
โดย Dr. Richard Hipp ในปี ค.ศ. 2000 ปัจจุบนั มีการใช้งาน SQLite อย่าง
แพร่ หลาย ซึ่ ง SQLite เหมาะสาหรับแอปพลิเคชันแบบ Standalone แต่
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ส่ วนของ Web Application สาหรับผูด้ ูแลระบบ เมื่อผูด้ ูและ
ระบบเปิ ดการใช้งานผ่าน Web Browser เพื่อไว้สาหรั บ เพิ่ม ลบ และ
แก้ไขข้อมูล ข่าวสารสาระส าคัญที่ เ กี่ ยวข้องกับ โรคมะเร็ งเต้านม และ
จัดการผูใ้ ช้ ซึ่ งการเข้าถึ งหน้านี้ ผูด้ ูแลระบบจะต้องผ่าน log in เพื่อเข้าสู่
ระบบเสี ยก่อน

4. ผลการดาเนินงาน
4.1 ระบบบริหารจัดการของฝั่งผู้ดูแลระบบ
รู ปที่ 4 ส่ วนแสดงข่าวสารความรู ้เกี่ยวกับโรคมะเร็ ง
และการตั้งเวลาแจ้งเตือน
รู ปที่ 4 เป็ นหน้าที่ แ สดงข้อมูล ข่ าวสารที่ ท างผูด้ ู แ ละระบบได้เพิ่ม ใน
ฐานข้อมูลและหน้าที่ต้ งั เวลาแจ้งเตือนในการตรวจเต้านมด้วยตนเองโดย
จะมีการแจ้งเตือนทุก ๆ 1 เดือน

รู ปที่ 2 หน้า เพิ่ม ลบ แก้ไขข้อมูลข่าวสารความรู ้ของด้านผูด้ ูแลระบบ
รู ปที่ 2 นี้เป็ นหน้าของทางฝั่งผูด้ ูแลระบบที่ใช้งานผ่าน Web Browser เพื่อ
ไว้สาหรับ เพิม่ ลบ และแก้ไขข้อมูลข่าวสารสาระสาคัญที่เกี่ยวข้องกับ
โรคมะเร็ งเต้านม ซึ่งการเข้าถึงหน้านี้ ผดู ้ ูแลระบบจะต้องผ่าน log in เพื่อ
เข้าสู่ระบบเสี ยก่อน
4.2 Android Application
รู ปที่ 5 แบบสอบถามคัดกรองความเสี่ ยง
รู ปที่ 5 คือหน้ากรอกแบบสอบถาม[2] ก่อนผูใ้ ช้จะตรวจเต้านมด้วยตนเอง
ตามค าแนะน าของแอปพลิ เ คชัน เพื่ อเป็ นการคัด กรองในเบื้ องต้น ว่า มี
ความเสี่ ยงในการเป็ นมะเร็ งเต้านมหรื อไม่ โดยจะแบ่งช่ วงคะแนนเป็ น
ดังนี้
- คะแนน = 0 หมายถึง ไม่มีความเสี่ ยงเป็ นมะเร็ งเต้านม
- คะแนน = 1-2 หมายถึง อาจมีความเสี่ ยงมะเร็ งเต้านม
- คะแนน > 3 หมายถึง อาจมีความเสี ยงมะเร็ งเต้านมสูง

รู ปที่ 3 หน้าจอหลักของแอปพลิเคชันและหน้าสมัครสมาชิก
รู ปที่ 3 เป็ นหน้าแรกของแอปพลิเคชันและหน้าสมัครสมาชิ ก เมื่อเข้าใช้
งานครั้ งแรก ผูใ้ ช้ตอ้ งทาการ Login ถ้าเกิ ดมี รหัสผ่านแล้ว หากยังไม่มี
รหัสผ่านและต้องการเป็ นสมาชิ กให้ Register หรื อหรื อถ้าไม่ตอ้ งการ
สมัครสมาชิกก็สามารถใช้แอปพลิเคชันได้โดยการกด Skip เพื่อเข้าสู่ แอป
พลิเคชัน
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5. สรุป
แอปพลิ เ คชั น ส่ ง เสริ มการตรวจเต้ า นมด้ ว ยตนเองนั้ น
พัฒ นาขึ้ น เพื่ อ น าเทคนิ ค การตรวจสอบต าแหน่ ง การสั ม ผัส หน้ า จอ
โทรศัพท์มือถื อมาประยุกต์ใช้กบั วิธีการตรวจเต้านมด้วยตนเอง และจาก
การทดลองใช้แอปพลิ เคชันแล้วพบว่าส่ วนของการทดลองลากหน้าจอ
สัม ผัส เป็ นรู ป ก้นหอยนั้น จะเกิ ด การผิ ดพลาดในการแสดงผลบ้าง ซึ่ ง
ปั ญ หาที่ ท าให้ ห น้า จอสัม ผัส แสดงผลผิด พลาดก็ คื อ การลากนิ้ ว ที่ เ ร็ ว
เกิ น ไป และหน้าจอสัม ผัส ที่ มีป ระสิ ท ธิ ภาพต่ า ทาให้ ระบบตรวจสอบ
ตาแหน่งสัมผัสไม่ทนั

รู ปที่ 6 ส่วนการเรี ยนรู ้ วิธีคลาเต้านมด้วยตนเอง[3]
รู ปที่ 6 คือหน้าตัวอย่างการตรวจเต้านมด้วยตนเองโดยจะมีรูปภาพและ
คาอธิบายในการตรวจที่ถูกต้องจากนั้นให้ผใู ้ ช้ทาตามท่าในแต่ละท่าและ
เมื่อตรวจเสร็ จในแต่ละท่าแล้วให้ผใู ้ ช้บนั ทึกข้อมูลของตนโดยเลื อกผ่าน
แอปพลิเคชันซึ่งจะมีให้เลือกสองช่องคือ ปกติ และ ผิดปกติ

เอกสารอ้ างอิง
[1] สถาบันมะเร็ งแห่ งชาติ กรมการแพทย์, กระทรวงสาธารณสุข.
ทะเบียนมะเร็ งระดับโรงพยาบาล พ.ศ. 2556. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้
จาก :
http://www.nci.go.th/th/File_download/Nci%20Cancer%20Registr
y/HOSPITAL-BASED%202013.pdf
[2] โครงการรักษ์เต้านม คณะพยาบาลศาสตร์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
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https://developer.android.com/reference/android/view/View.OnTou
chListener.html (วันที่สืบค้น 12 พฤศจิกายน 2559).

รู ปที่ 7 ทดสอบการคลาเต้านมอย่างถูกวิธีโดยการสัมผัสหน้าจอ
ในการคล าเต้า นมเพื่ อ ตรวจเต้า นมด้ว ยตนเองที่ ถู ก ต้อ งนั้น อาจมี บ าง
ท่าทางที่ตอ้ งใช้นิ้วมือเพียงสามนิ้ ว (นิ้ วชี้ นิ้ วกลาง นิ้ วนาง) ในการคลา
เป็ นรู ปขดหอยดังรู ปที่ 7 ในแอปพลิ เ คชันจะมี หน้าสาหรับทดสอบการ
คล าโดยใช้ท้ งั สามนิ้ ว สัม ผัส หน้ าจอ[4] ดังรู ปที่ 7 ซึ่ ง ระบบจะทาการ
ตรวจสอบโดยให้ผใู้ ช้ใช้ท้ งั สามนิ้ ววนเป็ นรู ปขดหอยตั้งแต่เริ่ มจนสิ้ นสุ ด
ถ้า ไม่ สิ้ น สุ ดจะต้อ งไปเริ่ ม วนใหม่ จนกว่ า จะผ่า น และเมื่ อ ผ่ า นแล้ว ก็
สามารถทาท่าตามคาแนะนาของแอปพลิเคชันต่อได้
4.3 ผลการทดสอบ
จากการทดลองใช้แอปพลเคชันพบว่าเทคนิ คการตรวจสอบ
ต าแหน่ งการสั ม ผัส หน้ า จอโทรศั พ ท์ มื อ ถื อ เป็ นรู ปก้ น หอยบน
ระบบปฏิบตั ิการแอนดรอย์ นั้นให้ผลของตาแหน่ งการสัมผัสหน้าจอได้
ถูกต้อง หากผูใ้ ช้งานแอปพลิ เคชันลากนิ้ วที่สัมผัสหน้าจอเป็ นรู ปก้นหอย
เร็ ว เกิ น ไปหรื อลากนิ้ ว ออกนอกต าแหน่ ง ที่ ร ะบุ ไ ว้ แอปพลิ เ คชัน จะ
แสดงผลว่า “ไม่ผา่ น” และผูใ้ ช้จะต้องทาซ้ าอีกครั้งหนึ่ ง
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การใช้ หลักการลีนเพื่อเพิม่ ประสิ ทธิภาพระบบจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ โดยการพัฒนาระบบผ่านเว็บไซต์
กรณีศึกษา มทร.ศรีวชิ ัย วิทยาลัยรัตภูมิ
The Use of Lean Principle to Enhance the Effectiveness of Electronic Document Management System
A Case Study of RMUTSV, Rattaphum College
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414 ม.14 ต.ท่าชะมวง อ.รัตภูมิ จ.สงขลา 90180 โทรศัพท์ 074-584241-4

บทคัดย่อ

Moreover, the results of satisfaction on using the system showed that the
users were satisfied with the system at a good level (x = 4.71, SD. = 0.13).

จากปั ญหาการจัดการเอกสารที่ใช้กระดาษในการดําเนิ นการ
ใน มทร.ศรี วิชยั วิทยาลัยรัตภูมิ ทําให้เกิดปั ญหา การสิ้ นเปลือง ล่าช้า ไม่
ยื ด หยุ่ น และสู ญหาย ทางที ม ผู ้วิ จ ั ย ได้ ใ ช้ ห ลั ก การลี น ในการเพิ่ ม
ประสิ ทธิ ภ าพในการทํา งานและในการลดขั้นตอนการทํา งาน โดยได้
พัฒ นาระบบจัด การเอกสารอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ผ่ า นเว็บ ไซต์แ ละจัด เก็ บ
เอกสารลงฐานข้อมูล ผลการวิจยั พบว่า ในส่ วนของการแจกเอกสารได้ลด
ขั้นตอนจากเดิม 4 เหลือ 3 ขั้นตอน ลดเวลาจากเดิม 35 นาที เหลือ 2 นาที
ประสิ ทธิ ภาพระบบเพิ่มขึ้นร้ อยละ 44.29 ในส่ วนการค้นหาเอกสารลด
ขั้นตอนจาก 4 เหลื อ 3 ขั้นตอน ลดเวลาจากเดิ ม 43 นาที เหลื อ 2 นาที
ประสิ ทธิ ภาพระบบเพิ่มขึ้นร้ อยละ 18.75 ผลการประเมิ นการประเมิ น
ความพึงพอใจในการใช้งานระบบ พบว่า ผูใ้ ช้งานมีความพึงพอใจในการ
ใช้ง านระบบอยู่ ใ นระดับ ดี มี ค่ า เฉลี่ ย อยู่ ที่ 4.71 และมี ค่ า เบี่ ย งเบน
มาตรฐานเป็ น 0.13

Keywords: Lean, Electronic Document Management System

1. บทนํา

ปั จจุบนั มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วิชยั วิทยาลัยรัต
ภูมิ ได้มีการจัดการเอกสารในรู ปแบบดั้งเดิมคือใช้กระดาษ โดยเจ้าหน้าที่
จะต้องทําการพิมพ์เอกสารออกมาเพื่อนํามาใช้งานและเก็บบันทึกข้อมูล
ลงในแฟ้ มซึ่ งบางครั้งเกิดปั ญหาต่างๆ เช่น ทําให้ไม่สะดวกต่อการค้นคว้า
หาข้อมูล เสี ยเวลาในการหาข้อมูล สิ้ นเปลืองกระดาษ และเอกสารอาจเกิด
การสู ญหาย ดังแสดงปั ญหาและสาเหตุในแผนภูมิกา้ งปลา

คําสําคัญ: ลีน ระบบจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์

Abstract

From the problem of wasting papers for the document
management in RMUTSV, Rattaphum College, it caused the wastage,
lateness, inflexibility and disappearance. The researchers used LEAN
principle to increase the performance and to reduce the working process
by developing Electronic Document Management System via website
and storing data into database. The results revealed that to distribute the
documents could reduce the steps of working process from 4 steps to 3
steps, and reduce the time from 35 minute to 2 minute. The effectiveness
of the system increased 44.29 %. To search the data, the working process
was reduced from 4 steps to 3 steps that could reduce the time from 43
minute to 2 minute. The effectiveness of the system increased 18.75 %.

รู ปที่ 1 แผนภูมิกา้ งปลา-ระบบจัดการเข้าห้องเรี ยนที่ไม่มีประสิ ทธิภาพ
จากปั ญหาข้างต้นทางทีมงานผูว้ ิจยั ได้ใช้วิธีการลีนในการลด
ขั้นตอนการทํางาน และได้พฒ
ั นาระบบจัดการเอกสารอิ เล็กทรอนิ กส์
วิทยาลัยรัตภูมิ โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อ เพิ่มประสิ ทธิ ภาพของระบบ และ
ศึกษาความพึงพอใจในการใช้งาน

9th ECTI-CARD 2017 “การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อตอบสนองท้องถิ่นและภาคอุตสาหกรรม”
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2. ทฤษฏีและงานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
2.1 ลีน

แผนภาพแสดงความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งข้ อ มู ล (Entity
Relationship Diagram : E-R Diagram) [2 ] คื อ แ ผ น ภ า พ แ ส ด ง
ความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูล ประกอบด้วย เอนทิต้ ี (Entity) คือวัตถุหรื อ
สิ่ งของที่ สนใจในระบบงานนั้น ๆ แอททริ บิว (Attribute) คื อคุ ณสมบัติ
ของวัตถุที่สนใจ ความสัมพันธ์ (Relationship) คือความสัมพันธ์ระหว่าง
เอนทิต้ ี ER Diagram ใช้ในการพัฒนาระบบงานฐานข้อมูล

ลี น [1] เป็ นหลัก การที่ ล ดขั้น ตอนการทํา งานที่ ไ ม่ สํ า คัญ
เพื่อให้เกิดประสิ ทธิ ภาพและความคุม้ ค่าในการทํางาน ในด้านของเวลา
และกระบวนการ เป็ นต้น หลี กเลี่ ยงความสู ญเสี ยในการทํางาน โดยมี
หลักการลีนดังนี้คือ
ขั้นตอนที่ 1 เขียนขั้นตอนการทํางานปั จจุบนั ตั้งแต่เริ่ มต้นจน
สิ้ นสุ ดกระบวนการทํางานอย่างละเอียด เรี ยกว่า Pre-Lean
ขั้นตอนที่ 2 จับเวลาในแต่ ละขั้นตอนการทํา งาน รวมไปถึ ง ระยะทาง
ระหว่างขั้นตอน และช่วงเวลาที่ตอ้ งรอในแต่ละขั้นตอน
ขั้นตอนที่ 3 วิเคราะห์ข้นั ตอนที่เกิดขึ้นว่าขั้นตอนใดมีความจําเป็ นหรื อไม่
มีความจําเป็ นที่ตอ้ งทํา หรื อไม่มีความจําเป็ นแต่ตอ้ งทํา โดยกําหนดเป็ น
สัญลักษณ์ดงั นี้
จําเป็ นต้องทํา (Value)
ไม่จาํ เป็ นต้องทํา (Waste)
ไม่จาํ เป็ นต้องทําแต่ตอ้ งทํา (Necessary non value)
ขั้นตอนที่ 4 คํานวณหาประสิ ทธิ ภาพขั้นตอนการทํางานปั จจุบนั PreLean โดยใช้สูตร

ผลรวมของเวลาที่เป็ นคุณค่า

ประสิ ทธิภาพ =

เวลาทั้งหมด

3. วิธีการดําเนินการวิจัย
3.1 Pre-Lean (หน่ วย : นาที)
การแจกเอกสาร

การค้ นหาเอกสาร

พิมพ์เอกสาร (1)

รับชื่อเอกสาร (1)

ถ่ายเอกสาร (2)

ค้นหาเอกสาร (15)

แจกเอกสาร (30)

ถ่ายเอกสาร (2)

เก็บเอกสาร (2)

แจกเอกสาร (30)

รู ปที่ 2 ขั้นตอนการทํางานก่อนใช้หลักการลีน

x 100

ประสิ ทธิภาพการแจกเอกสาร 2/35 x 100 = 5.71
ประสิ ทธิภาพการค้นหาเอกสาร 15/43 x 100 = 31.25
3.2 แผนภาพกระแสข้ อมูล (Data Flow Diagram: DFD)
DFD Level 0 หรื อ Context diagram เป็ นภาพรวมการทํางาน
ของระบบสิ ทธิในการใช้งานระบบดังรู ปที่ 3

ขั้นตอนที่ 5 เสนอแนวทางดําเนิ นงานใหม่ (Post-Lean) โดย
ตัดกระบวนการที่ไม่จาํ เป็ นต้องทําออก (Waste) และตัดกระบวนการที่ไม่
จําเป็ นต้อ งทําแต่ ต้องทํา (Necessary non value) ออกหรื อ ให้เ หลื อน้อย
ที่สุดพร้อมดําเนินการเก็บข้อมูลจริ ง ตามวิธีการใหม่เพื่อหาประสิ ทธิภาพ
ขั้นตอนที่ 6 คํานวณหาประสิ ทธิ ภาพตามขั้นตอนการทํางาน
ใหม่หรื อ Post-Lean ที่จะมีแต่สิ่งที่ไม่จาํ เป็ นต้องทําแต่ตอ้ งทํา และสิ่ งที่
จําเป็ นต้องทํา

2.2 วงจรการพัฒนาซอฟต์ แวร์

วงจรการพั ฒ นาซอฟต์ แ วร์ (Software Development Life
Cycle : SDLC) [2] เป็ นกระบวนการในการในการพัฒนาซอฟต์แวร์ ที่มี
ประสิ ทธิภาพ ซึ่งวงจรการพัฒนาซอฟต์แวร์แบบดั้งเดิมนั้นมีกระบวนการ
ดัง นี้ 1) การวางแผน 2) การวิ เ คระห์ ค วามต้อ งการ 3) การออกแบบ
ซอฟต์แ วร์ 4) การเขี ย นโปรแกรม 5) การทํา คู่ มื อ การใช้ง าน 6) การ
ทดสอบ 7) การนําไปใช้งาน และบํารุ งรักษา
แผนภาพกระแสข้อมูล (Data Flow Diagram : DFD) [2] แสดง
ทิ ศทางการไหลของข้อมู ลที่ มีอยู่ในระบบ ซึ่ งข้อมู ลในแผนภาพทําให้
ทราบถึ ง ข้อ มู ล มาจากไหน, ข้อ มู ล ไปที่ ไ หน, ข้อ มู ล เก็ บ ที่ ใ ด, เกิ ด
เหตุการณ์ใดกับข้อมูลในระหว่างทาง

รู ปที่ 3 Context Diagram
จากภาพที่ 3 DFD ระดับที่ 1 เป็ นขั้นตอนการทํางานของระบบ
แยกย่อยเป็ น 7 ขั้นตอนการทํางานดังนี้
ขั้นตอนการทํางานที่ 1 ผูเ้ ข้าใช้งาน ระบบตรวจสอบผูใ้ ช้งาน
เข้าใช้งานโดย ชื่ อผูใ้ ช้ และรหัสผ่าน ในขั้นตอนนี้ จะไปดึ งข้อมู ลจาก
ฐานข้อมูลผูใ้ ช้งานมาตรวจสอบการเข้าใช้งานและสิ ทธิในการใช้งาน
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3.3 การออกแบบฐานข้ อมูล

ขั้นตอนการทํางานที่ 2 แก้ไขข้อมูลส่ วนตัว บุคลากรสามารถ
เข้าใช้ในการแก้ไขข้อมูลกระบวนการนี้ จะดึงข้อมูลส่ วนตัวของแต่ละคน
มาจากฐานข้อมูลผูใ้ ช้งานและบันทึกข้อมูลลงฐานข้อมูลเมื่อแก้ไขเสร็ จ
ขั้นตอนการทํางานที่ 3 จักเก็บเอกสาร กระบวนการจัดเก็บ
ไฟล์เ อกสาร กระบวนการนี้ จะทํา การบัน ทึ ก ข้อ มู ล ลงไปเก็ บ ไว้ใ น
ฐานข้อมูลเอกสาร และแสดงผลการจัดเก็บต่อผูใ้ ช้งาน
ขั้นตอนการทํางานที่ 4 ดาวน์โหลดเอกสาร กระบวนการดาวน์
โหลดเอกสาร กระบวนการนี้ จ ะดึ งข้อมู ลจากฐานข้อ มู ลเอกสาร และ
แสดงไฟล์เอกสารผูใ้ ช้งาน
ขั้น ตอนการทํา งานที่ 5 เพิ่ ม ผูใ้ ช้ง าน สํา หรั บ ผูด้ ู แ ลระบบ
เท่านั้นที่มีสิทธิในการเพิ่มผูใ้ ช้งาน กระบวนการนี้ จะทําการบันทึกข้อมูล
ลงไปเก็บไว้ในฐานข้อมูลผูใ้ ช้งาน และแสดงผลการเพิ่มต่อผูด้ ูแลระบบ
ขั้นตอนการทํางานที่ 6 จัดการผูใ้ ช้งาน สําหรับผูด้ ู แลระบบ
เท่ า นั้น ที่ มี สิ ท ธิ ใ นการเพิ่ ม ผูใ้ ช้ง านผ่า นกระบวนการจัด การผูใ้ ช้ง าน
กระบวนการนี้ จะดึ งข้อมูลและบันทึ กข้อมูลจากฐานข้อมูลผูใ้ ช้งานเพื่อ
แก้ไขข้อมูลผูใ้ ช้งาน และแสดงผลการแก้ไขผูใ้ ช้งานต่อผูด้ ูแลระบบ
ขั้น ตอนการทํา งานที่ 7 จัด การไฟล์เ อกสาร สํา หรั บ ผูด้ ู แ ล
ระบบเท่านั้นที่มีสิทธิ ในการจัดการไฟล์เอกสารผ่านกระบวนการจัดการ
ไฟล์เอกสาร กระบวนการนี้ จะดึงข้อมูลจากฐานข้อมูลเอกสารและบันทึก
ข้อมูลลงฐานข้อมูลเอกสารเพือ่ แก้ไขไฟล์เอกสาร และแสดงผลการแก้ไข
ผูใ้ ช้งานต่อผูด้ ูแลระบบ

1) ความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูล
- ผูใ้ ช้งาน 1 คนสามารถมีได้หลายไฟล์เอกสาร
2) E-R Diagram
จากความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลนํามาออกแบบ E-R Diagram
ดังภาพที่ 5 ประกอบ 2 เอนทิต้ ี คือ ผูใ้ ช้งาน ไฟล์เอกสาร แต่ละเอนทิต้ ีจะ
ประกอบด้ ว ย แอททริ บิ ว ต์ ต่ า งๆ ที่ สํ า คั ญ และแต่ ล ะเอนทิ ต้ ี มี
ความสัมพันธ์กนั ทั้งแบบ 1 ต่อ หลาย

3.4 การพัฒนาระบบจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์

ใช้วิธีการพัฒนาระบบแบบ SDLC โดยการศึ กษาข้อมูลและ
วิเคราะห์ปัญหา ออกแบบระบบโดยใช้ DFD ในการวิเคราะห์การไหล
ของข้อมูลในระบบ ในส่ วนการออกแบบฐานข้อมูลได้ใช้ E-R Diagram
และออกแบบส่ วนติดต่อกับผูใ้ ช้งาน ซึ่ งในส่ วนของการพัฒนาระบบได้
ใช้ภาษา PHP [3] ในการพัฒนาเว็บไซต์ ใช้ MySQL [4] ในการจัดการ
ฐานข้อมูล และใช้ phpMyAdmin [5] ในบริ หารฐานข้อมูล ซึ่ งซอฟต์แวร์
ทั้งหมดใช้งานได้ฟรี เมื่ อพัฒนาเสร็ จสิ้ นได้ทาํ การทดสอบการใช้ง าน
ระบบ และประเมินการใช้งานระบบเพื่อพัฒนาปรับปรุ งต่อไป

4. ผลการวิจัย
4.1 Post-Lean

เข้าสู่ระบบ (0.5)

เข้าสู่ระบบ (0.5)

นําไฟล์เข้าระบบ (1)

ค้นหาไฟล์ (1)

ดูขอ้ มูลหรื อพิมพ์ (0.5)

ดูขอ้ มูลหรื อพิมพ์ (0.5)

รู ปที่ 6 ขั้นตอนการทํางานหลังใช้หลักการลีน

ประสิ ทธิภาพการแจกเอกสาร 1/2 x 100 = 50
ประสิ ทธิภาพการค้นหาเอกสาร 1/2 x 100 = 50
การเปรี ยบเทียบการทํางานระหว่าง Pre-Lean และ Post-Lean

รู ปที่ 4 DFD ระดับที่ 1

กิจกรรม

ขั้นตอน

Pre-L แจกเอกสาร
Post-L แจกเอกสาร
Pre-L ค้นหาเอกสาร
Post-L ค้นหาเอกสาร

4
3
4
3

ระยะเวลา ประสิ ทธิ ภาพ
(นาที)
(%)
35
5.71
2
50
43
31.25
2
50

รูปที่ 5 E-R Diagram ระบบ
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4.1 ผลการพัฒนาระบบ

ความพึงพอใจในการใช้งานระบบอยูใ่ นระดับดี มีค่าเฉลี่ยอยูท่ ี่ 4.71 และ
มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเป็ น 0.13

เอกสารอ้ างอิง

[1] วันประชา นวนสร้อย และคณะ, “การใช้หลักการลีนเพื่อเพิ่ม
ประสิ ทธิ ภาพในการจัดการเข้าห้องเรี ยนโดยการพัฒนาระบบ
ผ่านเว็บไซต์ กรณี ศึกษา มทร.ศรี วิชัย วิทยาลัยรั ตภู มิ”, การ
ประชุ มวิชาการครุ ศาสตร์ อุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 9,
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2559
[2] โอภาส เอี่ยมสิ ริวงศ์, “ระบบฐานข้อมูล”, กรุ งเทพฯ, ซี เอ็ด
ยูเคชัน่ , 2551
[3] “php”, https://secure.php.net, เข้ า ถึ ง ข้ อ มู ล เมื่ อ วัน ที่ 19
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[5] “phpMyAdmin”, https://www.phpmyadmin.net, เข้าถึงข้อมูล
เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2560

รูปที่ 7 การเข้าสู่ ระบบ

รูปที่ 8 ระบบจัดการเอกสาร

รูปที่ 9 ค้นหาและดาวน์โหลดเอกสาร

5. บทสรุป

จากปั ญ หาการจัด การเอกสารที่ ใ ช้ก ระดาษในการจัด เก็ บ
เอกสาร ทางที มผูว้ ิจยั ได้วิเคราะห์ ปัญหาและใช้หลักการลี นในการลด
ขั้นตอนการทํางาน โดยในงานวิจยั แบ่งเป็ น 4 ส่ วนคือ 1)วิเคราะห์ปัญหา
และใช้หลักการลีนลดขั้นตอนการทํางาน 2)พัฒนาระบบจัดการเอกสาร
อิเล็กทรอนิ กส์ โดยใช้ภาษา PHP ในการพัฒนาเว็บไซต์ และใช้ MySQL
ในการจัดการฐานข้อมู ล 3) ทดลองใช้งานระบบ 4) ประเมิ นความพึ ง
พอใจการใช้งานระบบ จากผูใ้ ช้งานจํานวน 25 คน ผลการดําเนิ นได้ลด
ขั้นตอนในการแจกเอกสารจากเดิม 4 เหลือ 3 ขั้นตอน ลดเวลาจากเดิม 35
นาที เหลือ 2 นาที ประสิ ทธิ ภาพระบบเพิ่มขึ้นร้อยละ 44.29 ในส่ วนการ
ค้นหาเอกสารลดขั้นตอนจาก 4 เหลือ 3 ขั้นตอน ลดเวลาจากเดิม 43 นาที
เหลื อ 2 นาที ประสิ ท ธิ ภ าพระบบเพิ่ ม ขึ้ น ร้ อ ยละ 18.75 และผลการ
ประเมินการประเมินความพึงพอใจในการใช้งานระบบ พบว่า ผูใ้ ช้งานมี
9th ECTI-CARD 2017 “การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อตอบสนองท้องถิ่นและภาคอุตสาหกรรม”

540

บทความวิจยั
การประชุมวิชาการ งานวิจยั และพัฒนาเชิงประยุกต์ คร้ ังที่ 9
9th ECTI-CARD 2017, Chiang khan Thailand

โคมไฟแอลอีดีกาลังสู งสาหรั บรักษาภาวะตัวเหลืองในทารกแรกเกิด
High Power LED Lamp Phototherapy for Neonatal Hyperbilirubinemia
ณัทกร เกษมสาราญ1 เวียงชัย คาระมาตย์ 1 ปราการ ทัตติยกุล2 และนรรัตน์ วัฒนมงคล1
1
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
2
สาขากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
169 ถนนลงหาดบางแสน ตาบลแสนสุข อาเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 E-mail: norrarat@eng.buu.ac.th

and low consumption power only 36 watts. It can apply to the incubator
or saline bridges in the hospital. As a results, the high power LED lamp

บทคัดย่ อ
สาเหตุ ก ารเกิ ด ภาวะตัว เหลื อ งในทารกแรกเกิ ด (Neonatal
Hyperbilirubinemia) เนื่ องจากการเกิ ดมี สารบิลิรูบิน (Bilirubin) ซึ่ งเป็ น
สารสี เหลืองอยูใ่ นเลือดสู งกว่าปกติ จึงส่ งผลต่อพัฒนาการทางสมองของ
ทารกอย่างมาก โดยการรักษาทางการแพทย์น้ นั มักนิ ยมใช้วิธีการส่ องไฟ
(Phototherapy) ซึ่ งมี ค วามเสี่ ย งในการรั ก ษาน้อ ยกว่ า วิ ธีอื่ น ๆ และให้
ผลการรักษาที่ดี งานวิจยั ฉบับนี้ นาเสนอการพัฒนาโคมไฟแอลอีดีก าลัง
สู งสาหรับรักษาภาวะตัวเหลื องในทารกแรกเกิ ด แสงไฟที่ถูกนามาใช้ใน
การรักษาได้มาจากหลอดแอลอีดีกาลังสู งที่ให้แสงที่มีช่วงความยาวคลื่น
450-460 นาโนเมตร ใช้กาลังไฟฟ้ าเพียง 36 วัตต์เท่านั้น สามารถใช้งาน
ร่ วมกับตูอ้ บเด็ก (Incubator) หรื อเสาน้ าเกลือทัว่ ไปที่ในโรงพยาบาล จาก
ผลการทดสอบพบว่า โคมไฟแอลอีดีที่นาเสนอนี้ สามารถให้ความเข้ม
ของแสง (Intensity) มากกว่า 30 µW/cm2/nm ที่ระยะห่ างระหว่างโคมไฟ
กับเด็กทารก 30 เซนติเมตร (เป็ นค่าพื้นฐานทางการแพทย์ที่ใช้รักษา) เมื่อ
ใช้กาลังไฟฟ้าเพียงแค่ 70% ของความสว่างสู งสุ ดที่ทาได้เท่านั้น มีความ
ร้อนเกิดขึ้นที่ตวั โคมไฟโดยเฉลี่ ยในขณะใช้งานจะมี อุณหภูมิสูงขึ้ น จาก
อุณหภูมิห้องไม่เกิน 4 องศาเซลเซี ยส สามารถตั้งเวลาเปิ ด-ปิ ดโคมไฟได้
และสามารถบันทึกเวลาการทางานของโคมไฟได้ ทั้งนี้ โคมไฟได้ผ่าน
การรับรองมาตรฐานจากสถาบันมาตรวิทยา (ประเทศไทย) แล้ว

can provide a light intensity of more than 30 µW/cm2/nm at a distance of
30 cm between the lamp and baby when it consumes power 70% of the
maximum brightness only. The maximum heat which is released from
the lamp, and does not higher than 4 degrees Celsius from the room
temperature. Furthermore, it can be set the time to open and close the
lamp and can record life time of the lamp. The lamps have been certified
by the National Institute of Metrology (Thailand).
Keywords: Jaundice, bilirubin, LED lamp, phototherapy

