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สาส์นจากอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

 
 
        วิสัยทัศน์มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี คือ เป็นมหาวิทยาลัย 
ชั้นน าในการผลิตบัณฑิตและการพัฒนาท้องถิ ่นในเขตภูมิศาสตร์          
ภาคกลาง หนึ่งในพันธกิจที่ต้องด าเนินการ คือ พัฒนาท้องถิ่นด้วย
การบูรณาการการวิจัย ภูมิปัญญา ศิลปะวัฒนธรรม และเทคโนโลยี 
โดยสอดคล้องกับเอกลักษณ์มหาวิทยาลัย คือ มหาวิทยาลัยที ่ใช้
นวัตกรรมต่อยอด ภูมิปัญญาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งคณะเทคโนโลยี
อุสาหกรรม เป็นหนึ่งในคณะ ฯ ท่ีมีความสามารถในการสร้างงานวิจัย
และพัฒนานวัตกรรม ได้เป็นอย่างดี ในการจัดงานการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ ECTI-CARD 2022 ครั้งท่ี 14 ในหัวข้อ “เทคโนโลยีสู่ชุมชนแห่ง
นวัตกร : Technology for Innovator Community” เป็นการตอกย ้าถึงความเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการ
พัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน และเป็นไปตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ซึ่งทางคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมได้ด าเนินการอย่างสอดคล้องกับนโยบายของทางมหาวิทยาลัย ฯ ที่ได้วางไว้ ขอให้การจัดงาน
ประชุมวิชาการ ฯ ในครั้งนี้ ส าเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ท่ีวางไว้ทุกประการ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่าน
ที่มาร่วมงานในครั้งนี้มีความสุขในการประชุม ท่องเที่ยวชมวังพระนารายณ์ราชนิเวศน์ และแหล่งท่องเที่ยว           
ในจังหวัดลพบุรี 
 
 

 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จินตนา เวชมี 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
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สาส์นจากนายกสมาคม ECTI 

 
  ขอแสดงความยินดีต้อนรับทุกท่าน ในการเข้าร่วมการประชุมวิชาการ 
งานวิจัย และพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั ้งที ่ 14 ECTI-CARD 2022 “เทคโนโลยี          
สู่ชุมชนแห่งนวัตกร” จัดโดย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี สมาคมวิชาการไฟฟ้า อิเล ็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์  โทรคมนาคม               
และสารสนเทศแห่งประเทศไทย และสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ ระหว่างวันที่ 
17-19 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 ณ จังหวัดลพบุรี 
  การประชุมวิชาการ ECTI-CARD เป็นการประชุมวิชาการระดับชาติ                 
ที่มุ่งเป้าเน้นผลงานวิจัยที่เป็นการประยุกต์ด้านไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ 
โทรคมนาคม และสารสนเทศ ซึ่งสามารถน าไปพัฒนาใช้งานได้จริงและเป็นประโยชน์
กับประชาชนโดยตรง การประชุมวิชาการ ECTI-CARD เป็นหนึ่งในสองการประชุม               
หลักของสมาคม ECTI โดยงานประชุมวิชาการนี ้เริ ่มจัดขึ ้นครั้งแรกโดยมีเจ้าภาพร่วมเป็นมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในปี              
พ.ศ. 2552 และได้เวียนกันจัดต่อมาโดยเจ้าภาพจากมหาวิทยาลัยและหน่วยงานของรัฐในจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศไทย ได้แก่ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร (2553) มหาวิทยาลัยรังส ิต (2554) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญญบุรี (2555) 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (2556) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (2557) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
(2558) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครและสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (2559) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีและ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครและมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย (2560) มหาวิทยาลัยนเรศวร (2561) มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุบลราชธานี (2562) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ (2563) และมหาวิทยาลัยนครพนม (2564) 
  การประชุม ECTI-CARD ในช่วงสองปีที่ผ่านมา ได้รับผลกระทบจากการระบาดของ COVID-19 ท าให้ต้องจัดแบบ 
On-line ส าหรับในปีนี้ทางคณะกรรมการผู้จัดงานได้เห็นพ้องต้องกันว่า ได้เวลาที่พวกเราจะต้องมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทาง
วิชาการร่วมกันและสร้างความสัมพันธ์กันแบบไร้โลกเสมือนแล้ว ซึ่งเป็นเสน่ห์ของการประชุม ECTI-CARD มาตลอดเวลา
มากกว่าทศวรรษ แม้ว่าการระบาดของ COVID-19 ยังคงเป็นอุปสรรคและยังไม่สิ ้นสุด โดยมีสายพันธุ์ใหม่ๆ เกิดขึ้นอย่าง
ต่อเนื ่อง แต่เราสามารถจัดการประชุมวิชาการให้ด าเนินต่อไปได้  โดยมีการป้องกันอย่างรัดกุม ตรวจเชื ้อ ใส่หน้ากาก                   
รักษาระยะห่าง และไม่ประมาท 
  ในนามของสมาคม ECTI กระผมขอแสดงความขอบคุณเป็นอย่างสูงต่อคณะกรรมการผู้จัดงานทุกท่านที่สละเวลา
ร่วมกันท างานอย่างหนักเพื่อให้การประชุม ECTI-CARD 2022 ในครั้งนี้ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ขอขอบคุณคณะท างานจาก
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ผู้แต่งบทความวิจัย ผู้ตรวจบทความวิจัย และผู้มีส่วนร่วมทุกท่านที่ท างานเกี่ยวข้องในการจัดงาน
น้ี ขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการทุกท่านได้รับความรู้และได้สร้างความสัมพันธ์ในวงการวิชาการเพ่ือสร้างสรรค์ผลงานวิจัยอย่าง
ต่อเน่ือง ซึ่งเป็นหัวใจของการประชุมวิชาการ ECTI-CARD 2022 ในคร้ังน้ีที่ลพบุรี 
 
ศาสตราจารย์ ดร.วุฒิพงศ์ อารีกุล 

นายกสมาคม ECTI 

 



                     การประชุมวชิาการ งานวจิยั และพฒันาเชิงประยุกต ์คร้ังที่ 14 ว ันที่ 17-19 กุมภาพนัธ์ 2565                        
                                     14th ECTI-CARD 2022, Lopburi Thailand 
 

 ECTI-CARD 2022 “Technology for Innovator Community”  
 

  
 

สาส์นจากคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
 
 

 ในการจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ ECTI-CARD 2022              
ในหัวข้อ “เทคโนโลยีสู ่ชุมชนแห่งนวัตกร” เป็นไปตามยุทธศาสตร์          
ของคณะ เทคโน โลย ี อ ุ ตสาหกรรม และมหาว ิทยาล ั ยราชภัฏ                  
เทพสตรี  โดยได ้ ร ับความไว ้วาง ใจจาก สมาคมว ิชาการ ไฟฟ้ า 
อ ิ เล ็กทรอน ิกส ์  คอมพ ิวเตอร ์  โทรคมนาคมและสารสนเทศแห่ง                
ประเทศไทย หรือ Electrical Engineering / Electronics, Computer, 
Telecommunications and Information Technology Association 
of Thailand (ECTI Thailand) มีจุดมุ่งหมายหลักของการจัดงานเพื่อ
รวบรวมผลงานวิจ ัย งานนวัตกรรม สิ ่งประดิษฐ์ และการพัฒนา              
เช ิงประยุกต์ รวมถึงเพ ื ่อเปิดโอกาสให้นักว ิจ ัย ผู ้พ ัฒนา ผู ้ ใช้ งาน                  
และหน่วยงานต่าง ๆ ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการร่วมกัน อีกทั้งสามารถน าผลงานที่ตีพิมพ์                  
ไปพัฒนาต่อยอดในระดับท้องถิ่น ระดับสากล และพัฒนาสู่ผลิตภัณฑ์ในเชิงพาณิชย์ได้ 
        คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที ่ได้รับเกียรติ             
ในการจัดงานในครั้งนี้ และทางคณะ ฯ ขอต้อนรับคณาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุก
ท่าน เข้าสู่เมืองลพบุรี ซึ่งได้ช่ือว่า "วังนารายณ์คู่บ้าน ศาลพระกาฬคู่เมือง ปรางค์สามยอดลือเล่ือง เมืองแห่ง
ดินสอพอง เข่ือนป่าสักชลสิทธิ์เกริกก้อง แผ่นดินทองสมเด็จพระนารายณ์" 
        ขอขอบคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์จินตนา เวชมี อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ที ่ให้การ
สนับสนุนในการจัดงานครั้งนี้เป็นอย่างดี และขอขอบคุณ สมาคม ECTI ที่ให้โอกาสทางคณะ ฯ ในการจัด
ประชุมวิชาการระดับชาติ ECTI-CARD 2022 หวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่านจะได้รับความประทับใจในการจัด
งานครั้งนี้และอยู่ในความทรงจ าของทุกท่านตลอดไป 
 
 
 
อาจารย์ ดร.สกุล ค านวนชัย 
คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
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 Conference Committee 

 
Honorary Chairs 
  ผศ.จินตนา เวชมี   มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
  นางอัจฉรา เจริญสุข   สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ 
 
Advisory chairs 
  ศ.ดร.โกสินทร์ จ านงไทย  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
  รศ.ดร.สินชัย กมลภิวงศ์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
  รศ.ดร.วิชัย แหวนเพชร   ท่ีปรึกษาสภาคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

แห่งประเทศไทย 
 
General Chairs 
  ศ.ดร.วุฒิพงศ์ อารีกุล   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
  อาจารย์ ดร.สกุล ค านวนชัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
 
General Co-Chair 
  รศ.ดร.พิพัฒน ์ พรหมมี   สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
 
Steering Committees 
  รศ.ดร.อนันต์  ผลเพิ่ม    มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
  รศ.ดร.สนั่น ศรีสุข    มหาวิทยาลัยนครพนม 
  อาจารย์ภาสกร  วรอาจ    มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
 
Finance Chair 
  ผศ.ดร.นนชณัต ฉัตรภูติ   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
 
Publication Chair 
  รศ.ดร.ชูชาติ พยอม   มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
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Secretary 
  ผศ.ดร.ลลิลธร มะระกานนท์  มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
  ผศ.ดร.พิชิต อ้วนไตร   มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
  ผศ.นนทรัฐ บ ารุงเกียรติ  มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
  อ.ดร.ธาดา ค าแดง   มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
 
Technical Program Chairs 
  รศ.ดร.ชานนท์  วริสาร    สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
  รศ.ดร.ยศชนัน  วงศ์สวัสด์ิ    มหาวิทยาลัยมหิดล 
  รศ.ดร.กฤษณ์  อ่างแก้ว   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
  ดร.ชัยวัฒน์  เจษฎาจินต์    สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ 
  รศ.ดร.ชูชาติ พยอม   มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
 
Technical Program Committees 
  รศ.ดร.มนตรี ศิริปรัชญานันท์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
  รศ.ดร.วินัย  ใจกล้า    สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
  รศ.ดร.พิพัฒน ์ พรหมมี    สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
  .ดร.อภิรักษ์  จันทร์สร้าง  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
  ผศ.ดร.ณัฐพงศ์  วงศ์พร้อมมูล   มหาวิทยาลัยศิลปากร 
  ผศ.ดร.ณัฐพงศ์  พันธุนะ     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
  ดร.ศริญญา  ปะสะกวี   สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ 
  ดร.นฤดม   นวลขาว   สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ 
  รศ.ดร.ชูชาติ พยอม   มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
  ผศ.ดร.ลลิลธร มะระกานนท์  มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
  ผศ.ดร.ปิยะพงษ์ แดงข า   มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
  ผศ.ดร.พิชิต อ้วนไตร   มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
  ผศ.ดร.ปพณ สะอาดยวง  มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
  ผศ.ดร.สิริสวัสด์ิ จึงเจริญนิรชร  มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
  ผศ.นนทรัฐ บ ารุงเกียรติ  มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
  ผศ.กุลสมทรัพย์ เย็นฉ ่าชลิต  มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
  อ.ดร.ธาดา ค าแดง   มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
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Registration Chair 
  ผศ.นนทรัฐ บ ารุงเกียรติ  มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
 
Special Session Chair 
  ดร.ศริญญา ปะสะกวี  สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ 
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รายนามผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ 

อาจารย์ ดร.พรรณราย ศิริเจริญ    จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

รองศาสตราจารย์ ดร.ปัญญา แขน ้าแก้ว  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยพร ใจแก้ว  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ เพิ่มทรัพย์ทวี  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
อาจารย์ ดร.วิธวัช ต้ังตรงไพโรจน์   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ศาสตราจารย์ ดร.ยุทธนา ข าสุวรรณ์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ก าพล วรดิษฐ์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วนิดา พฤทธิวิทยา  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
รองศาสตราจารย์ ดร.ยศชนัน วงศ์สวัสด์ิ    มหาวิทยาลัยมหิดล 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรพิน ชาญน าสิน  มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
รองศาสตราจารย์ ดร.มนตรี ศิริปรัชญานันท์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
รองศาสตราจารย์ ดร.กฤษณ์ อ่างแก้ว   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
รองศาสตราจารย์ ดร.มีชัย โลหะการ   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
รองศาสตราจารย์ ดร.พยุง มีสัจ   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
รองศาสตราจารย์ ดร.ชูพันธุ รัตนโภคา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัญญวิทย์ กล่ินบ ารุง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชานินทร์ จูฉิม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพล ประยงค์พันธุ ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา ทองดิษฐ์   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิทวัส สิฏฐกุล  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุสรณ์ จึงตระการ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
อาจารย์ ดร.พิสิฐ วนิชชานันท์   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
อาจารย์ ดร.สุรชัย จิตพินิจยล   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
อาจารย์สุรชัย จันทร์ฉาย     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
รองศาสตราจารย์ ดร.พิพัฒน์ พรหมมี   สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
รองศาสตราจารย์ ดร.ชานนท์ วริสาร   สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
รองศาสตราจารย์ ดร.พรพิมล ฉายรัศมี  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยะ ศุภวราสุวัฒน์  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
รองศาสตราจารย์ ดร.วินัย ใจกล้า    สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษณ์ วงรุจิระ  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภัทร สระเอี่ยม   สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรพงษ์ ไพรินทร ์  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิรภพ ตู้ประกาย   สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สถาพร พรหมวงศ์  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมรชัย ชัยชนะ  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธเนศ พัฒนธาดาพงษ์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พงษ์เกียรติ จงไตรลักษณ์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุระชัย พิมพ์สาลี    สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
อาจารย์ ดร.สมปอง วิเศษพานิชกิจ   สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพงศ์ วงศ์พร้อมมูล  มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระพีพันธ์ แก้วอ่อน   มหาวิทยาลัยศิลปากร 
อาจารย์ ดร.ภมร ศิลาพันธ์    มหาวิทยาลัยศิลปากร 
อาจารย์ ดร.กัณธิดา พันธุ์เจริญ   มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทนา ปัญญาวราภรณ์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรียาวดี ผลเอนก  มหาวิทยาลัยบูรพา  
อาจารย์ ดร.พัชรี กองภาค    มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
อาจารย์สมชาติ โสนะแสง    มหาวิทยาลัยนครพนม 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โอฬาริก สุรินต๊ะ  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
อาจารย์ ดร.ประชา ค าภักดี   มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณฐภัทร พันธ์คง  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริชัย แดงเอม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
ดร.วีณา จันทร์รัชชกูล     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริชัย แดงเอม   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
รองศาสตราจารย์ ดร.นัฐโชติ รักไทยเจริญชีพ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพงศ์  พันธุนะ    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีระยุทธ คุณรัตนสิริ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พูนศรี วรรณการ   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
อาจารย์ ดร.อานนท์ สิงห์เสถียร   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
อาจารย์ ดร.เกรียงไกร เหลืองอ าพล   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
อาจารย์ ดร.อัญชลี มโนสืบ   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพงศ์ พันธุนะ   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาคร วุฒิพัฒนพันธุ์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
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อาจารย์ ดร.พูนศรี วรรณการ   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไชยยันต์ บุญมี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 
ดร.เตือนใจ อาชีวะพนิช    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ท านา   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  
อาจารย์ ดร.ยุทธณา คงจีน   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลลิลธร มะระกานนท์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะพงษ์ แดงข า  มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชิต อ้วนไตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิริสวัสด์ิ จึงเจริญนิรชร มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นนทรัฐ บ ารุงเกียรติ   มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์กุลสมทรัพย์ เย็นฉ ่าชลิต  มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
อาจารย์ ดร.ธาดา ค าแดง    มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
อาจารย์ ดร.สกุล    มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
อาจารย์ ดร.วิทยา พันธุ์พา   มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัชชัย   เข่ือนธรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
อาจารย์อาคิรา สนธิธรรม    มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิเชษฐ ยิ้มละมัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 
อาจารย์ ดร.ธนาวุฒิ ธนวาณิชย์   มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรทิพย์ เหลียวตระกูล มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
ว่าท่ีร้อยโท ดร.ศักย์ชัย เพชรสุวรรณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประพัน ล้ีกุล  มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิเรก เยาว์วงค์  มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชนีกร ด่านศิริชัยสวัสด์ิ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
อาจารย์ ดร.สิทธิโชค สินรัตน์   มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีระวิชญ์ เลิศไทตระกูล มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
อาจารย์ ดร.สรพล บูรณกูล   มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
อาจารย์ตะวัน ภูรัต     มหาวิทยาลัยสยาม 
อาจารย์พิมพา ชีวาประกอบกิจ    มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย-แปซิฟิก 
รองศาสตราจารย์ ดร.บุญเรือง วังศิลาบัตร   สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัณณวิชญ์ ภัทร์สรณ์สิริ  สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนัญญ์ชัย วุฒิธันยาวัฒน์  สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิษณุ ศรีธงชัย    สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน 

Tontan
Typewritten text
คำนวนชัย
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกวรรณ เรืองศิริ  สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา 
ดร.ชัยวัฒน์ เจษฎาจินต์     สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ 
ดร.นฤดม นวลขาว     สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ 
ดร.ศริญญา ปะสะกวี     สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นาวาโทพงศิษฎ์ ทวิชพงศ์ธร  โรงเรียนนายเรือ 
นาวาตรีภาณุกร วัฒนจัง     โรงเรียนนายเรือ 
นาวาโทธีรพงศ์ โอฬารกิจอนันต์    โรงเรียนนายเรือ 
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รายนามผู้ทรงคุณวุฒิประจ าหอ้งน าเสนอผลงาน 

ศาสตราจารย์ ดร.ยุทธนา ข าสุวรรณ์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
รองศาสตราจารย์ ดร.มนตรี ศิริปรัชญานันท์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
รองศาสตราจารย์ ดร.กฤษณ์ อ่างแก้ว   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
รองศาสตราจารย์ ดร.พิพัฒน์ พรหมมี   สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
รองศาสตราจารย์ ดร.ชานนท์ วริสาร   สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระพีพันธ์ แก้วอ่อน   มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพงศ์ วงศ์พร้อมมูล มหาวิทยาลัยศิลปากร 
อาจารย์ ดร.ภมร ศิลาพันธ์    มหาวิทยาลัยศิลปากร 
อาจารย์ ดร.พลอยบุศรา โกมาสังข์   มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลลิลธร มะระกานนท์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จิราวรรณ สมหวัง  มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชิต อ้วนไตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
รองศาสตราจารย์ ดร.ชูชาติ พยอม   มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิริสวัสด์ิ จึงเจริญนิรชร มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปพณ สะอาดยวง  มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สกล นันทศรีวิวัฒน์  มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นนทรัฐ บ ารุงเกียรติ   มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์กุลสมทรัพย์ เย็นฉ ่าชลิต  มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
อาจารย์ ดร.สกุล ค านวณชัย   มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
อาจารย์ ดร.ธาดา ค าแดง    มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
อาจารย์ วดีนาถ วรรณสวัสด์ิกุล   มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
อาจารย์ สถิตย์พร เกตุสกุล   มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
อาจารย์ โชติวุฒิ ประสพสุข   มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
อาจารย์ ภาณุวัฒน์ หุ่นพงษ ์   มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
ดร.ชัยวัฒน์ เจษฎาจินต์     สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ 
ดร.นฤดม นวลขาว     สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ 
ดร.ศริญญา ปะสะกวี     สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัชชัย   เข่ือนธรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกวรรณ เรืองศิริ  สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพงศ์ พันธุนะ   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
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สรุปจ ำนวนบทควำมในงำนประชุมวิชำกำร ECTI-CARD 2022 

จ ำนวนบทควำมท่ีส่งเข้ำร่วมกำรพิจำรณำ 110 บทควำม 
ผ่ำนกำรพิจำรณำ 93 บทควำม 
ไม่ผ่ำนกำรพิจำรณำ 17 บทควำม 
ไม่มำน ำเสนอ 4 บทควำม 

      

สรุปจ ำนวนบทควำมที่ผ่ำนกำรพิจำรณำ 

กลุ่มที่ 1 กำรเกษตรอัจฉริยะ อุตสำหกรรมกำรเกษตร 6 บทควำม 
กลุ่มที่ 2 เทคโนโลยีชีวภำพ กำรแพทย์ วิทยำศำสตร์กำยภำพ วิทยำศำสตร์กำรกีฬำ 4 บทควำม 
กลุ่มที่ 3  กำรประหยัดพลังงำน กำรจัดกำรพลังงำนบ้ำนอัตโนมัติ 3 บทควำม 
กลุ่มที่ 4 กำรเรียนกำรสอนทำงไกล กำรศึกษำบันเทิง คอมพิวเตอร์แอนิเมชัน 0 บทควำม 
กลุ่มที่ 5 กำรกู้ภัย ระบบเตือนภัย และพยำกรณ์ 0 บทควำม 
กลุ่มที่ 6 กำรสื่อสำร กำรสนับสนุนผู้ใช้ตำมบ้ำน เครือข่ำยสังคม เครือข่ำยไร้สำย 6 บทควำม 
กลุ่มที่ 7 กำรขนส่ง กำรควบคุมจรำจร กำรจัดกำรอุตสำหกรรม 4 บทควำม 
กลุ่มที่ 8 ธุรกิจธนำคำร กำรท่องเท่ียว และกำรโรงแรม 2 บทควำม 
กลุ่มที่ 9 ระบบควำมปลอดภัย กำรควบคุมกำรเข้ำถึง กำรยืนยันตัวตน ระบบตรวจจับ 0 บทควำม 
กลุ่มที่ 10  มำตรวิทยำ กำรวัดและควบคุม 5 บทควำม 
กลุ่มที่ 11 วิศวกรรมและเทคโนโลยีอุตสำหกรรม 18 บทควำม 
กลุ่มที่ 12  หัวข้ออื่น ๆ ท่ีเก่ียวข้อง 0 บทควำม 
Special Session 1 ปัญญำประดิษฐ์เพ่ือระบบกำรสื่อสำรดิจิตอล 4 บทควำม 
Special Session 2 เทคโนโลยีกำรศึกษำและเทคโนโลยีอุตสำหกรรม 6 บทควำม 
Special Session 3 กำรเรียนกำรสอนทำงด้ำนวิศวกรรมศำสตร์ 6 บทควำม 
Special Session 4 นวัตกรรมและเทคโนโลยีส ำหรับงำนสื่อสำรและอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ 9 บทควำม 
Special Session 5 อินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่ง หุ่นยนต์ ระบบควบคุมอัตโนมัติ กำรประยุกต์ใช้งำน

เทคโนโลยีไอโอที และระบบควบคุมอัตโนมัติในชีวิตประจ ำวัน 
16 บทควำม 

   
รวมจ ำนวนบทควำมทั้งหมด 89 บทควำม 
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วันพฤหัสบดีที่ 17 กุมภาพันธ์  2565 ณ อาคารรัตนเทพสตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

เวลา รายการ สถานที ่
08.30 - 15.00 น. Workshop 1 : มาตรวิทยาและการสอบเทียบเครื่องวัดทาง

ไฟฟ้า 
ห้องเรียนช้ัน 2 

08.30 - 16.00 น. Workshop 2 : LAN Security Monitoring Device ห้องเรียนช้ัน 2 
17.00 - 18.00 น. 
18.00 – 22.00 น. 

ลงทะเบียน ตรวจคัดกรองเช้ือ COVID-19  
กิจกรรม Welcome Party 

โรงแรมโอทู ลพบุรี 
 
 
 

วันศุกร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 ณ อาคารรัตนเทพสตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

08.00 - 09.00 น. ลงทะเบียน ตรวจคัดกรองเช้ือ COVID-19 ช้ัน 1, ช้ัน 3 
09.00 - 09.30 น. พิธีเปิดงานประชุมวิชาการ ECTI-CARD 2022 

- อ.ดร.สกุล  ค านวนชัย คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
กล่าวรายงาน 

- ผศ.จินตนา  เวชมี อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  
ประธานในพิธีกล่าวเปิดงาน 

- ศ.ดร.วุฒิพงศ์  อารีกุล  นายกสมาคม ECTI  
กล่าวต้อนรับ 

ห้องประชุม 
พระเพทราชา 

ช้ัน 3 
 

09.30 - 10.30 น. บรรยายพิเศษ หัวข้อ การถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่การเป็นชุมชน
แห่งนวัตกร โดย 
- นางอัจฉรา เจริญสุข  
     ผู้อ านวยการสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ 
- ดร.จินดากร ตู้จินดา  

กรรมการผู้จัดการ บริษัทโมบิแครท จ ากัด 
- นายสมนึก เต็งชาตะพันธุ์  

รองเลขาธิการคณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมแห่ง 
ประเทศไทย และผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารบริษัท
สุรินทร์ออมย่า เคมิคอล (ปทท) จ ากัด 

ห้องประชุม 
พระเพทราชา 

ช้ัน 3 
 

ก ำหนดกำรงำนประชุมวิชำกำร ECTI-CARD 2022 จังหวดัลพบุร ี
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10.30 - 12.00 น. เสวนาวิชาการ เรื่อง “เทคโนโลยีสู่ชุมชนแห่งนวัตกร : 
Technology for Innovator Community”  
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จินตนา เวชมี 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
- ดร.จินดากร ตู้จินดา  

กรรมการผู้จัดการ บริษัทโมบิแครท จ ากัด 

- นางอัจฉรา เจริญสุข  
     ผู้อ านวยการสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ 
- นายสมนึก เต็งชาตะพันธุ์  
     รองเลขาธิการคณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมแห่ง 
     ประเทศไทย และผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารบริษัท 
     สุรินทร์ออมย่า เคมิคอล (ปทท) จ ากัด 
- นายบัญญัติ ค าบุญเหลือ 
     กรรมการผู้จัดการ บริษัท สฤก จ ากัด และผู้อ านวยการ 
     กิจกรรมเพื่อสังคม เครือเบทาโกร 
- นายประทีป อ่อนสลุง 
     ประธานชุมชนท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมไทยเบิ้ง บ้านโคก 
     สลุง อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี 

ห้องประชุม 
พระเพทราชา 

ช้ัน 3 

12.00 - 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ห้องอาหาร ช้ัน 1  
13.00 - 14.30 น. น าเสนอผลงานภาคบรรยาย (1 เรื่อง 15 นาที) ช้ัน 2-3  
14.30 - 14.45 น. รับประทานอาหารว่าง ช้ัน 3 
14.45 - 16.30 น. น าเสนอผลงานภาคบรรยาย (1 เรื่อง 15 นาที) ช้ัน 2-3  
17.00 - 18.00 น. 
18.00 – 22.00 น. 

ลงทะเบียนเข้าร่วมงานเล้ียงขอบคุณ 
Banquet 
- ศ.ดร.วุฒิพงศ์ อารีกุล นายกสมาคม ECTI กล่าวต้อนรับ 
  ผู้เข้าร่วมงานเล้ียง Banquet  
- ประกาศ Best Papers และขอบคุณผู้เข้าร่วมงาน  
  ผู้สนับสนุน และทีมงานฝ่ายต่าง ๆ 
- พิธีมอบธงเจ้าภาพ และประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการ 
  ครั้งท่ี 15 ECTI-CARD 2023  

สวนอาหารบัวหลวง 
 
 
 
 

วันเสาร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2565 

09.00 - 12.00 น. ศึกษาวัฒนธรรมชุมชนท้องถิ่น ภายในจังหวัดลพบุรี 
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วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565  ณ อาคารรัตนเทพสตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

ห้อง ห้อง 301 ห้อง 302 ห้อง 303 ห้อง 304 

กลุ่ม 

SS.4  นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีฯ 

SS.5 อินเตอร์เน็ตของ
สรรพสิ่งฯ 

SS.5 อินเตอร์เน็ตของ
สรรพสิ่งฯ 
กลุ่มท่ี 11 วิศวกรรมและ
เทคโนโลยีฯ 

กลุ่มท่ี 11 วิศวกรรมและ
เทคโนโลยฯี 
SS.3 การเรียนการสอน
ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ 

Session Chair 
รศ.ดร.กฤษณ์ อ่างแก้ว 
ดร.ธาดา ค าแดง 

ศ.ดร.ยุทธนา ข าสุวรรณ์  
ผศ.ชัชชัย เขื่อนธรรม 

ผศ.ดร.กนกวรรณ เรืองศิริ  
ผศ.กุลสมทรัพย์ เย็นฉ ่าชลิต 

ดร.ภมร ศิลาพันธ์  
ผศ.ดร.ปพณ สะอาดยวง 

1 13.00 – 13.15 น. 25 6 64 5 

2 13.15 – 13.30 น. 66 11 68 10 
3 13.30 – 13.45 น. 76 21 74 19 

4 13.45 – 14.00 น. 89 24 75 31 

5 14.00 – 14.15 น. 110 26 77 45 
6 14.15 – 14.30 น. - 109 82 62  

 14.30 – 14.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง 

ห้อง ห้อง 301 ห้อง 302 ห้อง 303 ห้อง 304 

กลุ่ม 

SS.4 นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีฯ 
กลุ่มท่ี 6 การสื่อสารฯ 

SS.5 อินเตอร์เน็ตของ
สรรพสิ่งฯ 
กลุ่มท่ี 11 วิศวกรรมและ
เทคโนโลยีฯ 

SS.1 ปญัญาประดิษฐ์ฯ 
 
กลุ่มท่ี 11 วิศวกรรมและ
เทคโนโลยีฯ 

กลุ่มท่ี 2 เทคโนโลยีชีวภาพ
การแพทย์ฯ 

Session Chair 
ดร.ชัยวัฒน์ เจษฎาจินต์  
ผศ.ดร.สริิสวัสดิ์ จึงเจริญนิรชร 

ศ.ดร.ยุทธนา ข าสุวรรณ์  
ผศ.ชัชชัย เขื่อนธรรม 

ผศ.นนทรัฐ บ ารุงเกียรติ รศ.ดร.มนตรี ศิริปรัชญานันท์  
อ.วดีนาถ วรรณสวัสด์ิกุล 

7 14.45 – 15.00 น. 93 29 27 13 
8 15.00 – 15.15 น. 94 52 28 60 

9 15.15 – 15.30 น. 95 63 57 100 

10 15.30 – 15.45 น. 98 86 58 104 
11 15.45 – 16.00 น. 85  101 48  - 

12 16.00 – 16.15 น. - 90 56  - 

 

 

 

ตำรำงกำรน ำเสนอ 
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วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 ณ อาคารรัตนเทพสตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

ห้อง ห้อง 305 ห้อง 201 ห้อง 203 ห้อง 205 

กลุ่ม 
SS.2 เทคโนโลยีการศึกษาฯ SS.3 การเรียนการสอนฯ 

SS.2 เทคโนโลยีการศึกษาฯ 
กลุ่มท่ี 10 มาตรวิทยาฯ 
กลุ่มท่ี 3 การประหยัด
พลังงานฯ 

กลุ่มท่ี 11 วิศวกรรมและ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
กลุ่มท่ี 8 ธุรกิจธนาคารฯ 

Session Chair 
รศ. ดร.ชูชาติ พยอม  
ดร.สกุล ค านวณชัย 

รศ.ดร.ชานนท์ วริสาร  
ผศ.ดร.พิชิต อ้วนไตร 

ดร.พลอยบุศรา โกมาสังข์ 
อ.สถิตย์พร เกตุสกุล 

ผศ.ดร.ณัฐพงศ์ วงศ์พร้อมมูล 
อ.โชติวุฒิ ประสพสุข 

1 13.00 – 13.15 น. 18 30 4 96 
2 13.15 – 13.30 น. 23 35 9 102 

3 13.30 – 13.45 น. 33 36 14 108 

4 13.45 – 14.00 น. 49 41 38 111 
5 14.00 – 14.15 น. 69 42 103 2  

6 14.15 – 14.30 น. - 50 43  72  

 14.30 – 14.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง 

ห้อง ห้อง 305 ห้อง 201 ห้อง 203 ห้อง 205 

กลุ่ม 
กลุ่มท่ี 7 การขนส่ง การ
จัดการอุตสาหกรรมฯ 
กลุ่มท่ี 3 ประหยัดพลังงานฯ 

กลุ่มท่ี 1 เกษตรอัจฉริยะฯ กลุ่มท่ี 6  การสื่อสาร 
การสนับสนุนผู้ใช้ตาม
บ้านฯ 

กลุ่มท่ี 11 วิศวกรรมและ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
กลุ่มท่ี 3 ประหยัดพลังงานฯ 

Session Chair 
ผศ.ดร.ลลิลธร มะระกานนท์  
ผศ.ดร.จิราวรรณ สมหวัง 

ดร.นฤดม นวลขาว  
ผศ.สกล นันทศรีวิวัฒน ์

รศ.ดร.พิพัฒน์ พรหมมี  
ดร.ศริญญา ปะสะกวี 

ผศ.ดร.ระพีพันธ์  แก้วอ่อน  
อ.ภาณุวัฒน์ หุ่นพงษ์ 

7 14.45 – 15.00 น. 15 22 46 61 
8 15.00 – 15.15 น. 71 39 79 65 

9 15.15 – 15.30 น. 97 54 80 67 

10 15.30 – 15.45 น. 106 59 83 70 
11 15.45 – 16.00 น. 32  87 84 81 

12 16.00 – 16.15 น. - 99 - 7  
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นางอัจฉรา เจริญสขุ 
ผู้อ านวยการสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ 

 

ส ำเร็จกำรศึกษำหลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำฟิสิกส์ 
มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ ในปี 2524 และหลักสูตรวิทยำศำสตร์มหำบณัฑิต 
สำขำนิวเคล ียร ์ฟ ิส ิกส ์ มหำวิทยำล ัยเช ียงใหม ่ ในป ี 2528  ได ้ รับ
ประกำศนียบัตรช้ันสูง หลักสูตร กำรบริหำรเศรษฐกิจสำธำรณะส ำหรับนัก
บริหำรระดับสูง สถำบันพระปกเกล้ำ ในปี 2547 ประกำศนียบ ัตร 
หลักสูตร ภำวะผู้น ำกำรบริหำรจัดกำร ด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 
กรมวิทยำศำสตร์บริกำร ในปี 2551 และประกำศนียบัตร หลักสูตร              
กำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที ่ด ีเพื ่อกำรพัฒนำอย่ำงยั ่งยืน ส ำหรับ                 
นักบริหำรระดับสูง ส  ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำระบบรำชกำร                 
ในปี 2558 

           ประสบกำรณ์ในกำรท ำงำนมำตรวิทยำแห่งชำติ 34 ปี เร่ิมรับรำชกำรคร้ังแรกในกรมวิทยำศำสตร์บริกำร พ.ศ.2528 
ปฏิบัติงำนในฐำนะนักวิทยำศำสตร์ 4 “โครงกำรพัฒนำระบบมำตรวิทยำและกำรรับรองห้องปฏิบัติกำร” ในสำขำกำรวัดมวล 
กำรวัดปริมำณทำงไฟฟ้ำ/ ปฏิบัติงำนในฐำนะ Guest Researcher ณ สถำบันมำตรวิทยำแห่งชำติ ประเทศสหรัฐอเมริกำ/ 
เป็นผู้มีส่วนในกำรร่ำง "พระรำชบัญญัติพัฒนำระบบมำตรวิทยำแห่งชำติ พ.ศ.2540"/ เมื่อสถำบันมำตรวิทยำแห่งชำติก่อต้ัง 
ได้เข้ำปฏิบัติงำนในฐำนะหัวหน้ำฝ่ำยมำตรวิทยำไฟฟ้ำ รักษำกำรหัวหน้ำฝ่ำยมำตรวิทยำมิติ รักษำกำรหัวหน้ำฝ่ำยมำตรวิทยำ
อุณหภูมิ รักษำกำรหัวหน้ำฝ่ำยมำตรวิทยำเคมี และรับผิดชอบในส่วนวิเทศสัมพันธ์ พ.ศ.2541/ เป็นผู้แทนของสถำบันมำตร
วิทยำในกลุ่มภูมิภำคเอเชียแปซิฟิค ในคณะกรรมกำร Joint Committee of Regional Bodies (JCRB)/ เป็นประธำน
คณะกรรมกำรระบบคุณภำพของประเทศในกลุ่มภูมิภำคเอเชีย-แปซิฟิค (Chairperson of Technical Committee for 
Quality System of Asia-Pacific Metrology Programme)/ เป ็นประธำนคณะกรรมกำรว ิ ชำกำร สำขำ  Energy 
Efficiency ของประเทศมนกลุ่มภูมิภำคเอเชียแปซิฟิค/ เป็นผู้ประเมินระบบบริกำรจัดกำร BIPM/ ปฏิบัติงำนฐำนที่ปรึกษำ
สถำบันมำตรวิทยำแห่งชำติ ประเทศสหพันธ์สำธำรณรัฐเยอรมนี (Physikalisch-Technische Bundesanstalt, PTB) ในกำร
พัฒนำสถำบันมำตรวิทยำแห่งชำติประเทศฟิลิปปินส์ และประเทศเนปำล/ ปฏิบัติงำนร่วมกับ EURAMET ในกำรประเมิน
ควำมสำมำรถของสถำบันมำตรวิทยำประเทศอียิปต์ิ และ อิสรำเอล/ ปฏิบัติงำนร่วมกับ APMP ในกำรประเมินควำมสำมำรถ
สถำบันมำตรวิทยำประเทศจีน เวียดนำม มำเลเซีย อินโดนีเซีย/ เป็นกรรมกำร ในคณะอนุกรรมกำรรับรองระบบสถำบัน
รับรองมำตรฐำนไอเอสโอ/ เป็นประธำน คณะทบทวนระบบบริหำรงำนคุณภำพสถำบันรับรองมำตรฐำนไอเ อสโอ                   
2542-ปัจจุบัน/ เป็นผู้มีส่วนร่วมในกำรแก้ไข “พระรำชบัญญัติพัฒนำระบบมำตรวิทยำแห่งชำติ พ.ศ.2559” 

 ด ำรงต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำร สถำบันมำตรวิทยำแห่งชำติ กระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม 

 ด ำรงต ำแหน่ง Executive Committee of Asia Pacific Metrology Program (APMP) 
 ด ำรงต ำแหน่ง กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมกำรมำตรฐำนแห่งชำติ 
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ดร.จินดากร  ตู้จินดา 
กรรมการผู้จัดการ บริษัท โมบิแครท จ ากัด 
 

ส ำเร็จกำรศึกษำหลักสูตรวิศวกรรมศำสตรบัณฑิต(ไฟฟ้ำ) จุฬำลงกรณ์
มหำวิทยำลัย และ Master of Science และ Doctor of Philosophy 
(Ph.D.) สำขำว ิ ศวกรรมไฟฟ ้ ำ  จำก  Oklahoma State University 
ประเทศสหรัฐอเมริกำ 

             
 เร ิ ่มท ำงำนทำงด้ำนโทรคมนำคม โดยเป็นหนึ ่งในทีมงำนของ

โครงกำรสร้ำงดำวเทียม Thaicom 1 และ 2 ซึ ่งเป็นดำวเทียม

ส่ือสำรของประเทศไทยดวงแรก 

 เคยด ำรงต ำแหน่ง Assistant Professor ภำควิชำ

Telecommunication ของ สถำบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT) 

 เคยด ำรงต ำแหน่ง Vice President of Engineering and Implementation Department บริษัท 

อีริคสัน (ประเทศไทย) จ ำกัด รับผิดชอบกำรออกแบบ และบริหำรโครงกำรสื่อสำรของบริษัทฯ                

ในประเทศไทย ท้ังหมด 

 เคยด ำรงต ำแหน่ง General Manager of Network Planning Department ของบริษัท Nippon 

Ericsson K.K. ประเทศญี่ปุ่น รับผิดชอบในกำรออกแบบโครงข่ำยโทรศัพท์เคลื่อนที่ ให้กับบริษัท             

J-Phone (ปัจจุบันคือ บริษัท Softbank จ ำกัด) และ บริษัท NTT Docomo 

 ปัจจุบัน ด ำรงต ำแหน่ง กรรมกำรผู้จัดกำร บริษัท โมบิแครท จ ำกัด ซึ ่งเป็นบริษัทของคนไทย 

เชี่ยวชำญทำงด้ำนกำรออกแบบและสร้ำง โครงข่ำยโทรศัพท์เคลื่อนที่และโครงข่ำยโทรคมนำคม             

ทุกชนิด 
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Keynote Speaker 
 

นายสมนึก เต็งชาตะพันธุ์  
 

รองเลขาธิการสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และ  
ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สุรินทร์ ออมย่า เคมิคอล (ปทท.) จ ากัด 

 
  ส  ำ เ ร ็ จ กำ รศ ึ กษำ  ม ั ธยมศ ึ กษำ ป ี ท่ี  6 จำก  ร .ร .บำงปะ ก ง                        
“บวรวิทยำยน” จ.ฉะเชิงเทรำ ระดับปริญญำตร ีวิทยำศำสตรบัณฑิต (เคมี) 
จำกจ ุฬำลงกรณ์มหำว ิทยำล ัย  และปริญญำบัตร ว ิทยำล ัยป้องกัน
รำชอำณำจักร รุ่นท่ี 58 (วปอ.58)  
สถานที่ท างาน : บริษัท สุรินทร์ ออมย่ำ เคมิคอล (ปทท.) จ ำกัด เลขท่ี 
44/4 ม.5 ต.โคกตูม อ ำเภอเมือง จงัหวัดลพบุรี  
ต าแหน่ง : ผู้ช่วยประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำร บริษัท สุรินทร์ ออมย่ำ เคมิคอล 
(ปทท.) จ ำกัด  
 

ภารกิจทางสังคม 
: อุปนำยก สมำคม “นิสิตเก่ำ จุฬำ.ลพบุรี” (ปัจจุบัน)  
: กต.ตร.จังหวัดลพบุรี ด้ำนเศรษฐกิจ พำณิชย์ (ปัจจบุัน)  
: อนุกรรมกำรด้ำนอำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัย จงัหวัดลพบุรี (ปัจจุบัน)  
: ประธำนเครือข่ำยอุตสำหกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อม จังหวัดลพบุรี (ปัจจุบัน)  
: รองเลขำธิกำรสภำอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย (ปัจจุบัน)  
: อดีตประธำนสภำอุตสำหกรรมจังหวัดลพบุรี วำระ 2557 - 2561  
: อดีตท่ีปรึกษำผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดลพบุรี (นำยสุปกิต โพธิ์ปภำพนัธ์) พ.ศ. 2561 - 2563  
: ประธำนกิตติมศักด์ิสภำอุตสำหกรรมจังหวัดลพบุรี (ปัจจุบัน)  
: คณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัดลพบุรี (กศจ.) ปัจจุบัน  
: คณะอนุกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัดลพบุรี (อกศจ. ด้ำนงำนบุคคล) ปัจจุบัน  
: ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะเทคโนโลยีอุตสำหกรรม มหำวิทยำลัยรำชภฏัเทพสตร ี(ปัจจุบัน)  
: ประธำนกรรมกำรส่งเสริมกิจกรรมมหำวิทยำลัยรำชภัฏเทพสตรี (ปัจจุบัน)  
: กรรมกำรสภำมหำวิทยำลัยรำชภัฏเทพสตรี (ปัจจุบนั)  
: อนุกรรมกรรมกำรบริหำรสถำบันกำรอำชีวศึกษำภำคกลำง 2 (ปัจจุบัน)  
: อนุกรรมกรรมกำรค่ำแรงข้ันต ่ำ ฝ่ำยนำยจ้ำง จังหวดัลพบุรี (ปัจจุบัน) 
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 สารบัญ 

Paper ID บทความ หน้า 
2 แอ็ปพลิเคชันแนะนําชุมชนท่องเท่ียวโอท็อปนวัตวิถี ในพื้นท่ีตะเข็บชายแดน  

พัฒนา ศรีชําลี เอกรินทร์ วทัญญูเลิศสกุล 
1 

5 การควบคุมแรงบิดของมอเตอร์เหนี่ยวนํา 3 เฟสด้วยวิธีควบคุมความเร็วสลิป 
รัชต มั่งมีชัย 

5 

6 การออกแบบและสร้างหุ่นยนต์หยอดเมล็ดพืชต้นแบบ 
สุชาดา สิทธิ์จงสถาพร ณัฐพงศ์ แพน้อย 

9 

7 พฤติกรรมการใช้พลังงานไฟฟ้าของบุคลากรในบริษัท ลูเมนตั้ม อินเตอร์เนช่ัน
แนล (ประเทศไทย) จํากัด โดยจะทําการศึกษาเฉพาะแผนกที่เป็นสายงานหลัก
ของบริษัท 
มัณฑกรณ์ ครุตรารักษ์  รัตน์สิกา บุญลือ ปฎิญญา ศักดิ์หวาน 

13 

10 การเปลี่ยนทรงผมเสมือนจริง: การกําหนดตําแหน่งใบหน้าและผมด้วยแผนท่ี
ความหมายสําหรับ SDEdit 
สรยุทธ มียิ้ม ภาฬพัทร์ เต็กตระกูล  ภัคพงษ์ อรรคบุตร  วีรพล จิรจริต 

18 

13 การเปรียบเทียบการสร้างลักษณะเด่นจากสัญญาณคลื่นไฟฟ้ากล้ามเนื้อเพื่อการ
จําแนกวัตถุท่ีมีขนาดแตกต่างกัน 
นันทริกา เทียมชู  พรชัย พฤกษ์ภัทรานนต์   

23 

14 การศึกษาวิธีการตรวจสอบเครื่องทดสอบรอยแตกรอยร้าวแบบกระแสไหลวน 
 กรภัสร์สิษฐ์ พรมอาสา 

27 

15 การประยุกต์ใช้ YOLOv3 ร่วมกับการอ่านอักขระด้วยแสงสําหรับการตรวจจับ
ยานพาหนะบนถนน 
พิทักษ์ บัวใหญ่  วัชรีวรรณ จิตต์สกุล 

31 

18 ระบบตรวจข้อสอบปรนัยออนไลน์ ด้วยเทคนิคโครงข่ายประสาทเทียมแบบ                   
คอนโวลูชัน  
สถาพร  มณีบุญ เบญจพร กิตติวิเชียรชัย สุภัทรา เกิดเมฆ  ประจวบ อินระวงศ 
วิทยา ศรีกุล 

36 

21 การพัฒนาประตูคัดกรองผู้ป่วยอัตโนมัติ 
ปิยะวัฒน์ อัฒจักร พิชญา ศรีสุขา 

40 

22 ตู้อบแห้งไส้เดือนแบบอัตโนมัติด้วยรังสีอินฟราเรด 
ยศพนธ์ เดโชพล  พันตรี โคมพิทยา  ธีทัต ดลวิชัย 

45 
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23 การจัดการเรียนการสอนและความพึงพอใจที่มีต่อการจัดส่งวัสดุและอุปกรณ์          
ที่จัดให้ นักศึกษาเรียนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื ้อไวรัส           
โคโรนา 2019 
เตือนใจ อาชีวะพนิช ประดับ แย้มแสง ภาคภูมิ คันธวิวรณ์  

49 

25 วงจรอินเทอร์เฟซสําหรับเซนเซอร์ชนิดเก็บประจุ 
พัชรี กองภาค 

53 

27 วงจรตรวจหาโครงข่ายประสาทเทียมแบบคอนโวลูชันสําหรับระบบการบันทึก
แบบสองมิติท่ีถูกเข้ารหัส  
ชัยวัฒน์ บัวจง  ชานนท์ วริสาร 

57 
 

28 ระบบแจ้งเตือนการโจมตีในรูปแบบคัฟเวิร์ท แชนแนล ด้วยไอซีเอ็มพี  
ณัฐวัตร คมเฉียบ  ปิยวิทย์ เอี่ยมพริ้ง 

61 

29 ระบบตรวจสอบและแจ้งเตือนการจัดเก็บขยะติดเช้ือผ่านแอ็ปพลิเคชัน 
วนษา สินจังหรีด พัฒนา ศรีชาลี 

65 

30 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการอาจารย์ท่ีปรึกษาโครงงาน 
ศศิวิมล ฮงมา สืบทัศน์ ลิมสายหั้ว สายันห์ ริ้วทอง 

70 

31 Automatic Alcohol Hand Sanitizer by Using Ultrasonic sensor and 
Servo Motor 
Wirote Jongchanachavawat Ittipat Roopkom Noppon Mingmuang 
Chalalai Wongwian Nishapat Thanaittipat Vorrathep Chinowan 
Chayabha Khiaokhli Chantana Piatuapoo 

74 

32 โปรแกรมหาความเป็นไปได้ในการเลือกลงทุนติดตั ้งโซลาร์เซลล์บนหลังคา                     
ด้วยไมโครซอฟท์เอกซ์เซล 
กษิเดช ทิพย์อมรวิวัฒน์ ชัยรัตน์ วิสุทธิรัตน ์

80 

33 ระบบตรวจสอบการเข้าช้ันเรียนด้วยรหัสคิวอาร์ 
วันชัย สีหะวงษ์ ภูริทัต ปัญญาวัน สุภัทรา เกิดเมฆ วิทยา ศรีกุล สนั่น จันทร์พรม 

84 

35 ชุดปฏิบัติการตัวควบคุมพีไอดีควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงด้วยพีแอลซี 
ปรากฤต เหล่ียงประดิษฐ์ นิมิต บุญภิรมย์ กฤษฎา ไทวัฒน ์

88 

36 ชุดปฏิบัติการควบคุมอุณหภูมิด้วยตัวควบคุมพีไอดีด้วยไมโครคอนโทรเลอร์ 
ปรากฤต เหล่ียงประดิษฐ์ นิมิต บุญภิรมย์ 

92 
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39 การพัฒนาและประยุกต์ใช้ไอโอทีบนเครือข่ายตัวรับรู ้ไร้สายสําหรับการรับรู้
สภาพแวดล้อมเพื่อการผลิตทุเรียนนอกฤดูกาล 
วิชาญ เพ็ชรทอง สิทธิโชค อุ่นแก้ว 

96 

41 การพัฒนาการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานในรายวิชาปฏิบัติการพื้นฐานไฟฟ้า
และอิเล็กทรอนิกส์แบบออนไลน์ 
พัลลภ พันธุปรีชารัตน์ สุชาดา สิทธิ์จงสถาพร กฤษณพงศ์ นันทศรี                
พงษ์ศักดิ์ พร้อมวงค์ วศิน บุญโสภาคย์ ชฎารัตน์ อนันตกูล 

100 

42 การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานในวิชาการวิเคราะห์และออกแบบระบบแบบ
ออนไลน์: การออกแบบและพัฒนา 
สุชาดา สิทธิ์จงสถาพร กนกสม ชุติโสวรรณ พลีการณ์ ตรีนันทรัตน์                  
ชฎารัตน์ อนันตกูล 

104 

43 การออกแบบชุดแหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสตรงสําหรับชุดลดการแพร่เช้ือโควิด 19 
อธิปตย์ จันทร์ดี 

108 

45 การสร้างวงจรอินเวอร์เตอร์หนึ่งเฟสร่วมกับวงจรแปลงผันกําลังแบบพุช-พูล          
โดยใช้พลังงานเซลล์แสงอาทิตย์ 
เทพพนม โสภาเพิ่ม 

112 

48 การสร้างสัญญาณ LTE ด้วย Software-Defined Radio (SDR) 
กอรปกิตต์ กอบธัญกิจ ดาฤทธิ์ กึ่งวงศ์ ทิฆัมพร ทองชุม สิรภพ ตู้ประกาย 

117 

49 การพัฒนาเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์ของโรงเรียนบ้านรังย้อย 
สุพิชชา ยานะพันธ์ อรวรรณ แท่งทอง พันธ์ศักดิ์ พึ่งงาม  

121 

50 การพัฒนาระบบสนับสนุนการขายสินค้าออนไลน์ สําหรับวิสาหกิจชุมชนประเภท            
ส่ิงทอ 
เอกราช ธรรมษา 

128 

54 การพัฒนาเครื่องให้อาหารปลาแบบพ่นปรับองศาอัตโนมัติ 
ปริญญา รจนา รณยุทธ นนท์พละ วาสนา เกษมสินธ์ สราวุฒิ บุญเกิดรัมย์ 

132 

57 ตัวถอดคํารหัสโครงข่ายประสาทเทียมเพอร์เซ็ปตรอนหลายช้ัน สําหรับระบบการ
บันทึกข้อมูลแบบบิตแพ็ตเทิร์นท่ีใช้การอ่านข้อมูลสองแทร็กด้วยหัวอ่านเดียว 
ณัฏฐกันย์ เรืองเนตร ชานนท์ วริสาร 

136 
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58 การประมาณระดับการอ่านนอกแทร็กในระบบบันทึกแม่เหล็กแบบบิตแพ็ตเทิร์น
หัวอ่านเดียว/อ่านสองแทร็กจากฮิสโตแกรมของสัญญาณอ่านกลับด้วยโครงข่าย
ประสาทเทียมแบบคอนโวลูชัน 
กิตติพล ก้านขุนทด  ชานนท์ วริสาร 

140 
 

59 การพัฒนาระบบอัจฉริยะสําหรับการบริบาลลูกไก่แรกเกิดด้วยระบบสมองกล           
ฝังตัว 
ลัญฉกร นิลทรัตน์ ศรัณย์ ณรงค์กูล  สมศักด์ิ อรรคทิมากูล 

144 
 

60 อุปกรณ์เพิ่มประสิทธิภาพการนอนหลับต้นทุนต่ํา 
จิรเมธ พัวเพิ่มพูลศิริ จิรัฏฐ์ ฉิมน้อย จีรภัทร์ โชติแสงทอง พิพัฒน์ พรหมมี  
ณรงค์ศักดิ์ มโนสิทธิชัย 

148 

62 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื ่อส่งเสริมการเรียนรู้สําหรับวิชาสถาปัตยกรรม
คอมพิวเตอร์ด้วยระบบบนชิป 
เศรษฐกาล โปร่งนุช อภิรักษ์ ธิตินฤมิต อภิมุข เพ็ชรภาน นิรชา กาญจนะคงคา 
อพิณญา มุ่งอ้อมกลาง 

154 

64 การพัฒนาระบบการตรวจวัดคุณภาพนํ้าตามแหล่งธรรมชาติโดยใช้แอปพลิเคชัน
โทรศัพท์มือถือ 
กัญญวิทย์ กล่ินบํารุง จักรกฤษณ์ เบญจมาหา  สมศักดิ์ อรรคทิมากูล 

158 

66 ระบบกล้องวงจรปิดพร้อมแจ้งเตือนผู้บุกรุกผ่านเครือข่าย WIFI-MESH 
สมปอง วิเศษพานิชกิจ ธเนศ พัฒนธาดาพงษ์ นภัทร สระเอี่ยม 

162 

67 วิธีการควบคุมมอเตอร์กระแสตรงไร้แปรงถ่านแบบไร้เซนเซอร์โดยใช้โครงข่าย
ประสาทเทียม 
ศุภรัตน์ วิศวกรสกาว ไพโรจน์ ทองประศรี 

168 

68 การพัฒนาระบบควบคุมการใช้งานพลังงานไฟฟ้าผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
นุชนาฎ ชุ่มช่ืน สุวลักษณ์ มีสมกล่ิน สมศักดิ์ อรรคทิมากูล 

173 

69 ระบบโปรแกรมช่วยสอนวิชาการบัญชีขั้นต้น 
รุ่งทิวา จันเอียด  รุ่งนภา จันเอียด  สิรินรัตน์ สุบรรน้อย จตุพร จิรันดร 

177 

71 รูปแบบการแก้ปัญหารถโม่เสียในกระบวนการขนส่งคอนกรีตโดยใช้เทคนิคต้นไม้
ตัดสินใจ 
บัญชา ปล้องอ้วน  นัฐพงศ์ ส่งเนียม ดุษณี ศุภวรรธนะกุล จรูญ จันแทน 

181 

   



                     การประชุมวชิาการ งานวจิยั และพฒันาเชิงประยุกต ์คร้ังที่ 14 ว ันที่ 17-19 กุมภาพนัธ์ 2565                        
                                     14th ECTI-CARD 2022, Lopburi Thailand 
 

 ECTI-CARD 2022 “Technology for Innovator Community”  
 

   
Paper ID บทความ หน้า 

72 การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม : หมู่บ้านอนุรักษ์มรดกเครื่องปั้นดินเผา            
ซับจําปาเพื่อการท่องเท่ียว ตําบลซับจําปา อําเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี 
อิษฏ์ รานอก  พลวัฒน์ เกิดศิริ 

185 

74 การพัฒนาระบบควบคุมสภาพแวดล้อมแบบสองระบบสําหรับ โรงเพาะเห็ด
นางฟ้าด้วยเทคโนโลยีสมาร์ทฟาร์ม  
วันชัย ดอนไพวัติ นทีเทพ ชัยศิรินทร์ สิทธิชัย ดีศรี ณัฐฒวงค์  เชตุพันธ์                
อาคิรา สนธิธรรม ชัชชัย เข่ือนธรรม 

192 

75 การพัฒนาระบบสมาร์ทฟาร์มสําหรับโรงเรือนผักสลัดอินทรีย์ 
ธนดล อบสิน พิเชฐ ปิยะภาค สกาวพรรณ เพ็ชรทอง วุฒิชัย หลวงไกร             
อาคิรา สนธิธรรม ชัชชัย เข่ือนธรรม 

196 

76 ระบบรักษาความปลอดภัยบ้านอัจฉริยะสําหรับหมู่บ้านจัดสรร 
ณัฐพล ประยงค์พันธุ์ พิชญศิต อรพิมพ์  สรวิชญ์ แซ่ตัน                        
อินทวดี จันทร์ทักษิโณภาส  สมชาย สาลีขาว 

200 

77 ระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการจัดการแหล่งปลูกผักไร้สารพิษในโครงการอาหาร
ปลอดภัยในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพศูนย์อนามัยท่ี 3 นครสวรรค์ 
ชัญญพัชร์ จารุวัชรเศรษฐ์ 

206 
 

79 การจัดการการส่งลอราแบบหลายช่องสัญญาณสําหรับระบบติดตามเรือประมง             
ขนาดเล็ก 
ชนกชนม์ เฉิน  สุชัยศรี ไลออน  อภิรักษ์ จันทร์สร้าง  ชัยพร  ใจแก้ว                  
อนันต์ ผลเพิ่ม  วิธวัช ต้ังตรงไพโรจน ์

210 

81 การออกแบบระบบแจ้งเตือนไฟฟ้าดับผ่านเครือข่ายโทรศัพท์เคล่ือนท่ี 
อับดุลอาซิ ดอแม็ง ปัณณวิชญ์ ภัทร์สรณ์สิริ บุญเรือง วังศิลาบัตร                   
ชนัญญ์ชัย วุฒิธนัยาวัฒน ์

216 

82 การพัฒนาวงจรปรับแต่งสัญญาณของเซ็นเซอร์วัดระยะทาง LVDT บนพื้นฐาน 
FPAA 
สุรชัย จันทร์ฉาย ปรีชา ทองดิษฐ์ กฤษณ์ อ่างแก้ว 

220 

83 ระบบทดสอบปฏิกิริยาความคล่องตัวของนักกีฬาแบดมินตัน 
รุจิภาส ฐานะกาญจน์ สุชัยศรี ไลออน  วิธวัช ต้ังตรงไพโรจน์ ชัยพร ใจแก้ว 
อนันต์ ผลเพิ่ม อภิรักษ์ จันทร์สร้าง ณัฐิกา เพ็งลี วิชาญ มะวิญธร                 
นาทรพี ผลใหญ่ 

225 
 



                     การประชุมวชิาการ งานวจิยั และพฒันาเชิงประยุกต ์คร้ังที่ 14 ว ันที่ 17-19 กุมภาพนัธ์ 2565                        
                                     14th ECTI-CARD 2022, Lopburi Thailand 
 

 ECTI-CARD 2022 “Technology for Innovator Community”  
 

   
Paper ID บทความ หน้า 

85 ระบบติดตามและจําแนกพฤติกรรมสัตว์โดยใช้อุปกรณ์ขนาดเล็ก 
ภัฏสร์ชนน ศรีรักษา พอเพียง มณีสวัสด์ิ สุชัยศรี ไลออน วิธวัช ต้ังตรงไพโรจน์ 
อภิรักษ์ จันทร์สร้าง อนันต์ ผลเพิ่ม ชัยพร ใจแก้ว                                 
Michel de Garine-Wichatitsky 

231 
 

86 การพัฒนาแบบจําลองระบบตรวจสอบและควบคุมอุปกรณ์ภายในบริเวณบ้าน
โดยใช้อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ ่งแสดงผลผ่านเว็บแอปพลิเคชันด้วยบริการ
เซิร์ฟเวอร์การประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ 
สกุล คํานวนชัย ไพบูลย์ สมนึก จิตวัฒน์ เป่ินวงษ ์

237 

87 การพัฒนาการเล้ียงหอยเชอรี่ในบ่อนํ้าใส ควบคุมด้วยระบบไมโครคอนโทรลเลอร์ 
ขอบคุณ ไชยวงศ์ 

243 

90 การศึกษากระบวนการผลิตก๊าซชีวภาพจากพืชพลังงานร่วมกับมูลสัตว์และ          
ของเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม  
วิภาลักษณ์ ทิพมา  รัชพล สันติวรากร 

247 
 

93 ผลกระทบของขนาดและตําแหน่งของเป้าหมายต่อการภาพจากการวิเคราะห์                 
การลดทอนสัญญาณวิทยุ 
ครองบุญ สิงหนาท วัชรพงศ์ เกตุปาน  

251 

95 แนวทางการเชื่อมต่อโครงข่ายเซนเซอร์ไร้สายระหว่างโดเมนที่ใช้กระบวนการ
ส่ือสารเฉพาะแบบ 
กัณธิดา พันธุ์เจริญ ครองบุญ สิงหนาท 

257 

96 การพัฒนาต้นแบบเครื่องหยอดดินสอพองอัตโนมติัระบบ CNC 
กิตติเทพ วงษ์เรือง เจษฎา จงภักดี ธีรพงษ์ ประสมพงษ์ สหัสวรรษ ศรีตัมภวา 
โชติวุฒิ ประสพสุข 

263 
 

97 ระบบติดตามและควบคุม รถเช่าจักรยานยนต์ไฟฟ้า 
กฤษณ์ วงรุจิระ 

268 

98 การออกแบบเครื่องวิเคราะห์สถานะ: ยานส้ารวจใต้น ้าแบบมีสายควบคุม  
สว่างทิตย์  ศรีกิจสุวรรณ อภิชาติ ลินิฐฏา กิตติพัฒน์ แผ่ธนกิจ                
ปัณณวิชญ์ เร็วการ ฐกร สารวรณ์ ศิวัช วัดวิทยาคุณ ธรรศ คงนวลมี                   
เกียรติภัทร สุจริตกุล วรกิตต์ิ บัวต๊ิบ 

273 

99 กล่องควบคุมและตรวจวัดสภาพดินสําหรับสมาร์ทฟาร์ม 
นภพล ประพิณ นพรัตน์ ศรีวิเชียร สมพร เตียเจริญ 

278 



                     การประชุมวชิาการ งานวจิยั และพฒันาเชิงประยุกต ์คร้ังที่ 14 ว ันที่ 17-19 กุมภาพนัธ์ 2565                        
                                     14th ECTI-CARD 2022, Lopburi Thailand 
 

 ECTI-CARD 2022 “Technology for Innovator Community”  
 

   
Paper ID บทความ หน้า 

100 เว็บแอปพลิเคชันรับแจ้งข้อมูลของผู้ป่วยท่ีกําลังเดินทางไปห้องฉุกเฉินด้วยตนเอง 
ทศพล สนธิกุล เพ็ชรัตน์ สุริยะไชย 

284 

102 ศึกษาการลดของเสียท่ีเกิดจากคราบนํ้ามันระหว่างกระบวนการฉีดพลาสติก 
ธรรมวิชช์ ประเสริฐ เพ็ญพิสุทธิ์  ทองหยวก 

290 

103 การต่อลงดินสําหรับการวัดความต้านทานโดยใช้เครื่องวัดความต้านทานสูง 
นชามณี  ข้องม่วง  ชัยวัฒน์ เจษฎาจินต์ 

294 

104 การพัฒนาแอพพลิเคชันแจ้งเตือนการรับประทานยาสําหร ับผู ้ป ่วยด้วย 
เทคโนโลยีเว็บ 
ปิยพงษ์ แดงขํา กฤษฎา ญาณจิตรานนท์ วิรัตน์ ทรัพย์ประมูล 

298 

106 การจัดเส้นทางการขนส่งเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และลดต้นทุนการขนส่ง บริษัท 
XYZ จํากัด 
ณัฐนันท์ พิมล วิจิตกร คํารัตน์ ฐิติรัตน์ นุ่มปราณี ทิตติยา อาจองค์ 

302 

108 การศึกษาการเปรียบเทียบของระบบเฟืองท้ายในรถยนต์ 
ภาณุวัฒน์ หุ่นพงษ์ บรรหยัด ประหา 

307 

109 การประเมินประสิทธิภาพการฆ่าเชื้อโรคด้วยเครื่องผลิตก๊าซโอโซนแบบพกพา                
เชิงพาณิชย์ท่ีใช้ภายในอาคาร 
กนกวรรณ เรืองศิริ สายัณห์ ฉายวาส เพชร นันทิวัฒนา ปรีชา กอเจริญ 

310 
 

110 การพัฒนาเครื่องอบแห้งปูนาแบบควบคุมอุณหภูมิ 
ชยนันท์ วิเศษวงษา ปฏิภาณ พรหมชาติ วรวัฒน์ จีนขม อนุสรณ์ สินสะอาด  
นัฐพันธ์ พูนววิัฒน ์

314 

111 การประยุกต์ขดลวดเหนียวนําด้วยสนามไฟฟ้า 
นิคม ลนขุนทด วชิรพล แสนโซ้ง 

318 

 



แอ็ปพลิเคชันแนะน ำชุมชนท่องเที่ยวโอท็อปนวัตวิถี ในพื้นที่ตะเข็บชำยแดน 

Application To Publicize The OTOP Innovation Tourism Community in Border Seam Areas 

พัฒนำ ศรีชำลี 1  เอกรินทร์ วทัญญูเลิศสกุล 2* 
1สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี pattana.s@ubru.ac.th 

2*สาขาวิชาสมาร์ตแอ็ปพลิเคชัน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี egkarin.w@ubru.ac.th 

 

บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี้ เป็นศึกษาและหาแนวทางการออกแบบและพัฒนาแอ็ป
พลิเคชันเพื่อประชาสัมพันธ์ชุมชนท่องเทีย่วโอท็อปนวัตวิถี ในพื้นที่ตะเข็บ
ชายแดนของจังหวัดอุบลราชธานี รอง รับการใช้งานของผู้ใ ช้ 4 ประเภท  
ได้แก่ ผู้ดูแลระบบ บุคคลทั่วไป สมาชิก และเจ้าของร้านค้าและบริการ โดย
มีสิทธิ์การเข้าถึงและจัดการข้อมูลที่แตกต่างกัน แบ่งการออกแบบและ
พัฒนาระบบเ ป็น 2 ส่วน  คือ  1) การให้บริการเคร่ืองแม่ข่ายในรูปแบบ
เว็บไซต์ และการให้บริการข้อมูลส าหรับแอ็ปพลิเคชัน ประกอบด้วย ส่วน
น าเข้ าข้อมูลและรูปภาพ ข้อมูลต าแหน่งทางภูมิศาสตร์ 2) แอ็ปพลิ เคชัน
แนะน าชุมชนท่องเที่ยวโอท็อปนวัตวิถี เม่ือน าระบบทีไ่ด้ไปทดสอบกับผูใ้ช้
ซึ่งประเมินคุณภาพของเนื้อหาและความพึงพอใจ พบว่า ระบบมีผลการ
ประเมินอยู่ในระดับดีมากทุกด้ าน จากทั้งหมด 3 ด้าน โดยสูงสุดอยู่ที่ด้าน
เนื้อหาการน าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งชุมชนท่องเที่ยว (ค่ าเฉลี่ย = 4.72 , 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.50) รองลงมาคือ ด้านการออกแบบแอ็ปพลิเ ค
ชัน (ค่าเฉลี่ย = 4.69, ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.56) และประโยชน์และ
การน าไปใช้ (ค่าเฉลี่ย = 4.60, ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.59) 

ค ำส ำคัญ: แอ็ปพลิเคชนั ชุมชนท่องเที่ยว พื้นที่ตะเข็บชายแดน 

Abstract 
This research is a study and approach to designing and developing 

applications to promote the OTOP innovation tourism communit y  i n  t he 
border seam area of Ubon Ratchathani. The system supports four groups of 
users: administrators, individuals, members, and shop/service owners wi t h  
different authorities to access and manage information in the system .  The 
system consists of 2 subsystems which were 1) a providing website server 
services and providing information services for applications, including data 
and image imports, geolocation information, 2) an application to publici ze 
the OTOP innovation tourism community. The whole system had been 
tested and assessed by users. The results showed that the system was 
assessed at a highest level in all 3 aspects. The highest score went  for  t he 
content of the presentation of information about tourist communities (mean 

= 4.72, S.D. = 0.50), followed by application design (mean = 4.69, S. D. =  
0.56) and the system usage and implementation (mean = 4.60, S.D. = 0.59). 

Keywords:  Applications, Tourism Community, Border Areas 

 1.  บทน ำ 

จังหวัดอุบลราชธานี เป็นเมืองท่องเที่ยวทีมี่วัฒนธรรมไทยถิ่นอีสานและ
ประเพณีที่ มีความน่าสนใจ [1] มีทรัพยากรธรรมชาติและภูมิทัศน์ที่งดงาม
แปลกตา พื้นที่ในหลายอ าเภอทีเ่ป็นพื้นที่ตะเข็บชายแดนที่มีมูลค่าการค้าขาย
สูงเนื่องจากเช่ือมต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน คือ สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว และกัมพูชาประชาธิปไตย การเพิ่มความเข้มแข็งให้กับ
เศรษฐกิจชุมชนสามารถใช้กิจกรรม “โอท็อปนวัตวิถี” เพื่อดึงอัตลักษณ์ชุมชน
ดั้งเดิมที่เน้นความเ รียบง่าย ส ร้าง เป็นเสน่ห์ ให้แก่นักท่องเที่ยว อย่างไร 
ก็ตามปัญหาในการน าเข้าข้อมูลเพื่อสง่เสริมการท่องเที่ยวนั้น ยังเป็นอุปสรรค
ส าคัญที่ท าให้ผู้ประกอบธุรกิจท่องเที่ยวในชุมชนไม่สามารถน าเสนอข้อมูลไป
ยังนักท่องเที่ยวได้ตรงกลุ่มเป้าหมาย ข้อมูลจึงขาดความครบถ้วน ขาดความ
สวยงาม และขาดทักษะในการใช้เคร่ืองมือทางเทคโนโลยี [2] 

คณะผู้วิจัยเล็ง เห็นโอกาสในการใช้แอ็ปพลิ เคชันที่จะช่วยแนะน า
ข้อมูลที่สามารถสนับสนุนนักท่องเที่ยว อ านวยความสะดวกสบายส าหรับ
การวางแผนการเดินทางแก่นักท่องเที่ ยว และช่วยให้ผู้ประกอบการ
สามารถน าเข้าข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดการท างานที่ซับซ้อนหรือ
สญูเปล่า โดยอาศัยการมีส่วนร่วมของชุมชนในการออกแบบและพัฒนา
ระบบ ร่วมกับการใช้เทคโนโลยีการประมวลผลดิจิทัลแบบการเรียนรู้เชิง
ลึก (Deep Learning) เพื่อลดขั้นตอนการจัดการข้อมูลและประชาสัมพันธ์
การท่องเที่ยวของชุมชนท่องเที่ยวโอท็อปนวัตวิถี ในพื้นที่ตะเข็บชายแดน  

2.  วิธีด ำเนินกำรวิจัย 

จากการศึกษาด้วยการลงพื้นที่ชุมชนกลุ่มเป้าหมาย  หมู่บ้าน บ้านลาด
เจริญ ต าบลนาแวง อ าเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่ งประกอบด้วย 
ผู้ประกอบการชุมชน ผู้น าชุมชน เจ้าหน้าที่ภาครัฐ  และบุคคลผู้เกี่ยวข้อง
ประจ าชุมชนท่องเที่ยวโอท็อปนวัตวิถี พบว่า ผู้ประกอบการส่วนใหญ่
ประสบปัญหาการประชาสัมพันธ์ ข้อ มูลสินค้า แหล่งท่อง เที่ ยว และ
ช่องทางการประชาสัมพันธ์ ชุมชนมีความต้องการแอ็ปพลิเคชันที่สามารถ
อ านวยประโยชน์ และสนับสนุนกิจการด้านการท่องเที่ยวได้ และต้องการ
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ให้รูปภาพของสินค้ามีเอกลักษณ์ ความสวยงาม แต่ผู้ประกอบกิจการซึ่ ง
เป็นชาวบ้านในชุมชน ส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ ขาดทักษะและองค์ความรู้
ในการตัดต่อสื่อและรูปภาพให้สวยงาม จากข้อมูลที่ได้จึงสามารถน ามา
ออกแบบวิธีการด าเนินงานในงานวิจัยได้ดังนี้  

2.1  ข้ันตอนกำรด ำเนินกำรวิจัย 
คณะผู้วิจัยได้จัดแบ่งการด าเนินการวิจัยออกเป็น 4 ขั้นตอนหลักดังนี้  
1)  ศึกษาและค้นคว้างานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับแนวทางการพัฒนาระบบ

สารสนเทศเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของชุมชน 
2)  ออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศ และเคร่ืองมือในงานวิจัย 

เพื่อแก้ปัญหาตามความต้องการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน 
3)  เก็บรวบรวมผลการวิจัยด้วยเคร่ืองมือวิจัยที่พัฒนาขึ้น 
4)  ประเมิน วิเคราะห์ และวัดผลงานวิจัย 
จากการศึกษา ค้นคว้างานวิจัย และข้อมูลการลงพื้นที่ในชุมชนบ้าน

บ้านลาดเจริญ ต าบลนาแวง อ าเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี สามารถ
เขียนขั้นตอนการด าเนินกิจกรรมประชาสัมพันธ์ของชุมชนในระบบ
ประชาสัมพันธ์ที่มีอยู่ในระบบงานเดิมได้ ดังรูปที่ 1 
 

 
รูปที่ 1 ผังการไหลของเอกสารการประชาสัมพันธใ์นระบบงานเดิม 
 

จากระบบงานประชาสัมพันธ์แบบเดิมในรูปที่ 1 พบว่า  ข้อมูลการ
ประชาสัมพันธ์ของชุมชนโอท็อปนวัตวิถีของ บ้านลาดเจริญ ต าบลนาแวง 
อ าเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี ใช้การบริหารจัดการข้อมูลด้วยผู้ดูแล
ระบบเป็นหลัก  เพื่อให้ผู้น าชุมชนสามารถรับทราบข้อมูลการผลิตและ
สามารถรวบรวมผู้ประกอบการในชุมชนให้สามารถผลิตสินค้าและบริการ
ร่วมกันในหมู่บ้านของตนเองได้  รายได้มีการกระจายไปถึงคนในชุมชน
อย่างทั่วถึง กนั  สิ่งที่ผู้ประกอบการต้องการให้ปรับปรุง  คือ  ข้อ มูลที่จะ
ประชาสัมพันธ์ได้นั้นมีความล่าช้า ไม่ทันสมัย และต้องรอดูแลระบบเป็น
ผู้ด าเนินการให้ รวมถึงการโพสต์ประชาสัมพันธ์และการตอบค าถามลูกค้า 
คณะผู้ วิจัยจึงได้ออกแบบและแนวทางในการพัฒนาระบบงานใหม่ โดย
การน าการเรียนรู้เชิงลึกมาใช้เพื่อการจัดการภาพถ่ายส าหรับใช้ในการ
ประชาสัมพันธ์ การใช้ข้อมูลบริการทางภูมิศาสตร์ส าหรับน าทาง และให้

เจ้าของกิจการในชุมชนสามารถโพสต์ข้อมูลสินค้าและบริการของตนเอง 
พร้อมการตอบค าถามเบื้องต้น ได้ด้วยตัวเ อง โดยเ จ้าของกิจการที่ จะ
สามารถด าเนินการในระบบได้นั้นจะต้องเป็นสมาชิกของ ชุมชนที่ได้รับ
สิทธิ์อนุญาตแล้วเท่านั้น สามารถสรุป เป็นกรอบแนวคิดงานวิจัยด้วยผัง
การไหลของเอกสาร ดังรูปที่ 2 

 

 
รูปที่ 2 ผังการไหลของเอกสารการประชาสัมพันธใ์นระบบงานใหม่ 

2.2 กำรน ำเข้ำข้อมูลภำพประชำสัมพันธ์ 
 ข้อมูลรูปภาพที่ใช้ส าหรับการประชาสัมพันธ์ในแอ็ปพลเิคชันแนะน า
ชุมชนท่องเที่ยวโอท็อปนวัตวิถีที่เป็นภาพสินค้า จะถูกน ามาประมวลผลเพื่อ
ลดขนาดและตัดภาพพื้นหลังด้วยโครงข่ายประสาทเทียมแบบคอนโวลูชัน 
(Convolution Neural Network : CNN) เพื่อลดขั้นตอนกระบวนการตกแต่ง
รูปภาพ และเพิ่มความโดดเด่นของรูปภาพประชาสัมพันธ์โดยเรียกใช้ผ่าน
ส่วนต่อประสานโปรแกรมประยุกต์ (Application Programming Interface: 
API) ซึ่งภายในเป็นเฟรมเวิร์กแบบ Mask R-CNN ท าหนา้ที่ตรวจจับวัตถุและ
แยกองค์ประกอบต่าง  ๆ  ดังรูปที่  3 ประกอบขั้นตอนหลัก 2 ส่วน ได้แก่ 1) 
การสกัดคุณลักษณะส าคัญของวัตถุที่มีอยู่ในรูปภาพ และการสร้างข้อเสนอที่
อาจเป็นพื้นที่ที่คาดว่าจะมีวัตถุอยู่ และ 2) การจัดกลุ่มประเภทข้อเสนอหรือ
ปา้ยช่ือ และการสร้างกรอบและมาสก์ เพื่อจัดประเภทและแบง่กลุ่มของวัตถุ  
ในพื้นที่แต่ละส่วนที่มีความน่าสนใจ (Region of Interest : R OI) [3] ซึ่ง ใน
งานวิจัยนี้ เป็นการท างานร่วมกับ ชุดข้อมูลโคโค (COCO dataset) ที่ผ่าน
กระบวนการฝึกฝนด้านการคัดแยกหมวดหมู่วัตถุ และพื้นหลังมาเรียบร้อย
แล้ว [4]-[5] เพื่อลดระยะเวลาและขั้นตอนทีใ่ช้ฝึกฝนโครงข่ายประสาทเทียม 
 

 
รูปที่ 3 เฟรมเวิร์ก Mask R-CNN ส าหรับการแบ่งสว่นวตัถุในภาพ [6] 
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2.3 กำรออกแบบและพัฒนำระบบ 
 คณะผู้วิจัยได้รวบรวมข้อมูล และศึกษาการพัฒนาระบบแอ็ปพลิเคชัน
แนะน าชุมชนท่องเ ที่ยวโอท็อปนวัตวิถีโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ใน
พื้นที่ตะเข็บชายแดน จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อใช้ เป็นแนวทางในการ
ออกแบบระบบ โดยมีรายละเอียดการออกแบบและพัฒนาระบบ ดังนี้  

2.3.1  กำรออกแบบระบบกำรให้บริกำรเคร่ืองแม่ข่ำย 
 การพัฒนาระบบการให้บ ริการของเคร่ืองแม่ข่ายส าหรับงานวิจัยนี้
แบ่งการออกแบบและพัฒนาเป็น 2 ส่วนดังนี้  
 1)  ส่ วนบ ริการเ ว็บ  (Web Service) ออกแ บบ และติ ดตั้ ง ก าร
ให้บริการเว็บไซต์สนับสนุนภาษาพีเอชพีและฐานข้อมูลมายเอสคิวแอล 
พร้อมเนื้อที่ส าหรับการจัดเก็บข้อมูล รูปภาพ และสื่อมีเดียต่าง ๆ   
 2)  ส่วนต่อประสานโปรแกรมประยุกต์  เป็นส่วนส าหรับการ
ให้บริการข้อมูลเพื่อเช่ือมต่อและใช้งานแอ็ปพลิ เคชัน ประกอบด้วย ส่วน
น าเข้าข้อมูลและรูปภาพ ส่วนเช่ือมต่อบริการข้อมูลต าแหน่งทางภูมิศาสตร์ 
(Google API) และการประมวลผลโครงข่ายประสาทเทียม เป็นต้น  

2.3.2  กำรออกแบบแอ็ปพลิเคชัน 
 การออกแบบแอ็ปพลิเคชันแนะน าชุมชนท่องเที่ยวโอท็อปนวัตวิถี 
ประกอบด้วย 4 สิทธิ์ หลัก  ได้แก่ ผู้ดูแลระบบ บุคคลทั่วไป สมาชิก และ
ร้านค้าและบริการ โดยมีรายละเอียดการวิเคราะห์และออกแบบระบบ ดัง
แผนภาพการไหลของข้อมูลในรูปที่ 4 
 

 
รูปที่ 4 แผนภาพแสดงการไหลของข้อมูลระดับศูนย์ 

 

 ข้อมูลจากการออกแบบและวิเคราะห์ระบบในรูปที่ 4  ถูกน ามาใ ช้
ในการก าหนดและออกแบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์เพื่อใช้สร้างฐานข้อมูล 
และใช้ในการออกแบบหน้าจอการท างานของส่วนหน้าเว็บไซต์ และ
หน้าจอแอ็ปพลิเคชันต่อไป ดังตัวอย่างการออกแบบหน้าจอแอ็ปพลิเคชัน
ในรูปที่ 5 

      

        

              
           

           

 
    

           

      

  
รูปที่ 5 ตัวอย่างการออกแบบหน้าจอแอ็ปพลิเคชัน 

3.  ผลกำรวิจัย 
 การพัฒนาแอ็ปพลิเคชันแนะน าชุมชนท่องเที่ยวโอท็อปนวัตวิถี ใน
พื้นที่ตะเ ข็บชายแดน ได้ มีการพัฒนา และเก็บรวบรวมผลการวิจัยด้วย
เคร่ืองมือวิจัยที่พัฒนาขึ้น ดังนี้  

3.1  ผลกำรทดลองน ำเข้ำข้อมูลรูปภำพสินค้ำ 
 การน าเ ข้าข้อ มูลรูปภาพสินค้าที่จะเก็บในแอ็ปพลิเ คชัน จะถูก
ประมวลผลด้วยโครงข่ายประสาทเทียมก่อนถูกน าไปใช้ในการแสดงผล
รายการสินค้าในแอ็ปพลิเคชัน โดยรูปภาพสนิค้าจะถูกตัดพื้นหลัง ดังตัวอย่าง
ในรูปที่ 6 (ก) เป็นรูปภาพสนิค้าต้นฉบับที่ถูกน าเข้ามาในระบบ ส่วนรูป 6 (ข) 
เป็นการแสดงขอบเขตของการตรวจจับวัตถุที่ได้ รูป 6 (ค) เป็นมาสก์ทีแ่สดง
บริเวณขอบเขตของวัตถุ  รูป 6  (ง) เป็นการท าไบนารีเทรสโฮลด์ (Binary 
Threshold) เพื่อท าให้ขอบเขตของวัตถุมีความคมชัด และใช้ในการประมวล
ร่วมกับภาพต้นฉบับเพื่อให้ได้ผลลัพธด์ังรูปที่ 6 (จ) ซึ่งจะเป็นเอาต์พุตที่ ถูก
น าไปใช้ในการจัดเก็บและใช้แสดงผลในแอ็ปพลเิคชันต่อไป  
 

      
 (ก) (ข) (ค)     (ง)   (จ) 

รูปที่ 6 ผลการตัดภาพพ้ืนหลังสินค้า 

3.2  กำรพัฒนำระบบ 
 การพัฒนาระบบประกอบด้วยการส่วนส าคัญ 2 ส่วน คือ 1) เว็บไซต์ 
เป็นโปรแกรมส าหรับผู้ดูแลระบบที่ท าหน้าที่จัดเตรียมข้อมูลพื้นฐานส าหรับ
การใ ช้งานระบบ และยืนยันสิทธิ์ เจ้าของกิจการในการเข้ าใช้งานระบบ  
ดงัตัวอย่างหน้าจอในรูปที่ 7  และ 2) แอ็ปพลิเคชันแนะน าชุมชนท่องเที่ยว
โอท็อปนวัตวิถี โดยมีตัวอย่างหน้าจอระบบที่พัฒนาแล้วดังรูปที ่8 
 

   
  (ก) หน้าการทำงานผู้ดูแลระบบ (ข) หน้าจัดการข้อมูลผู้ประกอบการ 

รูปที่ 7 หน้าจอระบบบริการเวบ็ไซต์ 
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  (ก) แผนทีท่่องเที่ยว (ข) ข้อมูลโพสต์สินค้า  (ค) แสดงความคิดเห็น 

รูปที่ 8 หน้าจอหลักแอ็ปพลิเคชัน 

3.3  กำรประเมินประสิทธิภำพของระบบ 
 การประเมินประสิทธิภาพของระบบในงานวิจัยนี้ เลือกใช้แบบ
ประเมินความพึงพอใจที่เป็นค าถามการวัดและประเมินผลการใช้งานแบบ
มาตราส่วนประมาณค่าลิเคิร์ท (Likert rating scales) 5 ระดับ คือ น้อยที่สุด 
น้อย ปานกลาง มาก และมากที่สุด โดยแปลความหมายด้วยระดับตัวเลข 1 , 
2, 3, 4 และ 5 ตามล าดับ ผู้วิจัยได้น าระบบที่พัฒนาเสร็จเรียบร้อยให้กลุ่ม
ประชากร 4 กลุ่ม จ านวนทั้ งสิ้น  80 คน โดยการสุ่มกลุ่มตัวอย่างอย่างง่าย 
ประกอบด้วย 1) ผู้เช่ียวชาญและผู้ดูแลระบบ  จ านวน 5 คน 2) ผู้ให้บริการ
ที่พัก สินค้าและบริการ จ านวน 25 คน 3) บุคคลทั่วไป จ านวน 17 คน และ 
4) นักท่องเที่ ยวที่มาเย่ียมชมชุมชนท่องเที่ยว ณ บ้านลาดเ จริญ ต าบลนา
แวง  อ าเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี ในเดือนพฤษภาคม - มิถุนายน 
พ.ศ. 2563 จ านวน 33 คน ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มี
จ านวน 49 คน คิดเป็นร้อยละ 61.25 เพศชาย จ านวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ 
38.75 มีอายุอ ยู่ระหว่าง 40  - 49 ปี  คิดเ ป็นร้อยละ 33.75 มีการศึกษาใน
ระดับอนุป ริญญาหรือเทียบ เท่าคิดเป็นร้อยละ 38.75 เม่ือท าการประเมิน
คุณภาพด้านต่าง ๆ  จ านวน 3 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านเนื้อหาการน าเสนอข้อมูล
เกี่ยวกับแหล่ง ชุมชนท่องเที่ ยว 2) ด้านการออกแบบและจัดรูปแบบแอ็ป
พลิเคชัน 3) ด้านประโยชน์และการน าไปใช้ จากนั้นน าผลมาวิเคราะห์ด้วย
ค่าเฉลี่ยเลขคณิตและส่วนแบ่งแบนมาตรฐาน ดังรายละเอียดในตางรางที่ 1
  

ตารางที่ 1 ผลการประเมินด้านประสทิธิภาพของระบบโดยรวม 

รำยกำรประเมนิประสิทธิภำพระบบ ค่ำเฉลี่ย S.D. ควำมหมำย 
1. ด้านเนื้อหาการน า เสนอข้อมูลเก่ียวกับ

แหล่งชุมชนท่องเที่ยว 
4.72 0.50 ดีมาก 

2. ด้านการออกแบบและจัดรูปแบบของ
แอ็ปพลิเคชัน 

4.69 0.56 ดีมาก 

3. ด้านประโยชน์และการน าไปใช้ 4.60 0.59 ดีมาก 
ค่าเฉล่ียการประเมินประสิทธิภาพระบบ 4.67 0.55 ดีมาก 

4.  อภิปรำยและสรุปผล 
แอ็ปพลิเคชันแนะน าชุมชนท่องเที่ยวโอท็อปนวัตวิถี ในพื้นที่ตะเข็บ

ชายแดน กรณีศึกษา บ้านลาดเจริญ ต าบลนาแวง อ าเภอเขมราฐ จังหวัด
อุบลราชธานี  ที่ผู้วิจัยได้ออกแบบและพัฒนาระบบโดยได้ประยุกต์ใ ช้
เทคโนโลยีต่าง  ๆ  ที่เ กี่ยวข้องกับการบริการด้านข้อมูล เ ช่น  โครงข่าย
ประสาทเทียมแบบคอนโวลูชัน แผนที่ ภูมิศาสตร์ และการบริหารจัดการ
ข้อมูลพื้นฐานเพื่อ ช่วยอ านวยประโยชน์และเพิ่มประสิทธิภาพในการ

ท างานของผู้ใช้งานระบบ ซึ่งแอ็ปพลิ เคชันประกอบด้วยการใช้งานหลัก 4 
ส่วนหลัก ได้แก่ การแสดงแผนที่ต าแหน่งผู้ใช้ การสืบค้นชุมชนท่องเที่ยว 
การจัดการข้อมูลสินค้าและบริการ มีผลการประเมินคุณภาพการใ ช้งาน 
ในภาพรวม ทั้ง 3 ด้านอยู่ในระดับ มากที่สุด  

ข้อเสนอแนะจากการพัฒนาแอ็ปพลิเคชันแนะน าชุมชนท่อง เที่ยว
โอท็อปนวัตวิถี  คือ ควรเพิ่มช่องทางส่งเสริมการตลาดด้วยแอ็ปพลิเคชัน
ให้รองรับกลุ่มนักท่องเที่ ยวได้ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ โดยศึกษา
ความต้องการ รูปแบบกิจกรรม แรงจูงใจ เพื่อออกแบบระบบให้สอดคลอ้ง
บริบทและพฤติกรรมนักท่องเที่ยวที่ มี รวมถึงการค านึงแนวทางการดูแล
ป้องกันผลกระทบสิ่งแวดล้อม สังคม ที่เกิดจากการท่องเที่ยวด้วย 

5. กิตติกรรมประกำศ 
 งานวิจัยนี้ ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยและนวัตกรรมจากมหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุบลราชธานี ประจ าปี งบประมาณ 2563 และขอขอบคุณคณะ
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 การควบคุมแรงบิดของมอเตอร์เหน่ียวนํา 3 เฟสด้วยวธีิควบคุมความเร็วสลปิ 

Torque Control for 3 phase Induction Motor by slip speed method 

รัชต มั่งมีชัย 

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้ากาํลงั คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลย ีมหาวิทยาลยัเทคโนโลยมีหานคร 

 

บทคดัย่อ 

งานวิจยัน้ีนาํเสนอการควบคุมแรงบิดของมอเตอร์เหน่ียวนาํ 3 เฟส 

แรงบิดมอเตอร์สามารถ ควบคุมไดโ้ดยการควบคุมความเร็วสลิปของอิน

ดกัชัน่มอเตอร์ ใช้พีแอลซีรับคาํสั่งแรงบิดและคาํนวณหาความถ่ีเพ่ือ ส่ง

ให้กบัอินเวอร์เตอร์ โดยการรับความเร็วรอบของมอเตอร์จากอุปกรณ์วดั

ความเร็วรอบ ป้อนกลบัไปยงัพีแอลซีเพ่ือ คาํนวณหาค่าความเร็วสลิปท่ี

เหมาะสมสาํหรับควบคุมแรงบิดของมอเตอร์ให้คงท่ี จากผลการทดสอบ 

สามารถ ควบคุมแรงบิดให้คงท่ีได้ ค่าความผิดพลาดเฉล่ีย 24.78 

เปอร์เซ็นต ์ดว้ยหลกัการน้ีสามารถนาํมาใช้ควบคุมแรงบิด ของมอเตอร์

ให้คงท่ีตามตอ้งการได ้

คาํสําคญั: การควบคุมแรงบิด มอเตอร์เหน่ียวนาํ ความเร็วสลิป 

Abstract 

This research presents a torque control for 3 phases induction 

motor by slip speed method of induction motor. Motor torque can be 

controlled by induction motor slip speed control. Using PLC to receive 

torque commands and calculate the frequency to deliver to the inverter. 

By receiving the motor speed from the tachometer device. Feed back to 

the PLC to calculate the optimal slip speed for constant motor torque 

control. From the test results. It can be controlled the torque to be 

constant on average error value of 24.78 percent. With this principle, it 

can be used to stabilize the motor torque as needed. 

Keywords: Torque control, Induction motor, Slip speed 

1. บทนํา 

การควบคุมแรงบิด ใช้ในอุตสากรรมส่ิงทอ และ อุตสาหกรรม

กระดาษ เพ่ือ ป้องกนัความเสียหาย อนัเกิด จากการดึงช้ินงาน อุปกรณ์

การควบคุมแรงบิดท่ีใช้ในอุสาหกรรมจะประกอบไปดว้ย Inverter, Card 

encoder, Encoder และ PLC เคร่ืองจกัรในอุตสาหกรรม ส่วนใหญ่จะใช ้

Inverter ร่วมกับ PLC (ไม่มี Card encoder และ Encoder) และเม่ือ

ผูป้ระกอบการตอ้งการท่ีจะปรับปรุงเคร่ืองจกัรโดยการเพ่ิม Mode การ

ควบคุมแรงบิดของมอเตอร์เพ่ือให้เคร่ืองจกัรทาํงานดีข้ึน จะตอ้งซ้ือ Card 

encoder, Encoder [1] และตอ้งติดตั้ง Encoder ท่ีดา้นทา้ยมอเตอร์ ซ่ึงจะมี

ความยุ่งยากในการติดตั้ง Encoder ให้กบัมอเตอร์มาก จึงเป็นท่ีมาของ

งานวิจยัน้ีท่ีจะลดการใช้อุปกรณ์และขั้นตอนการติดตั้ง ในการควบคุม

แรงบิดของมอเตอร์ 

Peng Xie ; Guoli Li ; Fang Xie ; Cungang Hu ; Xing Qi [2] ทาํงาน

วิจยัเร่ือง Research on Field weakening Control of Induction Motor 

based on Torque Current Component of the Voltage Closed loop ใช้

Micro controller ในการกาํเนิดสัญญาณ SPWM เพ่ือจ่ายสัญญาณให้กบั 

IPM (Intelligent Power Modul) เพ่ือแปลงไฟฟ้า DC เป็นไฟฟ้า AC เพ่ือ

จ่ายให้กบั Induction Motor งานวิจยัน้ีใช้หลกัการ Vector Control ในการ 

ควบคุมแรงบิดมอเตอร์ให้คงท่ีและใช้การควบคุมแบบป้อนกลบัโดยการ

วดัความเร็วรอบ ใชE้ncoder ในการตรวจจบัซ่ึง มีความแม่นยาํสูง ใน

งานวิจยัน้ีสามารถเพ่ิมแรงบิดในช่วง Weakening field ไดม้ากกว่าระบบ

ควบคุมท่ีใช้กบัโดยทัว่ไป Sanda Victorinne Paturca, Valeriu Bostan, 

Leonard Melcescu [3] วิจยัเร่ือง Improvements of the Direct Torque 

Controlled Induction Motor Drives โดยทาํการเปรียบเทียบวิธีการ

ควบคุมแรงบิด 2 วิธี ได้แก่วิธี Direct torque control แบบเดิม และ 

Director torque control with the variable amplitude of the inverter basic 

space phases. จากผลการทดสอบพบว่า วิธีท่ี2 สามารถลด Torque ripple 

ไดอ้ยา่งมีนยัยะ แต่วิธีท่ี 2 มีการคาํนวณท่ียุง่ยากมากกวา่วิธีท่ี 1 มาก 

งานวิจยัน้ี ศึกษาการควบคุมแรงบิดของมอเตอร์เหน่ียวนาํ 3 เฟส 1 

แรงมา้ 0.75 kW ดว้ยวิธีควบคุมความเร็วสลิป ใช้ PLC รับคาํสั่งแรงบิด

และนาํมาคาํนวณหาความถ่ี สมการแรงบิดหาไดจ้ากการทดสอบ On load 

test โดยนําค่า Torque และ slip speed มาพล็อตกราฟ เพ่ือหา

ความสัมพนัธ์ระหว่าง slip speed กบั Torque  Slip speed คือ ความเร็ว

ซิงโครนัส ลบกับความเร็วรอบของมอเตอร์ ( )s rN N− ใช้ Inverter 

ควบคุมความเร็ว ( )sN ใช้ Proximity ร่วมกบัเฟืองรับความเร็วรอบของ

มอเตอร์ ( )rN และ ป้อนกลบัไปยงั PLC เพ่ือ คาํนวณหาค่าความเร็วสลิป

ท่ีเหมาะสม สาํหรับควบคุมแรงบิดของมอเตอร์ให้คงท่ี ขอ้ดีของวิธีการท่ี

ใชคื้อ มีความยุง่ยาก และใช้อุปกรณ์น้อยกว่า การควบคุมแรงบิดท่ีใช้กนั

อยู่ในภาคอุตหาหกรรม จากผลการทดสอบ ความผิดพลาดระหว่าง 

Torque Command กบั แรงบิดท่ี วดัไดเ้ท่ากบั 24.87% 
 

2. การออกแบบ 

งานวิจยัน้ีควบคุมแรงบิดของมอเตอร์เหน่ียวนาํ โดยการควบคุม

ความเร็วสลิป ( )s rN N− จากคุณลกัษณะระหวา่งแรงบิดกบัความเร็ว 

สลิป มีลกัษณะเป็นเชิงเส้น ทาํการทดสอบเพ่ือหาความสมัพนัธ์ระหวา่ง

แรงบิดกบัความเร็วสลิปของมอเตอร์ท่ีความถ่ี 40 zH , 50 zH  และ 60 zH  
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(ก) ความสมัพนัธ์ระหวา่งแรงบิดและความเร็วสลิปท่ีความถ่ี 40 zH  

 

 
 (ข) ความสมัพนัธ์ระหวา่งแรงบิดและความเร็วสลิปท่ีความถ่ี 50 zH  

 

 
(ค) ความสมัพนัธ์ระหวา่งแรงบิดและความเร็วสลิปท่ีความถ่ี 60 zH  
รูปท่ี 1 ความสมัพนัธ์ระหวา่งแรงบิดกบัความเร็วสลิปของมอเตอร์ท่ี

ความถ่ี 40 zH , 50 zH  และ 60 zH  

 
รูปท่ี 2 ค่าเฉล่ียของ Torque  ท่ีความถ่ี 40 ZH และ60 ZH  จากการทดลอง 

On load test 

จากข้อมูลรูปท่ี1 (ก) (ข) และ (ค) แสดงความสัมพนัธ์ระหว่าง

แรงบิดและความเร็วสลิป ท่ีความถ่ี 40,50 และ 60 ZH ตามลาํดบั สมการ

แรงบิดและความเร็วสลิปท่ีใช้ หาได้จากค่าเฉล่ียของขอ้มูลการทดลอง 

ความถ่ีท่ี40 ZH และ60 ZH  นําไป  Plot graph และหาสมการ

ความสัมพนัธ์ระหว่าง Torque และ Slip Speed ไดโ้ดยใช้สมการ Curve 

fitting แสดงดงัรูปท่ี 2 สามารถหาสมการแรงบิดได้ดงั (1) y แทนดว้ย

แรงบิด และ x แทนดว้ย Slip speed ( )s rN N−  
 

                           0.0373( ) 0.6109s rT N N= − +                  (1) 
 

แทนค่า 120
s

fN
p

=  [4] ลงในสมการท่ี (1) 

 

                           1200.0373 0.6109r
fT N

p
 

= − + 
 

                        (2) 

 

จดัรูปสมการ (2) ใหม่ ไดส้มการท่ี (3) 
 

                    4.476 0.0373 0.6109
4 r

fT N= − +                             (3) 

 

T  คือ แรงบิด (N-m) 

sN คือ ความเร็วซิงโครนสั (rpm) 

rN คือ ความเร็วรอบของโรเตอร์ (rpm) 

f คือ ความถ่ีแรงดนัไฟฟ้าป้อนเขา้ ( )zH  

p คือ จาํนวนขั้วแม่เหล็ก (pole) 

แทนจาํนวนขั้วแม่เหล็กเท่ากบั 4 ลงในสมการท่ี 3 
 

                 1.119 0.0373 0.6109rT f N= − +                                 (4) 
 

ยา้ยขา้งตวัแปลเพ่ือหาสมการความถ่ี 
 

                     0.8936 0.0333 0.5459rf T N= + −                               (5) 
 

สมการท่ี (5) เป็นสมการท่ีใช้ในการควบคุมแรงบิดของมอเตอร์ โดยรับ

ค่า แรงบิดและความเร็วรอบ เพ่ือคาํนวณหาค่าความถ่ีท่ีจ่ายให้กบัอินเวอ

เตอร์ 

 

2.1 การออกแบบระบบควบคุมแบบป้อนกลบั 

ใช้สมการ (5) เขียนโปรแกรมลงใน PLC แต่ PLC เช่น CP1E ของ 

OMRON [5] ไม่สามารถคาํนวณตวัเลขท่ีเป็นจุดทศนิยมได ้ดงันั้นจะตอ้ง

ทาํเลขทศนิยมให้เป็นจาํนวณเตม็โดยการคูณค่าคงท่ี 

กาํหนดให ้

0 50f = −  ZH  

0 5T = −  N m−  

0 4000rN = −  rpm . 

ใช ้Analog Input ช่อง 0 0( )inAI  รับค่า และ Scale ค่า แรงบิด 0-5 N-m  
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0 6000T = −  

ใช ้Analog Output ช่อง 0 0( )AO ส่งค่า           

0 6000f = −  

กาํหนดให ้

0AO ; 0 6000− ZH  

6000 50= ZH  

 

∴ค่าคงท่ี ท่ีใชคู้ณในสมการ (5) 6000 120
50

=  

นาํค่าคงท่ีคูณกลบัไปในสมการ (5) 

 

                          (107 ) (4( 240)) 66f X A= + × −                                  (6) 

 

สมการท่ี (6) คือสมการท่ีใชเ้ขียนโปรแกรม 

 
Torque 

Command

Nr 

f = ( 104*X ) + ( 4(A*240)) - 66 Output

รูปท่ี 3 รูปแบบการทาํงาน Feed back ของ PLC 

 

จากรูปท่ี 3 PLC รับคาํสั่ง Input Torque command เพ่ือคาํนวณหาความถ่ี

ส่งให้ Inverter จากนั้น Proximity รับค่าความเร็วของมอเตอร์ป้อนกลบั

ให้ PLC เพ่ือคาํนวณหาค่า Slip Speed ท่ีเหมาะสมและส่งสัญญาณความถ่ี

ออกมาให้ Inverter เพ่ือขบัมอเตอร์ 

 

3. การทดลอง 

การทดลอง การควบคุมแรงบิดของมอเตอร์โดยใช ้อินเวอเตอร์และ  

PLC ในการควบคุม ใชอิ้นดกัชัน่เจนเนอเรเตอร์แทนภาระทางกลต่อวงจร

ดงัรูปท่ี 4 

 

L1
L2
L3
N
PE

Inveter

PLC

Induction Motor

Osilloscope

Ground scope

Isolate Transformer

Variac 3 Phase

CH1 Voltage

CH2 Current

 
รูปท่ี 4 วงจรการทดสอบ ควบคุมแรงบิดของมอเตอร์ 

ปรับค่า Torque Command ท่ี PLC จากนั้นเร่ิมเดินมอเตอร์ ใช้ Proximity 

switch วดัความเร็วรอบป้อนกลบัไปท่ี PLC เพ่ือคาํนวณหาค่าความถ่ีส่ง

ให้กับอินเวอเตอร์เพ่ือใช้ในการควบคุมมอเตอร์ บันทึกค่า แรงบิด 

ความเร็วซิงโครนัส และความเร็วรอบของมอเตอร์ ผลการทดลองดัง

ตารางท่ี 1 

 

ตารางท่ี 1 ผลการทดลองการควบคุมแรงบิด 

Torque command Torque (N-m) 
Slip 

speed 
 sN  (rpm)  rN  (rpm) 

2 
3.18 54 1230 1176 

3.18 48 1197.3 1149 

3 

3.92 78 1278 1200 

3.92 77 1257 1180 

3.92 79.5 1291.5 1212 

4 

4.165 104 1392 1288 

4.165 105.7 1325.7 1220 

4.165 119 1335 1216 

 

จากตารางท่ี 1 สามารถควบคุมแรงบิดให้คงท่ีได ้เม่ือโหลดเกิดการ

เปล่ียนแปลง และแรงบิดแปรผนัตรงกบัความเร็วสลิป 

 

4. วเิคราะห์ผลการทดลอง 

ค่าความผิดพลาดระหวา่งค่า Torque command กบั แรงบิดท่ีวดัไดมี้

ค่าความผิดพลาด ดงัรูปท่ี 5 

 

 
รูปท่ี 5 ค่าความผิดพลาดระหวา่งค่า Torque command กบั แรงบิด 

 

จากรูปท่ี 5 พบว่าความผิดพลาดไม่คงท่ีตั้งแต่ Torque command 1 – 5 

N m− ค่าน้อยสุดอยูท่ี่ Torque command 4 N m− มีค่า 3.962 % ค่า
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มากสุดอยูท่ี่ Torque command อยูท่ี่ 1 N m− มีค่า 48.98 % สาเหตุเป็น

เพราะ โปรแกรมใน PLC เป็นการนาํค่าความสัมพนัธ์ Torque  และ 

Slip speed ท่ีความถ่ี 40 ZH  และ 60 ZH มาหาค่าเฉล่ีย ช่วงย่าน

ความเร็วซิงโครนัส ตั้ งแต่ 0-50 ZH  เป็นย่านแรงบิดคงท่ี ช่วงย่าน

ความถ่ีท่ีมากกว่า 50 ZH  เป็นช่วง Weakening field คือ กาํลงัดา้นออก

คงท่ี แรงบิดของมอเตอร์จะลดลง เม่ือนาํเอาขอ้มูลสองขอ้มูลมาเฉล่ียกนั 

เป็นสาเหตุท่ีให้เกิดค่าความผิดพลาดเฉล่ีย 24.78 % จากรูปท่ี 1 (ก) (ข)

และ (ค) หาค่าแรงบิดท่ีความเร็วสลิป 60, 70, 80, 90 และ 100 rpm ท่ี

ความถ่ี sN เท่ากบั 40, 50 และ 60 ZH ตามลาํดบั แรงบิดท่ีไดด้งัตารางท่ี 2 

 

ตารางท่ี 2 ความสมัพนัธ์ระหวา่งความเร็วสลิปกบัแรงบิดท่ีความถ่ีต่างๆ 

Slip speed 
แรงบิด (N-m) 

sN = 40 ZH  rN = 50 ZH  sN = 60 ZH  

60 3.6242 3.4406 2.7326 

70 4.0112 4.0286 2.9316 

80 4.4582 4.4966 3.1506 

90 4.9652 4.8446 3.3896 

100 5.5322 5.0726 3.6486 

 

 จากตารางท่ี (2) ท่ี Slip speed 80 rpm  จะได้ค่าแรงบิด

เท่ากนั ท่ีความเร็วซิงโครนสั ( sN ) = 40 ZH  และ 50 ZH  แต่ sN  ท่ี 

60 ZH  จะไดค้่าแรงบิด 3.1560 N m−  จากขอ้มูลการทดสอบแสดง

ให้เห็นว่าแรงบิดมีค่าใกล้เคียงกันเม่ือ sN เท่ากบั 50 ZH และ 40 ZH
แต่ sN ท่ี 60 ZH แรงบิดจะมีค่านอ้ยกวา่ 

 

5. สรุปผลการทดลอง  

วิธีการควบคุมแรงบิดให้คงท่ีดว้ยวิธีการควบคุมความเร็วสลิปมีค่า

ความผิดพลาดเฉล่ีย 24.78 % โดยวดัความเร็วรอบของมอเตอร์ เม่ือ

ป้อนกลบัให้ PLC ใช้ Proximity switch อ่านความเร็วรอบของมอเตอร์

ผ่านฟันเฟือง จากรูปท่ี 1 นาํขอ้มูลมาหาความสัมพนัธ์ Torque กบั Slip 

speed ไดด้งัรูปท่ี 6 
 

 
รูปท่ี 6 ความสมัพนัธ์ระหวา่ง Torque กบั Slip speed 

จากรูปท่ี 6 ความสมัพนัธ์ระหว่าง Torque กบั Slip speed สามารถจดักลุ่ม

ได้ 2 กลุ่ม กลุ่มท่ี 1 ได้แก่ sN  ท่ีความถ่ี 40 ZH  และ 50 ZH  ซ่ึงอยู่ใน

ยา่นแรงบิดคงท่ี มีความสมัพนัธ์ Torque และ Slip speed มีค่าใกลเ้คียงกนั 

กลุ่มท่ี 2 sN  ท่ีความถ่ี 60 ZH  ซ่ึงอยูใ่นยา่นกาํลงัดา้นออกคงท่ี ดงันั้นถ้า

ตอ้งการควบคุมแรงบิด ในช่วง sN  0 – 50 ZH  (Constant Torque) ให้ใช้

ข้อมูลแรงบิดท่ี sN  เท่ากับ 40 ZH  และ50 ZH  มาใช้สร้างสมการ ถ้า

ตอ้งการควบคุมแรงบิด ในยา่น sN  ท่ีมากกวา่ 50 ZH  ให้ใชข้อ้มูลแรงบิด

ท่ี sN  เท่ากบั 60 ZH มาใชส้ร้างสมการ 
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บทคดัย่อ 

บทความน้ีน าเสนอการออกแบบและสร้างหุ่นยนต์หยอดเมล็ดพืช
ตน้แบบโดยใชร้ะบบบสมองกลฝังตวั จากหลกัการการเคล่ือนท่ีอตัโนมติั
ซ่ึงหุ่นยนต์จะว่ิงตามเส้นทางท่ีก าหนดไวใ้นการปลูกพืชแต่ละแปลงของ
เกษตรกร หุ่นยนตจ์ะเร่ิมขดุและหยอดเมล็ดพืช 3-4 เมล็ดต่อหลุมพร้อมกนั 
โดยมีระยะห่างระหวา่งหลุม 20-25 ซม. โดยหุ่นยนตจ์ะท าการหยอดเมล็ด
พืชไปตามเส้นทางท่ีก าหนด ในการทดลองท าการทดสอบโดยใช้เมล็ด
ข้าวโพด ผลลัพธ์ ท่ีได้จากการทดสอบการเคล่ือนท่ีของหุ่นยนต์ใน
ระยะทาง 20 เมตรแบบอตัโนมติั พบว่าหุ่นยนต์ใช้เวลาเฉล่ีย 2.08 นาที 
และพบวา่มีการคลาดเคล่ือนโดยมีค่าความคาดเคล่ือนฉล่ีย 9.7 ซม. ต่อแนว
ร่องปลูกความยาว 20 เมตร คิดเป็นร้อยละ 4.85  

ค าส าคัญ: การหยอดเมล็ดขา้วโพด หุ่นยนตห์ยอดเมล็ดพืช หุ่นยนต์ทาง
การเกษตร ระบบสมองกลฝังตวั 

Abstract 
This paper presents the design and implementation of a seed 

sowing robot prototype using an embedded system. According to the 
autonomous movement, this robot will follow the path for each crop. The 
robot will dig and sow for 3-4 seeds per hole at the same time. The 
distance between the holes is of 20-25 cm. that the robot will sow the 
seeds along the specified path. In the experiment, the tests are performed 
using the corn seeds for example. The practical results obtain from 
autonomous mode at 20 meters. It was found that the robot spends an 
average of 2.08 minutes for 20 meters with average error at 9.7 cm that 
is equal to the percentage of average error of 4.85 %. 

Keywords:  Sowing corn seed, Seed sowing robot, Agriculture robot, 
Embedded system 

1. บทน า 

การน าเทคโนโลยมีาประยกุตใ์ชใ้ห้สอดคลอ้งสอดรับกบัทิศทางของ
ประเทศไทย 4.0 [1] โดยเฉพาะอยา่งยิ่งการสร้างหุ่นยนตเ์พ่ือการเกษตร มี
ความจ าเป็นท่ีจะตอ้งเร่งพฒันาองคค์วามรู้ดา้นนวตักรรมและเทคโนโลยี
อยา่งต่อเน่ือง รวมถึงผลกระทบจากการขาดแคลนแรงงานคนโดยเฉพาะ
อยา่งยิง่ในดา้นการเกษตร เกษตรกรไทยในปัจจุบนัก าลงัเขา้สู่ยคุสังคมสูง
วยั รวมทั้งสภาพอากาศร้อนท่ีทวีความรุนแรงเพ่ิมข้ึน ภายใตก้ารเกษตร
แบบดั้ งเดิมท่ีใช้แรงงานคนเป็นหลัก ไปสู่การน าเทคโนโลยีเข้ามาใช้
เพ่ือให้เกิดความสะดวกสบาย โดยการพฒันาเทคโนโลยีอตัโนมติัภายใน
งบประมาณท่ีเหมาะสม  

ในส่วนงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัการสร้างเคร่ืองหยอดเมล็ดพืชแบบ
อัตโนมัติในราคาประหยดัเพ่ือช่วยเหลือเกษตรกร [2-5] มีดังน้ีโดย
บทความ [2] ไดน้ าเสนอหุ่นยนตห์ว่านเมล็ดท่ีประกอบดว้ยแขนหุ่นยนต์
หน่ึงขา้งดา้นหนา้เพ่ือหวา่นเมล็ดจากภาชนะเมล็ด แขนหุ่นยนตถู์กควบคุม
ผ่านแอปพลิเคชันมือถือ บทความ [3] ได้น าเสนอโมเดลหุ่นยนต์ท่ีใช้
ระบบหาต าแหน่งด้วยจีพีเอสและระบบมองเห็น ส่วนบทความ [4] ได้
น าเสนอเคร่ืองหว่านเมล็ดอเนกประสงคส์ามารถรักษาระยะห่างระหว่าง
แถวและควบคุมอตัราเมล็ดพนัธ์ุและปุ๋ ย โดยบทความ [5] ได้น าเสนอ
เคร่ืองหยอดเมล็ดพนัธ์ุขา้วโพดส าหรับถาดปลูกแบบอตัโนมติัโดยใช้พี
แอลซีในการควบคุมการท างาน ผลท่ีไดจ้ากชุดทดลอง พบว่า สามารถใช้
งานหยอดเมล็ดพนัธุ์ขา้วโพดได้เร็วกว่าการใช้แรงงานคนถึง 2 เท่า แต่ยงั
ไม่มีการน าเสนอหุ่นยนต์หยอดเมล็ดพืชในรูปแบบท่ีใช้งานได้จริง 
นอกจากน้ีการใชบ้อร์ด Arduino ส าหรับควบคุมการท างานไดห้ลากหลาย
รูปแบบโดยบทความ [7] ได้น าเสนอการใช้บอร์ดอาดูโนส าหรับการ
ควบคุมระบบช่วยจอดรถยนต์ด้วยระบบท่ีสามารถโปรแกรมเพ่ือ
ปรับเปล่ียนการท างานได้ เคร่ืองหยอดเมล็ดพืชท่ีมีขายในทอ้งตลาด แบ่ง
ออกได้เป็นแบบเดินตาม และแบบชุดไถพรวนท่ีติดตั้งกบัรถแทรกเตอร์ 
แต่ทั้งสองแบบตอ้งใชแ้รงงานคนเป็นหลกั ดงันั้นจึงเป็นท่ีมาในการน าเอา
เทคโนโลยหุ่ีนยนตม์าใชเ้พ่ือทดแทนแรงงานคน  
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(ก) จุดติดตั้งอุปกรณ์บนหุ่นยนต ์

 
(ข) โครงสร้างหุ่นยนต ์(ดา้นบน) 

 
(ค) โครงสร้างหุ่นยนต ์(ดา้นขา้ง) 

รูปท่ี 1 การออกแบบโครงสร้างหุ่นยนตห์ยอดเมล็ดพืชตน้แบบ 

วตัถุประสงค์ของงานวิจัยน้ีเพ่ือศึกษาและพัฒนาสร้างหุ่นยนต์
ต้นแบบในการท าการเกษตรได้จริงอย่างมีประสิทธิภาพโดยใช้บอร์ด
พฒันาท่ีเป็นระบบสมองกลฝังตวั โดยท าการสร้างหุ่นยนตห์ยอดเมล็ดพืช
ตน้แบบในราคาประหยดั โดยใชเ้ทคโนโลยหุ่ีนยนต ์เซ็นเซอร์ และระบบ 
อตัโนมติัท่ีมีการเช่ือมโยงกนัด้วยระบบ IoT (Internet of Things) ใน
การศึกษาจะเน้นการออกแบบส่วนของโครงสร้าง และการประกอบ
ช้ินส่วนต่าง ๆ ดว้ยวสัดุท่ีจะสามารถน ามาใชง้านทางการเกษตรไดจ้ริง 

2. หุ่นยนต์ต้นแบบส าหรับหยอดเมลด็พืช 
2.1 เง่ือนไขทีใ่ช้ในการออกแบบและสร้างหุ่นยนต์ต้นแบบ 

 
 

รูปท่ี 2 ต าแหน่งและการติดตั้งของอุปกรณ์ต่างๆ 
 

หุ่นยนตต์น้แบบส าหรับหยอดเมล็ดพืชมีขนาดกวา้ง 56 ซม. ยาว 137 
ซม. สูง 60 ซม.สามารถขุดหลุมและหยอดเมล็ดธัญพืชได้ 2-3 เมล็ดต่อ
หลุม โดยมีระยะห่างระหว่างหลุม 20-25 ซม. และมีโหมดการท างาน 2 
โหมด ไดแ้ก่ โหมดแมนนวล (manual) และโหมดอตัโนมติั ดงัแสดงใน
รูปท่ี 1 แสดงการออกแบบโครงสร้างหุ่นยนตห์ยอดเมล็ดพืชตน้แบบ 

2.2 ต าแหน่งและการตดิตั้งอุปกรณ์ 
 อุปกรณ์ต่าง ๆ ท่ีใชป้ระกอบเป็นหุ่นยนตห์ยอดเมล็ดพืช ดงัน้ี 

1) มอเตอร์ DC ขนาด 24 V ใชค้วบคุมลอ้หลงัขนาด 13 น้ิว 2 ชุด 
2) แบตเตอรี ขนาด 12 V 12 A 
3) ลอ้หนา้แบบหมุนอิสระ  
4) กล่องควบคุมส าหรับบรรจุชุดบอร์ด Arduino  
5) มอเตอร์ยกท่ีหยอดเมล็ด ใช้มอเตอร์ปัดน ้ าฝน มอเตอร์ปัด

น ้ าฝนขนาด 36 W ขนาดแกนเพลา 10 มม. ยาว 5 ซม. เฟือง
เป็นเหล็ก รุ่น 12 Vdc มีความเร็วรอบ 50 rpm 

6) ส่วนหยอดเมล็ด เป็นชุดเคร่ืองหยอดเมล็ดแบบเข็น 8 ปาก [6] 
มีระยะระหว่างการหยอดเมล็ดพืช 20 ซม. สามารถใช้ได้กับ
เมล็ดพืชได้หลายชนิด เช่น ข้าวโพด ถั่วเหลือง ฝ้าย เมล็ด
ทานตะวนั เป็นตน้ โดยสามารถปรับอตัราการหยอดต่อหลุม
ได ้ มีระยะการหยอดลึก 3-4 ซม.  

ชุดควบคุมการท างานของหุ่นยนตโ์ดยใช้บอร์ด Arduino ดงัแสดง
ในรูปท่ี 3 ประกอบดว้ย  

1) โมดูลก าเนิดเสียงบซัเซอร์ 3.3V-5V สามารถสร้างเสียงเตือน 
2) โมดูลเซ็นเซอร์แสงส าหรับตรวจจบัวตัถุกีดขวาง  (IR Infrared 

Obstacle Avoidance Sensor Module) โดยจะมีตวัรับและตวั
ส่งแสงอินฟาเรดในตวั 

3) มอเตอร์ขบักระแส ชนิด BTN7960 H-Bridge DC Motor 
Module Drive สามารถใช้ควบคุมมอเตอร์ได้ 1 ตัว และ
ควบคุมหมุนซา้ยและขวา 

4) บอร์ด Arduino MEGA 2560 เป็นบอร์ดท่ีใชค้วบคุมการท างาน
ของหุ่นยนตห์ยอดเมล็ดพืชตน้แบบ 
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รูปท่ี 3 ชุดควบคุมการท างานของหุ่นยนตโ์ดยใชบ้อร์ด Arduino 
 

2.4 รูปแบบการเดินของหุ่นยนต์และลักษณะระยะการหยอด
เมลด็พืช 

รูปท่ี 4 แสดงให้เห็นทิศทางในการเคล่ือนท่ีของหุ่นยนตโ์ดยจะ
มีการเคล่ือนท่ีไปตามร่องแนวเพาะปลูกท่ีก าหนดและเม่ือส้ินสุดแนวร่อง 
หุ่นยนตจ์ะท าการข้ึนร่องใหม่ในการเพาะปลูก ส่วนรูปท่ี 5 แสดงระยะใน
การหยอดเมล็ดพืชในแต่ละหลุม  

 

3. การทดสอบการท างานและผลการทดลอง 
การทดสอบการท างานแบบอตัโนมติั ดงัแสดงโฟล์วชาร์ทการ

ท างานของหุ่นยนตห์ยอดเมล็ดพืชตน้แบบในรูปท่ี 6 ส าหรับการทดสอบ
ใชเ้มล็ดขา้วโพด โดยหุ่นยนตจ์ะตอ้งขุดหลุมและหยอดเมล็ดขา้วโพด 2-3 
เมล็ดต่อหลุม โดยมีระยะห่างระหวา่งหลุม 20-25 ซม.  

3.1 การทดสอบการหยอดเมลด็ 

การทดสอบการหยอดเมล็ดของหุ่นยนต์แบบแมนนวล เพ่ือ
ต้องการทราบถึงแรงดันท่ีจ่ายให้มอเตอร์ส าหรับหยอดเมล็ด จากการ
ทดสอบการทดงานโดยใช้โหมดแมนนวล เพ่ือตอ้งการหาว่าการหยอดใน
แต่ละคร้ังจะจ่ายเมล็ดพืชออกมาก่ีเมล็ด เพราะการปลูกขา้วโพดควรหยอด
เมล็ด 2–3 เมล็ดต่อหลุม เพ่ือป้องกนับางเมล็ดไม่งอก แต่ถ้าใส่ปริมาณ
เมล็ดขา้วโพดเยอะเกินไปก็จะท าให้การเติบโตของเมล็ดช้า และระยะห่าง
ระหว่างหลุมห่างกนัประมาณ 20 ซม. ซ่ึงการหมุน 1 รอบของส่วนหยอด
เมล็ดจะไดท้ั้งหมด 10 หลุม 

 

 

  
 

รูปท่ี 4 ทิศทางการเคล่ือนท่ีของหุ่นยนตต์น้แบบ 
 

     
 

รูปท่ี 5 การหยอดเมล็ดพืช 
 

ตารางท่ี 1 แรงดนัท่ีจ่ายให้มอเตอร์ส าหรับหยอดเมล็ด 

แรงดนัไฟฟ้าที่จ่ายให้มอเตอร์ ผลเฉลีย่ของการหยอดเมลด็ 

10 V 1.6 เมล็ด 

8 V 2.7 เมล็ด 

7 V 4.2 เมล็ด 
 

 

3.2 การทดสอบการเคล่ือนทีแ่ละการขึน้แนวร่องปลูกใหม่ 

การทดสอบการเคล่ือนท่ีของหุ่นยนต์หยอดเมล็ดขา้วโพด ตามแนว
ร่องปลูก โดยการวดัจะวดัจากจุดศูนยก์ลางของหุ่นยนตโ์ดยอา้งอิงจากเส้น
ท่ีตีไวเ้ป็นระยะทาง 5 เมตร พบว่า จะมีความคลาดเคล่ือนเฉล่ีย 10 ซม.ต่อ
การเคล่ือนท่ีเป็นเส้นตรงในระยะ 5 เมตร  

การทดสอบการข้ึนแนวร่องปลูกใหม่แบบอตัโนมติัโดยเป็นการ
ทดสอบการเล้ียวข้ึนร่องใหม่ของหุ่นยนตบ์นแนวปลูก โดยการวดัจะวดั
จากร่องท่ีตีเส้นไว ้เม่ือหุ่นเล้ียวข้ึนร่องใหม่ท่ี 2 แลว้ไม่ตรงแนวปลูก จะท า
ให้แนวร่องปลูกถดัไปคลาดเคล่ือนดว้ย โดยมีค่าความคาดเคล่ือนฉล่ีย 9.7 
ซม. ต่อแนวร่องปลูกความยาว 20 เมตร โดยหยอดแนวปลูกตอ้งให้เป็น
เส้นตรงมากท่ีสุด เพราะถา้ออกนอกเส้นทางจะท าให้แปลงไม่เป็นระเบียบ
ในการปลูก  

3.3 การทดสอบเวลาทีใ่ช้ในการเคล่ือนทีข่องหุ่นยนต์ 

การทดสอบเวลาท่ีใช้ในการเคล่ือนท่ีของหุ่นยนต์หยอดเมล็ด
ขา้วโพดแบบโหมดอตัโนมติัในระยะ 20 เมตร พบว่า เวลาเฉล่ียท่ีใช้ 2.08 
นาทีต่อการเคล่ือนท่ีในระยะ 20 เมตร  
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รูปท่ี 6 โฟลว์ชาร์ทการท างานของหุ่นยนตต์น้แบบโหมดอตัโนมติั 
 

4. สรุป 
บทความน้ีน าเสนอการออกแบบและสร้างหุ่นยนต์หยอดเมล็ดพืช

ตน้แบบโดยใชร้ะบบบสมองกลฝังตวั จากหลกัการการเคล่ือนท่ีอตัโนมติั
หุ่นยนตส์ามารถเคล่ือนท่ีไดต้ามเส้นทางท่ีก าหนดไวใ้นการปลูกพืชแต่ละ
แปลงของเกษตรกร จากการทดสอบกบัเมล็ดขา้วโพด หุ่นยนตส์ามารถขุด
และหยอดเมล็ดข้าวโพดได้เฉล่ีย  2-3 เมล็ดต่อหลุมโดยเลือกใช้
แรงดนัไฟฟ้า 8 V ท่ีจ่ายให้มอเตอร์ โดยมีระยะห่างระหว่างหลุม 20-25 
ซม. ผลลพัธ์ท่ีไดจ้ากการทดสอบการเคล่ือนท่ีของหุ่นยนตใ์นระยะทาง 20 
เมตรแบบอตัโนมติั พบวา่หุ่นยนตใ์ช้เวลาเฉล่ีย 2.08 นาที และพบว่ามีการ
คลาดเคล่ือนโดยมีค่าความคาดเคล่ือนฉล่ีย 9.7 ซม. ต่อแนวร่องปลูกความ
ยาว 20 เมตร คิดเป็นความคลาดเคล่ือน 4.85 % 

ปัญหาท่ีพบจากการออกแบบโดยใช้ล้อหน้าขับอิสระ ท าให้เกิด
ปัญหาไม่สามารถบงัคบัการเคล่ือนท่ีในแนวตรงได้เม่ือเจอกอ้นหิน หรือ
ส่ิงกีดขวาง ดงันั้นการเปล่ียนการบงัคบัเป็นลอ้หลงั จะเหมาะสมกว่าเม่ือ
เจออุปสรรคกีดขวาง  

 
 

 
 

รูปท่ี 7 การทดสอบการหยอดเมล็ดของหุ่นยนต ์
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พฤติกรรมการใช้พลังงานไฟฟ้าของบุคลากรใน บริษัท ลูเมนต้ัม อินเตอร์เนช่ันแนล(ประเทศไทย) จ ากัด 
โดยจะท าการศึกษาเฉพาะแผนกที่เป็นสายงานหลัก ของบริษัท  

Electricity consumption behavior of personnel in Lumentum International (Thailand) Co., Ltd. 
It will study only the departments that are the main line of the company. 

มัณฑกรณ์ ครุตรารักษ์ 1 รัตน์สิกา บุญลือ2 ปฎิญญา ศักดิ์หวาน 3 

1 สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ คณะเทคโนโลยอีตุสาหกรรม สถาบนัเทคโนโลยีจิตรลดา Ratsika.bun61@cdti.ac.th 

 
บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้ งน้ีมีวตัถุประสงค์ เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้พลงังาน
ไฟฟ้าของบุคลากรใน บริษทั ลูเมนตั้ม อินเตอร์เนชั่นแนล(ประเทศไทย) 
จ ากดัเฉพาะแผนกที่เป็นสายงานหลกั ของบริษทัมีจ านวนประชากรทั้งส้ิน 
60 คน กลุ่มตวัอย่างในงานวิจัยน้ี ผูวิ้จยัได้ก าหนดขนาดของกลุ่มตวัอย่าง
โดยใชก้ารค านวณด้วยวิธี (ค านวณขนาดกลุ่มตวัอย่างในแต่ละชั้นภูมิ) จะ
ได้กลุ่มตวัอย่างดังน้ี Quality จ านวน 4  คน Facility  จ านวน 10  คน และ
Manufacturing Engineer จ านวน   6  คน  วิเคราะห์ข้อมูลโดยคิดเป็น
ค่าเฉลี่ย ผลวิจัยพบว่าพฤติกรรมการใชพ้ลงังานไฟฟ้าเฉพาะแผนกที่เป็น
สายงานหลกัของบริษทัลูเมนตั้มคือ Quality Facility และManufacturing 
Engineer การใช้ไฟฟ้าเพื่อแสงส่องสว่าง และการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ
ของบริษทัเพื่อความสะดวกสะบายมีการใชใ้นปริมาณที่เท่ากนั โดยคิดเป็น
ค่าเฉลี่ย 8.42ชั่วโมง ต่อวัน  และการตอบแบบสอบถามในเร่ืองของ
พฤติกรรมการใช้ไฟฟ้าของกลุ่มตัวอย่างเห็นได้ชัดว่ามีพฤติกรรมที่ มี
ส่วนรวมในการประหยดัพลงังานไฟฟ้า และให้ความร่วมมือในการอนุ
รักษณ์พลังงานไฟฟ้าคิดเป็นค่าเฉลี่ยในการตอบแบบสอบถามของ
บุคลากรทั้งหมดจ านวน20คนเฉลี่ย3.7 อยู่ในเกณฑ์ประหยดัมาก      

Abstract 

The objective of this research is to study the behavior of electricity 
consumption of the personnel of Lumentum International (Thailand) Co., 
Ltd. The research was carried out with 60 people, selected by stratified 
sampling only from the main departments of the company; four from 
Quality Department, six from Manufacturing Engineering Department, 
and ten from Facility Department. The data were analyzed to find the 
average value. The results showed that the electricity that the personnel 
from all the three main departments used was averagely 8.42 hours per 
day. The electricity is used for lighting, electronic devices, and staff 
comfort. In addition, the results from the questionnaire on the electric 
consumption behavior submitted by 20 employees revealed that they 

took part in electricity saving and cooperated in energy conservation, 
with the average score of 3.75 in electricity saving item.  

1. บทน า 

ในปัจจุบัน พลงังานไฟฟ้าเป็นปัจจัยที่มีความส าคญัในการด าเนิน
ชีวิตประจ าวนัของมนุษย์เป็นอย่างมาก ดังนั้นจึงจ าเป็นต้องใช้พลงังาน
ไฟฟ้าแทบทั้งส้ินไม่ว่าจะเป็นการเรียน การท างาน และการด าเนินกิจกรรม
ต่างๆอีกมากมาย และมีแนวโน้มที่สูงว่าจะมีการใชพ้ลงังานไฟฟ้าเพิ่มขึ้น
ทุกปี 

ในสถานการณ์ปัจจุบนัน้ีพลงังานไฟฟ้าที่ผลิตไดไ้ม่เพียงพอต่อความ
ตอ้งการของมนุษยใ์นโรงไฟฟ้ากว่าร้อยละ 80 ใชเ้ช้ือเพลิงฟอสซิลในการ
ผลิตไฟฟ้า(กระทรวงพลงังาน,2561) ซ่ึงผลจากกระบวนการเผาไหม้จะท า
ให้เกิดมลพิษที่ท าลายส่ิงแวดลอ้ม การอนุรักษ์พลงังานจึงมีความส าคญัใน
การรณรงคใ์ห้ใชพ้ลงังานไฟฟ้าอย่างคุม้ค่า   

การวิจยัเร่ืองการจดัการพลงังานจึงเป็นส่ิงจ าเป็นอย่างมาก เน่ืองจาก
การใช้พลงังานที่ไม่ถูกต้อง และไม่เหมาะสมเพราะยงัขาดความเขา้ใจใน
การใชพ้ลงังานจึงท าให้เกิดการใชพ้ลงังานอย่างส้ินเปลือง ซ่ึงจะส่งผลต่อ 
สภาวะโลกร้อน อาคารอุตสาหกรรม หรืออาคารที่มีขนาดใหญ่ที่มีการใช้
พลงังานจ านวนมาก หากเจา้ของอาคารไม่มีความเขา้ใจถึงการใช้พลงังาน
อย่างถูกตอ้ง และคุม้ค่าจะส่งผลท าให้ตอ้งจ่ายค่าไฟฟ้าที่สูง 

2. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

จารินี และมา้แก้ว (2557) ได้ท าการศึกษาการใช้พลงังานไฟฟ้าของ
มหาวิทยาลยัราชภฏับุรีรัมย ์ไดก้ าหนดกลุ่มตวัอย่างจ านวน 23 อาคาร จาก
ผลการศึกษาพบว่าส่วนใหญ่ที่มีการใช้พลงังานไฟฟ้าที่สูงจะเป็นอาคาร
ใหญ่ และอาคารที่เปิดเฉพาะ แต่การใชพ้ลงังานที่น้อยจะเป็นอาคารเรียน
ทั้งหมดในปี2554มีการใช้พลังงานไฟฟ้าที่ลดลงจากปี2553 ถึง30.97
เปอร์เซ็นต์ แต่ในปี2554 จะมีการใชพ้ลงังานไฟฟ้าที่สูงที่สุดในเวลา 14.00 
น. จารินี และม้าแก้ว ผูท้ าการวิจยัครั้ งน้ีได้ออกแบบแนวคิดมาตราการที่
ลดการใชเ้คร่ืองปรับอากาศในระยะเวลาที่พร้อมกนัซ่ึงเป็นเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า
ที่มีการใชม้ากที่สุด ดงันั้นจึงไดมี้การก าหนดให้เปิดเคร่ืองปรับอากาศเวลา 
9.30น.-11.30น. และ13.00น.-15.30น. เพื่อลดการใชเ้คร่ืองปรับอากาศใน
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อาคารใหญ่ลงบ้าง และได้มีการติดตั้งไฟ3เฟส เพื่อรักษาสมดุลระบบ
ไฟฟ้า 

สุปริญญา ลิ้มวนานนท์ (2559) ได้ท าการศึกษาปัจจัยที่ ส่งผลต่อ
พฤติกรรมการประหยดัพลังงานไฟฟ้าในสถานที่ท างานของพนักงาน
บริษทัห้างขายยาตราเสือดาวในกลุ่มตวัอย่างของงานวิจัยครั้ งน้ีเป็นผู้ที่
ปฏิบตัิงานไม่น้อยกว่า6เดือน ในแต่ละแผนกมีจ านวนกลุ่มตวัอย่างทั้งส้ิน 
136 คนโดยผลการวิจยั สุปริญญา ลิ้มวนานนท์ พบว่าความรู้เกี่ยวกับการ
ประหยดัพลงังานอยู่ในระดับที่ดีมาก แต่ในการรับรู้ข่าวสารอยู่ในระดับ
ปานกลาง และมีทศันคติอยู่ในระดับที่ดี ผูวิ้จัยพบว่าทั้ง 3 ปัจจยัที่กล่าวมา
ขา้งตน้มีผลนัยส าคญัทางค่าเบี่ยงเบนในระดับ 0.05 และในงานวิจัยน้ีเป็น
ประโยชน์ในการอนุรักษพ์ลงังานไฟฟ้าภายในบริษทัอย่างมาก 

ศรยุทธ พรหมศรี (2562)ได้ท าการศึกษาพฤติกรรมการใช้พลงังาน
ไฟฟ้าของประชาชนในอ าเภอศรีรัตนะ จงัหวดัศรีสะเกษประชากรที่ใชใ้น
การศึกษา คือ ประชากรที่จดทะเบียนครอบครัวอยู่ในอ าเภอศรีรัตนะ 
จังหวัดศรีษะเกษมีกลุ่มตัวอย่าง 375 คน ในผลการศึกษาพบว่าความรู้
ความเขา้ใจมองเป็นภาพรวมอยู่ในระดบัน้อยที่สุด เพียงร้อยละ 1.15ผูต้อบ
แบบสอบถามพฤติกรรมการใช้พลังงานไฟฟ้าอยู่ในระดับมาก ร้อยละ 
3.23 และผลการเปรียบเทียบพฤติกรรมการใช้ไฟฟ้าประเภทมอเตอร์มี
นยัส าคญั 0.05 ผูวิ้จยัในเร่ืองน้ีจึงทราบว่า พฤติกรรมการใชไ้ฟฟ้าขึ้นอยู่กบั
สถานะทางด้านเศรษฐกิจของครัวเรือนนั้น ดงันั้นหากเศรษฐกิจของครัว
เรืองนั้นดีขึ้นอาจมีแนวโน้มว่าค่าใช้จ่ายทางด้านพลังงานไฟฟ้าก็จะเพิ่ม
ดว้ยเช่นกนั 

สมการทางสถิติ 
การสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้ นภูมิคือ การเลือกหน่วยตัวอย่างจาก

ประชากรแต่ละกลุ่มมาให้ครบทุกกลุ่ม เช่น แบ่งจากสถานประกอบการ
ออกเป็นขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ เป็นต้น วิธีการแบ่งประชากร
ออกเป็นกลุ่มๆ ตามลกัษณะบางอย่าง เรียกว่า การแบ่งชั้นภูมิ และเรียกแต่
ละกลุ่มของประชากรที่ถูกแบ่งว่าชั้นนภูมิ หลกัส าคญัในการแบ่งชั้นภูมิ 
คือ การแบ่งให้ประชากรในแต่ละชั้นภูมิมีลกัษณะบางอย่างคล้ายกนัมาก
ที่สุด แต่มีความแตกต่างกันระหว่างชั้นภูมิมากที่สุด (ส านักงานนโยบาย
และวิชาการสถิติ กลุ่มระเบียบวิธีสถิติ,2554 ) 

 

 

(1) 

 

 

 

 
3. ผลการด าเนินงานวิจัย 

การเก็บรวบรวมขอ้มูลแบบสอบถามตามสมมติฐานที่ตั้งไว ้
1. พนกังาน หรือบุคลากรที่มีขอ้มูลส่วนบุคคลที่แตกต่างกนัมีพฤติกรรม 
และการมีส่วนร่วมในการใช้ไฟฟ้าอย่างประหยดั เฉพาะแผนกสายงาน
หลกัของบริษทัลูเมนตั้มที่แตกต่างกนัจะแบ่งขอ้มูลส่วนบุคคลเป็น4ส่วน 
และแบ่งเร่ืองพฤติกรรมการใชไ้ฟฟ้าเป็น 2ส่วนผลการวิเคราะห์ขอ้มูล มี
ดงัน้ี 
1.1 การใชพ้ลงังานไฟฟ้าเป็นระยะเวลากี่ชัว่โมงต่อวนั 

 
รูป 1 ขอ้มูลส่วนบุคคล (เพศ) และพฤติกรรมการใช้พลงังานไฟฟ้า 

 
รูปที่ 2 ขอ้มูลส่วนบุคคล (เพศ) และแบบสอบถามพฤติกรรมการใชพ้ลงังาน

ไฟฟ้า 
จากภาพที่1 อุปกรณ์ไฟฟ้าในกลุ่มที่1 คือ อุปกรณ์เพื่อแสงส่องสว่าง,กลุ่มที่
2 ประเภทเคร่ืองใช้ไฟฟ้า โน้ตบุ๊ค คอมพิวเตอร์ อื่นๆ และกลุ่มที่3 เพื่อ
ความสะดวกสบาย เช่น แอร์ พดัลม อื่นๆ และจากภาพที่2 ในชุดขอ้มูลทั้ง
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14ข้อ เป็นชุดขอ้มูลค าถามไปในเชิงเดียวกันคือค าถามเชิงบวกในระดับ
การตอบค าถามมีอยู่5ระดับ ถ้าการตอบค าถามไปในเชิงมากก็แสดงถึง
ความอนุรักษพ์ลงังาน หรือการประหยดัพลงังานมากที่สุด จากการสรุปผล
ขอ้มูลผูช้ายมีพฤติกรรมการใช้ไฟฟ้าที่มากกว่าผูห้ญิง แต่ผูช้ายมีแนวโน้ม
ที่จะประหยัดพลังงานไฟฟ้าที่ สูงกว่า เพราะผู้ชายส่วนใหญ่ที่ตอบ
แบบสอบถามจะเป็นช่างซ่อมบ ารุงซ่ึงมีการอบรมเร่ืองการอนุรักษ์
พลงังานไฟฟ้ามาแลว้  

 
รูปที่ 3 ขอ้มูลส่วนบุคคล (อายุ) และพฤติกรรมการใชพ้ลงังานไฟฟ้า 

 
รูปที่ 4 ขอ้มูลส่วนบุคคล (อายุ) และแบบสอบถามพฤติกรรมการใชพ้ลงังาน

ไฟฟ้า 
จากภาพที่3 และ4ข้อมูลส่วนบุคคลเร่ืองอายุ จากการสรุปผลข้อมูลอายุ
ในช่วง 25-30มีพฤติกรรมการใชไ้ฟฟ้าที่น้อยและประหยดัมากกว่าช่วงอายุ
35-40 

 
รูปท่ี 5 ขอ้มูลส่วนบุคคล (แผนกท่ีปฏิบตัิงาน) และพฤติกรรมการใชพ้ลงังานไฟฟ้า 

 
รูปท่ี 6 ขอ้มูลส่วนบุคคล (แผนกท่ีปฏิบตัิงาน) และแบบสอบถามพฤติกรรมการใช้

พลงังานไฟฟ้า 

จากภาพที่5 และ6การส ารวจขอ้มูลส่วนบุคคลแผนกที่ปฏิบัติงาน แผนก
Facility จะมีพฤติกรรมการใชไ้ฟฟ้าที่มากกว่าแผนกอื่นเพราะเป็นแผนกที่
ต้องมีการท างานตลอดทั้ง24ชั่วโมง ซ่ึงจะดูแลในเร่ืองของระบบอาคาร
ทั้งหมดของบริษทั แตแ่นวโน้มในการประหยดัพลงังานจะมีมากว่าแผนก
อื่นอย่างเห็นไดช้ดั เพราะว่าแผนกFacilityมีความรู้ในส่วนของการอนุรักษ์
พลังงานไฟฟ้ามากกว่าแผนกอื่น เพราะมีหน้าที่ในการส ารวจรวบรวม
ขอ้มูลของการใช้พลงังานไฟฟ้าของพนักงานในบริษัทมาเพื่อประเมิน
ทางดา้นพฤติกรรมเช่นกนั 

 
รูปท่ี 7 ขอ้มูลส่วนบุคคล (ระดบัการศึกษา) และพฤติกรรมการใชพ้ลงังานไฟฟ้า 

 
รูปท่ี 8 ขอ้มูลส่วนบุคคล (ระดบัการศึกษา) และแบบสอบถามพฤติกรรมการใชพ้ลงังาน

ไฟฟ้า 
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จากภาพที่7 และ8การส ารวจข้อมูลส่วนบุคคลในเร่ืองระดับการศึกษา
เกี่ยวกับพฤติกรรมการประหยดัไฟฟ้าในบริษทัลูเมนตั้ม ไม่เห็นถึงความ
แตกต่าง 
2. การเปิดรู้ข่าวสารเกี่ยวกับการประหยดัพลังงานไฟฟ้าจากอีเมล์ และ
เวบ็ไซต์ มากกว่าการเปิดรู้ข่าวสารจากส่ือแหล่งอื่น ผลการวิเคราะห์ขอ้มูล 
มีดงัน้ี 

 
รูปท่ี 9 ทราบสถาณการณ์พลงังานทัว่ไปจากแหล่งใด 

 
รูปท่ี 10 ทราบข่าวสารเกี่ยวกบัการประหยดัพลงังานไฟฟ้าจากแหล่งใด 

จากภาพที่9 และ10สรุปผลขอ้มูลตามแบบสอบถามไดว่้าส่ือสมยัใหม่มีการ
เข้าถึงเร่ืองสถานการณ์และการรับ รู้ข่าวสารเกี่ยวกับพลังงานไฟฟ้าที่
มากกว่าส่ือสมยัเก่า 
 

 
รูปท่ี 11 มีตอ้งการให้เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกบัเร่ืองการใชพ้ลังงานไฟฟ้าอย่างประหยดั ใน
บริษทัลูเมนตั้ม หรือไม่ 

 
รูปท่ี 12 ถา้ตอ้งการให้เผยแพร่ความรู้ ภายในบริษัทลูเมนตั้มคิดว่าควรเผยแพร่ดว้ยวิธีใด 

ภาพที่11การที่จะเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกบัการใช้พลงังานไฟฟ้ามีความตอ้ง
ถึง 17 คนจากการส ารวจทั้งหมด 20 คน และในภาพที่12 จากการตอบ
แบบสอบถามพบว่าการเผยแพร่ทุกวิธีมีระดบัที่ใกลเ้คียงกนั 
3.ความรู้เกี่ยวกบัการประหยดัพลงังานไฟฟ้า มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรม
การมีส่วนร่วมในการใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างประหยดั เฉพาะแผนกสาย
งานหลกัของบริษทัลูเมนตั้มแตกต่างกนั  
4. ทศันคติต่อการใชพ้ลงังานไฟฟ้า  มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมในการ
ใช้พลงังานไฟฟ้าอย่างประหยดั เฉพาะแผนกสายงานหลักของบริษัทลู
เมนตั้ม : สมมติฐานที่3 และ4 ไม่เห็นถึงความสอดคล้องของขอ้มูลในชุด
ค าถาม 

4. สรุปผลการวิจัย และข้อเสนอแนะ 
การวิจัยครั้ งน้ีเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) เพื่อ

ศึกษาข้อมูลพฤติกรรมการใช้พลังงานไฟฟ้าของบุคลากรใน บริษัท ลู
เมนตั้ม อินเตอร์เนชัน่แนล(ประเทศไทย) จ ากัดโดยจะท าการศึกษาเฉพาะ
แผนกที่เป็นสายงานหลกั ของบริษทั โดยมีวตัถุประสงคข์องการวิจยั ดงัน้ี 

เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใชพ้ลงังานไฟฟ้าของบุคลากรใน บริษทั ลู
เมนตั้ม อินเตอร์เนชัน่แนล(ประเทศไทย) จ ากดัเฉพาะแผนกที่เป็นสายงาน
หลกั ของบริษทั การน าเสนอจะเสนอเป็นภาพรวม และขอ้สรุปผลการวิจยั
ที่ตามวตัถุประสงคข์องการวิจยัที่ตั้งไว ้ซ่ึงจะแบ่งออกเป็น2ส่วน ดงัน้ี 
1.พฤติกรรมการใช้พลังงานไฟฟ้าเฉพาะแผนกที่เป็นสายงานหลักของ
บริษัทลูเมนตั้มคือ Quality Facility และManufacturing Engineer การใช้
ไฟฟ้าเพื่อแสงส่องสว่าง และการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆของบริษทัเพื่อ
ความสะดวกสะบายมีการใชใ้นปริมาณที่เท่ากัน โดยคิดเป็นค่าเฉลี่ย 8.42
ชัว่โมง ต่อวนั 
2. การตอบแบบสอบถามในเร่ืองของพฤติกรรมการใช้ไฟฟ้าของกลุ่ม
ตวัอย่างเห็นได้ชัดว่ามีพฤติกรรมที่มีส่วนรวมในการประหยดัพลังงาน
ไฟฟ้า และให้ความร่วมมือในการอนุรักษณ์พลงังานไฟฟ้าคิดเป็นค่าเฉลี่ย
ในการตอบแบบสอบถามของบุคลากรทั้งหมดจ านวน20คนเฉลี่ย3.7 อยู่ใน
เกณฑ์ประหยดัมาก      
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ข้อเสนอแนะ 
1.เน่ืองจากการวิจยัน้ีครอบคลุมเฉพาะแผนกที่เป็นสายงานหลกัของ

บริษทัลูเมนตั้มเพื่อให้สามารถให้การวิจัยใชป้ระโยชน์ได้อย่างกวา้งขวาง
จึงควรมีการขยายขอบเขตการศึกษาออกไปมากกว่าน้ี 

2.เน่ืองจากการวิจัยน้ีศึกษาเฉพาะพฤติกรรม ในอนาคตจึงควรมี
การศึกษาแรงจูงใจประกอบเพื่ออธิบายการมีส่วนร่วมของบุคลากร
ทั้งหมดของบริษทัลูเมนตั้ม 

กิตติกรรมประกาศ 
         ขอขอบคุณสถาบนัเทคโนโลยีจิตรลดา และบริษทัลูเมนตั้ม อินเตอร์
เนชั่นแนล(ประเทศไทย)จ ากดั ที่สนับสนุนการให้ขอ้มูลในการท าวิจัยใน
ครั้ งน้ี  และขอขอบคุณส านัก วิชาศึกษาทั่วไปที่ ช่ วยตรวจสอบค า
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การเปลีย่นทรงผมเสมือนจริง: การก าหนดต าแหน่งใบหน้าและผมด้วยแผนท่ีความหมายส าหรับ SDEdit 

Realistic Hairstyle Try-On: Face and Hair Image Mapping Using Semantic Maps for SDEdit 

สรยุทธ มียิม้, ภาฬพัทร์ เต็กตระกูล, ภัคพงษ์ อรรคบุตร, วีรพล จิรจริต 

ภาควิชาวิศวกรรมอิเลก็ทรอนิกส์และโทรคมนาคม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้ธนบุรี sorayut.mild@mail.kmutt.ac.th 

 
บทคัดย่อ 

การสร้างภาพดว้ยการเรียนรู้ของเคร่ืองสามารถเปลี่ยนสีผมหรือทรง
ผมของบุคคลในภาพได ้บทความน้ีน าเสนอวิธีการสร้างและตดัต่อภาพ
บุคคลกับทรงผมท่ีต้องการโดยใช้แผนท่ีความหมาย จากนั้นจึงท าการ
ก าหนดต าแหน่งใบหน้าและผม สุดทา้ยภาพจะถูกเติมเต็มโดยใชวิ้ธี Fast 
Marching Method และ Stochastic Differential Editing (SDEdit) ผลการ
ทดลองแสดงให้เห็นว่าวิธีท่ีน าเสนอสามารถควบคุมไดท้ั้งรูปร่างของทรง
ผมและสีผมโดยใชรู้ปภาพบุคคลท่ีอยากเปลี่ยนทรงผมและรูปภาพบุคคล
ท่ีมีทรงผมท่ีตอ้งการเพียงรูปเดียว นอกจากน้ียงัสามารถเปลี่ยนทรงผมได้
ในกรณีท่ีทรงผมเดิมของรูปภาพบุคคลถูกบดบงัดว้ยทรงผมเก่า  

ค าส าคัญ: การเปลี่ยนทรงผมเสมือนจริง แผนท่ีความหมาย SDEdit 

Abstract 
Machine learning-based image generation can create new person 

face images with new hair colors or hairstyles. This paper presents 
synthesis and editing method to modify hairstyles in the images by 
semantic maps. The face and hair images are mapped and inpainted using 
fast marching method and Stochastic Differential Editing (SDEdit). The 
experimental results shows that the proposed method controls both 
hairstyles and color effectively with single target hairstyle image. 
Moreover, the method is able to generate hairstyles in case of occluded 
face images. 

Keywords: Realistic hairstyle try-on, Semantic maps, SDEdit 

1. บทน า 
การเปลี่ยนทรงผมของบุคคลในรูปภาพ โดยสามารถควบคุมทรงผม

ท่ีตอ้งการเปลี่ยนได ้และไม่ท าให้ส่วนอ่ืนของใบหนา้เปลี่ยนไป สามารถ
น าไปใชเ้พ่ือประกอบการตดัสินในการเปลี่ยนทรงผม แต่การเปลี่ยนทรง
ผมของบุคคลในรูปภาพนั้นเป็นงานท่ีท้าทาย อันเน่ืองมาจากความ
หลากหลายของทรงผมทั้งในด้านของรูปร่าง หรือสีผม และสังเกตเห็น
ความผิดปกติไดง่้าย แตกต่างจากส่วนอ่ืนของใบหน้ามนุษย ์นอกจากนั้น
ความทา้ทายอีกอย่าง คือ การเปลี่ยนทรงผมแต่ย ังคงรักษาส่วนอ่ืนของ

รูปภาพใบหน้าให้ยงัคงเดิม และยงัมีความทา้ทายจากส่วนท่ีรูปภาพไม่
สมบูรณ์ (Artifacts) ท่ีเกิดขึ้นในรูปภาพ โดยเฉพาะการเปลี่ยนทรงผมจาก
คนท่ีมีทรงผมบดบงัส่วนอ่ืนของใบหน้าเป็นทรงผมท่ีไม่บดบงัส่วนของ
ใบหนา้ 

บทความน้ีน าเสนอ Face and Hair Image Mapping Using Semantic 
Maps for SDEdit Conditional Hair Changing Image วิธีการสร้างรูปภาพ
ท่ีเป็นการตดัต่อรูปทรงผมโดยอตัโนมติัของรูปภาพบุคคลท่ีเป็นเป้าหมาย
ในการเปลี่ยนทรงผมหรือรูปภาพเป้าหมาย (Target image) และรูปภาพ
ของบุคคลท่ีมีทรงผมท่ีตอ้งการ (Source image) โดยใชวิ้ธีการ Semantic 
segmentation แต่ละส่วนของรูปภาพ จ ากนั้นน ารูปภาพท่ีเป็นการตัด
ต่อไปเขา้ SDEdit ซ่ึงเป็น Generative model เพ่ือให้รูปภาพดูเรียบเนียน
สมจริงมากย่ิงขึ้น โดยรูปภาพผลลัพธ์ท่ีได้ เราสามารถก าหนดได้ทั้ ง
รูปร่างของผมและสีผมของผม โดยไม่ท าให้รูปภาพส่วนอ่ืนของใบหน้า
ผิดเพ้ียน 

วตัถุประสงค์ของงานวิจยัน้ี คือ ตอ้งการสร้างโปรแกรมส าหรับใช้
งานเพ่ือประกอบการตัดสินในการเปลี่ยนทรงผม โดยให้ได้รูปภาพ
ผลลพัธ์เสมือนจริงมากท่ีสุด 

2. ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
2.1. Image Segmentation for Hair Editing 

งานด้านการเปลี่ยนทรงผมพฒันาขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงหลงั อนั
เน่ืองมาจากการพัฒนาขึ้ นอย่างรวดเร็วของการเรียนรู้เชิงลึกชนิด 
Generative model และได้มีการน า Image segmentation มาท าการแยก
ส่วนของใบหน้า เ พ่ือช่วยในการเลือกส่วนท่ีจะเปลี่ ยนแปลงได้  
ตวัอย่างเช่น บทความท่ีน าเสนอวิธีการสร้างรูปภาพใบหน้าท่ีสามารถ
ก าหนดไดโ้ดยใช ้Semantic maps ซ่ึงสามารถเปลี่ยนรูปร่างของทรงผมได ้
[1] แต่ไม่สามารถเปลี่ยนสีของผมได ้และการเปลี่ยนทรงผมอาจจะส่งผล
ให้ส่วนอ่ืนของใบหน้าเปลี่ยนไป หรือน าเสนอวิธีการ Segmentation ผม
เพื่อเปลี่ยนสีผม [2] แต่ไม่สามารถเปลี่ยนรูปร่างของทรงผมได ้

2.2. Fast Marching Method 
Fast Marching Method [3] โดยหลักการท างานเบ้ืองต้น คือ เร่ิม

กระบวนการจากบริเวณขอบภายนอกสุด ของส่วนท่ีรูปภาพไม่สมบูรณ์ 
(Artifacts) โดยจะท าการหาค่าของพิกเซลในแต่ละจุดจากค่าเฉลี่ยถ่วง
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น ้ าหนักจากพิกเซลรอบข้างด้านนอกของขอบ ตามรัศมีท่ีก าหนดเข้าสู่
ศูนยก์ลางของส่วนท่ีรูปภาพไม่สมบูรณ์ 

2.3. SDEdit 
Stochastic Differential Editing (SDEdit) [4] คือ  Generative model 

ท่ีใช้ Stochastic differential equation (SDEs) โดยข้อมูลขาเข้าจะเ ป็น
รูปภาพท่ีถูกตดัต่อ โดยเร่ิมตน้จะท าการใส่ noise ลงไปในรูปภาพตาม 
SDE และท าการ Denoise โดยใชก้ารจ าลอง SDE ยอ้นกลบั ซ่ึงขอ้ดีของ 
SDEdit ท่ีเหนือกว่า Generative model อ่ืน ๆ ท่ีใช้ส าหรับงานรูปภาพใน
ปัจจุบนั คือ ไม่จ าเป็นตอ้งใช้ loss function ท่ีถูกออกแบบมาเฉพาะบาง
งาน ซ่ึงตามปกติถ้าเป็น GAN inversion [5] จะต้องท า และ SDEdit ไม่
จ าเป็นตอ้งเก็บชุดขอ้มูลใหม่เป็นสองชุด คือ รูปภาพตน้ฉบบั และรูปภาพ
แบบท่ีตอ้งการ ซ่ึงจ าเป็นส าหรับ Conditional GANs [6, 7] นอกจากนั้น
ยงัไม่ตอ้งท าการฝึกสอนใหม่เมื่อตอ้งการเปลี่ยนการใชง้าน เช่น ตอ้งการ
เปลี่ยนจากทรงผม เป็นดวงตา ก็ไม่จ าเป็นตอ้งฝึกสอนใหม่ 

3. วิธีการด าเนินงานวิจัย 
 

 
รูปท่ี 1 ภาพรวมขั้นตอนการท างานของวิธีการท างานของงานวิจยั 

จากรูปท่ี 1 แสดงภาพรวมขั้นตอนการท างานของวิธีการท างานของ
งานวิจัย โดยแบ่งเป็น 4 ส่วน: Image segmentation โดยใช้ U-NET [8], 
Face and Hair Mapping และ  Image Inpainting ท่ี ใ ช้  Fast Marching 
Method [3] และ  SDEdit [4] โดยอธิบายการท างานในแต่ละ ส่วน
ดงัต่อไปน้ี 

3.1. Image Segmentation 
เน่ืองจากวิธีการท่ีงานวิจัยน้ีน าเสนอวิธีท่ีใช้ Semantic maps เพ่ือ

เป็นการแบ่งรูปภาพออกเป็น 5 ส่วน ได้แก่ ผม, ใบหน้า, หู, คอกับเส้ือ 
และพ้ืนหลัง เพ่ือน าไปใช้ในการตัดต่อรูป โดยใช้ U-NET [8] ซ่ึงเป็น
สถาปัตยกรรม Convolutional neural network ถูกน ามาใช้ในงานด้าน 
Image segmentation ส าหรับการฝึกสอนมีรูปภาพท่ีใช้มี 2 ชุด คือ ชุด
รูปภาพตน้ฉบบัและชุดรูปภาพท่ีเป็น Semantic maps ของรูปภาพตน้ฉบบั
นั้น ส าหรับการทดลองน้ีชุดขอ้มูลท่ีใช ้คือ CelebAMask-HQ ซ่ึงเป็นชุด
ข้อมูลท่ีรูปภาพท่ีเป็นใบหน้าบุคคลและรูปภาพ Semantic maps ของ
ใบหน้าบุคคลนั้น ซ่ึงถูกน าเสนอโดย MaskGAN [1] ส าหรับการใชง้าน 
รูปภาพขาเขา้จะเป็นรูปภาพเป้าหมาย (Target image) ซ่ึงเป็นรูปภาพของ
บุคคลท่ีเราตอ้งการเปลี่ยนทรงผม และรูปภาพของบุคคลท่ีมีทรงผมท่ี
ตอ้งการ (Source image) 

3.2. Face and Hair Mapping 
 

 
รูปท่ี 2 ตวัอยา่งรูปภาพขาเขา้ Face and hair mapping และรูปภาพผลลพัธ์ 

ส าหรับขั้นตอนน้ี ตอ้งการผลลพัธ์ท่ีเป็น รูปภาพทรงผมของรูปภาพ
ของบุคคลท่ีมีทรงผมท่ีต้องการ (Source image) รวมอยู่กับใบหน้าของ
รูปภาพเป้าหมาย (Target image) ซ่ึงขั้นตอนน้ีน าเสนอวิธีการในการ 
Mapping ทั้งสองรูปภาพเขา้หากนัไดเ้พ่ือให้ไดผ้ลลพัธ์ตามรูปท่ี 2 โดยท่ี
ขอ้มูลขาเขา้ท่ีจ าเป็นตอ้งใชใ้นวิธีการต่าง ๆ คือ รูปภาพของบุคคลท่ีมีทรง
ผมท่ีต้องการ (Source image), รูปภาพเป้าหมาย (Target image) รวมถึง
รูปภาพของผลลัพธ์ของขั้นตอน Image segmentation ของทั้ ง Source 
image และ Target image ทั้งหมด 4 รูปภาพ ซ่ึงทุกรูปภาพจะตอ้งมีขนาด
ท่ีเท่ากนัเท่านั้น โดยใชวิ้ธีการต่าง ๆ ไดแ้ก่ Image face landmark, Image 
transform, Image cropping และ  Image replacing ตามล าดับ  ซ่ึ งจะมี
วิธีการเนินการต่าง ๆ ดงัน้ี 

3.2.1. Image face landmark 
Image face landmark คือ การหาต าแหน่งต่าง ๆ ตามท่ีตอ้งการบน

ในหน้าของรูปภาพ โดยใช้ MediaPipe Face Mesh [9] โดยงานวิจยัน้ีได้
ใชก้ระบวนการดงักล่าวในการหาต าแหน่งบนรูปภาพของ Target image 
และ Source image จ านวน 4 ต าแหน่ง ได้แก่ หน้าผาก, ตาซ้าย, ตาขวา 
และ คาง 

3.2.2. Image transform 
Image transform คือ วิธีการ Transform Source image ให้ต าแหน่ง

ผลลัพธ์ทั้ ง 4 จุด ของวิธีการท่ี 1 (Image face landmark) ให้ได้ต าแหน่ง
เดียวกันกับ Target image ซ่ึงงานวิจยัน้ีได้น าเสนอวิธีในการ Transform 
โดยใช้ Perspective transformation เพ่ือให้ได้ผลลพัธ์ท่ีต าแหน่งทรงผม
ของ Source image อยูต่รงต าแหน่งส่วนหวัของ Target image พอดี 

3.2.3. Image cropping 
 

 
รูปท่ี 3 ขั้นตอนการท ากระบวนการ Image cropping 

Image cropping คือ วิธีการ Cropping รูปภาพตาม Semantic maps ท่ี
ตอ้งการ ซ่ึงงานวิจยัน้ีไดท้ าการ Cropping Source image ท่ีผ่าน วิธีการท่ี 
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2 (Image transform) ร่วมกับ Image segmentation ของภาพนั้น โดยท า
การ Cropping ตาม Semantic maps ท่ีเป็นพ้ืนท่ีสีแดง เพ่ือให้ได้ทรงผม
ของ Source image เท่ านั้ น  ในส่วนของ Target image ก็จะท าการ 
Cropping ส่วนของเส้นผมและพ้ืนหลงัออก ซ่ึงวิธีการในการ Cropping 
คือเปลี่ยน Pixel สีของ Semantic maps ท่ีไม่ตอ้งการเป็นพิกเซลสีด า แลว้
เปรียบเทียบรูปต้นฉบบักับรูป Semantic maps ท่ีถูกตัดแลว้ เพ่ือแทนท่ี
ต าแหน่งของพิกเซลบนรูปภาพตน้ฉบบั ดว้ยต าแหน่งของพิกเซลสีด า ใน 
Image segmentation ด้วยพิกเซลสีขาว และมีการใช้ Morphological 
transformation ชนิด Closing หลงัจากมีการ Cropping ทรงผมของ Target 
image เพื่อลบขอบเส้นผม เป็นไปตามรูปท่ี 3  

3.2.4. Image replacing 
 

 
รูปท่ี 4 ตวัอยา่งรูปภาพขาเขา้ Image replacing และรูปภาพผลลพัธ์ 

Image replacing คือ การน าภาพผลลัพธ์ของ วิธีการท่ี 3 (Image 
cropping) ไดแ้ก่ ทรงผมของ Source image และ Target image ท่ีไม่มีทรง
ผม มารวมกนัเป็นภาพเดียวกนั ซ่ึงผลลพัธ์ท่ีตอ้งการในวิธีการน้ีคือภาพท่ี
มีทรงผมของ Source image ทับกับ Target image ท่ีถูกตัดทรงผมออก
เป็นไปตามรูปท่ี 4 โดยท่ีงานวิจยัน้ีมีวิธีในการ Replacing โดยการใชภ้าพ
ทรงผมของ Source image พร้อมกบัพ้ืนหลงัสีขาวเป็นภาพตั้งตน้ และท า
การแทนท่ีพิกเซลสีขาวดว้ยพิกเซลของภาพ Target image ท่ีไม่มีทรงผม 
เพื่อให้ไดผ้ลลพัธ์ท่ีตามตอ้งการ 

3.3. Image Inpainting  
ขั้นตอนน้ีจะท าการเติมส่วนท่ีขาดหายไปจากขั้นตอน Face and 

Hair Mapping โดยจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ Fast Marching method 
ส าหรับเติมส่วนท่ีขาดหายโดยใชวิ้ธีการเฉลี่ยถ่วงน ้ าหนกัจากพิกเซลรอบ
ขา้ง และใช ้SDEdit ส าหรับท าให้รูปภาพเรียบเนียนขึ้น 

3.3.1. การเติมส่วนท่ีขาดหายของรูปภาพ โดยใช้ Fast 
Marching method 

 
รูปท่ี 5 ขั้นตอนการท างานของการเติมส่วนท่ีขาดหายของรูปภาพ โดยใช้ Fast Marching 

method 

กระบวนการน้ีเป็นการเติมส่วนท่ีรูปภาพไม่สมบูรณ์ (Artifacts) ท่ี
เ กิดขึ้ นหลังจากกระบวน Face and Hair Mapping ดังรูปท่ี 4 โดยจะ
แบ่งเป็น 3 ขั้นตอน คือ 1. น าภาพท่ีไดจ้ากการท า Face and Hair Mapping 
ไปท า Image segmentation 2. น าภาพผลลัพธ์ท่ีได้จากขั้นตอนท่ี 1 และ 
ภาพ Mapping mask มาแปลงเป็นภาพไบนารีจากนั้นน ามาหาผลต่าง
ระหว่างภาพทั้ งสอง 3. ภาพผลลัพธ์ ท่ีได้จากขั้นตอนท่ี 2 และ ภาพ 
Mapping image with artifact เขา้สู่ Fast Marching method [3] เป็นไปตาม
รูปท่ี 5 

3.3.2. SDEdit 

 
รูปท่ี 6 ขั้นตอนการสร้าง mask ส าหรับ SDEdit 

 

 
รูปท่ี 7 รูปภาพขาเขา้และรูปภาพผลลพัธ์ของ SDEdit ในแต่ละ Noise level 

รูปภาพท่ีได้ รับจากขั้ นตอน Fast Marching method อาจจะมี
บางส่วนของรูปภาพดูไม่ เหมือนจริง หรือเกิดส่วนท่ีขาดหายไป 
(Artifacts) โดยส่วนน้ีจะใช ้SDEdit ช่วยให้ปรับปรุงส่วนท่ีเป็น Artifacts 
พร้อมทั้งรูปภาพดูเหมือนจริงมากขึ้น โดยรูปภาพขาเขา้ SDEdit จะมี 2 
รูป คือ รูปภาพท่ีถูกตดัต่อ และ mask ท่ีเลือกส่วนว่าตอ้งการให้ SDEdit 
แกไ้ขของรูปภาพนั้น โดยท่ีส่วนสีขาวของ mask คือ ส่วนของรูปภาพท่ี
ถูกตดัต่อท่ีจะคงเดิมไว ้ (ส่วนของใบหน้า คอ และเส้ือ) และส่วนด าของ 
mask คือ ส่วนของรูปภาพท่ีถูกตดัต่อท่ีจะให้ SDEdit เปลี่ยนแปลง โดย
สร้าง mask ได้จากน า mask ท่ีได้จาก Face and hair mapping ลบส่วนท่ี
เป็นผมออก (สีแดงของ mask) จากนั้นท าการเปลี่ยนเป็น binary mask 
และท าการ Morphology ชนิด Erosion ตามรูปท่ี 6 จากนั้นน า mask ท่ีได้
กบัรูปภาพท่ีไดรั้บจากขั้นตอน Fast Marching method เขา้ SDEdit จะได้
ผลลพัธ์เป็นไปตามรูปท่ี 7 

4. ผลการวิจัย 
ในการทดลองของงานวิจัยน้ี ได้ท าการทดลองใช้ Target image 

และ Source image ในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อเปลี่ยนทรงผมของบุคคลในภาพ 
ไดรู้ปภาพผลลพัธ์เป็นไปตามรูปท่ี 8, รูปท่ี 9, รูปท่ี 10 และรูปท่ี 11 โดย
ภาพบุคคลด้านซ้ายบน คือ Target image หรือรูปภาพบุคคลท่ีต้องการ
เปลี่ยนทรงผม รูปภาพซ้ายล่าง คือ Source image หรือภาพของบุคคลท่ีมี
ทรงผมท่ีตอ้งการ และรูปบุคคลขวามือ คือ ภาพผลลพัธ์ท่ีเปลี่ยนทรงผม

20

ECTI-CARD 2022 “Technology for Innovator Community”



 

แลว้ และภาพขาเขา้ SDEdit และภาพผลลพัธ์ในแต่ละ Noise level เป็นไป
ตามรูปท่ี 12 

 
รูปท่ี 8 ตวัอยา่งรูปภาพผลลพัธ์ของงานวิจยัในกรณีการเปลี่ยนรูปภาพของบุคคลทรงผม

ยาวไปเป็นทรงผมสั้น 

 

 
รูปท่ี 9 ตวัอยา่งรูปภาพผลลพัธ์ของงานวิจยัในกรณีการเปลี่ยนรูปภาพของบุคคลทรงผม

สั้นไปเป็นทรงผมยาว 

 

 
รูปท่ี 10 ตวัอยา่งรูปภาพผลลพัธ์ของงานวิจยัในกรณีการเปลี่ยนรูปภาพของบุคคลทรง

ผมยาวไปเป็นทรงผมยาว 

 

 
รูปท่ี 11 ตวัอยา่งรูปภาพผลลพัธ์ของงานวิจยัในกรณีการเปลี่ยนรูปภาพของบุคคลที่มี

ส่วนของทรงผมบดบงัใบหนา้ไปเป็นทรงผมท่ีไม่บดบงัใบหนา้ 

 

 
รูปท่ี 12 การเปรียบเทียบรูปภาพขาเขา้ SDEdit และรูปภาพผลลพัธ์ในแต่ละ Noise level 

5. สรุป 
งานน้ีน า เสนอ Face and Hair Image Mapping Using Semantic 

Maps for SDEdit Conditional Hair Changing Image วิธีการสร้างรูปภาพ
ท่ีเป็นการตดัต่อรูปทรงผมโดยอตัโนมติั ซ่ึงใช้ประโยชน์จาก Semantic 
maps เพ่ือน ารูปภาพท่ีได้ไปเป็นรูปภาพขาเข้าส าหรับ SDEdit และได้
ผลลพัธ์เป็นรูปภาพบุคคลท่ีมีทรงผมตามท่ีตอ้งการ ซ่ึงขอ้ดีของวิธีการน้ี
คือ  1) เราสามารถควบคุมได้ทั้ งรูปร่างของทรงผม และสีผม 2) การ
ท างานทั้งระบบเป็นระบบอตัโนมติั ไม่ตอ้งอาศยัการช่วยงานของมนุษย ์
3) ใช้รูปภาพขาเขา้แค่ 2 รูปเท่านั้น คือ Target image กับ Source image 
แต่การใชง้านควรเลือกค่า Noise level ให้เหมาะสม เช่น จากรูปท่ี 12 การ
เปรียบเทียบรูปภาพขาเข้า SDEdit และรูปภาพผลลัพธ์ในแต่ละ Noise 
level Noise level 1000 ทรงผมผิดเพ้ียนไปจากทรงผมท่ีต้องการ และท่ี 
Noise level 300 จะไม่สามารถแก้ไขส่วนท่ีขาดไปของรูปภาพได้ ซ่ึง
งานวิจยัน้ีสามารถพฒันาต่อได ้โดยสามารถเปลี่ยนส่วนอ่ืนของรูปภาพ
ใบหนา้ได ้เช่น ตา, ปาก เป็นตน้ 
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การเปรียบเทียบการสร้างลกัษณะเด่นจากสัญญาณคล่ืนไฟฟ้ากล้ามเน้ือเพ่่ือการจ าแนกวัตถุท่ีมีขนาดแตกต่างกนั 
Comparison of EMG Feature Generations for Classification of Different Size Objects 
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บทคัดย่อ 

งานวิจยัน้ีน าเสนอการเปรียบเทียบเทคนิคการท าให้เป็นบรรทดัฐาน
เดียวกันในระดับสัญญาณคลื่นไฟฟ้ากลา้มเน้ือและคุณลกัษณะเด่น เพ่ือ
ปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบจดจ าสัญญาณคลื่นไฟฟ้ากลา้มเน้ือใน
การจ าแนกท่าจับวัตถุทรงปริซึมส่ีเหลี่ยมซ่ึงมีขนาดต่างกัน 3 ขนาด 
ตวัช้ีวดัคุณภาพของคุณลกัษณะเด่นช่ือ Separability index (SI) และ Mean 
semi-principal axis (MSA) ถูกน ามาใช้เพ่ือบ่งช้ีวิธีการท่ีเหมาะสมท่ีสุด 
นอกจากน้ีการลดจ านวนมิ ติข้อมูลด้วย Spectral regression extreme 
learning machine (SRELM) ยังถูกน ามาใช้เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการ
จ าแนกท่าจบัวตัถุให้มีความถูกตอ้งสูงขึ้น ผลการทดลองช้ีให้เห็นว่าวิธีการ 
ท าให้เป็นบรรทดัฐานเดียวกันทั้งในระดับสัญญาณคลื่นไฟฟ้ากลา้มเน้ือ
และคุณลกัษณะเด่นเป็นวิธีการท่ีเหมาะสมท่ีสุดต่อการใช้งานระบบรู้จ า
สัญญาณไฟฟ้ากลา้มเน้ือโดยสามารถให้ค่าความผิดพลาดต ่าท่ีสุดท่ีร้อยละ 
3 โดยตวัจ าแนกประเภท Linear discriminant analysis (LDA) 

ค าส าคัญ: สัญญาณคลื่นไฟฟ้ากลา้มเน้ือ ระบบจดจ ารูปแบบ การจ าแนกท่า
จบั เทคนิคการท าให้เป็นบรรทดัฐาน 

Abstract 
This study presents a comparison of normalization techniques of 

electromyogram (EMG) signals and EMG features, which are applied on 
EMG pattern recognition system for hand grasp classification. The 
separability index (SI) and mean semi-principal axis (MSA) were 
employed to measure the quality of the proposed EMG feature sets, 
which were extracted from different normalization techniques. 
Moreover, the spectral regression extreme learning machine (SRELM) 
projection was used for dimensionality reduction (DR) and classification 
accuracy improvement. Our results show that the normalization 
performed on both EMG signals and features is able to provide the 
minimum classification error rate 0.03% by using linear discriminant 
analysis (LDA) classifier. 

Keywords:  Electromyogram, EMG Signal, Pattern Recognition, Hand 
Grasp Classification, Normalization Techniques 

 

1. บทน า 

จากการศึกษาจ านวนผูพิ้การในประเทศไทยของสถาบนัสถิติแห่งชาติ [1] 
พบว่า ในปี พ.ศ. 2555 ประเทศไทยมีประชากรท่ีพิการประมาณ 1.5 ลา้น
คน ร้อยละ 11.2 ของจ านวนผูพิ้การทั้งหมดมีความบกพร่องในการใชง้าน
มือหรือน้ิวมือในการจบัชอ้นอาหารหรือวตัถุอ่ืน ๆ ความบกพร่องเหล่าน้ี
น ามาซ่ึงขอ้จ ากดัในการใชชี้วิตประจ าวนัเป็นอยา่งมาก 

เพื่อยกระดับความสามารถของผูพิ้การให้ทดัเทียมกับคนปกติ กาย
อุปกรณ์แทนมือประเภทใช้งานได้ [2] จึงถูกพัฒนาขึ้ น กายอุปกรณ์
ประเภทใช้งานได้สามารถเคลื่อนไหวและท างานตามความตอ้งการของ
ผูใ้ช้งาน ปัจจุบันการควบคุมกายอุปกรณ์ประเภทน้ีนิยมควบคุมโดยใช้
พลังงานภายนอกซ่ึงอาจเป็นสวิตช์ไฟฟ้า หรือ ตัวรับสัญญาณชีพทาง
ไฟฟ้า อาทิ สัญญาณคลื่นไฟฟ้ากล้ามเน้ือ (Electromyogram, EMG) เป็น
ตน้ กายอุปกรณ์ท่ีควบคุมโดยสัญญาณคลื่นไฟฟ้ากล้ามเน้ือเรียกอีกช่ือ
หน่ึงว่า Myoelectric hand [3] เน่ืองจากสัญญาณคลื่นไฟฟ้ากลา้มเน้ือแสดง
ถึงจากการท างานของกล้ามเน้ือและระบบประสาทโดยตรง จึงนิยมน า
ควบคุมการท างานของกายอุปกรณ์เทียมเพื่อผูใ้ชส้ามารถเขา้ถึงการควบคุม
การท างานแขนแทนเทียมไดเ้สมือนการใชง้านแขนมนุษย ์ในการควบคุม
การท างานกายอุปกรณ์ประเภทน้ีจ าเป็นต้องอาศัยระบบรู้จ ารูปแบบ
คลื่นไฟฟ้ากลา้มเน้ือจากการเคลื่อนไหวร่างกายในรูปแบบต่าง ๆ 

เพ่ือความสะดวกในการใช้งานทางคลินิกสัญญาณคลื่นไฟฟ้า
กลา้มเน้ือมกัถูดวดัจากบริเวณผิวหนังท่ีสอดคลอ้งกบักลา้มเน้ือท างานของ
ท่าทางท่ีระบบต้องการจดจ า ดังนั้นสัญญาณคลื่นไฟฟ้ากล้ามเน้ือจึงถูก
รบกวนได้ง่ายจากทั้งปัจจยัภายนอกและภายใน ตวัอย่างการรบกวนจาก
ปัจจัยภายนอก อาทิ การตั้ งค่าการใช้งานขั้ วบันทึกสัญญาณ [3] การ
เปลี่ยนแปลงของความต้านทานของผิวหนัง [4] เป็นต้น ตัวอย่างการ
รบกวนจากปัจจัยภายในอาทิ คุณลักษณะทางกายวิภาค สรีรวิทยา และ 
ชีวเคมีของกล้ามเน้ือ ปัจจัยเหล่าน้ีมีความเป็นปัจเจกสูงทั้ งในระดับตัว
บุคคล หรือกระทัง่ช่วงเวลาใชง้าน [4] ดงันั้นสัญญาณคลื่นไฟฟ้ากลา้มเน้ือ
ดิบจึงยากต่อการตีความโดยใช้ระดับสัญญาณและท าซ ้ า เพ่ือแก้ปัญหาน้ี
ขบวนการท าให้สัญญาณเป็นบรรทัดฐานเดียวกัน (Normalization) ถูก
น าเสนอคร้ังแรกโดย Eberhart Inman และ Bresler ในปี 1954 [5] และถูก
ใช้งานเร่ือยมาโดยไม่มีวิธีการท่ีตายตัวและวิธีการท่ีดีท่ีสุด [6] ตัวอย่าง
วิธีการซ่ึงเคยถูกใช้งานเช่น การใช้ค่าสูงสุดในขณะออกแรงสูงสุด 
(Maximum  voluntary contractions:  MVC)  และ  ค่าแรงดนัยอดหรือค่า 
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Signal preprocessing EMG normalization 

Feature extraction Feature normalization 

Dimensionality reduction Classification 

Raw EMG 

Object size of hand grasp  
รูปท่ี 1 อลักอริทึมท่ีใชใ้นการจ าแนกท่าทางในการจบัวตัถุท่ีมีขนาดต่างกนั 

เฉลี่ยของสัญญาณท่ีบนัทึกไดข้ณะทดลอง [4] เป็นตน้ 
 

2. วิธีการวิจัย 
2.1 การบนัทึกสัญญาณคล่ืนไฟฟ้ากล้ามเน้ือ 

ขั้วบันทึกสัญญาณพ้ืนผิวชนิดสองขั้วจ านวน 12 ช่องสัญญาณถูก
น ามาใช้ในการบันทึกสัญญาณคลื่นไฟฟ้ากล้ามเ น้ือบริเวณแขนและ
หวัไหล่ โดยสามารถแบ่งออกเป็น 4 บริเวณดว้ยกนัคือ ปลายแขนส่วนล่าง 
จ านวน 2 ช่อง ปลายแขนส่วนบนจ านวน 7 ช่อง ต้นแขนจ านวน 1 ช่อง 
และ บริเวณหัวไหล่จ านวน 2 ช่องตามล าดับ อาสาสมคัร 6 คนถูกขอให้
เอ้ือมมือเขา้ไปจบัวตัถุทรงปริซึมส่ีเหลี่ยมซ่ึงมีขนาดต่างกนั 3 ขนาดคือ (1) 
454590 ลู ก บ าศ ก์ มิ ล ลิ เม ต ร  (Size45) (2) 7575150 ลู ก บ าศ ก์
มิลลิเมตร (Size75) และ (3) 105105210 ลูกบาศก์มิลลิเมตร (Size105) 
โดยตอ้งเขา้จบัวตัถุและยกคา้งไวใ้นอากาศ 2 วินาทีก่อนจะวางวตัถุลงโดย
ไดท้ าการทดลองซ ้ า 5 คร้ังต่อขนาดวตัถุ สัญญาณคลื่นไฟฟ้ากลา้มเน้ือถูก
บัน ทึกไว้ด้วย  BIOPAC acquisition system โดยใช้ความถี่ ในการชัก
ตวัอย่างท่ี 1024 Hz สัญญาณในช่วงการจบัวตัถุคา้งไวจ้ะถูกน าไปใช้ใน
การทดลอง 

2.2 การท าให้เป็นบรรทัดฐาน (Normalization) 
งานวิจัยน้ีท าการศึกษาการท าให้ เป็นบรรทัดฐานของสัญญาณ

คลื่นไฟฟ้ากลา้มเน้ือ และคุณลกัษณะเด่นของคลื่นไฟฟ้ากลา้มเน้ือเพ่ือลด
ความแปรปรวนระหว่างชุดขอ้มูลสัญญาณไฟฟ้ากลา้มเน้ือ และ ระหว่าง
ชนิดของคุณลักษณะพิเศษท่ีแตกต่างกันด้วยวิธีการช่ื อว่า Min-max 
normalization โดยมีสมการค านวณตามแสดงไวใ้นสมการท่ี 1 

 ( )min

max min min

max min

i

i

x x
y y y y

x x

 −
=  − + 

− 
 (1) 

โดย yi คือผลลัพธ์ท่ีได้จากการท าให้เป็นบรรทัดฐานจากสัญญาณหรือ
ขอ้มูลดิบ x ตวัท่ี i ตวัแปร xmax และ xmin หมายถึงค่าสูงสุดและต ่าสุดของ
สัญญาณหรือข้อมูลดิบท่ีได้จากการวดั ในขณะท่ี ymax และ ymin หมายถึง
ค่าสูงสุดและต ่าสุดของผลลัพธ์จากการท าให้เป็นบรรทัดฐานซ่ึงจะถูก
ก าหนดโดยผูท้ดลอง โดยในการทดลองน้ีก าหนดค่าสูงสุดและต ่าสุดของ 
y เท่ากบั 1 และ -1 ตามล าดบั 

ส าหรับการท าให้ เป็นบรรทัดฐานในระดับสัญญาณคลื่นไฟฟ้า
กลา้มเน้ือค่าสูงสุดและต ่าสุดของสัญญาณดิบ (xmax และ xmin) จะถูกก าหนด

โดยเทียบจากสัญญาณคลื่นไฟฟ้ากล้ามเน้ือจากทั้ ง 12 ช่องสัญญาณ 
ในขณะท่ีการท าให้เป็นบรรทดัฐานในระดบัคุณลกัษณะเด่นค่าสูงสุดและ
ต ่ าสุดของข้อมูล ดิบ  (xmax และ xmin) จะเปลี่ ยนแปลงตามชนิดของ
คุณลักษณะเด่น กล่าวคือข้อมูลคุณลักษณะเด่นของสัญญาณไฟฟ้า
กลา้มเน้ือจะถูกท าให้เป็นบรรทดัฐานแยกกนัตามชนิดของคุณลกัษณะเด่น 

2.3 การจ าแนกท่าทางในการจับวัตถุต่างขนาด 
รูปท่ี 1 แสดงแผนภาพขั้นตอนการจ าแนกท่าน้ิวมือในการจบัวตัถุ

ทรงปริซึมส่ีเหลี่ยมขนาดแตกต่างกัน 3 ขนาดซ่ึงประกอบดว้ย 6 ขั้นตอน
ยอ่ย โดยเร่ิมจากการประมวลผลสัญญาณเบ้ืองตน้ (Signal preprocessing) 
ก่อนน าสัญญาณคลื่นไฟฟ้ากล้ามเน้ือท่ีบันทึกได้ไปใช้งานจ าเป็นต้อง
ก าจดัสัญญาณรบกวนด้วยตวักรองความถี่สูงชนิด Butterworth อนัดับ 5 
โดยมีความถี่ตดัท่ี 20 Hz เพ่ือก าจัดสัญญาณรบกวนจากการเคลื่อนไหว
ของสายบันทึก หลังจากนั้ นสัญญาณคลื่นไฟฟ้ากล้ามเน้ือท่ีถูกก าจัด
สัญญาณรบกวนเรียบร้อยแล้วจะถูกท าให้ เป็นบรรทัดฐาน  (EMG 
normalization) ร่วมกนัทั้ง 12 ช่องสัญญาณดงัท่ีกล่าวไวใ้นหวัขอ้ 2.2  

ล าดบัต่อไปคือการสกดัคุณลกัษณะเด่นซ่ึงสามารถท าไดโ้ดยเร่ิมจาก
การตดัแบ่งสัญญาณออกเป็นช่วงหน้าต่างย่อย ๆ โดยในการทดลองน้ีได้
ใช้หน้าต่างขนาด 150 มิลลิวินาที และมีการซ้อนทับของสัญญาณ 75 
มิลลิวินาที จากนั้นสัญญาณในหน้าต่างยอ่ย ๆ จะถูกค านวณหาค่าลกัษณะ
เด่น โดยในการทดลองน้ีได้เลือกใช้ลกัษณะเด่น 4 ชนิดดว้ยกนั โดยเป็น
คุณลักษณะเด่นในโดเมนเวลา 2 ชนิดคือ Mean absolute value (MAV) 
และ Wave form length (WL) [7] และคุณลักษณะเด่นอีก 2 ชนิดเป็น
คุณลักษณะเด่นท่ีเก่ียวขอ้งกับสถิติซ่ึงประกอบด้วย L-kurtosis (L-Kurt) 
และ Skewness value (SKW) [7] เพ่ือลดแปรปรวนอันเน่ืองจากความ
แตกต่างระหว่างค่าคุณลกัษณะคนละชนิด ชุดขอ้มูลคุณลกัษณะเด่นท่ีสกดั
ได้จะถูกท าให้เป็นบรรทัดฐาน (Feature normalization) อีกคร้ังดังท่ีได้
กล่าวไวใ้นหวัขอ้ท่ี 2.2  

เน่ืองมาจากจ านวนช่องสัญญาณคลื่นไฟฟ้ากลา้มเน้ือท่ีถูกใชง้านใน
การทดลองน้ีมีขนาดใหญ่ส่งผลให้ขนาดเวกเตอร์ของขอ้มูลคุณลกัษณะ
เด่นมีขนาดใหญ่เช่นกัน (12 ช่อง4 คุณลกัษณะ) ดังนั้น SRELM [8] จึง
ถูกน ามาใช้งานเพ่ือลดขนาดของมิติข้อมูล  (Dimensionality reduction) 
โดยจ านวนคุณลักษณะเด่นผลลัพธ์จะมีค่าเท่ากับ c-1 เมื่อ c คือจ านวน
คลาสหรือประเภทของข้อมูลท่ีต้องการจ าแนกซ่ึงในการทดลองน้ีมีค่า
เท่ากบั 3 เพ่ือท าการประเมินและเปรียบเทียบผลจากการท าให้เป็นบรรทดั
ฐานขอ้มูลดว้ยวิธีการท่ีแตกต่างกนั ตวัจ าแนกท่ีนิยมใชก้ันอย่างแพร่หลาย
ในระบบรู้จ าคลื่นสัญญาณไฟฟ้ากล้ามเน้ือ 3 ชนิดซ่ึงประกอบด้วย (1) 
LDA (2) K-nearest neighbor algorithm (KNN) และ (3) Support vector 
machines (SVM) จึงถูกน ามาใชง้านเพ่ือสร้างโมเดลตวัจ าแนกการจบัวตัถุ
ทั้ง 3 ขนาด (Classification) 

2.4 โพรโทคอล 
การทดลองน้ีท าการศึกษาหาวิธีการท่ีเหมาะสมท่ีสุดในการสร้าง

ลกัษณะเด่นของสัญญาณคลื่นไฟฟ้ากลา้มเน้ือส าหรับการจ าแนกท่าทางใน 
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(ก) (ข) 

(ค) (ง)  
รูปท่ี 2 กราฟการกระจาย 2 มิติระหว่างค่าคุณลกัษณะเด่น MAV และ WL ของโพรโท-

คอลทั้ง 4 แบบก่อนมีการลดขนาดขอ้มูลดว้ย SRELM 

 
รูปท่ี 3 แผนภาพกล่องของค่าคุณลกัษณะเด่น MAV ของอลักอริทึมทั้ง 4 แบบ 

การจบัวตัถุขนาดต่างกนั โดยแบ่งการทดลองออกเป็น 4 โพรโทคอลตาม 
4 ชุดขอ้มูลของคุณลกัษณะเด่น กล่าวคือ (1) โพรโทคอลท่ีไม่มีการท าให้
เป็นบรรทดัฐานทั้งในระดบัสัญญาณและคุณลกัษณะเด่น (2)โพรโทคอลท่ี
มีการท าให้เป็นบรรทดัฐานในระดบัสัญญาณ (3) โพรโทคอลท่ีมีการท าให้
เป็นบรรทดัฐานในระดบัคุณลกัษณะเด่น และ (4) โพรโทคอลท่ีมีการท า
ให้เป็นบรรทดัฐานทั้งในระดบัสัญญาณและคุณลกัษณะเด่น 

2.5 การประเมินประสิทธิภาพ (Performance evaluation) 

2.5.1 การประเมิณคุณภาพของคุณลักษะเด่น 
ชุดขอ้มูลของคุณลกัษณะเด่นจากทั้ง 4 โพรโทคอลท่ีแตกต่างกนัจะ

ถูกประเมินคุณภาพของคุณลักษะเด่นด้วยค่า SI และ MSA ซ่ึงสามารถ
ค านวณได้จากสมการท่ี  2 และ 3 [9] ตามล าดับ  โดย Si และ Sj คือ 
Covariance matrix ของคล าส  i และ  j ตามล าดับ  aij คื อ  Eigenvalue 
ระหว่างคลาส i และ j ท่ีสูงท่ีสุด k ตวัแรก โดยค่า SI หากมีค่ามากสามารถ
อนุมานได้ว่าว่าชุดขอ้มูลลกัษณะเด่นนั้นสามารถแยกประเภทไดโ้ดยง่าย
ในขณะท่ีหากค่ า MSA มีค่ าน้อยสามารถอนุมานได้ ว่ าชุดข้อมู ล
คุณลกัษณะเด่นนั้นเกาะกลุ่มกนัไดดี้ในคลาสเดียวกนั (มีการกระจายนอ้ย) 

 

(ก) (ข) 

(ค) (ง)  
รูปท่ี 4 กราฟการกระจาย 2 มิติระหว่างค่าคุณลกัษณะเด่นท่ีไดจ้าก SRELM ของโพรโท

คอลทั้ง 4 หลงัมีการลดขนาดขอ้มูลดว้ย SRELM 
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(ก) 

(ข)  
รูปท่ี 5 ผลการประเมินค่าความผิดพลาดในการจ าแนกท่าจบัวตัถุขนาดต่างกนัในโพรโท
คอลทั้ง 4 โดยใชต้วัจ าแนก 3 ชนิดคือ LDA KNN และ SVM (ก) ไม่มีการลดขนาดขอ้มูล

ดว้ย SRELM และ (ข) มีการลดขนาดขอ้มูลดว้ย SRELM 
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2.5.2 การประเมินความผิดพลาดในการจ าแนกท่าจับวัตถุ 
การประเมินความผิดพลาดในการจ าแนกท่าจบัวตัถุสามารถประเมิน

ไดจ้ากค่าอตัราความผิดพลาดในการจ าแนก หรือ Classification error rate 
(ER) ซ่ึงเป็นอตัราส่วนระหว่างจ านวนการตดัสินใจท่ีไม่ถูกตอ้ง (Incorrect 
decision) และ จ านวนการตัดสินใจทั้ งหมด (Total decision) ในการ
ทดลองดงัสมการท่ี (4) 

 
Incorrect_decision

ER= 100
Total_decision

  (4) 

3. ผลการทดลองและอภิปรายผลการทดลอง 
รูปท่ี 2 แสดงภาพกราฟการกระจาย 2 มิติระหว่างค่าคุณลกัษณะเด่น 

MAV และ WL จากชุดขอ้มูลลกัษณะเด่นทั้ง 4 โพรโทคอลก่อนท่ีจะท า

(ก) (ข) 

(ค) (ง) 
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การลดขนาดมิติของขอ้มูลด้วย SRELM พบว่าชุดขอ้มูลลกัษณะเด่นจาก
โพรโทคอลท่ี 4 ซ่ึงแสดงในรูปท่ี 2(ง) มีการซ้อนทบัของขอ้มูลน้อยกว่าวิธี
อ่ืน ๆ ซ่ึงสอดคลอ้งกับค่า SI ท่ีวดัได้ 7.44 ซ่ึงมีค่ามากกว่าโพรโทคอลท่ี
เหลืออย่างเห็นได้ชัดเจน เมื่อพิจารณารูปท่ี 2(ข) จะเห็นได้ว่าค่า SI และ 
MSA มีค่ าน้อยกว่าคุณลักษณะจากโพรโทคอลอ่ืน ๆ  แม้ว่าข้อมูล
คุณลกัษณะจะเกาะกลุ่มกนัไดดี้ตามคลาสเดียวกนั แต่มีการกระจายตวัมาก
ซ่ึงอาจส่งผลเสียต่อระบบจ าแนกท่าทางได ้

รูปท่ี 3 ซ่ึงแสดงการเปรียบเทียบแผนภาพกล่องของชุดข้อมูล
ลกัษณะเด่น MAV จากการทดลองซ ้ าทั้ง 5 คร้ัง ระหว่างโพรโทคอลทั้ง 4 
ซ่ึงสอดคลอ้งกนักบัผลการทดลองในรูปท่ี 2 การท าให้เป็นบรรทดัฐานทั้ง
ในระดับสัญญาณและคุณลักษณะเด่นคือโพรโทคอลท่ี เหมาะสมท่ีสุด
ส าหรับการใชง้านซ่ึงจะเห็นไดจ้ากแผนภาพกล่องในรูปท่ี 3(ง) ซ่ึงมีความ
แปรปรวนระหว่างการทดลองซ ้านอ้ยกว่าโพรโทคอลอ่ืน ๆ 

รูปท่ี 4 แสดงกราฟการกระจาย 2 มิติระหว่างค่าคุณลกัษณะเด่นท่ีได้
จากการลดขนาดมิติขอ้มูลด้วย SRELM ของโพรโทคอลทั้ง 4 ซ่ึงเห็นได้
ชดัเจนว่า SRELM สามารถลดการซ้อนทบักนัของชุดขอ้มูลลกัษณะเด่น
ระหว่างการจบัวตัถุขนาด 45 และ 75 เซนติเมตรไดดี้ ส่งผลให้ค่า SI มีค่า
สูงขึ้นเมื่อเทียบกบัชุดขอ้มูลท่ีไม่มีการลดขนาดขอ้มูลดว้ย SRELM 

รูปท่ี 5(ก) และ 5(ข) แสดงการเปรียบเทียบค่าความผิดพลาดในการ
จ าแนกท่าจบัวตัถุด้วยตัวจ าแนกทั้ง 3 ประเภท (LDA KNN และ SVM) 
ระหว่างอัลกอริทึมท่ีไม่มีและมีขั้นตอนการลดจ านวนมิติข้อมูลด้วย 
SRELM ตามล าดับ โดยกราฟแท่งสีฟ้า สีส้ม สีเทา และสีเหลืองแทนผล
ความผิดพลาดในจ าแนกของการโพรโทคอลท่ี 1 ถึง 4 ตามล าดับ พบว่า 
SRELM สามารถลดความผิดพลาดในโพรโทคอลทั้ง 4 แบบได้โดยไม่
ขึ้นกบัชนิดตวัจ าแนก เมื่อพิจารณาประเภทตวัจ าแนกพบว่า LDA เป็นตวั
จ าแนกท่ีให้ค่าความผิดพลาดต ่าท่ีสุดในทุกโพรโทคอล เมื่อเปรียบเทียบผล
การจ าแนกของโพรโทคอลทั้ง 4 เทคนิคพบว่าการท าให้เป็นบรรทดัฐาน
ทั้งระดบัสัญญาณ และคุณลกัษณะเด่น (โพรโทคอลท่ี 4) มีแนวโน้มท่ีจะ
ให้ค่าความผิดพลาดต ่ากว่าโพรโทคอลอ่ืน ๆ จึงอาจกล่าวไดว่้าการท าให้
เป็นบรรทดัฐานดว้ยโพรโทคอลน้ีมีความเหมาะสมต่อระบบจ าแนกท่าจบั
ท่ีสุด 
4. สรุป 

งานวิจยัน้ีมุ่งเน้นศึกษาหาวิธีการท าให้เป็นบรรทดัฐานท่ีสุดส าหรับ
อลักอริทึมในการจดจ าสัญญาณคลื่นไฟฟ้ากลา้มเน้ือและน าเสนอขอ้ดีของ 
SRELM ในการลดจ านวนมิติขอ้มูลลง จากการทดลองพบว่าการ ท าให้
เป็นบรรทดัฐานทั้งในระดบัสัญญาณคลื่นไฟฟ้ากลา้มเน้ือและคุณลกัษณะ
เด่นเป็นวิธีการท่ีสามารถให้ค่าอตัราความผิดพลาดต ่าเมื่อเทียบกบัวิธีอ่ืน ๆ  

การลดขนาดข้อมูลด้วย SRELM สามารถปรับปรุงอัตราความ
ผิดพลาดท่ีเกิดขึ้นในตวัจ าแนกชนิด LDA และ KNN ไดดี้ ในขณะท่ีไม่มี
ผลต่อการปรุงอตัราความผิดพลาดในตวัจ าแนกชนิด SVM มากนกั 
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การศึกษาวิธีการตรวจสอบเครื�องทดสอบรอยแตกรอยร้าวแบบกระแสไหลวน 
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บทคัดย่อ 

บทความนี�จะนาํเสนอการหาวิธีการในการตรวจสอบเครื�องทดสอบ
รอยแตกรอยร้าวแบบกระแสไหลวน (Eddy current crack detector) เพื�อใช้
ตรวจสอบถึงคุณลักษณะของเครื�องทดสอบรอยแตกรอยรอยร้าว ว่ามี
คุณสมบติัตามการใชง้านหรือไม่ โดยการตรวจสอบเครื�องมือจะใชวิ้ธีใน
การวดัปริมาณแรงดันไฟฟ้า (Driving voltage) ในช่วง X.Y V ถึง [\ V ที�
ช่วงความถี� [X Hz  ถึง \ MHz  และ ความถี� (Frequency)  ที�ย่านความถี� [X 
Hz ถึง \ MHz โดยวิธีการการวัดเอาต์พุตดังกล่ายโดยตรงจากเครื� อง
ทดสอบรอยแตกรอยร้าวแบบกระแสไหลวนโดยการวดัตรง ผลการวดัที�
ได้แสดงให้เห็นว่าค่าเอาต์พุตที�วดัได้ทั� งแรงดันไฟฟ้าและความถี� มีค่า
ใกลเ้คียงกับค่าเอาต์พุตจากเครื�องทดสอบรอยแตกรอยร้าว และเมื�อนําผล
การวดัที�ไดไ้ปเปรียบเทียบกบัใบรายงานผลที�สอบเทียบจากต่างประเทศมี
ค่าใกล้เคียงกัน แสดงว่าวิธีการดังกล่าวสามารถนํามาใช้ในตรวจสอบ
เครื�องทดสอบรอยแตกรอยร้าวแบบกระแสไหลวนได ้ 

คําสําคัญ: เครื�องทดสอบรอยแตกรอยร้าวแบบกระแสไหลวน คุณลกัษณะ
วิธีการวดัตรง  

Abstract 
This article reviews methods to calibrate an eddy current crack 

detector in order to investigate its characteristics as specified in 
specifications. Their voltage and frequency outputs are measured ranging 
from 0.5 to 16 voltages at the corresponding frequency ranges from 10 
Hz to 6 MHz by applying a direct measurement method. This study 
shows measured driving voltage and frequency outputs are slightly 
different from the results retrieved generated from the eddy current crack 
detector. Comparisons between the measured and calibrated solutions are 
comparable; hence, this direct measurement can be used to calibrate the 
eddy current crack detectors. 

Keywords: Eddy current crack detector, characteristics, direct 
measurement method 

 

 

1. บทนํา 

เครื�องทดสอบรอยแตกรอยร้าวแบบกระแสไหลวน (Eddy current 
crack detector) เป็นเครื�องมือตรวจสอบรายแตกรอยร้าวแบบไม่ทาํลาย มี
การใช้งานอย่างแพร่หลายในการตรวจสอบ รอยแตกรอยร้าว การ
ตรวจสอบรอยเชื�อม งานด้านอากาศยาน งานด้านก่อสร้าง การวดัความ
หนาของผิวเคลือบ เช่น การตรวจสอบรอยแตกร้าวของปีกเครื� องบิน 
ใบพดัเครื�องบิน ถงับรรจุก๊าซ การตรวจตอบรอยเชื�อม แบบต่างๆ และการ
รั�วซึม ดงัรูปที� [  เพื�อให้เกิดความเชื�อมั�นในการงาน และลดอนัตรายที�จะ
ตามมา เช่น การรั�วของก๊าซหุงตม้ การระเบิดของหมอ้ตม้ไอนํ� า ความไม่
ปลอดภยัในการนาํเครื�องบินมีรอยแตกร้าวไปบิน เป็นตน้  

 

 
 

รูปที�[ การใชง้านเครื�องตรวจสอบรอยแตกรอยร้าวในกิจกรรมต่างๆ 
 
ปัจจุบันการทดสอบเครื� องทดสอบรอยแตกรอยร้าวแบบกระแส

ไหลวน จะใช้การประมาณการโดยวางเซ็นเซอร์กระแสไหลวนบนแผ่น
ตัวนําที�มีรอยบกพร่องอยู่ (Calibration defect) และประเมินค่าแสดงผล
จากจอภาพอย่างคร่าวๆ [1] ซึ� งทาํให้ไม่สามารถตรวจสอบคุณสมบัติของ
เครื�องได้ถูกตอ้ง ดังนั�นเพื�อที�จะทราบคุณสมบติัของเครื�องทดสอบรอย
แตกรอยร้าวจึงจาํเป็นตอ้งมีการวดัค่าปริมาณที�แน่นอนพารามิเตอร์ต่างๆ ที�
ถูกสร้างขึ�นในตวัเครื�อง เช่น แรงดันไฟฟ้า (Output driving voltage) และ 
ค่าความถี�ที�ส่งมายงัส่วนของเซ็นเซอร์ เป็นตน้ 

มาตรฐานการทดสอบเครื�องตรวจสอบรอยแตกร้าวแบบกระแส
ไ ห ล ว น  เช่ น  ม า ต ร ฐ าน  ASTM (American Society for Testing and 
Materials) แ ล ะ  ISO (International Organization for Standard) มี
ขอ้แนะนําเกี�ยวกับการจดัการคุณภาพระบบการจดัการเรื�องการวดั ให้มี
การตรวจสอบทั� งเซ็นเซอร์ (sensor) และ ตัวเครื� องมือใน ส่วน การ
ประมวลผล [2][3] จากการศึกษาเบื�องตน้ทางห้องปฏิบติัการไม่สามารถ
ในการตรวจทดสอบตัวเซ็นเชอร์ได้โดยตรง แต่ห้องปฏิบัติการสามารถ
ตรวจสอบตวัเครื�องทดสอบรอยแตกรอยร้าวแบบกระแสไหลวนได ้ดว้ย
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การวดัผ่านทางพารามิเตอร์ต่างๆ เบื�องตน้ของเครื�องมือ เช่น แรงดนัไฟฟ้า 
และความถี�ได้ ซึ� งการวดัจะเป็นไปตามมาตรฐาน ASTM E-317-21 [3]. 
ดงันั�นเพื�อเพิ�มความเชื�อมั�นในการใชเ้ครื�องทดสอบรอยแตกรอยร้าวนี�  จึง
จาํเป็นตอ้งมีการตรวจเช็คเครื�องมือ และมีการสอบเทียบเครื�องมือดงักล่าว
ซึ�งจะบ่งชี�ถึงประสิทธิภาพของเครื�องมือ  

บทความนี�จะนาํเสนอการหาวิธีการในการตรวจสอบเครื�องทดสอบ
รอยแตกรอยร้าวแบบกระแสไหลวน เพื�อใชใ้นตรวจสอบคุณลกัษณะของ
เครื�องทดสอบรอยแตกรอยรอยร้าวแบบกระแสไหลวน ในการประเมิน
ป ระสิ ท ธิ ภาพขอ งเค รื� องมื อ  โดยจะใช้ วิ ธีก ารวัด โดยตรง (Direct 
measurement)  ตามวิธีการวดั [3]  โดยจะทาํการวดัจากเครื�องทดสอบรอย
แตกรอยร้าวแบบกระแสไหลวน ยี�ห้อ Mentor EM  ซึ� งการตรวจสอบ
เครื�องมือจะทาํโดยวดัเฉพาะในส่วนของตวัเครื�องและการประมวลผล จะ
ไม่รวมเซ็นเซอร์กระแสเอ็ดดี�  (Eddy current sensor) ด้วยการวดัปริมาณ
แรงดันไฟฟ้า (Driving voltage) ในช่วง X.Y V ถึง [\ V ที�ความถี� [X Hz  
ถึง \ MHz  และ ความถี� (Frequency)  ที�ย่านความถี� [X Hz ถึง \ MHz ผล
การวดัที�ไดท้ั�งแรงดนัไฟฟ้าและความถี� จะนาํไปพิจารณาเปรียบเทียบกับ
ค่าเอาต์พุตที�ตั�งจากเครื�องทดสอบรอยแตกรอยร้าว และ นาํผลการวดัที�ได้
ไปเปรียบเทียบกบัใบรายงานผลที�สอบเทียบจากต่างประเทศ เพื�อแสดงให้
เห็นว่าวิธีการที�นําเสนอสามารถนํามาใช้ในตรวจสอบเครื�องทดสอบรอย
แตกรอยร้าวแบบกระแสไหลวนได ้
 

2. ทฤษฎีเบืDองต้น  
การทดสอบโดยใชก้ระแสไหลวน (Eddy current testing) อาศยั

หลกัการของการเหนี�ยวนาํแม่เหลก็ไฟฟ้า (Electromagnetism) ระหว่าง
ชิ�นงานทดสอบ และเซ็นเซอร์ (Test coil) ทาํให้เกิดกระแสไหลวน (Eddy 
current) ดงัรูปที� v โดยค่าความตา้นทานของตวัเซ็นเซอร์ (Test coil) จะ
เกิดเปลี�ยนแปลงเป็นผลมาจากกระแสไหลวน (Eddy current) บนชิ�นงาน 
ที�เปลี�ยนแปลงเนื�องจากความแตกต่างกนัของคุณสมบติั รูปร่าง หรือรอย
ความไม่ต่อเนื�องที�อยูใ่นวสัดุทดสอบ เช่น รอยแตกร้าว รอยเชื�อม หรือ 
ช่องอากาศในเนื�อวสัดุ เป็นตน้ การทดสอบโดยใชก้ระแสไหลวนจะนิยม
ใชใ้นการทดสอบวสัดุที�เป็นตวันาํไฟฟ้า 

 

 
         

รูปที�v หลกัการกระแสไหลวน (Eddy current) 

 
 
 

3. การติดตัDงและขัDนตอนการทดลอง  
G.H การติดตัDง 
การตรวจสอบการเครื� องทดสอบรอยแตกรอยร้าวแบบกระแส

ไหลวนจะใช้วิธีการวดัโดยตรง [4] โดยจะให้เครื�องทดสอบรอยแตกรอย
ร้าว (Mentor: EM) เป็นเครื�องมือมือที�ถูกทาํการทดสอบ (Unit under test: 
UUT) แ ล ะ เค รื� อ งอ อส ซิ ล โล ส โ คป  (Digital oscilloscope: Tektronix, 
Model TDS 7104) ที�ได้รับการสอบเทียบแลว้เป็นเครื�องมือในการวดั ซึ� ง
จะทาํการวดัเอาต์พุตทั�งปริมาณแรงดันไฟฟ้าและความถี� ที�ส่งจากเครื�อง
ทดสอบรอยแตกรอยร้าว แลว้ทาํการวดัปริมาณทั�งสองดงักล่าวดว้ยเครื�อง
ออสซิลโลสโคป การติดตั�งเครื�องมือการวดั แสดงไดด้งัรูปที� y และรูปที� z  
รูปที�y เป็นการวัดแรงดันไฟฟ้า โดยการต่อเครื� องออสซิลโลสโคปเข้า
โดยตรงกบัเครื�องทดสอบรอยแตกรอยร้าว (Mentor: EM)  รูปที�z เป็นการ
วดัปริมาณความถี�ดว้ยเครื�องออสซิลโลสโคป เครื�องออสซิลโลสโคปตอ้ง
ต่ออยู่กับความถี�มาตรฐานจากเครื� องกําเนิดความถี�มาตรฐาน (Model 
5071A)  (10 MHz rubidium-frequency standard)  

 

 
รูปที�y การวดัเอาต์พุตปริมาณแรงดนัไฟฟ้าของเครื�อง Mentor EM 

 

 
  รูปที�z การวดัเอาตพ์ุตปริมาณความถี�ของเครื�อง Mentor EM 

 

G.I  ขัDนตอนการทดลอง 
ในการทดลองจะทําการวดัเอาต์พุตทั� งปริมาณแรงดันไฟฟ้าและ

ความถี� โดยในการกาํเนิดของสัญญาณในเครื�องทดสอบรอยแตกรอยร้าว
แบบกระแสไหลวนจะมีลกัษณะไฟฟ้ากระแสสลบั (AC voltage) และจะมี
ความถี�ติดมาดว้ย  โดยมีขั�นตอนการทดลองดงัต่อไปนี�  

[. เปิดเครื�องทดสอบรอยแตกรอยร้าวแบบกระแสไหลวน และเครื�อง
ออสซิลโลสโคป ทิ�งไวอ้ยา่งนอ้ย yX นาทีเพื�อให้เครื�องมือทาํงานเต็มที� 
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v. ต่อเครื�องทดสอบรอยแตกรอยร้าวแบบกระแสไหลวน และเครื�อง
ออสซิลโลสโคปโดยผา่นคอนเนคเตอร์แปลงจาก Dot เป็น BNC ดงัรูปที� y 
และรูปที� z  

3. ทาํการวดัปริมาณแรงดนัไฟฟ้าและความถี� โดยตั�งแรงดนัที�เครื�อง
ทดสอบรอยแตกรอยร้าว (Mentor: EM) ตามปริมาณแรงดันไฟฟ้าของ
เครื�องและความถี�ที�ตอ้งการ และตั�งเครื�องออสซิลโลสโคปให้สามารถวดั
ปริมาณแรงดนัไฟฟ้าและความถี� 

z . บัน ทึ ก ค่ าป ริม าณ แรงดัน ไฟ ฟ้ าแ ล ะค วาม ถี� ที� อ่ าน ได้บ น

ออสซิลโลสโคปในแต่ละความถี�และแต่ละปริมาณแรงดันไฟฟ้า โดยค่า

ผลการวดัที�ได้จะเป็นค่าเฉลี�ยในการวดั Y ครั� ง ตามวิธีการวดัโดยตรง เรา

จะไดค้่าการวดั เป็นดงันี�  

 ปริมาณแรงดนั (V) 
                                            V = Vaveage                                                         (1) 

ปริมาณความถี� (Frequency) 
                                          freq = freqaverage                                            (2) 
 

4. ผลการทดลอง 
จากการทดลองการวดัเครื�องตรวจสอบรอยแตกรอยร้าวแบบกระแส

ไหลวน (Mentor: EM) เพื�อตรวจสอบคุณสมบติัของเครื�องมือดังกล่าวจะ
ทํ าก าร วัด ทั� งป ริ ม าณ ค ว าม ถี� ย่ าน ค วาม ถี�  [ X  Hz ถึ ง  \  MHz แ ล ะ
แรงดันไฟฟ้า ช่วงแรงดัน X.Y V ถึง [\ V ย่านความถี� [X Hz ถึง \ MHz  
โดยทาํการวดัที�สถาบนัมาตรวิทยาแห่งชาติ (NIMT) ผลการวดัแสดงไดด้งั
ตารางที�[ และตารางที�v ตามลาํดบั 

 

ตารางที�[ ผลการวดัความวดัปริมาณความถี� (Frequency performance test) 

Descr iption Measured result 

Frequency input Channel 1 Channel 2 

10 Hz 9.86 Hz 9.90 Hz 

100 Hz 98.66 Hz 98.07 Hz 

500 Hz 498.96 Hz 501.12 Hz 
1 kHz 1.001 kHz 0.991 kHz 

250 kHz 249.720 kHz 249.840 kHz 

500 kHz 499.600 kHz 499.920 kHz 

750 kHz 751.420 kHz 751.460 kHz 
1 MHz 1.001 MHz 1.000 MHz 

2 MHz 2.000 MHz 1.996 MHz 

6 MHz 6.007 MHz 5.995 MHz 

 

ตารางที�[ แสดงผลการวดัปริมาณความถี�ของเครื�องทดสอบรอยแตก
รอยร้าวแบบกระแสไหลวนผลการวดัในยา่น[X Hz ถึง 6 MHz ที�แรงดนั  v 
V จะเห็นว่าความถี� ที� channel 1 และ channel 2 ค่าใกลเ้คียงกับค่าความถี�
จากเครื�องทดสอบรอยแตกรอยร้าวแบบกระแสไหลวน Mentor: EM  ผล
จากการวัดปริมาณทางความถี�ทาํให้ทราบถึงคุณสมบัติการทํางานของ
เครื�องมือในช่วงความถี�ที�ใชง้าน [X Hz ถึง \ MHz 

ตารางที�2 ผลการวดัความวดัปริมาณแรงดนั (Driving voltage test) 

Descr iption Measured result 

Dr ive voltage input 
Channel 1 Channel 2 

Drive voltage Frequency 

0.5 V 10 Hz 0.45 V 0.43 V 

1 V 10 Hz 0.90 V 0.90 V 

2 V 10 Hz 1.74 V 1.85 V 

 1 MHz 1.60 V 1.76 V 
 2 MHz 1.48 V 1.63 V 

 6 MHz 1.20 V 1.33 V 

4 V 10 Hz 3.63 V 3.57 V 
 1 MHz 3.48 V 3.55 V 

 2 MHz 3.32 V 3.31 V 

 6 MHz 2.72 V 2.66 V 

8 V 10 Hz 7.44 V 7.20 V 
 1 MHz 7.08 V 7.00 V 

 2 MHz 6.92 V 6.93 V 

 6 MHz 5.64 V 5.32 V 

16 V 10 Hz 14.76 V 14.72 V 
 1 MHz 14.52 V 14.48 V 

 2 MHz 13.96 V 13.56 V 

 6 MHz 11.48 V 11.56 V 
 

ตารางที�v แสดงผลการวดัปริมาณแรงดันไฟฟ้าของเครื�องทดสอบ
รอยแตกรอยร้าวแบบกระแสไหลวนผลการวดัในยา่น[X Hz ถึง 6 MHz ที�
แรงดันต่างๆกันจาก X.Y V ถึง [\ V จะเห็นว่าแรงดันไฟฟ้าที� channel 1 
และ channel 2 แนวโน้มใกลเ้คียงกบัค่าแรงดันไฟฟ้าที�จากเครื�องทดสอบ
รอยแตกรอยร้าว Mentor: EM  โดยเฉพาะที�  [X Hz และจะลดลงเมื�อ
ความถี�สูงขึ�น อนัเนื�องมาจากแรงดนัที� [X Hz เป็นแรงดนัอา้งอิงในการขบั
สัญญาณ แมแ้รงดนัไฟฟ้าที�ลดลงในความที�ที�มากขึ�นเครื�องทดสอบรอย
แตกร้าวยงัทาํงานได้ดีและค่าแรงดันไฟฟ้าก็ยงัอยู่ในเกณฑ์ที�ยอมรับได ้
โดยไม่เกิน [0 % ของขอ้มูลรายละเอียดคุณลกัษณะเฉพาะ (Specification) 

 

5. เปรียบเทียบผลการวัดกับใบรายงานผลของต่างประเทศ 
ในการวดัปริมาณความถี�ของเครื�องทดสอบรอยแตกร้าย เพื�อจะให้

มั�นใจในผลการวดัและวิธีการวดั จะมีการเปรียบเทียบผลการวดัยงัใบ
รายงานผลยงัต่างประเทศ โดยการวดัปริมาณความถี�การวดัโดยสถาบัน
มาตรวิทยาแห่งชาติ  (NIMT) จะนํามาเปรียบเทียบกับใบรายงานผล 
(Certificate no. 1812213L01YCR) ที�ทาํการวดัโดยบริษทั Easternndt.com 
จาก Virginia USAโดยผลการวดัแสดงไดด้งัตารางที� y  

ตารางที�y แสดงการเปรียบเทียบผลการวดัปริมาณความถี�ที�วดัจาก 
NIMT และ Easternndt.com ผลการวดัทั� งจากสองแห่งมีค่าใกล้เคียงกัน 
อาจแตกแตกต่างกันเพียงเล็กน้อยในแต่ละความถี� และผลการวดัจากทั�ง
สองแห่งยงัมีใกล้เคียงกับค่าความถี�จากเครื�องทดสอบรอยแตกรอยร้าว
แบบกระแสไหลวน Mentor: EM  โดยค่าที�วดัไดย้งัอยู่ในเกณฑ์ที�ยอมรับ
ไดข้องคุณสมบติัของเครื�อง ซึ� งค่าความผิดในการวดัทางความถี�ไม่เกิน 1% 
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ตารางที�y เปรียบเทียบการวดัปริมาณความถี� (Frequency performance test) 

Descr iption Frequency per formance test Error  of 
measurement 

between NIMT and 
Easternndt.com 

Frequency 
input 

Measur ed by NIMT 
Certificate # 

1812213L01YCR by 
Easternndt.com 

10 Hz 9.90 Hz 10 Hz -0.1 Hz 
100 Hz 98.07 Hz 100 Hz -1.93 Hz 

500 Hz 501.12 Hz 500 Hz 1.12 Hz 

1 kHz 0.991 kHz 1 kHz -0.009 kHz 

250 kHz 249.840 kHz 250 kHz -0.16 kHz 
500 kHz 499.920 kHz 500 kHz -0.08 kHz 

750 kHz 751.460 kHz 750 kHz 1.46 kHz 

1 MHz 1.000 MHz 1 MHz 0.000 MHz 
6 MHz 5.995 MHz 6 MHz -0.005 MHz 

 
การวดัแรงดันไฟฟ้าเป็นอีกหนึ� งพารามิเตอร์ในการนํามาวิเคราะห์

เครื� องทดสอบรอยแตกรอยร้าวแบบกระแสไหลวน เพื�อที� ทราบถึง
คุณสมบติัทางแรงดนัไฟฟ้าว่าอยูใ่นเกณฑ์คุณสมบติัของเครื�องหรือไม่ ผล
การวดัแรงดนัไฟฟ้าเป็นดงัตารางที�v เพื�อความมั�นใจในวิธีการวดั ผลที�ได้
จากการวดัจะนํามาเปรียบเทียบกับใบรายงานผล certificate no. 47 จาก
บริษัท Asia RVI service center (Mentor: EM) โดยจะทาํการเปรียบเทียบ
ค่าแรงดันไฟฟ้าที� X.Y V ในความถี� [X Hz และ แรงดันไฟฟ้า [\ V ใน
ความถี� 1 MHz อนัเนื�องมาจากผลการวดัใน certificate no. 47 มีเพียงสอง
ความถี� เนี� เท่านั� น ผลการเปรียบเทียบแรงดันไฟฟ้าทั� ง channel 1 และ 
channel 2 แสดงไดด้งัตารางที�z และ Y ตามลาํดบั 

 

ตารางที�4 เปรียบเทียบการวดัปริมาณแรงดนัไฟฟ้า (Driving voltage test) ที� channel 1 

Descr iption Dr iving voltage r esult Er ror of 
measur ement 

between NIMT and 
Asia RVI service 

Voltage and 
frequency input 

Measur ed by 
NIMT 

Certificate No. 47 by 
Asia RVI ser vice 

center  (Mentor : EM) 

0.5 V @ 10 Hz 0.45 V 0.47 V -0.02 V 

16 V @ 1 MHz 14.52 V 14.06 V 0.46 V 
 

ตารางที�5 เปรียบเทียบการวดัปริมาณแรงดนัไฟฟ้า (Driving voltage test) ที� channel 2 

Descr iption Dr iving voltage r esult Er ror of 
measur ement 

between NIMT and 
Asia RVI service 

Voltage and 
frequency input 

Measur ed by 
NIMT 

Cer tificate No. 47 by 
Asia RVI ser vice 

center  (Mentor : EM) 

0.5 V @ 10 Hz 0.43 V 0.47 V -0.04 V 
16 V @ 1 MHz 14.48 V 13.78 V 0.70 V 

 

ตารางที�1 และ v แสดงการเปรียบเทียบผลการวดัแรงดันไฟฟ้าทั� ง 
channel 1 และ channel 2 ตามลาํดับ ผลการวดัจาก NIMT มีค่าใกลเ้คียง
กับผล การวัดตาม  certificate no.47 จาก Asian  RVI service center ทั� ง
แรงดันไฟฟ้า X.Y V ที�ความถี� [X Hz และ แรงดนัไฟฟ้า [\ V ที�ความถี� [ 
MHz และจาการเปรียบเทียบกับเกณฑ์ในใบรายงานผล certificate no.47 

(ที�0.5 V @ 10 Hz (driving voltage range: 0.43 V ถึง 0.48 V) และที� [\V 
@1 MHz (driving voltage range: 13.60 V ถึง 14.60 V) จะเห็นได้ว่าผล
การวดัแรงดันไฟฟ้าของ NIMT ยงัอยู่ในเกณฑ์คุณสมบัติของเครื� องมือ
ดงักล่าว โดยค่าความผิดในการวดัทางแรงดนัไฟฟ้าไม่เกิน 10%  

6. สรุป 
การศึกษาวิธีการวดัเพื�อสอบเทียบเครื�องทดสอบรอยแตกร้าวแบบ

ก ระแส ไห ล วน  (Eddy current crack detector) โด ยใช้ วิ ธีก ารวัด ตรง 
(Direct measurement) เพื�อใช้ประเมินคุณสมบัติของเครื�องมือดังกล่าว 
ผ่านการวดัค่าพารามิเตอร์เบื�องต้น เช่น แรงดันไฟฟ้า (Driving voltage) 
แ ล ะ ค ว าม ถี� (Frequency) ต าม ม าต ร ฐ าน  ASTM E-317-21 โ ด ย ก าร
ตรวจสอบเฉพาะตวัเครื�องและส่วนประมวลผล จากผลการวดัจะเห็นไดว่้า
ผลการวดัมี�ไดม้ีค่าใกลเ้คียงกบัแรงดนัไฟฟ้า (0.5 V ถึง [\ V) และ ความถี�      
(10 Hz ถึง [\ Hz) ที�ส่งมาจากเครื�องทดสอบรอยแตกรอยร้าวแบบกระแส
ไหลวน ซึ� งเมื�อนําไปเปรียบเทียบกับใบรายงานผลที� ได้จากบริษัท 
Easternndt.com และบ ริษัท  Asia RVI service center  ผลการวัดที� ได้มี
แนวโน้มไปในทิศทางเดียวกับใบรายงานผลจากต่างประเทศ นอกจากนี�  
เมื�อนําผลที�ได้จากการวดัไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์คุณสมบัติของเครื�อง 
พบว่าผลที�วดัไดอ้ยู่ในเกณฑ์คุณสมบติัของเครื�องสามารถยอมรับได ้โดย
การวดัทางความถี�มีค่าความผิดพลาดไม่เกิน [ %  และ การวดัทางด้าน
แรงดันไฟฟ้า ไม่เกิน [X % ดังนั� นสามารถกล่าวได้ว่าวิธีวดัตรง (Direct 
measurement) สามารถนํามาใช้ในตรวจสอบเครื�องทดสอบรอยแตกรอย
ร้าวแบบกระแสไหลวนได้ และผลการวัดที�ได้สามารถนํามาประเมิน
คุณภาพของเครื�องเครื�องทดสอบรอยแตกร้าวแบบกระแสไหลวนได ้
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บทคดัย่อ 

การวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อประยุกต์ใช ้YOLOv3 ร่วมกบัการอ่าน
อักขระด้วยแสงในการตรวจจับยานพาหนะบนถนนเพื่อว ัดปริมาณ
การจราจร ขอ้มูลท่ีใชเ้ป็นขอ้มูลวิดีโอภาพการสัญจรของยานพาหนะบน
ถนนในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี จ านวน 3 วิดีโอ ความละเอียด 720p 
ท่ี 30 fps จ านวน 10,890 เฟรม โดยใช ้YOLOv3 ในการนบัจ านวนรถ และ
ใชก้ารอ่านอกัขระดว้ยแสง ท าการอ่านวนัท่ีเวลาบนวีดีโอให้ออกมาแสดง
ข้อมูลในรูปแบบตัวเลข ท าการทดสอบวดัประสิทธิภาพด้วยค่าความ
แม่นย  า ผลการวิจัยพบว่า การตรวจจับยานพาหนะให้ค่าความแม่นย  า 
ร้อยละ  93.46 และการตรวจจับ วัน ท่ีและเวลาให้ค่ าความแม่นย  า 
ร้อยละ 95.80   

ค าส าคญั: การตรวจจบัยานพาหนะ การอ่านอกัขระดว้ยแสง YOLOv3 

Abstract 
The purpose of this research is to apply YOLOv3 with optical 

character in detecting vehicles on road to measure traffic volume.  
The data used is video footage of vehicle traffic on roads in  
Ubon Ratchathani municipality amount of 3 videos, resolution 720p  
30 fps, 10,890 frames, using YOLOv3 to count the number of cars and 
use optical character reading to read the date and time on the video to 
display the data in numerical form perform a performance benchmark 
test with precision. The results showed that Vehicle detection had an 
accuracy of 93.46% and date-time detection had an accuracy of 95.80 %. 

Keywords: Detecting Vehicle, Optical Character Recognition (OCR), 
YOLOv3  

1. บทน า 

การเพิ่มของรถยนต์บนท้องถนนในแต่ละภูมิภาคท าให้ปริมาณ 
การสัญจรของรถยนตบ์นทอ้งถนนมีมากตามไปดว้ย จึงเป็นสาเหตุส าคญั
ท่ีท าให้เร่ิมเกิดปัญหาการสัญจรท่ีติดขดั ปัญหาการจราจรติดขดัถือเป็น
ปัญหาหลักของแต่ละภูมิภาค ซ่ึงก่อให้เกิดความสูญเสีย และสูญเปล่า
ทางด้านวิถี ชีวิต และเศรษฐกิจของประเทศอย่างใหญ่หลวง และมี
แนวโนม้ทวีความรุนแรงข้ึนเป็นล าดบั  

การน าระบบตรวจสอบการจราจรเป็นเทคโนโลยี Computer Vision 
ท่ีถูกน ามาใชก้บังานต่าง ๆ  เช่น ระบบการนบัยานพาหนะ [1–3] การตรวจสอบ
ความเร็วรถ [4] และการตรวจสอบการละเมิดกฎจราจร [5] เป็นต้น  
ทุกงานท่ีกล่าวมาขา้งตน้เป็นการตรวจจบัต าแหน่งของรถแต่ละคนั ดงันั้น
อลักอริทึมการตรวจจบัวตัถุจึงมีบทบาทส าคญัมากในส่วนน้ี แนวทางใน
การเรียนรู้ของเคร่ืองจักรแบบดั้ งเดิมต้องใช้แนวทางการประมวลผล
ล่วงหน้าเพื่อให้สามารถเรียนรู้วตัถุได ้เช่น การปรับมาตราส่วนสีเทาของ
รูปภาพ การท าให้เป็นภาพสองมิติของรูปภาพ และการลบพื้นหลงั [6] 
หรือบางคร้ังใชก้ารตรวจจบัขอบ [7] เป็นตน้  

จากปัญหาและงานวิจยัขา้งตน้ ผูว้ิจยัมีแนวคิดในการน า  YOLOv3 
ร่วมกับการอ่านอักขระด้วยแสงในการตรวจจับยานพาหนะบนถนน
รวมถึงการแสดงวันท่ีและเวลาของยานพาหนะนั้ น เพื่อว ัดปริมาณ
การจราจรในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี 

2. ทฤษฎแีละงานวิจัยที่เกีย่วข้อง 
ในส่วนของเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ผูว้ิจยัได้ท าการศึกษา

ทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง โดยแบ่งออกเป็น 4 หวัขอ้หลกั ดงัน้ี 

2.1    YOLOv3 
อัล ก อ ริ ทึ ม โค ร งข่ า ย ป ร ะส าท เที ย ม แบ บ สั ง วัต น าก าร 

(Convolutional Neural Networks: CNN) มีประสิท ธิภาพใน เร่ืองของ
คอมพิวเตอร์วิทัศน์  (Computer Vision: CV) โดยเฉพาะในการตรวจจับ
และจ าแนกวัตถุ  ซ่ึ งสถาปัตยกรรมของ CNN มีหลายรูปแบบ เช่น 
Regional-based CNN (R-CNN), Fast R-CNN, Faster R-CNN, Region-
based Fully CNN (R-FCN), YOLO, Single Shot Detector (SSD), 
YOLO9000, YOLOv2, Mask R-CNN และ  YOLOv3 เป็นต้น  ส าห รับ
งานวิจยัน้ีใชก้ารตรวจจบัวตัถุดว้ย YOLOv3 เน่ืองจากมีความแม่นย  าท่ีดี
และความเร็วในการค านวณตามเวลาจริง  [8] โดย YOLOv3 เป็นการ
ปรับปรุงจาก YOLO มีจ านวนของชั้นทั้ งส้ิน 53 ชั้น จึงมีช่ือเรียกอีกช่ือ
หน่ึงว่า Darknet-53 ท่ีผ่านการ Pre-Training ด้วยชุดขอ้มูล COCO ท าให้
โมเดลสามารถตรวจจบัและจ าแนกวตัถุต่าง ๆ ไดถึ้ง 80 รายการ[9] โดย
เครือข่ายจะไดรั้บภาพเป็นอินพุตและแบ่งออกเป็นตารางมิติแบบ S x S 
หากวตัถุท่ีสนใจอยู่ภายในช่องหน่ึงของเมทริกซ์น้ี ช่องจะมีหน้าท่ีในการ
ตรวจจบัวตัถุในแต่ละช่องในเมทริกซ์เพื่อคาดการณ์กรอบขอบเขตของ B 
และคะแนน YOLO ซ่ึงคะแนนความเช่ือมั่นท่ีได้จะสะท้อนกับความ
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เช่ือมั่นของแบบจ าลองในการตรวจจับวตัถุจริงภายในกรอบนั้ น โดย
คะแนนความเช่ือมัน่จะถูกก าหนดให้เป็นการคูณของ Prob (Object) กับ 
IoU โดยท่ี Prob (Object) คือความน่าจะเป็นของวตัถุภายในกรอบขอบเขต 
และ IoU คือจุดตดับนการรวมกนัของกล่องท่ีมีขอบเขตท่ีให้ไวก้บัความ
จริงภาคพื้นดิน ดงัสมการ 

YOLO Confidence Score = Prob (Object) * IoU (pred, truth)             (1) 

ดังนั้น กรอบขอบเขตท่ีไม่มีวตัถุต้องมีค่า Confidence เท่ากับศูนย ์
มิฉะนั้ น ดัชนีน้ีจะเป็นจุดตัดเดียวกันเหนือการรวมกันระหว่างกรอบ
ขอบเขตท่ีมีอยู่ในความจริงภาคพื้นดินกับส่ิงท่ีคาดการณ์ไว ้ผลลัพธ์
สุดท้าย เครือข่ายสร้างโครงสร้างของข้อมูล ท่ีประกอบด้วยคลาส 
Confidence และพิกัดของกรอบขอบเขตท่ีคาดการณ์ไวด้ังรูปท่ี 1 แสดง
ขั้นตอนของกระบวนการตรวจจบั  

  

 
รูปท่ี 1  โมเดล YOLO แบ่งภาพออกเป็นตาราง S × S และส าหรับแตล่ะช่องของกริดซ่ึงมี

กรอบ B และ Confidence Score ส าหรับกลอ่งเหล่านั้น 
 

2.2   Deep SORT 
การติดตามวตัถุหลายรายการ (Multiple Object Tracking: MOT) 

สามารถท าได้ใน  2 ขั้นตอน คือการตรวจหาและการเช่ือมโยง ในการ
ติดตามวัตถุหลาย ช้ินนั้ น เรียกว่ า  Deep Simple Online and Realtime 
Tracking (Deep SORT) ซ่ึงเป็นอลักอริทึมในการดักจบัและติดตามวตัถุ 
(Object Tracking) ท่ีมีประสิทธิภาพจากการวิเคราะห์ล าดบัของภาพ หรือ
เฟรมของวีดีโอ ความแตกต่างหลกัเม่ือเทียบกบั SORT คือการเพิ่มเมทริกซ์
เพื่อ เช่ือมโยงคุณลักษณะเพื่ อปรับปรุงประสิทธิภาพ  โดยใช้ CNN 
เน่ืองจากส่วนขยายน้ี Deep SORT สามารถติดตามวตัถุผ่านการบดเค้ียวท่ี
ยาวนานข้ึน ซ่ึงจะช่วยลดจ านวนการรับส่งขอ้มูลท่ีระบุตวัตนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ สามารถระบุขั้ นตอนการท างาน Deep SORT ได้ใน  
3 ขั้นตอน คือ  

ขั้นตอนท่ี 1 การตรวจจับวตัถุตาม CNN เช่น Faster-RCNN หรือ 
YOLO เป็นตน้ ใชส้ าหรับการตรวจจบัเบ้ืองตน้ในเฟรม 

ขั้นตอนท่ี 2 การเช่ือมโยงของข้อมูลของตัวแบบโดยประมาณ 
อัลกอริทึมน้ีจะใช้เวกเตอร์จุดศูนย์กลางพารามิเตอร์แปดตัว (x, y)  
ความกว้าง  (l) ความสูง (h) และอนุพันธ์ของความ เร็ว  (x, y, l, h)  
เพื่อด าเนินการติดตามวตัถุ โดยใช้ตวักรองคาลมาน (Kalman Filter) ใน
การจ าลองสถานะเหล่าน้ีใหเ้ป็นระบบไดนามิก 

ขั้ น ตอน ท่ี  3 จากสถานะ ท่ี คาดการณ์ ไว้ตัวกรองคาลมาน  
จะเช่ือมโยงการตรวจจับใหม่กับการติดตามวตัถุเก่าในเฟรมก่อนหน้า  
การเช่ื อมโยงน้ี ค าน วณ โดยใช้อัลกอ ริทึ มฮังกาเรียน  (Hungarian 
Algorithm) กบัเมตริกในการเช่ือมโยงวดัค่า Bounding Box ท่ีทบัซ้อนกนั
หลงัเฟรม [10] 

2.3   Tesseract OCR 
การอ่านอักขระด้วยแสง  (Optical Character Recognition: OCR) 

เป็นการแปลงภาพข้อความท่ีสแกนหรือพิมพ์ เช่น กระดาษ นิตยสาร 
สัญญา หรือขอ้มูลอะไรก็ตามท่ีอยูใ่นรูปของเอกสารกระดาษ ให้กลายเป็น
ขอ้ความ หรือให้มีความฉลาดมากข้ึนกว่าการเป็นขอ้ความธรรมดา คือ
สามารถบันทึกไปเป็นไฟล์ประมวลผลค าท่ีสามารถแก้ไขได้ง่าย และ
บนัทึกเก็บไวไ้ด ้ดว้ยเทคโนโลยีน้ีไดเ้ปิดโอกาสให้สามารถเลือกใชว้สัดุ 
หรืออุปกรณ์อ่ืน ๆ เพื่อใชใ้นการส ารองขอ้มูล โดยพื้นท่ีท่ีใชง้านท่ีนอ้ย ซ่ึง
ต่างกับการเก็บข้อมูลท่ียงัคงอยู่ในรูปแบบของกระดาษ โครงสร้างการ
ท างานของ Tesseract OCR แสดงดงัรูปท่ี 2 

 

 
รูปท่ี 2 โครงสร้างการท างานของ Tesseract OCR [11] 

 

จากรูปท่ี 2 เป็นการท างานของ Tesseract OCR ขั้นตอนแรกเป็นการ
น าภาพมาแปลงค่าความเขม้ของแต่ละพิกเซลให้เหลือเพียง 2 ค่า คือ 0 กบั 
255 เรียกภาพท่ีมีค่าความเข้มเพียง 2 ค่า ว่า “Binary Image” โดยจะใช ้
Adaptive Thresholding ในการแบ่งความเข้มในแต่ละพิกเซล ขั้นตอน
ต่อไป คือ การวิเคราะห์องคป์ระกอบท่ีใชใ้นการแยกโครงร่างของอกัขระ 
วิธีน้ีมีประโยชน์มากเพราะใช้ OCR ของรูปภาพดว้ยขอ้ความสีขาวและ 
พื้นหลงัสีด า หลงัจากนั้นโครงร่างจะถูกแปลงเป็นวตัถุไบนารีขนาดใหญ่ 
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ถูกจดัระเบียบเป็นบรรทดัขอ้ความ เส้นและขอบเขตจะไดรั้บการวิเคราะห์
ส าหรับพื้นท่ีบางส่วนท่ีคงท่ีหรือขนาดขอ้ความท่ีเทียบเท่ากนั ขอ้ความจะ
ถูกแบ่งออกเป็นค าโดยใช้การเวน้วรรคแบบแน่นอน และการเวน้วรรค
แบบไม่แน่นอน 

2.4  งานวจิัยที่เกี่ยวข้อง  
 Chirag and Dharmendra [11] ท าการศึกษาการดึงข้อมูลหมายเลข
รถออกจากป้ายทะเบียนรถโดยใช้วิธีการอ่านอกัขระด้วยแสง (Optical 
Character Recognition: OCR) ของเคร่ืองมือท่ีช่ือวา่ Tesseract OCR ซ่ึงจะ
ท าการเปรียบเทียบเคร่ืองมือน้ีกบั Transym OCR ขอ้มูลท่ีน ามาใชท้ดสอบ
เป็นขอ้มูลรูปภาพป้ายทะเบียนรถ ผลลพัธ์ท่ีได้ยืนยนัว่า Tesseract OCR 
ดีกวา่หรือเร็วกว่า Transym OCR ในกรณีของการดึงขอ้มูลป้ายทะเบียนรถ 
ท่ีเป็นรูปภาพท่ีมีความเฉพาะเจาะจง 

Dhiman ana Singh [12] ท าการเปรียบเทียบวิธีการอ่านอกัขระดว้ย
แสงท่ีเป็นเคร่ืองมือโอเพนซอร์สระหว่าง Tesseract และ GOCR การ
เปรียบเทียบเคร่ืองมือจะพิจารณาจากความเท่ียงตรงและความแม่นย  าโดย
พิจารณาจากพารามิเตอร์ต่างๆ เช่น ประเภทรูปภาพ ความละเอียด  
ความสว่าง และประเภทแบบอักษร ผลการทดสอบพบว่า Tesseract มี
ความค่าความเท่ียงตรงและค่าความแม่นย  ามากกวา่ GOCR  

Santos and et al. [10] ท าการพัฒนาระบบการนับรถท่ีมีความ
เท่ียงตรงสูงบนถนนในบราซิลโดยใช ้YOLOv3 ส าหรับการตรวจจบัวตัถุ
และ Deep SORT ส าหรับอัลกอริทึมการติดตามวัตถุหลายรายการ  
ชุดขอ้มูลท่ีใชใ้นการทดสอบ คือ ชุดขอ้มูล GRAM และชุดขอ้มูล CD2014 
ผลการทดสอบค่าท่ีเหมาะสมท่ีสุดส าหรับ YOLO คะแนนเท่ากบั 0.7  คือ 
ค่าความเช่ือมัน่ 70% นอกจากน้ี ค่าของ aK เท่ากบั 7 ไดถู้กเลือกในการ
สร้างการตรวจสอบความถูกตอ้งของ YOLOv3 และ Deep SORT เพื่อใช้
ปรับพารามิเตอร์ท่ีเหมาะสมท่ีสุดพบวา่ ระบบมีความแม่นย  าสูงกวา่ร้อยละ 
90 ในสถานการณ์จริงบนทางหลวงของบราซิล 

Ghaith and Mohammed [13] ท าการพฒันาระบบการการตรวจจบั
วัตถุบนถนนโดยใช้อัลกอริทึม YOLOv3 ท่ีใช้ Draknet-53 CNN เพื่อ
ตรวจจบัวตัถุ 4 ประเภท ได้แก่ คนเดินเทา้ ยานพาหนะ รถบรรทุก และ 
นักป่ันจกัรยาน โมเดลน้ีฝึกโดยใชชุ้ดขอ้มูล Kitti Dataset ท่ีรวบรวมจาก
ถนนสาธารณะโดยใช้กล้องหน้ารถ อัลกอริทึมได้รับการทดสอบและ
แสดงผลการตรวจจบั ผลการทดสอบพบว่า คนเดินเท้ามีความแม่นย  า 
ร้อยละ 100 ค่าความว่องไวร้อยละ 54.28 ยานพาหนะมีความแม่นย  า 
ร้อยละ 98.9 ค่าความว่องไวร้อยละ 88.59 รถบรรทุกมีความแม่นย  าร้อยละ 
100 ค่าความว่องไวร้อยละ 50 และนักป่ันจกัรยานมีความแม่นย  าร้อยละ 
88.23 ค่าความวอ่งไวร้อยละ 78.9 

3. วธีิการด าเนินการวจิัย 
การประยุกต์ใช้ YOLOv3 ร่วมกับการอ่านอกัขระด้วยแสงในการ

ตรวจจับยานพาหนะบนถนนใน เขตเทศบาลนครอุบลราชธานี
ประกอบดว้ยโมดูลหลกั 3 โมดูล ไดแ้ก่ โมดูลตรวจจบัวตัถุ โมดูลตรวจ

เลือกยานพาหนะ และโมดูลในการตรวจจบัวนัท่ีและเวลา แสดงดงัภาพท่ี 3 
โดยโมดูลแรกท าการอ่านทุกเฟรมจากวิ ดีโอ และท าการตรวจจับ
ยานพาหนะดว้ย YOLOv3 ซ่ึงการตรวจจบัของยาพาหนะของงานวิจยัจะ
ตรวจจับยานพาหนะ 3 ประเภท ได้แก่ รถยนต์ รถบรรทุก รถโดยสาร
ประจ าทาง ตัวอย่างการใช้ YOLOv3 มาท าการตรวจจับยานพาหนะท่ี
สัญจรอยูบ่นถนน แสดงดงัรูปท่ี 3 

 

    
รูปท่ี 3  ตวัอยา่งในการตรวจจบัยานพาหนะ 

 

โมดูลน้ีส่งผลต าแหน่งของยานพาหนะทุกคนัท่ีตรวจพบ เช่น พิกดั
ของกรอบ เป็นตน้ จากนั้นโมดูลท่ีสองจะตรวจเลือกยานพาหนะท่ีขา้มเส้น
ตามพิกดัหรือต าแหน่งของยานพาหนะ ในการตรวจนับยานพาหนะบน
เส้น Detect Line ใชอ้ลักอริทึม Deep SORT ท่ีเป็นอลักอริทึมในการดกัจบั
และติดตามวตัถุ (Object Tracking) ท่ีมีประสิทธิภาพจากการวิเคราะห์
ล าดบัของภาพ หรือเฟรมของวีดีโอ โดยตรวจสอบการเปล่ียนแปลงเชิง
พื้นท่ีและเวลาของวตัถุในระหว่างวิดีโอรวมถึงการมีอยู่ต  าแหน่งขนาด
รูปร่างเพื่อค านวณพิกดัต าแหน่งของยานพาหนะของแต่ละคนัท่ีเคล่ือนท่ี
ไป จากนั้นใชก้ารลากเส้นระหว่างจากจุดท่ีเคล่ือนท่ีไปกบัจุดท่ีผ่านมาจะ
ไดเ้ส้นตรงของยานพาหนะของแต่ละคนั การตรวจจบัจะถูกพิจารณาเม่ือ
เส้นตรงของยานพาหนะตัดกับเส้นตรงของเส้น Detect Line พร้อมกับ
โมดูลท่ีสาม Tesseract OCR ท าการตรวจจบัวนัท่ีและเวลาของยานพาหนะ
แต่ละคนัท่ีผ่านเส้น ท าการดึงขอ้มูลวนัท่ี และเวลาท่ีแสดงอยู่บนวิดีโอให้
ออกมาเป็นขอ้มูลไฟล์ขอ้ความ (Text File) ส าหรับเก็บขอ้มูลแบบตาราง 
โดยใช้จุลภาคแบ่งขอ้มูลในแต่ละหลกั และใช้การเวน้บรรทัดแทนการ
แบ่งแถว โดยบนัทึกเป็นไฟล.์CSV 

 

 
รูปท่ี 4 โครงสร้างสถาปัตยกรรมในการตรวจจบัยานพาหนะกบัวนัท่ีและเวลา 
 

ส าหรับการใช้ Tesseract OCR  เพื่อดึงข้อมูลขอ้ความท่ีตวัเลขจาก
ภาพ OCR ของภาพสีท่ีซับซ้อนถูกด าเนินการโดย Tesseract และหลงัจาก
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การประมวลผลภาพดว้ย OCR ตวัเลขวนัท่ีและเวลาท่ีดึงออกมาในภาพไม่
แม่นย  า ตัวเลขวนัท่ีและเวลาท่ีแยกออกมาไม่เหมือนกับท่ีเห็นในภาพ 
ดงันั้น เพื่อใหไ้ดผ้ลลพัธ์ท่ีแม่นย  ายิง่ข้ึน จึงน าเทคนิคการตดัส่วนภาพมาใช้
ร่วมกบั Tesseract OCR  โดยท าการตดัรูปภาพในส่วนของวนัท่ีและเวลาท่ี
ตอ้งการโดยตดัเอาแค่ส่วนของตวัเลข แสดงดงัรูปท่ี 5  

 

  
รูปท่ี 5 ตวัอยา่งรูปภาพท่ีถูกตดัส่วนประกอบเฉพาะส่วน 

 

จากนั้นน ารูปภาพท่ีตดัมาท าการแปลงเป็นภาพระดบัสีเทาเพื่อแปลง
เป็นรูปขาว-ด า ก่อนท่ีจะถูกน าไปด าเนินการในขบวนการ OCR เพื่อให้ได้
ขอ้มูลท่ีเป็นตวัเลขตวัเลขออกมา แสดงดงัรูปท่ี 6 

 

 
รูปท่ี 6 ตวัอยา่งรูปภาพเฉพาะส่วนท่ีถูกท าใหเ้ป็นภาพขาว-ด า 

 
ขอ้มูลท่ีใชเ้ป็นขอ้มูลวิดีโอภาพการสัญจรของยานพาหนะบนถนน

ในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี จ านวน 3 วิดีโอ ความละเอียด 720p ท่ี  
30 fps จ านวน 10,890 เฟรม  ซ่ึงในการตรวจจบัจะใชก้ารก าหนดค่าของ 
confidence ท่ี  0.7 และค่ า threshold ท่ี  0.3 โดยตัวอย่างการตรวจจับ
ยานพาหนะในแต่ละเฟรมแสดงดงัรูปท่ี 7 โดยท่ีเม่ือยานพาหนะเคล่ือนท่ี
ผา่นเส้น Detect Line จะถูกตรวจจบัวา่พบยานพาหนะ 

 

 
รูปท่ี 7 ตวัอยา่งการตรวจจบัยานพาหนะในแตล่ะเฟรม 

 

 หลงัจากนั้นจะดึงขอ้มูลวนัท่ีและเวลาท่ีรถเคล่ือนท่ีผา่นออกมาเป็น
ขอ้มูลในรูปแบบไฟล ์.CSV  

 

 
รูปท่ี 8 แสดงตวัอยา่งไฟลข์อ้มูลแบบ.CSV 

 

การวดัประสิทธิภาพของระบบจะถูกวดัโดยค่าความแม่นย  า ซ่ึงเป็น
การเปรียบเทียบความแตกต่างระหวา่งจ านวนรถจริงกบัจ านวนรถท่ีระบบ
นบั เปอร์เซ็นตข์องความแม่นย  าค านวณดงัสมการท่ี 2  

 v v

v

 
 
 

RC - SC
Vehicle Precision = 1 - × 100%

RC
 (2) 

vRC  คือ จ านวนของยานพาหนะตามจริง 

vSC  คือ จ านวนของยานพาหนะท่ีระบบตรวจจบัได ้

และการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างวนัท่ีและเวลาท่ีแสดง
ทั้งหมดกบัวนัท่ีและเวลาท่ีแสดงออกมาได้ถูกตอ้ง เปอร์เซ็นต์ของความ
แม่นย  าค  านวณ ดงัสมการท่ี 3 

 t t

t

 
 
 

AC - RC
Time Precision = 1 - × 100%

AC
 (3) 

tAC  คือ จ านวนของวนัท่ีและเวลาท่ีแสดงทั้งหมด 

tRC  คือ จ านวนของวนัท่ีและเวลาท่ีแสดงออกมาไดถู้กตอ้ง 

4. ผลและการอภิปราย 
ผลของการประยุกต์ใช้  YOLOv3 ร่วมกบัการอ่านอกัขระดว้ยแสง

ในการตรวจจับยานพาหนะบนถนนในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี 
ทดสอบโดยใชว้ิดีโอทั้ง 3 วิดีโอ ความละเอียด 720p ท่ี 30 fps ทั้งหมดน้ีมี 
10,890 เฟรม  ผลการทดสอบการตรวจจบัยานพาหนะแสดงดงัตารางท่ี 1 
และผลการการดึงขอ้มูลของวนัท่ีและเวลาท่ียานพาหนะแสดงดงัตารางท่ี 2 

ตารางท่ี 1 ผลการทดสอบตรวจจบัยานพาหนะ 

ช่ือวดิีโอ 
จ านวน จ านวน 

ความคลาดเคล่ือน 

ร้อยละ 

ความแม่นย า ตามจริง ระบบตรวจจบั 
Video1 40 37 3 92.50 
Video2 48 39 9 81.25 
Video3 65 67 2 96.92 

เฉล่ีย 93.46 

จากตารางท่ี 1 ผลการทดสอบการตรวจจบัยานพาหนะ โดย Video1 
ค่าความแม่นย  าเท่ ากับร้อยละ 92.50 Video2 ค่าความแม่นย  าเท่ากับ 
ร้อยละ 81.25 และ Video3 ค่าความแม่นย  าเท่ากับร้อยละ 96.92 โดยการ
ตรวจจบัยานพาหนะมีความแม่นย  าเฉล่ียคิดเป็นร้อยละ 93.46 

ตารางท่ี 2 แสดงผลการทดสอบระบบตรวจจบัวนัท่ีและเวลา  

ช่ือวดิีโอ 
จ านวน จ านวน 

ความคลาดเคล่ือน 

ร้อยละ 

ความแม่นย า ทั้งหมด ที่ถูกต้อง 
Video1 38 36 4 89.47 
Video2 48 48 0 100.00 
Video3 67 65 2 99.97 

เฉล่ีย 95.80 

จากตารางท่ี 2 ผลการดึงขอ้มูลของวนัท่ีและเวลาท่ียานพาหนะถูก
ตรวจพบ โดย Video1 ค่ าความแม่นย  าเท่ ากับ ร้อยละ 89.70 Video2  

34

ECTI-CARD 2022 “Technology for Innovator Community”



 

ค่าความแม่นย  าเท่ากบัร้อยละ 100.00 และVideo3 ค่าความแม่นย  าเท่ากบั 
ร้อยละ 99.97 โดยการดึงขอ้มูลของวนัท่ีและเวลาท่ียานพาหนะถูกตรวจมี
ความแม่นย  าเฉล่ียคิดเป็นร้อยละ 93.46  

5. สรุปผล 
การประยุกต์ใช้ YOLOv3 ร่วมกับการอ่านอกัขระด้วยแสงในการ

ตรวจจบัยานพาหนะบนถนนในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี โดยใช้
วิดีโอ 3 วิดีโอ ความละเอียด 720p ท่ี  30 fps ทั้ งหมดน้ีมี 10,890 เฟรม 
พบว่า การตรวจจับวตัถุโดยใช้ YOLOv3 ในการตรวจจับได้ก าหนด
บริเวณการเคล่ือนผา่นของยานพาหนะ จากนั้นระบบท าการดึงขอ้มูลวนัท่ี
ของยานพาหนะแต่ละคนั จะเห็นได้ว่า มีความแม่นย  าในการตรวจจับ
ยานพาหนะสูงคิดเป็นร้อยละ 93.46 และความแม่นย  าการดึงขอ้มูลวนัท่ี
และเวลาคิดเป็นร้อยละ 95.80  

เน่ืองจากวิดีโอท่ีเราน ามาทดสอบเป็น CCTV ท่ีติดตั้งอยู่ภายในเขต
เทศบาลนครอุบลราชธานี ซ่ึงการติดตั้งของกลอ้งท่ีมีเป็นสภาพแวดลอ้มท่ี
ไม่เหมาะสมในการตรวจจบัยานพาหนะจึงท าให้เกิดความคลาดเคล่ือนใน
การตรวจจบัยานพาหนะบนถนน เน่ืองจากดว้ยมุมมองของกลอ้งท าให้
ยานพาหนะท่ีเราก าลงัติดตามถูกซ้อนทับโดยยานพาหนะอ่ืน ส่งผลให้
ยานพาหนะหายไปและปรากฏข้ึนอีกคร้ังเม่ือผ่านเส้นตรวจจบั หรือแม้
กระทั้งภาพของยานพาหนะในขณะท่ีเคล่ือนท่ีมีความกลมกลืนกับภาพ 
พื้นหลังของวิดีโอก็สามารถท าให้เกิดข้อผิดพลาดในการตรวจจับได ้ 
ในส่วนของการอ่านอกัขระดว้ยแสงขอ้ผิดพลาดเกิดจาก Tesseract OCR มี
ความไวต่อแสงสว่าง และพื้นหลงัท่ีกลมกลืนกบัตวัเลขท่ีแสดงอยูใ่นภาพ
วิดีโอท าใหเ้กิดการดึงขอ้มูลวนัท่ีและเวลามีความผิดพลาดตามไปดว้ย  
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 นายพิทกัษ ์ บวัใหญ่ 
ก าลงัศึกษาปริญญาโท  
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ระบบตรวจข้อสอบปรนัยออนไลน์ ด้วยเทคนิคโครงข่ายประสาทเทียมแบบคอนโวลูชัน 
Online Multiple-Choice Examinations System based on Convolutional Neural Network Technique 
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บทคัดย่อ 

บทความน้ีได้น าเสนอระบบตรวจขอ้สอบปรนัย ซ่ึงท างานบนเว็บ
แอปพลิเคชนั จุดประสงค์จดัท าใชต้รวจขอ้สอบปรนัย เพื่อลดเวลาท างาน 
และอ านวยความสะดวกให้นักการศึกษาน าไปใช้งาน ระบบมีวิธีการ
ท างานบนเวบ็แอปพลิเคชนั ใชห้ลกัการประมวลผลภาพ ร่วมกบั โครงข่าย
ประสาทเทียมแบบคอนโวลูชัน ส าหรับผูใ้ช้งานจ าเป็นตอ้งมีขอ้มูลไฟล์
ภาพเฉลยข้อสอบ พร้อมกระดาษค าตอบ และอปัโหลดเข้าระบบ ส่ิงท่ี
ได้รับคือผลการตรวจค าตอบซ่ึงประกอบด้วย ไฟล์รูปภาพคะแนน และ
ไฟล์ เอกสาร  รูป แบบ  *.CSV  ความสามารถของระบบสามารถ
ตรวจขอ้สอบจากกระดาษค าตอบ 3 รูปแบบ และ ความเท่ียงตรงการตรวจ
เคร่ืองหมายกากบาทเฉลี่ยร้อยละ 95.38 และระบบมีความเร็วเฉลี่ยในการ
ตรวจ 17.43 วินาทีต่อกระดาษค าตอบหน่ึงแผน่ 

ค าส าคัญ: ข้อสอบปรนัย โครงข่ายประสาทเทียมคอนโวลูชัน เว็บแอป
พลิเคชนั 

Abstract 
This article presents a multiple-choice examination system. The 

system works on the web application. It is intended to be used in 
multiple-choice examinations, reducing working time and facilitating the 
use of educators. The system method is that work on the web application 
and using image processing principles with convolutional neural 
networks. For users, it is necessary to have the image file of the exam 
solution. and answer sheet to be uploaded into the system. The obtained 
results were that the answer examination results which consisted of 
marked scored image files and *.CSV document files. The capabilities of 
the system, it can check exams from 3 types of answer sheets and the 
Average accuracy of cross marks were 95.38 percent. The system has an 
average examination speed of 17.43 seconds per answer sheet. 

Keywords:  Multiple choice exam, Convolution neural network, Web 
application 

 

1. บทน า 

การสอบปรนัยเป็นวิธีการสอบท่ีนิยมซ่ึงการสอบนั้น สามารถจดัการ
ได้ง่าย จึงมีการใชใ้นหน่วยงานราชการ หรือ ภาคเอกชนแต่อย่างไรก็ตาม
จะมีกระบวนการท่ีมีความส าคญั คือ การตรวจให้คะแนนผูส้อบ ใช้เวลา 
และต้องมีการตรวจทาน เพ่ือความถูกต้อง ท าให้ต้องสร้างระบบ
ตรวจขอ้สอบโดยคอมพิวเตอร์ โดยการสืบคน้ของผูวิ้จยั ไดม้ีงานปริญญา
นิพนธ์ก่อนหน้าน้ีมีการพฒันาระบบตรวจขอ้สอบซ่ึงมีขอ้จ ากัดเร่ืองของ
การเข้าถึงโปรแกรมท่ีไม่สามารถใช้งานในระบบออนไลน์ได้  [1] และ
งานวิจัย [2] มีหลักการท่ีใช้วิธีการเทคนิคสหสัมพันธ์  ในการตรวจ
เคร่ืองหมาย โดยระบบท่ีมีการสร้างมาแล้วหลายระบบเช่น [3]  มีขอ้ดอ้ย 
ใช้หลักการหาจุดตัดกากบาทแต่ลายมือผู ้สอบนั้นไม่ได้มีลักษณะเป็น
เส้นตรงสองเส้นตดักันเสมอไป ท าให้ความถูกตอ้งเพียง ร้อยละ 90.47 ท่ี
กล่าวมานั้ น เป็นการท างานแบบเคร่ืองเดียว ไม่มีความสามารถด้าน
เครือข่าย ท าให้ผู ้ต้องการใช้งานต้องติดตั้ งโปรแกรมตรวจข้อสอบใน
เคร่ือง และ ติดตั้งโปรแกรมช่วยเหลือต่างๆ เพ่ือให้ผูใ้ชง้านสามารถใชง้าน
ได้สะดวกและรวดเร็วย่ิงขึ้ น  จึงได้เกิดการพัฒนาระบบน้ี  โดยเพ่ิม
ความสามารถ การเลือกใชก้ระดาษค าตอบซ่ึงท่ีมีความหลากหลายรูปแบบ 
เน่ืองจากระบบตรวจขอ้สอบ โดยทัว่ไปนั้นใชก้ระดาษในรูปแบบเดียว  

จากปัญหาข้างต้นการพัฒนาระบบในรูปแบบออนไลน์นั้ นเป็น
ประโยชน์แก่ผูใ้ช้งานไม่จ าเป็นตอ้งติดตั้งโปรแกรมก่อนเขา้ใชง้าน และ
ผู ้ใช้งานสามารถเข้าถึ งระบบตรวจข้อสอบได้ทุก ท่ี  ท่ี มี เค รือข่ าย
อินเทอร์เน็ต โดยทีมงานวิจัยพฒันาให้ระบบตรวจข้อสอบสามารถใช้
กระดาษได้ 3 รูปแบบ ท าให้สามารถน าไปใช้ได้หลายหน่วยงานและยงั
สามารถออกรายงาน คะแนนผูส้อบให้อยู่ในรูปแบบไฟล์ CSV และไฟล ์
ระบบไดน้ าอลักอริทึมท่ีสามารถระบุความเป็นเอกลกัษณ์ของเคร่ืองหมาย
กากบาทท่ีสามารถพยากรณ์ได้แม่นย  า และ เท่ียงตรง โดยได้ใช้หลกัการ
โครงข่ายประสาทเทียมแบบคอนโวลูชัน น ามาเป็นอัลกอริทึมในการ
พฒันาโปรแกรม เน่ืองจากอลักอริทึมท่ีกล่าวมาถูกออกแบบมาเพ่ือจดจ า
รูปภาพท่ีใช้วิธีการรู้จ าภาพ และ ใช้เทคนิค พ้ืนฐานต่างๆ เก่ียวกับ
ประมวลผลภาพเพื่อสร้างระบบ รวมถึง การออกแบบฐานขอ้มูล และการ
ท างานรวมกบั เวบ็แอปพลิเคชนัท าให้ระบบสามารถท างานไดใ้นทุกท่ี ท่ีมี
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต  
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2. ระบบ และ วิธีการออกแบบการท างาน 
การออกแบบระบบ 

ขั้นตอนการด าเนินงานออกแบบระบบตรวจข้อสอบปรนัยนั้นมี
รูปแบบการท างานเป็นส่วนยอ่ยอีกหลายระบบโดยแสดงดงัรูปท่ี 1  

 
 

รูปท่ี 1 ผงังานการด าเนินงานระบบตรวจขอ้สอบปรนยั 

 
โดยการออกแบบได้มีโมดูลย่อยซ้อนในระบบใหญ่   ซ่ึงทีมวิจยัจะ

อธิบายการท างานของภาพรวมระบบโดยมีการออกแบบส่วนเช่ือมโยง
เวบ็ไซต ์กบัผูใ้ชง้านดงัแผนผงัเวบ็ไซต ์ท่ีน าเสนอในรูปท่ี 2  

 
รูปท่ี 2 ผงังานเว็บไซตข์องระบบ 

 
 เร่ิมจากการตรวจสอบบัญชีใช้งาน เพ่ือเขา้สู่ระบบ เพ่ือตรวจสอบ

สิทธ์ิ หากไม่มีบญัชีจะเขา้สู่โมดูลการสมคัรสมาชิก  ล าดบัถดัไปเป็นการ
เข้าสู่ระบบตรวจสอบความถูกต้องผู ้ใช้งาน เมื่อเข้าสู่ระบบได้ จะมี
ทางเลือกสามารถเข้าถึงระบบ ดังผังงานรูป ท่ี  2 ในขั้ นตอนเลือก

ตรวจข้อสอบ ดังรูปท่ี 1 ถ้าผูใ้ช้งานเลือกตรวจข้อสอบ  จะท าให้เข้าสู่
กระบวนการ เลือกอปัโหลดไฟล์ เร่ิมจาก เลือกไฟล์ขอ้มูลผูเ้ขา้สอบ ไฟล์
เฉลย และไฟล์ขอ้สอบ และท าการตรวจสอบว่าท าการตรวจสอบส าเร็จ
หรือไม่ ล  าดับถดัไปเป็นกระบวนการ ประมวลผลภาพ ตรวจสอบความ
เอียงมีการแก้ไขโดยเทคนิคการปรับองศาของภาพ  ล าดบัถดัไปเป็นการ
ตดัภาพขอ้สอบในแต่ละคอลมัน์ เพ่ือแยกเป็นข้อ และ แยกเป็นตวัเลือก
โดยวิธีการประมวลผลภาพ และล าดับถดัไปเป็นกระบวนการพยากรณ์ 
เพ่ือตรวจสอบการท าเคร่ืองหมายกากบาทถูกต้อง ซ่ึงล าดับถัดไปมี
ความส าคญั คือการพยากรณ์ เคร่ืองหมายกากบาทซ่ึงไดอ้ธิบายในล าดับ
ถดัไป 

การแปลเคร่ืองหมาย และ โครงสร้างโมเดล CNN 
การแปลภาพเคร่ืองหมายกากบาทในรูปท่ี 3 ท าการลดขนาดขอ้มูล 

โดยการลดขนาดของภาพเป็นภาพขนาด 7×6  และแปลความหมายภาพ 
7×6 เป็นเลขฐานสอง ไดข้อ้มูลอนุกรมเลขฐานสองขนาด 42 บิต  

 

 
 

รูปท่ี 3 การแปลงขอ้มูลภาพและลดขนาดเป็นขอ้มูลดิจิตอล 
 

การออกแบบโครงสร้างโมเดล CNN ไดม้ีการออกแบบคลาส ดงัรูป
ท่ี 4 ให้มีสองคลาส โดยท าการสอนระบบ ดว้ยขอ้มูลเคร่ืองหมาย กากบาท 
และ  เค ร่ืองหมาย ท่ี ไม่ ใ ช่ กากบาท  เพ่ื อให้  โม เดล  CNN [4] [5] มี
ความสามารถในการจ าแนกเคร่ืองหมายท่ีผูเ้ขา้สอบท าข้อสอบ โดยใช้
เคร่ืองมือของ TensorFlow ท างานร่วมกบั Python 

 

 
 

รูปท่ี 4 การแปลงขอ้มูลภาพและลดขนาดเป็นขอ้มูลดิจิตอล 

 
และหลังจากนั้นออกรายงาน ในรูปแบบต่างๆ ไฟล์ แบบ *.CSV 

และ ไฟล์รูปภาพ ขั้นตอนสุดท้ายการท างานของระบบคือ การน าไฟล์ท่ี
เป็นผลจากการตรวจเรียบร้อยแลว้ ผูใ้ชง้านสามารถเลือกไดว่้าจะน าไฟล์
ไปใชง้านหรือไม่  

การออกแบบเว็บแอปพลิเคชัน 
ระบบจัดการเว็บแอปพลิเคชันเป็นอีกหน่ึงส่วนท่ีส าคัญของเว็บ

แอปพลิเคชัน จึงได้มีการออกแบบการท างานของเว็บแอปพลิเคชัน
ทั้งหมดให้มีประสิทธิภาพ  เพ่ือให้ระบบสามารถท างานได้อย่างรวดเร็ว
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โดยเลือกใชภ้าษาไพธอน (Python) ใช้เฟรมเวิร์ค แบบเร็ว (Fast API) ใน
การพฒันาระบบมีรูปแบบการออกแบบเวบ็แอปพลิเคชนั [6] ดงัรูปท่ี 5 

 

 
 

รูปท่ี 5 การออกแบบระบบเวบ็แอปพลิเคชนั 

การเตรียมภาพ 
กระดาษค าตอบท่ีใช้ระบบได้ออกแบบท่ีมีความยืดหยุ่น โดยจะ

พิจารณาจากกรอบค าตอบ ของช่องส าหรับกากบาท โดยออกแบบกระดาษ
ออกมา 3 รูปแบบ ดงัรูปท่ี 6  

 

 
 

รูปท่ี 6 รูปแบบกระดาษค าตอบทั้ง 3 แบบท่ีใชท้ดสอบระบบ 
 
จากรูปท่ี 6 มีรูปแบบ 3 รูปแบบ มีขนาดขอ้สอบท่ีแตกต่างกนัคือ 120 

ข้อ 100 ข้อ และ 60 ข้อ เพ่ือการน าไปใช้ ได้ในสถานการณ์ต่างๆโดย
จุดประสงค์เพ่ือทดสอบการน าไปใช้งานกับข้อสอบโดยกระดาษท่ี
น ามาใช ้ไม่มีการดดัแปลงรูปภาพ ขนาดเท่ากบั กระดาษ A4 แต่มีรูปแบบ
จ านวนขอ้ท่ีแตกต่างกนั   

เคร่ืองมือในการทดลอง 
ในระบบมี เคร่ืองมือท่ีใช้ในการทดสอบการท างานของระบบ 

คอมพิวเตอร์ จ านวนภาพ และ โปรแกรมท่ีใช้ในการประมวลผล มีการ
ก าหนดพารามิเตอร์ ต่างๆ ในการทดลองดงัแสดงในตารางท่ี 1 

ตารางท่ี 1 แบบอกัษรและขนาดส าหรับส่วนต่างๆของบทความ 
พารามิเตอร์  ค่าที่ใช้ในการทดลอง 

ชนิดขอ้มูล ภาพน่ิงขนาด 1700x2338 จุด 
รูปแบบไฟล์ .jpg, .jpeg, .png 
หน่วยประมวลผล Intel(R) Core(TM) i3-4030U CPU @ 

1.90GHz 
จ านวนภาพทดลอง 120 ภาพ 
หน่วยความจ า 8GByte 1,380MHz 
ระบบปฏิบติัการ Windows 11 
โปรแกรมประมวลผล Python Pycharm Comunity Edition 

2020.3.2 

วิธีการทดลอง 
น าเขา้ขอ้มูลภาพกระดาษค าตอบท่ีได้จากไฟล์รูปภาพแบบดิจิตอล

ป้อนเขา้สู่ระบบโดยไฟล์ค าตอบแต่ละแผ่นท าเคร่ืองหมายจ านวน 60 ขอ้ 
100 ข้อ และ 120 ข้อ ทดลองโดยใช้ผลการสอบของนักศึกษาในวิชาท่ี
เรียนวิชาเคร่ืองวดัสัญญาณดิจิตอล จ านวน 3  ห้อง นักศึกษาทั้งหมด 100 
คน โดยเตรียมขนาดภาพดงัตารางท่ี 1 เพ่ือน าไปทดลองหาประสิทธิภาพ
ของระบบ  

3. ผลการทดลอง 
การทดสอบการท างานของระบบนั้นมีการทดสอบประสิทธิภาพ 

โดยเลือกแสดงส่วนขอ้สอบรูปแบบ 120 ขอ้ และเลือก 10 ลายมือท่ีไดจ้าก
ผูเ้ขา้สอบจริง มีการทดสอบ 4 ดา้นคือ การทดสอบท่ี 1 การทดสอบความ
เท่ียงตรง แสดงในรูปท่ี 7 โดยมีค่าเฉลี่ยทั้งหมดเท่ากบั ร้อยละ 95.38 

 

 
 

รูปท่ี 7 ร้อยละความเท่ียงตรงของการพยากรณ์ 10 กลุ่มตวัอยา่ง 
 

 การทดสอบท่ี 2 เป็นการทดสอบเร่ืองความเร็วในการประมวลผล 
โดยมีผลแสดงดงัรูปท่ี 8  โดยมีค่าเฉลี่ยเวลาขอ้มูลทั้งหมด 17.43 วินาที 

 

 
 

รูปท่ี 8 ความเร็วของการพยากรณ์ 10 กลุ่มตวัอยา่ง 
 

การทดสอบท่ี 3 ความสามารถด้านเวลาการท างานผ่านระบบ
เครือข่ายโดยระบบท่ีใชง้าน ใชค้วามเร็วเครือข่าย  Upload 10 Mbit/S  และ 
ความเร็ว Download 10  Mbit/S  โดยมีผลการทดสอบดังรูปท่ี 9 โดยตัด
เวลาในช่วงของการป้อนขอ้มูลของมนุษยอ์อกจากการทดสอบ 
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รูปท่ี 9 ผลการทดสอบระยะเวลาของระบบกบัการติดต่อผูใ้ชง้าน 

 
การทดสอบท่ี 4 แสดงผลการตรวจ ในรูปแบบกราฟิก เทียบกัน

ระหว่างกระดาษค าตอบแบบ 60 ข้อ และ 100 ขอ้ โดยข้อท่ีถูกจะเป็นสี
เขียว ขอ้ท่ีผิดจะเป็นสีแดง และพิมพค์ะแนนตวัเลขสีแดง แสดงดงัรูปท่ี 10 

 

 
 

รูปท่ี 10 ผลการตรวจขอ้สอบแบบ 60 ขอ้และ 100 ขอ้ 
 
ล าดบัสุดทา้ยการใชง้าน GUI ของระบบ มีระบบเมนูฝ่ังขวามือผูใ้ช ้

ส่วนสีเป็นแบบ Dark Theme เพ่ือลดแสง ซ่ึงแสดงดงัรูปท่ี 11   
 

 
 

รูปท่ี 11 GUI ของ Web Application ตรวจขอ้สอบ 

4. อภิปรายผลการวิจัย 

โดยงานวิจยัน้ีได้ท าการสร้างระบบตรวจขอ้สอบปรนัยท่ีมีการใช้
เคร่ืองมือท่ีสามารถสอนระบบให้มีความสามารถจ าแนกเคร่ืองหมาย
กากบาทท่ีเขียนจากลายมือมนุษย ์ซ่ึงปกติมีความแตกต่างกนัโดยคาดการ
ว่าระบบจะให้การพยากรณ์ท่ีมีความเท่ียงตรงสูง โดยมีผลการทดสอบท่ีได้

ดังท่ีน าเสนอในหัวข้อผลการทดลอง โดยพบว่ามีปัจจัยท่ีท าให้ผลการ
ทดลองคลาดเคลื่อนเช่น เครือข่ายอินเทอร์เน็ตซ่ึง มีบางเวลาท่ีเครือข่ายผู ้
ให้บริการมีคนใช้สูง ท าให้เกิดความล่าช้า และ ขนาดของข้อมูลท่ีสอน
ระบบมีความละเอียดน้อย ท าให้ความสามารถในการพยากรณ์ น้อยกว่า
งานวิจยัท่ีมีมาก่อนหนา้ [2] แต่ก็มีผลการทดลองท่ีสอดคลอ้งไปในทิศทาง
เดียวกนักบั งานวิจยัท่ีมีมาก่อนหนา้ [1] [2] กล่าวคือ เมื่อเพ่ิมความละเอียด
ภาพจะท าให้การประมวลผลลดลง และ เมื่อ ลดขนาดภาพความเท่ียงตรง
จะมีผลท่ีลดลง 

5. สรุป 
ระบบตรวจข้อสอบปรนัยใช้หลักการตัดสินใจแบบโครงข่าย

ประสาทเทียมแบบคอนโวลูชัน น้ี สามารถตรวจข้อสอบเคร่ืองหมาย
กากบาท โดยสามารถตรวจเค ร่ืองหมายกากบาทได้อย่างอิสระ มี
ความสามารถตรวจขอ้สอบไฟล์รูปภาพ 3 รูปแบบ (.jpeg .jpg และ .png ) 
โดยระบบ สามารถรองรับกระดาษค าตอบ 3 รูปแบบดงัน้ี 120 ขอ้ รูปแบบ 
100 ขอ้ และรูปแบบ 60 ขอ้ มีผลใกลเ้คียงกัน ซ่ึงมีความถูกตอ้งเท่ียงตรง
เป็น ร้อยละ 95.38 และใชเ้วลาในการตรวจเฉลี่ย 17.43 วินาที  
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บทคดัย่อ 

การวิจยันี: เป็นการพฒันาประตูคดักรองผูป่้วยอตัโนมติั โดยใช้

เครื<องวดัอุณหภูมิ GP-100 ที<ใชท้ั<วไปกบั Raspberry pi เพื<อประยกุตใ์ชใ้น

การคดักรองผูที้<มีอุณหภูมิสูงกว่า 37.4 องศา มีวตัถุประสงค์ คือ 1) เพื<อ

ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ ตน้แบบประตูคดักรองผูป่้วยอตัโนมติั 2) เพื<อ

พัฒนาต้นแบบประตูคัดกรองผู ้ป่ วยอัตโนมัติ  3) เพื< อทดลองหา

ประสิทธิภาพของการพฒันาตน้แบบประตูคดักรองผูป่้วยอตัโนมติั  

ผลการวิจยั พบว่า การทดลองประสิทธิภาพการเปิด-ปิดประตู

ของมอเตอร์ จาํนวน 10 ครั: ง สามารถเปิด-ปิดได ้10 ครั: ง คิดเป็นร้อยละ 

100% การทดลองประสิทธิภาพการอ่านค่า RFID จาํนวน 10 ครั: ง สามารถ

อ่านได ้7 ครั: ง คิดเป็นร้อยละ 70% ผลการประเมินความพึงพอใจในการใช้

งานระบบของผูดู้แลระบบ จาํนวน 10 คน พบว่า มีความพึงพอใจอยู่ใน

ระดบัมาก (ค่าเฉลี<ย = 4.34, ค่าเบี<ยงเบน มาตรฐาน = 0.64)  

 

คาํสําคญั: คดักรองผูป่้วย, สแกนอุณหภูมิ 

Abstract 

This research is the development of automatic patient 

screening doors.The GP-100 thermometer commonly used on Raspberry 

pi was used to screen people with temperatures above 37.4 degrees.has 

objectives: 1) To study, analyze, design a prototype of an automatic 

patient screening door 2) To develop a prototype of an automatic patient 

screening door 3) To test the efficiency of the prototype development of 

an automatic patient screening door. 

The results showed that the efficiency of the motor door 

opening-closing experiment 10 times, can open-close 10 times, result 

100%. The RFID reading efficiency test of 10 times, can be read 7 times, 

result 70%. The results of the evaluation of the satisfaction of using the 

system by 10 administrators found that their satisfaction was at a high 

level (mean = 4.34, standard deviation = 0.64). 

 

Keywords:  Screening patients, Temperature Scan 

1. บทนํา 
ปัจจุบันสถานการณ์ของโรคระบาดที<ยงัไม่มีทีท่าว่าจะดีขึ:น

อย่าง “ไวรัสโคโรนา” หรือ “โควิด-19” ทาํให้ประชาชนเป็นกงัวล และ

คอยติดตามข่าวสารกนัของจาํนวนผูติ้ดเชื:อ อตัราการเสียชีวติ โดยไวรัสโค

โรนา (Coronavirus) เป็นไวรัสที<ถูกพบครั: งแรกในปี 1960 ซึ< งยงัไม่ทราบ

แหล่งที<มาอยา่งชดัเจนว่ามาจากที<ใด เป็นไวรัสที<สามารถติดเชื:อไดท้ั:งใน

มนุษยแ์ละสตัว ์[1] กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ซึ< งระบุวา่ ผูติ้ด

เชื: อไวรัสโคโรนาสายพันธ์ุใหม่  จะมีอาการเริ< มแรกเริ< ม  คือ  มีไข้สูง

ประมาณ 37.4 องศา ตามมาดว้ยอาการไอแห้ง ๆ เจ็บคอ มีนํ: ามูก หายใจ

เหนื<อยหอบ ควรรีบพบแพทยท์นัที [2] 

การเขา้ออกอาคารหรือสถานที<ในหน่วยงานต่างๆ ไดจ้ดัให้มี

การคดักรองเบื:องตน้ในการสแกนอุณหภูมิของผูเ้ขา้ออก หากมีอุณหภูมิ

สูงเกินที<กาํหนดจะไม่ให้เขา้ไปในอาคารหรือสถานที< และการคดักรอง

ผูป่้วยนั:นผูป้ฏิบติัการมีการใกลชิ้ดกบัผูส้แกนอุณหภูมิ ทาํให้เกิดความ

เสี<ยงในการปฏิบติังาน ดงันั:นผูว้ิจยัจึงมีแนวความคิดพฒันาตน้แบบประตู

คดักรองผูป่้วยอตัโนมติั เพื<อให้สามารถคดักรองผูป่้วยที<มีไขเ้กิน 37.4 

องศาขึ:นไปไม่ให้ผ่านจุดคดักรอง โดยใช้เครื<องสแกนอุณหภูมิ GP-100 

เพื<อเช็คอุณหภูมิของผูเ้ขา้ออก ใช้ราสเบอร์รี<พายในการประมวลผลเก็บ

ขอ้มูลผูเ้ขา้ออก ใช ้RFID ในการระบุตวัตน และใชม้อเตอร์ในการเปิด-ปิด

ประตู จุดเด่นของประตูคดักรองผูป่้วยอตัโนมติันี:สามารถสแกนอุณหภูมิ

เปิด-ปิดประตูเฉพาะผูที้<อุณหภูมิไม่เกินกาํหนด สามารถบนัทึกขอ้มูลผูที้<

เข้ามาใช้บริการ  เรียกดูประวัติการใช้บริการ  สามารถทํางานแทน

ผูป้ฏิบติังาน ช่วยลดการทาํงานของผูป้ฏิบติัการลง ลดความเสี<ยงในการติด

เชื:อจากการใกลชิ้ดผูต้อ้งสงสยัที<เขา้ข่ายในการป่วยจากการสแกนอุณหภูมิ 
 

2. ทฤษฏแีละวรรณกรรมทีBเกีBยวข้อง 
2.1  ราสเบอร์รี)พาย 

ราสเบอร์รี<พาย (Raspberry Pi) เป็นคอมพิวเตอร์ขนาดเลก็ที<จดั

อยู่ในกลุ่มคอมพิวเตอร์แบบฝังตวั (Embedded Computer) ถูกพฒันาขึ:น

ในสหราชอาณาจักร (UK) โดย Raspberry Pi Foundation รูปแบบเดิม

ออกแบบเพื<อเป้าหมายในการส่งเสริมการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์

คอมพิวเตอร์ขั:นพื:นฐานในโรงเรียนและในประเทศกาํลงัพฒันา [3] 

 

29 มม. 

จากขอบ 
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2.2  เครืBองอ่านและเขยีน RFID 

เครืBองอ่านและเขียน RFID หรือ RFID RC522 เป็นเครื<องที<ใช้

อ่านขอ้มูล หรือเขียนขอ้มูลลงบตัร RFID ซึ< งเครื<องที<ใชอ่้านและเขียนนี:จะ

ถูกแบ่งออกเป็นช่วงความถี<ที<รองรับ รวมถึงรวมถึงรองรับการอ่านเพียง

อยา่งเดียว หรือรองรับการเขียนดว้ย บัตร RFID หรือ แท็ก RFID (RFID 

Tag) ภายในจะประกอบไปดว้ย 2 ส่วน คือส่วนเก็บขอ้มูล และส่วนเสาร์

อากาศ ตวัแทก็นี:สามารถเก็บขอ้มูลไวไ้ดโ้ดยไม่ตอ้งใชพ้ลงังาน เมื<อมีการ

ส่งคลื<นวิทยุเขา้มาที<ตวัแท็ก ตวัแท็กก็จะส่งเป็นสัญญาณขอ้มูลกลบัไป 

แทก็ RFID จะถูกแบ่งออกเป็นช่วงความถี<ที<รองรับเช่นเดียวกบัเครื<องอ่าน

และเขียน และยงัแบ่งไดต้ามความจุของขอ้มูลอีกดว้ย [4] 

2.3. เครืBองวดัอณุหภูม ิGP100 

 เครื< องวดัอุณหภูมิอินฟราเรด Infrared Thermometer ช่วยคดั

กรองบุคคลที<มีอุณหภูมิเกินกาํหนดวดัไดจ้ากหน้าผากและหลงัมือ ระยะ

ตรวจวดัอุณหภูมิเหมาะสมระหว่าง 5 ถึง 10 เซนติเมตร หากตรวจพบ

อุณหภูมิเกินกาํหนด มีไฟ LED กระพริบ พร้อมเสียงเตือน นาน 10 วินาที 

ตรวจอุณหภูมิไดภ้ายใน 1 วินาที ความแม่นยาํในการตรวจอุณหภูมิอยู่ที< 

±0.2 องศา มีหนา้จอดิจิตอลในการแสดงอุณหภูมิแสดงหน่วยอุณหภูมิได้

ในทั:งองศาเซลเซียสกบัฟาเรนไฮต์ แรงดนัไฟฟ้าสําหรับใช้งาน 5V:DC  

(ใชส้าย USB) [5] 

2.4  งานวจิยัทีBเกีBยวข้อง 

“ประตูคดักรองคนไขอ้ตัโนมติั” ในงานวิจยัคนี:  มีวตัถุประสงคเ์พื<อ

ศึกษาและสร้างประตูคดักรองผูป่้วยโดยอตัโนมติัอย่างมีประสิทธิภาพ

สูงสุด เพื<อคดักรองผูป่้วยที<มีอุณหภูมิร่างกายสูงกว่าปกติ สามารถนับ

จาํนวนผูผ้่านประตูและสามารถพ่นนํ: ายาฆ่าเชื:อให้กับผูที้< เขา้ประตูคดั

กรองโดยทั<วไป ร่วมถึงสถานการณ์ที<เกิดการแพร่ระบาดของเชื:อไวรัส 

COVID-19 ประตูคดักรองผูป่้วยโดยอตัโนมติั อาํนวยความสะดวกในการ

คดักรองการเขา้ใหก้บับุคลากรที<อาจมีอาการอุณหภูมิร่างกายสูงกวา่ปกติที<

อาจเกิดจากการติดเชื:อไวรัส COVID-19 และช่วยป้องกนัไม่ให้มีผูติ้ดเชื:อ

ไวรัส COVID-19 เพิ<มขึ:น ในพื:นที<ที<มีจาํนวนบุคคลในการเขา้เป็นจาํนวน

มาก  อาทิ เช่น  โรงพ ยาบ าล  สถาน ที< ร าชการ  สถาน ศึกษ า  ฯลฯ 

ประหยดัเวลา และสะดวกสบายต่อการใชง้าน [6] 
3. วธีิดาํเนินการวจิยั 
3.1 การออกแบบและพฒันา 

การพฒันาประตูคดักรองผูป่้วยอตัโนมติั มีวิธีการออกแบบ

และพฒันาดงัรูปที< 1-5 

 
 

รูปที& 1  บลอ็กไดอะแกรมของการพฒันาประตูคดักรองผูป่้วยอตัโนมติั 

ส่วนที<  1 เป็นส่วนรับข้อมูล (Input) คือ เครื< องวดัอุณหภูมิ 

GP-100 ทาํหน้าที<สแกนอุณหภูมิ เมื<อใชมื้อแตะที<เครื<องวดัอุณหภูมิ แลว้

สแกน บตัรดว้ย RFID เพื<อใชต้รวจในการระบุตวัตนของผูใ้ชบ้ริการ 

ส่วนที< 2 เป็นส่วนประมวลผล (Process) คือ ราสเบอร์รี<พาย จะ

รับขอ้มูลจากเซนเซอร์เครื<องวดัอุณหภูมิและการสแกนบตัร RFID แลว้

นาํไปประมวลผลวา่ตรงกบัขอ้มูลในฐานขอ้มูลหรือไม่ เพื<อใชใ้นการระบุ

ตัวตนและเก็บข้อมูลอุณหภูมิ เวลาที< เข้าใช้บริการ แล้วจึงสั<งให้ส่วน

แสดงผลทาํงาน 

ส่วนที< 3 เป็นส่วนแสดงผล (Output) คือ เมื<อไดรั้บคาํสั<งจาก

ราสเบอร์รี<พายให้มอเตอร์ DC เป็นตัวควบคุมการทาํงานเปิด-ปิดของ

ประตู และแสดงผลผ่านจอ LCD กบัหลอดไฟ LED เพื<อใช้ในการบอก

สถานะการทาํงานของประตู จากนั:นจะแสดงผลขอ้มูลประวติัผูใ้ช้งาน 

ผา่นเวบ็ไซต ์

 
 

รูปที& 2   การออกแบบวงจรของการพฒันาประตูคดักรองผูป่้วยอตัโนมติั 

จากรูปที< 2 เครื<องสแกนอุณหภูมิ GP-100 ทาํหนา้ที<วดัอุณหภูมิ

ของผูใ้ช้ โดยเชื<อมต่อผ่านสาย USB ราสเบอร์รี<พายจะทาํหน้าที<อ่านค่า

ขอ้มูลที<ไดจ้ากเครื<อง GP-100 ผ่าน serial โดยเรียกใชผ้่าน function hex() 

จากนั:นนาํขอ้มูลที<ไดม้ากรองในส่วนที<ตอ้งการ โดยตอ้งแปลงเป็นตวัเลข

แลว้หารดว้ย 10 เพื<อให้ไดค่้าอุณหภูมิที<ตรงกบัเครื<องสแกนดงัตวัอยา่งรูป

ที<  3  ส่วนเซนเซอร์ RFID RC522 ทําหน้าที< อ่านข้อมูล RFID จากบัตร 

โมดูล L298n ทาํหน้าที<ควบคุมการเปิด-ปิดการทาํงานของมอเตอร์ และ

DC Motor 12V ทาํหน้าที< เปิด-ปิดไม้กั:นตรงทางเข้าโดยเชื<อมต่อโมดูล 

L298n ในการควบคุม โดยมีโครงสร้างของประตูทั: งสองด้านเท่ากัน 

ส่วนสูงของประตู 83.32 เซนติเมตร กวา้ง 20.32 เซนติเมตร และยาว 95.25 

เซนติเมตร โดยทาํจากไมแ้ละมีช่องว่างให้ติดตั: งสายไฟและบอร์ดราส

เบอร์รี<พายดงัรูปที< 4 

 
รูปที& 3   การอ่านค่าจากเครืAองสแกนอุณหภูมิ GP-100 
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รูปที& 4   การพฒันาประตูคดักรองผูป่้วยอตัโนมติั 

 
รูปที& 5  ผงังานการพฒันาประตูคดักรองผูป่้วยอตัโนมติั 

 จากรูปที< 5 เป็นแผนภาพ ER Diagram ของระบบ โดยมีสิทธิf

ผูดู้แลระบบสามารถเพิ<มขอ้มูลผูที้<ใชบ้ริการโดยผูกกบับตัร RFID เพื<อใช้

ในการสแกนเขา้ประตู และสามารถดูขอ้มูลผูเ้ขา้ใชบ้ริการ 

3.2  ผงังานการทาํงานของประตูคดักรองผู้ป่วยอตัโนมตั ิ

การออกแบบผังงานการทํางานของประตูคัดกรองผู้ป่วย

อตัโนมตั ิมีรายละเอียดดงันี:  

 
รูปที& 6  การพฒันาประตูคดักรองผูป่้วยอตัโนมติั 

จากรูปที< 6 เป็นการทาํงานในส่วนของระบบการพฒันาประตู

คดักรองผูป่้วยอตัโนมติัโดยเริ<มตน้ดว้ยการลงทะเบียนผูใ้ชโ้ดยการกาํหนด

ข้อมูลพื:นฐานผ่านเว็บเบราว์เซอร์ ส่วนแบบจาํลองจะทําการอ่านค่า

เซนเซอร์ของการสแกนอุณหภูมิ เมื<ออุณหภูมินอ้ยกวา่ 37.4 องศา จะแสดง

ไฟแจง้เตือนสีเขียว ถา้ไม่ใช่ จะแสดงไฟแจง้เตือนสีแดง แลว้ทาํการสแกน

บตัร RFID จากนั:นระบบจะตรวจสอบขอ้มูลผูใ้ชแ้ละบนัทึกขอ้มูล จากนั:น

ประตูอตัโนมติัเปิด แลว้ทาํการตรวจสอบความตอ้งการปิดเครื<องหรือไม่ 

หากใช่ระบบจะจบการทาํงาน หากไม่ใช่จะกลบัไปทาํงานที<จุดเริ<มตน้ใหม่ 

 
รูปที& 7  ผงังานการทาํงานของผูดู้แลระบบ 

จากรูปที< 7 เป็นการทาํงานของรายการขอ้มูลผูดู้แลระบบ เมื<อ

เขา้สู่หนา้แรกของการทาํรายการขอ้มูลผูดู้แลระบบ จะมีรายการใหเ้ลือก 2 

รายการ คือ เพิ<ม ลบ แกไ้ขขอ้มูลเจา้หน้าที< และรายงานประวติัผูใ้ช้งาน 

เมื<อทาํรายการเสร็จตอ้งการกลบัสู่หน้าหลกัหรือจะออกจากระบบ หาก

ไม่ใช่จะกลบัไปทาํงานที<จุดเริ<มตน้ของโปรแกรม 

4. ผลการวจิยั และอภปิรายผล 
ในการวิจยัไดพ้ฒันาตน้แบบประตูคดักรองผูป่้วยอตัโนมติัดงัรูปที< 3 

โดยมีผลการทดลองดงันี:  

 
รูปที& 8   ประตูคดักรองผูป่้วยอตัโนมติั 

 

 
รูปที& 9   หนา้เวบ็ไซต ์

4.1  การทดลองประสิทธิภาพการเปิด-ปิดประตูของมอเตอร์ 

 ขั: นตอนการทดลองประสิทธิภาพการเปิด-ปิดประตูของ

มอเตอร์ ของการพฒันาประตูคดักรองผูป่้วยอตัโนมติั ไดแ้สกนอุณหภูมิ 
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เพื<อทาํการทดสอบกบัมอเตอร์ในการเปิด-ปิดของประตู โดยจะตรวจการ

เปิด-ปิดของประตูทั:งหมด 10 ครั: งมีผลการทดลองดงันี:  

ตารางที& 1  การทดลองประสิทธิภาพการเปิด-ปิดประตูของมอเตอร์ 

จากผลการทดลองขา้งตน้พบว่า การสแกนของอุณหภูมิที<ต ํ<า

กวา่ 37.4 จาํนวน 7 ครั: ง สามารถเปิดประตูไดทุ้กครั: ง การสแกนอุณหภูมิที<

สูงกว่า 37.4 จาํนวน 3 ครั: ง ประตูไม่เปิด ผลความถูกตอ้งคิดเป็นร้อยละ 

100  

4.2  การทดลองประสิทธิภาพการอ่านค่า RFID 

 ขั:นตอนการทดลองประสิทธิภาพการตรวจจบัตวับตัร RFID 

ของการพฒันาประตูคดักรองผูป่้วยอตัโนมติัไดน้าํบตัร RFID จาํนวน 10 

ใบ มาทาํการทดสอบกบัโมดูล RFID RC522 มีผลการทดลองดั:งนี:  

ตารางที& 2  ผลการทดลองเซ็นเซอร์วดัอุณหภูมิ GP-100 

 ผลจากการทดลองข้างต้นพบว่า เซนเซอร์อ่านบัตร RFID 

สามารถอ่านค่าไดถู้กตอ้ง 7 ครั: ง คิดเป็นร้อยละ 70.00 สาเหตุของการเกิด

ความผดิพลาดของเซนเซอร์ตรวจจบัตวับตัรอาจเกิดจากเซนเซอร์ตรวจจบั

บัตรและโมดูล RFID ไม่ตรงกับฐานข้อมูลที< มีในระบบทําให้ผลการ

ทดลองเกิดความผดิพลาดขึ:น 

4.3  ผลประเมนิความพงึพอใจต่อการใช้งานของผู้ดูแลระบบ 

การประเมินความพึงพอใจในการใช้งานระบบของผูดู้แล

ระบบมีรายการประเมินไดแ้ก่ 1) ระบบใชง้านง่ายและไม่ซบัซอ้น 2) ความ

รวดเร็วในการตอบสนองของระบบ 3) ความแม่นยาํของการสแกน RFID 

ในการบนัทึกขอ้มูล  4) ความถูกตอ้งของการคน้หาขอ้มูล 5) การจดัวาง 

องคป์ระกอบของเวบ็ การประเมินโดยผูดู้แลระบบ จาํนวน 10 คนงานวิจยั

นี: ไดแ้ปลผลประสิทธิภาพของค่าเฉลี<ย 5 ระดบั คือ มากที<สุด มาก ปาน

กลาง นอ้ย นอ้ยที<สุด  

ผลการประเมินความพึงพอใจในการใชง้านระบบของผูดู้แล

ระบบ พบว่า การพฒันาประตูคดักรองผูป่้วยอตัโนมติัอยู่ในระดบัมาก 

(ค่าเฉลี<ย = 4.34, ค่าเบี<ยงเบน มาตรฐาน = 0.64)  

 

4.4  อภิปรายผล 

 จากผลการทดลองการพฒันาประตูคดักรองผูป่้วยอตัโนมติั 

ตน้แบบประตูคดักรองผูป่้วยสามารถสแกนอุณหภูมิผูที้<เขา้ประตูไดต้าม

ขอบเขตของงานวจิยั ซึ< งสรุปไดว้า่ การพฒันาตน้แบบประตูคดักรองผูป่้วย

อตัโนมติั นั:นมีประสิทธิภาพในการใชง้าน สามารถนาํไปเป็นตน้แบบใน

การใชง้านต่อไป 

5. กติตกิรรมประกาศ 
ในงานการพัฒนาต้นแบบประตูคัดกรองผู ้ป่วยอัตโนมัติ

ขอขอบพระคุณมหาวิทยาลยัราชภฏัอุบลราชธานีที<ได ้เห็นความสําคญั 

ของงานวจิยันี:และไดอ้นุมติังบวจิยัใหส้ามารถทาํงานวจิยัชิ:นนี: 
เอกสารอ้างองิ 

[1] สนุก. “สรุปทุกเรืBอง ไวรัสโคโรนา หรือ โควิด-19 คืออะไร? อาการ

เป็ น อ ย่ างไร?”. เข้า ถึ ง เมื< อ  1 มิ ถุน ายน  2563. เข้า ถึ งได้จ าก 

https://www.sanook.com/health/20609/ 

[2] วกิิพีเดีย. “ไวรัสโคโรนา”. เขา้ถึงเมื<อ 1 มิถุนายน 2563. เขา้ถึงไดจ้าก  

https://th.wikipedia.org/wiki/ไวรัสโคโรนา#cite_note-6 

[3] ทอมมี< บล็อก. “ทาํความรู้จกั Raspberry Pi”. เขา้ถึงเมื<อ 1 มิถุนายน 

2563.  เข้า ถึ งได้จ าก  : https://www2.crma.ac.th/itd/Know/RBPI/ 

index.asp 

[4] ร้านไอโอเอ็กซ์ฮ๊อบ “RFID RC522”.เขา้ถึงเมื<อ 1 มิถุนายน 2563. 

เขา้ถึงไดจ้าก : https://www.ioxhop.com.  2560. 

[5] บริษทั คอมคิวบ ์จาํกดั “เครืBองวัดอุณหภูมิ”.เขา้ถึงเมื<อ 1 มิถุนายน 

2563. เข้าถึงได้จาก : https://www.comcube.co.th/cat/temperature/ 

2562. 

[6] วิทยาลยัอาชีพบางสะพาน. “ประตูคัดกรองคนไข้อัตโนมัติ”. เขา้ถึง
เมื<อ 28 มกราคม 2565. เขา้ถึงไดจ้าก http://www.thaiinvention.net 

/detail.php?p=cHJvamVjdF9pZD01NzM0NCZjZmdfaWQ9Mz

UmY29tcGV0X2lkPTE=&cond=JnNfY29tcGV0PTE= 

ลาํดบั อุณหภูมิ สถานะเปิด - ปิด ผลความถูกตอ้ง 

1 37.0 เปิด √ 

2 35.2 เปิด √ 

3 35.4 เปิด √ 

4 36.3 เปิด √ 

5 36.1 เปิด √ 

6 37.5 ปิด √ 

7 37.4 ปิด √ 

8 36.5 เปิด √ 

9 37.5 ปิด √ 

10 36.5 เปิด √ 

เฉลี<ย ร้อยละ 100.00 

ลาํดบั รหสับตัร สถานะ ผลความ

ถูกตอ้ง 

1 470503228239 อ่าน √ 

2 278733190226 อ่าน √ 

3 359782254178 ไม่อ่าน × 

4 236985665201 อ่าน √ 

5 456985110210 อ่าน √ 

6 469858745413 อ่าน √ 

7 269855121235 ไม่อ่าน × 

8 215854785363 อ่าน √ 

9 225901539783 ไม่อ่าน × 

10 485621516518 อ่าน √ 

เฉลี<ย ร้อยละ 70.00 
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ตู้อบแห้งไส้เดือนแบบอตัโนมัติด้วยรังสีอนิฟราเรด 
Automatic Infrared Earthworm Drying Cabinet 

ยศพนธ์ เดโชพล  พันตรี โคมพิทยา  ธทีัต ดลวิชัย   

สาขาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสุรนารี goldgear65@npu.ac.th 

 
บทคัดย่อ 

  บทความน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือออกแบบและสร้างตูอ้บแห้งไส้เดือน
แบบอตัโนมติัดว้ยรังสีอินฟราเรด รวมถึงออกแบบระบบควบคุมอุณหภูมิ 
ความช้ืนอตัโนมติั เพ่ือศึกษาการอบไส้เดือนด้วยตู ้อบแห้งไส้เดือนแบบ
อัตโนมัติด้วยรังสีอินฟราเรด เพ่ือเปรียบเทียบกับการตากไส้เดือนด้วย
แสงแดดธรรมชาติ จากผลการทดลองการตากแห้ง พบว่า การตากแห้ง
ไส้เดือนดว้ยวิธีการตากแดดธรรมชาติสามารถลดความช้ืนภายในไส้เดือน
น ้ าหนั ก เร่ิมต้น  100 กรัม  เห ลื อ  44.70 ก รัม  จากความ ช้ืน  56.03% 
(มาตรฐานเปียก) เหลือความช้ืนในไส้เดือน 28.63 % (มาตรฐานเปียก) ใช้
เวลาในการตากแห้ง  8 ชัว่โมง การอบแห้งไส้เดือนดว้ยตูอ้บแห้งไส้เดือน
แบบอัตโนมัติด้วยรังสีอินฟราเรด พบว่า อุณหภูมิท่ีเหมาะสมในการ
อบแห้งอยู่ท่ี 70°C สามารถลดความช้ืนภายในไส้เดือนน ้ าหนักเร่ิมตน้ 100 
กรัม เหลือ 42.6 กรัม จากความช้ืน 54.20% (มาตรฐานเปียก) เหลือ
ความช้ืน 26.13% (มาตรฐานเปียก) ใช้เวลาในการอบแห้ง 5 ชั่วโมง เมื่อ
เปรียบเทียบระหว่างการตากแดดด้วยแสงแดดธรรมชาติกับการอบแห้ง
ดว้ยตูอ้บแห้งไส้เดือนแบบอตัโนมติัดว้ยรังสีอินฟราเรด จะเห็นไดว่้าตูอ้บ
ไส้ เดือนแบบอัตโนมัติด้วยรังสีอินฟราเรดสามารถลดความช้ืนจาก
ไส้เดือนได้เร็วกว่าตากแดดธรรมชาติ และลกัษณะของไส้เดือนจะยงัคง
สภาพเป็นตามท่ีตลาดตอ้งการ 

ค าส าคัญ: ไส้เดือน ตูอ้บแห้ง ความช้ืน 

Abstract 
This article aims to design and build an automatic infrared 

earthworm drying cabinet as well as to design a temperature control 
system and automatic humidity to study the drying of the earthworms 
with an automatic infrared earthworm drying cabinet to compare with 
the drying of the earthworms in natural sunlight. From the results of the 
drying experiment, it was found that drying the earthworms by natural 
sunlight method can reduce the humidity inside the earthworms starting 
from 100 gram to 44.70 gram, from 56.03% humidity (wet standard) to 
28.63% humidity (wet standard) and drying time 8 hours. The drying of 
the earthworms in an automatic infrared earthworm drying cabinet 
revealed that the optimum drying temperature of 70 °C was able to 
reduce the humidity inside the 100-gram original weight earthworm to 

42.6 gram, from humidity 54.20% (wet standard) to 26.13% humidity 
(wet standard) and drying time 5 hours. Comparison between drying in 
natural sunlight and drying with automatic infrared earthworm drying 
cabinet, the automatic infrared earthworm drying cabinet can reduce the 
humidity of the earthworm faster than natural sunlight, and the 
characteristics of the earthworm will be in demand in the market. 

Keywords:  Earthworm, Drying Cabinet, Humidity 

1. ข้อมูลท่ัวไป 

ไส้เดือนนบัไดว่้าเป็นสัตวเ์ศรษฐกิจชนิดหน่ึงท่ีหลาย ๆ คนอาจจะไม่
นึกถึง โดยมีการเลี้ยงและจ าหน่ายผลผลิตหรือผลิตภณัฑ์ท่ีไดจ้ากไส้เดือน
หลากหลายรูปแบบ เช่น ตวัไส้เดือน ปุ๋ ยมูล ไส้เดือน น ้ ามูลไส้เดือน และ
น ้าหมกัจากมูลไส้เดือน ประกอบกบัการเอาใจใส่ต่อสุขภาพของประชาชน
ท่ีนิยมบริโภควตัถุดิบท่ีปราศจากสารเคมี จึงมีการน าผลิตผลจากไส้เดือน
มาใชใ้นการท าเกษตรกรรมท่ีปลอดสารเคมีส่งผลให้มีการประกอบอาชีพ
ฟาร์มไส้เดือนในหลาย ๆ พ้ืนท่ี นอกจากน้ีไส้เดือนเป็นส่ิงมีชีวิตท่ีน ามา
เป็นอาหารสัตว์น ้ าโดยตรง โดยมีคุณสมบัติท่ีน่าสนใจเพราะไส้เดือน มี
ปริมาณโปรตีน 65-70 เปอร์เซ็นต ์ประกอบดว้ยกรดอะมิโนท่ีจ าเป็น ไดแ้ก่ 
ไลซีน และเมทไธโอนิน ไขมัน 6-8 เปอร์เซ็นต์ คาร์โบไฮเดรต 12-14 
เปอร์เซ็นต์ และยงัมีแร่ธาตุวิตามิน นับไดว่้าไส้เดือนเป็นอาหารท่ีมีคุณค่า
ทางโภชนาการสูงชนิดหน่ึงเหมาะส าหรับการน าเป็นอาหารสัตวน์ ้ า มีสัตว์
น ้ าหลายชนิดท่ีมีการให้ไส้เดือนเป็นอาหาร เช่น กุ้งเครยฟิ์ช ปลามังกร 
ปลาคาร์ฟ ปลาเทวดา ปลาหมอสี เป็นตน้ เพื่อให้สัตวน์ ้ ามีสีสันสวยงาม 
หรือกระตุน้ความสมบูรณ์ของเซลลสื์บพนัธ์ 

   ไส้เดือนเป็นสัตวใ์นไฟลมั Anneilida มีลกัษณะเป็นล า ตวัเป็นปลอ้ง 
แพร่กระจายอยู่ในทุกทวีป พบว่ามีมากกว่า 10,000 ชนิด ท่ีพบกระจายอยู่
ทัว่โลก และในประเทศไทยพบว่ามีมากกว่า 31 ชนิด มีอยู่  4 ชนิด ท่ีไดรั้บ
ความนิยมในการเพาะเลี้ ยงทั่วโลกได้แก่  Eisenia fetida, Lumbricus 
terrestris, Perionyx excavatus และ Eudrilus eugeniae โดยชนิดท่ีได้รับ
ความนิยมน ามาเพาะเลี้ยง เพื่อย่อยสลายสารอินทรียแ์ละการท าปุ๋ ยชีวภาพ 
ไดแ้ก่ E. eugeniae หรือท่ีรู้จกักนัในนาม "African Nightcrawler" (AF) [1] 
พบว่าในปัจจุบนัไส้เดือนดินยงัสามารถน ามาสร้างอาชีพให้กบัชุมชนและ
ยงัสร้างรายได้ให้กับชาวบา้นโดยท าการแปรรูป โดยการท าไส้เดือนตาก
แห้งเพ่ือเพ่ิมมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์และส่งออกไปขายต่างประเทศ เช่น 
ประเทศจีน ฮ่องกง ไตห้วนั ในราคากิโลกรัมละ 600 - 900 บาท และใน
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การตากแห้งไส้เดือนโดยใช้แสงแดดจะมีปัญหาในช่วงฤดูฝนจะท าให้
ไส้เดือนท่ีตากไม่แห้งและไส้เดือนเกิดความช้ืน เช้ือรา ท าให้เกิดความ
เสียหายกับไส้เดือนท่ีตากไว้ และไม่สามารถจดัส่งไส้เดือนได้ตามเวลา 
การอบแห้งมีความส าคญัต่อชาวบา้นท่ีตอ้งการแปรรูป หรือการเก็บรักษา 
ด้วยการน ามาอบแห้งห รือตากแห้ง ซ่ึงการตากแห้งเป็นการท าให้
ผลิตภณัฑ์แห้งดว้ยใชค้วามร้อนจากแสงแดดสามารถท าไดง่้าย แต่ตอ้งใช้
เวลานาน ใชพ้ื้นท่ีในการตากค่อนขา้งมาก และมีปัญหาเร่ืองความสะอาด 
[2] ผลผลิตท่ีได้มีสีซีด ผิวเห่ียวย่น และมีกลิ่นเหม็นสาบ ซ่ึงส่งผลให้ไม่
เป็นท่ีตอ้งการของตลาด โดยในปัจจุบนัยงัมีการเลือกใชแ้หล่งพลงังานท่ี
เหมาะสมในกระบวนการอบแห้งเพ่ือเป็นทางเลือกส าหรับผูป้ระกอบการ 
ท่ีจะเลือกใชใ้นกระบวนการอบแห้งและเทคนิคการอบแห้งมีหลายอย่าง 
เช่น การอบแห้งดว้ยพลงังานแสงอาทิตย ์[3] การอบแห้งจากความร้อนชีว
มวล การอบแห้งโดยใช้พลงังานแสงอาทิตยร่์วมกับเช้ือเพลิงชีวมวล [4] 
รวมทั้งการอบแห้งดว้ยรังสีอินฟราเรดหรือลมร้อน [5] ซ่ึงการอบแห้งดว้ย
วิธีน้ีช่วยลดระยะเวลาการอบแห้ง และลดการหดตวัของผลิตภณัฑ์ไดเ้ป็น
อย่างดี  อีกทั้งการให้ความร้อนท่ีสูง ส่งผลให้อตัราการอบแห้งเร็วขึ้นจึง
เหมาะกบัการอบวสัดุท่ีมีความช้ืนสูง ซ่ึงพลงังานจากรังสีอินฟราเรดจะถูก
แผ่ไปยงัวสัดุ ส่งผลให้โมเลกุลของน ้ าภายในวสัดุสั่น และเกิดความร้อน
ขึ้น ซ่ึงจะท าให้อุณหภูมิภายในวสัดุสูงกว่าอุณหภูมิท่ีผิว [6] จุดเด่นขอ้น้ีท า
ให้ผิวภายนอกวสัดุไม่เห่ียวย่นท าให้เป็นท่ีตอ้งการของทอ้งตลาด และยงั
ช่วยให้มีอตัราการอบแห้งท่ีสูง ลดระยะเวลาการอบแห้งและพลงังานท่ีใช้
ดว้ย  

  จากการศึกษาท าให้ผูวิ้จยัเกิดความสนใจและมีแนวคิดท่ีจะออกแบบ 
สร้างตูอ้บแห้งไส้เดือนแบบอตัโนมติัด้วยรังสีอินฟราเรด ในการทดลอง
ประสิทธิภาพของตู้อบแห้ง เพ่ือหาอัตราการอบแห้งและความช้ืนของ
ไส้เดือนท่ีเหลือหลงัจากการอบแห้ง โดยตูอ้บแห้งไส้เดือนแบบอตัโนมติั
ดว้ยรังสีอินฟราเรด เป็นลกัษณะการพาความร้อนดว้ยวิธีการบงัคบัอากาศ
ท่ีอาศยัแรงดันจาก พดัลมไปยงัไส้เดือนท่ีตอ้งการอบแห้ง มีการควบคุม
อุณหภูมิให้คงท่ีซ่ึงจะส่งผลต่อปริมาณความช้ืนท่ีเหลือและอตัราความเร็ว
ในการอบแห้ง มีการน าอากาศร้อนหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่เพ่ือให้คง
ความแห้งของไส้เดือน ช่วยลดการเกิดเช้ือรา รักษาคุณภาพของไส้เดือน 
ลดระยะเวลาและประหยดัค่าใชจ่้าย ตลอดจนท าให้ไส้เดือนมีมูลค่าเพ่ิมขึ้น 
ซ่ึงมีขอ้ดีกว่าการอบแห้งดว้ยวิธีอ่ืน คือ การใช้รังสีอินฟราเรดและการใช้
พดัลมดูดความช่ืนควบคู่กัน จะท าให้ความร้อนคงท่ีและทัว่ถึง ส่งผลให้
ไส้เดือนมีคุณภาพท่ีดีกว่าทั้งด้านความช้ืน รูปทรงไส้เดือน ความสะอาด
ถูกสุขลกัษณะ และระยะเวลาท่ีควบคุมได ้โดยไม่ขึ้นอยูก่บัปัจจยัภายนอก  

  
รูปท่ี 1 การตากไส้เดือนดว้ยวิธีการทางธรรมชาติ 

นอกจากน้ียงัพบว่าการตากไส้เดือนโดยใชค้วามร้อนจากแสงแดดตาม
ธรรมชาติจะมีปัจจยัภายนอกท่ีเป็นปัญหา เช่น สภาพอากาศ อุณหภูมิท่ีไม่
คงท่ี และพ้ืนท่ีในการตากตอ้งใช้ลานกวา้ง หากเทียบกับตูอ้บท่ีออกแบบ 
ในปริมาณไส้เดือนท่ีเท่ากนั ตอ้งใชล้านในการตากกวา้งกว่าอบในตู ้3 เท่า  

2. ทฤษฎีและหลักการออกแบบ 
การออกแบบและสร้างตู้อบแห้งด้านโครงสร้าง 

การออกแบบตูอ้บแห้งท่ีน าเสนอ ดงัแสดงในรูปท่ี 2 จะประกอบดว้ย
ขนาดของตู้อบแห้งท่ีสามารถอบไส้เดือนได้คร้ังละ 5 กิโลกกรัม จะ
ออกแบบให้มีขนาด กวา้ง 1.20 เมตร x ยาว 1.80 เมตร x สูง 1.80 เมตร 
(รวมขาตั้ง) โดยการออกแบบลกัษณะของตูอ้บแห้งจะใชพ้ลงังานจากรังสี
อินฟราเรดซ่ึงจะถูกแผไ่ปยงัวสัดุโดยจะส่งผลให้โครงสร้างโมเลกุลของน ้ า
ภายในวสัดุสั่น และเกิดความร้อนขึ้น ซ่ึงจะส่งผลให้อุณหภูมิภายในวสัดุ
สูงกว่าอุณหภูมิท่ีผิว โดยแหล่งความร้อนท่ีไดอ้อกแบบจะไดม้าจากหลอด
ฮิตเตอร์อินฟราเรด จ านวน 2 หลอด รวมขนาด 4,000 วตัต์ ติดตั้งภายใน
ตูอ้บแห้ง และมีพดัลมระบายความช้ืนออกจากตูอ้บแห้งจ านวน 2 ตวั  

  
รูปท่ี 2 โครงสร้างตูอ้บแห้งท่ีน าเสนอ 

ระบบควบคุมอณุหภูมแิละความช้ืน 
การท างานของระบบควบคุมอุณหภูมิ และความช้ืน ภายในตูอ้บแห้ง

ไส้เดือนแบบอตัโนมติัด้วยรังสีอินฟราเรด จะใช้บอร์ด Arduino Uno R3 
เพื่อควบคุมการท างานของระบบ โดยจะมีสัญญาณน าเขา้ 3 ส่วน ได้แก่ 
เซนเซอร์วดัอุณหภูมิ เซนเซอร์วดัความช้ืน และปุ่ มปรับค่าอุณหภูมิ และ
ความช้ืน สัญญาณน าออก 2 ส่วน ได้แก่ จอแสดงผล และดีเลย ์ส าหรับ
ควบคุมการ เปิด-ปิด หลอดอินฟราเรด ในการให้ความร้อน และควบคุม
พดัลมท่ีใชใ้นการดูดความช้ืนออกจากตูอ้บแห้ง ดงัแสดงในรูปท่ี 3 

Delay 

5VDC

Display  
รูปท่ี 3 ชุดระบบควบคุมอุณหภูมิและความช้ืน 
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หลักการท างานตู้อบแห้ง 

  การท างานของตูอ้บแห้งท่ีออกแบบ จะมีหลกัการท างานดังรูปท่ี 4 
โดยเร่ิมตน้เมื่อท าการเปิดเคร่ือง จะมีเซ็นเซอร์สองชุด โดยเซ็นเซอร์ชุด
แรกจะท าหน้าท่ีในการวดัความช้ืน และเซ็นเซอร์ชุดสองจะท าหน้าท่ีใน
การวดัค่าอุณหภูมิ โดยการท างานของเซ็นเซอร์ชุดแรกจะท าการวดัค่า
ความช้ืน หากความช้ืนมีค่ามากกว่า 80% จะท าการสั่งการให้พัดลมท่ี
ติดตั้งภายในท าการดูดอากาศออกเพื่อให้อุณหภูมิภายในตูอ้บเป็นไปตามท่ี
ตอ้งการ และหากความช้ืนต ่ากว่า 80% ก็จะท าการสั่งให้พดัลมปิด และใน
การท างานของเซ็นเซอร์ชุดสองจะท าการวดัค่าอุณหภูมิตามท่ีไดอ้อกแบบ
ไว ้คือ 50 ˚C ซ่ึงเป็นอุณหภูมิท่ีเหมาะสมในการอบแห้งไส้เดือน โดยเมื่อ
อุณหภูมิน้อยกว่า 50 ˚C ระบบท่ีออกแบบไวจ้ะสั่งการให้หลอดอินเตอร์
อินฟาเรดท างาน แต่หากอุณหภูมิสูงกว่า 50 ˚C ระบบจะสั่งให้หลอด
อินเตอร์อินฟาเรดหยุดการท างาน จากนั้ นระบบจะท าการตรวจสอบ
ความช้ืนและอุณหภูมวินรอบระบบการท างานแบบน้ีต่อไป 

 
รูปท่ี 4 แผนผงัแสดงการท างานของตูอ้บแห้งท่ีน าเสนอ   

การวิเคราะห์ข้อมลู 
  กระบวนการอบแห้งวสัดุช้ืนใด ๆ ณ ตวัแปรหน่ึงสามารถบ่งบอกถึง

คุณภาพของวสัดุท่ีผ่านการอบแห้งไดว่้ามีมาตรฐานตามท่ีก าหนดหรือไม่
คือ ปริมาณความช้ืนท่ีเหลือในวสัดุ ซ่ึงเป็นการวดัปริมาณน ้ าท่ีเหลือใน
วสัดุซ่ึงจะบอกค่าเป็นเปอร์เซ็นต์ความช้ืน ซ่ึงสามารถค านวณได้ 2 วิธี 
ไดแ้ก่ วิธีท่ี 1 ปริมาณความช้ืนมาตรฐานเปียก และวิธีท่ี 2 ปริมาณความช้ืน
มาตรฐานแห้ง แสดงดงัสมการท่ี (1) และ (2) ตามล าดบั [7]  
 

        1. ปริมาณความช้ืนมาตรฐานเปียก  

                         
( )

100W

w d
M

w

−
=                                    (1)                      

         2. ปริมาณความช้ืนมาตรฐานแห้ง  

                         
( )

100d

w d
M

d

−
=                                    (2)   

                             
  เมื่อ    Mw  คือ  เปอร์เซ็นตค์วามช้ืนมาตรฐานเปียก  

 Md  คือ  เปอร์เซ็นตค์วามช้ืนมาตรฐานแห้ง  
 w  คือ  เร่ิมตน้ของวสัดุช้ืน (kg)  
 d  คือ  น ้าหนกัวสัดุแห้ง (kg) 

3. ผลการทดลอง 
ตูอ้บแห้งไส้เดือนแบบอตัโนมติัด้วยรังสีอินฟราเรดท่ีได้พฒันาและ

ออกแบบจะท าจากกระจกใสโดยรอบและแปะทับด้วยสังกะสี เพ่ือช่วย
ควบคุมการสะทอ้นของแสงท่ีส่งผลต่อความร้อนภายในตูอ้บแห้ง โดยตวั
ตูอ้บแห้งท่ีน าเสนอมีขนาด กวา้ง 1.20 เมตร ยาว 1.80 เมตร สูง 1.00 เมตร 
และมีกระจกใส หนา 0.4 ซ.ม. สังกะสี หนา 0.2 ซ.ม. ด้านหน้าตูอ้บและ
ด้านบนบุด้วยชนวนกันความร้อน เพ่ือช่วยในการกระจายตวัของความ
ร้อนให้มีความสม ่าเสมอ ดังแสดงในรูปท่ี 5 และ โครงสร้างภายใน จะ
ประกอบดว้ย หลอดอินฟาเหรด 2 หลอด ขนาด 4,000 วตัต์ พดัลมระบาย
ความร้อน 2 ตัว ซ่ึงควบคุมการท างานโดยระบบควบคุมอุณหภูมิและ
ความช้ืน จากบอร์ด Arduino Uno R3 ดงัแสดงในรูปท่ี 6    

 

 
รูปท่ี 5 โครงสร้างภายนอกตูอ้บแห้งไส้เดือนแบบอตัโนมตัิดว้ยรังสีอินฟราเรด 

 

 
รูปท่ี 6 โครงสร้างภายในตูอ้บแห้งไส้เดือนแบบอตัโนมตัิดว้ยรังสีอินฟราเรด 
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  ในการทดสอบจะใชไ้ส้เดือน น ้ าหนัก 100 กรัม โดยท าการทดสอบ
โดยวิธีการตากดว้ยแสงแดดธรรมชาติเปรียบเทียบกบัการใชตู้อ้บแห้งแบบ
อตัโนมติัดว้ยรังสีอินฟราเรดท่ีไดพ้ฒันาและออกแบบ พบว่า การตากแห้ง
ไส้เดือนดว้ยวิธีการตากแดดธรรมชาติสามารถลดความช้ืนภายในไส้เดือน
น ้าหนกั 100 กรัม เหลือ 44.70 กรัม จากความช้ืน 56.03% (มาตรฐานเปียก) 
เหลือความช้ืนในไส้เดือน 28.63 % (มาตรฐานเปียก) ใช้เวลาในการตาก
แห้ง  8 ชัว่โมง และเมื่อท าการทดลองดว้ยตูอ้บแห้งไส้เดือนแบบอตัโนมติั
ดว้ยรังสีอินฟราเรด พบว่า อุณหภูมิท่ีเหมาะสมในการอบแห้งอยู่ท่ี 70 °C 
สามารถลดความช้ืนภายในไส้เดือนน ้ าหนกั 100 กรัม เหลือ 42.6 กรัม จาก
ความช้ืน 54.20% (มาตรฐานเปียก) เหลือความช้ืน 26.13% (มาตรฐาน
เปียก) ใชเ้วลาในการอบแห้ง 5 ชัว่โมง โดยท่ีลกัษณะผิวของไส้เดือนท่ีได้
จะยงัคงสภาพเป็นตามท่ีตลาดตอ้งการ ดงัแสดงในรูปท่ี 7  

  
รูปท่ี 7 ไส้เดือนท่ีผ่านกระบวนการอบแห้งดว้ยตูอ้บแห้งท่ีน าเสนอ 

สรุป 
  จากการออกแบบตูอ้บแห้งแบบอตัโนมติัดว้ยรังสีอินฟราเรดท่ีผูวิ้จยั

ได้พฒันาขึ้น พบว่า ตูอ้บแห้งแบบอตัโนมติัด้วยรังสีอินฟราเรด สามารถ
ลดระยะเวลาในการผลิตรวดเร็วกว่าการตากแห้งดว้ยวิธีการธรรมชาติ โดย
ยงัคงขนาดและน ้ าหนักท่ีใกล้เคียงกับกระบวนการตากแห้งด้วยวิธี
ธรรมชาติแบบเดิม และคงให้ค่าความช้ืน (มาตรฐานเปียก) ท่ีมีความช้ืน
แห้งดีกว่าเดิม คือ ไส้เดือนน ้าหนัก 100 กรัม ตากดว้ยวิธีธรรมชาติน ้าหนัก
ไส้เดือนจะเหลือ 44.70 กรัม จากความช้ืน 56.03% (มาตรฐานเปียก) เหลือ
ความช้ืนในไส้เดือน 28.63 % (มาตรฐานเปียก) ใชเ้วลาในการตากแห้ง  8 
ชัว่โมง และส าหรับการใช้ตูอ้บแห้งแบบอตัโนมติัดว้ยรังสีอินฟราเรด ท่ี
ผูวิ้จยัพฒันาและออกแบบ ทดลองโดยใช้ไส้เดือนน ้ าหนักเท่ากนั คือ 100 
กรัม เมื่อผ่านกระกวนการอบดว้ยตูอ้บแห้ง น ้ าหนักไส้เดือนจะเหลือ 42.6 
กรัม จากความช้ืน 54.20% (มาตรฐานเปียก) เหลือความช้ืน 26.13% 
(มาตรฐานเปียก) และใชเ้วลาในการอบแห้ง 5 ชัว่โมง ซ่ึงใชเ้วลาน้อยกว่า 
และยงัคงค่าน ้าหนักและความช้ืน (มาตรฐานเปียก) ท่ีใกลเ้คียงกบัการตาก
แห้งด้วยกระบวนการธรรมชาติ โดยยงัคงลักษณะขนาดและผิวของ
ไส้เดือนเหมือนกบัการตากดว้ยวิธีการทางธรรมชาติ และมีความคุม้ค่าใน
การออกแบบทั้งดา้นราคาท่ีถูกและผูส้นใจสามารถสร้างไดด้ว้ยตนเอง จาก
การหาซ้ือวสัดุจากทอ้งตลาดทัว่ไป จึงเหมาะสมท่ีจะน ามาพฒันาต่อยอด
ใชง้านในชุมชนต่อไป  
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การจัดการเรียนการสอนและ ความพงึพอใจท่ีมีต่อการจัดส่งวัสดุและอุปกรณ์ท่ีจัดให้ 

นักศึกษาเรียนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเช้ือไวรัสโคโรนา 2019  

Educating management and satisfaction of delivering and providing equipment for educational propose,  

under the circumstances of COVID-19 pandemic

 

 

บทคัดย่อ 

บทความน้ี  น าเสนอการจดัการเรียนการสอนและความพึงพอใจท่ีมี 
ต่อการจดัส่งวสัดุและอุปกรณ์ท่ีจดัให้นักศึกษาเรียนในสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดต่อเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ของนักศึกษาสาขาวิศวกรรม
อิ เล็กทรอนิ ก ส์ และโทรคมน าคม  คณะ วิศวกรรมศาสต ร์และ
สถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  ใน
รายวิชาหัวข้อเลือกทางวิศวกรรมโทรคมนาคม (Selected Topics in 
Telecommunication Engineering) รหั ส วิ ช า         504-44-19 จ าน วน
นักศึกษาท่ีลงทะเบียนในรายวิชา 19 คน ภาคการเรียนท่ี  1 ปีการศึกษา 
2564 ผลการประเมินความพึงพอใจในภาพรวมท่ีมีต่อการจดัส่งวสัดุและ
อุปกรณ์ท่ีจัดให้นักศึกษาเรียนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคติดต่อเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 อยูใ่นเกณฑ์มากท่ีสุด ในระดบัคะแนน 
4.60 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานกลุ่มตวัอยา่งอยูท่ี่ 0.524         
 

ค าส าคัญ: วสัดุ, อุปกรณ์, ไวรัสโคโรนา 2019, lockdown 

Abstract 
This article presents educational management and satisfaction of 

delivering and providing equipment for educational propose, under the 
circumstances of the COVID-19 pandemic in the Selected Topics in 
Telecommunication Engineering course code 504-44-19 of Electronics 
and Telecommunications Engineering, Faculty of Engineering and 
Architecture, Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi. 
The sample consisted of 19 students enrolled in the course of the first 
semester of the year 2021. The result of the overall satisfaction 
assessment of delivering and providing materials and equipment for the 

students during the pandemic of COVID-19 has the highest criterion 
score with 4.60. The sample standard deviation is 0.524.  