1. บทนา
จากการศึกษาพบว่าทารกแรกเกิดมักเกิดภาวะแทรกซ้อนที่ พบ
ได้บ่อย คื อภาวะตัวเหลื อง (Jaundice) ซึ่ งอาการตัวเหลื องของทารกเกิ ด
จากสารสี เหลื องที่ เรี ยกว่า “บิลิรูบิน (Bilirubin)” ในเลื อดสู งกว่าปกติ มี
สาเหตุมาจากเม็ดเลือดแดงของทารกที่หมดอายุซ่ ึ งจะถู กทาลายที่ตบั และ
ม้าม เมื่ อเม็ด เลื อดแดงแตก สารสี เ หลื องบิ ลิ รูบิ น ในเลื อดจะถู ก ปล่ อ ย
ออกมา แต่ เ นื่ อ งจากตับ ของทารกยัง ท าหน้ า ที่ ไ ม่ ส มบู ร ณ์ ท าให้ ก าร
ขับถ่ายสารสี เหลื องออกจากร่ างกายไม่ดีเท่าที่ควร จึงทาให้สารสี เหลื อง
คัง่ ค้างอยู่ในร่ างกายมากขึ้นและจับตามผิ วหนัง ทาให้มองเห็ นผิวหนัง
ทารกเป็ นสี เหลือง ถ้าระดับบิลิรูบินสู งมากทาให้เด็กมีอาการทางสมอง
จากภาวะตัวเหลื องได้ (Kernicterus) และถ้าบิลิรูบินสู งเกิ น 20 มิลลิ กรัม
เปอร์ เซ็นต์ อาจมีผลต่อการได้ยนิ ของเด็ก เหตุผลเหล่านี้ จึงเป็ นสิ่ งจาเป็ นที่
ต้องให้ความสนใจและรักษาโรคภาวะตัวเหลืองในทารกแรกเกิ ดเพื่อลด
ภาวะแทรกซ้อนดังกล่ าว จากการเก็บข้อมูลของกระทรวงสาธารณสุ ข
ในช่ วงปี 2555- 2558 [1] พบว่าทารกที่มีภาวะตัวเหลื องมี จานวนมากถึ ง
25 – 50 % ซึ่ งถื อเป็ นอันดับ 1 ของภาวะแทรกซ้อนของทารกหลังเกิ ด
ทั้ง หมด ดั ง นั้ นการดู แ ลทารกตั ว เหลื อ งอย่ า งมี ป ระสิ ทธิ ภ าพจึ ง มี
ความสาคัญในการลดภาวะแทรกซ้อนของโรค ลดอัตราการส่ งต่อ ลด
ระยะเวลาในการรักษา และลดความวิตกกังวลของพ่อแม่และญาติลงได้

คาสาคัญ: ภาวะตัวเหลือง, บิลิรูบิน, โคมไฟแอลอีดี, การส่ องไฟ

Abstract
Neonatal Hyperbilirubinemia occurs when the bilirubin
which is a yellow substance in the blood of the newborn, is higher than
normal. It has effect to the brain development of baby greatly. For
medical treatment, the doctor is often to use phototherapy because it is
less risky than other treatments and provides good therapeutic results. In
this paper, we present the development of high power LEDs for the
treatment of Neonatal jaundice in newborns. The light for the treatment
derives from the high-power LEDs with 450-460 nm wavelengths range
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ราคาสู งถึ ง 100,000 - 200,000 บาทต่อชุ ด ดังนั้นจึ งช่ วยให้โรงพยาบาล
สามารถประหยัดค่าใช้จ่ายได้มากถึง 5-10 เท่า

ในทางการแพทย์กุมารเวชศาสตร์ จะใช้วิธีการรักษาทารกตัว
เหลืองในทารกแรกเกิดด้วยวิธีการส่ องไฟ (Phototherapy) ซึ่งมีความเสี่ ยง
ในการรักษาน้อยกว่าวิธีอื่น ๆ และให้ผลการรักษาดี [2-4] เนื่ องจากแสง
ไฟสามารถจะทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสร้ างของโมเลกุลของบิลิรู
บินทาให้บิลิรูบินซึ่งปกติละลายน้ าไม่ได้ให้กลับกลายมาเป็ นสารที่ละลาย
น้ าได้ สามารถขับถ่ายสารนี้ ได้ทางปั สสาวะและทางอุจจาระโดยออกมา
ทางน้ าดี ในทางปฏิ บตั ิ จะนิ ยมใช้แสงที่มีค วามยาวคลื่ น จาเพาะในช่ วง
450-460 นาโนเมตร [5-6] เพราะสามารถทะลุช้ นั ผิวหนังของทารกได้ดี
และจะต้อ งมี ค วามเข้ ม แสงเชิ ง สเปกตรั ม สู ง กว่ า 30 µW/cm2/nm ที่
ระยะห่ างระหว่างตัวโคมกับ ทารกประมาณ 30-50 เซนติ เ มตร เพื่อให้
แพทย์หรื อพยาบาลสามารถเข้าทาการรักษาได้สะดวก
ในอดี ตการรักษาด้วยวิธีการส่ องไฟนั้นมัก จะใช้แสงมาจาก
หลอดฟลูออเรสเซนต์ท้ งั หลอดแสงสี ขาวและสี ฟ้า (ตัวอย่างโคมไฟที่ใช้
รั ก ษาทารกตัวเหลื องพิจารณาได้จากรู ปที่ 1) แต่ ป ระสิ ท ธิ ภาพในการ
รักษาด้วยแสงยังมีขอ้ จากัดในการใช้แสง เนื่ องจากตัวหลอดฟลู ออเรส
เซนต์ให้ความร้ อนออกมาระหว่างการใช้งานซึ่ งอาจทาให้ผิวหนังของ
ทารกไหม้และมีไข้สูงจึงทาให้ไม่สามารถเพิ่มความสว่างของไฟเพื่อเร่ ง
ให้ปริ มาณบิลิรูบินลดลงเร็ วกว่าเดิ มได้ ไม่สามารถปรั บระดับความเข้ม
ของแสงได้ อีกทั้งหลอดมีอายุการใช้งานสั้นไม่เกิ น 10,000 ชัว่ โมง และ
ไม่สามารถควบคุมการปลดปล่อยแสงที่มีความยาวคลื่นจาเพาะได้จึงเกิด
แสงช่วงคลื่นอื่น ๆ ที่ไม่จาเป็ นต่อการรักษา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง รังสี เหนื อ
ม่วง (Ultraviolet) ส่ งผลให้ผิวหนังของทารกไหม้ได้เช่ นกัน ปั จจุบนั ทั้ง
โรงพยาบาลของรัฐและโรงพยาบาลเอกชนหลายแห่ งได้นาเอาเครื่ องส่ อง
แสงไฟจากหลอดแอลอีดีมาใช้ในการรักษาภาวะตัวเหลืองในทารกแรก
เกิด ซึ่ งมีขอ้ ดีกว่าหลอดดฟลูออเรสเซนต์หลายประการ เช่ น ใช้พลังงาน
ไฟฟ้าต่า สามารถกาหนดช่วงความยาวคลื่นจาเพาะเจาะจงที่จาเป็ นต้องใช้
ในการรักษาได้ อายุการใช้งานยาวนาน ปลดปล่ อยมี ความร้ อนออกมา
เล็ ก น้ อ ย สามารถควบคุ ม ความเข้ม ของแสงตามที่ เ ราต้อ งการได้ มี
ประสิ ทธิ ภาพในการรักษาที่ดี แต่เนื่ องจากเครื่ องมือชนิ ดนี้ มีราคาสู งถึง
หลัก แสนบาทเพราะต้องน าเข้าจากต่ างประเทศ สามารถนาไปใช้งาน
ร่ วมกับตูอ้ บ (Incubator) หรื อวางทารกลงบนคลิ ป (Clip) ทาให้โคมไฟ
รักษาทารกตัวเหลืองมีจานวนไม่เพียงพอต่อการใช้งาน ซึ่ งจะมีประจาอยู่
ในโรงพยาบาลระดับกลางขึ้ น ไปเท่ านั้น และมี เพียงไม่กี่เครื่ องเท่ านั้น
ตัวอย่างการนาโคมไฟไปใช้รักษาทารกตัวเหลือง พิจารณาได้จากรู ปที่ 2
คณะผูว้ ิจยั จึงได้สร้ างชุ ดโคมไฟแอลอีดีกาลังสู งสาหรับรักษา
ภาวะตัวเหลื องในทารกแรกเกิ ด สามารถนาไปใช้งานร่ วมกับตูอ้ บหรื อ
วางทารกลงบนคลิ บที่ มีใช้กนั อยู่ทวั่ ไปในโรงพยาบาล และมีชุดขาตั้งที่
สามารถปรับระดับและทิศทางของตัวโคมไฟได้ตามต้องการ มีตน้ ทุนใน
การผลิตต่าในขณะที่ยงั คงให้ประสิ ทธิ ภาพในการรักษาเทียบเคี ยงได้กบั
ชุ ดโคมไฟที่โรงพยาบาลทัว่ ไปจัดซื้ อมาใช้งานกันอยูใ่ นปั จจุบนั ซึ่ งจะมี

รู ปที่ 1 ตัวอย่างโคมไฟที่ใช้รักษาทารกตัวเหลือง

รู ปที่ 2 ตัวอย่างการนาโคมไฟไปใช้รักษาทารกตัวเหลือง

2. ระบบทีน่ าเสนอ
2.1 วัสดุอุปกรณ์
อุปกรณ์ที่ใช้สร้ างโคมไฟแอลอีดีกาลังสู งสาหรับรักษาภาวะ
ตัวเหลื องในทารกแรกเกิ ด ประกอบด้วยหลอดแอลอีดี 3 วัตต์ สี น้ าเงิน มี
ช่วงความยาวคลื่นอยูร่ ะหว่าง 455-460 และ 460-470 นาโนเมตร อย่างละ
6 หลอด รวมเป็ น 12 หลอด แผ่นอะคริ ลิคหนา 3-5 มิลลิ เมตรใช้ทาเป็ น
โครงของตัวโคม ซึ่ งในระยะเวลาต่อมาได้เปลี่ ยนเป็ นการขึ้นรู ปตัวโครง
ของโคมไฟด้วยเครื่ องพิมพ์ 3 มิติ เพราะสามารถออกแบบตัวโคมไฟได้
ตามที่ตอ้ งการโดยใช้โปรแกรมออกแบบโดยเฉพาะ จึงมีความสวยงาม
และลดเหลี่ยมมุมต่างๆ ของตัวโคมไฟได้เป็ นอย่างดี จึงเหมาะสมกับการ
นาไปใช้ในการรักษาที่เน้นความปลอดภัยเป็ นหลัก มีจุกยางสาหรับยึด
เกาะกับตูอ้ บได้เมื่ อต้องการนามาใช้งานร่ วมกัน นอกจากนั้นแล้ว ยังมี
วงจรแหล่ งจ่ายไฟที่ ส ามารถใช้ได้กบั แหล่ งจ่ ายไฟฟ้ ากระแสสลับ 220
โวลต์ และกระแสตรง 12 โวลต์ เพื่อให้ สามารถใช้งานกับ แบตเตอรี่
รถยนต์ทวั่ ไป รถพยาบาล หรื อต่อเข้ากับแผ่น โซล่ าเซลล์ มีจุดแขวนที่
ด้านบนตัวโคมซึ่ งสามารถแขวนกับขาตั้งน้ าเกลื อที่มีอยูใ่ นโรงพยาบาล
ทัว่ ไป หรื อแขวนกับที่ต่างๆ ได้ จึงสามารถนาไปใช้งานนอกสถานที่ ได้
สามารถปรั บ ระดับ ความสว่ างของหลอดไฟได้ด้วยระบบสัม ผัส หรื อ
รี โมทตามที่ผใู้ ช้งานต้องการ สามารถตั้งเวลาเปิ ด-ปิ ด และบันทึกเวลาการ
ทางานของหลอดไฟแอลอีดีเพื่อให้ทราบอายุการทางานของหลอด
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2.2 ขั้นตอนการดาเนินการวิจัย
ขั้นตอนการสร้ างโคมไฟแอลอี ดีกาลังสู งสาหรั บรั กษาภาวะ
ตัวเหลืองในทารกแรกเกิดเริ่ มจากการสเก็ตภาพออกแบบการวางตาแหน่ ง
ของอุปกรณ์ทุกชิ้นที่ใช้ประกอบเข้ากับตัวโคมในกระดาษ สาหรับโคม
ไฟรุ่ นแรกที่เราได้สร้ างขึ้ น จะทามาจากแผ่น อะคลิ ริก ใช้พดั ลมระบาย
ความร้อน 2 ตัว แต่เนื่ องจากตัวโครงมีเหลี่ ยมมุมมากเกินไปและมีรูปร่ าง
ไม่สวยงาม จึงไม่เหมาะสมที่ จะนามาใช้เป็ นอุปกรณ์ ทางการแพทย์โดย
การแนะนาจากแพทย์ผเู้ ชี่ยวชาญ เราจึงได้นามาออกแบบใหม่อีกครั้งโดย
ใช้โปรแกรมออกแบบ 3 มิติ ที่ให้รูปทรงสวยงามตามที่เราต้องการ มีการ
ระบายความร้ อ นได้ดี จึ ง ช่ ว ยให้ ล ดการใช้ พ ดั ลมระบายอากาศเหลื อ
เพียงแต่ 1 ตัวเท่านั้น จากนั้นนาแบบที่ได้ไปสร้างโครงของตัวโคมไฟด้วย
เครื่ องพิมพ์ 3 มิติ แล้วจึงเริ่ มทาการประกอบวงจรควบคุมการทางานของ
หลอด วงจรควบคุ มแหล่ งจ่ ายไฟ พัดลมระบายความร้ อน และติ ด ตั้ง
หลอดไฟแอลอีดีเข้ากับแผงวงจร ซึ่งพิจารณาได้จากรู ปที่ 3 และ 4

รู ปที่ 5 การติดตั้งโคมไฟแอลอีดีเข้ากับตูอ้ บทารกตัวเหลือง
จากนั้นจึงเริ่ มวัดค่าความสว่างของโคมไฟโดยใช้เครื่ องมือวัด
Lux meter รุ่ น HS1010 เมื่ อปรั บความสว่างสู งสุ ด มี ค่ าเท่ากับ 762 ลักซ์
เมื่อเปรี ยบเทียบกับโคมไฟแอลอีดีที่โรงพยาบาลใช้งานอยูจ่ ะมีค่าเท่ากับ
350 ลักซ์ และมีความเข้มแสงเชิ งสปกตรัมตามคุณสมบัติที่ระบุในคู่มือมี
ค่าเท่ากับ 40 µW/cm2/nm ที่ระยะห่ างระหว่างโคมไฟแอลอีดีกบั ตัวทารก
30 เซนติเมตร เพื่อเป็ นการยืนยันคุณสมบัติการทางานของโคมไฟแอลอีดี
ที่เราได้นาเสนอไปทดสอบที่ สถาบันมาตรวิทยา ประเทศไทย ด้วยเครื่ อง
วิเคราะห์สเปกตรัม (CAS 140CT) และขอใบรับรองมาตรฐาน ดังรู ปที่ 6
โดยค่าความยาวที่อ่านได้ประมาณ 455 นาโนเมตร และความเข้มแสงเชิ ง
สปกตรั ม โดยเฉลี่ ยมี ค่ าเท่ ากับ 60.67, 51.51 และ 43.33 µW/cm2/nm ที่
ระยะห่ างระหว่างโคมไฟแอลอีดีกบั ตัวทารก 30, 40 และ 50 เซนติเมตร
ตามลาดับ เมื่อใช้ค่าความสว่างสู งสุ ด

รูปที่ 3 การร่ างรู ปทรงของโคมไฟและการออกแบบด้วยโปรแกรม 3 มิติ

รูปที่ 4 การประกอบวงจรควบคุมและติดตั้งหลอดไฟแอลอีดี

3. การทดสอบและผลการทดสอบ
หลังจากที่ เราได้ทาการประกอบตัวโคมไฟแอลอี ดี กาลังสู ง
เสร็ จเรี ยบร้อยแล้ว จากนั้นจะเริ่ มนาไปทดสอบการติดตั้งโคมไฟแอลอีดี
เข้ากับตู้อบทารกตัวเหลื อง (ดังรู ปที่ 5) ที่ สาขากุมารเวชศาสตร์ คณะ
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยนายแพทย์ปราการ ทัตติยกุล ซึ่งเป็ น
แพทย์ผเู้ ชี่ ยวชาญด้านทารกแรกเกิ ดและเป็ นผูร้ ่ วมในงานวิจยั นี้ ด้วยคอย
คุมการทดสอบอย่างใกล้ชิด ซึ่ งสามารถยึดเกาะกับตัวตูอ้ บได้เป็ นอย่างดี
สามารถให้แ สงไฟกระจายครอบคลุ มพื้น ที่ ท้ งั หมดของตู ้อบ สามารถ
นาไปแขวนกับเสาน้ าเกลือที่ใช้กนั อยูท่ วั่ ไปในโรงพยาบาลได้

รู ปที่ 6 เครื่ องวิเคราะห์สเปกตรัม (CAS 140CT) และใบรับรองมาตรฐาน
ที่ออกโดยสถาบันมาตรวิทยา ประเทศไทย
นอกจากนั้นแล้วเรายังได้นาคลิ ปสาหรับวางทารกซึ่ งมี ข นาด
30×50 cm เพื่อพิจารณาความเข้มแสงเชิ งสปกตรั มที่ ตาแหน่ งต่างๆ ที่ มี
พื้ น ที่ ย่อยขนาด 10×10 cm ดังรู ปที่ 7 เมื่ อใช้เ ปอร์ เซ็ น ต์ความสว่างจาก
หลอดแอลอีดีที่แตกต่างกัน รวมถึ งระยะห่ างระหว่างโคมไฟแอลอี ดีกบั
ตัวทารกที่แตกต่างกันด้วย ดังปรากฏผลการทดสอบในตารางที่ 1 โดยค่า
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ความเข้มโดยเฉลี่ยมากกว่า 30 µW/cm2/nm (ซึ่ งเป็ นค่ามาตรฐานที่แพทย์
ใช้ในการรักษา) ที่ระยะห่ างระหว่างตัวโคมและทารกที่ ทาการรักษา 30
เซนติเมตร โดยที่ใช้ความสว่างเพียง 70% ของความสว่างสู งสุ ดเท่านั้น
ซึ่ งเป็ นการประหยัดการใช้พลังงานได้อีกทางหนึ่ ง ในขณะเดี ยวกันก็ได้
วัดความร้อนที่ปลดปล่อยออกมาจากตัวโคมโดยวัดที่บิรเวณโดยรอบของ
ตัวโคมไฟซึ่ งมี ค่าอุณหภู มิสูงกว่าค่ าอุณหภูมิห้ อง (ประมาณ 25 องศา
เซลเซี ยส) โดยเฉลี่ยสู งสุ ดไม่เกิ น 4 องศาเซลเซี ยส เมื่อใช้ค่าความสว่าง
สูงสุด
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รูปที่ 7 ความเข้มแสงเชิงสปกตรัมที่ตาแหน่งต่างๆ บนคลิปวางทารก
ตารางที่ 1 ค่าความเข้มแสงโดยเฉลี่ยที่ ระยะห่ างระหว่างโคมไฟแอลอีดี
กับตัวทารกและความสว่างของหลอดแอลอีดีที่ต่างกัน
% ความสว่ า ง
ความเข้มแสงโดยเฉลี่ย (µW/cm2/nm)
ของแสงจาก ที่ระยะห่ างระหว่างโคมไฟแอลอีดีกบั ตัวทารก
หลอดแอลอีดี
30 ซม.
40 ซม.
50 ซม.
70%
33.85
28.80
24.64
80%
40.13
34.50
29.19
90%
44.69
38.66
32.87
100%
60.67
51.51
43.33

4. สรุป
งานวิจยั ฉบับ นี้ น าเสนอการพัฒ นาโคมไฟแอลอี ดี ก าลัง สู ง
สาหรับรักษาภาวะตัวเหลื องในทารกแรกเกิ ด ใช้กาลังไฟฟ้ า 36 วัตต์ ให้
ค่าความเข้มโดยเฉลี่ยมากกว่า 30 µW/cm2/nm ที่ระยะห่ างระหว่างตัวโคม
และทารกที่ ทาการรั ก ษา 30 เซนติ เ มตร ให้ แ สงที่ มี ค่ า ความยาวคลื่ น
ประมาณ 450-460 นาโนเมตร ซึ่ งเป็ นช่ ว งที่ ใ ช้ใ นการรั ก ษาที่ ดี ที่ สุ ด
สามารถปรั บระดับความสว่างได้ห ลายระดับ ตามความต้องการแพทย์
สามารถใช้ได้กบั แหล่งจ่ายไฟฟ้ าทั้งกระแสสลับและกระแสตรง มีความ
ร้อนเกิดขึ้นที่บริ เวณตัวโคมไฟเพียงเล็กน้อย สามารถตั้งเวลาควบคุมการ
เปิ ด-ปิ ด และบันทึกระยะเวลาการทางานหลอดไฟได้อตั โนมัติ
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ระบบอ่านค่ าการใช้ พลังงานไฟฟ้ าผ่านเครื อข่ ายคอมพิวเตอร์ แบบไร้ สาย
The Power Consumption Reading System through Wireless Computer Network
ปริญญา รจนา1 กฤษฎา พรมพินิจ1
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consists of six wireless control points by wireless communication with
the 2.4 GHz. All devices can communicate well in a network radius of
up to 100 m. Electricity is in the form of a Web site that is included in
NodeMCU. Smart phones, tablets and notebook computers. When the
area of the wireless network will be accessible through the site
immediately. Based on the speed of wireless communication, the
response time for data transmission while pinging data between
broadcast equipment and wireless control devices was 24 ms at a
distance of 100 m and The response time between the measurement
and the latency is 512.83 ms.

บทคัดย่ อ
บทความนี้ เป็ นการนาเสนอระบบอ่านค่าการใช้พลังงานไฟฟ้ า
ผ่านเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ แบบไร้สาย ประกอบไปด้วย 2 ส่ วนคืออุปกรณ์
วัดค่าทางไฟฟ้า (Power Meter) และอุปกรณ์ควบคุมแบบไร้สาย ส่ วนของ
อุปกรณ์ วดั ค่าทางไฟฟ้ าใช้เพาเวอร์ มิเตอร์ รุ่ น PM800 ในการตรวจวัดค่า
ทางไฟฟ้ า สาหรับอุปกรณ์ควบคุมแบบไร้ สายใช้ NodeMCU ทาหน้าที่
อ่านข้อมูลจากเพาเวอร์ มิเตอร์ เพื่อส่ งข้อมูลไปยังระบบเครื อข่ายในรู ป
ของสัญญาณแบบไร้สาย จากการทดสอบระบบประกอบด้วยจุดอุปกรณ์
ควบคุมไร้ สาย 6 จุด โดยสื่ อสารข้อมูล แบบไร้ สายกับ อุปกรณ์ กระจาย
สัญญาณ (Access Point) ความถี่ 2.4 GHz อุปกรณ์ ท้ งั หมดสามารถ
สื่ อสารได้ดีในรัศมีเครื อข่ายไม่ เกิ น 100 m การแสดงผลข้อมูลการใช้
พลังงานไฟฟ้าอยู่ในรู ปแบบของเว็บไซต์ (Web Site) ที่ถูกบรรจุอยูใ่ น
NodeMCU ซึ่ ง อุปกรณ์ สื่ อสารอัจฉริ ยะเช่ น โทรศัพท์อ ัจฉริ ยะ (Smart
Phone) แท็บเล็ต และคอมพิวเตอร์ โน๊ตบุ๊ค เมื่ออยูบ่ ริ เวณพื้นที่ให้บริ การ
ของเครื อข่ายไร้สายจะสามารถเข้าถึงข้อมูลผ่านหน้าเว็บไซต์ได้ทนั ที จาก
การทดสอบความเร็ วของการสื่ อสารแบบไร้สายได้เวลาในการตอบสนอง
การรับส่ งข้อมูลขณะดาเนิ นการ ping ข้อมู ลระหว่างอุปกรณ์ก ระจาย
สัญญาณกับอุปกรณ์ควบคุมไร้สายได้เวลาเฉลี่ย 24 ms ที่ระยะทาง 100 m
และค่าเวลาของการตอบสนองของข้อมูลระหว่างจุดวัดกับอุปกรณ์ อฉั ริ
ยะ (ค่า latency) ได้เวลาไม่เกิน 512.83 ms

Keywords : Power Consumption Reading System, Wireless Computer
Network, Wireless Controller

1. บทนา
เทคโนโลยีแบบไร้ สายถื อว่ามี บทบาทมากในปั จจุบนั เพราะ
ท าให้ ก ารติ ด ต่ อ สื่ อ สารระหว่ า งอุ ป กรณ์ มี ค วามสะดวกมากยิ่ ง ขึ้ น
โดยเฉพาะอย่างยิ่งระบบเทคโนโลยีอจั ฉริ ยะได้ถูกพัฒนาจนทาให้ทุกๆ
คนสามารถเข้าถึ งข้อมูล ต่ างๆได้โดยง่ าย สาหรับเทคโนโลยีระบบเฝ้ า
ตรวจวัดอัจฉริ ยะนั้นในหลายๆวงการได้ให้ความสาคัญเป็ นอย่างมาก เช่ น
ระบบเฝ้าตรวจวัดในอุตสาหกรรมการผลิตกระแสไฟฟ้ า ฟาร์ มอัจฉริ ยะ
(Smart Farm) ระบบควบคุมอัตโนมัติ เป็ นต้น และแนวโน้มการพัฒนาจะ
อยู่ในรู ปแบบของอุปกรณ์ แบบไร้ สายเป็ นส่ วนมาก ดังนั้นในระบบที่ มี
การตรวจวัดค่าปริ มาณทางไฟฟ้าและทางกายภาพที่ตอ้ งการการตรวจวัด
จานวนหลายๆจุ ด อุ ป กรณ์ ต รวจวัด ในแต่ ล ะจุ ด จึ ง จาเป็ นต้องใช้เ ป็ น
อุปกรณ์ไร้ สายเป็ นทางเลื อกที่เหมาะสม จากการศึกษาข้อมูล ที่ ผ่านมา
จากบทความและที่ได้มีการนาเสนออุปกรณ์ตรวจวัดแบบไร้ สายทั้งที่อยู่
ในรู ปแบบไร้สายที่ไม่เป็ นเครื อข่าย และเป็ นครื อข่ายไร้สาย มีดงั นี้
ในปี พ.ศ.2556 นราธิ ป ทองปาน และคณะ ได้การศึกษาการ
พัฒนาระบบรดน้ าอัตโนมัติผ่านเครื อข่ายเซ็ นเซอร์ ไร้ สายโดยใช้ X-Bee
โดยการทดลองพบว่า ระบบรดน้ าอัตโนมัติแบบมีสิ่งกี ดขวางโดยการสัง่
เปิ ด-ปิ ดวาล์วน้ า ระยะ 20-120 เมตร ระบบสามารถทางานได้ แต่ในระยะ

คาสาคัญ : ระบบอ่านค่าการใช้พลังงานไฟฟ้า, เครื อข่ายคอมพิวเตอร์ ไร้
สาย, อุปกรณ์ควบคุมแบบไร้สาย

Abstract
This article is a presentation of the power consumption
system through wireless computer network consists of two parts: Power
Meter and Wireless Controller. The electrical measuring device uses the
PM800 power meter to measure electrical power. For wireless
controllers use NodeMCU to read data from the power meter. To send
data to the network in the form of wireless signals. The system test
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140 – 200 เมตร ไม่สามารถทางานได้ การทดลองแบบไม่มีสิ่งกี ดขวาง
โดยการสัง่ เปิ ด-ปิ ดวาล์วน้ า ระยะ 20 - 200 เมตร ระบบสามารถทางานได้
[1] ในปี ค.ศ.2006 Yasunori และคณะ ได้ท าระบบตรวจวัด
สภาพแวดล้อมสาหรั บโครงสร้ างของระบบเพาะปลู ก แบบไอที และ
เกษตรเชิงท่องเที่ยวโดยมีการเฝ้าตรวจวัดเช่น อุณหภูมิ ความชื้ น และแสง
เป็ นต้น มีการแสดงข้อมูลในรู ปแบบ ของเว็บไซต์โดยผ่านการส่ งข้อมูล
แบบไร้สายด้วยอุปกรณ์ กระจายสัญญาณไวไฟ (Wi-Fi) ในคลื่นความถี่
2.4 GHz ความเร็ วในการรั บส่ งข้อมูลสู งสุ ด 54Mbps สื่ อสารได้ใ น
ระยะไกลและต้องใช้กาลังไฟฟ้ าในปริ มาณมากเนื่ องจากเป็ น อุปกรณ์
ขนาดใหญ่ [2] ต่อมาในปี ค.ศ.2007 Masayuki H. และคณะ ได้มีการ
ออกแบบอุปกรณ์เก็บข้อมูลภาคสนาม (field server) ขึ้นมา เพื่อใช้ในการ
ตรวจวัดสภาพอากาศภายในพื้นที่การท า การเกษตร มี การเชื่ อมต่อเพื่อ
เข้า ถึ ง ข้อ มู ล แบบไร้ ส าย แสดงผล ในรู ป แบบของเว็บ ไซต์ซ่ ึ งท าให้
สะดวกต่อการใช้งานเป็ นอย่าง มาก และมีการส่ งสัญญาณได้ในระยะไกล
แต่อุปกรณ์ตรวจวัด สภาพอากาศยังมีความต้องการกาลังไฟฟ้ าที่มาก [4]
เมื่อเร็ วนี้ ๆในปี ค.ศ.2011 Kanda K. และคณะ ได้มี การศึกษาระบบเฝ้า
ตรวจวัดภาคสนามโดยใช้ Argi-Server โดยภายในระบบจะมี สถานี
ตรวจวัดค่าสภาพแวดล้อมต่างๆ (weather station) มีการส่ งข้อมูลแบบไร้
สายไปยังเซิฟเวอร์ใน ระยะ 150 m โดยอาศัยอุปกรณ์ Zigbee คลื่นความถี่
2.4 GHz มีความเร็ วของการรับส่ งข้อมูลมากสุ ด 5 Mbps เป็ นอุปกรณ์ไร้
สายในงานวิจยั [3] จากการศึ ก ษางานวิ จยั ต่ างๆพบว่าการใช้เครื อข่ าย
ตรวจวัดแบบไร้สายส่ วนมากจะใช้อุปกรณ์ Zigbee ในการส่ งข้อมูลแบบ
ไร้สาย โดยระบบนี้ใช้การติดต่อสื่ อสารตาม มาตรฐาน IEEE 802.15.4 ซึ่ ง
ความเร็ วในการส่ งข้อมูลสู งสุ ดไม่ เกิ น 4 Mbps อุปกรณ์น้ ี ใช้กาลังไฟฟ้ า
ต่าแต่ยงั คงมีราคาแพง สาหรับงานวิจยั [4] ที่ใช้อุปกรณ์กระจายสัญญาณ
ไวไฟ (Wi-Fi) ในการรับส่ งข้อมูลมีขอ้ ดี คือสามารถสื่ อสารในระยะไกล
ได้ต้ งั แต่ 150-300 m แต่ ราคาอุ ป กรณ์ แ ละการใช้ก าลังไฟฟ้ าสู ง ใน
บทความนี้ เป็ นการน าเสนอเทคโนโลยีแ บบไร้ ส ายมาประยุก ต์ใ ช้ก ับ
เครื่ องมือตรวจวัดพลังงานไฟฟ้ า PM800 โดยนาไมโครคอนโทรลเลอร์
แบบไร้สายที่มีขนาดเล็กและใช้กาลังงานไฟฟ้ าต่าโดยมีการเข้าถึ งข้อมูล
แบบเครื อข่ายไร้สาย และแสดงผลในรู ปแบบของเว็บไซต์แบบง่าย ด้วย
เหตุที่ตวั อุปกรณ์มีขนาดเล็ ก ข้อดี คื อสะดวกต่อการติ ดตั้ง พื้น ที่ ในการ
ติดตั้งน้อย ใช้พลังงานต่ าและราคาถู ก โดยแต่ละจุดตรวจวัดใช้อุปกรณ์
ควบคุมไร้สายโมดูล NodeMCU ที่สามารถติดต่อสื่ อสาร แบบไร้ สายใช้
ตามมาตรฐาน IEEE 802.11 b/g/n [5] ความเร็ วการส่ งข้อมูลได้สูงสุ ด 54
Mbps

PM800 ส่ วนที่ 2 เป็ นอุปกรณ์ควบคุมแบบไร้สายใน บทความนี้ ใช้โมดูล
NodeMCU เป็ นตัวอ่านค่าและประมวลผล รับ-ส่ ง ข้อมูลระหว่างอุปกรณ์
ตรวจวัดกับอุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบไร้สายมีกาลังการส่ ง 20 dBm มี
หน่ วยความจา 4 MB ส่ วนที่ 3 อุ ป กรณ์ กระจายสัญญาณแบบไร้ ส าย
(Access point) ทาหน้าที่ กาหนดหมายเลขไอพี (IP Address) ให้กบั
อุปกรณ์ ที่เข้ามา เชื่ อมต่อแบบอัตโนมัติ (Dynamic Host Configuration
Protocol, DHCP) เพื่อให้ได้การเข้าถึงข้อมูลผ่านหน้าเว็บไซต์

รู ปที่ 1 แผนผังการท างานของระบบ
จากรู ปที่1 หลักการทางานจะเริ่ มจากการวัดค่าพลังงานไฟฟ้ า
ด้วย PM800 ในรู ปแบบแรงดันและกระแสไฟฟ้าแล้ว ติ ดต่อสื่ อสารกับ
NodeMCU ผ่านช่ อง RS485 ตามมาตรฐาน Modbus RTU จากนั้น
NodeMCU จะทาการประมวลผลข้อมูลเพื่อแสดงผลบนเว็บไซต์ที่ถู ก
เขียนและบรรจุเข้าไว้ในโมดู ลดังกล่ าวเรี ยบร้ อยแล้วจึ งส่ งข้อมูลไปยัง
อุป กรณ์ ก ระจายสัญ ญาณในรู ป แบบของสัญ ญาณไร้ ส าย ตัว กระจาย
สัญญาณจะทาหน้าที่รับส่ งข้อมูลระหว่าง NodeMCU และลูกข่าย (Client)
ที่ เ ข้ามาดู ข ้อมู ล ในบริ เ วณพื้ น ที่ ใ ห้ บ ริ ก ารด้วยคลื่ น ความถี่ 2.4 GHz
สาหรับวงจรอ่านค่าทางไฟฟ้ าแสดงได้ดงั รู ปที่ 2

รู ปที่ 2 วงจรอ่านค่าทางไฟฟ้ า

2.2 การแสดงผลข้ อมูล
การแสดงข้อมูลจะเป็ นการแสดงผลบนเว็บไซต์ไม่จาเป็ นต้อง
ลงแอพพลิเคชันบนอุปกรณ์อจั ฉริ ยะ (Smart Device) เนื่ องจากอุปกรณ์มี
หลากหลายชนิ ด เช่ น โทรศัพ ท์มื อ ถื อ แท็บ เล็ ต คอมพิ วเตอร์ โ น๊ ต บุ๊ค
อุป กรณ์ เ หล่ า นี้ จึ ง สามารถเข้าถึ ง ข้อ มู ล ได้โ ดยสะดวกผ่ า นเว็บ ไซต์ที่
ให้บริ การในพื้นที่

2. หลักการทีน่ าเสนอ
2.1 การทางานของระบบ
การทางานของระบบจะประกอบไปด้วย 3 ส่ วน คือ ส่ วนที่ 1
อุปกรณ์ สาหรั บวัดค่าพลังงานทางไฟฟ้ าใช้ดิจิต อลเพาเวอร์ มิเ ตอร์ รุ่ น
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3. ผลการทดลอง
ผลการทดลองระบบเครื อข่ายแบบไร้ สายจานวน 1 จุด พบว่า
อุปกรณ์ ใช้กาลังงานไฟฟ้ าอยู่ที่ 1.25W ต่อจุด โดยมี แหล่ งจ่ายพลังงาน
แรงดันไฟฟ้า 5 V และกระแสไฟฟ้ าขณะปฏิ บตั ิงานเท่ากับ 250 mA ทา
การทดสอบรั ศ มี ก ารรั บส่ งข้อมูล ไร้ ส ายระหว่างจุ ด อ่านค่ ากับ อุ ป กรณ์
กระจายสัญญาณ โดยมีการดาเนินการทดสอบ รัศมีโดยรอบเป็ นจานวน 4
ทิศ ดังรู ปที่ 6

รู ปที่ 3 หน้าจอการแสดงผลข้อมูลบนเว็บไซต์
จากรู ปที่ 3 เป็ นหน้าจอแสดงผลที่อยูใ่ นรู ปแบบของ เว็บไซต์
แบบง่ายมีการเรี ยกดูขอ้ มูลโดยการเรี ยกดู ผ่านเว็บบราวเซอร์ ดงั นี้ พิมพ์
URL ตามด้ว ยหมายเลขไอพีที่อุป กรณ์ ก ระจายสัญญาณแบบไร้ สาย
ก าหนดให้ก ับ NodeMCU เพื่อเข้า ดู ข ้อมูล การใช้ พ ลังงานไฟฟ้ าผ่า น
เครื อข่ายคอมพิวเตอร์

2.3 ระบบเครื อข่ าย
ระบบเครื อข่ ายจะเป็ นการเชื่ อมต่ อแบบ Star เนื่ องจาก ใช้
อุปกรณ์กระจายสัญญาณเป็ นตัวกาหนดหมายเลขไอพีให้กบั ผูเ้ ข้ามาใช้
งานและเป็ นตัว กลางในการใช้ รั บ ข้อ มู ล จากจุ ด อ่ า นค่ า แบบไร้ ส าย
(Reading node) ในย่านความถี่ 2.4 GHz

รู ปที่ 6 ทดสอบทิศการรัศมีการติดต่อสื่ อสารระหว่างจุดของอุปกรณ์
ตรวจวัดกับอุปกรณ์กระจายสัญญาณ
การทดสอบระบบได้ทาการเปลี่ ยนตาแหน่ งของอุปกรณ์ อ่าน
ค่าห่ างจากอุปกรณ์กระจายสัญญาณของทั้ง 4 ทิ ศ ครั้งละ 20 m จนครบ
100m แล้วจึ งเปลี่ ยนระยะห่ างด้วยการเพิ่มครั้ง ละ 1 m ทั้งนี้ ทาการ
ทดสอบกับ ค าสั่งมาตรฐานการตอบสนองของอุ ป กรณ์ ไร้ ส ายภายใน
ระบบเครื อข่ายด้วยคาสัง่ ping ซึ่ งเป็ นคาสัง่ ที่ใช้ในการทดสอบเวลาของ
การรับส่ งข้อมูลใน 4 แพ็กเกจ ต่อ 1 ครั้งของการ ping 1 แพ็กเกจมีขอ้ มูล
จานวน 32 byte แล้วบันทึกข้อมูลเวลาไปและกลับระหว่าง ดังรู ปที่ 7

รูปที่ 4 การรับส่ งข้อมูลจากอุปกรณ์ตรวจวัด
จากรู ปที่4 จุดอ่านค่าแบบไร้สาย 1 จุดประกอบไป ด้วยโมดูล
NodeMCU และ PM800 โดย PM800 จะทาการวัดค่าพลังงานทางไฟฟ้ า
จากนั้น NodeMCU จะทาการอ่านค่าข้อมูลจาก PM800 ผ่านช่ องสัญญาณ
RS485 เพื่อทาการประมวลผลโดยมีก ารสื่ อสารเป็ นแบบ Modbus แล้ว
จัดข้อมูลการแสดงผลให้อยูใ่ นรู ปแบบของเว็บไซต์แบบง่าย

รู ปที่ 7 ผลการทดลองกับคาสัง่ ping ที่ระยะ 100 m
จากรู ปที่7 ผลการทดลองของการส่ งสัญญาณสื่ อสารในระยะ
รัศมี 100 m ด้วยคาสั่ง ping จาก Command Prompt จะเห็ นได้ว่าระบบ
ตรวจวัดยังสามารถติดต่อสื่ อสารรั บ-ส่ งข้อมูล มายังตัวอุปกรณ์กระจาย
สัญญาณแบบไร้ สายได้ความเร็ วในการส่ งข้อมูลไปหาจุด อ่านค่าแล้วส่ ง
ข้อมูลกลับมายังอุปกรณ์ กระจายสัญญาณแบบไร้ สายขนาด 32 byte 4
แพ็คเกจ ได้ เวลาเฉลี่ยเท่ากับ 25 ms

รูปที่ 5 แผนผังระบบเครื อข่ายไร้สายที่นาเสนอ
จากรู ปที่ 5 แสดงการเชื่ อมต่อระบบเครื อข่ายระหว่าง อุปกรณ์
อัจฉริ ยะกับจุดอ่านค่าจานวน 6 จุด โดยมีอุปกรณ์ กระจายสัญญาณเป็ น
สื่ อกลางของการรับส่ งข้อมูล จะเห็ นได้ว่าอุปกรณ์กระจายสัญญาณ 1 ตัว
สามารถรับข้อมูลจากจุดอ่านค่าได้หลายจุด และส่ งข้อมูลไปยังอุปกรณ์
อัจฉริ ยะได้หลายอุปกรณ์ ใ นเวลาเดี ยวกัน สาหรั บบทความนี้ ได้ทาการ
ทดสอบอ่านค่ากับอุปกรณ์ตรวดวัดจานวน 6 จุดเท่านั้น

รู ปที่ 8 เวลาการตอบสนองที่ระยะทาง 100m ที่ได้จากการ ping
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จุดกับอุปกรณ์ อจั ฉริ ยะที่ กาลังเข้าถึ งตัวข้อมูลบนเว็บไซต์เท่ากับ 512.83
ms ระบบเครื อข่ายดังกล่าวจึง เป็ นระบบอ่านค่าแบบไร้สายขนาดเล็ก ง่าย
ต่อการติ ด ตั้งและมี ราคาถู ก เหมาะสมกับงานที่ ตอ้ งใช้เ ป็ นจานวนมาก
โดยมีการต่อวงจรใช้งานจริ งเพื่อหาผลทดลอง แสดงดังรู ปที่ 11

รู ปที่ 9 ตัวอย่างการตอบสนองการแสดงผลข้อมูลบนเว็บไซต์ 1 จุด
จากรู ปที่ 9 แสดงถึ งแบนด์วิธของช่ องสัญญาณในการรับส่ ง
ข้อมูลจริ งที่ได้จากการใช้ Page Load Time ที่เป็ นส่ วนขยายของ Chrome
เมื่อข้อมูลไปปรากฏบนเว็บไซต์ค่าเวลาในการรั บส่ งข้อมูลนี้ เรี ยกว่าค่า
latency จะพบว่าที่จุดอุปกรณ์ อ่านค่ าถู ก ก าหนดให้ ส่งข้อมูล รวมแล้ว
เท่ากับ 156 Byte และเวลาตอบสนอง (latency) เฉลี่ยทั้ง 6 จุด มีค่าเท่ากับ
512.83 ms แสดงได้ดงั ตารางที่ 1

รู ปที่ 11 การต่อวงจรใช้งานจริ ง 1 จุด

5. กิตติกรรมประกาศ
คณะผูว้ ิจยั ได้รับทุนอุดหนุนในโครงการวิจยั การวิเคราะห์การ
ใช้พลังงานไฟฟ้าผ่านเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ จากสานักงานคณะกรรมการ
วิจยั แห่ งชาติ และมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จึงขอขอบคุณมา ณ ที่น้ ี

ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ยเวลาตอบสนองการแสดงผลบนเว็บไซต์ท้ งั 6จุด
จุดวัด
ขนาด(Byte)
เวลา(ms)
1
156
510
2
156
513
3
156
516
4
156
512
5
156
515
6
156
511
ค่าเฉลี่ยเวลาตอบสนอง
512.83
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รู ปที่ 10 ตัวอย่างกราฟการตอบสนองของจุดอ่านค่า 6 จุด

4. สรุปผล
จากการทดลองระบบอ่ า นค่ า การใช้ พ ลั ง งานไฟฟ้ า ผ่ า น
เครื อข่ายคอมพิวเตอร์ แบบไร้ สาย พบว่าจุดอุปกรณ์อ่านค่าแบบไร้ สายมี
ขนาดเล็ ก ราคาถู ก และจากการออกแบบระบบอ่ า นค่ า กับ อุ ป กรณ์
ตรวจวัดทั้ง 6 จุด สามารถรับส่ งข้อมูลค่าการใช้พลังงานไฟฟ้ าได้ตามที่
ออกแบบไว้ โดยมีค่าเวลาของการตอบสนองจากคาสั่ง ping เฉลี่ ยเท่ากับ
25 ms และค่า Latency Time ของการแสดงผลข้อมูลบนบนเว็บไซต์ท้ งั 6
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สาหรับแบตเตอรี่ ที่สามารถชาร์ จไฟใหม่ได้จึงเป็ นที่นิยมใช้งานกันอย่าง
แพร่ หลายมาก เช่น ในเครื่ องสารองไฟ โทรศัพท์มือถือ รถยนต์ไฟฟ้าและ
เครื่ อ งมื อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ เป็ นต้น การตรวจสอบประสิ ท ธิ ภ าพของ
แบตเตอรี่ แ บบชาร์ จ ไฟได้จึ ง มี ค วามส าคัญ [1] การประเมิ น สถานะ
แบตเตอรี่ จ ะพิ จ ารณา 2 เรื่ อ ง ดังนี้ เรื่ อ งที่ ห นึ่ งพลัง งานคงเหลื อ ของ
แบตเตอรี่ ซ่ ึ งเรี ยกว่าสถานะการชาร์จ (SoC) [2] เรื่ องที่สองอายุการใช้งาน
แบตเตอรี่ ที่ลดลงตลอดการใช้งานซึ่ งเรี ยกว่าสถานะความสมบูรณ์ (SoH)
[3] สาหรับวิธีที่ ใช้ในการประเมิ น ค่า SoC วิธีที่ห นึ่ งการนับคูล อมป์ คื อ
การตรวจสอบการนับกระแสที่เข้าหรื อออกจากเซลล์ [4] วิธีที่สองตาราง
การค้นหาแบบใช้แรงดันไฟฟ้าเทียบกับสถานะการชาร์จ (OCV/SoC) คือ
การวัดแรงดันไฟฟ้าขณะวงจรเปิ ด (OCV) และเปรี ยบเทียบกับตารางการ
ค้ น หาที่ ก าหนดไว้ล่ ว งหน้ า เพื่ อ ประมาณ SoC วิ ธี ที่ ส ามการวัด ค่ า
อิมพีแดนซ์เชิ งไฟฟ้ าเคมี(EIS) คือการสร้างแบบจาลองทางเคมีไฟฟ้ าซึ่ ง
ใช้สมการคณิ ตศาสตร์ ที่ซับซ้อนสาหรับการคาดการณ์ ค่าของ SoC และ
SoH [5]

บทคัดย่ อ
บทความนี้ ได้ก ล่ าวถึ งการประเมิ น สถานะแบตเตอรี่ ลิ เธี ยม
ไอออนโดยใช้วิธีก ารวัด ค่ าอิ ม พี แ ดนซ์ เชิ งไฟฟ้ าเคมี การทางานจะใช้
โปรแกรมแลปวิวเชื่อมต่อกับอุปกรณ์เก็บรวบรวมข้อมูลสาหรับทาหน้าที่
ตรวจวัดค่าแรงดันไฟฟ้ าและกระแสไฟฟ้ าของแบตเตอรี่ ลิเธี ยมไอออน
เพื่อนามาวิเคราะห์ ค่าอิ มพี แ ดนซ์ ข องแบตเตอรี่ ลิเธี ยมไอออน จากการ
ทดสอบพบว่าค่าความต้านทานอิ เล็กโทรไลต์และค่าความต้านทานการ
ส่ งผ่านประจุไฟฟ้ าที่วดั ได้สามารถนามาใช้ในการประมาณสถานะการ
ชาร์จและความสมบูรณ์ของแบตเตอรี่ ลิเธี ยมไอออนได้ผลเป็ นที่น่าพอใจ
คาสาคัญ : แบตเตอรี่ ลิเธี ยมไอออน, การวัดค่าอิ ม พีแดนซ์ เชิ งไฟฟ้ าเคมี ,
สถานะการชาร์จ, สถานะความสมบูรณ์

Abstract
This article describes the technique of electrochemical
impedance spectroscopy to evaluate for lithium-ion battery. The
LabVIEW program and data acquisition are used to measure the voltage
and current to analyze the impedance of lithium-ion battery. The
experimental results showed that the electrolyte resistance and the
charge transfer resistance can be used to estimate the state of charge
(SoC) and the state of health (SoH) for lithium-ion batteries. The
performance of this testing is satisfactory.

2. ทฤษฎี
2.1 หลักการวัดอิมพีแดนซ์ เชิงไฟฟ้ าเคมี
ก าร วั ด ค่ าอิ ม พี แ ด น ซ์ เชิ งไ ฟ ฟ้ าเค มี (Electrochemical
Impedance Spectroscopy: EIS) เป็ นการแทนโครงสร้ า งทางเคมี ด้ ว ย
แบบจาลองทางไฟฟ้ า โดยการวัดผลตอบสนองทางความถี่ ของเอาต์พุต
เที ยบกับ อิ น พุต ซึ่ งเป็ นการวัด ขนาดและเฟสของแรงดัน กับ กระแสที่
แบตเตอรี่ โดยจะได้ฟังก์ชนั อิมพีแดนซ์ของความถี่ ดังสมการที่ (1) แล้วนา
ค่าอิมพีแดนซ์ที่ความถี่ต่างๆ มาพล็อตเป็ นกราฟไนควิสต์

Keywords: Lithium-ion Battery, Electrochemical Impedance Spectroscopy,
Stage of Charge, Stage of Health

Z

1. บทนา

V
I

(v - i )  Re( Z )  Im( Z )

โดย

แบตเตอรี่ เป็ นระบบพลังงานต้น ทางที่ ส าคัญ ของอุ ป กรณ์
อิเล็กทรอนิ กส์ ข้อดี ของแบตเตอรี่ คือมี แรงดันไฟฟ้ าสู ง ความหนาแน่ น
ของพลังงานสู ง อายุก ารใช้งานนานและอัตราการคายประจุตวั เองต่ า

Re(Z ) คือค่าจานวนจริ งของอิมพีแดนซ์

Im(Z ) คือค่าจานวนจินตภาพของอิมพีแดนซ์
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2.2 แบบจาลองคณิตศาสตร์ ของแบตเตอรี่

Z  Re( Z )  RSER

วงจรไฟฟ้าสมมูลแบบไดนามิคของแบตเตอรี่ แสดงดังรู ปที่ 1
เป็ นแบบจ าลองพื้ น ฐานที่ ใ ช้ ก ัน ทั่ว ไปประกอบด้ว ย แรงดัน ไฟฟ้ า ที่
แบตเตอรี่ (Vt) จะมี ค่ าเท่ ากับ แรงดัน ไฟฟ้ าขณะเปิ ดวงจร (VOC) ความ
ต้านทานอิเล็กโทรไลต์(Electrolyte Resistance: RSER) ความต้านทานการ
ส่ ง ผ่ า น ป ร ะ จุ ไ ฟ ฟ้ า (Charge Transfer Resistance: RCT) ว อ เบิ ร์ ก
อิ ม พี แ ด น ซ์ (Warburg Impedance: WCT) เป็ น ส่ วน ที่ แ ส ด งถึ งก าร
แพร่ ก ระจายภายในเซลล์ไฟฟ้ าเคมี ข องค่ าอิ ม พี แดนซ์ ที่ ค วามถี่ ต่ ามาก
และตัวเก็บประจุ(Double Layer Capacitor: CDL)

(3)

ส าหรั บ ความต้านทานการส่ งผ่านประจุไฟฟ้ า จะพิจารณาที่ ค วามถี่ ต่ า
3Hz ค่าอิมพีแดนซ์สมมูลที่ได้เป็ นดังสมการที่ (4)
Z  Re( Z )  RSER  RCT

(4)

จะได้ความต้านทานการส่ งผ่านประจุไฟฟ้าเป็ นดังสมการที่ (5)
RCT  Re( Z )  RSER

(5)

ส่ วนช่ วงความถี่ ต่ามากๆ ตั้งแต่ความถี่ 3Hz จนถึง 0.1Hz จะปรากฎผลของ
วอเบิร์กอิมพีแดนซ์ ซึ่งค่าอิมพีแดนซ์สมมูลที่จะมีค่าเป็ นดังสมการที่ (6)
Z  RSER  RCT  WCT

(6)

3. ขั้นตอนการดาเนินงาน
3.1 Pre processing
ในขั้นตอนนี้ จะทาการเก็บข้อมูลของแบตเตอรี่ ลิเธี ยมไอออน
Ultrafire 14500(AA) ขนาดแรงดัน ไฟฟ้ า 3.7V และความจุ 1,200mAh
ด้วยเครื่ อง AUTOLAB โดยใช้โหมด FRA ปรั บความถี่ ต้ งั แต่ 0.1Hz ถึ ง
2,800Hz พล็อตกราฟไนควิสต์หาความสัมพันธ์ระหว่างค่าความต้านทาน
การส่ งผ่านประจุไฟฟ้ ากับสถานะการชาร์ จและความสัมพันธ์ระหว่างค่า
ความต้านทานอิเล็กไทรไลต์กบั สถานะความสมบูรณ์ของแบตเตอรี่

รูปที่ 1 วงจรไฟฟ้าสมมูลของแบตเตอรี่

2.3 การพิจารณาความต้ านทานภายในของแบตเตอรี่
จากวงจรไฟฟ้ าสมมู ล ของแบตเตอรี่ และกราฟไนควิ ส ต์
สามารถพิจารณาความต้านทานภายในของแบตเตอรี่ ดัง แสดงในรู ปที่ 2
จะได้แบบจาลองคณิ ตศาสตร์ ค่าอิมพีแดนซ์ของแบตเตอรี่ ดังสมการที่ (2)

3.1.1 ความสัมพันธ์ ระหว่ างค่ าความต้ านทานการส่ งผ่ านประจุ
ไฟฟ้ ากับสถานะการชาร์ จ

(2)

Z  RSER  ( RCT  WCT ) Z CDL

รู ปที่ 3 กราฟไนควิสต์ที่ค่าแรงดันไฟฟ้ าต่างๆ ของแบตเตอรี่
พล็ อตกราฟไนควิ สต์ของแบตเตอรี่ ขณะชาร์ จเต็ม ต่ อมาท า
การดิสชาร์ จแบตเตอรี่ และพักไว้ประมาณ 10 นาที เพื่อให้แรงดันไฟฟ้ า
ของแบตเตอรี่ น้ ั นมี ส ภาวะคงตัว ท าเช่ น นี้ ไปเรื่ อยๆ เพื่ อ สั ง เกตการ
เปลี่ยนแปลงของค่าความต้านทานการส่ งผ่านประจุไฟฟ้ าเมื่อสถานะการ
ชาร์ จเกิ ดการเปลี่ ยนแปลง โดยดู จากค่าแรงดันไฟฟ้ าที่ ข้ วั ของแบตเตอรี่
ดังแสดงในรู ปที่ 3 สามารถหาค่าความต้านทานการส่ งผ่านประจุไฟฟ้าได้
ดัง สมการที่ (5) และจะสั ง เกตเห็ น ได้ ว่ า เมื่ อ ค่ า แรงดั น ไฟฟ้ า หรื อ

รูปที่ 2 กราฟไนควิสต์ของอิมพีแดนซ์สมมูลที่ความถี่ต่างๆ
โดยความต้านทานอิเล็ก โทรไลต์ จะพิจารณาที่ ความถี่ สูง 2,800Hz เมื่ อ
ป้ อนความถี่ สูง เข้าไปยังขั้วของแบตเตอรี่ จะท าให้ ค่ า Z C มี ค่ าน้อ ย
DL

มากๆ ดังนั้นค่าอิมพีแดนซ์สมมูลที่ได้จะเป็ นดังสมการที่ (3)
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สถานะการชาร์ จของแบตเตอรี่ มีค่าลดลง ค่าความต้านทานการส่ งผ่าน
ประจุไฟฟ้าจะมีค่ามากขึ้น จึ งสามารถนาไปหาความสัมพันธ์ระหว่างค่า
ความต้านทานการส่งผ่านประจุไฟฟ้ากับสถานะการชาร์ จได้ ดังรู ปที่ 4
จากข้อมูล ในรู ปที่ 4 จะได้ส มการความสัม พัน ธ์ ระหว่างค่ า
ความต้านทานการส่งผ่านประจุไฟฟ้ ากับสถานะการชาร์ จ ดังสมการที่ (7)
3
2
SoC  -925363RCT
 234811RCT

- 20228RCT  600.59

แสดงในรู ปที่ 5 จะได้สมการความสัมพันธ์ระหว่างค่าความต้านทานอิเล็ก
โทรไลต์กบั จานวนรอบการใช้งาน และค่าความต้านทานอิ เล็กโทรไลต์
กับสถานะความสมบูรณ์ ได้ดงั สมการที่ (8) และ (9) ตามลาดับ
SoH  -400.09 RSER  136.3

Cycle number  2000 RSER  181.4

(7)

(8)
(9)

3.2 Processing
โดยโครงสร้างของระบบการประเมิน สถานะแบตเตอรี่ ซึ่ งจะ
ควบคุมโดยคอมพิวเตอร์ที่ทาการรวบรวมข้อมูลในอัตราที่สูงและอานวย
ความสะดวกในการประมวลผลข้อ มู ล อย่างรวดเร็ ว ใช้ ค อมพิ ว เตอร์
เชื่ อมต่ อกับ หน่ วยรวบรวมข้อมู ล จาก National-Instruments NI-cDAQ9184 มี โมดู ล NI-9222 อิ นพุ ตแบบอนาล็อก 4 แชนแนล ที่ 16 บิ ต 500
kS/s/ch และโมดูล NI-6263 เอาต์พุตแบบอนาล็อก 4 แชนแนล ที่ 16 บิต
100 kS/s/ch เชื่ อ ม ต่ อ ผ่ า น พ อ ร์ ต Ethernet, TCP/IP Network บ น
คอมพิวเตอร์ เพื่อให้ ส ามารถถ่ ายโอนข้อมู ลได้รวดเร็ ว สาหรับ การเก็ บ
ข้อมูล (ADC) รวมทั้งระบบการสร้ างสัญญาณ (DAC) จะถูกควบคุมโดย
LabVIEW
ในส่ วนของอิ น เตอร์ เฟสซิ่ งเซอร์ กิ ต แสดงในรู ปที่ 6 โมดู ล
NI-9263 แชนแนลที่ 1 ทาหน้าที่ กาเนิ ดสัญญาณแรงดันไฟฟ้ าที่ ค วามถี่
ต่างๆ ป้ อนไปยังออปแอมป์ (Op-Amp) เบอร์ UA741CP ซึ่ งทาหน้าที่เป็ น
วงจรขยายสัญญาณตามแรงดัน(Voltage Follower) เพื่อป้ องกันไม่ให้เกิ ด
การอิ่มตัวของแรงดันไฟฟ้าและนาสัญญาณไปป้อนเข้าที่ข้ วั ของแบตเตอรี่
ต่อมาโมดูล NI-9222 แชนแนลที่ 1 จะทาหน้าที่วดั สัญญาณแรงดันไฟฟ้า
แบบอนาล็อกที่ปรากฏขึ้นที่ข้ วั ของแบตเตอรี่ และแชนแนลที่ 2 ทาหน้าที่
วัด สัญ ญาณแรงดัน ไฟฟ้ าตกคร่ อ มตัวต้านทาน(RCSR) ที่ ต่ออนุ ก รมกับ
แบตเตอรี่ เพื่ อ หากระแสไฟฟ้ า ที่ ไ หลผ่ า นแบตเตอรี่ สุ ด ท้ า ยจะน า
ผลตอบสนองของค่าแรงดันไฟฟ้าและกระแสไฟฟ้าที่วดั ได้มาคานวณหา
ค่าอิมพีแดนซ์

รูปที่ 4 กราฟความสัมพันธ์ระหว่างค่าความต้านทาน
การส่ งผ่านประจุไฟฟ้าและสถานะการชาร์จ

3.1.2 ความสัมพันธ์ ระหว่ างค่ าความต้ านทานอิเล็กโทรไลต์ กบั
สถานะความสมบูรณ์

รูปที่ 5 กราฟความสัมพันธ์ระหว่างจานวนรอบการใช้งานของแบตเตอรี่
กับค่าความต้านทานอิเล็กโทรไลต์ที่คาดการณ์โดยใช้สมการเชิ งเส้น
จะใช้ โ ห มด FRA ข องเค รื่ อง AUTOLAB ที่ ค วามถี่ สู ง
2,800Hz เพื่อหาค่าความต้านทานอิ เล็กโทรไลต์ ดังสมการที่ (3) และทา
การดิสชาร์ จแบตเตอรี่ เพื่อให้ความจุไฟฟ้าภายในแบตเตอรี่ หมดลง และ
จะชาร์ จแบตเตอรี่ ให้เต็มอี กครั้ง เพื่อเป็ นการเพิ่มจานวนรอบการใช้งาน
(Cycle Number) ทาเช่ น นี้ ไปเรื่ อยๆ เพื่ อสังเกตการเปลี่ ยนแปลงของค่ า
ความต้ า นทาน อิ เ ล็ ก โทรไลต์ เ มื่ อ สถานะความสมบู ร ณ์ เกิ ด การ
เปลี่ยนแปลง โดยดูจากจานวนรอบการใช้งานของแบตเตอรี่ จากข้อมูลดัง

รู ปที่ 6 ส่ วนฮาร์ ดแวร์ ของระบบประเมินสถานะของแบตเตอรี่
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งานได้อยู่ ซึ่ งมีความสมบูรณ์ดีมาก และสถานะการชาร์จปกติ ดังแสดงใน
รู ปที่ 7
นาแบตเตอรี่ อีกก้อนมาทาการทดสอบด้วยโปรแกรมที่ความถี่
2,800Hz และ 3Hz เช่ นเดียวกัน ซึ่งสามารถวัดค่า RSER และ RCT ได้เท่ากับ
0.0944631 และ 0.130949 โอห์ ม แทนค่ า ลงในสมการที่ (8) และ (7)
เช่ นเดิ มจะได้ค่า SoH และ SoC ประมาณ 99% และ 0% ตามลาดับ สรุ ป
ได้วา่ แบตเตอรี่ น้ ีใช้งานไม่ได้แล้ว เนื่ องจากสถานะการชาร์ จเกินปกติ

โดยเริ่ มต้น ท าการวัด ค่ า แรงดั น ไฟฟ้ า ขณะเปิ ดวงจร(Open
Circuit Voltage: OCV) ที่ ขั้ วข องแบ ตเตอรี่ ซึ่ งเป็ น แ รงดั น ไฟ ฟ้ า
กระแสตรง และเก็บข้อมูลไว้ จากนั้นจะกาเนิ ดสัญญาณแรงดันไฟฟ้ าที่
ความถี่ 2,800Hz รวมกับค่าแรงดันไฟฟ้ าขณะเปิ ดวงจรและป้ อนเข้าไปที่
ขั้วของแบตเตอรี่ พร้อมกับวัดสัญญาณแรงดันไฟฟ้ าและกระแสไฟฟ้ าที่
ไหลผ่านแบตเตอรี่ ในเวลาเดี ยวกัน ต่อมาจะทาการประมวลผลสัญญาณ
เพื่อหาค่าความต้านทานอิเล็กโทรไลต์ หลังจากนั้นจะใช้หลักการเดี ยวกัน
กับ สั ญ ญาณแรงดัน ไฟฟ้ า ที่ ค วามถี่ 3Hz ส าหรั บ ท าการประมวลผล
สัญญาณเพื่อหาค่าความต้านทานการส่ งผ่านประจุไฟฟ้ า

5.สรุป
ในบทความนี้ ได้ท าการศึ ก ษาค่ าอิ ม พี แ ดนซ์ ข องแบตเตอรี่
ด้วยวิ ธี ก ารวัด ค่ าอิ ม พี แ ดนซ์ เชิ งไฟฟ้ าเคมี เพื่ อน าไปสร้ างแบบจาลอง
คณิ ตศาสตร์ ของแบตเตอรี่ และได้ทาการทดสอบเพื่อประเมินสถานะของ
แบตเตอรี่ โดยใช้โปรแกรมแลปวิว โดยการตรวจวัดจะวิเคราะห์ ค่าความ
ต้านทานการส่ งผ่านประจุ ไฟฟ้ าและค่ าความต้านทานอิ เล็ ก โทรไลต์
จากนั้ นจะน าค่ า ที่ ไ ด้ ไ ปแทนในสมการความสั ม พัน ธ์ เพื่ อ ประเมิ น
สถานะการชาร์ จและความสมบู รณ์ ข องแบตเตอรี่ ซึ่ งผลการทดสอบ
แสดงให้ เห็ น ว่าสามารถน ามาใช้ป ระเมิ น สถานะของแบตเตอรี่ ได้จริ ง
และใช้เวลาในการประเมินที่รวดเร็ ว