Keywords:  materials, equipment, Corona 2019, lockdown 
  
1. บทน า 

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเช้ือไวรัส โคโรนา 
2019 หรือโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อการด ารงและด าเนินชีวิตของคนทัว่
โลกไม่ เว้นแม้ประเทศไทย เมื่อเกิดวิกฤตโควิดท าให้ทุกคนต้อง
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมดว้ยการเวน้ระยะห่าง งดการสัมผสั กินร้อนช้อน
ตวัเอง ใส่หน้ากากอนามยัตลอดเวลา แมอ้ยู่ในท่ีพกัอาศยัของตนเอง อยู่
บน พ้ืนฐาน Social distancing ในส่วนของสถาบันการศึกษาได้รับ
ผลกระทบอย่างมากต่อการเรียนการสอน ส่งผลให้อาจารยแ์ละนักศึกษา
ไม่สามารถเขา้มาสอนหรือมาเรียนในสถาบนัการศึกษาได้เน่ืองจากตอ้ง
ไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพทั้งผูส้อนผูเ้รียนและคนรอบขา้ง  

ระบบการศึกษาจ าเป็นตอ้งปรับเปลี่ยนรูปแบบการจดัการเรียนการ
สอนควบคู่กบัความปลอดภยัของผูเ้รียนแนวทางหน่ึงคือการปรับเปลี่ยน
รูปแบบการเรียนการสอน ดงัรูปท่ี 1  

 

 
รูปท่ี 1 ปรับเปลี่ยนรูปแบบการจดัการเรียนการสอนควบคู่กบัความปลอดภยั 
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แนวทางการแกปั้ญหาบนพ้ืนฐานความปลอดภยัของนกัศึกษา
อาจารย์ผูส้อน บุคคลรอบข้างและเตรียมการรองรับวิกฤตในอนาคต 
ผูวิ้จยัไดน้ าเสนอดงัน้ี 

- การเรียนการสอนแบบออนไลน์ 
- การเวน้ระยะห่าง 
- การพฒันารูปแบบการเรียนการสอนในสถานะการณ์

การแพร่ระบาดของโรคติดต่อ 
ซ่ึงทั้ งหมดเป็นการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเพ่ือเว้น

ระยะห่างระหว่างผูส้อนและผูเ้รียน สามารถจดัการเรียนการสอนแบบ 
New normal ได ้3 รูปแบบ 

รูปแบบท่ี 1 จดัการเรียนการสอนในมหาวิทยาลยับนพ้ืนฐาน 
Social distancing  

รูปแบบท่ี 2 จดัการเรียนการสอนแบบ Online 
รูปแบบท่ี 3 จดัการเรียนการสอบแบบ Hybrid (รูปแบบท่ี 1+

รูปแบบท่ี 2) ส าหรับรูปแบบท่ี  3 ขึ้ นอยู่กับผู ้สอนและผู้เรียน เช่น 
นักศึกษาเขา้เรียนวนัคู่เวน้เขา้เรียนวนัคี่ สลบักันมาเรียนท่ีมหาวิทยาลัย
ทั้งน้ีขึ้นอยูก่บัพ้ืนท่ีในห้องเรียนบนพ้ืนฐาน Social distancing 

ส าหรับทฤษฎีการเรียนรู้ของ Bloom’s Revised Taxonomy  ได้
จ าแนกจุดมุ่งหมายการเรียนรู้ออกเป็น 3 ด้าน  คือ ด้านพุทธิพิสัย  
(Cognitive Domain) ด้านทักษะพิสัย (Psychomotor Domain) และ ด้าน
เจตพิสัย (Affective Domain) [1] ท่ีแยกกันไม่ได้นักศึกษาตอ้งเรียนรู้ทั้ง
สามดา้นไปพร้อมกันเพ่ือพฒันาทั้งสมอง ร่างกายและจิตใจ ส าหรับการ
เรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดนั้นเป็นปัญหาต่ออาจารย์
และนักศึกษาในการเข้ามาศึกษาในมหาวิทยาลัย แต่ด้วยเทคโนโลยี
ปัจจุบนัท่ีทนัสมยัการเรียนการสอนภาคทฤษฎีมีทางเลือกด้วยการเรียน
การสอนแบบออนไลน์ นักศึกษาสามารถเรียนรู้ได้จากท่ีพกัอาศัยของ
ตนเอง บริษทั โกลบิช อคาเดเมีย (ไทยแลนด์) จ ากัด สตาร์ทอัพ EdTech 
ผูพ้ฒันาแพลตฟอร์มการเรียน Live English Classroom ในประเทศไทย ช้ี
หลังวิกฤต COVID-19 ท าให้ผูค้นได้เรียนรู้ว่าการเรียนแบบออฟไลน์
ไม่ใช่รูปแบบการเรียนท่ีดีท่ีสุดอีกต่อไป ช้ีไวรัสผลักดันให้ผูค้นเข้าสู่
ระบบออนไลน์เพื่อปรับตวั “การเรียนออนไลน์ไม่ใช่แค่ทางเลือก แต่เป็น
ทางรอดของการศึกษาไทย” และได้กลาย New Normal ของศึกษาไทย
อย่างเต็ม รูปแบบ จากสถิ ติล่ าสุดช่วงเดือนเมษายนท่ีผ่านมา จาก
สถานการณ์โควิด-19 ท่ีส่งผลให้หลายโรงเรียนตอ้งปิดการสอนชั่วคราว 
ขณะเดียวกนัดา้นอตัราการเติบโตของห้องเรียนของ Globish เฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 
35% จากเดือนมีนาคม โดยเติบโตถึง 125% ซ่ึงเมื่อเทียบช่วงเวลาเดียวกัน
ในปีก่อน และจ านวนของนักเรียนใหม่ยงัเติบโตเพ่ิมขึ้นถึง 207% ท าให้
ตั้งแต่เดือนเมษายนถึงปัจจุบัน มีห้องเรียน One-on-One เกิดขึ้นมากกว่า 
500 ห้องเรียนต่อวนัและยงัคงเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเน่ือง [2] แต่ในส่วนของ
ภาคปฏิบติันั้นยงัเป็นส่ิงท่ีส าคญัต่อการเรียนรู้ในการพฒันาทกัษะการใช้
เคร่ืองมือและอุปกรณ์ส่งผลให้เป็นปัญหาอย่างมากต่อการเรียนการสอน 

เน่ืองจากอาจารย์และนักศึกษาไม่สามารถเข้ามาในมหาวิทยาลัยได ้
เช่นเดียวกบัรายวิชาหัวขอ้เลือกทางวิศวกรรมโทรคมนาคม เน่ืองจากใน
รายวิชาดังกล่าวได้จัดแผนการเรียนการสอนให้นักศึ กษาเรียน รู้
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบติัผา่นบอร์ดทดลอง Tuanjai@RUS sensor board 

จากท่ีมาของปัญหาท่ีไดก้ล่าวมาขา้งตน้และสถานะการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรน่า 2019 ในรอบแรก ผู ้วิจัยได้ถอด
บทเรียนเพื่อหาแนวทางการจดัการเรียนการสอนหากมีเหตุการณ์การแพร่
ระบาดในคร้ังต่อไปและพบว่าแนวทางหน่ึงท่ีสามารถแก้ปัญหาให้กับ
นกัศึกษาและอาจารยใ์นการเวน้ระยะห่างเพ่ือความปลอดภยั ส าหรับบาง
รายวิชาท่ีมีภาคปฏิบัติ ด้วยการจดัส่งวสัดุและอุปกรณ์ เพ่ือใช้เรียนใน
สถานการณ์ New normal หรือการเรียนแบบปกติ โดยให้นักศึกษายืม
เรียนท่ีบา้น เป็นวสัดุหรืออุปกรณ์ท่ีสามารถท าการทดลองได ้เพื่อให้เกิด
องคค์วามรู้ควบคู่ไปกบัการพฒันาทกัษะในสถานะการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดต่อ หลกัการของการเรียนในสถานะการณ์น้ีคือผูส้อนสามารถ
ส่งวสัดุและอุปกรณ์ส่งทางไปรษณียไ์ปให้นักศึกษายืมเรียนและทดลอง
ได้เองท่ีบา้นและเมื่อเสร็จส้ินการเรียนการสอนนักศึกษาสามารถส่งคืน
กลบัมายงัมหาวิทยาลยั 

  

2. แนวทางการจัดการเรียนการสอนแบบ New normal  3 
รูปแบบ 
จากเหตุการณ์การแพร่ระบาดของระบาดของโรคติดต่อเช้ือไวรัส  

โคโรนา 2019 ในรอบแรก ผู ้วิจัยได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบและจัดแนว
ทางการเรียนการสอนเพื่อรองรับสถานการณ์วิกฤตการณ์การแพร่ระบาด
จะท่ีเกิดขึ้นในอนาคตเป็น 3 รูปแบบ เพ่ือเป็นแนวทางเลือกใชป้ฏิบติัให้
ทั้งผูส้อนและผูเ้รียนดงัน้ี 

รูปแบบท่ี 1 จดัการเรียนการสอนในมหาวิทยาลยับนพ้ืนฐาน Social 
distancing แสดงดงัรูปท่ี 2 

 
รูปท่ี 2 จดัการเรียนการสอนในมหาวิทยาลยับนพื้นฐาน Social distancing 

 
 จากรูปท่ี 2 แสดงการจัดการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยบน
พ้ืนฐาน Social distancing  ดว้ยการจดัเตรียมอุปกรณ์ในรายวิชาท่ีสามารถ
ส่งวสัดุและอุปกรณ์ให้นักศึกษาใชเ้รียนหรือยืมกลบับา้นได ้ในรูปแบบน้ี
เป็นการเรียนการสอนในสถานการณ์ท่ียงัไม่เกิดเหตุการ lockdown 

รูปแบบท่ี 2 จดัการเรียนการสอนแบบ Online แสดงดงัรูปท่ี 3 
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รูปท่ี 3 จดัการเรียนการสอนแบบ Online 
  

จากรูปท่ี 3 แสดงการจัดการเรียนการสอนแบบ Online ด้วยการ
จดัเตรียมอุปกรณ์ในรายวิชาท่ีสามารถส่งวสัดุและอุปกรณ์ให้นักศึกษาใช้
เรียนทางไปรษณียใ์นรูปแบบน้ีเป็นการเรียนการสอนในสถานการณ์เกิด
การแพร่ระบาดและ lockdown 

รูปแบบท่ี  3 จัดการเรียนการสอบแบบ Hybrid (รูปแบบท่ี  1+
รูปแบบท่ี 2)  ส าหรับรูปแบบน้ีเหมาะส าหรับสถานการณ์ท่ีการแพร่
ระบาดไดเ้บาบางแต่ยงัคงตอ้งมีการเฝ้าระวงัทั้งน้ีขึ้นอยู่กับนโยบายของ
แต่ละสถาบันการศึกษาเพ่ือการเฝ้าระวงัการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัส   
โคโรน่า 2019 

 

3. วัตถุประสงค์การวิจัย 
1.เพื่อน าเสนอรูปแบบการจดัการเรียนการสอนในสถานการณ์การ 

แพร่ระบาดของโรคติดต่อเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
2.เพื่อประเมินความพึงพอใจท่ีมีต่อการจดัส่งวสัดุและอุปกรณ์ท่ีจดั 

ให้นกัศึกษาเรียน 
 

4. ระเบียบวิธีวิจัย  
ผูวิ้จยัด าเนินการตามระเบียบวิธีวิจยัมีขั้นตอน ดงัน้ี 
1.ศึกษาขอ้มูลเพื่อเตรียมการวิจยั 
 ผูวิ้จยัได้ศึกษาข้อมูลท่ีเก่ียวข้องและเก่ียวกับรายวิชาหัวข้อ

เลือกทางวิศวกรรมโทรคมนาคม  สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และ
โทรคมนาคม หลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต มหาวิทยาลยัเทคโนโลยี
ราชมงคลสุวรรณภูมิ 

2.กลุ่มประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
 2.1 กลุ่มประชากร  คือนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขา

วิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ท่ีลงทะเบียนเรียนใน
หลักสูตรวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม  ตามหลักสูตร
วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต 

 2.2 กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี คือนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี ท่ีลงทะเบียนเรียนจริง โดยเลือกกลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั
คร้ังน้ีแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จากกลุ่มประชากรท่ีลงทะเบียน
เรียนในรายวิชาหัวขอ้เลือกทางวิศวกรรมโทรคมนาคม (Selected Topics 
in Telecommunication Engineering) รหัสวิชา 504-44-19 จ านวน 19 คน 

ประจ าปีการศึกษา 1/2564 เป็นกลุ่มตัวอย่าง ทั้ งน้ี ผู ้วิจัยได้ค านึงถึง
ขอ้จ ากดัในเร่ืองเวลาและสถานะการณ์ปัจจุบนัของการ lockdown 

3.การสร้างเคร่ืองมือทีใชใ้นการวิจยั 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ีคือแบบสอบถามความพึงพอใจท่ีมี

ต่อการจดัส่งวสัดุและอุปกรณ์ท่ีจดัให้นักศึกษาในสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดต่อเช้ือไวรัสโคโรนา 2019  ระดับการประเมินมี 5 
ระดับ คือระดบัความพึงพอใจ 5 = มากท่ีสุด 4 = มาก 3 = ปานกลาง 2 = 
นอ้ย 1 = นอ้ยท่ีสุด มีขั้นตอนการสร้างดงัน้ี   

   3.1 ก าหนดวตัถุประสงคก์ารสร้างแบบสอบถาม 
3.2 ระบุเน้ือหาท่ีจะสอบถามให้ครอบคลุมวตัถุประสงค์การ

ประเมิน 
3.3 ร่างแบบสอบถาม 
3.4 ตรวจสอบแบบประเมินและประเมินความสอดคลอ้ง IOC

โดยผูเ้ช่ียวชาญจ านวน 4 ท่าน 
3.5 ไดแ้บบสอบถามท่ีผา่นการประเมินโดยผูเ้ช่ียวชาญ 

4. เก็บขอ้มูล 
ผูวิ้จยัไดเ้ลือกใชรู้ปแบบการเรียนการสอนรูปแบบท่ีสอง 

เน่ืองจากอยู่ในช่วงสถานะการณ์ lockdown และได้ด าเนินการก่อนการ
เก็บขอ้มูล ตามขั้นตอนดงัน้ี 

1. ปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์
โดยอาศยัรูปแบบ google class room เพื่อท าความเขา้ใจให้ตรงกนั  

2. ช้ีแจงวตัถุประสงค์การจดัการเรียนการสอน ในสถานะการณ์การ
แพร่ระบาดโรคติดต่อเช้ือไวรัสโคโรนา 2019   

3. ด าเนินการสอนผ่านระบบออนไลน์โดยอาศัยรูปแบบ google 
class room ดว้ยวสัดุและอุปกรณ์ท่ีจดัส่งทางไปรษณีย ์ 

 
 

                            
 
 
 
 

รูปท่ี 4 วสัดุและอุปกรณ์ท่ีจดัส่งให้นกัศึกษาทางไปรษณีย ์
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

รูปท่ี 5 ด าเนินการสอนผ่านระบบออนไลน์ดว้ยวสัดุและอุปกรณ์ท่ีจดัส่งทางไปรษณีย์ 
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4. เมื่อด าเนินการสอนผา่นระบบออนไลน์ครบทุกเน้ือหา ผูวิ้จยัได ้
ด าเนินการสอบถามความพึงพอใจท่ีมีต่อการจดัส่งวสัดุและอุปกรณ์ท่ีจดั
ให้นักศึกษาเพ่ือใช้ประกอบการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดตอ่เช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ไดผ้ลดงัแสดงในตารางท่ี 1 
 

ตารางท่ี 1 ผลการจดัการเรียนการสอนและความพึงพอใจท่ีมีต่อการจดัส่งวสัดุและอุปกรณ์   
ท่ีจดัให้นักศึกษาเรียนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
ขอ้
ท่ี 

รายการประเมิน  N 
  S.D. 

การแปล
ผล 

1 การจดัการเรียนการสอนมี
ความเหมาะสม 

80 19 4.21 0.37 มาก 

2 มีความเหมาะสมกบัสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดต่อ
เช้ือไวรัสโคโรนา 2019 หรือ   
โควิด-19 

92 19 4.84 0.56 มากท่ีสุด 

3 วสัดุและอุปกรณ์มีความ
เหมาะสมในการจดัส่งทางพสัดุ 

90 19 4.73 0.69 มากท่ีสุด 

4 วสัดุและอุปกรณ์มีความ
เหมาะสมในการใชง้าน 

85 19 4.47 0.61 มาก 

5 วสัดุและอุปกรณ์มีความ
เหมาะสมในการเรียนรู้ 

85 19 4.52 0.60 มากท่ีสุด 

6 วสัดุและอุปกรณ์มีความ
เหมาะสมกบัใบงาน 

86 19 4.57 0.41 มากท่ีสุด 

7 วสัดุและอุปกรณ์ส่งเสริม
ความรู้ในการเรียนใหดี้ย่ิงข้ึน 

87 19 4.78 0.46 มากท่ีสุด 

8 วสัดุและอุปกรณ์สามารถน า
ความรู้มาใชใ้นชีวิตประจ าวนัได ้

91 19 4.47 0.76 มาก 

9 วสัดุและอุปกรณ์มสามารถ
กระตุน้ให้เกิดการเรียนรู้ 

87 19 4.57 0.37 มากท่ีสุด 

10 วสัดุและอุปกรณ์มีความเหมาะสม
ส าหรับการเรียนการสอน 

92 19 4.84 0.37 มากท่ีสุด 

 ภาพรวม 875 19 4.60 0.52 มากท่ีสุด 
  

 จากตารางท่ี 4.3 ผลปรากฏว่าภาพรวมความพึงพอใจท่ีมีต่อการ
จดัส่งวสัดุและอุปกรณ์ท่ีจดัให้นักศึกษาเรียนในสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดต่อเช้ือไวรัสโคโรนา 2019  อยู่ในเกณฑ์พึงพอใจมากท่ีสุด มี
ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ ท่ี  4.60 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานกลุ่มตัวอย่าง       
อยูท่ี่ 0.52 

5. สรุป 
ผลสรุป การจัดการเรียนการสอนและความพึงพอใจท่ีมีต่อการ

จดัส่งวสัดุและอุปกรณ์ท่ีจัดให้นักศึกษาเรียนในสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดต่อเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ของนักศึกษาสาขา
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม คณะวิศวกรรมศาสตร์และ
สถาปัตยกรรมศาสตร์   มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เพื่อ
ใช้เรียนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเช้ือไวรัสโคโรนา 

2019  ในระบบออนไลน์ด้วยรูปแบบ google class room ส าหรับใน
สถานการณ์ lockdown ท่ีอาจารยไ์ม่สามารถมาจดัการเรียนการสอนและ
นักศึกษาไม่สามารถเขา้มาเรียนในมหาวิทยาลยัได้ อยู่ในเกณฑ์พึงพอใจ
มากท่ีสุด มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ท่ี 4.60 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานกลุ่ม
ตวัอยา่งอยูท่ี่ 0.52  
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วงจรอนิเทอร์เฟซสําหรับเซนเซอร์ชนิดเกบ็ประจ ุ

Interface Circuit For Capacitive Sensors 

พัชรี กองภาค 

สาขาวิชาฟิสิกส์ประยกุต ์คณะวิทยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัแม่โจ ้patcharee_kp@mju.ac.th 

 

บทคัดย่อ 

บทความนีนาํเสนอวงจรอนิเทอร์เฟซสําหรับเซนเซอร์ชนิดเก็บประจุ

แบบดิฟเฟอเรนเชียล โดยวงจรอนิเทอร์เฟซนีจะทาํงานบนหลกัการเปลียน

ค่าความจุไฟฟ้าทีเปลียนแปลงในเซนเซอร์ชนิดเก็บประจุไปเป็นค่าดิจิตอล

ระดบัลอจิกสูง “ ” และตาํ “ ” ดว้ยใชโ้มดูเลเตอร์ซิกม่าเดลตา้ ซึงเรียกว่า 

วงจรแปลงค่าความจุไฟฟ้าเป็นสัญญาณดิจิตอล ชนิดซิกม่าเดลต้า โดย

วงจรทีนาํเสนอประกอบดว้ยวงจรแปลงค่าความจุไฟฟ้าเป็นแรงดนัไฟฟ้า 

วงจรอินทิเกรเตอร์ วงจรเปรียบเทียบสัญญาณ วงจรฟลิปฟลอป และวงจร

แปลงสัญญาณดิจิตอลเป็นแอนะลอ็กโดยป้อนกลบัแบบเก็บประจุ ผลการ

จําลองการทํางานวงจรพบว่า วงจรสามารถทํางานได้ตามหลักการที

ออกแบบไว ้โดยมีค่าความผิดพลาดสูงสุดโดยประมาณเท่ากบั 0.8% ทีค่า

ความจุไฟฟ้าปกติของเซนเซอร์ (C0) 50 pF ค่าความจุไฟฟ้าทีเปลียนแปลง

สูงสุด (CFS) 5 pF ความถีอินพตุ (Fin) 100 Hz ความถีของสัญญาณนาฬิกา 

(Fclk) 10 kHz 

คําสําคัญ: การตรวจวัดค่าความจุไฟฟ้า โมดูเลเตอร์ซิกม่าเดลต้า การ

ป้อนกลบัแบบเก็บประจ ุ

Abstract 

This paper presents an interface circuit for differential capacitive 

sensor. This interface circuit operates on the principal of capacitance 

changes in a capacitive sensor to digital value logic level high “1” and low 

“0” by sigma-delta modulator. So that calls a Sigma Delta () 

capacitance to digital converter (CDC). The proposed circuit consists of a 

capacitance to voltage converter (CVC), an integrator, a comparator, a 

flipflop and digital to analog converter (DAC) with feedback capacitor. 

The simulation results showed that the circuit can operate according to the 

designed principle with errors approximately equal to 0.8% for the 

nominal value of the sensor capacitances (C0) of 50 pF, the maximum 

capacitance variation (CFS) of 5 pF, the input frequency (Fin) of 100 Hz, 

the clock frequency (Fclk) of 10 kHz. 

Keywords:  capacitive sensing, sigma-delta modulator, feedback 

capacitor 

1. คํานํา 

ในปัจจุบัน เซนเซอร์ชนิดเก็บประจุ (Capacitive Sensors) ได้ถูก

นํามาใ ช้อย่ างก ว้างข ว างใ นก า รวัดป ริม าณท างก าย ภา พแ ล ะ วัด

สภาพแวดลอ้ม เช่น ความชืน ความดนั อุณหภมูิ การกระจดั แรง ความเร่ง 

ความเร็ว ฯลฯ [1-5] เป็นเพราะความกา้วหนา้ทางดา้นเทคโนโลยวีงจรรวม

และเทคโนโลยีระบบเครืองกลไฟฟ้าจุลภาคหรือเมมส์ (Micro-Electro-

Mechanical Systems: MEMS)  

การวัดสัญญาณของเซนเซอร์ชนิดเก็บประจุจะขึนอยู่กับการ

เปลียนแปลงของค่าความจุไฟฟ้าทีไดรั้บเมอืมีขวัไฟฟ้าเคลือนทีอย่างน้อย

หนึงตัวซึงเป็นผลมาจากปริมาณทีถูกวดั (Measurand) หลักการนีใช้กัน

อย่างแพร่หลายสําหรับการวดัการกระจดักระจายขนาดเลก็ เซนเซอร์ชนิด

เก็บประจุบางชนิดจะใชค้วามผนัแปรทางไฟฟ้าของอเิลก็ทริกทีอยูร่ะหว่าง

สองขวัไฟฟ้า เช่น เซนเซอร์ความชืนบางตวั และยงัมีเซนเซอร์ความดนัซึง

โดยทวัไปมีไวส้ําหรับอุณหภูมิทีสูงมากและแรงกดดนัสูงมาก เมมเบรน

ซิลิกอนมีบทบาทเป็นอิเลก็โทรดทีเคลือนทีได ้(Mobile Electrode) และจะ

เข้าใกล้อิ เล็กโทรดแบบคงที (Fixed Electrode) ดังนันจึงสร้างก าร

เปลียนแปลงของความจุไฟฟ้า การเปลียนแปลงของความจุไฟฟ้านี

สามารถเกิดขึนได้จากพารามิเตอร์หนึงในสามตวั ได้แก่ ความหนาของ

แผ่นสารไดอิเล็กตริกหรือระยะห่างระหว่างแผ่นเพลตตวันาํ (d) พืนทีของ

แผ่นเพลตตัวนํา (A) และแรงต้านสนามไฟฟ้าหรือค่าคงทีไดอิเล็กตริก 

(Dielectric Permittivity: Ԑ) เซนเซอร์ชนิดเก็บประจุจะแบ่งเป็น  ประเภท 

[6-7] ไดแ้ก่ แบบเดียว ซึงมีองค์ประกอบการตรวจจบัอนัเดียว หรือตวัเก็บ

ประจุแบบแปรผนัเดียว (C1) และแบบดิฟเฟอเรนเชียล ซึงมีองค์ประกอบ

การตรวจจบัสองอนั หรือตวัเก็บประจุแบบแปรผนัสองตวั (C1, C2) แสดง

ดงัรูปที  และรูปที  แสดงวงจรสมมูลของเซนเซอร์ตวัเก็บประจขุองทงั  

ประเภท  

 
รูปที  โครงสร้างของเซนเซอร์ตวัเก็บประจุ 
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(ก) แบบเดียว (ข) แบบดิฟเฟอเรนเชียล 

รูปที  วงจรสมมูลของเซนเซอร์ตวัเก็บประจุ 

 

โดยปกติตวัเก็บประจุ C1 = C0 + C และ C2 = C0 - C เมือ C0 คือ 

ความจุไฟฟ้าของตัวเก็บประจุทีมีตัวกลางคนัเป็นสุญญากาศ (nominal 

value of the sensor capacitances)  แ ล ะ  C คื อ  ค่ า ค ว า ม จุ ไ ฟ ฟ้ า ที

เปลียนแปลงไป (capacitance variation) สาํหรับการเปลียนแปลงของความ

จุไฟฟ้านัน จะมีขนาดค่อนขา้งเล็ก ดงันนัจึงจาํเป็นทีจะตอ้งออกแบบและ

พฒันาวงจรอิเล็กทรอนิกส์อินเทอร์เฟซให้สามารถอ่านค่าความจุไฟฟ้า

ขนาดเล็ก และสามารถแปลงเป็นปริมาณทางไฟฟ้า เช่น กระแสไฟฟ้า 

แรงดันไฟฟ้า ความถี เวลา หรือเป็นสัญญาณดิจิตอลทีสามารถใช้งาน

ต่อไปได ้[8-19] เพือให้ไดเ้อาต์พุตดิจิตอลจาํเป็นตอ้งมีการแปลงสัญญาณ

แอนะล็อกเป็นดิจิตอล (Analog-to-Digital Conversion: ADC) วิ ธีการ

แปลงทีพบบ่อยทีสุดคือ วงจรแปลงซิกม่าเดลตา้ (Sigma-Delta Converter) 

[13-15] นอกจากนีจะมีวิธีการแปลงอืน ๆ เช่น Successive Approximation 

Register (SAR) [8-9], Pulse Width Modulation (PWM) [10], Capacitance 

to Time Converter (CTC) [11], Capacitance to Voltage Converter (CVC) 

[17-18], Switched Capacitor Capacitance to Voltage Converter (SC CVC) 

[19], Capacitance to Voltage Converter (CFC) [19] 
 

2. วงจรแปลงค่าความจุไฟฟ้าเป็นสัญญาณดิจิตอล 

วงจรแปลงค่าความจุไฟฟ้าเป็นสัญญาณดิจิตอลทีนําเสนอนัน ใช้

วิธีการแปลงดว้ยวงจรแปลงซิกม่าเดลตา้ อนัดบัหนึง ซึงประกอบดว้ยวงจร

แปลงค่าความจุไฟฟ้าเป็นกระแสไฟฟ้า วงจรขยายสัญญาณแรงดนัไฟฟ้า 

วงจรอินทิเกรเตอร์ วงจรเปรียบเทียบสัญญาณ วงจรฟลิปฟลอป และวงจร

แปลงสัญญาณดิจิตอลเป็นแอนะลอ็กโดยป้อนกลบัแบบเก็บประจุขนาด  

บิต โครงสร้างของวงจรแปลงซิกม่าเดลต้า อนัดับหนึง แสดงดังรูปที  

และรูปที  โดยค่าความจุไฟฟ้าทีเปลียนแปลงแบบสมมาตร C1 – C2 = 

2C นนัสามารถถูกแปลงเป็นกระแสไฟฟ้าได ้โดยตวัเก็บประจุ C1 และ 

C2 ต่อร่วมกับแหล่งกําเนิดสัญญาณรูปสามเหลียม Vin และ Vin เฟส

ตรงกนัขา้ม และกระแสไฟฟ้านีถูกแปลงเป็นแรงดนัไฟฟ้าดว้ยวงจรขยาย

สัญญาณแรงดนัไฟฟ้า 

 
รูปที  โครงสร้างของวงจรแปลงซิกม่าเดลตา้ อนัดบัหนึง ดว้ยโครงสร้างป้อนกลบัแบบเก็บประจุ 

 

รูปที  วงจรแปลงซิกม่าเดลตา้ อนัดบัหนึง ดว้ยโครงสร้างป้อนกลบัแบบเก็บประจุ 

 

รูปที 4 แสดงวงจรแปลงค่าความจุไฟฟ้าเป็นสัญญาณดิจิตอลด้วย

วงจรแปลงซิกม่าเดลตา้ อนัดับหนึง ป้อนกลบัด้วยตวัเก็บประจุ Cfb ทีต่อ

เขา้กบัส่วนอินพุตของวงจรแปลงค่าความจุไฟฟ้าเป็นแรงดนัไฟฟ้า ซึงจะ

ต่อขนานกบั C1 หรือ C2 ขึนอยู่กบัค่าดิจิตอลระดบัลอจิกเอาต์พุตของวงจร

ดีฟลิปฟลอปและเฟสของแหล่งจ่ายแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับคลืนรูป

สามเหลียมดังแสดงในรูปที  วงจรอินทิเกรเตอร์ถูกสร้างได้ด้วยตวัเก็บ

ประจุโดยต่อพ่วงทีส่วนเอาต์พุตของวงจรขยายสัญญาณแรงดันไฟฟ้า 

แรงดนัไฟฟ้าเอาต์พุต Vout ถูกส่งต่อไปทีวงจรเปรียบเทียบสัญญาณขาบวก 

โดยขาลบเป็นแรงดันอ้างอิง Vref ส่วนเอาต์พุต D ของวงจรเปรียบเทียบ

สัญญาณจะเป็นค่าดิจิตอลระดับลอจิก “ ” ถา้ Vout  Vref และจะเป็นค่า

ดิจิตอลระดบัลอจิก “ ” ถา้ Vout < Vref นอกจากนีสัญญาณเอาตพุ์ต D จะถูก

สุ่มตวัอย่างหรือแซมปลิงด้วยความถีสัญญาณนาฬิกา (clock frequency: 

fclk) โดยความถีสัญญาณนาฬิกา fclk จะต้องมีค่ามากกว่าความถีของ

แรงดนัไฟฟ้ากระแสสลบัคลืนรูปสามเหลียมหรือความถีอินพุต (Fin) และ

ความถีตัดหรือความคัตออฟ (cut-off frequency: fc) ของวงจรแปลงค่า

ความจุไฟฟ้าเป็นแรงดันไฟฟ้าหลายเท่า สําหรับเอาต์พุต Q ของวงจรดี 
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ฟลิปฟลอปจะเป็นตวัควบคุมตวัเก็บประจุ Cfb ให้ต่อขนานกบั C1 หรือ C2 

ขณะอยูใ่นเฟสของ Φ1 (ความชนัของ Vin เป็นบวก ความชนัของ Vin เป็น

ลบ และสวิตซ์ SW1 และ SW2 ทาํงาน) ถา้ Q มีค่าดิจิตอลระดบัลอจิก “ ” 

ตวัเก็บประจุ Cfb ต่อขนานกบั C1 และถา้ Q มีค่าดิจิตอลระดบัลอจิก “ ” ตวั

เก็บประจุ Cfb ต่อขนานกบั C  ส่วนในขณะทีอยู่ในเฟสของ Φ  (ความชนั

ของ Vin เป็นลบ ความชันของ Vin เป็นบวก และสวิตซ์ SW  และ SW4 

ทาํงาน) ถา้ Q มีค่าดิจิตอลระดบัลอจิก “ ” ตวัเก็บประจุ Cfb ต่อขนานกับ 

C  และถา้ Q มีค่าดิจิตอลระดบัลอจิก “ ” ตวัเก็บประจุ Cfb ต่อขนานกบั C1 

สุดทา้ยในแต่ละเฟสจะไดจ้าํนวนค่าดิจิตอลระดบัลอจิก “ ” ทีสอดคลอ้ง

กบัค่าความแปรผนัของความจไุฟฟ้า ΔC  

 
รูปที  สัญญาณอินพุตและสัญญาณควบคุม 

 

การวิเคราะห์วงจรแปลงค่าความจุไฟฟ้าเป็นสัญญาณดิจิตอลจะ

คาํนวณอตัราส่วนจาํนวนค่าดิจิตอลระดับลอจิก “ ” กับคาบทงัหมด ที

สอดคลอ้งกบัค่าความแปรผนัของความจุไฟฟ้า ΔC/C0 (%) ในแต่ละเฟส 

(Φ1 และ Φ ) โดยกาํหนดความจุไฟฟ้าปกติของเซนเซอร์ (C0) เท่ากบั  

pF ค่าเต็มสเกล (Full scale: FS) เท่ากบั 10 % ค่าความจุไฟฟ้าทีเปลียนแปลง

สูงสุด (CFS) เท่ากับ  pF ตัวเก็บประจุ Cfb มีค่า 0 pF แอมปลิจูดของ

แรงดันไฟฟ้ากระแสสลบัคลืนรูปสามเหลียมเท่ากบั  V ความถีอินพุต 

(Fin) เท่ากบั 100 Hz ความถีของสัญญาณนาฬิกา (Fclk) เท่ากบั 10 kHz  
 

3. ผลการวิจัย 

รูปที  และรูปที  แสดงวิเคราะห์วงจรแปลงค่าความจุไฟฟ้าเป็น

สัญญาณดิจิตอล สาํหรับค่าความจไุฟฟ้าปกติของเซนเซอร์ (C0) เท่ากบั  

pF ค่าเต็มสเกล (Full scale: FS) เท่ากับ 10 % หรือ .  ค่าความจุไฟฟ้าที

เปลียนแปลงสูงสุด (CFS) เท่ากบั  pF ตวัเก็บประจุ Cfb มีค่า 0 pF แอม

ปลิจูดของแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับคลืนรูปสามเหลียมเท่ากับ  V 

ความถีอินพตุ (Fin) เท่ากบั 100 Hz ความถีของสัญญาณนาฬิกา (Fclk) เท่ากบั 

10 kHz โดยรูปที  แสดงอตัราส่วนจาํนวนค่าดิจิตอลระดบัลอจิก “ ” กบั

คาบทงัหมด ในหน่วย % ทีสอดคลอ้งกบัค่าความแปรผนัของความจุไฟฟ้า 

ΔC/C0 (%) ในแต่ละเฟส (Φ1 และ Φ ) และรูปที  แสดงความสัมพนัธ์

ระหว่างเอาต์พุตมอดูเลเตอร์และค่าความแปรผนัของความจุไฟฟ้า ΔC/C0 

(%) เอาต์พุตมอดูเลเตอร์คือ ผลต่างระหว่างอตัราส่วนจาํนวนค่าดิจิตอล

ระดบัลอจิก “ ” กบัคาบทงัหมดในเฟส Φ1 และในเฟส Φ2  

 
รูปที  อตัราส่วนจาํนวนค่าดิจิตอลระดบัลอจิก “ ” กบัคาบทงัหมด 

 
รูปที  เอาตพุ์ตมอดูเลเตอร์ 

 

จากรูปที  จะเห็นไดว่้าความชนัของกราฟใกลเ้คียงกบัค่าทฤษฎี โดย

ค่าทฤษฎีสามารถคาํนวณได้จากสมการ ( ) ซึงในการทดลองนีค่าทฤษฎี

คือ ±  

 Slope∅1, ∅2 = ±
C0

Cfb

 (1) 

สําหรับเกนหรือความชนัของกราฟเอาต์พุตมอดูเลเตอร์ในรูปที  ที

ได้ พบว่าใกล้เคียงกับค่าทฤษฎี โดยค่าทฤษฎีสามารถคํานวณได้จาก

สมการ ( ) ซึงในการทดลองนีค่าทฤษฎีคือ  

 Gain = 
2C0

Cfb

 (2) 

ค่าความผิดพลาดมีค่าสูงสุดโดยประมาณเท่ากับ 0.8% ซึงสามารถ

คาํนวณไดจ้ากสมการ ( ) และแสดงผลดงัรูปที  

 Error (%) = 
|Simulated output-Theoretical output|

Theoretical output
x100 (3) 

 
รูปที  ค่าความผิดพลาด 

4. สรุป 

บทความนีได้นําเสนอวงจรแปลงค่าความจุไฟฟ้าเป็นสัญญาณ

ดิจิตอล สําหรับเซนเซอร์ชนิดเก็บประจุแบบดิฟเฟอเรนเชียล โดยใช้

y = 5.6545x + 51.091

y = -6.1818x + 50.364
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โครงสร้างของวงจรแปลงชนิดซิกม่าเดลต้า ซึงจะประกอบด้วย วงจร

แปลงค่าความจุไฟฟ้าเป็นแรงดันไฟฟ้า วงจรอินทิเกรเตอร์ วงจร

เปรียบเทียบสัญญาณ วงจรฟลิปฟลอป และวงจรแปลงสัญญาณดิจิตอล

เป็นแอนะลอ็กโดยป้อนกลบัแบบเก็บประจ ุผลการจาํลองการทาํงานวงจร

พบว่า วงจรสามารถทาํงานได้ตามหลกัการทีออกแบบไว ้โดยมีค่าความ

ผิดพลาดสูงสุดโดยประมาณเท่ากับ 0.8% ทีค่าความจุไฟฟ้าปกติของ

เซนเซอร์ (C0) 50 pF ค่าความจุไฟฟ้าทีเปลียนแปลงสูงสุด (CFS) 5 pF 

ความถีอินพตุ (Fin) 100 Hz ความถีของสัญญาณนาฬิกา (Fclk) 10 kHz ซึงค่า

ความผิดพลาดสามารถลดลงไดโ้ดยการเพมิความถีของสัญญาณนาฬิกาให้

สูงขนึ และ/หรือเพมิจาํนวนคาบของ Vin และ Vin  
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บทคัดย่อ 

สาเหตทุี่สมรรถนะระบบการบนัทึกขอ้มูลเชิงแม่เหล็กสูญเสียไปเม่ือ
เพิ่มความหนาแน่นเชิงพื้นที่ให้มากกว่า 1 เทระบิตต่อตารางน้ิว คือ การ
แทรกสอดระหว่างสัญลกัษณ์และการแทรกสอดระหว่างแทร็ก แม้ว่า
ระบบการบนัทึกแบบสองมิติจะใช้เคร่ืองมือการประมวลผลสัญญาณที่มี
ประสิทธิภาพสูง สมรรถนะของระบบยงัไม่เพียงพอต่อการน าไปใช้งาน 
ดงันั้นการศึกษาน้ีน าเสนอวงจรตรวจหาโครงข่ายประสาทเทียมแบบคอน
โวลูชนัที่สามารถน าไปใช้งานร่วมกบัการถอดรหัสเทอร์โบส าหรับระบบ
การบันทึกแบบสองมิติที่ถูก เข้ารหัส  ผลการทดสอบจะจ าลองผ่าน
แบบจ าลองส่ือบนัทึกจากแผนภาพโวโรนอยที่มีลกัษณะใกล้เคียงกบัส่ือ
บนัทึกจริง โดยผลลพัธ์แสดงให้เห็นว่าระบบที่น าเสนอให้สมรรถนะที่
ดีกว่าระบบที่ใช้วงจรตรวจหาแบบทัว่ไปอย่างวงจรตรวจหาอลักอริทึมวี
เทอร์บิ นอกเหนือจากนั้นเม่ือด าเนินการวนรอบการถอดรหัสเทอร์โบ 
ระบบที่น าเสนอสามารถให้สมรรถนะที่ดีกว่ารอบการวนซ ้าก่อนหน้า ต่าง
จากระบบทัว่ไปที่ไม่สามารถเพิ่มสมรรถนะให้ดียิ่งขึ้นไดอ้ีกแลว้ 

ค าส าคัญ: ระบบการบันทึกแบบสองมิติ การแทรกสอดระหว่างแทร็ก 
โครงข่ายประสาทเทียมแบบคอนโวลูชนั 

Abstract 
The deterioration in the magnetic recording system’s performance 

when we expand the magnetic recording density beyond 1 terabit per 
square inch is due to intersymbol interference and intertrack interference. 
Although two-dimensional magnetic recording employs advanced signal 
processing tools, it still struggles to provide satisfactory performance. 
Thus, we propose the convolutional neural network detector incorporated 
into a turbo decoding of a coded TDMR system. Simulation results 
conducted on the Voronoi media model show that the proposed system 
offer performance gain over the conventional system that employs the 
common detector based on Viterbi algorithm. Moreover, iterating the 
turbo decoding passes incrementally improves the system performance 
in the proposed system case while the conventional system no longer 
provides performance gain. 

Keywords: two-dimensional magnetic recording, intertrack interference, 
convolutional neural network 

1. บทน า 

เทคโนโลยีการบนัทึกขอ้มูลเชิงแม่เหล็กที่ใช้ในฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ใน
ปัจจุบันที่เรียกว่า ระบบการบนัทึกแบบแนวตั้ง (perpendicular magnetic 
recording: PMR) ก าลงัประสบปัญหาในการรักษาระดบัของการเพิ่มเน้ือที่
การจัดเก็บข้อมูลในแต่ละปีให้สอดคล้องกับปริมาณความต้องการ โดย
ปัญหาดังกล่าวมีสาเหตุมาจากปรากฏการณ์ที่เรียกว่า ขีดจ ากัดซุปเปอร์
พาราแมกเนติก (super-paramagnetic limit) ซ่ึงเป็นปรากฏการณ์ที่ส่งผล
ให้ส่ือบนัทึกขอ้มูลไม่มีเสถียรภาพทางความร้อน ก่อให้เกิดการแปรสภาพ
ความเป็นแม่เหล็กของเกรนที่บนัทึกขอ้มูลได้โดยง่าย ฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟใน
ปัจจุบนัจึงไม่สามารถเพิ่มความหนาแน่นเชิงพื้นที่ (areal density: AD) ไป
ไดม้ากกว่า 1 เทระบิตต่อตารางน้ิว (Tb/in2) ดงันั้นจึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่ง
ที่ จะต้องน าเทคโนโลยีการบันทึกข้อมูลเชิงแม่เหล็กแบบใหม่มา
ประยุกต์ใช้เพื่อที่จะแกไ้ขปัญหาขีดจ ากดัดังกล่าว โดยหน่ึงในเทคโนโลยี
ใหม่ที่ก  าลังเป็นที่สนใจนั่นก็คือ ระบบการบันทึกแบบสองมิติ (two-
dimensional magnetic recording: TDMR) [1] 

ในระบบ TDMR จะประยุกต์ใช้การประมวณผลทางสัญญาณแบบ
สองมิติในการรับมือและแก้ไขปัญญหาที่พบ ซ่ึงจะยงัคงใช้ส่ือบนัทึกใน
ลกัษณะเดียวกันกบัที่ใช้ในระบบ PMR ส าหรับการเพิ่ม AD จะท าไดโ้ดย
การลดขนาดและจ านวนเกรนของส่ือบนัทึกที่ใชใ้นการบนัทึกขอ้มูล จาก
การกระท าดงักล่าวส่งผลให้ระยะห่างของบิตทั้งในแนวตามแทร็ก (down-
track) และแนวขวางแทร็ก (across-track) แคบลงอย่างมาก อีกทั้งการลด
ขนาดของหัวอ่านให้มีขนาดเท่ากับขนาดแทร็กท าได้ยาก ขนาดของ
หัวอ่านจะกวา้งกว่าแทร็กขอ้มูลอย่างมาก ส่งผลให้สัญญาณอ่านกลบัที่ได้
จากการอ่านขอ้มูลแทร็กใดแทร็กหน่ึงถูกรบกวนด้วยการแทรกสอดแบบ
สองมิติ (two-dimensional interference) อันประกอบด้วย กรแทรกสอด
เชิงสัญลกัษณ์ (intersymbol interference: ISI) และการแทรกสอดระหว่าง
แท ร็ก  (intertrack interference: ITI) ซ่ึ งส่ งผลกระทบต่อสมรรถนะ
โดยรวมของระบบเป็นอย่างมาก ถึงแม้ว่าจะใช้การประมวณผลทาง
สัญญาณแบบสองมิติในการรับมือปัญหาดงักล่าวแลว้ก็ตาม 

หน่ึงในวิธีลดผลกระทบของการแทรกสอดดังกล่าว คือ ประยุกต์ใช้
การเขา้รหัสขอ้มูลเพื่อหลีกเลี่ยงการบนัทึกรูปแบบบิตขอ้มูลที่มีโอกาสเกิด
การแทรกสอดไดง้่าย โดยใน [2 – 3] เสนอวงจรเขา้รหัสอตัรา 4/5 และ 5/6 
ที่สามารถหลีกเลี่ยง ITI ในสัญญาณอ่านกลบัของขอ้มูลในแทร็กกลางได้ 
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รูปท่ี 1 แบบจ าลองช่องสัญญาณ 

ผลการทดสอบพบว่า ระบบที่ มีวงจรเข้ารหัสดังกล่าวสามารถให้
สมรรถนะที่ดีกว่าระบบที่ไม่มีวงจรเขา้รหัสอย่างเห็นได้ชดั อีกหน่ึงวงจร
เขา้รหัสที่ถูกน าเสนอใน [4] ที่มีอตัรารหัสเท่ากับ 3/4 สามารถเพิ่มความ
น่าเช่ือถือและคุณภาพของสัญญาณอ่านกลบัที่ไดจ้ากล าดับขอ้มูลที่บนัทึก
อยู่ในแทร็กกลาง ซ่ึงสัญญาณดงักล่าวสามารถน าไปช่วยลดผลกระทบ ITI 
ในสัญญาณอ่านกลบัของล าดบัขอ้มูลที่ถูกบนัทึกลงแทร็กขา้งเคียงได้ อีก
หน่ึงวิธีในการเพิ่มสมรรถนะระบบเพื่อทดแทนสมรรถนะที่เสียไปจากการ
แทรกสอดแบบสองมิติที่ลดทอนคุณภาพของสัญญาณอ่านกลบั คือ การ
ถอดรหัสเทอร์โบ (turbo decoding) ซ่ึงเป็นกระการแลกเปลี่ยนขอ้มูลแบบ
ซอฟต์ระหว่างวงจรตรวจหา (detector) และรหัสแก้ไขขอ้ผิดพลาดแอลดี
พีซี (low-density parity-check code: LDPC code) โดยขอ้มูลแบบซอฟต์ 
(soft information) จะบ่งบอกถึงความน่าเช่ือถือของบิตขอ้มูลที่ต้องการ
ถอดรหัส 

ในช่วงหลายปีที่ ผ่านมา การเรียนรู้เชิงลึก  (deep learning) ได้ถูก
น าไปใช้และประสบความส าเร็จในการแกไ้ขปัญหาในหลากหลายแขนง 
แสดงให้เห็นถึงศกัยภาพและดึงดูดนักวิจยัที่จะน าการเรียนรู้เชิงลึกไปใช้
แกปั้ญหาที่พบในระบบการบนัทึกขอ้มูลเชิงแม่เหล็ก โดยใน [5] เสนอการ
ใช้โครงข่ายประสาทเทียม (deep neural network: DNN) ร่วมกับวงจร
ตรวจหาแบบปกติส าหรับการสร้างล าดับขอ้มูลที่ถูกใช้ในการเพิ่มความ
น่าเช่ือถือและช่วยในการถอดรหัสล าดับขอ้มูลที่ท าการตรวจจับ โดยผล
การทดสอบสมรรถนะระบบที่ได้นั้นเป็นที่น่าพอใจ ดังนั้นการศึกษาน้ีจะ
น าเสนอวงจรจรตรวจหาที่ท างานบนพื้นฐานของโครงข่ายประสาทเทียม
แบบคอนโวลูชัน (convolutional neural network detector) ที่มีคุณสมบัติ
พิเศษสามารถใชง้านร่วมกับกระบวนการถอดรหัสเทอร์โบได้ โดยวงจร
ตรวจหาดังกล่าวจะถูกน าไปใช้กับระบบ TDMR ที่เข้ารหัสข้อมูลด้วย
วงจรเขา้รหัสอตัรา 3/4 

2. แบบจ าลองช่องสัญญาณ 
รูปที่ 1 แสดงแบบจ าลองช่องสัญญาณของการศึกษาน้ี เร่ิมต้นด้วย

วงจรภาคส่งรับล าดบัขอ้มูลบิตอินพุตแบบไบนารี เม่ือ ui,k  {0, 1} คือ บิต
อินพุตที่ k  {1, …, N} ของแทร็กที่ i  {1, 2, 3} ซ่ึงจะถูกส่งต่อไปยงั
วงจรเขา้รหัสแอลดีพีซี (LDPC encoder) ได้ผลลพัธ์เป็นล าดับสัญลกัษณ์
ของขอ้มูล ai,k  {−1, +1} เม่ือ บิต ui,k = 0 จะถูกเขา้รหัสเป็นสัญลกัษณ์ ai,k 
= −1 และ บิต ui,k = 1 จะถูกเขา้รหัสเป็นสัญลกัษณ์ ai,k = +1 จากนั้นส่งต่อ 

ล าดับขอ้มูลดงักล่าวไปยงัวงจรเขา้รหัสอตัรา 3/4 ได้เป็นล าดับขอ้มูลที่ถูก
เข้ารหัส cl,k เม่ือ l  {1, 2, 3, 4} คือ แทร็กที่จะถูกบันทึกข้อมูล ส าหรับ
การศึกษาน้ีจะใช้ส่ือบันทึกจ าลองจากแผนภาพโวโรนอย (Voronoi 
diagram) ที่ถูกน าเสนอใน [6] ซ่ึงมีคุณใกล้เคียงกับส่ือบนัทึกจริง ได้เป็น
ดงัแสดงในรูปที่ 2 โดยมีระยะแทร็ก (Tz) และคาบเวลาของบิต (Tx) เท่ากับ 
18 และ 9 นาโนเมตร ตามล าดบั ค านวณเป็น AD ไดป้ระมาณ 4.0 Tb/in2  

ส าหรับการสร้างแบบจ าลองสัญญาณอ่านกลับที่จะถูกน าไป
ประมวลผลต่อในวงจรภาครับนั้น จะจ าลองโดยใช้การคอนโวลูชัน 
(convolution) ระหว่างแบบจ าลองส่ือบนัทึกและแบบจ าลองผลตอบสนอง
ความไวของหัวอ่าน [6] สามารถแสดงไดเ้ป็นดงัสมการ 

 ( ) ( ) ( ) ( ), , , , ,
i i

S

r x y m h x y d d w x y     = − − +  (1) 

เม่ือ x และ y คือ ต าแหน่งในแนว down-track และ cross-track ตามล าดับ 
S คือ พื้นที่ที่ท าการคอนโวลูชันเม่ือจุดศูนยก์ลางของหัวอ่านถูกวางที่
ต าแหน่ง (x, y) ค่า m(ξ, η)  {−1, +1} คือ สภาพความเป็นแม่เหล็กของ
เกรนภายในพื้นที่ S โดยมี ξ และ η เป็นต าแหน่งในแนว down-track และ 
cross-track ภายในพื้นที่ดังกล่าวตามล าดบั h(ξ, η) คือ ผลตอบสนองความ
ไวของหัวอ่าน และ wn(x, y) คือ สัญญาณรบกวนเกาส์เซียนสีขาวแบบบวก 
(additive-white Gaussian noise: AWGN) ที่มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0 และความ
แปรปรวนเท่ากับ σ2 ภายหลงัจากไดแ้บบจ าลองสัญญาณอ่านกลบัมาแล้ว
นั้น สัญญาณอ่านกลบัดังกล่าวจะถูกชักตวัอย่างข้อมูลที่อตัราเท่ากับ t = 
kTx จะไดเ้ป็นสัญญาณอ่านกลบัที่ไม่ต่อเน่ืองทางเวลา ri,k 

 

 
รูปท่ี 2 แบบจ าลองส่ือบนัทึกท่ีจ าลองจากแผนภาพโวโรนอย 
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ถัดมาสัญญาณอ่านกลับที่ไม่ต่อเน่ืองทางเวลาจะถูกส่งต่อไปย ัง 
อีควอไลซอร์ (equalizer) ที่ซ่ึงจะน าสัญญาณดังกล่าวไปปรับรูปร่างและ
คุณสมบติัให้เหมาะสมกบัช่องสัญญาณที่ก าลงัศึกษาอยู่ ส าหรับระบบการ
บันทึกข้อมูลเชิงแม่เหล็ก  นิ ยมก าหนดเป้าหมายตาม เงื่อนไขของ
ข้อผิดพลาดก าลังสองเฉลี่ ยน้อยสุด  (minimum mean-squared error: 
MMSE) ให้ผลลัพธ์ เป็นล าดับข้อมูลอีควอไลเซอร์  zi,k จากนั้ นวงจร
ตรวจหาโครงข่ายประสาทเทียมแบบคอนโวลูชันจะรับเอาล าดับข้อมูล
อีควอไลเซอร์และขอ้มูลแบบซอฟต์ที่ได้จากวงจรถอดรหัสแอลดีพีซีไป
ประมวลผล ได้เป็นข้อมูลแบบซอฟต์ λi,k ส าหรับล าดับข้อมูลที่ก าลัง
พิจารณาออกมา ซ่ึงภายหลังจะถูกส่งต่อไปยงัวงจรถอดรหัสแอลดีพีซี 
(LDPC decoder) โดยวงจรถอดรหัสดังกล่าวจะให้ผลลพัธ์เป็นขอ้มูลแบบ
ซอฟต์ λi,k ด้วยเช่นกัน ซ่ึงกระบวนการถอดรหัสเทอร์โบจะท าการ
แลกเปลี่ยนขอ้มูลแบบซอฟต์เพื่อปรับปรุงและเพิ่มความน่าเช่ือถือ ก่อนที่
ขอ้มูลแบบซอฟต์ที่ได้จากวงจรถอดรหัสแอลดีพีซีจะถูกส่งไปยงัวงจรค่า
ขีดแบ่ง (threshold) เพื่อหาค่าประมาณบิตขอ้มูลอินพุต ûi,k  ออกมา 

3. วงจรจรตรวจหาโครงข่ายประสาทเทียมแบบคอนโวลูชัน 
รูปที่ 3 แสดงโครงสร้างของวงจรตรวจหาโครงข่ายประสาทเทียม

แบบคอนโวลูชันส าหรับการหาค่าประมาณบิตขอ้มูลแทร็กที่ i = 3 โดย
วงจรดงักล่าวจะรับเอาล าดบัขอ้มูลจ านวน 3 ล าดบัเป็นอินพุต ประกอบไป
ดว้ย ล าดบัขอ้มูลอีควอไลเซอร์ของแทร็กที่ก าลวัพิจารณา z3,k และ 2 ล าดับ
ขอ้มูลที่น ามาใช้เป็นขอ้มูลเสริมเพื่อช่วยเพิ่มสมรรถนะของวงจรดังกล่าว 
ในที่น้ี คือ ล าดับขอ้มูลอีควอไลเซอร์ของแทร็กข้างเคียง z2,k และข้อมูล
แบบซอฟต์ของแทร็กที่ก าลวัพิจารณาจากวงจรถอดรหัสแอลดีพีซี λ3,k โดย
ล าดบัขอ้มูลทั้ง 3 จะถูกเรียงให้อยู่ในรูปภาพ 2 มิต ิขนาด 3 × 7 ดว้ย Image 
Input Layer โดยค่า 7 ถูกก าหนดโดยอ้างอิงถึงจ านวนบิตข้อมูลบนส่ือ
บนัทึกที่ผลตอบสนองความไวของหัวอ่านครอบคลุมถึงในแนว down-
track ต่อการอ่านค่าบิต 1 บิต หลงัจากที่ไดรู้ปภาพ 2 มิติมาแลว้นั้น รูปภาพ
ดังกล่าวจะถูกส่งไปประมวลที่  Convolutional Unit จ านวน 3 ชั้น โดย
โครงสร้างของ Convolutional Unit ในแต่ละชั้นจะถูกแสดงดังในรูปที่ 4 
ซ่ึงประกอบไปดว้ย Convolutional Layer ที่มีขนาดตวักรอง (filter) เท่ากับ 
3 × 3 และ ReLU Layer ส าหรับการประมวลผลขอ้มูลที่ไดร้ับดว้ยฟังก์ชัน 
Rectified Linear Unit (ReLU) ส าหรับจ านวนตวักรองใน Convolutional 
Unit ตั้งแต่ชั้นที่ 1 ถึง 3 จะเท่ากับ 20 - 15 - 10 ตามล าดับ ในส่วนของ 
Output Unit จะมีโครงสร้างดังในรูปที่ 5 ซ่ึงประกอบไปด้วย Flattening 
Layer ที่จะท าการแปลงข้อมูลรูปภาพให้เป็นข้อมูลเวกเตอร์ 1 มิติ  FC 
Layer ที่จะท าการค านวณผลรวมเชิงเส้นของขอ้มูลเวกเตอร์ 1 มิต ิSoftmax 
Layer ใช้ส าหรับส าหรับการประมวลผลข้อมูลที่ได้รับด้วยฟังก์ชัน 
Softmax และ Classification Layer ที่ใช้ในการค านวณค่า Cross Entropy 
Loss และประมาณค่าขอ้มูลแบบซอฟต์ λ3,k ออกมา ส าหรับโครงสร้างของ
วงจรตรวจหาโครงข่ายประสาทเทียมแบบคอนโวลูชนัที่ใชก้บัแทร็กขอ้มูล
อื่นๆ จะมีลกัษณะในท านองเดียวกนักบัที่กล่าวมาขา้งตน้ 

 

 
รูปท่ี 3 โครงสร้างของวงจรตรวจหาโครงข่ายประสาทเทียมแบบคอนโวลูชนัส าหรับ 

การหาค่าประมาณบิตขอ้มูลแทร็กท่ี i = 3 

 

 
รูปท่ี 4 ฟังก์ชนัการท างานของ Convolutional Unit 

 

 
รูปท่ี 5 ฟังก์ชนัการท างานของ Output Unit 

4. ผลการทดสอบ 
ในการศึกษาน้ี จะใชบ้ิตขอ้มูลทั้งหมด 1,500 ชุด โดยจะใช้ส าหรับ

กระบวนการเรียนรู้ของโครงข่ายประสาทเทียม 1,000 ชุด ส าหรับประเมิณ
ประสิทธิภาพของโครงข่ายประสาทเทียม 250 ชุด และส าหรับการทดสอบ
ทัว่ไป 250 ชุด โดยแต่ละชุดจะมีจ านวนบิตทั้งหมด 3 × N เม่ือ N = 1,200 
บิต ส าหรับอัตรารหัสของวงจรเข้ารหัสแอลดีพีซีนั้น ก าหนดให้มีค่า
เท่ากบั 0.883 

ส าหรับการตั้งค่าในขั้นตอนของกระบวนการเรียนรู้ของโครงข่าย
ประสาทเทียม จะก าหนดให้ Adam optimizer เป็นอลักอริทึมส าหรับการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพโครงข่ายประสาทเทียม โดยก าหนดค่าอตัราการ
เรียนรู้และเอพซิลอนไวเ้ท่ากับ 10−3 และ 10−8 ตามล าดับ ขนาดของ mini-
batch ถูกก าหนดให้มีค่าเท่ากับ 16 โดยในแต่ละรอบก่อนกระบวนการ
เรียนรู้ จะท าการสับเปลี่ยนชุดข้อมูลเพื่อลดความแปรปรวนและเพิ่ม
ถูกตอ้งของกระบวนการเรียนรู้ 
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รูปท่ี 6 ผลการเปรียบเทียบ BER ท่ีเป็นฟังก์ชนัของ SNR 

 
รูปท่ี 7 ผลการเปรียบเทียบ BER ท่ีเป็นฟังก์ชนัของ i 

ในส่วนของการทดสอบสมรรถนะของระบบที่น าเสนอ จะท าโดยน า
สมรรถนะของระบบที่น าเสนอ (Proposed system) เปรียบเทียบกับของ
ระบบทัว่ไป (Conventional system) ที่ใชว้งจรตรวจหาอลักอริทึมวีเทอร์บิ 
(Viterbi algorithm-based detctor) โดยระบบที่น ามาเปรียบเทียบทั้ง 2 นั้น
มีการใชง้านวงจรเขา้รหัสอตัรา 3/4 และการถอดรหัสเทอร์โบ ส าหรับ AD 
จะถูกก าหนดไวท้ี่ 4.0 Tb/in2 ส าหรับการเปรียบเทียบสมรรถนะจะวดัจาก
ค่าอตัราบิตผิดพลาด (bit error rate: BER) ที่แต่ละระบบประมวลออกมา 

รูปที่ 6 แสดงการเปรียบเทียบสมรรถนะดว้ย BER ของแต่ละระบบที่
เป็นฟังก์ชันของระดับอัตราส่วนระหว่างสัญญาณต่อสัญญาณรบกวน 
(signal-to-noise ratio: SNR) ต่างๆ โดยแต่ละระบบจะมีสมรรถนะที่ 2 
กรณี คือ กรณีที่ยงัไม่ได้ผ่านการถอดรหัสเทอร์โบ (i = 0) และกรณีที่ผ่าน
การถอดรหัสเทอร์โบไปแล้ว 1 รอบ (i = 1) ซ่ึงเห็นได้ชัดว่าระบบที่
น าเสนอให้  BER ที่ต ่ ากว่าในทุก  SNR ในทุกกรณีศึกษา ยกตัวอย่าง
พิจารณาระบบกรณีที่ยงัไม่ได้ผ่านการถอดรหัสเทอร์โบ เม่ือค่า SNR 
เท่ากับ 4 พบว่าระบบที่น าเสนอให้ค่า BER เท่ากับ 1×10−3 ขณะที่ระบบ
ทัว่ไปให้ค่า BER ไดเ้พียง 3×10−1 

อีกหน่ึงการทดสอบ คือ การเปรียบเทียบสมรรถนะดว้ย BER ของแต่
ละระบบโดยเป็นฟังก์ชันของจ านวนรอบการถอดรหัสเทอร์โบ (number 
of decoding pass) ดังในรูปที่ 7 ซ่ึงพบว่าสมรรถนะของระบบที่น าเสนอ

นั้นเหนือกว่าระบบทั่วไปอย่างมาก อีกทั้งการลดลงของ BER เม่ือเพิ่ม
จ านวนรอบการถอดรหัสเทอร์โบของระบบที่น าเสนอนั้นมีอตัราที่สูงกว่า
ระบบทัว่ไป 

5. สรุป 
การศึกษาน้ีน าเสนอวงจรตรวจหาโครงข่ายประสาทเทียมแบบคอน

โวลูชันส าหรับระบบการบนัทึกแบบสองมิติที่ถูกเขา้รหัส ที่สามารถให้
ขอ้มูลแบบซอฟต์ของบิตอินพุต อีกทั้งยงัสามารถประยุกต์ใชง้านร่วมกับ
การถอดรหัสเทอร์โบที่มีรหัสแก้ไขข้อผิดพลาดแอลดีพีซีเป็นเคร่ืองมือ
แก้ไขบิตผืดพลาด เพื่อเพิ่มสมรรถนะสูงสุดให้กับระบบการบนัทึกแบบ
สองมิติ โดยผลการทดสอบสมรรถนะของระบบที่น าเสนอพบว่าระบบที่
น าเสนอมีสมรรถนะที่ดีกว่า กล่าวคือให้ค่า BER ที่น้อยกว่าระบบทั่วไป
อย่างเห็นไดช้ดัในทุกเงื่อนไขของการทดสอบ 
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แฝงขอ้มูลเขา้ในส่วนของเพยโ์หลดของ ไอพีเวอร์ชั�น 4 โดยจะตรวจสอบ

จากขนาดของไอซีเอม็พี ถา้มีขนาดที�มากกว่า ��� ไบต ์จะถือว่ามีการโจมตี

ในรูปแบบคฟัเวิร์ทแชนแนล จากการทดลองโจมตีมายงัเครื�องคอมพิวเตอร์

แม่ข่ายที�ติดตั�งปลั�กอินจาํนวน �� ครั� ง พบว่าสามารถตรวจพบได้ว่ามีการ

โจมตีมายงัเครื�องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 

คําสําคัญ: คฟัเวิร์ทแชนแนล, ไอซีเอม็พ,ี เพยโ์หลด 

Abstract 
 The covert channel attack is the attack that exploits data transferring 

through a communication channel, where is not designed for data transfer.  

It can hiddenly attach viruses or malware into the target nodes. The 

proposed notification system for covert channel attacks over ICMP was 

developed, using the programming language Lua, to be a plug-in on 

Wireshark. The plug-in monitors the Ping command of ICMP to covertly 

insert information into the payload of IPv4. If being used or not. The 

inspection examines the size of ICMP. If the size is more than 100 bites, it 

decides to be a covert channel attack. From the experiment, attacking onto 

the server with the plug-in, it was found that no attack happened on the 

server. 

Keywords: Covert Channel, ICMP, Payload 

1.  บทนํา 
ระบบความปลอดภยัในการสื�อสารบนระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 

ต่างมีช่องโหว่มากมายหลากหลายรูปแบบ ที�ผูที้�ไม่ประสงคดี์พยายามหาวิธี

ต่าง ๆ เพื�อโจมตีระบบเครือข่ายใหส้ําเร็จ ดงันั�นผูที้�เกี�ยวขอ้งในการป้องกนั

ระบบเครือข่ายจึงต้องพยายามศึกษาวิธีการโจมตีในรูปแบบต่าง ๆ เพื�อ

ความปลอดภยัของระบบเครือข่ายของตนเอง ช่องทางการสื�อสารจะถูก

กําหนดให้เป็นกลไก เพื�อส่งข้อความใด ๆ จากอุปกรณ์ต้นทางไปยัง

อุปกรณ์ปลายทาง โดยสามารถแบ่งช่องทางการสื�อสารเป็น 2 รูปแบบคือ

ช่องทางการสื�อสารที�เปิดเผยและแอบแฝง (Covert Channel)  [1] การโจมตี

ในรูปแบบคฟัเวิร์ท แชนแนล ก็เป็นอีกช่องโหว่หนึ� งที�ไม่อาจคาดคิดได้

อาจจะเป็นช่องทางหนึ� งที�ผูโ้จมตีอาจนาํมาใชใ้นการโจมตีระบบเครือข่าย 

เนื�องจากอาศยัช่องทางการสื�อสารที�อนุญาตให้ส่งผ่านในระบบเครือข่าย 

โดยมีการแอบแฝงขอ้มูลที�อนัตราย โดยอาจจะแอบแฝงไวรัสคอมพิวเตอร์ 

(Virus) หนอนคอมพิวเตอร์ (Worm) หรือนาํมลัแวร์ (Malwares) ต่าง ๆ เขา้

ในระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ การตรวจจับการโจมตีแบบคัฟเวิร์ท 

แชนแนล โดยทั�วไปในการตรวจสอบการโจมตีในรูปแบบนี�จะเป็นไปไดย้

ยาก เนื�องจากการแอบแฝงการส่งขอ้มูลในรูปแบบของการสื�อสารประเภท

นั�น ๆ ตามปกติทั�วไป แต่จะแอบแฝงสิ� งที�ไม่พึงประสงค์เข้ามาในการ

สื�อสารนั�น ๆ 

ไอซีเอ็มพี (Internet Control Message Protocol) เป็นโปรโทคอลหนึ�ง

ที�นิยมในการใช้รับส่งข้อมูลระหว่างเครื� องต้นทาง และปลายทาง เพื�อ

ตรวจสอบการทาํงานของอุปกรณ์ในระบบเครือข่าย ซึ� งเป็นคาํสั�งที�นิยมใช้

งานมากที�สุดนั�นก็คือคาํสั�งปิง (Ping) ผูวิ้จยัจงัไดน้าํเอาภาษลูอา (Lua) ที�มี

จุดเด่น คือ ความเร็ว ความยืดหยุ่น และเป็นภาษาที�โปรแกรมไวร์ชาร์ก 

(WireShark) รองรับ โดยที�โปรแกรมไวร์ชาร์ก จะเป็นโปรแกรมที�ได้รับ

ความนิยมใชใ้นการตรวจสอบเฝ้าระวงั (Monitoring) ขอ้มูลที�อยู่ในระบบ

เครือข่าย โดยระบบเฝ้าระวงัที�ดีจะตอ้งมีการตรวจสอบขอ้มูลที�ผิดปกติได้ 

และสามารถแจง้เตือนให้ผูดู้แลระบบไดท้ราบอยา่งทนัท่วงที 

2.  วิธีการดําเนินงานวิจัย 

ผูว้ิจยัไดท้าํการศึกษารูปแบบการส่งขอ้มูลของไอซีเอ็มพี ดว้ยการใช้

คาํสั�งปิง ซึ� งเป็นคาํสั�งพื�นฐานในการตรวจสอบสภาพของอุปกรณ์ในระบบ

เครือข่าย ที�ทาํหน้าที�รายงานความผิดพลาดต่าง ๆ จากการเชื�อมต่อไปยงั

โปรโทคอลทีซีพี (TCP) โดยการนําเอาโปรแกรมไวร์ชาร์กที�สามารถ

ตรวจสอบและเฝ้าระวงัในระบบเครือข่าย โดยนําการเขียนปลั�กอินด้วย

ภาษาลูอา ลงบนโปรแกรมไวร์ชาร์ก 

�.�  คัฟเวิร์ทแชนแนล 
คฟัเวิร์ท แชนเนล ในมุมมองของความปลอดภยั (Security) หมายถึง 

วิธีการส่งขอ้มูลระหว่างเครื�องโดยวิธีการที�ทาํให้ผูดู้แลเครือข่ายสามารถ

ตรวจสอบได้ยากโดยทั�วไปการทาํคัฟเวิร์ท แชนเนล ส่วนใหญ่จะใชก้ับ

ช่องทางการสื�อสารที�มีการได้รับอนุญาตอยู่แลว้ในเครือข่าย เช่น การใช้
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คาํสั�งปิง โดยจะใชไ้อซีเอ็มพีในการรับส่งขอ้มูลผ่านพอร์ตโดยใชโ้ปรโท

คอลทีซีพี หรือแมแ้ต่โปรโทคอลอื�น ๆ ก็สามารถนาํมาใชค้ฟัเวิร์ท แชนเนล

ได ้ทั�งนี� ขึ�นอยูก่บัเงื�อนไขหรือขอ้กาํหนดของแต่ละโปรโทคอลนั�น ๆ [2] 
 

 
รูปที� � การทาํงานของคฟัเวิร์ท แชนเนล 

 

จากรูปที� � เป็นรูปแบบการส่งผ่านขอ้มูลในรูปแบบแอบแฝง ผูไ้ม่

ประสงค์ดีต้องการทาํการส่งรูปภาพและมัลแวร์ (mulware) ไปยงัเครื�อง

เป้าหมายดว้ยวิธีการคฟัเวิร์ท แชนเนล ผ่านทางแอปพลิเคชนัรูปภาพซึ� งจะ

เห็นได้ว่าโดยส่งไปยังแอปพลิเคชันสภาพอากาศเพื�อให้เป้าหมายไม่

สามารถตรวจสอบได้ว่ามีการส่งรูปที�มีมลัแวร์แฝงอยู่เพื�อเขา้สู่เป้าหมาย 

เมื�อเป้าหมายทําการจัดเก็บรูปภาพเข้าไป จะทําติดมัลแวร์ไม่สามารถ

ตรวจสอบได ้

�.�  ไอซีเอ็มพ ี
 ไอซีเอ็มพี ถูกออกแบบมาเพื�อให้ใช้สําหรับข้อเสนอแนะเกี�ยวกับ

ปัญหาในของระบบเครือข่ายเบื�องตน้ โดยไอซีเอ็มพีจะอาศัยการทํางาน

ร่วมกันกับหมายเลขไอพี ซึ� งเป็นส่วนหนึ� งของการนํามาประยุกต์ใช้ใน

ระบบเครือข่ายต่าง ๆ เพื�อทาํการวินิจฉัยของปัญหาของระบบเครือข่านใน

รูปแบบต่าง [3] เนื�องจากไอซีเอ็มพีมีขนาดที�เล็ก จึงนิยมนํามาใช้ในการ

ตรวจสอบสถานะการทํางานของอุปกรณ์ที�อยู่ในระบบเครือข่าย โดย

รูปแบบในการตอบกลบัก็จะมีหลากหลายรูปแบบตามเงื�อนไขของการตอบ

กลบั 

2.2.1  การตอบร้องขอและตอบกลับของคําสังปิง 
 เนื�องจากไอพีแอดเดรสไม่มีกลไกในการควบคุมขอ้ผิดพลาดในการ

รับส่งขอ้มูล จึงตอ้งอาศยักลไกของไอซีเอม็พีในการตรวจสอบอุปกรณ์ที�อยู่

ในระบบเครือข่าย โดยคาํสั�งปิงจะทาํการร้องขอไปยงัเครื�องปลายทางที�

ตอ้งการตรวจสอบ และรอการตอบกลบัจากเครื�องปลายทาง แพ็กเก็ตของ

ไอซีเอ็มพีจะถูกห่อหุ้มในไอพีเวอร์ชั�น 4 โดยมีดาตาแกรม (Datagram) ดงั

รูปที� 2 
IPv4 Datagram 

 Bits 0 -7 Bits 8 -15 Bits 16 -23 Bits 24 -31 

Header Version ToS Length 

Identification Fragment Offet 

TTL Protocol Head Checksum 

Source IP Address 

Destination IP Address 

ICMP Header TOS Code Checksum 

Header Data 

ICMP Payload Payload Data 

รูปที� 2 ไอซีเอ็มพี ดาตาแกรม [4] 

 เมื�อมีการใชค้าํสั�งปิง ดาตาแกรมจะถูกทาํการห่อหุ้มดว้ยส่วนหัวของ

ไอพี ส่วนหวัของไอซีเอม็พีและเพยโ์หลดโดยทั�วไปขนาดของเพยโ์หลดจะ

มีขนาดอยู ่60 ไบตโ์ดยประมาณ [4] 

2.2.2 การวิเคราะห์ขนาดแพต็เก็ตของคําสั�งปิง 
 คําสังปิงที�ใช้ในการเชื�อมต่อไปยังโปรโทคอลทีซีพี (TCP) จะใช้

สาํหรับการตอบกลบัผ่านไอซีเอ็มพทีี�สามารถส่งแพค็เก็ตไปยงัโปรโทคอล

ทีซีพี [5] จากการใชโ้ปรแกรมไวร์ชาร์ก ในการสังเกตรูปแบบมาตรฐานใน

การใช้คาํสั�งปิง ในสภาวะปกติ ในรูปแบบแพ็กเก็ตที�มีรูปแบบถูกต้อง

โดยทั�วไปมีขนาด �� ไบต ์เมื�อพิจารณาส่วนหวัของไอซีเอม็พีจะมีขนาด �� 

ไบต์ [6] ซึ� งทําให้ได้ค่าเฉลี�ยจากการทดลองขนาดของการคําสั� งปิง

โดยประมาณ ��-��� ไบต ์ดงัรูปที� 3  

 

 
รูปที� 3 การตรวจสอบขนาดของแพค็เก็จปิง 

 

�.�  การออกแบบระบบ 
 ผู ้วิจัยได้ทําการศึกษารูปแบบของการโจมตีด้วยรูปแบบคัฟเวิ ร์ท 

แชนเนล และศึกษาเก็บขอ้มูลของการรับส่งขอ้มูลในรูปแบบของคาํสั�งปิง 

โดยสามารถนาํมาเขียนแผนผงัของการทาํงานของระบบไดด้งันี�  

 

เริ�ม

ตรวจสอบชนิดโปรโทคอล 

โปรโทคอล
ICMP

สิ�นสุด

ตรวจสอบขนาด Length

Length
> 100

มีการโจมตีแบบ Covert channel

Covert channel 
Attack!

ไม่ใช่

ใช่

ใช่

 
รูปที� 4 แผนผงัการตรวจจบัการโจมตีคฟัเวิร์ท แชนเนล ดว้ยคาํสั�งปิง 
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 จากรูปที� 4 แผนผงัในการตรวจจับการโจมตีคฟัเวิร์ท แชนเนล ด้วย

คาํสั�งปิง เริ�มจากการตรวจสอบว่าเฉพาะไอซีเอม็พีเท่านั�น และจะตรวจสอบ

ขนาดของไอซีเอม็พตีอ้งมีขนาดมากกว่า 100 ไบต ์ถึงจะมีการแจง้เตือนว่ามี

การโจมตีในรูปแบบคฟัเวิร์ท แชนเนล  

2.4 โครงสร้างของระบบเครือข่าย 
 อ อกแบบระ บบการป้อ งกันการโจมตี เครือข่ ายค อมพิวเต อร์

แบบคัฟเวิร์ท แชนเนล โดยการติดตั� งโปรแกรมไวร์ชาร์กในเครื� อง

เซิร์ฟเวอร์ (Server) จากนั�นเขียนปลั�กอินบนโปรแกรมไวร์ชาร์กโดยใช้

ภาษาลูอา เมื�อมีการโจมตีในรูปแบบคฟัเวิร์ท แชนเนล  ปลั�กอินจะทาํการ

แจง้เตือนผูดู้แลให้ทราบว่ามีการโจมตีเกิดขึ�น 

Client 3

Server

Client 2

Switch

Client 1

Covert Channel
ICMP,TCP

Hacker Plugin

 
รูปที� 5 โครงสร้างระบบเครือข่าย 

 จากรูปที� 5 รูปแบบของโครงสร้างระบบเครือข่ายที�ไดอ้อกแบบ โดยจะ

ติดตั�งระบบตรวจจบัการโจมตีแบบคฟัเวิร์ท แชนเนล ที�เครื�องเซิร์ฟเวอร์ ถา้

มีผูไ้ม่ประสงค์ดีตอ้งการโจมตีแบบคฟัเวิร์ท แชนเนล ด้วยคาํสั�งปิงไปยงั

เครื�องคอมพิวเตอร์ในเครือข่ายจะตอ้งผ่านเครื�องเซิร์ฟเวอร์ก่อนทุกครั� ง ซึ� ง

จะสามารถตรวจสอบการโจมตีได ้

3.  ผลการวิจัย 
 การป้องกันการโจมตีระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์แบบคัฟเวิ ร์ท 

แชนเนล ดว้ยไอซีเอม็พใีนรูปแบบคาํสั�งปิง ไดท้าํการทดลองระบบป้องกนั

โดยใชโ้ปรแกรมไวร์ชาร์กในการตรวจสอบและเฝ้าดูและติดตั�งปลั�กอินเพื�อ

ใชใ้นการแจง้เตือนการโจมตี 

3.1 การติดตั�งปลั�กอินบนโปรแกรมไวร์ชาร์ก 
 ในการพฒันาจะใชภ้าษาลูอาในการเขียนโปรแกรมเพื�อให้สามารถทาํ

การตรวจจบัการโจมตีแบบคฟัเวิร์ท แชนแนล จะตอ้งมีการเพิ�มปลั�กอิน ลง

ในโปรแกรมไวร์ชาร์ก ซึ�งสามารถเพิ�มปลั�กอินได ้ดงัรูปที� 6 

 
รูปที� 6 การเพิ�มปลั�กอิน 

 

จากรูปที� 6 การเพิ�มฟังก์ชันปลั�กอินโปรแกรมไวร์ชาร์กซึ� งสนับสนุน

ภาษาลูอาโดยสามารถเอาไฟลภ์าษาลูอามาวางในส่วนโฟลเดอร์ปลั�กอินใน

ไฟล ์C:\Program Files\Wireshark\plugins 

 

 
รูปที� 7  การเปิดใชง้านปลั�กอินและการแสดงผลการตรวจจบัการโจมตี 

  จากรูปที� 7 เมื�อมีการติดตั�งปลั�กอิน จะตอ้งทาํการเปิดการใชง้านปลั�ก

อิน เพื�อให้ระบบาํการตรวจจบัการโจมตี เมื�อมีการโจมตีในรูปแบบคฟัเวิร์ท 

แชนเนล จะแสดงขอ้ความว่า Covert Channel Attack 

3.2  การทดลองการโจมตีแบบคัฟเวิร์ท แชนเนล 
 ทาํการทดลองการโจมตีแบบคฟัเวิร์ท แชนเนลด้วยบนโปรโทคอล

ไอซีเอ็มพี ผูว้ิจยัไดมี้การควบคุมการทดสอบดว้ยการใชค้าํสั�งปิงแบบปกติ

เพื�อตรวจสอบค่าเฉลี�ยของขนาดของคาํสั�งปิง จากนั�นจะทดลองการใช้

คาํสั�ง hping3 -e test02.txt -c (ขนาดไฟล์ที�แอบแฝง) 192.168.0.107 –icmp 

ไปยังเครื� องที� ติดตั� งระบบป้องกันการโจมตีเครือข่ายคอมพิวเต อร์

แบบคฟัเวิร์ท แชนเนล ดงัรูปที� 8 

 

รูปที� 8 การโจมตีแบบคฟัเวิร์ท แชนเนล ผ่านโปรโทคอลไอซีเอ็ม 

 

รูปที� 9  แจง้เตือนการโจมตแีบบคฟัเวิร์ท แชนเนล ผ่านโปรโทคอลไอซีเอ็ม 

 จากรูปที� 9 เมื�อระบบสามารถตรวจพบการโจมตีในรูปแบบคฟัเวิร์ท 

แชนแนล จะมีป็อปอพัแจ้งขึ� นมาเพื�อให้ผูดู้แลระบบได้รับทราบ ในการ

ทดลองจะทาํการทดสอบโดยจะเปลี�ยนขนาดไฟล์ที�แอบแฝง 5 ขนาดคือ 

80, 101, 150, 200 และ ��� ไบต ์จาํนวน 10 ครั� งต่อ 1 ขนาด  

ตารางที� 1 การโจมตีแบบคฟัเวิร์ท แชนเนล ผ่านโปรโทคอลไอซีเอ็มพ ี

No Length ครั� ง 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 80 × × × × × × × × × × 

2 101 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

3 150 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
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บทความวิจยั  

การประชุมวิชาการ งานวิจยัและพฒันาเชิงประยกุตค์รั� งที� 14  

14 th  ECTI-CARD 2022, Lopburi Thailand 

  

 ตารางที� 1 การโจมตีแบบคฟัเวิร์ท แชนเนล ผ่านโปรโทคอลไอซีเอ็มพ ี(ต่อ) 

No Length ครั� ง 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

4 200 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

5 300 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

* หมายเหตุ      √  ปลั�กอินสามารถแจง้เตือนผูดู้แลระบบได ้

                 ×  ปลั�กอินไม่สามารถแจง้เตือนผูแ้ลระบบได ้

 จากตารางที� 1 ทาํการทดสอบการโจมตีแบบคัฟเวิร์ท แชนเนล ด้วย

ไอซีเอ็มพีโดยการใชค้าํสั�งปิง ซึ� งจะมีการแอบแฝงไฟล์ลงไปในเพยโ์หลด

คาํสั�งปิง โดยไฟล์ที�แอบแฝงไปนั�นจะมีขนาดของไฟล์แตกต่างกันได้แก่ 

ขนาด 80 ไบต์ 101 ไบต์ 150 ไบต์ 200 ไบต์ และ 300 ไบต ์ทดลองจาํนวน

10 ครั� ง พบว่าเมื�อไฟลข์นาด 80 ไบต ์ระบบจะไม่มีการแจง้เตือนทั�ง �� ครั�ง

คิดเป็นร้อยละ 100 แต่เมื�อไฟล์มีขนาดที�มากกว่า 100 ไบต์ ระบบจะมีการ

แจ้งเตือนว่ามีการโจมตีในรูปแบบคฟัเวิร์ท แชนแนล ทั�ง 10 ครั� ง คิดเป็น

ร้อยละ 100 ซึ�งตรงตามเงื�อนไขที�นกัวิจยัไดเ้ขียนเงื�อนไขเอาไว ้

4.  สรุปผลและอภิปรายผล 

 การป้องกนัการโจมตีเครือข่ายคอมพิวเตอร์แบบคฟัเวิร์ท แชนเนล ดว้ย

ไอซีเอ็มพี ซึ� งจะใชค้าํสั�งปิงในการโจมตี โดยการพฒันาด้วยภาษาลูอาเพื�อ

นําไปติดตั�งเป็นปลั�กอินลงบนโปรแกรมไวร์ชาร์ก ซึ� งทาํการทดลองด้วย

การส่งไฟล์แอบแฝงไปในเพยโ์หลดที�มีขนาด  �� 101 150 ��� และ ��� 

ไบต์ ตามลาํดับ พบว่า ปลั�กอินสามารถแจ้งเตือนผูดู้แลระบบได้ ในการ

โจมตีด้วยไฟล์ขนาด ��� 150 ��� และ ��� ไบต์ คิดเป็นร้อยละ ��� แต่

ในขณะที�การโจมตีดว้ยไฟลข์นาด �� ไบต ์ปลั�กอินจะไม่สามารถแจง้เตือน 

เนื�องจากไม่ตรงกับเงื�อนไขในการแจ้งเตือนของปลั�กอินที�ตอ้งมีไฟล์แอบ

แฝงขนาดมากกว่า ��� ไบต ์
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บทคัดย่อ 
 ในปัจจุบันได้มีการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019 อย่าง
รวดเร็ว ส่งผลให้มีปริมาณขยะติดเช้ือเพ่ืมขึ้น เพ่ือป้องกนัการตกคา้งของขยะ
ติดเช้ือและอ านวยความสะดวกให้แก่หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งในการดูแลผูป่้วย
โควิดบริหารจดัการขยะไดอ้ยา่งง่ายและรวดเร็ว ทางผูวิ้จยัจึงท าการศึกษาและ
รวบรวมขอ้มูลเพ่ือพฒันาระบบตรวจสอบและแจ้งเตือนการจดัเก็บขยะติด
เช้ือผา่นแอป็พลิเคชนั เพ่ือให้สามารถวดัปริมาณขยะติดเช้ือและแสดงผลผา่น
แอ็ปพลิเคชันได้ จากผลการทดสอบพบว่า การทดสอบความแม่นย  าและ
ประสิทธิภาพของเซ็นเซอร์วดัปริมาณขยะติดเช้ือกับระยะจริงมีค่าความ
คลาดเคลื่อนไม่เกินร้อยละ 5 การเปรียบเทียบกิจกรรมการปฏิบัติงานก่อน
และหลังน าระบบตรวจสอบและแจ้งเตือนการจัดเก็บขยะติดเช้ือผ่านแอ็ป
พลิเคชันมาใช้งานสามารถลดขั้นตอนกิจกรรมการปฏิบติังานได้ 2 ขั้นตอน 
และผลการประเมินความพึงพอใจในการใชง้านของระบบมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 
4.61 (จากคะแนนเต็ม 5) 
คำสำคัญ: ขยะติดเช้ือ การจดัเก็บขยะ โหนดเอม็ซีย ูแอป็พลิเคชนั 
 

Abstract 
Currently, the pandemic of COVID-2019 is rapidly spreading. 

Thus, the amount of infectious waste also rapidly increases. To prevent 
the remaining infectious waste and help cleaning staff manage waste 
simply and quickly. Therefore, the researcher studies the problem and 
then develops infectious waste collection monitoring and alerting system 
using a mobile application. This is able to measure the amount of 
infectious waste and can display results through the application. The 
experimental results presented that the error of accuracy and efficiency 
of the waste measurement sensor was lower than 5%. The presented 
application can monitor and notify the amount of infectious waste in the 
trash. Therefore, the presented application can reduce operational 
activity steps by 2 steps when compared to not using the system. The 
average satisfaction assessment results of the users were 4.61 (full score 
of 5) 
Keywords:  Infectious Waste, Waste Collection, Node MCU, Application 

 

1. บทนำ 

เช้ือไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ โควิด-19 (Covid-19) ไดม้ีการแพร่ระบาด
เร่ิมตน้เมื่อปลายปี พ.ศ. 2562 [1] และไดลุ้กลามไปทัว่โลก โดยมีการแพร่เช้ือ
และติดเช้ืออย่างรวดเร็ว ซ่ึงส่งผลต่อการด าเนินชีวิต สภาพเศษฐกิจ และ
สุขภาพของประชากรโลกเป็นอยา่งมาก อีกทั้งยงัส่งผลให้ปริมาณของขยะติด
เช้ือเพ่ิมขึ้นเป็นอย่างมากเมื่อเทียบกับช่วงก่อนท่ีจะมีการแพร่ระบาดของเช้ือ
ไวรัสโคโรน่า 2019 

ส่งผลให้ในปัจจุบันขยะติดเช้ือมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้ น ยกตัวอย่างเช่น
ในช่วงเดือนกรกฎาคม 2564 พบว่ามีปริมาณขยะติดเช้ือเกิดขึ้นมากกว่า 294 
ตันต่อวัน ซ่ึงมีปริมาณเพ่ิมขึ้นร้อยละ 94 โดยส่วนใหญ่เป็นขยะประเภท
ภาชนะบรรจุอาหาร ชุด PPE อุปกรณ์ฉีดวคัซีน และชุดตรวจ Antigen Test 
Kit ส่งผลท าให้เกิดปัญหาในการเก็บขนขยะติดเช้ือ เน่ืองจากหน่วยงาน
บริการ ผูป้ฏิบติังาน และยานพาหนะท่ีใชส้ าหรับการเก็บขนขยะติดเช้ือมีไม่
เพียงพอ ท าให้หลายจงัหวดัมีปริมาณขยะติดเช้ือตกคา้ง ณ แหล่งก าเนิดและ
สถานท่ีรับก าจดัจ านวนมาก [2]  

ดังนั้นจากปัญหาท่ีกล่าวมาขา้งตน้ ผูวิ้จยัจึงมีแนวคิดในการพฒันา
ระบบเพื่อป้องกันการตกคา้งของขยะติดเช้ือ โดยใชโ้หนดเอ็มซียู (Node 
MCU) ในการควบคุมการท างานของเซ็นเซอร์ตรวจวดัปริมาณของขยะใน
ถงัขยะติดเช้ือ ซ่ึงสามารถแสดงปริมาณของขยะติดเช้ือ แสดงขอ้มูลการ
เก็บขยะติดเช้ือ แสดงขอ้มูลส่วนตวัของเจา้หน้าท่ี สามารถเพ่ิม/ลบจุดวาง
ถงัขยะติดเช้ือ และแสดงต าแหน่งพิกดัของถงัขยะติดเช้ือผา่นแอ็ปพลิเคชนั 
เพื่อสนับสนุนการตดัสินใจให้หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งไดท้ าการเก็บขยะติด
เช้ือ ณ บริเวณท่ีแจง้เตือนสะดวกย่ิงขึ้น  
 

2. วิธีดำเนินการวิจัย 
2.1 ศึกษาข้อมูลเบื้องตน้เพื่อใช้ในการออกแบบ 
 โดยขั้นต้นผูวิ้จัยได้ท าการศึกษาค้นควา้และรวบรวมข้อมูลพ้ืนฐานท่ี
เก่ียวขอ้งกบัขยะติดเช้ือในโรงพยาบาลสนาม และระบบบริหารจดัการขยะ จาก
เอกสารและงานวิจยัต่าง ๆ  ประกอบดว้ย ถงัขยะอจัฉริยะ [3] การพฒันาตน้แบบ
ระบบถังขยะไอโอทีและระบบจัดเก็บข้อมูลการทิ้งขยะแบบออนไลน์ของ
นกัเรียนในโรงเรียนระดบัประถมศึกษา [4] เป็นตน้ 

65

ECTI-CARD 2022 “Technology for Innovator Community”

mailto:vanasa.s@ubru.ac.th


 

 จากการสอบถามขอ้มูลเบ้ืองตน้จากผูป้ฏิบติังานจริงภายในหน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้งมขีั้นตอนของกิจกรรมการปฏิบติังานดงัตารางท่ี 1  
 

ตารางท่ี 1 สรุปกิจกรรมการเก็บขยะติดเช้ือ 
กิจกรรม ผูป่้วย พยาบาล พนกังานท า

ความสะอาด 

1. ท้ิงขยะติดเช้ือในถงัขยะ ✓   
2. น าขยะติดเช้ือไปท้ิงหนา้ห้องขยะติดเช้ือ 
   - เวลา 10.00 น.  
   - เวลา 14.00 น. 
   - เวลา 18.00 น. 

 ✓  

3. น าขยะหนา้ห้องขยะติดเช้ือท้ิงในห้อง
ขยะติดเช้ือ 

  ✓ 

4. ประเมินปริมาณขยะติดเช้ือในห้องขยะ   ✓ 
5. แจง้หน่วยงานท่ีรับผิดชอบเพื่อส่งรถเก็บ
ขยะมาเก็บขยะติดเช้ือ 

  ✓ 

 
 ในกิจกรรมขั้นตอนการเก็บขยะติดเช้ือในตารางท่ี 1 เมื่อผูป่้วยทิ้งขยะลง
ในถงัขยะติดเช้ือ พยาบาลจะท าหน้าท่ีด าเนินการเก็บขยะทั้งหมด 3 ช่วงเวลา
หลงัรับประทานอาหารของมื้อเชา้ กลางวนั และเยน็ คือ เวลา 10.00 น. 14.00 น. 
และ 18.00 น. แล้วน าขยะท่ีได้ไปวางไว้หน้าห้องขยะติดเช้ือ หลังจากนั้ น
พนักงานท าความสะอาดจะน าขยะหน้าห้องขยะติดเช้ือทิ้งในห้องขยะติดเช้ือ 
และท าการประเมินปริมาณขยะติดเช้ือในห้องขยะเพ่ือแจ้งหน่วยงานท่ี
รับผิดชอบด าเนินการส่งรถเก็บขยะมาเก็บขยะติดเช้ือในล าดบัต่อไป 

จากการศึกษาข้อมูลในเบ้ืองต้นจึงได้แนวคิดในการพัฒนาระบบ
ตรวจสอบและแจง้เตือนการจดัเก็บขยะติดเช้ือผ่านแอป็พลิเคชนั แบ่งขั้นตอน
การด าเนินงานออกเป็น 2 ส่วน คือ ฮาร์ดแวร์ และแอป็พลิเคชนั ดงัรูปท่ี 1 

 

 
 

รูปท่ี 1 การออกแบบโครงสร้างของระบบ 
 

จากรูปท่ี 1 เป็นการแสดงการท างานของระบบ โดยอุปกรณ์ตรวจสอบ
เซ็นเซอร์วดัปริมาณขยะติดเช้ือท างาน และเคร่ืองแม่ข่ายระบบขอ้มูลบน
บอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์แบบเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ตท างานร่วมกนับน
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ไร้สาย 

2.2 การออกแบบด้านฮารด์แวร ์

ในการออกแบบด้านฮาร์ดแวร์ของระบบ ประกอบไปด้วย 3 ส่วน คือ 
ส่วนรับขอ้มูล ส่วนประมวลผลขอ้มูล และส่วนแสดงผลขอ้มูล ดงัรูปท่ี 2   

 

ส่วนรับขอ้มูล                ส่วนประมวลผลขอ้มูล            ส่วนแสดงผลขอ้มูล 

 

Node MCU
หลอด   RGB

เ ็นเ อร วัดระยะ

แอ็ปพลิเคชัน
 

 
รูปท่ี 2  บลอ็กไดอะแกรมของระบบ 

 
 จากรูปท่ี 2 เป็นบลอ็กไดอะแกรมของระบบ มีรายละเอียดดงัน้ี 

2.2.1 ส่วนรับขอ้มูล เป็นกระบวนการของการรับขอ้มูล โดยมีเซ็นเซอร์
วดัระยะ ท าหนา้ท่ี ตรวจสอบปริมาณขยะติดเช้ือในถงัขยะ 

2.2.2 ส่วนประมวลผลขอ้มูลโดยมี โหนดเอ็มซียู สามารถเช่ือมต่อกับ 
Wi-Fi ได้ [5] ท าหน้าท่ี  ประมวลผลแล้วส่งต่อไปยงัหลอดไฟ RGB และ 
แอป็พลิเคชนั 

2.2.3 ส่วนแสดงผลข้อมูล หลอดไฟ RGB ท าหน้าท่ี  ในการแสดง
สถานะไฟของปริมาณขยะติดเช้ือ และสมาร์ทโฟน ท าหนา้ท่ี ในการแสดงผล
ปริมาณขยะติดเช้ือและต าแหน่งท่ีวางถงัขยะติดเช้ือผ่านแอป็พลิเคชนั 
 เมื่อท าการออกแบบบล็อกไดอะแกรมของระบบตรวจสอบและแจ้ง
เตือนการจดัเก็บขยะติดเช้ือผ่านแอ็ปพลิเคชันแลว้ จึงท าการออกแบบวงจร
การท างานของระบบ ประกอบดว้ย บอร์ดไมโครคอนโทรเลอร์โหนดเอ็มซียู
ท่ีสามารถเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ตเครือข่ายคอมพิวเตอร์ไร้สายรับข้อมูลจาก 
เซ็นเซอร์วัดระยะทางเพื่อตรวจวัดปริมาณของขยะติดเช้ือในถังขยะ ซ่ึง
เซ็นเซอร์สามารถครอบคลุมระยะทางได้สูงสุด 2 เมตร จากนั้ นแสดงผล
ปริมาณขยะติดเช้ือผา่นหลอดไฟ RGB ดงัรูปท่ี 3 
 

                          

Node MCU
ESP8266

D2D1 3V
3

GN
D

D7

D6

                   

D8

GND

       RGB

 

รูปท่ี 3 การออกแบบวงจรการท างานของระบบ 
 

2.3 การออกแบบด้าน อ ตแ์วร ์
 ในขั้นตอนน้ีเป็นการออกแบบไดอะแกรมการท างานของระบบท่ีแสดง
การท างานของโปรแกรม และน าโปรแกรมต่าง ๆ มาประยุกต์ใช้งานร่วมกัน 
ซ่ึงมีรายละเอียดขั้นตอนการออกแบบดงัน้ี 
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 2.3.1 คอนเท็กซ์ไดอะแกรม (Context Diagram) เป็นไดอะแกรมท่ีแสดง
ถึงความสัมพันธ์โดยรวมของระบบฐานข้อมูลของระบบตรวจสอบและ 
แจง้เตือนการจดัเก็บขยะติดเช้ือผ่านแอ็ปพลิเคชัน โดยจะประกอบดว้ย ผูดู้แล
ระบบ และพนกังาน ดงัรูปท่ี 4 
 

 
 

รูปท่ี 4 คอนเท็กซ์ไดอะแกรม 
 
 ขอ้มูลการออกแบบทั้งหมดท่ีไดส้ามารถน าไปออกแบบตน้แบบของถงั
ขยะติดเช้ือและพฒันาเป็นระบบงานของแอ็ปพลิเคชนัระบบตรวจสอบและ
แจง้เตือนการจดัเก็บขยะติดเช้ือผา่นแอ็ปพลิเคชนั ดงัตวัอยา่งในรูปท่ี 5 และ 6 
 

 
 

รูปท่ี 5 ตวัอยา่งตน้แบบของถงัขยะติดเช้ือ 
 

 

รูปท่ี 6 ตวัอยา่งหน้าจอแอป็พลิเคชนัของระบบ 
 

3. ผลการทดลอง 
ในการทดสอบประสิทธิภาพการท างานของระบบตรวจสอบและแจง้

เตือนการจดัเก็บขยะติดเช้ือผา่นแอ็ปพลิเคชนั ไดแ้บ่งการทดลองออกเป็น 3 

ส่วน คือ 1. การทดสอบความแม่นย  าและประสิทธิภาพของเซ็นเซอร์วดั
ปริมาณขยะติดเช้ือกบัระยะจริง 2. การเปรียบเทียบกิจกรรมการปฏิบติังาน
ก่อนและหลงัน าระบบตรวจสอบและแจ้งเตือนการจดัเก็บขยะติดเช้ือผ่าน
แอ็ปพลิเคชันมาใช้งาน และ 3. การประเมินความพึงพอใจในการใช้งาน
ระบบตรวจสอบและแจง้เตือนการจดัเก็บขยะติดเช้ือผา่นแอ็ปพลิเคชนั โดย
มีผลการทดสอบดงัน้ี 

 

3.1 การทดสอบความแม่นยำและประสิทธิภาพของเ ็นเ อร์
วัดปริมาณขยะติดเชื้อกับระยะจริง 
 การทดสอบประสิทธิภาพความแม่นย  าของเซ็นเซอร์วดัปริมาณขยะ
ติดเช้ือโดยเปรียบเทียบกับระยะจริง มีวตัถุประสงค์เพ่ือหาความแม่นย  า
ของเซ็นเซอร์วดัปริมาณขยะติดเช้ือท าการทดสอบท่ีระยะความสูงของถงั
ขยะ 0-105 เซนติเมตร โดยเปรียบเทียบค่าท่ีไดจ้ากเซ็นเซอร์กบัระยะจริงท่ี
อา้งอิงระยะการวดัจากตลบัเมตร ตามท่ีแสดงในรูปท่ี 7 ซ่ึงค่าท่ีวดัได้จะ
แสดงในรูปแบบค่าร้อยละของปริมาณขยะติดเช้ือในถงัขยะ ยกตวัอย่าง
เช่น ท่ีระยะ 105 เซนติเมตร จะมีปริมาณขยะติดเช้ือร้อยละ 100 ดงัแสดงผล
การทดสอบในกราฟรูปท่ี 8 พบว่า ท่ีระยะทางไม่เกิน 65 เซนติเมตร มีค่า
ใกลเ้คียงกับระยะจริง และท่ีระยะทางตั้งแต่ 66 เซนติเมตรขึ้นไป มีค่าความ
คลาดเคลื่อนไม่เกินร้อยละ 5 ซ่ึงถือว่าสามารถยอมรับได ้  

 

 
 

รูปท่ี 7 ทดสอบความแม่นย  าและประสิทธิภาพของเซ็นเซอร์ 
วดัปริมาณขยะติดเช้ือกบัระยะจริง 

 

 
 
รูปท่ี 8 ผลการทดสอบความแม่นย  าและประสิทธิภาพของเซ็นเซอร์วดั

ปริมาณขยะติดเช้ือกบัระยะจริง 
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3.2 การเปรียบเทียบกิจกรรมการปฏิบัติงานก่อนและหลังนำ
ระบบตรวจสอบและแจ้งเตือนการจัดเก็บขยะติดเชื้อผ่าน 
แอ็ปพลิเคชันมาใช้งาน 
 จากการศึกษากิจกรรมการปฏิบัติงานท่ีแสดงในตารางท่ี 1 เมื่อน า
ระบบตรวจสอบและแจง้เตือนการจดัเก็บขยะติดเช้ือผ่านแอ็ปพลิเคชนัมา
ใช้ พบว่า สามารถลดขั้นตอนกิจกรรมการปฏิบัติงานได้ 2 ขั้นตอน คือ  
1. ขั้นตอนน าขยะติดเช้ือไปทิ้งหน้าห้องขยะติดเช้ือสามารถลดจ านวนคร้ัง
และระยะเวลาการเก็บขยะใน 3 ช่วงเวลาลง เน่ืองจากสามารถตรวจสอบ
ปริมาณขยะผ่านแอ็ปพลิเคชันได ้2. ขั้นตอนการประเมินปริมาณขยะติด
เช้ือในห้องขยะพนักงานท าความสะอาดสามารถประเมินปริมาณขยะติด
เช้ือในห้องเก็บขยะติดเช้ือผา่นแอป็พลิเคชนัได ้โดยไม่ตอ้งเขา้ไปประเมิน
ปริมาณขยะในห้องขยะติดเช้ือ ท าให้ลดการสัมผสัโดยตรงจากขยะติดเช้ือ 
และลดความคลาดเคลื่อนการประเมินปริมาณขยะจากการตรวจสอบด้วย
สายตาของพนกังานท าความสะอาดเอง แสดงขอ้มูลสรุปกิจกรรมดงัตาราง
ท่ี 2  
 
 ตารางท่ี 2 สรุปกิจกรรมการเก็บขยะติดเช้ือหลงัน าระบบตรวจสอบและแจง้เตือน

การจดัเก็บขยะติดเช้ือผ่านแอ็ปพลิเคชนัมาใช้ 
กิจกรรม ผูป่้วย พยาบาล พนกังานท า

ความสะอาด 

1. ท้ิงขยะติดเช้ือในถงัขยะ ✓   
2. น าขยะติดเช้ือไปท้ิงหนา้ห้องขยะติด
เช้ือ 

   

3. น าขยะหนา้ห้องขยะติดเช้ือท้ิงในห้อง
ขยะติดเช้ือ 

  ✓ 

4. ประเมินปริมาณขยะติดเช้ือในห้องขยะ    

5. แจง้หน่วยงานท่ีรับผิดชอบเพื่อส่งรถ
เก็บขยะมาเก็บขยะติดเช้ือ 

  ✓ 

 หมายถึง กิจกรรมท่ีถูกลดขั้นตอน 
 

3.3 การประเมินความพึงพอใจในการใช้งานระบบตรวจสอบ
และแจ้งเตือนการจัดเก็บขยะติดเชื้อผ่านแอ็ปพลิเคชัน 
 ผลการประเมินความพึงพอใจของระบบงาน โดยใช้แบบสอบถาม
เป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างจ านวน 10 
ตวัอย่าง จากผูป้ฏิบัติงานท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งกับโรงพยาบาลสนาม ผูวิ้จัย
วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชค้่าเฉลี่ย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ดว้ยเกณฑ์ท่ีใช้
ในการประเมินค่า 5 ระดบั (Ration Scale) โดยใช้มาตราส่วนประมาณค่า
ของลิเคิร์ท (Likert) มีรายละเอียดและผลการวิจยัดงัน้ี 

4.50–5.00 พึงพอใจระดบั ดีมาก 
3.50–4.49 พึงพอใจระดบั  ดี 
2.50–3.49 พึงพอใจระดบั ปานกลาง 
1.50 –2.49 พึงพอใจระดบั นอ้ย 

 0.00–1.49 พึงพอใจระดบั นอ้ยท่ีสุด 
 3.3.1 ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมีจ านวน 8 คน คิด
เป็นร้อยละ 80 เพศชาย 2 คน คิดเป็นร้อยละ 20  

 3.3.2 ผลการประเมินความพึงพอใจพบว่าความถูกต้องของการ
ประมวลผลฮาร์ดแวร์มีค่าเฉลี่ยสูงสุด เท่ากับ 4.90 และค่าเฉลี่ยรวมของ
การใชง้านระบบ เท่ากบั 4.61 อยูใ่นระดบัดีมาก ดงัตารางท่ี 3  
 

ตารางท่ี 3 การประเมินความพึงพอใจในการใช้งานระบบตรวจสอบ 
และแจง้เตือนการจดัเก็บขยะติดเช้ือผ่านแอ็ปพลิเคชนั 

ลำดับที่ หัวข้อความคิดเห็น ค่าเฉลี่ย S.D. 
1 การออกแบบระบบมีความสวยงาม 4.50 0.53 
2 ระบบสามารถบนัทึก และจดัเก็บขอ้มูลไดดี้ 4.50 0.71 
3 ระบบมีการตรวจสอบขอ้มูลไดถู้กตอ้งและ

รวดเร็ว 
4.50 0.53 

4 ระบบมีการใชง้านไดง้่าย 4.70 0.48 
5 ความถูกตอ้งของการประมวลผลฮาร์ดแวร์ 4.90 0.32 
6 ความถูกตอ้งของการประมวลผลซอฟตแ์วร์ 4.80 0.42 
7 ความเหมาะสมของแอ็ปพลิเคชนัต่อ

ลกัษณะงาน 
4.70 0.48 

8 ระยะการตอบสนองของการควบคุมการ
สั่งงาน 

4.60 0.52 

9 การประมวลผลของแอ็ปพลิเคชนักบัช้ินงาน 4.80 0.42 
10 การใชง้านโดยรวมของระบบมี

ประสิทธิภาพ 
4.70 0.48 

ค่าเฉลี่ยรวม 4.61 0.49 

 

4. อภิปรายและสรุปผล 
บทความน้ีได้ท าการศึกษาและรวบรวมข้อมูลเพ่ือพัฒนาระบบ

ตรวจสอบและแจ้งเตือนการจัดเก็บขยะติดเช้ือผ่านแอ็ปพลิเคชัน  แบ่ง
ระบบงานออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนแรกการออกแบบดา้นฮาร์ดแวร์ของตวั
ต้นแบบถังขยะติดเช้ือ และส่วนสองการออกแบบด้านซอฟต์แวร์ของ
ระบบงานแอ็ปพลิเคชันในการบริหารจดัการการเก็บขยะติดเช้ือ จากผล
การทดสอบพบว่า  

4.1 การทดสอบความแม่นย  าและประสิทธิภาพของเซ็นเซอร์วัด
ปริมาณขยะติดเช้ือกับระยะจริงท่ีระยะทางไม่เกิน 65 เซนติเมตร มีค่า
ใกล้เคียงกับระยะจริง และท่ีระยะทางตั้งแต่ 66 เซนติเมตรขึ้นไป มีค่า
ความคลาดเคลื่อนไม่เกินร้อยละ 5  

4.2 การเปรียบเทียบกิจกรรมการปฏิบติังานก่อนและหลงัน าระบบ
ตรวจสอบและแจง้เตือนการจดัเก็บขยะติดเช้ือผ่านแอ็ปพลิเคชนัมาใชง้าน
สามารถลดขั้นตอนกิจกรรมการปฏิบติังานได ้2 ขั้นตอน ท าให้ปฏิบติังาน
สะดวกรวดเร็ว และหลีกเลี่ยงกิจกรรมท่ีอาจก่อให้เกิดความสูญเปล่า
ระหว่างปฏิบติังานได ้ 

4.3 ผลการประเมินความพึงพอใจในการใชง้านของระบบมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.61 (จากคะแนนเต็ม 5) จากค่าท่ีได้สามารถสรุปได้ว่าระบบ
สามารถตรวจสอบขอ้มูลปริมาณขยะติดเช้ือได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
แม่นย  า สามารถน าไปใช้ในการสนับสนุนการตัดสินใจให้หน่วยงานท่ี
ดูแลผูป่้วยโควิดหรือโรงพยาบาลสนามได้ท าการวางแผนและบริหาร
จดัการเก็บขยะติดเช้ือไดส้ะดวกมากย่ิงขึ้น 
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5. ข้อเสนอแนะ 
ระบบตรวจสอบและแจง้เตือนการจดัเก็บขยะติดเช้ือผ่านแอ็ปพลิเคชัน

ทางคณะผูจ้ดัท ามีขอ้เสนอแนะเพ่ือปรับปรุงให้ระบบมีประสิทธิภาพใน
การท างานเพ่ิมมากขึ้น ดงัน้ี 

5.1 ระบบน้ีถูกออกแบบส าหรับการใชง้านบริเวณท่ีมีสัญญาณ Wi-Fi 
ในอนาคตสามารถเพ่ิมให้รองรับการใชง้านกบัเครือข่าย 4G หรือ 5G ได ้

5.2 ระบบถูกออกแบบเพื่อให้ผูใ้ช้งานเปิดดูปริมาณขยะติดเช้ือผ่าน
แอ็ปพลิเคชนัเท่านั้น ในอนาคตสามารถเพ่ิมให้มีขอ้ความแจง้เตือนปริมาณ
ขยะติดเช้ือได ้
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บทคดัย่อ 

โครงงานนกัศึกษาเป็นองคป์ระกอบที1สาํคญัสาํหรับการศึกษา โดย
เป็นการบูรณาการองคค์วามรู้ที1นกัศึกษาไดเ้รียนมาเพื1อประยกุตใ์ช้กบัการ
ทาํงานจริง ภายใตค้าํแนะนาํและการสนบัสนุนจากอาจารยที์1ปรึกษา การ
เลือกอาจารยที์1ปรึกษาที1เชี1ยวชาญและตรงกบัหัวขอ้โครงงานวิจยั รวมทั>ง
กระบวนการให้คาํปรึกษาที1มีประสิทธิภาพและการติดตามความคืบหน้า
ของโครงงานล้วนเป็นการส่งเสริมการทาํโครงงานให้สําเร็จลุล่วง แต่
เนื1องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื>อไวรัสโคโรน่า หรือโควิด-CD 
ทาํให้การเขา้พบอาจารยที์1ปรึกษาโครงงานไม่สะดวกและเสี1ยงต่อการแพร่
และติดเชื>อโรคได้ งานวิจยันี> จึงนาํเสนอระบบสารสนเทศเพื1อการบริหาร
จัดการอาจารย์ที1ปรึกษาโครงงาน โดยเป็นระบบสารสนเทศที1 ช่วย
สนับสนุนการตัดสินใจเลือกอาจารย์ที1ปรึกษา และเป็นระบบบริหาร
จดัการขอ้มูลการให้คาํปรึกษาโครงงาน การสื1อสารระหว่างอาจารยแ์ละ
นกัศึกษา ตลอดจนการติดตามความคืบหนา้ของโครงงาน ซึ1 งจะสนบัสนุน
การทาํโครงงานให้เป็นไปอยา่งราบรื1นและสาํเร็จลุล่วงภายใตส้ถานการณ์
การแพร่ระบาดของเชื>อโควิด-CD การวิจยันี> ไดน้าํระบบสารสนเทศให้กลุ่ม
ผูใ้ช้งานหลักทดลองใช้งาน คืออาจารย์และนักศึกษา จาํนวน FG คน 
แบ่งเป็น อาจารยจ์าํนวน CH คน และนักศึกษาจาํนวน IH คน โดยพบว่า
ความพึงพอใจของผูใ้ช้งานระบบมีคะแนนเฉลี1ยเท่ากบั I.KI (จากคะแนน
เตม็ H.GG คะแนน) 

คําสําคัญ: โครงงานนกัศึกษา, อาจารยที์1ปรึกษาโครงงาน, ระบบบริหาร
จดัการอาจารยที์1ปรึกษาโครงงาน, ระบบสารสนเทศ 

Abstract 
Student project is an important for education by integrating the 

knowledge that students have learned to apply to real work, under the 
guidance and support from an advisor. The advisors who have an 
expertise of research project topic. Including an effective consulting 
process and monitoring project progress all support project completion. 
But in the epidemic situation of the Corona Virus or COVID-19, visiting 
the project advisor is inconvenient and risk of spreading and contracting 
the disease. This research presents an information system for the 
management of project advisors. It is an information system that 
supports decision-making for choosing an advisor, and is a project 

consulting information management system communication between 
advisors and students as well as monitoring the progress of the project. 
All of this is to support project successful under the COVID-19 situation. 
This research has brought the information system to a group of key users 
to try it out. There were 60 teachers and students, divided into 15 
teachers and 45 students. It was found that the user satisfaction of the 
system had an average score of 4.34 (from a full score of 5.00). 

Keywords:  Student project, Advisor, Management Systems of Project 
Advisor, Information System 

1. บทนํา 

การทาํโครงงานนักศึกษาชั>นปีสุดทา้ยถือเป็นองค์ประกอบที1สําคญั
ที1สุดในการศึกษาในระดบัปริญญาตรี เพราะเป็นการบูรณาการองคค์วามรู้
ทั>งหมดที1เรียนมาเพื1อศึกษาค้นควา้ ลงมือปฏิบติั และพฒันาทกัษะด้วย
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ด้วยตนเอง ภายใตค้าํแนะนาํและการดูแล
ของอาจารยที์1ปรึกษา ดงันั>นอาจารยที์1ปรึกษาถือเป็นผูที้1มีส่วนสนบัสนุน
และส่งเสริมให้การทาํโครงงานนักศึกษาบรรลุตามวตัถุประสงค์และ
สาํเร็จลุล่วงไปดว้ยดี นบัตั>งแต่กระบวนการเลือกอาจารยที์1ปรึกษาที1มีความ
เชี1ยวชาญตรงตามหัวขอ้ที1นักศึกษาเลือกศึกษาไปจนกระทั1งกระบวนการ
เขา้พบและให้คาํปรึกษาตลอดการทาํโครงงาน เดิมทีการเลือกอาจารยที์1
ปรึกษา นกัศึกษาจะทราบเพียงความเชี1ยวชาญของอาจารยแ์ต่ยงัไม่มีระบบ
สนบัสนุนการตดัสินใจให้แก่นกัศึกษาและนกัศึกษาจะไม่ทราบภาระดูแล
โครงงานนักศึกษาของอาจารยแ์ต่ละท่าน รวมทั>งไม่ทราบหัวขอ้งานวิจยั
ของอาจารยที์1สอดคลอ้งกบัโครงงานนกัศึกษา และนอกจากนี> ช่องทางใน
การสื1อสารกบัอาจารยที์1ปรึกษาที1มีหลากหลายแต่ไม่เป็นมาตรฐานส่งผล
ให้เกิดความผิดพลาดในการสื1อสาร การให้คาํปรึกษาและการติดตามความ
คืบหนา้ของโครงงาน เนื1องจากไม่มีระบบจดัการขอ้มูลที1ดี และที1สาํคญัใน
สภาวการณ์การระบาดของไวรัสโคโรน่า หรือโควิด-CD ที1เกิดขึ>น ส่งผลให้
การเขา้พบอาจารยที์1ปรึกษาแบบตวัต่อตวัอาจเสี1ยงต่อการแพร่ระบาดของ
เชื> อโรคได้ ดังนั> นผูวิ้จัยจึงนําเสนองานวิจัยระบบสารสนเทศเพื1อการ
บริหารจดัการอาจารยที์1ปรึกษาโครงงานนี> ขึ>นมา วตัถุประสงค์เพื1อเป็น
ระบบสารสนเทศในการสนับสนุนการตดัสินใจเลือกอาจารยที์1ปรึกษา
โครงงาน ตลอดจนจดัเก็บและจดัการขอ้มูลสนบัสนุนกระบวนการการให้
คาํปรึกษาของอาจารยที์1ปรึกษาและการติดตามความคืบหน้าของโครงงาน
อย่างเป็นระบบระเบียบและมีประสิทธิภาพ เพื1อให้การทาํโครงงาน
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นักศึกษาสําเ ร็จลุล่วงตามเป้าหมาย และย ังเป็นระบบสารสนเทศที1
สนบัสนุนวิถีชีวิตแบบใหม่ในสถานการณ์โควิด-CD อีกดว้ย 

ก า ร ศึ ก ษ า วิ จัย ที1 ผ่ า น ม า  มี ผ ล ง า น ที1 ศึ ก ษ า เ กี1 ย ว กับ ก า ร เ พิ1 ม
ประสิทธิภาพในการให้คาํปรึกษาการทาํโครงงานนกัศึกษา โดยการพฒันา
ระบบการจดัการสมรรถนะโครงงานนกัศึกษาชั>นปีสุดทา้ยและการกาํกบั
ดูแลโครงงานวิทยานิพนธ์อย่างประสิทธิภาพ โดยเป็นการบริหารจดัการ
ขอ้มูลและการให้คาํปรึกษาวิทยานิพนธ์ในระดบัปริญญาเอกในลกัษณะ
ออนไลน์ เพื1อเพิ1มประสิทธิภาพในการให้ค ําปรึกษาและการสร้าง
ความสมัพนัธ์อนัดีระหวา่งอาจารยที์1ปรึกษาและนกัศึกษา [C] 

ในขณะเดียวกัน ยงัมีงานวิจพัฒันาเว็บไซต์ระบบสนับสนุนและ
บริหารจดัการโครงงานนักศึกษา เพื1อช่วยในการวางแผนและบริหาร
จดัการโครงงานของนักศึกษาระดับปริญญาตรี โทและเอก สาขาวิชา
วิทยาการคอมพิวเตอร์ โดยมีการสร้างระบบจาํลองในการบริหารจดัการ
โครงงานในลกัษณะบริษทัซอฟตแ์วร์เฮา้ส์ เพื1อจาํลองสถานการณ์ในการ
ทาํงานจริงด้านการพฒันาซอฟต์แวร์ เพื1อให้นักศึกษาได้ทาํโครงงาน
ภายใตส้ถานการณ์จาํลอง และไดฝึ้กปฏิบติัจริง [u] ทั>งยงัมีการศึกษาวิจยั
และพฒันาระบบการวิเคราะห์และบริหารจดัการโครงงานนกัศึกษา โดย
อาศยัทฤษฎีการบริหารจดัการโครงการ (Project Management) โดยพฒันา
ระบบงาน SPAM (Student Project Analysis and Management) ในการ
จดัการงานต่าง ๆ ของโครงงานอย่างมีประสิทธิภาพ และช่วยลดปัญหา
ต่าง ๆ ของระบบงานเดิม อาทิ การเลือกหัวข้อโครงงานไม่ให้ตรงกับ
หวัขอ้ที1เคยทาํแลว้ หรือระบบรองรับการอพัโหลดและดาวน์โหลดเอกสาร
ได ้เป็นตน้ [K] 

นอกจากนี>  ยงัมีการศึกษาวิจัยและพัฒนาระบบบริหารจัดการ
โครงงานนักศึกษา เพื1อเพิ1มทกัษะในการบริหารจดัการเวลาในการทาํ
โครงงานอยา่งมีประสิทธิภาพ ซึ1 งเป็นปัญหาหลกัในการทาํโครงงานของ
นักศึกษาที1ไม่สามารถบริหารจดัการเวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพ อาจ
ส่งผลต่อการทาํโครงงาน อาทิ การส่งผลงานไม่ทนัตามช่วงเวลากาํหนด 
เป็นตน้ ระบบนี> จะเป็นเครื1องมือช่วยวางแผนและบริหารจดัการโครงงาน
ตามกระบวนการและช่วงเวลา และยงัเป็นตวัช่วยควบคุมและแจง้เตือนเมื1อ
ถึงกาํหนดเวลาตามกระบวนการในการทาํโครงงาน [I] ทั> งหมดนี> ล้วน
แลว้แต่เป็นระบบบริหารจดัการโครงงานที1พฒันาขึ>นเพื1อใช้เฉพาะภายใน
สถาบนัการศึกษา 

 

2. ขอบเขตของระบบงาน 
ขอบเขตการทาํงานของระบบ ดงันี>  

C. ระบบรองรับการจดัการขอ้มูลพื>นฐาน 
u. ระบบสามารถรองรับการสมคัรสมาชิกของของผูใ้ชง้าน 
K. ระบบรองรับการนาํเขา้ขอ้มูลอาจารยแ์ละนกัศึกษา ด้วยไฟล์ชนิด xls 
xlsx และ csv 
I. ระบบสามารถจดัการและแสดงขอ้มูลรายละเอียดของอาจารยที์1ปรึกษา 
H. ระบบสามารถแสดงข้อมูลรายละเอียดขอ้มูลโครงงานที1แนะนําโดย
อาจารยที์1ปรึกษา สถานะการนาํไปใชง้าน และจาํนวนผูเ้ขา้ชม  
F. ระบบสามารถรองรับการจดัการขอ้มูลโครงงานและสมาชิกในกลุ่ม  

y. ระบบสามารถรองรับการส่งการร้องขออาจารยที์1ปรึกษา และแจง้เตือน
ผา่นอีเมลไ์ปยงัอาจารย ์ 
z. ระบบรองรับให้นกัศึกษาส่งคาํร้องขอเขา้พบอาจารยที์1ปรึกษาได ้และ
จะมีการแจง้เตือนไปยงัอาจารย ์
D. ระบบสามารถบนัทึกขอ้มูลการเขา้รับคาํปรึกษาได ้
CG. ระบบสามารถส่งและรับไฟล์เอกสารระหว่างอาจารยแ์ละนักศึกษา 
เฉพาะประเภท ไฟลเ์อกสาร หรือรูปภาพ ไดสู้งสุดไม่เกิน uH เมกะไบต ์
CC. ระบบสามารถรองรับการคน้หาขอ้มูลและออกรายงานต่าง ๆ เพื1อ
สนบัสนุนการตดัสินใจให้แก่ผูใ้ชง้านระบบ 
 

3. วธีิการดาํเนินงานวจิยั 
3.1 การออกแบบระบบ 

การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศเพื1อการบริหารจดัการ
อาจารยที์1ปรึกษาโครงงาน มีการใช้เครื1องมือแผนภาพกระแสขอ้มูล (Data 
Flow Diagram) ในการออกแบบทิศทางการไหลของขอ้มูลในระบบและ
กระบวนการในการประมวลผลข้อมูล โดยในรูปที1 C แสดงแผนภาพ
กระแสขอ้มูลในระดบัสูงสุด (Context Diagram) และอธิบายการจดัเก็บ
ขอ้มูลดว้ยเครื1องมือพจนานุกรมขอ้มูล (Data Dictionary) และอธิบายการ
ทาํงานของระบบด้วยการอธิบายการทาํงานในการประมวลผล (Process 
Specification) โดยการออกแบบ Data Flow Diagram นั>น ประกอบดว้ย
กระบวนการในการทาํงานทั> งสิ>น ดังนี>  การจัดการข้อมูลพื>นฐาน การ
ลงทะเบียนขอ้มูลอาจารย ์การจดัการประเภทโครงงานของอาจารย ์การ
จดัการความเชี1ยวชาญของอาจารย ์การลงทะเบียนข้อมูลนักศึกษา การ
นาํเขา้ไฟล์ขอ้มูลอาจารยแ์ละนกัศึกษา การจดัการรายวิชาโครงงานที1เปิด
ในแต่ละภาคการศึกษาและนกัศึกษาที1ลงทะเบียนในรายวิชาโครงงาน การ
จดัการวนัและเวลาการให้คาํปรึกษาของอาจารยที์1ปรึกษาในแต่ละภาค
การศึกษา การจัดการโครงงานแนะนํา การจัดการกลุ่มโครงงานและ
สมาชิก การร้องขออาจารย์ที1ปรึกษาโครงงาน การร้องขอนัดเข้าพบ
อาจารยที์1ปรึกษา การบนัทึกการให้คาํปรึกษา การส่งและรับไฟล์เอกสาร 
การคน้หาขอ้มูลและการออกรายงาน 

และนอกจากนี> การออกแบบระบบยงัใช้เครื1 องมือในการออกแบบ
ระบบฐานขอ้มูลในระดบัแนวความคิด (Conceptual Design) โดยใช้โมเดล
ที1เรียกว่า อี-อาร์ไดอะแกรม  (Entity-Relationship diagram:E-R Diagram) 
หลังจากนั>นทาํการออกแบบระบบฐานข้อมูลในระดับตรรกะ (Logical 

Design) ซึ1 งประกอบดว้ยตารางขอ้มูล ดงันี>  ขอ้มูลหลกัสูตร ขอ้มูลสาขาวิชา 
ขอ้มูลประเภทโครงงาน ขอ้มูลภาคและปีการศึกษา ขอ้มูลความเชี1ยวชาญ
ของอาจารย ์ขอ้มูลวนัและคาบในการให้คาํปรึกษา ขอ้มูลรายวิชาโครงงาน 
ขอ้มูลผูดู้แลระบบ ขอ้มูลอาจารย ์ขอ้มูลนักศึกษา ขอ้มูลการลงทะเบียน
โครงงาน ขอ้มูลโครงงานแนะนาํ ขอ้มูลกลุ่มโครงงาน ขอ้มูลการขอเป็นที1
ปรึกษา ขอ้มูลการขอเขา้พบ ขอ้มูลบนัทึกการเขา้พบ ขอ้มูลการนาํเขา้และ
ส่ง-รับเอกสาร 
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รูปที1 C แผนภาพกระแสขอ้มูลระดบัสูงสุด (Context Diagram) 

 

3.2 การพฒันาระบบ 

การพฒันาระบบงานระบบงานนั>น ผูวิ้จยัได้พฒันาระบบสารสนเทศ
เพื1อบริหารจดัการอาจารยที์1ปรึกษาโครงงาน โดยพฒันาเป็นเวบ็แอปพลิเค
ชัน โดยมีระบบจัดการฐานข้อมูลไมโครซอฟต์เอสคิวเอลเซิรฟเวอร์ 
หน้าจอหลกัของแอปพลิเคชัน ดงัแสดงในรูปที1 u โดยหน้าจอหลกัของ
ระบบจะแสดงการทาํงานหลกั ๆ ดงันี>  การสมคัรใช้งานระบบ การเขา้สู่
ระบบ การแจง้เตือนระบบ การคน้หาขอ้มูล การแสดงขอ้มูลอาจารย ์การ
แสดงขอ้มูลโครงงานที1แนะนาํ 

ในการสมคัรเขา้ใช้งานระบบในครั> งแรก ผูใ้ช้งานทั1วไปจาํเป็นตอ้ง
ลงทะเบียนก่อน โดยหน้าการสมัครจะประกอบด้วย การลงทะเบียน
อาจารย ์และการลงทะเบียนนกัศึกษา โดยเมื1อสมคัรใช้งานแล้วระบบจะ
ส่งยืนยนัการสมคัรไปยงัอีเมล์ของอาจารยแ์ละนักศึกษา ดงัรูปที1 K เมื1อ
ผูใ้ชง้านเขา้สู่ระบบ หากตอ้งการเลือกดูขอ้มูลอาจารยจ์ะแสดงรายละเอียด
ของอาจารย ์ดงัรูปที1 I โดยนกัศึกษาสามารถขอเขา้พบอาจารยไ์ด ้โดยกด
ปุ่ ม ขอเขา้พบ การนดัพบอาจารยส์ามารถ นกัศึกษาสามารถนดัอาจารยเ์พื1อ
พูดคุยสอบถามโดยไม่จาํเป็นต้องเป็นอาจารยที์1ปรึกษาก็ได้ นอกจากนี>
ระบบยงัรองรับการนาํเขา้ขอ้มูลของอาจารยแ์ละนักศึกษาเขา้สู่ระบบได้
โดยผูดู้แลระบบ ซึ1 งจะรองรับไฟล ์.xls .xlsx และไฟล ์.csv 

 

 
รูปที1 u หนา้จอหลกัของระบบ 

 
รูปที1 K หนา้จออีเมลย์นืยนัจากระบบ 

 
รูปที1 I หนา้จอแสดงรายละเอียดอาจารย ์

นกัศึกษาที1ใช้งานระบบจะตอ้งลงทะเบียนรายวิชาโครงงานก่อนจึง
จะสามารถจดัการกลุ่มโครงงานได้ เมื1อลงทะเบียนกลุ่มโครงงานแล้ว 
นกัศึกษาจะสามารถส่งคาํร้องขออาจารยที์1ปรึกษาโครงงานได ้โดยระบบ
จะส่งแจง้เตือนคาํขอไปยงัอาจารย ์และอาจารยส์ามารถยืนยนัการเป็นที1
ปรึกษา หรือปฏิเสธได ้ดงัรูปที1 H 

 
รูปที1 H หนา้จอเลือกการแจง้เตือน และคาํขอเป็นที1ปรึกษาโครงงาน 
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รูปที1 F หนา้จอแจง้เตือนคาํขอเขา้พบ 

 
รูปที1 y หนา้จอบนัทึกการเขา้รับคาํปรึกษาโครงงาน 

นกัศึกษาสามารถร้องขอเพื1อเขา้พบอาจารยไ์ด ้และจะมีแจง้เตือนไป
ยงัอาจารย ์ดงัรูปที1 F และระบบสามารถรองรับการบนัทึกการเขา้รับคาํ
ปรึกษาโครงงาน โดยอาจารยห์รือนกัศึกษาเป็นผูบ้นัทึกได ้ดงัรูปที1 y 

นอกจากนี> ระบบยงัรองรับการส่งและรับไฟล์ข้อมูลหรือรูปภาพ
ระหว่างอาจารยที์1ปรึกษาโครงงานและนกัศึกษาได ้และยงัสามารถคน้หา
ขอ้มูลและออกรายงานต่าง ๆ เช่น รายงานการเขา้รับปรึกษา รายงานความ
คืบหนา้ของโครงงาน เป็นตน้ 

 

3.3 เครื�องมือที�ใช้ในการวจิยัและกลุ่มประชากร 

การวิจยันี> มีการเลือกใช้เครื1 องมือในการวิจยั โดยให้กลุ่มประชากร
ตวัอยา่งทาํการทดลองใชร้ะบบสารสนเทศเป็นระยะเวลา C ภาคการศึกษา
และออกแบบสอบถามเพื1อประเมินความพึงพอใจ โดยกลุ่มประชากร
ตัวอย่างจาํนวน FG คน คือ อาจารย์และนักศึกษาชั> นปีที1  I สาขาวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศที1ลงทะเบียนรายวิชาโครงงาน C และ u แบ่งเป็น
อาจารย์จาํนวน CH คน และนักศึกษา จาํนวน IH คน และให้ผูใ้ช้งาน
ประเมินความพึงพอใจในการใช้งานระบบโดยใช้แบบสอบถามคาํถาม
ปลายปิด จาํนวน CH ข้อ และคาํถามปลายเปิดเพื1อให้แสดงข้อแนะนํา
เพิ1มเติม แบ่งเป็น K ดา้นหลกั ไดแ้ก่ 1) ดา้นการใช้งานง่าย 2) ดา้นการเพิ1ม
ความสะดวกและเพิ1มประสิทธิภาพให้การทาํโครงงาน K) ด้านความ
สวยงาม นอกจากนี> มีการประเมินจากค่าเฉลี1ยหรือ Class Average ของ
รายวิชาเพื1อดูแนวโนม้ผลการเรียนในรายวิชาโครงงานของนกัศึกษา 
 

4. ผลการทดลอง 
ผลการประเมินความพึงพอใจของกลุ่มประชากรตวัอย่างจาํนวน FG

คน พบว่าความพึงพอใจของผูใ้ช้งานระบบมีคะแนนเฉลี1ยเท่ากับ I.KI 
(จากคะแนนเตม็ H.GG คะแนน) โดยแบ่งออกเป็น K ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นการใช้
งานง่าย เท่ากับ I .uH คะแนน ด้านการเพิ1มความสะดวกและเพิ1ม
ประสิทธิภาพให้การทาํโครงงาน เท่ากับ I.HG คะแนน และด้านความ
สวยงาม เท่ากับ I.uz คะแนน และค่าเฉลี1ยหรือ Class Average ของ

รายวิชาโครงงาน C เพิ1มขึ>นจากภาคการศึกษาก่อนหน้าคือ u.HH เป็น u.yG 
และโครงงาน u เพิ1มจากเดิม u.zI เป็น u.DK 

 

5. สรุปผลและอภิปราย 
 การทดลองใช้ระบบสารสนเทศเพื1อการบริหารจัดการอาจารย์ที1
ปรึกษาโดยกลุ่มผูใ้ช้งานจริงนั>น จะเห็นว่าคะแนนการประเมินความพึง
พอใจในการใชง้านระบบดา้นการเพิ1มความสะดวกและเพิ1มประสิทธิภาพ
ให้การทาํโครงงาน มีคะแนนเท่ากบั I.HG คะแนน จากคะแนนเต็ม H.GG 
คะแนน โดยมีรายละเอียดดงันี>  C) เพิ1มความสะดวกในการติดต่อสื1อสาร
ระหวา่งอาจารยแ์ละนกัศึกษาในสถานการณ์โควิด-CD u) เพิ1มความสะดวก
ในการนําเสนอและติดตามความคืบหน้าโครงงาน K) สนับสนุนการ
ตดัสินใจเลือกอาจารยที์1ปรึกษาโครงงาน I) เพิ1มประสิทธิภาพในการทาํ
โครงงานและลดขอ้ผิดพลาด H) สะดวกในการคน้หาขอ้มูล และนอกจากนี>
ยงัประเมินจากผลการเรียนในรายวิชาโครงงานC และ u ของนกัศึกษา โดย
ประเมินจากค่าเฉลี1ยหรือ Class Average ของรายวิชา ซึ1 งเพิ1มขึ>นจากภาค
การศึกษาก่อนหน้าทั> งโครงงาน C และ u ซึ1 งจะเห็นว่าการนําระบบ
สารสนเทศเพื1อการบริหารจดัการอาจารยที์1ปรึกษามาสนับสนุนการทาํ
โครงงานนักศึกษาจะเพิ1มประสิทธิภาพในการทาํโครงงาน และยงัช่วย
สนบัสนุนการตดัสินใจในการเลือกอาจารยที์1ปรึกษาโครงงานซึ1 งถือว่าเป็น
ผูส้นบัสนุนและให้คาํปรึกษาในการทาํโครงงานนกัศึกษาให้สําเร็จลุล่วง
ไปดว้ยดี ซึ1 งในอนาคตสามารถนาํเอาระบบสารสนเทศไปใช้งานกบัการ
บริหารจดัการโครงงานนักศึกษาในระดับปริญญาโทและเอกได้ และ
สาขาวิชาอื1น ๆ ต่อไปได ้
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Abstract 

Considering the spread of COVID-19 with 

increasing numbers, viruses continue to evolve species to 

reproduce. Hygiene for humans is necessary to maintain 

human health to keep the body clean and be free.  

For this reason, this research article. Therefore, 

designing and inventing an automatic liquid alcohol 

dispenser using an ultrasonic sensor and servo motor. 

This device would assist in preventing germs from 

spreading from the hands of people in that community. 

Users use their palms through an ultrasonic sensor then 

send a signal to the Arduino brain board to act and 

instruct the servo motor to suck the liquid alcohol from 

the container. The device would then dispense liquid 

alcohol to the user's palm. Test results show that the unit 

is 100% efficient, providing up to 500 fluid alcohol 

dispersed services. 

Keywords:  Alcohol Hand Sanitizer, Hand Hygiene, 

Ultrasonic Sensor, Servo Motor  

 

1.INTRODUCTION 

     Due to the pandemic COVID-19, it requires many 

approaches to address solving these issues. Non-

pharmacological interventions should refer to using hand 

hygiene or face shield, social distancing. One of the most 

important ways to prevent the transmission of COVID-19 

is the Hygienic hand [1,2]. Another literature showed that 

frequent hand-washing could reduce the risk of virus 

transmission by around 55%[3,4].  

     Compliance with hand hygiene is universally 

acknowledged as a vital act to prevent the transmission of 

the infection. The research related to automatic liquid 

dispensers has been widely described [5-8]. 

    A sanitizer dispenser can be made contactless 

automatic in different ways since various types of sensors 

can be used to sense the proximity[9]. Normally, Infrared 

sensors are used to make a low-cost sanitizer dispenser 

[10-12], but they show poor performances in public 

places where there is a lot of noise. Some dispensers are 

based on infrared radiation ( IR)  sensors, but they show 

malfunctions especially on sunny days where sunlight 

intensity varies because of clouds or reflection from the 

ground.  Some dispensers use ultrasonic sensors [13-14]. 

It is better than IR for outdoor implementing. 

       This paper can assert that from the study which the 

researcher has already made and implemented an 

automatic alcohol hand sanitizer using an ultrasonic 

sensor and servo motor at the university. The benefit of 

this paper can be as the following. 

1. Convenient to use. 

2. Touching free device by Work automatically. 

3. Easy to find the components. 

 

 

2.METHODOLOGY 

 The research methodology followed in this study 

is depicted in Fig. 1, It can be divided into four steps: 
1) Design 

2) Implement 

3) Result  
4) Survey Satisfaction 

 

  
Fig.1 Research Methodology 

These four steps method can be depicted as the 

following. 
 

2.1 Design 

The system architecture of the Automatic 

Alcohol Hand Sanitizer Dispenser can be depicted in 

Fig.2 and covers the three main components as the 

following 

 

2.1.1 Ultrasonic sensor 
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The user’s hands are placed under the nozzle, before the 

sensor, and then transmit data to an Arduino board. 

2.1.2 Arduino Board 

The Arduino board received a signal to turn on the servo 

motor. 

2.1.3 Servo Motor  

 The Arduino board activates the servo motor that rotates 

the shaft at 40 degrees to dispense a specific amount of 

alcohol gel from the nozzle. 
 

 
Fig.2 System Architecture 

2.2 Implementing 

 All hardwares were wired as diagram of this 

system shown in fig. 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fig. 3  System wiring diagram 

 

2.2.1Components of Alcohol Hand Sanitizer  

a) Ultrasonic Sensor  
HC-SR04 type ultrasonic sensor is used to detect 

object. The trigger and echo pin are connected to 

microcontroller in order to receive signal and send 

feedback.  In proposed system trigger and echo pins are 

attached to digital pin 12 and 11 of microcontroller 

respectively. This sensor is capable to detect an object up 

to 4 meter away from nozzle. 

b) Arduino Uno R3 

Microcontroller is inbuilt in Arduino Uno R3 and it is 

programmed by Arduino software and Arduino  board.  It 
is acting as a brain of the system.  Digital pin 12 of 

microcontroller sends a signal to trigger pin of HC-SR04 

ultrasonic sensor and reading echo pin of the sensor 

through digital pin11.  The distance is calculated by 

measuring the delay between triggering and getting 

feedback from echo pin. 
c) DC Servo Motor 

A servo motor is a combination of DC motor, position 

control system, gears. The position of the shaft of the DC 

motor is adjusted by the control electronics in the servo, 

based on the duty ratio of the PWM signal the SIGNAL 

pin. Now we tell the Arduino UNO where the signal pin 

of servo is connected or where it needs to generate the 

PWM signal. To do this we have “myservo.attach(4);”, 

here we are telling the Arduino UNO we connected the 

signal pin of servo at PIN4. All left is to set the position, 

we are going set the position of servo by using 

“myservo.write(40);”, by this command the servo hand 

moves 40 degrees. 

  However, all of the components were wired, as the 

Figure above. The system needed coding to allow the 

device connected to communicate with each other. This 

paper demonstrates a flow chart of Arduino coding for 

this system shown in Fig.4  

 
Fig.4 Flow Chart of Arduino Coding in an 

automatic alcohol hand sanitizer dispenser  
 

2.2.2 Programmable Arduino 

     

#include<NewPing.h> 

 #include <Servo.h> 

 #define TRIGGER_PIN  12 

 #define ECHO_PIN     11 

 #define MAX_DISTANCE 20 

 NewPing sonar(TRIGGER_PIN, ECHO_PIN, MAX_DISTANCE); 

 Servo myservo; 

 int state = 0; 
void setup() { 

  Serial.begin(115200); 

  myservo.attach(4); 

  myservo.write(40); 

} 

void loop() {   
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  delay(50); 

  int SR = sonar.ping_cm(); 

  Serial.println(SR); 

  if (state == 0) { 

    if (SR <= 1) { 

      myservo.write(40); 

    } 

    else { 

      delay(700); 

      myservo.write(0); 

      delay(700); 

      state = 1; 

    } 

  } 

  else if (state == 1) { 

  myservo.write(40); 

    delay(5000); 

    state = 0; 

  } 

} 

     The automatic alcohol hand sanitizer works like the 

following. 

     The ultrasonic sensor of the automatic alcohol hand 

sanitizer detected the presence of a hand and triggers. The 

servo motor rotates the shaft at 40 degrees to dispense a 

specific amount of alcohol gel from the nozzle as settled 

in the coding. 

 

2.2.3 Inside schematic of Automatic Alcohol Hand 

Sanitizer by Using Ultrasonic sensor and Servo Motor. 

The components of this system is shown in fig.5. 
 

 

 

 

 

 

                                                            In Side of Arduino UNO R3 

Fig.5 Automatic Alcohol Hand Sanitizer by Using 

Ultrasonic sensor and Servo Motor  

 

 
Fig.6 Automatic Alcohol Hand Sanitizer by 

Using Ultrasonic sensor and Servo Motor 

 

A completed set of the system is shown in Fig.6. 

 
Fig.7 Implementation Automatic Alcohol Hand 

Sanitizer by Using Ultrasonic sensor and Servo Motor 

 

3.RESULT 

 This section presents the results of the range of 

operation, time of sanitizer as settle in delay, and user 

satisfaction of 10 users. 

3.1 Range of operation 

               Fig. 8 highlights the range of operation. This 

measurement shows the precise distance of this system.  
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Fig.8 Range of operation 

 

Table 3.1 Measurement the range of operation of an 

automatic alcohol hand sanitizer dispenser. 

  Operation 

Distance 

between 

hand and 

sensor 

1cm 2cm 5 cm 10 cm 15 cm 20 cm 25 cm 

No. 

1 Not 

Working 
Working Working Working Working Not 

Working 
Working 

2 Not 

Working 
Working Working Working Working Working Not 

Working 

3 Not 

Working 
Working Working Working Working Not 

Working 
Not 

Working 

4 Not 

Working 
Working Working Working Working Not 

Working 
Working 

5 Not 

Working 
Working Working Working Working Working Not 

Working 

6 Not 

Working 
Working Working Working Working Working Working 

7 Not 

Working 
Working Working Working Working Working Not 

Working 

8 Not 

Working 
Working Working Working Working Not 

Working 
Not 

Working 

9 Not 

Working 
Working Working Working Working Working Working 

10 Not 

Working 
Working Working Working Working Working Not 

Working 

Average 

Percentage 

of working 

0% 100% 100% 100% 100% 60% 40% 

 
 

From table 3.1, this 100% of working results 

proved the range of operation that distance between hand 

and sensor should be at 2cm, 5 cm, 10cm, and 15 cm. The 

machine works 60% and 40% at 20cm and 25cm 

sequentially. However, it does not work at 1 cm of the 

distance between hand and sensor. 

 

 

 

 

 

 

Table 3.2 shows the time of dispensing the     

amount of sanitizer as settle time in delay 

 Operation 

Settle time in delay 600 700 800 900 1,000 

No. 
1 0.77s 1.62s 1.70s 2.17s 2.55s 

2 0.65s 1.41s 1.88s 2.22s 2.60s 

3 0.66s 1.62s 2.05s 2.35s 2.70s 

4 0.78s 1.42s 2.13s 2.40s 2.78s 

5 0.88s 0.78s 2.15s 2.30s 2.65s 

Average time to 

dispenser 0.74s 
1.37s 1.98s 2.28s 2.65s 

 
 

From Table 3.2, ten tests were performed to set 

the program time. From delay values of 600, 700, 

800,900, and 1000, this machine proves that the alcohol 

dispensing time set as desired passes a delay variable in 

the driver of this system. 

 

 

Table 3.3 shows the users’ satisfaction from 10 persons. 

No Topic Average Score 

(Min1, Max5) 
1 How much score do you think about easy to use and comfortable 

of this device? 

4 

2 How much score do you think this device can reduce inflection 

comparing with having to touch the device? 

4 

3 How much score do you think this device had a high-precision 

alcohol dispensing in each time using? 

4 

4 How much score do you like about the appearance of this device ? 3 

5 How much do you think the responsiveness of this device 

comparing with another device that you used before? 

4 

6 How much score do you think of overall satisfaction in this 

device? 

4 

 
 

Throughout the survey satisfactions of the ten persons 

from the university, the surveys were performed to 

identify and evaluate the user’s satisfaction. 

From table 3.3, the results were depicted that the average 

score of easy to use and comfortable was 4.  

The average score of the device that can reduce inflection 

was 4. 

The average score of this device had high-precision 

alcohol dispensing in each time using was 4. 

The average score of liking the appearance of this device 

was 3. 

The average score of the responsiveness device compared 

with another device was four. 

The average score of the overall satisfaction for this 

device was 4. 
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Table 3.4 shows this device can high-precision alcohol 

dispensing ten times at 10 cm hand distancing from the 

sensor. 
No. Picture of amount alcohol dispensing 

1-2 

 
3-4 

 
5-6 

 
7-8 

 
9-10 

 
 

 
      From table 3.4, the results showed a high-precision 

alcohol dispensing in each time. 
 

4.CONCLUSION 

 This paper indicated that this device helped 

researchers to understand the operation of this device. 

This device is a crucial way to protect a risk from 

COVID-19. The results have shown that this tool can 

function within the range of the sensor’s operation. 

Moreover, this tool can set the amount of alcohol gel 

dispensing by coding. 

               The overall satisfaction of survey results found 

this tool can create at a high level. Most were rated 4, 

except for the appearance of this device that was 3.   

 

Further the future research 

1. Using the structure of the ultrasonic sensor in a 

position that is parallel to the x-axis. 

2. The design of the creative modern shape of the device, 

if we would like to get business from this device. 

3. The battery should be in a new position because the 

problem will occur when the alcohol gel is empty, it will 

fall. 
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โปรแกรมหาความเป็นไปได้ในการเลือกลงทุนติดตั้งโซลาร์เซลล์บนหลงัคาด้วยไมโครซอฟท์ เอกซ์เซล 
 

SOLAR PV ROOFTOP FEASIBILITY CALCULATION BY MICROSOFT EXCEL 

กษิเดช ทิพย์อมรวิวัฒน์  1 ชัยรัตน์ วิสุทธิรัตน์ 2 

1 ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิกส์ประยกุต ์คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีปทุม kasidej.ti@spu.ac.th 

 
บทคัดย่อ 

บทความน้ีน าเสนอ โปรแกรมหาความเป็นไปไดใ้นการเลือกลงทุน
ติดตั้งโซลาร์เซลลบ์นหลงัคาดว้ยไมโครซอฟท ์เอกซ์เซล เพ่ือเป็นแนวทาง
ในการเลือกขนาดก าลงัการผลิตไฟฟ้า ให้เหมาะสมกบัภาระทางไฟฟ้าใน
ช่วงเวลาท่ีมีแสงแดด เพ่ือ ติดตั้ งแผงโซลาร์เซลล์บนหลังคาและ
อินเวอร์เตอร์ ในรูปแบบเช่ือมกริด โดยใชโ้ปรแกรม PVWatts’ Calculator 
ในการผลิตก าลงัไฟฟ้าของแผงผลิตไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยเ์ฉลี่ยต่อปี 
ให้ค่าก าลงังานกระแสตรงดา้นออก คิดเป็นประมาณ 64 เปอร์เซ็นต์ของ
ก าลงังานติดตั้ง ความสูญเสียของระบบท่ีใส่ในแบบจ าลองกระแสสลบัท่ี 
20 เปอร์เซ็นต์ แตกต่างจากค่าประมาณก าลงังานด้านออกท่ีแนะน าทัว่ไป 
โดยบริษัทรับติดตั้งอยู่ท่ี 80 เปอร์เซ็นต์ ผลการท างานของโปรแกรมจะ
ค านวณความเป็นไปได้ในการลงทุนติดตั้ งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย ์ ส าหรับท่ีอยู่อาศยั ร้านคา้ ท่ีมีการใชง้านเคร่ืองปรับอากาศใน
เวลากลางวนั ของพ้ืนท่ีจงัหวดักรุงเทพมหานคร  ซ่ึงมีขอ้มูลความแตกต่าง
ในการติดตั้งทั้งหมด 6,016 ชุดขอ้มูล  

ค าส าคัญ: ภาระทางไฟฟ้า, โซลาร์เซลลบ์นหลงัคา, แผงผลิตไฟฟ้า 

Abstract 
This article presents the possibility program of  solar roof top 

generator invesment consideration using microsoft Excel in order to 
choose the optimal  solar cell sizing base on day ligh electrical load 
power. The element of system consists solar cells roof top sets and on-
grid inverter. Beside, the year consumption power calculate is calculated 
by PV watt’s calculation. For homes, shops, where air conditioning is 
usedduring the day. Of the area of Bangkok which contains a total of 
6,016 different installation data sets. 