3.3 Post processing
หลังจากได้สมการความสัม พันธ์ระหว่างค่าความต้านทานอิ
เล็ก โทรไลต์กบั สถานะความสมบู รณ์ (SoH) และสมการความสัมพัน ธ์
ระหว่างค่าความต้านทานการส่ งผ่านประจุ ไฟฟ้ ากับ สถานะการชาร์ จ
(SoC) เพื่อประเมินสถานะแบตเตอรี่
โดยการกาหนดเงื่อนไขสถานะความสมบูรณ์ (SoH) จะแบ่ ง
ออกเป็ น 4 ช่ วง ดังนี้ ช่ วงตั้งแต่ 91 ถึ ง 100% , 76 ถึ ง 90%, 46 ถึ ง 75%
และ ต่ากว่า 45% คือดีมาก ดี พอใช้ และแย่ ตามลาดับ
ส่ วนการกาหนดเงื่อนไขสถานะการชาร์ จ (SoC) จะพิจารณา
จากค่า ความต้านทานการส่ งผ่านประจุไฟฟ้ า ซึ่ งแบ่งออกเป็ น 3 ช่วง ดังนี้
ค่า ความต้านทานการส่ งผ่านประจุไฟฟ้ ามีค่าต่ ากว่า 0.04 โอห์ม และสู ง
กว่า 0.1โอห์ม จะแสดงสถานะแบตเตอรี เป็ นโอเวอร์ ชาร์จ(Over Charge)
ชาร์จปกติ(Normal) และโอเวอร์ดิสชาร์จ(Over Discharge) ตามลาดับ
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4. ผลการทดสอบ

รูปที่ 7 ผลทดสอบการประเมินสถานะแบตเตอรี่ ที่ใช้งานได้
ได้น าแบตเตอรี่ ลิ เธี ย มไอออน Ultrafire 14500(AA) ขนาด
แรงดันไฟฟ้ า 3.7V และความจุ 1,200mAh ก้อนใหม่ ซ่ ึ งผ่านการใช้งาน
แล้ว มาทาการทดสอบด้วยโปรแกรมแลปวิวเพื่อหาค่าความต้านทานการ
ส่งผ่านประจุไฟฟ้าและค่าความต้านทานอิเล็กโทรไลต์ที่ความถี่ 2,800Hz
แล ะ 3Hz ส าม ารถ วั ด ค่ า RSER แ ล ะ RCT ได้ เ ท่ ากั บ 0.102663 แ ล ะ
0.0600053 โอห์ ม เมื่ อแทนค่าลงในสมการที่ (8) และ (7) จะได้ค่ า SoH
และ SoC ประมาณ 95% และ 32% ตามลาดับ สรุ ปได้วา่ แบตเตอรี่ น้ ี ยงั ใช้
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วงจรขยายผลต่ างกระแสด้ วยวงจรสะท้ อนกระแสแบบไม่ เป็ นเชิ งเส้ น
Current Differential amplifier with Non-linear Current Mirror
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คื อ วงจรมี ผ ลการตอบสนองทางความถี ที สู ง และอัตราส่ ว นระหว่ า ง
สัญญาณ และสัญญาณรวบกวนสู ง
งานวิจยั [1, 3] ทําการออกแบวงจรขยายผลต่างกระแสซึ งอาศัย
หลักการของวงจรสายพานกระแสยุคที สองมาออกแบบ วงจรสามารถ
ทํางานที ความถี สู งได้ดี สัญญาณเอาต์พุตไม่ผิดเพียน และมี อตั ราสลู สูง
แต่ข ้อบกพร่ องของวงจรคื อ วงจรมี ขนาดใหญ่ และวงจรใช้แรงดันไฟ
เลี ยงสู ง งานวิจยั [4] ได้ออกแบบวงจรขยายทรานส์รีซิสแตนซ์ดว้ ยวงจร
เกตร่ วม และวงจรสะท้อนกระแส วงจรสามารถทํางานทีแรงดันไฟเลี ยง
ตําได้ ขณะที วงจรขยายทรานส์ คอนดักแตนซ์ได้ใช้วงจรขยายคู่ผลต่าง
งานวิจยั [5 - 8] ทําการออกแบบวงจรขยายกระแสทีอาศัยหลักการของ
วงจรขยาย ทรานส์รีซิสแตนซ์ และวงจรขยายทรานส์คอนดักแตนซ์ วงจร
จะประกอบด้วย 1. วงจรขยายผลต่างกระแส และ 2. วงจรโอที เ อ หรื อ
วงจรทรานส์ ค อนดัก แตนซ์ ซึ งวงจรที ถู ก ออกแบบสามารถทํา งานที
ความถี สู งได้ดี วงจรสามารถรั บและจ่ายกระแสได้มากซึ งไม่ได้ถูกจํากัด
จากไฟเลี ยง มี อตั ราการกําจัดสัญญาณโหมดร่ วมได้มาก แต่ขอ้ บกพร่ อง
ของวงจรคื อ อัตราขยายของวงจรจะขึ นอยู่ก ับขนาดของมอสเฟตและ
กระแสไบอัส จะส่ งผลให้วงจรมีขนาดใหญ่ และมีกาํ ลังสู ญเสี ยมาก
งานวิ จ ัย [8] ทํา การออกแบบวงจรขยายกระแสแบบแบบ
อินพุตแลเอาต์พุตผลต่าง ซึ งอาศัยหลักการของวงจรขยายถ่ ายโอนความ
ต้านทานและวงจรขยายถ่ ายโอนความนํา ซึ งวงจรขยายถ่ ายโอนความ
ต้านทานถูกสร้างจากวงจรสะท้อนกระแสแล้วนํากระแสอินพุตมาลบกัน
วงจรสามารถทํางานทีแรงดันไฟเลี ยงตําได้ อัตราขยายกระแสของวงจร
จะขึนอยูก่ บั วงจรขยายถ่ายโอนความนํา
งานวิ จยั นี ได้ศึก ษา ค้น คว้า และออกแบบวงจรขยายผลต่ าง
กระแสด้วยโครงสร้ างวงจรขยายทรานส์รีซิสแตนซ์ต่อลักษณะคาสแคส
กับ วงจรขยายทรานส์ คอนดัก แตนซ์ วงจรขยายทรานส์ รีซิ ส แตนซ์ ถู ก
ออกแบบด้วยหลักการของวงจรสะท้อนกระแสไม่เป็ นเชิ งเส้น งานวิจยั นี
ได้ออกแบบวงจรขยายทรานส์ คอนดักแตนซ์ทวไป
ั ซึ งภาคเอาต์พุตต่ อ
ลักษณะแคสโคด

บทคัดย่ อ
บทความนี กล่ า วถึ ง วงจรขยายผลต่ า งกระแส วงจรขยาย
กระแสอาศัย โครงสร้ า งวงจรขยายทรานส์ รีซิ ส แตนซ์ แ ละวงจรขยาย
ทรานส์คอนดักแตนซส์ วงจรสะท้อนกระแสแบบไม่เป็ นเชิ งเส้นถูกนํามา
ออกแบบเป็ นวงจรขยายทรานส์รีซิสแตนซ์ วงจรทีนําเสนอถูกออกแบบ
ด้วยเทคโนโลยีซีมอสของ AMI ขนาด 0.5 µm ซึ งจําลองการทํางานของ
วงจรด้ว ยโปรแกรม HSpice ระดับ 49 จากผลการจํา ลองพบว่ า ค่ า
อิ ม พี แ ดนซ์ เ สมื อนอิ น พุ ต มี ค่ าเท่ ากับ 1.1 kΩ ค่ า อิ ม พี แ ดนซ์ เ สมื อ น
เอาต์พตุ มีค่าเท่ากับ 10 kΩ อัตราขยายมีค่าเท่ากับ 68.28 dB มีส่วนเผือของ
เฟสเท่ากับ 47o และผลคู ณระหว่างเกณฑ์และแบนวิดธ์เท่ากับ 8 MHz
กําลังสู ญเสี ยมีค่าเท่ากับ 0.265 mW
คําสําคัญ: วงจรขยายผลต่างกระแส, วงจรสะท้อนกระแส, วงจรขยาย
ทรานส์รีซิสแตนซ์, วงจรขยายทรานส์คอนดักแตนซ์

Abstract
This paper proposed the current differential amplifier.
Current amplifier is consists of transresistance amplifier and
transconductance amplifier. The non-linear current mirror is used to
design the transresistance amplifier. The proposed circuit is designed in
an AMI 0.5 um CMOS technology level 49. The simulation result
shows input impedance 1.1 kΩ. The output impedance is 10 kΩ.
Current gain, phase margin, and gain bandwidth product are 68.28 dB,
47o and 8 MHz, respectively. Power dissipation is 0.265 mW.
Keywords: current differential amplifier, current mirror, transresistance
amplifier, transconductance amplifier

1. บทนํา
วงจรขยายโหมดกระแสเป็ นวงจรรวมแบบหนึ งทีได้รับความ
นิ ย มมาก และมี บ ทบาทสํา คัญ มากในวงจรรวมที ลัก ษณะการนํา ไป
ประยุกต์ใช้งาน เช่ น วงจร ADC วงจร DAC และวงจรกรองความถี ได้
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iD3,4 และ iD17,18 ไหลผ่านค่าความต้านทานเสมือนที โหนด vO+ และ vOแรงดันที โหนด vO+ และ vO- ถู กเปลี ยนเป็ นกระแสไปที เอาต์พุตด้วย
วงจรขยายทรานส์ คอนดักแตนซ์ อัตราขยายกระแสโหมดผลต่าง (Aid)
เขียนได้วา่

2. วงจรขยายผลต่ างกระแส
2.1 โครงสร้ างวงจรขยายผลต่ างกระแส
รู ปที 2.3 แสดงวงจรขยายทรานส์ คอนดักแตนซ์คาสแคสกับ
วงจรขยายทรานส์รีซิสแตนซ์วงจรขยายกระแสแบบอิ นพุตและเอาต์พุต
ผลต่าง วงจรทรานส์ รีซิสแตนซ์ทาํ หน้าทีขยายกระแสอิ นพุตผลต่าง iIN,d
(iIN+ - iIN-) ให้เป็ นแรงดันเอาต์พุตผลต่างทีโหนด vO- และ vO+ ขณะที
วงจรขยายทรานส์ คอนดักแตนซ์ท าํ หน้าที ขยายแรงดันอิ นพุตผลต่ างที
โหนด vO- และ vO+ เป็ นกระแสเอาต์พตุ ผลต่าง iOUT,d (iOUT+ - iOUT-)

Aid = ( g m 7,19 rO 3,17 rO 7,19 ) / 2  g m 21,22

(1)

กรณี อินพุตได้รับสัญญาณกระแสโหมดร่ วม กระแสดังกล่าว
จะถู กเปลี" ยนเป็ นแรงดันแล้วไบอัสให้กบั ทรานซิ สเตอร์ M3,4 และ M9,10
กระแสโหมดร่ วมที"ไหลผ่าน M9,10 จะถูกสะท้อนไปที"โหนด vO+,- ด้วย
ทรานซิ สเตอร์ M13 ถึง M20 กระแสที"ไหลผ่าน M19,20 มีเฟสเดี ยวกับกระแส
ที"ไหลผ่าน M7,8 ลักษณะดังกล่าว แรงดันโหมดร่ วมจะไม่ปรากฏที"โหนด
vO+,- อัตราขยายกระแสโหมดร่ วม (Aic) เขียนได้วา่

รู ปที6 1 โครงสร้างวงจรขยายผลต่างกระแส

Aic = g m 21,22 / (1 + 2 g m 21,22 rOC 3 )

2.2 วงจรขยายผลต่ างกระแส
รู ป ที 2 แสดงวงจรขยายผลต่ า งกระแส ซึ งประกอบด้ว ย
วงจรขยายทรานส์รีซิสแตนซ์ และวงจรขยายทรานส์คอนดักแตนซ์ วงจร
วงจรขยายทรานส์ รีซิ ส แตนซ์ ป ระกอบด้วยทรานซิ ส เตอร์ M1 ถึ ง M34
ทรานซิ สเตอร์ M13 ถึ ง M20 ต่อเป็ นวงจรขยายทรานส์คอนดักแตนซ์ วงจร
ถูกออกแบบให้ทรานซิ สเตอร์ M1 และ M2 ทํางานในย่านเชิ งเส้นใกล้กบั
ย่านอิ มตัว [9] ขณะที ทรานซิ ส เตอร์ ตวั อื นถู ก ไบอัส ให้ ท าํ งานในย่า น
อิมตัวตลอด ทรานซิ สเตอร์ M13 ถึ ง M20 ต่อเป็ นวงจรสะท้อนกระแสแบบ
แคสโคด การทํางานของวงจรอธิ บายได้ดงั นี กรณี วงจรได้รับกระแส
อินพุตผลต่าง กระแสอิ นพุตจะถูกเปลี ยนเป็ นแรงดันทีโหนด X และ Y
ด้วยทรานซิ สเตอร์ M5,6 แรงดันทีโหนด X และ Y ถูกขยายด้วย A1,2 ไปยัง
ขาเกตของ M5,6 M1,2 จะเปลี ยนโหมดการทํางานจากโหมดเชิ งเส้นเป็ น
โหมดอิมตัว ส่ งผลให้แรงดันทีขาเกตของ M5,6 มีค่าสู งขึน แรงดันดังกล่าว
จะถู กเปลี ยนเป็ นกระแสด้วยทรานซิ สเตอร์ M3,4 กระแสดังกล่ าวจะถู ก
สะท้อนไปทีโหนด vO+,- ด้วยวงจรสะท้อนกระแส (M13 – M20) กระแส

(2)

เมื"อ rOC3 คือค่าความต้านทานเสมือนเอาต์พุตของ MC3 ค่าความต้านทาน
เสมือนอินพุตของวงจรเขียนได้วา่
Rin = ( 2 / g m1,2 g mA1,2 rOA1,2 ) + rO1

(3)

และค่าความต้านทานเสมือนเอาต์พตุ ของวงจรมีค่าเท่ากับ
Rout = ( g m 29,31rO 27,33 rO 29,31 ) / 2

(4)

เมื"อ gm1,2, gm7,19, gm21,22, gm29,31 และ gmA1,2 คือค่าทรานส์คอนดักแตนซ์ของ
ทรานซิ สเตอร์ M1,2, M7,19, M21,22, M29,31 และ MA1,2 rO3,17, rO7,19, rO27,33,
rO29,31, rOA1,2 และ rOC3 คือค่าความต้านทานเสมือนเอาต์พตุ ของ M3,17, M7,19,
M27,33, M29,31, MA1,2 และ MOC3

รู ปที6 2 วงจรขยายกระแสแบบเอาต์พตุ ผลต่าง
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IC ALD1105 ซึ งมีขนาดใหญ่จึงทําให้วงจรขยายผลต่างกระแสมีค่า BW
ไม่สูงมาก

Input impedance [k ]

รู ปที" 3 แสดงวงจรขยายเกตร่ วมที"ถูกออกแบบเพื"อลดค่าความ
ต้า นทานเสมื อ นอิ น พุ ต ของวงจรสะท้อ นกระแส วงจรประกอบด้ว ย
ทรานซิ สเตอร์ MA1 และ MA2

รู ปที6 3 วงจรขยายเกตร่ วม

3. การจําลองและผลการจําลอง

รู ปที6 4 ค่าอิมพีแดนซ์เสมือนอินพุต

ตารางที 1 คุณสมบัติของวงจรขยายกระแส
แรงดันไบอัส
VB1
0.83 V
VB5
VB2
1.1 V
VB6
VB3
1V
VB7
VB4
1.5 V

Input impedance [k ]

งานวิจยั นี ออกแบบวงจรด้วยเทคโนโลยีซีมอสขนาด 0.5 µm
ทํา การจํา ลองการทํา งานของวงจรด้วยโปรแกรม HSpice วงจรถู ก
ออกแบบให้กระแส IB1 และ IB2 มีค่าเท่ากับ 10 µA IB3 มีค่าเท่ากับ 20 µA
ตารางที 1 แสดงแรงดันไบอัสทีใช้ในวงจร รู ปที 4 แสดงผลการจําลองหา
ค่าอิมพีแดนซ์เสมือนอินพุต (Zin) ของวงจรขยายกระแสทีนําเสนอ ซึ ง Zin
มีค่าเท่ากับ 1.1 kΩ Zin ของวงจรมีค่าไม่ตามากเนื
ํ
องจากวงจรต่อลักษณะ
แคสโคด รู ปที 5 แสดงผลการจําลองหาค่าอิ มพีแดนซ์เสมื อนเอาต์พุต
(Zout) ของวงจร ค่า Zout เท่ากับ 10 kΩ ซึ งค่า Zout สามารถเพิมขึนได้ดว้ ย
วิธีการต่อวงจรลักษณะเร็ กกูเรตแคสโคด

รู ปที6 5 ค่าอิมพีแดนซ์เสมือนเอาต์พตุ

1.63 V
1.54 V
816.43 mV

80

68.28 dB
Gain
Phase

60
40
20
0

ทําการจําลองหาผลการตอบสนองทางความถี ของวงจรขยาย
กระแสด้วยการป้ อนสัญญาณกระแสผลต่างและทําการปรั บ ค่าความถี
จากผลการจําลองพบว่าอัตราขยายของวงจรมีค่าเท่ากับ 69.32 dB และมี
เฟสมาจินเท่ากับ 47o ดังแสดงในรู ปที 6 ซึ งวงจรมีอตั ราขยายสู ง วงจรมี
แบนด์วิดท์ (BW) มีค่าเท่ากับ 4.3 kHz ตารางที 2 แสดงคุณสมบัติของ
วงจรขยายผลต่างกระแสและงานวิจยั ในอดี ต จากตารางแสดงให้เห็ นว่า
กําลังสู ญเสี ยของวงจรมีค่าตําว่างานวิจยั อืน ๆ วงจรขยายทีนําเสนอมี BW
ตํากว่าวงจรขยาย [10 และ 11] เนื องจากวงจรทีนําเสนอถูกออกแบบให้
ทรานซิ สเตอร์ ทุกตัวมีขนาดใกล้เคียงกับขนาดของมอสทรานซิ สเตอร์ ใน

-20
-40
-60
-80
-100
-120

47o Phase Margin

-140
-160
-180
10

102

103

104

105

106

Frequency (Hz)

รู ปที6 6 ผลการตอบสนองทางความถี
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ตารางที 2 คุณสมบัติของวงจรขยายผลต่างกระแส
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Ai (dB)
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Zout (Ω)
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15 M
Power dissipation (mW)
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Technology (um)
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รู ปที 2
3.3
68.28
47
4.3 k
1.1 k
10 k
0.264
0.5

4. บทสรุป
งานวิจยั นี นําเสนอวงจรขยายผลต่างกระแส วงจรถูกออกแบบ
โดยอาศัย วงจรขยายทรานส์ ค อนดัก แตนซ์ ต่ อ ลัก ษณะคาสแคสกับ
วงจรขยายทรานส์รีซิสแตนซ์ งานวิจยั นี ทําการจําลองเพือหาค่า Zin Zout Ai
และ GBW จากผลการจําลองแสดงค่า Zin เท่ากับ 1.1 kΩ และ Zout เท่ากับ
10 kΩ อัตราขยายลูปเปิ ดมีค่าเท่ากับ 68.28 dB มีส่วนเผือของเฟสเท่ากับ
47o และผลคู ณระหว่างอัตราขยายและแบนด์วิดท์มีค่าเท่ากับ 8 MHz
กําลังสู ญเสี ยของมีค่าเท่ากับ 264 µW
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Efficiency Improvement of SVC-Based CMOS Rectifier Circuit by Using
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Abstract—This paper proposes the efficiency
improvement of Self-Voltage-Cancellation technique (SVC)
based CMOS rectifier circuit by using an impedance
transformation technique for a passive RFID Tag. The
SVC is archived self-threshold voltage cancellation and
self-power regulation function with the simple circuit
design. An impedance transformation circuit is inserted
between the antenna and the rectifier circuit to maximize
the power delivered to the rectifier of a tag and minimize
reflections from the antenna input port. A very simple
circuit including only a shunt inductance was selected as a
matching. As the combined circuit was simulated using
input in the UHF band of 953 MHz and the devices’ model
of the TSMC’s 0.35μm CMOS technology. The simulation
results were compared with the rectifier of SVC technique
in the issue of the PCE. The archived DC output of the
rectifier yields the power conversion efficiency of 66.84%
for the input RF power of -15dBm at the output voltage of
764.04mV and the output current of 155.58µA that
corresponds to the output power of 118.87µW.

need to transmit data in a long range transmission such
as wireless sensor networks. However, their costs are
high. On the other hand, passive tags do not need a
battery as they induce power from the RF signal.
S. Mandal, [2] and K. Finkenzeller. [3] presented
passive tags can be produced with low cost, small size,
low maintenance, and high volume. In between these
two types, semi-passive tags need a small battery for
signal processing while using the induced RF power for
the transmission. Tag designing researchers have been
interested in maximizing efficiency and sensitivity of a
power conversion unit inside a tag.
Kotani and Ito. [4] and [5] adapted a CMOS
rectifier stage to achieve self-Vth-Cancellation (SVC).
The schematic of the adapted rectifier circuit with SVC
technique is illustrated in figure 1.

Keywords—Radio Frequency Identification; Impedance
transformation; Self-Threshold-Voltage Cancellation; power
conversion efficiency

I. INTRODUCTION
Radio Frequency Identification (RFID) technology
has been increasingly applied in various application
domains such as security management, transportation,
animal management and medical management.
Generally, an RFID system consists of a reader unit and
RFID tags, also called transponders. The communication
between reader unit and RFID tag is via propagation of
electromagnetic wave between a reader and tags.
T.A Scharfeld. et al. [1] presented the RFID tags
can be classified into three types, passive, active, and
semi-passive tags, based on power for RF transmission
and signal processing. Active tags need a battery to
supply power for RF transmission and signal processing
unit. The active tags are appropriate for applications that

Fig. 1. Schematic of the rectifier circuit with
Self–Vth-Cancellation (SVC) [4], [5]
The gold of SVC, circuit requires no power dissipation
to cancel Vth and realize large PCE with the simple
circuit design. Where, PCE automatically degrades at
high input power conditions effectively regulating the
output DC voltage. On the other hand, it still has low
PCE at very small input RF signal voltage.
As shown in figure 2, a power harvester unit
consists of dipole antenna, matching network, and
rectifier circuit.
A. Shameli et al. [6] given an antenna, designing
power harvester involves characterizing both the
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II. THE SVC RECTIFIER CIRCUIT
Kotani and Ito [4] and [5] adapted a CMOS
rectifier stage to achieve Self-Vth Cancellation (SVC).
The schematic of the adapted rectifier circuit with SVC
is illustrated in figure 1. The RF input signal, we can
model each stage of the CMOS rectifier as NMOS and
PMOS transistors in parallel, of which one is in the turn
on stage for saturation region and the other is in the turn
off stage for cutoff region, as shown in above Fig. 3. A
diode-connected NMOS is in saturation region when
VGS, which is equal to VDS, is greater than VTH; else, it
is cutoff. Therefore, in the negative half of the signal, the
transistor NMOS is in the saturation region, and the
transistor PMOS is cutoff as shown in Fig. 3(a). The
opposite is true for the positive half of the signal as
shown in Fig. 3(b).
The SVC was suitable to uses with optimal point of
input level. Therefore, this technique need contribute to
achieve design and verify matching with an antenna as
L-matching topology, due to is simple design. Also, the
SVC technique can be approving PCE.

impedance network and the rectifier circuit in order to
choose optimal parameters which lead to achieving
maximum sensitivity of the circuit. Since the output
impedance of the antenna is not usually match well with
the input impedance of the rectifier, the matching circuit
is used to maximize the power transfer from the antenna
to the rectifier. Therefore, the efficiency improvement
Self-Voltage-Cancellation technique (SVC) based
CMOS rectifier circuit by using an impedance
transformation technique for a passive RFID Tag is
proposed.

Fig. 2. Block diagram of power harvester unit
The remainder of the paper organized as follows.
The act of the SVC is described in section II, the LMatching selected as a matching circuit design,
presented in section III, starts with a brief on SVC-Based
CMOS rectifier circuit combined by matching unit and
continues with the design of the proposed rectifier in
section IV. An experimental and results are presented
and discussed in section V, followed by conclusions in
section VI.

Fig. 4. Schematic of the L-Matching circuit
III. THE DESIGN OF L-MATCHING CIRCUIT
The matching network functions impedance
transformation to convince maximum power transfer.
Figure 4 shows the schematic of the L-Matching circuit.
The aim for designing L matching network is to deliver
maximum power transfer at 953 MHz. In this design, the
antenna is modeled as an RF source with internal series
impedance ZS. On the output side of the matching circuit,
the input impedance of the rectifier is considered as the
complex impedance ZL. The lossless network with only
reactive components is achieved by setting the complex
output impedance of the network ZOUT to be equal to the
complex conjugate of the load impedance ZL and the
input impedance of the network ZIN to be the complex
conjugate of the source impedance ZS calculate from
equation (1) and (2).

(a) Negative phase, NMOS turning on

(b) Positive phase, PMOS turning on
Fig. 3. Diode connected NMOS and PMOS
(a) Negative phase (b) Positive phase.
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Z IN  Z S 

(1)

ZOUT  Z L

(2)

measurement value of input impedance Z

. As shown

RECT

in figure 5, the voltage doubler’s parameters include the
coupling capacitor of 4pF and the filter capacitor of
7.8pF while the matching circuit’s parameters include
the capacitor of 0.82pF and the inductor of 35.72 nH.

A high Q is required in order to achieve a high voltage
gain. However, Q is realistically determined by the
compromises between several design parameters such as
characteristics of the antenna, the system bandwidth, and
the input impedance of the rectifier.

V. EXPERIMENTAL AND RESULT
To estimate the proposed design, SPICE
simulations using the free LT SPICE of the Linear
Technology Corporation are supported out using the
proposed circuit [8] and [9], shown in Fig. 5. The circuit
consists of the sinusoidal signal generator as the
953MHz RF input, a proposed impedance L-Matching
circuit with the parameters designed in the previous
section, the voltage double’s with conventional SelfVoltage-Cancellation rectifier circuit, and a model of an
impedance load circuit. The RF input is set VRF various
from 0.25V until to 1.9V for testing the power deliver of
PIN and POUT, displayed in table I.

Fig. 5. Schematic of the SVC with L-Matching circuit
IV. PROPOSED CIRCUIT DESIGN
This paper proposes a design of a power harvester
for a passive RFID Tag. When, matching unit is put on
the first stage of the SVC rectifier circuit to maximize
the power delivered to a tag, as schematic shown in
figure 5. From the previous works, the focus of power
harvester design for increasing PCE has been on either
rectifiers or matching circuits. Therefore, this research
work tried to combine the two techniques, SVC and LMatching techniques, because of its simplicity and
suitable design with passive tag.

TABLE I. SUMMARY OF THE MEASURED PCE (%)

A. L/C Impedance Matching Network Design
J. Wetherell et al. [7] use this value as the ZL of the
matching circuit, and apply the L/C Impedance Matching
Network Designer Tool to find the parameters of the
matching circuit.
The antenna is modeled as an RF source with series
impedance ZS while the rectifier is modeled an
impedance ZL, which is approximated from the process
and design parameters of the NMOS and PMOS
transistors used in the SVC rectifier. These two
impedances are used to find optimal matching
parameters of the chosen L matching circuit.

VRF (V)

PRF (dBm)

Pin (µW)

Pout(µW)

PCE (%)

0.25

-19

112.2

32

28.52

0.3

-17.5

133.35

84.57

63.42

0.4

-15

177.83

118.87

66.84

0.5

-13

223.87

140.14

62.60

0.6

-11.5

266.07

160

60.13

0.7

-10

316.23

172.101

54.42

0.8

-9

354.81

185.401

52.25

0.9

-8

398.11

197.832

49.69

1

-7

446.68

209.545

46.91

1.2

-5.5

530.88

231.64

43.63

1.4

-4

630.96

252.567

40.03

1.8

-2

794.33

292.51

36.82

1.9

-1.5

841.4

302.243

35.92

From the table I, PCE is Power Conversion Efficiency of
proposed in SVC with L-Matching circuit. Therefore, the
percentage of PCE [%] can be calculated as follows (3):

 Pout VoIo 

x100
Pin 
 Pin

PCE[%]  

B. Parameters of SVC with L-Matching circuit
In the first step, circuit’s parameters were taken
from [4], [5] and [6], which was proposed to use with
SVC CMOS rectifier, design parameters and really
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[6] A, Shameli et al., 2007, “Power Harvester Design for
Passive UHF RFID Tag Using a Voltage Boosting
Technique”, IEEE Transactions on Microwave
Theory and Techniques, Vol. 55, pp. 1089 – 1097.
[7] J.Wetherell., Impedance Matching Network Designer
Tool[Online],Available:https://home.sandiego.edu/~ekim
/e194rfs01/jwmatcher/matcher2.html
[8] R. Jacob Baker, CMOS: Circuit Design, Layout and
Simulation, 2nd ed. New Jersey: Wiley, 2008.
[9] MOSIS Service., Wafer Electrical Test Data and
SPICE Model Parameters [Online], Available:
https://www.mosis.com/vendors/view/tsmc/035
Fig. 6. Measured PCE (%) as a various RF input power
VI. CONCLUSION
Results of the simulations are provided both in table I
and figure 6. This proposes a design procedure of a
power harvester for a passive tag. The idea proposed in
this research is to insert an effective L matching circuit
type given that an antenna and rectifier are chosen.
Figure 6 concludes the results in term of power
conversion efficiencies. The results show that DC load
change has smaller effects than does the input RF power.
The simulation results were compared with those from
the conventional SVC technique in the issue of the PCE.
In table I and figure 6, the DC output of the rectifier
yields the power conversion efficiency of 66.84% for the
input RF power of -15dBm at the output voltage of
764.04mV and the output current of 155.58µA that
corresponds to the output power of 118.87µW, as the
load resistance connected with 5KΩ resistor.
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การเปรี ยบเทียบระบบคัดแยกความสุ กผลสตรอเบอรี่ด้วยเทคนิค SVM แบบ Linear และ Radial Basis Functions
Comparison of the Ripeness Stage of Strawberries using SVM and Radial Basis Functions
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บทคัดย่อ
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บทความนี้นาเสนอการเปรี ยบเทียบระบบคัดแยกผลสตรอเบอ
รี่ ที่ใช้ Support Vector Machine (SVM) ที่มีฟังก์ชน่ั เคอร์ เนลแบบลิเนี ยร์
(linear) และแบบเรเดียลเบสิ ส (RBF) ใช้วิธีการสกัดคุณลักษณะเด่นจาก
ฮีสโตแกรมของแบบจาลองสี 3 แบบ คือ Lab, HSV และ RGB คัดแยกผล
สตรอเบอรี่ ออกเป็ น 3 กลุ่ม คื อ สุ กมาก สุ ก และเริ่ มสุ ก ที่ สัมพันธ์กบั สี
ของผลสตรอเบอรี่ คือ สี แดงคล้ า, สี แดงสด และสี ขาว ตามลาดับ ใช้กลุ่ม
ตัวอย่างจากสตรอเบอรี่ พนั ธ์พระราชทาน 80 จานวน 150 ลูก ในการสอน
ระบบคัดแยกที่นาเสนอให้รู้จา และอีก 75 ลูก ในการทดสอบการคัดแยก
ผลทดสอบ พบว่ า ระบบคัด แยกที่ อ อกแบบด้ ว ยเทคนิ ค SVM ที่ มี
ฟังก์ชนั เคอร์ เนลแบบเรเดี ยลเบสิ ส สกัดคุณลักษณะเด่นจากฮี สโตแกรม
ของแบบจาลองสี HSV มี ค วามถู ก ต้องเฉลี่ ยสู งที่ สุดร้ อยละ 97.3 ซึ่ งมี
ความเหมาะสมที่สุดสาหรับการพัฒนาใช้งานต่อไป