Keywords:  solar rooftop, On Grid, PV Watts Calculator 

1. ข้อมูลท่ัวไป 
ในปัจจุบันรูปแบบการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย ์มี

ประสิทธิภาพสูงและได้รับการยอมรับมากขึ้น การจัดหาอุปกรณ์และ

บริษทัติดตั้งไดห้ลากหลาย มีส่วนช่วยอย่างมากในการประหยดัค่าไฟฟ้า
เมื่อน าไปเปรียบเทียบกบัค่าใชจ่้ายพลงังานท่ีจ่ายไปในแต่ละเดือน เพื่อลด
ตน้ทุนค่าใชจ่้ายทางดา้นพลงังานไฟฟ้าในระยะยาว  ดงันั้นการจดัท าขอ้มูล
เบ้ืองต้นในเร่ืองภาระทางไฟฟ้า ท่ีจะตอ้งทราบเพ่ือน าไปค านวณความ
เหมาะสมในการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์บนหลงัคาและอินเวอร์เตอร์ พร้อม

ทั้ งได้รับข้อมูลค่ าใช้จ่ายและระยะเวลาการคืนทุน  [1]   บทความน้ี
น าเสนอโปรแกรมหาความเป็นไปไดใ้นการเลือกลงทุนติดตั้งโซลาร์เซลล์
บนหลงัคาดว้ยไมโครซอฟท ์เอกซ์เซล เพื่อประโยชน์ต่อผูส้นใจและศึกษา
ความรู้ทางดา้นราคา ในการติดตั้งระบบโซลาร์เซลลใ์ห้เหมาะสม  เพ่ือเป็น
แนวทางในการเลือกขนาดก าลงัการผลิตไฟฟ้าและระยะเวลาการคืนทุน 
ของการติดตั้งระบบ โดยใช้ฐานค่าไฟฟ้าต่อหน่วยท่ีใชใ้นการค านวณคือ 
4.42 บาทต่อหน่วย  
 

2. การหาจุดคุ้มทุน 
ศึกษาภาระทางไฟฟ้า ส าหรับท่ีอยู่อาศัย ร้านค้า ส่วนการผลิต

ก าลงัไฟฟ้าของแผงผลิตไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยเ์ฉลี่ยต่อปี ใชโ้ปรแกรม 
PVWatts’ Calculator ใชแ้ผงเซลลแ์สงอาทิตย ์ขนาดก าลงัการติดตั้งไม่เกิน 
10 กิโลวตัต์ (ตามข้อก าหนดของ กฟน. ท่ีไม่ต้องขออนุญาตประกอบ
กิจการพลงังาน) เขตพ้ืนท่ีจงัหวดักรุงเทพมหานคร ขอ้มูลราคาอุปกรณ์ท่ี
ทางการไฟฟ้านครหลวงอนุมัติให้ใช้และเป็นอุปกรณ์ท่ีบุคคลทั่วไป
สามารถหาได้ในท้องตลาด มีมาตรฐานอุตสาหกรรมทุกชนิด และเป็น
ราคากลางท่ีสามารถซ้ือได้ ต้นทุนและผลตอบแทนของโครงการผลิต
ไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยท่ี์ติดตั้งบนหลงัคา [3]    

2.1 ปัจจยัท่ีมีผลต่อการผลิตพลงังานไฟฟ้าของระบบระบบผลิตไฟฟ้า
พลงังานแสงอาทิตย ์[2]  

2.1.1 การประเมินพ้ืนท่ีในการติดตั้ง ทิศทางในการติดตั้งแผงพลงังาน
แสงอาทิตย ์ประเทศไทยตั้งอยู่ซีกโลกเหนือ แผงจึงควรหันรับแสงอาทิตย์
ไปทางทิศใต ้โดยความลาดเอียงของแผงควรมีความลาดชัน 15-20 องศา
กบัพ้ืนดินเพ่ือท าให้แสงอาทิตยก์ระทบตั้งฉากกบัแผงพลงังานแสงอาทิตย์
ในช่วงเท่ียงให้มากท่ีสุด 

2.1.2 อุณหภูมิ ระบบการระบายอากาศให้แผง มีผลกับประสิทธิภาพ
ในการผลิตก าลงัไฟฟ้า อุณหภูมิของแผงย่ิงสูงจะท าให้ประสิทธิภาพใน

 
 

. 
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การผลิตก าลงัไฟฟ้าลดลง โดยทั่วไปผลกระทบด้านความร้อนของแผง
พลงังานแสงอาทิตย ์จะส่งผลให้ประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้าลดลงเหลือ
ประมาณ 89 % ของค่า STC (ftemp = 0.89)  แผงพลงังานแสงอาทิตยเ์มื่อ
ใชไ้ประยะหน่ึงจะมีฝุ่นละอองหรือคราบสกปรกมาเป้ือนบนหน้าแผง ซ่ึง
ปัจจยัน้ีส่งผลให้ความสามารถในการรับแสงอาทิตย์ลดลงท าให้ศกัยภาพ
ในการผลิตไฟฟ้าลดลงตามไปด้วย โดยทั่วไปผลกระทบท่ีเกิดจากส่ิง
สกปรกและฝุ่นละอองน้ีท าให้ประสิทธิภาพในการผลิตไฟฟ้าลดลงเหลือ
ประมาณ 98 % ของค่า STC (fdirt=0.98) 

2.1.3 ลกัษณะการเช่ือมต่อของแผงและการสูญเสียในสายไฟฟ้า โดย 
ทัว่ไปการสูญเสียพลงังานไฟฟ้าจากการต่อแผงท่ีไม่สม ่าเสมอและสูญเสีย
ภายในสายไฟท าให้ประสิทธิภาพของการผลิตไฟฟ้าลดลงเหลือ 95 % 
ของค่า STC )fmis=0.95) 

2.1.4 การหาค่าความสูญสียในระบบ หาจากสมการ (1) 
   System Losses (%) = 100 – (100 x ftemp x fdirt x fmis x finv)       (1) 

โดย STC คือ สภาวะทดสอบมาตรฐาน (Standard Test Condition, 
STC) ท่ีพลงังานแสงท่ีตกกระทบ 1,000 วตัต์/ตร.ม สเปคตรัมของแสงท่ี
ผา่นชั้นบรรยากาศหนา 1.5 เท่า (Air mass = 1.5) และ ท่ีอุณหภูมิ 25°C  

2.1.5 การเลือกชนิดแผงเซลลแ์สงอาทิตย ์ซ่ึงท าหนา้ท่ีเปลี่ยนพลงังาน
แสงอาทิตย์ เป็ นพลังงาน ไฟ ฟ้ า เลื อกใช้ช นิ ด โพลีค ริสตัลไลน์ 
(Polycrystalline) รูปท่ี 1  เหตุผลเพราะเป็นชนิดแผง 

-ราคาถูกกว่าแบบโมโนคริสตลัไลน์  
-อุณหภูมิสูงมีผลกระทบต่อประสิทธิภาพของแผน่น้อยกว่าแผงโมโน

คริสตลัไลน์  
-ประสิทธิภาพการผลิตต ่ากว่าแผงแบบโมโนคริสตลัไลน์ อยูท่ี่ร้อยละ 

13-16  
 

 
รูปท่ี 1  แผงเซลลแ์สงอาทิตยป์ระเภทโพลีคริสตลัไลน์ 

2.1.6 การค านวณข้อมูลของแสงแดดด้วยโปรแกรม PVWatts’ 
Calculator ซ่ึงเป็นระบบประมาณการค่าการผลิตกระแสไฟฟ้าและ
ประมาณค่าใช้จ่าย โดยท างานผ่านระบบเว็บ ท่ี http://pvwatts.nrel.gov 
โดยขอ้มูลท่ีอินพุตในโปรแกรม มีดงัน้ี 

Get Started              :   สถานท่ีท่ีตอ้งการขอ้มูล  
DC System Size (kW)      :   ก าลงัการผลิตติดตั้งสูงสุด (STC) 
Module Type              :   ประเภทของแผง PV  
Array Type              :   รูปแบบการติดตั้งแผง PV  
System Losses (%)           :   ค่าความสูญเสียของระบบ  
Tilt (deg)               :   มุมของแผง PV ท่ีทากบัพ้ืนดิน  

Azimuth (deg)               :   ทิศการหนัของแผง PV 
ข้อมูลรูปกราฟแยกตามประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้าของทั้ ง 4 ทิศ 

ไดแ้ก่ ทิศเหนือ ทิศตะวนัออก ทิศใต ้ทิศตะวนัตก โดยแต่ละทิศมีก าลงัการ
ผลิตเรียงล าดบัตั้งแต่ 0.99 ถึง 9.90 kW ไดรู้ปกราฟ รูปท่ี 2 

 
รูปท่ี 2 PV Characteristic Curve ทิศเหนือ 

 

 
รูปท่ี 2 PV Characteristic Curve ทิศตะวนัออก 

 

 
รูปท่ี 2 PV Characteristic Curve ทิศใต ้

 
รูปท่ี 2 PV Characteristic Curve ทิศตะวนัตก 

2.1.7 จุดคุม้ทุนในการติดตั้งระบบ ในแต่ละขนาดติดตั้ง จ านวนปีท่ีคุม้
ทุน จะมีความแตกต่างกนัขึ้นอยูก่บัราคาในการลงทุนติดตั้ง ซ่ึงเกิดจาก
กราฟ PV Characteristic Curve กบั Electric Consumption แสดงตามกราฟ 
รูปท่ี 3   ดงันั้น ขอ้แนะน าในการเลือกติดตั้งจึงเลือกขนาดติดตั้งท่ีใช้
ระยะเวลา (จ านวนปี) ท่ีสั้นท่ีสุดในการคุม้ทุน หาจากสมการ (2) 
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รูปท่ี 3 กราฟแสดงหาจุดคุม้ทุน  

 

                 (2) 
 

3. การออกแบบขนาดการผลติก าลังไฟฟ้าและความคุ้มทุน 
3.1 ขอ้มูลการเปรียบเทียบขนาดและความคุม้ทุน  
3.1.1 ท าเลของพ้ืนท่ีติดตั้ง เฉพาะพ้ืนท่ีจงัหวดักรุงเทพมหานคร 
3.1.2 ประเภทท่ีพกัอาศยั  
3.1.3 จ านวนชั้น 
3.1.4 การใชง้านของเคร่ืองปรับอากาศหรือเคร่ืองท าความเยน็ในช่วง
กลางวนั ขนาด จ านวนเคร่ือง และจ านวนชั่วโมงการใช้งาน น าค่า
การใชไ้ฟฟ้าของผูใ้ชไ้ปสร้างเส้นกราฟลกัษณะเป็นเส้นตรง ตดักับ
กราฟการผลิตก าลงัไฟฟ้า พ้ืนท่ีใตก้ราฟท่ีไดค้ือค่าการใชง้านไฟฟ้าท่ี
ผลิตไดใ้น1วนั เมื่อน าไปคูณดว้ยจ านวนวนัจะไดค้่าการใชง้านไฟฟ้า
ท่ีผลิตไดใ้นระยะเวลาต่างๆท่ีตอ้งการ โดยคิดการใชโ้หลดเฉลี่ย (3) 
 
  

         (3) 

 
3.1.5 ประเภทมิเตอร์ใชง้าน ระบบ 1 เฟส หรือ 3 เฟส 
3.1.6 ขนาดมเิตอร์ใชง้าน 5(15), 15(45), 30(100), 50(150) 
3.1.7 ลกัษณะพ้ืนท่ีติดตั้งแผงเซลลแ์สงอาทิตย ์เช่น แบบดาดฟ้าโล่ง
หรือมีหลงัคา แบบหลงัคา วสัดุท่ีใชมุ้งหลงัคา 
3.1.8 ทิศทางการวางแผงเซลลแ์สงอาทิตย ์ 
3.1.9 ขนาดพ้ืนท่ีติดตั้งท่ีไม่มีเงาบดบงั ขนาดกวา้ง ยาว ของพ้ืนท่ี 

       3.2 การออกแบบโปรแกรม ขั้นตอนการท างานของเคร่ืองมือช่วย

ค านวณความเป็นไปได้ในการลงทุนติดตั้ งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงาน

แสงอาทิตย ์เพือ่ใชก้ารเปรียบเทียบขนาดและความคุม้ทุน รูปท่ี 4 

     
 

รูปท่ี 4 Flow Chart ขั้นตอนการท างานของโปรแกรม 
โปรแกรม Microsoft Excel ท่ีจัดท าขึ้ นเพ่ือค านวณต้นทุนในการ

ติดตั้งระบบ Solar Rooftop แบ่งออกเป็น  

          3.2.1 ขอ้เสนอแนะในการใช้โปรแกรม ขอ้ก าหนด ขอ้จ ากัดต่างๆ 

และขีดความสามารถของเคร่ืองมือในการใช้งาน ซ่ึงเป็นการสรุปโดยย่อ
ให้ผูท่ี้สนใจเขา้อ่านก่อนการใชง้าน แสดงดงั รูปท่ี 5 

 
รูปท่ี 5 ขอ้มูลแนะน าในการใชโ้ปรแกรม 

          3.2.2 อินพุตพ้ืนท่ีติดตั้งโซลาร์เซลล์ ผูใ้ช้งานโปรแกรมตอ้งกรอก

ขอ้มูลลกัษณะพ้ืนท่ีในการติดตั้งตามท่ีก าหนด แสดงดัง รูปท่ี 6 ส่วนถ้า

ค าตอบของผูใ้ช้งานไม่ผ่านขอ้ก าหนดจะมีหน้าต่างแสดงขอ้ความเตือน 

“ไม่อยู่ในขอบ เขตท่ีโปรแกรมสามารถค านวณได้”  และ แสดง
เคร่ืองหมายสีแดงไว้ท้ายข้อความท่ีอยู่นอกขอบเขตข้อก าหนดของ

โปรแกรม แสดงดงั รูปท่ี 7 เพื่อให้ผูใ้ชง้านสามารถปรับแกไ้ด ้ 
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รูปท่ี 6 เมนูการกรอกอินพุตท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

 
รูปท่ี 7 การแสดงขอ้ความและเคร่ืองหมายเตือน 

          3.2.3 อินพุตลกัษณะการใช้เคร่ืองปรับอากาศ ให้ผูใ้ช้กรอกขนาด

เคร่ืองปรับอากาศ จ านวนเคร่ือง และจ านวนชั่วโมงการใช้งาน แสดงดัง 

รูปท่ี 8 ท่ีมีการใชง้านในช่วงเวลา 7.00 – 17.00 น. แยกตามลกัษณะการใช้
งานท่ีเหมือนกนั เช่น ขนาดเคร่ืองปรับอากาศ 

 
รูปท่ี 8 ตารางการแสดงฟังกช์นัการใชเ้คร่ืองปรับอากาศ 

          3.2.4 แสดงเอาทพุ์ตแนะน าก าลงัติดตั้งระบบโซลาร์เซลลแ์ละ

ระยะเวลาคุม้ทุน แสดงดงั รูปท่ี 9 

 
รูปท่ี 9 แสดงความเป็นไปไดข้องจุดคุม้ทุนและค่าก าลงัไฟฟ้า 

4. สรุป  
บทความตอ้งการน าเสนอทางเลือกในการเขา้ถึงขอ้มูล การจะ

ติดตั้งแผงเซลลแ์สงอาทิตยเ์บ้ืองตน้ส าหรับบา้นเรือนเพี่อการวางแผนเร่ือง
ความเหมาะสมของพ้ืนท่ี ค่าใช้จ่ายและระยะเวลาการคุม้ทุนในการติดตั้ง 
เพ่ือเป็นแนวทางข้อแนะน า โดยแสดงการท างานของโปรแกรมด้วย
ไมโครซอฟท์เอกซ์เซล ซ่ึงเป็นการแสดงขอ้มูลแบบง่าย ใช้การค านวณ
ขอ้มูลของแสงแดดดว้ยโปรแกรม PVWatts’ Calculator ค านวณค่าใชจ่้าย
การติดตั้งและระยะเวลาการคุม้ทุน ในการเลือกขนาดการติดตั้ง จะคิดจาก
ภาระทางไฟฟ้า เฉพาะเคร่ืองปรับอากาศและเคร่ืองท าความเยน็ เพียงอยา่ง
เดียว เพราะถือว่าเป็นภาระทางไฟฟ้าท่ีมีการส้ินเปลืองมากท่ีสุด เมื่อ
เปรียบเทียบกบัขอ้มูลท่ีบริษทัทัว่ไปรับติดตั้งและค านวณออกมาได ้พบว่า
มีความแตกต่างกัน ในเร่ืองของราคาและระยะเวลาคุ ้มทุน ซ่ึงมีความ
แตกต่างกนัไปในแต่ละบริษทั  
เอกสารอ้างอิง 
     [1] พิชยดา จิรวรรษวงศ.์ การศึกษาตน้ทุนในการใชไ้ฟฟ้าจากพลงังาน
แสงอาทิตยใ์นบา้นท่ีอยู่อาศยั. วิทยานิพนธ์มหาบณัฑิต. มหาวิทยาลยัธุรกิจ
บณัฑิต, 2556 
     [2] สุรเชษฐ ยา่นวารี. หลกัการออกแบบและติดตั้งแผงเซลลแ์สงอาทิตย์
เบ้ืองตน้ส าหรับบา้นเรือน. <https://ienergyguru.com>. วนัท่ี 15 
พฤศจิกายน 2563 
     [3] องัสนา พจน์ศิริ. การศึกษาตน้ทุนและผลตอบแทนของโครงการ
ผลิตไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยท่ี์ติดตั้งบนหลงัคาในอาคารธุรกิจขนาดเลก็. 
วิทยานิพนธ์มหาบณัฑิต. มหาวิทยาลยับูรพา, 2559 
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ระบบตรวจสอบการเข้าช้ันเรียนด้วยรหัสคิวอาร์ 

Attendance Checking System by using QR Code 

วันชัย สีหะวงษ์1 ภูริทัต ปัญญาวัน2 สุภัทรา เกิดเมฆ 3 วิทยา ศรีกุล4  สนั่น จันทร์พรม5 

1,2,3,4,5 สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน supattra@rmuti.ac.th 

 

บทคัดย่อ 

ระบบตรวจสอบการเขา้ชั้นเรียนดว้ยรหสัคิวอาร์ ถูกพฒันาขึ้นเพ่ือลด

ระยะเวลาการบันทึกเวลาเข้าชั้นเรียนของผูส้อนในแต่ละรายวิชา โดย

ระบบจะทาํการเปลี่ยนรหัสคิวอาร์ทุก ๆ 10 วินาที เพ่ือแก้ปัญหากรณีท่ี

ผูเ้รียนส่งรูปรหัสคิวอาร์ให้เพ่ือน รองรับกลุ่มผูใ้ช้ 3 กลุ่ม คือ กลุ่มผูดู้แล

ระบบ สามารถเพ่ิม ลบ แก้ไขข้อมูลระดับการศึกษา คณะ สาขา และปี

การศึกษา กลุ่มผู ้สอน สามารถเพ่ิม แก้ไข ลบข้อมูลกลุ่มเรียน ข้อมูล

รายวิชา สามารถนาํเขา้ขอ้มูลผูเ้รียนแต่ละกลุ่มเรียนดว้ยรูปแบบไฟล ์.xlx 

หรือ .xlxs  สามารถจัดการการบันทึกช่ือเข้าชั้ นเรียน สามารถแก้ไข

สถานะการเขา้เรียน และแนบหลกัฐานการลา สามารถดูสถิติการเขา้ชั้น

เรียนของผูเ้รียนโดยดูจากขอ้มูลการเขา้เรียน การขาดเรียน และมาสาย และ

กลุ่มนกัศึกษา สามารถนาํเขา้ขอ้มูลรหสัผูเ้รียนสาํหรับการบนัทึกช่ือเขา้ชั้น

เรียนลงในระบบ และดูขอ้มูลและสถิติการเขา้ชั้นเรียนของตนเองในแต่ละ

รายวิช าได้  ระบ บ ถู ก พัฒ น าด้วย  Laravel Framework, PHP, JQuery, 

JavaScript, CSS และ MySQL เป็นระบบจัดการฐานข้อมูล จากผลการ

ทดลองใชร้ะบบพบว่า ระบบท่ีสร้างขึ้นสามารถใชไ้ดง่้าย ลดระยะเวลาใน

การขานช่ือเขา้ชั้นเรียนได้มาก และระบบสามารถช่วยให้การตรวจสอบ

การเข้าชั้นเรียนใช้เวลาน้อย และค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างผูดู้แลระบบ/

เจา้หน้าท่ี และอาจารยผู์ส้อน ในภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดบัมาก

ท่ีสุด (𝑥𝑥𝑥 =4.53, S.D.=0.75) ค่าเฉลี่ยของกลุ่มตวัอย่างผูเ้รียนในภาพรวมมี

ความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก (𝑥𝑥𝑥 =4.31, S.D.=0.75) 

คําสําคัญ: ระบบตรวจสอบการเขา้ชั้นเรียน รหสัคิวอาร์ เวบ็แอปพลิเคชนั 

Abstract 

Classroom Attendance Checking System by using QR Code is 

developed  to shorten duration of student checking in class. The system 

will change the QR code every 10 seconds to solve the problem if the 

learner sends the QR code to a friend. It supports three types of users. 

The first is called administrator, who takes a role of maintaining 

databases and is able to insert/update/delete data of information of 

education level, faculty, branch and school year. The second is called 

teacher, who is able to insert/update/delete data of courses, group studys, 

inputting student with input spreadsheet file, modify the status of 

enrollment and attach proof of leave, manages student checking, views 

information of class attendances and views present/absent statistics  

of students in the class. The third is called student, who is able to 

input student’s ID into the system while doing checking process in class 

and can view their own data and attendance statistics for each course. 

The system is implemented with Laravel Framework, PHP, JQuery, 

JavaScript, CSS and having MySQL as a database management system. 

From the results of the system experiment, it was found that The built 

system is easy to use and reduced the time to class name. The system can 

help the classroom attendance checking take less time. The mean of 

overall admin and lectures were satisfied at a highest level (𝑥𝑥𝑥 =4.53, 

S.D.=0 .7 5 ). The mean of overall students were satisfied at a high level 

(𝑥𝑥𝑥 =4.31, S.D.=0.75). 

Keywords:  Monitoring System, QR Code, Web application 

1. บทนํา 

การเช็คช่ือเขา้เรียนของผูเ้รียนเป็นส่วนหน่ึงในระบบการเรียนการ

สอน เพ่ือเป็นการตรวจสอบและยืนยนัว่าผูเ้รียนได้เขา้เรียนและใช้เป็น

เกณฑ์ในการประเมินผลการเรียนการสอน  รวมถึงเป็นส่วนหน่ึงของ

คะแนนเก็บ ซ่ึงสถานศึกษาได้กาํหนดไวว่้า ให้ผูส้อนใช้การเช็คช่ือเป็น

คะแนนเก็บท่ีมีอตัราส่วนไม่เกินร้อยละ 10 ของคะแนนรวมทั้งหมด ใน

ปัจจุบนัทางสถานศึกษายงัคงเช็ครายช่ือผูเ้รียนจากการขานรายช่ือ ซ่ึงทาํ

ให้เกิดความล่าช้าต่อการเรียนการสอน โดยจะใช้วิธีการเรียกช่ือผูเ้รียน

ตั้งแต่คนแรกเรียกตามลาํดบัจนถึงคนสุดทา้ย โดยคนท่ีถูกเรียกช่ือจะขาน

ตอบรับผูส้อน หรือยกมือเพ่ือยืนยนัสิทธ์ิของผูเ้รียนว่ามาเขา้ห้องเรียน แต่

ถา้ผูเ้รียนมีจาํนวนเขา้เรียนในรายวิชาดงักล่าวเป็นจาํนวนมาก จะทาํให้เกิด

ความล่าช้าในการเช็คช่ือผูเ้รียน และถ้าผูส้อนต้องการรายงาน หรือคิด

คาํนวณคะแนนเก็บของผูเ้รียนตอ้งคาํนวณคะแนนดว้ยตนเอง  

โดยการสืบคน้ของคณะผูวิ้จยั ซ่ึงก็ไดม้ีงานวิจยัต่าง ๆ ในการพฒันา

ระบบท่ีช่วยสนบัสนุนการเช็คช่ือ เช่น [1 - 6] พบว่าทุกงานวิจยัสามารถลด

ระยะเวลา และลดภาระการบันทึกช่ือเข้าชั้นเรียนของอาจารยใ์นแต่ละ

รายวิชา ลดความผิดพลาดในกรณีท่ีมีการลืมเช็คช่ือได ้และลดความเส่ียง

การสูญหายของขอ้มูล เพ่ือง่ายต่อการคน้หา และประมวลผล ในแง่ความ

แตกต่างมีความแตกต่างกันตรงท่ี ปริญญานิพนธ์ [1] ระบบไม่สามารถ
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คาํนวณการเช็คช่ือเป็นคะแนนได ้และไม่สามารถสรุปสถิติการเช็คช่ือเขา้

เรียนในรูปแบบของกราฟได ้และงานวิจยั [2] ระบบมีส่วนของอาจารยท่ี์

ปรึกษาและผูป้กครองสามารถติดตามพฤติกรรมการเขา้เรียนของนักศึกษา

แบบมีส่วนร่วมผ่านระบบออนไลน์ได ้[5] นักศึกษาสามารถศึกษาเน้ือหา 

บทเรียน และประเมินผลการเรียนรู้ผ่านระบบได้ด้วยตนเอง และ [6] 

ระบบสามารถตรวจสอบตําแหน่งท่ีผู ้เรียนสแกนรหัสคิวอาร์ แสดง

ตาํแหน่งในแผนท่ี Google Map และสามารถยืนยนัตวัตนดว้ยภาพถ่ายใน

ห้องเรียนได ้

จากปัญหาดังกล่าวท่ี เกิดขึ้ น จึงเกิดแนวคิดในการพัฒนาระบบ

ตรวจสอบการเขา้ชั้นเรียนโดยใชก้ารสแกนรหัสคิวอาร์ ท่ีสามารถนาํไปใช้

ได้กบัหลายสถาบนัการศึกษา รวมทั้งการหาวิธีแกปั้ญหาในกรณีท่ีผูเ้รียน

ส่งรูปรหสัคิวอาร์ให้กบัเพ่ือนท่ีไม่ไดม้าเรียน 
 

2. วิธีการดําเนินการพฒันา 

การศึกษาข้อมูล 

ศึกษาข้อมูลรายละเอียดเก่ียวกับหลักการและวิธีการพัฒนาเว็บ        

แอปพลิเคชัน  รหัสคิวอาร์ สําหรับการบันทึกการเข้าเรียนของผู้เรียน 

รูปแบบการเก็บขอ้มูลของรหสัคิวอาร์ จากเวบ็ไซต์ หนังสือ เอกสาร และ

งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

การวิเคราะห์และออกแบบระบบ 

 

 
 

รูปท่ี 1 แผนภาพแสดงขั้นตอนการสแกนรหัสคิวอาร์ 

จากรูปท่ี 1  เมื่อผูส้อนทาํการสร้างรหัสคิวอาร์ และเปิดรหัสคิวอาร์

ใหผู้เ้รียนสแกนเช็คช่ือก่อนเขา้ห้องเรียน จากนั้นผูเ้รียนจะทาํการเปิดกลอ้ง

และเร่ิมต้นสแกนรหัสคิวอาร์ โดยท่ีระบบจะนํารหัสคิวอาร์ท่ีได้มา

เปรียบเทียบกบัรหสัคิวอาร์ในฐานขอ้มูลเพ่ือยืนยนัตวัตน เมื่อทาํการยืนยนั

ตวัตนแล้ว ระบบจะบนัทึกข้อมูลการเขา้เรียน และเพ่ือแก้ปัญหากรณีท่ี

ผูเ้รียนส่งรูปรหัสคิวอาร์ให้เพ่ือน ระบบจะทาํการเปลี่ยนรหัสคิวอาร์ทุก ๆ          

10 วินาที 

 

 
 

รูปท่ี 2 แผนภาพแสดงขั้นตอนการทาํงานของระบบ 

 

จากรูปท่ี 2 เร่ิมจากการเข้าสู่ระบบ เพ่ือตรวจสอบการเป็นสมาชิก 

หากไม่มีบญัชีการเขา้ใชร้ะบบจะเขา้สู่โมดูลการสมคัรสมาชิก ลาํดบัถดัไป

เป็นการเขา้สู่ระบบตรวจสอบความถูกตอ้งของผูใ้ช้ ระบบจะทาํการแบ่ง

สิทธ์ิ ผูใ้ช้ในการเขา้สู่ระบบออกเป็น 3 กลุ่ม คือ ผูดู้แลระบบ/เจ้าหน้าท่ี 

ผูส้อน และผูเ้รียน 

1) กลุ่มของผูดู้แลระบบ/เจา้หน้าท่ี ทาํหน้าท่ีเพ่ิม ลบ แกไ้ขขอ้มูลพ้ืนฐาน 

ซ่ึงประกอบไปดว้ย ขอ้มูลระดบัการศึกษา คณะ สาขา และปีการศึกษา  

2) กลุ่มของผูส้อน ทาํหน้าท่ีสร้างรายวิชาท่ีตอ้งการเช็คช่ือ สร้างกลุ่มเรียน

ในแต่ละรายวิชา นาํเขา้ขอ้มูลผูเ้รียนแต่ละกลุ่มเรียนดว้ยรูปแบบไฟล์ .xlx 

หรือ .xlxs และสร้างรหัสคิวอาร์เพ่ือใช้ในการสแกนในแต่ละรายวิชา 
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สามารถแก้ไขสถานะการเรียนของผูเ้รียน และแนบหลักฐานการลาใน

กรณีท่ีผูเ้รียนลากิจ หรือลาป่วย (ถา้มี)  และสรุปเวลาเรียน พิมพ์รายงาน

สรุปเวลาเรียนของผูเ้รียนในแต่ละรายวิชา 

3) กลุ่มของผูเ้รียน ทาํหน้าท่ีสแกนรหัสคิวอาร์เพ่ือเช็คช่ือของตนก่อนเขา้

เรียนในแต่ละรายวิชา กรณีท่ีไม่มีรหัสคิวอาร์ ผูเ้รียนสามารถใชร้หัส หรือ

ช่ือผูเ้รียนในการเช็คช่ือแทนได้ และผูเ้รียนก็สามารถเขา้ดูประวติัการเช็ค

ช่ือของตนเองในแต่ละรายวิชาได ้

การพฒันาเว็บแอปพลิเคชัน 

คณะผูวิ้จยัไดพ้ฒันาขึ้นในรูปแบบเวบ็แอปพลิเคชนั โดยใช ้Laravel 

Framework, PHP, JQuery, JavaScript, CSS และใช้ MySQL เป็นระบบ

จดัการฐานขอ้มูล  

 

วิธีการทดลองใช้ 

คณะผูวิ้จยัใช้วิธีการแบบแบล็กบ็อกซ์ โดยทาํการทดสอบฟังก์ชัน

การทาํงานของระบบท่ีตอ้งการทราบ การป้อนอินพุตและเอาท์พุตไดต้รง

กบัท่ีออกแบบไวห้รือไม่ เพ่ือนาํไปปรับปรุงระบบให้มีความเหมาะสมตรง

ตามท่ีได้วิเคราะห์และออกแบบไว ้และได้นําไปทดลองใช้ในรายวิชา

ระบบฐานขอ้มูล ซ่ึงเปิดสอนในปีการศึกษา 2/2564 จาํนวน 2 กลุ่มเรียน 

ผูเ้รียนทั้งหมด 53 คน  

3. ผลการทดลอง 

ผลการประเมินผลระบบตรวจสอบการเขา้ชั้นเรียนดว้ยรหัสคิวอาร์     

ท่ีสร้างขึ้ นน้ีใช้ร่วมกับสมาร์ทโฟนระบบแอนดรอยด์ แท็บเล็ต และ      

แล็ปท็อป พบว่าการทาํงานของระบบสามารถช่วยให้การตรวจสอบการ

เขา้ชั้นเรียนใช้เวลาน้อยลง ส่วนขอ้มูลท่ีส่งผ่านระบบมีการจดัขอ้มูล เพ่ือ

ความสะดวกรวดเร็วสําหรับผูส้อน โดยท่ีระบบสามารถทาํการเปลี่ยนรหัส      

คิวอาร์ทุก ๆ 10 วินาที เพ่ือแก้ปัญหากรณีท่ีผูเ้รียนส่งรูปรหัสคิวอาร์ให้

เพ่ือน ดงัแสดงดงัรูปท่ี 3 - 11 

 

 
 

รูปท่ี 3 หนา้เพิ่ม แกไ้ข ลบขอ้มูลรายวิชา 

 

 
 

รูปท่ี 4 หนา้เพิ่มขอ้มูลตารางสอน 

 
 

รูปท่ี 5 หนา้จดัการขอ้มูลผูเ้รียนในแต่ละรายวิชา 

 

 
 

รูปท่ี 6 หนา้ตารางการเช็คช่ือผูเ้รียนในแต่ละกลุ่มเรียน 

 

 
 

รูปท่ี 7 หนา้เช็คช่ือในแต่ละรายวิชา 

 

 
 

รูปท่ี 8 หนา้รายวิชาท่ีจะทาํการเช็คช่ือ 

 

 
 

รูปท่ี 9 ตวัอยา่งรหัสคิวอาร์สาํหรับนาํไปใชบ้นัทึกช่ือเขา้ชั้นเรียน 
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รูปท่ี 10 หนา้ประวติัการเช็คช่ือเขา้เรียน 

 

 
 

รูปท่ี 11 หนา้รอสแกนรหัสคิวอาร์จากผูส้อน 

 

ดา้นความพึงพอใจ แบ่งการประเมินออกเป็น 2 กลุ่ม คือ  กลุ่มผูดู้แล

ระบบ/เจ้าหน้าท่ี และอาจารยผู์ส้อน มีความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ใน

ระดบัมากท่ีสุด (𝑥𝑥𝑥 =4.53, S.D.=0.75) โดยด้านความปลอดภยั มีความพึง

พอใจมากท่ีสุด (𝑥𝑥𝑥 =4.63, S.D.=0.61) รองลงมา คือ ด้านประโยชน์ท่ีได้

จากระบบ (𝑥𝑥𝑥 =4.61, S.D.=0.53) ด้านการใช้งานของระบบ (𝑥𝑥𝑥 =4.49, 

S.D.=0.61) และด้านความสามารถในการทํางานตามระบบ (𝑥𝑥𝑥 =4.40, 

S.D.=0.89) ตามลาํดบั ส่วนกลุ่มผูเ้รียน มีความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ใน

ระดบัมาก (𝑥𝑥𝑥 =4.31, S.D.=0.75) โดยดา้นการใชง้านของระบบ มีความพึง

พอใจมาก (𝑥𝑥𝑥 =4.42, S.D.=0.72) รองลงมา คือ ด้านประโยชน์ท่ีได้จาก

ระบบ (𝑥𝑥𝑥 =4.33, S.D.=0.72) ด้านความปลอดภัย (𝑥𝑥𝑥 =4.25, S.D.=0.83) 

และด้านความสามารถในการทํางานตามระบบ (𝑥𝑥𝑥 =4.23, S.D.=0.72) 

ตามลาํดบั สรุปในภาพรวมได้ว่าผูใ้ช้มีความพึงพอใจในดา้นประโยชน์ท่ี

ไดจ้ากระบบสูงท่ีสุด 

 

4. สรุปผลและอภิปรายผล 

งานวิจยัน้ีได้ดาํเนินการพฒันาระบบตรวจสอบการเขา้ชั้นเรียนดว้ย

รหัสคิวอาร์ ลดเวลาในการขานช่ือเข้าชั้นเรียนได้มาก ง่ายต่อการจัดทํา

สถิติผา่นระบบเวบ็แอปพลิเคชนั ใชก้ารเปลี่ยนรหสัคิวอาร์ทุก ๆ 10 วินาที 

เพ่ือแก้ปัญหากรณีท่ีผู ้เรียนส่งรูปรหัสคิวอาร์ให้ เพ่ือน  ผลงานวิจัยท่ี

พัฒนาขึ้ นจัดเป็นนวัตกรรมท่ีประยุกต์กับการเรียนการสอน  เพ่ือลด

ระยะเวลาการเช็คช่ือเขา้เรียนและการจดัการขอ้มูลการเข้าชั้นเรียนของ

ผูเ้รียน ซ่ึงช่วยลดระยะเวลาผูส้อน ซ่ึงสอดคลอ้งกับ [1 - 6]  อีกทั้งยงัเป็น

การลดความผิดพลาดในกรณีท่ีมีการลืมเช็คช่ือไดอี้กดว้ย อย่างไรก็ตามมี

ประเด็นเสนอแนะ ดังน้ี 1. ผูส้อนสามารถสั่งงานและผูเ้รียนสามารถส่ง

งานผ่านระบบได ้ 2. หาวิธีลดความเส่ียงกรณีท่ีเพ่ือนจะเช็คช่ือให้ ทั้งการ

จัดการเรียนการสอบแบบ on-site และแบบ online  3. ควรมีการนํา

เทคโนโลยีสมัยใหม่อย่างอ่ืนมาใช้ในการพฒันาการเรียนการสอนให้มี

ประสิทธิภาพมากขึ้น สถาบันการศึกษาให้การสนับสนุนโปรแกรม ส่ือ

อุปกรณ์ ท่ีเอ้ือต่อการการเรียนการสอนให้มากขึ้น 
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ชุดปฏิบัติการตัวควบคุมพไีอดีควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงด้วยพแีอลซี 
The Experimental Set of  DC Motor with PID Controller using PLC 
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บทคัดย่อ 

 บทความน้ีเป็นการน าเสนอชุดปฏิบติัการตวัควบคุมพีไอดีควบคุม
มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงด้วยพีแอลซี โดยวัตถุประสงค์จะเป็นการ
น าเสนอการสร้างชุดปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาพีแอลซีมาใช้ในการควบคุม
กระบวนการแบบอนาล็อก โดยประยุกต์ในการควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า
กระแสตรง รายละเอียดของบทความจะเป็นการปรับตั้งค่าพารามิเตอร์ท่ี
เก่ียวขอ้งกับพีแอลซี อาทิเช่น ตวัเปลี่ยนสัญญาณอนาล็อก เป็นสัญญาณ
ดิจิตอลและตวัเปลี่ยนสัญญาณดิจิตอลเป็นอนาล็อก ออกแบบตวัควบคุม
พีไอดี  โดยใช้การประมาณค่ าแบบซิงเกิ -นิ โคล    การโปรแกรม
ค่าพารามิเตอร์ลงในพีแอลซี  และการปรับตั้งค่าเร่ิมตน้ในส่วนต่าง ๆ การ
ทดสอบโมดูลอีเอม235 ทั้งในส่วนของสัญญาณอนาล็อกเป็นดิจิตอลและ
ดิจิตอลเป็นอนาล็อก ทดสอบฟังก์ชันพีไอดี โดยควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า
กระแสตรง ทั้งในส่วนการเปลี่ยนระดับความเร็ว การลดระดับความเร็ว
และการตอบสนองโหลดทางกล  

ค าส าคัญ:  พี แอลซี   ตวัควบคุมพีไอดี มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง 

Abstract 

This paper presents the experimental set of DC motor with 
PID control using PLC. The main objective is to develop a PLC 
experimental set in order to apply for analog control system by 
employing in the DC motor control. The description of the process 
parameter setup on analog to digital converter, and digital to analog 
converter are consequently explained.  Moreover, the configuration of 
EM235 module of S7-200 PLC, and PID controller estimating design by 
Ziegler-Nichol tuning method are clarified. Finally, the PID 
experimental results show the purpose achievement of  DC motor open 
loop speed control in case of step up and step down, and step load, 
respectively. 

Key Words  : PLC,  PID Controller, DC motor control. 

    

 

 บทน า 
  โปรแกรมเมเบิลลอจิกคอลโทรลเลอร์ (Programable Logic 
Controller) หรือ พีแอลซี(PLC) เป็นอุปกรณ์ท่ีถือว่ามีความนิยมมากใน
การใช้เป็นตวัควบคุมกระบวนการทางอุตสาหกรรมทั้งในอุตสาหกรรม
ขนาดใหญ่และขนาดเลก็  มีความน่าเช่ือถือ คงทน แม่นย  า  การใชพี้แอลซี
จะเป็นการควบคุมกระบวนการแบบเรียงล าดับ (Sequence Control) เพ่ือ
ทดแทนความยุ่งยากในการใช้รีเลยจ์ านวนมาก  การพฒันาโปรแกรมใน
รูปแบบการควบคุมแบบอนาลอ็กหรือควบคุมในสภาวะชัว่ครู่( Transient ) 
มักจะเกิดความยุ่งยากในการออกแบบโปรแกรม และการปรับตั้ ง
พารามิเตอร์ทั้งในส่วนของตวัแปลงสัญญาณอนาล็อกเป็นสัญญาณดิจิตอล
(ADC) และ สัญญาณดิจิตอลเป็นสัญญาณอนาลอ็ก(DAC) แต่ขอ้ดีของการ
ใช้พีแอลซีจะแข็งแรงและทนต่ออุณหภูมิอีกทั้ งมีระบบป้องกันต่าง ๆ 
เหนือกว่าการใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ อีกทั้งมีการพฒันาการใชพี้แอลซี
อย่างกวา้งขวางในการท่ีจะน ามาใชค้วบคุมเป็นแบบอนาล็อก เช่น การใช้
กับตัวควบคุมพีและพีไอในกระบวนการทางอุตสาหกรรม[1][4] หรือ
พฒันาไปถึงการประยุกต์ใช้ ตวัควบคุมฟัซซีในพีแอลซี[2] ซ่ึงถือว่าเกิด
ประโยชน์ในการน าไปประยุกต์ใชก้บัระบบท่ีไม่เป็นเชิงเส้นและควบคุม
แบบประสบการณ์ และการใชใ้นระบบฐานเวลาจริง[3] เพ่ือพฒันาสมรถ
นะของความแม่นย  าและสมรถนะการตอบสนองในจังหวะต่าง ๆ ใน
บทความน้ีได้น าเสนอการประยุกต์ใช้พีแอลซีในการควบคุมแบบพีไอดี  
โดยการสร้างในชุดปฏิบติัการควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง  น าเสนอ
วิธีการสร้างโปรแกรมแลดเดอร์การปรับตั้งพารามิเตอร์ ส าหรับพีแอลซี
ยี่ห้อซีเมนต์ตS7-200  เป็นพีแอลซีท่ีนิยมใช้ในภาคอุตสาหกรรมอย่าง
แพร่หลาย 
   
1. ตัวควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง 
 

 
 

รูปท่ี 1. โครงสร้างของตวัควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงดว้ยพีแอลซี 
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รูปท่ี 2  องคป์ระกอบของตวัควบคุมพีไอดีแบบขนาน 

 
                                               (1) 

 

 
รูปท่ี 3  การตรวจวดัการตอบสนองลูปเปิดตามวิธีการของ Zigle-Nichols 

ตารางท่ี 1 การหาค่าพารามิเตอร์ของตวัควบคุมพีไอดี วิธีการของ Zigler-Nichols 

 
 

2. โครงสร้างของพแีอลซี SIMEN S7-200 
2.1  โมดูลการเช่ือมโยงสัญญาณอนาล็อกเป็นดิจิตอล 

ในพีแอลซี S7-200 จะตอ้งมีอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการเช่ือมโยงกบัอินพุต
และเอาต์พุตดงัแสดงในรูปท่ี 4  ซ่ึงจะนิยมใชโ้มดูล EM235 เพื่อเป็นตวัรับ
สัญญาณอนาล็อกและแปลงเป็นดิจิตอลเพ่ือจะน าเข้าสู่พีแอลซี ลกัษณะ
ของ EM235 จะสามารถปรับความละเอียดของสุ่มสัญญาณโดยจะใช้วิธี
ตั้งดิฟสวิตช์เพ่ือเป็นการก าหนด Configurations ไดด้งัรูปท่ี 5 และ รูปท่ี 6 
ในท่ีน้ีเราก าหนดค่าสเกลสูงสุดท่ี 10 V และความละเอียด 5mV 

 
รูปท่ี 4  การเช่ือมของพีแอลซีกบัโมดูลอินพุตและโมดูลเอาตพ์ุต 

             
รูปท่ี 5  รูปลกัษณ์ของโมดูลEM235 ท่ีท าหนา้ท่ีเป็น ADC และ DAC 

 
รูปท่ี 6  ตารางการก าหนด Dip Switch เพื่อก าหนด 

2.2  การทดสอบการรับค่าอนาล็อกของ EM235      
       ก่อนท่ีจะน าไปใชง้านเราจ าเป็นตอ้งทดสอบการรับค่าสัญญาณ
อนาล็อกของโมดูล EM235ท าหน้าท่ีเป็นADC โดยเร่ิมตน้เขียนโปรแกรม
แลดเดอร์ ใช้ค าสั่งSM 0.0 ให้ท างานตลอดเวลา ใช้ค าสั่ง Mov_W จาก 
ต าแหน่งAIWOไปไวท่ี้VWO ใช ้ I_DI ขยายขอ้มูลให้เป็น Double Integer 
ส่วนอีก2 บรรทัดจะเป็นการย้ายข้อมูลไปเก็บ  การทดสอบจะจ่าย
แรงดนัไฟฟ้ากระแสตรงจากแหล่งจ่าย ขนาด 5 V ดงัแสดงในรูปท่ี 7 การ
ทดสอบประกอบจะใชโ้ปรแกรมจ าลอง( Simulator) ของ S7-200 ช่วยใน
การทดสอบค่าว่าสอดคลอ้งกบัค่าอินพุตหรือไม่แสดงหนา้จอดงัภาพท่ี 8 

 
ก. การเขียนแลดเดอร์เพื่อทดสอบโมดูล 

 
ข.  การจ่ายแรงดนัไฟฟ้ากระแสตรง 5 V 

รูปท่ี 7  แสดงการทดสอบโมดูลEM235 โดยรับแรงดนัจากแหล่งจ่ายไฟฟ้า 5 V 

 
รูปท่ี 8 การใช้โปรแกรมจ าลองของ S7-200ในการตรวจสอบค่าADC 

2.3 การทดสอบการจ่ายค่าอนาล็อกของ EM235      
หลังจาก ท่ีได้ทดสอบโมดูลEM235 ในการสัญญาณ รับ

สัญญาณอนาล็อก ผ่านEM235  ในล าดบัต่อไปจะส่งสัญญาณจากพีแอลซี 
ไปยงัตวัขบัเคลื่อนมอเตอร์ท่ีท าการทดลอง  โดยขั้นตอนจะเขียนแลดเดอร์ 
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และน าไปทดสอบกบัโปรแกรมจ าลอง และน าไปต่อวงจรจริง ดงัแสดงใน
รูปท่ี 9 

 
ก.โปรแกรมแลดเดอร์ 

  
 

 
 
 

 
ข.การต่อโมดูลเพื่อจ่ายสัญญาณอนาล็อกออกเอาตพ์ุต 

รูปท่ี 9  แสดงการทดสอบโมดูลEM235  ในการจ่ายเอาตพ์ุตออกจากพีแอลซี 

3.การทดสอบการควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงแบบลปูเปิด 

 
รูปท่ี 10  โครงสร้างของการควบคุมมอเตอร์ดว้ยพีแอลซีแบบลูปเปิด 

การควบคุมแบบลูปเปิดดังรูปท่ี 10   โดยจ่ายแรงดันจากแหล่งจ่าย
ภายนอกส่งให้พีแอลซีผ่านโมดูล EM235จากนั้น EM235 จะท าการแปลง
สัญญาณอนาล็อกเป็นดิจิตอลแล้วส่งไปยังซีพียู เพ่ือท าตามเง่ือนไข
โปรแกรมควบคุมท่ีเขียนไว ้จากนั้นจะท าการแปลงสัญญาณดิจิตอลเป็น
อนาล็อกส่งไปยงัเอาต์พุตของ EM235 ไปเข้ายงัตัวขยายสัญญาณแล้ว
ส่งไปท่ีชุดขบัเคลื่อนมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง   มอเตอร์จะไดห้รับโหลด
ทางกลจากเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้ากระแสตรงขนาด 15 W,12 V ต่อท่ีเพลาของ
มอเตอร์คู่กับเทคโคเจนเนอเรเตอร์(TG)ท่ีใช้วดัรับของมอเตอร์  เคร่ือง
ก าเนิดจากสร้างแรงดันจ่ายไฟฟ้าจ่ายให้โหลดความตา้นทานเป็นหลอด
ไฟฟ้า  ท าให้เกิดแรงบิดตา้นกับการหมุนของมอเตอร์ท าหน้าท่ีเป็นโหลด
ทางกล การทดลองจะทดลองจ่ายให้มอเตอร์หมุนทั้งสองทิศทาง  โดยจ่าย
แรงดันตั้งแต่ -10 V – 10V ได้ผลความเป็นเชิงเส้นท่ีได้จากการอ่านของ 
EM235 ในส่วนของ ADC ดงัแสดงในรูปท่ี 11 

ตารางท่ี 2  ผลการทดสอบการควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้าแบบลูปเปิด 

  

 

 
รูปท่ี 11   ผลของแรงดนัเอาตพ์ุตจากเทโคเจนท่ีอ่านไดจ้าก EM235 

4.การทดสอบการควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงด้วยตัว
ควบคุมพไีอดี  

4.1 การก าหนดพารามิเตอร์ด้วยวิธี Ziegler-Nichol โดยการน ามอเตอร์ไป
ทดสอบห าค่ า  T แล ะ  L แบบลู ป เปิ ดแล ะน าไป เปิ ด ต าราง ท่ี  1 
ค่าพารามิเตอร์ Kp, Ti และTd   

4.2  ต่อวงจรควบคุมมอเตอร์แบบลูปปิด ดงัแสดงในรูปท่ี12 

 
รูปท่ี 12 การต่อวงจรเพื่อทดสอบขบัเคล่ือนมอเตอร์ดว้ยตวัควบคมุPID 

4.3. การ Setupฟังกช์นัของพีไอดี โดยเปิดท่ี Wizard และเลือกฟังก์ชนัพีไอ
ดีดงัรูปท่ี 13 ก. และเลือกลูปการท างานมีก าหนดตั้งแต่ 1-7 ลูปเลือกเพียง 1 
ลูปดังรูปท่ี 13 ข  จากนั้นจะเป็นการตั้งขอบเขตค่า 1. สเกลค่าต ่าสุด 2.  
สเกลค่าสูงสุด 3. เป็นการก าหนดชนิดของเอาตพุ์ต 4. ยา่นสูงสุดต ่าสุดของ
เอาตพุ์ต ดงัรูปท่ี 13 ค จะไดฟั้งกช์นัพีไอดีดงัรูปท่ี 13 ง 

 
ก. การเลือกWizard ฟังกช์นัของพีไอดี 
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ข. การเลือกจ านวน Loop 

 
ค. เลือกชนิดอินพุตค่าสูงสุดและต ่าสุดของอินพุตเอาตพ์ุต 

 
ง.  ฟังกช์นัของพีไอดี 

รูปท่ี 13  การSetup ฟังกช์นัของPID ในพีแอลซี S7-200 

4.4  ป้อนค่าพารามิ เตอร์  ท่ี ได้จากหัวข้อ 4.1 และทดสอบ Step Up 
Response และ Step Down Response จะเห็นผลการตอบสนอบโดยขยาย 
Setpoint  60:10 V เพื่อท าให้สามารถเห็นรูปคลื่น จะเห็นผลการตอบสนอง
ได้ดังรูปท่ี 14 และรูปท่ี15 จากนั้นจ่ายโหลดทางกลคือจ่ายโหลดความ
ตา้นทานให้กับเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าท่ีต่อเช่ือม เกิดแรงบิดต้านกับแรงบิด
มอเตอร์แบบระดบัแต่ผลของความเร็วในรูปท่ี 16 ตวัควบคุมยงัรักษาระดบั
ความเร็วได ้ท่ีแรงดนัอา้งอิง 60 V 

 
รูปท่ี 14   การตอบสนองเพิ่มความเร็วรอบของมอเตอร์  เมื่อควบคุมดว้ยตวัควบคุมพีไอดี 

 
รูปท่ี 15  การตอบสนองลดความเร็วรอบของมอเตอร์เมื่อควบคุมดว้ยตวัควบคุมพีไอดี 

 
รูปท่ี 16  การตอบสนองระดบัของความเร็วรอบของมอเตอร์เมื่อจ่ายโหลดทางกล 

5.สรุปและข้อเสนอแนะ 
บทความน้ีเป็นการน าเสนอชุดปฏิบติัการตวัควบคุม

พีไอดีควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงดว้ยพีแอลซี โดยจะเป็น
การน าเสนอหลกัคือการใช้งานของซีเมนท์รุ่น S7-200 สร้างชุด
ปฏิบติัการและน าเสนอการปรับตั้งฟังก์ชนัอยา่งง่าย เพ่ือสะดวก
ท่ีจะน าไปประยกุตใ์ช ้จากผลการสร้างและทดลองสามารถปรับ
ค่าพารามิเตอร์ได้ในส่วนอื่น ๆ ในรายละเอียดอาจจะน าเสนอ
ไดไ้ม่ครบถว้น แต่สามารถเป็นแนวทางในการพฒันาพีแอลซี
เพื่อใชค้วบคุมแบบอนาลอ็กในแบบอื่น ๆไดต้่อไป 
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บทคัดย่อ 

 บทความน้ีเป็นการน าเสนอชุดปฏิบติัการควบคุมอุณหภูมิด้วยตัว
ควบคุมพีไอดีดว้ยไมโครคอนโทรเลอร์  โดยวตัถุประสงคจ์ะน าเสนอการ
สร้างชุดปฏิบัติการเพ่ือใช้ในการเรียนการสอนวิชาระบบควบคุม  
ส่วนประกอบท่ีส าคญัจะประกอบดว้ยระบบควบคุมอุณหภูมิโดยกระบวน
ใช้ความตา้นทานขนาด20วตัต์ในการก าเนิดความร้อนในย่านต่าง ๆ เพื่อ
เปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ ประยุกต์ไมโครคอนโทรลเลอร์อาดูโน่ใช้เป็นตัว
ควบคุมพีไอดี ขบักระบวนการดว้ยชอปเปอร์ไฟฟ้ากระแสตรงเพื่อควบคุม
ก าลงัไฟฟ้าท่ีจ่ายให้ตวัต้านทานให้เกิดพลงังานความร้อน ตรวจจบัด้วย
เทอร์โมคอปเป้ิลและส่งสัญญาณยอ้นกลับให้ตัวควบคุม การออกแบบ
ค่าพารามิเตอร์จะใช้วิธีประมาณค่าของซิงเกิลนิโคล  ทดลองปรับค่าใน
แบบตวัควบคุมพี ตวัควบคุมพีไอ และตวัควบคุมพีไอดี ตามล าดบั ผลการ
ทดลองสามารถทดลองวดัการตอบสนองระดับโดยปรับค่าพารามิเตอร์
และวดัการตอบสนองชั่วครู่และการตอบสนองคงตัวได้สอดคล้องกับ
ทฤษฎี 

ค าส าคัญ: ตวัควบคุมอุณหภูมิ  ไมโครคอนโทรเลอร์ ตวัควบคุมพีไอดี 

Abstract 
This paper presents the experimental set of temperature PID 

controller using microcontroller. The main objective is to create the 
control system experimental set for the teaching aid. The major structure 
consists of a 20 W resistor being the temperature plant, a PID controller 
using Arduino microcontroller, a DC chopper driver, and also, a 
thermocouple temperature feedback sensor.  Moreover, Ziegler- Nichol 
tuning method is employed for estimating the PID parameter design, 
namely Kp, Ti and Td, respectively.  The experimental results  show  the 
theoretically achievement of P, PI and PID experimental sets on the 
transient performance of step response temperature control and steady 
state performance temperature control, respectively. 

Keywords:  Temperature controller, Microcontroller, PID controller.  

1. บทน า 

ระบบควบคุมพีไอดีเป็นตัวควบคุมลูปปิดท่ีนิยมใช้การอย่าง
แพร่หลายในภาคอุตสาหกรรม เพื่อคาดหวงัถึงผลลทัธ์ของการตอบสนอง

ท่ีมีสมรถนะตามท่ีตอ้งการ  ตวัควบคุมพีไอดีแบบดัง่เดิมจะเป็นตวัควบคุม
ท่ีเป็นระบบอนาล๊อคสร้างโดยอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ท่ีเป็นเชิงเส้นมีการ
ออกแบบท่ีแน่นอน เมื่อพารามิเตอร์ของระบบเปลี่ยนแปลง สมรถนะของ
ตวัควบคุมจะเปลี่ยนแปลงไปดว้ยท าการปรับเปลี่ยนไดย้าก ปัจจุบนัมีการ
พฒันาตวัควบคุมพีไอดีโดยใชชิ้ฟไมโครคอนโทรลเลอร์  มาประยุกต์ใช้
ในระบบควบคุมโดยขอ้ดีท่ีมีขนาดเล็ก ประหยดัพลงังาน และยงัออกแบบ
หรือปรับเปลี่ยนค่าพารามิเตอร์และการส่ือสารขอ้มูลได้ง่าย  จึงได้มีการ
พฒันากันอย่างแพร่หลาย อาทิเช่นการควบคุมความเร็วมอเตอร์โดยใช้
ไมโครคอนโทรลเลอร์อาดูโน่ [1] เป็นการออกแบบโปรแกรมตวัควบคุม
พีไอดีปรับพารามิเตอร์ต่าง ๆ ด้วยมือ นอกจากน้ีมีการพฒันาเพ่ือใช้การ
ควบคุมแบบพีไอดีกับมอเตอร์แบบขั้วแม่เหล็กถาวรพฒันาการแสดงผล
การควบคุม[2]  อีกทั้งการควบคุมในกระบวนการของเคร่ืองท าความเย็น 
และตูอ้บความร้อนแบบอตัโนมติั[3][4] จึงถือได้ว่าการควบคุมพีไอดี ท่ี
ประยุกต์ใช้ไมโครคอนโทรเลอร์อาดูโน่ มีความส าคัญและพัฒนาการ
ควบคุมจากแบบอะนาล็อกมาเป็นแบบดิจิตอลไดอ้ย่างแพร่หลาย  ดังนั้น
การพฒันาดา้นการเรียนการสอนจึงไดป้รับเปลี่ยนไปในการท่ีจะฝึกผูเ้รียน
ในเกิดทักษะในการใช้ไมโครคอนโทรเลอร์ ทั้ งในด้านการออกแบบ
โปรแกรมและทักษะในการปรับพารามิเตอร์ต่าง ๆ ในบทความน้ีได้
น าเสนอชุดปฏิบัติการควบคุมอุณหภูมิด้วยตัวควบคุมพีไอดีด้วย
ไมโครคอนโทรลเลอร์อาดูโน่  

 

2. ตัวควบคุมอณุหภูมแิบบพไีอดด้ีวยไมโครคอนโทรลเลอร์ 
   ในชุดปฏิบติัการควบคุมอุณหภูมิดว้ยไมโครคอนโทรลเลอร์มี
วตัถุประสงค์ในการท่ีจะสร้างเป็นชุดฝึกของนักศึกษาประกอบในวิชา
ระบบควบคุม องค์ประกอบของชุดปฏิบัติการจะประกอบด้วยส่วน
ส าคญัๆ 4 ส่วน คือ ตวัควบคุมใชไ้มโครคอนโทรลเลอร์อาดูโนUNO สร้าง
โปรแกรมตวัควบคุมพีไอดีและจ่ายเอาต์พุตเป็นสัญญาณPWM ให้วงจร
Chopper เพื่อปรับระดบัแรงดนัDCให้กบัตวัความร้อน(Heater) เพื่อก าเนิด
ความร้อน ตัวจับระดับความร้อนด้วยตัวตรวจจับแบบ  Thermocouple  
และป้อนกลับมาท่ีตัวควบคุม ดังแสดงในรูปท่ี 1 ผังการท างานของ
โปรแกรมน าเสนอในรูปท่ี 2  เป็นการเร่ิมตน้ออกแบบพารามิเตอร์ของตวั
ควบคุมพีไอดี และสร้างสัญญาณPWM ส่งไปตวัขบัเคลื่อนแบบ Chopper 
รูปท่ี 3   และตวัตา้นทานเป็นตน้ก าเนิดความร้อนท่ีอุณหภูมิต่าง ๆ ผ่านตวั
ตรวจจบัยอ้นกลบัไปท่ีตวัควบคุม 
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รูปท่ี 1  โครงสร้างของตวัควบคุมอุณหภูมิดว้ยไมโครคอนโทรลเลอร์ 

 
รูปท่ี 2   Flow Chart การท างานของตวัควบคุมแบบ พีไอดีท่ีน าเสนอในบทความ 

2.1 ไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino UNO  

 
ก.วงจรการต่อArduino UNO controller          

 
ข. บอร์ด Arduino 

รูปท่ี 3  แสดงไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino UNO ท่ีใชใ้นบทความ 

2.2 วงจร DC Chopper 
วงจร DC Chopper ดงัท่ีแสดงในรูปท่ี 4 ใชเ้ป็นวงจรขบัเคลื่อน

กระบวนการควบคุมอณุหภูมิ ซ่ึงก าหนดไว ้20 วตัต ์แรงดนั 24 โวลตเ์ลือก 
ตัวต้านทานขนาด 25 โอห์ม 25วัตต์ ใช้ MOSFET เป็นตัวสวิตช์  การ
ขบัเคลื่อนจะเป็นการควบคุมแรงดนัและก าลงัไฟฟ้าให้กบัตวัตา้นทานท่ีใช้

มาเป็นตวัก าเนิดความร้อนสัญญาณอินพุตจากไมโครคอนโทรลเลอร์เป็น
สัญญาณ PWM ดังแสดงในรูปท่ี 5 โดยใช้ความถี่ของสัญญาณ PWM
เท่ากบั 4 kHz. จะเห็นมีแรงดนัพุ่งเกินเกิดขึ้น 
2.3 วงจรตรวจจบัอุณหภูม(ิTemperature Sensor) 
 ในส่วนของตัวตรวจจับอุณหภูมิเลือกใช้ไมโครคอนโทรล- 
เลอ ร์  MAX6675  K-type Thermocouple Temperature Sensor โดยก าร
ท างานของตวัเซ็นเซอร์นั้นมีการรับค่าอุณหภูมิและสามารถส่งขอ้มูลไปยงั
ระบบของ Arduino และ K- type ท่ีมีย่านอุณหภูมิใช้งาน -270 ถึง 1372   
ดงัแสดงในรูปท่ี 6 ซ่ึงท่ีมีย่านอุณหภูมิตามการท างานของวงจรโหลดตาม
ตอ้งการ  

 
รูปท่ี 4. วงจร DC Chopper 

 
รูปท่ี 5  สัญญาณ PWM ท่ีโหลด 

 
รูปท่ี 6  ตวัตรวจจบัอุณหภูมิMAX6675 

3. การออกแบบตัวควบคุม 
การออกแบบตัวควบคุมพีไอดี ใช้หลักการประมาณค่าของ 

Ziegler -Nichols [1] ด้วยวิธี Reaction Curve ดังสมการท่ี (1)และสมการ
ท่ี(2)  

 
 (1) 
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(2) 

 
(3) 

จากสมการท่ี(3) เป็นสมการเพ่ือหาเกณฑข์องตวัควบคุม P  ตวัควบคุม I 
และตวัควบคุม D  เราสามารถน าสมการทั้งหมด มาหาไดเ้ป็น Kp, Ki และ 
Kd ตามล าดบัดงัสมการท่ี(4) 

                                                                (4) 

ดว้ยวิธีประมาณค่าน้ีจะเป็นวิธีท่ีนิยมใช ้โดยจะมีการตอบสนองการพุ่งเกิน
ประมาณ 25 % ในการออกแบบจะปรับแต่งจนให้ เปอร์เซ็นต์พุ่งเกิน 
(Overshoot) ไม่เกิน 5 เปอร์เซ็นต์ หรือ Damping Ratio ไม่เกิน 0.707 ใน
วิธีอนาล็อก  โดยน าผลการทดสอบลูปเปิดดังแสดงในรูปท่ี  7 เพ่ือหา
ค่าพารามิเตอร์ T และ L เพ่ือน าไปเปิดตารางท่ี 1 หาค่า Kp, Ti และ  TD 
ตามล าดบั  

 
รูปท่ี 7  การทดสอบการตอบสนองลูปเปิด เพื่อค่า  T และ L 

ตารางท่ี 1  การประมาณค่าพารามิเตอร์ของพีไอดี ดว้ยวิธี Reaction Curve 

 
จากผลของการหาค่าพารามิเตอร์ตามตารางท่ี 1  แล้วน าไปหาค่า Kp, Ki 
และ Kd   ตามสมการท่ี(4) น าไปเขียนโปรแกรม ดงัรูปท่ี 8 ในโปรแกรมจะ
ประกอบดว้ยการค่าผิดพลาด(Error) ในแต่ละรอบของการท างาน และน า
ค่ามาค านวณในส่วนของตวัควบคุม พีไอดี  

 
รูปท่ี 8  โปรแกรมตวัควบคุมพีไอดี ท่ีบรรจุในไมโครคอนโทรลเลอร์ 

 

4. การทดลองและผลการทดลอง 
4.1 การทดลองตวัควบคุม พี  พีไอ และ พีไอดี 

การทดลองน้ีเป็นการทดลองปรับพารามิเตอร์เป็นส่วนๆ จาก
ตวัควบคุมพี ปรับ Kp  ปรับ Kp, Ki  และ  Kp, Ki , Kd   ตามล าดบั ดงัแสดงใน
รูปท่ี 8 จะเห็นได้ว่าตัวควบคุมพี จะเกิดค่าผิดพลาดในสภาวะคงตัว 
(Steady State Error) เมื่อเป็นตัวควบคุม  พีไอ ก็จะลดค่า Steady State 
Error ไดต้ามทฤษฎี และเมื่อเป็นตวัควบคุม พีไอดี  ก็จะปรับปรุงสมรถนะ
ในสภาวะชั่วค รู่ (Transient Response Performance) ได้โดยมีค่ า Over 
Shoot ไม่เกิน 5 % ดงัแสดงในรูปท่ี 10 

 
รูปท่ี 9  การทดลองตวัควบคุม พี  พีไอ และ พีไอดี 

 
รูปท่ี 10  การทดลองตวัควบคุม พี  พีไอ และ พไีอดี 

 
ก. เร่งความเร็วของการตอบสนอบชัว่ครู่ โดยปรับ Kp =8 Kd=0.8 

วดัค่า TR = 81.48 sec Overshoot= 1.67 % 
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ข. ปรับ Kp  =  8. และปรับ Kd = 1 

วดัค่า TR = 90.63 sec Overshoot= 0.42  % 
รูปท่ี 11  การปรับสมรถนะของการตอบสนองของตวัควบคุม พีไอดี 

จากรูปท่ี 11 ก,ข เป็นการปรับแต่งค่าพารามิเตอร์ ของพีไอดี  โดยการปรับ
ค่า Kd ท่ี 0.8 และ 1 ตามล าดบั  ซ่ึงคุณสมบติัของตวัควบคุมดี (Derivative) 
เป็นการลดความเร็วในการตอบสนองชัว่ครู่ผลการการลดจะมีผลท าให้ค่า 
Overshoot ลดลง แต่  เวลาเข้าถึง(Rise Time: TR) ก็จะเพ่ิมขึ้ น เช่นกัน
ขึ้นกับการน าไปประยุกต์ใช้ว่าตอ้งการความเร็วของการเขา้ถึงมากและ 
Overshoot ไม่เกิน 5 % ในความส าคญัในการควบคุมกระบวนการความ
ร้อนค่าอุณหภูมิท่ีสูงเกินไปจะผลต่อกระบวนการเป็นอย่างย่ิง เช่นการอบ
หรือการให้ความร้อนผลิตภัณฑ์ การปรับน้ีเป็นการทดสอบเพ่ือท่ีจะให้
การท างานตรงตามทฤษฎี และ เพื่อการเรียนรู้ในการเรียนการสอน   

5. สรุปและข้อเสนอแนะ 
บทความน้ีเป็นการน าเสนอชุดปฏิบัติการควบคุมอุณหภูมิด้วยตัว

ควบคุมพีไอดีด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ โดยน าชุดปฏิบัติการเพื่ อใช้
ประกอบการเรียนการสอนในวิ ช าระบบควบคุ ม  โดย เน้ น ถึงการใช้
ไมโครคอนโทรลเลอร์อาดูโน่ท่ีเป็นท่ีนิยมและเขียนโปรแกรมไดไ้ม่ยากนัก การ
จ าลองกระบวนการสร้างความ ร้อนจากตัวต้ านทาน   และมีการป รับ
ค่าพารามิ เตอร์ในตัวควบคุมแบบต่าง ๆ ได้ง่ายมีความอ่อนตัวในการตั้ ง
ค่าพารามิเตอร์ต่าง ๆ การออกแบบน าวิธีประมาณค่าแบบอนาล็อค มาใช้เพื่อให้
ทราบยา่นของค่าโดยประมาณและท าการปรับแต่ง  โดยพิจารณาถึงบทบาทของ
ตวัควบคุมแต่ละชนิด คือ พี  พีไอ และ พีไอดี  จากผลการทดลองสามารถไดรั้บ
ผลการทดลองไดเ้หมาะสม สามารถน าไปประยุกต์ใช้กบัตวัควบคุมแบบต่าง ๆ
ในอนาคตได้ เช่น ตวัควบคุมฟัซซ่ี เป็นต้น และยงัน าไปประยุกต์ใช้กับระบบ
ควบคุมในงานจริงได ้
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บทคัดย่อ 

บทความน้ีน าเสนอการพัฒนาและประยุกต์ใช้ไอโอทีบนเครือข่าย
ตัวรับรู้ไร้สายส าหรับการรับรู้สภาพแวดล้อมของการผลิตทุ เรียนนอก
ฤดูกาล เพ่ือออกแบบระบบควบคุมความช้ืนในดินให้สอดคล้องกับ
กระบวนการผลิตทุ เรียนนอกฤดู  ซึ่ งกระบวนการผลิตทุ เรียนนอกฤดู
ประกอบด้วย 4 ระยะคือ 1) ระยะเตรียมความพร้อมของตน้ทุเรียน 2) ระยะ
บงัคบั 3) ระยะออกดอกและการดูแลผลทุเรียน 4) ระยะหลังการเก็บเกี่ยว 
ผลการพฒันาและสอบเทียบเครือข่ายตัวรับรู้ไร้สายพบว่า เครือข่ายตัวรับรู้
ไร้สายที่พัฒนาข้ึนมีค่าความผิดพลาดเฉลี่ยร้อยละ 0.05 สามารถน าไป
ออกแบบระบบความคุมความช้ืนในดินได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ค าส าคัญ: การผลิตทุเรียนนอกฤดู การควบคุมความช้ืนในดิน เครือข่ายไร้
สาย การวดัและการควบคุม 

Abstract 
This article focused on IoT-based development and application on 

wireless sensor network for environmental sensing to off-season durian 
production. The objective of this research was to design soil moisture 
control system for the off-season durian production in 4 phases: 1) site 
preparation phase, 2) the controlling phase, 3) the pruning phase, and 4) 
the harvesting phase. The results showed good calibration properties 
where calibrated p = 0.05. This will be used to develop soil moisture 
control system effectively.  

Keywords:  Off-Season Durian Production, Soil Moisture, Wireless 
Sensor Network, Measurement and Control System 

1. บทน า 

การวิจัยคร้ังน้ีเป็นโครงการวิจัยการพัฒนาระบบควบคุมความช้ืนใน
ดิน โดยใช้เครือข่ายไร้สาย ส าหรับการผลิตทุเรียนนอกฤดูกาล อ าเภอ  
นบพิต า จงัหวดันครศรีธรรมราช เป็นโครงการวิจยัต่อเน่ือง ใช้ระยะเวลา 3 
ปี ซึ่ งบทความน้ีเป็นส่วนหน่ึงของการออกแบบระบบควบคุมความช้ืนใน

ดินในปีที่ 2 โดยการออกแบบระบบให้สอดคล้องกับการศึกษาข้อมูลการ
ผลิ ตทุ เ รียนนอกฤดูกาล ในปีแรก  พบว่า การผลิตทุ เ รียนนอกฤดู
ประกอบด้วย ช่วงเตรียมความพร้อมของตน้ทุเรียน เดือนมกราคมถึงเดือน
เมษายน ช่วงระยะบังคบั เดือนพฤษภาคมถึงเดือนมิถุนายน ช่วงออกดอก
และการดูแลผลทุเรียน เดือนกรกฎาคมถึงเดือนพฤศจิกายน และช่วงหลัง
เก็บ เกี่ยว  เดือนธันวาคมถึงเดือนมกราคม  [1] ซึ่ งการพัฒนาและการ
ประยุกต์ใช้ IoT บนเครือข่ายตวัรับรู้ไร้สายส าหรับการผลิตทุเรียนนอกฤดู
กาลคร้ังน้ีประกอบด้วย ตัวรับรู้ค่าความช้ืนในดิน (Soil Moisture sensor) 
ถูกพัฒนาข้ึนเพ่ือควบคุมความช้ืนในดินให้สอดคลอ้งกับการผลิตทุเรียน
นอกฤดูกาลในแต่ละช่วงของการผลิต และตวัรับรู้ค่าสภาพแวดลอ้มต่างๆ 
ในส่วนทุ เรียนประกอบด้วย ตัวรับรู้อุณหภูมิ  (Temperature sensor) ตัว
รับรู้ความช้ืนในอากาศ (Humidity sensor) และตัวรับรู้ปริมาณความเข้ม
ของแสง (Light sensor) 
 

2. การออกแบบและพัฒนาสถาปัตยกรรมระบบ 
ระบบที่พฒันาข้ึนประกอบด้วย 3 ส่วนคือ 1) ส่วนสถานีเครือข่ายตัว

รับ รู้ไร้ส าย (Things) ห รือโหนดปลายทาง (End Node) เช่ือม ต่อกับ
อินเทอร์เน็ต (IoT Gateway) โดยใช้เครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ เป็นส่วนที่
ท าหน้าที่รับรู้ค่าทางกายภาพของสภาพแวดลอ้มในสวนทุเรียนแลว้ส่งและ
จดัเก็บฐานขอ้มูลด้วยโปรแกรมประยุกต์ (Application Program Interface : 
API) 2) ส่วนโครงสร้างเครือข่ายบริการ (Server Network Infrastructure) 
ท าหน้าที่จดัการฐานข้อมูลของระบบโดยใช้ MySQL และ Apache 3) ส่วน
โปรแกรมประยุกต์เว็บ (Web Application) ท าหน้าที่แสดงผลและควบคุม
ระบบโดยผู ้ใช้งาน (Graphical User Interface : GUI) ภาพรวมของการ
ออกแบบและพฒันาสถาปัตยกรรมแสดงดังรูปที่ 1 
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รูปที่ 1 ภาพรวมการออกแบบและพฒันาสถาปัตยกรรมระบบ 

3. การออกแบบและพัฒนาระบบ 
การออกแบบและพัฒนาระบบการประยุกต์ใช้ IoT บนเครือข่าย

ตัวรับรู้ไร้สายส าหรับรับรู้สภาพแวดล้อมเพ่ือผลิตทุเรียนนอกฤดูการมี
ขั้นตอนดังต่อไปน้ี 

3.1 โครงสร้างและองค์ประกอบเครือข่ายตัวรับรู้ไร้สาย 

การออกแบบและพัฒนาเครือข่ายตัว รับรู้ไร้สาย ประกอบด้วย 
 ตวัรับรู้ค่าความช้ืนในดิน ตวัรับรู้ค่าอุณหภูมิและความช้ืนสัมพัทธ์ ตัวรับรู้
ค่าความเข้มของแสงและตวัรู้ปริมาณน ้ าฝน ท าหน้าที่อ่านค่าทางกายภาพ
แล้วส่งค่าผ่านเครือข่ายเพ่ือจัดเก็บข้อมูล แสดงสถานีตัวรับรู้ดังรูปที่ 2 
ประกอบด้วย 1) ตวัควบคุมขนาดเล็กไร้สาย ท าหน้าที่ประมวลผลสัญญาณ
ของตัวรับรู้สภาพแวดล้อมต่าง ๆ แล้วส่งข้อมูลไปยังส่วนประสาน
โปรแกรม  2) ตัวเช่ือมต่อแหล่งจ่ายส าหรับอุปกรณ์ต่าง ๆ ของสถานี  3) 
ตัวเช่ือมต่อตัว รับรู้ปริมาณน ้ าฝน  4) ตัวเช่ือมต่อตัวรับรู้อุณหภูมิและ
ความช้ืนสัมพัทธ์  5) ตัวเช่ือมต่อตัวรับรู้การสัมผัสเพ่ือตั้งค่าระบบ  6) ตัว
เช่ือมต่อตัวรับรู้ปริมาณความเขม้แสง และ 7) ตัวเช่ือมต่อตวัรับรู้ความช้ืน
ในดิน [2-3]   

 
รูปที่ 2 สถานีตัวรับรู้เครือข่ายไร้สาย 

3.2 การออกแบบและพัฒนาฐานข้อมลูระบบ 

การพฒันาและประยุกต์ใช้ไอโอทีบนเครือข่ายตวัรับรู้ไร้สายส าหรับ
การรับรู้สภาพแวดล้อมเพ่ือการผลิตทุเรียนนอกฤดูกาลมีการออกแบบและ

พฒันาฐานขอ้มูลส าหรับการจัดเก็บข้อมูลค่าความช้ืนในดิน ค่าอุณหภูมิ
และความช้ืนสัมพัทธ์ และค่าเข้มแสง และสถานะการตกของฝนโดยมี
รูปแบบเป็นฐานขอ้มูลเชิงสัมพนัธ์ดังรูปที่ 4 

 
รูปที่ 3 การออกแบบและพฒันาฐานข้อมูลเชิงสัมพนัธ์ของระบบ 

จ าก รูป ที่  3  เ ป็ น แบ บ จ าลอ งคว าม สั ม พัน ธ์ เอนทิ ตี  (Entity 
Relationship Model: ERM) ที่น าเสนอในรูปแบบแผนภาพความสัมพันธ์
เอนทิตี  (Entity Relationship Diagram: ERD) ซึ่ งประกอบ ด้วยเอนทิ ตี
ฟาร์ม (tbfarm) จะใช้ส าหรับเก็บขอ้มูลของฟาร์มหรือสวนทุเรียนโดยอยู่
ใน พ้ืนที่ของต าบล  ( tbsubdist) ที่ อ ยู่ในอ าเภอ (tbdistrict) และจังหวัด 
(tbprovince) ในลกัษณะความสัมพันธ์แบบหลายต่อหน่ึง (Many-to-One) 
ของข้อมูลตามล าดับ หรือนิยมเรียกว่าหน่ึงต่อหลาย (One-to-Many) และ
ฟาร์มหรือสวนทุเรียนมีหลายสถานีเครือข่ายตวัรับรู้ไร้สาย (tbstation) และ
แต่ละสถานีจะก าหนดชนิดของสถานี เป็นสถานีเครือข่ายตัวรับรู้หรือ
ส ถานี ตั ว ค วบ คุม  (tbstationtype) แล้ว ยังเก็บ รูป ข องแต่ ละ ส ถานี 
(tbstationimg) ในแต่ละมุมมอง (tbside) โดยแต่ละสถานีมี การเก็บ ค่า
สภาพแวดลอ้ม (tbsensor) หลายค่าหลายระเบียนในสถานีเครือข่ายตวัรับรู้
ไร้สายสถานีหน่ึง ๆ รวมถึงการปรับแต่งค่าขีดจ ากัดของแต่ละค่าของ
สภาพแวดล้อม (tbsensorconf) เพ่ือใช้เป็นค่าตัดสินใจให้ส่วนประสาน
โปรแกรมสั่งงานควบคุมการท างานของสถานีควบคุมต่อไปของงานวิจัย
ในอนาคต 

3.3 การออกแบบและพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน 

การออกแบบและพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันประกอบด้วย 2 ส่วน คือ 
1) ส่วนประสานโปรแกรมประยุกต์ (API) ท าหน้าที่เป็นตวักลางการรับ-
ส่งค่าข้อมูลหรือค าสั่ งระหว่างสถานีเครือข่ายตัวรับรู้ไร้สายกับเคร่ือง
บริการฐานข้อมูล 2) ส่วนประสานกราฟิกกับผู ้ใช้เป็นส่วนที่ท าให้ผู ้ใช้
สามารถดูและติดตามข้อมูลสภาพแวดล้อมของสวนทุเรียนได้ดังรูปที่ 4 
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และดังรูปที่ 5 ส่วนแสดงผลตัวอย่างของสภาพแวดล้อมแบบเรียลไทม์ 
(Realtime) 

 

รูปที่ 4 ตัวอย่างส่วนหน้าส าหรบัลงทะเบยีนสถานีเครือข่ายตัวรับรู้ไร้สาย 

 
รูปที่ 5 ตัวอย่างส่วนหน้าส าหรบัผูใ้ช้ 

4. ผลการทดลอง 
การเก็บขอ้มูลเทียบวดัค่าต่างๆ โดยการก าหนดค่าสภาพแวดลอ้มเพ่ือ

เทียบวัดให้ได้ค่าการทดลองข้อมูลทางกายภาพของสภาพแวดล้อมของ
สถานีเครือข่ายตัวรับรู้ไร้สายประกอบด้วย ค่าความช้ืนในดิน ปริมาณ
น ้าฝน อุณหภูมิในอากาศและความช้ืนสัมพทัธ์ และความเข้มแสงของสวน
ทุเรียนโดยข้อมูลจะมีการจัดเก็บ 3 สถานีตัวรับรู้เครือข่ายไร้สาย เพ่ือ
น าไปใช้ในการติดตั้งจริง ดังรูปที่ 6   

 
รูปที่ 6 ตัวอย่างตารางฐานข้อมูล 

จากรูปที่ 6 เป็นรูปแบบการเก็บค่าข้อมูลจากสถานีเครือข่ายตวัรับรู้
ไร้สายประกอบไปด้วยสดมภ์ที่  1 (sensorid) ล าดับการจัดเก็บข้อมู ล 
สดมภ์ที่ 2 (stationid) เป็นหมายเลขประจ าสถานีตัว รับรู้ไร้สาย (MAC 
Address) สดมภ์ที่  3 (moisture) ค่าความช้ืนในดินที่เก็บในรูปแบบค่าแอ

นะล็อก เพ่ือน าไปใช้ในการค านวณค่าความช้ืน  สดมภ์ที่  4 (rain) ค่า
สถานการณ์ ตกของฝน สดมภ์ที่  5 (Relative Humidity) ค่าความ ช้ืน
สัมพัทธ์ในอากาศหน่วยร้อยละ สดมภ์ที่ 6 (celsius) ค่าอุณหภูมิอากาศใน
หน่วยองศาเซลเซียส สดมภ์ที่ 7 (Fahrenheit) ค่าอุณหภูมิอากาศในหน่วย
องศาฟาเรนไฮต์ สดมภ์ที่  8 (light) ค่าความสว่างแสงหน่วยลักซ์  (lux) 
สดมภ์ที่  9 (Heat Index Celsius: HIC) ค่าอุณหภูมิที่ รู้สึกจริงหน่วยองศา
เซลเซียส สดมภ์ที่ 10 (Heat Index Fahrenheit: HIF) ค่าอุณหภูมิที่รู้สึกจริง
หน่วยองศาฟาเรนไฮต์ สดมภ์ที่  11 (datatime) วันเวลาการส่งข้อมูลผ่าน
ส่วนประสานโปรแกรม สดมภ์ที่  12 (sensorrec) วันเวลาการบนัทึกข้อมูล
ลงฐานขอ้มูล และสดมภ์สุดทา้ย (sensorup) วนัเวลาการปรับปรุงขอ้มูล ซึ่ ง
รายละเอียดขอ้มูลที่จดัเก็บนี้จะน าไปสู่การประมวลผลการท างานต่อไป 

ผลการทดสอบการเปรียบเทียบตัวรับรู้ความช้ืนในดินแบบคาปาซิ
ตีฟกับมิเตอร์วดัความช้ืนในดินรุ่น MC-7828SOIL ทดสอบระดับความช้ืน
ที่เติมน ้าระดับ 0-30 มิลลิลิตร ดินปริมาณ 1 กิโลกรัม โดยทดสอบน าค่าที่
วดั 72 ค่า ที่ค่าเฉลี่ยระดับความช้ืนแตกต่างกัน 10 เป็นค่า Our Sensor ซึ่งมี
ค่าระดับความละเอียดของการวดัที่ 12 บิตแอนะล็อก ดังตารางที่ 1 จากน้ัน
น ามาวิเคราะห์หาสมการถดถอย (Regression Analysis) หาความสัมพันธ์
ระหว่างค่าจากตวัรับรู้ที่ใช้ในงานวิจยักับมิเตอร์วดัความช้ืนในดินอยู่ในรูป
สมการดังรูปที่ 7 โดยสมการที่ได้จะมีค่าสัมประสิทธิ์ สหสัมพนัธ์ระดับที่
สูงมากกว่า 0.89 โดยผลการทดสอบความแม่นย าดังตาราง 2 มีค่าความ
ผิดพลาดเฉลี่ยร้อยละ 0.05  

ตารางที่ 1 เปรียบเทียบตัวรับรู้กับมิเตอร์วดัความช้ืนดินรุ่น MC-7828SOIL 
No. Water Quant (ml) MC-7828SOIL (%) Our Sensor

1 0.0 0.0 4095.0

2 1.0 9.6 3928.5

3 4.0 14.3 2408.2

4 5.0 16.9 2368.5

5 6.0 20.9 2323.0

6 9.0 25.9 2204.7

7 15.0 38.1 2148.8

8 20.0 44.8 2119.4

9 25.0 51.6 2076.5

10 30.0 59.0 2045.5  
 

 
รูปที่ 7  กราฟการเปรียบเทียบค่าจากตวัรับรู้ 

จากสมการในรูปที่  7 [6] เป็นความสัมพันธ์ระหว่างค่าความช้ืนใน
ดินและค่าความต่างศักย์ไฟฟ้าที่ได้จากเคร่ืองรุ่น MC-7828SOIL จากน้ัน
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น ามาค านวณหาค่าเฉลี่ยความคลาดเคลื่อนรวม ได้ร้อยละ 0.05  ดังตารางที่ 
2  

ตารางที่ 2 ผลการทดลองความแม่นย าของตัวรับรู้ที่น าเสนอ 
No. MC-7828SOIL Our Sensor Our % Soil Moisture %Error

1 14.8 2419 13.3 0.10

2 12.8 2425 12.8 0.00

3 13.6 2415 13.6 0.00

4 14.4 2403 14.7 0.02

5 14.7 2384 16.4 0.11

6 16.6 2366 18.0 0.08

7 16.5 2364 18.2 0.10

8 16.3 2388 16.0 0.02

9 20.5 2329 21.4 0.05

10 37.7 2141 41.1 0.09

11 37.1 2160 38.9 0.05

12 37.4 2174 37.4 0.00

13 36.9 2164 38.5 0.04

14 37.2 2163 38.6 0.04

15 46.1 2119 43.6 0.05  

5. อภิปราย 
การพฒันาและประยุกต์ใช้ไอโอทีบนเครือข่ายตวัรับรู้ไร้สายส าหรับ

การรับรู้สภาพแวดล้อมเพ่ือการผลิตทุเรียนนอกฤดูกาล  คร้ังน้ีได้ศึกษา
พัฒนาจากข้อมูลวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมความช้ืนในดิน [4-5] ซึ่ ง
การพัฒนาและออกแบบตัวรับรู้ไร้สายไ ด้ท าการเปรียบเทียบตัวรับรู้
ความช้ืนในดินแบบคาปาซิ ตีฟกับมิ เตอร์วัดความช้ืนในดินรุ่น MC-
7828SOIL เพ่ือให้ได้ค่าที่ถูกตอ้งแม่นย า โดยผลการทดสอบความแม่นย า 
มีค่าความผิดพลาดเฉลี่ยร้อยละ 0.05  

6. สรุป 
การพฒันาและประยุกต์ใช้ไอโอทีบนเครือข่ายตวัรับรู้ไร้สายส าหรับ

การรับรู้สภาพแวดล้อมเพ่ือการผลิตทุ เรียนนอกฤดูกาลประกอบด้วย  
การออกแบบและพัฒนาสถาปัตยกรรม การออกแบบและพัฒนาเครือข่าย
ตวัรับรู้ไร้สาย การออกแบบและพฒันาฐานขอ้มูล การออแบบและพัฒนา
เว็บแอปพลิเคชัน และการสรุปผลการออกแบบและสอบเทียบเครือข่าย
ตวัรับรูปแบบไร้สาย ผลการทดสอบความแม่นย า มีค่าความผิดพลาดเฉลี่ย
ร้อยละ 0.05 สามารถน าไปออกแบบระบบความคุมความช้ืนในดินได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 
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บทคดัย่อ 

บทความน้ีน าเสนอรูปแบบการพฒันาการจดัการเรียนรู้ในรายวิชา
ปฎิบัติการพ้ืนฐานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์แบบออนไลน์ส าหรับ
นกัศึกษาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือให้ผูเ้รียนไดพ้ฒันา
ความเขา้ใจท่ีเก่ียวขอ้งกบัพ้ืนฐานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ผ่านทางการ
เรียนการสอนแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรมส าเร็จรูป LTspice โดยใช้การ
เรียนรู้ปัญหาเป็นฐาน ซ่ึงเป็นการเรียนรู้ ซ่ึงเป็นวิธีการเรียนรู้ท่ีเนน้ปัญหาท่ี
เกิดข้ึนในการเรียนปฏิบติัการในรูปแบบออนไลน์โดยเน้นท่ีผูเ้รียนเป็น
หลัก ส่วนทีมอาจารยผ์ูส้อนจะเป็นผูจ้ดัการเรียนการสอนผ่านกิจกรรม
หลากหลายรูปแบบท่ีเนน้การเรียนรู้เชิงรุกและการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็น
ฐาน ผลท่ีได ้พบวา่ คะแนนเฉล่ียของนกัศึกษาร้อยละ 76.48   

ค าส าคัญ: การเรียนรู้เชิงรุก การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ปฏิบติัการ
ออนไลน์ พ้ืนฐานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 

Abstract 
This paper presents the development of problem-based learning in 

the online laboratory course of basic electrical and electronics. The 
objective of this paper is to develop the knowledge skills about basic 
electrical and electronics through the online course using LTspice. 
Problem-based learning is a student-centered pedagogy in which 
students learn about this course via the experience of solving problem in 
the online laboratory course. While instructors design and organize the 
online course through the various activities that focus on the active 
learning and problem-based learning. Results show that the mean score 
of students is 76.48%.   

Keywords:  Active learning, Problem-based learning, Laboratory online, 
Basic electrical and electronics. 

1. บทน า 

คุณภาพเก่ียวกับการเรียนการสอนในปัจจุบันได้รับความสนใจ
ทางด้านทางวิชาการ โดยเก่ียวข้องกับพ้ืนฐานว่าด้วยประสิทธิผลของ

กิจกรรมการเรียนการสอน โดยมหาวิทยาลยัทัว่โลกไดใ้ห้ความส าคญักบั
การปรับปรุงการเรียนรู้เพ่ือผลิตบณัฑิตท่ีมีความรู้ ความคิดสร้างสรรค ์ตวั
งานวิจยัด้านการเรียนการสอนท่ีมีน ามาใช้ร่วมกบัสาขาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีอย่างกวา้งขวาง มีดงัน้ี โดยบทความ [1] มีการน าเสนอการ
ออกแบบการเรียนรู้แบบอ้างอิงตามผลลัพธ์เป็นฐาน (Outcome-based 
learning) ทางด้านวิศวกรรมอุตสาหการ โดยน าไปใช้ในขั้นตอนการ
ด าเนินการ ซ่ึงผลการศึกษาพบว่าการศึกษาน้ีสามารถจูงใจผูเ้รียนได ้เม่ือ
เปรียบเทียบกับการเรียนรู้แบบดั้ งเดิม ๆ ในด้านความสามารถในทาง
ปฏิบติั ทกัษะการแกปั้ญหา และการท างานเป็นทีม ส่วนบทความ [2] เป็น
การน าเสนอการคิดเชิงวิเคราะห์ (Analytical thinking) น าไปใช้กบัการ
แกปั้ญหา (Problem-solving method) และการคิดเชิงวิเคราะห์ในหลกัสูตร
ท่ีเ ก่ียวกับการออกแบบวัสดุท่ีใช้ในระบบทางเดินหายใจของมนุษย ์
ผลการวิจยัพบวา่ คะแนนเฉล่ียของผูเ้รียนทางกระบวนการคิดเชิงวิเคราะห์
ของชั้นเรียนท่ีใช้ทดลองมีค่าสูงกว่าชั้นเรียนในกลุ่มทัว่ไป  บทความ [3] 
ไดน้ าเสนอการใช้บอร์ดอาดูโนส าหรับการควบคุมระบบช่วยจอดรถยนต์
ดว้ยระบบท่ีสามารถโปรแกรมเพ่ือปรับเปล่ียนการท างานได้ พบว่า ไดรั้บ
มีความสนใจจากผู ้เรียนมากข้ึน ส าหรับการเรียนการสอนทางด้าน
วิศวกรรมไฟฟ้า พบวา่ บทความ [4] เป็นการพฒันาการเรียนรู้เพ่ือให้ไดผ้ล
ลพัธ์เป็นฐานในรายวิชาการวิเคราะห์วงจรไฟฟ้าส าหรับวิชาบรรยาย และ
บทความ [5]-[6] มีการพฒันาโดยเพ่ิมส่วนปฏิบติัการซอฟต์แวร์และ
ฮาร์ตแวร์เสริมการสอนเพ่ือเพ่ิมทกัษะทางปฏิบติัและการส่ือสารให้กับ
ผูเ้รียนส าหรับวิชาอิเล็กทรอนิกส์ เป็นตน้  

จากสถานการณ์โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) [7] 
ส าหรับประเทศไทยได้มีการประกาศสภาวะฉุกเฉินท่ีส่งผลให้มีการ
เปล่ียนรูปแบบการเรียนการสอนในชั้นเรียนแบบเดิม เป็นการเรียนการ
สอนแบบออนไลน์  ดงันั้นวตัถุประสงคข์องงานวิจยัเก่ียวกบัการเรียนการ
สอนวิชาปฏิบติัการพ้ืนฐานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้ซอฟท์แวร์
ส าเร็จรูปและส่ือการสอนทางอินเทอร์เน็ต เพ่ือให้ผูเ้รียนได้พฒันาความ
เขา้ใจท่ีเก่ียวขอ้งกบัพ้ืนฐานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ผา่นทางการเรียนการ
สอนแบบออนไลน์  
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(ก) การเรียนรู้แบบดั้งเดิม (Traditional learning) 

 
(ข) การเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน (Problem-based learning) 

 
รูปที่ 1 การเรียนรู้แบบดั้งเดิมกบัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน [8] 

2. การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-based learning: PBL) 

เ ป็น  วิ ธีแก้ ปัญหาด้วยการใช้ความ รู้และประสบการณ์ ท่ีได้จาก
สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ [8] ดังนั้ นการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
(PBL) มุ่งเน้นไปท่ีการเรียนรู้เชิงรุก (Active learning) ส าหรับการ
แก้ปัญหาและทกัษะเชิงปฏิบติั เพ่ือท าความเขา้ใจประสบการณ์ท่ีไดจ้าก
การแก้ปัญหาเชิงวิศวกรรม  รูปท่ี 1 แสดงกระบวนการเรียนรู้แบบใช้
ปัญหาเป็นฐาน (PBL) เปรียบเทียบการเรียนรู้แบบเดิม (Traditional 
learning) ในขณะท่ีรูปท่ี 1(ก) เป็นการเรียนรู้แบบเดิม ตามหลกัการเรียนรู้
ผ่านการบรรยาย ซ่ึงจะให้ความรู้ท่ีผูเ้รียนจ าเป็นตอ้งรู้และจดจ า จากนั้น
ผูส้อนจะมอบหมายปัญหาผ่านการสอบหรือมอบหมายให้นักเรียนน า
ความรู้พ้ืนฐานมาแกไ้ข ในขณะท่ีการเรียนรู้จากปัญหาเป็นฐาน ดงัแสดง
ในรูปท่ี 1(ข) จะเร่ิมเรียนรู้จากปัญหาท่ีผูเ้รียนจ าเป็นตอ้งแก้ไขและระบุ
ความรู้บางอยา่งเพื่อให้ผูเ้รียนเขา้ใจมากข้ึน 

ในงานวิจยัน้ี ผูเ้ขียนได้ใช้การเรียนรู้ท่ีเน้นตวัผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง
ร่วมกบัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานผ่านการสอนแบบออนไลน์ใน
สถานการณ์การแพร่ระบาดของ Covid-19 โดยจะเป็นการเรียนรู้ผ่านการ

ใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนการสอนรูปแบบ Google Education 
ไดแ้ก่ Google classroom และ Google Meet ส าหรับการประชุมออนไลน์ 

3. ขั้นตอนวิธีการพัฒนาการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน
ส าหรับรายวชิา MIIC1110 พื้นฐานไฟฟ้าและอเิลก็ทรอนิกส์ 
 ส าหรับรายวิชา MIIC1110 พ้ืนฐานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 
เป็นรายวิชาบงัคบัพ้ืนฐานส าหรับนักศึกษาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ซ่ึง
นกัศึกษาจะมีความรู้พ้ืนฐานทางดา้นอิเล็กทรอนิกส์น้อยมาก ดงันั้นในการ
พัฒนาการเรียนการสอน มีการน า วิธีการอธิบายพ้ืนฐานไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ผ่านทางกราฟฟิก หรือ มัลติมีเดีย ร่วมกับการค านวณ
เพ่ือให้นักศึกษาเข้าใจการออกแบบวงจรและสามารถทดสอบการ
ออกแบบเบ้ืองตน้ได ้ 

การออกแบบแผนการสอนปฏิบติัการให้สอดคลอ้งกบัรูปแบบ
การเรียนการสอนออนไลน์ ส าหรับปีการศึกษา 1/2564โดยมีรายละเอียด
ดงัแสดงในตารางท่ี 1 ซ่ึงจะเน้นการทดลองตามใบงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
ทดลองตามพ้ืนฐานท่ีเก่ียวขอ้งกบังานอิเล็กทรอนิกส์ โดยเน้นการทดสอบ
ผา่นโปรแกรมส าเร็จรูปทางอิเล็กทรอนิกส์ LTspice [9] เพ่ือท าความเขา้ใจ
เก่ียวกับคุณสมบติัพ้ืนฐานของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ประเภทพาสซีส 
(Passive elements) ไดแ้ก่ ความตา้นทาน (Resistor: R) ความเหน่ียวน า 
(Inductor: L) และตวัเก็บประจุ (Capacitor: C) 
ตารางที่  1  แผนการสอนปฏิบัติการ MIIC1110 พ้ืนฐานไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ ปีการศึกษา 1/2564 

คร้ังที่ เร่ือง กิจกรรม/งานมอบหมาย/อ่ืนๆ 

1 
การทดลองที่ 1 : การใช้
เคร่ืองมือพื้นฐานของ
ห้องปฏิบติัการ  

ท าการทดลองตามใบงานท่ีมีเน้ือหา
ตามท่ีก าหนดในแต่ละสัปดาห์และตรวจ
ในชัว่โมง 

2 
การทดลองที่ 2 : Resistor and 
Ohm Law 

ท าการทดลองตามใบงานท่ีมีเน้ือหา
ตามท่ีก าหนดในแต่ละสัปดาห์และตรวจ
ในชัว่โมง 

3 
การทดลองที่ 3 : Series circuit 
and Kirchhoff’s Voltage law 
(KVL) 

ท าการทดลองตามใบงานท่ีมีเน้ือหา
ตามท่ีก าหนดในแต่ละสัปดาห์และตรวจ
ในชัว่โมง 

4 
การทดลองที่ 4 : Parallel 
Circuit and  Kirchhoff’s 
Current law (KCL) 

ท าการทดลองตามใบงานท่ีมีเน้ือหา
ตามท่ีก าหนดและตรวจในชัว่โมง 

5 
การทดลองที่ 5 : Combine 
circuit, KVL and KCL 

ท าการทดลองตามใบงานท่ีมีเน้ือหา
ตามท่ีก าหนดและตรวจในชัว่โมง 

6 
การทดลองที่ 6 :  Branch-
Current Analysis by 
Kirchhoff’s law 

ท าการทดลองตามใบงานท่ีมีเน้ือหา
ตามท่ีก าหนดและตอบค าถามในชั่วโมง
เรียน 

7 
การทดลองที่ 7 : Mesh (Loop) 
Analysis 

ตอบค าถามในชัว่โมงเรียนและการบา้น 

8 การทดลองที่ 8 : Super Position ตอบค าถามในชัว่โมงเรียนและการบา้น 

9 
การทดลองที่ 9 :  C-L Property ท าการทดลองตามใบงานท่ีมีเน้ือหา

ตามท่ีก าหนดและตอบค าถาม 
10 การทดลองที่ 10 :  Basic Filter    ตอบค าถามในชัว่โมงเรียนและการบา้น 
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รูปที่ 2 กราฟฟิกและมลัติมีเดียเก่ียวกบัตวัเก็บประจุ 
 

 

รูปที่ 3 กราฟฟิกและมลัติมีเดียของตวัเหน่ียวน าในการหน่วงกระแส 
 

4. ผลลพัธ์ทีไ่ด้และการประเมนิผล 
จากแผนการสอนดงัแสดงรายละเอียดในตารางท่ี 1 เพ่ือให้นกัศึกษา

ท าความเข้าใจพ้ืนฐานทั่วไปทางไฟฟ้าโดยมีการใช้ส่ือมัลติมีเดีย ดัง
ตวัอย่างในรูปท่ี 2 แสดงกราฟฟิกและมลัติมีเดียเก่ียวกับตัวเก็บประจุ 
เพ่ือให้นักศึกษาท าความเขา้ใจคุณลกัษณะและสภาวะต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนใน
ตวัเก็บประจุ ซ่ึงจะเป็นพ้ืนฐานในการน าตวัเก็บประจุไปประยกุต์ใช้งาน
ในวงจรไฟฟ้าได้ และรูปท่ี 3 เป็นกราฟฟิกและมัลติ มีเ ดียท่ีอธิบาย
คุณสมบติัการท างานของตวัเหน่ียวน า โดยนกัศึกษาสามารถมองเห็นภาพ
การไหลของกระแสสอดคลอ้งกบัการติด/สว่างของหลอดไฟได ้ส าหรับ
การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้าท่ีสร้างจากอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือให้
นกัศึกษาเขา้ใจถึงคุณสมบติัท่ีเกิดข้ึน โดยแสดงรูปแบบมลัติมีเดียในรูปท่ี 
4 ส าหรับสภาวะการใช้งานตวัเก็บประจุส าหรับงาน switching power 
supply เป็นตน้  

รูปแบบการเรียนรู้ท่ีใชใ้นการสอนผา่นการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ
ในการเรียนการสอนรูปแบบ Google Education ไดแ้ก่ Google classroom 
ดงัแสดงในรูปท่ี 5 ซ่ึงเป็นชุดเคร่ืองมือเพ่ือให้อาจารยส์ร้างเอกสารในการ
เรียนการสอน รวมถึงการสอนออนไลน์ผ่าน Google Meet ซ่ึงเป็นเสมือน
การประชุมออนไลน์ นกัศึกษาสามารถส่ือสารกบัอาจารยผ์ูส้อน ซกัถาม
ไดใ้นขณะท าการสอน รวมถึงการนดัหมายให้ค  าปรึกษานอกเวลา 

 
รูปที่ 4 การใชง้านตวัเก็บประจุในงาน switching power supply 

 

 
รูปที่ 5 การใช ้Google classroom ส าหรับการเรียนการสอน 

 
ตารางที่ 2 ผลการประเมินกิจกรรมท่ีเก่ียวกบัรายวิชา MIIC 1110 พ้ืนฐาน
ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ จ  านวนนกัศึกษา 75 คน 

กลุ่ม Max. 
score 

Min. 
score 

Mean SD Class 
Average 

Sec A 98 20 74.11 21.01 3.03 
Sec B 100 23 82.57 20.29 3.38 

สรุป 100 20 76.48 21.03 3.13 
 

ส าหรับการออกแบบวงจรไฟฟ้าพ้ืนฐานนั้น นกัศึกษาจะตอ้งสามารถ
ค านวณเพ่ือออกแบบวงจรให้เหมาะสมต่อการใช้งาน โปรแกรม LTspice 
[9] จะน ามาใชเ้พ่ือตรวจสอบแรงดนัและกระแสท่ีไดใ้นแต่ละจุด ดงัแสดง
ในรูปท่ี 6 ซ่ึงในโปรแกรม LTspice จะมีการใช้เคร่ืองมือวดัตรวจสอบค่า
แรงดนัในวงจร โดยในรูปท่ี 7 อาจารยผ์ูส้อนได้ท  าการแสดงการค านวณ
ด้วยมือเปรียบเทียบกับค่าท่ีได้จากโปรแกรม LTspice และในรูปท่ี 8 
อาจารยผ์ูส้อนไดอ้ธิบายถึงการใช้งานโปรแกรม LTspice เพ่ือตรวจสอบ
คุณสมบติัอ่ืน ๆ เพ่ิมเติม  

 จากผลการประเมินรายวิชา MIIC 1110 พ้ืนฐานไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ ดังแสดงในตารางท่ี 2 พบว่าค่าเฉล่ียการเรียนรู้ (Mean) 
เท่ากบั 76.48 โดยมีค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard deviation: SD) 
เท่ากบั 21.03   
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รูปที่ 6 การวดัแรงดนัในแต่ละโนด 

 
รูปที่ 7 การค านวณเปรียบเทียบกบัการวดัในโปรแกรม LTspice 

 

5. สรุป 
บทความน้ีได้น าเสนอการพฒันาการเรียนรู้ในรายวิชาปฎิบติัการ

พ้ืนฐานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์แบบออนไลน์โดยใช้การเรียนรู้ปัญหา
เป็นฐานสอนผ่านกิจกรรมหลากหลายในรูปแบบท่ีเน้นการเรียนรู้เชิงรุก
และการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน โดยตลอดระยะเวลาในการเรียนรู้จะ
มีการสอบถามติดตามผลผา่นการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในการเรียนการ
สอนรูปแบบ Google Education ไดแ้ก่ Google classroom และ Google 
Meet ในรูปแบบการประชุมออนไลน์ร่วมกบัการใช้ซอฟทแ์วร์ส าเร็จรูป
และมลัติมีเดียทางอินเทอร์เน็ตซ่ึงท าให้ผูเ้รียนสามารถท าความเขา้ใจจาก
กราฟฟิกและสามารถซกัถามไดใ้นขณะท่ีมีการเรียนการสอน  

6. กติตกิรรมประกาศ 

ผู้เ ขี ยนขอขอบคุณผศ.ดร .ภานวีย์ โภไคยอุดม คณบดีคณะ
วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลย ีสถาบนันวตักรรมมหานคร มหาวิทยาลยั
เทคโนโลยมีหานคร ส าหรับค าแนะน าและแนวการจดัการเรียนการสอน 
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บทคดัย่อ 

บทความน้ีน าเสนอการพฒันาการเรียนการสอนในรายวิชาการ
วิเคราะห์และออกแบบระบบในรูปแบบการสอนออนไลน์  โดยปรับปรุง
การเรียนการสอนในรายวิชาการวิเคราะห์และออกแบบระบบส าหรับ
นกัศึกษาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ โดยมีวตัถุประสงคห์ลกัเพื่อให้ผูเ้รียนไดมี้
ความเข้าใจในการวิเคราะห์ระบบและสามารถออกแบบระบบได้ตาม
เง่ือนไขท่ีตอ้งการได ้และเพ่ือให้เกิดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ซ่ึง
เป็นวิธีการเรียนรู้ท่ีเน้นปัญหาท่ีเกิดข้ึนในการเรียนการสอนโดยเน้นท่ี
ผูเ้รียนเป็นหลักผ่านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนการสอน
รูปแบบ Google Education เป็นเคร่ืองมือร่วมกบัพฒันาทกัษะดา้นการส่ือสาร
ในการท างานเป็นทีมและการน าเสนอผลงานผ่านการประชุมออนไลน์ 
โดยอาจารยผ์ูส้อนจะเป็นผูจ้ดัการเรียนการสอนท่ีเน้นการเรียนรู้ด้วยการ
น าปัญหาเป็นฐานและการเรียนรู้เชิงรุก ผลท่ีได ้คะแนนเฉล่ียของนกัศึกษา
ท่ีเรียนออนไลน์ใกลเ้คียงกบัคะแนนเฉล่ียของนกัศึกษาท่ีเรียนในชั้นเรียน
ปกติ  

ค าส าคญั: การเรียนรู้ดว้ยการน าปัญหาเป็นฐาน การเรียนรู้เชิงรุก การสอน
ออนไลน์ การวิเคราะห์และออกแบบระบบ 

Abstract 
This paper presents the development of teaching and learning in 

the online course of system analysis and design. Due to the improvement 
of online course for computer engineering students, the main objective is 
to provide students with an understanding of system analysis and design 
the system according to the desired conditions. Design of problem-based 
learning with the student-centered approach on this online course is 
deployed through the education technology as Google Education that can 
improve the soft skills as communication in teamwork and presentation 
via online meetings. The instructors manage and emphasize the course 

with problem-based learning and active learning. Results show that the 
average scores of students for online course is close to the onsite course. 

Keywords:  Problem-based learning, Active learning, Online teaching, 
System analysis and design 

1. บทน า 

ปัจจุบนัคุณภาพการเรียนการสอนในระดบัอุดมศึกษาได้รับความ
สนใจเป็นอยา่งมากในดา้นการปรับปรุงและเพ่ิมทกัษะให้กบัผูเ้รียน โดย
การใช้กิจกรรมการเรียนการสอนท่ีท าให้ผูเ้รียนรู้ได้รับความรู้และเกิด
ความคิดสร้างสรรค์ บทความวิจัยด้านการเรียนการสอนในสาขา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจากมหาวิทยาลัยทั่วโลก ดังตวัอย่างเช่น 
บทความ [1]-[4] กล่าวถึงการออกแบบขั้นตอนการด าเนินการการเรียนรู้
แบบมุ่งผลลพัธ์ (Outcome-based learning) ในสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาห 
การ [1] สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ [2] และสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า [3]-[4] 
ผลท่ีไดพ้บวา่ สามารถสร้างแรงจูงใจให้ผูเ้รียนได ้และสามารถเพ่ิมทกัษะ
ในการส่ือสาร การแกปั้ญหาและการท างานเป็นทีมไดม้ากข้ึน  

ในบทความ [5] ได้มีการน าการคิดเชิงวิเคราะห์ (Analytical 
thinking) ร่วมกบัเทคนิคการแกปั้ญหา (Problem-based solving method) 
ในสาขาวิชาการออกแบบวสัดุทางการแพทย์ ผลจากการทดสอบเชิง
วิเคราะห์ พบวา่ กลุ่มทดลองของผูเ้รียนมีคะแนนเฉล่ียสูงกว่ากลุ่มควบคุม
ท่ีใชก้ารสอนทัว่ไป ในบทความ [6] ไดมี้น าเสนอการน าเทคโนโลยีมาช่วย
ในการเรียนรู้ (Technology-assisted learning) เพ่ือกระตุน้ให้ผูเ้รียนเกิด
ความคิดสร้างสรรค์ผ่านการใช้บอร์ดอาดูโนส าหรับการอกแบบทางดา้น
ฮาร์ดแวร์ 

ส าหรับรายวิชาการวิเคราะห์และออกแบบระบบ (System analysis 
and design) เป็นรายวิชาท่ีท าให้ผูเ้รียนไดเ้ห็นถึงการเปล่ียนแปลงอย่าง
รวดเร็วของสภาพแวดลอ้มในการท างาน ความเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว
เทคโนโลย ีรวมถึงความตอ้งการทางธุรกิจและภาคอุตสาหกรรม ซ่ึงปัจจยั
เหล่าน้ีจะส่งผลโดยตรงต่อการเรียนรู้ของผูเ้รียนและประสิทธิผลท่ีไดจ้าก
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การเรียนรู้ โดยงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง [7] ไดส้รุปไวว้่า การเรียนรู้จากปัญหา
เป็นวิธีการท่ีดีท่ีสุดในการตอบสนองผูเ้รียนและปรับปรุงความเขา้ใจเดา้น
แนวคิดและเป็นการสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ไดดี้ข้ึน  

จากการประกาศสภาวะฉุกเฉินอนัเน่ืองมาจากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-2019) ในประเทศไทย 
[8] ท  าให้มีการเปล่ียนแปลงรูปแบบการเรียนการสอนจากในชั้นเรียนเป็น
การเรียนการสอนผ่านการประชุมแบบออนไลน์ ดงันั้นวตัถุประสงคข์อง
งานวิจยัน้ีจะเก่ียวกบัการเรียนการสอนออนไลน์ร่วมกบัการเรียนรู้เชิงรุก 
(Active learning) และการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ในรายวิชาการ
วิ เคราะห์และออกแบบระบบ ส าห รับนัก ศึกษาสาขาวิศวกรรม
คอมพิวเตอร์ โดยมีการเรียนการสอนผา่นการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศใน
การเรียนการสอนรูปแบบ Google Education ไดแ้ก่ Google classroom 
ส าหรับจดัเก็บเอกสารประกอบการสอน วิดีโอการสอน และ Google Meet 
ส าหรับการสอนออนไลน์แบบเรียลไทม ์ 

2. การเรียนรู้เชิงรุกและการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 

การเรียนรู้เชิงรุก  [9] เป็นกระบวนการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้น
กระบวนการเรียนรู้ให้เกิดข้ึนในตวัเองดว้ยการลงมือปฏิบติัผ่านกิจกรรม
ในการเรียนรู้ท่ีมีผูส้อนคอยแนะน า เพ่ือช่วยให้ผูเ้รียนสามารถเช่ือมโยง
ความรู้ความเขา้ใจได ้ การเรียนรู้แบบเดิม (Traditional learning) เป็นการ
เรียนรู้ผ่านการบรรยาย ซ่ึงจะให้ความรู้ท่ีผูเ้รียนจ าเป็นต้องรู้และจดจ า 
จากนั้นผูส้อนจะมอบหมายปัญหาผา่นการสอบหรือมอบหมายให้นกัเรียน
น าความรู้พ้ืนฐานมาแก้ไข ในขณะท่ีการเรียนรู้จากปัญหาเป็นฐาน [2]  
เป็นการเรียนรู้การแก้ปัญหาจากความรู้และประสบการณ์ท่ีได้จาก
สภาพแวดลอ้มในการเรียน แลว้น าประสบการณ์น้ีไปใช้ในการแกปั้ญหา
เชิงวิศวกรรมได ้

3. การออกแบบและพัฒนาการเรียนการสอนวิชาการ
วเิคราะห์และออกแบบระบบด้วยการเรียนรู้เชิงรุกและการ
เรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 

บทความน้ีผูเ้ขียนน าเสนอการออกแบบการเรียนการสอนในรูปแบบ
ออนไลน์ส าหรับรายวิชา CPEN1343 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ 
(System analysis and design) ส าหรับนกัศึกษาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ใน
ปีการศึกษา 1/2564 โดยใช้การเรียนรู้ท่ี เน้นผูเ้รียนเป็นหลัก (Student-
centered learning) ร่วมกบัการเรียนรู้เชิงรุกและการเรียนรู้โดยใช้ปัญหา
เป็นฐานผ่านการเรียนการสอนแบบออนไลน์ในสภาวะการแพร่ระบาด
ของ Covid-19 ซ่ึงจะเก่ียวขอ้งกบัวิเคราะห์และศึกษาเก่ียวกบัองคป์ระกอบ
ของระบบ ทางเลือกในการพฒันาระบบรวมถึงกระบวนการในการพฒันา
ระบบและความเป็นไปได้ของระบบ การวางแผนการท างานของระบบ 
การเก็บรวบรวมขอ้มูล และน าขอ้มูลท่ีรวบรวมมาวิเคราะห์ความตอ้งการ
ของผูใ้ช้ระบบ การออกแบบระบบใหม่ตามความตอ้งการของผูใ้ช้งาน 
แผนผงัโครงสร้างและสถาปัตยกรรม แผนภาพกระแสขอ้มูล (Data flow 

diagram: DFD) วงจรชีวิตการพฒันาระบบ (System Development Life 
Cycle: SDLC) ดงัแสดงแผนการสอนในตารางท่ี 1  

ตารางที่ 1 แผนการสอนรายวิชา CPEN 1343 การวิเคราะห์และออกแบบ
ระบบ ในปีการศึกษา 1/2564 

คร้ังท่ี หัวขอ้สอนบรรยาย (lec) หัวขอ้สอนปฏิบติั (lab) 

1 
ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัการวเิคราะห์
และออกแบบระบบ (Introduction to 
systems analysis and Design)  

เทคนิคการสอบถามความตอ้งการ
ของระบบ 

2 
การเร่ิมตน้โครงการ (Project 
Initiation) 

การแบ่งและมองภาพ ระบบให้เป็น
ระบบยอ่ย เช่น ระบบขอ้มูลพื้นฐาน 
ระบบการท างานท่ีเป็น transaction  

3 การจดัการโครงการ (Project 
Management) 

Work Shop: การเก็บความตอ้งการ
จากผูป้ระกอบการ 

4 การก าหนดความตอ้งการ 
(Requirement Determination) 

การใช ้System Flow เพื่อแปล
ความหมายเชิงเทคนิคการท างานของ
ระบบ 

5 การวเิคราะห์โดยใชก้รณีศึกษา (Use 
Case Analysis) 

Work Shop: การเก็บความตอ้งการ
จากผูป้ระกอบการ เพิ่มเติม 

6 การสร้างแบบจ าลองของ
กระบวนการ (Process Modeling) 

Presentation : น าเสนอ ความภาพรวม
ของระบบโดยใช ้System flow 
diagram 

7 การสร้างแบบจ าลองขอ้มูล (Data 
Modeling) 

Work Shop : การออกแบบในมุมมอง
ของผูใ้ช ้โดยการออกแบบหนา้จอการ
ท างาน MOCK UP / PROTOTYPE 

8 การเร่ิมตน้การออกแบบ (Moving 
into Design) 

Present Story Board จากหนา้จอการ
ท างานให้ผูป้ระกอบการภายนอก 

9 การออกแบบสถาปัยกรรม 
(Architecture Design) 

Work Shop: แกไ้ข MOCK UP และ
น าเสนอ Story board แกไ้ข กบั
ผูป้ระกอบการภายนอก 

10 การออกแบบส่วนต่อประสาน
ผูใ้ชง้าน (User Interface Design) 

Work shop: การออกแบบเชิงเทคนิค 
โดยใช ้Data Flow Diagram 

11 การออกแบบโปรแกรม (Program 
Design) 

Work shop: การออกแบบเชิงเทคนิค 
โดยใช ้Data Flow Diagram (ต่อ) 

12 การออกแบบการเก็บขอ้มูล (Data 
Storage Design) 

Presentation: น าเสนอผลงานเชิง
เทคนิค กบั ทีมอาจารย ์ 

13 การเร่ิมตน้การสร้าง (Moving into 
Implementation) 

Work shop: การประเมินราคาค่า
พฒันาระบบ  

14 การเปล่ียนผา่นไปยงัระบบใหม่ 
(Transition to the New System) 

Work Shop: การจดัท า proposal และ 
presentation เพื่อ pitching งาน 

15 การท าให้วตัถุคล่ือนไหว (The 
Movement Object) 

Pitching งานของแต่ละกลุ่มเพื่อให้
ผูป้ระกอบการเลือก 

105

ECTI-CARD 2022 “Technology for Innovator Community”



บทความวิจยั  
การประชุมวิชาการ งานวิจยัและพฒันาเชิงประยกุตค์ร้ังท่ี 14  
14 th  ECTI-CARD 2022, Lopburi Thailand 
 

  

3.1 การออกแบบการเรียนรู้เชิงรุกและการเรียนรู้ด้วยปัญหาเป็น
ฐานในรายวชิา CPEN1343 การวเิคราะห์และออกแบบระบบ 

การออกแบบแผนการสอนให้สอดคลอ้งกบัการเรียนรู้เชิงรุกและการ
เรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน โดยก าหนดบทบาทของอาจารยผ์ูส้อน ดงัน้ี 
1) สร้างบรรยากาศในการมีส่วนร่วมเพ่ือให้ผูเ้รียนมีปฏิสัมพนัธ์ท่ีดีกบั

ผูส้อนและผูเ้รียนในชั้นเรียนผา่นงานท่ีมอบหมายทั้งงานเด่ียวและงาน
กลุ่ม  

2) จดักิจกรรมให้สอดคลอ้งกบัปัญหาท่ีก าหนดในการเรียนการสอนให้
ต่อเน่ืองกัน เพ่ือส่งเสริมให้ผูเ้รียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมและเพ่ิม
ทกัษะในการแกปั้ญหา  

3) จดัสภาพการเรียนรู้ ส่งเสริมให้ผูเ้รียนเกิดความร่วมมือในการท างาน
เป็นกลุ่ม 

4) วางแผนการสอนการบรรยายและปฏิบติัให้สอดคล้องกับปัญหาท่ี
ก าหนดและเหมาะสมกบัการเรียนการสอนแบบออนไลน์  

4. ผลลพัธ์และการประเมนิผล 

ก าหนดบทบาทผูส้อนให้เป็นไปหวัขอ้ 3.1 และท าการจดัการเรียนการ
สอนให้สอดคลอ้งกบัแผนการสอนในตารางท่ี 1 เพื่อให้นกัศึกษาเขา้ใจถึง
ระบบงานประมวลผลขอ้มูล (Data processing system: DPS) วงจรชีวิต
การพฒันาระบบ (System Development Life Cycle: SDLC) ซ่ึงจะเป็น
พ้ืนฐานในการท าความเขา้ใจการวิเคราะห์และการออกแบบระบบ โดยมี
แบบจ าลองกระบวนการพฒันาซอฟตแ์วร์ (Software Process Model) 
ส าหรับจ าลองกระบวนการท างาน โดยจะตอ้งมีการทดสอบผลว่า เป็นไป
ตามท่ีก าหนด (Verification) และยนืยนัความถูกตอ้งท่ีได ้ (Validation) 
เป็นตน้ 

ตวัอยา่งการออกแบบ Data flow diagram ดงัแสดงในรูปท่ี 2 แสดง
การออกแบบเชิงการใช้งานและเชิงเทคนิค โดยรูปท่ี 2(ก) เป็นการ
ออกแบบเชิงผู ้ใช้งานโดยออกแบบหน้าจอการท างาน  ซ่ึงจะเป็นการ
ออกแบบระบบใหม่เพ่ือแก้ปัญหาจากความตอ้งการของผูใ้ช้ท่ีนักศึกษา
ไดรั้บมา ทั้งน้ีจะใชวิ้ธีการสร้างหนา้จอการใช้งานระบบและน าเสนอแบบ
เป็นเร่ืองราว (Story Board) เพ่ือส่ือสารให้ผูใ้ช้เขา้ใจการท างานของระบบ
ใหม่ท่ีได้ท  าการออกแบบเอาไว ้ซ่ึงผูใ้ช้จะเขา้ใจไดง่้ายและสามารถท่ีจะ
แสดงขอ้คิดเห็นเพื่อให้ไดร้ะบบท่ีตรงความตอ้งการมากท่ีสุด และ ในการ
ออกแบบในส่วนของด้านเทคนิค เพ่ือส่ือสารกับผู ้เขียนโปรแกรมจะ
ด าเนินการโดยใช้ รูปท่ี 2(ข) เป็นการออกแบบเชิงเทคนิคของหน้าจอโดย 
Data Flow Diagram เพ่ือท่ีจะอธิบายความตอ้งการในการเขียนโปรแกรม
แต่ละหนา้จอให้กบัผูเ้ขียนโปรแกรมเขา้ใจความตอ้งการและการท างานใน
แต่ละหนา้จอการใชง้านได ้

ตวัอย่างการค านวณเพ่ือหาเส้นทางการท างาน ในรูปท่ี 3  เป็นการ
ค านวนหาแนวทางการเลือกกระบวนการ (process) ย่อยมาท างาน ก่อน
หรือหลงั เพ่ือให้งานเสร็จเร็วท่ีสุด และคุม้ค่ากบัระยะเวลามากท่ีสุด โดย  

 
(ก) การออกแบบเชิงผูใ้ชง้านโดยการออกแบบหนา้จอการท างาน 

 

(ข) การออกแบบเชิงเทคนิคของหนา้จอโดย Data Flow Diagram 

รูปที่ 2 การออกแบบ Data flow diagram ตามหนา้จอการท างานของระบบ 

ตารางที่ 2 ผลการประเมินคะแนนรายวิชา CPEN 1343 การวิเคราะห์และ
ออกแบบระบบ ในปีการศึกษา 1/2563 และ 1/2564 

ปี ก า ร 
ศึกษา 

จ านวน 
(คน) 

Max. 
score 

Min. 
score 

Mean SD Class 
average 

1/2563 21 84.00 64.00 72.21 5.05 3.00 

1/2564 16 89.00 3.00 72.38 12.05 3.06 
 

โดยรูปท่ี 3(ก) แสดงการค านวณโดยท่ีแต่ละกระบวนการจะเช่ือมต่อกนั
แบบไม่ซับซ้อน และรูปท่ี 3(ข) เป็นการแสดงการค านวณเส้นทางการ
ท างานท่ีจะมีหลายกระบวนการท่ีมีการท างานท่ีตอ้งรอต่อกนัอยู่หลาย
กระบวนการ โดยจะใช้การค านวณแบบ PERT-PCM เพ่ือไม่ให้งานบาง
งานเสร็จก่อนแต่ตอ้งรอ  ซ่ึงจะท าให้เป็นการสูญเสียเวลาไป   

ผลการประเมินในปีการศึกษา 1/2563 และ1/2564  จ  านวนนกัศึกษา 
21 คนและ 16 คน จากตารางท่ี 1 พบว่า คะแนนโดยรวมในปี 1/2564 
ใกลเ้คียงกนักบัปี 1/2563 แสดงให้เห็นว่า การน าการเรียนรู้เชิงรุกและการ
เรียนรู้โดยใช้ปัญหาผ่านการสอนแบบออนไลน์ ท  าให้นักศึกษาสามารถ
เขา้ใจในรายวิชาการวิเคราะห์และออกแบบระบบไดเ้ป็นท่ีน่าพอใจ 

106

ECTI-CARD 2022 “Technology for Innovator Community”



บทความวิจยั  
การประชุมวิชาการ งานวิจยัและพฒันาเชิงประยกุตค์ร้ังท่ี 14  
14 th  ECTI-CARD 2022, Lopburi Thailand 
 

  

 

(ก)  การค านวณเสน้ทางการเลือกการท างาน PERT_PCM 

 

(ข) การค านวณเสน้ทางการเลือกการท างานหลายกระบวนการ  
รูปที ่3 การค านวณการเลือกเสน้ทางการท างานโดยใช ้     

PERT-PCM 

5. สรุป 
บทความน้ีน าเสนอการออกแบบและพฒันาการเรียนรู้ในรายวิชาการ

วิเคราะห์และออกแบบระบบแบบออนไลน์โดยใช้การเรียนรู้ปัญหาเป็น
ฐานสอนผ่านกิจกรรมหลากหลายในรูปแบบท่ีเน้นการเรียนรู้เชิงรุกและ
การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน สืบเน่ืองจากจากสถานการณ์การแพร่
ระบาด Covid-19 ท าให้อาจารยผ์ูส้อนและนกัศึกษาจ าเป็นตอ้งปรับตวัใน
การเรียนรู้ให้เหมาะสมกบัการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ผ่านการ
ใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนการสอนรูปแบบ Google Education 
ได้แก่ Google classroom และ Google Meet ในรูปแบบการประชุม
ออนไลน์ซ่ึงท าให้ผูเ้รียนสามารถซกัถามไดใ้นขณะท่ีมีการเรียนการสอน
และสามารถน าเสนอผลงานเพ่ือเป็นการพฒันาทกัษะทางดา้นการส่ือสาร
ผา่นการวิเคราะห์และออกแบบระบบตามตอ้งการได ้

5. กติตกิรรมประกาศ 

ผู้เ ขียนขอขอบคุณ  ผศ.ดร.ภานวีย์ โภไคยอุดม คณบดีคณะ
วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลย ีสถาบนันวตักรรมมหานคร มหาวิทยาลยั
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การออกแบบชุดแหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสตรงสําหรับชุดลดการแพร่เช้ือโควดิ 19 

Design of DC to DC Converter for Reducing COVID 19 infected 

อธิปตย์    จันทร์ดี 1 
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บทคดัย่อ 

บทความน้ีนําเสนอการออกแบบและทดสอบวงจรแปลงผัน

กําลังไฟ ฟ้ ากระแส ตรงเป็ น กําลังไฟ ฟ้ ากระแส ตรงชนิ ดลดท อน

แรงดนัไฟฟ้าหรือวงจรบคัคอนเวอร์เตอร์ สําหรับใชก้บัเคร่ืองช่วยลดการ

แพร่เช้ือโควิด-19 ซ่ึงออกแบบใหใ้ชง้านไดเ้ฉพาะช่วงกลางวนัเท่านั้น โดย

พลังงานด้านเข้ารับจากแผงเซลล์แสงอาทิตย์ โดยมีพิกัดแผงเซลล์

แสงอาทิตย ์ท่ี 80 วตัตแ์ละแรงดนัไฟฟ้าขนาด 18 โวลต ์และเขา้สู่วงจรบคั

คอนเวอร์เตอร์ท่ีจดัทาํข้ึนโดยมีความถ่ีสวิตซ์ช่ิงท่ี 10 กิโลเฮิรตซ์ เพื่อจ่าย

ใหก้บัป๊ัมไดอะแฟรมท่ีใชก้าํลงัไฟฟ้าขนาด 24 วตัต ์และแรงดนัไฟฟ้าดา้น

ออกท่ี 12 โวลต ์สําหรับเป็นตวัอดัส่งนํ้ ายาแอลกอฮอลใ์ห้หัวฉีดพ่นนํ้ ายา

สําหรับในการลดการแพร่เช้ือโควิด-19 และจัดสร้างช้ินงานจริง เพื่อ

ทดสอบและนาํปรับปรุงต่อไป 

 

คาํสําคญั: วงจรลดทอนแรงดนัไฟฟ้า ชุดลดการแพร่เช้ือโควิด-19 

Abstract 

This paper presents the design and testing of a DC to DC converter 

or a Buck converter for using with devices to reduce the spread of 

COVID-19 which is designed for using in day light only. the input power 

generated from solar cell rating of 80 watts and voltage is 18 volts DC 

and transfer to Buck converter with a switching frequency of 10 kilo 

Hertz for supply the diaphragm pump that required power is 24 watts 

and the output voltage is 12 volts DC. It is used as a pump to deliver 

alcohol to the spray nozzle for reduce the spread of COVID-19. and 

create an experimental device to testing and improve further. 

 

Keywords:  Buck Converter, Reducing COVID-19 infected 

1. บทนํา 

ในปัจจุบนัเน่ืองดว้ยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเช้ือ 

ไวรัสโคโรนา ตั้ งแต่ปี ค.ศ. 2019 (COVID-19) ได้ทวีความรุนแรงและ

ส่งผลกระทบในวงกวา้งมากข้ึนโดยมีจาํนวนผูติ้ดเช้ือเพิ่มข้ึนอยา่งต่อเน่ือง

ทั้งในประเทศและต่างประเทศ และมีการพฒันาสายพนัธุ์อยู่ตลอดตามท่ี

ไดรั้บฟังตามข่าว และคาดวา่โรคระบาดน้ีจะคงอยูก่บัมนุษยไ์ปอีกยาวนาน 

ทางผูจ้ดัทาํจึงคิดหาวิธีการลดความเส่ียงในการระบาดไม่มากก็น้อย โดย

คิดท่ีจะทาํอุโมงคพ์่นแอลกอฮอลส์ําหรับผูท่ี้เขา้สู่ตึก อาคาร โดยมีแนวคิด

ท่ีต้องการใช้พลังงานทดแทนมาใช้ในการจ่ายพลังงานให้กับชุดพ่น

แอลกอฮอล์นั้ น  และมีการรายงานผู ้ใช้งานหรือเข้า ออก อาคารใน

แอพพลิเคชัน่ในโทรศพัทมื์อถืออีกดว้ย 

ดว้ยเหตุน้ีจึงมีแนวคิดท่ีจะนําพลงังานแสงอาทิตยซ่ึ์งเป็นพลงังาน

สะอาดและไม่เสียค่าใชจ่้ายเขา้มาประยกุตใ์ช ้โดยใชแ้ผงเซลลแ์สงอาทิตย์

สําหรับแหล่งพลังงานไฟฟ้าหลัก และใช้วงจรแปลงผันกําลังไฟฟ้า

กระแสตรงเป็นกระแสตรงสาํหรับลดทอนแรงดนัไฟฟ้า และจ่ายใหก้บัป๊ัม

สําห รับฉีดพ่น แอลกอฮอล์ ต่อไป  โดยควบคุมการทํางาน ด้วยชุด

ไมโครคอนโทรลเลอร์ ร่วมดว้ยเซนเซอร์ตรวจจบัและมีชุดคาํสั่งรายงาน

ผลการทาํงานในแอพพลิเคชัน่มือถือ 

โดยทางผูจ้ดัทาํไดท้าํการจาํลองและการทดสอบชุดแหล่งจ่ายไฟฟ้า

กระแสตรงสาํหรับชุดลดการแพร่เช้ือโควิด 19 และมีการประเมินความพึง

พอใจผูใ้ชง้านจริงอีกดว้ย 

 

2. การดําเนินงานวิจัย 

บทความน้ีไดจ้ดัทาํช้ินงานจริงและทดสอบจริงตามการใช้งานจริง 

โดยวงจรท่ีใช้คือวงจรทอนระดับแรงดันไฟฟ้า (Buck Converter) ต่อ

ร่วมกบัแผงเซลลแ์สงอาทิตย ์และป๊ัมนํ้ า โดยใชไ้มโครคอนโทรลเลอร์ใน

การควบคุมและสร้างสัญญาณขบัสวิตช ์ดงัรูปท่ี 1 

 
รูปท่ี 1 ไดอะแกรมชุดแหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสตรงสาํหรับลดการแพร่เช้ือ COVID-19 

2.1. การออกแบบวงจร 

การออกแบบภาระทางไฟฟ้าสําหรับการทดสอบวงจรทอนแรงดนั 

(Buck Converter) ประกอบดว้ยส่วนสําคญั 2 ส่วนไดแ้ก่ ภาระทางไฟฟ้า

ของป้ัมนํ้ าไดอะแฟรม และ โหลดแสงสว่างชนิด LED เพื่อแสดงสถานะ 

และนาํขอ้มูลไปออกแบบวงจรทอนแรงดนัไฟฟ้า (Buck Converter)  
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ตารางท่ี 1 ภาระทางไฟฟ้ารวม 

ช่ืออุปกรณ์ แรงดนั (V) กาํลงัไฟฟ้า (W) 

ป๊ัมนํ้าไดอะแฟรม 12  24  

โหลดแสงสวา่งชนิด LED 12 1 

รวม 
 

25 

 

การออกแบบวงจรทอนแรงดนัไฟฟ้า 

ก า ร อ อ ก แ บ บ ว ง จ ร ท อ น แ ร ง ดั น ไ ฟ ฟ้ า  (Buck Converter) 

ประกอบด้วยส่วนสําคญั 2 ส่วน ซ่ึงจะแยก ออกเป็นภาคกาํลังและภาค

ควบคุม วงจรทอนแรงดนัไฟฟ้า (Buck Converter) จะประกอบดว้ยพิกดั

กาํลงัไฟฟ้าใน วงจรทอนแรงดนัไฟฟ้า 50 W แรงดนัไฟฟ้าดา้นเขา้ 18 V 

ใช้ Power Mosfet เป็นอุปกรณ์ สวิตซ์ ช่ิ ง ความ ถ่ี ท่ีใช้ใน  วงจรทอน

แรงดนัไฟฟ้า 10  kHz ประสิทธิภาพของวงจรทอนแรงดนัไฟฟ้าไม่ตํ่ากว่า 

80% ค่าอัตราระลอกคล่ืน (% ripple voltage) ไม่ เกิน 1% ค่าภาระทาง

ไฟฟ้าน้ี คือ 2.88 โอห์ม 

 

Vs D

L

RC

 
รูปท่ี 2 วงจรทอนแรงดนัไฟฟ้าสาํหรับการออกแบบ 

 

การคาํนวณหาค่าตวัเหน่ียวนาํ 

ในการออกแบบตอ้งคาํนึงถึงความต่อเน่ืองของกระแส โดยตอ้ง

เลือกค่าความเหน่ียวนาํท่ีมีค่ามากกวา่ค่า ความเหน่ียวนาํตํ่าสุดท่ีไดจ้ากการ

คาํนวณดงัน้ี 

 

( )
min

1
2
D R

L
f

−
=             (1) 

 

โดย D  คือ ค่าดิวต้ีไซเคิล 

 R  คือ ค่าความตา้นทานโหลด 

 f   คือ ความถ่ีสวิตซ์ช่ิง 

การคาํนวณหาค่าตวัเก็บประจุ 

การหาค่าตวัเก็บประจุในส่วนของวงจรทอนแรงดนัไฟฟ้าสามารถ

คาํนวณไดด้งัน้ี  

 

min 2

(1 )
8

DC
rLf
−

=                    (2) 

 

โดย D  คือ ค่าดิวต้ีไซเคิล 

 f   คือ ความถ่ีสวิตซ์ช่ิง 

 L  คือ ค่าตวัเหน่ียวนาํ 

 r   คือ อตัราระลอกคล่ืน 

ตารางท่ี 3 ค่าพารามิเตอร์ท่ีใชใ้นวงจรทอนแรงดนัไฟฟ้า 

ช่ืออุปกรณ์ ขนาด 

ตวัเหน่ียวนาํ 10 mH 

ตวัเก็บประจุ 1000 uF 

ความถ่ีสวิตซ์ช่ิง 10 kHz 

ดิวต้ีไซเคิล 74% 

มอสเฟต IRFP460 

ไดโอด MUR1560 

 

2.2. การออกแบบช้ินงาน 

การออกแบบโครงสร้างตูล้ดการแพร่เช้ือโควิด-19 ไดอ้อกแบบให้

คนใช้งานสามารถเดินเข้าออกอย่างสะดวก โดยให้ขนาดความกวา้ง

ทางเขา้ 1.40 เมตร และความสูง 2.00 เมตรโดยตูน้ี้ใช้พลงังานไฟฟ้าจาก

เซลล์แสงอาทิตยข์นาด 80 วตัต์ ท่ีติดตั้งอยู่ดา้นบนของตู ้ในส่วนของป๊ัม

และนํ้ ายาฆ่าเช้ือจะติดตั้ งอยู่ท่ีด้านข้างของตู้ ดังรูปจําลอง 3 มิติ ท่ีได้

ออกแบบดงัรูปท่ี 3 และไดจ้ดัทาํช้ินงานจริงเพื่อการทดสอบดงัรูปท่ี 4 

 
รูปท่ี 3 จาํลองขนาดช้ินงานและขนาด 

 

 

 
รูปท่ี 4 ชุดแหลง่จ่ายไฟฟ้ากระแสตรงสาํหรับลดการแพร่เช้ือ COVID-19 
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3. ผลการทดสอบ 

การทดสอบชุดแหล่งจ่ายสําหรับเคร่ืองช่วยลดการแพร่เช้ือโควิด ได้

แบ่งการทดสอบออกเป็นการทดสอบประสิทธิภาพวงจรเม่ือรับภาระ

ไฟฟ้า และการทดสอบประสิทธิภาพการใชง้านจริงในวนัท่ี 21 กุมภาพนัธ์ 

2564 ตั้งแต่ 10 โมงเช้า จน ถึง 16 โมงเยน็ โดยจะทาํการทดสอบการใช้

งานทุกๆ 30 นาที เพื่อดูค่าประสิทธิภาพการทาํงานในแต่ละช่วงเวลา โดย

เก็บผลแรงดันไฟฟ้า, กระแสไฟฟ้า และกาํลังไฟฟ้า ในช่วงเวลาตามท่ี

กาํหนดในตารางท่ี 4 และรูปสัญญาณไฟฟ้าดงัรูปท่ี 6 และ 7 ตามลาํดบั 

 

 
รูปท่ี 5 ทดสอบประสิทธิภาพชุดแหลง่จ่ายสาํหรับเคร่ืองช่วยลดการแพร่เช้ือโควิด 

 

 

รูปท่ี 6 สัญญาณแรงดนัไฟฟ้า กระแสไฟฟ้า และกาํลงัไฟฟ้าดา้นขาเขา้  

ขณะรับภาระไฟฟ้า 50 วตัต ์

 
 

รูปท่ี 7 สัญญาณแรงดนัไฟฟ้า กระแสไฟฟ้า และกาํลงัไฟฟ้าดา้นขาออก  

ขณะรับภาระไฟฟ้า 50 วตัต ์

 

ตารางท่ี 4 การทดสอบประสิทธิภาพชุดแหล่งจ่ายไฟฟ้าขณะรับภาระไฟฟ้า 

Load (W) inV  
inI  

inP  
outV  

outI  
outP  η  

10 18.69 0.53 11.18 12.58 0.59 10.83 91.70% 

20 18.65 1.03 22.52 12.27 1.34 20.01 88.85% 

30 18.54 1.45 34.42 12.29 2.20 30.95 89.91% 

40 18.54 2.04 45.65 11.97 3.03 40.71 89.17% 

50 18.73 2.57 56.39 12.17 3.83 51.65 96.02% 

 

ตารางท่ี 5 การทดสอบชุดแหลง่จ่ายไฟฟ้ากระแสตรงสาํหรับลดการแพร่เช้ือ COVID-19  

Time inV  
inI  

inP  
outV  

outI  
outP  η  v

v
∆  

10:00 18.49 1.75 35.00 12.53 2.03 26.3 75.14% 4.24% 

10:30 18.54 1.66 33.5 12.36 2.08 26.1 77.91% 5.76% 

11:00 18.44 2.20 42.9 12.49 2.13 27.1 63.17% 4.50% 

11:30 18.29 2.25 43.4 12.36 2.00 25.1 57.96% 4.44% 

12:00 18.09 2.31 44.6 12.18 2.05 25.5 57.17% 5.28% 

12:30 18.44 1.89 35.9 12.33 2.03 25.5 71.03% 5.26% 

13:00 18.01 2.32 44.4 11.83 2.03 24.4 54.95% 5.22% 

13:30 18.49 2.43 50.9 12.92 2.03 27.3 53.63% 4.93% 

14:00 18.61 5.34 49.4 12.47 1.78 23.2 46.96% 6.01% 

14:30 18.31 2.37 48.9 12.27 2.07 25.8 52.76% 6.97% 

15:00 18.06 2.30 40.1 11.94 1.83 22.2 53.36% 5.17% 

15:30 18.85 1.28 29.0 12.21 1.73 22.3 76.89% 5.26% 

16:00 12.61 1.99 26.0 7.03 1.69 12.8 49.23% 12.79% 

 

นอกจากนั้น บทความน้ีไดท้าํการประเมินความพึงพอใจผูใ้ชบ้ริการ

เคร่ืองช่วยลดการแพร่เช้ือโควิด-19 โดยวตัถุประสงค์แบบสอบถามน้ีมี

วตัถุประสงค์เพื่อสํารวจความพึงพอใจของผูรั้บบริการท่ีมีเคร่ืองช่วยลด

การแพร่เช้ือโควิด-19 ณ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีมหานคร เพื่อนาํผลการ

ประเมินไปพฒันาปรับปรุงแกไ้ขงานใหมี้คุณภาพต่อไป 

        โดยข้อมูลทั่วไปของผู ้ตอบแบบสอบถามจํานวนทั้ งส้ิน  30 ราย 

ประกอบดว้ย 

       1. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 12 ราย     

       2. คณะบริหารธุรกิจ 4 ราย 

       3. คณะสัตวแพทยศาสตร์ 6 ราย 

       4. บุคลากร 4 ราย 

       5. บุคคลทัว่ไป 4 ราย 
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ตารางท่ี 6 การวิเคราะหผ์ลประเมินความพึงพอใจ 

 ผลประเมิน 

1.ความเหมาะสมของช้ินงาน 4.43 

2.ความสะดวกสบายในการใชง้าน 4.67 

3.ความปลอดภยัในการใชง้าน 4.23 

4.ความเหมาะสมระยะเวลาท่ีใชใ้นการพน่นํ้ายาของช้ินงาน 4.37 

5.หวัฉีดพน่ครอบคลุมไดท้ัว่ถึงทั้ง 4 มุม 4.10 

6.ปริมาณนํ้ายาท่ีพ่นออกจากหวัฉีด 4.00 

7.ระบบแจง้เตือนคนเขา้-ออก ผา่นแอปพลิเคชนัไลน ์ 4.77 

8.ความเหมาะสมในการใชโ้ซลาเซลลเ์ป็นแหล่งพลงังาน 4.00 

9.ความเหมาะสมในการจดัวางอุปกรณ์ของช้ินงาน 4.53 

10.ช่วงเวลาใชง้านของช้ินงาน 4.17 

คะแนนเฉล่ียในภาพรวม 4.33 

หมายเหตุ  คะแนน 4.50 - 5.00 พึงพอใจมากสุด, 3.50 – 4.49 พึงพอใจมาก

2.50 – 3.49 พึงพอใจปานกลาง, 1.50 – 2.49 พึงพอใจน้อย และ 1.00 – 

1.49 พึงพอใจนอ้ยท่ีสุด 

 

4. สรุป 

 จากการทดสอบชุดแหล่งจ่ายสําหรับเคร่ืองช่วยลดการแพร่เช้ือโค

วิด-19 ในวนัท่ี 21 กุมภาพนัธ์ 2564 ตั้งแต่ 10 โมงเช้า จน ถึง 16 โมงเยน็ 

โดยจะทาํการทดสอบการใชง้านทุกๆ 30 นาที เพื่อดูค่าประสิทธิภาพการ

ทาํงานในแต่ละช่วงเวลา โดยเก็บผลแรงดันไฟฟ้า, กระแสไฟฟ้า และ

กําลังไฟฟ้า ในช่วงเวลาตามท่ีกําหนด จากผลการทดลองพบว่า ชุด

แหล่งจ่ายสาํหรับเคร่ืองช่วยลดการแพร่เช้ือโควิด-19 จะสามารถทาํงานได้

อยา่งมีประสิทธิภาพในช่วงเวลาท่ีมีความเขม้แสงตั้งแต่ 500 W/m2 ข้ึนไป  

อีกทั้งแบบทดสอบความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการเคร่ืองช่วยลดการ

แพร่เช้ือโควิด-19 พบว่าผูรั้บบริการมีความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ท่ี 4.33 

อยูใ่นระดบัมาก และจากการประเมินความพึ่งพอใจท่ีอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 

คือระบบแจง้เตือนคนเขา้-ออกผา่นแอพพลิเคชัน่ไลน์ มีผลการประเมินอยู่

ท่ี 4.67 รองลงไป คือ ความสะดวกสบายในการใชง้าน มีผลการประเมิน

อยูท่ี่ 4.67 ในส่วนท่ีผูรั้บบริการมีความพึงพอใจนอ้ยท่ีสุดคือ ปริมาณนํ้ ายา

ท่ีพ่นออกจากหัวฉีด และ ความเหมาะสมในการใชแ้ผงเซลล์แสงอาทิตย์

เป็นแหล่งพลงังาน มีผลการประเมินอยูท่ี่ 4.00  
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การสร้างวงจรอนิเวอร์เตอร์หน่ึงเฟสร่วมกบัวงจรแปลงผันก าลงัแบบพุช-พูล โดยใช้พลงังานเซลล์แสงอาทติย์ 
Implementation of a Single-Phase Inverter with a Push-Pull Converter using Sola Energy  

เทพพนม  โสภาเพิม่ 
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บทคดัย่อ 

บทความน้ีน าเสนอการสร้างวงจรอินเวอร์เตอร์ชนิดหน่ึงเฟสท่ีใช้
พลงังานจากเซลล์แสงอาทิตย ์โดยจะอาศยัวงจรแปลงผนัก าลงัแบบพุช-
พูลเพ่ือท าให้ขนาดแรงดนัไฟฟ้ากระแสตรงจากแผงเซลล์แสงอาทิตยมี์ค่า
เพ่ิมข้ึนเป็น 400 โวลต์ และน ามาต่อเข้าวงจรอินเวอร์เตอร์ท่ีมีการใช้
เทคนิคการสวิตช์แรงดนัแบบยนิูโพล่าร์ โดยอาศยัการเขียนโปรแกรมผา่น
บอร์ไมโครคอนโทรเลอร์ จากผลการทดลองพบว่า วงจรท่ีได้น าเสนอใน
บทความสามารถจ่ายโหลดท่ีมีค่าก าลงัไฟฟ้าไม่ต  ่ากว่า 100 W เม่ือความ
เขม้แสงมีค่าอยูใ่นช่วง 200-1000 W/m2 

ค าส าคญั: วงจรอินเวอร์เตอร์, วงจรแปลงผนัก าลงัแบบพชุ-พลู, การสวิตช์
แรงดนัแบบยนิูโพล่าร์ 

Abstract 
This paper presents the construction of a single-phase stand-alone 

inverter circuit that is powered by solar cells. It relies on a push-pull 
converter circuit to increase the size of the DC voltage from the solar 
panel to 400 volts and then connect it to the inverter circuit that has 
using a unipolar SPWM switching technique, the results showed the 
circuit presented in the paper is capable of supplying loads with a power 
factor of at least 100 W when the light intensity is in the range of 200-
1000 W / m2. 

Keywords:  Inverter, Push-Pull Converter, unipolar SPWM switching 
technique. 

1. บทน า 
ในปัจจุบนั การใชพ้ลงังานไฟฟ้ามีแนวโนม้เพ่ิมมากข้ึน ไม่เวน้แต่ใน

พ้ืนท่ีทุรกนัดาน บนภูเขา หรือสถานท่ีห่างไกลจากหน่วยการไฟฟ้าเขา้ไม่
ถึง แต่มีความจ าเป็นตอ้งใชไ้ฟฟ้า เพื่อใชเ้ป็นแสงสวา่งในตอนกลางคืน อีก
ทั้งเคร่ืองใช้ไฟฟ้าอ่ืน ๆ ท่ีช่วยอ านวยความสะดวกต่าง ๆ ล้วนตอ้งการใช้
พลงังานไฟฟ้าทั้งส้ิน จึงท าให้เกิดแนวคิดการใช้พลงังานทดแทนซ่ึงเป็น
พลงังานทางเลือกเพ่ือใช้ในพ้ืนท่ีดงัท่ีกล่าวไวข้า้งตน้ โดยพลงัทดแทนท่ี
นิยมน ามาใช้ในปัจจุบัน ได้แก่ พลังงานลม พลังงานน ้ า และพลังงาน
แสงอาทิตย ์เป็นตน้ ทั้งน้ีพลงังงานดงักล่าว สามารถน ามาเปล่ียนรูปเป็น
พลงังานไฟฟ้า โดยหน่ึงในนั้นจะมีพลงังานแสงอาทิตยเ์ป็นพลงังานท่ีมีอยู่

ทุกพ้ืนท่ีอย่างมากมายมหาศาล และไม่มีวนัหมด อีกทั้ งเป็นพลังงาน
สะอาดและปลอดภัย โดยการเปล่ียนจากพลังงานแสงอาทิตย์ให้ เป็น
พลงังานไฟฟ้าไดน้ั้น จ  าเป็นจะตอ้งมีแผงเซลล์แสงอาทิตยใ์ช้ร่วมกบัวงจร
แปลงแรงดนัไฟฟ้ากระแสตรงเป็นแรงดนัไฟฟ้ากระแสสลบั นัน่คือ วงจร
อิน เวอ ร์ เต อ ร์ ( Inverter) ซ่ึ ง ว งจรดั งก ล่ าวส าม ารถ ท าก ารส ร้ าง
สัญญาณไฟฟ้าให้เป็นลกัษณะของรูปคล่ืนไซน์เวฟ (Sine Wave) ซ่ึงเป็น
รูปคล่ืนท่ีสอดคลอ้งกบัระบบไฟฟ้ากระแสสลบัท่ีมีการใชง้านทัว่ไป 

อินเวอร์เตอร์ในระบบเซลล์แสงอาทิตย์ท่ีมีอยู่ในปัจจุบันจะเป็น
ระบบไฟฟ้ากระแสสลบัหน่ึงเฟสและระบบไฟฟ้ากระแสสลับสามเฟส 
สามารถแบ่งตามประเภทการใช้งานได้เป็น 2 ประเภทคือ อินเวอร์เตอร์
เช่ือมต่อระบบไฟฟ้า (Grid-connected inverter) [1] และอินเวอร์เตอร์แบบ
อิสระ (Stand-alone inverters) [2] โดยรูปแบบการท างานจะเป ล่ียน
พลังงานไฟฟ้ากระแสตรงจากแผงเซลล์แสงอาทิตย์ท่ีผลิตได้ไปเป็น
แรงดนัไฟฟ้ากระแสสลบั ส าหรับอินเวอร์เตอร์แบบอิสระชนิดหน่ึงเฟสมี
ค่าแรงดนัไฟฟ้ากระแสสลบัทางดา้นออกประมาณ 220-230 V ซ่ึงจะตอ้งมี
แรงดันไฟฟ้ากระแสตรงในการจ่ายให้กับอินเวอร์เตอร์ทางด้านเข้า
ประมาณ 300-400 V แต่แผงเซลล์แสงอาทิตย์ท่ี มีจ  าหน่ายอยู่ทั่วไป
สามารถผลิตแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงได้ไม่เกิน 50 V ต่อแผง ทั้ งน้ีจะ
ข้ึนอยู่กับขนาดพิกัดก าลังไฟฟ้าของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ ดังนั้ น ถ้า
ต้องการน ามาต่อใช้งานกับอินเวอร์เตอร์โดยตรง จึงจ าเป็นต้องใช้แผง
เซลล์แสงอาทิตย์จ  านวน  6 -10 แผง มาต่ออนุกรมกัน  เพ่ือให้ ได้
แรงดนัไฟฟ้ากระแสตรงมีค่าสูงข้ึน และเพื่อเป็นแรงดนัไฟฟ้าดา้นเขา้ของ
อินเวอร์เตอร์ [3] อย่างไรก็ตาม การต่อแบบอนุกรมของแผงเซลล์
แสงอาทิตยจ์  านวนหลายแผง จะท าให้กระแสไฟฟ้าท่ีไหลผ่านแผงเซลล์
แสงอาทิตยมี์ขนาดเท่ากนัทุกแผง แต่เม่ือเกิดการบงัเงาท่ีแผงใดแผงหน่ึง 
อาจจะท าให้ก  าลงัไฟฟ้าท่ีแผงเซลล์แสงอาทิตยผ์ลิตได ้มีประสิทธิภาพต ่า 
ลง [4] ดงันั้นในบทความน้ีจึงไดน้ าเสนอวงจรแปลงผนัก าลงัแบบพุช-พูล 
[5] มาใช้ เพ่ิมระดับแรงดันไฟฟ้าจากแผงเซลล์แสงอาทิตย์เพ่ือเป็น
แหล่งจ่ายแรงดนัไฟฟ้าทางด้านเขา้ของอินเวอร์เตอร์ ซ่ึงจะช่วยลดขนาด
จ านวนของแผงเซลล์แสงอาทิตยท่ี์น าต่อแบบอนุกรม โดยวงจรท่ีเลือก
น ามาใชด้งักล่าว ขอ้ดีคือ วงจรมีขนาดเล็ก น ้ าหนกัเบา และมีประสิทธิภาพ
สูง จึงเหมาะท่ีจะน ามาใช้ส าหรับระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลงังานจากเซลล์
แสงอาทิตย ์

ในบทความน้ีน าเสนอการออกแบบและสร้างวงจรอินเวอร์เตอร์ชนิด
หน่ึงเฟสพิกัดก าลังไฟฟ้ามีค่ามากว่า 50 W เพ่ือใช้งานกับโหลดไฟฟ้า
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ทัว่ไป โดยได้ท  าการออกแบบการสร้างวงจรพุช-พูลคอนเวอร์เตอร์และ
วงจรอินเวอร์เตอร์แบบอิสระชนิดหน่ึงเฟสท่ีใช้พลังงานจากแผงเซลล์
แสงอาทิตย ์เน่ืองจากเป็นวิธีท่ีง่ายในการควบคุม และสร้างวงจรใช้งานได้
จริง โดยการสร้างวงจรควบคุมสัญญาณเอสพีดับเบิ้ลยูเอ็ม(SPWM) จะ
อาศยัการเขียนโปรแกรมโดยใช้บอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์และใช้แผง
เซลล์แสงอาทิตยท่ี์มีขนาด 330 วตัต์ มีแรงดนัไฟฟ้าสูงสุดขณะเปิดวงจร 
46.9  โวลต์  เอาต์พุตของวงจรอิน เวอร์ เตอร์ ท่ี มีก ารเป ล่ียนแปลง
แรงดนัไฟฟ้ากระแสสลบัประมาณ 220 Vโดยใชเ้ทคนิคการควบคุมแบบยู
นิโพ ล่าร์  การตรวจสอบการท างานของวงจรจะอาศัยการจ าลอง
สถานการณ์บนคอมพิวเตอร์ดว้ยโปรแกรม MATLAB และจากชุดทดสอบ 
 

2. ระบบไฟฟ้าทีพ่จิารณา 
บทความน้ีน าเสนอโครงสร้างด้วย 3 ส่วน เซลล์แสงอาทิตย ์วงจร

แปลงผนัก าลงัแบบพุช-พูล และวงจรอินเวอร์เตอร์ ตามล าดบั แสดงดงัรูป
ท่ี 1 

PV
Module 

DC/AC
Converter 

DC/DC
Converter 

330 W Push-Pull 
Converter

Full-Bridge 
Inverter

pvV  dcV Filter

LC-Filter

sqrtV

++ +

---
acV

+

-

rms200 - 240 V   dc33.5 - 40 V
dc335 - 400 V

loadR

รูปท่ี 1 ระบบไฟฟ้าท่ีพิจารณา 
 

จากรูปท่ี 1 ประกอบไปด้วย แผงเซลล์แสดงอาทิตย์ ชนิด Poly-
Crystalline ขนาดแรงดนัไฟฟ้าอยูใ่นช่วง 33.5 - 40 V ต่อกบัวงจรพุช-พูล
คอนเวอร์เตอร์เพ่ือมาเพ่ิมระดบัแรงดนัไฟฟ้ากระแสตรงให้อยูใ่นช่วง 335 
- 400 Vdc และต่อเข้ากับวงจรอินเวอร์เตอร์แบบฟูลบริดจ์เพ่ือให้ได้
แรงดนัไฟฟ้า 220 ± 20 Vrms โดยมีวงจรกรองความถ่ีต  ่าผ่าน (LC-filter) 
และโหลดความต้าน ซ่ึงรายละเอียดแต่ละโครงสร้างสามารถแสดงได้
ดงัต่อไปน้ี 

2.1 แผงเซลล์แสงอาทิตย์ 
แผงเซลล์แสงอาทิตยท่ี์ใช้ในบทความน้ีใช้ขนาดพิกัด 330 (+5W) 

แบบ Poly Crystalline เน่ืองจากแผงโซล่าเซลล์ชนิดน้ีจะมีคุณสมบติัใน
การผลิตกระแสไฟฟ้าได้ดีกว่าแม้อยู่ในสภาวะอุณหภูมิท่ีสูงข้ึนและมี
ค่าพารามิเตอร์แสดงตามตารางท่ี 1 ซ่ึงสามารถผลิตแรงดันไฟฟ้าท่ีจุด
ก าลงัไฟฟ้าสูงสุด(Vmp) ขนาด 37.8 V และกระแสไฟฟ้าท่ีจุดก าลงัไฟฟ้า
สูงสุด(Imp) ขนาด 8.75 A ท่ีค่าความเขม้แสง 1 kW/m2 และอุณหภูมิ 25 ๐C 

 
ตารางท่ี 1 ค่าพารามิเตอร์ของแผงเซลล์แสงอาทิตยข์นาดพิกดั 330 (+5W) ทดสอบ

ท่ีค่าความเขม้แสง 1 kW/m2 และ  อุณหภูมิ 25๐C 
พารามิเตอร์ Rating 

ก าลงัไฟฟ้า 330 (+5W) 
แรงดนัไฟฟ้าท่ีจุดก าลงัไฟฟ้าสูงสุด( Vmp ) 37.8 V 
กระแสไฟฟ้าท่ีจุดก าลงัไฟฟ้าสูงสุด( Imp ) 8.75 A          
แรงดนัไฟฟ้าขณะเปิดวงจร( VOC ) 46.9 V 
กระแสไฟฟ้าขณะลดัวงจร( ISC ) 9.14 A 

จากตารางท่ี 1 สามารถแสดงความสัมพนัธ์ระหว่างก าลงัไฟฟ้าและ
แรงดนัไฟฟ้าของเซลลแ์สงอาทิตยเ์ม่ือความเขม้แสงมีการเปล่ียนแปลงได้
ดงัรูปท่ี 2 

 

 
รูปท่ี 2 กราฟความเขม้แสงท่ีมีผลต่อก าลงัไฟฟ้าและแรงดนัไฟฟ้า 

 
2.2 การออกแบบวงจรแปลงผนัก าลงัแบบพุช-พูล 
การออกแบบวงจรแปลงผนัแบบพุช-พูล เลือกใช้หลกัการสวิตช่ิงพี

ดบัเบิ้ลยเูอ็มโดยมีความถ่ีใช้งาน 18 kHz ท่ีมีขนาดพิกดั 400 W โดยท าการ
แปลงแรงดนัไฟฟ้าจากแผงเซลล์แสงอาทิตยจ์ากแรงดนัไฟฟ้าดา้นเขา้ (Vpv 
) ท่ีมีค่า 33.5 – 40 V ไปเป็นแรงดันไฟฟ้าด้านออก (Vdc) มีค่าอยู่ในช่วง 
335 – 400 V ซ่ึงการเพ่ิมระดบัแรงดนัไฟฟ้าไดจ้ะอาศยัการสวิตช์ของสาร
ก่ึงตวัน าคือ มอสเฟส โดยผลท่ีได้จะส่งผ่านไปยงัหมอ้แปลงความถ่ีสูง
ถดัไป 

การออกแบบหม้อแปลงความถ่ี สูงจะใช้แกนเฟอร์ไรต์ เบอร์ 
TX63/38/25 ของบริษทั Ferro cube วสัดุ 3E26 ซ่ึงมีโครงสร้างวงจรแสดง
ไดด้งัรูปท่ี 3 
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รูปท่ี 3 วงจรแปลงผนัก าลงัแบบพุช-พูล 
 

 การออกแบบจ านวนรอบการพันของขดลวดปฐมภูมิ (Np) 
ประกอบไปด้วย 2 ขด สามารถค านวณรอบการพนัได้จากสมการท่ี (1) 
และจ านวนรอบการพนัของขดลวดทุติยภูมิ(Ns) สามารถค านวณได้จาก
สมการท่ี (2) ซ่ึงจะได ้Np = 6 รอบ และ Ns = 65 รอบ 

 
                             ( ) ( )( ) ( )

8

min max
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10
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e

V V t
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                          (1)   
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( ) ( )( ) ( )min max

2O D

s p
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V V T
N N

V V t

+
=

−

                                     (2) 

 

โดยท่ี Vin(min)  = 33.5 V, Vce(sat) = 1.8 V, Vo = 335, Vd  = 2 V, T = 
55.55x10-6 s, tON(max) = 27.78x10-6 s, 

maxB = 5500 G, Ae= 3.06 cm2 

 

      การค านวณหาค่าตวัเก็บประจุ (Co) ท่ีท  าหนา้ท่ีกรองแรงดนัขาออกหมอ้
แปลงความถ่ีสูงสามารถค านวนไดด้งัสมการท่ี (3) ดงันั้นเลือกใช ้Co = 170 
µF เม่ือ Idc =1.2 A และ oV  = 2 V 
 

                                (max)dc ON

O

o

I t
C

V


=



                                                             (3) 

 
2.3 การออกแบบวงจรอนิเวอร์เตอร์ 
วงจรอินเวอร์เตอร์ชนิด 1 เฟสโดยใช้หลักการสวิตช์ ช่ิงแบบพี

ดบัเบิ้ลยูเอ็มชนิดการสวิตช์ช่ิงแรงดันไฟฟ้าแบบยูนิโพล่าร์ จะมีวิธีการ
ออกแบบเร่ิมจากการหาค่าของแรงดนัไฟฟ้าทางดา้นออกท่ีความถ่ีมูลฐาน
( 1,ov ) แสดงดงัสมการท่ี (4) 

 
                   

,1

0.8 400
226

2
o dc rmsV m V V


=  = =                                  (4)                                  

 
โดยท่ี ma= 0.8  และ  Vdc = 400 V 
 

2.4 การออกแบบวงจรกรองความถี่ต ่าผ่าน 
การออกแบบวงจรกรองความถ่ีส าหรับอินเวอร์เตอร์ เพ่ือให้ได้

สัญญาณแรงดันเอาต์พุตเป็นสัญญาณไซน์ โดยวงจรกรองความถ่ีใน
บทความน้ีใช้เป็นวงจรกรอง LC  ประกอบด้วยการน าตวัเหน่ียวน า( Lf ) 
มาต่ออนุกรมกับตัวเก็บประจุ (Cf ) เพ่ือกรองความถ่ีสูงออกไป และ
ลดทอนฮาร์มอนิกส์ในระดับท่ีสูง ๆ  โดยความถ่ีสวิตช์ ช่ิงของวงจร
อินเวอร์เตอร์เท่ ากับ 15 kHz ดังนั้ น  สามารถก าหนดความถ่ีตัดผ่าน
(fo)เท่ ากับ 1.5 kHz และใช้ตัวเก็บประจุ ( Cf ) ขนาด 2 µF เน่ืองจาก
สามารถหาซ้ือได้ทั่วไปและง่ายต่อการน ามาใช้จริง ซ่ึงจะได้สามารถ

ค านวนค่าความเหน่ียวน ามีค่าเท่ากบั 5.63 mH โดยแสดงการค านวณไดด้งั
สมการท่ี (5) 

 

( )
2
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2
f

o f

L
f C

=
                                                             (5) 

 

3. การจ าลองสถานการณ์บนคอมพวิเตอร์ 
การจ าลองสถานการณ์จะประกอบไปด้วยแผงเซลล์แสงอาทิตย์ 1 

แผง วงจรแปลงผนัแบบพุช-พูล วงจรอินเวอร์เตอร์ วงจรกรองความถ่ีต ่า
ผ่าน และโหลดความต้านทานแสดงดังรูปท่ี 4 ดังน้ี โดยผลการจ าลอง
สถานการณ์ท่ีมีการปรับความเขม้แสงมีค่าคงท่ี 1000 W/m2  แสดงไดด้งัรูป
ท่ี 5 

 

 
รูปท่ี 5 ผลการการจ าลองสถานการณ์บนคอมพิวเตอร์ 

 
จากผลการจ าลองสถานการณ์ในรูปท่ี 5 พบว่ารูปสัญญาณเอาต์พุต

แรงดนัไฟฟ้าและกระแสไฟฟ้าของวงจรอินเวอร์เตอร์มีลกัษณะเป็นรูป
ไซน์ ท่ีมีขนาด Vdc  = 220 Vrms และสามารถจ่ายโหลดไดไ้ม่ต  ่ากวา่ 100 W 
ดงันั้น วงจรท่ีพิจารณาสามารถน าไปใช้งานจริงได้ ซ่ึงจะแสดงในหัวขอ้
ถดัไป   
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รูปท่ี 4 วงจรท่ีใช้ในการจ าลองสถานการณ์บนคอมพิวเตอร์ 
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4. การสร้างชุดทดสอบ 
วงจรอินเวอร์เตอร์ชนิดหน่ึงเฟสท่ีพฒันาข้ึน จะประกอบด้วย การ

สร้างวงจรแปลงผนัก าลงัแบบพุช-พูล การสร้างวงจรอินเวอร์เตอร์ชนิด
หน่ึงเฟส วงจรพุช-พูลคอนเวอร์เตอร์ท่ีมีอินพุตเป็นแผงเซลล์แสงอาทิตย์
เพ่ือใช้เป็นแหล่งจ่ายให้กบัวงจรอินเวอร์เตอร์ชนิดหน่ึงเฟส ซ่ึงรายละเอียด
แต่ละโครงสร้างสามารถแสดงไดด้งัต่อไปน้ี 

4.1 โครงสร้างวงจรแปลงผนัก าลงัแบบพุช-พูล 
วงจรแปลงผนัก าลังแบบพุช-พูลใช้หลกัการสวิตช่ิงพีดับเบิ้ลยูเอ็ม

ความถ่ีใช้งาน 18 kHz โดยใช ้IC เบอร์ KA3525A สร้างสญัญาณพลัส์และ
ใช้ IC เบอร์ IR2110 ในการขับมอสเฟตซ่ึงโครงสร้างของวงจรสร้าง
สญัญาณพลัส์แสดงดงัรูปท่ี 6  
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รูปท่ี 6 โครงสร้างของวงจรแปลงผนัก าลงัแบบพุช-พูล 

 

4.2 โครงสร้างวงจรอนิเวอร์เตอร์ 
การสร้างวงจรอินเวอร์เตอร์ชนิดหน่ึงเฟส เพื่อรับแรงดนัมาจากวงจร

พชุ-พลูคอนเวอร์เตอร์ขนาด 335 - 400 V  ดงัรูปท่ี 7 สามารถแบ่งออกเป็น 
3 ส่วนคือ ส่วนท่ี 1 แสดงในส่วนของ Arduino Pro mini ร่วมกบัวงจรขบั
มอสเฟต ส่วนท่ี 2 เป็นวงจร Full-Bridge Inverter ส่วนท่ี 3 เป็นวงจรกรอง
ความถ่ีต  ่าผา่น 

 
รูปท่ี 7 โครงสร้างชุดวงจรอินเวอร์เตอร์แบบหน่ึงเฟส 

 
สัญญาณการสวิตช์ท่ีออกมาจากบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ รุ่น 

Arduino Pro mini ATMEGA328P ไม่สามารถป้อนให้กับวงจร    Full-
Bridge Inverter ได้โดยตรงเน่ืองจากสัญญาณสวิตช์มีแรงดนัต ่า ดงันั้นจึง

จ าเป็นตอ้งใช้วงจรขบัมอสเฟต ซ่ึงบทความน้ีเลือกใช้ IC เบอร์ TLP250 
ในการแยกกราวด์ระหว่างบอร์ด Arduino Pro mini ATMEGA328P กับ
วงจรขบัมอสเฟตและเพ่ิมแรงดนัสัญญาณสวิตช์ให้มีค่า 12 V  จากนั้นใช ้
IC เบอร์ IR2110 ในการขบัมอสเฟตของ วงจร Full-Bridge Inverter 

4.3 ผลการทดสอบวงจรอนิเวอร์เตอร์ 
การทดสอบป้อนไฟฟ้ากระแสตรงจากวงจรพุช-พูลคอนเวอร์เตอร์ท่ี

ยกระดบัแรงดนัจากแผงเซลล์แสงอาทิตยเ์ป็น 335 – 400 V เขา้ท่ีอินพุต
ของวงจรอินเวอร์เตอร์ในแต่ละความเข้มแสงตั้งแต่ 200 W/m2 ถึง 1000 
W/m2 เพื่อให้ไดไ้ฟฟ้ากระแสสลบัเอาตพ์ุต 200 – 240 Vrms ในท่ีน้ีใชโ้หลด
ความตา้นทานหลอดไฟขนาด 110 W ซ่ึงการทดลองแสดงดงัรูปท่ี 8 และ
รูปท่ี 9  

 

 
 

รูปท่ี 8 การทดสอบวงจรอินเวอร์เตอร์ท่ีรับพลงังานจากแผงเซลลแ์สงอาทิตย ์

 

 
รูปท่ี 9 ผลการทดสอบ ณ ความเขม้แสง 1050 W/m2 

 

  จากรูปท่ี 9 จะเห็นไดว้่า วงจรอินเวอร์เตอร์ท่ีพิจารณาในบทความน้ี
สามารถจ่ายโหลดไดม้ากกวา่ 100 W โดยท่ีความเขม้แสงมีค่าเท่ากบั 1050 
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W/m2 ซ่ึงรูปสัญญาณของแรงดนัไฟฟ้าและกระแสไฟฟ้ายงัมีลกัษณะเป็น
รูปคล่ืนไซน์ 
 
5. สรุป 

บทความน้ีน าเสนอการออกแบบและการสร้างวงจรอินเวอร์เตอร์ท่ี
ใช้พลงังานจากแสงอาทิตย ์โดยอาศยัวงจรแปลงผนัก าลงัแบบพุช-พูลใน
การยกระดบัแรงดนัไฟฟ้าให้มีค่าเป็น 400 V ซ่ึงประกอบไปดว้ยแผงเซลล์
แสงอาทิตยจ์  านวน 1 จากการผลการจ าลองสถานการณ์บนคอมพิวเตอร์
และการสร้างชุดทดสอบแสดงให้เห็นว่า วงจรท่ีพิจารณาในบทความน้ี
สามารถจ่ายโหลดก าลงัไฟฟ้าไดม้ากกวา่ 100 W และประสิทธิภาพรวมใน
วงจรมีค่าไม่ต  ่ากวา่ 75 เปอร์เซ็นต ์
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การสร้างสัญญาณ LTE ด้วย Software-Defined Radio (SDR) 
LTE signal generation with Software-Defined Radio (SDR) 
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บทคัดย่อ 

บทความน้ีน าเสนอการสร้างสัญญาณโทรศัพท์ไร้สาย 4G ด้วย 
Software-Defined Radio หรือ SDR โดยใช้ซอฟต์แวร์ srsLTE จ าลอง
องค์ประกอบโครงสร้างของเครือข่ายสัญญาณโทรศพัท์ไร้สาย 4G ไดแ้ก่ 
สถานีฐาน (eNodeB), ผูใ้ช้งาน (UE) และคอร์เน็ตเวิร์ค (EPC) เพ่ือสร้าง
การส่ือสารระหว่างสถานีฐานกับผูใ้ชง้าน และวิเคราะห์สัญญาณอพัลิงค ์
แ ล ะด าวน์ ลิ งค์  LTE แบ บ  Frequency Division Duplex (FDD) ต าม
มาตรฐาน 3GPP Release 10 

ค าส าคัญ: SDR LTE FDD 

Abstract 
This paper presents about 4G wireless telephony communication 

with Software-Defined Radio or SDR. By using srsLTE software to 
simulates base station (eNodeB)  and user equipment (UE) . To analyzes 
LTE downlink and uplink signal with Frequency Division Duplex (FDD) 
based on 3GPP Release 10. 

Keywords:  SDR, LTE, FDD 

1. บทน า 

อุปกรณ์ส่ือสารโดยเฉพาะโทรศพัทเ์คลื่อนท่ี [1] ถือเป็นปัจจยัส าคญั
ในการด ารงชีวิตของมนุษยใ์นปัจจุบนั อุปกรณ์ส่ือสารเขา้มามีบทบาทกบั
ทุกคนอย่างมากมีการใชง้านอยา่งแพร่หลาย เป็นยุคของการส่ือสารไร้สาย 
ใช้ในการติดต่อส่ือสารจากบุคคลหน่ึงไปยงัอีกบุคคลหน่ึงท่ีต้องการ
ติดต่อส่ือสารกัน ไม่ว่าจะผ่านการโทรหรือการแชทข้อความผ่านแอป
พลิเคชนัง่ายต่อการแลกเปลี่ยนขอ้มูลข่าวสารเพื่อให้ติดตามกระแสสังคม  
และก้าวทันทุกการเคลื่อนไหวในสังคม ทั้งยงัสามารถให้ความรู้ ความ
บนัเทิงไดห้ลากหลาย หรือแมแ้ต่การท าธุรกรรมการเงินก็กลายเป็นเร่ืองท่ี
ง่ายดาย  

4G [2-4] เป็นเทคโนโลยีการส่ือสารผ่านอุปกรณ์ส่ือสารในยุคท่ี 4 ท่ี
มีการใช้งานอย่างแพร่หลาย LTE ย่อมาจาก Long term Evolution เป็น
เทคโนโลยีท่ีน ามาใช้ใน 4G เป็นการพัฒนามาจากพ้ืนฐานเทคโนโลยี 
Global System for Mobile Communications (GSM/Enhanced Data Rates 
for GSM Evolution (EDGE)และ Universal Mobile Telecommunications 

System (UMTS)/High Speed Packet Access (HSPA) โดยมีการพฒันาใน
ส่วนของความจุช่องสัญญาณ  และความเร็วในการรับส่งข้อมูลท่ีสูงขึ้น 
มาตรฐานน้ีถูกพฒันาโดยกลุ่ม 3rd Generation Partnership Project (3GPP) 

การสร้างระบบส่ือสารดว้ย Software-Defined Radio (SDR) [5] เป็น
การใชซ้อฟต์แวร์เพื่อท าหนา้ท่ีออกแบบ และก าหนดการท างานส่วนต่างๆ 
ภายในระบบส่ือสาร เช่น มิกเซอร์ (Mixer), ฟิลเตอร์ (Filter), มอดูเลเตอร์ 
(Modulator) และดีมอดูเลเตอร์ (Demodulator) เป็นต้น ท าให้ระบบการ
ส่ือสารท่ีถูกออกแบบดว้ยวิธีน้ีง่ายต่อการสร้าง ปรับเปลี่ยน และแกไ้ข ดว้ย
เหตุผลประการน้ีจึงใช้ SDR ในการสร้างเครือข่ายส่ือสารสัญญาณ
โทรศพัทไ์ร้สาย 4G 

 

2. เน้ือหาท่ีเกี่ยวข้อง 
การสร้างสัญญาณในระบบส่ือสาร LTE โดยการใช้ Software 

Defined Radio (SDR) และ ซอฟต์แวร์ srsLTE [9] ซ่ึงเป็นซอฟต์แวร์
ประเภทโอเพนซอร์ซ (Open source) ท่ีสามารถใช้งานได้โดยไม่เสีย
ค่าใช้จ่าย ถูกพฒันาโดย Software Radio System (SRS) ในการจ าลองการ
ส่ือสารระหว่างสถานีฐาน eNodeB และผูใ้ชง้าน UE เพื่อศึกษาคุณลกัษณะ
ของสัญญาณอัพลิงก์ (Uplink) และสัญญาณดาวน์ลิงก์ (Downlink) ของ
ระบบ LTE แบบ Frequency Division Duplex (FDD) [8] ตามข้อก าหนด
ของ 3GPP 

2.1 LTE 
LTE [6-8] นั้นย่อมาจาก Long Term Evolution เป็นเทคโนโลยีหน่ึง

ท่ีถูกน ามาทดลองใช้ในยุค 4G โดยเกิดจากความร่วมมือของ 3GPP (3rd 
Generation Partnership Project) ท่ีมีการพฒันาให้ LTE มีความเร็วมากกว่า
ยคุ 3G ถึง 10 เท่า นอกจากเทคโนโลยี LTE แลว้ยงัมีอีก 2 เทคโนโลยีท่ีถูก
น ามาทดลองใชเ้หมือนกันคือ UMB (Ultra Mobile Broadbrand) ท่ีพฒันา
มาจากมาตรฐาน CDMA2000 ซ่ึงเป็นเทคโนโลยีหน่ึงท่ีถูกน ามาใชใ้นยุค 
3G และ WiMax เป็นเทคโนโลยีบรอดแบนด์ไร้สายความเร็วสูง โดย
พฒันามาจากมาตรฐาน IEEE 802.16 ซ่ึงเป็นมาตราฐานเดียวกนักบั Wi-Fi 

2.2 srsLTE 
srsLTE [9] เป็นชุดซอฟต์แวร์ 4G LTE แบบโอเพนซอร์ส เมื่อใช ้

srsLTE ใน ก าร จัด ห า เค รื อ ข่ าย  LTE แบ บ  end-to-end ท่ี ส ม บู ร ณ์
ประกอบดว้ย srsUE กบั srsENB และ srsEPC  
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2.2.1 srs UE 
srsUE [9] เป็นโมเด็ม LTE UE ท่ีติดตั้งในซอฟต์แวร์ทั้งหมด ท างาน

เป็นแอปพลิเคชันบนระบบปฏิบัติการท่ีใช้ Linux เป็นมาตรฐาน srsUE 
เช่ือมต่อกับเครือข่าย LTE ใด ๆ และมีอินเทอร์เฟซเครือข่ายมาตรฐาน
พร้อมการเช่ือมต่อมือถือความเร็วสูง ในการส่งและรับสัญญาณวิทยุทาง
อากาศ srsUE ตอ้งใชฮ้าร์ดแวร์ SDR เช่น Ettus Research USRP เป็นตน้ 

2.2.2 srs eNodeB 
srsENB [9] เป็นฐานขอ้มูล LTE eNodeB ท่ีใชก้บัซอฟต์แวร์ทั้งหมด 

ท างานเป็นแอปพลิ เคชั่นบนระบบปฏิบัติการท่ีใช้ Linux มาตรฐาน 
srsENB เช่ือมต่อกับ เครือข่ ายหลัก LTE (EPC) และสร้างเซลล์  LTE 
ภายใน เพ่ือใช้ในการส่งและรับสัญญาณวิทยุทางอากาศ srsENB ตอ้งใช้
ฮาร์ดแวร์ SDR เช่น Ettus Research USRP เช่นเดียวกบั srsUE  

2.2.3 srs EPC 
srsEPC [9] คือการใชง้านเครือข่ายหลกั LTE ท่ีสมบูรณ์แบบ (EPC) 

แอปพลิเคชัน srsEPC ท างานเป็นไบนารีเดียว แต่มีส่วนประกอบ EPC 
หลกัของ Home Subscriber Service (HSS), Mobility Management Entity 
(MME), Service Gateway (S-GW) และ Packet Data Network Gateway 
(P-GW) 

2.3 Software-Defined Radio (SDR) 
2.3.1 ZeroMQ 

ZeroMQ [10] เป็นแอปพลิเคชันท่ีสามารถติดตั้ งเพ่ิมเติมได้กับ 
srsLTE ซ่ึงเป็นไดรเวอร์ RF ส่วนเสริมท่ีท าหน้าท่ีแทนฮาร์ดแวร์ประเภท 
SDR ซ่ึงเป็นอุปกรณ์ส าห รับส่งผ่านสัญญาณไร้สายจากสถานีฐาน 
eNodeB ไปยงัผูใ้ช ้UE  

2.3.2 USRP B210 
USRP B210 [11] สามารถใชง้านครอบคลุมยา่นความถี่วิทยุตั้งแต่ 70 

MHz ถึง 6 GHz เป็น Spartan6 FPGA และเช่ือมต่อดว้ย USB 3.0 มีในส่วน
ของภาค ADC และ DAC มี 2 พอร์ต Tx และ 2 พอร์ต Rx มี system clock 
ในตัว ช่วยให้สามารถทดลองสัญญาณได้หลากหลาย รวมถึงการ
ออกอากาศ FM การแพร่ภาพโทรทศัน์ เซลลูล่าร์ Wi-Fi และอ่ืนๆ มีช่อง
รับ และส่งสัญญาณในบสั 

USRP B210 เปิดใช้งานด้วย USRP Hardware Driver ™ (UHD) ซ่ึง
เป็นโอเพนซอร์ซและไดรเวอร์ข้ามแพลตฟอร์มท่ีใช้งานได้ทั้ งบน 
Windows MacOS และ Linux โดยทั่วไปมี API ซ่ึงถูกใช้โดยเฟรมเวิร์ก
ซอฟตแ์วร์หลายตวัตวัเช่น GNU Radio 

 

3. การออกแบบและการทดลอง 
การสร้างสัญญาณ LTE ด้วย Software-Defined Radio (SDR) เป็น

การศึกษาสัญญาณโทรศพัท์ไร้สาย 4G ดว้ยซอฟต์แวร์ srsLTE และ SDR 
โดยไดแ้บ่งการทดลองเป็น 2 ตอนดงัน้ีคือ ZeroMQ และ USRP B210 

 

3.1 ZeroMQ 
ขั้นตอนน้ีจะเป็นการใชซ้อฟตแ์วร์ srsLTE สร้างเครือข่าย LTE แบบ 

end-to-end ขึ้นมาบนแลปทอป 1 เคร่ืองไดโ้ดยปราศจากฮาร์ดแวร์ประเภท 
RF Front-ends โดยใช้แอปพลิเคชัน ZeroMQ ท าหน้าท่ีเสมือนฮาร์ดแวร์
ประเภท SDR และใช้ซอฟต์แวร์ GNU Radio วดัสเปกตรัมของสัญญาณ 
LTE เพื่อทดสอบการท างานของซอฟตแ์วร์ srsLTE ดงัรูปท่ี 1 

 

 

รูปท่ี 1 : บลอ็กไดอะแกรมระบบส่ือสาร LTE ดว้ย ZeroMQ 

 
3.2 USRP B210 

ขั้นตอนน้ีจะเป็นการประยุกต์ใชซ้อฟต์แวร์ srsLTE กบั USRP B210 
สร้างการส่ือสารระหว่างสถานีฐาน และผูใ้ชง้าน บนเครือข่าย LTE แบบ 
end-to-end ดงัรูปท่ี 2  

 

รูปท่ี 2 : บลอ็กไดอะแกรมระบบส่ือสาร LTE ดว้ย USRP B210 

 
รูปท่ี 3 : ภาพการจดัเตรียมอุปกรณ์ในขั้นตอนการทดสอบดว้ย USRP 

B210 

จากรูปท่ี 3 แสดงอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการทดสอบ ประกอบดว้ยแลปทอ
ปจ านวน 2 เคร่ือง แลปทอปเคร่ืองแรก Asus TUF Gaming A15 FA506II-
AL012T ต่อกับ USRP B210 ท าหน้าท่ีเป็นสถานีฐาน (eNB) และแลป
ทอปเคร่ืองท่ีสอง Samsung 900x ต่อกับ USRP B210 อีกตวัเพื่อท าหน้าท่ี
เป็นผูใ้ชง้าน (UE) 

หลงัจากท าการสร้างการส่ือสารบนเครือข่ายโทรศพัท์มือถือไร้สาย 
4G ด้วย SDR และซอฟต์แวร์ srsLTE ได้ส าเร็จ ขั้นตอนถดัไปจะเป็นการ
ทดสอบระบบการส่ือสารน้ี ด้วยซอฟต์แวร์ Falcon เพ่ือดักจบัสัญญาณ 
LTE ในความถี่ท่ีก าหนดเพ่ือดูองค์ประกอบการส่ือสารภายในเครือข่าย 
LTE ซอฟตแ์วร์ Gr-Fosphor เพื่อวดัสเปกตรัมของสัญญาณดาวน์ลิงค์ และ
อัพ ลิ งค์  LTE อี ก ทั้ งใช้ซ อฟต์ แ ว ร์  srsGUI เพ่ื อท าก ารถ อดรหั ส
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ช่องสัญญาณต่างๆ ใน physical layer ของสัญญาณ LTE ทั้ งดาวน์ลิงค ์
และอพัลิงค ์และสุดทา้นใชซ้อฟต์แวร์ Wireshark ในการตรวจจบัแพ็คเก็ต
ระหว่างท าการส่ือสารบนเครือข่ายโทรศพัทม์ือถือไร้สาย 4G น้ีดงัรูปท่ี 4 

 
รูปท่ี 4 : แผนผงัการวดัผลการทดลอง 

 

4. ผลการทดลอง 
4.1 ZeroMQ 

จากขั้นตอนน้ีจะเป็นการแสดงผลโดยสร้างเครือข่าย LTE แบบ end-
to-end ด้วยซอฟต์แวร์ srsLTE และ ZeroMQ เพ่ือทดสอบว่าซอฟต์แวร์ 
srsLTE น้ีสามารถสร้างเครือข่ าย LTE ขึ้ นมาได้จริง โดยท าการรัน
ซอฟต์แวร์ GNU Radio เพ่ือท่ีจะแสดงภาพสเปกตรัมของสัญญาณดาวน์
ลิงค์ LTE จะเห็นได้ว่าเป็นลกัษณะสัญญาณ ofdm ท่ีความถี่ normalized 
เท่ากบั 10 MHz 

 
รูปท่ี 5 : สเปกตรัมของสัญญาณดาวน์ลิงค ์LTE 

4.2 USRP B210 
จากการทดสอบการสร้างเค รือข่าย LTE แบบ end-to-end จาก

ซอฟตแ์วร์ srsLTE ดว้ย USRP B210 สัญญาณ LTE ในเครือข่ายน้ีมีความถี่
ดาวน์ลิงค์เท่ากับ 2680 MHz และความถี่อัพลิงค์เท่ากับ 2560 MHz ได้
บันทึกผลการทดลองด้วยซอฟต์แวร์ gr-Fosphor และ srsGUI เพ่ือดู

ลกัษณะของสัญญาณ LTE และพฤติกรรมของสัญญาณ LTE โดยเร่ิมจาก
ส่งขอ้มูลดว้ยวิธีการ ping ไปจนถึงการท า video streaming 

จากรูปท่ี 6 เป็นการใช้ซอฟต์แวร์ Gr-Fosphor เพ่ือวัดสเปกตรัม 
และสเปกโตรแกรมของสัญญาณดาวน์ลิงค์ LTE ท่ีความถี่ 2680 MHz 
เช่นเดียวกับรูปท่ี 7  ซ่ึงเป็นการดักจับสัญญาณดาวน์ ลิงค์  LTE ด้วย
ซอฟตแ์วร์ Falcon ท่ีความถี่ 2680 MHz 

 
รูปท่ี 6 : สเปกตรัมของสัญญาณดาวน์ลิงค ์LTE บนซอฟตแ์วร์ gr-Fosphor 

 
รูปท่ี 7 : หนา้ต่างของซอฟตแ์วร์ Falcon หลงัจากท าการ video streaming 

 
รูปท่ี 8 : constellation ของช่องสัญญาณ PUSCH และ PDSCH บน

ซอฟตแ์วร์ srsGUI เมื่อท าเช่ือมต่อเครือข่าย 

  
รูปท่ี 9 : constellation ของช่องสัญญาณ PUSCH และ PDSCH บน

ซอฟตแ์วร์ srsGUI เมื่อท าการส่งแพค็เก็ตดว้ยการ ping 
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รูปท่ี 10 : constellation ของช่องสัญญาณ PUSCH และ PDSCH บน
ซอฟตแ์วร์ srsGUI เมื่อท าการส่งแพค็เก็ตดว้ยการท า video streaming 

 
จากรูปท่ี 8-10 จะเป็นการใช้ซอฟต์แวร์ srsGUI ในการถอดรหัส

ช่องสัญญาณ PDSCH และ PUSCH ของสัญญาณ LTE เพ่ือวัดผลการ
เปลี่ยนแปลงการมอดู เลตระหว่างท าการส่งข้อมูลท่ีอัตราเร็วข้อมูล
แตกต่างๆ กนั โดยสังเกตไดจ้าก constellation ของช่องสัญญาณ 

 

5. สรุปผล 
จากการทดลองการสร้างสัญญาณโทรศัพท์มือถือไร้สาย 4G ด้วย 

SDR และซอฟต์แวร์ srsLTE พบว่าสามารถสร้างระบบการส่ือสารบน
เครือข่าย LTE น้ีได้จริง สัญญาณ LTE ท่ีวัดได้จากการส่ือสารมีความ
ถูกตอ้ง น่าเช่ือถือตรงตามมาตรฐาน อีกทั้งการสร้างระบบการส่ือสารดว้ย 
SDR ยงัเป็นระบบท่ียืดหยุ่น และง่ายต่อการศึกษา เพ่ือใชเ้ป็นแนวทางใน
การพฒันาเทคโนโลยีของระบบส่ือสารอ่ืนๆ อาทิเช่น 5G, IEEE 802.11ax 
หรือการส่ือสารกบัอุปกรณ์ IOT เป็นตน้  
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การพฒันาเว็บไซต์ประชาสัมพนัธ์ของโรงเรียนบ้านรังย้อย 
Development of public relations website of Ban Rang Yoi School 

สุพิชชา  ยานะพันธ์  1 อรวรรณ  แท่งทอง 2 พันธ์ศักด์ิ  พ่ึงงาม 3 

1 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลยัราชภฏัเทพสตรี phansak_com@hotmail.com 

 
บทคัดย่อ 

บทความวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค์ 1) เพื่อพฒันาเว็บไซต์
ของโรงเรียนบา้นรังยอ้ย  2) เพื่อวดัความพึงพอใจของเวบ็ไซด์
โรงเรียนบ้านรังยอ้ย เคร่ืองมือท่ีใช้ในการพฒันาเว็บไซด์คือ 
google site, Wix จากการพฒันา site map ของโรงเรียน ผลการ
ด าเนินการพบว่า เว็บไซด์โรงเรียนบ้านรังยอ้ย ท่ีไดพ้ฒันาขึ้น 
สามารถแสดงข้อมูลของโรงเรียนได้ครบถ้วนสมบูรณ์ตามท่ี
ออกแบบไว ้เป็นไปตามความตอ้งการของโรงเรียนบา้นรังยอ้ย 
สามารถท่ีจะเผยแพร่ให้กับบบุคลภายนอก ท่ีต้องการทราบ
ขอ้มูลของโรงเรียนไดต้ามท่ีตอ้งการ และมีผลส ารวจความพึง
พอใจของกลุ่มตวัอยา่ง พบว่า  ผูต้อบแบบสอบถาม พบว่า ส่วน
ใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 33 คน คิดเป็นร้อยละ 25.00 และ
ส่วนมากเป็นนักเรียน/นักศึกษา จ านวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 
45.45 ระดับความพึงพอใจ ด้านคุณภาพของเน้ือหา ผลการ
วิเคราะห์พบว่า ส่วนใหญ่มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก  ( X = 
4.58, S.D. = 0.56) ระดบัความพึงพอใจ ด้าน การออกแบบและ
การจัดรูปแบบ ผลการวิเคราะห์พบว่า ส่วนใหญ่มีค่าเฉล่ียอยูใ่น
ระดบัมากท่ีสุด  (X = 4.44, S.D. = 0.64) และด้านการน าไปใช้
งานจริง ผลการวิเคราะห์พบว่า ส่วนใหญ่มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบั
มากท่ีสุด  (X = 4.51, S.D. = 0.60)  
ค าส าคัญ: เวบ็ไซต์ ,ประชาสัมพนัธ์, google site, Wix, โรงเรียน
บา้นรังยอ้ย 
 
Abstract 

The objectives of this research article were 

1) to develop the website of Baan Rang Yoi 

Community School 2) to measure the satisfaction of 

the website of Baan Rang Yoi School. The tools used 

for website development were google site, Wix. 

From the school site map development, the results 

showed that Ban Rang Yoi Community School 

website developed Able to display complete school 

information as designed. It meets the needs of the 

Ban Rang Yoi Community School. can be published 

to outsiders who want to know the information of 

the school as needed and the satisfaction survey of 

the sample group found that the respondents found 

that most of the respondents were female, of 33 

people representing 25.00 percent and most of 

them being students/students of 20 people 

representing 45.45%. quality of content the results 

of the analysis revealed that Most of them had a 

high average (X = 4.58, SD = 0. 56) Level of 

satisfaction in terms of design and styling the results 

of the analysis revealed that Most of them were 

averaged at the highest level (X = 4.44, SD = 0.64) 

and on the practical side. The results of the analysis 

revealed that Most of them had the highest mean 

(X = 4.51, SD = 0.60). 

Keywords:  M Website, Public Relations, google site, Wix, 
Ban Rang Yoi School 
 
ความส าคัญและความเป็นมาของปัญหา 

ในปัจจุบนัเวบ็ไซต์เขา้มามีบทบาทและมีความส าคญั
ต่อชีวิตประจ าวนัของเราเป็นอย่างมากโดยเฉพาะกลุ่มคน เจน
วาย (Generation Y) หรือ “เด็กรุ่นใหม่” ท่ีเกิดระหว่างปี พ.ศ.
2523 -2543 อายุ  13 -33 ปี  เป็นกลุ่มคน ท่ีโตม าพ ร้อมกับ
คอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ตและเทคโนโลยีไอที ท าให้ วิถีชีวิต
ตอ้งการความทนัสมยัและทนัต่อเหตุการณ์อยู่เสมอ เวบ็ไซต์จึง
เป็นแหล่งสารสนเทศท่ีส าคัญส าหรับทุกคน เพราะสามารถ
เขา้ถึงขอ้มูลไดอ้ย่างรวดเร็ว ไม่ว่าจะเป็นการติดต่อส่ือสาร การ
ประชาสัมพนัธ์ข่าว การโฆษณาส่ือต่าง ๆ ผา่นทางเวบ็ไซต ์หรือ
แม้กระทั่งส่ือสังคมออนไลน์ Social Network เช่น Facebook 
ห รื อ  Google+ ห รื อ  Twitter ท่ี ส าม าร ถ ต อ บ โจ ท ย์ก าร
ติดต่อส่ือสารไดเ้ป็นอย่างดี  ดงันั้น เวบ็ไซต์จึงมีบทบาทส าคญั
เป็ นอย่างมาก  ทุ กองค์กรทั้ งภ าค รัฐและ เอกชน  ได้ให้
ความส าคญัของการมีเวบ็ไซต์เพ่ิมมากย่ิงขึ้น โดยมีจุดประสงค์
เพื่อการประชาสัมพันธ์ หรือเพื่อการค้าขาย และหากมีการ
น าเสนอเว็บไซต์ในรูปแบบสวยงาม ค้นหาข้อมูลง่าย มีความ
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น่าเช่ือถือ ก็จะไดรั้บความนิยมอย่างรวดเร็ว ช่วยเพ่ิมจ านวนผู ้
เขา้ชมหรือลูกคา้ไดม้ากกว่าส่ือประเภทอื่น ๆ อีกดว้ย (นายรัช
ชานนท ์ธรรมยืน, 2564) 

โรงเรียนบา้นรังยอ้ย ยงัไม่มีเวบ็ไซต์ของโรงเรียนและ
ยงัไม่การจัดเก็บขอ้มูลต่างๆ เช่น การ ข้อมูลพ้ืนฐาน กิจกรรม
ของทางโรงเรียน ข่าวประชาสัมพนัธ์ ซ่ึงยงัมีเพียงเฟสบุ๊กของ
โรงเรียน จึงอาจจะท าให้เกิดความยุ่งยากในค้นหา อีกทั้ งยงั
ก่อให้เกิดความล่าชา้และอาจจะผิดพลาดเร่ืองราวท่ีส าคญัได ้จึง
จ าเป็นต้องมีเว็บไซต์ของโรงเรียนเข้ามาในการอ านวยความ
สะดวกและแกไ้ขปัญหาต่างๆให้เกิดความสะดวกรวดเร็วมาก
ย่ิงขึ้น 

จากปัญหาดังกล่าวผู ้ศึกษาจึงมีแนวคิดท่ีจะจัดท า
เว็บไซต์ขึ้นเพ่ือประชาสัมพนัธ์โรงเรียนบ้านรังยอ้ยและความ
สะดวกให้กบัคณะครู อาจารย ์และนกัเรียนในการจดัเก็บขอ้มูล
ต่างๆ เช่น ขอ้มูลพ้ืนฐาน ขอ้มูลบุคลากร นักเรียน ผลงาน การ
แจง้ข่าวสารของทางโรงเรียน นอกจากนั้น การจดัท าเว็บไซต์
โรงเรียนบา้นรังยอ้ยยงัเป็นการประชาสัมพนัธ์ให้เป็นท่ีรู้จกักบั
บุคคลภายนอก 

 
วัตถุประสงค์ 

1) เพื่อพฒันาเวบ็ไซตข์องโรงเรียนบา้นรังยอ้ย 
2) เพื่อวดัความพึงพอใจของเวบ็ไซดโ์รงเรียนบา้นรังยอ้ย 
 

ขอบเขตการศึกษา 
ขอบเขตดา้นเน้ือหา 
1. ขอ้มูลหนา้แรกของโรงเรียนบา้นรังยอ้ย 
2. ขอ้มูลพ้ืนฐานของโรงเรียนบา้นรังยอ้ย 
3. ขอ้มูลการติดต่อ 
4. ขอ้มูลเก่ียวกบัโรงเรียนบา้นรังยอ้ย 
5. ขอ้มูลหน่วยงานภายในโรงเรียนบา้นรังยอ้ย 
6. E- Service 
7. ขอ้มูลระบบสารสนเทศ 
8. ขอ้มูลทรัพยากรมนุษย ์
9. ขอ้มูลบริหารงบประมาณ 
10. ผลงานโรงเรียน 
11. กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 

12. คลงัความรู้ 
13. บริการ 
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการด าเนินการ 
1. โปรแกรมสร้างเวบ็ไซด ์Google Site 
2. โปรแกรมสร้างเวบ็ไซด ์Wix 

     
ขั้นตอนการด าเนนิการ 

1. การศึกษาระบบงานเดิม 
2. ปัญหาท่ีพบในระบบปัจจบุนั 

 
รูปท่ี 1 แสดง Cause - and - Effect Diagram ของระบบในปัจจุบนั 

3. การศึกษาความตอ้งการของระบบงานใหม ่
4. การออกแบบระบบงานใหม ่

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 2 การออกแบบและพฒันาเวบ็ไซต ์Stie map 
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5. การออกแบบ 
ผลการด าเนินงานการพฒันา เวบ็ไซตป์ระชาสัมพนัธ์

โรงเรียนบา้นรังยอ้ย 

 
รูปท่ี 3 หนา้แรกของเวบ็ไซดโ์รงเรียนบา้นวงัยอ้ย 

 

 
รูปท่ี 4 หนา้โครงสร้างขอ้มูลโรงเรียน 

 

 
รูปท่ี 5 หนา้โครงสร้างบุคลากรของโรงเรียน 

 

 
รูปที่ 6 แสดงขอ้มูลการติดต่อโรงเรียน 

 

123

ECTI-CARD 2022 “Technology for Innovator Community”



 

 
รูปท่ี 7 หนา้ข่าวประชาสัมพนัธ์ของโรงเรียน 

 
ผลการวิเคราะห์ข้อมลู 
 ผูต้อบแบบสอบ คือ ครู อาจารย ์นักเรียน โรงเรียนวงั
ย้อ ย  และบุ ค คลทั่ วไป  จ าน วน  44 คน  ข้อมู ล ท่ี ได้จ าก
แบบสอบถามตั้งแต่ตอนท่ี 1 ถึง ตอนท่ี 2 น ามาวิเคราะห์ขอ้มูล
โดยวิธีแจกแจงความถ่ี (frequency) หาค่าร้อยละ (percentage) 
ดงัตาราง 1 - 4 
 
ตารางท่ี   1  ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
  (n=44) 

รายการ จ านวน ร้อยละ 
1. เพศ   

1.1 ชาย 11 25.00 
1.2 หญิง 33 75.00 
รวม 44 100 

   

ตารางท่ี   1  ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
  (n=44) 

รายการ จ านวน ร้อยละ 
2. อาชีพ   

2.1 ครู/อาจารย ์ 8 18.18 

2.2 นกัเรียน/นกัศึกษา 20 45.45 

2.3 บคุคลทัว่ไป 16 36.67 

รวม 44 100 

จากตารางท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม พบว่า ส่วน
ใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 33 คน คิดเป็นร้อยละ 25.00 และ
ส่วนมากเป็นนักเรียน/นักศึกษา จ านวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 
45.45 
 
ตารางท่ี 2 ดา้นคุณภาพของเน้ือหา 

ข้อที ่ ค าถาม ระดับความคิดเห็น 

X  S.D. แปล
ผล 

1 ความสะดวกในการ
เช่ือมโยงขอ้มูลภายใน
เวบ็ไซต ์

4.98 0.45 มาก
ท่ีสุด 

2 ความสะดวกในการ
เช่ือมโยงขอ้มูลไปยงั
เวบ็ไซตอ์ื่น 

4.89 0.44 มาก
ท่ีสุด 

3 ความรวดเร็วในการดาวน์
โหลดขอ้มูล 

4.48 0.55 มาก 

4 ความถูกตอ้งครบถว้นของ
ขอ้มูล 

4.48 0.55 มาก 

5 ความเหมาะสมของขอ้มูล
ภายในเวบ็ไซต ์

4.45 0.63 มาก 

6 การจดัล าดบัเน้ือหาเป็น
ขั้นตอน มีความต่อเน่ือง 
อ่านแลว้เขา้ใจ 

4.55 0.50 มาก 

7 ขอ้ความในเวบ็ไซตถ์ูกตอ้ง
ตามหลกัภาษา และ
ไวยากรณ์ 

4.57 0.59 มาก
ท่ีสุด 

8 การประชาสัมพนัธ์ข่าวสาร 4.41 0.69 มาก 
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ข้อที ่ ค าถาม ระดับความคิดเห็น 

X  S.D. แปล
ผล 

ภาพ ในเวบ็ไซตมี์ความ
เหมาะสม น่าสนใจ 

9 เน้ือหากบัภาพมีความ
สอดคลอ้งกนั 

4.43 0.66 มาก 

 รวม 4.58 0.56 มาก
ท่ีสุด 

จากตารางท่ี 2 ระดบัความพึงพอใจ ด้านดา้นคุณภาพของเน้ือหา 
ผลการวิเคราะห์พบว่า ส่วนใหญ่มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก  
(X = 4.58, S.D. = 0.56) หากพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า ขอ้ท่ีมี
ค่าเฉล่ียสูงสุดคือ ความสะดวกในการเช่ือมโยงข้อมูลภายใน
เว็บไซต์  อยู่ในระดับ  มากท่ี สุด   ( X = 4.98, S.D. = 0.45) 
รองลงมาคือ ความสะดวกในการเช่ือมโยงขอ้มูลไปยงัเวบ็ไซต์
อื่น อยู่ในระดบัมากท่ีสุด (X = 4.89, S.D. = 0.44) ส่วนขอ้ท่ีมี
ค่าเฉล่ียต ่าสุด คือการประชาสัมพนัธ์ข่าวสาร ภาพ ในเวบ็ไซต์มี
ความเหมาะสม น่าสนใจ อยู่ในระดับมาก (X = 4.41, S.D. = 
0.69) 
ตารางท่ี 3 ดา้นการออกแบบและการจดัรูปแบบ 

ข้อที ่ ค าถาม ระดับความคิดเห็น 

X  S.D. แปล
ผล 

1 ความสวยงาม ความ
ทนัสมยั น่าสนใจของ
หนา้โฮมเพจ 

4.41 0.66 มาก 

2 การจดัรูปแบบในเวบ็ไซต์
ง่ายต่อการอ่านและการใช้
งาน 

4.43 0.59 มาก 

3 สีสันในการออกแบบ
เวบ็ไซตมี์ความเหมาะสม 

4.43 0.70 มาก 

4 เมนูง่ายต่อการใชง้าน 4.45 0.66 มาก 
5 สีพ้ืนหลงักบัสีตวัอกัษรมี

ความเหมาะสมต่อการ
อ่าน 

4.30 0.70 มาก 

6 ขนาดตวัอกัษร และ 4.64 0.57 มาก

ข้อที ่ ค าถาม ระดับความคิดเห็น 

X  S.D. แปล
ผล 

รูปแบบตวัอกัษร อ่านได้
ง่ายและสวยงาม 

ท่ีสุด 

 รวม 4.44 0.64 มาก 

จากตารางท่ี 3 ระดบัความพึงพอใจ ด้าน การออกแบบและการ
จัดรูปแบบ ผลการวิเคราะห์พบว่า ส่วนใหญ่มีค่าเฉล่ียอยู่ใน
ระดบัมากท่ีสุด  (X = 4.44, S.D. = 0.64) หากพิจารณาเป็นราย
ขอ้พบว่า ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ ขนาดตวัอกัษร และรูปแบบ
ตวัอกัษร อ่านไดง้่ายและสวยงาม อยู่ในระดบัมากท่ีสุด  (X = 
4.64, S.D. = 0.57) รองลงมาคือ เมนูง่ายต่อการใช้งาน อยู่ใน
ระดับมาก (X = 4.45, S.D. = 0.66) ส่วนข้อท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุด 
คือสีพ้ืนหลงักบัสีตวัอกัษรมีความเหมาะสมต่อการอ่าน อยู่ใน
ระดบัมาก (X = 4.30, S.D. = 0.70) 
 
ตารางท่ี 4 ดา้นการน าไปใชง้านจริง 

ข้อที ่ ค าถาม ระดับความคิดเห็น 

X  S.D. แปล
ผล 

1 เน้ือหามีประโยชน์ต่อ
ผูใ้ชง้าน และสามารถน าไป
ประยกุตใ์ชไ้ดจ้ริง 

4.64 0.57 มาก
ท่ีสุด 

2 เป็นส่ือในการเผยแพร่ข่าว
ประชาสัมพนัธ ์

4.45 0.55 มาก 

3 สามารถใชเ้ป็นแหล่ง
ความรู้ได ้

4.50 0.63 มาก 

4 เป็นแหล่งรับขอ้มูลข่าวสาร
ท่ีทนัสมยัและตรงกบัความ
ตอ้งการของผูใ้ชง้าน 

4.45 0.63 มาก 

5 เป็นช่องทางในการเขา้ถึง
แหล่งสารสนเทศอื่นๆ 

4.52 0.63 มาก
ท่ีสุด 

 รวม 4.51 0.60 มาก
ท่ีสุด 

จากตารางท่ี 4 ระดบัความพึงพอใจ ด้านการน าไปใช้งานจริง ผล
การวิเคราะห์พบว่า ส่วนใหญ่มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมากท่ีสุด  
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(X = 4.51, S.D. = 0.60) หากพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า ขอ้ท่ีมี
ค่าเฉล่ียสูงสุดคือ เน้ือหามีประโยชน์ต่อผูใ้ช้งาน และสามารถ
น าไปประยุกตใ์ชไ้ดจ้ริง อยู่ในระดบัมากท่ีสุด (X =4.64, S.D. 
= 0 .57) รองลงม าคื อ  เป็ น ช่องท างในการเข้ าถึ งแหล่ ง
สารสนเทศอื่นๆ อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด (X = 4.52, S.D. = 0.63) 
ส่วนข้อ ท่ี มีค่ าเฉ ล่ียต ่ าสุด  คือ เป็น ส่ือในการเผยแพร่ข่าว
ประชาสัมพนัธ์ อยูใ่นระดบัมาก (X = 4.45, S.D. = 0.55) 
 
สรุปผล 

การพฒันาเว็บไซต์ประชาสัมพนัธ์โรงเรียนบ้านรัง
ยอ้ย ได้ด าเนินการตามความต้องการของโรงเรียน เพื่อเป็น
แนวทางในการแก้ไขปัญหาเคร่ืองมือในการประชาสัมพนัธ์ 
และยงัช่วยให้เกิดรูปแบบช่องทางการประสัมพนัธ์ใหม่เพ่ิมขึ้น 
ส่งผลให้ข้อมูลข่าวสารของโรงเรียนบ้านรังยอ้ยสามารถถูก
เผยแพร่ออกไปอย่างกวา้งขวา้ง ส่งผลให้นักเรียน ผู ้ปกครอง
ได้รับข้อมูลข่าวสารใหม่  ๆ และยังส่งผลให้บุคคลทั่วไป
สามารถเขา้ถึงขอ้มูลของโรงเรียนไดม้ากย่ิงขึ้น และมีผลส ารวจ
ความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า  ผูต้อบแบบสอบถาม 
พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 33 คน คิดเป็นร้อยละ 
25.00 และส่วนมากเป็นนักเรียน/นักศึกษา จ านวน 20 คน คิด
เป็นร้อยละ 45.45 ระดบัความพึงพอใจ ด้านด้านคุณภาพของ
เน้ือหา ผลการวิเคราะห์พบว่า ส่วนใหญ่มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับ
มาก  (X = 4.58, S.D. = 0.56) หากพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า 
ข้อท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ ความสะดวกในการเช่ือมโยงข้อมูล
ภายในเวบ็ไซต ์อยูใ่นระดบั มากท่ีสุด  (X = 4.98, S.D. = 0.45) 
รองลงมาคือ ความสะดวกในการเช่ือมโยงขอ้มูลไปยงัเวบ็ไซต์
อื่น อยู่ในระดบัมากท่ีสุด (X = 4.89, S.D. = 0.44) ส่วนขอ้ท่ีมี
ค่าเฉล่ียต ่าสุด คือการประชาสัมพนัธ์ข่าวสาร ภาพ ในเวบ็ไซต์มี
ความเหมาะสม น่าสนใจ อยู่ในระดับมาก (X = 4.41, S.D. = 
0.69)  ระดับความพึ งพอใจ ด้ าน  การออกแบบและการ
จัดรูปแบบ ผลการวิเคราะห์พบว่า ส่วนใหญ่มีค่าเฉล่ียอยู่ใน
ระดบัมากท่ีสุด  (X = 4.44, S.D. = 0.64) หากพิจารณาเป็นราย
ขอ้พบว่า ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ ขนาดตวัอกัษร และรูปแบบ
ตวัอกัษร อ่านไดง้่ายและสวยงาม อยู่ในระดบัมากท่ีสุด  (X = 
4.64, S.D. = 0.57) รองลงมาคือ เมนูง่ายต่อการใช้งาน  อยู่ใน
ระดับมาก (X = 4.45, S.D. = 0.66) ส่วนข้อท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุด 

คือสีพ้ืนหลงักบัสีตวัอกัษรมีความเหมาะสมต่อการอ่าน อยู่ใน
ระดบัมาก (X = 4.30, S.D. = 0.70)  ระดบัความพึงพอใจ และ
ด้านการน าไปใช้งานจริง ผลการวิเคราะห์พบว่า ส่วนใหญ่มี
ค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมากท่ีสุด  (X = 4.51, S.D. = 0.60) หาก
พิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ เน้ือหามี
ประโยชน์ต่อผูใ้ชง้าน และสามารถน าไปประยุกตใ์ชไ้ดจ้ริง อยู่
ในระดับมากท่ีสุด (X =4.64, S.D. = 0.57) รองลงมาคือ เป็น
ช่องทางในการเข้าถึงแหล่งสารสนเทศอื่นๆ  อยู่ในระดับมาก
ท่ีสุด (X = 4.52, S.D. = 0.63) ส่วนข้อท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุด คือ
เป็นส่ือในการเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์  อยู่ในระดับมาก 
(X = 4.45, S.D. = 0.55) 
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บทคัดย่อ 

การใช้เทคโนโลยีเป็นการเพ่ิมช่องทางการตลาดท่ีมีความส าคัญมาก
ในปัจจุบนั โดยสามารถท าให้ชุมชนเพ่ิมยอดขายสินค้าได ้บทความวิจยัน้ี
ได้น าเสนอการศึกษา และพฒันาระบบสนับสนุนการขายสินคา้ออนไลน์
ในวิสาหกิจชุมชนประเภทส่ิงทอในจงัหวดัอุบลราชธานี เคร่ืองมือท่ีใชใ้น
การวิจยั ได้แก่ ระบบซ้ือขายสินคา้ออนไลน์ ท่ีพฒันาขึ้นสามารถใชง้านได้
ทั้งรูปแบบของเว็บแอปพลิเคชันและโมบายแอปพลิเคชัน แบบสอบถาม
ความรู้ แบบประเมินความพึงพอใจ ระบบท่ีพฒันาขึ้นได้น าไปประเมิน
ประสิทธิภาพกับผูเ้ช่ียวชาญ จ านวน 3 คน พบว่า มีประสิทธิภาพอยู่ใน
ระดบัมาก (ค่าเฉลี่ย = 4.19, ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน = 0.54) แบบสอบถาม
ความรู้ และแบบประเมินความพึงพอใจ ได้น าไปประเมินความเท่ียงตรง 
จากผูเ้ช่ียวชาญ จ านวน 3 คน และความเช่ือมัน่กบักลุ่มทดสอบ จ านวน 30 
คน น าเคร่ืองมือท่ีผ่านการตรวจสอบไปทดลองกับกลุ่มตัวอย่างจ านวน 60 
คน ผลท่ีได้ พบว่า ผู ้ใช้งานมีความเข้าใจอยู่ในระดับดี ร้อยละ 85 มีค่า
สัมประสิทธ์ิอลัฟ่าอยู่ท่ี 0.73 ถือว่ามีความเช่ือมัน่ต่อการใชโ้ปรแกรม และ
ภาพรวมความพึงพอใจต่อการใช้ระบบอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย=3.43 , 

ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน = 0.65) 

ค าส าคัญ: วิสาหกิจชุมชน เวบ็แอปพลิเคชนั โมบายแอปพลิเคชนั  

Abstract 
Technology is a very important tool for increasing market 

opportunities today which can increase the sales of products in the 
community. This research paper presents the study and develop a system 
for support online sales in textile community enterprises in Ubon 
Ratchathani Province. The tools used in the research were online 
shopping systems which developed to be able to use both the form of 
web applications and mobile applications, knowledge questionnaire and 
satisfaction assessment. The developed system was evaluated for 
efficiency from 3 experts and found that the efficiency was at a high 
level (Mean = 4.19, SD = 0.54). The knowledge questionnaire and 
satisfaction assessment that was used to assess the validity from 3 
experts and reliability with the test group of 30 people. The instruments 
were verification and applied to a sample of 60 people. The results 
showed that the user had a 85% understanding on good level and the 

alpha coefficient was 0.73. It was concluded that the experimental group 
had a better understanding of the use of the program, the results are 
confident and overall satisfaction with using the system was at a high 
level (Mean=3.43, SD=0.65). 

Keywords:  Community Enterprise, Web Application, Mobile 
Application 

1. บทน า 

การพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาด ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนท่ีส าคัญ
วิสาหกิจชุมชนควรมีการบันทึกและจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการขายและ
ลูกค้า เพ่ือน าข้อมูลดังกล่าวมาพัฒนากลยุทธ์การตลาดท่ีสามารถ
ตอบสนองความต้องการของผูบ้ริโภคได ้และควรมีการรวมกลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนตั้ ง เป็น เค รือข่ าย เพ่ือช่วยเหลือสนับสนุนในการด าเนินงาน 
นอกจากน้ียงัมีข้อเสนอแนะส าหรับหน่วยงานของภาครัฐ ได้ด าเนินการ 
เพ่ือส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน โดยควรผลักดันส่งเสริมให้มีการอบรมให้
ความรู้เกี่ยวกับการใช้อินเทอร์เน็ต และสามารถน าสินค้าฝากขายทาง
อินเทอร์เน็ต จะเป็นการเพ่ิมช่องทางการจ าหน่ายในการกระจายสินคา้ได้
มากขึ้น เน่ืองจากการขายผ่านอินเทอร์เน็ตนั้นเป็นวิธีการท่ีไดร้ับความนิยม
และเติบโตอย่างมากในปัจจุบนั [1] 

การส่งเสริมการพฒันาศกัยภาพการผลิตของวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมควร เพ่ือสนับสนุนให้วิสาหกิจสามารถเพ่ิมขีดความสามารถใน
การแข่งขันได้อย่างแท้จริง ควรมีการส่งเสริมและสนับสนุนในด้าน
ช่องทางการตลาดให้กับวิสาหกิจท่ีได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ตามแนวทาง
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ [2] ยกตัวอย่างเช่น การใชอ้ีคอมเมิร์ช (e-Commerce) 
ในการส่งเสริมทางการตลาดของผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชน จังหวัด
นครสวรรค์ อุทยัธานี และชัยนาท พบว่า วิสาหกิจชุมชนมีความคิดเห็นใน
การให้ความส าคัญต่อประเด็นในการเลือกใช้อีคอมเมิร์ช ในการส่งเสริม
การตลาดของผลิตภณัฑ์วิสาหกิจชุมชนในทอ้งถิ่นอยู่ในระดบัมาก [3] 

จากงานวิจยัท่ีเกี่ยวข้องดงักล่าว ผูว้ิจยัจึงมีแนวคิดท่ีได้จากค าแนะน า
มาด าเนินการวิจยั เพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนท่ีเกี่ยวขอ้งให้
มีระบบการท างานท่ีมีประสิทธิภาพและส่งเสริมการขาย โดยการน า
เทคโนโลยีมาใช้ในการจัดเก็บข้อมูลให้เป็นระบบ เพ่ิมช่องทางทาง
การตลาดกระจายสินคา้แก่ลูกค้าไดร้วดเร็ว เพ่ิมยอดขายมากขึ้น โดยการ
ผ่านหน่วยงานทางราชการท่ีเกี่ยวข้อง ท่ีจะช่วยประสานงาน สร้างความ
น่าเช่ือถือหรือจูงใจให้วิสาหกิจชุมชนได้เขา้มามีส่วนร่วมในการใชร้ะบบ 
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นอกเหนือจากวิสาหกิจชุมชนจะไดป้ระโยชน์แลว้ ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการเก็บ
ไวท่ี้ศูนย์กลาง จะถูกแสดงเป็นรายงานผลเป็นบทสรุปหรือองค์ความรู้ใน
ข้อมูลนั่น ส่งกลับไปยงัองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพ่ือท่ีจะได้บริหาร
จดัการและวางแผนกลยุทธ์ในการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน ให้สามารถอยู่
ไดอ้ย่างยัง่ยืนต่อไป  

วัตถุประสงค์ 
1. พฒันาและหาประสิทธิภาพของระบบสนับสนุนการขายสินค้า

ออนไลน์ 
2. ประเมินความรู้ต่อการใชร้ะบบสนับสนุนการขายสินคา้ออนไลน์ 
3. ประเมินความพึงพอใจต่อการใช้ระบบสนับสนุนการขายสินค้า

ออนไลน์ 

การด าเนินการวิจัย 
ผู ้วิจัยได้น าหลักการของเอ็ดดี้ โมเดล (ADDIE Model) มาใช้เป็น

ขั้นตอนในการด าเนินการวิจัย ซ่ึงนอกเหนือจากเอ็ดดี้โมเดลจะนิยมน า
ออกแบบระบบการสอน ยงัมีนักพฒันาระบบสารสนเทศน ามาประยุกต์ใช้
ในการพัฒนาระบบงานทางด้านคอมพิวเตอร์  ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน
ได้แก่ การวิเคราะห์ (Analysis: A)  การออกแบบ (Design: D) การพฒันา 
(Development: D)  ก ารน า ไป ใช้  ( Implement: I) แ ล ะ ก ารส รุปผ ล 
(Evaluation: E) [4] รายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

 

 
ภาพที่ 1  ขั้นตอนการด าเนินการวิจยั 

1. การวิเคราะห์ (A) 
ผูว้ิจัยได้ด าเนินการเก็บข้อมูล โดยการสอบถามปัญหา และความ

ตอ้งการของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนประเภทส่ิงทอ พ้ืนท่ีจงัหวดัอุบลราชธานี 
ด้วยวิธีการสัมภาษณ์ จากนั้ นน าข้อมูลท่ีได้มาท าการวิเคราะห์ความ
ตอ้งการของชุมชน ซ่ึงพบว่า มีความต้องการเพ่ิมช่องทาง ทางการตลาด
เพ่ิมขึ้น ในการขายสินคา้เพ่ิมเติม ผ่านเทคโนโลยีท่ีมีในปัจจุบนั  

2. การออกแบบ (D) 
2.1 การออกแบบระบบ  

 
ภาพที่ 2  การท างานของระบบ 

2.2 การออกแบบสอบถาม  
2.2.1 แบบประเมินประสิทธิภาพของระบบ 3 ด้าน จ านวน 

15 ขอ้ เป็นแบบประเมินมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบัของลิเคิร์ท [5] 
2.2.2 แบบสอบถามความเข้าใจต่อการใชง้านระบบ จ านวน 

10 ขอ้ มีทั้งทางบวกและทางลบ ตอบถูกได ้1 คะแนน ตอบผิดเป็น 0 
2.2.3 แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการใช้ระบบ จ านวน 

10 ขอ้ เป็นแบบประเมินตามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบัของลิเคิร์ท 
3. การพฒันา (D)  

3.1 ระบบสนับสนุนงานการขายสินคา้ออนไลน์  
3.1.1 การพฒันาระบบ สนับสนุนการใช้งานทั้งในรูปแบบของ

เว็บแอปพลิเคชันและโมบายแอปพลิเคชัน โดยใช้หลักการ ปรับเปลี่ยน
การแสดงผลตามขนาดหน้าจอของอุปกรณ์ (Web Responsive) ท าให้ใช้
งานผ่านอุปกรณ์พกพา เช่น โทรศัพท์มือถือ  หรือแท๊ปเลตได้ ระบบ
ควบคุมการท างานพฒันาด้วยภาษาพีเอชพี (PHP) ร่วมกับฐานข้อมูลมาย
เอสคิวแอล (MySQL) และใชเ้คร่ืองมือ Bootstrap Framework, JavaScript 
และ CSS ส าหรับออกแบบส่วนต่อประสานกราฟิกกับผูใ้ช้ (GUI) ระบบ
ใช้งานได้ผ่านทางบราวเซอร์และติดตั้งบนอุปกรณ์ท่ีใช้ระบบปฏิบัติการ
แอนดรอยด์ (Android) 

3.1.2 การประเมินประสิทธิภาพ ไดแ้ก่ การประเมินหัวขอ้ฟังก์ชัน
การท างานของระบบด้วยดัชนีความสอดคล้อง (IOC)  และการทดสอบ
การท างานของระบบด้วยวิธีกล่องขาว (White box) [6] ได้แก่  ด้านการ
ทดสอบส่วนย่อย ด้านการทดสอบโดยรวมแต่ละส่วน และด้านการ
ทดสอบทั้งระบบ 

3.2 แบบสอบถามประเมินความรู้เกี่ยวกับระบบ เป็นแบบประเมินท่ี
ใช้ส าหรับประเมินความรู้ ความเข้าใจหลังจากท่ีได้ใช้งานระบบของ
วิสาหกิจชุมชน มีขอ้ค าถามท่ีเป็นทางบวกและทางลบ ดงัน้ี 

 ตารางที่ 1  ขอ้ค าถามประเมินความรู้ 
ขอ้ค าถาม 

1. ท่านสามารถเขา้ใชง้านระบบไดท้นัที โดยไม่ตอ้งลงทะเบียน 
2. ท่านสามารถเขา้ใชง้านไดเ้พียงรหัสเดียว 
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3. ท่านสามารถเพ่ิมข้อมูลท่ีเป็นเน้ือหารายละเอียด และรูปภาพไดบ้น
เวบ็ไซต์และมือถือ 

4. ท่านสามารถสั่งซ้ือสินคา้วิสาหกิจชุมชนอื่นไดท้นัที 
5. ท่านสามารถตรวจสอบยอดการสั่งซ้ือได ้
6. ท่านสามารถตรวจสอบการช าระเงินได ้
7. ท่านไม่สามารถแกไ้ขขอ้มูลสินคา้ได ้
8. ท่านสามารถจดัการขอ้มูลส่ือท่ีวิดีทศัน์ได ้
9. ท่านสามารถจดัการส่งเสริมการขายสินคา้ได ้
10. ท่านสามารถตรวจสอบสรุปยอดขายประจ าวนั เดือน ปี ได ้

 

ก่อนน าไปใช้ ได้ให้ผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบความเท่ียงตรง (Validity) 
ดว้ยดชันีความสอดคลอ้ง ปรับปรุงแบบสอบถามตามค าแนะน า และน าไป
ทดสอบกับกลุ่มทดสอบ (Try out) จ  านวน 30 คน หลงัจากทดสอบใชง้าน
ระบบ น าข้อมูลท่ีได้หาความเช่ือมั่นด้วยวิธีการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิ
แอลฟาของครอนบคั (Cronbach’s  alpha coefficient; α) [7] 

3.3 แบบประเมินความพึงพอใจ เป็นแบบประเมินท่ีใชห้ลงัจากท่ี
ใชง้านระบบ ก่อนน าไปใชไ้ด้ให้ผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบความเท่ียงตรงของ
แบบสอบถามดว้ยดชันีความสอดคลอ้ง ปรับปรุงตามค าแนะน า และน าไป
ประเมินความพึงพอใจกับกลุ่มทดสอบ จ านวน 30 คน หลงัจากทดสอบใช้
ระบบ น าข้อมูลท่ีได้หาความเช่ือมั่นด้วยวิธีการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิ
แอลฟาของครอนบคั 

4. การน าไปใช ้(I) 
ระบบซ้ือขายสินค้าออนไลน์  น าไปใช้ทดลองกับกลุ่มตัวอย่าง 

ซ่ึงเป็นรัฐวิสาหกิจชุมชนประเภทส่ิงทอในจังหวดัอุบลราชธานี โดยเลือก
วิธีการแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จ านวน 60 คน  

5. การประเมินผล (E) 
5.1 การประเมินความรอบรู้ด้านการใช้งานระบบ โดยการ

ตรวจสอบความเช่ือมั่น โดยใช้สถิติร้อยละ และการวิเคราะห์ข้อมูลด้วย
สัมประสิทธ์ิอลัฟ่าของครอนบคั 

5.2 ประเมินความพึงพอใจต่อการใชร้ะบบดว้ยแบบสอบถามโดย
ใชก้ารประเมินตามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบัของลิเคิร์ท  

ผลการวิจัย 
1. ระบบสนับสนุนการขายสินคา้ออนไลน์ ได้พฒันาขึ้นในรูปแบบ

ของเวบ็แอปพลิเคชนัและโมบายแอปพลิเคชนั ดงัภาพท่ี 3 และ 4 
 

 
ภาพที่ 3  เว็บแอปพลิเคชนั 

    
ภาพที่ 4  โมบายแอปพลิเคชนั 

2. ประสิทธิภาพของระบบ  โดยให้ผู ้เช่ียวชาญท่ีมีความช านาญ
ทางด้านซอฟต์แวร์จ านวน 3 คน ประเมินฟังก์ชันการท างานของระบบ
ด้วยดัชนีความสอดคล้อง พบว่า มีความเท่ียงตรง (IOC = 0.78) และ
ประเมินประสิทธิภาพด้วยมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ พบว่า มี
ประสิทธิภาพอยู่ในระดบัมาก (Mean = 4.19, SD = 0.54) ดงัตารางท่ี 2 

ตารางที่ 2  การประเมินประสิทธิภาพของระบบ 
ดา้นการประเมิน Mean SD แปลผล 

ดา้นการทดสอบส่วนย่อย 4.20 0.55 มาก 
ดา้นการทดสอบโดยรวมแต่ละส่วน 4.23 0.57 มาก 
ดา้นการทดสอบทั้งระบบ 4.13 0.51 มาก 

เฉลี่ย 4.19 0.54 มาก 
3. คุณภาพของแบบสอบถาม ซ่ึงจากการน าแบบสอบถามท่ีพฒันาขึ้น

ไปตรวจสอบ พบว่า มีความเท่ียง (IOC = 0.75) จากการประเมินของ
ผูเ้ช่ียวชาญจ านวน 3 คน และน าไปใชก้ับกลุ่มทดสอบ มีความเช่ือมั่น โดย
ค่าสัมประสิทธ์ิอลัฟ่าอยูท่ี่ 0.79 ซ่ึงถือว่าแบบสอบถามมีคุณภาพ 

4. คุณภาพของแบบประเมินความพึงพอใจ ซ่ึ งจากการน าแบบ
ประเมินท่ีพัฒนาขึ้นไปตรวจสอบ พบว่า มีความเท่ียง (IOC = 0.80) 
ประเมินจากผูเ้ช่ียวชาญจ านวน 3 คน และน าไปใชก้บักลุ่มทดสอบ มีความ
เช่ือมัน่ โดยค่าสัมประสิทธ์ิอลัฟ่าอยู่ท่ี 0.75 ถือว่าแบบประเมินมีคุณภาพ 

5. การประเมินความรู้ และประเมินความพึงพอใจ พบว่า ผูใ้ช้งานมี
ความเข้าใจ ร้อยละ 85 และค่าสัมประสิทธ์ิอัลฟ่าอยู่ ท่ี 0.73 ถือว่า กลุ่ม
ทดลองมีความเขา้ใจต่อการใชโ้ปรแกรม ข้อมูลท่ีได้ถือว่ามีความเช่ือมั่น 
และภาพรวมความพึงพอใจต่อการใชร้ะบบอยู่ในระดบัมาก (Mean=3.43, 
SD = 0.65) ดงัตารางท่ี 3 

ตารางที่ 3  ผลการประเมินความพึงพอใจตอ่การใช้ระบบ 
หัวขอ้ Mean SD แปลผล 

1. รูปแบบการใช้งาน มีความสนใจและ
สร้างแรงจูงใจให้สนใจใชง้านเพ่ิมมากขึ้น 

3.43 0.53 มาก 

2. การใช้งานผ่านระบบมีขั้นตอนในการ
ใช้เข้าใจง่าย ท าให้การใช้งานสะดวกและ
ง่ายขึ้น 

3.14 0.38 ปาน
กลาง 

3. การใช้งานผ่านระบบมีรายละเอียด 3.29 0.49 ปาน
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หัวขอ้ Mean SD แปลผล 

เน้ือหาเหมาะสม ชัดเจน เข้าใจง่าย ท าให้
เกิดความเขา้ใจมากย่ิงขึ้น 

กลาง 

4. การใช้งานผ่ านระบบมีการน าเสนอ
เน้ือหาในรูปแบบข้อความ รูปภาพและ
วีดีโอ ท าให้เกิดความเขา้ใจ 

3.43 0.53 มาก 

5. ก ารใช้ ง าน ผ่ าน ร ะบ บ มี รู ป แ บ บ
หลากหลาย ท าให้ผูใ้ชง้าน เกิดการเรียนรู้
เขา้ใจเทคโนโลยีเพ่ิมมากขึ้น 

3.43 0.53 มาก 

6. การท างานภายระบบมีความถูกต้อง 
น าไปใชไ้ดใ้ห้เกิดประโยชน์ได ้

3.57 0.53 มาก 

7. การใชง้านผ่านระบบสามารถท าให้เกิด
ช่องทาง ทางด้านการตลาด สามารถเพ่ิม
ปริมาณการขายสินคา้เพ่ิมมากขึ้น 

4.29 0.49 มาก
ท่ีสุด 

8. การใช้งานระบบสามารถสอบถาม
ปัญหาระหว่างเพ่ือนและผู ้ดูระบบ ท าให้
ไดค้  าตอบ เขา้ใจเน้ือหาเพ่ิมขึ้น 

3.29 0.95 ปาน
กลาง 

9. รูปแบบการใช้ระบบ สามารถท าให้
ผู ้ใช้งานสามารถวิ เคราะห์ข้อมูล  เพ่ื อ
น ามาใชง้านภายในระบบไดถู้กตอ้ง 

3.14 0.90 ปาน
กลาง 

10. รูปแบบการใช้ระบบน้ีท าให้ผูใ้ช้งาน
สามารถเห็นช่องทาง และสามารถท าให้
วิสาหกิจชุมชนพฒันาไดเ้พ่ิมมากขึ้น 

3.29 0.49 ปาน
กลาง 

เฉลี่ย 3.43 0.65 มาก 

สรุปผลและอภิปรายผล 
การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือ  1) พฒันาและหาประสิทธิภาพของ

ระบบ 2) ประเมินความรอบรู้ของวิสาหกิจชุมชนต่อการใช้ระบบ และ 3) 
ประเมินความพึงพอใจต่อการใช้งานระบบ สนับสนุนการขายสินค้า
ออนไลน์ การวิจัยไดน้ าวิธีการของเอดดี้โมเดลมาใชด้ าเนินการวิจยั ระบบ
พฒันาขึ้นในรูปแบบของเวบ็แอปพลิเคชันและโมบายแอปพลิเคชัน การ
ท างานของระบบประกอบด้วย ผูดู้แลระบบ วิสาหกิจชุมชน ลูกค้า  และ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด น าระบบท่ีพัฒนาขึ้นไปหาประสิทธิภาพ 
คุณภาพของแบบสอบถาม และแบบประเมินความพึงพอใจ  จาก
ผู ้เช่ียวชาญจ านวน 3 คน ซ่ึงก่อนน าไปใช้ในการทดลอง ได้ท าการ
ตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถาม พบว่า แบบสอบถามความรู้มี
คุณภาพ (IOC = 0.75 , α = 0.79 ) และแบบประเมินความพึงพอใจมี
คุณภาพ (IOC = 0.80, α = 0.75 ) จากกลุ่มทดสอบ จ านวน 30 คน  

ผลการวิจัย จากการทดสอบประสิทธิภาพของระบบสนับสนุนการ
ขายสินคา้ออนไลน์ พบว่า มีประสิทธิภาพอยู่ในระดับมาก (Mean = 4.19, 
SD = 0.54) และน าระบบท่ีได้ไปทดลองใช้งานระบบกับกลุ่มตัวอย่าง
จ านวน 60 คน หลังการทดลองได้ประเมินความรู้ต่อการใช้งานระบบ 

พบว่า ผู ้ใช้งานมีความเข้าใจอยู่ในระดับดี คิดเป็นร้อยละ 85 และมีค่า
สัมประสิทธ์ิอัลฟ่าอยู่ท่ี 0.73 ถือว่ากลุ่มทดลองมีความเข้าใจต่อการใช้
โปรแกรมและขอ้มูลท่ีไดม้ีความเช่ือมัน่ให้ผูใ้ชง้านประเมินความพึงพอใจ
ต่อการใชร้ะบบ พบว่า มีความพึงพอใจภาพรวมอยู่ในระดบัมาก (Mean = 
3.43, SD = 0.65)  
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การพฒันาเคร่ืองให้อาหารปลาแบบพ่นปรับองศาอตัโนมัต ิ

Development of an automatic degree spraying fish feeder 

ปริญญา รจนา 1 รณยุทธ นนท์พละ1 วาสนา เกษมสินธ์1 สราวุฒิ บุญเกิดรัมย์ 1   

1 สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิกส์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลยัราชภฏัสกลนคร p_rojchana@hotmail.com 

 

บทคัดย่อ 

งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือพฒันาและหาประสิทธิภาพเคร่ือง

ให้อาหารปลาแบบพ่นปรับองศาอตัโนมติัท่ีควบคุมการทาํงานดว้ย  Node 

MCU และ App Blynk บนสมาร์ทโฟน ตวัเคร่ืองมีระบบการทาํงานอยู่ 2 

รูปแบบคือ พ่นให้อาหารปลาแบบอตัโนมติั(Auto) และพ่นให้อาหารปลา

แบบกาํหนดเอง(Manual) เคร่ืองจะสามารถปรับตั้งองศากม้เงยของการพ่น

ได ้4 ระดับคือ 0, 15, 30 และ 45 องศา ผลการวิจยัพบว่า ระยะทางในการ

พ่นเม็ดอาหารปลาสามารถพ่นได้ไกลสุดเฉลี่ย 5.4เมตร ท่ีมุม 45 องศา 

ประสิทธิภาพดา้นปริมาณของการพ่นเม็ดอาหารปลาต่อเวลา สามารถพ่น

จ่ายอาหารปลาได้เฉลี่ย 2.85 กิโลกรัมต่อนาที และผลการทดสอบหา

ประสิทธิภาพด้านการควบคุมผ่าน App Blynk บนสมาร์ทโฟน สามารถ

ควบคุมการทาํงานได้ทุกคร้ัง การปรับองศาของการพ่นให้อาหารปลามี

ความเท่ียงตรงโดยมีความคาดเคลื่อนเพียง 0.4 องศา 

คาํสาํคญั : การเลี้ยงปลา, เคร่ืองให้อาหารปลา, พ่นอตัโนมติั  

Abstract 

This research aims to develop and determine the efficiency of 

automatic fish feeders that are controlled by Node MCU and App Blynk 

on smartphones. Automatic (Auto) and spray feeding fish custom 

(Manual). The machine can adjust the tilt angle of the spray 4 levels: 0, 

15, 30 and 45 degrees. The results showed that The distance of spraying 

fish feed pellets can be sprayed as far as average 5.4 meters at an angle 

of 45 degrees. Able to spray fish food at an average of 2.85 kg per 

minute. And the results of testing for control performance via App Blynk 

on smartphones can be controlled every time Adjusting the angle of 

spray feeding is precise with a deviation of only 0.4 degrees. 

Keywords:  Fish farming, Fish feeders, Automatic spraying 

1.  บทนํา 

ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรมมีทรัพยากรธรรมชาติท่ีมี

ความอุดมสมบูรณ์ดังคํากล่าวท่ี ว่า “ในนํ้ ามีปลาในนามีข้าว”[1] แต่

ทรัพยากรดงักล่าวไดถู้กนาํมาใชใ้นการอุปโภคบริโภคในจาํนวนท่ีสูงขึ้น 

โดยเฉพาะอย่างย่ิงสัตว์นํ้ าในแหล่งนํ้ าธรรมชาติได้มีจาํนวนลดน้อยลง

ดงันั้นการเลี้ ยงปลาในบ่อจึงเป็นแนวทางหน่ึงท่ีสามารถเพ่ิมปริมาณสัตว์

นํ้ าให้เพียงพอต่อปริมาณผูบ้ริโภคซ่ึงสามารถสร้างรายไดใ้ห้กบัเกษตรกร

เป็นอยา่งมากทาํใหม้ีการคิดคน้เคร่ืองให้อาหารปลาขึ้นมาเพ่ือทาํหน้าท่ีใน

การจ่ายอาหารให้ไดต้รงเวลาและในปริมาณท่ีเหมาะสม เคร่ืองให้อาหาร

ปลาอตัโนมติัจะอาํนวยความสะดวกให้กบัผูเ้ลี้ยงปลา ทาํให้มีเวลาดาํเนิน

กิจกรรมในชีวิตประจําวนัต่างๆ โดยไม่ต้องคอยกังวลเก่ียวกับการให้

อาหารปลา[2] ปัญหาท่ีส่งผลกระทบต่อการทาํเกษตรกรรมเลี้ ยงปลาคือ 

พ้ืนท่ีทาํการให้อาหารปลาไม่เพียงพอจึงไม่สามารถขยายปริมาณการเลี้ ยง

ปลาได้อีกประเด็นหน่ึงถ้าต้องการขยายขนาดการเลี้ ยงปลาหรือเพ่ิม

ปริมาณผลผลิตโดยมีการเลี้ยงเป็นจาํนวนมากมีหลายบ่อปัญหาจึงอยูท่ี่การ

ควบคุมการให้อาหารปลาไม่ทั่วถึง โอกาสท่ีปลาจะเจริญเติบโตอย่าง

ต่อเน่ืองก็ลดลงดว้ย และปัญหาท่ีมีความตอ้งการบุคลากรมาก จึงตอ้งจา้ง

แรงงานมาช่วยให้อาหารปลาอีกเป็นการส้ินเปลืองตน้ทุนการผลิตเพ่ิมมาก

ขึ้น และบางคร้ังบุคลากรท่ีจา้งมาช่วยในการให้อาหารปลา ไม่สามารถมา

ทาํงานได้ตามหน้าท่ีของตนเช่นป่วย ลา เป็นตน้ ซ่ึงส่วนน้ีควบคุมไดย้าก 

ส่งผลให้ราคาสินคา้โดยรวมทั้งตน้ทุน และแรงงานท่ีดูแลให้อาหารปลา

นั้ นมีราคาท่ีสูงขึ้ น การให้อาหารปลา นั้ นต้องให้เป็นเวลาและให้ใน

จาํนวนท่ีพอเหมาะกบันํ้าหนักของปลาในบางคร้ังผูดู้แลในการให้อาหารก็

ให้อาหารมากบา้งน้อยบา้งทาํให้ปลาให้ผลผลิตไดไ้ม่เต็มท่ี ไม่ทนัต่ออก

การจาํหน่าย[3] 

           จากความสําคญัของปัญหาดังกล่าวคณะผูวิ้จยัมีความสนใจในการ

สร้างเคร่ืองให้อาหารปลาแบบพ่นปรับองศาอตัโนมติั เพ่ือช่วยให้การให้

อาหารปลาท่ีตรงเวลาและในปริมาณท่ีเหมาะสมทําให้ช่วยลดต้นทุน

ค่าใชจ่้ายของเกษตรกร ลดการใชแ้รงงานคน ลดระยะเวลา และลดตน้ทุน

ในการเลี้ ยงสัตว์นํ้ าได้ โดยเคร่ืองให้อาหารปลาแบบพ่นปรับองศา

อตัโนมติั ควบคุมด้วย NodeMCU และใช้พลงังานแสงอาทิตย ์เป็นแหล่ง

พลงังานสะอาดท่ีได้จากธรรมชาติ สามารถเปลี่ยนพลงังานแสงของดวง

อาทิตยใ์ห้เป็นพลงังานไฟฟ้า โดยกระแสไฟฟ้าท่ีผลิตไดจ้ากโซล่าเซลลจ์ะ

เป็นไฟฟ้ากระแสตรง ซ่ึงสามารถนาํมาใชป้ระโยชน์ไดท้นัที รวมทั้งนาํไป

เก็บไวใ้นแบตเตอร่ีเพ่ือนาํมาใชใ้นภายหลงัทาํให้ประหยดัค่าใชจ่้าย 

 

2.  เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

2.1 การเลีย้งปลา 

การเลี้ ยงปลาเป็นอาชีพท่ีสําคัญไม่แพอ้าชีพการปลูกพืชต่าง ๆ 

โดยเฉพาะเกษตรกรท่ีอาศัยอยู่ใกล้แม่นํ้ าล ําคลองหรือพ้ืนท่ี ท่ีมีนํ้ า
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ชลประทานเขา้ถึง รวมถึงพ้ืนท่ีไร่นาต่างๆ ท่ีมีบ่อกกัเก็บนํ้ าตามฤดูกาล ซ่ึง

สามารถสร้างรายไดอ้ย่างมากต่อปี นอกจากนั้น การเลี้ ยงปลาถือเป็นการ

สร้างแหล่งอาหารสําหรับการบริโภคในแต่ละวนัท่ีนอกเหนือจากการ

นาํไปจาํหน่าย 

การเลี้ยงปลา หมายถึง การทาํให้ปลามีการเจริญเติบโต และเพ่ิม

ขนาดนํ้าหนกัให้ไดต้ามเป้าหมายดว้ยการให้อาหารและการดูแลนอกเหนือ 

จากการปล่อยเลี้ยงตามธรรมชาติ 

          การเพาะพนัธ์ุปลา หมายถึง การขยายพนัธุ์ และเพ่ิมจาํนวนของปลา

ให้มีปริมาณมากขึ้น ดว้ยการจดัการการผสมพนัธุ์ของไข่ และการอนุบาล

ให้ลกูปลาสามารถเติบโตได ้

2.2 เคร่ืองให้อาหารปลาอัตโนมตั ิ

การใช้แรงงานคนในการเลี้ ยงปลา ปริมาณการให้อาหารปลาท่ี

มากหรือน้อยเกินไป ทาํให้ปลากินอาหารไม่พอการเจริญเติบโตไม่เท่ากนั 

หรือกินไม่หมดจนเกิดการเน่าเสีย เป็นปัญหาหลกัของผูเ้ลี้ยงปลา  

วนัชนะ มหาสวัสด์ิ ได้ทําการออกแบบและพัฒนาเคร่ืองให้

อาหารปลากระชงัระบบอตัโนมติัโดยใชพ้ลงังานจากโซล่าเซลลท่ี์มีกล่อง

ควบคุม หรือ Timer เป็นตวัตั้งเวลาในการทาํงานโดยอตัโนมติั สามารถ

กาํหนดให้อาหารปลากระชงัวนัละ 3 คร้ัง กาํหนดไวช่้วงเชา้ กลางวนั และ

เยน็ รวมทั้งยงักาํหนดปริมาณการให้อาหารปลาท่ีมีขนาดแตกต่างกนั เช่น 

ปลาขนาดเล็ก อาย ุ1-2 เดือน จะตอ้งให้อาหารมื้อละ 2 - 2.5 กก. ปลาท่ีมี

ขนาดใหญ่อาย ุ2 - 4 เดือน ให้อาหารมื้อละ 2.5 - 5 กก. ต่อกระชงั ทั้งน้ียงั

สามารถปรับเปลี่ยนการตั้งค่าคาํนวณให้เพ่ิมหรือลดปริมาณอาหารตาม

จาํนวนของปลาในกระชงัไดอี้กดว้ย[2] 

เสาวภาคย ์ ฟองมูลไดท้าํการทดลองและทดสอบเคร่ืองให้อาหาร

ปลาอตัโนมติัพลงังานแสงอาทิตยท่ี์สามารถทาํงานแทนผูป้ระกอบการจริง

ได ้ โดยการทาํงานของเคร่ืองสามารถจ่ายอาหารตรงเวลาทุก 10 นาที/คร้ัง 

และปลาไดรั้บอาหารอยา่งทัว่ถึงในรัศมีการให้อาหารสูงสุด 170 

เซนติเมตร[4] 

รัฐพล  ดุลยะลา จดัทาํโครงงานเคร่ืองให้อาหารแบบอตัโนมติั

แบบทุ่นลอยพลงังานแสงอาทิตยโ์ดยไดม้ีการศึกษา และรวบรวมขอ้มูล

จากนั้นจึงทาํการออกแบบโดยแบ่ง การออกแบบเป็น 2 ส่วน คือดา้นการ

ออกแบบโครงสร้าง และการออกแบบวงจรควบคุมและวงจรเก็บประจุ

พลงังานจากแผงโซลา่เซลลจ์นถึงการเขียนโปรแกรมควบคุม ในดา้นการ

ออกแบบโครงสร้างส่วนของการทรงตวัของตวัเคร่ืองเมื่ออยูต่รงกลางให้

ตวัเคร่ืองมีลกัษณะเป็นรูปทรงส่ีเหลี่ยมลูกเต๋าเพ่ือท่ีจะให้ตวัถงัเก็บอาหาร

อยูต่รงกลางลกัษณะทาํเป็นเรือนและการกดของนํ้าหนกัทาํให้สมดุล อีก

ดา้นคือการออกแบบส่วนระบบควบคุมการทาํงานโดยใช ้ Microcontroller 

เมื่อออกแบบเสร็จแลว้จึงทาํการสร้าง และประกอบโครงสร้างเขา้กบักลไก

แลว้ทาํการทดสอบตวัโครงงานพร้อมกนัทั้งหมด โครงงานน้ียงัสามารถ

นาํระบบควบคุมท่ีใชใ้นโครงงานไปประยกุตใ์ชก้บัการให้อาหารสัตวเ์ลี้ยง

อ่ืนไดอี้ก และเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการทาํงานให้สะดวกขึ้น[3]     

 

2.3 ไมโครคอนโทรลเลอร์ NodeMCU 

ไมโครคอนโทรลเลอร์ NodeMCU คือ บอร์ดคล้าย Arduino ท่ี

สามารถเช่ือมต่อกับ WiFi ได้ และสามารถเขียนโปรแกรมด้วย Arduino 

IDE ได้เช่นเดียวกับ Arduino และบอร์ดยงัมีราคาถูกเหมาะแก่ผูท่ี้เร่ิมตน้

ศึกษาหรือทดลองใชง้านเก่ียวกบั Arduino, IoT, อิเลก็ทรอนิกส์ หรือแมแ้ต่

การนําไปใช้งานจริง ภายในบอร์ดของ NodeMCU ประกอบไปด้วย 

esp8266 (ไมโครคอนโทรลเลอร์ท่ีสามารถเช่ือมต่อ WiFi ได้) พร้อม

อุปกรณ์อาํนวยความสะดวกต่างๆ เช่น พอร์ต micro USB สําหรับจ่ายไฟ/

อปัโหลดโปรแกรม, ชิพสําหรับอปัโหลดโปรแกรมผ่านสาย USB, ชิพ

แปลงแรงดนัไฟฟ้า และขาสาํหรับเช่ือมต่ออุปกรณ์ภายนอก เป็นตน้[5] 

NodeMCU esp8266 ทาํงานท่ีแรงดนัไฟฟ้า 3.3V - 3.6V การ

นาํไปใชง้านร่วมกบัเซ็นเซอร์อ่ืนๆท่ีใชแ้รงดนั 5V ตอ้งใชว้งจรแบ่งแรงดนั

มาช่วย เพ่ือไม่ให้โมดูลพงัเสียหาย กระแสท่ีโมดูลใชง้านสูงสุดคือ 200mA 

ความถี่คริสตอล 40MHz ทาํใหเ้มื่อนาํไปใชง้านอุปกรณ์ท่ีทาํงานรวดเร็ว

ตามความถี่ เช่น LCD ทาํให้การแสดงผลขอ้มูลรวดเร็วกว่าไมโคร 

คอนโทรลเลอร์ Arduino 

3.  การออกแบบและสร้าง 

3.1 การออกแบบส่วนประกอบ 

 
รูปท่ี 1 ส่วนประกอบเคร่ืองให้อาหารปลาแบบพ่นปรับองศาอตัโนมติั 

 

3.2 การติดตั้งมอเตอร์ 

 
รูปท่ี 2 การติดตั้งมอเตอร์เขา้กบัชุดใบพดัเคร่ืองพ่น 
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3.3 การติดตั้งอุปกรณ์เข้ากับโครงสร้าง 

 
รูปท่ี 3 การติดตั้งอุปกรณ์เขา้กบัโครงสร้าง 

 

3.4 ระบบควบคุม 

 
รูปท่ี 4 หลกัการทาํงานของระบบควบคุม 

 

3.3 วงจรควบคุม 

 
รูปท่ี 5 การประกอบวงจรควบคุม 

 

 

3.4 การควบคุมและแสดงการทํางาน ด้วย App Blynk 

 
รูปท่ี 6 การควบคุมบนสมาร์ทโฟน ดว้ย App Blynk  

 

3.5 ทดสอบการทํางานของเคร่ือง และหาประสิทธิภาพ 

 
รูปท่ี 7 การทดสอบเคร่ือง และหาประสิทธิภาพ 

   

4.  ผลการทดสอบหาประสิทธิภาพ 

4.1 การทดสอบและหาประสิทธิภาพ 

 
รูปท่ี 8 การทดสอบและหาประสิทธิภาพ 

 

จากรูปท่ี 8 คณะผู้วิจัยได้นําข้อมูลท่ีเก็บรวบรวมผลมาจากการ

ทดสอบหาประสิทธิภาพแลว้นํามาทาํการวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยวิธีการทาง
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สถิติตามวตัถุประสงค์ของการวิจยั โดยนาํเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้มูลไว ้

3 ส่วนดงัต่อไปน้ี 

4.1.1 ผลการทดสอบหาประสิทธิภาพด้านระยะทางในการพ่น

เม็ดอาหารปลา 

ตารางที ่1 ผลการทดสอบหาประสิทธิภาพดา้นระยะทางในการพน่เมด็อาหารปลา 

ปรับมุมก้มเงย 

(องศา) 
คร้ังที่ 

ระยะการพ่น 

(เมตร) 

 

0 

1 4.20 

2 4.10 

3 4.20 

ค่าเฉลีย่ 4.16 

 

15 

1 4.60 

2 4.60 

3 4.50 

ค่าเฉลีย่ 4.56 

30 

1 5.10 

2 5.00 

3 5.00 

ค่าเฉลีย่ 5.03 

45 

1 5.40 

2 5.30 

3 5.50 

ค่าเฉลีย่ 5.40 

 
 

 
4.1.2 ผลการทดสอบหาประสิทธิภาพดา้นปริมาณของการพ่นเม็ด

อาหารปลาต่อเวลา 

ตารางที ่2 ผลการทดสอบหาประสิทธิภาพดา้นปริมาณของการพน่เมด็อาหารปลาต่อเวลา 

 

คร้ังที ่

ปริมาณอาหารปลาและองศาของการพ่น 

(กโิลกรัม/นาท)ี 

0° 15° 30° 45° 

คร้ังท่ี1 2.82 2.88 2.89 2.88 

คร้ังท่ี2 2.80 2.89 2.88 2.88 

คร้ังท่ี3 2.80 2.86 2.88 2.88 

ค่าเฉลีย่ 2.80 2.87 2.88 2.88 

 
 

 

4.1.3 ผลการทดสอบหาประสิทธิภาพดา้นการควบคุมผา่น App 

Blynk บนสมาร์ทโฟน 

ตารางที ่3 ผลการทดสอบหาประสิทธิภาพดา้นการควบคุมผา่น App Blynk บนสมาร์ทโฟน 

 

การทดสอบ 

การควบคุมให้อาหารปลา การปรับองศาการพ่นให้อาหารปลา 

auto manual ตั้งเวลา 0° 15° 30° 45° 

คร้ังท่ี1       0° 14° 30° 45° 

คร้ังท่ี2       0° 15° 30° 45° 

คร้ังท่ี3       0° 15° 29° 45° 

ค่าเฉลีย่       0° 14.6° 29.6° 45° 

 
 

5.  สรุป 

การหาประสิทธิภาพของเคร่ืองให้อาหารปลาแบบพ่นปรับองศา

อตัโนมัติ จากผลการทดสอบและเก็บข้อมูลพบว่าเคร่ืองให้อาหารปลา

แบบพ่นปรับองศาอตัโนมติัสามารถทาํงานไดดี้ตามขอบเขตท่ีกาํหนดไว ้

โดยดา้นระยะทางในการพ่นเม็ดอาหารปลา เคร่ืองสามารถพ่นได้ไกลสุด 

ท่ีค่าเฉลี่ย 5.4เมตร ท่ีมุม 45 องศา ประสิทธิภาพดา้นปริมาณของการพ่น

เม็ดอาหารปลาต่อเวลา เคร่ืองสามารถพ่นให้อาหารปลาได้เฉลี่ย 2.85 

กิโลกรัมต่อนาที และผลการทดสอบหาประสิทธิภาพดา้นการควบคุมผา่น 

App Blynk บนสมาร์ทโฟน ผลการทดสอบสามารถควบคุมการทาํงานได้

ทุกคร้ัง และการปรับองศาของการพ่นให้อาหารปลามีความเท่ียงตรงโดยมี

ความคาดเคลื่อนเพียง 0.4 องศา 

6.  กิตติกรรมประกาศ 

ผูเ้ขียนบทความขอขอบคุณผูท่ี้ให้คาํแนะนําในการทาํวิจยัในคร้ังน้ี

ทุกท่าน คณาจารยท่ี์มีส่วนเก่ียวข้องทุกท่าน รวมทั้งนักศึกษาสาขาวิชา

ไฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิกส์ มหาวิทยาลยัราชภฏัสกลนคร ท่ีให้ความร่วมมือ

ในการทดลองและเก็บขอ้มูลและได้สําเร็จลุล่วงไปด้วยดี ตลอดจนคณะ

เทคโนโลยีอุตสาหกรรมท่ีให้ใช้สถานท่ีและเคร่ืองมือในการทาํงานวิจยั

และเอกสารการในคร้ังน้ี 
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A Multilayer Perceptron Decoder for Single Reader/Two-Track Reading (SRTR)  
in Bit-Pattern Media Recording Systems 
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บทคัดย่อ 

เทคโนโลยีการบันทึกแบบบิตแพ็ตเทิร์นมี เดียนั้ นเป็นหน่ึงใน
เทคโนโลยีทางเลือกท่ีช่วยเพ่ิมความหนาแน่นเชิงพ้ืนท่ีของอุปกรณ์จัดเก็บ
ขอ้มูลฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟไดสู้งถึง 4 เทระบิตต่อตารางน้ิว อยา่งไรก็ตามในการ
เพ่ิมความหนาแน่นเชิงพ้ืนท่ีจดัเก็บขอ้มูลนั้นจ าเป็นตอ้งลดระยะความห่าง
ของส่ือบันทึกให้แคบลงส่งผลให้เกิดการแทรกสอด 2 มิติขึ้น เช่น การ
แทรกสอดระหว่างแทร็กและระหว่างสัญลกัษณ์ซ่ึงกระทบต่อสมรรถนะ
ของระบบแยล่งเป็นอย่างมาก ดงันั้นการศึกษาน้ีไดน้ าเสนอการใชโ้ครงข่าย
ประสาทเทียมชนิดเพอร์เซ็ปตรอนหลายชั้นในการช่วยถอดรหัสขอ้มูลบน
ระบบการบนัทึกขอ้มูลแบบเขา้รหัสมอดูเลชนัท่ีอตัรารหสั 3/5 ท่ีใชห้ัวอ่าน
เด่ียวอ่านขอ้มูลสองแทร็กในระบบการบนัทึกแม่เหล็กแบบบิตแพ็ตเทิร์น
มีเดีย จากผลการทดสอบพบว่าระบบท่ีน าเสนอนั้นมีสมรรถนะท่ีดีกว่า
ระบบท่ีไม่มีการเขา้รหสัและระบบการบนัทึกแบบดั้งเดิมเป็นอย่างมาก 

ค ำส ำคัญ: การบนัทึกขอ้มูลแบบบิตแพ็ตเทิร์นมีเดีย, หัวอ่านเด่ียว/อ่านสอง
แทร็ก, โครงข่ายประสาทเทียมชนิดเพอร์เซ็บตรอนแบบหลายชั้น 

Abstract 
Bit-patterned recording technology is one of the alternative 

technologies that can supports an areal density (AD) of up to 4 Terabits 
per square inch. However, to increase AD is to reduce the space between 
bit Island resulting in more interference effect that consists of inter-track 
interference and inter-symbol interference. These interferences severely 
affect to the performance of the system. Therefore, this study proposes the 
use of a multilayer perceptron neural network for decoding the data 
sequence based on coded system with the rate-3/5 modulation code in a 
single-reader/two-track reading bit pattern magnetic recording system. 
The results show that the proposed system performs significantly better 
than an uncoded and coded conventional systems. 

Keywords:  Bit-patterned magnetic recording, Single reader two track 
reading, Multilayer perceptron. 

1. บทน ำ 

โลกปัจจุบันน้ีผลักดันให้การใช้ชีวิตส่วนใหญ่เข้าสู่โลกออนไลน์ 
ส่งผลให้การใช้ระบบคลาวด์เพ่ิมสูงขึ้นตามไปด้วย ดังนั้นเพ่ือเก็บข้อมูล
จ านวนมหาศาลท่ีเพ่ิมขึ้นอยา่งต่อเน่ืองจ าเป็นจะตอ้งเพ่ิมความหนาแน่นของ
พ้ืนท่ีจดัเก็บขอ้มูลของฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ โดยหน่ึงในเทคโนโลยีทางเลือก
อย่างระบบการบันทึกข้อมูลแบบบิตแพ็ตเ ทิ ร์นมี เ ดีย(Bit-Patterned 
Magnetic Recording: BPMR) [1] ท่ีสามารถเพ่ิมความหนาแน่นเชิงพ้ืนท่ีได้
สูงถึง 4 เทระบิตต่อตารางน้ิว โดยเทคโนโลยีน้ีจะเก็บข้อมูลลงบนเกาะ
ข้อมูล (bit island) ซ่ึงถูกสร้างจากวสัดุแม่เหล็กล้อมรอบด้วยวสัดุท่ีไม่มี
คุณสมบติัทางแม่เหล็ก อย่างไรก็ตามระบบการบนัทึกแบบบิตแพ็ตเทิร์น
มีเดียยงัคงมีอุปสรรคทั้งในกระบวนการเขียนและกระบวนการอ่าน เช่น 
การเพ่ิมความหนาแน่นของพ้ืนท่ีท าให้ระยะห่างของแต่ละบิตแคบลง ส่งผล
ให้สัญญาณอ่านกลับท่ีได้ถูกรบกวนด้วยการแทรกสอดเชิงสัญลักษณ์ 
(Inter-Symbol Interference: ISI) และการแทรกสอดระหว่างแทร็ก (Inter-
Track Interference: ITI) ท่ีซ่ึงส่งผลกระทบต่อสมรรถนะโดยรวมของระบบ
ให้แยล่งเป็นอยา่งมาก 

เมื่อไม่นานมาน้ีโครงข่ายประสาทเทียม (Neural Networks: NNs) ได้
เขา้มามีบทบาทในระบบการประมวลผลสัญญาณส าหรับการบนัทึกขอ้มูล
เชิงแม่ เหล็ก อาทิเช่น โครงค่ายประสาทเทียมประเภทคอนโวลูชัน 
(Convolutional Neural Networks: CNNs) [2] ได้ถูกน ามาใช้ในระบบการ
ถอดรหัสแบบวนซ ้ าด้วยการตรวจสอบความเท่าเทียมกันของอัตราส่วน
ความเป็นไปได้ (Log Likelihood Ratio: LLR) ของบิตข้อมูลท่ีบันทึกเพ่ือ
พฒันาสมรรถนะโดยรวมของระบบการบนัทึกขอ้มูลให้ดีขึ้น และบทความ
ท่ี [3] ไดศ้ึกษาผลกระทบของการแทรกสอดระหว่างแทร็กพร้อมทั้งพฒันา
ประสิทธิภาพของระบบการถอดรหัสขอ้มูลแบบวนซ ้ าดว้ยการปรับปรุงค่า
ของอัตราส่วนความเป็นไปได้  (LLR) ของบิตข้อมูล ท่ีบันทึกด้วย
อัลกอริทึมไฮบริจเจนเนติก (hybrid genetic algorithm) บนระบบการ
ถอดรหัสแบบวนซ ้ า นอกจากนั้นแลว้ในบทความท่ี [4] ยงัไดน้ าเสนอการ
แกไ้ขผลกระทบของการแทรกสอดระหว่างสัญลกัษณ์ดว้ยรหสัมอดูเลชนั 2 
มิติและท าการถอดรหัสโดยใชโ้ครงข่ายประสาทเทียมเพอร์เซ็ปตรอนหลาย

136

ECTI-CARD 2022 “Technology for Innovator Community”



 

ชั้น (multilayer perceptron: MLP) ส าหรับระบบการบนัทึกข้อมูลแบบบิต
แพท็เทิร์นมีเดีย ซ่ึงระบบท่ีน าเสนอสามารถให้ประสิทธิภาพเป็นท่ีน่าพอใจ  

อย่างไรก็ตาม เพ่ือปรับปรุงคุณภาพของระบบการบันทึกข้อมูลเชิง
แม่เหล็กให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น ในการศึกษาน้ีจึงไดน้ าเสนอการเขา้รหัส
มอดูเลชันสองมิติท่ีอัตรารหัสเท่ากับ 3/5 เพ่ือบรรเทาผลกระทบของการ
แทร็กสอดระหว่างสัญลกัษณ์และท าการถอดรหสัโดยใชโ้ครงข่ายประสาท
เทียมเพอร์เซ็ปตรอนหลายชั้น (MLP) นอกจากน้ีเรายงัเสนอการใชโ้ครงข่าย
ประสาทเทียมเพอร์เซ็ปตรอนหลายชั้นเพ่ือประมาณค่าอตัราส่วนควรจะเป็น
ของขอ้มูล บนระบบท่ีท าการถอดรหัสแบบวนซ ้ าการบนัทึกขอ้มูลแบบบิต
แพ็ตเทิ ร์นท่ีใช้การอ่านข้อมูลสองแทร็กด้วยหัวอ่านเดี ยว (Single 
reader/two-track reading: SRTR) โดยเกาะขอ้มูล (Bit-island) บนส่ือบนัทึก
ถูกจดัเรียงในลกัษณะการวางตวัแบบเย้ือง (Staggered pattern)  

2. แบบจ ำลองช่องสัญญำณ 

รูปท่ี 1 แสดงแบบจ าลองช่องสัญญาณการบนัทึกขอ้มูลเชิงแม่เหล็กท่ี
ใช้ส าหรับการศึกษาน้ี เร่ิมตน้ด้วยวงจรภาคส่งจะรับล าดับข้อมูลรับเข้าท่ี
เป็นเลขฐานสอง uk{±1} ส่งไปยงัวงจรเขา้รหสัแอลดีพีซี (LDPC encoder) 
เพื่อให้ไดม้าซ่ึงล าดบัขอ้มูลท่ีถูกเขา้รหัส ak และล าดบัขอ้มูลดงักล่าวจะถูก
ส่งต่อไปยงัวงจรเขา้รหสัท่ีอตัรารหสั 3/5 ซ่ึงจะท าการเขา้รหสัล าดบัขอ้มูลท่ี
รับมาทุกๆ 3 บิต ให้กลายเป็นล าดบัขอ้มูลท่ีเขา้รหสัจ านวน 5 บิต [5] ในท่ีน้ี
แทนดว้ย xk เพื่อให้ไดข้อ้มูล 2 แทร็ก xk,l ก่อนบนัทึกลงยงัส่ือบนัทึกข้อมูล
บนเกาะขอ้มูลแบบเย้ืองในแทร็กท่ี l และ l+1 ซ่ึงกระบวนการเขียนขอ้มูลลง
ยงัส่ือบนัทึกขอ้มูลในการศึกษาน้ีจะสมมติว่าเป็นการเขียนแบบสมบูรณ์นั่น
หมายความว่าทุกเกาะขอ้มูลจะมีสภาวะความเป็นแม่เหล็กเหมือนกับบิต
ขอ้มูลท่ีตอ้งการบนัทึกเสมอ 

ในส่วนของภาครับนั้น สัญญาณอ่านกลบั (readback signal) สามารถ
สร้างไดจ้ากการประสานแบบมว้น (convolution) ระหว่างผลตอบสนองของ
หัวอ่าน กับความเป็นแม่เหล็กของส่ือบนัทึกขอ้มูล ซ่ึงผลตอบสนองของ
หัวอ่านจะครอบคลุมทั้ง 2 แทร็กท่ีตอ้งการอ่าน รวมถึงแทร็กท่ีอยู่ขา้งเคียง 
(sidetrack) ด้วยเพ่ือให้ผลกระทบท่ีสมจริงมากขึ้น เน่ืองจากกระบวนการ
อ่านแบบหัวอ่านเด่ียว/อ่านสองแทร็กขอ้มูล หัวอ่านจะถูกวางไวท่ี้ต าแหน่ง
ก่ึงกลางระหว่างแทร็กท่ีสนใจ ส าหรับผลตอบสนองของหัวอ่าน [6] ท่ี
น ามาใช้ในกาศึกษาคร้ังน้ีสามารถพิจารณาจากสมการทางคณิตศาสตร์ได้
ดงัน้ี 

เมื่อ r(x,y) คือ สัญญาณอ่านกลบัท่ีคู่อนัดับ x และ y ส่วน m(x,y)  คือ ความ
เป็นแม่เหล็กของส่ือบนัทึกขอ้มูลของเกาะขอ้มูลท่ีบนัทึกลงในส่ือบนัทึก 
h(x,y)  คือ ผลตอบสนองของหัวอ่านซ่ึงเป็นฟังก์ชันของ x และ y จากนั้น
สัญญาณอ่านกลบัท่ีไดจ้ะถูกรบกวนดว้ยสัญญาณรบกวนประเภทเกาส์เซียน
แบบขาว (additive white Gaussian noise: AWGN) ท่ีมีค่าเฉลี่ยเป็นศูนยแ์ละ

ค่าความแปรปรวนเป็น 2
  

 

รูปท่ี 1 แบบจ าลองช่องสัญญาณของระบบการบนัทึกแบบบิตแพ็ตเทิร์นมีเดียท่ีใช้การ
อ่านขอ้มูลสองแทร็กดว้ยหัวอ่านเดียว 

จากนั้ นท าการชักตัวอย่างข้อมูลท่ีอัตราเท่ากับ  t = 0.5×kTx 
เพื่อให้ไดล้  าดบัขอ้มูลท่ีไม่ต่อเน่ืองทางเวลาของสัญญาณอ่านกลบั rk ก่อน
ถูกส่งต่อไปยงัวงจรปรับเท่า (equalizer) เพ่ือปรับเท่าสัญญาณให้อยูใ่นระดบั
ท่ีเหมาะสมกบัช่องสัญญาณท่ีก าลงัศึกษาอยู่ท าให้ไดล้  าดบัขอ้มูล sk เพื่อส่ง
ต่อไปยงัวงจรตรวจหาวิเทอร์บิแบบซอฟต์ปรับปรุง (m-SOVA detector) 
เพื่อหาค่าความน่าจะเป็นสูงสุดของล าดบับิตขอ้มูลท่ีบนัทึกท่ีอยู่ในรูปแบบ
ขอ้มูลค่าซอฟตห์รือค่าอตัราส่วนควรจะเป็น (LLR) จากนั้นล าดบัขอ้มูล ˆ

kx  
จะถูกส่งไปท่ีวงจรถอดรหัสท่ีน าเสนอโดยใชโ้ครงข่ายประสาทเทียมเพอร์
เซ็ปตรอนหลายชั้น (MLP decoder) เพ่ือถอดรหัสล าดับขอ้มูลแบบซอฟต์ 
ˆ

kx  ให้ได้ล  าดับขอ้มูล 
ka  เน่ืองจากตัวถอดรหัสโครงข่ายประสาทเทียม

เพอร์เซ็ปตรอนหลายชั้นท่ีเราน าเสนอสามารถให้ความแม่นย  าสูงในการ
ถอดรหัสข้อมูล อย่างไรก็ตามข้อมูลท่ีออกจากตัวถอดรหัสโครงข่าย
ประสาทเทียมเพอร์เซ็ปตรอนหลายชั้นยงัเป็นข้อมูลท่ีใช้ไม่ได้เน่ืองจาก
วงจรถอดรหัสแอลดีพีซีจะรับเฉพาะขอ้มูลท่ีเป็นค่าอตัราส่วนควรจะเป็น
เท่านั้น ดงันั้นขอ้มูลท่ีออกจากกระบวนการถอดรหสัน้ีจะตอ้งแปลงให้เป็น
ค่าอตัราส่วนควรจะเป็นก่อน ดังนั้นในงานวิจยัน้ีเราจึงได้เสนอวงจรการ
ประมาณค่าอตัราส่วนควรจะเป็นภายใตอ้ลักอริทึมเพอร์เซ็ปตรอนหลายชั้น
เพื่อแปลงค่าขอ้มูล 

ka  ให้เป็นค่าอตัราส่วนควรจะเป็น ˆ
ka  ก่อนท่ีจะท าการ

ถอดรหัสข้อมูลคร้ังสุดท้ายด้วยวงจรถอดรหัสแอลดีพีซีได้เป็นล าดับ
ค่าประมาณข้อมูลอินพุตแบบซอฟต์ ˆ

ku  อย่างไรก็ตามวงจรภาครับยัง
สามารถท่ีจะเพ่ิมสมรรถนะด้วยการป้อนกลบัล าดับขอ้มูล ˆ

ku ไปยงัวงจร
เข้ารหัสแบบซอฟต์เพ่ือประมาณค่าข้อมูลแบบซอฟต์ของล าดับข้อมูลท่ี
บันทึกในกระบวนการถอดรหัสแบบวนซ ้ าดังแสดงในรูปท่ี 1 ขั้นตอน
สุดท้ายคือการประเมินประสิทธิภาพของระบบท่ีรอบสุดท้ายของ
กระบวนการถอดรหัสแบบวนซ ้ า เพ่ือเพ่ิมสมรรถนะโดยรวมของระบบการ
บนัทึกขอ้มูลเชิงแม่เหลก็ให้ดีย่ิงขึ้นในแต่ละรอบของการวนซ ้า 

3. ระบบที่น ำเสนอ 
โครงข่ำยประสำทเทียมเพอร์เซ็ปตรอนแบบหลำยช้ัน 

สถาปัตยกรรมโครงข่ายประสาทเทียมเพอร์เซ็ปตรอนแบบหลายชั้น 
เป็นโครงข่ายประเภทการคาดเดา (Networks for prediction) ท่ีนิยมน ามาใช้
ในงานคาดเดา โดยสามารถช่วยก าหนดล าดบัความส าคญัได้ด้วยการจับคู่
กันระหว่างชุดขอ้มูลน าเขา้และชุดขอ้มูลของผลลพัธ์ (target) ท่ีเหมาะสม 
และในปัจจุบนัน้ีนิยมใชใ้นการประมวลผลสัญญาณมากขึ้น เน่ืองจากเป็น
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แบบจ าลองท่ีไม่เชิงเส้นจึงเหมาะท่ีจะน ามาประยกุตใ์ชเ้พ่ือเรียนรู้พฤติกรรม
ไม่เชิงเส้นของระบบการบนัทึกขอ้มูลแม่เหลก็ โครงข่ายประสาทเทียมเพอร์
เซ็ปตรอนหลายชั้นมีส่วนประกอบพ้ืนฐาน 3 ชั้น (layer) หรือ 3 ส่วน ไดแ้ก่ 
ชั้นรับเขา้ (input layer) เช่ือมโยงกับชั้นซ้อน (hidden layer) และเช่ือมโยง
กบัชั้นส่งออก (output layer) ซ่ึงเช่ือมต่อกนัอย่างสมบูรณ์ ในงานวิจัยน้ีได้
น าเสนอโครงข่ายประสาทเทียมเพอร์เซ็ปตรอนหลายชั้นส าหรับการ
ถอดรหัสขอ้มูลแทนการถอดรหัสแบบเดิม [5] และส าหรับการประมาณค่า
อตัราส่วนควรจะเป็นของขอ้มูล ดงัแสดงทั้งสองกระบวนการดงัรูปท่ี 2  
 

 
รูปท่ี 2 ตวัถอดรหัสอตัรารหัส 3/5 และตวัประมาณค่าอตัราส่วนควรจะเป็นภายใตก้าร
ประมวลผลดว้ยเพอร์เซ็ปตรอนหลายชั้น 

Input datasets, 

Input nodes
Hidden layers

tx
ta

100 nodes 100 nodes 100 nodes  
รูปท่ี 3 โครงสร้างตวัถอดรหัสอตัรารหัส 3/5 ภายใตอ้ลักอริทึมเพอร์เซ็ปตรอนหลาย
ชั้น 

Hidden layers

( 1)

( 1)

p a
LLR

p a

 = +
=  

= − 

Probability a = +1

Probability a = -1

Output datasets, 
tata

100 nodes 100 nodes 100 nodes  
รูปท่ี 4 โครงสร้างตัวประมาณค่าอัตราส่วนควรจะเป็นภายใต้อัลกอริทึมเพอร์
เซ็ปตรอนหลายชั้น 

MLP decoder 
ส่วนแรก คือ ตัวถอดรหัสอัตรารหัส 3/5 ภายใต้อัลกอริทึมเพอร์

เซ็ปตรอนหลายชั้น ในท่ีน้ีแทนดว้ย “MLP decoder” ดั้งแสดงในรูปท่ี 3 ใน
ท่ีน้ีระบบจะรับข้อมูลเข้ามาทุกๆ 5 บิต แลว้ท าการคาดเดาหรือถอดรหัส
ขอ้มูลให้เป็นล าดบัขอ้มูลจ านวน 3 บิต ท่ีตรงตามตารางการเขา้รหสั [5] โดย
โครงข่ายประสาทเทียมท่ีใช้ประกอบด้วย ชั้นรับเขา้ 1 ชั้นมี 5 โหนด ท า
หน้าท่ีรับข้อมูลจากวงจรตรวจหาวิเทอร์บิแบบซอฟต์ปรับปรุง ˆ

kx  เพ่ือ
ส่งไปยงัชั้นซ้อน โดยชั้นซ้อนประกอบดว้ย 3 ชั้นในแต่ละชั้นมี 100 โหนด 
และแต่ละโหนดจะใช้ฟังก์ชันถ่ายโอน (Transfer function) เป็นแบบ 
Rectified Linear Unit (ReLU) ดงัแสดงในสมการท่ี (2) ดงัน้ี 

           for     0
( )

0.01    for     <0

x x
f x

x x


= 


 (2) 

ในชั้นส่งออกมี 1 ชั้น ประกอบด้วย 3 โหนดซ่ึงแต่ละโหนดจะใช้การ
วิเคราะห์ขอ้มูลเป็นการท านายแบบถดถอย (regression) เพ่ือหาแนวโน้ม
ของขอ้มูลของการเขา้รหัสท่ีอตัรารหัส 3/5 โดยการเรียนรู้ในการจบัคู่จาก 5 
บิต ให้เป็นขอ้มูล 3 บิต ท่ีเป็นไปตามตารางการเขา้รหสั  

LLR estimator 
ส่วนท่ีสอง คือ ตวัประมาณค่าอตัราส่วนควรจะเป็นภายใตอ้ลักอริทึม

เพอร์เซ็ปตรอนหลายชั้น ในท่ีน้ีแทนดว้ย “LLR estimator” ซ่ึงมีโครงสร้าง
แสดงดงัรูปท่ี 4 การบนัทึกขอ้มูลมี 2 สถานะ คือ บิตขอ้มูล -1 และบิตขอ้มูล 
+1 ดงันั้นโครงข่ายประสาทเทียมจะท าการเรียนรู้ขอ้มูลท่ีเป็นค่าซอฟต์จาก
วงจรถอดรหัสและให้ค่าความน่าจะเป็นออกมาสองค่า คือ p = -1 และ p = 
+1 เมื่อ p คือ ค่าความน่าจะเป็นของบิตขอ้มูล ก่อนถูกน าไปค านวณหาค่า
อตัราส่วนความน่าจะเป็นของบิตนั้นๆ ตามสมการท่ี (3) ดงัน้ี 

( 1)

( 1)

p a
LLR

p a

 = +
=  

= − 

 (3) 

การออกแบบโครงข่ายประสาทเทียมในส่วนท่ีสองประกอบด้วย ชั้น
รับเขา้ 1 ชั้นซ่ึงมี 1 โหนด ท าหน้าท่ีรับขอ้มูลจาก MLP decoder เพื่อส่งไป
ยงัชั้นซ้อน โดยชั้นซ้อนประกอบด้วย 3 ชั้น ซ่ึงแต่ละชั้นจะประกอบด้วย 
100 โหนด และแต่ละโหนดจะใช้ฟังก์ชนัถ่ายโอนเป็นแบบ ReLU และใน
ชั้นส่งออกมี 1 ชั้น ประกอบด้วย 1 โหนด และใช้การวิเคราะห์ขอ้มูลแบบ
จ าแนก (classification) เพ่ือแยกหาค่าความเป็นไปไดข้องบิตขอ้มูลนัน่ๆ  

ข้อมูลส ำหรับกำรเรียนรู้ของแบบจ ำลอง  
ขอ้มูลท่ีใชส้ าหรับการเรียนรู้เพื่อการถอดรหัสอตัรารหัส 3/5 ภายใต้

อลักอริทึมเพอร์เซ็ปตรอนหลายชั้นมีทั้งหมด 3,600 ชุดขอ้มูล  โดยในหน่ึง
ชุดขอ้มูลประกอบด้วยขอ้มูลรับเขา้ซ่ึงเป็นขอ้มูลท่ีได้จากวงจรตรวจหาวิ
เทอร์บิแบบซอฟต์ปรับปรุง ˆ

kx  มีขนาด 4,680 บิต และขอ้มูลของผลลพัธ์ ท่ี
เหมาะสมเป็นขอ้มูลท่ีรับมาจากตวัเขา้รหัสแอลดีพีซี 

ka  มีขนาด 2,808 บิต 
ในขณะเดียวกัน ขอ้มูลท่ีใชส้ าหรับการเรียนรู้ในการหาค่าความน่าจะเป็น
เพ่ือส่งต่อไปค านวณหาค่าอตัราส่วนควรจะเป็นของบิต มทีั้งหมด 3,600  ชุด
ขอ้มูล โดยในหน่ึงชุดขอ้มูลประกอบดว้ยขอ้มูลรับเขา้ซ่ึงเป็นขอ้มูลท่ีไดจ้าก
ตัวถอดรหัสอัตรารหัส 3/5 ภายใต้อัลกอริทึมเพอร์เซ็ปตรอนหลายชั้นมี
ขนาด 2,808 บิต และขอ้มูลของผลลพัธ์ท่ีเหมาะสมเป็นขอ้มูลท่ีรับมาจากตวั
เขา้รหัสแอลดีพีซีมีขนาด 2,808 บิต ชุดขอ้มูลท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมายหรือชุด
ขอ้มูลท่ีเราตอ้งการจ าแนกให้เป็นไปตามกลุ่มเป้าหมายท่ีเราต้องการ ชุด
ขอ้มูลเหล่าน้ีถูกสร้างมาจากวงจรเขา้รหัสแอลดีพีซีซ่ึงจะสังเกตเห็นว่าชุด
ขอ้มูลเป้าหมายของทั้งสองคือชุดขอ้มูลชุดเดียวกนั  

ขอ้มูลท่ีใชใ้นการเรียนรู้ของทั้ง 2 แบบจ าลองถูกสร้างดว้ยการจ าลอง
ทางคอมพิวเตอร์ท่ีไม่มีการวิเคราะห์ความแรงของสัญญาณรบกวนส่ือ
บนัทึก ส่วนระดบัความรุนแรงต่อสัญญาณรบกวน (Signal to Noise Ratio: 
SNR) ถูกก าหนดให้มีค่าในช่วง 4-20 เดซิเบล ซ่ึงก าหนดให้เป็นสัญญาณ 

MLP

decoder 

LLR 

estimator 

ˆ
kx

ka ˆ
ka
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รบกวนอิเล็กทรอนิกส์ สามารถก าหนดได้ดังน้ี 10log10(A/σ2)  เมื่อ A 
คือ ค่าระดับอ่ิมตวัของสัญญาณท่ีค านวณได้จากเกาะขอ้มูลบนส่ือบันทึก
แบบวงกลม และ σ คือ ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของสัญญาณรบกวน 
นอกจากน้ีแบบจ าลองทั้ งสองใช้กระบวนการเรียนรู้ประเภทมีผู ้สอน 
(Supervised learning) แบบป้อนไปข้างหน้า (Feed forward) ด้วยเทคนิค
วิธีการแพร่ยอ้นกลบั (Back propagation) โดยมีการปรับค่าท่ีเหมาะสมด้วย
กระบวนการ Adam ซ่ึงจะท าการปรับค่าน ้ าหนกัในโครงข่ายทุกคร้ังท่ีมีการ
ป้อนชุดขอ้มูลเรียนรู้ให้กับแบบจ าลองด้วยอตัราการเรียนรู้เท่ากับ 0.001 
และมีจ านวนรอบในการเรียนรู้เท่ากบั 50 รอบ  

4. ผลของกำรท ำแบบจ ำลอง 
ในขั้นตอนการทดสอบสมรรถนะของระบบการบันทึกข้อมูลท่ี

น าเสนอในการศึกษาน้ี ระบบท่ีถูกน ามาทดสอบประกอบดว้ย 3 ระบบหลกั 
คือ ระบบท่ี 1 คือ ระบบทั่วไปท่ีไม่ได้เข้ารหัส (Uncoded conventional 
system) ซ่ึงระบบน้ีจะไม่ได้รับการเขา้รหัสท่ีอตัรารหัส 3/5 และไม่มีวงจร
การถอดรหัส ระบบท่ี  2 คือ ระบบทั่วไปท่ีมีการเข้ารหัส (Encoded 
conventional system) [5] และระบบท่ี 3 คือ ระบบท่ีน าเสนอ (Proposed 
system) ท่ีใชต้วัถอดค ารหสัโครงข่ายประสาทเทียมเพอร์เซ็ปตรอนหลายชั้น
และตัวประมาณค่าควรจะเป็นโดยใช้โครงข่ายประสาทเทียมเพอร์
เซ็ปตรอนหลายชั้น โดยการทดสอบเปรียบเทียบสมรรถนะจะพิจารณา
เง่ือนไขเฉาะกรณีท่ีไม่มีความผันผวนส่ือบันทึก (Media noise) และใน
การศึกษาน้ีจะก าหนดความหนาแน่นบิตข้อมูลผู ้ใช้ (User density: UD) 
เท่ากับ 3 เทระบิตต่อตารางน้ิว นั่นหมายถึง ระบบท่ีมีการเขา้รหัสขอ้มูลท่ี
อตัรารหสัเท่ากบั 3/5 จะถูกบนัทึกท่ีความหนาแน่นเชิงพ้ืนท่ี (Areal density: 
AD) สูงถึง 5 เทระบิตต่อตารางน้ิว ในขณะท่ีระบบท่ีไม่มีการเขา้รหสัขอ้มูล
จะถูกบนัทึกท่ีความหนาแน่นเชิงพ้ืนท่ีสูงถึง 3 เทระบิตต่อตารางน้ิว ผลการ
ทดสอบสมรรถนะระบบการบนัทึกขอ้มูลทั้ง 3 ระบบสามารถแสดงได้ดัง
รูปท่ี 5 โดยพบว่าท่ีระบบท่ีเราน าเสนอให้อตัราบิตผิดพลาด (Bit-error rate: 
BER) ท่ีต ่ากว่าในทุกระดบัอตัราส่วนระหว่างสัญญาณกบัสัญญาณรบกวน 
เช่น ท่ีอัตราบิตผิดพลาดเท่ากับ 10-4 ระบบท่ีเราน าเสนอสามารถให้ค่า
อตัราส่วนระหว่างสัญญาณกบัสัญญาณรบกวนต ่ากว่าระบบทัว่ไปท่ีไม่ได้
เข้ารหัสและระบบทั่วไปท่ีมีการเข้ารหัสมากถึง 3.5 และ 1.8 เดซิเบล 
ตามล าดบั 

5. บทสรุป  
การศึกษาน้ีน าเสนอแบบจ าลองช่องสัญญาณระบบการบนัทึกแบบบิต

แพ็ตเทิร์นมีเดียพร้อมทั้งเสนอวิธีการเพ่ิมสมรรถนะระบบดว้ยการน าเสนอ
โครงข่ายประสาทเทียมเพอร์เซ็ปตรอนหลายชั้นมาใช้ในการถอดรหัส
ขอ้มูลและตวัประมาณค่าควรจะเป็นโดยใช้โครงข่ายประสาทเทียมเพอร์
เซ็ปตรอนหลายชั้น โดยการทดสอบสมรรถนะจะน าระบบท่ีน าเสนอ
เปรียบเทียบกับระบบทัว่ไปท่ีไม่มีการเขา้รหัสและท่ีมีการเขา้รหัสท่ีไม่มี
ความผนัผวนส่ือบนัทึก พิจารณาผลการทดสอบแลว้พบว่าระบบท่ีน าเสนอ 
 

ให้สมรรถนะท่ีดีมากกว่าระบบทั่วไปทั้ งท่ีมีการเข้ารหัสและไม่มีการ
เขา้รหสัอยา่งเห็นไดช้ดัในทุกกรณีของการทดสอบ 

กิตติกรรมประกำศ 
การศึกษาน้ีได้รับการสนับสนุนจาก King Mongkut’s Institute of 
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การผลิตขั้นสูง สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั   
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รูปท่ี 5 การเปรียบเทียบสมรรถนะของระบบการบนัทึกขอ้มูลเชิงอตัราบิตผิดพลาดท่ี
ความหนาแน่นบิตขอ้มูลผูใ้ชเ้ท่ากบั 3 เทระบิตต่อตารางน้ิว  
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บทคัดย่อ 

บทความน้ีน าเสนอการประยุกต์ใช้โครงข่ายประสาทเทียมแบบ
คอนโวลูชันเพ่ือใช้เป็นตวัประมาณระดบัการอ่านนอกแทร็กของระบบ
บนัทึกแม่เหล็กแบบบิตแพทเทิร์นท่ีมีการอ่านขอ้มูลดว้ยหวัอ่านเด่ียวอ่าน
ขอ้มูลสองแทร็กท่ีซ่ึงเกาะขอ้มูลถูกจดัวางแบบเย้ือง เรามุ่งเน้นไปท่ีการ
ไดม้าซ่ึงแบบจ าลองของโครงข่ายประสาทเทียมและเทคนิคการลดขนาด
ของขอ้มูลอินพุตผา่นแผนภาพฮิสโตแกรมของสัญญาณอ่านกลบั ผลลพัธ์
ท่ีไดจ้ากการจ าลองระบบแสดงให้เห็นว่าตวัประมาณระดบัการอ่านนอก
แทร็กท่ีมีพ้ืนฐานมาจากโครงข่ายแบบคอนโวลูชันสามารถประมาณ
ระดับการอ่านนอกแทร็กได้ถูกต้องในทุก ๆ ระดับของการอ่านนอก
แทร็ก โดยให้เปอร์เซ็นตค์วามแม่นย  าในการท านายมากกว่า 90% ท่ีระดบั
สัญญาณรบกวนส่ือบนัทึกเท่ากบั 0% และ 5% นอกจากนั้นแลว้ยงัมีความ
ทนทานตอ่สัญญาณรบกวนอิเลก็ทรอนิกส์ดว้ย 

ค าส าคัญ: ระบบบันทึกแม่เหล็กแบบบิตแพทเทิร์น, หัวอ่านเด่ียว/อ่าน
สองแทร็ก, การอ่านนอกแทร็ก, โครงข่ายประสาทเทียมแบบคอนโวลูชนั 

Abstract 
This article presents an application of a convolutional neural 

network (CNN) for track misregistration (TMR) estimation on single-
reader/two-track reading (SRTR) bit-patterned magnetic recording 
(BPMR) systems. We focus on how to obtain a TMR estimator model 
for this system and the inputs size reduction technique which is the use 
of a readback signal histogram for reducing the complexity of the CNN 
model. Simulation results show that the proposed CNN-based TMR 
estimator can correctly estimate the TMR for all levels and also 
provides prediction accuracy above 90% under the media noise 0% and 
5% for all TMR levels. Moreover, it also shows that our proposed 
CNN-based TMR estimator has robustness against electronic noise. 

Keywords:  Bit-patterned magnetic recording, Track misregistration, 
Convolutional neural network. 

1.  บทน า 
ในปัจจุบนัการบนัทึกขอ้มูลในรูปแบบสัญญาณดิจิตอลเป็นท่ีนิยม

ใชง้านเป็นอย่างมากซ่ึงฮาร์ดดิสกไ์ดรฟ์ถือไดว่้าเป็นอุปกรณ์จดัเก็บขอ้มูล
ชนิดหน่ึงท่ีมีราคาต่อความจุของพ้ืนท่ีในการจัดเก็บข้อมูลต ่ าและ
ได้เปรียบเร่ืองราคาเมื่อเทียบกับอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลชนิดอ่ืน  ๆ ด้วย
ความตอ้งการพ้ืนท่ีความจุท่ีเพ่ิมสูงขึ้นจึงมีความจ าเป็นท่ีตอ้งพฒันาความ
หนาแน่นของขอ้มูลเชิงพ้ืนท่ี (Areal density, AD) ของฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์
ให้ สู งขึ้ น  ระบบบันทึกแม่ เหล็กแบบบิตแพทเทิ ร์น  (Bit-patterned 
magnetic recording, BPMR) เป็นหน่ึงในเทคโนโลยีการบนัทึกแม่เหล็ก
ในอนาคตท่ีสามารถให้ความจุเชิงพ้ืนท่ีมากว่า 1 เทอร์ราบิตต่อตารางน้ิว 
(Tbits/in2) โดยขอ้มูลจะถูกจดัเก็บลงบนเกาะขอ้มูล (Bit island) ซ่ึงท าจาก
วสัดุแม่เหล็กลอ้มรอบด้วยวสัดุท่ีไม่มีคุณสมบติัทางแม่เหล็ก  [1] ท าให้
สามารถเพ่ิมความจุได้มากกว่าเทคโนโลยีการบันทึกแบบตั้ งฉาก 
(Perpendicular magnetic recording, PMR) ท่ี ซ่ึ ง เป็ น เทคโนโลยีก าร
บนัทึกขอ้มูลในปัจจุบนั 

ในการเพ่ิม AD ของเทคโนโลยี BPMR ระยะห่างระหว่างเกาะ
ขอ้มูลจ าเป็นท่ีจะต้องถูกลดลงท าให้ระยะระหว่างแทร็กข้อมูลแคบลง 
ระบบจึงตอ้งเผชิญกับปัญหาการอ่านนอกแทร็ก (Track misregistration, 
TMR) อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ น่ีจึงเป็นความท้าทายในกระบวนการอ่าน
ขอ้มูลท่ีตอ้งควบคุมหัวอ่านให้บินอยู่เหนือแทร็กขอ้มูลท่ีตอ้งการให้ได ้
TMR เป็นปัญหาท่ีส าคญัเพราะส่งผลกระทบรุนแรงต่ออตัราบิตผิดพลาด 
(Bit-error-rate, BER) ในกระบวนการประมวลผลสัญญาณข้อมูล ปกติ
ปัญหาน้ีถูกแกไ้ขโดยระบบเซอร์โว (Servo system) ซ่ึงมีการบนัทึกขอ้มูล
บิตส่วนเกินเพ่ือควบคุมต าแหน่งของหัวอ่านท าให้สูญเสียพ้ืนท่ีจดัเก็บ
ขอ้มูลเพ่ิมขึ้น อย่างไรก็ตามไดม้ีการน าเสนอวิธีการประมาณระดบั TMR 
โดยอาศัยการใช้อัตราส่วนพลังงานของสัญญาณอ่านกลับท่ีได้จาก
กระบวนการอ่าน [2-3] โดยไม่จ าเป็นตอ้งบนัทึกบิตส่วนเกินและไดม้าซ่ึง
ความถูกตอ้งในการประมาณท่ีดีเยี่ยม  

อยา่งไรก็ตาม ในบทความน้ีเราไดน้ าเสนอการประยุกต์ใชโ้ครงข่าย
ประสาทเทียมแบบคอนโวลูชัน (Convolutional neural network, CNN) 
ในการประมาณระดับการอ่านนอกแทร็กจากแผนภาพฮิสโตแกรมของ
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สัญญาณอ่านกลับท่ีได้จากกระบวนการอ่านข้อมูลในระบบบันทึก
แม่ เหล็กแบบบิตแพทเทิ ร์นหัวอ่านเด่ียว/อ่านสองแทร็ก (Single-
reader/two-track reading BPMR, SRTR BPMR) แ ล ะ เท ค นิ คก ารล ด
ขนาดขอ้มูลอินพุตท่ีเขา้สู่โครงข่ายเพ่ือลดความซบัซ้อนของโครงข่ายดว้ย
การลดขนาดของแผนภาพฮิสโตแกรมเพ่ือให้ได้ค่าท่ีเหมาะสมในการ
ประมาณระดบั TMR ให้ไดค้วามถูกตอ้งมากท่ีสุด 

บทความน้ีแบ่งเน้ือหาออกเป็นส่วน ๆ ดงัน้ี ในหัวขอ้ท่ี 2 จะท าการ
กล่าวถึงช่องสัญญาณการอ่านขอ้มูลของระบบ SRTR BPMR ส่วนท่ี 3 จะ
กล่าวถึงตวัประมาณระดบั TMR โดยมีโครงข่ายประสาทเทียมแบบคอน
โวลูชันเป็นพ้ืนฐาน รวมถึงวิธีการเรียนรู้ของโครงข่ายประสาทเทียม 
ส่วนท่ี 4 เป็นการอภิปรายผลการท าแบบจ าลองส าหรับการประมาณ
ระดบัการอ่านนอกแทร็กท่ีไดจ้ากวิธีท่ีเราไดน้ าเสนอ และในส่วนท่ี 5 คือ
บทสรุปของบทความน้ี 
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รูปท่ี 2 แบบจ าลองช่องสัญญาณ SRTR BPMR พร้อมทั้งตวัประมาณระดบัการอ่านนอก
แทร็กท่ีมีโครงข่ายประสาทเทียมแบบคอนโวลูชนัเป็นพื้นฐาน 

2.  แบบจ าลองระบบ SRTR BPMR 
งานวิจยัช้ินน้ีศึกษาระบบ SRTR BPMR ซ่ึงเกาะขอ้มูลบนส่ือบนัทึก

ไดถู้กจดัวางแบบเย้ือง (Staggered) ภายใตค้วามหนาแน่นเชิงพ้ืนท่ีเท่ากบั 
3.0 Tbits/in2 ดังแสดงในรูปท่ี 1 ซ่ึงได้จากการจ าลองทางคอมพิวเตอร์ท่ี
ความละเอียด 0.25 × 0.25 nm2 ต่อหน่ึงพิกเซล เกาะขอ้มูลสีขาวและด า
เป็นตวัแทนบิตขอ้มูล 1 และ -1 ตามล าดับ เมื่อ Tx และ Tz = 14.5 nm คือ
คาบของบิตและระยะห่างระหว่างแทร็ก ตามล าดับ TMR คือ ระดับการ
อ่านนอกแทร็กท่ีเกิดขึ้นจริงในระบบ d = 10 nm คือ เส้นผ่านศูนยก์ลาง
ของเกาะขอ้มูล ในการอ่านขอ้มูลหัวอ่านจะถูกวางไวท่ี้ต าแหน่งก่ึงกลาง

ระหว่างแทร็กท่ีก าลังพิจารณาโดยแยกออกเป็นแทร็กคู่  (Even track) 
และแทร็กคี่  (Odd track) สัญญาณอ่านกลับท่ีอ่านได้จะถูกท าการชัก
ตวัอย่างขอ้มูลเกินจริง (Over-sampling) โดยมีคาบการชกัตวัอย่างเท่ากับ 
0.5Tx เพ่ือให้ได้ข้อมูลของทั้ งสองแทร็กข้างต้น สัญญาณรบกวนส่ือ
บนัทึกซ่ึงประกอบดว้ยความผนัผวนทางต าแหน่ง (Position fluctuation) 
และความผันผวนทางขนาดของเกาะข้อมูล (Size fluctuation) ได้ถูก
อธิบายไวใ้นสมการท่ี 1 และ 2 ตามล าดบั ดงัน้ี 

position fluctuation 100
p

L


=   (1) 

size fluctuation 100
d

d


=   (2) 

เมื่อ σp และ σd คือ ค่าความแปรปรวนของต าแหน่งและเส้นผ่านสูญกลาง
เกาะขอ้มูล ตามล าดบั ซ่ึงก าหนดให้มีการกระจายตวัแบบเกาส์เซียน L คือ 
ความยาวคาบของบิต และ d คือ เส้นผา่นศูนยก์ลางของเกาะขอ้มูล 

กระบวนการอ่านขอ้มูลแสดงตามช่องสัญญาณดังรูปท่ี 2 พิจารณา
ล าดับข้อมูลอินพุต ak ∈ {±1} ถูกแบ่งออกเป็นล าดับข้อมูลแทร็กคี่ ak,0 
และล าดับข้อมูลแทร็กคู่ ak,1 เพ่ือบันทึกลงบนส่ือบันทึก สัญญาณอ่าน
กลบั r(x,y) ท่ีเป็นฟังกช์นัของโคออร์ดิเนต x และ y ซ่ึงไดจ้ากการท าคอน
โวลูชนัสองมิติระหว่างค่าสภาพแม่เหล็กของแต่ละพิกเซลบนส่ือบนัทึก 
m(x,y) ∈ {±1} และฟังกช์นัผลตอบสนองของหวัอ่าน h(x,y) [4], สัญญาณ
อ่านกลบั r(x,y) สามารถอธิบายไดด้งัสมการท่ี 3 

( , ) ( , ) ( , ) .r x y m h x y d d     = − −   (3) 

สัญญาณอ่านกลับในโดเมนเวลา r(t) สามารถสร้างได้จาก r(t) = r(t, l) 
เมื่อ l คือ ต าแหน่งก่ึงกลางของฟังก์ชันผลตอบสนองของหัวอ่านใน
ทิศทางขวางแทร็ก และถูกรบกวนด้วยสัญญาณรบกวนเกาส์สีขาวแบบ
บวก (Additive white Gaussian noise, AWGN) จากนั้นจะถูกชักตวัอย่าง
เกินจริง ดงัน้ี rk = r(k, 0.5Tx) เพื่อให้ไดม้าซ่ึงสัญญาณ rk ท่ีจะถูกน าไปใช้
ในการประมาณค่าระดบั TMR ซ่ึงจะกล่าวในหวัขอ้ถดัไป 

3.  ตัวประมาณระดับการอ่านนอกแทร็กบนพื้นฐาน CNN 
หวัขอ้น้ีจะกล่าวถึงการประยกุตใ์ชโ้ครงข่ายประสาทเทียมแบบคอน

โวลูชันในการจ าแนกฮิสโตแกรมของสัญญาณอ่านกลับเพ่ือประมาณ
ระดบั TMR ในระบบ SRTR BPMR โครงข่ายคอนโวลูชนัเป็นโครงข่าย
ประสาทเทียมชนิดหน่ึงท่ีมีการเพ่ิมการค านวณในลกัษณะคอนโวลูชัน
เขา้ไปในโครงข่าย [5] โดยมีจุดเด่นในการสกัดคุณลักษณะส าคญัและ
สามารถจ าแนกประเภทรูปภาพได้พร้อมกนั โครงข่ายน้ีถูกใช้งานอย่าง
แพร่หลายในงานดา้นการวิเคราะห์ภาพ อาทิเช่น การรู้จ าภาพและวิดีโอ 
การจ าแนกภาพ การวิเคราะห์ภาพทางการแพทย ์เป็นตน้ จึงเหมาะกบัการ
ประยุกต์ใช้ในการเรียนรู้พฤติกรรมของสัญญาณท่ีถูกแปลงให้ เป็น
รูปภาพ 
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รูปท่ี 3 ส่วนประกอบของตัวประมาณระดับการอ่านนอกแทร็กบนพื้นฐานของ CNN 
(CNN-based TMR estimator) 
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รูปท่ี 4 โครงสร้างของโครงข่ายคอนโวลูชนัในตวัประมาณระดบัการอ่านนอกแทร็ก 
 

รูปท่ี 3 แสดงส่วนประกอบของตัวประมาณระดับการอ่านนอก
แทร็ก บนพ้ืนฐานของ CNN ท่ีน าเสนอ (CNN-based TMR estimator) ใน
การประมาณระดับการอ่านนอกแทร็ก  T  R สัญญาณอ่านกลับ rk ท่ีมี
ความยาวบิต N  เท่ากบั 4096 ถูกแยกออกเป็นสัญญาณล าดบัคี่และคู่แทน
ดว้ย rk,0 และ rk,1 ตามล าดบั จากนั้นแต่ละสัญญาณจะถูกแปลงให้เป็นภาพ
ฮิสโตแกรมของสัญญาณคี่และสัญญาณคู่ในท่ีน้ีแทนด้วย H0 และ H1 

ตามล าดับ โดยใช้กระบวนการสร้างฮิสโตแกรมอย่างง่าย  อันดับของ
อันตรภาคชั้นและความถี่จะถูกเก็บจากการหาค่าต ่าสุดและสูงสุดใน
สัญญาณจากนั้ นแบ่งอันตรภาคชั้นออกเป็น 100 ชั้น และนับจ านวน
ความถี่ของบิตสัญญาณอ่านกลบัท่ีมีค่าอยูใ่นช่วงของอนัตรภาคชั้นนั้น ๆ 
ในการสร้างภาพฮิสโตแกรม อนัดบัแรกรูปขนาด สูง 250 และกวา้ง 100 
พิกเซลจะถูกสร้างขึ้น โดยแต่ละพิกเซลมีค่าเป็น 0 (แทนดว้ยสีขาว) โดย
แกนนอนของภาพแทนอนัตรภาคชั้นส่วนแกนตั้งแทนจ านวนความถี่ พิก
เซลในแต่ละคอลมัน์ของภาพน้ีจะถูกเปลี่ยนเป็นค่า 1 (แทนดว้ยสีด า) ตาม
จ านวนความถี่ท่ีสอดคลอ้งกบัอนัตรภาคชั้นนั้น ๆ (สีของฮิสโตแกรมใน
รูปท่ี 3 ถูกท าให้ผกผนัเพื่อง่ายต่อการสังเกตุ) H0 และ H1 จะถูกลดขนาดลง
ดว้ยเทคนิค Bicubic interpolation ได้ฮิสโตแกรมท่ีผ่านการลดขนาด ใน
ท่ีน้ีแทนด้วย H´0 และ H´1 ตามล าดับ จากนั้นขอ้มูลทั้งสองจะถูกน ามา
รวมกนัเป็นรูปเดียว H´ ก่อนส่งไปยงั CNN เพ่ือให้ง่ายต่อการเรียนรู้และ
ลดความซับซ้อนของโครงข่าย ซ่ึงการหาค่าท่ีเหมาะสมส าหรับขนาด
อินพุตจะถูกกล่าวในภายหลงั โดยค่าประมาณระดับการอ่านนอกแทร็ก 
แบบซอฟต์ T  Rsoft ซ่ึงได้จากโครงข่ายคอนโวลูชนัจะผ่านเขา้สู่ฟังก์ชัน
การตรวจวดัระดบั (Threshold function) เพ่ือให้ไดค้่าประมาณระดบัการ
อ่านนอกแทร็กของระบบในท่ีน้ีแทนดว้ย T  R 

รูปท่ี 4 แสดงโครงสร้างของโครงข่ายคอนโวลูชนั ซ่ึงประกอบดว้ย 
ชั้ นอินพุต ชั้ นคอนโวลูชัน  4 ชั้ น และชั้ นเอาต์พุตซ่ึงเช่ือมโยงแบบ
สมบูรณ์ (Fully-connected) กับชั้นก่อนหน้า มี 1 นิวรอล (Neuron) ท า
หน้าเป็นเอาต์พุต อินพุต  H´จะผ่านชั้ นคอนโวลูชันทั้ ง 4 ท่ีมีความ
เหมือนกันทุกชั้นเพ่ือสกัดคุณลกัษณะส าคญัของรูปภาพด้วยเคอร์นอล

จ านวน 32 ตวั ท่ีมีขนาด 3×3 จากนั้นคุณลกัษณะส าคญัของรูปภาพท่ีได้
จะถูกส่งผา่นฟังกช์นั ReLU ซ่ึงเป็นฟังกช์นักระตุน้แสดงดงัสมการท่ี 4 

 0 for 0
( )

for 0

x
f x

x x


=


, (4) 

จากนั้ น เอาต์ พุตของฟังก์ชันกระตุ้นจะผ่านการลดขนาดลงด้วย
กระบวนการ max-pooling ด้วยเคอร์นอลขนาด 2×2 ก่อนถูกกส่งไปยงั
ชั้นเอาตพุ์ตผา่นการเช่ือมโยงแบบสมบูรณ์ 

ค่าประมาณระดบัการอ่านนอกแทร็กแบบซอฟต ์T  Rsoft ของระบบ 
SRTR BPMR ถู กค าน วณ ท่ี เอ าต์ พุ ต นิ วรอลด้วยสมก ารถดถอย 
(Regression) โดยมีค่าผิดพลาดก าลังสองเฉลี่ยคร่ึงหน่ึง  (haft-mean-
square error) เป็นฟังก์ชันสูญ เสีย (Loss function) เอาต์พุตนิวรอลมี
ฟังก์ชันเอกลักษณ์ก าหนดด้วย f(x) = x ท าหน้าท่ีเป็นฟังก์ชันกระตุ้น 
Adam algorithm ถูกใช้ในการปรับค่าน ้ าหนักและ bias ในโครงข่ายโดย
ค่าขนาดของ minibatch ถูกก าหนดเท่ากบั 32 จ านวนรอบการเรียนรู้และ
อตัราการเรียนรู้ถูกก าหนดให้เท่ากบั 80 และ 0.0001 ตามล าดบั 

ขอ้มูลท่ีใช้ในการเรียนรู้ของโครงข่ายประสาทเทียมคือสัญญาณ
อ่านกลับ  rk จากระบบ SRTR BPMR จ านวน 5,200 สัญญาณโดยการ
จ าลองทางคอมพิวเตอร์ท่ีระดับ  TMR ต่าง ๆ โดยก าหนดค่าสัญญาณ
รบกวนส่ือบนัทึกเท่ากบั 0% และระดับสัญญาณรบกวนอิเล็กทรอนิกส์
เท่ากับ 5 10 15 20 และ 25 dB ซ่ึงค่าอัตราส่วนสัญญาณต่อสัญญาณ
รบกวน  (Signal-to-noise ratio, SNR) สามารถก าหนดดั ง น้ี  SNR = 
10log10 (A/σ2) เมื่อ A คือ ค่าระดับอ่ิมตัวของสัญญาณท่ีค านวณได้จาก
เกาะขอ้มูลบนส่ือบนัทึกแบบวงกลม และ σ คือ ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของ
สัญญาณรบกวน 

ในการหาขนาดท่ีเหมาะสมของ H´0 และ H´1 ท่ีป้อนเข้าสู่ CNN 
ของตวัประมาณระดบัการอ่านนอกแทร็กบนพ้ืนฐานของ CNN เราไดท้ า
การป้อนฮิสโตแกรมของสัญญาณอ่านกลบัจากขอ้มูลเรียนรู้ขนาดตั้งแต่ 
5×5 ถึง 40×40 พิกเซล จากนั้ นเก็บค่าเปอร์เซ็นต์ความถูกต้องในการ
ท านาย (Validation accuracy) ค่าผิดพลาดก าลังสองเฉลี่ย (Root-mean-
square error, RMSE) และเวลาในการเรียนรู้ดังแสดงในรูปท่ี 5 โดยใช้
สัดส่วนขอ้มูลทดสอบต่อขอ้มูลเรียนรู้เท่ากับ 1:5 ในท่ีน้ีเราเลือกขนาด
ของอินพุตเท่ากับ 15×15 พิกเซล โดยพิจารณาจากค่าความถูกตอ้งท่ีมาก
ท่ีสุดและให้ RMSE ท่ีน้อยท่ีสุด จึงท าให้ขนาดอินพุตท่ีเขา้สู่ CNN มีค่า
เท่ากบั 15×15×2 = 450 ซ่ึงน้อยกว่าการใชส้ัญญาณอ่านกลบัทั้งสัญญาณ 
(ขนาดอินพุตเท่ากับ 4096) โดยเราจะใช้ค่าขนาดอินพุตดังกล่าวในการ
ประมาณระดบั TMR 

4.  ผลของการท าแบบจ าลอง 
หัวข้อน้ีแสดงประสิทธิภาพการประมาณระดับ  TMR ของตัว

ประมาณระดบัการอ่านนอกแทร็กบนพ้ืนฐานของ CNN โดยท าการป้อน
ขอ้มูลส าหรับทดสอบจ านวน 46,800 สัญญาณท่ีถูกสร้างภายใตส้ัญญาณ
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รบกวนส่ือบนัทึกเท่ากบั 0% 5% และ 10% ท่ีระดบั SNR เท่ากบั 5 10 15 
20 25 และ 30 dB และท่ีระดบั TMR เท่ากบั -3 ถึง 3 nm (เพ่ิมขึ้นทีละ 0.5 
nm) ซ่ึงคิดเป็น 9 เท่าของข้อมูลเรียนรู้ โดยใช้ในการเก็บค่าเปอร์เซ็นต์
ความถูกตอ้ง ค่า T  Rsoft ท่ีประมาณไดจ้ะถูกน ามาคิดค่าเปอร์เซ็นตค์วาม
ถูกตอ้งดงัสมการท่ี 5 

 
ˆTMR - TMR

(%) 100 100

TMR

accuracy
soft

= −  , (5) 

เมื่อ TMR คือ ค่าระดบัการอ่านนอกแทร็กจริงของชุดขอ้มูลอ่านกลบั รูป
ท่ี 6 แสดงเปอร์เซ็นต์ความถูกตอ้งในการประมาณระดับการอ่านนอก
แทร็กท่ีไดจ้ากตวัประมาณระดบัการอ่านนอกแทร็กบนพ้ืนฐานของ CNN 
ภายใต้ระดับสัญญาณรบกวนอิเล็กทรอนิกส์และสัญญาณรบกวนส่ือ
บนัทึกต่าง ๆ จะเห็นได้ว่าท่ีระดับสัญญาณรบกวนส่ือบนัทึกเท่ากับ 0% 
และ 5% วิธีท่ีน าเสนอให้ค่าความถูกตอ้งเกิน 90% และท่ีระดับสัญญาณ
รบกวนส่ือบนัทึกเท่ากับ 10% ให้ค่าความถูกตอ้งเกิน 80% ซ่ึงผลลพัธ์ท่ี
ได้จากวิธีการน้ีมีความทนทานต่อ SNR โดยอาจกล่าวได้ว่าเปอร์เซ็นต์
ความถูกตอ้งท่ีไดไ้ม่ขึ้นกบัระดบั SNR 

 
รูปท่ี 5 กราฟเปรียบเทียบระหว่างขนาดอินพุต H´ เทียบกับความถูกต้อง ค่าผิดพลาด
ก าลงัสองเฉลี่ย และเวลาในการเรียนรู้ 
 

 
รูปท่ี 6 เปอร์เซ็นต์ความถูกต้องในการประมาณระดับการอ่านนอกแทร็กท่ีได้จากตัว
ประมาณระดบัการอ่านนอกแทร็กบนพื้นฐานของ CNN ท่ีระดบัค่า SNR ต่าง ๆ 

ย่ิงไปกว่านั้นแลว้เมื่อผ่านค่า T  Rsoft ในฟังก์ชนัการตรวจวดัระดับ
เพื่อตดัสินใจค่าประมาณระดบัการอ่านนอกแทร็ก T  R ให้สอดคลอ้งกบั
ค่า TMR ค่าเปอร์เซ็นต์ความถูกตอ้งท่ีได้จากการเปลี่ยนค่า T  Rsoft เป็น 
T  R ในสมการท่ี 5 เท่ากบั 100% ในทุกกรณี 

5.  บทสรุปของบทความ 
เทคโนโลยีบิตแพทเทิร์นสามารถเพ่ิมความจุขอ้มูลของฮาร์ดดิสก์

ไดรฟ์ได้เป็นอย่างมาก ด้วยระยะห่างระหว่างแทร็กขอ้มูลท่ีแคบ  ท าให้

ระบบตอ้งเผชิญกับปัญหาการอ่านนอกแทร็ก บทความน้ีเราจึงได้เสนอ
การประมาณค่าระดบัการอ่านนอกแทร็กในระบบบนัทึกแม่เหลก็แบบบิต

แพทเทิร์นหัวอ่านเด่ียว/อ่านสองแทร็กจากฮิสโตแกรมของสัญญาณอ่าน

กลบัโดยใชโ้ครงข่ายคอนโวลูชัน ซ่ึงจากการทดลองพบว่าวิธีท่ีน าเสนอ

ให้ค่าเปอร์เซ็นต์ความถูกต้องท่ี ยอดเยี่ยมซ่ึงไม่แปรผันกับสัญญาณ

รบกวนท่ีเปลี่ยนไป และสามารถน าไปต่อยอดเพ่ือการแกไ้ขผลกระทบท่ี
เกิดจากปัญหาการอ่านนอกแทร็กต่อไปในภายหลงั 
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การพัฒนาระบบอัจฉริยะส าหรับการบริบาลลูกไก่แรกเกิดด้วยระบบสมองกลฝังตัว 
The Development of Smart System for The Care of Newborn Chicks with an Embedded System 

ลัญฉกร นิลทรัตน์  1 ศรัณย์ ณรงค์กูล  2 และสมศักดิ์ อรรคทิมากูล1 

1 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้พระนครเหนือ 1518 ถนนประชาราษฎร์ เขตบางซ่ือ กรุงเทพมหานคร 10800                    
2 คณะเทคโนโลยอีุตสาหกรรม มหาวิทยาลยัราชภฏัสงขลา 160 ถนนกาญจนวนิช อ าเภอเมือง สงขลา 90000  

                                          

 

 
บทคัดย่อ 

บทความน้ีเป็นการน าเสนอการพัฒนาระบบอจัฉริยะส าหรับการ
บริบาลลูกไก่แรกเกิดดว้ยระบบสมองกลฝังตวั โดยจะแบ่งการด าเนินงาน
ออกเป็น 3 ส่วนได้แก่ 1) การออกแบบระบบสมองกลฝังตัว  2) การ
ออกแบบแอปพลิเคชันสมาร์ทโฟน  และ3) การออกแบบโครงสร้าง
ตน้แบบ  ซ่ึงจากการทดสอบระบบต่าง ๆ พบว่า ระบบที่พฒันาขึ้นสามารถ
ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถติดตาม ตรวจสอบ แจ้งเตือน 
สามารถแสดงข้อมูลให้ เกษตรกรได้ทราบสถานะแบบ Real-Time         
เพิ่มอตัราการรอคชีวิต อีกทั้งยงัช่วยลดต้นทุน เพิ่มผลผลิตอ านวยความ
สะดวกในการบริหารจดัการ ลดแรงงานให้กบัเกษตรกรอีกดว้ย 

ค าส าคัญ: อิเล็กทรอนิกส์อจัฉริยะ, เกษตรอจัฉริยะ, ระบบสมองกลฝังตวั 

Abstract 
This paper presents the development of smart system for the care of 

newborn chicks with an embedded system. The operation is divided into         
3 parts: 1) Embedded System Design 2) Smartphone Application Design and             
3) Prototype Structure Design. From testing various systems, it was found 
that the developed system can be used effectively, able to monitor, monitor, 
alert, and display information to farmers in real-time status, increasing the life 
expectancy rate. It also helps reduce costs. Increase productivity, facilitate 
management. Reduce labor for farmers as well. 

Keywords:  Smart Electronics, Smart Agriculture, Embedded system 

1. บทน า 

ฟาร์มเกษตรอจัฉริยะหรือฟาร์มที่มีการจัดการอย่างถูกต้องแม่นย  า 
(Smart Farm/ Precision Farm) จัดเป็น นวตักรรมใหม่ของการเกษตรใน
ยุคดิจิตอล ปัจจุบนัระบบการผลิตปศุสัตว์ได้ก้าวเขา้สู่ระบบการผลิตเชิง
อุตสาหกรรมที่มีการน าความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเข้ามาประยุกต์ใช้
อย่างแพร่หลาย เพื่อเพิ่มผลผลิตและผลก าไรที่มากขึ้น ประเทศไทยเป็น
ประเทศที่มีการส่งออกผลิตภัณฑ์จากไก่เป็นอันดับต้นๆของโลก [1]      

จากงาน วิจัยขอ ง World Resources Institute (WRI) ได้ค าดการณ์ ว่ า
ประชากรโลกจะเพิ่มสูงขึ้นเป็น 10 พนัลา้นคนในปี 2050 และจะส่งผลต่อ 
ความต้องการอาหารที่เพิ่มสูงขึ้ น โดยความต้องการอาหารจะเพิ่มขึ้ น     
ร้อยละ 56 จากปี 2010 รวมถึงผู้บริโภคในปัจจุบันต้องการอาหาร              
ที่มีคุณภาพ สะอาด ปลอดภัย และดีต่อสุขภาพ นั่นท าให้เกษตรกรต้อง
ผลิตเน้ือสัตว์ให้เพียงพอ และเหมาะสมต่อความต้องการของผูบ้ริโภค     
ซ่ึงในปัจจุบนัเกษตรกรได้มีการน าเทคโนโลยีเขา้มาประยุกต์ใช้ในฟาร์ม
เลี้ ยงสัตว์หรือที่เรียกกันว่า Smart Livestock นั่นเอง [2] การท าฟาร์มไก่
อัจฉริยะนั้นเป็นการน าเทคโนโลยีที่ทันสมัย ทั้ งระบบคอมพิวเตอร์        
การส่ือสาร ระบบเซนเซอร์และเทคโนโลยีชีวภาพมาผสมผสานกบัการท า
เกษตรกรรม เพื่อท าให้การดูแลบริหารจดัการง่ายขึ้นและยงัช่วยประหยดั
แรงและ ประหยดัเวลาใหแ้ก่เกษตรกร [3] 

ดงันั้นบทความน้ีจึงน าเสนอระบบอจัฉริยะส าหรับการบริบาลลูกไก่
แรกเกิดดว้ยระบบสมองกลฝังตวั โดยการปรับสภาพแวดลอ้มในโรงเรือน
ให้เหมาะสม สามารถติดตาม ตรวจสอบ แจ้งเตือนระดับอุณหภูมิภายใน
โรงเรือน โดยระบบสามารถแสดงขอ้มูลให้เกษตรกรไดท้ราบสถานะแบบ 
Real-Time  เพิ่มอตัราการรอคชีวิตของไก่ตั้งแต่แรกเกิดจนถึง 4 สัปดาห์  
ซ่ึงเป็นระยะที่ไก่อ่อนแอ ไม่แข็งแรง อีกทั้งยงัช่วยลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต
อ านวยความสะดวกในการบริหารจดัการ ลดแรงงานให้กบัเกษตรกร 

 

2. ทฤษฎีและงานท่ีเกี่ยวข้อง 
2.1 อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ (Smart Electronics) 

อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะคืออุปกรณ์ เคร่ืองใช้ต่างๆ ที่ ติดตั้ งระบบ    
สมองกลฝังตวั เพื่อให้มีคุณสมบตัิใหม่ และสามารถส่ือสารระหว่างกนัอย่าง
อิสระผ่านอินเทอร์เน็ตในทุกส่ิง [4]  ปัจจุบนัมีการน าเทคโนโลยี Internet of 
Things (IoT) มาประยุกต์ใช้งาน และสามารถพฒันาได้หลากหลายในทุก ๆ 
ดา้นยกตวัอย่าง เช่น ระบบเมืองอจัฉริยะ (Smart-City) [5] ระบบบา้นอจัฉริยะ
(Smart Home) [6] ระบบพลังงานอัจฉริยะ (Smart Energy) [7]   อ าคาร
ส านักงานอัจฉริยะ (Smart Building) [8] ระบบการดูแลสุขภาพ (Health 
Care) [9] ระบบโลจิตติกส์ (Logistics) [10] รวมถึงระบบการเกษตร
อจัฉริยะ (Smart Agriculture) [11]  
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2.2 เกษตรอัจฉริยะ (Smart Agriculture)  
เป็นการท าเกษตรรูปแบบใหม่ โดยใชเ้ทคโนโลยีต่าง ๆ ที่มีความแม่นย  า

สูง เข้ามาช่วยในการท างาน โดยให้ความส าคัญกับความปลอดภัยต่อ
ผู้บริโภค ส่ิงแวดล้อม และเป็นการใช้ทรัพยากรให้คุ ้มค่ าที่ สุด โดย
องค์ประกอบส าคัญในการท าฟาร์มเกษตรอจัฉริยะจะต้องมี 3 ด้านด้วยกัน
ได้แก่ 1) การระบุต าแหน่งพื้นที่เพาะปลูก 2) การแปรวิเคราะห์ขอ้มูลที่ตรง
กับระยะเวลาของการเพาะปลูกพืช และ 3) การบริหารจัดการพื้นที่โดยใช้
เทคโนโลยีที่เหมาะสม ไม่ส้ินเปลืองทรัพยากร และต้องเขา้กับการเพาะปลูก
พืชในชนิดนั้น ๆ จากการศึกษาพบว่า ภาพรวมของระบบนิเวศของเกษตร
อจัฉริยะจะมีส่วนประกอบที่ส าคญั 4 ส่วนดว้ยกนั ไดแ้ก่ 1) การเก็บรวบรวม
ขอ้มูล 2) การถ่ายโอนข้อมูลผ่านอุปกรณ์ IoT 3) การวิเคราะห์ขอ้มูล และ      
4) การแสดงผลและการจดัการขอ้มูลผ่านแอพพลิเคชัน่ [12] แสดงดงัรูปที่ 1 

 

 
 

รูปที่ 1 ภาพรวมของระบบนิเวศเกษตรอจัฉริยะ 
 

ทั้ งน้ีย ังสามารถจ าแนกเทคโนโลยีที่ เกี่ยวข้องกับเกษตรอัจฉริยะ          
ได้ 8 ด้าน ดังน้ี 1) ระบบติดตามสภาพอากาศ 2) ระบบโรงเรือนอัจฉริยะ        
3) ระบบบริหารจัดการผลผลิต 4) ระบบตรวจสอบและการจัดการปศุสัตว์     
5) ระบบเกษตรแม่นย  า 6) โดรนเพื่อการเกษตร 7) การวิเคราะห์เชิงพยากรณ์
ทางการเกษตร และ8) ระบบบริหารจดัการฟาร์มแบบครบวงจร [13]  ดังนั้น
การท าเกษตรอจัฉริยะส่งผลให้ผลิตภณัฑ์ทางเกษตรมีคุณภาพสูงที่สามารถ
เพิ่มมูลค่าและปลอดภยั 

 

3. ขั้นตอนการด าเนินงาน 

การพฒันาระบบอจัฉริยะส าหรับการบริบาลลูกไก่แรกเกิดดว้ยระบบ
สมองกล ฝั งตัว  จะแบ่ งก ารด า เนิ น งาน ออก เป็ น  3  ส่ วน ได้แ ก่                      
1) การออกแบบระบบสมองกลฝังตัว  2) การออกแบบแอปพลิเคชัน
สมาร์ทโฟน และ3) การออกแบบโครงสร้างต้นแบบ ซ่ึงจะอธิบายในแต่
ละส่วนดงัต่อไปน้ี 
3.1 การออกแบบระบบสมองกลฝังตัว 

ในส่วนน้ีจะเป็นการออกแบบระบบสมองกลฝ่ังตัวของระบบอัจฉริยะ
ส าหรับการบริบาลลูกไก่ฯ ซ่ึงจะแบ่งการด าเนินการออกเป็น 2 ส่วนได้แก่       

1) การออกแบบวงจรฮาร์ดแวร์ ที่ประกอบไปด้วยเซนเซอร์ DHT 22 ที่จะท า
หน้าที่วดัค่าอุณหภูมิ และค่าความช่ืนสัมพัทธ์ในโรงเร่ือน เพื่อวัดค่าภายใน
โรงเรือน และส่งไปควบคุมให้มีความเหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของลูกไก่ 
และมีการแจ้งค่าต่าง ๆ  ผ่านทางแอปพลิเคชัน Line Notify เพื่อให้เกษตรกร
ผู้ดูแลได้ทราบสถานะแบบ Real-Time  ซ่ึงหากค่าอุณหภูมิอยู่ในช่วงที่ไม่
เหมาะสม ระบบควบคุมก็จะส่ังให้มีการปรับค่าอุณหภู มิ ด้วยหลอดไฟ           
ท าความร้อนเพื่อสร้างอุณหภูมิให้มีความอบอุ่น ซ่ึงค่าที่เหมาะสมในแต่ละช่วง
วยัของไก่แรกเกิด 1-7วันจะอยู่ ที่ 32-34 องศา อายุ 8-15 วนั จะอยู่ที่30-32องศา 
และอายุ16-30วัน จะอยู่ที่ 28-30 องศา ในส่วนการให้อาหารจะมีการความคุม
การให้อาหารให้มีความเหมาะสมตามระยะเวลา และปริมาณที่พอเหมาะด้วย
เซอร์โวมอเตอร์ อีกทั้งยงัมีเซนเซอร์อลัตร้าโซนิค เบอร์ HC-SR04 ท าหน้าวดั
ปริมาณอาหาร หากปริมาณอาหารต ่ากว่าค่าที่ก าหนด ก็จะมีการแจง้เตือน ผ่าน
ทางแอปพลิเคชัน Line Notify และบอกสถานะผ่าน Blynk แอปพลิเคชันไปยงั
เกษตรกรผูดู้แลไดท้ราบ ซ่ึงจะแสดงภาพรวมของระบบดงัรูปที่ 2  

 
 

 

รูปที่ 2  ภาพรวมของระบบ 
 

3.2 การออกแบบแอปพลิเคชันสมาร์ทโฟน 

       การออกแบบแอปพลิเคชัน  Blynk ของระบบอัจฉริยะส าหรับการ
บริบาลลูกไก่ฯ เพื่อแสดงสถานะและควบคุมการท างาน แสดงดงัรูปที่ 3 
 

 

รูปที่ 3 แอปพลิเคชนั Blynk บนสมาร์ทโฟน 

INPUT OUTPUT 

145

ECTI-CARD 2022 “Technology for Innovator Community”



 

3.3 การออกแบบโครงสร้างต้นแบบ 

ในส่วนน้ีแสดงการออกแบบโครงสร้างต้นแบบของระบบอัจฉริยะ
ส าหรับการบริบาลลูกไก่ฯ โดยโครงสร้างจะมีขนาดความยาว 85 ซม. 
ความกวา้ง 30 ซม. ท่อล าเรียงอาหารขนาด 3 น้ิว ยาว 20 ซม. และความ
ยาวของขา 15 ซม. ใช้ไม้และแผ่นอะคริลิคเป็นโครงสร้าง และติดตั้ ง   
เซอร์โวมอเตอร์ท าหน้าจ่ายอาหาร และติดตั้งเซนเซอร์อลัตร้าโซนิค เบอร์ 
HC-SR04 อยู่ส่วนบนท าหน้าวัดปริมาณอาหารในถงับรรจุอาหาร และ      
มีหลอดความร้อน และหลอดส่องสว่าง บริเวณดา้นหน้าของชุดจ่ายอาหาร
ท าหน้าให้แสงสว่าง และความอบอุ่นที่เหมาะสมแก่ลูกไก่ แสดงดงัรูปที่ 4 

 
 

 
 
 

 

 
 

รูปที่ 4 โครงสร้างตน้แบบของระบบ 

4. ผลการทดลอง 
การทดลองในครั้ งน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อทดสอบการท างานของระบบ

อัจฉริยะส าหรับการบริบาลลูกไก่ฯ  โดยแบ่งการทดสอบออกเป็น              
4 ขั้นตอนดังน้ี  1) ทดสอบการเช่ือมต่ออุปกรณ์ที่ได้ติดตั้ งกับระบบ

อินเทอร์เน็ต 2) ทดสอบระบบเซนเซอร์  3) ทดสอบระบบการควบคุม
อุณหภูมิในโรงเรือน และ 4) ทดสอบระบบการแจง้เตือนผ่านแอปพลิเค

ชนั Line Notify และการท างานใน Blynk แอปพลิเคชัน ซ่ึงในทดสอบใน
ครั้ งน้ีผูวิ้จยัรับความอนุเคราห์จากคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลยั

ราชภฏัสงขลา ในการติดตั้งระบบที่พฒันาขึ้น โดยใช้เวลาในการทดสอบ
จ านวน 1 สัปดาห์ ผลการทดสอบ พบว่า ระบบสามารถเช่ือมต่อเข้ากับ

เครือข่ายอินเทอร์เน็ตแบบไร้สาย ผ่านบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์     

Node MCU ESP8266 แ ล ะส าม ารถ รั บ ค่ าอุ ณ ห ภู มิ แ ล ะค วาม ช้ื น              
จากเซนเซอร์ DHT 22 เพื่อส่งขอ้มูลไปยงั Blynk Server แสดงค่าบนแอป

พลิคชนั Blynk  ซ่ึงระบบที่พฒันาขึ้นสามารถท างานได้ตามเงื่อนไข แสดง
การทดสอบการท างานในรูปที่ 5-6 ตามล าดบั  

 
รูปที่ 5 ทดสอบระบบเซนเซอร์ในโรงเรือน 

 

 
รูปที่ 6 ทดสอบระบบแสดงสถานะบนแอปพลิเคชนั Blynk 

 

ในรูปที่ 7 เป็นการทดสอบระบบการควบคุมอุณหภูมิในโรงเรือน   

ผลการทดสอบพบว่า หลอดไฟให้ความอบอุ่นสามารถท างานได้ตาม
เงื่อนไขที่ก าหนดไว ้ตามช่วงวยัของไก่ กล่าวคือไก่แรกเกิด 1-7 วนัจะอยู่   

ที่ 32-34 องศา ไก่อายุ 8-15 วนั จะอยู่ที่ 30-32องศา และไก่อายุ16-30 วนั      
จะอยู่ที่ 28-30 องศา โดยจะควบคุมการท างานผ่านโมดูลรีเลยเ์พื่อควบคุม
การท างานของหลอดไฟให้ความอบอุ่น แสดงผลการทดสอบในรูปที่ 7  

 

รูปที่ 7 ทดสอบระบบการควบคุมอณุหภูมิในโรงเรือน 
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รูปที่ 8 ทดสอบระบบการแจง้เตือนผ่านแอปพลิเคชนั Line Notify 

 

 

 

 
 

รูปที่ 9 แสดงการตั้งเวลาบนแอปพลิเคชนั Blynk 
 

ในรูปที่ 8 เป็นการทดสอบระบบการวดัปริมาณอาหารและการให้
อาหาร โดยใช้เซนเซอร์อลัตร้าโซนิค เบอร์ HC-SR04 ในการตรวจสอบ
ปริมาณของอาหาร ซ่ึงผูวิ้จยัไดก้ าหนดเงื่อนไข ให้มีการตรวจสอบปริมาณ
ของอาหารในภาชนะจะตอ้งมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 35 ซม. และในส่วน
ของปริมาณอาหารที่ให้ จะมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 0.97-1 กรัมต่อครั้ ง โดยผูดู้แล
สามารถก าหนดระยะเวลาไดผ่้านทาง Blynk แอปพลิเคชัน ดงัแสดงในรูป
ที่ 9  และหากปริมาณอาหารน้อยกว่าค่าที่ก าหนดไว ้ระบบจะแสดงสถานะ
ของอาหารผ่านทาง Blynk แอปพลิเคชนั และแจง้เตือนไปยงัแอปพลิเคชัน 
Line Notify ของเกษตรกรผู้ดูแลเพื่อเพิ่มปริมาณอาหารในภาชนะบรรจุ
ต่อไป 

 

5. สรุปผลการทดลอง 
จากการพัฒนาระบบอัจฉริยะส าหรับการบริบาลลูกไก่แรกเกิดฯ       

ที่ ผู ้ วิจัยพัฒน าขึ้ น จะแบ่ งก ารด า เนิ น งานออก เป็น  3  ส่ วนได้แ ก่                   
1) การออกแบบระบบสมองกลฝังตัว  2) การออกแบบแอปพลิเคชัน
สมาร์ทโฟน  และ3) การออกแบบโครงสร้างต้นแบบ โดยระบบที่
พัฒนาขึ้ นสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  สามารถติดตาม 
ตรวจสอบ แจ้งเตือน สามารถแสดงข้อมูลให้เกษตรกรได้ทราบสถานะ
แบบ  Real-Time  เพิ่ มอัตราการรอค ชี วิต  อี กทั้ งย ัง ช่วยลดต้นทุ น             
เพิ่มผลผลิต อ านวยความสะดวกในการบริหารจัดการ ลดแรงงานให้กับ
เกษตรกรอีกดว้ย 

 
 
 

เอกสารอ้างอิง 

[1] เบญจภา คงสุข. “การพัฒนานวัตกรรมในการจัดการฟาร์มเลี้ ยงไก่
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อุปกรณ์เพิม่ประสิทธิภาพการนอนหลบัต้นทุนตํ่า 

Low-cost Continuous Positive Airway Pressure Machine 
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บทคดัย่อ 

บทความน้ีนาํเสนอ การออกแบบอุปกรณ์เพ่ิมประสิทธิภาพขณะนอน

หลบัตน้ทุนตํ่า สาํหรับผูท่ี้มีภาวะหยดุหายใจขณะหลบัจากการอุดกั้นของ

ของทางเดินหายใจส่วนบน อุปกรณ์น้ีมีฟังกช์นัช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพ และ

ติดตามการนอนหลบั แรงดนัอากาศของอุปกรณ์จะข้ึนอยูก่บัสญัญาณ

ผิดปกติจากเซ็นเซอร์ออกซิเจน และ อตัราการเตน้ของหวัใจ อากาศจะไหล

เขา้สู่หนา้กากช่วยหายใจขณะนอนหลบั และ ควบคุมโดยไมโครคอน-

โทรลเลอร์ อุปกรณ์แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนแรกเป็นส่วนประมวลผล

ซ่ึงประกอบดว้ยหนา้กากช่วยหายใจและหน่วยแสดงผล ความดนัอากาศ

คาํนวณจากขอ้มูลออกซิเจนในเลือดและอตัราการเตน้ของหวัใจ นอกจากน้ี 

อุปกรณ์ดงักล่าวยงัสามารถเพ่ิมออกซิเจนไดม้ากข้ึนดว้ยถงัออกซิเจนขนาด

เล็ก ออกซิเจนจะถูกผสมเขา้กบัอากาศในกรณีท่ีตรวจพบออกซิเจนในเลือด

ตํ่า ขอ้มูลการออกซิเจนในเลือดและอตัราการเตน้ของหวัใจขณะนอนหลบั

ของผูใ้ชง้านจะผูบ้นัทึกไวบ้นแอปพลิเคชนัมือถือ เพ่ือใชป้ระโยชน์ในการ

วินิจฉยัเพ่ิมเติมต่อไป  

คาํสําคญั: อตัราการเตน้ของหวัใจ ปริมาณออกซิเจนในกระแสเลือด 

ไมโครคอนโทรลเลอร์  

 
Abstract 

This research presents a low-cost continuous positive airway 

pressure (CPAP) device for a person who has obstructive sleep 

apnea syndrome. This device provides the sleepiness assistant 

function to enhance and sleep monitoring. The device produces 

high-pressure air depending on the abnormal signals from oxygen 

and heart rate sensors. The air flows to the respirator mask while 

sleeping and is manipulated by a microcontroller. The device is 

divided into two parts: The first part is a processing part which 

consists of a respirator mask and the display unit. The air pressure 

is calculated based on the blood oxygen and heart rate data. In 

addition, the device can provide more oxygen by a small oxygen 

canister. The oxygen has mixed in the air in case low blood oxygen 

was detected. The data is recorded during the sleeping of a person 

for further diagnostic by using mobile application. 