1. บทนา
ในการคัด แยกหรื อตรวจสอบคุ ณ ภาพของผลผลิ ต ทาง
การเกษตรด้วยสายตาของเกษตรกรนั้น มี ขอ้ จากัดอันเนื่ องมาจากความ
เมื่อยล้าและใช้เวลามาก จึงได้มีการนาเทคโนโลยีดา้ นคอมพิวเตอร์ วิทศั น์
(Computer vision) มาประยุ ก ต์ ใ ช้ ร่ ว มกับ การ ตัด สิ น ใจด้ ว ย Support
Vector Machine (SVM) โครงสร้ างระบบคัดแยกผลไม้แสดงในรู ปที่ 1
จากรู ป จะเห็ น ได้ว่าจะต้องท าการสกัดคุ ณลักษณะเด่ น ของผลไม้ แล้ว
นาไปเป็ นข้อมูลขาเข้าเพื่อทาการสอนให้ SVM เกิ ดการรู ้ จาคุ ณลักษณะ
เด่ นของผลไม้ จึ งจะสามารถน าระบบการคัดแยกผลไม้น้ ี ไปใช้ง านได้
การสกัดคุณลักษณะเด่นสามารถทาได้หลายวิธี โดยจะอาศัยคุณลักษณะ
ทางกายภาพ เช่ น สี ขนาดและรู ปร่ าง การสกัดคุณลักษณะเด่นของผลไม้
จากแบบจาลองสี ได้รับความนิ ยมมากที่สุด และมีหลากหลายรู ปแบบ ๆ
เช่ น แบบจาลองสี Lab [1-2] HSV [3-5] และRGB [6-7] มีงานวิจยั ต่าง ๆ
ในการคัด แยกผลไม้ ที่ ใ ช้ ก ารสกัด คุ ณ ลัก ษณะเด่ น จากแบบจ าลองสี
เหล่ า นี้ เช่ น การใช้ แ บบจ าลองสี Lab ในการตรวจสอบความช้ า ของ
มะม่วง [1] หรื อการใช้แบบจาลองสี Lab ร่ วมกับแบบจาลองสี RGB ใน
การตรวจสอบความสุ กของลูกพลับ [2] นอกจากนี้ แล้ว ยังมีการใช้การ
สกัดคุณลักษณะเด่นด้วยแบบจาลองสี HSV เพื่อตรวจสอบความสุ กของ
มะเขือเทศ [3] และคัดแยกสี ของพริ กหวาน [4-5] ส่ วนการคัดเกรดอินท
ผาลัม [6] และคัดเกรดแอปเปิ ล [7] จะใช้แบบจาลองสี แบบ RGB
จากงานวิจยั ที่กล่าวมาข้างต้น จะเห็ นว่ายังไม่มีการสกัดคุ ณลักษณะ
เด่ น จากฮี ส โตแกรมของแบบจาลองสี แ บบต่ าง ๆ ในบทความนี้ จึ งได้
เสนอการเปรี ยบเทียบการคัดแยกความสุ กของผลสตรอเบอรี่ โดยการ
สกัดคุณลักษณะเด่นจากฮี สโตแกรมของแบบจาลองสี สามแบบ คือ Lab
RGB และ HSV ร่ วมกับ SVM ที่ใช้ฟังก์ชนั่ เคอร์ เนลแบบลิ เนี ยร์ (linear)
และแบบเรเดี ยลเบสิ สฟั งก์ชนั่ (RBF) ความสุ กของผลสตรอเบอรี่ จะถูก
คัด แยกเป็ นสามกลุ่ม คื อ สุ ก มาก สุ ก และเริ่ ม สุ ก ที่ สัม พัน ธ์ ตามสี ท าง

คาสาคัญ: คัดแยกสตรอเบอรี่ , ซัพพอร์เวกเตอร์แมชชีน, แบบจาลองสี

Abstract
This article proposes a comparison of Strawberry ripeness
classification systems using Support vector machine (SVM) with linear
and radial basis function ( RBF) kernels. For feature extraction, the
histograms of three color models including Lab, HSV and RGB, are used.
A 150 strawberry samples of Pharachatan-80 cultivar are employed to
train the designed systems and 75 samples are used for testing. Three
groups of all strawberries which are over ripeness, ripeness and unripens,
are classified corresponding to red black color, red fresh color and white
color, respectively. The result show that the SVM with RBF kernel
function using histogram feature extraction of the HSV color model
provides the highest average accuracy of 97.3%. Therefore, this model is
most suitable for further development.
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กายภาพคื อ สี แ ดงคล้ า แดงสด และขาว ตามล าดับ รายละเอี ย ดการ
ออกแบบ การทดสอบและสรุ ปผล ดังจะได้กล่าวในหัวข้อถัดไป

ในแต่ละช่ วง เพื่อที่ จะทาการแปลงเป็ น feature vector แล้วจึงนาไปเป็ น
ข้อมูลขาเข้าสาหรับสอน SVM ให้เกิดการเรี ยนรู ้จาต่อไป
ในการสอนระบบคัดแยกความสุ กผลสตรอเบอรี่ ที่ออกแบบ
ให้ รู้ จ าคุ ณ ลั ก ษณะเด่ น ของสตรอเบอรี่ ทั้ง สามกลุ่ ม จะใช้ ฟั ง ก์ ชั น
classification learner ซึ่ งเป็ น artificial neural networkในโปรแกรม
MATLAB ทาการสอนโดยการใช้เทคนิ ค SVM โดยกาหนดใช้เคอร์ เ นล
ฟั ง ก์ ชั่ น 2 แบบ คื อ แบบลิ เ นี ย ร์ และ แบบเรเดี ย ลเบสิ ส การตั้ ง
ค่าพารามิเตอร์ ของเคอร์ เนลแบบลิเนี ยร์ กาหนดค่า kernel scale เป็ นแบบ
automatic ค่ า Box constraint level เป็ น 1 และ Multiclass method เป็ น
แบบ one-vs-one ในส่ วนของการตั้งค่ าพารามิ เ ตอร์ ข องเคอร์ เ นล RBF
ก าหนดให้ kernel scale เท่ ากับ 8.7 ค่ า Box constraint level เป็ น 1 และ
Multiclass method เป็ นแบบ one-vs-one การสอนระบบคัดแยกความสุ ก
สตรอเบอรี่ ดงั กล่าวนี้ จะใช้กลุ่มตัวอย่างผลสตรอเบอรี่ 3 กลุ่ม ที่มีสี แดง
คล้ า แดงสด และสี ข าว กลุ่ ม ละ 50 ลู ก ผลการสอนระบบคัด แยกที่
ออกแบบได้ ค่ า ความถู ก ต้ อ งเฉลี่ ย ของการสอน เมื่ อ ใช้ ก ารสกั ด
คุณลักษณะเด่นจากแบบจาลองสี ท้ งั สามแบบ ร่ วมกับ SVM แบบ linear
function เรี ยงจากถูกต้องมากที่สุดไปต่าที่สุด คือ Lab HSV และ RGB มี
ค่าเท่ากับ 98.7%, 98% และ88% ตามลาดับ ส่ วนผลการสอนระบบคัดแยก
ที่ใช้ SVM แบบ RBF ได้ค่าความถูกต้องเรี ยงจากถูกต้องมากที่สุดไปต่า
ที่สุด คือ HSV Lab และ RGB มีค่าความถูกต้องเฉลี่ยเท่ากับ 98% 97.3%,
และ90.7% ตามล าดับ ผลการสอนระบบคัดแยกที่ ออกแบบแสดงดัง
ตารางที่ 1

Fruit images
Feature
extraction
Feature vector

Training SVM

Fruit image

SVM
classification
model

Result

รู ปที่ 1 โครงสร้าง ระบบรู้จา SVM

2. การออกแบบและการสอนการรู ้จาให้กบั SVM
ในการออกแบบระบบคัดแยกสตรอเบอรี่ น้ ี ออกแบบระบบ
การทางานทั้งหมดด้วยโปรแกรม MATLAB ผลสตรอเบอรี่ ที่ใช้ในการ
วิจยั นี้ เป็ นพันธ์พระราชทาน 80 จานวน 225 ลูก แบ่งเป็ น 3 กลุ่ม คือ สุ ก
มาก สุก และเริ่ มสุก โดยพิจารณาจากสี ผิว คือ แดงคล้ า แดงสด และสี ขาว
ตามลาดับ กลุ่มละ 75 ลูก ถ่ายภาพผลสตรอเบอรี่ ในกล่องควบคุมแสงที่มี
ระดับความสว่างอยูท่ ี่ 1270-1280 lux โดยใช้กล้อง web cam เชื่ อมต่อกับ
คอมพิ ว เตอร์ ใช้โ ปรแกรม MATLAB ในการควบคุ ม กล้อ งถ่ า ยภาพ
บันทึกภาพ และการประมวลผล

3. การทดสอบและเปรี ยบเทียบผลการคัดแยก
หลังจากระบบคัดแยกที่ออกแบบมีความรู ้ จาคุณลักษณะเด่น
ของผลสตรอเบอรี่ ท้ งั สามกลุ่ม คื อ สุ กจัด สุ ก และเริ่ มสุ ก ตามสี ผิว คื อ
แดงคล้ า แดงสด และสี ขาว ตามลาดับ จึงนาระบบการคัดแยกที่นาเสนอนี้
ไปท าการทดสอบกับ ผลสตรอเบอรี่ ที่ ย งั ไม่ เ คยใช้ใ นการสอนระบบ
จานวน 75 ลูก แบ่งเป็ นสามกลุ่ม ดังกล่าวข้างต้น กลุ่มละ 25 ลูก ผลการ
ทดสอบการคัดแยกพบว่า ระบบคัดแยกความสุ กสตรอเบอรี่ ที่ใช้ kernel
function แบบ linear สกัด คุ ณลัก ษณะเด่ น จากแบบจ าลองสี Lab, HSV
และ RGB มีความถูกต้องเฉลี่ ยเท่ากับ 96%, 96% และ78.66% ตามลาดับ
ส่ วนระบบคัดแยกความสุ กสตรอเบอรี่ ที่ใช้ kernel function แบบ RBF ที่
สกัดคุ ณลักษณะเด่ นจากแบบจาลองสี Lab, HSV และ RGB มีความถูก
ต้องเท่ากับ 96%, 97.3% และ70.66% ตามลาดับ ผลการทดสอบระบบคัด
แยกที่นาเสนอ แสดงดังตารางที่ 2

2.1 การสกัดคุณลักษณะเด่นและการสอน SVM
ทาการสกัดคุณลักษณะเด่ นของผลสตรอเบอรี่ ท้ งั สามกลุ่ม โดย
การแปลงภาพผลสตรอเบอรี่ ให้อยูใ่ นแบบจาลองสี ท้ งั สามแบบ คือ Lab
RGB และ HSV จากนั้นแปลงแบบจาลองสี แต่ละแบบให้อยูใ่ นรู ปฮี สโต
แกรม ความเข้มของฮีสโตแกรมจะมีค่า 256 ระดับ หรื อ มีค่าตั้งแต่ 0-255
แบ่งช่วงของฮีสโตแกรมออกเป็ น 25 ช่ วง แล้วหาผลรวมค่าฮี สโตแกรม
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ตารางที่ 1 ผลการสอนด้วย SVM แบบใช้ linear function และใช้ RBF
Color model
Linear
1
2
3
Accuracy
1
50
100%
2
49
1
98%
Lab
3
1
49
98%
Average
98.7%
1
49
1
98%
2
48
2
96%
HSV
3
50
100%
Average
98%
1
48
2
96%
2
40
10
80%
RGB
3
6
44
88%
Average
88%
1) แดงคล้ า 2) แดงสด 3) ขาว

Time/S
0.9251

1
50
1

49
1.0589

1.0377

50
1

2

3

48
2

1
48

1
48

40
4

2
50

9
46

RBF
Accuracy
100%
96%
96%
97.3%
98%
96%
100%
98%
100%
80%
92%
90.7%

Time/S
1.0082

1.0138

0.9862

ตารางที่ 2 ผลการคัดแยกด้วย SVM แบบใช้ liner function และใช้ RBF
Color model
1
2
Lab
3
Average
1
2
HSV
3
Average
1
2
RGB
3
Average
1) แดงคล้ า 2) แดงสด 3) ขาว

1
24
1

24
1

23
1

Linear
2
3
1
24
1
24
1
24
1
2
23
12

24

1
13

Accuracy
96%
96%
96%
96%
96%
96%
96%
96%
92%
92%
52%
78.66%

Time/S
0.0225

0.0227

0.0230

1
24
1

25
1

24
1
1

2
1
24
1

3

24

24
1

24

1
22
17

2
7

RBF
Accuracy
96%
96%
96%
96%
100%
96%
96%
97.3%
96%
88%
28%
70.66%

Time/S
0.0244

0.0204

0.0244

ฟั งก์ชนั่ เคอร์ เนลแบบเรเดี ยลเบสิ สฟั งก์ชนั และสกัดคุณลักษณะเด่นจาก
ฮีสโตแกรมของแบบจาลองสี HSV ได้ค่าความถูกต้องเฉลี่ยดีที่สุด คือร้อย
ละ 97.3 รองลงมาเป็ นการใช้ SVM ที่ใช้เคอร์เนลทั้งสองแบบ ร่ วมกับการ
สกัดคุณลักษณะเด่นจากฮี สโตแกรมแบบจาลองสี Lab มีค่าความถูกต้อง
เฉลี่ ย ร้ อ ยละ 96 ซึ่ งเท่ า กั น กั บ การใช้ SVM แบบลิ เ นี ย ร์ ใ ช้ วิ ธี ส กัด
คุณลักษณะเด่นจากฮีสโตแกรมของแบบจาลองสี HSV ส่ วนการใช้ SVM
ที่ใช้ฟังก์ชนั่ เคอร์ เนลแบบเรเดียลเบสิ ส สกัดคุณลักษณะเด่นจากฮี สโตแก

4. สรุ ปผล
บทความนี้นาเสนอ การเปรี ยบเทียบการคัดแยกความสุ กสตรอ
เบอรี่ ด้ ว ยเทคนิ ค SVM แบบ linear และ radial basis functions สกั ด
คุณลักษณะเด่นจากฮี สโตแกรมของแบบจาลองสี 3 แบบ คือ Lab, HSV
และ RGB ออกแบบระบบคัดแยกสตรอเบอรี่ ดว้ ยเทคนิค SVM ใช้ฟังก์ชนั่
เคอร์เนล 2 แบบ คือแบบลิเนียร์ และแบบเรเดียลเบสิ ส ผลการเปรี ยบเทียบ
การคัด แยกความสุ ก ผลสตรอเบอรี่ พบว่ า การใช้เ ทคนิ ค SVM ที่ ใ ช้
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รมของแบบจาลองสี RGB จะมี ค่าความถู กต้องเฉลี่ ยต่ าที่สุดคือร้ อ ยละ
70.66 จากผลการทดสอบข้างต้นจะได้ว่า ระบบคัดแยกความสุกผลสตรอ
เบอรี่ ที่ ออกแบบด้วยเทคนิ ค SVM ที่ ใ ช้ฟังก์ช่ัน เคอร์ เ นลแบบเรเดี ยล
เบสิ สฟังก์ชนั่ และสกัดคุณลักษณะเด่นจากฮี สโตแกรมของแบบจาลองสี
HSV มีความถูกต้องและเหมาะสมที่สุดสาหรับการพัฒนาใช้งานต่อไป
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Abstract—This paper presents a comparison of brain tumor segmentation based on the normalized cut and active
contour methods. Normalized cut and active contour methods
were studied to determine the optimal segmentation technique for brain tumors. Segmentation results were compared
and analyzed to assess the advantages and drawbacks between normalized cut and active contour approaches. The
results showed that normalized cut tends to provide better
segmentation outcome with intraclass correlation coefficient
values over 0.8.

Keywords—brain tumor segmentation, normalized cut,
active contour

I. INTRODUCTION
Brain tumors produce a variety of symptoms which
cause high rates of death and disability. To assist with
patient treatment planning and follow-up investigations,
segmentation has become an important tool for noninvasive extraction to predict the type and aggressiveness
of the brain tumor. Segmentation methods divide the image
into smaller regions depending on the objectives of the
expert and can be categorized into four types as thresholding, region-based, deformable-based, and classification
techniques. Common methods found in the literature include graph cut and active contour approaches.
B. Vishal et al. [1] presented a normalized cut method
combining the mean-shift algorithm to separate regions of
interest. They determined that if the image had higher
resolution, then segmentation was difficult. They used the
mean-shift of the organized node of the image prior to
normalized cut technique to reduce the complexity of the
algorithm.
N. Birkbeck et al. [2] compared manual and semiautomatic normalized cut segmentation. They concluded
that the semi-automatic method provided faster processing
time than manual segmentation. The normalized cut method also produces higher overlapping percentage of intra-

user repetition and inter-user repetition than manual segmentation.
D. Rajan. et al. [3] presented a localized active contour method. They compared localized active contours by
changing the smoothness parameter which serves to control
the movement of contour. The results show that the localized active contour cannot extract some regions because of
some limitation.
A. Elyasi et al. [4] compared three active contour
methods are original snake, balloon snack and distance
snake. In experience result they used three kinds of picture
are original image, images with Gaussian and image with
Salt & pepper. They concluded that original snake and
balloon snake have better segmentation result. Even in
images that are added noise in them, original snake and
balloon snake have good result in compare of other methods.
H. Chai et al. [5] compared result of snake segmentation without preprocessing and snake segmentation have
preprocessing. In this result if preprocessing is used the
percent of SNR (signal-to-noise ratio) increases about
17.45 percent, the accuracy is improved after preprocessing
for 35.21%
L. He et al. [6] presented eight different deformable
contour methods (DCMs) of snakes and level set methods
applied to the medical image segmentation. They test set of
selected images offers different and problems encountered
in biomedical image segmentation. They studied DCMs are
compared using both qualitative and quantitative measures
and the comparative results both the limitations and
strengths of these methods. They concluded the deformable
contour method both edge and region features can obtain
better results than based on only edge information
From the literature review, normalized cut [7] and
active contour [8] are both promising brain tumor segmentation methods. We aim to compare the effectiveness of the
two techniques based on subjective evaluation. This paper
is divided into four sections. Section I introduces the topic
under discussion and describes related research concerning
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segmentation processing using graph cut and active contours. Section II presents the methodology, section III
discusses the experimental results and conclusions are
presented in section IV.
II. MATERIAL AND METHOD
We applied segmentation methods on 30 brain tumor
images. The normalized cut and active contour methods
were executed using MATLAB2014.
A. Normalized Cut Based Segmentation
The normalized cut is a global criterion for graph segmentation used in image data rather than focusing on local
features. This technique can be applied to medical imaging.
A graph
can be partitioned into two disjoint
sets,
In graph theoretic language, it is called the cut set and can be defined as
∑
(1)
where A and B are the two regions of the cut, u and v are
nodes in the graph belonging to and respectively, and
is the capacity, or weight, given to an edge. However,
some authors indicated that an easier equation was
(2)
B. Active Contour Based Segmentation
The snake technique uses an energy-minimizing 2D
spline curve that evolves towards features such as strong
edges, i.e. regions of high pixel-intensity change. A snake
is a contour represented parametrically as
where
and
are the coordinates
along the contour and
. The energy functional
used is a sum of several terms, each corresponding to some
force acting on the contour. A suitable energy functional
can be defined as
(3)
∫
where Eimage attracts the contour toward the closest image
edge, Econt forces the contour to be continuous, Ecurve forces the contour to be smooth. Parameters α, β, and γ control
the relative influence of the corresponding energy terms
C. Evaluation
Two assessors (Assessor 1 and Assessor 2) rated the
segmentation results based on the two techniques and evaluate twice (No 1, No 2). Each assessor gives scores of
segmentation results based on the five-point Likert scale of
evaluation (Table 1). To evaluate the intra and inter relia-

bility of rating, intraclass correlation coefficients (ICC) is
computed. The intraclass correlation coefficient (ICC) is a
measure of the reliability of measurements or ratings. Interrater and inter-rater reliability used to assess the degree to
which different raters give consistent estimates of the same
situation for determining the accuracy of the assessment.
TABLE I. THE FIVE LIKERT SCALE OF EVALUATION.
Score
5
4
3
2
1

Meaning
separate clearly and detect tumor correctly.
separate clearly; line of detection is over a certain part of
the segmented region.
separate moderately clearly; line of detection is over
segmented region.
separate unclearly; line of detection is over segmented
region
cannot separate and detect tumor correctly.

In Table 1, line of detection is contour lines showing the
edge of the tumor desired. We use red line instead normalized cut and blue line instead active contour.
III. RESULTS AND DISCUSSION
The 30 subject images were segmented by using normalized cut and active contour. Example of segmentation
results obtained from the two methods are shown in Fig. 1.

(a)
(b)
(c)
Fig. 1. Example of segmentation results of original images based on
(a) normalized cut (b) and active contour (c).
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TABLE IV. INTER-RATER RELIABILITY FOR NORMALIZED CUT
Ncut
No 1
Assessor1
Assessor2
No 2
Assessor1
Assessor2
(a)
(b)
(c)
Fig. 2. Example of failed segmentation results of original images
based on (a) normalized cut (b) and active contour (c).

From table 2 to 5, the ICC values are over 0.8 for all
the experiment. Table 2 and table 3 show intra-rater reliability obtained from normalized cut and active contour
methods respectively. Table 4 and table 5 show the values
of intra-rater reliability obtained from normalized cut and
active contour methods, respectively. Intra-rater reliability
for the normalized cut of assessor 1 and 2 was 0.85 and
0.86, respectively. Intra-rater reliability for the active contour of assessor 1 and 2 was 0.85 and 0.81, respectively.
Inter-rater reliability for the normalized cut of assessor 1
and 2 was 0.82 and 0.83, respectively. Inter-rater reliability
for active contour for assessor 1 and 2 was 0.83 and 0.89,
respectively.
However, the segmentation method cannot extract tumor correctly because of the fainted boundary between
healthy and tumor region (Fig.2).
TABLE II. INTRA-RATER RELIABILITY OBTAINED
NORMALIZED CUT
Ncut
Mean ± SD
ICC 95%
Assessor1
No 1
4.04±0.65
0.85
No 2
3.96±0.65
(0.66-0.93)
Assessor2
No 1
4.00±0.68
0.86
No 2
4.03±0.59
(0.70-0.94)

FOR

Mean ± SD

ICC 95%

3.81±0.74
3.81±0.79

0.85
(0.66-0.93)

4.00±0.73
3.70±0.76

0.81
(0.59-0.92)

ICC 95%

4.03±0.65
4.00±0.68

0.82
(0.60-0.92)

3.96±0.65
4.03±0.59

0.83
(0.62-0.92)

TABLE V. INTER-RATER RELIABILITY FOR ACTIVE CONTOUR
Active Contour
No 1
Assessor1
Assessor2
No 2
Assessor1
Assessor2

Mean ± SD

ICC 95%

3.81±0.74
4.00±0.73

0.83
(0.63-0.92)

3.74±0.76
3.81±0.79

0.89
(0.77-0.95)

The advantage of active contour is that it is a highly
flexible division method for design and development.
However, the active contour method is not effective for
detecting very concave object curvature and cannot stick to
the clear edge. To position the start of the contour, it is first
necessary to place it close to the object so that it can be
segmented correctly.
The advantages of the normalized cut method include
the ability to divide the image accurately and it is popular
in medical imaging. This method can divide the image into
segments so that multiple image elements can be accurately segmented. The normalized cut can also be divided by
the pixel color or intensity. The disadvantage of this method is a highly complex algorithm with slow computation.
IV. CONCLUSIONS

TABLE III. INTRA-RATER RELIABILITY FOR ACTIVE CONTOUR
Active Contour
Assessor1
No 1
No 2
Assessor2
No 1
No 2

Mean ± SD

This paper presents the preliminary study comparison
of brain tumor segmentation methods based on normalized
cut and active contour techniques. The results showed that
the normalized cut method provided higher intra- and interreliability and resulted in a better segmentation outcome.
The ICC values were over 0.8 for all experiment.
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บทคัดย่ อ

1. บทนา

บทความนี้ นาเสนอวิธีการแบ่งส่ วนของโพรงสมองด้านข้าง
(Lateral Ventricles) จากภาพเอ็ม อาร์ ไ อสามมิ ติ โดยใช้เ ทคนิ ค การ
ก าหนดค่ า ขี ด แบ่ ง (Thresholding) มาใช้ ร่ วมกับ ขั้น ตอนวิ ธี ฟ ลัด ฟิ ล
(Flood Fill algorithm) เพื่อระบุรูปร่ างและขนาดของโพรงสมองด้านข้าง
และเก็บบันทึกให้อยูใ่ นรู ปแบบของจุดพิกดั (X, Y, Z) ในปริ ภูมิสามมิติ
จากการทดลอง ผลลัพธ์ที่ได้จากวิ ธีก ารที่ น าเสนอมี ค วามแม่ น ยา เมื่ อ
เปรี ยบเทียบกับการแบ่งส่ วนโพรงสมองด้านข้างด้วยมือโดยผูเ้ ชี่ ยวชาญ
ภาพสามมิติของโพรงสมองด้านข้างซึ่ งเป็ นผลิ ตผลจากงานวิจยั นี้ สามารถ
นาไปใช้ศึกษาและวิเคราะห์ทางการแพทย์ เช่นการทานายการเกิดโรคต่าง
ๆ ได้ต่อไป

การสร้ างภาพด้วยสนามแม่ เ หล็ ก ไฟฟ้ า หรื อการสร้ างภาพ
ด้ว ยเอ็ม อาร์ ไ อแบบสามมิ ติ เ ป็ นเทคโนโลยีที่ มี ก ารน ามาใช้ ก ัน อย่า ง
แพร่ ห ลาย ภาพเอ็ ม อาร์ ไ อมี ป ระโยชน์ ส าหรั บ วงการแพทย์ใ นการ
วินิจฉัยโรคเฉพาะทาง เนื่ องจากแพทย์สามารถนาภาพเอ็มอาร์ ไอมาใช้
การวิ เ คราะห์ อ วัย วะต่ า ง ๆ เพื่ อ ช่ ว ยในการวิ นิ จ ฉัย โรค ส าหรั บ การ
วิเคราะห์ภาพเอ็มอาร์ไอของสมอง โดยปกติแพทย์ผเู้ ชี่ ยวชาญจะพิจารณา
อวัยวะต่าง ๆ ภายในสมอง แต่การพิจารณารายละเอียดของอวัยวะต่าง ๆ
ภายในสมองจากภาพเอ็ม อาร์ ไอนั้น ท าได้ยาก เนื่ องจากอวัย วะต่ าง ๆ
ภายในสมองมีความเข้มสี ที่ใกล้เคียงกันและมีส่วนที่ติดต่อกันหลายส่ วน
ดังนั้นบทความนี้ จึงเสนอวิธีการแบ่งส่ วนของสมองจากภาพเอ็มอาร์ ไอ
สามมิ ติ โดยมุ่งเน้น ไปที่ ก ารแบ่ งส่ วนโพรงสมองด้านข้าง เนื่ องจากมี
งานวิ จ ั ย น าเสนอว่ า รู ปทรงและขนาดของโพรงสมองด้ า นข้ า งมี
ความสัม พันธ์ ก ับ โรคบางโรค เช่ น โรคลมชัก [1] ซึ่ งภาพสามมิติข อง
โพรงสมองด้า นข้า งซึ่ งเป็ นผลิ ต ผลของงานวิ จ ัย นี้ สามารถน าไปใช้
วิเ คราะห์ ศึ กษาเพื่ อท านายโรคต่าง ๆ ต่ อไปได้ ตัวอย่างของภาพโพรง
สมองด้านข้างแสดงได้ดงั รู ปที่ 1 [2]
โครงสร้ างของบทความนี้ มีดงั นี้ หัวข้อที่ 2. นาเสนอทฤษฎี
และงานวิจยั ที่ เกี่ ยวข้อง หัวข้อที่ 3. นาเสนอวิธีการแบ่งส่ วนโพรงสมอง
ด้านข้าง หัวข้อที่ 4. นาเสนอวิธีการประเมินผลการดาเนิ นงาน และหัวข้อ
ที่ 5. นาเสนอผลสรุ ปและการต่อยอดงานวิจยั ในอนาคต

คาสาคัญ: การแบ่งส่ วนภาพ, โพรงสมองด้านข้าง, การกาหนดเกณฑ์ข้ นั
ต่า, ขั้นตอนวิธีฟลัดฟิ ล, ภาพเอ็มอาร์ไอสามมิติ

Abstract
This paper presents a method to segment lateral ventricles
from 3-D MRI scan. Thresholding technique and Flood Fill algorithm
are applied to identify shape and size of the lateral ventricles which will
then be collected in a form of coordinate points (X, Y, Z) in 3-D
system. The experimental result indicates that the lateral ventricles
segmented from the proposed method are accurate when comparing to
those manually segmented by an expert. The segmented lateral
ventricles can be analysed and studied further in order to predict some
medical conditions.
Keywords: Image Segmentation, Lateral Ventricles, Thresholding,
Flood Fill Algorithm, 3-D Magnetic Resonance Imaging

รู ปที่ 1 โพรงสมองด้านข้าง
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โดยในงานวิ จยั นี้ จะพิ จารณาเฉพาะแกน Sagittal เนื่ องจาก
เป็ นแกนที่โพรงสมองด้านข้างถูกสังเกตเห็นได้ชดั เจนที่สุด

2. ทฤษฏีและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้ อง
ในส่ วนของทฤษฎี แ ละงานวิจยั ที่ เ กี่ ยวข้อง สามารถแบ่งได้
เป็ นสามหัวข้อย่อย ได้แก่ การสร้ างภาพด้วยสนามแม่เหล็กไฟฟ้ า โพรง
สมองด้านข้าง และงานวิจยั ที่ เกี่ ยวข้องกับการแบ่งส่ วนโพรงสมองจาก
ภาพเอ็มอาร์ไอสามมิติ ซึ่ งถูกนาเสนออย่างเป็ นลาดับดังต่อไปนี้

2.1 การสร้ างภาพด้ ว ยเอ็ ม อาร์ ไอ (Magnetic Resonance
Imaging)
การสร้ างภาพด้วยเอ็มอาร์ ไอใช้ในการตรวจวินิจฉัยร่ องรอย
โรคของผูป้ ่ วย การสร้างภาพเอ็มอาร์ ไออาศัยคุณสมบัติความเป็ นแม่เหล็ก
ของไฮโดรเจนอะตอมซึ่ งเป็ นส่ วนประกอบหลัก ที่ อยู่ภายใน ร่ างกาย
มนุ ษย์ เช่ น โมเลกุลของน้ า (H2O) เป็ นต้น เมื่ อผูร้ ั บ การตรวจเข้าไปอยู่
ภายใต้สนามแม่เ หล็ก ไฟฟ้ า เครื่ องจะส่ งสัญญาณคลื่ นวิทยุที่มีค วามถี่
จาเพาะเข้าไปกระตุน้ อวัยวะที่ ถูกตรวจ เมื่ออวัยวะนั้น ๆ ถูกกระตุน้ จะมี
การเปลี่ ย นแปลงระดั บ พลั ง งานที่ เ รี ยกว่ า การก าทอน (Resonance)
หลัง จากนั้น ไฮโดรเจนอะตอมภายในร่ า งกายจะมี ก ารคายพลัง งาน
อุปกรณ์รับสัญญาณจะทาหน้าที่รับสัญญาณและแปลงเป็ นสัญญาณภาพ
ต่อไป [3]

2.2 โพรงสมองด้ านข้ าง (Lateral Ventricles)
โพรงสมองเป็ นช่ อ งภายในสมอง ซึ่ งเป็ นที่ อ ยู่ข องน้ า เลี้ ย ง
สมองและไขสัน หลัง โพรงสมองประกอบด้ว ย โพรงสมองด้า นข้า ง
โพรงมองที่สาม และโพรงสมองที่สี่ แต่โพรงสมองด้านข้างนับเป็ นโพรง
สมองที่มีขนาดใหญ่ที่สุดซึ่งเชื่ อมต่อกับโพรงสมองที่สาม [4] โพรงสมอง
ด้านข้างแบ่งออกเป็ น 2 ข้าง คือ ข้างซ้ายและข้างขวา ซึ่ งมีงานวิจยั หลาย
งานระบุว่า ขนาดและรู ปร่ างของโพรงสมองด้านข้างมีความสัมพันธ์กบั
โรคบางชนิดเช่น โรคลมชัก โรคอัลไซเมอร์ เป็ นต้น [1, 4, 5]

2.3 งานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้ อง
สาหรับงานวิจยั ที่ เกี่ ยวข้องกับการแบ่งส่ วนโพรงสมองด้าน
ข้าง Long et al. [6] ได้นาเสนอวิธีการแบ่งส่ วนโพรงสมองด้านข้างและ
โพรงสมองที่สามโดยใช้วิธีการกาหนดค่าขีดแบ่งแบบพลวัต ซึ่ งวิธีการที่
นาเสนอไม่สามารถแยกโพรงสมองด้านข้างออกจากโพรงสมองที่สามได้
อีก ทั้งยังไม่ได้นาเสนอวิ ธีก ารประเมิ น ผลการแบ่งส่ วน จึ งไม่ ทราบว่า
ผลลัพธ์ที่ได้จากวิธีการที่นาเสนอมีความแม่นยาเพียงใด