Keywords: Heart rate, Blood oxygen, Microcontroller  

1. บทนํา 

เน่ืองด้วยปัญหาการนอนหลบัของผูค้นในปัจจุบนั คนไทยประมาณ 

25% มีปัญหาการนอนกรน เกิดจากทางเดินหายใจช่วงบนมีการอุดตนัเป็น

ระยะตลอด การนอนหลบั และผูท่ี้มีอาการกรนหนักจนหายใจติดขดั เกิด

ภาวะหยดุหายใจเป็นช่วงๆ ร่างกายขาดอากาศเป็นระยะๆ ซ่ึงผูท่ี้มีปัญหาน้ี

จะมีความเส่ียงท่ีจะเป็นโรคความดนัโลหิตสูงมากกว่าคนปกติ 1.5-2.5 เท่า 

โรคหัวใจขาดเลือดมากกว่าคนปกติ 2-4 เท่า และ โรคหลอดเลือดในสมอง

มากกวา่คนปกติ 2 เท่า [1] 

 
รูปท่ี 1 แสดงรูปหลอดลมส่วนบนก่อนและหลงัใชง้านเคร่ือง CPAP [2] 

 

อาการดังกล่าวน้ีโดยรวมเรียกว่า โรคหยุดหายใจขณะหลับ โดยมี

สาเหตุจากการอุดตนั พบในคนไทยประมาณ 5% หรือประมาณ 3 ลา้นคน 

ซ่ึงเป็นเหตุทาํให้เกิดภาวะนอนหลบัไม่เพียงพอซ่ึงส่งผลกระทบสุขภาพ

อย่างมาก กระทบต่อกระบวนการคิด พกัผ่อนน้อยอาจส่งผลกระทบต่อ

กระบวนการคิด ขาดสมาธิ ความสามารถในการเรียนรู้การตอบสนองลดลง 

และ อาจจะเป็นสาเหตุของการเกิดอุบติัเหตุ จากการหลบัใน อีกทั้งการหยดุ

หายใจขณะหลบัยงันาํไปสู่ปัญหาดา้นสุขภาพมากมาย ไดแ้ก่ โรคหัวใจวาย 

โรคหัวใจและหลอดเลือด หัวใจล้มเหลว หัวใจเต้นผิดจงัหวะ ความดัน

โลหิตสูง โรคหลอดเลือดสมอง และเบาหวาน การนอนหลบัไม่เพียงพอยงั

ส่งผลทาํให้ระบบภูมิคุม้กนัไม่สามารถผลิตสารเคมีท่ีช่วยป้องกนัเช้ือโรค

ได ้เป็นเหตุของโรคแทรกซอ้นอีกดว้ยซ่ึงทั้งหมดท่ีกล่าวมาขา้งตน้เป็นเหตุ

มาจากการนอนหลบัท่ีไม่มีประสิทธิภาพ 

เคร่ือง CPAP เป็นเคร่ืองมือสาํคญัในการรักษาสุขภาพการนอนหลบั 

(Therapy sleeping) ดว้ยการเพ่ิมความดนัอากาศให้สูงกว่าปกติเพ่ือเปิดผนงั

กลา้มเน้ือท่ีอุดทางเดินหายใจ ให้ปริมาณออกซิเจนเขา้สู่ร่างกายไดเ้พ่ิมข้ึน

ในขณะนอนหลับดังแสดงในรูปท่ี 1 ปัจจุบนัค่าใช้จ่ายสําหรับ CPAP มี

ราคาประมาณ 3-4 หม่ืนบาท แต่ถ้าเป็นแบบอตัโนมติั (Auto-PAP) หรือ

ความดนั 2 ระดบั (BI-PAP) ราคาจะสูงข้ึนเป็น 2 – 3 เท่าตวั ในงานวิจยัน้ีเรา
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จึงคิดคน้อุปกรณ์ CPAP แบบตน้ทุนตํ่า แต่มีคุณสมบติัใกล้เคียงกบัเคร่ือง

ในทอ้งตลาด เพ่ือให้สามารถเขา้ถึงเคร่ือง CPAP ไดง่้ายข้ึน  

2. ทฤษฎแีละหลกัการทีเ่กีย่วข้อง 

2.1 หลกัการวดัความอิม่ตวัของออกซิเจนในเลือด  

การวดัความอ่ิมตวัของออกซิเจนในหลอดเลือดแดง (SpO2) เป็นการ

วดัฮีโมโกลบินท่ีจบักบัก๊าซออกซิเจนต่อปริมาณฮีโมโกลบินทั้งหมดใน

เลือด ค่าปกติอยู่ท่ี 98-99% หากวดั SPO2 ได้น้อยกว่า 90% ส่งผลให้ทาํให้

ร่างกายไดรั้บออกซิเจนไม่เพียงพอ จนเกิดภาวะพร่องออกซิเจนจากการติด

เช้ือท่ีระบบหายใจอาจส่งผลถึงโรคปอดบวมได ้นอกจากจะช่วยเฝ้าระวงั

โรคโควิด-19 แล้ว การวดัระดับออกซิเจนในเลือดยงัช่วยแพทยวิ์นิจฉัย

ผูป่้วยท่ีมีความเส่ียงของภาวะหยุดหายใจขณะนอนหลบั และปัญหาอ่ืนๆ 

เบ้ืองตน้ได ้[3] 

Pulse oximetry เป็นวิธีการวัดความอ่ิมตัวของออกซิเจนในเลือด 

(SpO2) ด้วย spectrophotometry โดยหลกัการท่ีว่าสารแต่ละชนิดจะมีย่าน

การดูดกลืนแสง (absorption spectrum) แตกต่างกัน เป็นวิธี non-invasive 

สามารถวดัค่าความอ่ิมตวัของออกซิเจนในเลือดโดยอาศยัแสง 2 ความยาว

คล่ืน คือ red light (660 nm) และ infrared light (940 nm)  

Pulse oximeter ประกอบด้วย 2 ส่วนคือ sensor และ processor and 

display unit ส่วนท่ีเป็นsensor มี 2 ด้าน ด้านหน่ึงเป็น light emitting diode 

(LED) ซ่ึงจะปล่อยแสง 2 ความยาวคล่ืนสลบักนั ส่วนดา้นท่ีอยูต่รงขา้มจะมี 

photodiode ท่ีสามารถวดัความเขม้ของแสงท่ีส่งผ่านมา สัญญาณท่ีส่งผ่าน

มาจะถูกกรองและขยายและแสดงบนหน้าจอแสดงผลในท่ีสุด โดยมี 

microprocessor เป็นตวัควบคุม [4]   

2.2 หลกัการทาํงาน Blynk Applications   

Blynk Server เป็น IoT CLOUD ซ่ึงจะรับค่าจาก IoT Node หรือตัว

อุปกรณ์ IoT โดยเช่ือมต่อผ่านอินเทอร์เน็ตสามารถส่งข้อมูลหากันได้

โดยตรง ทาํให้การเช่ือมต่อระหว่างอุปกรณ์กบัแอปพลิเคชนับสมาร์ทโฟน

สามารถทาํไดอ้ยา่งง่ายและสามารถใชง้านไดทุ้กท่ีท่ีมีอินเทอร์เน็ต [5] 

2.3 อุปกรณ์หลกัทีใ่ช้งาน 

โมดูล MAX30100 Pulse Heart Rate Sensor HR Sensor เป็นเคร่ืองวดั

ความอ่ิมตวัของออกซิเจนในเลือด และอตัราการเตน้ของหวัใจ 

ประกอบดว้ยไฟ LED สองดวง เคร่ืองตรวจจบัแสง เลนส์ปรับแสง และตวั

ประมวลผลสญัญาณแอนะล็อก ท่ีมีสญัญาณรบกวนตํ่าเพ่ือตรวจจบั

ออกซิเจนในเลือดและอตัราการเตน้ของหวัใจ  

MG996R Servo Motor การรวมมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง (DC Motor) 

เข้ากับวงจรควบคุม โดยความแตกต่างท่ีสําคญัของเซอร์โวมอเตอร์กับ

มอเตอร์แบบอ่ืน ๆ คือเซอร์โวมอเตอร์จะรู้ตาํแหน่งท่ีตวัเองอยู่ และสั่ง

เปล่ียนตาํแหน่งโดยการเปล่ียนองศาได ้ใชแ้รงดนัไฟฟ้า 5V และมีองศาการ

หมุนท่ี 0 ถึงประมาณ 200 องศา  

บอร์ด Wemos D1 R1 ESP8266 เป็นบอร์ดท่ีพัฒนา ESP8266 โดย

สามารถใช้งานไดเ้หมือนกบั NodeMCU สามารถใช้งาน Arduino IDE ใน

การพฒันาโปรแกรมได ้สามารถเช่ือมต่อกบัคอมพิวเตอร์ผ่านพอร์ต USB 

ไดโ้ดยตรง 

 LCD (Liquid Crystal Display) ซ่ึงเป็นจอท่ีทํามาจากผลึกคริสตัล

เหลว หลกัการคือดา้นหลงัจอจะมีไฟส่อง เม่ือมีการปล่อยกระแสไฟฟ้าเขา้

ไปกระตุน้ท่ีผลึก ก็จะทาํให้ผลึกโปร่งแสง ทาํให้แสงท่ีมาจากไฟ Backlight 

แสดงข้ึนมาบนหนา้จอ ส่วนอ่ืนท่ีโดนผลึกปิดกั้นไวจ้ะไม่สวา่ง  

พดัลมแรงเหว่ียง (Centrifugal fan) หรือพดัลมหอยโข่ง มีช่ือมาจาก

ลักษณะการทาํงานของลม เป็นพดัลมท่ีทาํงานตามทิศทางการไหลของ

อากาศผ่านพดัลม ลักษณะพดัลมแรงเหว่ียงลมจะเกิดจากการหมุนของ

ใบพดั จะเกิดจากตน้กาํลงัจากภายนอก ทั้งพลงังานจากมอเตอร์ไฟฟ้า 

Blynk เป็นแอปพลิเคชนัท่ีใชส้าํหรับอุปกรณ์ IoT ซ่ึงเป็นแอปพลิเคชนั

สาํเร็จรูปสามารถนาํมาใชง้าน โดยไม่ตอ้งเขียนแอปใดๆ โดย Blynk เป็น

ซอฟตแ์วร์แบบ Open Source สามารถใชง้านไดฟ้รีไม่เสียค่าใชจ่้าย สามารถ

เช่ือมต่ออุปกรณ์ต่างๆกบัอินเทอร์เน็ตเช่น ESP8266, ESP32, NodeMCU 

หรือ Raspberry Pi รองรับระบบ IOS และ Android 

รูปท่ี 2 บล็อกไดอะแกรมของอุปกรณ์เพ่ิมประสิทธิภาพการนอนหลบั

ตน้ทุนตํ่า 

3. การออกแบบและสร้าง 

3.1 การออกแบบและโครงสร้างโดยรวม 

ผูจ้ดัทาํไดอ้อกแบบให้ผูใ้ช้งานสามารถใช้งานไดโ้ดยง่ายไม่ซับซ้อน 

การทาํงานของอุปกรณ์เพ่ิมประสิทธิภาพการนอนหลับต้นทุนตํ่ าโดย

แผนภาพการเช่ือมต่อการทาํงานของอุปกรณ์เพ่ิมประสิทธิภาพการนอน

หลบัตน้ทุนตํ่าดงัแสดงในรูปท่ี 2 ใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ Wemos D1 R1 

เป็นอุปกรณ์ประมวลผลหลกัใช้ชิป ESP-8266EX ในการเช่ือมต่อสัญญาณ

อินเตอร์เน็ตไร้สาย ความถ่ี 2.4 GHz โดยรับค่าจาก MAX30100 Pulse Heart 

Rate Sensor สําหรับตรวจจบัค่าออกซิเจนในเลือด และอตัราการเตน้ของ

หัวใจ สามารถแสดงผลไปยงั แอปพลิเคชนั Blynk จอแสดงผล LCD ของ

อุปกรณ์จะแสดงค่าชีพจรการเตน้ของหัวใจ พร้อมทั้งแสดงค่าออกซิเจน
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ภายในกระแสเลือด ความแรงของพดัลมแรงเหว่ียงเป็นหน่วย cmH2O และ

โหมดการทาํงานของอุปกรณ์ทุกรูปแบบ และยงัสามารถดูขอ้มูลท่ีแสดง

ขา้งตน้ผา่นแอปพลิเคชนั Blynk  

3.2 การทํางานของอุปกรณ์อุปกรณ์เพิ่มประสิทธิภาพการนอน

หลบั 

การทาํงานของอุปกรณ์เพ่ิมประสิทธิภาพการนอนหลบั เร่ิมตน้จาก

การเปิด Wi-Fi และ ติดต่อระบบ Blynk Server เพ่ือเร่ิมตน้ในการตั้งเวลาให้

ตรงกบัฐานเวลาในเครือข่าย เซนเซอร์จะทาํการวดัค่าอตัราการเตน้ของ

หวัใจ เพ่ือตรวจสอบวา่ตาํแหน่งท่ีนาํเซนเซอร์มาวดัสามารถวดัค่าไดแ้ม่นยาํ

และคงท่ีหรือไม่ หลงัจากไดต้าํแหน่งท่ีคงท่ีแลว้ อุปกรณ์จะแยกฟังกช์นัการ

ทาํงานอยู ่ 2 รูปแบบ คือ รูปแบบท่ีสามารถเปิดหรือปิดการใชง้านกระป๋อง

ออกซิเจน และ รูปแบบท่ีสามารถควบคุมความแรงของ Blower ดว้ยตวัเอง

หรือปรับเปล่ียนตามค่าของออกซิเจนในกระแสเลือด  รวมทั้งการแสดงผล

บนหนา้จอ LCD และบน Application Blynk เพ่ือดูขอ้มูลยอ้นหลงัท่ีเก็บไว้

ขณะนอนหลบั ดงัแสดงใน Flowchart รูปท่ี 3 

 
รูปท่ี 3 ผงัการทาํงานของอุปกรณ์เพ่ิมประสิทธิภาพการนอนหลบัตน้ทุนตํ่า 

 

4. ผลการทดลอง 

4.1 การทดสอบความแม่นยาํของ Sensor Max30100 

เปรียบเทยีบกบั Pulse oximeter 

ทาํการทดสอบความถูกตอ้งและแม่นยาํของ Sensor Max30100 กบั

เคร่ือง pulse oximeter โดยติดตั้ง Sensor เขา้กบัหนา้กากออกซิเจนดงัแสดง

ในรูปท่ี 4 เพ่ือให้คลา้ยกบัการนอนหลบัจริงมากท่ีสุด โดยแต่ละคร้ังทาํการ

ทดสอบตรวจจบั 50 รอบ โดยแต่ละรอบจะทาํการตรวจจบั SPO2 รอบละ 10 

คร้ัง และ นาํค่า SPO2 ท่ีวดัไดจ้าก Sensor Max30100 ทั้งหมด 10 คร้ัง นาํมา

หาค่าเฉล่ียเพ่ือเปรียบเทียบกบั เคร่ือง Pulse Oximeter ในทอ้งตลาด เพ่ือทาํ

การหาเปอร์เซ็นตค์วามคลาดเคล่ือน 

 
รูปท่ี 4 แสดงการทดสอบ Sensor max30100 
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รูปท่ี 5 ปริมาณ SpO2 จาก Sensor max30100 และ Pulse Oximeter 

 

ค่ าความคล าดเค ล่ื อน  SpO2  ของ sensor Max30100 แ ล ะ  pulse 

oximeter ทั้ง 50 ค่า หาได้จากสมการท่ี (1) และ นําค่าท่ีได้ทั้ ง 50 ค่า มา

พล็อตไดแ้สดงดงักราฟรูปท่ี 5 

2 2

2

( ) (max 30100) 100
( )

SpO pulse oximeter SpO
SpO pulse oximeter

−
×         (1) 

เม่ือนาํค่าจากรูปท่ี ทั้ง 50 ค่ามาหาค่าเฉล่ีย จะไดค้่าความคลาดเคล่ือน

เฉล่ียประมาณ 1.47 % 

 
รูปท่ี 6 ระบบควบคุมชุดอดัอากาศจาก Blower  

 

4.2 การทดสอบแรงดนัของ Blower ขณะใช้งาน 

ระบบอดัอากาศของเคร่ือง CPAP ท่ีออกแบบจะใชชุ้ดพดัลมแรงดนั

สูง (Blushless Blower) โดยควบคุมความแรงของพดัลมดว้ยเทคนิค Pulse 

Width Modulation (PWM) จากการโปรแกรมดว้ยไมโครคอนโทรลเลอร์ดงั

แสดงในรูปท่ี 6 โดยทดสอบท่ีความแรงทั้งหมด 4 ค่าดงัน้ี 25,50,75,100 

เปอร์เซ็นตข์อง PWM ออกแบบการทดลองโดยใชท้่อบรรจุนํ้ าและต่อเขา้

กบั blower ท่ีปลายดา้นหน่ึง สงัเกตและวดัระดบันํ้าท่ีเปล่ียนแปลงจากระดบั

อา้งอิง ทาํการทดสอบทุกค่าท่ีกล่าวไวข้า้งตน้ตามลาํดบั บนัทึกผล และ

ตําแหนงของ sensor 
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พล็อตกราฟระหว่างระดบัแรงดนั (cmH2O) [6] และ ค่าบิต PWM ดงัแสดง

ในรูปท่ี 6  
 

ตารางที่ 1 เปรียบเทียบค่าแรงดนัและกระแสพร้อมกบั Duty Cycle ท่ีไดจ้าก 

Blower  

Duty Cycle (%) Voltage (V) Amplitude (A) 
25 2.76 0.36 
50 5.54 0.65 
75 8.41 1.01 

100 11.39 1.42 
 

จากตารางท่ี 1 แสดงค่า แรงดนัไฟฟ้า (V) และ ค่ากระแสไฟฟ้า (A) 

จากการปรับค่า Duty cycle (%) ท่ีทดสอบทั้งหมด 4 ค่า คือ 25,50,75,100 

จะพบว่า ค่าแรงดนัไฟฟ้า(V) และ ค่ากระแสไฟฟ้า (A) แปรผนัตรงกบัค่า 

Duty cycle (%) ท่ีเพ่ิมข้ึน 

 
รูปท่ี 6 แสดง Duty cycle ของ PWM ท่ี 25%,50%,75%,100%  

 
รูปท่ี 7 การทดลองความดนั (cmH2O) ท่ี Duty cycle 100% 
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รูปท่ี 8 ระดบัความดนัอากาศ (cmH2O)และค่า Duty Cycle (%) 
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รูปท่ี 9 อตัราการไหลของอากาศ (Liters/min) และค่า Duty cycle (%) 

4.3 การทดสอบการทาํงานของ Oxygen suit system 

อุปกรณ์เพ่ิมประสิทธิภาพการนอนหลบัตน้ทุนตํ่า จะมีการออกแบบ

Oxygen Suit เพ่ิมเติมทั้งน้ีเพ่ือรักษาเสถียรภาพการนอนหลบั กรณีท่ี 

ตรวจสอบไดว้่ามีค่าออกซิเจนในเลือดตํ่าผิดปกติ ระบบจะสามารถทาํการ

เติมออกซิเจน (Oxygen Booster) ใหก้บัผูใ้ชไ้ดท้นัที โดยการทดสอบชุด 

Oxygen Suit โดยเร่ิมจากการทดสอบ Sensor ในการตรวจพบความผิดปกติ

ของค่าปริมาณออกซิเจนในกระแสเลือด (SpO2) ระบบจะสัง่การให้กด

กระป๋องออกซิเจนดว้ย Servo motor โดยมีการทาํงานของ Oxygen Suit จะ

แสดงไวด้งัรูปท่ี 10 (ก) และ รูปท่ี 10 (ข) และ (ค) แสดงสญัญาณควบคุม 

Servo กรณีไม่ปล่อยกระป๋อง Oxygen และ กดกระป๋อง Oxygen ตามลาํดบั 

 
(ก) 

18cm 
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(ข) 

 
(ค) 

รูปท่ี 10 (ก) ภาพรวม Oxygen Suit System 

(ข) สญัญาณควบคุม Servo กรณีไม่ปล่อยกระป๋อง Oxygen 

(ค)สญัญาณควบคุม Servo กรณีกดกระป๋อง Oxygen  
 

เม่ือระบบ Oxygen Suit ทาํงาน ระบบจะทาํการเติมออกซิเจนบริสุทธ์ิ

ผสมกบัอากาศจาก Blushless Blower โดยการเพ่ิมปริมาณออกซิเจนนั้น

สามารถวดัไดจ้ากปลายท่อของหน้ากากออกซิเจน โดยการทดสอบวดั

ปริมาณออกซิเจนในอากาศ ก่อนและหลงัการทาํงานของชุด Oxygen Suit 

ดงัรูปท่ี 11 (ก) และ (ข) ตามลาํดบั  

 

  
(ก) 

(ข) 

รูปท่ี 11 การวดัปริมาณออซิเจน (ก) เม่ือระบบ Oxygen Suit ไม่ทาํงาน (ข) 

เม่ือระบบ Oxygen Suit ทาํงาน 
 

จากรูปท่ี 11 แสดงการทาํงานของชุด Oxygen Suit ทาํหนา้ท่ีเพ่ิมปริมาณ

ออกซิเจนในอากาศโดยใช ้ Oxygen Meter CY-12C [6] ในการวดั เพ่ือเพ่ิม

ออกซิเจนในเลือด (SpO2) ใหก้บัผูใ้ชง้านเม่ือตรวจพบปริมาณออกซิเจนใน

กระแสเลือด (SpO2) ผิดปกติ โดยรูป (ก) แสดงปริมาณออกซิเจนก่อนท่ีชุด 

Oxygen Suit ทาํงาน มีปริมาณออกซิเจนในอากาศท่ี 21.1% และรูป (ข) 

แสดงปริมาณออกซิเจนหลงัท่ีชุด Oxygen Suit ทาํงาน 3 คร้ัง คร้ังละ1 วินาที 

มีปริมาณออกซิเจนในอากาศท่ี 29.3% 

 
รูปท่ี 12 โมเดลจาํลอง 3D เคร่ือง Low Cost CPAP 

 

เม่ือนาํอุปกรณ์ทั้งหมดมาต่อร่วมกนั จะแสดงดงัรูปท่ี 12 โดยระบบจะมี

โครงสร้างท่ีกระทดัรัด เคล่ือนยา้ยง่าย เหมาะสาํหรับพกพาไปในท่ีต่างๆ 

และ เม่ือออกซิเจนกระป๋องหมด ก็สามารถซ้ือออกซิเจนกระป๋องตาม

ทอ้งตลาดมาใส่ได ้หรือหาก ไม่ตอ้งการฟังกช์นัของ Oxygen Suit ระบบก็ยงั

ก็สามารถทาํงาน เป็น CPAP ไดป้กติ 
 

4.4 ผลการทดลองการเช่ือมต่อระหว่างอุปกรณ์และ Blynk  

Blynk เ ป็นแพลตฟอร์มท่ีสามารถใช้ได้กับสมาร์ทโฟนทั้ งใน

ระบบปฏิบัติการ iOS และ Android โดยการควบคุมการใช้งานผ่าน

โปรแกรม Arduino ใช้ Template ID, Device Name และ AuthToken แสดง

ในรูปท่ี 13 เพ่ือเช่ือมและแสดงตวัตนกบัตวัแอปพลิเคชนั  ผา่นทางเครือข่าย

อินเตอร์เน็ต Wi-Fi สามารถกาํหนดกราฟิกรูปแบบการใช้งานได้เอง โดย

ฟังกช์นัการทาํงานจะแสดงขอ้มูลท่ีไดรั้บจากอุปกรณ์แลว้นาํมาแสดงผลใน
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รูปแบบของกราฟเพ่ือสะดวกในการติดตามผล สามารถกาํหนดช่วงเวลา

ของกราฟไดห้ลายช่วงเวลา เช่นแบบ Real time  รายนาที รายชัว่โมง รายวนั 

รายเดือนเพ่ือง่ายในการติดตามผลยอ้นหลงั โดยขอ้มูลท่ีนาํมาแสดงคือ ค่า

อตัราการเตน้ของหัวใจและ ค่าออกซิเจนภายในกระแสเลือด ดงัแสดงใน

รูปท่ี 14 

รูปท่ี 13 แสดง Template ID, Device Name และ AuthToken 

 
(ก) 

 
(ข) 

รูปท่ี 14 หนา้จอแสดงผลบน Application Blynk 

(ก) สภาวะปกติของ SpO2  (ข)   สภาวะผิดปกติของ SpO2 

 

กติตกิรรมประกาศ 

ขอขอบคุณ ภาควิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม สถาบนัเทคโนโลยีพระ

จอมเกล้าลาดกระบัง ท่ีอนุเคราะห์เคร่ืองมือ สถานท่ี และสนับสนุน

งบประมาณตลอดการดาํเนินงาน ผูจ้ดัทาํรู้สึกซาบซ้ึงในความกรุณาของทุก

ท่านเป็นอยา่งเป็นอยา่งยิง่ จึงกราบขอบพระคุณไวใ้นโอกาสน้ี 

6. สรุป 

งานวิจยัน้ีเป็นการออกแบบ และ สร้างอุปกรณ์เพ่ิมประสิทธิภาพการ

นอนหลบัตน้ทุนตํ่า (Low-cost Continuous Positive Airway Pressure 

Machine) โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือช่วยเหลือผูป้ระสบปัญหานอนกรนและ

หยดุหายใจขณะนอนหลบั ให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน และ มีประสิทธิภาพ

ใกลเ้คียงกบัเคร่ือง CPAP ตามทอ้งตลาด แต่มีราคาท่ีถูกกวา่ และ เม่ือ

เปรียบเทียบกบังาน Low-cost CPAP อ่ืนๆ [7] ยงัมีการเพ่ิมฟังกช์นัเก็บ

ขอ้มูล ค่าอตัราการเตน้ของหวัใจ ออกซิเจนในกระแสเลือด ระหวา่งนอน

หลบั และยงัสามารถเพ่ิมระดบัออกซิเจนให้กบัผูใ้ชง้าน ผา่น Oxygen Suit 

โดย Application Blynk สามารถเปิดดูขอ้มูลไดแ้บบ Real time และดูขอ้มูล

ยอ้นหลงัเพ่ือติดตามผลความเปล่ียนแปลงระหวา่งก่อนใชแ้ละหลงัใชเ้คร่ือง

เพ่ือใชเ้ป็นขอ้มูลในการรักษาต่อไป 
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บทคดัย่อ 

บทความนี: นําเสนอ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื<อส่งเสริมการ

เรียนรู้สําหรับวิชาสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ด้วยระบบบนชิป  มี

วตัถุประสงคห์ลกั คือ นาํระบบบนชิปมาประยกุตใ์ชเ้พื<อเป็นสื<อทางดา้น

เทคโนโลยีสํ าห รับ ส่งเส ริมการเรียน รู้ในรายวิชาสถาปัตยกรรม

คอมพิวเตอร์ และเพื<อการประเมินผลการเรียนรู้จากการประยกุตใ์ชเ้ทคนิค

ดงักล่าว ผลลพัธ์จากการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื<อส่งเสริมการเรียนรู้ 

ส่งผลให้นักศึกษามีคะแนนเฉลี<ยสูงขึ:นถึงร้อยละ 74.50 และสามารถทาํ

ความเขา้ใจเนื:อหาไดง่้ายขึ:นพร้อมทั:งไดส้มัผสักบัเทคโนโลยจีริง 

คําสําคัญ : เทคโนโลยี เพื< อ ส่งเส ริมการเรียน รู้  วิชาสถาปัตยกรรม

คอมพิวเตอร์ ระบบบนชิป 

Abstract 

This research presents the technology-assisted learning for 

computer architecture course with system-on-chip. The aims of a 

research are implementation of technology-assisted learning for 

computer architecture course with system-on-chip and evaluation of 

student learning in the computer architecture course evaluation. Results 

from using the technology-assisted learning implementation show that an 

average of student scores increases to 74.50% and can help to understand 

this course through the real-technology. 

Keywords:  Technology-assisted Learning, Computer Architecture 

Course, System-on-chip 

1. บทนํา 
เทคโนโลยีเพื<อส่งเสริมการเรียนรู้ (Technology-assisted learning: 

TAL) เป็นสื<อกลางหรือรูปแบบการเรียนการสอนสมยัใหม่ที<สําคญัช่วย

เสริมสร้างแรงบนัดาลใจและสภาพแวดลอ้มในการเรียนรู้ระหว่างผูเ้รียน

และผูส้อนในรายวิชาทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ [1] ในศตวรรษที<  21 

ผูส้าํเร็จการศึกษาทางดา้นวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต จะตอ้งมีความสามารถ

ในการนําความรู้มาประกอบอาชีพ  มีทักษะการคิด การสื< อสาร และ

สามารถแก้ปัญหาทางวิศวกรรมด้วยการใช้เครื< องมือทางวิศวกรรมที<

ทนัสมยั ดงันั:นการเรียนการสอนในปัจจุบนัควรเป็นแบบผูเ้รียนลงมือทาํ 

(Active learning) จะส่งเสริมให้เกิดทกัษะการแก้ปัญหาและการทาํงาน

เป็นทีม [2] 

ในปัจจุบันการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื<อส่งเสริมการเรียนรู้ใน

ศาสตร์ต่างๆ เป็นที<นิยมจาํนวนมาก ไดแ้ก่ การประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยเีพื<อ

ส่งเสริมการเรียนรู้วิชาสมองกลฝังตวัด้วยบอร์ดคอมพิวเตอร์ขนาดเล็ก

หลายชนิด [1] จากผลการวิจยันักศึกษามีคะแนนเฉลี<ยสูงถึงร้อยละ 77 

งานวิจยัถดัมาได้ออกแบบเกมส์ Serious+ เป็นสื<อที<เป็นเทคโนโลยีเพื<อ

ส่งเสริมการเรียนรู้ [3] ซึ< งเกมส์ใชเ้ป็นศูนยก์ลางการเรียนรู้อย่างอิสระ มี

กิจกรรมต่างๆ เพื<อสร้างแรงบนัดาลใจในการเรียนรู้ และสภาวะแวดลอ้ม

การทาํงานร่วมกนั และงานวจิยัการประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยเีพื<อส่งเสริมการ

สอนและการเรียนรู้สาํหรับสถาบนัการจดัการการเงิน [4] ดว้ยเทคโนโลยี

เวบ็ไซตที์<ออกแบบจากผูส้อนส่งผลใหผู้เ้รียนรู้สามารถเขา้ใจภาพรวมของ

การเรียนรู้ 

การเรียนการสอนวิชาสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ เป็นเนื:อหาทาง

ฮาร์ดแวร์และสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ในขอบเขตองคค์วามรู้ของสาขา

คอมพิวเตอร์ 5 สาขาวิชา ที<ปรากฏในมาตรฐานคุณวุฒิระดบัปริญญาตรี 

สาขาคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2552 [5] ซึ< งหลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ของประเทศไทยนั:น มีการเรียนการสอน

วิชาดงักล่าวในเชิงทฤษฎีดว้ยการบรรยายเพียงอย่างเดียว ในยุคปัจจุบนั

อาจส่งผลใหผู้เ้รียนหรือนกัศึกษาเกิดความเบื<อหน่ายและไม่สอดคลอ้งกบั

ยคุสมยัที<สามารถเขา้ถึงเทคโนโลยไีดอ้ยา่งสะดวก ยกตวัอยา่งเช่น การใช้

เทคโนโลยีโลกเสมือนจริง (Virtual reality technology) และมีงานวิจยัที<

สร้างเครื< องมือระบบออกแบบร่วมกันสําหรับการฝึกปฏิบัติของวิชา

สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ [6] เพื<อใหผู้เ้รียนไดฝึ้กปฏิบติัการออกแบบตวั

ประมวลผล และส่วนควบคุมฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์ต่างๆ เบื:องตน้ 

ระบบบนชิป  (System-on-chip: SoC) เป็นสถาปัตยกรรมของตัว

ประมวลผลของคอมพิวเตอร์สมยัใหม่ ดว้ยการออกแบบและสร้างขึ:นเพื<อ

ประมวลผลงานเฉพาะดา้น มุ่งเนน้ประสิทธิภาพดา้นการประมวลผลและ

การใช้พลังงานที< เหมาะสม  มีขนาดเล็กซึ< งเป็นการออกแบบร่วมกัน

ระหว่างฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์  [7]  สามารถพบได้ในอุปกรณ์  
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ตารางที' 1 แผนการประเมินผลการเรียนรู้วิชาสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ 

สัปดาห์ที* การประเมินผลการเรียนรู้ 
สัดส่วนของการประเมินผล 

(ร้อยละ) 

2-7 และ 11-15 แบบฝึกหดั 20 

9 และ 15-16 รายงานและการนาํเสนอ 20 

3 และ 12 สอบยอ่ย 10 

8 สอบกลางภาค 25 

17 สอบปลายภาค 25 

 

อิเลก็ทรอนิกส์สมยัใหม่ เช่น สมาร์ตโฟน (Smartphone) แทบ็เลต็ (Tablet) 

คอม พิ ว เต อ ร์ แบ บพ กพ า  (Laptop) รวมทั: งบ อ ร์ดท ดลอ ง ต่ างๆ 

(Development board) 

วตัถุประสงคข์องงานวิจยัการประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยเีพื<อส่งเสริมการ

เรียนรู้สําหรับวิชาสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ด้วยระบบบนชิปนี:  แบ่ง

ออกเป็น 2 ขอ้ ไดแ้ก่ 1) นาํระบบบนชิปมาประยกุตใ์ชเ้พื<อเป็นสื<อทางดา้น

เทคโนโลยีสํ าห รับ ส่งเส ริมการเรียน รู้ในรายวิชาสถาปัตยกรรม

คอมพิวเตอร์  และ  2) เพื< อการประเมินผลการเรียน รู้ของรายวิชา

สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์จากการนาํเทคนิคการเรียนการสอนแบบนาํ

เทคโนโลยเีพื<อส่งเสริมการเรียนรู้มาประยกุตใ์ช ้
 

2. วชิาสถาปัตยกรรมคอมพวิเตอร์ 
วิชาสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ หลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต 

สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ.2558 [8] คณะ

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา รหัสวิชา 

CPE3221 สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ (Computer Architectures) เรียน 3 

หน่วยกิต ประเภทของรายวิชาเป็นกลุ่มฮาร์ดแวร์และสถาปัตยกรรม

คอมพิ ว เตอ ร์  มีค ําอ ธิบายรายวิชา  คือ  สถาปัตยกรรมของระบบ

คอมพิวเตอร์ หน่วยประมวลผลกลาง หน่วยประมวลผลทางคณิตศาสตร์ 

ระบบอินพุตและเอาตพ์ุต หน่วยความจาํ การติดต่อหน่วยทาํงานยอ่ย การ

จัดการคําสั<งแบบขนาน  สถาปัตยกรรมสายท่อ  ระบบกระจาย การ

ออกแบบระบบตวัประมวลผล การวิเคราะห์และมาตรวดัประสิทธิภาพ

ของระบบคอมพิวเตอร์ มีการจดัการแผนการสอนทั:ง 15 สปัดาห์ ดงัรูปที< 1 

แผนการประเมินผลการเรียนรู้ของวิชาสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์

แบ่งออกเป็น 5 ส่วน จากสดัส่วนของการประเมินผลร้อยละ 100 ดงัตาราง

ที< 1 ไดแ้ก่ แบบฝึกหดัร้อยละ 20 รายงานและการนาํเสนอร้อยละ 20 สอบ

ยอ่ยร้อยละ 10 เป็นขอ้สอบปรนยัจาํนวน 20 ขอ้ สอบกลางภาคร้อยละ 25 

เป็นข้อสอบปรนัยจํานวน  30 ข้อ และปลายภาคร้อยละ 25 แบ่งเป็น

ขอ้สอบปรนยัจาํนวน 15 ขอ้ และอตันยั 5 ขอ้ ซึ< งแผนการประเมินผลการ

เรียนรู้นี: ผูส้อนและผูเ้รียนมีการแลกเปลี<ยนและเสนอแนะสัดส่วนของการ

ประเมินผลจากทั:งสองฝ่ายในสปัดาห์แรกของการเรียนการสอน 

 
รูปที& 1 แผนการสอนรายวชิา CPE3221 สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ 

 

 
รูปที& A ขัCนตอนการประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยเีพืJอส่งเสริมการเรียนรู้ 

สาํหรับวชิาสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ 

 

  
ก) ZEDBOARD ข) ZYBO 

รูปที& 3 บอร์ดทดลองทีJมีระบบบนชิป 

3. การประยุกต์ใช้เทคโนโลยเีพืAอส่งเสริมการเรียนรู้สําหรับ
วชิาสถาปัตยกรรมคอมพวิเตอร์ 

การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื<อส่งเสริมการเรียนรู้สําหรับวิชา

สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ แบ่งออกเป็น 4 ขั:นตอน แสดงดังรูปที< 2

ประกอบดว้ย การเลือกใช้เทคโนโลยีที<มีอยู่ในปัจจุบนั การประยุกต์ใช้

เทคโนโลยีร่วมกับรายวิชา การดําเนินการ  และการประเมินผล  มี

รายละเอียดดงันี:  

3.1 การเลือกใช้เทคโนโลยทีีAมอียู่ในปัจจุบัน  
ผู ้สอนเลือกใช้เทคโนโลยีระบบบนชิปที< มีอยู่ในปัจจุบัน  หรือ

สามารถจัดหาได้ตามท้องตลาดทั<วไป  ซึ< งทางสาขาวิชาวิศวกรรม

คอมพิวเตอร์มีบอร์ดทดลองที<ประกอบด้วยระบบบนชิป ได้แก่ บอร์ด 

ZEDBOARD และ ZYBO ซึ< งทั:งคู่เป็นบอร์ดทดลองจากบริษทั Digilent ดงั

แสดงในรูปที< 3 ก) และรูปที< 3 ข) 
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การประชุมวชิาการ งานวจิยัและพฒันาเชิงประยกุตค์รั: งที< 14  

14 th  ECTI-CARD 2022, Lopburi Thailand 

ตารางที' ) การออกแบบการเรียนใหส้อดคลอ้งกบัเนืBอหาของรายวิชา 

อ ง ค์ ป ร ะ ก อ บ ข อ ง บ อ ร์ ด ที* มี

เทคโนโลยรีะบบบนชิปเป็นพืCนฐาน 

เนืC อ ห าข อ งร าย วิ ช าส ถ า ปั ต ย ก รรม

คอมพวิเตอร์ 

แนะนาํบอร์ดทดลอง สถาปัตยกรรมของระบบคอมพิวเตอร์ 

ระบบบนชิปภายในบอร์ดทดลอง • หน่วยประมวลผลกลาง 
• หน่วยประมวลผลทางคณิตศาสตร์  
• การออกแบบระบบตวัประมวลผล 
• สถาปัตยกรรมสายท่อ 

ระบบอินพุตและเอาต์พุตของบอร์ด

ทดลอง 

• ระบบอินพตุและเอาตพ์ตุ 

• การติดต่อหน่วยทาํงานยอ่ย 
หน่วยความจาํของบอร์ดทดลอง หน่วยความจาํ 

การใช้งานบอร์ดทดลองร่วมกับ

บอร์ดทดลองอืJนๆ 

ระบบกระจาย 

การโปรแกรมการทาํงานของบอร์ด

ทดลอง 

• การจดัการคาํสัJงแบบขนาน 

• การวิเคราะห์และมาตรวดัประสิทธิภาพ
ของระบบคอมพิวเตอร์ 

 

3.2 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยร่ีวมกบัรายวชิา 
ผูส้อนทาํการวิเคราะห์องค์ประกอบต่างๆ ของบอร์ดทดลอง เพื<อ

ออกแบบการเรียนให้สอดคล้องกับเนื: อหาของรายวิชาสถาปัตยกรรม

คอมพิวเตอร์ ดงัตารางที< 2 ไดแ้ก่ องคป์ระกอบของบอร์ดที<มีเทคโนโลยี

ระบบบนชิปเป็นพื:นฐานเชื<อมโยงกบัเนื:อหาของรายวิชาสถาปัตยกรรม

คอมพิวเตอร์ตามคาํอธิบายรายวชิา 

3.3 การดาํเนินการ 

หวัขอ้นี: จะนาํเสนอการเรียนการสอนหลงัจากการออกแบบการเรียน

ใหส้อดคลอ้งกบัเนื:อหาของรายวชิา โดยนาํเสนอ 3 ตวัอยา่ง ดงันี:  

ตัวอย่างทีH 1 สถาปัตยกรรมของระบบคอมพิวเตอร์กบัการแนะนาํ

บอร์ดทดลอง จะสอนให้ผูเ้รียนรู้จกักบัภาพรวมของบอร์ดทดลองซึ< งจะ

สอดคลอ้งกบัสถาปัตยกรรมของระบบคอมพิวเตอร์ดงัรูปที< 4 

ตัวอย่างทีH 2 หน่วยประมวลผลกลางกบัระบบบนชิปภายในบอร์ด

ทดลอง หัวขอ้นี: จะสอนให้ผูเ้รียนรู้จกัองค์ประกอบของระบบบนชิปที<

ภายในมีหน่วยประมวลผลกลาง และการออกแบบระบบบนชิปด้วย

โปรแกรม VIVADO ของบริษทั Xilinx ดงัรูปที< 5 ซึ< งเป็นซอฟตแ์วร์สาํหรับ

ช่วยออกแบบระบบบนชิป ใชร่้วมกบับอร์ดทดลองทั:ง ZED และ ZYBO 

ตัวอย่างทีH 3 ระบบอินพุตและเอาตพ์ุตกบัระบบอินพุตและเอาตพ์ุต

ของบอร์ด เป็นการสอนให้รู้จกัระบบอินพุตและเอาต์พุตของบอร์ดที<มี

ลกัษณะเช่นเดียวกบัคอมพิวเตอร์ และสามารถออกแบบส่วนควบคุมของ

ระบบอินพุตและเอาต์พุตได้ด้วยโปรแกรม VIVADO ดังรูปที<  6 แบบ

เดียวกบัหน่วยประมวลผลกลาง 

การดาํเนินการประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยเีพื<อส่งเสริมการเรียนรู้สาํหรับ

วิชาสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ดว้ยระบบบนชิปนี:  ใชส้อนกบันักศึกษา

สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ชั:นปีที<  3 ตั: งแต่ปี พ.ศ. 2560 – 2562 

บรรยากาศการเรียนการสอนแสดงดังรูปที<  7 ซึ< งแต่ละปีมีนักศึกษาที<

ลงทะเบียนเรียนรายวชิาสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์จาํนวน 47 คน 40 คน 

 
รูปที& D สถาปัตยกรรมของระบบคอมพิวเตอร์กบัการแนะนาํบอร์ดทดลอง 

 

 
รูปที& E หน่วยประมวลผลกลางกบัระบบบนชิปภายนในบอร์ดทดลอง 

 

 
รูปที& F ระบบอินพตุและเอาตพ์ตุกบัระบบอินพตุและเอาตพ์ตุของบอร์ด 

 

 
รูปที& G บรรยากาศการเรียนการสอนวชิาสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ 

 

และ  33 คน  ตามลําดับ  โดยมีสมมติฐานหลัก  คือ  การประยุกต์ใช้

เทคโนโลยีเพื<อส่งเสริมการเรียนรู้ส่งผลให้นกัศึกษามีความรู้แตกต่างกนั

กบัการเรียนการสอนที<ไม่ใชเ้ทคโนโลย ีและสมมติฐานรองตรงกนัขา้มกนั 
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การประชุมวชิาการ งานวจิยัและพฒันาเชิงประยกุตค์รั: งที< 14  

14 th  ECTI-CARD 2022, Lopburi Thailand 

ตารางทีE 3 การประเมินผลการเรียนรู้สาํหรับวิชาสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ 

ตัBงแต่ปี พ.ศ. 2559 - 2562 

ปี 

พ.ศ. 

จํานวน 

นักศึกษา 

คะแนน ค่าเบี*ยงเบน

มาตรฐาน เต็ม มากที*สุด น้อยที*สุด ค่าเฉลี*ย 

2559 20 100 73.50 29.50 57.11 11.18 

2560 47 100 83.07 12.00 64.12 13.66 

2561 40 100 84.83 46.33 74.50 8.62 

2562 33 100 81.67 38.33 67.56 8.95 

 

ตารางทีE 4 การเปรียบเทียบการประเมินผลการเรียนรู้สาํหรับวิชาสถาปัตยกรรม

คอมพิวเตอร์ ระหวา่งปี พ.ศ. 2559 กบั พ.ศ. 2560 

ประเดน็การ

เปรียบเทยีบ 

จํานวน

นักศึกษา 
ค่าเฉลี9ย 

ค่าเบี'ยงเบน

มาตรฐาน 
t Sig. 

พ.ศ. 2559 20 57.11 11.18 -2.03 0.23 

พ.ศ. 2560 

(ใชเ้ทคโนโลย)ี 

47 64.12 13.66   

 

4. การประเมนิผลการเรียนรู้วชิาสถาปัตยกรรมคอมพวิเตอร์ 
การประเมินผลการเรียนรู้วิชาสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ และผล

ดําเนินการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื<อส่งเสริมการเรียนรู้สําหรับวิชา

สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ดว้ยระบบบนชิปที<ใชก้บันักศึกษาสาขาวิชา

วศิวกรรมคอมพิวเตอร์ ตั:งแต่ปี พ.ศ. 2559 – 2562 แสดงดงัตารางที< 3  

คะแนนเฉลี<ยของรายวิชาสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ ตั:งแต่ปี พ.ศ.

2560 คิดเป็นร้อยละ 64.12 ปี พ.ศ. 2561 เพิ<มขึ:นเป็นร้อยละ 74.50 และ

ลดลงเป็นร้อยละ 67.56 ในปี พ.ศ. 2562 เนื<องจากเป็นช่วงที<เกิดการระบาด

ของเชื:อไวรัสโคโรน่า (Coronaviruses) และเริ<มมีการหยดุเรียนในบางครั: ง

ส่งผลถึงความต่อเนื<องในการเรียนการสอน หากเปรียบเทียบปี พ.ศ. 2560 

กบั ปี พ.ศ. 2559 ที<ไม่มีการประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยีเพื<อส่งเสริมการเรียนรู้ 

จากสถิติการเปรียบเทียบแบบรวมกลุ่ม (Independent t-test) ดงัตารางที< 4 

พบวา่คะแนนรายวิชาของนกัศึกษาทั:งสองกลุ่มมีความแตกต่างกนั อยา่งมี

ระดบันยัสําคญัทางสถิติที<ระดบั 0.05 โดยทั:งสองกลุ่มยอมรับสมมติฐาน

หลกัและปฎิเสธสมมติฐานรอง อาจเกิดจากนักศึกษามีความใฝ่รู้เพิ<มขึ:น

จากการสมัผสัอุปกรณ์จริง 

รายงานการดาํเนินการของรายวิชาสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ตาม

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  (มคอ .5) มีผลการ

ประเมินการสอนอาจารย ์มีคะแนนเต็ม 5 คะแนน ตั:งแต่ปี พ.ศ. 2559 – 

2562 ผูส้อนมีคะแนน ไดแ้ก่ 4.38 คะแนน 4.41 คะแนน 4.53 คะแนน และ 

4.41 คะแนน ตามลาํดบั ส่วนขอ้เสนอแนะที<ไดรั้บจากผูเ้รียน คือ สามารถ

ทาํความเขา้ใจเนื:อหาไดง่้ายขึ:นและไดส้มัผสักบัอุปกรณ์จริง 

5. สรุป 

เทคนิคการประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยเีพื<อส่งเสริมการเรียนรู้สาํหรับวิชา

สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ดว้ยระบบบนชิปที<ไดน้าํเสนอในบทความนี:  

บรรลุตามวตัถุประสงค ์ไดแ้ก่ การนาํระบบบนชิปมาประยกุตใ์ชเ้พื<อเป็น

สื<อทางดา้นเทคโนโลยสีาํหรับส่งเสริมการเรียนรู้ แบ่งออกเป็น 4 ขั:นตอน 

ประกอบด้วย การเลือกใช้เทคโนโลยีที< มีอยู่ในปัจจุบัน  ประยุกต์ใช้

เทคโนโลยร่ีวมกบัรายวิชา การดาํเนินการ และการประเมินผล ซึ< งคะแนน

เฉลี<ยของรายวิชาสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ ตั:งแต่ปี พ.ศ. 2560-2562 มี

คะแนนมากกวา่ ปี พ.ศ. 2559 ซึ< งไม่ไดใ้ชเ้ทคนิคนี:  และในทางสถิติมีผล

การเรียนแตกต่างกนัที<ระดบันยัสาํคญัทางสถิติที<ระดบั 0.05 ขอ้คิดเห็น

ที<ไดรั้บจากผูเ้รียนเป็นในทางบวก คือ สามารถทาํความเขา้ใจเนื:อหาได้

ง่ายขึ:นและไดส้ัมผสักบัอุปกรณ์จริง ในอนาคตสามารถนาํเทคนิคการ

ประยุกต์ใชเ้ทคโนโลยีเพื <อส่งเสริมการเรียนรู้ไปใชก้บัรายวิชาดา้น
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บทความน้ีน าเสนอระบบการตรวจวัดคุณภาพน ้ าตามแหล่ง

ธรรมชาติผา่นแอปพลิเคชนับนโทรศพัทม์ือถือ เพ่ือเตือนภยัให้ประชาชน
ทราบถึงระดับความสูงของน ้ า ระดับมลพิษทางน ้ าท่ีอนัตรายต่อมนุษย ์
การสร้างระบบการตรวจวดัคุณภาพน ้ าประกอบไปดว้ยการวดัความเป็น
กรดด่าง การวดัระดับความเค็ม และการวดัระดับความลึกของน ้ า โดย
สามารถเช่ือมต่อกับวงจรไมโครคอนโทรลเลอร์ จากนั้นส่งข้อมูลไป
บัน ทึ ก ท่ี ระบบฐานข้อมู ล และแสดงผลผ่ านแอพพลิ เคชั นบน
โทรศพัท์มือถือท่ีออกแบบโดยใช้โปรแกรม Thunkable ผลการทดสอบ
ระบบการตรวจวดัคุณภาพน ้า สามารถวดัระดบัความกรดด่าง (ค่า pH)ได้
ในช่วงระหว่าง 3 – 12 สามารถวดัระดับความเค็มได้ในช่วง 100 - 1000 
ppm และสามารถวดัระดับน ้ าไดใ้นระยะความลึกไม่เกิน 300 ซม. โดย
ค่าท่ีวดัไดม้ีค่าความคลาดเคลื่อนไม่เกิน ±3% 

 

ค าส าคญั:  ระบบการตรวจวดั, คุณภาพน ้าตามแหล่งธรรมชาติ,  
                แอปพลิเคชนับนโทรศพัทม์ือถือ, แอปพลิเคชนั Thunkable 
 

Abstract 
This paper presents the development of a measuring system of 

water quality from natural sources via a mobile application. The system 
is used for warning the population about the height of the water, the 
level of water pollution that is dangerous to humans. The development 
of a water quality measuring system consists of measuring acidity and 
alkalinity, salinity measurement, and water level measurement.  The 
measuring sensors can be connected to a microcontroller, then the 
detecting data is sent to the database and displayed via a mobile 
application designed using the Thunkable program. The research results 
shown that the water quality measurement system is able to measure the 
pH level in the range of 3-12, can measure the salinity level in the range 
of 100 - 1000 ppm, and can measure the water level at a distance of not 
more than 3 meters. The overall error of each measuring value does not 
exceed ±5%. 
Keywords: Measurement System, Natural Water Quality,  

Mobile Applications, Thunkable Applications 

 

1. บทน า 
แหล่งน ้ าธรรมชาติมีประโยชน์ต่อมนุษย์เน่ืองจากเป็นแหล่ง

เพาะพนัธุ์ปลาน ้ าจืด ใชใ้นการท าเกษตรกรรม และเป็นแหล่งน ้ าส าหรับ
การท าน ้ าประปา เพื่ออุปโภคและบริโภค อยา่งไรก็ตามผลการใชน้ ้าท่ีไม่
ระมดัระวงัของประชาชนและผลจากการท ากิจกรรมของชุมชนส่งผลให้
เกิดน ้ าเน่าเสียก่อให้เกิดผลกระทบต่อระบบนิเวศวิทยาของส่ิงมีชีวิตและ
คุณภาพน ้ า โดยคุณภาพของน ้ าตามแหล่งน ้ าธรรมชาติจะเปลี่ยนแปลงไป
มากหรือน้อยยงัขึ้ นอยู่กับปัจจัยของสภาพแวดล้อม ได้แก่ ภูมิอากาศ 
สภาพภูมิประเทศ ลักษณะของธรณีวิทยา พืชพรรณธรรมชาติ รวมถึง
กิจกรรมของมนุษยแ์ละการใชป้ระโยชน์ของส่ิงมีชีวิตอ่ืน ๆ    

การตรวจสอบคุณภาพของแหล่งน ้ าสามารถกระท าไดห้ลายวิธี เช่น
วิธีการทางเคมี [1] ท่ีบ่งบอกถึงความเป็นกรดเป็นด่าง (pH) วิธีการทาง
กายภาพ [2] จะแสดงถึงอุณหภูมิ สี กลิ่น ความขุ่น และสภาพการน า
ไฟฟ้า และวิธีการทางชีวภาพ ท่ีมีการตรวจสอบโดยจะใชส่ิ้งมีชีวิตร่วมใน
การตรวจวดัและวิเคราะห์สภาพของแหล่งน ้ าท่ีสามารถบ่งช้ีถึงมลภาวะ
หรือการรบกวนเชิงพ้ืนท่ีได้ โดยเฉพาะส่ิงมีชีวิตบางประเภทท่ีมีวงจร
ชีวิตท่ียาวนานสามารถน าไปใช้ในการเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงเชิง
ระยะเวลาได ้ดงันั้นการตรวจวดัและตรวจสอบคุณภาพน ้า [3] จึงเป็นส่ิงท่ี
ส าคญัต่อการเฝ้าระวงัคุณภาพของน ้าเพ่ือทราบถึงสถานภาพของแหล่งน ้ า 
ส าหรับเคร่ืองมือการพฒันาระบบการตรวจวดัและแสดงผลคุณภาพน ้ า
บนเว็บไซต์ปัจจุบันมีให้เลือกมากมาย แต่ท่ีนิยมมาก ได้แก่โปรแกรม
พัฒนา Thunkable [4] ท่ี เป็นเว็บไซต์ท่ี เรียนรู้ได้ง่าย มี เคร่ืองมือและ
ชุดค าสั่ งท่ีใช้งานในรูปแบบของบล็อค (Blockly) ท่ีมีนักวิจัยและ
นกัพฒันาน าไปใชใ้นการสร้างโคด้ควบคุมเซนเซอร์เพื่อรับและส่งขอ้มูล
ผ่านระบบเครือข่ายไร้สาย ส าหรับใช้เป็นแนวทางปฏิบติัในการบริหาร
และจดัการคุณภาพน ้ า ตลอดจนการเตรียมการป้องกันผลกระทบท่ีเกิด
จากน ้ าท่วม การเกิดมลพิษในแหล่งน ้ าธรรมชาติท่ีส่งผลกระทบต่อการ
ด ารงชีวิติของคนเรา  

จากความส าคญัและปัญหาดังกล่าวขา้งตน้ คณะผูวิ้จยัจึงมีแนวคิด
ในการสร้างและพฒันาระบบการตรวจวดัคุณภาพน ้ าตามแหล่งธรรมชาติ
โดยใชแ้อปพลิเคชนัโทรศพัทม์ือถือผา่นโปรแกรม Thunkable ท่ีสามารถ
น าไปใช้ประโยชน์ส าหรับการแจ้งเตือนคุณภาพและสภาพน ้ าในพ้ืนท่ี
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ธรรมชาติโดยผา่นเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ตลอดจนใชเ้ป็นแนวทางในการ
พฒันาเทคโนโลยีและนวตักรรมสมยัใหม่ในอนาคตต่อไป 

 

2. ทฤษฎีและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง  
2.1 การตรวจวดัคุณภาพน ้า   

ดัชนีคุณภาพน ้ า (Water Quality Indication) ส่วนใหญ่มีการวดัท่ีมี
หน่วยเป็นคะแนนตั้งแต่ 0 ถึง 100 คะแนน  โดยค่าคะแนนในช่วง 91–100 
คะแนน ถือว่าคุณภาพน ้ าอยู่ในเกณฑ์ดีมาก ค่าคะแนนในช่วง 71-90 
คะแนน แสดงถึงคุณภาพน ้ าอยู่ในเกณฑ์ดี ค่าคะแนนในช่วง 61-70 
คะแนน แสดงถึงคุณภาพน ้ าอยู่ในเกณฑ์พอใช้ ค่าคะแนนในช่วง 31-60 
คะแนน แสดงถึงคุณภาพน ้ าอยู่ในเกณฑ์เส่ือมโทรม ค่าในช่วง 0-30 
คะแนน แสดงถึงคุณภาพน ้ าอยู่ในเกณฑ์เส่ือมโทรมมาก คะแนนเหล่าน้ี
โดยปกติเกิดมาจากการรวมคะแนน ดัชนีคุณภาพของน ้ า  9 ประเภท 
ได้แก่ 1) ความเป็นกรด-ด่าง (pH) 2) ออกซิเจนละลายน ้ า (Dissolved 
Oxygen; DO) 3) ของแข็งทั้ งหมด (Total Solid; TS) 4) แบคทีเรียกลุ่ม 
ฟีคลัโคลิฟอร์ม (Fecal Coliform Bacteria) 5) ไนเตรท (NO3) 6) ฟอสเฟต 
(PO4

3-) 7) ความขุ่น (Turbidity) 8) อุณหภูมิ (Temperature) และ 9) ความ
สกปรกในรูปสารอินทรีย์ (Biological Oxygen Demand; BOD) ท่ีน ามา
รวมเข้าด้วยกันเป็นคะแนนเฉลี่ยทั้ งหมด ส าหรับค่าดัชนีคุณภาพน ้ าท่ี
ส าคญัมีดงัน้ี 

1) ค่าของ TDS (Total Dissolved Solids) คือค่าของแข็งละลายน ้ า
ทั้ งหมด หน่วยเป็นมิลลิกรัม/ลิตร หมายถึงแร่ธาตุใด ๆ เกลือ โลหะ  
ไพเพอร์หรือแอนไอออนท่ีละลายในน ้ า ซ่ึงรวมถึงส่ิงท่ีอยู่ในน ้ าอ่ืน ๆ 
กว่าน ้ าบริสุทธ์ิ (H2O) โมเลกุลและสารแขวนลอย โดยทัว่ไปสารละลาย
เข้มข้นทั้ งหมดคือผลรวมของไพเพอร์ (ประจุบวก) และแอนไอออน 
(ประจุลบ) ไอออนในน ้ า คือการทดสอบการน าของไอออนท่ีมีอยู่ในน ้ า 
และไอออนท่ีมี P S & N. ระดับสูงของน ้ ามีความเก่ียวขอ้งกับความเค็ม
มากเกินไปท่ีจะพบแร่ธาตุจ านวนมาก 

2) ค่าความเป็นกรด-ด่างของน ้ า (pH) ความเป็นกรดและด่าง เป็น
ค่าท่ีแสดงปริมาณหรือความเข้มข้นของไฮโดรเจนไอออนในน ้ า 
(Hydrogen or hydronium ion) ซ่ึงเกิดจากสารท่ีสามารถแตกตวัให้อนุมูล
กรดหรือด่างได้ความเป็นกรด-ด่างมีค่าตั้ งแต่ 0 - 14 ถ้ามีค่าความเป็น 
กรด-ด่างนอ้ยกว่ากว่า 7 หมายถึง น ้ามีสภาพเป็นกรด ถา้น ้ ามีค่าความเป็น 
กรด-ด่างสูงกว่า 7 หมายถึง น ้ ามีสภาพเป็นด่าง และถา้น ้ ามีค่าความเป็น
กรด-ด่างเท่ากบั 7 หมายถึงน ้ ามีสภาพเป็นกลาง ซ่ึงค่าความเป็นกรด-ด่าง
ของแหล่งน ้ าธรรมชาติมีค่าเท่ากับ 6.5-8.5 ทั้ งน้ีค่าความเป็นกรด-ด่าง
ไม่ได้บอกความเป็นพิษต่อร่างกายแต่บอกให้ทราบถึงประเภทของ
ส่ิงเจือปนในน ้าในรูปของสารท่ีให้อนุมูลกรด-ด่าง อย่างไรก็ตามค่าความ
เป็นกรด-ด่างจะเป็นดัชนีท่ีมีประโยชน์ในการวดัคุณภาพน ้ าโดยท่ีภาวะ
ความเป็นกรด–ด่างของน ้ ามีผลต่อคุณภาพน ้ าปฏิกิริยาเคมีท่ีเกิดขึ้นและ
การเจริญเติบโตของส่ิงมีชีวิตในน ้า  

2.2 โปรแกรม Thunkable 
      โปรแกรม Thunkable เป็นเคร่ืองมือสร้างโมบายแอปพลิเคชัน เพ่ือ
ติดตั้งบนโทรศพัท์มือถือท่ีใช้ระบบปฏิบัติการ Android และ iOS โดย
เคร่ืองมือน้ีสามารถเช่ือมต่อไปยงัระบบส่ือสารของ Google , Twitter  
และของ Microsoft โดยโปรแกรม Thunkable จะมีชุดค าสั่งท่ีใช้ในการ
พฒันาแอปพลิเคชนัสามารถออกแบบหน้าจอไดง่้ายโดยมีหลกัการในการ
เขียนโปรแกรมเป็นแบบบล็อกท่ีง่ายและสะดวกต่อการพฒันาโปรแกรม
ประยกุตต์่าง ๆ  
 

3. การพฒันาระบบการตรวจวัดคุณภาพน ้า 
การสร้างระบบการตรวจวดัคุณภาพน ้ าในแหล่งธรรมชาติผ่าน 

แอปพลิเคชนั Thunkable จะประกอบดว้ย ชุดการควบคุมและใชง้านของ
บอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์รุ่น ESP32 ท่ีเช่ือมต่อกับชุดตรวจวดัค่า 
ความเป็นกรดด่างของน ้ า (pH) ชุดตรวจวดัค่าความเค็ม และ ชุดตรวจวดั
ระดับน ้ าท่ีควบคุมและสั่งงานผ่านโปรแกรมควบคุมระบท่ีสร้างขึ้นโดย
ใชภ้าษา C ของโปรแกรม Arduino IDE บลอ็กไดอะแกรมของระบบการ
ตรวจวดัคุณภาพน ้าโดยใชแ้อพพลิเคชนัโทรศพัทม์ือถือ แสดงดงัรูปท่ี 1  

 
 

 
รูปท่ี 1 บล็อกไดอะแกรมระบบการตรวจวดัคุณภาพน ้า 

 

การท างานของชุดตรวจสอบคุณภาพน ้ าควบคุมด้วยบอร์ด
ไมโครคอนโทรลเลอร์ ESP32 โดยท าหนา้ท่ีเป็นแหล่งจ่ายไฟฟ้าและเป็น
ตัวควบคุมการท างานของเซนเซอร์จากรับค่าแรงดันจากเซนเซอร์มา
ค านวณเพื่อให้ไดค้่า pH, ค่าระดบัความเค็ม, ค่าระดบัความลึกน ้ า จากนั้น
น าข้อมูลท่ีตรวจวัดได้ส่งไปท่ีระบบฐานข้อมูลท่ีออกแบบโดยใช้
โปรแกรม Firebase และน าไปแสดงผลท่ีจอแสดงผลแบบ LCD และ
ควบคุมและแสดงขอ้มูลบนแอปพลิเคชนับนโทรศพัท์มือถือ ส าหรับการ
ออกแบบวงจรควบคุม การทดสอบระบบการท างาน และการออกแบบ
โครงสร้างกล่องควบคุมการท างาน แสดงดังรูปท่ี 2 และวงจรตรวจวดั
และการทดสอบค่าระดบัความเคม็ แสดงดงัรูปท่ี 2 

ส าหรับการออกแบบแอปพลิเคชนับนโทรศพัทม์ือถือ ส าหรับแสดง
ค่าข้อมูลและคุณภาพน ้ าผ่านเว็บไซต์และโมบาย ถูกพัฒนาโดยใช้
โปรแกรม Thunkable ท่ีสร้างเป็นหน้าต่างในการแสดงผลขอ้มูลต ได้แก่ 
ค่าความเป็นกรด – ด่าง (pH) ค่าความเคม็ และระดบัน ้า แสดงดงัรูปท่ี 4 
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รูปท่ี 2 โครงสร้างและการทดสอบการท างาน 

 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 3 วงจรตรวจวดัและการทดสอบคา่ระดบัความเคม็ 
 

 

        
 

รูปท่ี 4 แอปพลิเคชนัส าหรับแสดงผลคุณภาพน ้าบนโทรศพัท์ 
 

4. ผลของงานวิจัย 
การสร้างระบบการตรวจวดัคุณภาพน ้ าตามแหล่งธรรมชาติผ่าน

แอปพลิเคชัน Thunkable จะใช้บอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ ESP32 ท า
หน้าท่ีรับและส่งข้อมูลไปจัดเก็บไวท่ี้ระบบฐานข้อมูลท่ีใช้โปรแกรม 
Firebase ซ่ึงเป็นตัวกลางในการเก็บข้อมูลโดยมีทั้งหมดจ านวน 3 ส่วน 
ไดแ้ก่ ค่าความเป็นกรด – ด่าง (pH) ค่าความเค็ม และระดบัความลึกของ
น ้ า โดยมีการน าผลท่ี ได้จากการวัดมาแสดงไว้ในแอปพลิ เคชัน 
โทรศพัท์มือถือ โดยระบบการตรวจวดัคุณภาพน ้ าท่ีพฒันาขึ้นสามารถ
แสดงดงัรูปท่ี 5 ซ่ึงมีคุณสมบติัและหนา้ท่ีการท างานดงัน้ี 

1) ตรวจสอบค่าความเป็นกรด - ด่าง (pH) ท่ีมียา่นการวดัอยูท่ี่ 3-12 
2) ตรวจสอบค่าความเคม็โดยมียา่นการวดัอยูท่ี่ 100-1000 ppm 
3) ตรวจสอบระดบัน ้าโดยมียา่นการวดัอยูท่ี่ 100–300 ซม.    

 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 5 ระบบการตรวจวดัคุณภาพน ้าท่ีพฒันาขึ้น 
 

4.1 ผลการวดัระดบัค่าความเป็นกรด – ด่าง (pH) ของน ้า 
การทดสอบการตรวจวัดค่ าความเป็นกรด - ด่าง โดยการน า

เซนเซอร์จุ่มในตัวอย่างน ้ า จ านวน 5 ตัวอย่าง เพ่ือตรวจวดัหาค่าความ 
กรด - ด่าง (pH) ท่ีชุดตรวจวดัสามารถวดัค่าต ่าสุดมีค่าเท่ากับ 3 และมี 
การเพ่ิมค่า pH โดยการเติมผงละลายของ pH ลงในน ้ าเพ่ือวดัระดบัความ
เป็นกรด – ด่าง (pH) ท่ีเพ่ิมขึ้นจนถึงค่า pH สูงสุดมีค่าเท่ากบั 12 แสดงดงั
รูปท่ี 6 และผลการวดัค่า pH ในระดบัต่าง ๆ แสดงดงัในตารางท่ี 1 
 

 
 
 
 
 
รูปท่ี 6 การวดัค่า pH และค่า pH ท่ีวดัในน ้าด่ืม 
 

ตารางท่ี 1 ผลการตรวจสอบค่าความเป็นกรด – ด่าง (pH) 
ผลการ
ทดสอบ

(ตวัอยา่งท่ี) 

เคร่ืองมือวดัค่า 
pH  

รุ่น EZ-9909SP 

ผลเฉลี่ยการ
วดัค่า pH 

(ท่ีพฒันาข้ึน) 

ความคลาด
เคลื่อน(%) 

สภาวะการ
เตือนภยั 

1 3 3.05 1.7 % เตือนภยั 
2 5 4.99 0.2 % เตือนภยั 
3 8 8.02 0.25 % ปกติ 
4 10 9.98 0.2 % เตือนภยั 
5 12 11.9 0.8 % เตือนภยั 
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จากตารางท่ี 1 แสดงผลการทดสอบการตรวจวดัค่า pH โดยใช้
ระบบการตรวจวดัคุณภาพน ้ าท่ีพฒันาขึ้น พบว่ามีค่าเฉลี่ยของ pH ในการ
วดัอยู่ระหว่าง 3-12 ตามตวัอย่างของคุณภาพน ้ าท่ีน ามาทดสอบ และจาก
การเปรียบเทียบผลการวัดโดยใช้ เคร่ืองมือวัดค่า pH มาตรฐานรุ่น  
EZ-9909SP จะเห็น ว่าผลท่ีได้มีความสอดคล้องกันและมี ค่ าความ
คลาดเคลื่อนสูงสุดไม่เกิน ±1.7 % 
 
4.2 ผลการวดัค่าระดบัความเคม็ของน ้า  

การทดสอบวดัค่าระดบัความเคม็ของน ้ า โดยการน าชุดเซนเซอร์จุ่ม
ในตวัอยา่งน ้าท่ีมีระดบัความเคม็แตกต่างกนั จ านวน 5 ตวัอยา่ง เพื่อวดัหา
ค่าความเค็มท่ีมีค่าความเค็มต ่าสุดเท่ากบั 100 ppm และท าการเพ่ิมระดับ
ความเค็มโดยการเติมเกลือลงในน ้ าท่ีเพ่ิมขึ้นจนถึงค่าความเคม็สูงสุดมีค่า
เท่ากับ 1 ,000 ppm  ผลการวดัแสดงดังในตารางท่ี 2 พบว่า ระบบการ
ตรวจวดัคุณภาพน ้ าสามารถตรวจวดัค่าระดับความเค็ม ท่ีมีค่าระหว่าง 
100-1,000 ppm ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง เมื่อเปรียบเทียบผลท่ีไดจ้ากการวดัโดยใช้
เคร่ืองมือวัดมาตรฐาน รุ่น EZ-9909SP (ppm) พบว่า มีค่าของความ
คลาดเคลื่อนในการวดัระดบัความเคม็สูงสุดไม่เกิน ±3 % 

 

ตารางท่ี 2 ผลการตรวจวดัค่าระดบัความเคม็ของน ้า 

การทดสอบ 
(ตวัอยา่งท่ี) 

เคร่ืองมือรุ่น 
EZ-9909SP 

(ppm) 

ผลการวดัค่า 
ความเคม็ (ppm) 
(ท่ีพฒันาข้ึน) 

ความคลาด
เคลื่อน(%) 

 
สภาวะ 

1 100 99 1 % ปกติ 
2 300 309 3 % ปกติ 
3 500 498 0.4 % ปกติ 
4 800 799 0.12 % เตือนภยั 
5 1000 1003 0.3 % เตือนภยั 

 
4.3  ผลการวดัความลึกของน ้า 

การทดสอบวดัระดบัความลึกของน ้า โดยก าหนดค่าความลึกของน ้ า
ในระดบัท่ีแตกต่างกนัจ านวน 5 คร้ัง ท่ีมีค่าความลึกตั้งแต่ 100 ซม. จนถึง 
300 ซม. ผลการวดัแสดงดงัในตารางท่ี 3 โดยผลการทดสอบพบว่า ระบบ
การตรวจวดัสามารถตรวจวดัค่าความลึกของน ้ าไดอ้ย่างถูกตอ้ง และเมื่อ 
เปรียบเทียบกับเคร่ืองมือวดัระดับมาตรฐาน จะเห็นว่ามีค่าความคลาด
เคลื่อนท่ีเกิดขึ้นสูงสุดไม่เกิน ±2.7% 

 

ตารางท่ี 3 ผลการตรวจวดัค่าระดบัความลึกของน ้า 
การทดสอบ 
(คร้ังท่ี) 

เคร่ืองมือวดัค่า
ระดบัน ้า (cm) 

เซนเซอร์วดัค่า
ระดบัน ้า (cm) 

ความคลาด
เคลื่อน(%) สภาวะ 

1 100 99 1 % ปกติ 
2 150 154 2.7 % ปกติ 
3 200 199 0.5 % ปกติ 
4 250 248 0.8 % ปกติ 
5 300 302 0.7 % เตือนภยั 

 

ส าหรับการทดสอบแอปพลิเคชันบนโทรศพัท์มือถือ พบว่าระบบ
สามารถตรวจวดัคุณภาพน ้ า จากนั้นท าการรับส่งข้อมูลเพ่ือจัดเก็บใน

ระบบฐานขอ้มูล Firebase และแสดงผลของค่าความเป็นกรด – ด่าง (pH) 
ระดบัความเคม็ และระดบัความลึกของน ้าไดอ้ยา่งถูกตอ้งตามท่ีตอ้งการ 

6. สรุปผล 
งานวิจัยน้ีน าเสนอระบบการตรวจวัดคุณภาพน ้ าตามแหล่ ง

ธรรมชาติผ่านแอปพลิเคชนั Thunkable และแสดงผลบนโทรศพัท์มือถือ 
เพื่อตรวจสอบสภาพน ้ าในแหล่งธรรมชาติ และแจง้เตือนให้ประชาชน
ทราบถึงระดบัและคุณภาพของน ้ า โดยพฒันาบนโครงสร้างของระบบท่ี
ควบคุมโดยใชไ้มโครคอนโทรลเลอร์ มีการตรวจวดัค่าทั้งหมด 3 ประเภท
ไดแ้ก่ 1) วดัความเป็นกรด – ด่าง (pH) 2) วดัระดับความเค็ม และ 3) วดั
ระดับความลึกของน ้ า จากนั้นเช่ือมต่อกับระบบฐานข้อมูล Firebase
แสดงผลผ่านแอพพลิ เคชันบนโทรศัพท์มือถือโดยใช้โปรแกรม 
Thunkable ผลการทดสอบพบว่าระบบสามารถตรวจวดัคุณภาพของน ้ า
ได้ตามท่ีก าหนด โดยมีค่าความคลาดเคลื่อนสูงสุดไม่เกิน  ±3% โดย 
ผลของงานวิจยัแสดงให้เห็นถึงการพฒันานวตักรรมโดยใช้เทคโนโลยี
สมยัใหม่ในการน าไปใชต้รวจสอบและแกปั้ญหาของการใชน้ ้ าในแหล่ง
ธรรมชาติให้มีความปลอดภัยและเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการ
ด ารงชีวิตประจ าวนั นอกจากนั้นผลของการวิจยัสามารถใช้เป็นแนวทาง
ในการพฒันานวตักรรมท่ีเป็นประโยชน์ในภาคอุตสาหกรรมต่อไป 
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ระบบกล้องวงจรปิดพร้อมแจ้งเตือนผู้บุกรุกผ่านเครือข่าย WIFI-MESH 
CCTV system with intruder notification via WIFI-MESH network 
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บทคดัย่อ 

บทความน้ีน าเสนอการออกแบบระบบกล้องวงจรปิดพร้อมแจ้ง
เตือนผู ้บุกรุกผ่านเครือข่าย WIFI-MESH ภายในกล้องวงจรปิดจะ
ประกอบด้วย 2 ส่วนคือ ส่วนควบคุมและส่วนท่ีเป็นกล้องไร้สายท่ีสร้าง
ข้ึนจาก ESP32-CAM ท าหน้าท่ีถ่ายภาพวิดีโอ โดยจะมีส่วนการ
ประมวลผลภาพเ พ่ือตรวจจับวัตถุ ท่ี เค ล่ือนไหวและ เ ม่ือพบวัตถุ
เคล่ือนไหว จะท าการบันทึกภาพใน SD-Card ซ่ึงท าหน้าท่ี เป็น
หน่วยความจ าส ารอง ภาพผูบุ้กรุกและสญัญาณแจง้เตือนผูบุ้กรุกท่ีสร้างข้ึน
จะถูกส่งไปยงัส่วนควบคุมท่ีมีการเช่ือมต่อกบักล้องวงจรปิดตวัอ่ืนแบบ
เครือข่าย WIFI-MESH ภาพการบุกรุกและการแจง้เตือนจากแต่ละกลอ้งจะ
ถูกส่งต่อกนับนเครือข่าย WIFI-MESH ไปยงัเกตเวยบ์นมาตรฐาน MQTT 
เพ่ือจะส่งต่อไปยงัเคร่ืองแม่ข่ายท่ีจะท าหน้าท่ีบนัทึกเหตุการณ์การแจ้ง
เตือนและส่งการแจง้เตือนไปยงัผูใ้ช้งานผ่านระบบ Line Notification ท่ีได้
ลงทะเบียนไว ้และผูใ้ชง้านสามารถเขา้ถึงไดผ้า่นภายนอกเครือข่าย 

ค าส าคัญ: กลอ้งวงจรปิดไร้สาย, การตรวจจบัการเคล่ือนไหว, เครือข่าย 
WIFI-MESH  

Abstract 
This article presents the design of a CCTV system with intruder 

notification via WIFI-MESH network, which consists of two parts, a 
control part and a wireless surveillance camera part built on the ESP32-
CAM for streaming video. It has an image processing for motion 
detection and when a moving object is detected the camera records 
image to the SD-Card as a secondary memory. The captured intruder 
image and generated alarm signal will be sent to the camera control part 
built from ESP32 which connected to the others surveillance camera 
over a WIFI-MESH network. The intrusion images and alarm signal 
from each camera are relay through a WIFI-MESH network to a gateway 
based on the MQTT standard and then will be forwarded to a server that 
log the notification events and notify users via the Line Notification 
system. The system can be accessed outside the local network 

Keywords:  Wireless Surveillance Camera, Motion Detection, WIFI-
Mesh Network 

1. ข้อมูลทัว่ไป 

ในปัจจุบนัเทคโนโลย ีInternet of Things (IoT) มีการใช้งานเพ่ิมมาก
ข้ึนเพ่ืออ านวยความสะดวกในการใชชี้วิตประจ าวนั IoT ท่ีเป็นท่ีนิยมอยา่ง
มากประเภทหน่ึงไดแ้ก่ อุปกรณ์ Smart home หรืออุปกรณ์อ านวยความ
สะดวกภายในบ้าน ไม่ว่าจะเป็น อุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้าน ประตู ท่ี
สามารถ เปิด-ปิดตามค าสั่ง หรือแมก้ระทัง่กล้องวงจรปิดภายในบา้นท่ี
สามารถเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ตเพ่ือการใช้งานท่ีสะดวกข้ึน กล้องวงจรปิด
เป็นอุปกรณ์ท่ีนับว่ามีความส าคญัอย่างหน่ึงภายในบ้าน เพ่ือรักษาความ
ปลอดภยัให้แก่ผูใ้ช้งาน กลอ้งวงจรปิดไดมี้การพฒันาหลากหลายรูปแบบ
เพ่ือตอบสนองต่อความตอ้งการของผูใ้ช้งาน ไม่ว่าจะเป็นรูปลกัษณะและ
ฟังก์ชันท่ีใช้งานสะดวกมากข้ึน โดยเฉพาะการเขา้ถึงภาพท่ีถูกถ่ายจาก
กล้องวงจรปิดจากระยะไกล รวมถึงความสามารถในการตรวจจบัการ
เคล่ือนไหวและแจ้งเตือนผูบุ้กรุกในขณะท่ีผูใ้ช้งานไม่ได้อยู่บ้าน การ
ส่ือสารทั้งหมดจะเช่ือมต่อผ่านเครือข่ายบริเวณระยะใกล ้(LAN) ทั้งแบบ
ใช้สายส่ือสาร (Ethernet) และแบบไร้สาย (Wi-Fi) เพ่ือสะดวกในการ
ติดตั้งก่อนจะเช่ือมโยงต่อไปยงัภายนอกผ่านระบบอินเตอร์เน็ต อยา่งไรก็
ตาม เม่ือกล้องวงจรปิดเกิดปัญหาการเช่ือมต่อเขา้กบัเครือข่ายส่ือสาร จะ
ส่งผลให้ระบบไม่สามารถท างานต่อไปได ้ทั้งการดูภาพจากภายนอกผ่าน
เครือข่ายอินเตอร์เน็ตและการแจง้เตือนการบุกรุก การสั่งการท างานของ
กล้อง เช่นการสั่งบนัทึก การปรับทิศทางมุมภาพ เป็นต้น ส าหรับการ
ตรวจจบัผูบุ้กรุก งานวิจยัท่ีมีการน าเสนอก่อนหนา้น้ีจะมุ่งเน้นไปยงัการน า
เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI: Artificial Intelligent) มาประยกุตใ์ช้ใน
การจดจ าและตรวจจบัผูบุ้กรุก ซ่ึงจ าเป็นต้องใช้การประมวลผลข้อมูล
จ านวนมากและไม่เหมาะกบักลอ้งวงจรปิดท่ีมีหน่วยประมวลผลขนาดเล็ก 
นอกจากน้ี การท่ีกลอ้งวงจรปิดในระบบจะสามารถท างานร่วมกนั จะตอ้ง
มีการเช่ือมต่อเขา้กบัเครือข่ายส่วนกลางท าให้ระยะการใช้งานโดยเฉพาะ
การแจง้เตือนภยัมีพ้ืนท่ีครอบคลุมไม่มากนกั 

บทความน้ีน าเสนอการออกระบบกลอ้งวงจรปิดพร้อมแจง้เตือนผูบุ้ก
รุกผ่านเครือข่าย WIFI-MESH ซ่ึงอาศยัขอ้ดีของการเช่ือมต่อระหว่างกนั
ของกลอ้งวงจรปิดในแต่ละตวั ท าหนา้ท่ีส่งต่อสญัญาณระหว่างกนั แมว้่ามี
กล้องตวัใดมีปัญหาการเช่ือมต่อ การส่งสัญญาณแจง้เตือนก็ยงัคงด าเนิน
ต่อไปได ้ดงัแสดงในรูปท่ี 1  

ในส่วนท่ี 2 จะกล่าวถึงส่วนประกอบภายในของกลอ้งวงจรปิดพร้อม
แจ้งเตือนผู ้บุกรุกผ่านเครือข่าย WIFI-MESH ท่ีน าเสนอ ส่วนท่ี 3 จะ
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กล่าวถึงการประมวลผลภาพการตรวจจับการเคล่ือนไหว (Motion 
detection) และการสร้างสญัญาณเตือนผูบุ้กรุก ส่วนท่ี 4 จะกล่าวถึงวิธีการ
ท่ีผูใ้ช้จะสามารถเข้าถึงกล้องวงจรปิดจากภายนอกเครือข่าย ส่วนท่ี 5 
กล่าวถึงการแจง้เตือนผ่าน Line-Notification และส่วนสุดทา้ยจะแสดงถึง
ผลการทดสอบการท างานของระบบ  

 

 
รูปท่ี 1 ระบบกลอ้งวงจรปิดพร้อมแจง้เตือนผูบุ้กรุกผา่นเครือข่าย WIFI-MESH 
 

2. ส่วนประกอบของกล้องวงจรปิดพร้อมแจ้งเตือนผู้บุกรุก 
ภายในกล้องวงจรปิดแต่ละตวัจะประกอบด้วย 2 ส่วนคือ ส่วน

ควบคุมและส่วนท่ีเป็นกล้องวงจรปิดไร้สาย ส่วนควบคุมจะท าหน้าท่ี
ควบคุมการท างานของกล้องวงจรปิด การเช่ือมต่อสั่งงานกบัผูใ้ช้ (User 
interface, UI) การแสดงผล การเช่ือมต่อกบัเครือข่าย WIFI-Mesh เพ่ือท า
การส่งต่อขอ้มูลในเครือข่าย การรับภาพการบุกรุกและการแจง้เตือนจาก
ส่วนท่ีสอง(ส่วนกลอ้งวงจรปิดไร้สาย) ดงัแสดงในรูปท่ี 2 

 
รูปท่ี 2 ส่วนต่างๆ ภายในกลอ้งวงจรปิดพร้อมแจง้เตือน 

ผูบุ้กรุกผา่นเครือข่าย WIFI-MESH 
 

ในส่วนของกล้องท าหน้าท่ีถ่ายภาพวิดีโอท่ีสามารถเข้าถึงได้ผ่าน
ภายนอกเครือข่ายสร้างข้ึนจาก ESP32-CAM ภายในโมดูลเป็นชิฟ ESP32-
S ประกอบดว้ยไมโครคอนโทรลเลอร์ สามารถเช่ือมต่อไวไฟและบลูทูธ 
(Bluetooth) ได้ กลอ้งถ่ายภาพเป็นกล้อง OV1640 และมีช่อง MicroSD 
Card ส าหรับจดัเก็บขอ้มูลภายในบอร์ด ดงัแสดงในรูปท่ี 3  

 
รูปท่ี 3 ESP32-CAM และการเช่ือมต่อช่องเสียบ MicroSD Card 

 

การท างานของส่วนน้ีจะเร่ิมจากการเช่ือมต่อเขา้กบัเครือข่ายไร้สาย 
Wi-Fi ท่ีระบุไว ้จากนั้นกลอ้งจะท าการจบัภาพจนเม่ือผูใ้ช้ท  าการเช่ือมต่อ
จากภายนอกเขา้สู่เครือข่ายภายในเพ่ือเรียกดูภาพวิดีโอแบบ real-time 
กลอ้งก็จะท าการถ่ายทอดโดยการ streaming ภาพวิดีโอผ่านเครือข่ายไปยงั
ผูใ้ช้ผ่าน WebApp ท่ีจดัสร้างข้ึน นอกจากน้ีภายใน ESP32-CAM ไดท้  า
การออกแบบให้มีฟังก์ชันในการตรวจจับการเคล่ือนไหว (Motion 
detection) เพ่ือตรวจจบัผูบุ้กรุกโดยจะท างานตามช่วงเวลาท่ีผูใ้ช้ก  าหนด 
เม่ือระบบตรวจพบวตัถุท่ีการเคล่ือนไหว กล้องจะท าการบนัทึกวิดีโอลง
ในการ์ด SD ซ่ึงท าหน้าท่ีเป็นหน่วยความจ าส ารอง พร้อมทั้งเก็บภาพและ
สร้างสัญญาณแจง้เตือนผูบุ้กรุกไปยงัส่วนควบคุมซ่ึงสร้างข้ึนจาก ESP32 
อีกตวัหน่ึงผ่านทาง serial interface (TX/RX) ส่วนควบคุมน้ี จะเช่ือมต่อ
กบักลอ้งวงจรปิดตวัอ่ืนๆ บนเครือข่าย WIFI-MESH ดงัแสดงในแผนภาพ
การท างานรูปท่ี 4(a), ภาพการบุกรุกและการแจ้งเตือนท่ีได้จากการ
ตรวจจบัการเคล่ือนไหว ภายในส่วนแรกกลอ้งจะถูกส่งต่อกนับนเครือข่าย 
WIFI-MESH ไปยงัเกตเวยบ์นมาตรฐาน MQTT, ดงัแสดงในแผนภาพการ
ท างานรูปท่ี 4(b) เพ่ือจะส่งต่อไปยงัเซิร์ฟเวอร์ท่ีจะท าหน้าท่ีบันทึก
เหตุการณ์การแจ้งเตือนและส่งการแจ้งเตือนไปยงัผู ้ใช้งานพร้อมทั้ ง
แสดงผลใน WebApp ท่ีจดัเตรียมไว ้ดงัแสดงในแผนภาพการท างานรูปท่ี 
4(c) 

กล้องวงจรปิดจะถูกเช่ือมต่อถึงกันเป็นเครือข่าย WIFI-MESH ด้วย 
ESP32 ในส่วนควบคุมภายในกลอ้งวงจรปิด เครือข่าย WIFI-MESH น้ีจะ
ท าหน้าท่ีส่งสัญญาณแจง้เตือนผูบุ้กรุกและภาพท่ีบนัทึกไวผ้่านเครือข่าย
ดว้ยมาตรฐาน MQTT ระบบท่ีออกแบบเลือกใชไ้ลบรารี PainlessMesh ซ่ึง
มีขอ้ดีคือ สามารถเช่ือมต่อระหวา่งกนัไดสู้งสุดถึง 5 อุปกรณ์ และมีจ านวน
อุปกรณ์สูงสุดในเครือข่ายไดม้ากถึง 87 อุปกรณ์ ดงัแสดงในรูปท่ี 5 การ
เช่ือมต่อจะใช้โปรโตคอล TCP/IP  ส่งผ่านสัญญาณ WIFI โดยอา้งอิงดว้ย
ค่า Node ID ท่ีก  าหนดข้ึนไลบราร่ี PainlessMesh จะก าหนดค่า Node ID 
จาก Chip ID ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของค่า MAC address ท าให้แต่ละอุปกรณ์มี
ค่า NodeID ไม่เหมือนกนั โครงข่ายแบบ Mesh มีขอ้ดีคือ สะดวกในการ
จดัการเครือข่าย เน่ืองจากไม่จ  าเป็นตอ้งก าหนดว่าอุปกรณ์ใดตอ้งท างาน
แบบ Client/Server จากคุณสมบติัของ Self-Organize/Self-Configure ท า
ให้เครือข่ายมีความเสถียร หากโหนดใดโหนดหน่ึงไม่สามารถส่ือสารได ้
เครือข่ายก็จะท าการเช่ือมต่อโหนดท่ียงัท างานอยู่ได้เองโดยอัตโนมัติ 
เส้นทางในการส่งขอ้มูลจึงยงัคงไม่ถูกตดัขาด ท าให้สามารถส่งขอ้มูลไป
ยงัปลายทางผ่านโหนดท่ียงั Active อยู่ได้ โดยไม่ต้องมีอุปกรณ์เป็น
ศูนยก์ลางเหมือนระบบ WIFI ท่ีท  างานแบบ Infrastructure Mode ท่ีตอ้ง
อาศยั WiFi Access Point ในรูปแบบการท างานแบบ Star และเน่ืองจาก
เป็นการเช่ือมต่อดว้ยสัญญาณ WIFI ท าให้มีระยะส่ือสารระหว่างโนดได้
ประมาณ 70 เมตร อยา่งไรก็ตามส าหรับการตั้งค่าการส่งสัญญาณท่ีระบบ
จดัสร้างข้ึนจะสามารถรับส่งสญัญาณไดร้ะยะทางสูงสุดประมาณ 40 เมตร 
โดยจะใช้ก  าลังงานต่อกล้องวงจรปิดโดยเฉล่ียประมาณ 180-200mA 
(กระแสสูงสุดบางช่วงอาจสูงถึง 250mA เ ม่ือกล้องตรวจพบวัตถุ
เคล่ือนไหวและมีการบนัทึกภาพพร้อมทั้งส่งสญัญาณแจง้เตือน)  
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รูปท่ี 4 แผนภาพการท างาน (a) การเช่ือมต่อกบั เครือข่าย WIFI-MESH, (b) การส่งต่อภาพผูบุ้กรุกและการแจง้เตือนผา่นเครือข่ายดว้ยโปรโตคอล MQTT  

 และ (c) การบนัทึกการแจง้เตือนและการแสดงผลบน WebApp 
 

 
รูปท่ี 5 ESP32-CAM และการเช่ือมต่อช่องเสียบ MicroSD Card 

 

3. การประมวลผลการตรวจจบัการเคล่ือนไหว  
การตรวจวตัถุท่ีมีการเคล่ือนไหวในภาพ ท าได้โดยการเก็บภาพท่ี

เวลาต่างกนั โดยระบบท่ีออกแบบจะท าการตรวจจบัทุกๆ 1 วินาที ภาพแต่
ละเฟรมท่ีตรวจจบัไดจ้ะก าหนดให้มีขนาดเท่ากบั 320 x 240 (pixel2) ตาม
มาตรฐาน QVGA ภาพท่ีได้จะถูกแปลงจากภาพสี RGB เป็นภาพ gray 
scale ตามสมการท่ี 1  
 0.3 0.59 0.11Y R G B    (1) 

เม่ือ  Y = ค่าระดบัสีเทา (gray scale) และ R, G, B เป็นค่าระดบัสีแดง 
สีเขียว และสีน ้ าเงิน ตามล าดบั ในแต่ละ pixel จากนั้นจะจึงท าการ down 
sampling โดยการแบ่งภาพออกเป็น block ขนาด (B) เท่ากบั 10 pixel ทั้ง
แกน x และ y ดงัแสดงในรูปท่ี 6  

 
รูปท่ี 6 การ Down sampling 

จากนั้นท าการหาวิธีค่าเฉล่ียค่าระดบัสีเทา (gray scale) ในแต่ละ 
Block ดงัสมการท่ี 2  

 
1 1

2
0 0

1
( , )

B B

x y

F Img x y
B

 

 

   (2) 

F = ค่าความสวา่ง gray scale ของแต่ละ block จากการ down sampling 
Img(x,y) = ค่าความสวา่ง gray scale ของแต่ละ pixel (x,y)  
B = จ านวน pixel แต่ละแนวแกนในแต่ละ block 

ภาพท่ีได้จากการ down sampling ในเฟรมปัจจุบนัจะถูกน ามา
เปรียบเทียบกบัเฟรมก่อนหน้าดว้ยการหาค่าผลต่างและ normalized ก่อน
จะถูกน าไปเปรียบเทียบกบัค่าเทรดโฮลด ์() ท่ีก  าหนดไว ้ดงัแสดงในรูปท่ี 
7

 
รูปท่ี 7 การตวัจบัวตัถุท่ีมีการเคล่ือนไหวในเฟรมภาพ 
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ระบบจะท าการเปรียบเทียบจ านวน block ภาพท่ีตรวจพบว่ามีวตัถุ
เคล่ือนไหวกบัจ านวน block ภาพทั้งหมด (ในระบบน้ี จ  านวน block ภาพ 
(M x N) เท่ากบั 24 x 32) เพ่ือให้ไดค้่าอตัราส่วน block ภาพท่ีมีวตัถุ
เปล่ียนแปลง (t) ดงัสมการท่ี 3 

 

1 1

0 0

( , ) ( , )
1, if1

( , )

0, otherwise

N M

i j

F i j B i j

t B i j
M N

 

 

 


  
 





 

(3) 

M = จ านวน block ในแนวแกน y 
N = จ านวน block ในแนวแกน x 
F(i,j) = ค่าความสวา่ง gray scale ของ block ท่ี (i,j) ในเฟรมปัจจุบนั 
B(i,j) = ค่าความสวา่ง gray scale ของ block ท่ี (i,j) ในเฟรมก่อนหนา้ 
 = ค่าเทรดโฮลดค์วามแตกต่างของสวา่งของ block (%) 

ค่าอตัราส่วน block ภาพท่ีมีวตัถุเปล่ียนแปลง (t) จะถูกน าไป
เปรียบเทียบกบัค่าความไวการตรวจจบัวตัถุท่ีก  าหนดไว ้หากมีค่ามากกว่าก็
จะท าการบนัทึกภาพวิดีโอลงในหน่วยความจ าส ารอง พร้อมทั้งส่งภาพน่ิง
ในเฟรมนั้น ๆ พร้อมขอ้ความเตือนการบุกรุก ผ่านเครือข่าย mesh ไปยงั
ผูใ้ชง้านต่อไป  

 

4. การเข้าถึงกล้องวงจรปิดจากภายนอกเครือข่าย  
การเขา้ถึงอุปกรณ์ภายในเครือข่ายท่ีใช้หมายเลขไอพีแบบ Private IP 

ผ่าน NAT (Network Address Translation) จากภายนอกเครือข่าย จะไม่
สามารถท าได้โดยตรง เน่ืองจาก NAT จะป้องกนัการเขา้ถึงดงักล่าว ซ่ึง
ตอ้งแกไ้ขท่ีตวั Router ให้สามารถเช่ือมต่อจากเคือข่ายภายนอกเขา้มาได ้
เช่น วิธีการตั้งค่า port forwarding แต่จะยุง่ยากกบัการใช้งานเน่ืองจากผูใ้ช้
ตอ้งเขา้ไปแกไ้ขการตั้งค่าท่ีตวั Router ในระบบน้ีไดอ้อกแบบให้ผูใ้ช้งาน
จากภายนอกสามารถเขา้ถึงกล้องวงจรปิดท่ีอยูใ่นเครือข่ายภายในไดโ้ดย
วิธีการ STUN (Session Traversal Utilities for NAT) หลกัการท างานของ 
STUN เร่ิมจาก อุปกรณ์ท่ีใช้ Private IP ซ่ึงอาจก าหนดข้ึนแบบ Static-IP 
หรือแบบ Dynamic-IP ท่ีได้รับการจดัสรรจาก DHCP (Dynamic Host 
Configuration Protocol) เม่ือตอ้งการส่ือสารกบัเครือข่ายภายนอก router 
จะท าการแปลง Private IP เป็น Public IP ตามมาตรฐาน NAT เม่ือท าการ
อา้งอิงกบัหมายเลขประจ าอุปกรณ์ในเครือข่าย Private IP ผูกเขา้กบัขอ้มูล
การแปลง IP ท่ีได้รับมา โดยระบบท่ีออกแบบน้ีจะใช้ ChipID ภายใน 
ESP32-CAM เป็นค่าอ้างอิงส าหรับกล้องวงจรปิดแต่ละตัว ข้อมูล 
หมายเลขประจ าอุปกรณ์ในเครือข่าย Private IP และขอ้มูลการแปลง IP ท่ี
ไดรั้บจาก router จะถูกส่งไปเก็บไวใ้น server ภายนอกเครือข่าย ซ่ึงจะท า
หน้าท่ีเป็น STUN (Session Traversal Utilities for NAT) โดยอาจเป็น 
Cloud server เม่ือผูใ้ช้งานตอ้งการเขา้ถึงกลอ้งวงจรปิดและอุปกรณ์ต่าง ๆ 
ในเครือข่าย Private IP ก็จะท าการสอบถามไปยงั server ดงักล่าว โดย
อา้งอิงกบัหมายเลขประจ าอุปกรณ์เพ่ือจะไดรั้บ Public IP ของอุปกรณ์นั้น 
ท าให้อุปกรณ์ภายนอกสามารถเขา้ถึงกลอ้งวงจรปิดแต่ละตวัไดโ้ดยอา้งอิง
กบัค่าหมายเลขประจ าอุปกรณ์  ดงัแสดงในรูปท่ี 8  

 ขอ้ดีของวิธีน้ี คือ ระบบไม่จ  าเป็นตอ้งเขา้จดัการ router แต่อยา่งใด 
เช่น ไม่ตอ้งก าหนดค่า static NAT หรือไม่ตอ้งตั้งค่า port-forwarding บน 
router ท าให้การเพ่ิมขยายและการเขา้ถึงอุปกรณ์ในเครือข่ายเป็นไปอยา่ง
สะดวก 

 

 
รูปท่ี 8 การแสดงการเขา้ถึงอุปกรณ์ภายในเครือข่าย Private IP (ส่วน Video Streaming) 

 

5. การแจ้งเตือนบุกรุก 
ระบบกล้องวงจรปิดพร้อมแจ้งเตือนผูบุ้กรุกผ่านเครือข่าย WIFI-

MESH เม่ือกลอ้งวงจรปิดตรวจจบัการเคล่ือนไหว จะสร้างสัญญาณเตือน
การบุกรุกพร้อมทั้งส่งภาพท่ีบนัทึกมายงัผูใ้ช้งาน ขอ้มูลดงักล่าวจะถูกส่ง
ต่อเป็นบนเครือข่าย WIFI-MESH ไปยงัเกตเวย ์และเกตเวยน้ี์จะท าหน้าท่ี
ในการส่งขอ้มูลดงักล่าวไปยงั Line-Notify  ตามท่ีผูใ้ช้งานไดล้งทะเบียน
ไว ้ขั้นตอนการลงทะเบียนจะเร่ิมจากการบนัทึกค่า Token ซ่ึงไดจ้ากระบบ 
Line-Notify โดยผูใ้ช้อาจร้องขอเองผ่าน https://notify-bot.line.me/ หรือ
อาจใช้บริการช่วยเหลือท่ีระบบจดัหาไวใ้ห้ โดยระบบจะท าการส่ง GET 
https://notify-bot.line.me/oauth/authorize เพ่ือรับค่า Token โดยผูใ้ช้ตอ้ง
ท าการยนืยนัตวัก่อน 

 
รูปท่ี 9 ระบบการแจง้เตือน Line-Notification 

เม่ือเสร็จส้ินการลงทะเบียนแลว้หากเกิดสญัญาณแจง้เตือนการบุกรุก 
ระบบจะท าการส่งขอ้มูลการบกุรุกจากกลอ้งวงจรปิดท่ีเกตเวยไ์ดรั้บจะถูก
ไปยงั Line-Notify ด้วยวิธีการส่งแบบ POST ไปยงั https://notify-
api.line.me/api/notify จากนั้ น Line-Notify ก็จะส่งข้อมูลไปยงั Line 
Application ท่ีผูใ้ชง้านติดตั้งไวใ้นอุปกรณ์ส่วนตวั ขอ้มูลการบุกรุกน้ีจะถูก
เก็บไวท่ี้เคร่ืองแม่ข่าย ซ่ึงสามารถเขา้ถึงได้ผ่านทาง WebApp โดยผูใ้ช้
สามารถดูภาพการถ่ายทอดตราบเท่าท่ีกลอ้งวงจรปิดนั้น ๆ ยงัคงเช่ือมต่อ
กบัเครือข่าย WIFI ภายใน รูปท่ี  9 แสดงการท างานของระบบแจง้เตือน 
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6. ผลการทดสอบ  
ในการทดสอบระบบกล้องวงจรปิดพร้อมแจ้งเตือนผูบุ้กรุกผ่าน

เครือข่าย WIFI-MESH ไดมี้การจดัสร้างกลอ้งวงจรปิดจ านวน 3 ตวั พร้อม
ดว้ยเกตเวยส์ าหรับรับส่งขอ้มูลกบักลอ้งผ่านเครือข่าย รูปท่ี 10 แสดง การ
เช่ือมต่อกล้องวงจรปิดส่วนการแจ้งเตือนผูบุ้กรุกเขา้กบัเครือข่าย WIFI-
MESH ซ่ึงใชไ้ลบรารี Painlessmesh ติดตั้งบน ESP32 ภายในส่วนควบคุม 
และท าการก าหนด SSID, port, password และ connection mode ให้
ตรงกนั เม่ือท าการเช่ือมโยงเขา้กบัเครือข่าย WIFI-MESH ได้แลว้ แต่ละ
โนดจะสามารถส่งขอ้มูลถึงกนัดว้ยการอา้งอิงกบั nodeID ซ่ึงจะไม่ซ ้ากนั  

  
รูปท่ี 10 การเช่ือมต่อกลอ้งวงจรปิดส่วนแจง้เตือนผูบุ้กรุกผา่นเครือข่าย WIFI-MESH 

ท าการทดสอบประสิทธิภาพเครือข่าย WIFI-MESH ส าหรับการแจง้
เตือนเม่ือตรวจพบการเคล่ือนไหว จากรูปท่ี 11 แสดงการเช่ือมต่อกลอ้ง
วงจรปิดเขา้กบัโครงข่าย WIFI-MESH ท่ีมี กลอ้งเครือข่ายติดตั้งอยูก่่อนแลว้
จ านวน 2 กลอ้ง และมีขอ้ความเตือนการตรวจพบการเคล่ือนไหวส่งต่อกนั
บนโครงข่าย WIFI-MESH พบวา่แต่ละโนดสามารถส่งขอ้ความถึงกนัแมจ้ะ
อยูห่่างกนัประมาณ 80 เมตร 

 
รูปท่ี 11 การเช่ือมต่อกลอ้งวงจรปิดส่วนแจง้เตือนผูบุ้กรุกผา่นเครือข่าย WIFI-MESH 

ส าหรับการทดสอบประสิทธิภาพเครือข่าย WIFI-MESH และระยะ
การท างานของเครือข่ายพบว่า กล้องวงจรปิดจะสามารถเช่ือมต่อเขา้กบั
เครือข่ายอตัโนมติัพร้อมรับส่งขอ้มูลในระยะประมาณ 40 เมตร โดยจะ
ข้ึนอยูก่บัการติดตั้งและส่ิงกีดขวางสญัญาณ ส าหรับการทดสอบส่วนกลอ้ง
วงจรปิด เม่ือท าการเช่ือมต่อเข้ากับเครือข่าย WIFI โดยมีการก าหนด 
static-IP ให้กบักลอ้งแต่ละตวั เพ่ือสะดวกในการจดัการและการเขา้ถึงจาก
ภายนอกเครือข่ายดงัแสดงในรูปท่ี 12  

 
รูปท่ี 12 การเช่ือมต่อกลอ้งวงจรปิดส่วน ESP32-CAM เขา้กบัเครือข่าย WIFI  

เม่ือต้องการดูภาพจากกล้องวงจรปิดแต่ละตัว หากท าการเข้าถึง
ภายในเครือข่ายเดียวกนั ก็สามารถเขา้ถึงไดจ้ากหมายเลขไอพีแบบ static-
IP ท่ีก  าหนดให้กับกล้องแต่ละตวั แต่หากตอ้งการเข้าถึงจากภายนอก
เครือข่ายผ่าน NAT จะไม่สามารถท าได้โดยตรง ระบบก าหนดให้มีการ
เขา้ถึงไดโ้ดยวิธี STUN (Session Traversal Utilities for NAT) กลอ้งจะส่ง
ขอ้มูลออกไปยงัเคร่ืองแม่ข่ายท่ีจดัตั้งข้ึนนอกเครือข่าย จากนั้นเคร่ืองแม่
ข่ายจะส่งข้อมูลฝ่ัง public-IP กลับไปให้กับกล้องและผู ้ใช้ โดยผู ้ใช้
สามารถเขา้ถึงกลอ้งวงจรปิดแต่ละตวัไดผ้่านทาง WebApp ท่ีจดัสร้างข้ึน 
ดงัแสดงในรูปท่ี 13  

 
รูปท่ี 13 ภาพจากกลอ้งวงจรปิด 

ส าหรับการทดสอบการตรวจจบัการเคล่ือนไหว ผูใ้ช้สามารถตั้งค่า
ความไวในการตรวจจบัการเคล่ือนไหวได้โดยการตั้งค่าความแตกต่างค่า
ความสว่างท่ีเปล่ียนไป และค่าขนาดของวตัถุซ่ึงเทียบเป็นสัดส่วนของ
พ้ืนท่ีภาพท่ีมีความแตกต่างค่าความสว่างเกินค่าท่ีก าหนดกับพ้ืนภาพ
ทั้งหมด โดยในการทดลองน้ีได้ตั้ งค่าเทรชโฮลด์ความแตกต่างค่าความ
สว่างระหว่างเฟรมก่อนหน้าและเฟรมปัจจุบนัในแต่ละ block ภาพ (จาก
การ down-sampling ภาพ QVGA ขนาด 320 x 240 pixel2 , ขนาดของ 
block ภาพเท่ากบั 10 x 10 pixel2 และเฟรมภาพห่างกนัทุก ๆ 1   วินาที) 
เท่ากบั 20% และ ค่าเทรชโฮลด์ขนาดวตัถุเคล่ือนไหวท่ีจบัภาพได้เทียบ
เป็นสดัส่วนของพ้ืนท่ีภาพทั้งหมด เท่ากบั 10%   

รูปท่ี 14 แสดงค่าความสว่างของ block ภาพ (แสดงเฉพาะ 24 x 8 block 

แรก) โดยเทียบระหวา่งเฟรมปัจจุบนัและเฟรมก่อนหนา้ โดยมี 1 ต  าแหน่ง 
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จากทั้งหมด 768 block ภาพ ท่ีต  าแหน่ง (22,28) ท่ีมีค่าเกินค่าเทรชโฮลดค์วาม
แตกต่างค่าความสวา่ง ซ่ึงต  ่ากวา่ค่าเทรชโฮลดข์นาดวตัถุเคล่ือนไหวท่ีจบั
ภาพไดเ้ทียบเป็นสดัส่วนของพ้ืนท่ีภาพทั้งหมด (ก าหนดไวเ้ท่ากบั 10%) 

ระบบจึงไม่เก็บภาพและไม่สร้างสญัญาณแจง้เตือน 

 
รูปท่ี 14 ค่าความแตกต่างค่าความสวา่ง block ภาพ ในการตรวจจบัการเคล่ือนไหว 

ในทางกลบักนั หากระบบตรวจพบขนาดพ้ืนท่ีภาพท่ีมีค่าความ
แตกต่างค่าความสวา่งเกินค่าก าหนด ระบบจะท าการเก็บภาพลงใน
หน่วยความจ า SD-Card ทุก ๆ 1 วินาที เป็นเวลา 10 นาที ซ่ึงสามารถก าหนด
ไดข้ึ้นกบัขนาดความจุกของ SD-Card ท่ีติดตั้ง โดยภาพท่ีเก็บแต่ละภาพจะมี
ขนาดประมาณ 14 Kbyte ท าให้ไดภ้าพจ านวน 600 ภาพ ต่อ 1 เหตกุารณ์ 
(การบุกรุก) และใชพ้ื้นท่ีในหน่วยความจ าประมาณ 8.4Mbyte รูปท่ี 15 แสดง
การจดัเก็บภาพในหน่วยความจ า 

 
รูปท่ี 15 ภาพท่ีบนัทึกในหน่วยความจ ากลอ้งวงจรปิดเม่ือตรวจพบผูบุ้กรุก 

ส าหรับการแจ้งเตือน กล้องวงจรปิดท่ีท าการตรวจจบัวตัถุท่ีมีการ
เคล่ือนไหว จะท าการบนัทึกภาพตามท่ีกล่าวมาแล้ว วงจรภายในส่วน
กลอ้ง ESP32-CAM จะสร้างสัญญาณแจง้เตือนการบุกรุกพร้อมทั้งส่งภาพ
แรกท่ีตรวจจับการวตัถุท่ีมีการเคล่ือนไหวไปยงัส่วนควบคุมท่ีมีการ
เช่ือมต่อกบักลอ้งวงจรปิดอ่ืนดว้ยเครือข่าย WIFI-MESH ขอ้มูลเหล่าน้ีจะ
ถูกส่งต่อจนถึงเกตเวยซ่ึ์งไดท้  าการออกแบบให้รองรับการส่งการแจง้เตือน
ไปยงั Line-Notify ซ่ึงจะถูกส่งต่อไปยงัผูใ้ช้ท่ีไดล้งทะเบียนไวด้งัแสดงใน
รูปท่ี 16  

7. สรุป 
ระบบกล้องวงจรปิดพร้อมแจ้งเตือนผูบุ้กรุกผ่านเครือข่าย WIFI-

MESH ท่ีน าเสนอ ประกอบดว้ย 2 ส่วนคือ ส่วนควบคุมและส่วนท่ีเป็น

กล้องไร้สายท่ีสร้างข้ึนจาก ESP32-CAM ท าหน้าท่ีถ่ายภาพวิดีโอท่ี
สามารถเขา้ถึงไดผ้่านภายนอกเครือข่ายและประมวลผลภาพเพ่ือตรวจจบั
วตัถุท่ีเคล่ือนไหว และบนัทึกภาพลงใน SD-Card เม่ือพบผูบุ้กรุก พร้อมทั้ง
แจง้เตือนไปยงัผูใ้ช้งาน ผ่านเครือข่าย WIFI-MESH ด้วยการส่งขอ้มูลบน
มาตรฐาน MQTT ท าให้กลอ้งวงจรปิดต่างๆ ท่ีเช่ือมต่อกนัยงัคงสามารถ
เตือนภยัไดแ้มมี้ปัญหาการเช่ือมต่อกบัเครือข่ายผา่น router โดยตรง  

 
รูปท่ี 16 ภาพท่ีบนัทึกในหน่วยความจ ากลอ้งวงจรปิดเม่ือตรวจพบผูบุ้กรุก 
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บทคัดย่อ 

บทความน้ีน าเสนอวิธีการควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงไร้แปรง
ถ่านแบบไร้เซนเซอร์โดยใช้โครงข่ายประสาทเทียม โครงข่ายประสาท
เทียมท่ีใช้เป็นแบบ 2 ชั้น ซ่ึงใช้การเรียนรู้แบบแพร่ยอ้นกลบั ค่าแรงดัน
ตา้นกลบัจากมอเตอร์กระแสตรงไร้แปรงถ่านถูกน ามาใชเ้ป็นอินพุตให้กบั
โครงข่ายประสาทเทียมส าหรับพยากรณ์ต าแหน่งมุมกระตุน้ให้กับวงจร
อินเวอร์เตอร์ 3 เฟส  แบบจ าลองมอเตอร์กระแสตรงไร้แปรงถ่านแบบไร้
เซ น เซ อ ร์ ส าห รั บ ค วบ คุ ม ค ว าม เร็ ว ถู ก ส ร้ า งจ าก โป ร แ ก รม 
MATLAB/Simulink โดยใช้การควบคุมแบบป้อนกลบั PI ผลจ าลองการ
ท างานโครงข่ายประสาทเทียมสามารถพยากรณ์มุมกระตุน้ ให้กับวงจร
อินเวอร์เตอร์ 3 เฟสไดถู้กตอ้ง 

ค าส าคัญ: อินเวอร์เตอร์ 3 เฟส ไร้เซนเซอร์ โครงข่ายประสาทเทียม 

Abstract 
This paper presents the control method of a sensorless brushless 

DC motor using artificial neural networks. The artificial neural network 
used is a two-layer that uses the backpropagation algorithm for training. 
The back EMF voltage from the brushless DC motor is used as input to 
the neural network for predicting the excitation angle position of the 3-
phase inverter circuit. A sensorless brushless DC motor model for speed 
control is created by MATLAB/Simulink using PI feedback control. The 
simulation result, the artificial neural network can accurately predict the 
excitation angle for the 3-phase inverter circuit. 

Keywords:  3-Phase Inverter, Sensorless, Artificial Neural Networks 

1. บทน า 

 มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงไร้แปรงถ่าน (Brushless DC Motor : 
BLDC) เป็นมอเตอร์แม่เหลก็ถาวรซ่ึงถูกน ามาใชอ้ย่างแพร่หลายในระบบ
อัตโนมัติทางอุตสาหกรรมและระบบขับเคลื่อนในยานยนต์ไฟฟ้า 
เน่ืองจากมีประสิทธิภาพสูง การตอบสนองแบบพลวัติสูงและความ
หนาแน่นของพลงังานสูง แรงดนัตา้นกลบั (back EMF) ของมอเตอร์ชนิด
น้ีมีลักษณะเป็นรูปส่ี เหลี่ยมคางหมู  การควบคุมให้มอเตอร์ท างาน
จ าเป็นตอ้งทราบต าแหน่งของโรเตอร์ เพ่ือจ่ายแรงดนัเขา้ไปยงัขดลวดเฟส
แต่ละเฟสผา่นสวิตซ์อิเลก็ทรอนิกส์ก าลงัของวงจรอินเวอร์เตอร์ 3 เฟส ได้

อย่างถูกตอ้ง โดยทัว่ไปวิธีการตรวจจบัต าแหน่งโรเตอร์จะใชอุ้ปกรณ์ hall 
effect sensor ติดตั้ งร่วมกับมอเตอร์ ส่งผลให้มีค่าใช้จ่ายเพ่ิมขึ้ นและ
เซนเซอร์ยงัมีความไวต่ออุณหภูมิท าให้ความน่าเช่ือถือลดลง [1] การ
ควบคุมแบบไร้เซ็นเซอร์เป็นวิธีท่ีถูกน ามาใช้ควบคุมมอเตอร์ส าหรับการ
ใช้งานในสภาพแวดลอ้มท่ีรุนแรง วิธีการควบคุมแบบไร้เซนเซอร์โดยใช้
หลกัการพ้ืนฐานจาก back EMF ของมอเตอร์ส าหรับตรวจจบัสถานะการ
น าของไดโอดฟรีวิวลิ่งในขดลวดเฟสท่ีไม่กระตุน้ [2] วิธีการประมาณค่า 
back EMF โดยใช้วิธีการตรวจจับค่าแรงดันศูนย์ของรูปคลื่น [3] การ
ติดตามความเร็วแบบไร้เซนเซอร์ของมอเตอร์กระแสตรงไร้แปรงถ่านโดย
ใชห้ลกัการควบคุม แบบป้อนกลบั PID โดยค่าส าหรับควบคุมจะถูกสอน
โดยโครงข่ายประสาทเทียม [4] การควบคุมมอเตอร์กระแสตรงแบบไร้
แปรงถ่ านโดยใช้  Unknown Input Observer (UIO)  [5] ซ่ึ งจ าลองให้
สัญญาณ trapezoidal back-EMF เป็นค่าอินพุตท่ีไม่รู้จกั วิธีการน้ีส่งผลให้
มอเตอร์กระแสตรงไร้แปรงถ่านมีประสิทธิภาพการท างานท่ีสูงในช่วง
ความเร็วต ่า การควบคุมมอเตอร์กระแสตรงแบบไร้แปรงถ่านโดยใช้
วิธีการนับสัญญาณพีดับเบิ้ลยูเอ็ม (PWM) [6] เพ่ือท าการควบคุมแบบ
ป้อนกลบั PI ผลในการควบคุมค่าดิวต้ีไซเคิลของสัญญาณพีดบัเบิ้ลยูเอ็ม
ท าให้เสถียรภาพในการท างานของมอเตอร์และมีความแม่นย  า การควบคุม
ดว้ยการใชเ้ฟสล็อกลูป (Phase locked loop) และฮาร์มอนิกล าดบัท่ี 3 ของ
Back-EMF [7] ส่งผลให้ การสับ เปลี่ ยนสวิตซ์ ในช่วงความ เร็วสูงมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 
 บทความน้ีน าเสนอวิธีการใช้โครงข่ายประสาทเทียมพยากรณ์
ต าแหน่งมุมกระตุ้นให้กับวงจรอินเวอร์เตอร์ 3 เฟส ส าหรับควบคุม
มอเตอร์กระแสตรงไร้แปรงถ่านแบบไร้เซนเซอร์ โดยอินพุตท่ีใช้ในการ
สอนให้กบัโครงข่ายประสาทเทียมจะใชข้อ้มูลจากแรงดนัตา้นกลบัขณะท่ี
มอเตอร์ท างาน เอาต์พุตจากโครงข่ายประสาทเทียมท่ีต้องการคือรูปร่าง
ของกระแสเฟส เพื่อน าไปสร้างสัญญาณควบคุมสวิตซ์อิเลก็ทรอนิกส์ก าลงั 
แบบจ าลองมอเตอร์กระแสตรงไร้แปรงถ่านแบบไร้เซนเซอร์ถูกสร้างจาก
โปรแกรม MATLAB/Simulink ส าหรับควบคุมความเร็วโดยใช้การ
ควบคุมแบบป้อนกลบั PI   

2. พื้นฐานของมอเตอร์กระแสตรงไร้แปรงถ่าน 

พ้ืนฐานวงจรอินเวอร์เตอร์ 3 เฟส ดังรูปท่ี 1 ส าหรับใช้ขบัมอเตอร์
กระแสตรงไร้แปรงถ่าน โดยโครงสร้างของขดลวดสเตเตอร์ 3 เฟส จะถูก
ต่อแบบสตาร์ มีการติดตั้ง hall effect sensor ส าหรับตรวจจบัต าแหน่งโร
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เตอร์ มอเตอร์จะถูกขับเคลื่อนด้วยอินเวอร์เตอร์  3 เฟส โดยสวิตซ์
อิเล็กทรอนิกส์ก าลัง ถูกกระตุ้นโดยสัมพนัธ์กับต าแหน่งโร
เตอร์โดยความสัมพันธ์ของรูปร่าง back EMF และกระแสเฟสท่ีได้ดัง
แสดงในรูปท่ี 2 

 
รูปท่ี 1 วงจรอินเวอร์เตอร์ 3 เฟส ส าหรับควบคุมมอเตอร์กระแสตรงไร้แปรงถ่าน 

 
รูปท่ี 2 ความสัมพนัธ์ของ back EMF และกระแสเฟส 

ก าหนดให้ค่าความตา้นทานสเตเตอร์ของขดลวดเฟสทั้งหมดเท่ากนั 
และค่าความเหน่ียวน าร่วมคงท่ี สมการแรงดนัไฟฟ้าทั้ง 3 เฟส สามารถหา
ไดจ้ากสมการ (1) 

0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0

a s s a a

b s s b b

c s s c c

v R L M i ed
v = R + L M i + e

dtv R L M i e

         
         
                  

-
-

-
  (1)  

โดย    a b cv ,v ,v    คือแรงดนัเฟส 

           sR  และ sL   คือความตา้นทานและความเหน่ียวน าท่ีสเตเตอร์ 

 a b ci ,i ,i   คือกระแสเฟส  

M   คือความเหน่ียวน าร่วม 

a b ce ,e ,e   คือแรงดนัตา้นกลบัแต่ละเฟส  

แรงดันตา้นกลบัหรือ back EMF เป็นแรงดันท่ีเกิดขึ้นขณะมอเตอร์
ท างาน สัญญาณของ back EMF ในแต่ละเฟสจะสัมพนัธ์กบัต าแหน่งของ
โรเตอร์ โดยแต่ละเฟสจะท ามุมต่างกนั 120◦ ทางไฟฟ้า ดงัแสดงในสมการ
ท่ี (2) – (4)  

( )a ee kf θ=      (2) 
                      ( 2 / 3)b ee kf θ = −    (3) 

( 2 / 3)c ee kf θ = +    (4) 

โดย    k  คือค่าคงท่ีของแรงดนัตา้นกลบัแต่ละเฟส [v/rad∙ 1s- ] 
θe  คือค่ามุมทางไฟฟ้าของโรเตอร์ [◦] 

   คือความเร็วของโรเตอร์ [rad∙ 1s- ] 
ส าหรับแรงบิด ( eT ) ท่ีเกิดขึ้นจะมีค่าเป็นสัดส่วนของก าลงัไฟฟ้าต่อ

ความเร็วเชิงมุมทางกล ( m ) สามารถหาไดด้งัน้ี  
 

             a a b b c c

e

m

e i e i e i
T



+ +
=       (5) 

3. โครงข่ายประสาทเทียม 
โครงข่ ายประสาทเทียม (Artificial Neural Networks: ANN) คือ

ระบบการจ าลองโมเดลทางคณิตศาสตร์ สามารถเรียนรู้และปรับปรุงความ
ถูกตอ้งของขอ้มูลไดผ้่านชุดขอ้มูลท่ีป้อนให้ มีการเรียนรู้จะเกิดค่าน ้ าหนัก
หรือค่าความรู้ขึ้น ค่าน้ีจะถูกเก็บเพื่อใชใ้นการประมวลผลอินพุตอ่ืนๆ ท่ีอยู่
ในรูปแบบเดียวกัน ค่าความรู้จะถูกปรับเปลี่ยนผ่านกระบวนการท าซ ้ า
เพื่อให้ไดค้่าเอาตพุ์ตตามเป้าหมาย 

ขอ้มูลทางด้านอินพุตท่ีใช้ในการสอนโครงข่ายประสาทเทียม คือ 
back EMF และเอาต์พุตท่ีตอ้งการคือกระแสเฟส โดยขอ้มูลได้มาจากการ
จ าลองการท างานของมอเตอร์กระแสตรงไร้แปรงถ่านผ่านโปรแกรม 
MATLAB/Simulink ดงัรูปท่ี 3 โดยค่าพารามิเตอร์ของมอเตอร์ดงัแสดงใน
ตารางท่ี  1 

ตารางท่ี 1 ค่าพารามิเตอร์ BLDC 

Stator Resistance Rs 0.0485 (Ω) 

Stator Inductance L 
0.0085 (H) 

Number of pole pairs P 4 

Rotor Inertia J 0.0027 (kg∙m2) 

Number of phases  3 

 
         แบบจ าลองมอเตอร์กระแสตรงไร้แปรงถ่านโดยติดตั้ง hall effect 
sensor ส าหรับตรวจจบัต าแหน่งโรเตอร์ ขบัเคลื่อนดว้ยวงจรอินเวอร์เตอร์ 
3 เฟส ดงัรูปท่ี 3โดยสัญญาณกระตุน้สวิตซ์อิเล็กทรอนิกส์ก าลงั ถูกสร้าง
มาจากสัญญาณ hall effect sensor ณ ต าแหน่งโรเตอร์ต่างๆ โดยแยก
สัญญาณ (decoder) ตามความสัมพนัธ์ของการเกิด back EMF แต่ละเฟส 
ดงัแสดงในรูปท่ี4 
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รูปท่ี 3 แบบจ าลองการขบัมอเตอร์กระแสตรงไร้แปรงถ่าน 

 

 
รูปท่ี 4 แบบจ าลองการสร้างสัญญาณกระตุน้วงจรอินเวอร์เตอร์ 3 เฟส 

         รูปคลื่นของ back EMF และกระแสเฟสทั้ง 3 เฟส เรียงล าดบัจากบน 
ลงล่างในรูปท่ี 5 เป็นผลจ าลองการท างานของมอเตอร์กระแสตรงไร้แปรง 
ถ่าน ซ่ึงรูปคลื่น back EMF และกระแสเฟสท่ีได้น้ีถูกน าไปใช้เป็นขอ้มูล 
ส าหรับอินพุตและเอาตพุ์ตให้กบัโครงข่ายประสาทเทียม 

 
รูปท่ี 5 รูปคลื่นจ าลองback EMF (สีน ้าเงิน) และกระแสเฟส (สีแดง) 

 

รูปท่ี 6 ผลการสอนของโครงข่ายประสาทเทียม 

         รูปท่ี 6 แสดงผลการสอนของโครงข่ายประสาทเทียมแบบการแพร่ 
ยอ้นกลับ ส าหรับโครงข่ายประสาทเทียมท่ีใช้เป็นแบบ 2 ชั้นซ่อน ซ่ึง 
ฟังก์ชันท่ีใช้ในชั้นท่ี1 คือ tan-sigmoid transfer function ส่วนชั้นท่ี2 คือ 
linear transfer function ดงัแสดงในรูปท่ี 7-9 ตามล าดบั 

 

รูปท่ี 7 โครงข่ายประสาทเทียมมี 2 ชั้นซ่อน 

 

รูปท่ี 8 Tan-sigmoid Transfer Function 

 

รูปท่ี 9 linear transfer function 

 

รูปท่ี 10 แบบจ าลองโครงข่ายประสาทเทียม 
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          รูปท่ี 10 แสดงแบบจ าลองโครงข่ายประสาทเทียมท่ีไดโ้ดยอินพุตท่ี 
ตอ้งการคือ back EMF ณ ต าแหน่งโรเตอร์ต่างๆ โดยโครงข่ายประสาท 
เทียมจะพยากรณ์เอาต์พุตเป็นรูปคลื่นจ าลองกระแสเฟส ดังรูปท่ี 11 โดย 
ผลเอาต์พุตท่ีได้น้ีจะถูกน าแยกสัญญาณ เพ่ือใช้ขับสวิตซ์อิเล็กทรอนิกส์ 
ก าลงัของวงจรอินเวอร์เตอร์ 3 เฟส 

 
รูปท่ี 11 ผลจ าลองการพยากรณ์ของโครงข่ายประสาทเทียม 

         แบบจ าลองโครงข่ายประสาทเทียมท่ีไดถู้กน าไปประยกุตใ์ชค้วบคุม 
ความเร็วของมอเตอร์กระแสตรงไร้แปรงถ่านให้คงท่ี 2,000 รอบต่อนาที
ควบคุมการป้อนกลบัแบบ PI โดยสัญญาณกระตุน้สวิตซ์อิเล็กทรอนิกส์ 
ก าลังสามารถเลือกได้โดยโหมด 0 เลือกใช้วิธีการสร้างจาก hall effect 
sensor ส าหรับโหมด 1 เลือกใชวิ้ธีการสร้างจาก ANN ดงัรูปท่ี 12 และ 15 
ตามล าดบั 

         ผลจ าลองการท างานทั้ งโหมด 0 และโหมด 1 สามารถควบคุม 
ความเร็วรอบคงท่ี  2,000 รอบต่อนาที  ดังแสดงในรูป ท่ี  13 และ 16 
ตามล าดบั โดยรูปคลื่นกระแสเฟสท่ีไดจ้ากโหมด 0 และ โหมด 1 ดงัแสดง 
ในรูปท่ี 14 และ 17 ตามล าดับ ส าหรับรูปท่ี 18 แสดงผลเปรียบเทียบ 
กระแส เฟสระห ว่างโหมด 0 และ  โหมด  1 ซ่ึ งผล ท่ีได้มี ค่ าความ
คลาดเคลื่อนนอ้ยมาก 

 
รูปท่ี 12 แบบจ าลองควบคุมความเร็วท่ี 2,000 รอบต่อนาที โดยใชh้all effect sensor 

 
รูปท่ี 13 ผลการควบคุมความเร็วคงท่ี 2,000 รอบต่อนาทีโดยใช ้hall effect sensor 

 
รูปท่ี 14 รูปคลื่นกระแสเฟส 3 เฟส เรียงจากบนลงล่าง โดยใช ้hall effect sensor 

 

รูปท่ี 15 แบบจ าลองควบคุมความเร็วท่ี 2,000 รอบต่อนาที โดยใช ้ANN 

 
รูปท่ี 16 ผลการควบคุมความเร็วคงท่ี 2,000 รอบต่อนาทีโดยใช ้ANN 

 
รูปท่ี 17 รูปคลื่นกระแสเฟส 3 เฟส เรียงจากบนลงล่าง โดยใช ้ANN 

 
รูปท่ี 18 ผลเปรียบเทียบกระแสเฟสระหว่างโหมด 0 และ โหมด 1 
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         ผลจ าลองการท างานการควบคุมแบบกลับทิศทางหมุนก าหนด
ความเร็วรอบ 1500 รอบต่อนาที ดงัแสดงในรูปท่ี 19 

 

รูปท่ี 19 ผลการควบคุมแบบกลบัทิศทางหมุนท่ีความเร็ว 1500 รอบต่อนาที 

4. สรุป 

วิธีการควบคุมมอเตอร์กระแสตรงไร้แปรงถ่านแบบไร้เซนเซอร์โดย 
ใช้โครงข่ายประสาทเทียมท่ีน าเสนอ ใช้รูปคลื่นของ back EMF และ 
กระแสเฟสทั้ง 3 เฟส เป็นอินพุตและเอาตพุ์ตตามล าดบั เมื่อใชแ้บบจ าลอง 
โครงข่ายประสาทเทียมส าหรับประยกุตค์วบคุมความเร็วให้คงท่ี ผลจ าลอง 
ท่ีไดรู้ปคลื่นของกระแสเฟสท่ีไดม้ีความคลาดเคลื่อนนอ้ยมากเมื่อเทียบกบั 
แบบจ าลองควบคุมสวิตซ์ท่ีสร้างมาจาก hall effect sensor แสดงให้เห็นถึง 
วิธีการท่ีน าเสนอมีความถูกตอ้งและแม่นย  า 
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Development of Control System of Electrical Energy Usage via Internet Network 
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บทคดัย่อ  
บทความน้ีน าเสนอการพัฒนาและออกแบบระบบควบคุมและ

แสดงผลการใช้งานพลังงานไฟฟ้าผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เพื่อ
ให้บริการพลงังานไฟฟ้าในสถานท่ีชุมชนหรือสาธารณะโดยชุดควบคุม
การใชง้านพลงังานไฟฟ้าจะใชบ้อร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ NodeMCU 
รุ่น Esp8266 ท่ีสามารถควบคุมการจ่ายพลังงานไฟฟ้าและค านวณ
ค่าใช้จ่ายของการใช้พลังงาน โดยอาศัยโมดูลการตรวจวดัค่าพลังงาน
ไฟฟ้า และระบบจะส่งข้อมูลไปจัดเก็บและรายงานผลบนเครือข่าย
อินเตอร์เน็ตในคลาวด์เซิร์ฟเวอร์ ผลการทดสอบพบว่า ชุดควบคุม
สามารถตรวจวดัระดบัแรงดนั กระแส ก าลงัไฟฟ้า และพลงังานไฟฟ้าได้
อยา่งถูกตอ้งเม่ือเปรียบเทียบกบัเคร่ืองมือวดัมาตรฐาน ท่ีมีค่าคลาดเคล่ือน
ไม่เกิน ± 2.5% ระบบสามารถจดัการและแสดงผลการใชพ้ลงังานไฟฟ้า
โดยใช้เครือข่ายอินเตอร์เน็ตบนคลาวด์เซิร์ฟเวอร์ผ่านแอพพลิเคชั่น 
Blynk ท่ีแสดงข้อมูลและค่าใช้จ่ายการใช้พลังงานไฟฟ้าได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 

ค าส าคญั:  การใช้พลงังานไฟฟ้า ระบบควบคุม เครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
แอพพลิเคชัน่ Blynk 

 

Abstract 
This article presents the development and design of a control and 

display system for electrical energy usage through the internet network. 
The objective is to use for providing electric energy in public places or 
communities. The electric energy controller based on the Esp8266 
NodeMCU microcontroller board can control the electrical energy 
supply and calculate the cost of power consumption. The electric energy 
data is controlled and measured by using the power sensing module and 
will send to store and report on the internet cloud based server system. 
The testing results showed that the control system can accurately 
measure voltage, current, electrical power, and energy levels compared 
to standard measuring instruments with an error of not more than          
± 2.5%. The system can manage and display the electricity consumption 
using the internet network through the cloud server and the Blynk 
application that shows effectively the data of electrical energy usage 
and the electricity cost.   

Keywords : Electrical Energy Usage, Control System, Internet    
Networks, Blynk Applications 

 

1. บทน า 
พลงังานไฟฟ้าเป็นปัจจยัท่ีส าคญัอยา่งมากต่อการพฒันาประเทศใน

ด้านต่างๆ ได้แก่ ด้านคมนาคม ด้านเศรษฐกิจ ด้านอุตสาหกรรม ด้าน
เกษตรกรรม และดา้นท่ีอยู่อาศยั การใชพ้ลงังานไฟฟ้ามีแนวโนม้เพิ่มข้ึน
ทุกปีตามอัตราการเพิ่มของจ านวนประชากร และความเจริญเติบโต
ทางดา้นเศรษฐกิจ [1]  พลงังานไฟฟ้าสามารถเปล่ียนแปลงเป็นพลงังาน
ในรูปแบบอ่ืนได้ง่าย จึงถูกน าไปใช้ประโยชน์มากมายและอย่าง
แพ ร่หลาย  เช่น  ก ารให้ แส งสว่ าง  ก ารให้ ความ ร้อน  การส ร้าง
สนามแม่เหลก็ การท าให้เกิดแรงหรือพลงังานกล ตลอดจนใชใ้นดา้นการ
อ านวยความสะดวกในชีวิตประจ าวนั เช่น เคร่ืองใช้ไฟฟ้า เตารีด ตู้เยน็ 
โทรทศัน์ เป็นตน้ ส าหรับการด ารงชีวิตประจ าวนัสามารถใชง้านพลงังาน
ไฟฟ้าท่ีผลิตมาจากแหล่งก าเนิดไฟฟ้าจากหน่วยงานทั้งภาครัฐวิสาหกิจ
และบริษทัเอกชนได้อย่างต่อเน่ือง อย่างไรก็ตามการใช้พลงังานไฟฟ้า
ดังกล่าวอาจมีข้อจ ากัดท่ีไม่สามารถหาแหล่งจ่ายไฟฟ้าได้ในสถานท่ี
สาธารณะและพื้นท่ีของภาคเอกชน เช่น ตลาดนัด พื้นท่ีแบ่งเช่าคน้ขาย 
สถานท่ีห่างไกลชุมชน การคมนาคมโดยรถยนตไ์ฟฟ้า เป็นตน้ ดงันั้นใน
ปัจจุบนัการพฒันาระบบการจ่ายพลงังานไฟฟ้าเฉพาะกิจ จึงมีความส าคญั
และจ าเป็นต่อการใชง้านและสามารถสร้างรายไดใ้ห้กบัผูข้าย เช่น ตลาด
สด ตลาดนดัขายของพื้นท่ีชุมชน ร้านเช่าส าหรับคา้ขาย และส่วนท่ีจ าเป็น
คือระบบการค านวณและการคิดเงินค่าไฟฟ้าท่ีผูข้ายเรียกตามปริมาณ
พลงังานไฟฟ้าท่ีใชง้าน [2]  ซ่ึงมกัพบกบัปัญหาการคิดค่าไฟฟ้าแบบคาดคะเน 
และบางคร้ังจะมีการคิดเงินค่าไฟฟ้าท่ีมีราคาแพงเกินการใชง้านจริง  

เทคโนโลยีของอินเตอร์เน็ตทุกสรรพส่ิง หรือ Internet of Things 
(IoT) เป็นการท่ีวงจรหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สามารถเช่ือมโยงหรือ
ส่งขอ้มูลถึงกนัไดอ้ยา่งอติัโนมติัผา่นระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต [3] การ
เช่ือมโยงขอ้มูลเหล่าน้ี ท าใหร้ะบบสามารถท างานไดง่้ายท่ีสามารถสั่งการ
และควบคุมการใช้งานของเคร่ืองใช้และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ 
ผ่านทางเครือข่ายอินเตอร์เน็ตได้ ตลอดจนการเช่ือมโยงการใช้งาน
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ [4] ผ่านทางเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเข้ากับ
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ระบบการท างานอ่ืนๆ จนเกิดระบบงานอัฉริยะ (Smart system) เช่น 
อุปกรณ์อัฉริยะ (Smart Device) บ้านอัจฉริยะ  (Smart Home) ข่ายงาน
อจัฉริยะ (Smart Network)  ระบบขนส่งอจัฉริยะ (Smart Transportation) 
เป็นตน้ ซ่ึงพบว่ามีการพฒันามาจากอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แบบดั้งเดิมท่ี
ส่วนใหญ่ท าหน้าท่ีในการส่งขอ้มูลผ่านสายสัญญาณและแสดงผลบน
จอภาพเท่านั้น จึงท าให้มีความยุ่งยากต่อการควบคุมและการเช่ือมโยงมี
ความซับซ้อนมาก  ดังนั้ น อิน เตอร์เน็ตทุกสรรพ ส่ิง (IoT) จึงเป็น
เทคโนโลยีสมัยใหม่ท่ีสามารถเช่ือมโยงข้อมูลและควบคุมอุปกรณ์
อิเลก็ทรอนิกส์หลาย ๆ [5] หนา้ท่ีรวมเขา้เป็นระบบเดียวกนัผา่นเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตท่ีรองรับกับการพัฒนาเทคโนโลยีและนวตักรรมในยุค
อุตสาหกรรม 4.0 

จากความส าคัญของความต้องการในการใช้พลังงานไฟฟ้าใน
สถานท่ีสาธารณะและปัญหาการค านวณและคิดค่าใช้จ่ายจากการใช้
พลงังานไฟฟ้า บทความวิจยัน้ีจึงน าเสนอแนวคิดในการออกแบบระบบ
ควบคุมและแสดงผลการใช้งานพลังงานไฟฟ้าผ่านระบบเครือข่าย
อินเตอร์เน็ตท่ีสามารถตรวจสอบปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าและ
สามารถระบุค่าใชจ่้ายพลงังานไฟฟ้าไดอ้ยา่งแม่นย  า 

 

2. ทฤษฎแีละวรรณกรรมที่เกีย่วข้อง 
2.1 พลงังานไฟฟ้า (Electrical energy) 

พลงังานไฟฟ้า (Electrical energy) ท่ีใช้งานในวงจรไฟฟ้า เป็นผล
จากการค านวณหาค่าแรงดนัไฟฟ้า กระแสไฟฟ้า และช่วงเวลาการใชง้าน 
เม่ือ จ่ายแรงดันไฟ ฟ้าจะท าให้ เกิดกระแสไฟฟ้า โดยขนาดของ
กระแสไฟฟ้าจะข้ึนอยูก่บัภาระโหลด ท่ีสามารถหาค่าไดจ้ากสมการ (1) 

P = VI cosθ               (1) 
เม่ือ P คือ ก าลงัไฟฟ้าเฉล่ีย มีหน่วยเป็นวตัต ์(Watt) V คือ แรงดนัไฟฟ้า มี
หน่วยเป็นโวลต์ (Volt)  I  คือ กระแสไฟฟ้า มีหน่วยเป็นแอมป์ (Amp) 
และ cosθ คือ มุมระหว่างแรงดนัและกระแส ซ่ึงเรียกว่าค่าประกอบก าลงั 
(Power Factor) ใน วงจร อิ น ดัค ที ฟ ห รือ ค าป าซิ ที ฟ  ( Inductive or 
Capacitive Circuit) การค านวณค่าพลังงานไฟฟ้า (Electrical Energy) 
เป็นปริมาณของก าลังไฟฟ้ าท่ีอุปกรณ์ ไฟฟ้าใช้ไปทั้ งหมด ห รือ
แหล่งจ่ายไฟฟ้าจ่ายใหท้ั้งหมด ท่ีคิดในช่วงระยะเวลาใดเวลาหน่ึง มีหน่วย
เป็นกิโลวตัตช์ัว่โมง (KWh) สามารถหาค่าพลงังานาไดจ้ากสมการ (2) 

 W = PT                (2) 
เม่ือ W คือ พลังงานไฟฟ้า มีหน่วยเป็นกิโลวตัต์ชั่วโมง (kWh) P  คือ 
ก าลงัไฟฟ้า มีหน่วยเป็นวตัต ์(Watt) และ T  คือ เวลา มีหน่วยเป็นชัว่โมง 
(hour) ซ่ึงการคิดค่ากระแสไฟฟ้าจะคิดเป็นหน่วยยูนิต (kWh) โดย 1,000 
Wh มีค่าเท่ากบั 1 ยนิูต (Unit) 
2.2 แอปพลิเคชนั Blynk 

แอปพลิเคชนั Blynk เป็นโปรแกรมส าเร็จรูปท่ีใชง้านส าหรับรองรับ
กบัการคน้ควา้และพฒันาเทคโนโลยีโดยไม่มีลิขสิทธ์ิ ซ่ึงส่วนใหญ่จะ
น าไปประยุกต์ใช้ทางดา้นอินเทอร์เน็ตของสรรพส่ิง (Internet of things) 
ท่ีผูใ้ชส้ามารถเขียน และออกแบบเป็นโปรแกรมประยุกต์ใชง้านไดง่้าย 

สามารถติดต่อส่ือสารและควบคุมอุปกรณ์ภายนอก เช่น บอร์ดไมโคร 
คอนโทรลเลอร์ Arduino, ESP8266, และ NodeMCU ได้สะดวก และ
สามารถแสดงผลแบบเวลาจริง (Real time) ท่ีรองรับการใช้งานใน
ระบบปฏิบัติการของ IOS และของ Android ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ส าหรับขั้นตอนการท างานของแอปพลิเคชนั Blynk จะใชใ้นการส่ือสาร
และรับส่งขอ้มูลเพื่อเช่ือมต่อกบับอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ ผ่านระบบ
เซอร์เวอร์ (Server) ของระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้โดยตรงท่ีไม่
ยุ่งยาก ซ่ึงพบว่าเทคโนโลยีเหล่าน้ีมีความเหมาะสมกบังานคน้ควา้และ
งานวิจยัพื้นฐานส าหรับน าไปพฒันาและสร้างเป็นนวตักรรมตน้แบบ 

 

3. การออกแบบระบบควบคุมการใช้งานพลังงานไฟฟ้า 
การพัฒนาและออกแบบชุดควบคุมและแสดงผลการใช้งาน

พลงังานไฟฟ้าผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ท่ีผูใ้ชง้านสามารถควบคุมการ
จ่ายพลังงานไฟฟ้าผ่านทางแอพพลิเคชัน Blynk บนสมาร์ทโฟนได ้
โปรแกรมแอพพลิเคชันจะควบคุมการจ่ายพลงังานไฟฟ้าและแสดงผล
ปริมาณของการใชง้านพลงังานไฟฟ้าผา่นระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตของ
คลาวด์เซิร์ฟเวอร์ ชุดควบคุมสามารถอ่านค่าแรงดนั กระแส ก าลงัไฟฟ้า 
และค่าพลงังานไฟฟ้าท่ีใช ้เพื่อค านวณค่าใชจ่้ายและแสดงผลบนจอ LCD 
และบนสมาร์ทโฟน เพื่อให้ผูใ้ช้งานสามารถทราบถึงปริมาณการใช้
พลงังาน ไฟฟ้าตามเวลาท่ีแทจ้ริง ไดอะแกรมของระบบควบคุมการใช้
งานพลงังานไฟฟ้าแสดงในรูปท่ี 1 
 

 

        
         

PZEM-004T Dimmer

LOADZMCT103

       LCD
PHONE
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รูปท่ี 1 ไดอะแกรมของระบบควบคุมการใชง้านพลงังานไฟฟ้า 
 

3.1 การออกแบบชุดตรวจวดัพลงังานไฟฟ้า 
การสร้างชุดตรวจวดัการใชพ้ลงังานไฟฟ้าจะประกอบไปดว้ยวงจร

ไมโครคอนโทรลเลอร์ NodeMCU รุ่น ESP8266 เช่ือมต่อกับวงจรกับ
โมดูลการวดัสัญญาณไฟฟ้า PZEM-004T โดยมีวงจรวดักระแสไฟฟ้า 
ZMCT103 เช่ือมต่อกบับอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino และระบบ
ควบคุมการจ่ายพลงังานไฟฟ้าท่ีสามารถรองรับกบัภาระโหลดขนาด 220 
โวลต ์ท่ีมีกระแสไหลผา่นไดสู้งสุดไม่เกิน 5 แอมป์ จ านวนทั้งหมด 4 ช่อง 
ท่ีสามารถแสดงรายละเอียดดังในรูปท่ี 2 ส าหรับการออกแบบลาย
แผ่นวงจรพิมพ์ (PCB) และประกอบเป็นชุดตรวจวดัพลังงานไฟฟ้า 
รายละเอียดแสดงดงัรูปท่ี 3  
3.2 การเขียนโปรแกรมควบคุมและแสดงผลการท างาน 

การเขียนโปรแกรมควบคุมการท างานของชุดตรวจวดัพลังงาน
ไฟฟ้า เพื่อตรวจวดัค่าปริมาณการใชข้องพลงังานไฟฟ้าและแสดงขอ้มูล 
ผา่นระบบสมาร์ทโฟนดว้ยแอพพลิเคชนั Blynk โดยมีระบบการท างานท่ี

วงจรวดั 
 

สัญญาณไฟฟ้า 

ชุดแสดงผล 

ชุดควบคุมเวลา 

ชุดควบคุมพลงังาน 

ชุดการจ่ายพลงังาน ภาระโหลด 

ชุดควบคุมและแสดงผล 

ผา่นแอพพลิเคชนั Blynk 

แหล่งพลงังานไฟฟ้า 

Timer 
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ส าคญั ได้แก่ แสดงขอ้มูลการใช้พลงังาน การควบคุมเปิด-ปิดอุปกรณ์
ไฟฟ้าผ่านแอพพลิเคชัน การตรวจวดัและตดัไฟฟ้าแบบอตัโนมติัเม่ือมี
กระแสไหลเกินกว่าท่ีก าหนดเพื่อความปลอดภยัของอุปกรณ์ไฟฟ้าและ
สามารถรีเซ็ตค่าเร่ิมตน้ไดโ้ดยด าเนินการผ่านแอพพลิเคชัน Blynk เพื่อ
ความสะดวกในการใชง้าน การออกแบบและสร้างหนา้ต่างของโปรแกรม
แอพพลิเคชนั Blynk บนระบบสมาร์ทโฟน แสดงดงัรูปท่ี 4 

 
รูปท่ี 2 การออกแบบวงจรของชุดตรวจวดัพลงังานไฟฟ้า 

 

  
 

  
 

รูปท่ี 3 การสร้างและประกอบชุดตรวจวดัพลงังานไฟฟ้า 
 

  
 

รูปท่ี 4 การออกแบบหนา้ตา่งบนสมาร์ทโฟนดว้ยแอพพลิเคชนั Blynk 
 

4. ผลของการวจิัย 
ผลของการด าเนินงานในการพฒันาและออกแบบระบบควบคุมการ

ใชง้านพลงังานไฟฟ้าผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ประกอบดว้ย ผลของชุด
ตรวจวดัพลงังานไฟฟ้าท่ีพัฒนาข้ึน ผลการทดสอบประสิทธิภาพในการ
ท างานของชุดควบคุมและแสดงผลการใชง้านพลงังานไฟฟ้าผ่านระบบ
อินเตอร์เน็ต มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

 

4.1 ผลของชุดตรวจวดัพลงังานไฟฟ้าท่ีพฒันาข้ึน 
ผลของการออกแบบ และพฒันาระบบควบคุมการใชง้านพลงังาน

ไฟฟ้าผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต จะประกอบด้วยชุดตรวจวดัพลงังาน
ไฟฟ้าท่ีควบคุมโดยใชบ้อร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino ท่ีสามารถ
ติดต่อและรับส่งขอ้มูลผา่นเครือข่าย WIFI โดยมีระบบการจดัการขอ้มูลท่ี
ใช้คลาวด์เซิร์ฟเวอร์ผ่านแอพพลิเคชัน Blynk ท่ีสามารถใช้ไดก้บัระบบ 
ปฏิบติัการของ Android และ IOS ระบบมีหน้าท่ีในการตรวจวดัปริมาณ
ทางไฟฟ้า ไดแ้ก่ แรงดนั กระแส ก าลงัไฟฟ้า และพลงังานไฟฟ้า สามารถ
ควบคุมการจ่ายพลงังานไฟฟ้าท่ีมีระบบป้องกนักระแสเกิน ท่ีให้ระดับ
แรงดนัไฟฟ้า 220 โวลต ์มีขนาดกระแสสูงสุดไม่เกิน 5 แอมป์ จ านวน 4 
ช่อง นอกจากนั้ นมีระบบการคิดค่าใช้จ่ายของพลังงานไฟฟ้า และ
แสดงผลขอ้มูลของพลงังานไฟฟ้า และยอดเงินบนหน้าจอทั้งแบบ LCD 
และโทรศพัทมื์อถือ ผลของนวตักรรมท่ีพฒันาข้ึนแสดงดงัรูปท่ี 5 

 

  
 

รูปท่ี 5 ชุดตรวจวดัและแสดงผลพลงังานไฟฟ้าท่ีพฒันาข้ึน 

 
4.2 ผลการทดสอบประสิทธิภาพในการท างาน 

การทดสอบประสิทธิภาพในการท างาน ของชุดควบคุมการใช้
พลงังานไฟฟ้า โดยท าการหาค่าความถูกตอ้งและค่าความผิดพลาดในการ
วดัค่าก าลงัไฟฟ้าท่ีเปรียบเทียบกบัเคร่ืองมือวดัไฟฟ้ามาตรฐาน ส าหรับ
รูปแบบการเช่ือมต่อ เพื่อทดสอบชุดตรวจวดัพลงังานไฟฟ้าท่ีพฒันาข้ึน 
สามารถแสดงดงัรูปท่ี 6  

 

  

                           
                                

220 V

L N

Multimeter

    

 
 

รูปท่ี 6 การทดสอบหาค่าความถูกตอ้งของชุดตรวจวดัพลงังานไฟฟ้า 

ผลการทดสอบประสิทธิภาพ มีรายละเอียดดงัน้ี 

1) การทดสอบวดัค่าก าลงัไฟฟ้าท่ีใชง้าน เป็นการทดสอบคุณภาพ
ของการท างานของชุดการวดัพลงังานไฟฟ้า ท่ีประกอบดว้ย  ค่าแรงดนั 
ค่ากระแส และค่าก าลงัไฟฟ้า ผลการทดสอบและตรวจวดัต่าก าลงัไฟฟ้า
สามารถแสดงไดด้งัตารางท่ี 1 
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ตารางท่ี 1 ผลการทดสอบวดัค่าก าลงัไฟฟ้าท่ีใชง้าน 
ชนิดของโหลด 
(หลอดไฟ) 

เคร่ืองวดั 
มาตรฐาน (W) 

ก าลงัไฟฟ้า 
ท่ีวดัได ้(W) 

ค่าผิดพลาด  
 (%) 

100 W 92.07 92.04 -0.03 
200 W 199.27 200.60 0.66 
300 W 304.85 305.50 0.21 
400 W 409.52 409.50 -0.004 
500 W 516.88 514.80 -0.40 
600 W 620.41 617.45 -0.47 
700 W 723.27 719.97 -0.45 
800 W 827.61 827.15 -0.05 
900 W 929.16 928.00 -0.12 

1,000 W 1031.26 1027.76 -0.34 
 

ผลการทดสอบวดัค่าก าลงัไฟฟ้าท่ีใชง้านดงัแสดงในตารางท่ี 1 โดย
ท าการวดัค่าก าลงัไฟฟ้าและเปรียบเทียบผลท่ีได ้กบัเคร่ืองมือวดัไฟฟ้า
มาตรฐาน ในช่วงของค่าก าลังไฟฟ้าตั้ งแต่ 100-1,000 วัตต์ พบว่าค่า
ก าลงัไฟฟ้าท่ีวดัไดมี้ความสอดคลอ้งกนัท่ีมีค่าความผิดพลาดไม่เกิน ±1 %  

2)  การทดสอบการใช้งานของแอพพลิเคชั่น  Blynk เป็นการ
ทดสอบความถูกตอ้งในการส่งค่าก าลงัไฟฟ้าท่ีวดัไดไ้ปยงัแอพพลิเคชัน่ 
Blynk โดยท าการเช่ือมต่อภาระโหลด และแสดงผลค่าท่ีว ัดได้บน
แอพพลิเคชัน่ Blynk แสดงดงัรูปท่ี 7 

 

  
 

รูปท่ี 7 ผลการทดสอบการวดัค่าพลงังานไฟฟ้าของแอพพลิเคชัน่ Blynk 
 

     ตารางท่ี 2 ผลการทดสอบค่าพลงังานไฟฟ้าท่ีใชง้านโดยใชภ้าระโหลด 1 kW 
เวลาใชง้าน 
(นาที) 

พลงังานไฟฟ้าจาก
การค านวณ (kWh) 

ค่พลงังานไฟฟ้า 
ท่ีวดัได ้(kWh) 

ค่าความ
ผิดพลาด (%) 

10  0.167 0.165 -0.90 
20  0.333 0.325 -2.40 
30  0.500 0.509 +1.80 
40  0.666 0.655 -1.65 
50  0.833 0.828 -0.60 
60  1.000 0.990 -1.00 

 

การทดสอบความถูกตอ้งของการใชค้่าพลงังานไฟฟ้าทั้งหมด โดย
การวดัค่าพลงังานจากแหล่งจ่ายไฟฟ้า คิดในช่วงระยะเวลาใดต่าง ๆ ท่ีมี
หน่วยเป็นกิโลวตัตช์ัว่โมง (kWh) สามารถหาค่าพลงังานไฟฟ้าไดจ้ากค่า
ของก าลงัไฟฟ้าคูณกบัช่วงระยะเวลาท่ีใช้งาน ในการทดสอบน้ีเป็นการ
เปรียบเทียบระหว่างค่าพลงังานไฟฟ้าท่ีใชง้านจริง ท่ีตรวจวดัไดจ้ากชุด
ควบคุมการใช้พลงังานไฟฟ้าท่ีพฒันาข้ึนกบัผลการค านวณค่าพลงังาน
ไฟฟ้าท่ีใช้งาน เพื่อเปรียบเทียบค่าความถูกตอ้งและค่าความผิดพลาดท่ี
เกิดข้ึน ซ่ึงผลการทดสอบดังแสดงในตารางท่ี 2 แสดงให้เห็นว่า ชุด

ควบคุมการใชพ้ลงังานไฟฟ้าท่ีพฒันาข้ึน สามารถตรวจวดัอตัราการใชพ้ลงังาน
ไฟฟ้าขนาด 1 กิโลวตัต์ ท่ีใช้งานในช่วงระยะเวลา 10 นาที จนถึง 60 นาที ได้
อยา่งสอดคลอ้งกนักบัค่าท่ีไดจ้ากการค านวณ โดยพบว่ามีค่าความคลาดเคล่ือน
ไม่เกิน ±2.5 % ซ่ึงเป็นไปตามวตัถุประสงคข์องงานวิจยัท่ีก าหนดไว ้ 

 

5. สรุปผลวจิัย 
งานวิจยัน้ีน าเสนอการออกแบบและพฒันาระบบควบคุมการใชง้าน

พลังงานไฟฟ้าผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ส าหรับให้บริการและจ่าย
พลังงานไฟฟ้าให้กับผูใ้ช้งาน ตลอดจนการคิดค านวณค่าใช้จ่ายตาม
เง่ือนไขท่ีผูใ้ห้บริการก าหนด โดยระบบท่ีพฒันาข้ึนสามารถควบคุมและ
สั่งงานผ่านแอพพลิเคชั่น Blynk และมีระบบป้องกันการใช้ปริมาณ
กระแสไฟฟ้าเกินก าหนดโดยอตัโนมติั เพื่อความปลอดภยัในการใชง้าน 
ผลการทดสอบประสิทธิภาพของระบบควบคุมการใชง้านพลงังานไฟฟ้า
ท่ีพฒันาข้ึนเม่ือเปรียบเทียบกบัเคร่ืองมือวดัไฟฟ้ามาตรฐาน พบว่ามีค่า
ความผิดพลาดไม่เกิน ± 2.5 % ผลงานวิจัยสามารถน าไปพัฒนาเป็น
นวตักรรมท่ีสามารถประยุกต์ใช้งานท่ีเป็นประโยชน์ในการให้บริการ
พลังงานไฟฟ้าทั้ งในพื้นท่ีชุมชนสาธารณะ ตลาดร้านค้า ระบบการ
ใหบ้ริการประจุแบตเตอร่ีในรถยนตไ์ฟฟ้า เป็นตน้ ท่ีรองรับกบัการพฒันา
ทางดา้นเทคโนโลยแีละนวตักรรมในยคุอุตสาหกรรม 4.0 
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บทคัดย่อ 
 การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือ 1) เพ่ือศึกษาและพฒันาระบบ
โปรแกรมช่วยสอนวิชาการบัญชีขั้นต้น 2) เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของ
ผูใ้ชง้านระบบโปรแกรมช่วยสอนวิชาการบญัชีขั้นตน้ กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้น
การวิจัย ได้แก่  อาจารย์ผู ้สอนวิชาการบัญชีขั้นต้น จ านวน 1 คน และ
นักศึกษา จ านวน 29 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการพฒันาระบบประกอบด้วย 
โปรแกรม Visual Studio 2019, Xampp และ Framework Laravel เคร่ืองมือ
ท่ีใชใ้นการประเมินความพึงพอใจของผูใ้ชง้านต่อระบบโปรแกรมช่วยสอน
วิชาการบญัชีขั้นตน้ คือ แบบประเมินความพึงพอใจ และสถิติท่ีใชใ้นการ
วิจัย ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัย พบว่า การ
ประเมินระดบัความพึงพอใจของผูใ้ชง้านระบบโปรแกรมช่วยสอนวิชาการ
บัญชีขั้นต้น มีการประเมินระดับความพึงพอใจ ทั้งหมด 3 ด้าน คือ ด้าน
คุณภาพของเน้ือหา ดา้นการท างานไดต้ามฟังก์ชัน่งานของระบบ และดา้น
ประโยชน์และการน าไปใช ้พบว่าผูใ้ช้มีระดับความพึงพอใจในระดบัมาก
ท่ีสุด (  = 4.71 , S.D = 0.50) 

ค าส าคัญ : ระบบโปรแกรมช่วยสอนวิชาการบญัชีขั้นตน้, รายการทางบญัชี, 
สมุดรายวนัทัว่ไป, บญัชีแยกประเภท, งบทดลอง 

Abstract 
 The objectives of this research were 1) to study and develop the 
system of teaching aids in basic accounting teaching; 2) to study the 
satisfaction of users of the system of teaching teaching aids in basic 
accounting. The sample group used in the research consisted of 1 teacher of 
beginning accounting and 29 students. The tools used in the system 
development consisted of Visual Studio 2019, Xampp and Framework 
Laravel. The user for the system of teaching aids for teaching basic 

accounting is the satisfaction assessment form. and the statistics used in the 
research were mean and standard deviation. The satisfaction level was 
assessed in 3 areas, namely the quality of the content. The work side can be 
according to the system's function. and the benefits and uses It was found 
that users had the highest level of satisfaction (  = 4.71 S.D = 0.50) 
Keyword : Program system to help teach basic accounting,  teaching aids, 
accounting entries, general journal, ledger, Trial Balance 

บทน า 

 วิชาการบญัชีขั้นตน้จากเดิมเป็นรูปแบบการเรียนการสอนโดย
เนน้การสอนผา่นหนงัสือหรือการใชชี้ทโดยท่ีให้นกัศึกษาคิดเองทั้งหมด แต่
อย่างท่ีทราบกันดีว่า วิชาการบัญชีขั้นต้น จะมีนักศึกษาต่างสาขาท่ีไม่ได้
เรียนสาขาบญัชีโดยตรงมาเรียน ซ่ึงนกัศึกษาท่ีไม่ถนัดวิชาน้ีมีจ านวนมากจึง
ส่งผลให้นักเรียนนักศึกษาไม่ให้ความร่วมมือในการเรียนการสอนของ
อาจารยผ์ูส้อน ท าให้นักศึกษามีความรู้สึกไม่อยากเรียนเพราะมนัค่อนขา้ง
ยากส าหรับนักศึกษาท่ีเรียนสาขาอ่ืน ซ่ึงในปัจจุบนัเทคโนโลยีสารสนเทศมี
พัฒนาการท่ีเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว โดยมีการปรับปรุงเคร่ืองมือ
เคร่ืองใช้ท่ีเป็นประโยชน์กับงานสารสนเทศอยู่ ตลอดเวลา ท าให้วงการ
วิชาชีพหันมาปรับปรุงกลไกในวิชาชีพของตนให้ทนักับสังคมสารสนเทศ 
เพ่ือให้ทนัต่อกระแสโลกจึงท าให้เกิดการบริการรูปแบบใหม่ ๆ  ขึ้นมากมาย 
นอกจากน้ีหน่วยงานต่าง ๆ ยงัได้สร้างระบบงานสารสนเทศในหน่วยงาน
ของตนเองขึ้นเป็นจ านวนมาก เช่น การท าเว็บไซต์ หรือระบบการจดัการ
บริการของหน่วยงาน เพ่ือใช้ประโยชน์จากสารสนเทศเหล่านั้นให้เกิด
ประโยชน์ อยา่งกวา้งขวางและคุม้ค่า 
 ดังนั้นทางคณะผูจ้ัดท าจึงมีแนวคิดท่ีจะสร้างระบบโปรแกรม
ช่วยสอนวิชาการบัญชีขั้นต้น มาเป็นเคร่ืองมือช่วยในการเรียนการสอน 
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วิชาการบญัชีขั้นตน้ให้มีประสิทธิภาพและเพ่ือให้ง่ายต่อการเรียนรู้และสร้าง
ความเขา้ใจให้แก่ผูเ้รียนมากย่ิงขึ้น โดยในตวัโปรแกรมจะมีการวิเคราะห์
รายการคา้  การบนัทึกบญัชีสมุดรายวนัทั่วไป บญัชีแยกประเภท และงบ
ทดลอง 
1. วตัถุประสงคข์องการศึกษา 
 1.1 เพื่อศึกษาและพฒันาระบบโปรแกรมช่วยสอนวิชาการบญัชี
ขั้นตน้ 
 1.2 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผูใ้ชง้านระบบโปรแกรมช่วย
สอนวิชาการบญัชีขั้นตน้ 
2. เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
 2.1 ขอ้มูลวิชาการบญัชีขั้นตน้   
 ก ารบัญ ชี ขั้ นต้นต ามหลัก สูต รของคณะบ ริห า ร ธุ ร กิ จ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ซ่ึงใช้ส าหรับนิสิตท่ีเร่ิมเรียนวิชาบัญชีโดยจะ
อธิบายถึงหลักการบัญชีประเภทรายการบัญชีสินทรัพย์หน้ีสินส่วนของ
เจา้ของรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายขั้นตอนการบนัทึกบญัชีหลกัการวดัผลก าไรการ
บญัชีส าหรับภาษีมูลค่าเพ่ิมรายการปรับปรุงและปิดบญัชีการจดัท ากระดาษ
ท าการและงบการเงินส าหรับธุรกิจบริการธุรกิจพาณิชยกรรมและธุรกิจ
อุตสาหกรรมหลกัการเบ้ืองตน้เก่ียวกบัเงินลงทุนตวัเงินสินคา้สินทรัพย์ไม่
หมุนเวียนทรัพยากรธรรมชาติสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนหน้ีสินส่วนของเจ้าของ
สมุดรายวนัเฉพาะระบบใบส าคญัและเงินสดย่อยและไดน้ าหลกัเกณฑ์การ
ปฏิบติัทางการบญัชีตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินมาใชใ้นการอา้งอิง
[1] 
 2.2 งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
 ดรุณวรรณ แมดจ่อง (2561) ไดท้ าการวิจยัเร่ือง “การพฒันาการ
เรียนรู้ เร่ืองผงับญัชี การวิเคราะห์รายการคา้ และการบนัทึกรายการในสมุด
รายวนัทัว่ไป โดยใช้แบบฝึกปฏิบติัผ่านแอพพลิเคชั่นบนโทรศพัท์มือถือ
ของนกัศึกษาสาขาวิชาการบญัชีมหาวิทยาลยัราชภฏัศรีสะเกษ” [2] 
 เสาวณี  แสนทวีสุข (2562) ได้ท าการวิจัยเร่ือง “การพัฒนา
กิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือกันโดยใช้เทคนิคการสอนแบบ TAT เร่ือง
การวิเคราะห์รายการคา้ วิชาหลกัการบญัชีเบ้ืองตน้ 1 ระดบัประกาศนียบตัร
วิชาชีพชั้นสูงชั้นปีท่ี 1” [3]  
 อรณิชชา  ทศตา และคณะ (2562) ไดท้ าการวิจยัเร่ือง “การพฒันา
โปรแกรมค านวณคะแนนจุดตดัตามแนวคิดของ Angoff โดยประยกุตท์ฤษฎี
การตอบสนองขอ้สอบ” [4] 
 กรองแกว้ วงษส์วรรค ์(2560) ไดท้ าการวิจยัเร่ือง “การผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน วิชา บญัชีเบ้ืองตน้ เร่ือง ช่ือบญัชีหมวดสินทรัพย ์หน้ีสิน และ
ส่วนของเจ้าของ โดยใช้ส่ือเกมบัญชีของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 
โรงเรียนสตรีพทัลุง” [5] 

 จุรีย์รัตน์ ขวดแก้ว (2560) ได้ท าการวิจัยเร่ือง “การใช้ส่ือการ
สอนเร่ืองการบนัทึกรายการคา้ในรายวิชาโปรแกรมส าเร็จรูปเพ่ืองานบญัชี
ส าหรับนกัเรียน ระดบั ปวส.1 สาขาการบญัชี” [6] 

วิธีด าเนินการวิจัย 
1. เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั 
 1.1 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการพฒันาระบบ ประกอบดว้ย โปรแกรม 
Visual Studio 2019 โปรแกรม Xampp และ โปรแกรม Laravel 
 1.2 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั คือ แบบประเมินความพึงพอใจ ซ่ึง
เป็นแบบประเมินแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดบั 
2. ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
 2.1 ประชากร คือ ผูดู้แลระบบและผูใ้ชง้านระบบ 
 2.2 กลุ่มตวัอย่าง คือ อาจารยผู์ส้อนวิชาการบัญชีขั้น จ านวน 1 
คน และนกัศึกษา จ านวน 29 คน รวมทั้งหมด 30 คน 
3. การวิเคราะห์และออกแบบระบบ   
 3.1. การวิเคราะห์ระบบ 
 จากระบบจดัการฐานขอ้มูลระบบโปรแกรมช่วยสอนวิชาการ
บญัชีขั้นตน้ สามารถท าการ วิเคราะห์เพ่ือหารายละเอียดของ Boundaries, 
Data และ Process ดงัรายละเอียด ต่อไปน้ี 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 1  รายละเอียดของ Boundaries, Data และ Process 

 Context Diagram คือ การออกแบบในระดับหลักการ เ ป็น
แผนภาพหรือไดอะแกรม (Diagram) ท่ีแสดงเพียงหน่ึงกระบวนการ คือช่ือ
ของระบบงาน และ Boundaries ท่ีเก่ียวข้องโดยตรงกับระบบ ซ่ึงจะไม่มี 
Data store โดยแผนภาพระดบับริบทจะแสดงผูเ้ก่ียวขอ้งกบัระบบหลกัๆ ได้
ดงัน้ี 
 

178

ECTI-CARD 2022 “Technology for Innovator Community”



               

 

 

 
 
 

ภาพที่ 2  Context Diagram ระบบโปรแกรมช่วยสอนวิชาการบญัชีขั้นตน้ 
 จากการศึกษาท าให้ทราบถึงโปรเซสหลักในระบบ ซ่ึง
ประกอบดว้ยโปรเซสหลกั 5 โปรเซส ดงัน้ี 
 โปรเซสท่ี 1 เขา้สู่ระบบ 
 โปรเซสท่ี 2 จดัการขอ้มูลพ้ืนฐาน 
 โปรเซสท่ี 3 วิเคราะห์รายการคา้ 
 โปรเซสท่ี 4 ท าบญัชีแยกประเภท 
 โปรเซสท่ี 5 ท างบทดลอง 

ภาพที่ 3 แผนภาพกระแสขอ้มูลระดบัท่ี 1 ระบบโปรแกรมช่วยสอน 
วิชาการบญัชีขั้นตน้  

 แผนภาพแสดงความสัมพนัธ์ระหว่างขอ้มูล (E-R Diagram) เป็น
การน าเสนอโครงสร้างของข้อมูลในระดับความคิดออกมาเป็นลักษณะ  
แผนภาพท่ีมีโครงสร้างง่ายต่อการท าความเขา้ใจ 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 4  E-R Diagram ระบบระบบโปรแกรมช่วยสอนวิชาการบญัชีขั้นตน้ 

3.2. ออกแบบระบบ  
 การออกแบบเว็บไซต์ระบบโปรแกรมช่วยสอนวิชาการบญัชี
ขั้นตน้ คณะผูจ้ดัท าไดท้ าการออกแบบเวบ็ไซตโ์ดยใชโ้ปรแกรม Adobe XD 
ออกแบบในส่วนของหน้าเว็บไซต์  โดยการออกแบบจะมีอยู่ 2 ส่วน คือ 
ส่วนของอาจารยแ์ละส่วนของนกัศึกษา ดงัรูปต่อไปน้ี 

 
 
 
 
 

 
 

ภาพที่ 5 การออกแบบส่วนของผูดู้แลระบบ 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 6 การออกแบบส่วนของผูใ้ชง้านระบบ 

ผลการวิจัย 
 กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการทดสอบคร้ังน้ีเป็นผูใ้ชร้ะบบโปรแกรม
ช่วยสอนวิชาการบญัชีขั้นตน้จากผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมด 30 คน โดย
แบ่งเป็นอาจารยจ์ านวน 1 คน นกัศึกษา จ านวน 29 คน ดงัน้ี 

 รายการประเมิน ( ) S.D. 
เกณฑ์
ประเมิน 

ด้านคุณภาพของเน้ือหา 

 1.  รูปแบบการเขา้ใชง้านออกแบบได้
สวยงาม 

4.90 0.41 มากท่ีสุด 

 2.  รูปแบบเมนูออกแบบไดส้วยงาม 4.38 0.56 มาก 
3.การแบ่งหน้ามีความสอดคล้องกับ
หนา้จอท าให้ง่ายต่อการใชง้าน 

4.83 0.47 มากท่ีสุด 

 4.  ตัวอักษรมีขนาดท่ีเหมาะสมกับ
หนา้จอแสดงเวบ็ไซต ์

4.52 0.57 มากท่ีสุด 

5. รูปแบบเมนูปรากฏข้อความแสดง
การท างานชดัเจน 

4.90 0.41 มากท่ีสุด 
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ด้านการท างานได้ตามฟังก์ช่ันงานของระบบ 
6. เมนูทุกเมนูสามารถท างานไดจ้ริง 4.52 0.57 มากท่ีสุด 
7. โปรแกรมสามารถให้ผู ้ใช้กรอก 
เลือก แกไ้ขและลบขอ้มูลได ้

4.76 0.51 มากท่ีสุด 

8. แสดงผลการค านวณรายการและ
จ านวนเงินไดอ้ยา่งถูกตอ้งแม่นย  า 

4.66 0.55 มากท่ีสุด 

9. แสดงการแจง้เตือน เมื่อกรอกขอ้มูล
ไม่ตรงกบัแบบฟอร์มท่ีก าหนดไว ้

4.76 0.51 มากท่ีสุด 

10. มีการจ ากัดสิทธ์ิการเข้าถึงข้อมูล 
แ ล ะก า ร รั กษ าค ว ามปลอดภั ย ท่ี
เหมาะสม 

4.79 0.49 มากท่ีสุด 

ด้านประโยชน์และการน าไปใช้ 
11.  มีประโยชน์ต่อผู ้ใช้งาน  และ
สามารถน าไปใชง้านไดจ้ริง 

4.79 0.41 มากท่ีสุด 

12.  ใชง้านง่าย ไม่เกิดความซบัซอ้น 4.76 0.51 มากท่ีสุด 
รวม 4.71 0.50 มากท่ีสุด 

ตารางที่ 1 คา่เฉลี่ยและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานระดบัความพึงพอใจของผูใ้ช้
ระบบโปรแกรมช่วยสอนวิชาการบญัชีขั้นตน้ 

สรุปและอภิปรายผล 
 จากการพฒันาระบบโปรแกรมช่วยสอนวิชาการบัญชีขั้นต้น 
สรุปผลดงัน้ี 
 1 . ศึกษาวิเคราะห์และออกแบบระบบโปรแกรมช่วยสอน
วิชาการบัญชีขั้นต้น ผูจ้ัดท าได้ศึกษาวิเคราะห์ถึงปัญหาท่ีเกิดขึ้น ในการ
ออกแบบโครงสร้างขอ้มูล ซ่ึงผลท่ีได้ท าให้ระบบมีขั้นตอนการท างานท่ี
สามารถ ตอบสนองต่อความต้องการของผูใ้ช้ระบบได้มากย่ิงขึ้นและมี
ประสิทธิภาพต่อการใชง้านระบบ 
 2. สร้างระบบโปรแกรมช่วยสอนวิชาการบญัชีขั้นตน้ ผูจ้ดัท าได้
ท าการสร้างระบบโปรแกรมช่วยสอนวิชาการบญัชีขั้นตน้ โดยมีตวัอกัษร
ขนาดท่ีเหมาะสมกับหน้าจอแสดงเว็บไซต์และการแบ่งหน้ามีความ
สอดคลอ้ง กบัหนา้จอท าให้ง่ายต่อการใชง้าน มีความเขา้ใจระบบ และระบบ
มีการคิดวิเคราะห์ค านวน แยกเยอะ แสดงผลไดถู้กตอ้งและแม่นย  า 
 3. ผลการประเมินความพึงพอใจของระบบโปรแกรมช่วยสอน
วิชาการบญัชีขั้นตน้ จากประชากรกลุ่มตวัอย่าง 30 คน โดยแบ่งเป็น โดย
แบ่งเป็นอาจารยจ์ านวน 1 คน นักศึกษา จ านวน 29คน โดยมีการประเมิน
ระดับความพึงพอใจ ทั้งหมด 3 ด้าน คือ ด้านคุณภาพของเน้ือหา ด้านการ
ท างานได้ตามฟังก์ชั่นงานของระบบ และด้านประโยชน์และการน าไปใช ้
พบว่าผูใ้ชม้ีระดบัความพึงพอใจในระดบัมากท่ีสุด (  = 4.71 S.D = 0.50) 

ข้อเสนอแนะ 
 ในการบนัทึกบญัชีจะประกอบไปดว้ย การวิเคราะห์รายการคา้ 
บันทึกรายการค้าลงในสมุด  รายวันทั่วไป ผ่านรายการไปยงับัญชีแยก
ประเภท จดัท างบทดลองก่อนปรับปรุง บนัทึกรายการ ปรับปรุง จดัท างบ
ทดลองหลงัปรับปรุง จดัท างบการเงิน ดงันั้นผูพ้ฒันาระบบควรเพ่ิมการท า
รายการ ปรับปรุง และการจดัท างบการเงินขึ้น เพ่ือท าให้โปรแกรมสามารถ
บนัทึกบญัชีไดส้มบูรณ์มากย่ิงขึ้น 

กิตติกรรมประกาศ 
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The model for solving the problem of break down mixer truck in the concrete transport process using the 
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บทคัดย่อ 
        งานวจิยัน้ี มีวตัถุประสงคเ์พื่อพฒันาระบบสนับสนุนการตดัสินใจใน
การเลือกใช้วิธีการแก้ไขปัญหารถโม่ที่เสียระหว่างการขนส่งคอนกรีต
ผสมเสร็จ โดยใชก้ารท าเหมืองขอ้มูล เพื่อหาโมเดลการแก้ไขปัญหาที่มีค่า
ความถูกต้องมากที่สุดโดย ใชโ้ปรแกรม RapidMiner9.9 ผ่านวิธีเทคนิค
ตน้ไมต้ดัสินใจ วธีิการเพื่อนบา้นใกลท้ี่สุด และวธีิโครงข่ายประสาทเทียม 
โดยการเปรียบเทียบโมเดลที่ถูกสร้างขึ้น จากขั้นตอนวิธีต่าง ๆ พบว่าวิธี
เทคนิคต้นไม้ตดัสินใจ แบบ Cross Validation Test ใช ้5 Folds น ามา 
เปรียบเทียบประสิทธิภาพพบว่า มีค่า Accuracy ของโมเดลมากที่สุด คือ 
96.30 % จึงจะน าโมเดลที่ไดน้ี้ไปพฒันาระบบใชส้ร้างแอปพลิเคชนัเพื่อ
น าไปใชง้าน ต่อไป 
คําสําคัญ: คอนกรีตผสมเสร็จ ต้นไม้ตัดสินใจ  เหมืองข้อมูล  

Abstract  
        The purpose of this research was to develop a decision support 
system in the selection of a method of repairing a broken mixer truck 
during the transport of ready mixed concrete. Data mining was used to 
find the most accurate repair model using RapidMiner9.9 through 
Decision Tree (DT), k-Nearest Neighbor (KNN) and Neural Network 
(NN) methods. By comparing the model that was created from various 
algorithms, it was found that the Cross Validation Test decision tree 
technique uses 5 folds to compare the efficiency and found that the 
model's Accuracy value is the most, 96.30%. application for further use 
Keywords: Ready Mixed Concrete, decision tree, Data Mining   

1.ความเป็นมาและความสําคัญของงานวิจัย 

        การขนส่งมีความส าคญัต่อเศรษฐกิจของประเทศท าให้สินคา้ต่างๆมี
การส่งมอบ น าไปใชป้ระโยชน์เกิดมูลค่าเป็นจ านวนเงินมหาศาลเม่ือมีการ
หมุนเวยีนสินคา้จ านวนมาก การหมุนเวียนทางดา้นการเงินเศรษฐกิจก็มี
มากดว้ยเช่นกันดังนั้ นจะท าให้ส่งผลต่อเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ
ต่อไป การขนส่งมีหลากหลายประเภทมีการขนส่งชนิดหน่ึงที่มีความ
จ าเป็นและส าคัญมากของอุตสาหกรรมก่อสร้างในปัจจุบนัคือการการ

ขนส่งคอนกรีตส าเร็จรูปหรือที่เรียกว่า คอนกรีตผสมเสร็จ (Ready Mixed 

Concrete) เป็นคอนกรีตที่ผสมโดยผู ้ผลิตที่โรงงาน การน าคอนกรีต
ผสมเสร็จจากโรงงานผลิตไปยงัหน่วยงานก่อสร้าง การขนส่งตอ้งอาศยัรถ
ขนส่งชนิดพิเศษ ที่เรียกว่ารถโม่ (Mixer Truck) ในการขนส่งคอนกรีต
ผสมเสร็จจะตอ้งส่งตรงเวลาที่ส าคญัคือคุณสมบตัิของคอนกรีตผสมเสร็จ
ต้องมีการเทภายใน 2 ชั่วโมงหลังจากการผลิตแล้ว การขนส่งต้อง
ด าเนินการให้ไดภ้ายใตร้ะยะเวลาดงักล่าว เพราะคอนกรีตผสมเสร็จถา้เกิน
กว่า2ชั่วโมงยงัไม่มีการเทคุณสมบติัของคอนกรีตจะเปลี่ยนไปจะท าให้
คุณสมบติัทางดา้นวิศวกรรม คอนกรีตผสมเสร็จดงักล่าวจะตอ้งน ามาทิ้ง
ไม่สามารถน ามาใชง้านไดอ้ีกท าให้ให้เกิดปัญหาดา้นส่ิงแวดลอ้ม ตน้ทุน
การผลิต ฯลฯ  [1] จากงานวิจยั  พบว่าซ่ึงสาเหตุที่ท  าให้เกิดการขนส่งไม่
ตรงเวลามีสาเหตุหลายดา้นที่เขา้มาเก่ียวขอ้ง  อาทิเช่น การจราจร การเกิด
อุบตัิเหตุ การเสียของรถโม่ การไม่รู้เส้นทางของพนักงานจดัส่ง เป็นตน้    
 ดงันั้ นทางผูว้ิจยัซ่ึงไดศึ้กษาสาเหตุของการขนส่งไม่ตรงเวลาพบว่า
การเสียของรถโม่มีมากที่สุด[2] จึงไดน้ าขอ้มูลการเสียของรถโม่ในเขตมีน
บุรีและเขตคลองสามวา ของกรุงเทพมหานครในปีพ.ศ. 2562 ถึง พ.ศ. 
2563 จ านวน1,000 ชุดมาท าการศึกษาโดยใชเ้ทคนิคการท าเหมืองขอ้มูลหา
โมเดลเลือกการแก้ไขปัญหาที่ถูกต้องที่สุดเพื่อจะให้การแก้ปัญหาการ
แก้ไขปัญหาเป็นไปได้อย่างรวดเร็วการขนส่งคอนกรีตผสมเสร็จจะได้
ด  าเนินการอย่างต่อเน่ืองสามารถน าไปพฒันาใชง้านซ่ึงจะมีประโยชน์ต่อ
การด าเนินธุรกิจดา้นการขนส่งคอนกรีตผสมเสร็จต่อไป  
2.วัตถุประสงค์ของงานวิจัย 
 2.1 เพื่อสร้างตวัแบบในการแกปั้ญหารถโม่เสียในงานขนส่งคอนกรีต
แบบผสมเสร็จ 

 2.2 เพื่อประเมินผลตวัแบบในการแก้ปัญหารถโม่เสียในงานขนส่ง
คอนกรีตแบบผสมเสร็จ 

3. ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
 3.1 การท าเหมืองขอ้มูล 

การท าเหมืองขอ้มูลคือกระบวนการคน้หาสารสนเทศหรือขอ้ความรู้ที่อยู่
ในฐานขอ้มูลขนาดใหญ่ที่ซับซ้อนเพื่อน าขอ้ความรู้ที่ไดไ้ปใชป้ระโยชน์
ในการตดัสินใจ [3] สารสนเทศที่ไดอ้าจน ามาสร้างการพยากรณ์หรือสร้าง
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ตวัแบบการท าเหมืองขอ้มูลประกอบขึ้นดว้ยการน ากระบวนการทางสถิติ
และการเรียนรู้ผา่นระบบคอมพิวเตอร์เพื่อสร้างตวัแบบ กฎเกณฑ์ รูปแบบ 
การพยากรณ์ [4] การท าเหมืองข้อมูลมีขั้นตอนการด าเนินงานหลาย
ขั้นตอนซ่ึงตอ้งอาศยัเทคนิคหรือวธีิการต่างๆ เช่นวธีิการจดักลุ่ม การคน้หา
ความสัมพนัธ์ การพยากรณ์ เป็นตน้ [5] การด าเนินงานมกัอยู่ในลกัษณะ
ของการสร้างตวัแบบ (modeling) ที่อธิบายความเป็นไปหรือสภาพการณ์
หน่ึงที่เกิดขึ้นแลว้ หรือที่เราทราบค าตอบ แลว้น าตวัแบบน้ี มาใชอ้ธิบาย
สถานการณ์ที่ยงัไม่เกิดขึ้น หรือที่ไม่ทราบ [6] 

 3.2 ขั้นตอนการท าเหมืองขอ้มูล 
 1) Data Cleaning เป็นขั้นตอนส าหรับการคดัขอ้มูลที่ไม่เก่ียวขอ้ง
ออกไป 

 2) Data Integration เป็นขั้นตอนการรวมขอ้มูลที่มีหลายแหล่งให้
เป็นขอ้มูลชุดเดียวกนั 

 3) Data Selection เป็นขั้นตอนการดึงขอ้มูลส าหรับการวิเคราะห์
จากแหล่งที่บนัทึกไว ้

 4) Data Transformation เป็นขั้นตอนการแปลงขอ้มูลให้เหมาะสม
ส าหรับการใชง้าน 

 5) Data Mining เป็นขั้นตอนการคน้หารูปแบบที่เป็นประโยชน์
จากขอ้มูลที่มีอยู่ 
 6) Pattern Evaluation เป็นขั้นตอนการประเมินรูปแบบที่ไดจ้าก
การท าเหมืองขอ้มูล 

 7) Knowledge Representation เป็นขั้นตอนการน าเสนอความรู้ที่
คน้พบ โดยใชเ้ทคนิคในการน าเสนอเพื่อให้เขา้ใจ [7] 
 
 

 
                             รูปท่ี 1 ขั้นตอนการท าเหมืองขอ้มลู 
 
 
 

4. วิธีดําเนินการวิจัย 
 4.1 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

                 ประชากรที่ใชใ้นการวิจัยคือขอ้มูลการแจ้งรถเสียของสถาน
ประกอบการผลิตคอนกรีตส าเร็จรูปในเขตมีนบุรี และเขตคลองสามวา
กรุงเทพมหานครโดยคดัเลือกจากการแจง้รถเสียในปีพ.ศ.2562 ถึง พ.ศ.
2563 จ  านวนทั้งหมด1,000 ขอ้มูล น าขอ้มูลการเก็บบนัทึกการแจง้รถโม่
เสียมาศึกษาเพื่อสร้างรูปแบบการตัดสินใจในการเลือกใช้วิธีการแก้ไข
ปัญหารถโม่ที่เสียระหวา่งการขนส่งคอนกรีตผสมเสร็จจากขอ้มูลทั้งหมด
ไดแ้อตทริบิวต ์5 แอตทริบิวต ์ 

 4.2 น าหลักการทฤษฎีระบบสนับสนุนการตัดสินใจจ าแนกตาม
โครงสร้างปัญหาแบบมีโครงสร้าง [8] ในการจ าแนกรูปแบบการตดัสินใจ
สร้างตัวแบบในการแก้ไขปัญหารถโม่เสียในงานขนส่งคอนกรีตแบบ
ผสมเสร็จ ไดก้ารแกไ้ขปัญหา 3 วธีิ( Class) คือ B1 B2 และ B3 
 
 

 

 

 

 

 

 
                             รูปท่ี 2 รูปแบบการตดัสินใจในการเลือกวิธีแกไ้ขปัญหารถโม่ 
 

4.3 การท า เหมืองข้อมูล (Data Mining) และใช้อัลกอริทึม 
(Algorithm) ในการเลือกวธีิการแกไ้ขปัญหารถโม่ 

 
รูปท่ี 3 การใชอ้ลักอริทึม (Algorithm) ในการเลือกวิธีแกไ้ขปัญหารถโม่ 
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ตารางท่ี 1 แสดงการแปลงขอ้มูลเพ่ือใชใ้นการวิเคราะห ์ ( แอตทริบิวต)์ 

 Time: เวลาท่ีใช้ในการแก้ไขปัญหา (ชม.) ระดับ 

ช่วง 0-1 1 
ช่วง 1.1 - 2 2 
มากกว่า 2 3 

Damage: ส่วนความเสียหาย ระดับ 

ระบบไฟ ระบบปรับอากาศ 1 
ระบบโม่ 2 

ช่วงล่าง เบรก เกยีร์ เฟืองทา้ยเคร่ืองยนต ์ 3 
Expense: ค่าใช้จ่าย (บาท) ระดับ 

ช่วง 1 - 2,000 1 
ช่วง 2,001 – 10,000 2 
ช่วง 10,001 – 100,000 3 
มากกว่า 100,000 4 

Moving: การเคลื่อนย้าย ระดับ 

ไม่มี 0 
ใชร้ถยก ลาก 1 

 Volume: ปริมาณคอนกรีตในโม ่ ระดับ 

ไม่มีคอนกรีต 0 
มีคอนกรีต ¼ ส่วน 1 
มีคอนกรีต ½ ส่วน 2 
มีคอนกรีต ¾ ส่วน 3 

เต็มปริมาตร 4 
Action: ระดับความรุนแรง Class 

มาก B1 
ปานกลาง B2 
นอ้ย B3 

 
ตารางท่ี 2 ตวัอย่างแสดงการเตรียมขอ้มูลรถโม่เสีย 

Row No. Time Damage Expense Moving Volume Action 

1 1 3 1 0 0 B3 
2 1 3 1 0 0 B3 
3 1 3 2 0 1 B2 
4 2 2 3 1 1 B1 
5 1 3 2 0 2 B2 
6 1 3 2 0 0 B2 
7 2 1 2 0 3 B1 
8 3 2 3 1 2 B1 
9 1 3 1 1 3 B3 
10 1 3 2 0 1 B2 
11 3 2 4 0 3 B1 
12 1 3 1 0 2 B3 
13 3 2 3 0 3 B1 
14 1 3 2 0 1 B2 
15 2 2 3 1 2 B1 

 

 
การใชโ้ปรแกรม Rapid Miner 9.9 ในการเลือกรูปแบบการ

ตดัสินใจเลือกการแกไ้ขปัญหารถโม่ Decision Tree 5 folds 
 

 
รูปท่ี 4 การใชโ้ปรแกรม Rapid Miner 9.9 

 

5. สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
 ผลการวิจัย 
        1.การสร้างตัวแบบในการแก้ไขปัญหารถโม่เสียในงานขนส่ง
คอนกรีตแบบผสมเสร็จจากขอ้มูลจ านวน 1,000 ขอ้มูลสามารถก าหนดได ้
5 แอทริบิวต ์ประกอบดว้ย เวลาที่ใชใ้นการแกไ้ขปัญหา (Time) ส่วนความ
เสียหาย(Damage) ค่าใชจ่้าย (Expense ) การเคลื่อนยา้ย (Moving) ปริมาณ
คอนกรีตในโม่(Volume) และสร้างรูปแบบการแก้ไขปัญหาได ้3  วิธี 
(Class) ( B1 B2 และ B3 ) 
      2.ประเมินผลตัวแบบในการแก้ไขปัญหารถโม่เสียในงานขนส่ง
คอนกรีตแบบผสมเสร็จโดยเปรียบเทียบประสิทธิภาพขอ้มูลที่ใชน้ั้ นมี
จ านวน 1,000 ขอ้มูล วธีิที่น ามาใชใ้นการทดสอบประกอบดว้ย 3 วธีิ ไดแ้ก่ 
1. ตน้ไมต้ดัสินใจ (Decision Tree)  2. เพื่อนบา้นใกลสุ้ด K ตวั (K - Nearest 

Neighbor) และ 3. โครงข่ายประสาทเทียม (Neural Network) จากนั้นมีวิธีที่ใช้
ในการแบ่งกลุ่มในการวดัประสิทธิภาพออกเป็น 4 วธีิ ไดแ้ก่ 1. Split Test 80 
– 20 2. Split Test 70 – 30 3. K-Fold Cross Validation ก าหนด K = 5 และ 4. K-

Fold Cross Validation ก าหนด K = 10 โดยผลที่ใชใ้นการวดัประสิทธิภาพนั้น
แบ่งออกเป็น 3 ผล ไดแ้ก่ 1. Accuracy 2. Precision และ 3. Recall โดยผลที่ได้
จากการทดลองสรุปไดด้งัตารางที่ 3  

ตารางท่ี 3 ผลการวดัประสิทธิภาพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Accuracy (%) Precision (%) Recall (%) Accuracy (%) Precision (%) Recall (%) Accuracy (%) Precision (%) Recall (%)

Split Test 80-20 94.17 98.41 100.00 93.75 100.00 96.81 79.17 87.63 86.36

Split Test 70-30 93.33 100.00 92.85 85.71 94.44 91.14 83.81 92.11 94.94

K-Fold Cross Validation

ก ำหนด K = 5

K-Fold Cross Validation

ก ำหนด K = 10
96.92 98.53

93.60 96.92 97.35

96.20 96.27 98.22 94.80 96.37 97.64 93.20

Decision Tree K-NN. NN.
กำรวดัประสิทธิภำพ

96.30 96.44 98.22 94.70 95.94 97.64
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 อภิปรายผล 
       1.ตวัแบบในการแก้ไขปัญหารถโม่เสียในงานขนส่งคอนกรีตแบบ
ผสมเสร็จก าหนดได ้5 แอทริบิวต์ ประกอบดว้ย  เวลาที่ใชใ้นการแก้ไข
ปัญหา (Time) ส่วนความเสียหาย (Damage) ค่าใช้จ่าย (Expense) การ
เคลื่อนยา้ย (Moving) ปริมาณคอนกรีตในโม่ (Volume) และสร้างรูปแบบ
การแก้ไขปัญหาได ้3 วิธี (Class) ( B1 B2 และ B3 ) นั้ นสอดคลอ้งกับ
ขอ้มูลรถโม่เสียของ บริษทัผลิตภณัฑแ์ละวตัถุก่อสร้างจ ากดั (CPAC) [2] 

      2. ประเมินผลตัวแบบในการแก้ไขปัญหารถโม่เสียในงานขนส่ง
คอนกรีตแบบผสมเสร็จผลการทดสอบพบวา่วิธีการท าเหมืองขอ้มูล (Data 

Mining) ดว้ยอลักอริทึม( Algorithm) วธีิตน้ไมต้ดัสินใจ ( Decision Tree)  ใชว้ิธี 
Cross Validation แบบ5 Fold มีค่าความถูกตอ้งของโมเดล Accuracy 96.30%  

ความแม่นย  า Precisionในการเลือกการแก้ไขปัญหา 96.44%  ความถูกตอ้ง
ของModel แบบที่ละคลาส Recallในการเลือกการแก้ไขปัญหา 98.22% ซ่ึง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ พีรศุษม์ ทองพ่วง และจรัญ แสนราช ที่ได้
ท  างานวิจัย เร่ือง การเปรียบเทียบประสิทธิภาพการจ าแนกข้อมูลเพื่อ
ท านายการได้รับทุนการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี โดยใช้
เทคนิควธีิการท าเหมืองขอ้มูล พบวา่ ไดมี้การท าเหมืองขอ้มูลกับชุดขอ้มูล
เพื่อที่น ามาใชใ้นการเปรียบเทียบประสิทธิภาพ โดยมีการน าวิธีต้นไม้
ตดัสินใจมาใชใ้นการวดัประสิทธิภาพ และเปรียบเทียบกบัโมเดลอื่น ๆ [9] 

สรุปผลการวจิยั 

        งานวจิยัน้ีไดส้ร้างตวัแบบในการแกไ้ขปัญหารถโม่เสียในงานขนส่ง
คอนกรีตผสมเสร็จโดยมีขอ้มูลที่ใชท้ั้งหมด 5 แอตทริบิวตไ์ดแ้ก่ เวลาที่ใช้
ในการแก้ไขปัญหา (Time) ส่วนความเสียหาย (Damage) ค่าใช้จ่าย 
(Expense) การเคลื่อนยา้ย (Moving) ปริมาณคอนกรีตในโม่ (Volume) ได้
ท  าการเปรียบเทียบประสิทธิภาพพบวา่การใชอ้ลักอริทึมวธีิตน้ไมต้ดัสินใจ
แบบ K – Fold Cross validation ก าหนด K = 5 ให้ค่าความถูกตอ้งของโมเดล
มากสุดคือ 96.30% 

6.ข้อเสนอแนะและการนําไปใช้ประโยชน์ 

 จากการวจิยัพบวา่การท าเหมืองขอ้มูล เลือกใชว้ิธีการแก้ไขปัญหา
รถโม่ที่เสียระหวา่งการขนส่งคอนกรีตผสมเสร็จนั้น สามารถน าหลกัการ 
รูปแบบไปพฒันาสร้างแอพพลิเคชัน่เพื่อใชใ้นการส่ังงาน การแกไ้ขปัญหา
แกไ้ขรถโม่ที่เสียระหวา่งการขนส่งให้การแกไ้ขเป็นไปไดอ้ย่างรวดเร็ว จะ
เกิดประโยชน์ต่อการขนส่งคอนกรีตผสมเสร็จไดเ้ป็นอย่างดี 
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บทคดัย่อ 

งานวจิยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อถ่ายทอดองคค์วามรู้และเทคโนโลยีดา้น
การสร้างสรรค์เคร่ืองป้ันดินเผาโบราณซับจ าปาเชิงอนุรักษ ์ส าหรับน าไป
ผลิตเป็นสินค้าเพื่อการท่องเที่ ยวของกลุ่มชุมชน โดยใช้การวิจัยเชิง
ปฏิบตัิการแบบมีส่วนร่วมกับกลุ่มชมุชน ต าบลซับจ าปา อ  าเภอท่าหลวง 
จงัหวดัลพบุรี โดยเก็บขอ้มูลดว้ยการจดัประชุมแลกเปลี่ยนขอ้มูลร่วมกัน 
เคร่ืองมือที่ใชใ้นการวจิยั ไดแ้ก่ แบบส ารวจชุมชน การสนทนากลุ่ม แบบ
สัมภาษณ์ การลงพื้นที่ส ารวจแหล่งวตัถุดิบในทอ้งถิ่น และการจดักิจกรรม
อบรมเพื่อบ่มเพาะความรู้ให้กับชุมชน จ านวน 4 กิจกรรม ไดแ้ก่ โครงการ
จดัอบรมเสวนาการศึกษาประวตัิศาสตร์ที่ส าคญัของชุมชน เพื่อการอบรม
เสวนาการศึกษาประวตัิศาสตร์เมืองโบราณของซบัจ าปาเพื่อให้กลุ่มชุมชน
ตระหนัก หวงแหนและเห็นคุณค่าเคร่ืองป้ันดินเผา ที่เป็นตน้ทุนมรดกตก
ทอดทางศิลปะและวฒันธรรมท้องถิ่น  , โครงการจัดอบรมปฎิบัติการ
ขั้นตอนการท าเคร่ืองป้ันดินเผา เพื่ออบรมปฎิบัติการขั้นตอนการผลิต
เคร่ืองป้ันดินเผา ,โครงการจดัอบรมปฎิบตัิการการสร้างตน้แบบสินค้า
เคร่ืองป้ันดินเผาซบัจ าปา เพื่อการอบรมฝึกปฎิบติัการสร้างตน้แบบสินคา้
เคร่ืองป้ันดินเผาซบัจ าปาเพื่อการท่องเที่ยว และ โครงการอบรมฝึกปฎิบตัิ
การสร้างเตาเผาฟืนแบบโบราณ  เพื่อสามารถใช้ประโยชน์ในการผลิต
สินคา้เคร่ืองป้ันดินเผา ซ่ึงสรุปผลการอบรมพบวา่ ผูเ้ขา้อบรมสามารถน า
ความ รู้จากการอบรมน าไปส ร้างต้น แบบ สินค้าท างวัฒนธรรม
เคร่ืองป้ันดินเผาซับจ าปาได ้และผลประเมินความพึงพอใจในภาพรวม
ของกิจกรรมมีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ในระดบัดีมาก  (4.64)  

ค าส าคัญ: การวจิยัเชิงปฏิบตัิการแบบมีส่วนร่วม,เคร่ืองป้ันดินเผาซับจ าปา
,ลพบุรี 

Abstract 

     The purpose of this research was to transfer knowledge and 
technology regarding the conservative creation of Sub-Jumpa traditional 
pottery in order to be used as products for local tourism. This 

participatory action research was conducted with the community in Sub-
Jumpa Sub-district, Tha Luang District, Lop Buri Province. The data 
were collected by means of conferences, and the research instruments 
were a community survey questionnaire, a group discussion, an 
interview, an exploratory survey of local materials, and a training which 
consisted of four activities including an educational dialogue on the 
important history of the community for a training on the history of the 
ancient city of Sub-Jumpa so as to make the community members 
realize, cherish, and appreciate the pottery which was inherited as local 
arts and culture, a workshop on the pottery production process, a 
workshop on producing a model of pottery products for tourism, and a 
workshop on making traditional wood kilns used for pottery 
manufacturing. The training results revealed that the trainees could apply 
the knowledge from the trainings to the creation of a model of Sub-
Jumpa cultural pottery products, and the satisfaction towards the 
trainings was overall rated at a very high level (4.64) 

.Keywords:  Participatory Action Research, Pottery Sub-Jumpa, Lopburi 

1.บทน า  
ซบัจ าปา เป็นพื้นที่ในปริมณฑลของแหล่งน ้ าซบั และพื้นที่ซ่ึงมีทาง

น ้ าที่เกิดจากแหล่งน ้ าซับน้ีหล่อเลี้ยงเป็นพื้นที่อยู่ในเขตการปกครองของ
ต าบลซับจ าปา อ  าเภอท่าหลวง จงัหวดัลพบุรี ตั้งอยู่ในเขตภูมิศาสตร์ที่เป็น
พื้นที่สูงบริเวณรอยต่อระหวา่งที่ราบลุ่มแม่น ้ าภาคกลางและที่ราบลุ่มภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือและเป็นส่วนหน่ึงของพื้นที่ในเส้นทางการติดต่อ
สัมพนัธ์ระหว่างคนใน2ภาคของประเทศไทย โดยมีปัจจยัทางวฒันธรรม
คือเส้นทางการติดต่อแลกเปลี่ยนผลผลิตระหวา่งคนต่างพื้นที่ และปัจจยั
ธรรมชาติคือระบบนิเวศที่มีแหล่งน ้ าซับ ทางน ้ าซ่ึงเกิดจากน ้ าซับและพืช
พรรณที่เอื้ออ  านวยและดึงดูดให้ผูค้นเข้ามาตั้งรกรากถิ่นฐานและสร้าง
บา้นเรือนอยู่อาศัยในพื้นที่น้ีไม่น้อยกว่า3,000 ปีมาแล้ว โดยอดีตเมือง
โบราณซบัจ าปา เป็นเมืองโบราณยุคทวารวดี  พื้นที่ของความหลากหลาย
ในการเรียนรู้ประวตัิศาสตร์ ชุมชน เมืองโบราณคดี พระพุทธศาสนา และ
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ถือว่าเป็นอาณาจกัรที่ยิ่งใหญ่อีกแห่งของยุคทวารวดี จากหลกัฐานทาง
โบราณคดีอาจก าหนดไดว้า่เมืองซับจ าปาเป็นชุมชนที่มีผูอ้าศยัอยู่มาจนถึง
ประมาณพุทธศตวรรษที่  15 แล้วจึงถูกทิ้งร้างไป [1] มีการขุดค้นพบ
หลักฐานทางโบราณคดีส่วนใหญ่ประกอบด้วย ภาชนะดินเผาและเศษ
ภาชนะดินเผา   เศษกระดูกคน แกนก าไล สระโบราณ  ขวานหินขดั ก าไล
หิน เคร่ืองมือโลหะ ลูกปัดหิน เป็นตน้  

 จากการศึกษาสภาพปัญหาของทอ้งถิ่นกลุ่มเป้าหมายซ่ึงเป็นปัญหา
ตามแนวนโยบายยุทธศาสตร์ของจังหวดัลพบุรี ที่มีความต้องการให้
สถาบนัการศึกษาในพื้นทีร่วมกันเข้าไปแก้ไขปัญหาต่างๆของชุมชนที่
เกิดขึ้น และช่วยสนับสนุนส่งเสริมการสร้างอาชีพสร้างรายไดใ้ห้แก่ชุมชน 
ผูว้จิยัไดเ้ล็งเห็นถึงการน าความรู้จากมหาวทิยาลยัสู่ชุมชน ลงพื้นที่เพื่อเขา้
ไปช่วยแก้ปัญหาในการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูการท าภาชนะเคร่ืองป้ันดินเผา
โบราณซ่ึงเป็นมรดกตกทอดทางศิลปะและวฒันธรรมทอ้งถิ่นในยุคสมยั
โบราณนานกว่า3พัน ปีมาแล้ว โดยสามารถน ากระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มาสนับสนุนและฟ้ืนฟูการผลิตท า
เคร่ืองป้ันดินเผาโบราณได ้ที่เป็นความตอ้งการของกลุ่มชุมชนซับจ าปา
อย่างแทจ้ริง โดยการลงพื้นที่ส ารวจปัญหาและความตอ้งการ ความจ าเป็น
พื้นฐานของกลุ่มชุมชนที่ มีอยู่เพื่อมาต่อยอดริเร่ิมเพิ่มพูนความรู้ ซ่ึง
ประกอบดว้ยการวางแผนงานและแนวทางในการถ่ายทอดเทคโนโลยีใน
การสร้างสินค้าเคร่ืองป้ันดินเผา การพัฒนาตามแผนบ่มเพาะหมู่บ้าน
วิท ยาศาสตร์และเท คโน โลยีต้น แบบ  “ห มู่บ้ าน อนุ รักษ์ม รดก
เคร่ืองป้ันดินเผาซับจ าปาเพื่อการท่องเที่ยว” ประกอบด้วย การศึกษา
ประวตัิความเป็นมา  การสร้างตน้แบบสินค้าทางมรดกวฒันธรรมแบบ
โบราณ  ขั้นตอนการผลิตสินคา้ และการสร้างเตาเผาฟืนแบบโบราณโดย
ใชเ้ช้ือเพลิง 2 ชนิดในการเผาผลิตภณัฑ์สินคา้เคร่ืองป้ันดินเผา ผลส าเร็จ
ของการยกระดับและการพัฒนาหมู่บ้านต้นแบบ ประกอบด้วย ด้าน
เศรษฐกิจ คือขีดความสามารถในการภาวะเศรษฐกิจในชุมชนจากการ
จ าหน่ายผลิตภณัฑ์สินค้าทางมรดกวฒันธรรมเคร่ืองป้ันดินเผารูปแบบ
ต่างๆโดยใชต้น้ทุนของวตัถุดิบในทอ้งถิ่นเป็นหลกัส าคญั  เพื่อสร้างความ
ได้เป รียบในการแข่งขันทางธุรกิจ ได้แก่  การสร้างความแตกต่ าง 
(Differentiation) มีต้นทุนการผลิตต ่ า (Cost leadership) และ ตลาดที่
จ  าเพาะเจาะจง (Focus) การสร้างธุรกิจที่มุงเน้นผลิตสินค้าหรือบริการ
ให้กับตลาดเฉพาะส่วน (Niche market) [2] โดยเม่ือผลิตภณัฑ์ไดรั้บการ
ออกแบบน ารูปแบบเฉพาะ จากทุนทางวฒันธรรม มีการบรูณาการอดีต
และปัจจุบนัร่วมกนัผลิตภณัฑจ์ะมีคุณภาพและมีคุณค่ามากที่สุด 
 

2.วธิีด าเนินการวจิัย 
การวิจยัน้ีใช้วิธีการแบบผสมผสาน (Mixed Method Research) ใน

การก าหนดรายละเอียดของโครงการและส่วนประกอบต่างๆรวมทั้ ง
ปัจจยัพื้นฐานในการพฒันาให้เป็นหมู่บ้านเป้าหมายตน้แบบในการผลิต
สินค้าเคร่ืองป้ันดินเผาชุมชนหรือสินค้าทางวฒันธรรม ต าบลซับจ าปา 
อ  าเภอท่าหลวง จงัหวดัลพบุรี ผูว้จิยัลงพื้นที่เพื่อเขา้ไปช่วยแกปั้ญหาในการ
อนุรักษ์และฟ้ืนฟูการท าภาชนะเคร่ืองป้ันดินเผาโบราณซ่ึงเป็นมรดกตก

ทอดทางศิลปะและวฒันธรรมท้องถิ่น  โดยใช้หลกัการวิจยั การวิจยัเชิง
ปฏิบตัิการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research-PAR) เพื่อการ
สร้างมูลค่าด้วยการกระบวนการผลิตที่เน้นคุณภาพทุกขั้นตอนเพื่อผลิต
สินคา้เคร่ืองป้ันดินเผาของชุมชนให้มีมาตรฐานโดยให้กลุ่มชุมชนผา่นการ
ฝึกอบรม และ ริเร่ิมบ่มเพาะประสบการณ์และศึกษาองค์ความรู้ในการ
ผลิตสร้างสินค้าเคร่ืองป้ันดินเผาอย่างจริงจังเพื่อน ามาพัฒนาต่อยอด
ตน้แบบเคร่ืองป้ันดินเผา  เป็นการสร้างรายไดแ้ละกระตุ้นเศรษฐกิจใน
ชุมชนโดยแผนกิจกรรมการวจิยัจดัขึ้นโดยจดัขึ้นโดยจดัเวทีสัมมนามีกลุ่ม
ชุมชนเขา้ร่วมสัมมนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น วิเคราะห์ สังเคราะห์ซ่ึ ง
กิจกรรมในการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูการท าภาชนะเคร่ืองป้ันดินเผา โดยมี
ทั้งหมด 4 กิจกรรม ดงัน้ี  

กิจกรรมคร้ังที่ 1  โครงการจดัอบรมเสวนาการศึกษาประวติัศาสตร์ที่
ส าคัญของชุมชน เพื่อการอบรมเสวนาการศึกษาประวตัิศาสตร์เมือง
โบราณของซับจ าปาเพื่อให้กลุ่มชุมชนตระหนัก หวงแหนและเห็นคุณค่า
ของแหล่งโบราณสถาน ซ่ึงเป็นแหล่งก าเนิดที่มาของมรดกตกทอดทาง
ศิลปะและวฒันธรรมโบราณมาจนถึงยุคปัจจุบนั เพื่อร่วมกันอนุรักษ์ไว้
เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ให้แก่เยาวชนรุ่นหลงัและบุคคลทัว่ไปไดเ้ป็นอย่างดี 
รวมทั้งการเห็นแนวทางการสร้างมูลค่าเพิ่มในการสร้างอาชีพสร้างรายได้
ในกลุ่มชุมชนได  ้เกิดการน าเสนอแนะและให้ขอ้คิดแลกเปลี่ยนทรรศนะ
คติที่ดีงามของการมีสมบัติตกทอดจากบรรพบุรุษเปลี่ยนมาสร้างกลุ่ม
อาชีพในการผลิตภาชนะเคร่ืองป้ันดินเผาให้เป็นสินค้าทางวฒันธรรม
ดั้ งเดิมได้อย่างภาคภูมิใจ  รวมทั้ งมีแนวทางในการพัฒนาเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงวฒันธรรมโบราณไดเ้ป็นอย่างดี 

กิจกรรมคร้ังที่  2  โครงการจัดอบรมปฎิบัติการขั้นตอนการท า
เคร่ืองป้ันดินเผา เพื่ออบรมปฎิบติัการขั้นตอนการผลิตเคร่ืองป้ันดินเผา
โดยเร่ิมตั้งแต่พื้นฐานการหาและศึกษาลกัษณะของดินเหนียวในทอ้งถิ่น
ประมาณ2-3แหล่งโดยการขุดน ามาหมักผสมน ้ าให้เกิดความเหนียว
สามารถป้ันขึ้นเป็นรูปทรงตามตอ้งการได ้และการทดสอบคุณสมบติัของ
เน้ือดินเบื้องต้นเก่ียวการความเหนียว การหดตัวการแห้งการเผาตาม
อุณหภูมิที่ก  าหนดและการน ามาป้ันเป็นรูปทรงต่างๆได ้รวมทั้งการเตรียม
เน้ือดินเหนียวเบื้องตน้ก่อนน ามาใชง้านให้สามารถน ามาขึ้นรูปทรงกลม
ได้ตามขนาดที่ต้องการ จุดประสงค์เพื่อทดสอบคุณสมบัติของเน้ือดิน
เบื้องต้นเพื่อคัดเลือกแหล่งดินเหนียวในท้องถิ่นที่ดีที่ สุดเพื่อน ามาฝึก
ปฏิบติัการสร้างสินคา้เคร่ืองป้ันดินเผาที่ตอ้งการได ้การเตรียมดินป้ันชนิด
เอิทเท่นแวร์  ตามธรรมดาพวกที่ท  าเคร่ืองป้ันดินเผามักนิยมใช้ดินใน
ทอ้งถิ่นของตนเอง  เพราะสะดวกในการน ามาผลิต  ลดตน้ทุนค่าใชจ่้ายได้
ดี  ส่ิงที่จ  าเป็นที่ควรทดสอบในขั้นแรก  คือ การทดสอบการหดตวัของดิน  
การดูดซึมน ้ า  ตลอดจนความเหนียวซ่ึงเป็นการช่วยให้ผู ้ผลิตทราบ
อุณหภูมิที่เหมาะสมในการท าผลิตภณัฑ์ จนกลุ่มชุมชนเกิดความรู้ความ
เขา้ใจมีทกัษะความช านาญเบื้องตน้ก่อนน าไปพฒันาต่อยอดทกัษะความ
ช านาญในขั้นมืออาชีพต่อไปเพื่อสามารถสร้างช้ินงานตามขนาดที่ก าหนด
โดยเฉพาะการขึ้นรูปทรงกลมดว้ยเทคนิคป้ันแป้นหมุนตามสินคา้ตน้แบบ
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ตวัอย่างที่มีความสวยงามโดดเด่นได ้เพื่อเป็นสินคา้ของกลุ่มชุมชนใน
โอกาสต่อไป 

กิจกรรมคร้ังที่ 3  โครงการจัดอบรมปฎิบัติการการสร้างต้นแบบ
สินคา้เคร่ืองป้ันดินเผาซบัจ าปา เพื่อการอบรมฝึกปฎิบติัการสร้างตน้แบบ
สินค้าเคร่ืองป้ันดินเผาซับจ าปาเพื่อการท่องเที่ยว  เป็นการฝึกการขึ้ น
รูปทรงภาชนะหรือผลิตภณัฑ์สินคา้เคร่ืองป้ันดินเผา  ที่กลุ่มชุมชนไดท้  า
การคดัเลือกจากภาชนะดินเผาโบราณที่ตั้งอยู่ในพิพิธภณัฑเ์มืองโบราณซบั
จ าปา จ านวน 5 รูปแบบ โดยคดัเลือกจากรูปทรงภาชนะโบราณที่มีความ
โดดเด่นสวยงาม ทั้งรูปทรงและลกัษณะลวดลายโดยส ารวจความคิดเห็น
ส่วนใหญ่ของกลุ่มชุมชนไดมี้มติร่วมกันให้น ารูปทรงภาชนะจ านวน 5 
รูปแบบ มาเป็นแนวทางการริเร่ิมผลิตสร้างสินคา้เลียนแบบภาชนะโบราณ
เบื้องตน้  เพื่อน ามาเป็นตน้แบบในการฝึกปฎิบติัการ โดยการขึ้นรูปทรง
กลมโดยใชเ้ทคนิคการขึ้นรูปดว้ยแป้นหมุนในลกัษณะทรงกลม เพื่อให้
เกิดทกัษะความช านาญและเกิดความรู้สึกคุน้เคยเน้ือดินส าหรับการป้ัน 
และเพื่อให้เกิดทกัษะควบคุมขนาดความหนาบางให้มีความเหมาะสมของ
ตวัและรูปทรงผลิตภณัฑท์ี่ก  าหนดได ้ การสร้างเป็นสินคา้ตน้แบบเบื้องตน้ 
เป็นการน าเสนอให้ผูบ้ริโภคหรือตลาดในเครือข่ายและตลาดทั่วไป  
รวมทั้งการรองรับการส่ังซ้ือสินคา้และเตรียมความพร้อมในการจ าหน่าย
ต่อไป   การสร้างต้นแบบสินค้าน้ี เบื้องต้นเป็นแนวทางในการผลิตทั้ ง
ปริมาณและการควบคุมคุณภาพของสินค้าให้มีมาตรฐานเดียวกันหรือ
ใกลเ้คียงกัน โดยการผลิตในลกัษณะก่ึงงานหัตถะอุตสาหกรรม รวมทั้ ง
เพื่อผลิตสินคา้ทางวฒันธรรมรองรับการท่องเที่ยวของกลุ่มชุมชนต่อไป 

กิจกรรมคร้ังที่ 4  โครงการอบรมฝึกปฎิบตัิการสร้างเตาเผาฟืนแบบ
โบราณ  การฝึกปฎิบัติการสร้างเตาเผาฟืนแบบโบราณ เน่ืองจากกลุ่ม
ชุมชนดงักล่าวมีความตอ้งการที่จะฟ้ืนฟูอนุรักษบ์รรยากาศให้สอดคลอ้ง
กับการขุดคน้พบภาชนะดินเผาแบบโบราณเป็นจ านวนมาก และเป็นอีก
คุณค่าหน่ึงที่น่าสนใจ จึงเป็นที่มาของความต้องการสร้างเตาฟืนแบบ
โบราณขึ้นมาใหม่อีกคร้ังในลกัษณะเตารูปทรงกลม โดยก่อสร้างเป็นรูป
เตาทรงกลมดว้ยวตัถุดิบพื้นบา้นคือดน้เหนียวและอิฐมอญในการก่อเป็น
รูปทรงเตาเผาพร้อมตกแต่งลวดลายให้สวยงาม โดยเน้นจุดเด่นของรูปทรง
เตาเผาและส่วนประกอบเป็นภาพรูปทรงภาชนะดินเผาที่สวยงามทั้ง 2 
ดา้น ก่อฉาบสุดทา้ยดว้ยกระเบื้องเซาะร่องเพื่อสร้างจุดเด่นให้แก่ผูค้นที่พบ
เห็นและนักท่องเที่ยวได้มาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ชุมชนซับจ าปาเป็นการ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ศิลปะและวฒันธรรมเมืองโบราณไปใน
ตวัด้วย และเพื่อเป็นเอกลักษณ์ให้แก่ชุมชนท้องถิ่นและสอดคล้องกับ
บรรยากาศส่ิงแวดลอ้มในลกัษณะยอ้นยุคให้ผูค้นไดม้าศึกษาเรียนรู้ เตาเผา
ฟืนน้ีสร้างเป็นเตาเผาขนาดเล็กสามารถน าผลิตภณัฑ์หรือช้ินงานเขา้เรียง
เผาได ้สามารถเผาไดอุ้ณหภูมิปกติทั่วไปคือ 700-1,000  องศาเซลเซียส  
การก่อเตานั้นตอ้งใชท้กัษะความช านาญของการก่อเป็นพิเศษเน่ืองจากการ
ก่อใช้ดินเหนียวในลกัษณะอ่อนมาเป็นต้องก่อประสานกับอิฐมอญเพื่อ
รองรับน าหนักของตัวเตาเองโดยตรง และไม่สามารถใช้วสัดุชนิดอื่น
สอดแทรกเป็นโครงสร้างไดเ้น่ืองจากวสัดุอื่นไม่สามารถทนความร้อนได้
สูงเช่นดินเดียวและอิฐที่ใชก่้อได ้การก่อเป็นรูปทรงตวัเตานั้น เป็นลกัษณะ

เตาเผาแบบลมร้อนลงเพื่อให้มีอุณหภูมิสูงขึ้นเทียบเทียบเตาเผาสมยัใหม่
เช่นเตาเผาดว้ยแก๊สและเตาไฟฟ้าที่สามารถทนอุณหภูมิความร้อนไดสู้งขึ้น 

3. ผลการวจิัย 
ผลจากการด าเนินการวิจยั โดยผูว้ิจยัไดจ้ดัประชุมเวทีแลกเปลี่ยน

เรียนรู้เพื่อแก้ปัญหาในการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูการท าเคร่ืองป้ันดินเผาเพื่อ
การท่องเที่ยว ช้ีแจงโครงการ และ ถ่ายทอดกระบวนการองคค์วามรู้เพื่อให้

ชุมชนสามารถปฎิบัติงานเชิงสร้างสรรค์ต้นแบบ ผ่านกิจกรรมทั้ ง 4 
กิจกรรม และ ประเมินผลเกณฑ์การแบ่งช่วงคะแนนค่าเฉลี่ยไดก้ าหนด

เกณฑป์ระเมิน ค่าเฉลี่ย 4.51  –  5.00 หมายถึงระดบัความพึงพอใจ/ความรู้
ความเขา้ใจในระดบัดีมาก ค่าเฉลี่ย 3.51  –  4.50  หมายถึง ระดบัความพึง
พอใจ/ความรู้ความเขา้ใจในระดบัดี ค่าเฉลี่ย  2.51  –  3.50 หมายถึงระดบั

ความพึงพอใจ/ความรู้ความเข้าใจในระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ย  1.51  –  
2.50  หมายถึงระดบัความพึงพอใจระดบั/ความรู้ความเขา้ใจในระดบัน้อย 

ค่าเฉลี่ย  1.00  –  1.50  หมายถึงระดบัความพึงพอใจ/ความรู้ความเขา้ใจใน
ระดบัน้อยที่สุด ไดผ้ลการวจิยั ดงัน้ี  

 

 

 

 
 

 
รูปท่ี 1 การประชุมเวทีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และช้ีแจงโครงการ 

กิจกรรมคร้ังที่ 1  โครงการจดัอบรมเสวนาการศึกษาประวตัิศาสตร์

ที่ส าคญัของชุมชน การยอ้นรอยศึกษาประวตัิศาสตร์แหล่งโบราณคดีของ
ชุมชนบา้นซับจ าปา พบวา่ กลุ่มชุมชนไดรั้บความรู้เก่ียวกับการยอ้นรอย

ศึกษาประวัติศาสตร์แหล่งโบราณสถานของชุมชนซับจ าปาเพื่ อให้ 
ตระหนักถึงคุณค่าของบรรพบุรุษที่ไดส้ร้างบา้นแปลงเมืองมาและไดท้ิ้ง

มรดกอันมีคุณค่าทางวฒันธรรมดั้ งเดิมให้ชนรุ่นหลังได้สืบทอดต่อไป 
ผลิตภัณฑ์ดินเผาที่ได้ศึกษาย้อนรอย มีลักษณะเป็นภาชนะเคร่ืองดิน

ธรรมดา(Earthenware) เน้ือค่อนข้างหนา เผาในอุณหภูมิต  ่ากว่า 1,100 
องศาเซลเซียส การขึ้นรูปดว้ยแป้นหมุน อาจมีการประดบัลวดลาย เช่นลาย

เชือกทาบ ลายขูดขีด ลายประทับและลายจกัสาน เป็นต้น [3]  ผลการ
ประเมินความพึงพอใจจากการเขา้ร่วมโครงการพบวา่ ผูเ้ขา้รับการอบรมมี
ความพึงพอใจมาก โดยมีความพึงพอใจค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.36 ดา้นการน า

ความรู้ไปใชป้ระโยชน์ของผูต้อบแบบสอบถาม คิดเป็นร้อยละ 100  ความ

คาดหวงัที่จะไดร้ายไดเ้พิ่มขึ้นต่อเดือน 33.33 
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รูปท่ี 2 ศึกษาประวติัศาสตร์ท่ีส าคญัของชุมชน 

กิจกรรมคร้ังที่  2 โครงการจัดอบรมปฎิบัติการขั้ นตอนการท า
เคร่ืองป้ันดินเผา การอบรมปฏิบัติการฝึกทักษะในการศึกษาเรียนรู้

กระบวนการผลิตและฝึกทกัษะการป้ันเพื่อสร้างรูปทรงสินคา้ในชุมชน 
โดยการลงส ารวจแหล่งดินท้องถิ่นเพื่อน ามาขึ้ นรูป และทดสอบความ

เหนียวเบื้องตน้ ซ่ึงเป็นพื้นฐานก่อนท าการทดลองขึ้นรูปในแบบต่างๆ ดิน
ที่เหมาะสมส าหรับการใชใ้นการขึ้นรูปแป้นหมุนนั้นควรเป็นดินที่มีความ

เหนียวโดยไม่ดูดซึมน ้ ารวดเร็วเกินไปขณะป้ัน และสามารถทรงตวัไดด้ี[4] 
โดยสมาชิกในชุมชนร่วมกันฝึกปฏิบตัิค้นหาแหล่งวตัถุดิบร่วมกัน และ
ทดสอบเน้ือดินเบื้องตน้  ผลการประเมินความพึงพอใจจากการเขา้ร่วม

โครงการพบวา่ ผูเ้ขา้รับการอบรมมีความพึงพอใจมากที่สุด โดยมีความพึง
พอใจค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.58 ,ดา้นการน าความรู้ไปใชป้ระโยชน์คิดเป็นร้อย

ละ 100,ความคาดหวงัที่จะไดร้ายไดเ้พิ่มขึ้นต่อเดือน คิดเป็นร้อยละ 33.33 

     

รูปท่ี 3 อบรมปฎิบติัการขั้นตอนการท าเคร่ืองป้ันดินเผาเบ้ืองตน้ 
 

 
 
 
 
 

 
รูปท่ี 4 การส ารวจแหล่งดินเหนียวในทอ้งถ่ิน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

รูปท่ี 5 การทดสอบดินเหนียวเบ้ืองตน้กอ่นน าไปใชง้าน 

 
กิจกรรมคร้ังที่ 3  โครงการอบรมปฎิบติัการการสร้างตน้แบบสินคา้

เคร่ืองป้ันดินเผา การอบรมเชิงปฏิบติัการ เพื่อการสร้างหรือการป้ันรูปทรง
สินคา้เคร่ืองป้ันดินเผาที่ไดผ้า่นการคดัเลือกร่วมกนัจากรูปแบบสินคา้ใน
พิพิธภัณฑ์ที่มีลักษณะที่โดดเด่นสวยงาม จ านวน 5 รูปแบบ โดยมีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน และทดลองสร้างต้นแบบร่วมกัน ผลการ
ประเมินความพึงพอใจจากการเขา้ร่วมโครงการพบวา่ ผูเ้ขา้รับการอบรมมี
ความพึงพอใจมากที่สุด โดยมีความพึงพอใจค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.72 ,ดา้นการ
น าความรู้ไปใชป้ระโยชน์คิดเป็นร้อยละ 100,ความคาดหวงัที่จะไดร้ายได้
เพิ่มขึ้นต่อเดือน คิดเป็นร้อยละ 53.33 

 

    
 

 
 

 

 
 

รูปท่ี 6 การสร้างตน้แบบเคร่ืองป้ันดินเผา 
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กิจกรรมคร้ังที่ 4  โครงการอบรมฝึกปฎิบตัิการสร้างเตาเผาฟืนแบบ

โบราณ  ผูว้จิยัไดท้  าการออกแบบและสร้างเตาเผาแบบทรงกลมขึ้นมาใหม่
เพื่อสามารถใชป้ระโยชน์ในการผลิตสินคา้เคร่ืองป้ันดินเผาตามที่ตอ้งการ

ได้ โดยสร้างให้มีรูปลักษณ์ที่ น่าสนใจเพื่อน าไปเป็นแนวทางในการ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวในชุมชนไดเ้ป็นการสร้างมูลค่าที่เกิดขึ้นจากการผลิต
สินคา้ทางวฒันธรรมอีกทางหน่ึงดว้ย ผลการประเมินความพึงพอใจจาก

การเข้าร่วมโครงการพบว่า ผูเ้ขา้รับการอบรมมีความพึงพอใจมากที่สุด 
โดยมีความพึงพอใจค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 4.64   ด้านการน าความรู้ไปใช้

ประโยชน์คิดเป็นร้อยละ 100,ความคาดหวงัที่จะไดร้ายไดเ้พิ่มขึ้นต่อเดือน 
คิดเป็นร้อยละ 33.33 

 
 
 
 
 

 
รูปท่ี  7 การออกแบบและสร้างแบบจ าลองเตาเผาเบ้ืองตน้ 

โดยใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3 มิติ 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปท่ี  8 การสร้างเตาเผาฟืนแบบโบราณ และ 

ผลงานตน้แบบผลิตภณัฑห์ลงัการเผา 

ผลการประเมินภาพรวมของกิจกรรมในโครงการวจิยั น้ีอยู่ในระดบั
ความพึงพอใจระดบัดีมาก เท่ากบั 4.64 (ดงัตารางที่ 1) จากค่าเฉลีย่ระดบั
ความพึงพอใจในแต่ละกิจกรรม  

ตารางท่ี 1 ผลการประเมินภาพรวมของกจิกรรมโครงการ 
กจิกรรม ค่าเฉลีย่ ระดับความพึงพอใจ 

กจิกรรมคร้ังท่ี 1  โครงการ การ
ยอ้นรอยศึกษาประวติัศาสตร์
แหล่งโบราณคดีของชุมชนบา้น
ซับจ าปา 

4.63 ดีมาก 

กจิกรรมคร้ังท่ี 2  โครงการอบรม
การฝึกอบรมกระบวนการผลิต
เคร่ืองป้ันดินเผาพ้ืนบา้น 

4.58 ดีมาก 

กจิกรรมคร้ังท่ี 3  โครงการอบรม
ปฎิบติัการการสร้างตน้แบบ
สินคา้เคร่ืองป้ันดินเผา 

4.72 ดีมาก 

กจิกรรมคร้ังท่ี 4  โครงการอบรม
ฝึกปฎิบติัการสร้างเตาเผาฟืน
แบบโบราณ 

4.64 ดีมาก 

รวม 4.64 ดีมาก 

 
4. อภปิรายผล 

ผลการด าเนินงานวิจัยเชิงปฏิบตัิการ การวิจัยเชิงปฏิบตัิการแบบมี
ส่วนร่วม (Participatory Action Research-PAR) เป็นแนวทางและกลไก
ส าคัญในการด าเนินการ และ  จากผลการด าเนินโครงการพบว่า ผูน้ า
ชุมชนมีความเขม้แข็งมีความตั้งใจและให้ความร่วมมือกับโครงการเป็น
อย่างดี  สามารถระดมรวมกลุ่มชุมชนช่วยเหลือกันในกิจกรรมของ
ส่วนรวมในกิจกรรมต่างๆด้วยดีเสมอมา มีความมุ่งมั่นและมีความ
ภาคภูมิใจที่มีมรดกตกทอดทางวฒันธรรมเคร่ืองป้ันดินเผาที่มีคุณค่าเชิง
ประวตัิศาสตร์อย่างภาคภูมิใจ โดยการที่ชุมชนเข้าร่วมการวิจยั  ร่วมกัน
ออกแบบกระบวนการวิจยัในทุกขั้นตอน การร่วมกนัวางแผนการปฏิบติั
เพื่อแกไ้ข และด าเนินการตามแผน [5] มีส่วนสนับสนุนผลกัดนัให้เกิดการ
พฒันาจากองค์ความรู้เดิมไปสู่เป้าหมายในการสร้างสรรค์ง านอนุรักษ์
มรดกเคร่ืองป้ันดินเผาซบัจ าปาเพื่อการท่องเที่ยว และสามารถขยายผลการ
เรียนรู้จากโครงการวิจยั โดยเสริมทักษะความเช่ียวชาญหรือการสร้าง
วทิยากรตวัคูณในกลุ่มชุมชนให้มากขึ้นเพื่อการขยายต่อยอดสร้างเครือข่าย
หมู่บา้นแม่ข่ายให้เพิ่มมากยิ่งขึ้น 

 
5. สรุป 

การวิจัยถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการสร้างสรรค์
เคร่ืองป้ันดินเผาโบราณซับจ าปา ต  าบลซับจ าปา อ  าเภอท่าหลวง จงัหวดั
ลพบุรี ผูว้ิจยัไดเ้ร่ิมศึกษาและเก็บรวบรวมขอ้มูล โดยจดัเวทีสัมมนามีกลุ่ม
ชุมชนเขา้ร่วมสัมมนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น วิเคราะห์ สังเคราะห์ เพื่อ
ก าหนดรายละเอียดของโครงการและส่วนประกอบต่างๆรวมทั้ ง
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ปัจจยัพื้นฐานในการพฒันาให้เป็นหมู่บ้านเป้าหมายตน้แบบในการผลิต
สินคา้เคร่ืองป้ันดินเผาชุมชนหรือสินคา้ทางวฒันธรรม  

ซ่ึงจากการผลการสัมมนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นได้สรุปการ
ด าเนินการ จัดกิจกรรมถ่ายทอดการสร้างสินคา้ตน้แบบจากผลิตภัณฑ์
ภาชนะเคร่ืองป้ันดินเผาเลียนแบบโบราณ โดยทั้งหมด 4 กิจกรรม ไดแ้ก่ 
โครงการจดัอบรมเสวนาการศึกษาประวตัิศาสตร์ที่ส าคญัของชุมชน  , 
โครงการจดัอบรมปฎิบติัการขั้นตอนการท าเคร่ืองป้ันดินเผา , โครงการจดั
อบรมปฎิบัติการการสร้างตน้แบบสินคา้เคร่ืองป้ันดินเผาซับจ าปา และ 
โครงการอบรมฝึกปฎิบตัิการสร้างเตาเผาฟืนแบบโบราณ โดยผูเ้ขา้อบรม
ทั้ ง 4 กิจกรรม ได้รับการถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจ ฝึกฝนการสร้าง
เคร่ืองป้ันดินเผาตั้งแต่ การศึกษาแหล่งที่มา การคน้หาวตัถุดิบในการผลิต 
และการน าทุนทางวฒันธรรมซับจ าปาเพื่อสร้างสินค้าทางวฒันธรรม
ตน้แบบ วิธีการผลิต ขั้นตอนการออกแบบ การสร้างเทคนิคลวดลายบน
ผลิตภณัฑ์ให้น่าสนใจ ตลอดจนการสร้างเตาเผา ขบวนการเผาผลิตภณัฑ ์
ซ่ึงผลไดบ้รรลุตามวตัถุประสงค์ พบว่า ผูเ้ขา้อบรมสามารถน าความรู้จาก
การอบรมน าไปสร้างต้นแบบสินคา้ทางวฒันธรรมเคร่ืองป้ันดินเผาซับ
จ าปาได ้ผลประเมินความพึงพอใจภาพรวมของโครงการวิจยัในคร้ังน้ีอยู่
ในระดับพึงพอใจระดับดีมาก คือ  4.64  ตลอดจนกลุ่มชุมชนมีความ
ตอ้งการสร้างกลุ่มอาชีพในการผลิตสินคา้ทางวฒันธรรมเคร่ืองป้ันดินเผาที่
มีเอกลักษณ์เฉพาะที่โดดเด่นทั้งรูปทรงและลวดลาย ในการสร้างสรรค์
ผลิตภณัฑ์เพื่อสร้างรายไดอ้ย่างแทจ้ริง  น าไปสู่การสร้างนวตักรรมภูมิ
ปัญญาในทอ้งถิ่นได ้โดยเฉพาะดา้นเทคนิค  อตัลกัษณ์และความเช่ียวชาญ
พิเศษซ่ึงมกัเกิดระหวา่งการปฎิบตัิงานจริงจงัและต่อเน่ืองเพื่อเป็นการสร้าง
มูลค่าทางทักษะความรู้เฉพาะภูมิปัญญาทอ้งถิ่นได ้ซ่ึงผูว้ิจัยได้เล็งเห็น
ความสามารถการพัฒนาของกลุ่มชุมชนจากการผลการวิจยัในการคร้ังน้ี 
สามารถน าแนวทางของงานวิจัยไปต่อยอดเพื่อสร้างอาชีพสร้างรายได้
ให้กับชุมชนโดยทางผูว้ิจยัไดเ้ตรียมท าโครงการต่อเน่ืองสนับสนุนในปี
ต่อมา เพื่อให้กลุ่มชุมชนมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการผลิตสินค้า
เค ร่ื องป้ันดิน เผามากขึ้ น  สามารถสร้ างต้น แบบ และผลิต สินค้า
เคร่ืองป้ันดินเผาในลกัษณะต่างๆไดอ้ย่างประณีต สวยงาม รวมทั้งพฒันา
รูปแบบสินคา้ให้เป็นที่ตอ้งการของตลาด มีการท าบรรจุภณัฑ ์เพื่อรองรับ
นักท่องเที่ยวและการต่อยอดผลิตภณัฑ์ในรูปแบบอื่นๆ รวมทั้งเป็นแหล่ง
ศึกษาเรียนรู้และจดักิจกรรมให้แก่นักท่องเที่ยวเป็นหมู่คณะได  ้

 
6. กติตกิรรมประกาศ 

ในงานวิจยัคร้ังน้ี ผูว้จิยัขอบอบพระคุณ ผูรั้บผดิชอบร่วมในงานวจิยั 
วทิยากร  ผูน้ าชุมชน ชาวบา้นต าบลซบัจ าปา อ  าเภอท่าหลวง จงัหวดัลพบุรี 
คลินิกเทคโนโลยีเครือข่าย มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พิพิธภัณฑ์ภูมิ
ปัญญาทอ้งถิ่นและศูนยอ์นุรักษ์พนัธ์ุไมส้วนป่าจ าปีสิรินธน ที่มีส่วนร่วม
ในโครงการวจิยัคร้ังน้ี 
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การพฒันาระบบควบคุมสภาพแวดล้อมแบบสองระบบสําหรับ 

โรงเพาะเห็ดนางฟ้าด้วยเทคโนโลยสีมาร์ทฟาร์ม 

Development of  Environment Control System via Dual Function for Mushroom Smart Farm Technology  

บทคดัย่อ 

การส่งเสริมอาชีพเกษตรกรรม สาํหรับกลุ่มเกษตรกรเพาะเห็ดนางฟ้า

ด้วยเทคโนโลยีเกษตรสมัยใหม่ เป็นสิ< งที< ช่วยให้เกษตรกรเกิดความ

สะดวกสบายในการประกอบอาชีพมากขึ:น งานวิจยันี: เป็นการพฒันาระบบ

ควบคุมสภาพแวดลอ้มแบบสองระบบสําหรับโรงเพาะเห็ดนางฟ้าด้วย

เทคโนโลยสีมาร์ทฟาร์ม ที<เกษตรกรสามารถควบคุมการทาํงานของระบบ

ไดใ้นระยะไกล โดยที<อุปกรณ์ควบคุมการทาํงานของโรงเพาะเห็ดนางฟ้า

สามารถตอบสนองต่อการทาํงานไดอ้ยา่งคงที<ผา่นการรับและส่งสัญญาณ 

Wi-Fi ที<สั<งการทาํงานจากผูใ้ชง้านทั:งแบบควบคุมอตัโนมติัดว้ยเซ็นเซอร์

ภายในโรงเพาะเห็ดนางฟ้า และแบบควบคุมผา่นอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ<ง

ดว้ยแอปพลิเคชนั eWelink จากโทรศพัทส์มาร์ทโฟนได ้

คาํสําคญั: เทคโนโลยสีมาร์ทฟาร์ม, อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ<ง, 

แอปพลิเคชนั eWelink 

Abstract 

Promoting agricultural career for farmers’ groups to cultivate 

mushrooms using modern agricultural technology. It is something that 

helps farmers feel more comfortable in their occupation. This research aim 

to develop an environmental control system via dual function for 

mushroom smart farm technology so that farmers can control the operation 

of the system remotely. The control device of the mushroom smart farm 

can respond stably by receiving and transmitting Wi-Fi signals that are 

commanded by users. Both are automatically controlled by sensors within 

the oyster mushroom smart farm and can be controlled via the Internet of 

Things with the eWelink application from a smart phone. 

Keywords:  Smart Farm Technology, Internet of Things, eWelink Application 

1.  บทนํา 

ปัญหาสาํคญัของการประกอบอาชีพเกษตรกรรมในประเทศไทยนั:น

คือสภาพภูมิอากาศที<มีการเปลี<ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาในระหว่างวนั ซึ< ง

ส่งผลให้ผลผลิตทางการเกษตรมกัประสบปัญหาในด้านคุณภาพ และ

ปริมาณ เห็ดนางฟ้าเป็นกลุ่มพืชเศรษฐกิจที<สร้างรายไดใ้ห้กบัเกษตรกร 

เนื<องจากเห็ดนางฟ้าเป็นอาหารที<ไดรั้บความนิยมในการบริโภค จึงทาํให้

เกิดการพฒันาไปสู่การเพาะเห็ดนางฟ้าในเชิงการคา้มากขึ:น แต่การเพาะ

เห็ดนางฟ้าเพื<อการคา้เกษตรกรจะตอ้งมีความเขา้ใจเกี<ยวกบัสภาพแวดลอ้ม

ที< เหมาะสมสําหรับการเพาะเห็ดนางฟ้า  โดยเฉพาะอุณหภูมิอากาศ 

ความชื:นสัมพทัธ์ และแสง ที<มีความสําคญัต่อการเจริญเติบโตของเห็ด

นางฟ้า เพื<อใหเ้กษตรกรไดมี้ผลผลิตเห็ดนางฟ้าที<มีคุณภาพ  

เทคโนโลยีสมาร์ทฟาร์มจึงเป็นตวัช่วยหนึ< งที<เขา้มามีบทบาทต่อการ

ประกอบอาชีพเพาะเห็ดนางฟ้า ที<จะช่วยให้การดูแลเห็ดนางฟ้าเกิดความ

สะดวกสบายยิ<งขึ:น โดยผูว้ิจยัไดส้ํารวจปัญหา และความตอ้งการใชง้าน

ระบบ ณ กลุ่มเพาะเห็ดบา้นกระจงังาม ตาํบลศาลาแดง อาํเภอโกรกพระ 

จงัหวดันครสวรรค์ ซึ< งเป็นกลุ่มเกษตรกรโดยส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ

เพาะเห็ดนางฟ้าเพื<อการคา้ และทาํนาขา้วร่วมดว้ย แต่ประสบปัญหาในดา้น

การดูแลเห็ดนางฟ้าในช่วงระหว่างวนั เนื<องดว้ยเกษตรกรตอ้งไปดูแลนา

ข้าว ในช่วงเช้า และกลางวนั จึงทาํให้ไม่สามารถดูแลเห็ดนางฟ้าใน

ระหว่างวนั หรือในช่วงอุณหภูมิสูงได้ นอกจากนั:นในช่วงฤดูร้อนเห็ด

นางฟ้าจะไม่สามารถให้ผลผลิตตามความต้องการได้ เพราะความชื:น

สมัพทัธ์ในอากาศไม่เพียงพอต่อการเจริญเติบโต  

จากเหตุผลในขา้งตน้    ผูว้จิยัจึงมีแนวคิดในการพฒันาระบบควบคุม 
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สภาพแวดลอ้มแบบสองระบบสาํหรับโรงเพาะเห็ดนางฟ้าดว้ยเทคโนโลยี

สมาร์ทฟาร์ม ที<ผูใ้ช้งานสามารถควบคุมการทาํงานของระบบควบคุม

สภาพแวดลอ้มภายในโรงเพาะเห็ดนางฟ้าไดท้ั: งอุณหภูมิ และความชื:น

สัมพทัธ์ ไดส้องรูปแบบคือ 1) แบบควบคุมผา่นอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ<ง 

หรือ IoT และ 2) แบบควบคุมอตัโนมติัที<ใชง้านดว้ยการกาํหนดระยะเวลา

ทาํงานของระบบ ซึ< งทั:งสองระบบควบคุมนี:สามารถทาํงานควบคู่กนัได ้

โดยเกษตรกรสามารถรับรู้  และควบคุมการทํางานเพิ<มเติมได้เ มื<อ

สถานะการทาํงานของโรงเพาะเห็ดนางฟ้าแสดงผลผา่นทางแอปพลิเคชนั

สมาร์ทโฟน ที<จะแสดงสถานะการทาํงานของระบบแบบเรียลไทมอ์ยูเ่สมอ 

อาจกล่าวไดว้่า เทคโนโลยีสมาร์ทฟาร์มนี: จะช่วยให้เกษตรกรสามารถทาํ

กิจกรรมทางการเกษตรไดอ้ยา่งหลากหลาย เกิดความสะดวกสบายมากขึ:น 

[1] อีกทั:งยงัไดมี้ผลผลิตเห็ดนางฟ้าที<เพียงต่อความตอ้งการของตลาด และ

ผูบ้ริโภค เกษตรกรจะมีรายไดเ้พิ<มขึ:นในครัวเรือน สร้างความยั<งยืนของ

อาชีพในครอบครัวตนเองไดภ้ายใตห้ลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงต่อไป 

2.  วตัถุประสงค์ของการวจิยั 

2.1 เพื<อพฒันาระบบควบคุมสภาพแวดลอ้มแบบสองระบบสําหรับ

โรงเพาะเห็ดนางฟ้าดว้ยเทคโนโลยสีมาร์ทฟาร์ม 

2.2 เพื<อทดสอบการทาํงานของระบบควบคุมสภาพแวดลอ้มแบบ

สองระบบสาํหรับโรงเพาะเห็ดนางฟ้าดว้ยเทคโนโลยสีมาร์ทฟาร์ม 

3.  วรรณกรรมที=เกี=ยวข้อง 

3.1 เทคโนโลยสีมาร์ทฟาร์ม  

สมาร์ทฟาร์ม คือ ความพยายามยกระดบัการพฒันาเกษตรกรรมใน 4 

ด้านที<สําคัญ ได้แก่ 1) การลดต้นทุนในกระบวนการผลิต 2) การเพิ<ม

คุณภาพมาตรฐานการผลิตและมาตรฐานสินคา้ 3) การลดความเสี<ยงในภาค

เกษตร ซึ< งเกิดจากการระบาดของศตัรูพืชและจากภยัธรรมชาติ และ 4) การ

จดัการและส่งผา่นความรู้ (Knowledge Management and Transfer) โดยนาํ

เทคโนโลยีสารสนเทศจากการวิจยัไปประยุกตสู่์การพฒันาในทางปฏิบติั 

และให้ความสาํคญัต่อการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศของเกษตรกร ในการ

เพิ<มคุณภาพมาตรฐานการผลิต และมาตรฐานสินคา้นั:น แนวคิดสมาร์ท

ฟาร์มครอบคลุม ตั:งแต่กระบวนการผลิต โดยเน้นการประยุกต์ใชร้ะบบ

อตัโนมติั (Automation/Robotic System) ในดา้นการจดัการผลผลิต [2] 

3.2 อนิเทอร์เน็ตของสรรพสิ>ง  

 Internet of Things คือ เทคโนโลยทีี<เชื<อมต่อสิ<งของหรืออุปกรณ์ต่าง ๆ 

เขา้สู่ระบบอินเทอร์เน็ต สิ<งของต่าง ๆ เช่น รถยนต ์ตูเ้ยน็ โทรทศัน ์สามารถ

เชื<อมโยงและสื<อสารกันได้ ด้วยเทคโนโลยีนี:
ี ทาํให้ผูใ้ช้ทั<วไปสามารถ

เขา้ถึง และควบคุมสิ<งของต่าง ๆ จากในบา้น ที<ทาํงาน หรือที<ใด ๆ ซึ< งเป็น

การยกระดบั ความสะดวกสบายในชีวิตประจาํวนั ยกตวัอยา่งเช่น เจา้ของ 

บา้นสามารถเปิดเครื<องปรับอากาศภายในบา้นก่อนกลบับา้น เป็นตน้ [3] 

ดังนั: นการพัฒนาไปสู่  Internet of Things จึงมีความจําเป็นต้องพัฒนา

มาตรการ และเทคนิคในการรักษาความปลอดภยัไอทีควบคู่กนัไป ดว้ยบาง

แห่งเรียก M2M ยอ่มาจาก Machine to Machine คือ เทคโนโลยอิีนเทอร์เน็ต

ที<เชื<อมอุปกรณ์กบั เครื< องมือต่าง ๆ เช่น โทรศพัท์มือถือ รถยนต์ ตูเ้ย็น 

โทรทศัน์ และอื<น ๆ เขา้ไวด้ว้ยกนั โดยการเชื<อมโยงช่วยให้สื<อสารกนัได้

ผา่นระบบอินเตอร์เน็ต [4] 

 
รูปที& 1 Internet of Things กบัการใชง้านดา้นเทคโนโลยเีกษตรสมยัใหม่ 

3.3 แอปพลเิคชัน eWelink 

 แอปพลิเคชนั eWelink เป็นแอปพลิเคชนัสมาร์ทโฟนที<สามารถใชง้าน

ไดก้บัสมาร์ทโฟนที<รองรับระบบปฏิบติัการแอนดรอยด์ และระบบ IOS 

ซึ< งแอปพลิเคชนั eWelink เป็นเซิร์ฟเวอร์คลาวดข์องอุปกรณ์สมาร์ทสวิตช์

ที<ใชใ้นการควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าไดท้ั:งภายใน และภายนอกอาคาร หรือที<

พกัอาศยัผ่านสัญญาณ Wi-Fi ซึ< งสมาร์ทสวิตช์จะควบคุมอุปกรณ์และส่ง

ข้อมูลผ่านทางแพลตฟอร์มคลาวด์ เราท์เตอร์สัญญาณ Wi-Fi ได้จาก

ระยะไกล เช่นเดียวกันกับแอปพลิเคชันอื<น ๆ ที<ใช้สําหรับควบคุมการ

ทาํงานระยะไกลแบบอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ<ง หรือ IoT นั<นเอง [5] 

 
รูปที& 2 แอปพลิเคชนั eWelink กบัการใชง้านผา่นสมาร์ทโฟน 

3.4  เห็ดนางฟ้า 

 เห็ดนางฟ้าจดัเป็นเห็ดที<อยูใ่นสกุลเดียวกบัเห็ดนางรม และเห็ดเป๋าฮื:อ 

เจริญเติบโตตามตอไมผุ้ ๆ ในบริเวณที<มี อากาศชื:นและเยน็ อุณหภูมิที<

เหมาะสมต่อการเจริญเป็นดอกเห็ดนางฟ้าประมาณ 25 องศาเซลเซียส เห็ด

นางฟ้าจะไม่ออกดอกที<อุณหภูมิตํ<ากว่า 15 องศาเซลเซียส และสูงกว่า 35 

องศาเซลเซียส และการใหก้อ้นเชื:อไดรั้บ อุณหภูมิตํ<ากวา่ 20 องศาเซลเซียส 

ในระยะเวลาสั: น ๆ จะช่วยชกันาํให้การออกดอกมากขึ:น การที<กอ้นเชื:อ 

ไดรั้บอุณหภูมิตํ<าในช่วงเวลากลางคืนก็เพียงพอที<จะช่วงชักนาํการออก 

ดอกของเห็ดได้ดีขึ:น เห็ดนางฟ้าเป็นเห็ดที<ตอ้งการสภาพความชื:นของ

อากาศค่อนขา้งสูง สภาพของโรงเรือนควรมีความชื:น (Relative Humidity) 

ไม่ตํ<ากว่า 80 - 85% เพราะสภาพความชื:นของอากาศมีความสาํคญัต่อการ

พฒันาของดอกเห็ดมาก [6] 

4.  วธีิการดาํเนินงานวจิยั 

การพฒันาระบบควบคุมสภาพแวดลอ้มแบบสองระบบสําหรับโรง

เพาะเห็ดนางฟ้าดว้ยเทคโนโลยสีมาร์ทฟาร์ม ผูว้จิยัไดมี้กรอบแนวคิดดงัรูป

ที< 3 และมีรายละเอียดขั:นตอนในการดาํเนินการวจิยั ดงันี:   

 

 

รูปที& 3 กรอบแนวคิดระบบควบคุมสภาพแวดลอ้มโรงเพาะเห็ดนางฟ้า 

สมาร์ทสวิตช ์ แอปพลิเคชนั 

eWelink สมาร์ทโฟน อุปกรณ์

ควบคุม 
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การประชุมวชิาการ งานวจิยัและพฒันาเชิงประยกุตค์รั: งที< 12  
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4.1 สํารวจปัญหาและความต้องการใช้งานระบบของชุมชน 

ในงานวิจยันี:  ผูว้ิจยัไดท้าํการลงพื:นที<สาํรวจขอ้มูลในดา้นของปัญหา

และความตอ้งการใชง้านของระบบควบคุมโรงเพาะเห็ดนางฟ้า โดยทาํการ

สัมภาษณ์กลุ่มเกษตรกรผูเ้พาะเห็ดนางฟ้าเพื<อการคา้ ณ บา้นกระจงังาม 

ตาํบลศาลาแดง อาํเภอโกรกพระ จงัหวดันครสวรรค์ จาํนวน 20 คน ที<

รวมกลุ่มเพาะเห็ดนางฟ้าเพื<อเป็นการเสริมรายไดน้อกจากการทาํนาขา้ว

แลว้ ซึ< งผลจากการสัมภาษณ์โดยสอบถามขอ้มูลพบว่า เกษตรกรโดยส่วน

ใหญ่ประสบปัญหาดา้นสภาพแวดลอ้มที<มีผลต่อการเจริญเติบโตของเห็ด

นางฟ้า โดยเฉพาะในช่วงฤดูร้อน เนื<องดว้ยเห็ดนางฟ้ามีปัจจยัในดา้นการ

เจริญเติบโตได้ดีด้วยอุณหภูมิระหว่าง 25-35 องศาเซลเซียส และมีค่า

ความชื:นสัมพทัธ์ในอากาศอยู่ระหว่าง 70-90% ที<จะช่วยให้เกษตรกรได้

ปริมาณและคุณภาพของเห็ดนางฟ้าที<เหมาะสม อีกทั:งเกษตรกรประกอบ

อาชีพทาํนาขา้วเป็นอาชีพหลกั จึงมีกิจกรรมดา้นการเกษตรที<ตอ้งดูแลนา

ขา้วตั:งแต่ช่วงเชา้ถึงช่วงบ่าย ซึ< งส่งผลให้เห็ดนางฟ้าขาดการดูแลในดา้น

สภาพแวดลอ้มที<เหมาะสม บางฤดูที<อากาศร้อน และเปลี<ยนแปลงบ่อยจะ

ส่งผลกระทบต่อการออกดอกของเห็ดนางฟ้าเป็นอย่างมาก  ผลจากการ

สาํรวจดงักล่าว ผูว้ิจยัจึงไดข้อ้สรุปร่วมกนักบักลุ่มเกษตรกรที<จะออกแบบ 

และพฒันาระบบควบคุมโรงเพาะเห็ดโดยใชเ้ทคโนโลยสีมาร์ทฟาร์มแบบ

สองระบบควบคุม เพื<อใหเ้กษตรกรสะดวกต่อการดูแลเห็ดนางฟ้าต่อไป 

4.2 ออกแบบและพัฒนาระบบควบคุมสภาพแวดล้อมแบบสองระบบ

สําหรับโรงเพาะเห็ดนางฟ้าด้วยเทคโนโลยสีมาร์ทฟาร์ม 

การออกแบบและพฒันาระบบควบคุมสภาพแวดลอ้มแบบสองระบบ

สาํหรับโรงเพาะเห็ดนางฟ้าดว้ยเทคโนโลยสีมาร์ทฟาร์ม ผูว้ิจยัไดอ้อกแบบ

ระบบควบคุมการทาํงานของโรงเพาะเห็ดนางฟ้าไว ้2 ระบบ ประกอบดว้ย  

1) ระบบควบคุมสภาพแวดลอ้มโรงเพาะเห็ดนางฟ้าผ่านอินเทอร์เน็ต

ของสรรพสิ<ง  

2) ระบบควบคุมสภาพแวดลอ้มโรงเพาะเห็ดนางฟ้าแบบอตัโนมติั  

ซึ< งรายละเอียดของการออกแบบและพฒันาระบบทั:ง 2 แบบ มีขั:นตอน

การออกแบบระบบ ดงันี:  

4.2.1 ระบบควบคุมสภาพแวดลอ้มโรงเพาะเห็ดนางฟ้าผ่านอินเทอร์เน็ต

ของสรรพสิ<ง มีอุปกรณ์รับ-ส่งสัญญาณ Wi-Fi ที<เรียกวา่ สมาร์ทสวิตช์ รุ่น 

Sonoff เป็นอุปกรณ์ที<ใชใ้นการควบคุมการปิดเปิดสวิตช์อุปกรณ์ต่าง ๆได้

ผา่นสัญญาณ Wi-Fi เช่น การควบคุมปัeมนํ: า พดัลม หรืออื<น ๆ โดยอุปกรณ์ 

Sonoff จะทาํการเชื<อมต่อกับคลาวด์ ซึ< งทาํให้ผูใ้ช้งานสามารถควบคุม

อุปกรณ์ในระยะไกลได ้[5] โดยอุปกรณ์สมาร์ทสวิตชนี์: จะนาํมาต่อใชง้าน

ร่วมกบัอุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ สําหรับควบคุมการทาํงานของโรงเพาะเห็ด

นางฟ้า ดงัรูปที< 4  

 
รูปที& 4 วงจรระบบควบคุมสภาพแวดลอ้มโรงเพาะเห็ดนางฟ้า 

4.2.2 ระบบควบคุมสภาพแวดลอ้มโรงเพาะเห็ดนางฟ้าแบบอตัโนมติั 

มีการทาํงานแบบอตัโนมติัโดยใชห้ลกัการตั:งเวลาจาํนวน 3 ช่วง สําหรับ

ฉีดพ่นละอองนํ: าให้กับก้อนเชื:อเห็ดนางฟ้า เพื<อให้ความชื:น และปรับ

อุณหภูมิภายในโรงเพาะเห็ดในช่วงระหวา่งวนัใหเ้หมาะสมกบัเห็ดนางฟ้า

โดยการทาํงานของระบบจะมีการติดตั:งเซ็นเซอร์ตรวจวดัอุณหภูมิและ

ความชื:นไวภ้ายในโรงเพาะเห็ดนางฟ้า และเมื<อมีอุณหภูมิสูงขึ:น หรือ

ความชื:นลดลงเซ็นเซอร์จะสั<งการให้ระบบทาํงานนอกเหนือจากที<ตั:งเวลา

ไวโ้ดยเกษตรกรผูใ้ชง้าน ดงัรูปที< 5  

     
รูปที& 5 การตัJงค่าต่าง ๆ สาํหรับระบบควบคุมโรงเพาะเห็ดแบบอตัโนมติั 

4.3 การทดสอบระบบควบคุมสภาพแวดล้อมแบบสองระบบสําหรับโรง

เพาะเห็ดนางฟ้าด้วยเทคโนโลยสีมาร์ทฟาร์ม  

 การวิจยันี: ไดท้าํการทดสอบผลการตอบสนองต่อการรับ-ส่งสัญญาณ 

Wi-Fi สําหรับการควบคุมอุณหภูมิ และความชื:นภายในโรงเพาะเห็ด

นางฟ้าจากระยะไกล จาํนวน 10 ครั: ง โดยผูใ้ชง้านจะกาํหนดค่าพิกดัต่าง ๆ 

ของอุณหภูมิ และความชื:นที<แตกต่างกนัให้กบัเซ็นเซอร์ที<ติดตั:งไวภ้ายใน

โรงเพาะเห็ดนางฟ้าผา่นทางแอปพลิเคชนั eWelink เพื<อทดสอบการทาํงาน

และผลการตอบสนองต่อการเชื<อมต่อสัญญาณ Wi-Fi ซึ< งผลการทดสอบ

แสดงดงัตารางที< 1 

ตารางที& 1 การทดสอบผลการตอบสนองต่อการรับ-ส่งสญัญาณ Wi-Fi 

ครัJ งที& 
กาํหนดค่า 

อุณหภูมิ (°C) 

กาํหนดค่า 

ความชืJน (%RH) 
รับสญัญาณ ส่งสญัญาณ 

1 26 75 P P 

2 27 76 P P 

3 28 77 P P 

4 29 78 P P 

5 30 79 P P 

6 31 80 P P 

7 32 82 P P 

8 33 83 P P 

9 34 84 P P 

10 35 85 P P 

 จากตารางที< 1 การทดสอบผลการตอบสนองต่อการรับ-ส่งสัญญาณ 

Wi-Fi สําหรับการควบคุมอุณหภูมิ และความชื:นภายในโรงเพาะเห็ด

นางฟ้าจากระยะไกล จาํนวน 10 ครั: ง พบว่า เมื<อตั:งค่าพิกดัของอุณหภูมิ 

และความชื:นให้เพิ<มขึ:นทีละ 1 ค่า ระบบจะสามารถรับและส่งสัญญาณใน

การควบคุมอุปกรณ์ต่าง ๆ ภายในโรงเพาะเห็ดสามารถทาํงานตามคาํสั<งที<

กาํหนดผา่นทางแอปพลิเคชนั eWelink ไดจ้ากระยะไกลตลอดการทดสอบ 

10 ครั: ง จึงสรุปไดว้า่ การทาํงานของระบบควบคุมสภาพแวดลอ้มแบบสอง

ระบบสําหรับโรงเพาะเห็ดนางฟ้าดว้ยเทคโนโลยีสมาร์ทฟาร์ม ที<ผูว้ิจยั
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ออกแบบและพฒันาขึ:นสามารถใช้งานไดต้ามความตอ้งการใชง้านของ

ผูใ้ชง้านทั:งสองระบบ 

 
รูปที& 6 การทาํงานของระบบควบคุมสภาพแวดลอ้มของโรงเพาะเห็ดนางฟ้า 

ดว้ยการควบคุมระยะไกลผา่นแอปพลิเคชั&น eWelink 

5. สรุปผลการวจิยั 

 ผลสรุปของการวิจยัเรื<อง การพฒันาระบบควบคุมสภาพแวดลอ้มแบบ

สองระบบสาํหรับโรงเพาะเห็ดนางฟ้าดว้ยเทคโนโลยสีมาร์ทฟาร์ม ที<ผูว้ิจยั

ไดท้าํการลงพื:นที<สาํรวจขอ้มูลในดา้นของปัญหาและความตอ้งการใชง้าน

ของระบบควบคุมโรงเพาะเห็ดจากกลุ่มเกษตรกรผูเ้พาะเห็ดนางฟ้าเพื<อ

การค้า ณ บ้านกระจังงาม ตําบลศาลาแดง อําเภอโกรกพระ จังหวัด

นครสวรรค ์ซึ< งเดิมโรงเพาะเลี:ยงเห็ดเป็นหลงัคามุงแฝก และใชแ้รงงานคน

ในการดูแลระหว่างวัน  และประสบปัญหาของสภาพแวดล้อมที<

เปลี<ยนแปลง แต่เมื<อผูว้ิจยัไดท้าํการออกแบบและพฒันาระบบควบคุมโรง

เพาะเห็ดนางฟ้าเป็นที<เรียบร้อย และทดสอบการทาํงานของระบบ พบว่า 

ผลการสนองต่อการรับ-ส่งสัญญาณ Wi-Fi สําหรับควบคุมอุณหภูมิ และ

ความชื:นภายในโรงเพาะเห็ดนางฟ้าจากระยะไกล จาํนวน 10 ครั: ง โดยทาํ

เมื<อตั:งค่าพิกดัของอุณหภูมิ และความชื:นให้เพิ<มขึ:นทีละ 1 ค่า ระบบจะ

สามารถรับและส่งสัญญาณในการควบคุมอุปกรณ์ต่าง ๆ ภายในโรงเพาะ

เห็ดนางฟ้าไดต้ามคาํสั<งที<กาํหนดผ่านทางแอปพลิเคชนั eWelink ดงันั:น 

เมื<อนาํระบบไปติดตั:งยงัโรงเพาะเห็ดนางฟ้า และทดสอบการทาํงานของ

ระบบควบคุมแลว้ เกษตรกรสามารถใชง้านไดอ้ยา่งตรงตามความตอ้งการ

และช่วยให้เกษตรกรไดรั้บผลผลิตมากขึ:น ดอกเห็ดมีขนาดใหญ่ และมี

นํ: าหนักเพิ<มขึ:น สรุปไดว้่าระบบควบคุมสภาพแวดลอ้มแบบสองระบบ

สําหรับโรงเพาะเห็ดนางฟ้าด้วยเทคโนโลยีสมาร์ทฟาร์ม ที<ผู ้วิจัยได้

ดาํเนินการออกแบบระบบตามความตอ้งการของเกษตรกร และพฒันาตาม

หลักการเจริญเติบโตของเห็ดนั: น  ช่วยส่งเสริมอาชีพและรายได้ให้

เกษตรกรไดม้ากขึ:น 
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บทความวจิยั  

การประชุมวชิาการ งานวจิยัและพฒันาเชิงประยกุตค์รั: งที< 12  

12 th  ECTI-CARD 2022, Lopburi Thailand 

 

การพฒันาระบบสมาร์ทฟาร์มสําหรับโรงเรือนผกัสลดัอนิทรีย์ 

Development of  Smart Farm for Organic Salad Vegetable Greenhouse 

บทคดัย่อ 

กลุ่มเกษตรกรผูเ้พาะปลูกผกัสลดัอินทรียม์กัจะพบกบัปัญหาด้าน

สภาพภูมิอากาศที<มีการเปลี<ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาในระหว่างวนั และ

ปัญหาของแรงงานคนที<ขาดแคลน งานวิจยันี: เป็นการพฒันาระบบสมาร์ท

ฟาร์มสําหรับโรงเรือนผกัสลดัอินทรีย ์โดยผลการทดสอบระบบควบคุม

สมาร์ทฟาร์มทั:ง 2 การทดสอบ พบวา่ เกษตรกรสามารถควบคุมการทาํงาน

ผ่านอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ<งไดด้ว้นตนเองผ่านแอปพลิเคชนั eWelink 

จากโทรศพัทส์มาร์ทโฟนได ้และเกษตรกรสามารถรับรู้ถึงการทาํงานของ

ระบบไดอ้ยา่งเรียลไทม ์สรุปไดว้า่ ระบบสมาร์ทฟาร์มที<พฒันาขึ:นสามารถ

นาํไปใชค้วบคุมการทาํงานของอุปกรณ์ดูแลผกัสลดัอินทรีย ์และช่วยใน

การแกปั้ญหาดา้นการดูแลผกัสลดัไดต้รงตามความตอ้งการของผูใ้ชง้าน  

คาํสําคญั: สมาร์ทฟาร์ม, อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ<ง, แอปพลิเคชนั eWelink 

Abstract 

Farmers growing organic salad vegetables face challenges from 

changing weather during the day and labor shortages during the week. This 

research is to develop a smart farm for an organic salad vegetable 

greenhouse. The results of the second test revealed that farmers were able 

to control their Internet of Things work by themselves through the eWelink 

application on their smartphones. And farmers can be aware of the 

operation of the system in real time. In conclusion, the developed smart 

farm system can be used to control the operation of organic salad care 

equipment. and help in solving the problems of taking care of salads 

according to the needs of users. 

 

Keywords:  Smart Farm, Internet of Things, eWelink application 

 

1.  บทนํา 

ในทุกวนันี: ผูค้นส่วนใหญ่เริ<มหันมาดูแลสุขภาพกนัมากขึ:น ทั:งการ

ออกกาํลงักาย ควบคุมนํ: าหนกั บริโภคอาหารเสริมเพื<อสุขภาพ แต่มีหนึ< ง

เมนูอาหารที<คนรักสุขภาพตอ้งคาํนึงถึงเป็นอนัดบัแรกคือ เมนูผกัสลดั ที<

ผูบ้ริโภคสามารถเลือกชนิดของผกัในการรับประทานใหถู้กใจ และถูกปาก

ในการสร้างสรรคเ์มนูตามความตอ้งการได ้แต่สิ<งหนึ<งที<ผูบ้ริโภคมองขา้ม

ไป คือ แหล่งผลิต หรือที<มาของผกัสลดั ทั: งวิธีการเพาะปลูก การดูแล

ระหว่างก่อนเก็บเกี<ยว และหลงัจากการเก็บเกี<ยวผลผลิต ซึ< งเกษตรกรผู ้

เพาะปลูกในปัจจุบนัมีวิธีการเพาะปลูกผกัสลดัหลายวิธี เช่น ปลูกแบบ

ทั<วไปที<ใชส้ารเคมี ปลูกแบบไฮโดรโปนิกส์ และปลูกแบบอินทรีย ์เป็นตน้ 

ซึ< งการปลูกผกัสลดัในแต่ละแบบนั:นขึ:นอยูก่บัความตอ้งการของตลาดที<รับ

ซื:อผลผลิต และปริมาณความตอ้งการของผูบ้ริโภคทั:งสิ:น 

ผูว้ิจยัไดเ้ลือกทาํการวิจยัการเพาะปลูกผกัสลดัแบบอินทรีย ์เนื<องจาก

การดูแลก่อนการเก็บเกี<ยวจะใชส้ารบาํรุงพืชจากธรรมชาติ เช่น จุลินทรีย์

สังเคราะห์แสง นํ: าหมกัมูลววั นํ: าหมกัมูลหมูขุน จุลินทรียน์มสด เป็นตน้ 

โดยสารบาํรุงพืชดงักล่าวจะเป็นตวัช่วยที<ใชใ้นการดูแลผกัสลดัใหส้ามารถ

เจริญเติบโตได้โดยไม่ใช้สารเคมี แต่ด้วยรูปแบบของการดูแลผกัสลดั

จะตอ้งใหค้วามสาํคญัในทุกขั:นตอนการดูแล โดยเฉพาะอยา่งยิ<งการใหน้ํ: า

และสารอาหารสาํหรับพืชตามช่วงเวลา ซึ< งเกษตรกรที<เพาะปลูกมกัจะพบ

กับปัญหาด้านสภาพภูมิอากาศที< มีการเปลี<ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาใน

ระหวา่งวนั และปัญหาของแรงงานคนที<ขาดแคลน ดงันั:น เทคโนโลยดีา้น

เกษตรสมยัใหม่ที<ใช้กับการดูแลพืช คือ ระบบสมาร์ทฟาร์มที<สามารถ

ทาํงานร่วมกบัอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ<ง ซึ< งเป็นการประยุกตใ์ชง้านดา้น

ระบบควบคุมอตัโนมติัร่วมกบัอุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ ที<จะช่วยอาํนวยความ
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บทความวจิยั  

การประชุมวชิาการ งานวจิยัและพฒันาเชิงประยกุตค์รั: งที< 12  

12 th  ECTI-CARD 2022, Lopburi Thailand 

 

สะดวกให้กบัเกษตรกรผูเ้พาะปลูกผกัสลดัไดส้ามารถดาํเนินกิจกรรมดา้น

การเกษตรไดง่้ายมากขึ:น  

ในงานวิจยันี: เป็นการพฒันาระบบสมาร์ทฟาร์มสําหรับโรงเรือนผกั

สลัดอินทรีย์ ที<ผูว้ิจัยได้ทาํการออกแบบและพฒันาระบบให้สามารถ

ควบคุมการทาํงานผ่านแอปพลิเคชนัสมาร์ทโฟน โดยเทคโนโลยีระบบ

สมาร์ทฟาร์มสาํหรับโรงเรือนผกัสลดัอินทรียนี์:  นาํไปใชก้บักลุ่มตวัอยา่ง 

ณ บา้นช่อกระถิน ตาํบลหนองปลิง อาํเภอเมืองฯ จงัหวดันครสวรรค ์ซึ< ง

เกษตรกรจาํนวน 20 ราย ไดร้วมกลุ่มเพาะปลูกผกัแบบอินทรียเ์พื<อการคา้ที<

จดัจาํหน่ายทั:งภายใน และภายนอกจงัหวดันครสวรรค ์และประสบปัญหา

ดา้นการดูแลผกัสลดัทาํให้ไดผ้กัสลดัที<ไม่ไดคุ้ณภาพ ซึ< งเดิมทีเกษตรกร

ปลูก และดูแลผกัสลดัโดยใช้แรงงานคน บางครั: งการดูแลอาจไม่ทั<วถึง

ดงันั:น หลงัจากที<ผูว้ิจยัไดส้ํารวจความตอ้งการใชง้านดา้นระบบควบคุม

โรงเรือนแบบสมาร์ทฟาร์มแลว้นั:น เกษตรกรและผูว้ิจยัไดส้รุปร่วมกนัให้

ระบบที<นํามาใช้งานนั: นควรมีความสะดวกต่อการใช้งาน ง่ายต่อการ

ควบคุม และเหมาะสมต่อผูใ้ช้ [1] เพื<อให้เกษตรกรเขา้ใจในการใช้งาน

เทคโนโลยี และช่วยให้เกษตรกรได้ผกัสลดัที<มีคุณภาพทั: งขนาด และ

นํ:าหนกั ลดปัญหาดา้นการดูแลผกัสลดัในทุกช่วงฤดูกาล    
 

2.  วตัถุประสงค์ของการวจิยั 

2.1 เพื<อพฒันาระบบสมาร์ทฟาร์มสาํหรับโรงเรือนผกัสลดัอินทรีย ์

2.2 เพื<อทดสอบการทาํงานของระบบสมาร์ทฟาร์มสาํหรับโรงเรือน

ผกัสลดัอินทรีย ์

3.  วรรณกรรมที=เกี=ยวข้อง 

3.1  สมาร์ทฟาร์ม  

สมาร์ทฟาร์ม คือ การประยกุตใ์ชง้านดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื<อสาร หรือ ICT โดยการประยกุตใ์ชง้านดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ

เพื<อการเกษตรนั:น ประกอบดว้ย อุปกรณ์ดา้นความแม่นยาํสูง, อินเทอร์เน็ต

ของสรรพสิ<ง (IoT), เซ็นเซอร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วงต่าง ๆ, ระบบ GPS, 

ระบบฐานขอ้มูลขนาดใหญ่ (Big Data), หุ่นยนตอ์ตัโนมติั, อากาศยานไร้

คนขบั (UAV) ฯลฯ เป็นตน้ ระบบสมาร์ทฟาร์มมีศกัยภาพในการให้ผล

ผลิตทางการเกษตรที<มีประสิทธิผลสูง และยั<งยืนมากขึ:น โดยใชห้ลกัของ

ความแม่นยาํ และประหยดัในดา้นการใชท้รัพยากรมากขึ:น ซึ< งอินเทอร์เน็ต

ของสรรพสิ<ง หรือ IoT นั:น เริ<มถูกผลกัดนัไปสู่การทาํระบบฟาร์มเกษตร

อีกระดบัหนึ<งในอนาคต [2] 

3.2  อนิเทอร์เน็ตของสรรพสิBง  

 ปัจจุบนัอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ<ง หรือ IoT ถูกนาํไปใชใ้นกิจกรรม

การเกษตรหรือฟาร์มอจัฉริยะเพื<อเพิ<มผลผลิตและคุณภาพในขณะที<กรั็กษา

สิ<งแวดลอ้ม และลดการสูญเสียทรัพยากรดว้ยวิธีการที<หลากหลาย รวมไป

ถึงการใช้เซ็นเซอร์ในการตรวจวดัสภาพอากาศ และการตรวจสอบดิน 

จากนั:นขอ้มูลจะถูกส่งกลบัไปยงัระบบผ่านคอมพิวเตอร์ หรือโทรศพัท์

แบบสมาร์ทโฟน ที<มี LAN หรือการเชื<อมต่ออินเทอร์เน็ตไร้สาย (Wi-Fi) 

จึงทาํใหเ้กิดความสะดวก และเขา้ถึงอุปกรณ์ต่าง ๆ ไดม้ากขึ:น ช่วยใหก้าร

จดัการระบบ หรือสิ<งแวดลอ้มไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ [3] 

 
รูปที& 1 Internet of Things กบัการใชง้านดา้นเทคโนโลยเีกษตรสมยัใหม่ 

3.3 แอปพลเิคชัน eWelink 

 แอปพลิเคชนั eWelink เป็นแอปพลิเคชนัสมาร์ทโฟนที<สามารถใชง้าน

ไดก้บัสมาร์ทโฟนที<รองรับระบบปฏิบติัการแอนดรอยด์ และระบบ IOS 

ซึ< งแอปพลิเคชนั eWelink เป็นเซิร์ฟเวอร์คลาวดข์องอุปกรณ์สมาร์ทสวิตช์

ที<ใชใ้นการควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าไดท้ั:งภายใน และภายนอกอาคาร หรือที<

พกัอาศยัผ่านสัญญาณ WiFi ซึ< งสมาร์ทสวิตช์จะควบคุมอุปกรณ์และส่ง

ข้อมูลผ่านทางแพลตฟอร์มคลาวด์ เราท์เตอร์สัญญาณ  WiFi ได้จาก

ระยะไกล เช่นเดียวกันกับแอปพลิเคชันอื<น ๆ ที<ใช้สําหรับควบคุมการ

ทาํงานระยะไกลแบบอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ<ง หรือ IoT นั<นเอง [4] 

 
รูปที& 2 แอปพลิเคชนั eWelink กบัการใชง้านผา่นสมาร์ทโฟน 

3.4  ผกัอนิทรีย์ 

 ผกัอินทรีย  ์คือ ผกัที<ไดจ้ากการทาํการเกษตรแบบอินทรีย  ์หมายถึง 

ระบบการผลิตพืชที<ไม่ใช้สารเคมีทุกชนิดในทุกขั:นตอนการปลูก [5] 

ประโยชน์ของผกัอินทรีย ์คือ ทาํให้ไดผ้ลผลิตที<มีคุณภาพดี ไม่มีสารพิษ

ตกคา้ง และมีความปลอดภยัสูงต่อผูบ้ริโภค เนื<องจากผกัอินทรียเ์ป็นผกั

แบบธรรมชาติ ส่วนประกอบทุกอยา่งจึงมีความบริสุทธิ]  ไม่มีสารพิษต่าง ๆ 

ที< เป็นสารก่อมะเร็ง การบริโภคผกัอินทรียใ์นปริมาณที<เหมาะสมเป็น

ประจาํจะช่วยทาํให้ร่างกายมีสุขภาพที<ดีขึ: น ทาํให้ร่างกายแข็งแรง ไม่

เจบ็ป่วยไดง่้าย มีคุณภาพชีวติที<ดีขึ:น [6] 

 
รูปที& 3 แปลงปลูกผกัสลดัอินทรีย ์

4.  วธีิการดาํเนินงานวจิยั 

การพฒันาระบบสมาร์ทฟาร์มสาํหรับโรงเรือนผกัสลดัอินทรีย ์ผูว้ิจยั

ไดมี้กรอบแนวคิดดงัรูปที< 4 และมีรายละเอียดขั:นตอนในการดาํเนินการ

วจิยั ดงันี:   

 

 

รูปที& 4 กรอบแนวคิดระบบสมาร์ทฟาร์มสาํหรับโรงเรือนผกัสลดัอินทรีย ์

สมาร์ทโฟน 
แอปพลิเคชนั 

eWelink สมาร์ทสวิตช ์ อุปกรณ์ระบบ

โรงเรือน 
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4.1 สํารวจปัญหาและความต้องการใช้งาน 

ในงานวิจยันี:  ผูว้ิจยัไดท้าํการลงพื:นที<สาํรวจขอ้มูลในดา้นของปัญหา

และความตอ้งการใชง้านของระบบสมาร์ทฟาร์มสาํหรับโรงเรือนผกัสลดั

อินทรีย ์โดยทาํการสัมภาษณ์กลุ่มเกษตรกรปลูกผกัอินทรียจ์าํนวน 20 ราย 

ณ บา้นช่อกระถิน ตาํบลหนองปลิง อาํเภอเมืองฯ จงัหวดันครสวรรค ์ที<ได้

รวมกลุ่มเกษตรกรเพาะปลูกผกัอินทรียเ์พื<อการคา้ที< และประสบปัญหาดา้น

การดูแลผกัสลดัทาํใหไ้ดผ้กัสลดัที<ไม่ไดคุ้ณภาพ โดยเฉพาะในช่วงฤดูร้อน

ที<อุณหภูมิในระหวา่งวนัมีการเปลี<ยนแปลง และอุณหภูมิสูงขึ:นตลอดเวลา 

ทาํให้ผกัสลดัไม่ได้ขนาด นํ: าหนัก และคุณภาพตามความต้องการของ

เกษตรกร ตลาดคา้ส่งผลผลิตเกษตร และผูบ้ริโภค 

4.2  ออกแบบและพัฒนาระบบสมาร์ทฟาร์มสําหรับโรงเรือนผักสลัด

อนิทรีย์ 

4.2.1 ระบบสมาร์ทฟาร์มสําหรับโรงเรือนผกัสลดัอินทรีย ์มีอุปกรณ์

รับ-ส่งสญัญาณ Wi-Fi ที<เรียกวา่ สมาร์ทสวติช ์รุ่น Sonoff เป็นอุปกรณ์ที<ใช้

ในการควบคุมการปิดเปิดสวิตช์อุปกรณ์ต่าง ๆไดผ้า่นสัญญาณ Wi-Fi เช่น 

การควบคุมป̂ัมนํ:า พดัลม หรืออื<น ๆ โดยอุปกรณ์ Sonoff จะทาํการเชื<อมต่อ

กบัคลาวด ์ซึ< งทาํใหผู้ใ้ชง้านสามารถควบคุมอุปกรณ์ในระยะไกลได ้[7] ซึ< ง

อุปกรณ์สมาร์ทสวิตช์นี: จะนํามาต่อใช้งานร่วมกับอุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ 

สาํหรับควบคุมการทาํงานของโรงเรือนผกัสลดัอินทรีย ์ดงัรูปที< 5  

 
รูปที& 5 วงจรระบบควบคุมสมาร์ทฟาร์มสาํหรับโรงเรือนผกัสลดัอินทรีย ์ 

 4.2.2 การใช้งานระบบควบคุม  IoT ผ่านแอปพลิเคชัน  eWelink 

ผูใ้ช้งานสามารถติดตั:งแอปพลิเคชนัดว้ยการดาวน์โหลดจาก Play Store 

สํ าห รับ ร ะบบป ฏิบั ติ ก า ร แอนดรอยด์  และ  App Store สํ าห รับ

ระบบปฏิบติัการ IOS จากนั:นทาํการเชื<อมต่อขอ้มูลระหว่างระบบควบคุม

สมาร์ทฟาร์มกับโทรศัพท์สมาร์ทโฟนของผูใ้ช้งาน จากนั: นผูใ้ช้งาน

สามารถตั:งค่าต่าง ๆ เช่น การเปิด-ปิดป̂ัมนํ: า การตั:งเวลารดนํ: า เป็นตน้ ซึ< ง

ระบบยงัทาํงานเพิ<มเติมไดจ้ากคาํสั<งที<ผูใ้ชง้านกาํหนดไดอี้กดว้ย ดงัรูปที< 6  

   
รูปที& 6 ระบบควบคุม IoT ผา่นแอปพลิเคชนั eWelink 

4.3  การทดสอบระบบสมาร์ทฟาร์มสําหรับโรงเรือนผกัสลดัอนิทรีย์  

 4.3.1 การทดสอบผลการตอบสนองต่อการรับ-ส่งสญัญาณ Wi-Fi ของ

ระบบสมาร์ทฟาร์มสาํหรับโรงเรือนผกัสลดัอินทรียจ์ากระยะไกล จาํนวน 

10 ครั: ง ผ่านทางแอปพลิเคชัน eWelink โดยใช้การกาํหนดค่าเวลาด้วย

ผูใ้ชง้าน ซึ< งผลการทดสอบแสดงดงัตารางที< 1 

ตารางที& 1 การทดสอบผลการตอบสนองต่อการรับ-ส่งสญัญาณ Wi-Fi 

ครัL งที& 
กาํหนดเวลา 

รดนํLาผกัสลดั 

กาํหนดเวลาพน่

ละอองนํLา (นาที) 
รับสญัญาณ ส่งสญัญาณ 

1 06.00 – 06.05 น. 1 P P 

2 08.00 – 08.05 น. 2 P P 

3 10.00 – 10.05 น. 3 P P 

4 11.00 – 11.05 น. 5 P P 

5 12.00 – 12.05 น. 5 P P 

6 13.00 – 13.05 น. 5 P P 

7 14.00 – 14.05 น. 5 P P 

8 15.00 – 15.05 น. 5 P P 

9 16.00 – 16.05 น. 5 P P 

10 17.00 – 17.05 น. 5 P P 

 จากตารางที< 1 การทดสอบผลการตอบสนองต่อการรับ-ส่งสัญญาณ 

Wi-Fi ของระบบสมาร์ทฟาร์มสําหรับโรงเรือนผักสลัดอินทรีย์จาก

ระยะไกล โดยการทดสอบจากการตั:งค่าเวลาสาํหรับการรดนํ: าผกัสลดัใน

แปลงในช่วงเวลาที<ต่างกนั 10 ช่วงเวลา เริ<มตั:งเวลา 06.00 – 17.05 น. โดย

ทิ:งในแต่ละช่วงเวลาให้ห่างกัน 55 นาที จากการทดสอบพบว่าระบบ

สมาร์ทฟาร์มสาํหรับโรงเรือนผกัสลดัอินทรียโ์ดยเพิ<มขึ:นทีละ 1 ค่า ระบบ

จะสามารถรับและส่งสัญญาณในการควบคุมอุปกรณ์ต่าง ๆ ภายใน

โรงเรือนได ้และสามารถทาํงานตามคาํสั<งที<กาํหนดผา่นทางแอปพลิเคชนั 

eWelink ไดจ้ากระยะไกลตลอดการทดสอบ 10 ครั: ง  

 4.3.2 การทดสอบผลการตรวจวดัอุณหภูมิดว้ยเซ็นเซอร์ สาํหรับการตั:ง

ค่าการทาํงานแบบอตัโนมติั โดยกาํหนดในแอปพลิเคชัน eWelink หาก

เซ็นเซอร์ที<ตรวจจบัอุณหภูมิตรวจพบว่ามีอุณหภูมิภายในโรงเรือนสูงเกิน 

35 องศาเซลเซียส ระบบจะสั<งให้เปิดวาลว์พ่นละอองนํ: าภายในโรงเรือนผกั

สลดั เป็นเวลา 1 นาที และระบบจะทาํงานซํ: าไปจนกระทั<งอุณหภูมิภายใน

โรงเรือนจะลดลงตํ<าวา่ 35 องศาเซลเซียส ซึ< งผลการทดสอบแสดงดงัตารางที< 2 

ตารางที& 2 การทดสอบผลการตรวจวดัอุณหภูมิดว้ยเซ็นเซอร์ 

ครัL งที& 
กาํหนดเวลา 

รดนํLาผกัสลดั 

เวลาพน่ละออง

นํLา (นาที/ครัL ง) 

อุณหภูมิก่อน

ฉีดพน่ (°C) 

จาํนวนครัL งที&

ฉีดพน่ (ครัL ง) 

1 06.00 – 06.05 น. 0  24 0 

2 08.00 – 08.05 น. 0 26 0 

3 10.00 – 10.05 น. 0 30 0 

4 11.00 – 11.05 น. 0 32.5 0 

5 12.00 – 12.05 น. 1 35 2 

6 13.00 – 13.05 น. 1 37 3 

7 14.00 – 14.05 น. 1 38.9 5 

8 15.00 – 15.05 น. 1 37 3 

9 16.00 – 16.05 น. 1 35 2 

10 17.00 – 17.05 น. 1 34.5 0 

 จากตารางที< 2 ผลของการทดสอบโดยการตั:งค่าให้โรงเรือนผกัสลดั

ทาํงานแบบอตัโนมติัภายใตก้ารควบคุมระบบแบบสมาร์ทฟาร์มสําหรับ

โรงเรือนผกัสลัดอินทรีย์ สามารถตรวจจับอุณหภูมิที< เปลี<ยนแปลงใน
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ระหวา่งวนัไดต้ามอุณหภูมิที<เกิดขึ:นในแต่ละช่วงเวลา โดยระบบวาลว์เปิด-

ปิดสาํหรับพน่ละอองนํ:าจะเริ<มฉีดพน่ในช่วงเวลา 11.00 น. เป็นตน้ไป โดย

จะพ่นละอองนํ: าครั: งละ 1 นาที ซึ< งในแต่ละช่วงเวลาจะมีการฉีดพ่นละออง

นํ:าในจาํนวนแต่ละครั: งไม่เท่ากนั เนื<องจากจะขึ:นอยูก่บัเซ็นเซอร์ที<ตรวจจบั

อุณหภูมิตามเงื<อนไขที<กาํหนดไวน้ั<นเอง 

5. สรุปผลการวจิยั 

 ผลสรุปของการวิจยัเรื<อง ระบบสมาร์ทฟาร์มสาํหรับโรงเรือนผกัสลดั

อินทรีย์ ที<ผู ้วิจัยได้ทําการลงพื:นที<สํารวจข้อมูลด้านปัญหาและความ

ต้องการใช้งานของระบบควบคุมโรงเรือนผักสลัดอินทรีย์จากกลุ่ม

เกษตรกร จาํนวน 20 ราย ณ บา้นช่อกระถิน ตาํบลหนองปลิง อาํเภอเมืองฯ 

จงัหวดันครสวรรค ์ไดร้วมกลุ่มเพาะปลูกผกัแบบอินทรียเ์พื<อการคา้ที<จดั

จาํหน่ายทั:งภายใน และภายนอกจงัหวดันครสวรรค์ และประสบปัญหา

ดา้นการดูแลผกัสลดัทาํให้ไดผ้กัสลดัที<ไม่ไดคุ้ณภาพ ซึ< งเดิมทีเกษตรกร

ปลูก และดูแลผกัสลดัโดยใชแ้รงงานคน ซึ< งภายหลงัจากผูว้ิจยัไดพ้ฒันา

ระบบควบคุมและนาํไปติดตั:งในพื:นที<เพาะปลูกผกัสลดั และใชร้ะยะเวลา

ในการดูแลผกัสลดัตั:งแต่เริ<มตน้เพาะปลูกจนถึงเกบ็เกี<ยวดว้ยระบบควบคุม

ที<พฒันาขึ:นนี:  พบว่ารูปร่าง ขนาด นํ: าหนัก และรสชาติของผกัสลดัดีขึ:น 

เกษตรกรสามารถผลิต และจดัจาํหน่ายผกัสลดัไดอ้ยา่งต่อเนื<องใน อีกทั:งยงั

ช่วยลดการสูญเสียพนัธ์ุกลา้ผกัสลดัในแปลงปลูกไดอี้กดว้ย สรุปไดว้า่ การ

วิจัยเรื< อง ระบบสมาร์ทฟาร์มสําหรับโรงเรือนผกัสลัดอินทรีย์ที<ผูว้ิจัย

ร่วมกนัออกแบบและพฒันาขึ:นนั:น สามารถนาํไปใชค้วบคุมการทาํงาน

ของอุปกรณ์ดูแลผกัอินทรียไ์ดต้ามความตอ้งการของผูใ้ชง้าน ช่วยในการ
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ระบบรักษาความปลอดภัยบ้านอัจฉริยะส าหรับหมู่บ้านจัดสรร 

Smart home security system for housing estate 

ณัฐพล ประยงค์พันธ์ุ  พิชญศิต อรพิมพ์1  สรวิชญ์ แซ่ตัน  อินทวดี จันทร์ทักษิโณภาส และ สมชาย สาลีขาว  

ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอิเลก็ทรอนิกส์ วิทยาลยัเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้พระนครเหนือ  1s6103051612209@email.kmutnb.ac.th 

บทคัดย่อ 

 ระบบรักษาความปลอดภยับา้นและเฝ้าระวงัอคัคีภยัมกัถูกพฒันา

ส าหรับแจ้งเตือนเจ้าบ้านท่ีติดตั้งระบบนั้นหลงัเดียว หากเจ้าของบ้าน 

ไม่ เ ห็นการแจ้ง เ ตือนของระบบอาจเ กิดความเสียหายท่ี ร้ายแรง  

เพ่ือยกระดับระบบความปลอดภัยภายในบ้าน การแบ่งปันข้อมูลและ 

การแจง้เตือนท่ีส าคญัระหว่างเพ่ือนบา้นหรือการแจ้งเตือนไปยงัเจ้าหน้า
รักษาความปลอดภัยภายในหมู่บ้านจึงเป็นส่ิงท่ีจ าเป็น งานวิจัยน้ีจึง

น าเสนอระบบรักษาความปลอดภัยอัจฉริยะส าหรับหมู่บ้านจัดสรร  

ระบบประยุกต์ใช้เทคโนโลยี  IoT ระบบฐานข้อมูลคลาวด์ (Cloud 

Database) ไมโครคอนโทรลเลอร์ ระบบระบุต าแหน่งบนพ้ืนโลก  
และเซนเซอร์ต่างๆ เ พ่ือตรวจจับการร่ัวของแก๊ส การเกิดอัคคีภัย  

การงดัแงะประตูและหน้าต่าง และ ระบุต าแหน่งพิกดับา้น เจ้าของบา้น

สามารถควบคุมระบบแจง้เตือนและไดรั้บการแจง้เตือนผ่านแอปพลิเคชนั 

Telegram ในขณะท่ี เพ่ือนบา้นหรือบุคคลอ่ืนจะได้รับการแจ้งเตือนผ่าน

แอปพลิเคชนั Line 

ค าหลัก: ระบบรักษาความปลอดภยั , บา้นจดัสรร,ไอโอที 

Abstract 

  The home security and fire alarm system has generally been 

developed for warning only the homeowner.  In the case that the owner 

is not aware of the notification, the serious damage will be unavoidable. 

To enhance the security system in home, the sharing data and important 
warnings among neighbors and security guard in the housing estate is 

necessary. Thus, this research presents the smart home security and fire 

alarm system for the housing estate. The system applies the integration 

of IoT technology, cloud database, a microcontroller, and several sensors 
detecting gas, flame, and door and window breaking. The houseowner 

can control the security system and receives the notification via Telegram 

application. The neighbors and other users will be notified via Line 

application. 

Keywords: security system, housing estate, IoT 

1.บทน า 

จากการเปลี่ยนแปลงของสภาพสังคมจากอดีตมาถึงปัจจุบนัไดท้ า

ให้เกิดรูปแบบอยู่อาศยัลกัษณะหมู่บา้นจดัสรรท่ีมีการใชส้าธารณูปโภค

และสาธารณูปการร่วมกนั เช่น ระบบไฟฟ้าและแสงสว่าง ระบบประปา 

การรักษาความปลอดภยั สวนสาธารณะ สนามกีฬา สนามเด็กเล่น เป็นตน้ 

ซ่ึงทั้งหมดน้ีถือเป็นพ้ืนท่ีส่วนกลางท่ีผูอ้ยู่อาศยัในชุมชนหมู่บา้นจดัสรร
ต้องร่วมกันใช้ประโยชน์และบ ารุงรักษาเพ่ือให้เกิดสภาพแวดล้อม  

ทางกายภาพท่ีดี และด้วยการพฒันาทางด้านเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์

และเซนเซอร์ ระบบรักษาความปลอดภยับา้น[1]จึงไดถู้กพฒันาขึ้นด้วย

การน าระบบเซนเซอร์ต่างๆ ตรวจจบัส่ิงผิดปกติท่ีเกิดขึ้นและแจ้งเตือน 
แก่บุคคลภายในบ้าน ก่อให้เกิดประโยชน์อย่างมากในการป้องกันภยั 

ท่ีจะเกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็น การเกิดอคัคีภยั การโจรกรรมทรัพยสิ์น เป็นตน้ 

อย่างไรก็ตาม ระบบรักษาความปลอดภัยบา้นถูกพฒันาเพ่ือดูแล

ความปลอดภยัของบา้นท่ีติดตั้งระบบนั้นหลงัเดียว ถา้ในกรณีท่ีเกิดภยั

อันตรายภายในบ้านและเจ้าของบ้านไม่เห็นการแจ้งเตือนของระบบ 
อาจจะเกิดความเสียหายท่ีร้ายแรงกับบุคคลและทรัพย์สินภายในบา้น 

หรือตวับา้นเองหรือเพ่ือนบา้น ดงันั้น เพ่ือยกระดบัระบบความปลอดภยั

ภายในบา้นส าหรับหมู่บา้น การแบ่งปันขอ้มูลและการแจง้เตือนท่ีส าคญั

ระหว่างบา้งท่ีอยู่บริเวณใกลก้ัน หรือการแจ้งเตือนไปยงัเจ้าหน้ารักษา
ความปลอดภยัภายในหมู่บา้นก็เป็นส่ิงท่ีจ าเป็น  

งานวิจยัน้ีจึงไดน้ าเสนอระบบรักษาความปลอดภยัอจัฉริยะส าหรับ

หมู่บ้านจัดสรร โดยเป็นการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอิน เทอร์เน็ตของ 

สรรพส่ิง (Internet of Things) และระบบฐานข้อมูลคลาวด์  (Cloud 

Database) ไมโครคอนโทรลเลอร์จะเช่ือมต่อกับเซนเซอร์ต่างๆ เพ่ือ
ตรวจจบัการร่ัวของแก๊ส การเกิดอคัคีภยั การงดัแงะประตูและหน้าต่าง 

และการบุกรุกของบุคคลภายนอก  รวมทั้ งมีการระบุต าแหน่งบ้าน  

ซ่ึงส าหรับเจ้าของบ้านจะสามารถควบคุมและมีการแจ้งเตือนผ่าน  

แพทฟอร์ม Telegram และส าหรับบุคคลภายนอก จะมีระบบแจ้งเตือน
ผา่นแพทฟอร์ม LINE  
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2.งานวิจัยและทฤษฎีเกี่ยวข้อง 

2.1 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

2.1.1ไวยพจน์ ศุภบวรเสถียรและคณะ. [2] ไดน้ าเสนอ ระบบรักษา
ความปลอดภัยภายในบ้านพักอาศัยแบบไร้สายด้วย Zigbee โดยใช้
ไมโครคอนโทรลเลอร์หลายตัว เช่ือมต่อกับเซนเซอร์ต่าง ๆ ส่งข้อมูล 
ผา่นทาง Zigbee ไปยงัหน่วยประมวลผลหลกั  เมื่อมส่ิีงผิดปกติก็จะท าการ
แจ้งเตือนโดยโทรเบอร์ท่ีตั้ งไวแ้ละมีไซเรน  แม้ว่าการส่ือสารข้อมูล 
ผา่น Zigbee จะสามารถต่อขยายระบบรักษาความปลอดภยัภายในบา้นได้
โดยง่าย แต่ถ้าต้องการเช่ือมต่อกับ Wifi router ก็จ าเป็นต้องมีอุปกรณ์
เพ่ิมเติม อีกทั้งโมดูลเซนเซอร์แต่ละชุดจะมีขนาดแตกต่างกนั 

2.1.2 ไพโรจน์ เหลืองวงศกรและคณะ. [3] ไดน้ าเสนอ ระบบรักษา
ความปลอดภัยส าหรับบ้านโดยใช้ ESP8266 เ ช่ือมต่อกับเซนเซอร์ 
ชนิดต่าง ๆ  ส่งข้อมูลผ่าน NETPIE โดยผู ้ใช้งานสามารถเข้าไปดู
สถานการณ์ภายในบา้นได้ เมื่อเกิดสถานการณ์ผิดปกติขึ้น จะมีเสียงดัง
แจ้งเ ตือน พร้อมทั้ งส่งข้อความมายังโทรศัพท์มือถือของผู้ใช้งาน  
และ  Line Notify ในขณะเดียวกันส่งข้อความเตือนไปท่ีขึ้ นหน้าเพจ 
ใน Facebook และจะท าการบนัทึกภาพลงใน Dropbox และ ส่งลิงก์ภาพ
ไปท่ี Facebook ของเจ้าบา้น อย่างไรก็ตาม ระบบรักษาความปลอดภยัน้ี
ท าได้แต่เพียงการแจ้งเตือนผ่านโปรแกรมแมสเซนเจอร์ Line เท่านั้น 
ยงัไม่ได้ออกแบบรองรับถึงการควบคุมการท างานของระบบต่าง ๆ  
และ ไม่ทราบสถานะการท างานของระบบควบคุม 

2.1.3 วราวุธ จินดารัตน์และคณะ. [4] ได้น าเสนอระบบเครือข่าย
เซนเซอร์ไร้สายส าหรับสายการผลิตในโรงงาน โดยใช้เซนเซอร์ 2 ชนิด 
เป็นตวัส่งขอ้มูล ไดแ้ก่ เซนเซอร์นบัจ านวนช้ินงาน  เซนเซอร์วดัอุณหภูมิ
และความช้ืนสัมพทัธ์ในไลน์ผลิต สามารถดูขอ้มูลทั้งหมดผ่านฐานขอ้มูล 
Google Firebase และ รับการแจ้งเตือนผ่านระบบ Line Notify ช่วยให ้
เราทราบถึงอุณหภูมิและความช้ืนสัมพทัธ์ในไลน์ผลิต ณ เวลาปัจจุบัน
อย่างไรก็ตาม Line Notify ท่ีถูกน ามาออกแบบในงานวิจัยน้ีใช้งาน 
เพียงการแจง้เตือน ยงัขาดระบบควบคุมและติดตามสถานะการท างาน   

2.2 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง  

2.2.1 MQ-2 Sensor 

 
ภาพท่ี 1 MQ-2 Sensor 

  MQ-2 Sensor เป็นเซนเซอร์ท่ีใช้ส าหรับการตรวจจับ  แก๊สหุงตม้ 

แก๊สโพรเพน แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ แก๊สคาร์บอนมอนนอกไซด์  

และควนัไฟ รองรับการส่งข้อมูลแบบ ดิจิตอล และ อนาล็อก  โดยจะ
สามารถตรวจจับค่าแก๊สได้ตั้ งแต่ 300–20,000 PPM ในพ้ืนท่ีกล่องปิด  

2.2.2 IR Flame Detector 

 
ภาพท่ี 2 Flame Sensor 

IR Flame Detector เป็นเซนเซอร์ตรวจจบัเปลวไฟแบบอินฟราเรด

สามารถตรวจจับเปลวไฟจากค่าความยาวคลื่นแสงท่ีเกิดจากเปลวไฟ  

ในยา่นความยาวคลื่นแสง 760 นาโนเมตร - 1100 นาโนเมตร ระยะในการ

ตรวจจบัตั้งแต่ 20 – 100 เซนติเมตร มุมรับ 60 องศา และมีค่าความไว  
1.3 ไมโครวินาที  

2.2.3 Magnetic Sensor 

 
ภาพท่ี 3 Magnetic Sensor 

Magnetic Sensor เป็นเซนเซอร์ท่ีใช้สนามแม่เหล็กไฟฟ้าในการ

ตรวจสอบการเช่ือมต่อกันของเซนเซอร์ หากหน้าสัมผสัของเซนเซอร์ 

ห่างกนัจะท าให้สนามแม่เหลก็มีค่าลดลง ซ่ึงสามารถน ามาใชง้านร่วมกบั
ประตู หนา้ต่าง 

2.2.4 PIR Sensor  

 
ภาพท่ี 4 PIR Sensor 

 PIR Sensor เป็นเซนเซอร์ท่ีใช้ในการตรวจจับการเคลื่อนไหว  

จากรังสีอินฟราเรด และคลื่นความร้อนจากส่ิงมีชีวิต ระยะในการตรวจจบั

วตัถุ 3-7 เมตร ค่ามุมในแนวราบ 100 องศา และ ค่ามุมในแนวด่ิง 60 องศา  

 

2.2.5 Relay 5VDC 

 
ภาพท่ี 5 Relay  

 Relay จะมีวงจรภายในท่ีมีขา NO (Normal Open) และ NC (Normal 
Close) เมื่อมีกระแสไฟจาก ESP32 จะท าให้เกิดการเหน่ียวน าภายในรีเรย ์

เกิดการเปลี่ยนจากขา NO เป็น NC แหล่งจ่ายไฟจะจ่ายไฟให้กบัอุปกรณ์

ท่ีไดท้ าการต่อไว ้ 
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2.2.6 Line 

Line[4] แอปพลิเคชนัส าหรับใชใ้นการติดต่อส่ือสาร โดยใชอิ้นเทอร์เน็ต 

มีบริการ Line Notify ช่วยให้ผูใ้ชส้ามารถส่งขอ้ความ หรือการแจง้เตือน

มายัง  Account ของตัว เ อ ง  ผ่ านก าร ใช้  API แต่ มี ข้อ จ า กัด  คื อ 
เป็นการส่ือสารทางเดียว ผู ้ใช้ไม่สามารถสั่งการได้ ท าได้เพียงส่ง 

การแจ้ง เ ตือนเท่ านั้ น  และจะแจ้ง เ ตือนได้เฉพาะผู้ท่ีออกโทเค่น  

หรือกลุ่มท่ีผูอ้อกโทเค่นเป็นสมาชิกเท่านั้น หากตอ้งการให้ผูใ้ชส้ามารถ

สั่งการได้ ตอ้งใช้อีกบริการหน่ึงของ Line คือ Line Bot API แต่ ESP32 
ไม่มี  Library รองรับการ  Request จาก  Line Server ได้โดยตรง จึง

จ าเป็นต้องมี  Webhook ในการ Request ค าสั่ง  ระหว่าง Line Server  

กบั ESP32 เพ่ือสั่งการ Line Bot ให้ตอบโตผู้ใ้ชง้าน  

2.2.7 firebase 

Firebase[4] เป็นบริการฐานขอ้มูลออนไลน์ ( Realtime Database ) 

ท่ีช่วยให้ผูใ้ช้สามารถจัดการฐานข้อมูลได้ โดยท่ีไม่จ าเป็นต้องเขียน

โปรแกรมหลงับา้นเอง มีการเก็บขอ้มูลเป็นรูปแบบ JSON สามารถเก็บ

ขอ้มูลไดท้ั้ง ขอ้ความ ตวัเลข อาร์เรย ์และออปเจ็ค  

2.2.8 Telegram 

Telegram[5] คือ แอปพลิเคชันส าหรับใช้ในการติดต่อส่ือสาร 

เช่นเดียวกบั Line มี API ให้ใชง้าน สามารถน าไปเขียนโปรแกรมร่วมกบั

บอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์เ พ่ือให้ ผู ้ใช้สามารถสั่งการ หรือรับ 

การแจ้ง เ ตือนผ่าน  Telegram Bot ได้   โดย  Telegram จะมี  Library 

UniversalTelegram ซ่ึงจะท าให้  ESP32 สามารถ Request ค าสั่ งจาก 
Telegram.org api ท่ีอยู่ปลายทางไดโ้ดยตรง เปรียบเสมือนเป็น Webhook 

ในตวั สามารถเขียนโปรแกรมควบคุม Telegram Bot ไดบ้น Source Code 

เดียวกนั ท าให้ Request ค าสั่งจากผูใ้ช้งานไดเ้ร็ว แต่มีขอ้จ ากดัคือขึ้นอยู่

กับ CPU และ หน่วยความจ าของ ESP32 หากมีการใช้หลายระบบ 
ประสิทธิภาพ และความเร็วในการสั่งการจะลดลง ดงันั้นจึงจ าเป็นตอ้งมี

การแยกระบบ หรือแยกหน้าท่ีให้ชัดเจน ไม่ควรมีหน้าท่ีหลายอย่างใน

แพทฟอร์มเดียว 

3.วิธีด าเนินการ 

การพฒันาระบบรักษาความปลอดภยับา้นอจัฉริยะส าหรับหมู่บ้าน

จดัสรร มีรายละเอียดดงัน้ี 

3.1 ภาพรวมของระบบ 
ภาพรวมของระบบรักษาความปลอดภยั มีการเช่ือมต่อระบบภายใน

หมู่บา้น ดงัแสดงในภาพท่ี 6  
 

ภาพท่ี 6 ภาพรวมการส่งขอ้มูลของระบบรักษาความปลอดภยั 

โดยระบบรักษาความปลอดภยัของบา้นแต่ละหลงัจะประกอบดว้ย  

1. ชุดตรวจจับและแจ้ง เ ตือน ประกอบไปด้วย ESP32 เ ป็นหน่วย
ประมวลผลหลกั มีการเช่ือมต่อกับเซนเซอร์  MQ-2 IR Flame Detector  

Buzzer และ Relay Module ดงัแสดงในภาพท่ี 7 

2. ชุดตรวจจบัการเคลื่อนไหว ประกอบไปด้วย ESP32-Cam เป็นหน่วย

ประมวลผลรอง มีการเช่ือมต่อกบัโมดูลกลอ้ง และ PIR Sensor ดงัแสดง

ในภาพท่ี 8 

 
ภาพท่ี 7 ชุดตรวจจบัและแจง้เตือนของระบบรักษาความปลอดภยั 

 
ภาพท่ี 8 ชุดตรวจจบัการเคลื่อนไหวของระบบรักษาความปลอดภยั 
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3.2 การท างานของระบบรักษาความปลอดภัย 
ผูใ้ชง้านสามารถควบคุม และ รับการแจง้เตือนต่าง ๆ ผา่น Telegram 

โดยฟังกช์ัน่การท างานดงัต่อไปน้ี  
1.ขอความช่วยเหลือจากเจา้หนา้ท่ีรักษาความปลอดภยั 

2.เปิด-ปิด การแจง้เตือนไปยงัเพื่อนบา้นหรือเจา้หนา้ท่ีรักษาความ

ปลอดภยั  

3.เปิด-ปิด ระบบตรวจจบัประตู 

4.เปิด-ปิด ระบบตรวจจบัอคัคีภยั 
5.เปิด-ปิด ระบบตรวจจบัการเคลื่อนไหว 

6.ควบคุมเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าภายในบา้น 

7.ตั้งโหมดการท างานของระบบรักษาความปลอดภยั 

8.ค าสั่งถ่ายภาพ 
9.เปิด-ปิด เสียงไซเรน 

10.ดูค่าสถานะต่าง ๆ ของเซนเซอร์ 

11.ปิดระบบรักษาความปลอดภยั 

เมื่อมีเหตุการณ์ผิดปกติระบบรักษาความปลอดภยัจะท างานโดยมี

การจดัการกบัเหตุการณ์แยกเป็นกรณีดงัต่อไปน้ี 
        กรณีเกิดแก๊สร่ัวไหล เซนเซอร์ MQ-2 จะตรวจจบั ระบบจะท าการสั่ง

เปิดพดัลมดูดอากาศ เพ่ือระบายแก๊ส พร้อมส่งเสียงแจง้เตือน แลว้ท าการ

ส่งข้อความไปยงัผูใ้ช้และเจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัย  เมื่อแก๊สจาง

หายไป จะท าการสั่งปิดพดัลมดูดอากาศ 
 กรณี เ กิ ด เปลวไฟขึ้ น ในบ้าน  เซน เซอ ร์  IR Flame Detector   

จะตรวจจบั ระบบมี เอาท์พุต ท่ีจะส่งสัญญาณไปเช่ือมต่อกบัระบบสปริง

เกอร์ เพ่ือดับไฟในบริเวณนั้น พร้อมส่งเสียงแจ้งเตือน แล้วท าการส่ง

ขอ้ความไปยงัเจา้ของบา้น เพื่อนบา้น และเจา้หนา้ท่ีรักษาความปลอดภยั 

        กรณีท่ีมีการงดัแงะประตู เซนเซอร์ แม่เหลก็ จะตรวจจบัสถานะของ
ประตู คอยแจ้งเตือนเมื่อประตูมีการเปิด-ปิด สั่งเปิดระบบไฟส่องสว่าง

พร้อมส่งเสียงไซเรน และส่งการแจ้งเตือนมายงัเจ้าของบา้น เพ่ือนบา้น

และเจา้หนา้ท่ีรักษาความปลอดภยั 

กรณีท่ีมีการบุกรุก เซนเซอร์ PIR จะตรวจจับการเคลื่อนไหว   
และ ส่งสัญญาณไป ท่ี  ESP32 -Cam เ พ่ื อ เ ปิดระบบไฟส่องส ว่าง 

และถ่ายภาพส่งมายงัมือถือเจา้ของบา้น  

นอกจากน้ียงัมีโหมดการท างานต่าง ๆ เช่น ในกรณีท่ี ไม่อยู่บ้าน 

ก็สามารถ เปิดโหมด  FullAlarm เ พ่ือสั่ งให้ เซนเซอร์ทุกตัวท างาน  
พร้อมกบัมีการติดดบัของหลอดไฟภายในบา้นแบบสุ่มให้เหมือนกบัมีคน

อาศยัอยู ่หรือตอนนอนหลบั ก็เปิดโหมดกลางคืน เมื่อมีการตรวจจบัผูบุ้ก

รุก หรือการงดัแงะประตู จะสั่งให้เปิดไฟทนัที เป็นตน้ 

 

3.3 การขยายระบบ และการจัดการ Token 
1. สร้าง Telegram Bot และ ขอ Access Token 

ในการขอ  Access Token จ า เ ป็นต้อ งมี บัญ ชี  Telegram 

Account สามารถสมัครได้โดยใช้เบอร์โทรศัพท์ จากนั้น Login เข้าสู่

ระบบ ท าการพิมพใ์นช่องคน้หาว่า “Botfather” แลว้กดเขา้แชท 

ภาพท่ี 9 วิธีการขอ Access Token ของ Telegram Bot 

ให้กดปุ่ ม start หรือ พิมพค์ าสั่ง /newbot เพ่ือท าการสร้าง Bot จากนั้นตั้ง
ช่ือให้เรียบร้อย จะได ้API Token ของ Telegram Bot ดงัแสดงในภาพท่ี 9 

ท า ก า ร ส ร้ า ง  Group Chat แ ล้ ว เ ชิ ญ  Bot เ ข้ า ม า ใ น ก ลุ่ ม  
จากนั้นให้พิมพ ์@RawDataBot ในช่อง Add Members เพื่อเชิญ Telegram 
Bot Raw เขา้กลุ่ม จะมีขอ้ความเดง้ขึ้นมา 

 
 

 

 

ภาพท่ี 10 Group Chat ID 

หาขอ้ความท่ีขึ้นตน้ดว้ย chat":{"id": จะได ้Group Chat ID ของช่อง
แชทน้ี ดังแสดงในรูปท่ี 10 ท าการลบ Telegram Bot Raw ออกจากกลุ่ม 
แลว้เชิญ Users ท่ีตอ้งการเขา้มา ทุกคนในกลุ่มจะสามารถสั่งการ Bot ได ้ 
2. สร้าง Access Token ของ Line Notify  

 

 

 

 

ภาพท่ี 11 Token ของ Line Notify  

เข้า เว็บไซต์  https://notify-bot.line.me/th/  แล้ว Login ด้วย Line 

Account กดออก Token จะได้ Line Token ท่ีใช้ในการรับการแจ้งเตือน

ผา่น Line ดงัท่ีแสดงในรูปท่ี 11 
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3.การจัดการ Token ใน Firebase 

ท าการสร้าง Path ใหม่บน Firebase ให้ตั้งช่ือว่า Home3 , Home4,.  

น า Token มาใส่บน Firebase ใน Path   /Home../Token/.. ดังแสดงใน 

ภาพท่ี 12 เพียงเท่าน้ีบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์จะสามารถดึงขอ้มูลไป
เซ็ตค่าให้ Line และ Telegram สามารถส่งการแจง้เตือนมายงัผูใ้ชง้านได ้

ภาพท่ี 12 การจดัการ Token บน Firebase  

4. การจัดการข้อมูลของบ้านแต่ละหลัง 
ข้อมูลต่าง ๆ จะถูกส่งขึ้นไปบน Firebase ดังท่ีแสดงในภาพท่ี 13 

เพ่ือเป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูลกันระหว่างบ้านหลังอ่ืนภายในหมู่บา้น 
สามารถดูสถานะต่าง ๆ ของบา้น หรือบา้นท่ีอยูบ่ริเวณใกลเ้คียงได ้
 

 

 

 

ภาพท่ี 13 หนา้ตา Interface ของ Firebase 

4.ผลการด าเนินงาน 
 การทดสอบระบบรักษาความปลอดภยับา้นอจัฉริยะส าหรับหมู่บา้น
จัดสรร จะใช้การจ าลองสถานการณ์ภายในบ้าน แล้วดูการแจ้งเตือน 
ของแต่ละบา้น  ซ่ึงมีผลดงัน้ี 

4.1 ผลการแจ้งเตือนบนโทรศัพท์มือถือ 
 
 
 

 

ภาพท่ี 14  การสั่งการ และรับการแจง้เตือนผ่าน Telegram 

 

 

 

 

ภาพทท่ี 15 ตรวจจบัการเคลื่อนไหวไดท้ าการถ่ายรูป 

 

 

ภาพท่ี 16 การแจง้เตือนผ่าน Line 

จากภาพท่ี 14-16  เ ป็นการแสดงผลการแจ้งเตือน เมื่อระบบ 

รักษาความปลอดภัยตรวจจับความผิดปกติได้  จะส่งการแจ้งเตือน 

มายังโทรศัพท์มือถือของเจ้าของบ้านผ่านบน Telegram และจะส่ง 
การแจ้งเตือนพร้อมระบุต าแหน่งไปยัง  Line ของเพ่ือนบ้าน และ  

Line กลุ่มหมู่บา้น หรือเจา้หนา้ท่ีรักษาความปลอดภยั 
ตารางท่ี 1 ประสิทธิภาพในการแจง้เตือนแต่ละคร้ัง ของระบบรักษาความปลอดภยั 

ระบบแจง้
เตือน 

ประสิทธิภาพในการแจง้เตือน (คร้ัง) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ไฟไหม ้ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

แก๊สร่ัว √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

ผูบุ้กรุก √ √ 
√ 

(ช้า) 
√ √ √ √ √ √ √ 

การงดัแงะ
ประตู 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

จากตารางท่ี 1 เป็นการทดสอบประสิทธิภาพของระบบแจ้งเตือน

จ านวน 10 คร้ัง พบว่าสามารถแจ้งเตือนมายงัเจ้าของบ้าน เพ่ือนบ้าน 

และไลน์กลุ่มหมู่บา้นไดอ้ยา่งถูกตอ้งและครบถว้น 

4.2 ผลการทดสอบการท างาน 

ตารางท่ี 2 ผลการท างานของระบบรักษาความปลอดภยับา้นอจัฉริยะส าหรับหมู่บา้น
จดัสรร 

ล าดบั หัวขอ้ทดสอบ ได ้ ไม่ได ้

1. 
ควบคุมระบบรักษาความปลอดภยัจาก
ระยะไกล 

√  

2. ควบคุมการเปิด-ปิดอุปกรณ์ไฟฟ้า √  
3. การตรวจจบัอคัคีภยั √  
4. การตรวจจบัการเปิด-ปิดประตู √  
5. ตรวจจบัผูบุ้กรุก พร้อมถ่ายรูป  √  
6. แจง้เตือนไปยงัมือถือเจา้ของบา้นผ่าน Telegram √  

7. 
แจง้เตือนไปยงั Line เพื่อนบา้น และเจา้หนา้ท่ี
รักษาความปลอดภยั  

√  

8. สามารถระบุต าแหน่งของบา้นท่ีเกิดเหตุ √  
9. รับการแจง้เตือนจากเพื่อนบา้นผ่าน Line  √  
10 ตรวจสอบสถานะเซนเซอร์ในปัจจุบนั √  
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5.สรุปและวิเคราะห์ผลการทดสอบ 

5.1 สรุปผลการด าเนนิงาน 
จากการทดสอบระบบรักษาความปลอดภัยบ้านอัจฉริยะส าหรับ

หมู่บ้านจัดสรร พบว่าสามารถท างานได้ถูกต้องตามวัตถุประสงค์ 

ท่ีต้องการ แต่มีการท างานล่าช้าเป็นบางคร้ัง เน่ืองจากมีการส่งข้อมูล 

ผ่านตัวกลางหลายตัว เช่นจาก ESP32-Cam ไปยัง Firebase และจาก 
Firebase ไปยงั ESP32 Home1 และ Home2 นอกจากน้ีความเร็วในการ

เช่ือมต่ออินเทอร์เน็ตแบบไร้สายของไมโครคอนโทรลเลอร์  ESP32  

และ ESP32-Cam ก็เป็นส่วนส าคญัในการรับและส่งขอ้มูลระหว่างกนั 

5.2 ปัญหา และแนวทางในการแก้ไข  
 1. หากไม่สามารถเขา้ถึง Internet ระบบการแจง้เตือนจะไม่สามารถ

ใชง้านได ้แต่ระบบท่ีเป็นการรักษาความปลอดภยัพ้ืนฐานจะยงัสามารถ
ท างานเพ่ือแกปั้ญหาเบ้ืองตน้ได ้

 2. การขยายการเช่ือมต่อระบบมีความซับซ้อน ยงัตอ้งอาศยั Admin 

ในการเซ็ตค่า หรือจัดการ Token ของบ้านแต่ละหลัง วิธีแก้ปัญหา  
อาจจะต้อ งมี ก าร เ ปิ ด ให้  User สามารถ ใ ส่  Token บน  Firebase  

ไดแ้ลว้ระบบสามารถดึงไปใชไ้ดเ้ลย  

 3. มีการใช้งานทั้ งสองระบบ คือ Line และ Telegram ซ่ึงสาเหตุ 
ท่ี เลือกใช้ทั้ งสองแพทฟอร์ม เพราะข้อความต่าง ๆ ทั้ งการสั่งงาน  

การรับการแจ้งเตือนจากเจ้าของบ้าน และเพ่ือนบ้าน จะได้ไม่ปนกัน  

ในแพทฟอร์มเดียว  วิธีแก้ปัญหา เลือกใช้เพียงแพทฟอร์มเดียว และใช้

การเขียนโปรแกรมช่วยในการจดัการ Bot Alert และ Chat Bot 
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การวิจยัครั: งนี: มีวตัถุเพื<อศึกษาและพฒันาระบบภูมิสารสนเทศเพื<อ

การจัดการแหล่งปลูกผักไร้สารพิษในโครงการอาหารปลอดภัยใน

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพศูนยอ์นามยัที< 3 นครสวรรค์ โดยผูว้ิจยัได้

พฒันาเว็บแบบ Responsive โดยโปรแกรม Adobe Dreamweaver, Atom 

Text Editor และใช้การเขียนด้วยภาษา HTML, PHP และ CSS จากนั: น

สร้างระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์โดยใช้โปรแกรม  Quantum GIS, 

GeoServer แลว้นาํระบบไปทดลองใช ้และทาํการประเมินความพึงพอใจ

ผูใ้ชง้าน ประกอบดว้ยเจา้หน้าที<ศูนยอ์นามยัที< 3 เจา้ของแหล่งผลิตผกัไร้

สารพิษ และบุคคลที<สนใจระบบจาํนวน 50 คน พบว่าผูใ้ช้งานระบบมี

ความพึงพอใจในประสิทธิภาพของระบบในระดบัมากที<สุด โดยมีค่าเฉลี<ย

ที<  4.86 และส่วนเบี<ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.35 ซึ< งแสดงว่าระบบนี:

สามารถช่วยในการจดัการเชิงพื:นที<ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ถูกตอ้ง รวดเร็ว 

และง่ายต่อการใชง้าน 

คําสําคัญ: อาหารปลอดภยั, ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์, ระบบกาํหนด

ตาํแหน่งบนพื:นโลก 

Abstract 

The objectives of this research were to study and develop a 

Geographic Information System for the management of growing 

vegetables without toxic substances for food safety in the Health 

Promoting Hospital Health Center 3 in Nakhon Sawan. The researcher has 

developed in the form of responsive web applications with Adobe 

Dreamweaver, Atom Text Editor, and applications written in HTML, PHP, 

and CSS, then created GIS applications using Quantum GIS, GeoServer 

and then brought them to trial. and assesses the satisfaction of users. with 

a staff of less than 3 health centers owned by non-toxic vegetable 

production. And interested parties of 50 people found that those who use 

the system are satisfied with the performance of the system at the highest 

level. The average standard deviation was 4.86 and 0.35, which shows that 

this system can help manage spatial efficiency and is accurate, fast, and 

easy to use. 