รู ปที่ 2 ขั้นตอนการทางานของวิธีการแบ่งส่ วนโพรงสมองด้านข้าง
B. ภาพตัดขวางที่ได้จากขั้นตอนที่ 1 นั้นแสดงในรู ปที่ 3 ภาพที่
ได้มานั้นไม่ได้เป็ นไปตามขนาดจริ ง ขั้นตอนนี้ จึงทาการปรับ
ขนาดของภาพตัดขวางที่ได้ ให้เป็ นภาพขนาดจริ ง เพื่อให้ง่าย
ต่อการระบุรูปร่ างและขนาดของโพรงสมองด้านข้าง ผลลัพธ์
ที่ได้ของขั้นตอนนี้ แสดงได้ดงั รู ปที่ 4
C. กาจัดสัญญาณรบกวนโดยใช้วิธีการ Gaussian Filter
D. แปลงภาพเป็ นภาพสี ข าวด าโดยใช้วิ ธี ก าหนดเกณฑ์ข้ นั ต่ า
(Thresholding)
E. เมื่อได้เป็ นภาพขาวดาแล้ว นาภาพที่ได้ไปเน้นเส้นขอบโดยใช้
วิธี Canny Edge Detection ผลลัพธ์แสดงได้ดงั รู ปที่ 5
F. ระบุรูปร่ างและขนาดของโพรงสมองด้านข้างโดยใช้ข้ นั ตอน
วิธีฟลัดฟิ ล

3. วิธีการแบ่ งส่ วนโพรงสมองด้ านข้ าง
วิธีการแบ่งส่ วนโพรงสมองด้านข้างจากภาพเอ็มอาร์ ไอสาม
มิติที่นาเสนอ ประกอบด้วยขั้นตอนต่าง ๆ ดังแสดงในรู ปที่ 2 ซึ่ งสามารถ
สรุ ปได้ดงั นี้
A. รวบรวมภาพสมองจากเอ็มอาร์ ไอสแกน โดยแต่ละไฟล์เอ็ม
อาร์ไอสแกนประกอบไปด้วยภาพตัดขวางจากสามแกนได้แก่
Sagittal (ซ้ายไปขวา) Coronal (หน้าไปหลัง) และ Transverse
(บนลงล่ าง) แต่ ละแกนประกอบไปด้วย 256 ภาพ (Slices)
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G. ท าซ้ าตั้ง แต่ ข้ ัน ตอนที่ B. – F. จนครบทุ ก ภาพของแกน
Sagittal ซึ่งผลลัพธ์จะถูกเก็บอยูใ่ นรู ปของจุดพิกดั (X, Y, Z)
H. นามาสร้างเป็ นภาพ 3 มิติ โดยใช้ซอฟต์แวร์ MeshLab [7] ใน
การแสดงผลภาพดังตัวอย่างในรู ปที่ 6

การกาหนดค่ าขีดแบ่ ง (Thresholding)
วิ ธี ก ารเปลี่ ย นภาพสี เ ทาเป็ นภาพสี ข าวด าโดยใช้ วิ ธี ก าร
กาหนดค่าขีดแบ่งเป็ นไปตามสมการดังนี้ [8]
𝑓(𝑥 𝑦)

{

𝑖𝑓(𝑥 𝑦)
𝑖𝑓(𝑥 𝑦)

𝑇ℎ𝑟𝑒𝑠ℎ𝑜𝑙𝑑
𝑇ℎ𝑟𝑒𝑠ℎ𝑜𝑙𝑑

เมื่อ f(x,y) เป็ นค่าความเข้มของจุดภาพที่ตาแหน่งจุดภาพ (x, y)
และ Threshold เป็ นค่าขีดแบ่งที่ถูกกาหนด
จากสมการข้างต้นสรุ ปได้ว่า ถ้าค่าความเข้มของจุดภาพมี ค่า
มากกว่าค่าขี ดแบ่งที่กาหนด ค่าความเข้มของจุดภาพจะถูกปรับค่าเป็ น 1
แต่ถ้าค่ าความเข้มของจุดภาพมี ค่ าน้อยกว่าค่ าขี ดแบ่ง ค่ าความเข้ม ของ
จุดภาพจะถูกปรับค่าเป็ น 0 ในงานวิจยั นี้ ค่าของเกณฑ์ข้ นั ต่าที่ถูกนามาใช้
คือ 0.3 ซึ่ งเป็ นค่าที่ ได้มาจากการทดลองว่าเป็ นค่าที่ ทาให้เส้นขอบของ
วัตถุชดั ที่สุดสาหรับชุดข้อมูลชุดนี้

รู ปที่ 3 ตัวอย่างภาพตัดขวางบนแกน Sagittal

การระบุตาแหน่ งของโพรงสมองด้ านข้ างโดยขั้นตอนวิธีฟลัดฟิ ล
ขั้นตอนการทางานของขั้นตอนวิธีฟลัดฟิ ลแสดงได้ดงั รู ปที่ 7
ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ [9]
A. กาหนดจุดเริ่ มต้น (X, Y) เป็ นจุดอ้างอิง (Seed Point) โดยที่
จุดเริ่ มต้นจะต้องอยูใ่ นขอบเขตของโพรงสมองด้านข้าง

รู ปที่ 4 ภาพที่ได้หลังจากการปรับขนาดและหมุนภาพ

B. เก็บค่าสี ของจุดเริ่ มต้น เพื่อใช้เป็ นค่าสี อา้ งอิง
C. เปรี ยบเทียบค่าสี ของจุดอ้างอิงกับจุดถัดไป ถ้าค่าสี เหมือนกัน
จะทาขั้นตอน D. แต่ถา้ ค่าสี ไม่เหมือนกันจะจบการทางาน

รู ปที่ 5 ภาพที่ได้หลังจากใช้วิธี Canny Edge Detection

รู ปที่ 6 ภาพโพรงสมองด้านข้างที่ได้จากวิธีการที่นาเสนอ
ขั้นตอนที่ ส าคัญของวิ ธีก ารแบ่งส่ วนโพรงสมองด้านข้างที่
นาเสนอคือ การปรับภาพเป็ นสี ข าวดาโดยใช้วิธีการก าหนดค่ าขี ด แบ่ ง
และการระบุรูปร่ างและขนาดของโพรงสมองด้านข้างโดยใช้ข้ นั ตอนวิธี
ฟลัดฟิ ล ซึ่งรายละเอียดของทั้งสองขั้นตอนมีดงั ต่อไปนี้

รู ปที่ 7 ขั้นตอนการทางานของขั้นตอนวิธีฟลัดฟิ ล
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D. บันทึกตาแหน่ งของโพรงสมอง (จุดพิกดั (X, Y, Z)) โดยจุด

5. สรุปผลการดาเนินงาน

พิกดั X, Y คือตาแหน่งของจุดพิกเซลของภาพตัดขวางลาดับที่

งานวิ จ ัย นี้ น าเสนอวิ ธี ก ารระบุ ข นาดและรู ป ร่ า งของโพรง
สมองด้านข้าง โดยนาเอาเทคนิ ค การก าหนดค่าขี ดแบ่ งและขั้นตอนวิ ธี
ฟลัดฟิ ลมาประยุกต์ใช้ จากการทดลองพบว่าวิธีการที่ทาเสนอได้ผลลัพธ์
เป็ นที่ น่าพอใจ ซึ่ งการระบุขนาดและรู ปร่ างของโพรงสมองด้านข้างได้
อย่างแม่นยาจะช่ วยให้ผเู ้ ชี่ ยวชาญสามารถนาภาพโพรงสมองด้านข้างไป
วิเคราะห์ และทานายร่ องรอยของการเกิ ดโรคต่าง ๆ ต่อไปได้ ข้อจากัด
ของงานวิจยั นี้ คือ ขั้นตอนวิธีฟลัดฟิ ลจะใช้งานได้ดีกบั ภาพที่ วตั ถุ มีเส้น
ขอบต่อเนื่ องกัน ในกรณี ที่เส้นขอบของวัตถุไม่ต่อเนื่ องกัน จาเป็ นต้องมี
การเพิ่มขนาดของจุดอ้างอิ งให้ใหญ่ข้ ึนเพื่อไม่ให้การระบุตาแหน่ งของ
วัตถุ ท ะลุ เ ลยขอบของวัตถุ ไป ซึ่ งการเพิ่มขนาดของจุด อ้างอิ งจะส่ งผล
กระทบต่ อความแม่ นยาในการระบุ ตาแหน่ งของวัตถุ โดยเฉพาะพื้น ที่
บริ เวณขอบของวัตถุที่มีความโค้งและมีขนาดเล็ก สาหรับงานวิจยั ที่จะถูก
พัฒนาต่อ คือการหาวิธีการแก้ไขปั ญหาดังกล่าวและดาเนิ นการทดลอง
เพิม่ เติมกับชุดข้อมูลเอ็มอาร์ ไอจานวนมากขึ้น

Z ของแกน Sagittal (มีท้ งั หมด 256 ภาพตัดขวาง)
E. เลื่อนไปจุดถัดไปตามขั้นตอนที่ F. ถึง I. เพื่อค้นหาจุดของค่าสี
ที่ เ หมื อนกัน กับ จุ ด อ้างอิ ง และก าหนดจุ ด อ้า งอิ งใหม่ แล้ว
ย้อนกลับไปทาขั้นตอน C.
F. เลื่อนไปด้านซ้าย (X-1, Y)
G. เลื่อนไปด้านล่าง (X, Y+1)
H. เลื่อนไปด้านขวา (X+1, Y)
I.

เลื่อนไปด้านบน (X, Y-1)

4. การประเมินผลการดาเนินงาน
การประเมินผลการดาเนิ นงานทาโดยการเปรี ยบเทียบขนาด
ของโพรงสมองด้านข้างที่ ได้จากการแบ่งส่ วนโดยวิธีการที่ นาเสนอกับ
การแบ่ ง ส่ ว นด้ว ยมื อ โดยผู ้เ ชี่ ย วชาญ 1 จากภาพเอ็ ม อาร์ ไ อของสมอง
จานวน 10 ภาพ ผลลัพธ์ที่ได้แสดงได้ดงั ตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 การเปรี ยบเทียบขนาดของโพรงสมองด้านข้าง
ลาดับ
สมอง
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ขนาดของโพรง
สมองที่ได้จาก
วิธีที่นาเสนอ
(mm3)
11.26
31.62
59.40
75.60
21.55
37.83
47.76
55.20
75.33
53.80

ขนาดของโพรง
สมองที่ได้จาก
ผูเ้ ชี่ยวชาญ
(mm3)
7.16
31.76
59.18
75.05
20.18
41.87
49.87
45.78
79.01
54.09

ความแตกต่าง
ระหว่างสองวิธี
(mm3)
4.10
0.14
0.22
0.55
1.37
4.04
2.11
9.42
3.68
0.29

จากผลลัพ ธ์ที่ ได้จะเห็ น ว่ าขนาดของโพรงสมองด้านข้า งที่ ได้มี ค วาม
ใกล้เคียงกันมาก และเมื่อทาการทดสอบทางสถิ ติโดยใช้ T-Test ที่ระดับ
ความเชื่อมัน่ 95% พบว่าขนาดของโพรงสมองด้านข้างที่ได้จากทั้งสองวิธี
แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสาคัญ จึ งอาจกล่ าวได้ว่าวิธีการแบ่งส่ วนโพรง
สมองด้านข้างที่นาเสนอมีความแม่นยาเป็ นที่น่าพอใจ
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ควิสเควสโก เกมตอบคาถามแบบอิงตาแหน่ ง
Quiz Quest Go : A location-based quiz game
1
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2
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geographic points on earth, and check and evaluate learners' answers. On
the learner's part, it is an Android application. Learners use their global
positioning system function on their smartphones to scan for questions
and answer them. The prize will be rewarded to learners for each correct
answer. Learners can review all questions they have answered. In
addition, the arena system that allows learners to bring their pets to fight
is also developed. Fighting in the arena is done by bringing questions that
each learner has answered right to ask each other. Using this arena
system encourage learners to review the subject by themselves. The
developed application can also be applied to other quiz related activities
such as excursion and promotion of tourist attractions in a province.

แอปพลิ เคชันบนสมาร์ ทโฟนที่ พฒั นาขึ้นมาเพื่ อช่ วยด้านการ
เรี ยนการสอนในปั จจุบนั ส่ วนใหญ่ถูกพัฒนาขึ้นมาใช้สนับสนุ นการเรี ยน
ภายในห้องเรี ยนเท่านั้น งานวิจยั นี้ มีจุดประสงค์เพื่อพัฒนาแอปพลิเคชันซึ่ ง
รองรับทั้งการเรี ยนการสอนในห้องเรี ยนและนอกห้องเรี ยน โดยแอปพลิ เค
ชันที่พฒั นาขึ้นอยูใ่ นรู ปแบบเกมที่ ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอา้ งอิ งตาแหน่ ง
บนพื้นโลก โดยแอปพลิ เ คชัน จะแบ่ งออกเป็ นสองฝั่ งคื อฝั่ งผู ้ส อนและ
ผูเ้ รี ยน โดยฝั่ งผูส้ อนจะเป็ นเว็บ แอปพลิ เ คชัน ที่ ใ ช้เ พื่ อ สร้ า งค าถาม ส่ ง
คาถามไปยังจุดภูมิศาสตร์ จริ งบนโลก และตรวจสอบและประเมินคาตอบ
ของผูเ้ รี ยน ในส่ วนของผูเ้ รี ยนจะเป็ นแอนดรอยด์แอปพลิเคชัน โดยผูเ้ รี ยน
จะใช้ความสามารถในการอ้างอิงตาแหน่งบนพื้นโลกของสมาร์ ทโฟนเพื่อ
หาคาถามที่ผูส้ อนส่ งมาและตอบคาถามดังกล่ าว โดยผูเ้ รี ยนจะได้รางวัล
เมื่อตอบคาถามถูก ผูเ้ รี ยนสามารถทบทวนคาถามที่ตวั เองตอบไปแล้วได้
นอกจากนี้ ในเกมยังมีระบบลานประลองเพื่อให้ผเู ้ รี ยนนาสัตว์เลี้ยงมาต่อสู ้
กัน ซึ่ งการต่อสู้กนั ก็คือการนาคาถามที่ผเู ้ รี ยนแต่ละคนตอบถูกต้องมาแล้ว
มาถามกัน เอง ระบบลานประลองนี้ จะช่ ว ยกระตุ ้น ให้ ผู้เ รี ยนทบทวน
บทเรี ยนด้วยตัวเอง แอปพลิ เคชันที่ พฒั นาขึ้นในงานวิ จยั นี้ ยังสามารถ
นาไปประยุกต์กบั กิจกรรมตอบคาถามในรู ปแบบอื่น ๆ เช่ นกิ จกรรมทัศน
ศึกษา และการโปรโมทแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัด

Key Words : education game, location-based application, quiz related
application

1.บทนา
ในปั จจุบนั ได้มีการใช้งานสมาร์ ทโฟนมาร่ วมกับการเรี ยนการ
สอนเพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการเรี ยนการสอน โดยได้มีการพัฒนา แอป
พลิ เคชันและเว็บไซต์ที่ส นับ สนุ นการเรี ยนการสอนขึ้น มามากมาย โดย
แอปพลิ เคชันและเว็บไซต์ดงั กล่าวก็อาจอยูใ่ นรู ปแบบของอีเลิ ร์นนิ ง หรื อ
เกมการศึ กษา โดยจุดประสงค์ของแอปพลิ เคชันเหล่านี้ ก็คืออานวยความ
สะดวกให้กบั ทั้งผูส้ อนและผูเ้ รี ยน เช่ นการกระตุน้ ให้ผเู ้ รี ยนมีส่วนร่ วมใน
ชั้นเรี ยน และสามารถทาแบบทดสอบออนไลน์ได้ ส่ วนผูส้ อนก็สามารถที่
จะทราบได้ว่าผูเ้ รี ยนมีความเข้าใจในบทเรี ยนหรื อไม่เป็ นต้น อย่างไรก็ตาม
แอปพลิ เคชันที่ มีอยู่ในปั จจุบนั ส่ วนใหญ่จะถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อการเรี ยน
การสอนภายในห้องเรี ยน
เทคโนโลยี อ้ า งอิ ง ต าแหน่ ง บนพื้ น โลก (Global Positioning
System) หรื อเรี ยกสั้น ๆ ว่าจีพีเอส (GPS) บนสมาร์ ทโฟนมีความก้าวหน้า
อย่างมาก ซึ่ งการใช้จีพีเอสนั้นมี ประโยชน์มากกับการใช้งานในกิ จกรรม
ต่าง ๆ ที่อยูภ่ ายนอกอาคาร ไม่วา่ จะเป็ นแอปพลิเคชันที่ใช้ในชี วิตประจาวัน
อย่างระบบนาทาง (Navigator) ในรถยนต์ หรื อโปรแกรมเพื่อความบันเทิง

คาสาคัญ: เกมการศึกษา, แอปพลิเคชันแบบอิงตาแหน่ง,
แอปพลิเคชันตอบคาถาม

Abstract
At present, most of the learning-supported applications on a
smart phone were developed for using only inside a classroom. The
purpose of this research is to develop an application that can be applied
for both in-the-classroom and off-the-classroom learning. The developed
application is in the form of a game that relies on global positioning
system technology. The application is divided into two sides: the
instructor and the learner. The instructor side is a web application that
allows an instructor to create questions, submit them to desired
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อย่างเกม ซึ่ งเกมที่ใช้ระบบจีพีเอสและได้รับความนิ ยมอย่างมากเกมหนึ่ ง
คือ PokemonGo ซึ่ งเป็ นเกมที่ ใช้ระบบจี พีเ อสในการให้ผูเ้ ล่ นค้นหาและ
ตามจับมอนสเตอร์ (monster) ตามสถานที่ ต่าง ๆ ซึ่ งทาให้ ผูท้ ี่ เ ล่ น เกมมี
กิจกรรมที่ออกมาทาร่ วมกันภายนอกอาคาร อย่างไรก็ตามจุดประสงค์ของ
เกมนี้ก็คือเพื่อความบันเทิงอย่างเดียวเท่านั้น

2.2 Socrative
Socrative คือ แอปพลิ เคชันสาหรับถาม-ตอบคาถามออนไลน์
เพื่ อเป็ นเครื่ องมื อช่ วยเหลื อผูส้ อนในการเพิ่ม การตอบสนองของผูเ้ รี ยน
โดยมี ท้ งั เวอร์ ชันที่ เป็ นเว็บแอปพลิเคชัน และโมบายแอปพลิเคชันทั้งบน
ระบบปฏิบตั ิการแอนดรอยด์และระบบปฏิบตั ิการไอโอเอส มีรูปแบบของ
คาถามที่หลากหลาย และสามารถดูผลของการตอบได้แบบทันที Socrative
แบ่ งแอปพลิ เ คชัน เป็ นสองฝั่ งคื ออาจารย์แ ละนัก เรี ยน โดยฝั่ งอาจารย์มี
หน้าที่ ใ นการสร้ างค าถามและดู ผลจากการตอบของนัก เรี ยน ส่ วนของ
นักเรี ยนใช้สาหรับตอบคาถามที่ทางฝั่ งอาจารย์ต้ งั ไว้ แต่ Socrative นั้นไม่
เหมาะกับการถามตอบนอกห้องเรี ยน

จากที่กล่าวมาผูว้ ิจยั จึ งมี แนวคิ ดที่ จะพัฒนาแอปพลิ เคชัน ด้าน
เกมการเรี ยนการสอนที่ ใช้ได้ก ับกิ จกรรมทั้งในและนอกห้องเรี ยน โดย
ประยุกต์แนวคิดของการใช้จีพีเอส ผูส้ อนสามารถวางคาถามไว้ในตาแหน่ ง
ใด ๆ ก็ได้ท้ งั ภายในและภายนอกอาคาร ผูเ้ รี ยนมี หน้าที่ ตามหาและตอบ
คาถาม ซึ่ งถ้าตอบคาถามถูกต้องก็จะได้รางวัลในเกม นอกจากนี้ ยงั มีระบบ
ที่จะช่วยกระตุน้ ให้ผเู้ รี ยนได้ทบทวนบทเรี ยนด้วยกัน ซึ่ งอยูใ่ นรู ปแบบการ
น าค าถามมาถามกัน เองเพื่ อ แข่ ง ขัน กัน ในส่ ว นของผู ้ส อนจะสามารถ
ติ ดตามและประเมิ นได้ว่าผูเ้ รี ยนเข้าใจบทเรี ยนหรื อไม่ จากค าตอบของ
ผูเ้ รี ยน แอปพลิเคชันนี้ ยงั สามารถนาไปประยุกต์กบั กิ จกรรมตอบคาถามใน
รู ปแบบอื่น ๆ เช่นกิจกรรมทัศนศึกษา โดยอาจารย์สามารถส่ งคาถามไป

จากที่ ก ล่ า วมา ทางผู ้วิ จ ัย จึ ง น าแนวคิ ด ของการใช้จี พี เ อสมา
ประยุกต์ร่วมกับแนวคิดของโปรแกรมตอบคาถามออนไลน์ เพื่อได้แอปพลิเคชันที่สนับสนุนการเรี ยนการสอนแบบที่มีกิจกรรมนอกห้องเรี ยนได้

ยังสถานที่ที่จะให้นกั เรี ยนไปทัศนศึกษา เพื่อให้นกั เรี ยนได้คน้ คว้าหา
คาตอบของคาถามซึ่ งเกี่ยวข้องกับสถานที่น้ นั ยิ่งไปกว่านั้นจังหวัดที่
ต้อ งการโปรโมทแหล่งท่อ งเที่ยวของตัวเองก็อาจจัดกิ จกรรมตอบ
คาถามเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวเป็ นต้น

3.การออกแบบและพัฒนาระบบ
ภาพรวมของแอปพลิเคชันควิสเควสโกแสดงได้ดงั รู ปที่ 1

2.ทฤษฎีทเี่ กีย่ วข้ อง
หั ว ข้อ นี้ จะกล่ า วถึ ง แอปพลิ เ คชัน เกมที่ น าระบบจี พี เ อสมา
ประยุก ต์ใ ช้ห นึ่ งตัวได้แ ก่ PokemonGo และแอปพลิ เ คชัน ที่ เกี่ ยวกับ การ
สนับสนุนการเรี ยนตัวหนึ่ งได้แก่ Socrative ซึ่ งผูว้ ิจยั ได้วิเคราะห์ขอ้ ดี และ
ข้อจากัดของแอปพลิเคชันทั้งสองตัวนี้ เพื่อเป็ นแนวทางในการพัฒนาแอปพลิเคชันในงานวิจยั นี้
2.1 PokemonGo [1]

รู ปที่1 ภาพรวมของระบบควิสเควสโก

PokemonGo เป็ นแอปพลิเคชันเกมบนสมาร์ ทโฟน ซึ่ งมีการนา
ระบบจีพีเอสมาใช้ให้เป็ นประโยชน์นอกเหนื อจากการหาเส้นทางทัว่ ไป
จะเห็ นได้ว่าควิส เควสโก มี การแบ่งส่ วนการท างานหลักๆ 3
โดย PokemonGo เป็ นเกมที่ ใ ห้ ผูใ้ ช้งานออกไปจับ มอนสเตอร์ ที่ เ รี ยกว่า
ส่ วน โดยแบ่งเป็ นเซิ ร์ฟเวอร์ เว็บแอพลิ เคชันฝั่งอาจารย์ และแอปพลิเคชัน
โปเกมอน ตามสถานที่ต่างๆ โดยใช้ระบบ GPS ในการระบุตาแหน่ ง และ
เกมฝั่งนักเรี ยนซึ่งในแผนภาพจะแสดงฟังก์ชนั การทางานในแต่ละส่ วน
น าโปเกมอนที่ จ ับ ได้น้ ัน มาเล่ น แข่ ง กับ ผู ้เ ล่ น คนอื่ น ท าให้ เ กิ ด ความ
ทางผูว้ ิจยั ต้องการให้แอพลิ เคชันฝั่งนักเรี ยนมีความเป็ นเกมให้
สนุกสนานและพบปะกัน PokemonGo จัดเป็ นแอปพลิเคชันที่ได้รับความ
มากที่สุด เพื่อลดความตรึ งเครี ยดของผูใ้ ช้และต้องการใช้เอนจินตัวเดี ยวกับ
นิ ยมเป็ นอย่างมากเนื่ องจากมีความแปลกใหม่ในการนาระบบนาทางมาใช้
แอปพลิเคชันต้นแบบอย่าง PokemonGo จึงเลือกใช้ Unity3D ในการพัฒนา
และได้ถูกจัดเป็ นแคมเปญ เช่นการรณรงค์ให้ออกมาออกกาลังกายข้างนอก
แอปพลิเคชันฝั่งนักเรี ยน เหตุผลอีกประการหนึ่งที่เลือกใช้ Unity3D ก็คือมี
การโปรโมทสถานที่ ต่ า งๆ อย่างสวนสาธารณะเป็ นต้น อย่างไรก็ ต าม
กลุ่ มผูใ้ ช้งานเอนจิ นที่ สร้ าง api สาหรับการสร้ างแผนที่แบบเปิ ดเผยรหัส
PokemonGo ก็ยงั เป็ นแอปพลิ เคชันเกมที่มีลิขสิ ทธิ์ ทาให้ PokemonGo นั้น
(opensource) คื อ openstreetmap ที่ เ หมาะกับ การน ามาใช้ ใ นงานวิ จ ัย นี้
ไม่สามารถนามาประยุกต์ใช้ตามความต้องการ เช่ นการปล่ อยโปเกม่อน
ส่ วนเว็บแอปพลิเคชันในฝั่งอาจารย์พฒั นาโดยใช้ asp.net และใช้ MySQL
ตามจุดที่ตอ้ งการ และแอปพลิเคชัน ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อความบันเทิ งเป็ น
เป็ นระบบจัดการฐานข้อมูล
หลัก จึงอาจไม่สามารถนามาใช้ในด้านการศึกษาได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
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4.ผลการดาเนินการ
ควิสเควสโก เกมตอบคาถามแบบอิงตาแหน่ ง ถูกพัฒนาขึ้นโดย
แบ่งผูใ้ ช้ออกเป็ นสองกลุ่ มคื อ อาจารย์และนักเรี ยน โดยควิสเควสโกฝั่ ง
อาจารย์จะเป็ นเว็บแอปพลิเคชัน โดยส่ วนติดต่อกับผูใ้ ช้ของควิสเควสโกฝั่ง
อาจารย์จะเป็ นดังรู ปที่ 2 ซึ่งจะมีเมนูให้เลือกสามเมนูหลักๆคือเมนู Subject
จะเป็ นเมนูจดั การเกี่ยวกับการสร้ างวิชา เมนู ManageMember สาหรับการ
จัดการผูเ้ รี ยนที่ลงทะเบียนเรี ยนในรายวิชา เมนู Quiz เป็ นเมนูที่ใช้ในการ
สร้างคาถาม และรวมคาถามเป็ นแบบทดสอบ ดังรู ปที่ 3 การส่ งคาถามลง
บนสถานที่ จริ ง ผ่านการเลื อกจุดบนแผนที่ แ สดงดัง รู ปที่ 4 โดยการส่ ง
คาถามสามารถส่ง ณ จุดๆ นั้นได้เลย หรื อสุ่มจุดที่คาถามอยูภ่ ายในระยะ 10
เมตรได้ และเมนูสุดท้ายคือเมนู Report ที่แสดงคะแนนของนักเรี ยน โดย
จะแบ่ ง ออกตามรายวิ ช าและแบบทดสอบดัง รู ป ที่ 5 และยัง สามารถ
ตรวจสอบคาตอบที่นกั เรี ยนคนนั้นตอบได้

รู ปที่ 8 หน้าจอแสดงคะแนนของควิสเควสโก

5. สรุปผลการดาเนินงานและงานทีจ่ ะทาต่ อ
แอปพลิ เคชันควิสเควสโก เกมตอบคาถามแบบอิ งตาแหน่ งที่
พัฒนาขึ้นนี้ สามารถใช้เป็ นเครื่ องมือในการสนับสนุนการเรี ยนการสอนที่
มีกิจกรรมทั้งภายในและภายนอกห้องเรี ยน โดยแอปพลิ เคชันจะช่ วยเหลือ
อาจารย์ในการใช้เป็ นเครื่ องมือในการกระตุน้ นักศึกษาและเป็ นเครื่ องมือ
ช่วยให้การเรี ยนการสอนมีความน่าสนใจมากขึ้น แอปพลิเคชันนี้ พฒั นาขึ้น
โดยนาแนวคิดของการนาจีพีเอสมาใช้ในเกมของเกม PokemonGo และ
แนวคิดของการตอบคาถามแบบออนไลน์ของโปรแกรม Socrative มาใช้
โดยอาจารย์จะสร้างคาถาม และส่ งคาถามไปยังตาแหน่ งจริ งทางภูมิศาสตร์
เพื่อให้ ผูเ้ รี ยนไปท ากิ จกรรมนอกห้ อ งเรี ย น ค าตอบของนัก เรี ย นจะถู ก
ส่ ง กลับ มาในระบบเพื่ อ ให้ อ าจารย์ส ามารถประเมิ น ผลการเรี ยนรู ้ ข อง
นักเรี ยนได้ ในส่ วนของนักเรี ยนเนื่ องจากโปรแกรมอยูใ่ นรู ปแบบเกม และ
เป็ นการทากิ จกรรมนอกสถานที่ ด ังนั้น จะกระตุน้ ความสนใจได้ม ากขึ้ น
นอกจากนี้ ยงั มี ระบบลานประลองที่ ท างานโดยให้ นัก เรี ยนน าค าถามที่
ตัวเองตอบไปแล้วมาถามกันเองเพื่อแข่งขันกัน ซึ่ งจะกระตุน้ ให้นกั เรี ยน
ได้ทบทวนความรู ้ ที่ได้เรี ยนไปอย่างสม่ าเสมอ แอปพลิ เคชันนี้ ยงั สามารถ
นาไปประยุกต์ใช้กบั กิ จกรรมตอบคาถามประเภทอื่ น ๆ ได้เช่ นกิ จกรรม
ทัศ นศึ ก ษาของโรงเรี ยน หรื อการโปรโมทแหล่ งท่ องเที่ ยวที่ สาคัญของ
จังหวัดต่าง ๆ

รูปที่2 หน้าจอเมนูหลักควิสเควสโกฝั่งอาจารย์

รูปที่3 หน้าจอสร้างและจัดการคาถามของควิสเควสโก

รูปที่4 หน้าจอแผนที่การส่ งคาถามของควิสเควสโก

รูปที่5 หน้าจอรายงานคะแนนของควิสเควสโก
ในส่ วนควิส เควสโกฝั่ งนัก เรี ยนจะเป็ นแอปพลิ เ คชันเกมบน
สมาร์ ทโฟนที่นกั เรี ยนจะได้เลื อกมอนสเตอร์ เพื่อเป็ นสัตว์เลี้ยงและนาไป
ต่อสู้ โดยนักเรี ยนสามารถลงทะเบียนรายวิชา และค้นหาคาถามบนแผนที่
ดังรู ปที่ 6 เมื่อพบคาถามจะสามารถกดเข้าไปเพื่อตอบคาถามที่อาจารย์ โดย
คาถามจะเป็ นแบบปรนัย 4 ตัวเลือกดังรู ปที่ 7 โดยถ้าตอบคาถามถูกต้องก็
จะได้รางวัลเป็ นอาหารให้กบั มอนสเตอร์ของตัวเอง

สาหรับงานที่จะทาต่อไปนั้นก็คือการเพิ่มความหลากหลายของ
ประเภทของคาถาม และเนื่ องจากกรณี ศึกษาที่ผวู้ ิจยั ใช้ในตอนพัฒนาแอป
พลิ เ คชัน นี้ เป็ นสถานศึ ก ษาดัง นั้น ส่ ว นติ ด ต่ อ กับ ผู ้ใ ช้ ใ นฝั่ ง ผู ้ส อนจะมี
ลักษณะที่เหมาะสมกับการเรี ยนการสอน ซึ่งถ้าจะนาไปใช้กบั คาถาม ใน
ด้านอื่นจึงควรที่จะต้องปรับปรุ งส่ วนติดต่อกับผูใ้ ช้ให้เหมาะสมมากขึ้น

เมื่อตอบคาถามเสร็ จผูเ้ รี ยนสามารถเข้าไปดูคะแนนได้ดงั รู ปที่ 8 แล
สามารถดูคาตอบที่เคยตอบไว้ได้

เอกสารอ้ างอิง

รูปที่ 6 หน้าจอเมนูหลัก
ควิสเควสโกฝั่งนักเรี ยน

[1] Unity Quiz Game Tutorial
[Online]https://www.youtube.com/watchMv=5WRf9oXBX3E&list=PLc
Ghcxpz0PQj3Gjh7vqc5Sdc_aWUNveH1
[2] Multiplayer Checkers Tutorial – Unity 3D.
[Online] https://www.youtube.com/watch?v=93o_Ad5C5Ds
[3] Retrieving data from a WWW php call.

รู ปที่ 7 หน้าจอเล่นเกม
ตอบคาถามของควิสเควสโก
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[Online]https://answers.unity3d.com/questions/248797/retrieving-datafrom-a-www-php-call.html
[4] MapzenGo – Asset for makemap on unity.
[Online] https://glthub.com/bmkhy/MapzenGo
[5] Healthbar (Hltpoint bar, Lifepoint bar) – Game Mechanics – Unity 3D.
[Online]https://www.youtube.com/watch?v=9W0xLonwbLo&t=672s
[6] LoginSystem Tutorial – Pt. 1 (Unity 3D [C#]).
[Online] https://www.youtube.com/watch?v=5l02kT2o5mg
[7] Unity 5 –Easy Database 1 (Setting up our Database with Xampp).
[Online]https://www.youtube.com/watch?v=EByl95OMG2o&list=PLTm
4RoXO7ndjIPE8JXrJ9MjMfsJv956Qm
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การพัฒนาระบบสนับสนุนการเรียนแบบปฏิสัมพันธ์
Development of Active Learning Support System
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ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าเจ้ าคุณทหารลาดกระบัง
approach is to collect students’ responses. Currently, there are tools
available for such purpose. However, some of them are proprietary
technologies that cost too much, some of them are in the form of webbased or mobile applications that offer basic features for free but require
payment for more advanced features. This research aims to solve the
problems by developing a web-based application that provides
sufficient environment for active learning approach. Users, both
teachers and students can use web browsers installed on their devices
that can be computers, smart phones, or tablets to use the application.
The developed application is divided into three parts teacher, student,
and server. A teacher can send a question to the server program which
will forward the question to students’ devices and get back their
responses. The question types can be true/false, multiple choices, short
answer, likert scale and drawing. A teacher can record the responses as
an MS Excel file for later evaluation. The application also supports an
online quiz system. In addition to respond to a teacher’s question, a
student can leave comments such as do not understand the contents, or
the teacher teaches too fast.

บทคัดย่ อ
การเรี ยนแบบปฏิสัมพันธ์ได้รับการยอมรับว่าเป็ นวิธีการเรี ยน
ที่มีประสิ ทธิ ภาพมากกว่าการเรี ยนแบบบรรยายแบบดั้งเดิม ปั จจัยหลักที่
ท าให้ ก ารเรี ย นการสอนแบบนี้ ประสบความสาเร็ จก็คื อ การได้รับ การ
ตอบสนองจากผูเ้ รี ยน ในปั จจุบ ันมีเครื่ องมือหลายตัวที่ ถูกพัฒนาขึ้นมา
เพื่ อ จุ ด ประสงค์ ด ัง กล่ า ว อย่ า งไรก็ ต ามเครื่ อ งมื อ เหล่ า นี้ บางตัว เป็ น
เทคโนโลยี ที่ เป็ นของบริ ษัท ใดบริ ษัท หนึ่ ง ซึ่ ง มี ค่ า ใช้ จ่ายที่ สู งมากถ้า
ต้องการนามาใช้งาน บางตัวอยู่ในรู ปแบบของเว็บหรื อโมบายล์แอปพลิเค
ชัน ซึ่ งให้ ใช้ค วามสามารถพื้ น ฐานได้โ ดยไม่ เสี ย ค่ า ใช้จ่ าย แต่ จะเก็ บ
ค่าใช้จ่ายสาหรั บความสามารถในระดับสู ง งานวิจยั นี้ มีจุดประสงค์เพื่ อ
แก้ปั ญ หาดัง กล่ า ว โดยพัฒ นาเว็บ แอปพลิ เคชัน ที่ มี สภาพแวดล้อ มที่
เพียงพอสาหรับการเรี ยนแบบปฏิสัมพันธ์ ผูใ้ ช้ท้ งั ที่เป็ นผูส้ อนและผูเ้ รี ยน
สามารถใช้งานแอปพลิเคชันผ่านเว็บบราวเซอร์ ที่ติดตั้งบนอุปกรณ์ ที่ใช้
อยู่ ไม่ว่าจะเป็ นคอมพิวเตอร์ สมาร์ ทโฟน หรื อแทบเลต แอปพลิเคชันที่
พัฒนาขึ้น จะแบ่งเป็ นสามส่ วนคือส่ วนของผูส้ อน ส่ วนของผูเ้ รี ยน และ
ส่ วนเซิร์ฟเวอร์ โดยผูส้ อนจะสร้ างคาถาม และให้โปรแกรมที่เซิ ร์ฟเวอร์
ส่ งคาถามไปที่อุ ปกรณ์ ของผูเ้ รี ยนและเก็บ คาตอบที่ผเู ้ รี ยนตอบกลับมา
ประเภทของคาถามจะเป็ นแบบถูก/ผิด แบบปรนัย แบบอัตนัยซึ่งให้เขียน
ตอบแบบสั้น ๆ แบบกาหนดช่วง และแบบวาดรู ป ผูส้ อนสามารถจัดเก็บ
การตอบสนองจากผูเ้ รี ยนเป็ นไฟล์ข ้อมู ลของโปรแกรมไมโครซอฟท์
เอ็กซ์เซลล์เพื่อนามาประเมินผลในภายหลังได้ แอปพลิเคชันนี้ ยงั สามารถ
นามาใช้กับการสอบย่อยแบบออนไลน์ได้อีกด้วย และนอกจากที่ผเู ้ รี ยน
จะตอบคาถามที่ ผสู ้ อนถามมาแล้ว ผูเ้ รี ยนยังสามารถส่ งความคิดเห็ นไป
ให้ผสู ้ อนได้เช่นไม่เข้าใจเนื้ อหา หรื อผูส้ อนสอนเร็ วไปเป็ นต้น

Keywords: Active learning, Educational application, Web application

1. บทนา
การเรี ยนการสอนในแบบดั้งเดิมที่มีอาจารย์เป็ นผูบ้ รรยายหลัก
ในปั จ จุ บ ั น ถู ก มองว่า เป็ นวิ ธี ก ารเรี ย นการสอนที่ ไ ม่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
แนวคิด ของการเรี ยนแบบปฏิ สัม พัน ธ์ จึงถูก คิด ค้น ขึ้น มาเพื่ อแก้ปั ญหา
ดังกล่าว ซึ่ งหัวใจหลักของการเรี ยนแบบนี้ คือการที่ ให้ผเู ้ รี ยนได้มีส่วน
ร่ วมในการแสดงความคิ ด เห็ น หรื อ ค้น คว้า หาค าตอบด้วยตัวเอง โดย
ผูส้ อนจะทาหน้าที่ เป็ นผูต้ ้ งั คาถาม และวิเคราะห์ ว่าผูเ้ รี ยนมี ความเข้าใจ
เนื้ อหาหรื อไม่ ปั จจุบนั มีการพัฒนาเครื่ องมือเพื่อช่วยสนับสนุ นรู ปแบบ
การเรี ยนการสอนดังกล่าว โดยมีท้ งั ลักษณะที่เป็ นเครื่ องมือที่พฒ
ั นาขึ้น

คาสาคัญ: การเรี ยนแบบมีปฏิ สัมพัน ธ์ แอปพลิเคชันด้านการศึก ษา เว็บ
แอปพลิเคชัน
Abstract
Active learning is considered a better learning approach than the
traditional lectured-based. The key factor to the success of this learning
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โดยบริ ษัท ใดบริ ษัท หนึ่ ง ซึ่ ง จะมี ท้ ัง ส่ วนที่ เป็ นฮารด์ แ วร์ ที่ ใช้ในการ
โต้ต อบระหว่างผูเ้ รี ยนกับ ผูส้ อน และซอฟต์แวร์ ซ่ ึ ง ใช้ในการเก็ บ และ
วิเคราะห์ ค าตอบ ตัวอย่ า งของเครื่ อ งมื อ ในลัก ษณะนี้ เช่ น Clickers [5]
ปั ญหาหลักของการใช้เครื่ องมือในลักษณะนี้ คือมีค่าใช้จ่ายในการจัดซื้ อ
ระบบค่อนข้างสู ง เครื่ องมืออีกแบบหนึ่ งจะอยู่ในรู ปของเว็บแอปพลิเคชัน
หรื อโมบายล์ แ อปพลิ เ คชั น โดยเครื่ องมื อ ในลั ก ษณะนี้ ส่ ว นของ
โปรแกรมหลัก ที่ใช้ในการจัด การการเรี ยนแบบโต้ตอบ เช่น การจัดส่ ง
ตัวเลือกของคาถามไปยังหน้าจอของผูใ้ ช้ และการจัดเก็บคาตอบของผูใ้ ช้
อยู่บนเครื่ องเซิร์ฟเวอร์ และส่ วนที่ผสู ้ อนและผูเ้ รี ยนจะใช้งานระบบจะอยู่
บนเครื่ องไคลเอนต์ ซึ่งอาจจะเป็ นเครื่ องคอมพิวเตอร์ สมาร์ ทโฟน หรื อ
แทบเลต โดยการใช้งานระบบผูใ้ ช้สามารถใช้งานผ่านเว็บเบราเซอร์ ที่ติด
ตั้งอยู่ บนอุป กรณ์ หรื อใช้งานผ่านแอปพลิเคชัน ที่ ติดตั้งอยู่ บนอุป กรณ์
ตัวอย่างของแอปพลิเคชันในลักษณะนี้ เช่น Kahoot[1] และ Socrative[2]
ข้อดีของการใช้เครื่ องมือในลักษณะนี้ คือ มีค่าใช้จ่ายที่ไม่สูงมากเมื่อเทียบ
กับวิธีแรก เพราะเครื่ องมือที่ ใช้ในการติดต่ อกับระบบเป็ นสมาร์ ทโฟน
ทัว่ ๆไปที่สามารถเชื่อมต่ออิ นเทอร์ เน็ ต ได้ ซึ่ งในปั จจุบนั มีราคาที่ไม่สูง
มาก อย่างไรก็ตามปั ญหาหลักของเครื่ องมือในลักษณะนี้ ก็คือ ฟั งก์ชนั ที่
จาเป็ นในการจัดการการเรี ยนแบบปฏิสัมพันธ์ยงั มีไม่เพียงพอ หรื อแอปพลิเคชัน บางตัวให้ ใช้เพี ย งฟั ง ก์ชัน พื้ น ฐานแบบไม่คิ ด ค่ าใช้จ่าย แต่ ถ ้า
ต้องการใช้ฟังก์ชนั ในระดับสู งจะต้องเสี ยค่าบริ การ นอกจากนี้ การใช้งาน
ระบบดังกล่าวยังต้องมีการเชื่อมต่อกับระบบอินเทอร์ เน็ ตตลอดเวลาอี ก
ด้วย
งานวิจยั ชิ้นนี้ จึงถูกพัฒนาขึ้นเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าวโดยพัฒนา
เว็บ แอปพลิ เ คชั น ส าหรั บ สนั บ สนุ น การเรี ย นแบบปฏิ สั ม พั น ธ์ ที่ มี
ความสามารถที่เพียงพอในการจัดการการเรี ยนแบบโต้ตอบ มีส่วนติดต่อ
ที่เป็ นมิตรกับผูใ้ ช้ มีการติดตั้งระบบที่ง่าย โดยสามารถติดตั้งระบบลงบน
เครื่ อ งคอมพิ วเตอร์ ข องผูส้ อนเพื่ อ ให้ ท าหน้ า ที่ เป็ นเครื่ อ งเซิ ร์ ฟ เวอร์
จากนั้นผูเ้ รี ยนและผูส้ อนก็สามารถติดต่อเข้ากับเครื่ องเซิร์ฟเวอร์ ผา่ นทาง
เครื อข่ ายเฉพาะที่ท้ งั ที่ เป็ น แบบมีสายหรื อ ไร้ สายในห้ องเรี ยนได้ ท าให้
การเรี ยนการสอนสามารถทาได้ถึงแม้ในห้องเรี ยนจะไม่มีการเชื่อมต่อกับ
อินเทอร์ เน็ตก็ตาม

คุณ สมบัติในการสร้ างคาถามแบบออนไลน์ แ ละการใช้งานที่ ง่ายนี้ เอง
Kahoot จึงถูกนามาใช้เป็ นเครื่ องมือในการเรี ยนรู ้ แบบปฏิ สัมพันธ์ อย่าง
ง่าย ๆ ได้ สาหรับข้อจากัดของการใช้งาน Kahoot ก็คือการใช้งานจะต้อง
เชื่อมต่อผ่านอินเทอร์ เน็ตไปยังตัวเซิร์ฟเวอร์ ของ Kahoot และตัว Kahoot
ไม่ได้มีฟังก์ชนั อื่น ๆ ที่ช่วยในการเรี ยนแบบปฏิ สัมพันธ์ มากนัก เช่นไม่มี
ฟั งก์ชนั การลงทะเบียนนักเรี ยนเข้าชั้นเรี ยนและระบบยืนยันตัวตนของ
นักเรี ยน ซึ่ งทาให้ไม่สามารถนาไปประยุกต์ใช้ในเรื่ องของการสอบย่อย
แบบออนไลน์ได้

2.2 Socrative [2]
Socrative เป็ น แอปพลิเคชันที่ ถูก ออกแบบมาให้ รองรั บการ
เรี ย นแบบปฏิ สั มพัน ธ์ โดยในส่ ว นของไคลเอนต์ย ัง มี เวอร์ ชัน ที่ เป็ น
โมบายล์แ อปพลิ เคชัน ทั้ง บนระบบไอโอเอส (iOS) และแอนดรอยด์
(Android) ดัง นั้ นจะมี ฟั ง ก์ ชัน ที่ ส นั บ สนุ น การเรี ย นแบบปฏิ สัม พัน ธ์
มากกว่า Kahoot อย่างไรก็ตามยังมีขอ้ จากัดที่เหมือนกับ Kahoot ก็คือการ
ใช้งานจะต้องเชื่อมต่อผ่านอิ นเทอร์ เน็ ต นอกจากนี้ ถึงแม้จะมีฟั งก์ชนั ที่
หลากหลายกว่า Kahoot แต่ฟังก์ชนั เหล่านั้นเช่นการลงทะเบียนผูเ้ รี ยนเข้า
ชั้นเรี ยน ผูส้ อนจะต้องเป็ นสมาชิกแบบที่เสี ยค่าบริ การจึงจะทาได้
นอกจากข้อจากัดที่ได้กล่าวมาแล้ว ผูว้ ิจยั ยังพบว่า แอปพลิเคชันทั้งสองอนุ ญาตให้ผสู ้ อนเท่านั้นที่เป็ นผูต้ ้ งั คาถามและส่ งคาถาม แต่ถา้
ผูเ้ รี ยนมีค าถามหรื อ อยากแสดงความเห็ น อื่ น ๆ จะไม่ สามารถท าผ่า น
แอปพลิ เ คชัน ได้ จึ ง มี แ นวคิ ด ว่ า ควรพั ฒ นาฟั ง ก์ ชัน ให้ ผู ้เรี ย นได้ส่ ง
ข้อ คิ ด เห็ น หรื อ ค าถามกลับ ไปยัง ผู ้ส อนได้ เ พื่ อ ให้ ก ารเรี ย นรู ้ แ บบ
ปฏิสัมพันธ์มีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น

3. การพัฒนาระบบสนับสนุนการเรียนการสอนแบบ
ปฏิสัมพันธ์
ระบบการเรี ยนการสอนแบบปฏิ สัมพันธ์ที่พฒ
ั นาขึ้นเป็ นเว็บ
แอปพลิเคชันที่มีภาพรวมของระบบดังแผนภาพในรู ปที่ 1

2. ทฤษฎีทเี่ กีย่ วข้ อง
หัวข้อนี้ จะกล่าวถึงผลการศึกษาคุณสมบัติ ข้อดีและข้อจากัด
ของเว็บแอปพลิเคชันสองตัวที่มีส่วนสนับสนุ นการเรี ยนแบบปฏิสัมพันธ์
ได้แก่ Kahoot และ Socrative

2.1 Kahoot [1]
Kahoot เป็ นเครื่ องมือสร้ างเกมส์ ตอบคาถามออนไลน์ ที่ไม่มี
ค่าใช้จ่ายในการใช้งาน โดยสามารถใช้งานผ่านเว็บบราวเซอร์ บนเครื่ อง
คอมพิวเตอร์ หรื ออุปกรณ์เคลื่อนที่ที่สามารถเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตได้ ด้วย

รู ปที่ 1 ภาพรวมของระบบสนับสนุ นการเรี ยนการสอนแบบปฏิสมั พันธ์
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โดยจะเห็ น ว่าระบบสนั บ สนุ นการเรี ยนแบบปฏิ สัมพัน ธ์ จะ
แบ่ ง เป็ นสามส่ วนหลั ก ๆ คื อ เซิ ร์ ฟ เวอร์ ไคลเอนต์ ฝั่ ง ผู ้ส อน และ
ไคลเอนต์ฝ่ังผูเ้ รี ยน ซึ่ งในแผนภาพจะแสดงถึงฟั งก์ชนั การทางานหลัก
ของแต่ละส่ วน
ผูว้ ิจยั ต้องการใช้ภาษาโปรแกรมตัวเดียวกันในการพัฒนาทั้ง
ฝั่งไคลเอนต์และเซิ ร์ฟเวอร์ จึ งเลือ กใช้ภ าษา JavaScript โดยใช้ชุดการ
พัฒนาโปรแกรมที่ เรี ย กว่า MEAN Stack [6,7] ซึ ง หมายถึ ง เทคโนโลยี
หลักสี่ ตวั สาหรั บการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันด้วยภาษา JavaScript ได้แก่
AngularJs ซึ่งเป็ นเฟรมเวิร์คสาหรั บการพัฒนาโปรแกรมบนฝั่งไคลเอนต์
Node.js เป็ นสภาพแวดล้อมสาหรั บรัน โค้ด JavaScript บนฝั่งเซิ ร์ฟเวอร์
Express ซึ่ งเป็ นเฟรมเวอร์ กสาหรั บการสร้ างเว็บแอปพลิเคชันเพื่อให้รัน
ผ่าน Node.js และ MongoDB ซึ่งเป็ นระบบจัดการฐานข้อมูลที่เก็บข้อมูล
ในรู ปแบบ JSON (JavaScript Object Notation) ซึ่ งเป็ นรู ปแบบที่ง่ายต่ อ
การประมวลผลด้วยภาษา JavaScript ภาพรวมของ Mean Stack แสดงได้
ดังรู ปที่ 2

สามารถถามได้จากเมนู Quick Question หรื อ การสร้ า งแบบทดสอบ
ออนไลน์ จะมี 5 ประเภทได้แก่ ประเภทของคาถามจะเป็ นแบบถู ก/ผิด
แบบปรนัย แบบอัตนัยซึ่งให้เขียนตอบแบบสั้น ๆ แบบกาหนดช่วง และ
แบบวาดรู ป ซึ่ ง ตัวอย่า งการสร้ างค าถามแบบปรนั ย สามารถแสดงได้
ดังรู ปที่ 5

รู ปที่ 3 จอภาพหลักของโปรแกรมฝั่งผูส้ อน

รู ปที่ 4 ผลการตอบคาถามของผูเ้ รี ยน

รู ปที่ 2 Mean Stack
ที่มา: https://dzone.com/

4. ผลการดาเนินการ
แอปพลิเคชันสนับสนุ นการเรี ยนแบบปฏิสัมพันธ์ที่พฒ
ั นาขึ้น
จะมี ผู ้ใช้ส องกลุ่ ม คื อ ผู ้ส อนและผู ้เรี ย น โดยส่ ว นติ ด ต่ อ กั บ ผูใ้ ช้ข อง
โปรแกรมในฝั่งผูส้ อนแสดงได้ดงั รู ปที่ 3 ซึ่งจากเมนู ที่เตรี ยมไว้ให้จะเห็ น
ว่าผูส้ อนสามารถจัดการห้องเรี ยนได้จากเมนู Room สามารถถามคาถาม
ได้ในขณะที่ สอนจากเมนู Quick Question สามารถดึ งค าถามจากคลัง
ค าถามที่ เตรี ย มไว้ม าถามได้จ ากเมนู Question Storage ดู ผ ลการตอบ
ค าถามของผู ้เ รี ย นจากเมนู Live Result ให้ ผู ้เ รี ยนท าแบบทดสอบ
ออนไลน์ จากเมนู Quiz นอกจากนี้ ยังสามารถดูได้วา่ มีผเู ้ รี ยนถามคาถาม
หรื อให้ ความเห็ นใด ๆ หรื อไม่ จากส่ วนการแจ้งเตือ นComment หรื อ มี
ผูเ้ รี ยนคนใดบอกว่าสอนเร็ วเกินไป หรื อไม่เข้าใจบ้างหรื อไม่จากส่ วนการ
แจ้งเตือน Too Fast และ Don’t Understand สาหรั บตัวอย่างของจอภาพ
สาหรั บ ดู ผลการตอบค าถามของผูเ้ รี ย นแสดงได้ด ังรู ป ที่ 4 โดยผูส้ อน
สามารถจัดเก็บผลลัพธ์ลงในแฟ้ มข้อมูลของโปรแกรมไมโครซอฟท์เอ็กซ์
เซลล์เพื่ อ น ามาประเมิ น ผลภายหลัง ได้ สาหรั บ ประเภทของค าถามที่

รู ปที่ 5 การสร้างคาถามแบบปรนัย
ในส่ วนของผูเ้ รี ยนเมื่อเข้าสู่ ระบบจะได้จอภาพดังรู ปที่ 6 ซึ่ ง
จะเป็ นการรอคาถามจากผูส้ อน แต่ถา้ ผูเ้ รี ยนต้องการส่ งคาถามหรื อความ
คิดเห็ นให้ผสู ้ อนก็สามารถป้ อนคาถามและกดปุ่ ม Send หรื อถ้าต้องการ
บอกผูส้ อนว่าไม่เข้าใจหรื อสอนเร็ วไปก็สามารถกดปุ่ มที่โปรแกรมเตรี ยม
ไว้ให้ได้ตามต้องการ ซึ่ งความสามารถในส่ วนนี้ ไม่มีในเครื่ องมือที่มีอยู่
ในปั จจุบ ัน เมื่ อ ผูส้ อนส่ งค าถามมาให้ ห น้ า จอของผูเ้ รี ย นจะเปลี่ ย นไป
เพื่อให้ผเู ้ รี ยนตอบคาถามดังรู ปที่ 7
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รู ปที่ 6 จอภาพหลักของโปรแกรมฝั่งผูเ้ รี ยน

รู ปที่ 7 จอภาพสาหรับตอบคาถามจากผูส้ อน

5. สรุปผลการดาเนินงานและงานทีจ่ ะทาต่อไป
ระบบสนั บ สนุ น การเรี ย นแบบปฏิ สัม พัน ธ์ ที่ พ ัฒ นาขึ้ น ใน
งาน วิ จั ย นี้ มี ความสามารถ ที่ จ าเป็ น ทั้ งห มดส าหรั บก าร สร้ า ง
สภาพแวดล้อมการเรี ยนแบบปฏิสัมพันธ์ โดยที่ไม่ตอ้ งมีค่าใช้จ่ายในการ
ลงทุนด้านฮาร์ ดแวร์ ซอฟต์แวร์ หรื อการเชื่อมต่ออินเทอร์ เน็ต เนื่ องจาก
ระบบสามารถติดตั้งในลักษณะที่จาลองให้เครื่ องคอมพิวเตอร์ ของผูส้ อน
เป็ นเซิ ร์ฟเวอร์ และเครื่ องของผูเ้ รี ยนซึ่ งอาจเป็ นสมาร์ ทโฟนที่ไม่ตอ้ งมี
ประสิ ทธิ ภาพสู งมาก แต่มีความสามารถในการเชื่อมต่อเครื อข่ายเฉพาะที่
แบบไร้ สายก็สามารถเชื่อมต่ อเข้าสู่ ระบบได้ มีส่วนติด ต่อกับผูใ้ ช้ที่ ใช้
งานง่า ย ผูส้ อนสามารถเก็ บผลการตอบค าถามของผูเ้ รี ยนไปวิเคราะห์
เพื่ อ ให้ เข้าใจว่า ผูเ้ รี ย นส่ วนใหญ่ ไ ม่ เข้าใจหั วข้อ ใด สนั บ สนุ น การท า
แบบทดสอบแบบออนไลน์ นอกจากนี้ ยงั เปิ ดโอกาสให้ผเู ้ รี ยนได้ส่งความ
คิดเห็นกลับไปยังผูส้ อนได้ ซึ่งความสามารถนี้ ไม่มีในเครื่ องมือสนับสนุ น
การเรี ยนแบบปฏิสัมพันธ์ตวั ใดที่มีอยู่ในปั จจุบนั
สาหรั บ แผนงานที่จะท าต่อไปจากงานวิจยั นี้ ก็คื อการพัฒนา
โมบายล์แอปพลิเคชันในส่ วนของผูส้ อนและผูเ้ รี ยน เพื่อให้การใช้งานมี
ความสะดวกมากยิ่ ง ขึ้ น นอกจากนี้ ก็ คื อ การเพิ่ ม ความสามารถอื่ น ๆ
ที่ จาเป็ นต่ อ การเรี ย นแบบปฏิ สัม พัน ธ์ เช่ น การตอบค าถามในแบบที ม
เป็ นต้น
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บทคัดย่ อ
งานวิ จ ัย นี้ ได้ ป ระยุ ก ต์ ใ ช้ IoT, NETPIE และ LINE API เพื่ อ
ตรวจสอบค่าความชื้ นในโรงเรื อนเปิ ดดอกเห็ ดหลิ นจือ และควบคุมการเปิ ด
ปิ ดระบบการให้น้ าแบบสปริ งเกอร์ และแบบพ่นหมอกแบบอัตโนมัติ และ
สามารถดูขอ้ มูลค่าความชื้ นและการแจ้งเตือนการเปิ ดปิ ดผ่านสมาร์ ทโฟน ผล
การทดลองพบว่าระบบ IoT ที่ได้พฒั นาขึ้นสามารถทางานได้ถูกต้องแม่นยา

2. วัตถุประสงค์

คาสาคัญ: รู ปแบบบทความ, ขนาดตัวอักษร, รู ปแบบตัวอักษร

3. ระยะเวลาในการวิจยั และสถานทีใ่ นการวิจยั

Abstract

ระหว่างเดื อนธันวาคม 2559 ถึง กุมภาพันธ์ 2560 ณ โรงเรื อนเปิ ด
ดอกเห็ดหลินจือ สาขาพืชผัก มหาวิทยาลัย แม่โจ้ เชี ยงใหม่

เพื่ อประยุกต์ใช้ ระบบ IoT ในการตรวจสอบค่ าความชื้ นใน
โรงเรื อนเปิ ดดอกเห็ดหลินจือและควบคุมระบบการให้น้ าแบบสปริ งเกอร์ และ
พ่นหมอกแบบอัตโนมัติสามารถรายงานผลผ่านสมาร์ ทโฟนและคอมพิวเตอร์
โดยประยุกต์ใช้เซอร์วิส NETPIE และ LINE API

This research has applied using IoT, NETPIE and LINE API
to measure the humidity of Lingzhi mushroom farm and controlled
sprinkler and foggy pumps automatically. Humidity data and notify data
of sprinkler and foggy pumps can be monitored via mobile devices. The
results of our developed system worked correctly.

4. การทบทวนเอกสาร
IoT (Internet of things) หมายถึ งเครื อข่ ายของสิ่ งของต่ างๆ ที่ มี
วงจรอิเล็กทรอนิ กส์ ซอฟต์แวร์ เซ็นเซอร์ และการเชื่ อมต่อกับเครื อข่าย ฝังตัว
อยู่ และทาให้วตั ถุเหล่านั้นสามารถเก็บบันทึกและแลกเปลี่ ยนข้อมูลได้ โดย
อิ นเทอร์ เน็ ตของสรรพสิ่ งท าให้ ว ตั ถุ สามารถรั บรู ้ สภาพแวดล้อมและถู ก
ควบคุมได้จากระยะไกลผ่านโครงสร้ างพื้นฐานเครื อข่ายที่มีอยูแ่ ล้ว [1]
NETPIE (Network Platform for Internet of Everything) คื อ cloud
platform หรื อ platform as a service ที่ถูกออกแบบและพัฒนาขึ้นจาก NECTEC
เพื่ออานวยให้เกิดการสื่ อสารระหว่างอุปกรณ์หรื อ things ในเครื อข่าย IoT [2]
งานวิ จ ัย นี้ ได้ พ ัฒ นาต่ อ ยอดจากงานวิ จ ัย ของ Chieochan,
Saokaew and Boonchieng [3] ที่ได้พฒั นาระบบ IoT และ RFID เพื่อใช้ใน
การจัดการโลจิสติกส์ของรถขนถ่านหิ นของการไฟฟ้ าฝ่ ายผลิตเหมืองแม่
เมาะลาปาง โดยผลการทดลองพบว่าข้อมูลมี ความน่ าเชื่ อถื อและระบบ
ทางานได้ถูกต้องแม่นยา และระบบทางานมาแล้ว 1 ปี และงานวิจยั นี้ ได้
เ ป ลี่ ย น จ า ก อุ ป ก ร ณ์ Arduino Mega 2560 + Ethernet Shield เป็ น

Keywords: IoT, NETPIE, LINE API, smart farm

1. บทนา
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ตอ้ งการพัฒนาโรงเรื อนเปิ ดดอกเห็ดหลิ นจื อ
แบบอัจฉริ ยะต้นแบบ เพื่อส่ งเสริ มให้เกษตรกรและผูส้ นใจนาไปเพาะเลี้ ยง
เห็ ดหลิ นจื อเองได้ เนื่ องจากเห็ ดหลิ นจื อเป็ นพืชที่ สร้ างรายได้ได้ดี โดยมี
แนวคิ ดใช้ระบบเทคโนโลยี สารสนเทศเข้ามาควบคุ มสภาพแวดล้อมใน
โรงเรื อน ในงานวิ จ ัยนี้ ได้ ประยุ กต์ใช้ IoT, NETPIE และ LINE API เพื่ อ
ควบคุมความชื้นโรงเรื อนเปิ ดดอกเห็ดหลินจือ
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NodeMCU V2 (ESP8266-12E) เปลี ยนจากโปรโตคอลการสื่ อสาร MQTT
มาใช้เซอร์วิส NETPIE ของ NECTEC

โดยปกติ การควบคุ มสภาพแวดล้อมโรงเรื อนเพาะเห็ ดทัว่ ๆไป
จะต้องควบคุ ม แสงสว่ าง อุ ณหภู มิ ความชื้ น การถ่ ายเทของอากาศ แต่
งานวิจยั ของปรี ชา [5] พบว่าความชื้ นเป็ นปั จจัยที่มีความสาคัญมากที่สุดต่อ
การเจริ ญโตของสปอร์ และใบเห็ดหลินจือ และเนื่ องจากงานวิจยั นี้ ทาให้ช่วง
ฤดูหนาว อุณหภูมิท้ งั วันเฉลี่ ยประมาณ 20-25 องศาเซลเซี ยส ซึ่ งเหมาะสม
กับการเจริ ญเติ บโตของเห็ ดหลิ นจื อ ดังนั้นงานวิ จยั นี้ ไม่ ได้ออกแบบมา
ควบคุ มอุณหภูมิ แต่เนื่ องจากผูว้ ิจยั ได้เลื อกใช้เซนเซอร์ เบอร์ DTH 22 ซึ่ ง
สามารถวัดได้ท้ งั อุณหภูมิและความชื้ นในเวลาเดี ยวกัน ผูว้ ิจยั ได้เก็บเพียงค่า
ความชื้ นในโรงเรื อนเปิ ดดอกหลิ นจือ ควบคุมการเปิ ดปิ ดเครื่ องพ่นน้ าแบบ
สปริ งเกอร์ และเครื่ องพ่นน้ าแบบหมอกแบบอัตโนมัติและแจ้งสถานะการ
ทางานผ่านแอพพลิเคชัน่ ไลน์ โดยความชื้ นที่ควบคุมต้องอยูป่ ระมาณ 90%

5. วิธีการวิจยั
งานวิจยั นี้ วิธีวิจยั ได้ทาตามขั้นตอน waterfall model 5 ขั้นตอนใน
การพัฒนาระบบ IoT ควบคุมความชื้ นโรงเรื อนเปิ ดดอกเห็ ดหลิ นจื อต้นแบบ
โดยประกอบไปด้วย Requirement and Feasibility study, system analysis and
design, implementation, testing and maintaining and results และแต่ละขั้นตอน
สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ ตามคาแนะนาของ น้ าฝน อัศวเมฆิน [4] เพื่อ
ตรวจสอบความผิดพลาด

5.1 Requirement and Feasibility study
ในงานวิจยั นี้ ได้ คัดเลือกอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ ซอฟแวร์ และเซอร์ วิส
ต่างๆ เพื่ออ่านค่าและควบคุมความชื้ นของโรงเรื อนเปิ ดดอกเห็ดหลินจือ โดย
แสดงเป็ นส่วนดังนี้

5.3 Concept diagram
ในงานวิจยั นี้ ได้ประยุกต์ใช้ระบบ IoT ที่ใช้เซ็นเซอร์ วดั ความชื้ น
ในโรงเรื อนเปิ ดดอกเห็ ดหลิ นจื อและควบคุ มเปิ ดปิ ดการให้น้ าแบบสปริ ง
เกอร์ และพ่นหมอกแบบอัตโนมัติ และเซอร์ วิสที่ ใช้ในการส่ งข้อมู ลขึ้ น
ระบบอินเตอร์ เน็ตคือ NETPIE และเซอร์ วิสย่อยคื อ NETPIE Freeboard ใน
การแสดงสถานะความชื้ นและเวลาตามเวลาจริ ง (real time) และ NETPIE
Feed ในการบันทึ กข้อมูลความชื้ นและเวลา และการดึ งข้อมูลมาใช้งานคือ
Node.JS ผ่านเซอร์ วิส NETPIE REST API เป็ นรู ปแบบ JSON ในส่ วนแสดง
สถานะการท างานของการให้ น้ าแบบสปริ งเกอร์ แ ละพ่ น หมอกแบบ
อัตโนมัติใช้ LINE Notify ผ่านเซอร์วิส LINE API

อุปกรณ์ (Hardware)
NodeMCU V2 (ESP8266-12E) ใช้ ส่ วนควบคุ มหลัก และส่ งข้อมู ลขึ้ นสู่
ระบบอินเตอร์ เน็ ต (ผ่าน WIFI), Sensor DHT22 / AM2302 เป็ นเซนเซอร์ วดั
อุณหภูมิและความชื้น, RTC I2C Module DS1307 (Real time clock) เป็ นโมดูล
ฐานเวลาตามจริ ง เป็ นฐานเวลาอ้างอิ งในการควบคุ มการเปิ ดปิ ดน้ า, Relay
Module 2 channel 5 V ใช้ควบคุมการปิ ดเปิ ด เครื่ องพ่นน้ า, Sprinkler pump AC
220V 370W ใช้เครื่ องพ่นน้ าแบบสปริ งเกอร์ , Foggy pump 3.0 Lpm 12 Bar 24
VDC 2.5A ใช้เครื่ องพ่นน้ าแบบหมอก, LCD 20X4 with I2C interface ใช้แสดง
สถานะการทางานของอุปกรณ์และการส่ งข้อมูล
ซอฟต์แวร์ (Software)
C++ on Arduino IDE ใช้เป็ นภาษาที่เขียนบน Node MCU, NodeJS ใช้ดึง
ข้อมูล จาก NETPIE REST API มาให้อยูใ่ นรู ปแบบของ JSON
เซอร์วิส (Service) และ โปรโตคอล (Protocol)
NETPIE (Network Platform for Internet of Everything) เป็ นแพลตฟอร์ ม
หรื อบริ การ IoT ใช้ในการสื่ อสารข้อมูล, NETPIE Feed ใช้เก็บข้อมูลความชื้ น
จาก NETPIE, Line API (Application Programming Interface) ใช้แจ้งเตือนการ
เปิ ดปิ ดเครื่ องพ่นน้ าแบบสปริ งเกอร์ และเครื่ องพ่นหมอกผ่านแอพพลิ เคชั่น
ไ ล น์ , NETPIE REST API (Representational State Transfer Application
Programming) ช่องทางการดึ งข้อมูลจาก NETPIE Feed

รู ปที่ 1 :ภาพรวมของการออกแบบระบบ IoT
การเพาะเห็ ดหลิ นจื อแต่ละรุ่ นต้องใช้เวลานาน 90-120 วัน โดย
40 วันแรกจะเป็ นกระบวนการเพาะเลี้ ยงเนื้ อเยื่อในห้องปฎิ บตั ิการปลอดเชื้ อ
และหลังจาก 40 -120 วัน เป็ นกระบวนการเพาะเลี้ ยงเห็ดหลินจือในโรงเรื อน
เปิ ดดอก เพื่อต้องการเก็บสปอร์ เห็ดและเพาะเลี้ยงใบเห็ดให้โตเต็มที่ และการ

5.2 System analysis and Design
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ให้น้ าแบบสปริ งเกอร์ จะทาใน 20 วันแรกของการเพาะเลี้ ยงเห็ ดหลิ นจื อใน
โรงเรื อนเปิ ดดอก เพื่อให้ น้ าเกาะที่ดอกเห็ ด และเร่ งให้เห็ ดออกสปอร์ โดย
จะให้สามเวลา ( 09.00, 13.00 และ 15.00 น. ) และระยะเวลาให้น้ าประมาณ
ครั้ งละ 5 นาที ส่ วนการให้ น้ าแบบพ่นน้ าแบบหมอกจะให้ ตลอดเวลาใน
ช่ วงเวลาเพาะเลี้ ยงเห็ ดในโรงเรื อนเปิ ดดอกขึ้ นอยู่ก ับความชื้ น โดยอยู่
ระหว่าง 90-95 เปอร์เซ็นต์

รู ปที่ 3: ข้อมูลความชื้นของโรงเปิ ดดอกเห็ดหลินจือแสดงผลผ่านจอ LCD
เซอร์ วิ ส NETPIE Freeboard ของ NETPIE แสดงผลข้ อ มู ล
ความชื้ นตามเวลาจริ ง (real time) ทุก ๆ 5 นาที และเวลาที่อ่านข้อมูล พร้ อม
ด้วยสถานะการทางานของเครื่ องพ่นน้ าแบบสปริ งเกอร์ และแบบหมอก

5.4 Implementation
การติ ดตั้งอุ ปกรณ์ อิเล็ กทรอนิ กส์ ต่างๆ จะใส่ ในกล่ องกันน้ า
ติดตั้งหน้าโรงเรื อนและปั๊ มน้ าแบบสปริ งเกอร์ และแบบพ่นหมอกจะติ ดตั้ง
ไว้ดา้ นหลังของโรงเรื อนเปิ ดดอกเห็ดหลินจือ

5.5 Testing and Maintaining
ในงานวิจยั นี้ ได้ติดตั้งเทอร์ มอมิเตอร์ กระเปาะเปี ยก กระเปาะ
แห้ง (wet bub dry bulb thermometer) วัดความชื้ นสัมพัทธ์ในโรงเรื อน เพื่อ
เปรี ยบเที ยบการอ่านค่ าความชื้ นอัตโนมัติระหว่างระบบ IoT ที่ได้พฒ
ั นา
และจากการอ่านค่าแบบแมนนวล (manual) ว่าถูกต้องตรงกัน

รู ปที่ 4: ข้อมูลความชื้นของโรงเปิ ดดอกเห็ดหลินจือแสดงผลทุกๆ 5 นาที
แบบเวลาจริ ง
ข้ อ มู ล เปอร์ เ ซ็ น ต์ ค วามชื้ นจะจัด เก็ บ ไว้บ นคลาวด์ (Cloud
Computing) โดยผ่านเซอร์ วิสย่อย NETPIE Feed ของ NETPIE และสามารถ
แสดงผลเป็ นกราฟให้เห็ นการเปลี่ ยนแปลงของความชื้ นได้ และสามารถดู
ข้อมูลความชื้ นย้อนหลังได้ตลอดระยะเวลาการปลูกเห็ดหลินจือ

รู ปที่ 2: ระบบ IoT และเทอร์ มอมิเตอร์กระเปาะเปี ยก กระเปาะแห้ง
เปรี ยบเทียบค่าตรวจวัดความชื้ นในโรงเรื อนเปิ ดดอกเห็ดหลืนจือ

5.6 Results
ข้อมูลความชื้ นอ่ านได้จะสามารถแสดงผลได้หลายมิ ติ โดย
สามารถดูได้จากจอ LCD หน้ากล่องระบบ IoT หรื อดูผ่านสมาร์ ทโฟนโดย
เซอร์ วิ ส NETPIE เช่ น NETPIE Freeboard, NETPIE Feed และสามารถดู
สถานะการทางานของเครื่ องพ่นน้ าแบบสปริ งเกอร์ และแบบหมอกโดยการ
แจ้งเตือนผ่านทางแอพพลิเคชัน่ ไลน์ (Line Application)

รู ปที่ 5: กราฟข้อมูลความชื้ นในโรงเปิ ดดอกเห็ดหลินจือ
ข้อมูลสถานการณ์ทางานของเครื่ องพ่นน้ าแบบสปริ งเกอร์ และ
แบบหมอก (เวลาเปิ ดปิ ด) สามารถแจ้งเตื อนผ่านเซอร์ วิส Line Notify ของ
LINE API บนแอพพลิเคชัน่ ไลน์
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รู ปที่ 6: การแจ้งเตือนสถานะของเครื่ องพ่นน้ าแบบสปริ งเกอร์
และแบบหมอกสามารถแจ้งเตือนผ่านทางแอพพลิเคชัน่ ไลน์

6. สรุป
ระบบ IoT ที่ได้พฒั นาขึ้น สามารถแสดงผลความชื้ นในโรงเรื อน
เปิ ดดอกเห็ ด หลิ น จื อ ได้ 3 ช่ อ งทาง คื อ ผ่ า นหน้ า จอ LCD หน้ า กล่ อ ง
อิเล็กทรอนิ กส์, แสดงผลทางสมาร์ ทโฟนและคอมพิวเตอร์ โดยผ่านเซอร์ วิส
NETPIE Freeboad และ NETPIE Feed และระบบ IoT ที่พฒั นาขึ้นสามารถ
ควบคุ มระบบการให้ น้ าแบบสปริ งเกอร์ และพ่นหมอกแบบอัตโนมัติ ใน
โรงเรื อนเปิ ดดอกเห็ดหลินจือ และสามารถตรวจสอบสถานะการทางานผ่าน
เซอร์วิส LINE API ทางสมาร์ทโฟนและคอมพิวเตอร์ โดย ข้อมู ลความชื้ น
ที่ เ ก็ บ ใน NETPIE Feed (บริ การของ NECTEC) สามารถเรี ยกดู ข ้ อ มู ล
ย้อนหลังและสามารถดึงข้อมูลมาใช้ในการวิเคราะห์ได้โดยใช้ Node.js ผ่าน
ท่านเซอร์ วิส REST API และเมื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล โดยการ
เปรี ยบเทียบข้อมูลความชื้ นโรงเรื อนเปิ ดดอกเห็ ดหลิ นจื อโดยการรายงาน
แบบอัตโนมัติจากระบบ IoT ที่พฒั นาขึ้น และจากเทอร์ มอมิเตอร์ กระเปาะ
เปี ยก กระเปาะแห้งโดยอ่านแบบแมนนวล (manual) พบว่า มี ความถู กต้อง
ตรงกัน

7. งานวิจยั ต่อยอด
จะมีการพัฒนาแอบฟิ เคชัน่ บนสมาร์ทโฟนและอุปกรณ์เคลื่ อนที่
สาหรับเกษตรกรได้เข้าถึงข้อมูลจาก NETPIE Freeboard, NETPIE Feed ได้
ง่ายขึ้ น และจะมี การเพิ่มระบบพลังงานแสงอาทิ ตย์เข้าไปในระบบที่ ได้
พัฒนาเพื่อจะสวดในการใช้งานในพื้นที่ห่างไกล

8. คาประกาศกิตติคุณ
งานวิ จ ัยนี้ ขอขอบคุ ณมหาวิ ท ยาลัยแม่ โจ้ที่ เป็ นผู ้ให้ ทุ น วิ จ ัย
อาจารย์สุ พ ัก ตร์ ปั ญญา คุ ณปรี ชา รั ตนัง คุ ณสมชาย อารยพิ ทยา และ
ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ที่อานวยความสะดวกในการทางาน
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ดัชนีผู้เขียนบทความ

C Chaiphan Prakaraphan
Chakkaphong Suthaputchakun
Chhunhour Yek
D Dumrongchai Cheywut
K Kritsada Paungplab
M Montri Phothisonothai
N Natchanon Jamruang
P Phongrid Yoosaeng
Pitipong Apisuwankul
S Suchada Tantisatirapong
W Wanchalerm Devinya
Wichapol Topraman
ก กนกพร ทองสะอาด
กมล บุญล้อม

กรภัทร เฉลิมวงค์
กระวี อนนตรี
กริ ช สมกันธา
กฤตกรณ์ ศรี วนั นา
กฤษฎา กันทะวงศ์
กฤษฎา ชัยนาม
กฤษฎา พรหมพินิจ
กฤษณ์วรา รัตนโอภาส
กฤษณะ ภูทองแท้
กฤษณะ ไวยมัย
กฤษณะ สมควร
กลชาญ อนันตสมบูรณ์
กวีวชั ร์ ทัติวงษ์

หน้ า
557
101
549
101
569
569
101
101
569
569
101
101
21
13, 45,
65, 81,
105, 293,
297, 421,
429, 529
73, 843
73, 373
505, 509
293, 429
41
277
545
357, 453,
497
421
153
529
413
169

ก้องภพ ชาอามาตย์
กัญญาภัค ศรี สุข
กันตภณ พรหมนิกร
กันตภณ สุมณฑา
กิตติคุณ รอดสกุล
กิตติพงษ์ ปงปิ นใจ
กิตติ์รวี ศิวฒั น์กิตติสุข
กิติศกั ดิ์ มีสิงห์
กุลสมทรัพย์ เย็นฉ่ าชลิต
เก่ง จันทร์นวล
เกศศักดิ์ดา ศรี โคตร
เกื้อกูล เอี่ยมชูแสง
ไกรสร แก้วจันทร์เป็ ง
ไกรสรทอง รสโสดา
ข ขจรเดช ดวงพิลา
ขจรศักดิ์ คงพากเพียร
ขวัญชัย เอื้อวิริยานุกลู
ขวัญเรื อน สิ นณรงค์
ค คงเกษม ปั กนอก
คงศักด์ิ อนันตหิ รัญรัตน์
คณิ ตกร ขันเชื้อ
คณิ ศร บุญรัตน์
คมสัน เกียรติกอบชัย
คาคูณ พันธวงศ์
จ จตุชยั ปิ่ นวนิชย์กลุ
จตุรนต์ เงินพลับพลา
จรรยา สายนุย้
จักรี พิชญ์พิบุล
จันทนา ปั ญญาวราภรณ์
จารุ ณี ดวงสุวรรณ
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17, 113
405
121
189
253, 441
249
489
349
125
481
201
325, 437,
445
65, 105,
529
157
77
17
345
421
221
549
469
405
289
117
1
285
465
81
61
233
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จารัส กลิ่นหนู
จิรกิตติ์ กัว่ พานิช
จิรวัฒน์ เขม้นเขตการ
จิระศักดิ์ สิ ทธิกร
จิรัชญา นาคแจ้ง
จิราภา คุม้ ทอง
จิรายุทธ สิ งห์บุญมี
จีรพา บุญญคง
จีรวัฒน์ เตวิน
จุฑามาศ สุขลี่
เจษฎา งาเนียม
เฉลิมภัณฑ์ ฟองสมุทร
ช ชญานนท์ แสงมนี
ชนชิต ชูสุวรรณ์
ชนม์รัตน์ ตติยะวรนันท์
ชยันต์ คงทองวัฒนา
ชยากร พุทธกาเนิด
ชริ นทร์ อาพนพิศลย์
ชลัช สัตยารักษ์
ชลิดา จันทจิรโกวิท
ชลิตา เจริ ญเนตร
ชัชฎา หนูสาย
ชัยชนะ กุลวรฐิต
ชัยพร ใจแก้ว

ชัยพันธ์ ประการพันธ์
ชัยวัฒน์ ศรี ทอง
ชาญชัย ปลื้มปิ ติวริ ิ ยะเวช
ชานนท์ สิ งห์ยงั
ชาลิสา ประสพฤกษ์
ชุติกาญจน์ น้อยกาญจนะ
ชุติพนธ์ คงสมพรต
เชาวน์วฒั น์ เอื้อเฟื้ อ

หน้ า
413
289
149
517
141
257
417
137
297
509
489
549
561
305
41
93
421
449
229
13
481
321
573
197, 269,
337, 341,
353, 457
1
549
189
257
205
337
197
485

ซ
ญ
ฐ

ฑ
ณ

ด

ต
ท

ไชยวัฒน์ กล่าพล
ซาบรี แวอูมา
ญาณพัฒน์ ชูชื่น
ฐาปกร ขาวสาอางค์
ฐาปนิค ตีระพันธ์
ฐิติพร จันทร์ดา
ฐิติพนั ธ์ ปั้ นแตง
ฐิติวรดา ฉัตรอุดมเกียรติ
ฑิฆมั พร วัฒนาธนกุล
ณหทัย อึ๊งเจริ ญสุข
ณัชชนม์ คาจุมพล
ณัฐ สงคราม
ณัฐชาสิ ทธิ์ ชูเกียรติขจร
ณัฐธิดา ขุนทวี
ณัฐนรี ศรี ไชย
ณัฐพงศ์ พันธุนะ
ณัฐพงศ์ สมสุข
ณัฐพนธ์ อู๋สูงเนิน
ณัฐวุฒิ แสนสกลุ
ณัฐิกา เพ็งลี
ณัทกร เกษมสาราญ
ดนุชา ประเสริ ฐสม
ดรุ ณ ชายทอง
ดารงศักดิ์ อรัญกูล
ดุษฎี ศรี จุลโพธิ์
เดชา พวงดาวเรื อง
ตรี เพ็ญ กลิ่นเสถียร
ตรี ภพ ชินบูรณ์
ทรงกช ศรี ประสาร
เทพฤทธิ์ รัตนปั ญญากร
เทวา แก้วศักดาศิริ
เทวิน เอมิล บร๊ านโซเซน
เทอดศักดิ์ เงินมูล
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หน้ า
353
349
497
573
373
201
145
269
97
573
345
385
345
497
233
501
221
173
1
197
485, 541
489
5, 181
409
89
425
113
25
25
313, 441,
445
217
289
565
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เทียนชัย อุ่นน้อย
ธ ธนกฤต เอียงอิ่ม
ธนพฒัน์ แดงเหลือ
ธนัสนี เพียรตระกูล
ธนา มณี งาม
ธนาฒน์ สุกนวล
ธนาพร ธนเสนีวฒั น์
ธนาวุฒิ ธนวาณิ ชย์

ธเนศ คณะดี
ธรรมกร ครองไตรภพ
ธราดล ไทรสังขธิติชยั
ธราธิป นวมยากูล
ธราธิป ภู่ระหงษ์
ธวัชชัย กลิ่นหอม
ธวัชชัย จารุ วงศ์วทิ ยา
ธวัชชัย ด่านลาเคน
ธวัชชัย ทองเหลี่ยม
ธวัชชัย สุเขื่อน
ธวัชวงศ์ ลาวัลย์
ธสร สิ งหะเนติ
ธัญญาเรศ จันทร์แก้ว
ธาดา แก้วประเสริ ฐ
ธานิล ม่วงพูล
ธีรพงษ์ ฉิ มเพชร
ธีรศาสตร์ คณาศรี
น นคร ไชยวงศ์ศกั ดา
นพพล เชาวนกุล
นภัสกร ก้า ตระกูล
นรรัตน์ วัฒนมงคล

หน้ า
153
289
537
89, 93
517
77, 185,
205
21
13, 45, 65,
293, 297,
429, 529
45, 65, 105,
421, 529
241
17
129
365
53
561
477
17, 369,
553
81
281
137
429
137
17
229
121
421
481
577
485, 541

นเรศ สุยะโรจน์
นฤนาถ วุฒิอนันต์ชยั
นฤเบศร์ หนูใสเพ็ชร
นวพล พรเจริ ญ
นัชนัยน์ รุ่ งเหมือนฟ้า
นัฐพงษ์ ว่องไว
นันทวรรณ พิทกั ษ์พานิช
นาตยา คล้ายเรื อง
นาทรพี ผลใหญ่
นายบรรจบ แสนเจริ ญ
นิกร ศรี พนมวัน
นิธิพร วรรณโสภณ
นิเวศ จีนะบุญเรื อง
นีรนุช สลอดสุข
นุชนาถ สัตย์วนิ ิจ
เนื่องวงศ์ ทวยเจริ ญ
บ บัญชา ใต้ศรี โคตร
บัณฑิต กรดี
บุญเยีย่ ม ยศเรื องศักดิ์
บุญเลิศ โพธิ์ขา
ป ปฏิมากร จันทร์พริ้ ม
ปณต พุกกะพันธุ์
ปพน เทพสาร
ปภังกร ศรี สุข
ประกาศิต จานงค์
ประจวบ อินระวงค์
ประภาส ผ่องสนาม
ประเวช อนันเอื้อ
ประสิ ทธิ สารภี
ปราการ ทัตติยกุล
ปริ ญญวรรษ พรหมเสนะ
ปริ ญญา รจนา
ปั จจัย พวงสุวรรณ
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หน้ า
385
581
385
301
401
413
329
237
197
493
369
321
421
177
49, 477
69, 141,
309
25
533
525
525
229
345
345
405
517
241
133
45
413
541
537
545
433, 449
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ปารณัท สิ ริสุนทรวงศ์
ปาลิกา พิกลุ ทอง
ปิ ติเขต สูร้ ักษา
ปิ ยพล ยืนยงสถาวร
ปิ ยวดี ยาบุษดี
ปิ ยสุดา ตันเลิศ
ปิ ยะชาติ เกียรติชื่น
ปิ ยะนุช ตั้งกิตติพล
พ พงศธร เตชะเลิศกมล
พชร พึ่งทองหล่อ
พรชัย พฤกษ์ภทั รานนต์
พรทิพพา อัคชาติ
พรศักดิ ศรี ช่วย
พัชรพงษ์ เอกสิ นิทธ์กลุ
พัชริ นทร์ วินยางค์กลู
พันตรี โคมพิทยา
พิชญา ตัณฑัยย์
พิชญานิน มูลเมือง
พิชยั สุวรรณลอยล่อง
พิชิต อ้วนไตร
พิเชษฐ เหมยคา
พินิจ กาหอม
พิพฒั น์ อมตฉายา
พิศณุ ชัยจิตวณิ ชกุล
พิสิฐพงศ์ เลิศประภาพงศ์
ไพบูลย์ พัฒนเสถียร
ไพโรจน์ ทองประศรี
ไพศักดิ์ พูลผกา
ไพศาล สิ ทธิโยภาสกุล
ภ ภควดี ชานาญศิลป์
ภัทรตา สงวนนาม
ภาคภูมิ คันธวิวรณ์
ภาณุพงศ์ อุดมปาละ
ภาณุวฒั น์ นกทอง

หน้ า
581
273
273
345
85, 177
193
257
301
289
353
229
85
453
453
45
409
53
401
473
125
565
57
185
157
581
465
213, 245
245
37
497
205
493
13
473

ภาตภูมิ ปทุมวงศ์
ภานุพงศ์ เอี่ยมอ่วม
ภานุรุจ ยะเรื อน
ภิญญาพัชญ์ พัชรกิตติพงศ์
ภูเบศร์ พิพิธหิ รัญการ
ภูมินทร์ อินทร์แป้ น
ภูมิพงษ์ ดวงตั้ง

ม

ย

ร

ล
ว

ภูมิพฒั น์ เนียมประดิษฐ์
ภูมิศกั ด์ิ จันทร์ลว้ น
มงคลชัย ไชยเวช
มนตรี โพธิโสโนทัย
มารุ ต ธรรมานนท์
มาลียา ตั้งจิตเจษฎา
มิ่งมานัส ศิวรักษ์
มิติ รุ จานุรักษ์
เมืองมล เสนเพ็ง
ไมตรี ธรรมมา
ยุทธนา จรเด็จ
ยุพดี หัตถสิ น
ยุภาวดี ธิลา
รชต มณี โชติ
รสสุคลธ์ สุวรรณกูฏ
รัฐศิลป์ รานอกภานุวชั ร์
ราชฤทธา รัตนวรกานต์
เรวัต ศิริโภคาภิรมย์
ลลิลธร มะระกานนท์
วชิรนันท์ ปุ้ม
วนษา สิ นจังหรี ด
วนัสนันท์ ฟุ้งสิ ริรัตน์
วรธัช ชัยประเสริ ฐ
วรนิตย์ ทองอยู่
วรพงศ์ ตั้งศรี รัตน์
วรรณนิภา อามาตย์
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หน้ า
561
257
401
129
85, 177
225
293, 297,
429
205
157
417
205
477
493
97
397
397
77, 185
193
345
21
29
217
117
97
469
317
217
265
377
433
505, 509
209, 401
449
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วรรณิ ศา หมวดชนะ
วรวรรณ เพียคาเมือง
วรวัฒน์ สมคาปา
วรวัตร์ ดวงมะณี
วรัญญู ทองศรี
วรัญญู วิศาลศิริกลุ
วรางคณา เหนือคูเมือง
วราพล ป้ อมสุวรรณ
วลัลภา สุระกาพลธร
วสุ อุดมเพทายกุล
วัชรพงษ์ เรื อนคา
วัฒนา เทียมกลาง
วัณศักดิ์ รุ่ งพรประสิ ทธิ์
วันประชา นวนสร้อย
วัลภา ภุมมะระ
วาทิต เบญจพลกุล
วาสนา สุ กรรณ
วิชชุพงษ์ วิบูลเจริ ญ
วิชาญ มะวิญธร
วิทยา ศรี กลุ
วิทวัส สิ ฏฐกุล
วิภาวัลย์ นาคทรัพย์
วิรภพ เมฆพฤกษาวงศ์
วิโรจน์ ปงลังกา
วิโรจน์ เพชรพันธ์ศรี
วิโรจน์ วุฒิ
วิไลพร กุลตังวัฒนา
วิวฒั น์ ทิพจร
วีรธรรม ไชยยงค์
วีระ รัตนงาม
วีระยุทธ คุณรัตนสิ ริ
วุฒิชยั ปวงมณี
เวียงชัย คาระมาตย์
ไวยพจน์ ศุภบวรเสถียร

หน้ า
69
257
385
277
517
145
201
433
273
129
45
309
457
537
33
377
509
77, 185
197
241
333, 721
513
437
565
389
169
505, 509
565
525
525
393
161
485, 541
513, 521

ศ ศรัณย์ อินทโกสุม
ศราวุฑ คงลาพันธ์
ศริ ญญา ปะสะกวี
ศรี วิเชียร หทัยรัตน์ศิริ
ศวรรณรัศม์ อภัยพงค์
ศักดิ์ดา พรรณไวย

ศักดิ์ดา พรรณไวย
ศักดิ์ตยา สุขศรี
ศิรินนั ทร์ นาพอ
ศิริพฒั น์ คารวะวงศ์
ศิริวฒั น์ วสุนธราเจริ ญ
ศุภชัย มะเดื่อ
ศุภเชษฐ พรหมคีรี
ศุภางค์ ศิรินาวิน
ส สนัน่ จันทร์พรม
สมเกียรติ ทองแก้ว
สมชาย เตียเจริ ญ
สมพงษ์ แก้วหวัง
สมพร เตียเจริ ญ
สมสิ น วางขุนทด
สรไกร บัวแก้ว
สรพงษ์ วชิรรัตนพรกุล
สรัล หน่อทิม
สราญพงศ์ หนูยมิ้ ซ้าย
สรายุทธ กูลเกื้อ
สราวุฒิ พันธุ์เนียม
สัญญา ควรคิด
สันติ สุขจันทร์งาม
สันติภาพ โคตทะเล
สันติสุข สว่างกล้า
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หน้ า
577
109
333
389
225
253, 325,
329, 437,
441
313, 445
581
225
581
221
349, 537
237
581
241
501
461
373
381, 461
173, 205
309
37, 209,
273, 401
385
321
453
301
17, 113,
553
305
361
513, 521
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สัพพัญญู ศุภบุษบ์
สายชล ขุดเจือจีน
สิ ทธิชยั จีนะวงษ์
สิ ทธินนั ท์ เบ็ญชา
สิ ทธิพงศ์ อินทรายุทธ
สิ รภพ สัตตบงกช
สิ ริกมล เสถียรภัทรธานี
สิ ริสวัสด์ิ จึงเจริ ญนิรชร
สิ วรุ จน์ หนูหลง
สุกลั ยา อมตฉายา
สุจิตรา จีนะวงษ์
สุชาดา ตันติสถิระพงษ์
สุชาดา สิ ทธิ์จงสถาพร
สุชาติ อินทร์แย้ม
สุชาวดี สี กนั
สุณฐั ชา ธเนศานนท์
สุทธินนั ท์ กองศรี
สุภทั รา เกิดเมฆ
สุภาภรณ์ สุวรรณรังษี
สุภาวดี มากอ้น
สุมนา ปาธะรัตน์
สุรเชษฐ์ เกษชรา
สุรเชษฐ์ โทวราภา
สุรศักดิ์ หาญลายวง
สุริยนั ต์ แก้วหาวงษ์
สุริยา จันทร์ไทย
สุริยา อุทธสิ งห์
สุรีรัตน์ แก้วคีรี
สุวนันท์ สุยะต๊ะ
สุวชิ า นาคสังข์
สุวทิ ย์ อินทร์แย้ม
เสกสรร วงค์สม

หน้ า
97
389
249
249
365
341
129
261
185
77
21
205
165
577
129
129
417
241
425
305, 357,
537
225
173
257, 289
49
549
173
193
357
293
57
577
45, 65, 105,
421, 529

เสกสรรค์ วินยางค์กลู
เสฐียรพงษ์ ยอดนิล
เสนอ สะอาด
เสาวนี ศรี สุวรรณ
ห หนึ่งฤทัย นามวิเศษ
หฤทัย ดิ้นสกุล
อ อธิคม ศิริ
อธิฐาน จ่างเจริ ญ
อนงค์นาฎ ศรี วหิ ค
อนรรฆพล ประธานราษฎร์
อนันต์ ผลเพิ่ม

อนิรุต ผัดเป้ า
อนุกิจ เสาร์แก้ว
อนุชา เพิ่มชีลอง
อนุพงศ์ ประจวบจันทร์
อนุษรา ต่อคุม้
อนุสรณ์ ใจแก้ว
อนุสรา พงษ์จนั ตา
อภิชฎา ทองรักษ์
อภิชาติ และดัม

อภิรักษ์ จันทร์สร้าง
อภิวฒั น์ สวัสดิรัตน์
อมต หลวงพล
อรรถพล วิเวก
อริ สฬา เตหลิ่ม
อลงกรณ์ พรมที
อัคเดช อุดมชัยพร
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หน้ า
45, 65, 105,
421, 529
161
5, 181
313, 441
281
17, 553
45, 65, 293,
297, 429
285
149
49
197, 269,
337, 341,
353,457
161
585
277
385
533
293, 297,
429
45
165
53
197, 269,
337, 341,
353, 457
301
169
345
169
277, 417
573
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อานาจ เพชรคนชม
อิสระ เครื อพิมาย
อุดม เครื อเทพ
อุดมโชค สุริยะจรัสแสง
อุทยั ใจทอง
อุทยั วังชัยศรี
อุมาพร ศิรธรานนท์
อุษา คงเมือง
เอกรัฐ บุญเชียง
เอกริ นทร์ เหลืองวิลยั
เอกวิทย์ สุวรรณแสง
โอฬาร เชี่ยวชาญ

หน้ า
369
113
361
313, 445
265
313, 445
145
173
585
253, 325,
329, 437
1
585
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จัดโดย
สมาคมวิชาการไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ โทรคมนาคม และสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
การทางพิเศษแห่ งประเทศไทย
สถาบันมาตรวิทยาแห่ งชาติ