Keywords:  Food Health, Geographic Information System, Global 

Positioning System 

1.  บทนํา 

การมีสุขภาพดีของประชาชนถือเป็นปัจจยัพื:นฐานที<สําคญัในการ

ดาํรงชีวิตและพฒันาประเทศ การส่งเสริมให้ทุกคนมีสุขภาพดี ไม่เกิดการ

เจ็บป่วยเป็นสิ<งที<รัฐตอ้งให้การสนบัสนุน โดยอาหารที<ประชาชนบริโภค

นั:นตอ้งปลอดภยัปราศจากเชื:อโรคที<ก่อให้เกิดโรคอาหารเป็นพิษ รวมทั:ง

สารเคมีอันตรายต่าง  ๆ  โดยเฉพาะในโรงพยาบาล  ซึ< งเป็นหนึ< งใน

อุตสาหกรรมการบริการ ส่งเสริม ป้องกัน รักษา และฟื: นฟูภาวะความ

เจบ็ป่วยของประชาชน ดงันั:น เพื<อใหป้ระชาชนที<มารับบริการโรงพยาบาล

ไดบ้ริโภคอาหารที<ปลอดภยั จึงตอ้งมีระบบการดูแล และควบคุมตรวจสอบ

คุณภาพความปลอดภยัอาหารที<ผลิตทุกขั:นตอนตลอดห่วงโซ่อาหาร (Food 

chain) ตั:งแต่วตัถุดิบ (การเพาะปลูก เพาะเลี:ยง) การผลิต การแปรรูป การ

จดัจาํหน่าย จนถึงผูบ้ริโภค หรือที<กล่าววา่ จากฟาร์มสู่โตะ๊อาหาร หรือ จาก

ฟาร์มสู่ชอ้น [1] 
ปัจจุบนัความกา้วหน้าของเทคโนโลยีระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 

(Geographic Information System: GIS) มีการพฒันาอย่างต่อเนื<องและถูก

นํามาประยุกต์ใช้อย่างแพร่หลาย  ในการติดตาม  ตรวจสอบการ

เปลี<ยนแปลงของสภาพแวดล้อม รวมถึงการนํามาประยุกต์ใช้ในการ

วางแผน การบริหารจดัการ และการปฏิบติังานอย่างแพร่หลาย ผูว้ิจยัจึง

เล็ง เห็นประโยชน์ของเทคโนโลยีระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์มา

ประยุกต์ใชเ้พื<อที<แสดงให้เห็นพื:นที<แหล่งผลิตผกัไร้สารพิษอย่างชดัเจน 

เช่น พื:นที<การปลูก ขอบเขต พิกดัของแหล่งผลิตผกัไร้สารพิษ เป็นตน้ 

จากปัญหาที< เกิดขึ: น และการจัดการแหล่งปลูกผกัไร้สารพิษใน

โครงการอาหารปลอดภยัในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพศูนยอ์นามยัที< 3 

นครสวรรค์ ผูว้ิจัยจึงตระหนักถึงความสําคัญในการบริโภคอาหารที<

ปลอดภยัของประชาชนที<มารับบริการโรงพยาบาล จึงทาํการศึกษาแหล่ง

ผลิตผกัที<จะทาํมาประกอบอาหาร โดยใชร้ะบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เป็น

เครื<องมือระบุตาํแหน่ง พิกดั เพื<อให้โรงพยาบาล และผูบ้ริโภคไดท้ราบ

ตาํแหน่งของแหล่งผลิตผกัไร้สารพิษ เพื<อง่ายต่อการคน้หาขอ้มูล สะดวก 

รวดเร็ว นอกจากนี:ทาํให้ผูบ้ริโภค เจา้หน้าที<โรงพยาบาลมั<นใจในอาหาร 

และสามารถตรวจสอบได้ว่าผกัที<นํามาประกอบอาหารนั: นปลอดภัย
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หรือไม่ จึงเป็นเหตุใหผู้ว้ิจยัมุ่งเนน้ที<จะพฒันาระบบภูมิสารสนเทศเพื<อการ

จดัการแหล่งปลูกผกัไร้สารพิษในโครงการอาหารปลอดภยัในโรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพศูนยอ์นามยัที< 3 นครสวรรค ์ 
 

2.  วตัถุประสงค์ของการวจิยั 

2.1 เพื<อพฒันาระบบภูมิสารสนเทศเพื<อการจดัการแหล่งปลูกผกัไร้

สารพิษในโครงการอาหารปลอดภยัในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพศูนย์

อนามยัที< 3 นครสวรรค ์

2.2 เพื<อประเมินประสิทธิภาพระบบภูมิสารสนเทศเพื<อการจดัการ

แหล่งปลูกผกัไร้สารพิษในโครงการอาหารปลอดภัยในโรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพศูนยอ์นามยัที< 3 นครสวรรค ์

3.  วรรณกรรมทีBเกีBยวข้อง 

3.1  อาหารปลอดภยั 
อาหารปลอดภยั คือ อาหารจะไม่ก่อให้เกิดอนัตรายแก่ผูบ้ริโภค เมื<อ

รับประทานอาหารนั:น โดยที<มีขอ้แมว้่าวตัถุดิบในการประกอบอาหาร

จะตอ้งสด สะอาด ไม่มีสารพิษ สารเคมี สารตกคา้ง มีการจดัเตรียม ปรุง

ผสม และรับประทานอย่างถูกตอ้ง จากความหมายดงักล่าว สรุปได้ว่า 
อาหารปลอดภยั หมายถึง สิ<งต่าง ๆ ที<เรารับเขา้สู่ร่างกายโดยการกิน หรือ

ดื<ม แลว้ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ร่างกาย ปราศจากอนัตรายต่อสุขภาพทั:ง

ทางกายภาพ เคมี และชีวภาพ ไม่ทาํใหเ้กิดโทษต่อร่างกาย โดยมีสารอาหาร

ชนิดเดียวหรือหลายชนิดกไ็ด ้และสามารถดาํรงชีวติอยูไ่ดอ้ยา่งปกติ 

3.2  ระบบสารสนเทศทางภูมศิาสตร์ 

 ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ คือ ระบบการทาํงานที<ผสมผสานกนั

ระหว่างฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และขอ้มูลต่าง ๆ เช่น ขอ้มูลที<ไดจ้ากการ

ถ่ายภาพ หรือภาพถ่ายดาวเทียม รวมถึงการรวบรวม การบริหารจดัการ การ

วิเคราะห์ และการแสดงรูปแบบขอ้มูลทางแผนที<ต่าง ๆ เขา้ดว้ยกนั ซึ< งจะ

ช่วยให้มองเห็น และเขา้ใจภาพรวมทั:งหมดที<แสดงออกมาผ่านแผนภูมิ 

แผนที< และรายงานต่าง ๆ ไดอ้ย่างทั<วถึง [2] ดงันั:น จึงสรุปไดว้่าระบบ

สารสนเทศภูมิศาสตร์ คือ เครื< องมือระบบคอมพิวเตอร์ที<ประกอบด้วย

อุปกรณ์คอมพิวเตอร์พร้อมโปรแกรมคาํสั<ง ฐานขอ้มูล และบุคลากร ซึ< ง

ทาํงานร่วมกัน โดยออกแบบขึ:นมาเพื<อรวบรวม จัดเก็บ วิเคราะห์และ

แสดงผลในระบบขอ้มูลเชิงแผนที<เชื<อมโยงกบัฐานขอ้มูล เพื<อสนบัสนุน

การตดัสินใจการแกปั้ญหาและการจดัการต่าง ๆ 
3.3  ระบบกาํหนดตาํแหน่งบนพืLนโลก 
 ระบบกาํหนดตาํแหน่งบนพื:นโลก (Global Positioning System) หรือ 

จีพีเอส (GPS) หมายถึง เทคโนโลยีที<ใชก้าํหนดตาํแหน่งบนพื:นโลก โดย

อาศยัดาวเทียม สถานีภาคพื:นดิน และเครื<องรับ จีพีเอส โดยเครื<องรับจีพี

เอสจะรับสัญญาณมาคาํนวณหาระยะเสมือนจริงแต่ละระยะ และจะใช้

ขอ้มูลดงักล่าวจากดาวเทียมอยา่งนอ้ย 4 ดวง มาคาํนวณหาตาํบลที<เครื<องรับ 

พร้อมทั: งแสดงให้ผู ้ใช้ทราบบนจอแอลซีดีของเครื< องเป็นค่าละติจูด 

ลองจิจูด และค่าพิกดัยูทีเอ็ม รวมทั:งค่าของระดบัความสูงจากระดบัทะเล

ปานกลางดว้ย 

4.  วธีิการดาํเนินงานวจิยั 
 การวจิยัครั: งนี: เป็นการพฒันาระบบภูมิสารสนเทศเพื<อการจดัการแหล่ง

ปลูกผกัไร้สารพิษในโครงการอาหารปลอดภยัในโรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพศูนย์อนามัยที<  3  นครสวรรค์ โดยวิธีการดําเนินงานมีหัวข้อ

ดงัต่อไปนี:  

4.1  วธีิการดาํเนินการศึกษา 

 ศึกษาค้นคว้ารวบรวมทฤษฎีที< เกี< ยวข้องกับการพัฒนาระบบภูมิ

สารสนเทศเพื<อการจัดการแหล่งปลูกผกัไร้สารพิษในโครงการอาหาร

ปลอดภยัในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพศูนยอ์นามยัที< 3 นครสวรรค ์ดว้ย

การลงพื:นที<เก็บรวบรวมขอ้มูลแหล่งผลิตผกัไร้สารพิษ สํารวจชนิดพืชที<

ปลูก เก็บข้อมูลแบบสอบถาม เก็บข้อมูลแบบสัมภาษณ์ เพื<อนําผลมา

วิเคราะห์และสรุปรูปแบบในการพฒันาระบบภูมิสารสนเทศเพื<อการ

จดัการแหล่งปลูกผกัไร้สารพิษฯ  

4.2  เครืBองมือทีBใช้วเิคราะห์และออกแบบระบบ 

 การพฒันาระบบภูมิสารสนเทศเพื<อการจดัการแหล่งปลูกผกัไร้สารพิษ

ในโครงการอาหารปลอดภยัในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพศูนยอ์นามยัที< 

3  นครสวรรค์  มี เค รื< อง มือที< ใช้ในการวิ เคราะห์ออกแบบระบบ 

ประกอบดว้ย 1) Use Case Diagram 2) Class Diagram มีรายละเอียดดงันี:  
 4.2.1 Use Case Diagram คือ  แผนภาพที<แสดงการทํางานของผู ้ใช้

ระบบ (User) และความสมัพนัธ์กบัระบบยอ่ย (Sub systems) ภายในระบบ

ใหญ่ ในการเขียน Use Case Diagram ผูใ้ชร้ะบบ (User) จะถูกกาํหนดวา่ให้

เป็น Actor และระบบย่อย (Sub systems) คือ Use Case จุดประสงค์หลกั

ของการเขียน Use Case Diagram ก็เพื<อเล่าเรื<องราวทั:งหมดของระบบว่ามี

การทาํงานอะไรบา้ง เป็นการดึง Requirement หรือเรื< องราวต่าง ๆ ของ

ระบบจากผูใ้ชง้าน ซึ< งถือว่าเป็นจุดเริ<มตน้ในการวิเคราะห์และออกแบบ

ระบบ สัญลกัษณ์ที<ใชใ้น Use Case Diagram จะใชส้ัญลกัษณ์รูปคนแทน 

Actor ใชส้ัญลกัษณ์วงรีแทน Use case และใชเ้ส้นตรงในการเชื<อม Actor 

กบั Use Case เพื<อแสดงการใชง้านของ Use Case ของ Actor นอกจากนั:น 

Use Case ทุก ๆ ตวัจะตอ้งอยู่ภายในสี< เหลี<ยมเดียวกนัซึ< งมีชื<อของระบบ

ระบุอยูด่ว้ย [3] 

 4.2.2 Class Diagram คือ แผนภาพที<ใชแ้สดง Class และความสัมพนัธ์

ในแง่ต่าง ๆ (Relation) ระหวา่ง Class เหล่านั:น ซึ< งความสัมพนัธ์ที<กล่าวถึง

ใน Class Diagram นี< ถือเป็นความสัมพนัธ์เชิงสถิติ (Static Relationship) 

หมายถึงความสัมพนัธ์ที<มีอยู่แลว้เป็นปกติในระหว่าง Class ต่าง ๆ ไม่ใช่

ความสมัพนัธ์ที<เกิดขึ:นเนื<องจากกิจกรรมต่าง ๆ ซึ< งเรียกวา่ความสมัพนัธ์เชิง

กิจกรรม  (Dynamic Relationship) สิ< ง ที< ปรากฎใน  Class Diagram นั: น

ประกอบดว้ยกลุ่มของ Class และกลุ่มของRelationship โดยสญัลกัษณ์ที<ใช้

ในการแสดง Class นั:นจะแทนดว้ยสี<เหลี<ยมแบ่งออกเป็น 3 ส่วน โดยแต่ละ

ส่วนนั:น (จากบนลงล่าง) จะใชใ้นการแสดง ชื<อของ Class, Attribute และ

ฟังกช์นัต่าง ๆ ตามลาํดบั 
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4.3  เครืBองมือทีBใช้ในการออกแบบหน้าจอระบบ 

 เครื< องมือที<ใช้ในการออกแบบหน้าจอระบบภูมิสารสนเทศเพื<อการ

จดัการแหล่งปลูกผกัไร้สารพิษในโครงการอาหารปลอดภยัในโรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพศูนยอ์นามยัที< 3 นครสวรรค ์ประกอบดว้ย 1) โปรแกรม 

Adobe Photoshop 2 )  โปรแกรม  Adobe Illustrator และ  3 )  โปรแกรม 

Microsoft Word 

4.4  ผลการวเิคราะห์ออกแบบระบบ 

 การออกแบบระบบภูมิสารสนเทศเพื<อการจดัการแหล่งปลูกผกัไร้

สารพิษในโครงการอาหารปลอดภยัในโรงพยาบาลของศูนยอ์นามยัที< 3 

นครสวรรค ์แบ่งรายละเอียดไดด้งัต่อไปนี:  1) Use Case Diagram 2) Class 

Diagram ซึ< งมีรายละเอียดดงันี:  

 4.4.1 Use Case Diagram ระบบภูมิสารสนเทศเพื<อการจัดการแหล่ง

ปลูกผกัไร้สารพิษในโครงการอาหารปลอดภยัในโรงพยาบาลของศูนย์

อนามยัที< 3 นครสวรรค ์โดยมีการกาํหนดผูใ้ชง้านในรูปแบบ Actor แบ่ง

ออกเป็น 1) ผูดู้แลระบบ 2) ผูใ้ชง้าน  

 4.4.2 ผลการออกแบบหนา้จอ Input และ Output มีองคป์ระกอบต่าง ๆ 

ของระบบภูมิสารสนเทศเพื<อการจัดการแหล่งปลูกผกัไร้สารพิษใน

โครงการอาหารปลอดภยัในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพศูนยอ์นามยัที< 3 

นครสวรรค ์ดงัรูปที< 4 

 
รูปที& 1 การออกแบบหนา้จอ Input และ Output มีองคป์ระกอบต่าง ๆ ของ 

ระบบภูมิสารสนเทศ 
 4.4.3 ผลการออกแบบสญัลกัษณ์โรงพยาบาลและแหล่งผลิต ซึ< งผลการ

ออกแบบสัญลักษณ์โรงพยาบาลและแหล่งผลิต เพื<อใช้ในระบบภูมิ

สารสนเทศเพื<อการจัดการแหล่งปลูกผกัไร้สารพิษในโครงการอาหาร

ปลอดภยัในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพศูนยอ์นามยัที< 3 นครสวรรค ์ดงัรูป

ที< 5 

 
สญัลกัษณ์แหล่งผลิตผกัไร้สารพิษที<ไดใ้บรับรองมาตรฐานแลว้ 

 
สญัลกัษณ์แหล่งผลิตผกัไร้สารพิษที<รอใบรับรองมาตรฐาน 

 
สญัลกัษณ์แหล่งผลิตผกัไร้สารพิษที<ยงัไม่มีใบรับรองมาตรฐาน 

รูปที& 5 สญัลกัษณ์โรงพยาบาลและแหล่งผลิตเพื&อใชใ้นระบบภูมิสารสนเทศ 
4.5  เครืBองมือทีBใช้ในการพฒันาระบบ  
 เครื<องมือที<ใชใ้นการพฒันาระบบภูมิสารสนเทศเพื<อการจดัการแหล่ง

ปลูกผกัไร้สารพิษในโครงการอาหารปลอดภยัในโรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพศูนยอ์นามยัที< 3 นครสวรรค ์ประกอบดว้ย  

 4.5.1 ฮาร์ดแวร์ ประกอบดว้ย ระบบปฏิบติัการ PC Windows 10 Home 

Single Language 

 4.5.2  ซอฟต์แวร์  ประกอบด้วย  โปรแกรม  Adobe Dreamweaver 

สาํหรับเขียนเวบ็ Responsive 

4.5  เครืBองมือทีBในการประเมนิระบบ 

 ผูว้จิยัไดจ้ดัทาํแบบประเมินความพึงพอใจของผูใ้ชที้<มีต่อระบบโดยให้

ประชาชนในพื:นที<  และผู ้ที< สนใจประเมินความพึงพอใจของเว็บ 

Responsive จาํนวน 20 ชุด เมื<อทาํประเมินเสร็จจะวเิคราะห์ค่าเฉลี<ย และค่า

เบี<ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เพื<อหาความพึงพอใจที<มีต่อเวบ็ Responsive ดงั

รูปที< 6 

 
รูปที& 6 แบบประเมินความพึงพอใจของผูใ้ชที้&มีต่อระบบ 

 จากผลการประเมินความพึงพอใจในประสิทธิภาพงานใชง้านระบบ

ภูมิสารสนเทศเพื<อการจดัการแหล่งปลูกผกัไร้สารพิษในโครงการอาหาร

ปลอดภยัในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพศูนยอ์นามยัที< 3 นครสวรรค ์โดยมี

ผูต้อบแบบสอบถามเป็นเจา้หนา้ที<โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพศูนยอ์นามยั

ที< 3 นครสวรรค ์ประชาชนทั<วไปในพื:นที<อุทยานสวรรค ์(หนองสมบุญ) 
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และมหาวิทยาลยัราชภฏันครสวรรค ์จาํนวน 50 คน พบวา่มีความพึงพอใจ

ในระดบัมากที<สุด (x̅ = 4.86, S.D. = 0.35) 

 

 
รูปที& 7 หนา้จอแสดงหนา้หลกัของระบบภูมิสารสนเทศ 

5. สรุปผลการวจิยั 
 ผลสรุปของการวิจัยเรื< อง การพฒันาระบบภูมิสารสนเทศเพื<อการ
จดัการแหล่งปลูกผกัไร้สารพิษในโครงการอาหารปลอดภยัในโรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพศูนยอ์นามยัที< 3 นครสวรรค์ ผูว้ิจัยได้ทาํการออกแบบ

หนา้จอระบบ และพฒันาระบบในรูปแบบเวบ็แบบ Responsive สาํหรับเวบ็

แอปพลิเคชนัใชโ้ปรแกรม Adobe Dreamweaver และฐานขอ้มูล SQL ในการ

พฒันาระบบ ซึ< งแบ่งเป็น 6 เมนู ไดแ้ก่ 1) หนา้หลกั เมนูหนา้หลกัมีไวเ้พื<อ

แสดงกิจกรรม ข่าวสารของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพศูนยอ์นามยัที< 3 

นครสวรรค์ และแหล่งผลิตผักไร้สารพิษ แสดงการดําเนินงานของ

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพศูนยอ์นามัยที< 3 นครสวรรค์ในโครงการ

อาหารปลอดภยั แสดงวดีีโอการดาํเนินงานโครงการอาหารปลอดภยั แสดง

รูปภาพโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพศูนยอ์นามยัที< 3 นครสวรรคกิ์จกรรม

โครงการอาหารปลอดภยัเมนูนี: ลิงก์ไปยงัหน้ากิจกรรม แหล่งผลิตผกัไร้

สารพิษเมนูนี: ลิงก์ไปยงัหน้าแหล่งผลิตผกัไร้สารพิษทั:งหมด รวมถึงปุ่ม

ไอคอน Facebook และ Google+ ลิงก์ไปยงัหน้า Facebook และหน้าเวบ็ไซต์

ของศูนยอ์นามยัที< 3 นครสวรรค ์2) เมนูสุขภาพ แสดงขอ้มูลเมนูเพื<อหุ่น

สวยประจาํเดือน ขอ้มูลตารางความตอ้งการวตัถุดิบ วิดีโอและรูปภาพ

แสดงวิธีล้างผกัให้สะอาด ปลอดภัย รวมถึงปุ่มไอคอน Facebook และ 

Google+ ลิงก์ไปยงัหน้า Facebook และหน้าเว็บไซต์ของศูนย์อนามัยที< 3 

นครสวรรค ์3) ผกัไร้สารพิษ เมนูผกัไร้สารพิษจะแสดงความหมายผกัไร้

สารพิษ และผกัปลอดสารพิษ ความหมายเกษตรอินทรีย ์และมาตรฐานของ

หนงัสือรับรองมาตรฐาน 4) แผนที< เมนูแผนที<มีไวลิ้งคไ์ปยงัหนา้ระบบเชิง

พื:นที< QGIS เพื<อแสดงชั:นข้อมูลและพิกัดแหล่งผลิตผกัไร้สารพิษ และ

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพศูนยอ์นามยัที< 3 นครสวรรค ์5) ติดต่อเรา เมนู

นี: มีไวส้ําหรับผูใ้ช้งานทั<วไปที<ตอ้งการติดต่อกบัผูดู้แลระบบได ้6) เขา้สู่

ระบบ เมนูนี: มีไวส้ําหรับผูดู้แลระบบในการเขา้ไปแกไ้ขขอ้มูลทางหน้า

เวบ็ไซตไ์ด ้และจากผลการประเมินความพึงพอใจในประสิทธิภาพงานใช้

งานระบบภูมิสารสนเทศเพื<อการจัดการแหล่งปลูกผักไร้สารพิษใน

โครงการอาหารปลอดภยัในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพศูนยอ์นามยัที< 3 

นครสวรรค ์โดยมีผูต้อบแบบสอบถามเป็นเจา้หนา้ที<โรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพศูนยอ์นามยัที< 3 นครสวรรค์ ประชาชนทั<วไปในพื:นที<อุทยาน
สวรรค ์(หนองสมบุญ) และมหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค ์จาํนวน 50 คน 

พบวา่มีความพึงพอใจในระดบัมากที<สุด (x̅ = 4.86, S.D. = 0.35) โดยผูใ้ชง้าน

ทั<วไปสามารถเขา้ไปศึกษาขอ้มูลผ่าน https://it4cd.com/FoodSafety/ ได ้เพื<อ

คน้หาแหล่งขอ้มูลอาหารเพื<อสุขภาพใหเ้กิดประโยชนสู์งสุด 
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การจัดการการส่งลอราแบบหลายช่องสัญญาณสําหรับระบบตดิตามเรือประมงขนาดเลก็ 

Multichannel LoRa Transmissions Management for Small Vessel Tracking System 

ชนกชนม์ เฉิน, สุชัยศรี ไลออน, อภรัิกษ์ จนัทร์สร้าง, ชัยพร ใจแก้ว, อนันต์ ผลเพิ@ม, วธิวชั ตัBงตรงไพโรจน์* 

ห้องปฏบัิตกิารเครือข่ายไร้สาย (IWING) ภาควชิาวศิวกรรมคอมพวิเตอร์ คณะวศิวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 

Email: chanokchon.c@ku.th, suchaisri@hotmail.com, { aphirak.j, chaiporn.j, anan.p, withawat.t* } @ku.ac.th 

บทคดัย่อ 

 เนื<องจากเกิดการทาํประมงผิดกฎหมาย การประมงที<ขาดการ

รายงานและควบคุมทาํให้สหภาพยุโรปประกาศใบเหลืองเพื<อเตือนในปี 

2558 ส่งผลกระทบต่อการส่งออกผลิตภณัฑ์ประมงของไทย ต่อมากรม

ประมงไดมี้การนาํระบบติดตามที<มีการใชร้ะบบดาวเทียมในการสื<อสาร 

ส่งผลให้มีค่าใชจ่้ายสูง ทาํให้ชาวประมงพื:นบา้นที<มีเรือประมงขนาดเล็ก

ไม่สามารถใชร้ะบบนี:  ส่งผลใหเ้รือประมงขนาดเลก็ไม่มีระบบการบนัทึก

ขอ้มูลและรายงาน ในบทความนี:ไดน้าํเสนอระบบติดตามเรือประมงขนาด

เล็กแบบอตัโนมติั โดยระบบมีการเก็บขอ้มูลพิกดัตาํแหน่งและสามารถ

รองรับเรือไดห้ลายลาํพร้อมกนั โดยขอ้มูลที<เก็บตอ้งมีความปลอดภยั และ 

ไม่สามารถที<จะถูกแกไ้ขได ้ 

คําสําคัญ: ระบบติดตามเรือประมงขนาดเล็ก, ลอราหลายช่องสัญญาณ,      

จีพีเอส, ชาวประมงพื:นบา้น 

Abstract 

 In 2015, Thailand was issued a yellow warning card from IUU 

Fishing due to illegal fishing without reports and control, causing adverse 

effects on Thai fishery products. Later, the fishery department deployed 

the Vessel Management System (VMS) to track vessels communicating 

via a satellite system. Unfortunately, due to the high implementation and 

operating cost, artisanal fisheries are prohibited from deploying the 

system. Therefore, these small vessels cannot log their locations and 

cannot generate the report. In this paper, the Scheduling Multichannel 

LoRa Transmissions for Small Vessel Tracking System has been 

proposed. The system is designed for simultaneous logging of the 

locations of multiple vessels. Furthermore, all recorded data are managed 

to be secured and unaltered. 

Keywords: Small vessel tracking system, LoRa multichannel, GPS, 

Artisanal fisherman 

1. บทนํา 

 อาชีพชาวประมงเป็นอาชีพที<อยูคู่่คนไทยในภาคใต ้และ ภาค

ตะวนัออกที<มีพื:นที<อยู่ติดกับทะเลมาอย่างยาวนาน สร้างรายได้ให้กับ

ประเทศไทยอยา่งมาก แต่เนื<องจากการทาํประมงที<ผูท้าํการประมง 

 

มีพฤติกรรมที<ไม่เคารพกฎระเบียบต่าง ๆ  ทาํการประมงโดยขาดความ

รับผิดชอบ และ มีการเอาเปรียบชาวประมงที<ทาํการประมงที<ปฏิบติัอยา่ง

ถูกต้องตามกฎระเบียบ ตัวอย่างการประมงที< มีพฤติกรรมไม่เคารพ

กฎระเบียบต่าง ๆ เช่น การทาํประมงในพื:นที<ห้ามจับสัตวนํ: า การใช้

เครื< องมือทําการประมงที<ผิดกฎหมาย  การจับสัตว์นํ: าเกินปริมาณที<

กฎหมายกาํหนด การทาํประมงที<ขาดใบอนุญาต ส่งผลให้ระบบนิเวศใน

ทะเลอาจเสียหายได ้และในปี พ.ศ. 2558 ประเทศไทยไดถู้กสหภาพยโุรป

ประกาศใหใ้บเหลืองแก่ประเทศไทยเนื<องจากการทาํประมงที<ผิดกฎหมาย    

ขาดรายงานและ ขาดการควบคุม (IUU Fishing)  [1] 

 หลงัจากถูกลงโทษจากสหภาพยุโรป ประเทศไทยได้มีการ

บงัคบัใช้กฎหมายขั:นเด็ดขาดกบัชาวประมงมากมาย ทาํให้ชาวประมง

พื:นบา้นทั<วไป หรือที<มีเรือขนาดเล็กไม่สามารถที<จะปฏิบติัตามได ้ส่งผล

ใหป้ริมาณการส่งออกสินคา้จากประมงของประเทศไทยลดนอ้ยลงไปมาก 

เนื<องจากชาวประมงพื:นบ้านส่วนใหญ่ไม่สามารถที<จะออกไปทาํการ

ประมงได ้  กรมประมงจึงไดพ้ยายามที<จะแกไ้ขปัญหาการทาํประมงผิด

กฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม หรือการประมง IUU โดยจดั

ให้มีการจัดทาํระบบติดตามตาํแหน่งเรือ ( Vessel Monitoring System : 

VMS ) โดยใชร้ะบบดาวเทียม และบงัคบัติดตั:งให้กบัเรือขนาดใหญ่ที<มี

ขนาดตั:งแต่ 30 ตนักรอสเป็นตน้ไป [2] เพื<อที<จะทาํให้สามารถตรวจสอบ

ติดตามเส้นทางการเดินเรือยอ้นหลงัได ้รวมถึงระบุตาํแหน่งของเรือได้

ทนัทีผา่นเครือข่ายไร้สาย จากอุปกรณ์สื<อสารทั<วไปได ้แต่เนื<องจากระบบ

ติดตามดังกล่าวนั: น มีค่าใช้จ่ายในการติดตั: งที< ค่อนข้างสูง ส่งผลให้

เรือประมงขนาดเล็กไม่สามารถที<จะลงทุนไปกบัการติดตั:งระบบติดตาม

ดงักล่าวไดผ้ลที<ตามมาคือชาวประมงไม่สามารถที<จะขายสินคา้ประมงที<

ไม่มีการติดตามได ้ทาํให้ตอ้งนาํไปฝากขายให้กบัเรือที<มีขนาดใหญ่ เกิด

การโก่งราคาขึ:น ดงันั:นเพื<อที<จะช่วยเหลือชาวประมงพื:นบา้นใหเ้รือประมง

ขนาดเล็กมีระบบติดตามที<มีประสิทธิภาพใกล้เคียงกับระบบติดตาม

ดงักล่าวได้ โดยมีตน้ทุนที<ต ํ<า จึงได้มีการพฒันาระบบติดตามนี: ขึ:นโดย

ระบบติดตามนี:จะใชร้ะบบการส่งขอ้มูลผา่นเครือข่ายไร้สาย LoRa ซึ< งเป็น

เทคโนโลยีเครือข่ายสื<อสารแบบกวา้งที<ใชพ้ลงังานตํ<าและสื<อสารไดไ้กล 

โดยเป้าหมายคือสร้างอุปกรณ์ที<สามารถใชง้านและติดตั:งไดง่้าย รวมถึงมี

ความปลอดภยัในการส่งขอ้มูลสูง และขอ้มูลที<ส่งจะตอ้งไม่สามารถที<จะ

ถูกแกไ้ขได ้
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2. งานวจิยัและทฤษฎทีี7เกี7ยวข้อง 

2.1 เทคโนโลยทีี7นํามาใช้ 

 LPWAN (Low Power Wide-Area Network)  หรือเครือข่าย

สื<อสารแบบกวา้งใชพ้ลงังานตํ<า เป็นที<นิยมในการนาํมาใชง้านทางดา้น 

Internet of Things จุดเด่นของ LPWAN คือความปลอดภยั,  อตัราขอ้มูลตํ<า

ค่าใชจ่้ายที<ถูก และ ใชพ้ลงังานตํ<า ตวัอยา่งเทคโนโลย ี LPWAN ไดแ้ก่ 

LoRa , Sigfox และ NB-IoT [3]  

 LoRa  (Long Range) คือ โปรโตคอลที<รอบรับการสื<อสาร

ระยะไกลความถี<ไม่เกิน 1 GHz ถูกพฒันาขึ:นครั: งแรกในปี 1940 เพื<อใชใ้น

งานทางดา้นการทหาร ในการส่งขอ้มูลระยะไกล ภายหลงัจึงไดมี้การนาํ 

LoRa มาใชใ้นมาใชป้ระโยชนท์างดา้น Internet of Things มากขึ:น 

เนื<องจากมีขอ้ดีที<ต่างจากการสื<อสารไร้สายประเภทอื<น คือ สามารถสื<อสาร

ไดใ้นระยะทางที<ไกล ใชพ้ลงังานตํ<า และ มีราคาที<ต ํ<า และมีการใชก้นัอยา่ง

แพร่หลายในปัจจุบนั  [4] 

 GPS (Global Positioning System) คือระบบการนําทางด้วย

ดาวเทียมซึ<งประกอบดว้ยดาวเทียมอยา่งนอ้ย 24 ดวง  สามารถใชไ้ดใ้นทุก

สภาพอากาศ ทุกที<ในโลก ตลอดเวลา ในตั:งแต่ปี 1980 เป็นตน้มาก็เริ< ม

กาํหนดให้ประชาชนสามารถเขา้ถึงการใชง้านดาวเทียมได ้โดยหลกัการ

ทาํงานคือ ดาวเทียม GPS โคจรรอบโลกวนัละสองรอบในวงโคจรที<

แน่นอน ดาวเทียมแต่ละดวงจะส่งสญัญาณต่าง ๆ ที<ช่วยใหอุ้ปกรณ์คาํนวณ

ตาํแหน่งที<แม่นยาํของดาวเทียมดังกล่าวได้ ตวัรับสัญญาณ GPS จะใช้

ขอ้มูลนี:และวิธีการสามเหลี<ยมระยะในการคาํนวณ ตาํแหน่งที<ถูกตอ้งของ

ผูใ้ช ้ตวัรับสัญญาณ GPS จะวดัระยะห่างจากดาวเทียมแต่ละดวงโดยอิง

จากระยะเวลาที<ใช้ในการรับสัญญาณที<ส่งมาได ้ดว้ยระยะทางที<ไดจ้าก

ดาวเทียมอื<น ๆ อีกไม่กี<ดวง ก็จะสามารถระบุตาํแหน่งของผูใ้ชแ้ละแสดง

ตาํแหน่งดงักล่าวแบบอิเลก็ทรอนิกส์ และ สามารถนาํไปใชป้ระโยชน์ใน

ดา้นต่าง ๆ อีกได ้[5] 

2.2 งานวจิยัที7เกี7ยวข้อง 

 งานวิจัย  [6] สร้างระบบติดตามเรือประมงขนาดเล็กเพื<อ

หลีกเลี<ยงการใช้สัญญาณ GPRS ซึ< งมีค่าใช้จ่ายที<สูง จึงเลือกใช้ระบบ

เครือข่ายไร้สาย LoRa ในการสื<อสาร โดยไม่มีการนาํขอ้มูลที<เก็บไดม้า

แสดงผล และไม่มีการเก็บขอ้มูลพิกัดไวที้<อุปกรณ์ติดตาม จากผลการ

ทดลองพบวา่สามารถส่งขอ้มูลไดม้ากสุดที<ระยะทาง 1.3 กิโลเมตร 

 งานวิจยั [7] สร้างระบบติดตามเรือประมงขนาดเล็กแบบใช้

พลงังานตํ<าได้มีการออกแบบสถาปัตยกรรมเหมือนกับงานที< [4] โดย

อุปกรณ์  เกตเวย์ที< เลือกใช้จะมีการใช้เป็น Raspberry Pi ต่อกับบอร์ด 

Arduino ที<ต่อกบั โมดูล LoRa จากการทดลองพบว่าสามารถส่งขอ้มูลได้

ออกมาไดใ้นระยะ 8 กิโลเมตร 

 งานวจิยั [8] ไดมี้การพฒันาอุปกรณ์ติดตาม โดยอุปกรณ์ติดตาม

จะมีการเก็บขอ้มูลไวที้<ตวัอุปกรณ์ติดตามเองก่อนที<จะทาํการส่งขอ้มูล

ให้กบัอุปกรณ์เกตเวยเ์มื<อเขา้ใกลท่้าเรือ มีการพฒันาเวบ็แสดงผลขอ้มูลที<

ไดจ้ากอุปกรณ์ติดตาม และมีการพฒันาใหส้ามารถใส่จาํนวนสัตวน์ํ: าที<จบั

ไดแ้ต่ละรอบ 

3. รายละเอยีดการพฒันา 

 ระบบติดตามเรือประมงขนาดเล็กประกอบแบ่งออกไดเ้ป็น      

3 ส่วนคือ ส่วนที<เป็นอุปกรณ์ติดตาม อุปกรณ์เกตเวย ์และ ฐานขอ้มูลการ

แสดงผลผูใ้ช ้แสดงดงัรูปที< 1  

3.1 ภาพรวมของระบบ 

 
รูปที< 1 ภาพของรวมระบบ 

 ภาพรวมของระบบแสดงดงัรูปที< 1 อุปกรณ์ติดตามที<อยูบ่นเรือ

จะรับตาํแหน่งพิกดัที<ตั: งจากดาวเทียม GPS แลว้ทาํการส่งขอ้มูลพิกดัที<

ไดรั้บมาไปยงัอุปกรณ์เกตเวยที์<อยู่บริเวณท่าเรือดว้ย LoRa  แลว้อุปกรณ์

เกตเวยจึ์งส่งต่อให้กับฐานขอ้มูลและส่วนติดต่อผูใ้ช้งาน โดยผูใ้ช้งาน

สามารถเขา้ถึงขอ้มูลพิกดัไดผ้า่นเวบ็แอปพลิเคชนัโดยจะแสดงผลออกมา

ในรูปของแผนที< 

3.2 การออกแบบและพฒันาระบบ 

 
รูปที< 2 โครงสร้างระบบ 

 ระบบติดตามเรือประมงขนาดเลก็มีโครงสร้างระบบดงัรูปที< 2  

ประกอบด้วยส่วนของอุปกรณ์ติดตามที<ทําหน้าที< รับและเก็บข้อมูล

ตาํแหน่งของเรือตามรูปที< 3 คือ Adafruit feather M0 with LoRa module 

[9] ทาํหนา้ที<เป็นอุปกรณ์ตวัรับ-ส่งขอ้มูลระหว่างกนัผ่านสัญญาณไร้สาย 
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LoRa โดยส่งขอ้มูลค่าตาํแหน่งที<ไดรั้บจากอุปกรณ์ที<รับค่าจาก GPS คือ 

Adafruit Ultimate GPS [10] ตวัอุปกรณ์นี: จะนาํขอ้มูลพิกดัตาํแหน่งที<ได้

เก็บใน  Adafruit Adalogger [11] ขอ้มูลที<บนัทึกลงใน MicroSD card จะ

ถูกเก็บอยูใ่นลกัษณะของ Raw Data โดยขอ้มูลที<เก็บไวอ้ยูจ่ะถูกถ่ายโอน

ไปยงัอุปกรณ์เกตเวยผ์่านเครือข่ายไร้สาย LoRa ต่อไป ส่วนของอุปกรณ์

เกตเวย ์พฒันาบน Raspberry Pi 3 Model B  พร้อมตวัรับขอ้มูลจาก LoRa 

ในลกัษณะโมดูล LoRa Array ซึ< งใชชิ้ป Ra-02 ตามในรูปที< 4 ทาํหนา้ที<รับ

ขอ้มูลที<เก็บใน Micro SD card จากอุปกรณ์ติดตามผ่านเครือข่ายไร้สาย 

LoRa และนําข้อมูลที<ได้นั: นส่งต่อให้กับส่วน Server ต่อไป และส่วน 

Server ติดต่อผูใ้ชง้าน มีลกัษณะเป็นเวบ็แอปพลิเคชนัพฒันาโดยใช ้React 

Framework และใหบ้ริการอยูบ่น Cloud Server ของ Amazon Web Service 

 

 
รูปที< 3 อุปกรณ์ติดตาม (End Device) 

 
รูปที< 4 อุปกรณ์เกตเวย ์

 รูปแบบของขอ้มูลที<ใชใ้นการสื<อสารดว้ย LoRa จะมีลกัษณะ

ตามรูปที< 5 ประกอบไปดว้ย 4 ประเภทไดแ้ก่ report , boot , ack และ adv 

packet โดยที< report packet จะใชใ้นการส่งขอ้มูลวนัเวลาและพิกดัที<ตั:งที<

ไดจ้ากอุปกรณ์ติดตาม , boot packet จะใชใ้นการส่งการตั:งค่าพื:นฐานต่างๆ

ของอุปกรณ์ติดตามใหก้บัอุปกรณ์เกตเวย ์, ack packet ใชใ้นการตอบกลบั

จากอุปกรณ์เกตเวยไ์ปยงัอุปกรณ์ติดตามว่าได้รับข้อมูลแล้ว และ adv 

packet ใชใ้นการเริ<มตน้การสื<อสารระหว่างอุปกรณ์ติดตามและอุปกรณ์

เกตเวย ์

 
รูปที< 5 รูปแบบของขอ้มูลที<ใชใ้นการสื<อสารดว้ย LoRa 

 โพรโทคอลที<ใช้ในการสื<อสารระหว่างอุปกรณ์ติดตามและ

อุปกรณ์เกตเวย์ ตามรูปที<  6 โดยจะเริ< มต้นการสื<อสารกันเมื<ออุปกรณ์

ติดตามนั: นได้รับ adv packet ที< ส่งมาจากอุปกรณ์เกตเวย์ หลังจากนั: น

อุปกรณ์ติดตามจึงเริ< มส่ง report packet ให้กับอุปกรณ์เกตเวย  ์และเมื<อ

อุปกรณ์เกตเวยไ์ด้รับ ก็จะทาํการส่ง ack packet ที<มีหมายเลขที<ตรงกับ 

report packet ที<ไดรั้บนั:นให้กบัอุปกรณ์ติดตาม เป็นเช่นนี: จนจบรอบของ

การส่งขอ้มูล ในกรณีที<ไม่ได้รับ ack packet ในเวลาที<กาํหนด อุปกรณ์

ติดตามจะทาํการส่ง report packet เดิมไปใหม่อีกครั: ง 

 

 
รูปที< 6 โพรโทคอลที<ใชใ้นการสื<อสารระหวา่งอุปกรณ์ติดตามและเกตเวย ์

4. การทดสอบและผลการทดสอบ 

4.1 ทดสอบประสิทธิภาพการรับข้อมูลของอปุกรณ์เกตเวย์จาก

หลายอปุกรณ์ตดิตามพร้อมกนัใน 1 ช่วงเวลา 

 การทดลองนี: จะทดลองว่าอุปกรณ์เกตเวยส์ามารถรับขอ้มูล

พิกัดได้เป็นจาํนวนเท่าใดใน  1 ช่วงเวลา ในการทดลองได้ใช้อุปกรณ์

ติดตาม 4 ตวั โดยที<อุปกรณ์ติดตามตวัที< 1 ใชค้วามถี<ที< 430  เมกะเฮิรตซ์ 

Adafruit Feather M0  

Adafruit Ultimate GPS 

Adafruit Adalogger 

LoRa Array Module 

Raspberry Pi 3 Model B 
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อุปกรณ์ติดตามตวัที< 2 ใชค้วามถี<ที< 437  เมกะเฮิรตซ์ อุปกรณ์ติดตามตวัที< 3 

ใชค้วามถี<ที< 444  เมกะเฮิรตซ์ และ อุปกรณ์ติดตามตวัที< 4 ใชค้วามถี<ที< 450 

เมกะเฮิรตซ์ โดยจะทดลองเป็นจาํนวน 4 รอบ รอบละ 20 วนิาที มีระยะห่าง

ระหว่างอุปกรณ์ติดตามกบัอุปกรณ์เกตเวยอ์ยูที่< 50 เมตร ค่า SF ที<เลือกใช้

คือ SF12 ขอ้มูลที<ใช้จะเป็นไปตาม report packet มีขนาดขอ้มูลอยู่ที< 22 

ไบต ์ตารางที< 1 และรูปที< 7 แสดงผลสรุปประสิทธิภาพของอุปกรณ์เกตเวย์

ว่ารับขอ้มูลได้จาํนวนเท่าใด ในแต่ละรอบ และ รูปที< 8 แสดงกราฟค่า 

RSSI โดยเฉลี<ยในแต่ละช่องสญัญาณ 

ตารางที< 1 ผลการทดลองประสิทธิภาพการรับของอุปกรณ์เกตเวย ์

รอบที< จาํนวน

ขอ้มูล

ที<ส่ง

ทั:งหมด 

จาํนวนรายการที<บนัทึกได ้

 

ช่องที< 1  

430 MHz 

ช่องที< 2  

437 MHz 

ช่องที<  3 

444 MHz 

ช่องที<  4 

450 MHz 

1 18 5 3 5 5 

2 18 3 5 5 5 

3 17 5 5 5 2 

4 16 4 5 4 3 

 

 
รูปที< 7 กราฟแสดงผลการทดลองประสิทธิภาพการรับของอุปกรณ์เกตเวย ์

 
รูปที< 8 กราฟแสดงค่าเฉลี<ย RSSI ของแต่ละช่องสญัญาณ 

จากรูปที< 7 และ 8 จะเห็นไดว้า่ในช่วงเวลา 20 วนิาที สามารถที<จะรับขอ้มูล

ไดม้ากที<สุดอยู่ที< 18 รายการ แต่ละช่องสัญญาณจะสามารถรับไดเ้ฉลี<ย

ประมาณ 4 รายการต่อรอบ โดยรอบที< 4 ที<รับไดน้อ้ยเนื<องจากตวัอุปกรณ์

ติดตามที< 4 นั:นไม่ไดรั้บ ack packet จากอุปกรณ์เกตเวยจึ์งทาํใหเ้กิดการส่ง

ซํ: าเกิดขึ:นจึงไดจ้าํนวนขอ้มูลอยู่ที< 3 รายการ ในช่องสัญญาณที< 4 วดัค่า 

RSSI ในทุกช่องสญัญาณโดยประมาณอยูที่< -90 ถึง -106 dBm 

 

4.2 ทดสอบประสิทธิภาพการรับข้อมูลของอุปกรณ์เกตเวย์จาก

หลายอปุกรณ์ตดิตามพร้อมกนัด้วยระยะทางที7ต่างกนั 

 การทดลองนี: จะทดลองว่าอุปกรณ์เกตเวยส์ามารถรับขอ้มูล

พิกัดได้เป็นจาํนวนเท่าใดใน  1 ช่วงเวลา ในแต่ละระยะทางระหว่าง

อุปกรณ์ติดตาม  และ อุปกรณ์เกตเวย ์ในการทดลองไดใ้ชอุ้ปกรณ์ติดตาม 

4 ตวั โดยที<อุปกรณ์ติดตามตวัที< 1 ใชค้วามถี<ที< 430  เมกะเฮิรตซ์ อุปกรณ์

ติดตามตวัที< 2 ใช้ความถี<ที< 437  เมกะเฮิรตซ์ อุปกรณ์ติดตามตวัที< 3 ใช้

ความถี<ที< 444  เมกะเฮิรตซ์ และ อุปกรณ์ติดตามตวัที< 4 ใช้ความถี<ที< 450 

เมกะเฮิรตซ์ โดยจะทดลองเป็นจาํนวน 1 รอบ รอบละ 20 วินาที ค่า SF ที<

เลือกใชคื้อ SF12 ขอ้มูลที<ใชจ้ะเป็นไปตาม report packet มีขนาดขอ้มูลอยู่

ที< 22 ไบต ์ระยะทางที<เลือกใชใ้นการทดลองคือ 10 ,50, 100, 150, 200, 300 

แ ล ะ  500 เ ม ต ร  โ ด ย จ ะ ทํ า ก า ร ท ด ล อ ง ใ น บ ริ เ ว ณ พื: น ที< ข อ ง

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ตารางที< 2 และรูปที< 9 แสดงจาํนวนขอ้มูลที<

อุปกรณ์เกตเวยไ์ดรั้บในแต่ละช่องสัญญาณในแต่ละระยะทาง และ รูปที< 

10 แสดงกราฟค่า RSSI โดยเฉลี<ยในแต่ละช่องสญัญาณ 

ตารางที< 2 จาํนวนขอ้มูลที<อุปกรณ์เกตเวยไ์ดรั้บในแต่ละช่องสญัญาณใน

แต่ละระยะทาง 

ระยะ 

ทาง

(เมตร) 

จาํนวน

ขอ้มูล

ที<ส่ง

ทั:งหมด 

จาํนวนรายการที<บนัทึกได ้

 

ช่องที< 1  

430 MHz 

ช่องที<2  

437 MHz 

ช่องที<  3 

444 MHz 

ช่องที<  4 

450 MHz 

10 17 5 5 2 5 

50 18 3 5 5 5 

100 17 5 5 2 5 

150 16 2 4 5 5 

200 17 5 2 5 5 

300 13 2 3 3 5 

500 17 5 5 2 5 
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รูปที< 9 กราฟแสดงจาํนวนขอ้มูลที<อุปกรณ์เกตเวยไ์ดรั้บในแต่ละระยะทาง 

 

 
รูปที< 10 กราฟแสดงค่าเฉลี<ย RSSI แต่ละช่องสญัญาณในแต่ละระยะทาง 

จากรูปที< 9 และ 10 จะเห็นได้ว่าในช่วงเวลา 20 วินาที สามารถที<จะรับ

ขอ้มูลไดเ้ฉลี<ยอยูที่< 17 รายการ  ที<ระยะทาง 300 เมตร จาํนวนรายการขอ้มูล

ที<รับไดมี้อยูที่< 13 รายการ เนื<อง อุปกรณ์ติดตามตวัที<  1 เกิดการ reboot เอง

จึงทาํใหช่้องสญัญาณที< 1 รับขอ้มูลไดเ้พียง 2 รายการเท่านั:น ขณะเดียวกนั 

อุปกรณ์ติดตามตวัที< 2 และ ตวัที< 3 นั:นไม่ไดรั้บ ack packet จากอุปกรณ์

เกตเวยจึ์งทาํใหเ้กิดการส่งซํ: าเกิดขึ:นจึงไดจ้าํนวนขอ้มูลอยูที่< 3 รายการ ใน

ช่องสญัญาณที< 2 และ 3 วดัค่า RSSI ในทุกช่องสญัญาณมีค่าที<นอ้ยลงเมื<อมี

ระยะทางเพิ<มขึ:น 

 

4.3 ทดสอบนําค่าพิกัดที7บันทึกจากอุปกรณ์มาแสดงผลบนหน้า

เวบ็ไซต์โดย  ใช้ Google Maps API 

 ขอ้มูลพิกัดที<ได้จากอุปกรณ์ติดตามทั: งหมดจะจัดเก็บอยู่ใน

ฐานขอ้มูลในรูปแบบตามรูปที< 11 และจะมีการนาํค่าดงักล่าวมาแสดงผล

บนหนา้เวบ็ไซตโ์ดยใช ้Google Maps API เป็นเครื<องมือในการแสดงผล

แผนที< ในรูปแบบของเส้นทางที<อุปกรณ์ติดตามนั:นไดมี้การบนัทึกไวโ้ดย

จะแสดงผลบนแผนที<ไดใ้นช่วงเวลา 1 วนั ตามรูปที< 12 โดยที<จะสามารถ

เลือกหมายเลขของอุปกรณ์ติดตาม และ วนัที<ที<สนใจขึ:นมาแสดงเส้นทาง

บนแผนที<ได ้

 
รูปที< 11 รูปแบบขอ้มูลที<ใชใ้นเกบ็ลงในฐานขอ้มูล 

 

 
รูปที< 12 ตวัอยา่งการแสดงผลบนแผนที<บนเวบ็ไซต ์

5. สรุป 

 งานวิจัยนี: จัดทาํเพื<อสร้างระบบติดตามเรือประมงสําหรับ

ชาวประมงทอ้งถิ<นที<มีเรือประมงขนาดเลก็เพื<อจดัเก็บขอ้มูลพิกดัและเพื<อ

หลีกเลี<ยงการเกิดกรณีการประมงที<เขา้เงื<อนไขขาดการรายงาน โดยได้

พฒันาและทดสอบระบบสรุปผลไดว้่า อุปกรณ์ติดตาม อุปกรณ์เกตเวย ์

สามารถทาํงานได้ อุปกรณ์เกตเวย์สามารถที<จะรับข้อมูลจากอุปกรณ์

ติดตามหลายตวัพร้อมกนัได ้อาจมีบางรอบที<บางช่องสญัญาณมีการทาํงาน

ที<ผิดพลาดบา้ง เนื<องจาก อาจมีบางกรณีที<อุปกรณ์ติดตามไม่ไดรั้บ ack 

packet ตามที<ควร หรือ ค่าความแรงสญัญาณ RSSI ที<ต ํ<าอยูอ่าจทาํใหข้อ้มูล

สูญหายได้ ในส่วนของ server สามารถที<จะนําขอ้มูลที<ได้จากอุปกรณ์

ติดตามมาแสดงผลบนแผนที<ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  

 ผูจ้ดัทาํวิจยัมีความเห็นว่าโครงการนี: มีแนวทางที<พฒันาต่อได้

อีกหลายส่วน ไม่วา่จะเป็น การเพิ<มความเสถียรในการส่งขอ้มูลใหม้ากขึ:น 

การลดขนาดขอ้มูลที<ส่งเพื<อที<จะสามารถส่งไดม้ากขึ:นใน 1 ช่วงเวลา การ

เพิ<มค่าความแรงสญัญาณใหม้ากขึ:น 

 

 

214

ECTI-CARD 2022 “Technology for Innovator Community”



บทความวจิยั  

การประชุมวชิาการ งานวจิยัและพฒันาเชิงประยกุตค์รั: งที< 14  

14 th  ECTI-CARD 2022, Lopburi Thailand 

  

เอกสารอ้างองิ   

[1] พริมา อคัรยุทธ , สหภาพยุโรปแจกใบเหลืองเตือนไทยแก้ปม IUU 

Fishing , Jul. 22,  2015. Accessed on: Aug. 26,  2021. [Online]. 

Available: https://www.scbeic.com/th/detail/product/1436 

[2] กรมประมง , โครงการติดตั?งระบบระบุตาํแหน่งเรือประมงไทย , 

Accessed on : Aug. 26 , 2021 [Online]. Available: 
https://www.fisheries.go.th/vms/download/vms%20Brochure.pdf 

[3] Kritsada Arjchariyaphat, LoRA, LoRaWAN คืออะไร มารู้จักกันดกีว่า

, Feb. 27, 2018. Accessed on: Aug. 26, 2021. [Online]. Available: 

https://medium.com/deaware/lora-lorawan-คื ออะไร -มา รู้ จัก กัน

ดีกวา่-98d20055a4ca 

[4] “LoRa Technology” ,  Aug.  1 9 ,  2 0 2 0 .    Accessed on: Aug. 26, 

2021.[Online].Available: https://www.mostori.com/blog_detail.php 

?b_id=81 

[5] “GPS คืออะไร?” , Accessed on: Aug. 26, 2021. [Online]. 

Available: https://www.garmin.com/th-TH/aboutgps/ 

[6] A Sumarudin, W P Putra, A Rifai and A E Putra, “Small Vessel 

Tracking Based on Multi Gateway LORA for Indramayu Traditional 

Fishery”, IOP Conference Series: Materials Science and 

Engineering, vol. 850, no. 1 ,2020 

[7] A. Sagala, D. Siahaan, T. Nadeak and E. Sitorus, "Low Power - Low 

Rate Vessel Tracking System (VTS) in Territorial Waters," 2019 

International Conference of Computer Science and Information 

Technology (ICoSNIKOM), Medan, Indonesia, pp. 1-5, 2019  

[8] ปกสินธ์ วรรณฉวี. “ระบบติดตามเรือประมงขนาดเล็กอัตโนมัติ

พร้อมระบบสมุดบันทึกอิ เล็กทรอนิกส์” วิทยานิพนธ์วศ .บ . 

(คอมพิวเตอร์) , มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ , กรุงเทพฯ, 2564. 

[9] “Adafruit Feather M0 Radio with LoRa Radio Module Datasheets”            

Accessed on: Aug. 26, 2021.[Online].Available: https://cdn-

learn.adafruit.com/downloads/pdf/adafruit-feather-m0-radio-with-

lora-radio-module.pdf 

[10] “Adafruit Ultimate GPS featherwing Datasheets”    Accessed on: 

Aug. 26 ,2021.[Online].Available: https://cdn-learn.adafruit.com 

/downloads/pdf/adafruit-ultimate-gps-featherwing.pdf  

[11] “Adafruit Adalogger FeatherWing Datasheets”    Accessed on:   

Aug. 26 ,2021.[Online].Available: https://cdn-learn.adafruit.com 

/downloads/pdf/adafruit-adalogger-featherwing.pdf 

 

 

 

 

215

ECTI-CARD 2022 “Technology for Innovator Community”



 

การออกแบบระบบแจ้งเตือนไฟฟ้าดับผ่านเครือข่ายโทรศัพท์เคล่ือนที่ 
Design of a Power Outage Notification System via Mobile Network 

อบัดุลอาซิ ดอแม็ง1 ปัณณวชิญ์ ภทัร์สรณ์สิริ2 บุญเรือง วงัศิลาบัตร3 ชนัญญ์ชัย วุฒิธันยาวฒัน์4  
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบนัเทคโนโลยปีทุมวนั aziz.aseeyah@gmail.com 

 

บทคดัย่อ 

บทความน้ีนําเสนอการออกแบบระบบแจ้งเตือนไฟฟ้าดับผ่าน
เครือข่ายโทรศัพท์เคล่ือนท่ี สําหรับค่ายทหารในสามจังหวดัชายแดน
ภาคใต ้ซ่ึงประกอบดว้ยเซนเซอร์วดัแรงดนัไฟฟ้า ไมโครคอนโทรลเลอร์
สาํหรับควบคุมการทาํงานของระบบและทาํการตรวจจบัแรงดนัไฟฟ้า มา
เก็บไว้ในฐานข้อมูลและแจ้งเตือนผู ้ดูแลระบบ โดยส่งข้อมูลไปยงั
ฐานขอ้มูลออนไลน์ผ่านสัญญาณโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีดว้ยโมดูล GSM จาก
ผล ก ารทํางาน ขอ งระบ บ ท่ี นําเส น อ  พ บ ว่า ระบ บ ส าม ารถ ส่ งค่ า
แรงดนัไฟฟ้าท่ีวดัไดจ้ากเซนเซอร์และสถานะไปเก็บไวท่ี้ฐานขอ้มูลและ
แจง้เตือนผูดู้แลระบบได ้ซ่ึงในกรณีท่ีแรงดนัไฟฟ้ามีขนาดน้อยกว่า 180 
โวลตพ์บว่า ระบบทาํการ ส่งขอ้มูลไปยงัฐานขอ้มูล โดยมีการส่งขอ้ความ 
SMS และแจง้เตือนไปยงัผูดู้แลระบบ  

ค าส าคญั:  ฐานขอ้มูล ไมโครคอนโทรลเลอร์ โมดูล GSM 

Abstract 
This paper proposes a power outage notification system via 

mobile network for military bases in three southern border provinces 
which consists of voltage sensor, a microcontroller for controlling the 
operation of the system furthermore the detected parameters from the 
voltage sensors are stored in database and sent to notify the system 
administrator, and a GSM module for data transmission. The experiment 
results show that the system can send the sensor parameters to store in 
the database and notify the system administrator. In the case of the 
voltage is less than 180V, the system will send out an SMS message and 
notify the system administrator. 

Keywords: Database, Microcontroller, GSM Module 

1. บทน า 

จากสถานการณ์ความไม่สงบภายในชายแดนภาคใตข้องประเทศไทย 
เร่ิมข้ึนตั้ งแต่ปี พ.ศ . 2547 โดยกลุ่มคนบางกลุ่มท่ีมีความเก่ียวโยงกับ
ผูก่้อการร้ายนาํไปสู่การสูญเสียและความรุนแรง ทาํให้เกิดผลกระทบทาง
เศรษฐกิจและสังคมท่ีเกิดข้ึนภายใน 3 จงัหวดัชายแดนประเทศไทย และ
มาเลเซีย ไดแ้ก่ จงัหวดัยะลา ปัตตานี และ นราธิวาส โดยมีแบ่งกลุ่มปัจจยั
การเกิดผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมคือ กลุ่มประเภทอาชญากรรม 

ไดแ้ก่ อาชญากรรมประเภทขโมย โจรกรรมยานพาหนะ การลอบวางเพลิง
ฆาตกรรม และการลอบวางระเบิด เป็นต้น เป็นเหตุท่ีทาํให้เกิดความ
สูญเสียต่อเศรษฐกิจ และความมัน่คงของประเทศ [1] ดว้ยเหตุดงักล่าวทาํ
ให้รัฐบาลส่งกาํลงัทหารและเจา้หนา้ท่ี ในการสนบัสนุนและรักษาความมัง่
คงของประเทศ จากงานการวิจยัสําหรับแนวทางการเตรียมความพร้อม
ของทหารท่ีตอ้งไปปฏิบติัหน้าท่ีในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้โดยทหารท่ี
ปฎิบติังานตอ้งพบกบัความเส่ียงและอนัตรายจากการผูก่้อการร้ายและมี
การวางยุทธศาสตร์เตรียมความพร้อมของผู ้ท่ีปฏิบัติงาน ได้แก่ ความ
พร้อมทางร่างกาย ความพร้อมดา้นสติปัญญา ความพร้อมดา้นจิตใจ ความ
พร้อมด้านส่ิงแวดล้อม [2] ค่ายทหารท่ีเป็นเป้าหมายในการโจมตีตั้งอยู่
บริเวณชายขอบ และพ้ืนท่ีสีแดงท่ีมีความห่างไกลจากเมืองจึงมีความเส่ียง
สูงจากการท่ีกระแสไฟฟ้าดบัหรือถูกตดักระแสไฟฟ้า ทาํให้ไม่สามารถส่ง
กาํลงัช่วยเหลือได้ทนัท่วงที จึงเป็นโอกาสในการก่อเหตุร้ายข้ึน รวมถึง
ผลกระทบต่อเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าภายในค่าย ดงันั้นระบบการเฝ้าระวงัไฟฟ้าดบั
สามารถทาํให้ส่วนกลางรับทราบและเตรียมการสนบัสนุนและช่วยเหลือ
ค่ายท่ีเกิดเหตุได้ทนัท่วงที รวมถึงการแจง้การไฟฟ้าทาํการแก้ไขได้โดย
เร่งด่วน ซ่ึงในปัจจุบนัไดมี้การพฒันาเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตของสรรพส่ิง
มาอย่างต่อเน่ืองสําหรับการออกแบบการพัฒนาอุปกรณ์ต่างๆ เป็น
เครือข่ายและสามารถทาํการประมวลผล การทาํงาน การติดตามผลการ
ทาํงานของขอ้มูล ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต โดยใช้เทคโนโลยียูบีควิตสั 
(Ubiquitios Technology) ในการเช่ือมโยงระบบเครือข่ายการใช้งานจาก
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือให้เขา้ถึงในทุกสถานท่ีและทุกเวลาในการใช้
งานผ่านเคร่ือข่ายอินเตอร์เน็ต มีลักษณะการใช้งานคือ การเช่ือมต่อกับ
เครือข่าย ซ่ึงผูใ้ช้งานสามารถใช้งานอุปกรณ์ดงักล่าวไดโ้ดยตรง และการ
ใช้งานสามารถปรับเปล่ียนได้ตามบริบทของผูใ้ช้งาน โดยเทคโนโลยี
ดงักล่าวประกอบดว้ยองค์ประกอบการส่ือสารขอ้มูลดว้ยเทคโนโลยี OSI 
ในการเช่ือมต่อขอ้มูลและการติดต่อส่ือสารดว้ยการออกแบบรูปแบบการ
ส่ือสาร(Topology) ให้สอดคล้องและเป็นไปตามความตอ้งการในใช้งาน 
ได้แก่ การนําสัญญาณท่ีรับจากวตัถุมาประมวลผล และทาํการเช่ือมโยง
ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตไปยงัเกตเวย ์ท่ีมีการติดตั้งเคร่ืองมืออินทิเกรต
สาํหรับการรวบรวมขอ้มูลดว้ยโปรโตคอล สําหรับการแสดงผลและการ
ส่งขอ้มูลนั้นจะอยูใ่นส่วนของแอพลิเคชัน่เพ่ือตอบสนองการทาํงานของ
ผูใ้ช้งาน[3-4] ในการพฒันาเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตของสรรพส่ิงไดมี้การ
นาํเซนเซอร์ และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงโปรโตคอลการส่ือสาร
ระหว่างอุปกรณ์ เช่น Wi-fi, Bluetooth, 3G 4G/LTE 5G และ Zigbee เป็น
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ตน้ ข้ึนอยูก่บัลกัษณะพ้ืนท่ีการนาํไปใช้งานของระบบท่ีออกแบบ ในการ
ออกแบบและพฒันาระบบอินเตอร์เน็ตของสรรพส่ิงดว้ยการนาํเซนเซอร์
เพื่อใช้ตรวจจบัและการแปลงสัญญาณให้เป็นสัญญาณทางไฟฟ้า เพ่ือส่ง
สัญญาณให้กับไมโครคอนโทรลเลอร์สําหรับทาํการประมวลผลและ
เช่ือมต่ออินเตอร์เน็ต สาํหรับการพฒันาทางดา้นการเกษตร อินเทอร์เน็ต
อุตสาหกรรม (Industrial Internet) เมืองอจัฉริยะ (Smart City) ระบบการ
บริการสาธารณูปโภคอจัฉริยะ (Smart Utilities) และระบบข้อมูลกลาง 
(Big Data) เป็นต้น โดยมีรายงานการวิจัยท่ีนําเสนอการใช้งาน  GSM 
Modul สําหรับการเช่ือมต่ออินเตอร์เน็ตสําหรับการออกแบบและพฒันา
ระบบอินเตอร์เน็ตของสรรพส่ิงอย่างต่อเน่ือง ดังน้ี เทคโนโลยีในการ
ตรวจสอบปศุสตัว ์โดยการนาํเซนเซอร์มาตรวจหาโอกาสสาํหรับการผสม
พนัธ์ุของโคนม ด้วยการใช้เซนเซอร์ตรวจจบัการเคล่ือนไหวของโคนม 
และประมวลผลด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์และส่งข้อมูลอัตราการ
เคล่ือนไหวผ่านเครือข่าย LoRaWAN สําหรับการเพ่ิมประสิทธิภาพและ
การลดตน้ทุนในการเล้ียงโคนม [5] และการนาํโมดูล GSM มาใช้ในการ
ส่ ง ข้ อ มู ล อ อ น ไ ล น์ ไ ป ย ัง ฐ า น ข้ อ มู ล อ อ น ไ ล น์ ผ่ า น สั ญ ญ า ณ
โทรศพัท์เคล่ือนท่ีในการติดตามนก เพ่ือให้ทราบถึงพิกัดตาํแหน่งและ
เส้นทางการอพยพและการถูกคุกคามของนก[6] และแสดงผลการติดตาม
นกผ่านเวบ็ไซด์ ทั้งน้ีการออกแบบระบบดว้ยอินเตอร์เน็ตของสรรพส่ิงได้
มีการนาํมาใชง้านอยา่งแพร่หลาย และมีประสิทธิภาพ 

จึงเป็นท่ีมาของการวิจยัสําหรับการออกแบบระบบแจง้เตือนไฟฟ้า
ดบัผ่านเครือข่ายโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี ดว้ยการนาํเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตของ
สรรพส่ิงมาประยกุตใ์ช้การออกแบบระบบการเฝ้าระวงัและการแจง้เตือน 
เม่ือไฟฟ้ากระแสไฟฟ้าท่ีใช้ภายในค่ายทหารดับ โดยระบบท่ีออกแบบ
ประกอบดว้ยการนาํเซนเซอร์วดัแรงดนัไฟฟ้า สําหรับทาํการวดัสัญญาณ
แรงดนัไฟฟ้ามาทาํการประมวลดว้ยไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino UNO 
และทาํการส่งขอ้มูลผ่านโมดูล GSM เพ่ือทาํการส่งขอ้มูลแบบเซลลูลาร์
สาํหรับการเช่ือมต่ออินเตอร์เน็ตผ่านโปรโตคอล MQTT สําหรับการเก็บ
ขอ้มูลลงในฐานขอ้มูล แสดงผลการทาํงานดว้ยเวบ็ไซด์ท่ีสามารถเปิดผ่าน
เว็บบราวเซอร์ และการส่ง SMS แจง้เตือนไปยงัโทรศพัท์เคล่ือนท่ีตามท่ี
ไดอ้อกแบบ แสดงไดด้งัรูปท่ี 1  

SMS

เ ้าระวัง

เฝ้าระวงั

เฝ้าระวงั

เฝ้าระวงั

เฝ้าระวงั

ZMPT101B 

Arduino UNO

SIM808

INTERNET

Website

 
รูปท่ี 1 แผนผงัการออกแบบงานวิจยั 

2. การออกแบบงานวจิยั 
การออกแบบการออกแบบระบบแจง้เตือนไฟฟ้าดบัผ่านเครือข่าย

โทรศพัทเ์คล่ือนท่ี มีวตัถุประสงคเ์พื่อเป็นการเฝ้าระวงัระดบัแรงดนัไฟฟ้า

ท่ีใช้งาน และการแจง้เตือนเม่ือกระแสไฟฟ้าดบัระหว่างการใชง้านภายใน
ค่ายทหารหรือสถานีตรวจท่ีห่างไกล โดยระบบท่ีนาํเสนอประกอบดว้ย 2 
ส่วนคือ ระบบการส่งขอ้มูลการตรวจวดัสัญญาณแรงดนัไฟฟ้า และระบบ
ฐานข้อมูล ในส่วนของการออกแบบระบบการส่งข้อมูลการตรวจวดั
สัญญาณแรงดันไฟฟ้าประกอบด้วยส่วนท่ีเป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 
ได้แก่ โมดูลเซนเซอร์วดัแรงดันไฟฟ้าแบบเฟสเด่ียว สําหรับตรวจจับ
แรงดันไฟฟ้ า ทําการแปล งสัญ ญ าณ ไฟฟ้าและส่งสัญ ญ าณ ให้กับ
ไมโครคอนโทรลเลอร์  Arduino UNO ทําการประมวณผลของระดับ
แรงดนัไฟฟ้า เพ่ือส่งไปยงับอร์ด SIM808 ท่ีเป็น Module GSM ทาํหน้าท่ี
ในการเช่ือมต่ออินเตอร์เน็ต เม่ือแรงดันไฟฟ้ามีขนาดตํ่ากว่า 180 โวลต์
ระบบทาํการแจง้เตือนบนโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีผา่น SMS  และเวป็บราวเซอร์
ของผู ้ดูแลระบบ การออกแบบระบบประกอบด้วย โมดูล ZMPT101B 
สําหรับตรวจวดัแรงดันไฟฟ้าเฟสเด่ียว ท่ีสามารถรองรับแรงดันไฟฟ้า
กระแสสลบัตั้งแต่ 80 ถึง 260 โวลต ์ความถ่ี 50 เฮิรต ์โดยสญัญาณเอาทพ์ุท
ในรูปแบบสัญญาณอนาลอก ให้แรงดันมีขนาด 5 โวลต์ สําหรับการ
เช่ือมต่อกับพอร์ต ADC ของไมโครคอนโทรเลอร์ สามารถปรับขนาด
แรงดนัเอาทพ์ุตไดจ้ากค่าความตา้นทาน R1 และ R2 สญัญาณแรงดนัไฟฟ้า
ท่ีไดจ้ากการวดัจะถูกแปลงจากสัญญาณอนาลอกเป็นสญัญาณดิจิตอล และ
ทาํการประมวลผลด้วยไมโครคอนโทรเลอร์เพ่ือทาํการตรวจสอบระดบั
แรงดนัไฟฟ้าและส่งขอ้มูลให้กบัโมดูล SIM808 สาํหรับการส่งขอ้มูลผ่าน
เครือข่ายโทรศพัท์เคล่ือนท่ี ด้วยชุดคาํสั่ง AT Command ผ่านการบริการ
ข้อมูลแบบออนไลน์ การส่งข้อมูลผ่านข้ึนแพลตฟอร์มเว็บโฮสต้ิงด้วย
โปรโตคอล MQTT ซ่ึงขั้นตอนการออกแบบการทํางานของระบบท่ี
นําเสนอ จะทาํการรับสัญญาณแรงดันไฟฟ้าจากจุดทดสอบขนาด 220 
โวลต ์มาทาํการประมวลผลและส่งขอ้มูลไปท่ีฐานขอ้มูล และทาํการแจง้
เตือนเม่ือแรงดนัไฟฟ้ามีขนาดตํ่ากว่าหรือเท่ากบั 180 โวลต ์โดยแจง้เตือน
ไปท่ีผูใ้ช้งาน และ SMS เพ่ือให้ผูท่ี้ปฎิบติังานได้เตรียมเฝ้าระวงั แสดง
แผนภาพการทาํงานในการออกแบบดงัรูปท่ี 2 

ในการออกแบบระบบฐานข้อมูลสําหรับการใช้งานผ่านเว็ป
บราวเซอร์ และฐานขอ้มูล โดยใช้โปรแกรม Apache Server สําหรับการ
ดาํเนินการสคิปตบ์นเซิร์ฟเวอร์ดว้ย PHP เป็นภาษาสคิปคใ์นการออกแบบ
เว็บไซด์และเช่ือมต่อกับระบบจัดการฐานข้อมูล MySQL ในเคร่ือง
เซิร์ฟเวอร์ในการควบคุมการส่ือสารระหว่างระบบตรวจวดัแรงดนัไฟฟ้าท่ี
ออกแบบ โดยการทาํงานของระบบประกอบดว้ยส่วนของไคลแอนต ์เป็น
การแจง้เตือนขอ้มูล แสดงผล การยืนยนัผูใ้ช้งานผ่านโปรโตคอล HTTP 
ซ่ึงการออกแบบโครงสร้างการทาํงานในฐานขอ้มูลแสดงในรูปท่ี 3 เม่ือ
ผูใ้ช้งานเขา้สู่ระบบจะตอ้งทาํการยืนยนัตวัตนด้วยการล็อกอินผ่านระบบ
ออนไลน์ และกรอกรหัสลับ เพ่ือป้องกันการโจรกรรมข้อมูลในระบบ 
ทั้งน้ีผูใ้ช้งานจาํเป็นตอ้งลงทะเบียนโดยการกรอกขอ้มูลส่วนบุคคลและ
รหัสผ่านของสมาชิกให้กบัผูดู้แลระบบ ซ่ึงผูดู้แลระบบจะเป็นผูก้าํหนด
สิทธิการใช้งานของสมาชิก เม่ือผูใ้ช้งานไดเ้ขา้สู่ระบบจะสามารถดูขอ้มูล
การทาํงานของระบบการเฝ้าระวงัแรงดนัไฟฟ้า ประกอบด้วย วนัท่ี เวลา 
แรงดนัไฟฟ้า และสถานะการแจง้เตือนของระบบ ในกรณีท่ีแรงดนัไฟฟ้า
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มีขนาดตํ่ ากว่า 180 โวลต์ระบบจะแสดงสถานะเฝ้าระวงั เป็นสีแดง 
ในขณะท่ี เกิดเหตุการณ์ดังกล่าว ระบบจะทําการส่งข้อความไปย ัง
โทรศพัทมื์อถือของผูใ้ชง้านท่ีลงทะเบียนอีกดว้ย   

        

            = V

                  

SMS
Web

           

V 180V
NO

YES

 
รูปท่ี 2 แผนภาพการออกแบบการทาํงานของระบบวดัแรงดนัไฟฟ้า 

 

        

           

Username 
Password

             
    login

                     

                   
              

                       

 
รูปท่ี 3 โครงสร้างการทาํงานของระบบฐานขอ้มูล 

3. ผลการทดสอบ 
ในบทความวิจยัน้ีนาํเสนอการออกแบบระบบแจง้เตือนไฟฟ้าดับ

ผ่านเครือข่ายโทรศพัท์เคล่ือนท่ี ประกอบด้วย 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนการ
ออกแบบระบบการตรวจวดัแรงดนัไฟฟ้า และ ส่วนการออกแบบระบบ
ฐานขอ้มูล ในการจาํลองการทดสอบประสิทธิภาพการทาํงานของระบบ
ด้วยการป้อนแหล่งจ่ายไฟฟ้าท่ีมีแรงดันไฟฟ้าขนาด  240 โวลต์ โดย
กาํหนดค่าแรงดนัไฟฟ้าคือ 220, 185, 180 175 และ 110 โวลต์ตามลาํดับ 
เพื่อทาํสอบการทาํงานของระบบ ซ่ึงผลการทดสอบแสดงไดด้งัตารางท่ี 1 

ตารางท่ี1 แสดงผลการทดสอบระบบการวดัแรงดนัไฟฟ้า 
แรงดนัไฟฟ้า (V) ผลการทาํงานในระบบ ขอ้ความ SMS 

220V 
185 
180 
175 
110 

แสดงค่าปกติ 
แสดงค่าปกติ 

เฝ้าระวงั 
เฝ้าระวงั 
เฝ้าระวงั 

- 
- 

ส่ง SMS 
ส่ง SMS 
ส่ง SMS 

จากตารางท่ี 1 พบว่า เม่ือปรับระดบัแรงดนัไฟฟ้าให้มีขนาดตํ่ากว่า
หรือเท่ากับ 180 โวลต์ ระบบจะทําการแจ้งเตือนผ่านข้อความ SMS ท่ี
ลงทะเบียนในระบบและแสดงผลผ่านเว็บไซต์ แสดงได้ดงัรูปท่ี 4 และ5 
ตามลําดับ สําหรับการทาํงานในระบบฐานข้อมูลในการเข้าใช้งานใน
ระบบจะตอ้งทาํการกรอกขอ้มูลผูใ้ช้งานและรหัสท่ีผ่านการอนุญาตจาก
ผูดู้แลระบบแสดงดงัรูปท่ี 6 ซ่ึงการเขา้ใชง้านในระบบจะถูกบนัทึกการใช้
งานและแสดงให้กับผูดู้แลระบบเท่านั้น ประกอบด้วย ช่ือผูใ้ช้งาน ช่ือ-
นามสกุล หน่วยงาน วนัท่ีและเวลาท่ีเขา้ใช้งาน รวมถึงกรณีการเขา้ใช้งาน
โดยไม่ผา่นการลงทะเบียนในระบบหรือกรอกขอ้มูลไม่ตรงตามเง่ือนไขท่ี
กาํหนด แสดงไดด้งัรูปท่ี 7 
 จากการทดสอบประสิทธิภาพการทํางานของระบบฐานข้อมูล
สามารถแสดงได้ดังตารางท่ี 2 ผลการทดสอบพบว่า ระบบฐานข้อมูลท่ี
ออกแบบสามารถทาํงานได้ครบตามเง่ือนไขและมีความปลอดภยัในการ
เข้าถึงข้อมูล เน่ืองจากระบบประกอบด้วยการตรวจสอบผู้ใช้งานและ
รหัสผ่าน รวมถึงรหัสลับท่ีออกแบบเพ่ือป้องกันการโจรกรรมข้อมูล 
นอกจากน้ีระบบสามารถตรวจสอบการใช้งานของผูใ้ช้งานสําหรับการ
รายงานผลและตรวจสอบการทาํงานของผูดู้แลระบบ  

ตารางท่ี 2 ผลการทดสอบการทาํงานของระบบฐานขอ้มูล 
องคป์ระกอบ ผลการทดสอบ 

การแสดงผลขอ้มูลผา่นเวป็
บราวเซอร์ 

-Internet Explorer, Mozilla Firefox, 
Google Chrome 

การจดัการสมาชิกในระบบ -ผูดู้แลสามารถปรับแกไ้ข เพ่ิม ลบ และ
ตรวจสอบขอ้มูลสมาชิกในระบบได ้
-สามารถตรวจสอบการใชง้านในระบบ 

ระบบการ login -ระบบสามารถเขา้ใชง้านเฉพาะผูท่ี้ไดรั้บ
การอนุญาตจากผูดู้แลระบบเท่านั้น และ
ตอ้งกรอกรหสัลบัให้ตรงตามเง่ือนไข 

NO 

YES 
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รูปท่ี 4 การแสดงผลการแจง้เตือนผา่น SMS   

 

 
รูปท่ี 5 แสดงผลการทาํงานในเวบ็ไซต ์

 

 
รูปท่ี 6 แสดงหนา้ Log-in 

 

 
รูปท่ี 7 แสดงระบบการบนัทึกการทาํงานของระบบ 

4. บทสรุป 
การออกแบบพฒันาระบบเฝ้าระวงัและแจง้เตือนแรงดนัไฟฟ้าท่ี

นาํเสนอ ประกอบด้วยการออกแบบระบบการเฝ้าระวงัและแจง้เตือนจาก
การวดัแรงดนัไฟฟ้า และการออกแบบระบบฐานขอ้มูล สาํหรับผูมี้สิทธิใช้
งานเท่านั้น โดยส่วนของระบบการแจง้เตือนและบนัทึกการทาํงานของ
ขอ้มูลในระบบฐานขอ้มูลผ่านอินเตอร์เน็ตด้วยการเช่ือมต่ออินเตอร์เน็ด 
ผ่าน โมดูล  GSM ซ่ึ งใน งาน วิจัยท่ี นําเส นอป ระกอบ ด้วย โมดูล วัด
แ ร ง ดั น ไ ฟ ฟ้ า  แ ล ะ ส่ ง สั ญ ญ า ณ ไ ป ทํ า ก า ร ป ร ะ ม ว ล ผ ล ด้ ว ย
ไมโครคอนโทรลเลอร์ เช่ือมต่ออินเตอร์เน็ตด้วยโมดูล SIM808 โดยทาํ
การเก็บค่าแรงดนัไฟฟ้าดว้ยฐานขอ้มูล MySQL  ในกรณีท่ีแรงดนัไฟฟ้ามี
ขนาดตํ่ากว่าหรือเท่ากบั 180 โวลต์ ระบบจะทาํการแจง้เตือนด้วยการส่ง 
SMS และแจง้เตือนในผ่านเวบ็ไซด์  โดยผลการทดสอบประสิทธิภาพการ
ทาํงานของระบบท่ีออกแบบพบว่า ระบบท่ีออกแบบสามารถแจง้เตือน 
การเก็บค่าแรงดนัไฟฟ้า และการใช้งานระบบฐานข้อมูลตามเง่ือนไขท่ี
ออกแบบอยา่งมีประสิทธิภาพและปลอดภยั โดยมีแนวทางในการพฒันา
ในการออกแบบระบบแสดงเวลาการทาํงานเคร่ืองสาํรองไฟฟ้า  
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การพฒันาวงจรปรับแต่งสัญญาณของเซ็นเซอร์วัดระยะทาง LVDT บนพ้ืนฐาน FPAA 

A Development of LVDT Demodulator Circuit Based on FPAA chip 
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บทคัดย่อ 

บทความน้ีน าเสนอการสร้างวงจรปรับแต่งสัญญาณ (Demodulator 
Circuit) ของหมอ้แปลงผลต่างความเหน่ียวน าแบบเชิงเส้น (LVDT) วงจร
ใช้ ห ลั ก ก าร แบ บ อั ต ร า ส่ วน บ น พื้ น ฐ าน ข อ ง ชิ พ  FPAA (Filed 
Programmable Analog Array) เพียงตัวเดียว ภายในวงจรประกอบด้วย 
วงจรรวมสัญญาณ วงจรหาร และวงจรกรองความถ่ีต ่าผ่าน ฟังก์ชัน่บล๊อค
ของวงจรสามารถเลือกจาก  Configurable Analogue Modules (CAMs) 
ของ FPAA ผ่านโปรแกรม AnadigmDesigner2 สัญญาณไฟตรงท่ี
เอาต์พุตมีการเปล่ียนแปลงตั้งแต่ -2.43 ถึง +2.2 ท่ีความถ่ีทดสอบ 2.5 kHz 
ตามการเคล่ือนท่ีของแกน -3 มม. ถึง +2.8 มม. ผลการจ าลองการท างาน
สัญญาณไฟตรงมีความไม่เป็นเชิงเส้น  =0.27%  

ค าส าคัญ: FPAA, LVDT, วงจรปรับแต่งสัญญาณ 

Abstract 
This paper presents demodulator circuit for LVDT based on the 

field programmable analog array is implemented. The proposed circuit 
uses ratio matrix method and employs single CMOS Field 
Programmable Analog Array (FPAA) device. It consists of summing 
amplifier, divider circuit, and lowpass filter. The functional elements of 
the demodulator circuit are realized by employment of the available 
Configurable Analogue Modules (CAMs) of the FPAA AN231E04 from 
AnadigmDesigner2. Thus, direct current (DC) voltage between -2.43 
and +2.3 at 2.5 kHz proportional to displacement -3 mm until +2.8 mm 
are outputted. Results show that displacement sensor nonlinear error is  
= 0.27 % 

Keywords:  FPAA, LVDT, Demodulator Circuit 

1. บทน า 

LVDT เป็นเซ็นเซอร์ชนิดหน่ึงท่ีมีความแม่นย  าในการวดัต าแหน่ง 
ลกัษณะของการต่อสายภายนอกแบ่งได้ 2 แบบ คือการต่อแบบ 4 สาย

เรียกว่าแบบเปิด (Open Wire) และการต่อสายแบบ 5 สายเรียกว่าแบบ
อัตราส่วน (Ratio matrix Wire) [1-6] ซ่ึงทั้ ง 2 แบบจะต้องป้อนแรงดัน
กระตุ้น (Excitation Voltage) เป็นสัญญาณไซนูซอยด์ความถ่ีระดับกิโล
เฮิร์ตส าหรับแกนเหล็กไปจนถึงความถ่ีระดับร้อยกิโลเฮิร์ตส าหรับแกน
เหน่ียวน าเฟอร์ไรต์ให้กับขดลวดปฐมภูมิ นั่นคือ สนามแม่เหล็กจะ
เหน่ียวน าไปท่ีขดลวดทุติยภูมิทั้ง 2 ชุด ให้เกิดความถ่ีเดียวกนักับแรงดัน
กระตุน้ แต่สัญญาณเอาต์พุตจะมีขนาดท่ีเปล่ียนแปลงไปตามการเคล่ือนท่ี
ของแกนเหน่ียวน าและมีเฟสของสัญญาณไซนูซอยด์ท่ีแสดงถึงการ
เคล่ือนท่ีของแกนเหน่ียวน า ก่อนท่ีจะน าสัญญาณเอาต์พุตของ LVDT ไป
ใชง้าน จ าเป็นตอ้งมีการปรับแต่งสัญญาณให้อยู่ในรูปสัญญาณไฟตรง ซ่ึง
การปรับแต่งสัญญาณน้ีจะใชว้งจรดีมอดูเลเตอร์ 

ท่ีผ่านมาไดมี้การน าเสนอวงจรดีมอดูเลเตอร์ ส าหรับ LVDT อยู่สอง
วิธีคือ การดีมอดูเลตแบบซิงโครนัส [7] และแบบอตัราส่วน [8] ถึงแมว่้า
วงจรแปลงสัญญาณโดยกา ร ดี ม อ ดูเ ล ต แ บ บซิงโครนสัจะสะดวกใน
การใช้งาน เน่ืองจากมีวงจรรวมส าเร็จรูปขายตามท้องตลาดแต่ตอ้งอาศยั
สัญญาณไซนูซอยด์ท่ีมีความสมพงศท์ุกประการกบัแรงดนักระตุน้ในการ
แปลงสัญญาณ นอกจากน้ียงัมีวงจรแปลงสัญญาณอีกประเภทหน่ึงท่ีอาศยั
ตวัประมวลผลสัญญาณดิจิทลั [9] สามารถชดเชยความต่างเฟสระหว่าง
แรงดันกระตุ้นและสัญญาณจาก LVDT โดยไม่ต้องท าการปรับจูนจาก
ภายนอก แต่มีขอ้เสียคือ โครงสร้างของวงจรมีความยุ่งยากซับซ้อนอีกทั้ง
ยงัต้องการวงจรกรองความถ่ีจ านวนมากเพื่อก าจดัฮาร์มอนิกส์อนัดบัสูง
เน่ืองจากอินพุตเป็นสัญญาณ ส่ี เห ล่ียม ส าหรับการดีมอดูเลตแบบ
อตัราส่วนพบว่าตามท้องตลาดมีไอซีของ Analog Devices เบอร์ AD 598 
และ AD 698 [10] ทั้งสองเบอร์สามารถป้อนแรงดนักระตุ้นท่ีฝ่ังปฐมภูมิ
ความถ่ีตั้งแต่  20 Hz ไปจนถึง 20 kHz และจะให้เอาต์พุตเป็นแรงดันไฟ
ตรง อย่างไรก็ตามไอซีเบอร์น้ีตอ้งการโครงข่ายอุปกรณ์ RC ภายนอกมา
ต่อนอกชิพเพื่อแกปั้ญหาเร่ืองความลา้หลงัของเฟส (Phase Lag) 

บทความวิจัยน้ีได้น าเสนอการพัฒนาวงจรดีมอดูเลตแบบอัตรา
ส่วนบนชิพพื้นฐาน FPAA ท่ีปราศจากการต่ออุปกรณ์พาสซีฟจาก
ภายนอก ปรับจูนค่าไดง้่ายผ่านโปรแกรม AnadigmDesigner2 ท าให้ได้
สัญญาณไฟตรงท่ีเปล่ียนแปลงตามการเคล่ือนท่ีของแกนเหน่ียวน า 
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2. หม้อแปลงผลต่างความเหนีย่วน าแบบเชิงเส้น 
หมอ้แปลงผลต่างความเหน่ียวน าแบบเชิงเส้นหรือ Linear Variable 

Differential Transformer (LVDT) เป็นอุปกรณ์ ท่ีสามารถวัดระยะการ
เคล่ือนท่ีช่วงสั้น ๆ ได ้ถูกน าไปประยุกต์ใชง้านอย่างกวา้งขวางทั้งในทาง 
อุตสาหกรรม และอุปกรณ์ทางการทหาร ตวัอย่างการน า LVDT ไปใชใ้น
ระบบการวดั เช่น การวดัค่าระยะทาง ต าแหน่ง ระดบั การไหล แรง และ
แรงดัน  เป็ นต้น  เน่ื องจ ากค่ าความละ เอี ยด  (resolution) ความไว 
(sensitivity) ความแม่นย  า (accuracy) และเสถียรภาพ (stability) ในการ
ท างานสูง มีค่าความเป็นเชิงเส้น (linearity) ท่ีดีในช่วงปฏิบติัการ 

โครงสร้างภายในประกอบดว้ยแกนเหน่ียวน า ขดลวดฝ่ังปฐมภูมิและ
ขดลวดฝ่ังทุติยภูมิ  ขดลวดฝ่ังปฐมภูมิจะวางอยู่ตรงกลางระหว่างขดลวด
ทุติยภูมิทั้งสองอยา่งสมมาตรทั้งฝ่ังซา้ยมือและฝ่ังขวามือดงัรูปท่ี 1 (ก) 

r0
ri

m mb
d d

l1 l2

La

Primary

Moving Core

Secondary I
S1

Secondary II
S2  

(ก) 

M
o

v
in

g
 C

o
re

l

vS1

vS2

vex vd

 

(ข) 

 
(ค) 

รูปท่ี 1 LVDT: (ก) โครงสร้างภายใน (ข) วงจรสมมูล (ค) อปุกรณ์จริง 

วงจรสมมูลของหมอ้แปลงผลต่างความเหน่ียวน าแบบเชิงเส้นแสดง
ดังรูป ท่ี  1 (ข) จากรูปจะเห็นได้ว่าหากให้แรงดันกระตุ้น มีค่ าเป็น 

sinex ex exv V t= ป้อนให้ท่ีฝ่ังขดลวดปฐมภูมิ จะท าให้ท่ีขดลวดฝ่ัง
ทุติยภูมิทั้งสองเขียนเป็นสมการไดด้งัน้ี 
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โดยท่ี 

vS1  คือ แรงดนัท่ีขดลวดทุติยภูมิ S1 
vS2  คือ แรงดนัท่ีขดลวดทุติยภูมิ S2 
vex  คือแรงดนักระตุน้ 
b   คือความยาวของขดลวดปฐมภูมิ 
m  คือ ความยาวของขดลวดทุติยภูมิ 
La คือ ความยาวของแกนเหน่ียวน า    

      d   คือช่องว่างระหว่างขดลวดปฐมภูมิและขดลวดทุติยภูมิ 
     ZP  คืออิมพีแดนซ์ของขดลวดปฐมภูมิ 
    L1  คือ ระยะท่ีแกนเหน่ียวน าเคล่ือนท่ีไปในขดลวดทุติยภูมิ S1,  
   L2  คือ ระยะท่ีแกนเหน่ียวน าเคล่ือนท่ีไปในขดลวดทุติยภูมิ S2. 

จากหลกัการท างานของหม้อแปลงผลต่างความเหน่ียวน าแบบเชิง
เส้น ท่ีก ล่าวมาแล้วในข้างต้น ก าหนดให้แรงดันกระตุ้น มีค่ าเป็น                      

sinex ex exv V t=  ป้อนให้ท่ีขดลวดปฐมภูมิของหม้อแปลงผลต่าง
ความเหน่ียวน า (LDVT) และขดลวดทุติยภูมิทั้งสองมีการต่อแบบอนุกรม
ในทิศตรงกันข้ามจะท าให้เกิดแรงดัน Vs1 และ Vs2 มีค่าเท่ากับแรงดัน
ผลต่าง Vd ท่ีแปรค่าไปตามระยะของแกนเหน่ียวน าเคล่ือนท่ีไปตามระยะ l 
เป็นดงัสมการ  

1 2 1 2( sin sin )d s s ex exv v v A t A t = − = −   (3) 
เม่ือน าสัญญาณเอาต์พุตมาผ่านวงจรดีมอดูเลเตอร์ตามเทคนิคแบบ
อตัราส่วน [10] จะเขียนเป็นสมการไดด้งัน้ี 
 

1 2 1 2
mod

1 2 1 2 1 2

( sin sin )

( sin sin )

s s d ex ex
d

s s s s ex ex

v v v A t A t
v G G G

v v v v A t A t

 

 

− −
= = =

+ + +

 (4) 

สมมติให้ 
1 1.5A = , 

2 0.5A = จะได ้ 1sind exv t=   จากสมการท่ี 
(4) สามารถเขียนใหมไ่ดด้งัน้ี  

 
mod

1 2

1sin 1

2sin 2

d
d

s s

v t
v G G G K

v v t




= = = =

+
 (5) 

โดยท่ี G คืออตัราขยาย และ K คือค่าคงท่ีไฟตรงท่ีไดน้ัน่เอง 

3. ชิพโปรแกรมฟิลด์แถวล าดบัแบบอนาลอ็ก (FPAAs) 
บริษัท Anadigm [11-12]  ได้ท าการผลิตชิพโปรแกรมฟิลด์แถว

ล าดบัแบบอนาล็อก (Field Programmable Analog Arrays : FPAAs) เบอร์ 
AN231E04 ท างานภายใต้เทคโนโลยีตวัเก็บประจุแบบสวิตซ์ เพื่อใช้ใน
การประมวลผลสัญญาณทางแอนะล็อกท่ีมีความยดืหยุน่ในการใชง้านเม่ือ
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ตอ้งการเปล่ียนฟังก์ชัน่การท างาน ภายในตวัจะประกอบดว้ย 7 แอนะล็อก 
I/O และฟังก์ชั่นบล็อกหรือเรียกอีกอย่างว่า CAB (Configurable Analog 
Block) จ านวน 4 ตวัดงัรูปท่ี 2 ซ่ึงในแต่ละ CAB จะมีออปแอมป์จ านวน 2 
ตวัท างานท่ีความถ่ี 50 MHz วงจรเปรียบเทียบสัญญาณ 1 ตวั และค่าความ
จุท่ีสามารถโปรแกรมไดจ้ านวน 8 ตวั  

 
รูปท่ี 2 สถาปัตยกรรมภายใน FPAA 

4. การพฒันาวงจรปรับแต่งสัญญาณโดยใช้ FPAA 
บทความน้ีใช้ FPAA (AN231E04-Anadigm) เป็นอุปกรณ์หลักใน

การสร้างและใช้โปรแกรม AnadigmDesigner2 ในการจ าลองผลการ
ท างาน  วงจรปรับแต่งสัญญาณประกอบไปด้วยวงจรรวมสัญญาณ
(SumDiff) จ านวน 2 วงจร วงจรหาร (Divider) 1 วงจร และวงจรกรอง
ความ ถ่ีต ่ าผ่ าน (FilterBilinear) 1 วงจร  โดยท าการ เลือกอุปกรณ์ จาก 
Configurable Analogue Modules (CAMs) และตั้ งค่ าแต่ละฟั งก์ชั่นตาม ท่ี
ปรากฏในตารางท่ี 1  จากรูปท่ี 3 สัญญาณแรงดนัอินพุตจากขดทุติยภูมิชุด
แรกคือ Vs1 และสัญญาณแรงดนัอินพุตจากขดทุติยภูมิชุดสองคือ Vs2 ของ
อุปกรณ์ LVDT ถูกป้อนเขา้ท่ีอินพุตของวงจรรวมสัญญาณทั้งสองตวั และ
ส่งสัญญาณท่ีไดไ้ปเขา้วงจรหาร จะไดส้ัญญาณเอาตพ์ุตเป็นไปตามสมการ
ท่ี 5 สัญญาณท่ีไดจ้ะออกเป็นค่าแรงดนัไฟตรง ท่ีมีขนาดแอมปลิจูดต ่าและ
มีการกระเพื่อม ดงันั้นวงจรกรองความถ่ีต ่าผ่านจึงถูกน ามาใชเ้พื่อท าหนา้ท่ี
เป็นตวักรองการลบรอยหยกั (Anti-aliasing filter) 

 

 
 

รูปท่ี 3 ฟังกช์ัน่ภายในของวงจรปรับแต่งสัญญาณโดย FPAA 

Name Options Parameters Clocks 
SumDiff1& 
SumDiff2 

 

Output changes 
On:Phase 1 
Input 1: non-inverting     
Input 2: inverting 

Gain1 (Upper 
input): 1.00 
Gain1 (Lower 
input): 1.00 

ClockA:250kHz 

Divider1 

 
 

Input X Divisor 
Factor: 1 

ClockA:250kHz 
ClockB:4000kHz 

FilterBilinear1 

 

Filter type: Low pass  
Input sampling phase: 
Phase 2 Polarity: Non-
inverted 

Corner 
frequency 
[kHz]: 0.275 
Gain: 12.00  

ClockA:250kHz 

5. ผลการทดสอบวงจรที่น าเสนอ 
เพื่อเป็นการยืนยนัความถูกตอ้งและใชง้านไดข้องวงจรท่ีน าเสนอนั้น 

โปรแกรม AnadigmDesigner2 จึงได้ถูกน ามาใช้ในการจ าลองการ
ท างานของวงจรดงักล่าว โดยการก าหนดพารามิเตอร์ของบล็อกวงจรยอ่ย
ต่าง ๆ ในวงจรท่ีน าเสนอนั้น จกัตอ้งค านึงถึงความถ่ีของสัญญาณนาฬิกาท่ี
ใช้ในการท างานเป็นส าคัญ เน่ืองจากบล็อกวงจรหารนั้นมีสองอินพุต 
อินพุตท่ีเป็นตวัหารจกัตอ้งใชค้วามถ่ีท่ีมากกว่าอีกอินพุตหน่ึง 16 เท่าและ
สูงสุดไม่เกิน 4 MHz ดงันั้นสัญญาณนาฬิกาท่ีใชก้บัแต่ละบล็อกวงจรยอ่ย
จึงถูกเซ็ตไวเ้ท่ากบั 250 kHz มีเพียงบล็อกวงจรหารท่ีเซ็ตสัญญาณนาฬิกา
เป็ น  Clock A = 250 kHz แล ะ  Clock B = 4 MHz  ส าห รับ ก าร เซ็ ต
พารามิเตอร์อื่น ๆ ของวงจรยอ่ยต่าง ๆ นั้น สามารถดูไดจ้ากตารางท่ี 1   

จากคุณสมบติัของ LVDT ท่ีใช้ในการพิจารณานั้น สามารถใช้การ
กระตุ้นท่ีขดปฐมภูมิด้วยความถ่ี 20 Hz – 20 kHz  ในท่ีน้ี เลือกความถ่ี
เท่ากบั 2.5 kHz ในการทดสอบ  

จากขอ้มูลของแรงดนัทุติยภูมิเม่ือระยะแกนของ LVDT อยู่ท่ีระยะ
ต่าง ๆ นั้น เม่ือพิจารณาท่ีระยะแกนเท่ากบั – 2.8 มม. จึงท าการป้อนแรงดนั
ไซนูซอยด์ความถ่ี 2.5 kHz  แอมปลิจูดเท่ากับ 0.95 V ท่ีอินพุต Vs1 ซ่ึง
เปรียบเสมือนแรงดนัเอาตพ์ุตจากขดทุติยภูมิขดท่ี 1 แอมปลิจูดเท่ากบั 1.40 
V ท่ีอินพุต Vs2 ซ่ึงเปรียบเสมือนแรงดนัเอาต์พุตจากขดทุติยภูมิขดท่ี 2 ได้
กราฟของแรงดนัเปรียบเทียบระหว่าง Vs1 Vs2 และ Vout ดงัแสดงในรูปท่ี 4 
โดยกราฟสัญญาณสีชมพูคือ Vs1 สีเขียวคอื Vs2  และสีฟ้าคือ Vdmod  

 
 

รูปท่ี 4  สัญญาณเอาตพุ์ตของวงจรท่ีน าเสนอเมื่อระยะแกนเท่ากบั 2.8 มม. 
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ท านองเดียวกันท่ีระยะแกนเท่ากับ 0 มม. เปล่ียนแอมปลิจูดเป็น
เท่ากับ 1.17 V ท่ีอินพุต Vs1 แอมปลิจูดเท่ากับ 1.17 V ท่ีอินพุต Vs2 ได้
กราฟของแรงดนัเปรียบเทียบระหว่าง Vs1 Vs2 และ Vout ดงัแสดงในรูปท่ี 5 
เช่นเดียวกัน ท่ีระยะแกนเท่ากับ +2.8 มม. เปล่ียนแอมปลิจูดเป็นเท่ากับ 
1.39 V ท่ีอินพุต Vs1 แอมปลิจูดเท่ากับ 0.96 V ท่ีอินพุต Vs2 ได้กราฟของ
แรงดนัเปรียบเทียบระหว่าง Vs1 Vs2 และ Vout ดงัแสดงในรูปท่ี 6 

 
 

รูปท่ี 5  สญัญาณเอาตพุ์ตของวงจรท่ีน าเสนอเมื่อระยะแกนเท่ากบั 0 มม. 

 
 

รูปท่ี 6  สัญญาณเอาตพุ์ตของวงจรท่ีน าเสนอเมื่อระยะแกนเท่ากบั +2.8 มม. 

จากรูปของสัญญาณเอาต์พุตท่ีไดใ้นรูปท่ี 4-6 จะเห็นไดว่้าสัญญาณ
เอาต์พุตท่ีไดน้ั้นเป็นสัญญาณไฟตรงท่ีค่อนขา้งเรียบ โดย ณ ตรงต าแหน่ง
ท่ีแรงดัน Vs1 และ Vs2 เท่ ากับ 0 V นั้ นจะมีการกระเพื่อมเล็กน้อยอัน
เน่ืองจากการหารดว้ยศูนย ์แต่ก็สามารถถูกก าจดัออกไปได้บางส่วนจาก
การกรองความถ่ีสูงท้ิงไปของวงจรกรองความถ่ีต ่าผา่นนัน่เอง 

ตารางที่ 2 ค่าแรงดนัเอาตพ์ุตท่ีได ้ณ ต าแหน่งของระยะแกนต่าง ๆ 
L 

(mm) 
Vs1 
(V) 

Vs2 
(V) 

Vdmod 
(V) 

L 
(mm) 

Vs1 
(V) 

Vs2 
(V) 

Vdmod 
(V) 

-3 0.94 1.41 -2.43 0 1.17 1.18 -0.011 

-2.8 0.95 1.40 -2.33 0.2 1.19 1.16 0.14 

-2.6 0.97 1.38 -2.12 0.4 1.21 1.14 0.34 

-2.4 0.99 1.36 -1.91 0.6 1.22 1.13 0.45 

-2.2 1.00 1.35 -1.81 0.8 1.24 1.11 0.66 

-2 1.02 1.33 -1.61 1 1.25 1.10 0.76 

-1.8 1.03 1.32 -1.5 1.2 1.27 1.08 0.97 

-1.6 1.05 1.30 -1.3 1.4 1.28 1.07 1.07 

-1.4 1.06 1.29 -1.19 1.6 1.30 1.05 1.27 

-1.2 1.08 1.27 -0.99 1.8 1.32 1.03 1.48 

-1 1.10 1.25 -0.78 2 1.33 1.02 1.58 

-0.8 1.11 1.24 -0.68 2.2 1.35 1.00 1.79 

-0.6 1.13 1.22 -0.47 2.4 1.36 0.99 1.89 

-0.4 1.14 1.21 -0.37 2.6 1.38 0.97 2.1 

-0.2 1.16 1.19 -0.16 2.8 1.39 0.96 2.2 

ส าหรับค่าของแรงดนัเอาต์พุตท่ีระยะแกน ณ ต าแหน่งต่าง ๆ ในช่วง
ปฏิบติัการระหว่าง -3 มม. ถึง +2.8 มม. นั้น แสดงใหเ้ห็นดงัรายละเอียดใน
ตารางท่ี 2 ซ่ึงจะเห็นได้ว่าค่าของแรงดันเอาต์พุตท่ีได้ในแต่ละต าแหน่ง
แกนจากวงจรท่ีน าเสนอนั้นมีค่าใกลเ้คียงกบัค่าท่ีค านวณไดจ้ากสมการท่ี 4 
เช่นกนั และเม่ือน าค่าจากตารางท่ี 2 มาพล็อตเพื่อแสดงถึงความสัมพนัธ์
ของระยะแกนกบัแรงดนัเอาตพ์ุตท่ีไดจ้ะเห็นว่า ค่าแรงดนัเอาตพ์ุตท่ีไดจ้าก
วงจรท่ีน าเสนอ (จุดสีด า) มีค่าใกล้เคียงกับความเป็นเชิงเส้นในช่วง
ปฏิบติัการ (เส้นตรง Linear regression) ดงัปรากฏในรูปท่ี 7 

Distance (mm)

-4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4

V
o

u
t 
(V

)

-3

-2

-1

0

1

2

3

From Table 2

Linear regression

 

รูปท่ี 7  แรงดนัเอาตพุ์ตท่ีไดเ้ทียบกบัความเป็นเชิงเส้นในช่วงปฏิบติัการ 

6. สรุป 
จากผลการจ าลองการท างานของวงจรท่ีน าเสนอผ่านโปรแกรม 

AnadigmDesigner2 นั้น จะเห็นไดว่้าแรงดนัเอาต์พุตของวงจรท่ีน าเสนอ
มีความใกลเ้คียงกบัแรงดนัไฟตรงท่ีค านวณไดจ้ากหลกัการของอตัราส่วน
แรงดัน และเม่ือพิจารณาตลอดทั้งช่วงปฏิบติัการท่ีด าเนินการทดสอบก็
พบว่าแรงดันเอาต์พุตท่ีได้ ณ ต าแหน่งของแกนท่ีระยะต่าง ๆ มีความ
ใกลเ้คียงกบัความเป็นเชิงเส้นมาก โดยวงจรท่ีน าเสนอน้ียงัสามารถพฒันา
ให้สามารถใช้งานได้ง่ายขึ้ น เช่น การเพิ่มบล็อกวงจรก าเนิดความถ่ี 
(oscillator) เขา้ไป เพื่อใช้เป็นส่วนของการสร้างสัญญาณแรงดันกระตุ้น
เพื่อป้อนให้กับขดลวดปฐมภูมิ ซ่ึงก็จะสะดวกกว่าการใช้วงจรก าเนิด
ความถ่ีภายนอกท่ีต้องค านวณค่าอุปกรณ์ท่ีต้องใช้ ในขณะท่ี FPAA นั้น
ส าม า ร ถ ก าห น ด ค ว าม ถ่ี ท่ี ต้ อ ง ก า ร ใ ช้ ล ง ไ ป ใน โ ป ร แ ก ร ม 
AnadigmDesigner2 แลว้ก็ท าการโปรแกรมลงบนชิพ FPAA ไดเ้ลย 
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บทคดัย่อ 

กีฬาแบดมินตนัเป็นกีฬาท่ีตอ้งใชค้วามเร็วและความคล่องตวัสูงใน

การเคล่ือนท่ีระยะสั้ น ส่งผลให้ระบบการทดสอบความคล่องตัวของ

นักกีฬาแบดมินตนัจาํเป็นท่ีจะตอ้งใช้ระบบท่ีมีความแม่นยาํสูง เพื่อให้

นกักีฬาและผูฝึ้กสอนสามารถนาํผลไปวิเคราะห์และวางแผนการฝึกซ้อม

ได้ งานวิจัยน้ีเสนอระบบทดสอบปฏิกิริยาความคล่องตัวของนักกีฬา

แบดมินตันโดยนํา อินเทอร์ เ น็ตของสรรพส่ิง  มาประยุกต์ใช้กับ

วิทยาศาสตร์การกีฬา โดยมีการบนัทึกเวลาท่ีนกักีฬาเคล่ือนท่ีไปแต่ละจุด

และแสดงผล จากการทดลองระบบโดยการเปรียบเทียบกบัเวลาจากวิดีโอ

ท่ีบนัทึกขณะทดสอบ พบว่าระบบมีความคลาดเคล่ือนเฉล่ียอยู่ท่ีร้อยละ 

4.5 ในขณะท่ีความคลาดเคล่ือนเฉล่ียของการใชค้นจบัเวลาอยูท่ี่ร้อยละ 7.4 

คําสําคัญ: ความคล่องตัว, การทดสอบสมรรถภาพ, กีฬาแบดมินตัน, 

อินเทอร์เน็ตของสรรพส่ิง 

Abstract 

Badminton requires speed in the short distance movement and 

agility of the players. Therefore, a high accuracy measuring system is 

necessary for proper training and improving the athlete’s skill. In this 

paper, the Reactive agility test system for badminton players has been 

proposed. In each drill, the system records timings of all moving 

checkpoints of each athlete and transmits the data to the server for 

displaying the results by IoT system. After comparing the test results with 

the recorded videos and manual stopwatches by humans, the averaged 

errors are 4.5 % and 7.4 %, respectively. 

Keywords:  Agility, Physical Test, Badminton, Internet of Things 

 

 

1. บทนํา 

ในปัจจุบนั มีการนาํเทคโนโลยแีละอินเทอร์เน็ตของสรรพส่ิง (IoT : 

Internet of Things) มาใชง้านกนัอยา่งแพร่หลาย เพื่ออาํนวยความสะดวก

แก่มนุษย ์ทั้ งในด้านทัว่ไปในชีวิตประจาํวนั เช่น อุปกรณ์อตัโนมติัใน

ครัวเรือน ยานพาหนะ เป็นตน้ และในดา้นอ่ืน ๆ ท่ีเฉพาะเจาะจงลงไป เช่น 

การแพทย ์การทหาร และท่ีสาํคญัคือ การกีฬา ในการจดัการแข่งขนักีฬา มี

การนํา IoT มาใช้กันเป็นจํานวนมาก เช่น ในกีฬาฟุตบอล มีการใช้

เทคโนโลยตีรวจจบัลูกฟุตบอลขา้มเสน้ประตู (Goal Line Technology) [1] 

เพื่อตรวจจบัการเขา้ประตูของลูกฟุตบอล และส่งสัญญาณแจง้เตือนไปยงั

นาฬิกาข้อมือของผู ้ตัดสิน หรือในกีฬาประเภทตาข่าย เช่น เทนนิส 

วอลเลยบ์อล หรือ แบดมินตนั ก็มีการใชเ้ทคโนโลยีการตรวจจบัตาํแหน่ง

การตกของลูก (Hawk-eye) [2] เพื่อความยติุธรรมของกีฬา  

นอกเหนือจากในการแข่งขนั ในการฝึกซ้อมของนกักีฬาก็สามารถ

นาํ IoT มาประยุกต์ใช้กบัวิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อพฒันาศกัยภาพของ

นักกีฬาไดอ้ย่างเป็นระบบ โดยเฉพาะการพฒันาทกัษะทางกายภาพของ

นกักีฬา ทั้งสมรรถภาพและศกัยภาพ ให้เหมาะสมกบัแต่ละชนิดกีฬา เพื่อ

นาํไปวเิคราะห์และออกแบบรูปแบบการฝึกซอ้มของนกักีฬาได ้

กีฬาแบดมินตนั (Badminton) เป็นกีฬาประเภทตาข่าย (Net Sport) มี

อุปกรณ์คือไม ้และลูกขนไก่ โดยธรรมชาติของกีฬาแบดมินตนันั้น จะเป็น

การแข่งขนัท่ีรวดเร็ว ว่องไว มีความเขม้ขน้สูงและตอ้งใช้สมาธิในการ

แข่งขนัอยา่งมาก ในแง่กายภาพนั้น นกักีฬาตอ้งมีความคล่องตวั ปฏิกิริยา 

และความรวดเร็ว การฝึกซอ้มเพื่อพฒันาความคล่องตวัและปฏิกิริยาจึงเป็น

ส่ิงสําคัญ โดยทั่วไปแล้ว  การทดสอบความคล่องตัวของนักกีฬา

แบดมินตนัจะใชว้ิธีการวิ่งตามจุด โดยจบัเวลาท่ีใชใ้นการทดสอบรวม ไม่

มีการจบัเวลาในระหว่างแต่ละจุด และจบัเวลาดว้ยนาฬิกาจบัเวลา ผลการ

ทดสอบจึงอาจคาดเคล่ือนได้ และเป็นอุปสรรคต่อการนําข้อมูลไป

วเิคราะห์ 
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จากปัญหาดงักล่าว เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความแม่นยาํของการ

ทดสอบ ทาํใหผู้จ้ดัทาํมีแนวคิดท่ีจะทาํอุปกรณ์ทดสอบปฏิกิริยาและความ

คล่องตัวสําหรับนักกีฬาแบดมินตัน โดยมีอุปกรณ์ตรวจจับและส่ง

สัญญาณเพื่อบนัทึกเวลา ทาํใหส้ามารถทดสอบและวิเคราะห์การเคล่ือนท่ี

ของนักกีฬาแบดมินตนัไดดี้ยิ่งข้ึน และทาํให้ผูฝึ้กสอนสามารถนาํขอ้มูล

จากการทดสอบไปพฒันารูปแบบการฝึกซอ้มใหมี้ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 

2. งานวจิัยและทฤษฎทีีเ่กีย่วข้อง 

2.1 งานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 

ในงานวิจยั [3] มีการพฒันาระบบทดสอบความคล่องแคล่วว่องไว

ของนักกีฬาแบดมินตัน แบบทดสอบเป็นการวิ่ง 6 จุด ตรวจจับการ

เคล่ือนท่ีของนกักีฬาโดยใชแ้ผน่เหยยีบท่ีตั้งอยูแ่ต่ละจุด และส่งผา่นขอ้มูล

โดยใช้สาย อุปกรณ์ควบคุมเป็น Raspberry Pi Zero W เช่ือมต่อกับแผ่น

เหยียบผ่าน GPIO Pin ควบคุมการทดสอบทั้งหมดผ่านเวบ็แอปพลิเคชัน 

จากการทดลองในงานวิจยั [1] เม่ือเปรียบเทียบเวลาท่ีจบัไดจ้ากระบบกบั

เวลาจากวิดีโอท่ีบันทึกขณะทดสอบ พบว่ามีความคลาดเคล่ือนอยู่ท่ี 

4.774%  

ในงานวิจัย [4] มีการพฒันาระบบฝึกซ้อมความคล่องตัว การยืน

ตาํแหน่ง และปฏิกิริยาของนกักีฬาแบดมินตนัโดยใชเ้ซนเซอร์อินฟราเรด 

โดยส่งผ่านข้อมูลด้วยโมดูล Wi-Fi เป็นการสร้างแบบฝึกซ้อมสําหรับ

นกักีฬาแบดมินตนัดว้ยวิธีการบอกจุดและให้นักกีฬาเคล่ือนท่ีไปตามจุด

ในสนามจริง สลบักับการรับลูกจากฝ่ังตรงข้าม โดยมีอุปกรณ์ 2 กลุ่ม 

ทาํงานร่วมกนัแบบไร้สาย ประกอบดว้ย 1.อุปกรณ์ควบคุม (Master) มี 1 

ชุด ทาํหน้าท่ีควบคุมการทาํงานและรับ-ส่งขอ้มูลกบั 2.อุปกรณ์ตรวจจบั 

(Slaves) ท่ีมี 4 ชุด ตั้ งอยู่บริเวณด้านข้างของสนามฝ่ังละ 2 ชุด โดยชุด

อุปกรณ์ควบคุมและอุปกรณ์ตรวจจบัจะใช้โมดูล Wi-Fi ESP8266 series 

12-F ในการรับส่งขอ้มูลระหวา่งกนั 

ในงานวิจัย [5] มีการออกแบบระบบทดสอบสมรรถภาพการ

เคล่ือนท่ีของนกักีฬาแบดมินตนัในการเคล่ือนท่ีไปยงัจุดต่าง ๆ ในสนาม

แบดมินตัน อุปกรณ์ประกอบด้วยชุดควบคุม (Master) 1 ชุด และชุด

อุปกรณ์ตรวจจบั (Slaves) 8 ชุด รับ-ส่งขอ้มูลกนัแบบใชส้ายดว้ยมาตรฐาน 

RS-485 โดยอุปกรณ์ควบคุม (Master) ใชไ้มโครคอนโทรลเลอร์ Arduino 

Mega 2560 และชุดอุปกรณ์ตรวจจบั (Slaves) ประกอบไปดว้ยเซนเซอร์ 

Time of Flight รุ่น VL53L1X 

งานวิจัย [6] การพัฒนาระบบเพื่อทดสอบปฏิกิริยาของนักกีฬา

แบดมินตนัโดยมีรูปแบบการทดสอบ 2 แบบไดแ้ก่การทดสอบแบบวิ่ง 6 

จุด (ทั้งแบบกาํหนดจุดและสุ่มจุด) และการทดสอบแบบวิ่งรูปตวัที โดยมี

อุปกรณ์คือ PLC (Programmable Logic Controller) ท่ีเขียนโปรแกรมโดย

ใช้ Sequential Function Chart ในการควบคุมการทาํงานทั้งหมด ทาํงาน

ร่วมกบัไฟแอลอีดีแสดงตาํแหน่ง และเซนเซอร์อินฟราเรด โดยรับ-ส่ง

ข้อมูลระหว่าง PLC กับส่วนอ่ืน ๆ ด้วย Wi-Fi Module โดยระบบจะทาํ

หน้าท่ีจบัเวลาท่ีนักกีฬาใช้ในการตอบสนองต่อไฟแอลอีดี และเวลาท่ี

นักกีฬาใช้เคล่ือนท่ีระหว่างจุด ผลการทดสอบคือเม่ือนักกีฬาใช้ระบบ

ทดสอบอยา่งต่อเน่ืองเป็นเวลา 3 สัปดาห์ พบวา่นกักีฬาสามารถทาํเวลาได้

เร็วข้ึนในการทดสอบทุกรูปแบบ 

 

2.2 Time of Flight Sensor (ToF Sensor) 

เป็นเซนเซอร์ท่ีใชใ้นการวดัระยะทางโดยใชห้ลกัการ Time of Flight 

(ToF) หรือระยะเวลาท่ีใชใ้นการส่งสญัญาณและสะทอ้นกลบัมาหลงัจาก

กระทบกบัวตัถุ โดยเซนเซอร์ ToF จะใชค้ล่ืนแสงในการวดั โดยไม่

คาํนึงถึงสีและรูปร่างของวตัถุ ทาํใหเ้ซนเซอร์ ToF มีความแม่นยาํสูง และ

สามารถตรวจจบัวตัถุไดร้ะยะไกลมากกวา่เซนเซอร์แสงปกติ [7] ใน

ปัจจุบนัมีการใชเ้ทคโนโลย ีToF ในกลอ้งโทรศพัทมื์อถือ เช่น โหมดหนา้

ชดัหลงัเบลอ [8] 

 
รูปท่ี 1 หลกัการทาํงานของ Time of Flight Sensor 

 

 

2.3 รูปแบบการทดสอบความคล่องตัวของนักกฬีาแบดมินตัน 

2.3.1 การวิง่ 6 จุด (Six-Point Run) [9] 

เป็นการทดสอบโดยมีการกาํหนดจุด 6 จุดในสนาม ไดแ้ก่ ดา้นหนา้

ซ้ายและขวา กลางเส้นขา้งดา้นซ้าย กลางเส้นขา้งดา้นขวา ทา้ยคอร์ทดา้น

ซ้ายและด้านขวา นักกีฬาจะต้องทาํการเคล่ือนท่ีไปยงัแต่ละจุด และ

เคล่ือนท่ีกลบัมาท่ีจุดก่ึงกลางคอร์ท และเคล่ือนท่ีไปยงัจุดถดัไป เร่ือย ๆ 

จนครบทุกจุด 

 

 
รูปท่ี 2 การทดสอบแบบวิง่ 6 จุด 
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2.3.2 การวิง่รูปตัวท ี (T-Test) [10] 

เป็นการทดสอบโดยมีการกําหนดจุด 4 จุดในสนาม ได้แก่จุด

ก่ึงกลางคอร์ท จุดตดัเส้นกลางคอร์ทดา้นซ้าย จุดตดัเส้นกลางคอร์ทดา้น

ขวา และจุดก่ึงกลางทา้ยคอร์ท นักกีฬาจะเร่ิมวิ่งจากทา้ยคอร์ทไปยงัจุด

ก่ึงกลาง จากนั้นตอ้งสไลด์ไปทางซ้ายจนถึงจุดดา้นซ้าย ต่อดว้ยสไลด์ไป

ด้านขวาผ่านจุดก่ึงกลางไปถึงจุดด้านขวา แล้วจึงสไลด์กลับไปท่ีจุด

ก่ึงกลาง จบดว้ยการวิง่ถอยหลงักลบัไปท่ีจุดเร่ิมตน้ 

 

 
รูปท่ี 3 การทดสอบแบบวิง่รูปตวัที 

 

3. รายละเอยีดการพฒันา 

ระบบทดสอบปฏิกิริยาความคล่องตัวของนักกีฬาแบดมินตัน

ประกอบดว้ย 4 ส่วน ไดแ้ก่ (A) อุปกรณ์ตรวจจบั, (B) อุปกรณ์เกตเวย,์ (C) 

เวบ็แอปพลิเคชนั และ (D) เซิร์ฟเวอร์และฐานขอ้มูล ดงัรูปท่ี 4 

3.1 ภาพรวมของระบบ 
ภาพรวมของระบบดงัรูปท่ี 4 ประกอบไปดว้ย อุปกรณ์ตรวจจบั (A) 

ท่ีวางอยูต่ามตาํแหน่งต่าง ๆ ตามรูปแบบของการทดสอบ, อุปกรณ์เกตเวย ์

(B), เวบ็แอปพลิเคชนั (C) และ ฐานขอ้มูล (D)   

โดยระบบจะเร่ิมจากการท่ีผูค้วบคุมการทดสอบสร้างแบบทดสอบ

บนเว็บแอปพลิเคชัน (C) ซ่ึงมีการติดต่อกบัอุปกรณ์เกตเวย ์(B) จากนั้น

อุปกรณ์ตรวจจบั (A) จะทาํหน้าท่ีตรวจจบัและบนัทึกเวลาเม่ือนักกีฬา

เคล่ือนท่ีมาท่ีจุดนั้น ๆ แลว้ส่งขอ้มูลไปยงัอุปกรณ์เกตเวย ์(B) ผา่นสญัญาณ 

Wi-Fi เม่ือจบการทดสอบแต่ละคร้ังอุปกรณ์เกตเวย์จะส่งข้อมูลไปยงั

ฐานขอ้มูล (D) และมีการแสดงผลท่ีเวบ็แอปพลิเคชนั (C)  

 
รูปท่ี 4 ภาพรวมของระบบ 

3.2 การออกแบบและพฒันาระบบ 
แผนภาพระบบมีโครงสร้างตามรูปท่ี 5 ประกอบดว้ย 4 ส่วนหลกั 

ได้แก่ (A) อุปกรณ์ตรวจจับจํานวน 7 ชุด ซ่ึงใช้โมดูล ESP32 ทํางาน

ร่วมกับ Time of Flight Sensor รุ่น VL53L1X โดยมี LED แสดงสถานะ

เม่ือตรวจจับนักกีฬาได้ อุปกรณ์ตรวจจับ (A) จะมีการบันทึกเวลา 

(timestamp) เม่ือนกักีฬาเคล่ือนท่ีเขา้มาในระยะท่ีกาํหนดในแต่ละจุด และ

ส่งขอ้มูลไดแ้ก่ 1. หมายเลขอุปกรณ์ท่ีตรวจจบัได ้และ 2. เวลาท่ีตรวจจบั

ได ้ไปยงัส่วน (B) หรืออุปกรณ์เกตเวย ์(Raspberry Pi) โดยใชโ้พรโทคอล 

HTTP ด้วยสัญญาณ Wi-Fi โดยอุปกรณ์เกตเวย์ จะเก็บข้อมูลไว้ใน

ฐานขอ้มูล MySQL เม่ือทดสอบจบในแต่ละรอบจะมีการส่งขอ้มูลไปยงั

เซิร์ฟเวอร์ฐานขอ้มูล (D) โดยมีเวบ็แอปพลิเคชนั (C) ในการควบคุมการ

ทดสอบและแสดงผลการทดสอบ 

 
รูปท่ี 5 แผนภาพของระบบ  

 
 

3.3 การออกแบบอุปกรณ์ตรวจจับ 
อุปกรณ์ตรวจจบัประกอบด้วยบอร์ดควบคุม ESP32 เช่ือมต่อกับ 

ToF Sensor รุ่น VL53L1X โดยส่ือสารกันด้วย I2C และใช้พลงังานจาก

แบตเตอร่ีพกพาขนาด 5000 mAh ดงัรูปท่ี 6 และ 7  

3.3.1 การกาํหนดตัวแปรของ ToF Sensor 

ToF Sensor รุ่น VL53L1X มีคุณสมบติัท่ีสามารถตรวจจบัวตัถุได้

ไกลมากท่ีสุดถึง 4 เมตร และมีมุมการตรวจวดัสูงสุดอยูท่ี่ 27 องศา ซ่ึงตวั

แปรเหล่าน้ีสามารถปรับค่าได ้[11] [12] จึงตอ้งมีการตั้งค่าใหเ้หมาะสมกบั

การใชง้าน  

โดยไดท้าํการทดลองใชง้าน VL53L1X โดยนาํอุปกรณ์ตรวจจบัวาง

ไ ว้ท่ี ร ะ ดับ พื้ น  แ ล ะ ใ ช้ก า ร ตั้ ง ค่ า เ ร่ิ ม ต้น  พ บ ว่ า มี ก า ร ต ร ว จ จับ ท่ี

นอกเหนือจากท่ีตอ้งการ ซ่ึงเกิดจากการตรวจจบัส่ิงรบกวน และความถ่ี

การตรวจจบัท่ีไม่เหมาะสม จึงเปล่ียนระยะการตรวจจบัจากระยะไกลเป็น

ระยะใกล ้เน่ืองจากในการทาํงานจริง ระบบจะตรวจจบันักกีฬาท่ีอยู่ใน

ระยะไม่เกิน 50 ซม. จากอุปกรณ์ตรวจจับ และมีการตั้ งค่า Region of 

227

ECTI-CARD 2022 “Technology for Innovator Community”



 

Interest (ROI) เป็น 4x4 array เพื่อปรับมุมการตรวจวดัให้ลดลง ทาํให้การ

ตรวจจบัผดิพลาดเป็นไปไดย้ากข้ึน 
 

 
รูปท่ี 6 อุปกรณ์ตน้แบบของอุปกรณ์ตรวจจบั 

 

 

 
 
 
 

รูปท่ี 7 รายละเอียดของอุปกรณ์ตรวจจบั 
 
 

 
รูปท่ี 8 อุปกรณ์เกตเวย ์(Raspberry Pi) 

4. การทดสอบและผลการทดสอบ 

4.1 การทดสอบระบบ 

ทดสอบการทาํงานโดยใชพ้ื้นท่ีขนาดเท่ากบัสนามแบดมินตนัโดย

ใชก้ารทดสอบแบบการวิ่งรูปตวัที ประกอบดว้ยอุปกรณ์ตรวจจบั 4 จุดดงั

รูปท่ี 9 

 
รูปท่ี 9 รูปแบบการวิง่ท่ีใชท้ดสอบระบบ  

 

 
รูปท่ี 10 การทดสอบระบบ 

 
ในการทดสอบมีผูเ้ขา้ร่วมการทดสอบ 1 คน มีการบนัทึกวดีิโอ และ

มีคนจบัเวลา 1 คน โดยในการวิง่รูปตวัทีจะเร่ิมจากการวิง่จากทา้ยคอร์ทไป

ยงัจุดก่ึงกลาง จากนั้นตอ้งสไลดไ์ปทางซา้ยจนถึงจุดดา้นซา้ย ต่อดว้ยสไลด์

ไปด้านขวาผ่านจุดก่ึงกลางไปถึงจุดด้านขวา แลว้จึงสไลด์กลบัไปท่ีจุด

ก่ึงกลาง จบดว้ยการวิ่งถอยหลงักลบัไปท่ีจุดเร่ิมตน้ (1 → 2 → 3 → 2 

→ 4 → 2 → 1) โดยทาํการทดสอบทั้งหมด 5 คร้ัง ซ่ึงในแต่ละคร้ังผู ้

ทดสอบมีการใชค้วามเร็วมากข้ึนเร่ือย ๆ ในการประเมินผลการทดสอบจะ

ใชเ้วลาในแต่ละช่วงท่ีไดจ้ากระบบและจากการใชค้นจบัเวลา เปรียบเทียบ

กบัเวลาจากวดีิโอ 

4.2 ผลการทดสอบและการวจิารณ์ผล 

จากการทดสอบ มีการบนัทึกเวลาโดยระบบ และบนัทึกเวลาโดย

คนจบัเวลา นาํมาเปรียบกบัเวลาจากวดีิโอท่ีบนัทึกระหวา่งทดสอบ และทาํ

การคาํนวณร้อยละความคลาดเคล่ือนเฉล่ียของการจบัเวลาดว้ยระบบและ

การใชค้นจบัเวลาเม่ือเทียบกบัเวลาจากวดีิโอ โดยจากการทดสอบทั้งหมด 

5 คร้ัง ไดผ้ลลพัธ์ดงัตารางท่ี 1 

จากการทดสอบทั้ง 5 คร้ัง พบว่าค่าความคลาดเคล่ือนเฉล่ียของ

ระบบอยูท่ี่ร้อยละ 4.498 ส่วนค่าความคลาดเคล่ือนเฉล่ียของการใชค้นจบั

เวลาอยูท่ี่ร้อยละ 7.390 โดยเม่ือพิจารณาจากผลการทดสอบพบวา่ความเร็ว

ท่ีมากข้ึนไม่ส่งผลต่ออตัราความคาดเคล่ือนของระบบ แต่ในการจบัเวลา

โดยใช้คนจับเวลา พบว่ามีความคลาดเคล่ือนมากข้ึนเม่ือผูท้ดสอบใช้

ความเร็วมากข้ึน 

ตารางท่ี 1 ผลการทดสอบ 

การทดลอง

คร้ังที่ 

วธีิการจบัเวลา  

(หน่วย : วนิาที) 

วดิโีอ ระบบ คนจบัเวลา 

1 3.750 3.825 3.552 

2.683 2.76 2.768 

2.617 2.543 2.752 

2.400 2.223 2.618 

2.383 2.362 2.501 

3.783 3.338 3.981 

ร้อยละความ

คลาดเคล่ือนเฉลีย่

เทียบกบัวดิโีอ 

 

4.62% 

 

 

5.48% 

(ก.) ToF Sensor  

รุ่น VL53L1X  

(ข.) ESP32  (ค.) Power Bank 

5000 mAh  
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การทดลอง

คร้ังที่ 

 

วธีิการจบัเวลา  

(หน่วย : วนิาที) 

วดิโีอ ระบบ คนจบัเวลา 

2 3.066 3.118 3.118 

2.117 2.090 2.201 

2.003 2.052 2.068 

2.517 2.507 2.601 

2.550 2.593 2.267 

3.133 2.936 3.468 

ร้อยละความ

คลาดเคล่ือนเฉลีย่

เทียบกบัวดิโีอ 

 

2.05% 

 

 

5.42% 

3 3.017 3.038 3.184 

2.033 2.034 2.217 

2.067 1.998 2.018 

2.200 2.245 2.401 

2.116 2.156 2.354 

3.167 2.851 3.318 

ร้อยละความ

คลาดเคล่ือนเฉลีย่

เทียบกบัวดิโีอ 

 

3.00% 

 

 

7.02% 

4 2.734 2.883 2.087 

1.750 1.780 1.982 

1.833 1.862 1.937 

1.700 1.912 1.710 

1.717 1.447 1.627 

3.316 3.191 3.442 

ร้อยละความ

คลาดเคล่ือนเฉลีย่

เทียบกบัวดิโีอ 

 

6.79% 

 

 

8.70% 

5 1.867 1.667 1.497 

1.149 1.081 1.168 

1.384 1.344 1.264 

1.067 1.012 1.266 

1.433 1.456 1.284 

2.433 2.674 2.501 

ร้อยละความ

คลาดเคล่ือนเฉลีย่

เทียบกบัวดิโีอ 

 

6.03% 

 

 

10.33% 

 

 

5. สรุป 

จากการทดสอบ พบว่าระบบทดสอบปฏิกิริยาความคล่องตวัของ

นกักีฬาแบดมินตนัมีความคลาดเคล่ือนตํ่ากว่าการใชค้นจบัเวลา นกักีฬา

และผูฝึ้กสอนสามารถนําผลลัพธ์ท่ีได้ไปใช้วิเคราะห์สมรรถภาพของ

นกักีฬาและนาํไปพฒันารูปแบบการฝึกซ้อม เพื่อการพฒันาศกัยภาพของ

นกักีฬาใหดี้ยิง่ข้ึนได ้
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บทคัดย่อ 

การเลี้ ยงสัตว์เป็นฝูงมีความจ าเป็นตอ้งเฝ้าระวงัการเกิดโรคติดต่อ
อย่างสม ่าเสมอ เพ่ือให้สามารถแยกกกักนัสัตวท่ี์เป็นโรคและสัตวท่ี์อยูใ่น
กลุ่มเส่ียงสัมผสัโรคออกจากฝูง ก่อนท่ีจะเกิดการแพร่ระบาดในวงกวา้ง
และสร้างความเสียหายอย่างมากต่อเกษตรกรผูเ้ลี้ยง การติดตามต าแหน่ง
และพฤติกรรมของสัตวอ์ยา่งต่อเน่ืองช่วยให้เรารับรู้ถึงความผิดปกติท่ีเกิด
กบัสัตวไ์ดร้วดเร็ว รวมทั้งสามารถยอ้นรอยขอ้มูลต าแหน่งเพ่ือคดักรอง
สัตวต์วัอ่ืนท่ีอยู่ในกลุ่มเส่ียงสัมผสัโรคออกมาเฝ้าสังเกตการณ์ งานวิจยัน้ี
น าเสนอการพฒันาอุปกรณ์ขนาดเล็กส าหรับติดไวก้บัสัตว์เพ่ือรวบรวม
ขอ้มูลมาวิเคราะห์ต าแหน่งจากอุปกรณ์จีพีเอส รวมถึงจ าแนกพฤติกรรม
การยืน การเดิน การกิน และการนอน  จากข้อมูลความเร่ง 3 แกนและ
ความเร็วเชิงมุมอีก 3 แกนท่ีได้จากหน่วยตรวจวดัความเคลื่อนไหวดว้ย
เทคนิคไดนามิกส์ไทม์วอร์ปปิง โดยจะมีการเก็บข้อมูลตามช่วงเวลาท่ี
ก าหนดและสั่งให้อุปกรณ์หยุดประมวลผลเพ่ือยืดอายุการใชง้านให้นาน
ท่ีสุด จากการทดลองพบว่าพฤติกรรมท่ีต่างกนัท าให้ค่าเวกเตอร์อนุกรม
เวลามีรูปแบบท่ีต่างกนั ซ่ึงพฤติกรรมท่ีจ าแนกไดค้่อนขา้งแม่นย  าคือการ
ยืนและการนอน ในขณะท่ีการเดินและการกินมีความแม่นย  าต ่ากว่า
เน่ืองจากมีค่าเวกเตอร์อนุกรมเวลาคลา้ยกนั 

ค าส าคัญ: การติดตามสัตว,์ การจ าแนกพฤติกรรม, ไอโอที, ลอรา, จีพีเอส, 

แอคเซเลอโรมิเตอร์, ไจโรสโคป 

Abstract 
Livestock requires regular monitoring of infectious diseases so that 
infected animals and high-risk contacts can be isolated and quarantined 

to stop an epidemic that would cause great damage to the rancher.  

Constant tracking of animals’ locations and behaviors allow us to quickly 

identify animals with anomalies and other animals that previously came 
into close contact.  This research presents the development of small form 

factor tracking devices that can be attached to animals to collect data 

required for their location and behavior analysis.  The location data are 
acquired using GPS modules.  Four animals’ behaviors, standing, 

walking, feeding, and sleeping, are classified with 3-axis acceleration and 

3-axis angular velocity data obtained from inertial measurement units 

using the dynamic time warping technique.  These data are collected at 
every specified interval, so the devices can be put into sleep mode during 

each interval to prolong their lifetime.  Experiments show that different 

behaviors yield different patterns of corresponding vector time series.  

Standing and sleeping can be classified with good accuracy, while 

classification of walking and sleeping is found to be less accurate due to 
similar patterns of vector time series. 

Keyword : animal tracking, behavior classification, IoT, LoRa, GPS, 

accelerometer, gyroscope 

 

บทน า 
ในปัจจุบนัการติดตามพฤติกรรมสัตวน์ั้นมีความส าคญัมากไม่

ว่าจะเป็นสัตว์ในภาคเกษตรกรรม เช่น ววั ควาย ซ่ึงต้องใช้ในการท า

เกษตรเช่นการท านา เมื่อสัตวต์วัหน่ึงป่วยและแสดงอาการผิดปกติ ผูเ้ลี้ยง
ควรสังเกตอาการท่ีเกิดขึ้นว่ามีพฤติกรรมท่ีผิดปกติเกิดขึ้นหรือไม่ เช่น ถา้

สัตวม์ีการนอนท่ีมากกว่าปกติ มีการกินท่ีน้อยผิดปกติ หรือไม่กินอาหาร

เลย อาจจะมีปัญหาเร่ืองระบบการย่อยอาหาร เดินเป็นวงกลม เดินถอย

หลงั หรือลุกเดินไม่ไดเ้ลย อาจมีปัญหาเก่ียวกบัระบบประสาท 

จะเห็นไดว่้าพฤติกรรมของสัตวใ์นชีวิตประจ าวนันั้นก็จะบ่ง

บอกถึงสภาวะสุขภาพของสัตว์เองด้วย เช่นการเดิน การนอน การกิน 

หากมากหรือน้อยเกินไปก็จะเป็นส่ิงท่ีบ่งบอกถึงความผิดปกติของสัตว์
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เอง แต่ในการเลี้ยงสัตว์บางจ าพวกท่ีจะตอ้งเลี้ ยงในท่ีเปิดโล่งก็ยากท่ีจะ

สังเกตพฤติกรรมเหล่าน้ีไดเ้ป็นตวั ๆ และหากเลี้ยงไวใ้นปริมาณท่ีมากก็

จะย่ิงยากต่อการสังเกตและจ าแนกพฤติกรรมเหล่าน้ี 

อุปกรณ์ส าหรับติดตามสัตว์นั้นอาจจะหาได้ง่ายในปัจจุบนั

เน่ืองจากมีความตอ้งการส าหรับการดูแลสัตวเ์ลี้ยง แต่อุปกรณ์เหล่านั้นก็

จะมีขอ้จ ากดัทั้งระยะการใชง้านท่ีใชร้ะบบ Bluetooth ซ่ึงจะมีระยะการส่ง
สัญญาณท่ีสั้น และมีการใชพ้ลงังานสูง ท าให้อายกุารใชง้านค่อนขา้งน้อย 

ไม่เหมาะกับการน าไปติดกับสัตว์ในภาคเกษตรกรรมท่ีตอ้งอาศยัในทุ่ง

หญา้ท่ีค่อนขา้งกวา้ง ซ่ึงไม่สะดวกในการเปลี่ยนอุปกรณ์บ่อย ๆ หรือหาก

น าไปติดสัตวป่์า ซ่ึงมีอาณาเขตในการอยู่อาศยัค่อนขา้งกวา้ง และการตาม
จบัเพ่ือเปลี่ยนอุปกรณ์นั้นถือว่าท าไดล้  าบาก 

จากปัญหาท่ีพบทั้งหมดจึงน ามาสู่แนวคิดการแกปั้ญหา ด้วย

การพฒันาระบบติดตามและจ าแนกพฤติกรรมสัตว ์โดยจะเก็บขอ้มูลและ
ช่วยจ าแนกพฤติกรรมของสัตว์เพ่ือลดความยากในการสังเกตความ

ผิดปกติของสัตว์ไม่ว่าจะเป็นการกิน การเดิน การนอน ของสัตว์ซ่ึงใน

บางคร้ังอาจจะเส่ียงท่ีจะป่วยและน าไปสู่การระบาดสู่สัตวต์วัอ่ืน ๆ ต่อไป 

ซ่ึงอุปกรณ์ท่ีน าไปติดท่ีตวัสัตวน์ั้นจะตอ้งท าให้มีน ้ าหนกัไม่เกิน 5% ของ

น ้ าหนักตัวสัตว์ [1] เพ่ือไม่ท าให้เกิดปัญหาในการด ารงชีวิตของสัตว์ 
รวมทั้งมีการเก็บขอ้มูลไดค้รบถว้น แม่นย  า รวมทั้งมีการใชง้านแบตเตอร่ี

ต้องมีอายุเหมาะสมกับการใช้งาน รวมทั้งมีการจ าแนกและวิเคราะห์

พฤติกรรมของสัตวใ์ห้ออกมาไดแ้ม่นย  าเพื่อความง่ายของเกษตรกรเอง 

งานวิจัย น้ี เ ป็นการต่อยอดจากงานวิจัย  ระบบติดตาม

พฤติกรรมสัตว ์และวิเคราะห์ความเส่ียงในการติดโรค ของ กมลชนก ศิริ

พจนาทิพย์ [2] โดยเน้นไปท่ีการเพ่ิมประสิทธิภาพของตัวติดตามให้มี

น ้ าหนักโดยรวมน้อยลง เพ่ือให้สามารถติดกับสัตว์ท่ีมีน ้ าหนักน้อย
กว่าเดิมได้ รวมทั้ งเพ่ิมโมดูลส าหรับการเก็บข้อมูลเพ่ิมขึ้ น และการ

ปรับปรุงการจ าแนกพฤติกรรมให้จ าแนกไดแ้ม่นย  ามากขึ้น 

2. งานวิจัยและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 

2.1 เทคโนโลยีท่ีน ามาใช้ 

จีพีเอส  (Global Positioning System - GPS) เ ป็นระบบท่ีใช้ในการรับ
ขอ้มูลจากดาวเทียมเพื่อน ามาระบุเป็นต าแหน่งท่ีอยูโ่ดยสัญญาณดาวเทียม

จะประกอบไปด้วยข้อมูลท่ีระบุต าแหน่งและเวลาขณะส่งสัญญาณ 

อุปกรณ์ GPS จะตอ้งน าสัญญาณเหล่าน้ีมาประมวลผลเพ่ือใชใ้นการระบุ

ต าแหน่ง เพ่ือจะระบุต าแหน่ง 2 มิติจะตอ้งใชด้าวเทียมอย่างน้อย 3 ดวง

และใช ้4 ดวงขึ้นไปเพ่ือระบบต าแหน่งแบบ 3 มิติ (ละติจูด ลองติจูด และ

ความสูง) ซ่ึงความแม่นย  าของต าแหน่งท่ีได้นั้นจะขึ้นกับตวัแปรหลาย

อย่างเช่น ความห่างของดาวเทียมท่ีส่งสัญญาณ ความแปรปรวนของชั้น

บรรยากาศ ซ่ึงเมื่อเกิดการตกกระทบกบัวตัถุต่าง ๆ  ในบรรยากาศและใน
ส่ิงแวดลอ้มจะท าให้มีผลต่อความแม่นย  าของต าแหน่งท่ีได ้ [3]  

 โปรโตคอล LoRa นั้นจะประกอบด้วย Physical layer และ 

MAC layer ซ่ึงการส่ือสารใน Physical layer นั้ นจะรองรับการส่งใน
ระยะไกล ใช้พลงังานต ่า ด้วยความเร็วสูงสุด 50 Kbps โดยเราสามารถ

ก าหนดค่าแบนด์วิดท์ (BW) และสเปรดดิ้งแฟกเตอร์ (Spreading Factor : 

SF) เพ่ือควบคุมประสิทธิภาพในการส่งขอ้มูลได้ โดยสเปรดแฟกเตอร์

นั้ นจะปรับเพ่ิมลดระยะการส่งข้อมูลเพ่ือท าให้อัตราการส่งข้อมูล
เปลี่ยนแปลงตามระยะการส่งขอ้มูลนั้น [5] 

แอคเซเลอโรมิเตอร์ (Accelerometer) เป็นอุปกรณ์ส าหรับวดั

ความเร่งการเคลื่อนไหวของวตัถุ โดยแอคเซเลอโรมิเตอร์จะประกอบไป
ด้วย ลูกตุม้น ้ าหนักและสปริง ลูกตุม้จะถูกกดไปอีกด้านเมื่อมีความเร่ง

เกิดขึ้น และจะกลบัมาอยูท่ี่เดิมหากความเร่งกลายเป็นศูนย ์และภายในจะ

มีเซนเซอร์เพ่ือใช้ตรวจจบัความเร่งของลูกตุม้ในระบบ[6] ในงานวิจยัน้ี

จะใช้ แอคเซเลอโรมิเตอร์ท่ีมีการเก็บค่าความเร่งทั้ง 3 แกนเพ่ือน ามา

จ าแนกพฤติกรรม 

ไจโรสโคป (Gyroscope) เป็นอุปกรณ์ส าหรับวัดความเร่ง

เชิงมุมของวตัถุ โดยการน าวงลอ้มาติดในวงแหวนท่ีหมุนได ้โดยท่ีวงลอ้

จะนอนอยู่แนวระนาบ แต่วงแหวนสามารถหมุนได้อิสระ โดยไจโรส
โคปมีวิธีการท างานคือเมื่อมีแรงมากระท ากับวงแหวนด้านนอก แกน

หมุนภายในจะพยายามรักษาสภาพและทิศทางเอาไว้เสมอท าให้เรา

สามารถหาทิศทางท่ีเปลี่ยนแปลงในขณะนั้นได ้[7] ในงานวิจยัน้ี ไจโรส

โคปจะมีส่วนช่วยในการติดตามพฤติกรรมให้มีความแม่นย  ามากขึ้ น 
 อนุกรมเวลา (Time Series)  คือ เซตของขอ้มูลเชิงปริมาณท่ี

จดัเก็บในช่วงเวลาหน่ึง ตวัอย่างเช่น ดัชนีตลาดหลกัทรัพยใ์นแต่ละวนั

เมื่อปิดท าการซ้ือขายในแต่ละวนั รายไดป้ระชาชาติ (GNP) รายไตรมาส 

รายรับในแต่ละปีของบริษทัแห่งหน่ึง เป็นตน้ [15] 

งานวิจยัน้ีจะน าค่าต่าง ๆ ท่ีไดจ้ากอุปกรณ์แอคเซเลอโรมิเตอร์

และไจโรสโคปมาประกอบรวมกนัให้อยูใ่นรูปของอนุกรมเวลาเพื่อน ามา

จ าแนกพฤติกรรมต่อไป 

2.2 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

ในอุปกรณ์ส าหรับการติดตามน้ีจะมีการใช ้GPS ส าหรับการ

ติดตามต าแหน่งคลา้ยกบั [9,10] ซ่ึงความคลาดเคลื่อนจะเปลี่ยนแปลงตาม
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คุณภาพของอุปกรณ์ท่ีใช ้ย่ิงอุปกรณ์มีคุณภาพดีก็จะคลาดเคลื่อนน้อยลง 

GPS จะรับสัญญาณจากดาวเทียมไดดี้เมื่ออยู่ในท่ีโล่งแจง้ แต่เมื่อตอ้งใช้  

GPS ในพ้ืนท่ีปิดจะท าให้การรับสัญญาณจากดาวเทียมนั้นท าได้แย่ลง 
หรืออาจรับสัญญาณไม่ไดเ้ลย 

 จะมีการเก็บขอ้มูลเพ่ือน าไปวิเคราะห์จากโมดูลต่าง  ๆ  เช่น 

แอคเซเลอโรมิเตอร์ คลา้ยกบั [11,12] หรืออาจจะน ามาวิเคราะห์รวมกัน
ด้วย แอคเซเลอโรมิเตอร์  กับ ไจโรสโคป [13] เพ่ือให้จ าแนกได้ง่ายขึ้น

และไดผ้ลท่ีแม่นย  าขึ้น  

 เน่ืองจากอุปกรณ์น้ีจะมีการส่งขอ้มูลแบบระยะไกล ซ่ึงในงาน
น้ีจะใชก้ารส่งขอ้มูลดว้ย LoRa เป็นหลกัเน่ืองจากจะมีการส่งขอ้มูลแบบ

เวน้ช่วงและมีการส่งขอ้มูลปริมาณไม่มากเพื่อให้ประหยดัพลงังาน 

 ในส่วนระบบจ าแนก ผูพ้ฒันาได้ไปพบงานของ กฤตานน 
ประเทพาและอภินันท์ อุรโสภณ [11] ท่ีมาการใชอ้นุกรมเวลามาช่วยใน

การจ าแนกพฤติกรรมจากแอคเซเลอโรมิเตอร์จากท่ีคอเพียงอย่างเดียว 

เพราะถึงแมว่้าผลการคดัแยกมีความแม่นย  าสูงในกรณีท่ีติดแอคเซเลอโร

มิเตอร์ท่ีขา แต่ในทางปฎิบติัเป็นไปไดย้าก ในขณะท่ีเซนเซอร์ความเร่งติด
ท่ีคอโคนั้น สามารถใชง้านไดจ้ริง ท าให้ผูพ้ฒันาเลือกใชอ้นุกรมเวลามา

ช่วยในการจ าแนก แต่จะน าค่าจากไจโรสโคปมาช่วยเสริมให้ค่าท่ีน ามาใช้

มีความเสถียรมากขึ้นดว้ยการรวมค่าทุกค่าเหลือเพียงค่าเดียว กลายเป็น

เวกเตอร์อนุกรมเวลาของสัญญาณแอคเซเลอโรมิเตอร์และไจโรสโคป

และน าไปเปรียบเทียบความเหมือนกับเวกเตอร์แม่แบบด้วยเทคนิค
ไดนามิกส์ไทมว์อร์ปปิง (Dynamic Time Warping) [14] 

3.รายละเอียดการพฒันา 

อุปกรณ์ขนาดเล็กส าหรับติดตามต าแหน่งและเก็บขอ้มูลจาก

สัตว ์จะแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ (A) อุปกรณ์ท่ีติดอยู่บริเวนคอของสัตว์ 
(B) เกต์เวยส์ าหรับรับขอ้มูลจากตวัสัตว ์(C) ฐานขอ้มูลส าหรับเก็บขอ้มูล

จากเกตเวย ์

3.1 ภาพรวมของระบบ 

รูปท่ี 1 ภาพรวมของระบบ 

จากภาพรวมของระบบรูปท่ี 1 จะเห็นว่า อุปกรณ์ติดท่ีคอของ

สัตว ์(A) จะเก็บขอ้มูลจาก GPS แอคเซเลอโรมิเตอร์ และไจโคสโคป โดย

จะมีการเก็บข้อมูลไวใ้นท่ีเก็บข้อมูลท่ีอุปกรณ์ติดท่ีตัวสัตว์จนกว่าจะ
ส่งไปหาเกตเวย ์(B) ไดส้ าเร็จ โดยการส่งขอ้มูลไปท่ีเกตเวย ์ (B) นั้นจะท า

เป็นช่วง ๆ เพ่ือให้ประหยดัพลงังานท่ีใช้ หลงัจากนั้นเกตเวยจ์ะท าการ

ประมวลผลข้อมูลเบ้ืองต้นก่อนส่งไปท่ีฐานข้อมูล  (C) และท าการ

แสดงผลผา่นเวบ็แอปพลิเคชนั (D) 

3.2 ออกแบบและพฒันาระบบ 

 

รูปท่ี 2 โครงสร้างระบบ 

ระบบติดตามและจ าแนกพฤติกรรมสัตว์โดยใช้อุปกรณ์ขนาดเล็กมี

โครงสร้างระบบดงัรูปท่ี 2 ประกอบดว้ยส่วนของอุปกรณ์ติดตาม (A) ท่ี

ท าหน้าท่ีรับและเก็บขอ้มูลพฤติกรรมสัตว ์คือ Adafruit Feature M0 with 
LoRa module ท าหน้าท่ีเป็นอุปกรณ์ส่งขอ้มูลระหว่างกนัผ่านสัญญาณไร้

สาย LoRa โดยส่งขอ้มูลค่าต าแหน่งท่ีไดรั้บจากอุปกรณ์ GPS และค่าจาก

แอคเซเลอโรมิเตอร์และไจโรสโคปจากหน่วยประมวลผล MPU-6050 

อุปกรณ์จะน าขอ้มูลท่ีไดบ้นัทึกลงใน MicroSD card ของโมดูล Adafruit 
Adalogger โดยจะถูกเก็บอยูใ่นลกัษณะของขอ้มูลดิบ จากนั้นขอ้มูลจะถูก

ถ่ายโอนไปยงัอุปกรณ์เกตเวยผ์่านเครือข่ายไร้สาย LoRa  อุปกรณ์เกตเวย ์

พฒันาบน Raspberry Pi 3 Model B+ (B) พร้อมตวัรับขอ้มูลจาก LoRa ใน

ลกัษณะโมดูล LoRa Array ท าหน้าท่ีรับขอ้มูลจากอุปกรณ์ผ่านเครือข่าย

ไร้สาย LoRa และน าข้อมูลนั้นมาจ าแนกพฤติกรรมสัตว์โดย น ามา
ประมวลผลให้อยู่ในรูปแบบอนุกรมเวลา และใช้เทคนิคไดนามิกไทม์

วอร์ปปิงในการจ าแนกโดยการวดัความเสมือนจากค่าอนุกรมเวลา  และ

น าผลท่ีได้ไปเก็บไวใ้นฐานข้อมูล (C) ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและ

แสดงผลบนเวบ็แอปพลิเคชนั (D) 

3.3 อุปกรณ์ติดตามต าแหน่ง 
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ส่วนประกอบของอุปกรณ์ติดตามประกอบไปดว้ย โมดูล GPS 

โมดูลลอ็กเกอร์ โมดูล LoRa เซ็นเซอร์เก็บความเร่งแนวแกนและความเร็ว

เชิงมุม (MPU-6050) ดงัรูปท่ี 3 และ อุปกรณ์เกตเวย ์ดงัรูปท่ี 4 

 

รูปท่ี 3 อุปกรณ์ติดตาม 

 

รูปท่ี 4 อุปกรณ์เกตเวย ์พฒันาขึ้นจาก Raspberry Pi 3 B+ 

4.   การทดสอบและผลการทดลอง 

4.1 ความแม่นย าในการรับค่าพกิดั 

ทดสอบโดยการใชอุ้ปกรณ์ติดตามรับพิกดั GPS ในต าแหน่งท่ี

รู้พิกดัท่ีแน่ชดัอยูแ่ลว้จาก Google Maps แลว้น ามาเทียบกบัพิกดัท่ีไดม้า

จากอุปกรณ์ติดตามท่ีใช ้ดว้ยการเทียบดว้ยสมการท่ี 1 ดงัน้ี 

โดยจะไดร้ะยะห่าวระหว่างพิกดั (d) ดว้ยการแทนค่าตวัแปรดงัน้ี  

 r แทนดว้ยรัศมีของโลก (ในท่ีน้ีจะใช ้6371 กิโลเมตร)  

φ แทนดว้ยละติจูดของพิกดัทั้ง 2 ต าแหน่ง  

λ แทนดว้ยลองจิจูดของพิกดัทั้ง 2 ต าแหน่ง  
ซ่ึงจะไดผ้ลการทดลองออกมาดงัตารางท่ี 1 

 

 

ตารางท่ี 1 :ความแม่นย  าของค่าพิกดั 

โดยจากการทดลองทั้ง 6 คร้ัง จะไดค้่าเฉลี่ยความคลาดเคลื่อนของพิกดัท่ี 
9.739 เมตร 

4.2 ทดสอบการอ่านค่าของแอคเซเลอโรมิเตอร์ ไจโรสโคปและ

ความแตกต่างของค่าที่อ่านได้จากพฤติกรรมที่ต่างกนั 

การทดลองน้ีจะทดลองเก็บค่าจากแอคเซเลอโรมิเตอร์ และไจ

โรสโคปเพ่ือดูความแตกต่างของค่าท่ีเก็บได้จากต่างพฤติกรรม โดยการ

ติด MPU-6050 และท าการเก็บค่าทั้ง 6 ค่าทุกๆ 1 วินาทีไวก้ับตวัและท า

การเดิน ยืนน่ิง นอนและกิน โดยเก็บท่าละ 1 นาทีหรือ 60 คร้ัง จากนั้น
น ามาวาดกราฟเพื่อสังเกตรูปแบบท่ีเหมือนและแตกต่างกนั 

 
รูปท่ี 5 กราฟแสดงค่าจาก MPU-6050 จากการเดิน 

 

รูปท่ี 6 กราฟแสดงค่าจาก MPU-6050 จากการยืน 

MPU-6050 

โมดูล GPS, Logger และ LoRa 

 

(1) 
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รูปท่ี 7 กราฟแสดงค่าจาก MPU-6050 จากการนอน 

 

รูปท่ี 8 กราฟแสดงค่าจาก MPU-6050 จากการกิน 

 จะเห็นว่ามีความต่างกนัของรูปทรงกราฟท่ีเกิดขึ้นซ่ึงเกิดจาก

การเก็บค่าจากต่างพฤติกรรม โดยพฤติกรรมท่ีไม่ไดม้ีการเคลื่อนไหวมาก 
เช่น การยืน การนอน ค่าท่ีเก็บไดจ้ะไม่มีความขึ้นลงของค่า แต่หากเป็น

พฤติกรรมท่ีมีการขยบัหรือเคลื่อนไหวมากๆ จะท าให้ค่าท่ีเก็บได้มีการ

แกว่งขึ้นลงตามการเคลื่อนไหว 

4.3 ทดสอบรวมค่าจากแอคเซเลอโรมิเตอร์และไจโรสโคป 

 ทดลองน าค่าท่ีได้จากการทดลอง 4.2 มารวมเป็นค่าเดียวเพ่ือ

น าไปใช้จ าแนกความเสมือนผ่านไดนามิกส์ไทม์วอร์ปปิง โดยน าค่า

ความเร่งในแต่ละแกนจากแอเซเลอโรมิเตอร์ และค่าความเร็วชิงมุมจาก

ไจโรสโคป มายกก าลงัสอง และน ามาบวกกนัทั้งหมด ก่อนท่ีจะหารากท่ี
สองท่ีเป็นบวกออกมาและหารดว้ย 100 กลายเป็นค่าเวกเตอร์อนุกรมเวลา

ของสัญญาณแอคเซเลอโรมิเตอร์และไจโรสโคป 

               
√𝐴𝑥2+𝐴𝑦2+𝐴𝑧2+𝐺𝑥2+𝐺𝑦2+𝐺𝑧2

100
             (2) 

โดย Ax Ay Az คือค่าความเร่งแต่ละแกนจากแอเซเลอโร

มิเตอร์ และ Gx Gy Gz คือค่าความเร็วชิงมุมจากไจโรสโคป 

จากนั้นน ามาวาดกราฟเพ่ือสังเกตความแตกต่างระหว่างการเดิน ยืนน่ิง 

นอนและกิน จะไดด้งัน้ี 

 

รูปท่ี 9 กราฟแสดงค่าเวกเตอร์อนุกรมเวลาของการเดินและการกิน 

 

รูปท่ี 10 กราฟแสดงค่าเวกเตอร์อนุกรมเวลาของการยืนและการนอน 

จากรูป 9-10 ซ่ึงเป็นรูปกราฟท่ีแสดงค่าเวกเตอร์อนุกรมเวลา

ของพฤติกรรมต่างๆจะเห็นว่า รูปท่ี 9 การเดินและการกินมีความคลา้ยกนั
เล็กน้อยคือ มีการแกว่งขึ้นลงของค่าเวกเตอร์อนุกรมซ่ึงในอาจจะท าให้

เกิดการสับสนเล็กน้อยในบางคร้ัง แต่ในรูปท่ี 10 จะต่างจากกนัและต่าง

จากรูป 9 อย่างชัดเจน นั่นสรุปได้ว่า หากน าไปใช้จ าแนกความเสมือน

ผา่นไดนามิกส์ไทมว์อร์ปปิงก็จะแยกการนอน การยืนได ้แต่มีโอกาสท่ีจะ

แยกการกิน กบัการเดินสลบักนั แต่จากรูปท่ี 5 และ 8 ในการทดสอบก่อน
หน้าน้ีจะเห็นว่าค่าจากแอคเซเลอโรมิเตอร์ และไจโรสโคปนั้น มีความ

แตกต่างกนัอยู่ หากน าค่าเหล่านั้นมาช่วยถ่วงน ้ าหนักและใชก้ารจ าแนก

ผ่านไดนามิกส์ไทม์วอร์ปปิงถ่วงน ้ าหนัก อาจจะเพ่ิมความชัดเจนและ

จ าแนกไดแ้ม่นย  ากว่า 

5.   สรุป 

 งานวิจยัน้ีจดัท าเพ่ือสร้างระบบติดตามและจ าแนกพฤติกรรม

สัตว์ในอุปกรณ์ขนาดเล็กเพ่ือท าการติดตามพฤติกรรมของสัตว์ไดอ้ย่าง

แม่นย  า และใชส้ าหรับสังเกตพฤติกรรมของสัตวแ์ละท าการเขา้ดูแลทนัที

หากมีความผิดปกติของพฤติกรรมของสัตว์นั้น ๆ โดยได้พฒันาและ
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ทดสอบระบบสรุปผลไดว่้า อุปกรณ์ติดตามต าแหน่งมีความแม่นย  า และ

สามารถน าค่าท่ีไดไ้ปจ าแนกพฤติกรรมได ้
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ควบคุมอุปกรณ์ภายในบริเวณบ้านโดยใช้อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ< ง 

แสดงผลผา่นเวบ็แอปพลิเคชนัดว้ยบริการเซิร์ฟเวอร์การประมวลผลแบบ

กลุ่มเมฆโดยระบบมีคุณสมบติัสามารถ ควบคุมการเปิด-ปิดไฟส่องสว่าง

บริเวณรอบตวับา้นตรวจสอบการเปิด-ปิดประตูรั: วบา้น ตรวจสอบสถานะของ

ตูรั้บจดหมาย ตรวจสอบการจอดรถในโรงจอดรถ ตรวจสอบปริมาณขยะภายใน

ถงั ตรวจสอบวดัค่าอุณหภูมิ ตรวจสอบวดัความชื:น และตรวจสอบวดัค่าฝุ่ น

ละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน บริเวณภายนอกตัวบ้าน ซึ< งผลการ

ตรวจสอบและคาํสั<งควบคุมอุปกรณ์จะถูกส่งไปแสดงผลแบบออนไลน์ผา่น

เว็บแอปพลิเคชัน โดยใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์รับค่าพารามิเตอร์จาก

เซนเซอร์ ส่งไปยงัฐานขอ้มูลแบบเรียลไทม ์ระบบประมวลผลผ่านเวบ็แอป

พลิเคชัน และแสดงผลในรูปแบบแผงควบคุม  ผ่านเว็บบราวเซอร์ 

บนอุปกรณ์บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต แบบเรียลไทม์ ผลการวิจยัระบบ

สามารถทาํงานไดไ้ดอ้ย่างถูกตอ้งครบทุกฟังก์ชนั และผลการวิเคราะห์

ความพึงพอใจของบุคลากรและนกัศึกษาแผนกเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 

วิทยาลยัเทคนิคลพบุรี จาํนวน 40 คน พบวา่ความพึงพอใจที<มีต่อระบบอยู่

ในระดบัดีมาก 

คําสําคัญ: อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ< ง, เซนเซอร์, ฐานข้อมูลเรียลไทม์,  

การประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ 

Abstract 

         This article discusses the development of home monitoring and 

control systems model using the Internet of Things displayed through the 

web application using a Cloud Computing Server. The system has the 

ability to control the on-off of the lights around the house, check the 

opening-closing of the house’s gate, verify the status of the mail in the 

mailbox, check the parking in the garage, check the amount of garbage 

inside the bin, check the temperature, check the moisture measurement, 

and check the PM 2.5 dust measurement outside the house. The inspection 

results and device control commands will be sent to display online via the 

web application. It uses a microcontroller to receive various parameters 

from the sensor and send it to the database in real-time. Then, the system 

will process through the web application and display as the dashboard via 

the web browser on any device on the Internet in real-time. The results 

show that the function of the system and the satisfaction analysis of the 

system of staff and students computer technology department Lopburi 

Technical College, 40 people are high levels. 

Keywords:  Internet of Things, Sensor, Real-time, Cloud Computing 

1. บทนํา 
เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ<ง [1] เป็นปัจจยั สําคญัในการ

สร้างความเปลี<ยนแปลงครั: งใหญ่ในอุตสาหกรรมโทรคมนาคม เศรษฐกิจ 

และสงัคม ในอนาคตโดยเฉพาะในดา้นการประยกุตใ์ชง้าน สถาปัตยกรรม 

คุณลกัษณะทางเทคนิคที<มี ผลต่อการใชง้านคลื<นความถี<การวเิคราะห์ความ

พร้อมทางการกาํกบัดูแลของประเทศไทยต่อการพฒันา ระบบอินเทอร์เน็ต

ของสรรพสิ<ง และขอ้เสนอแนะเพื<อประกอบการพิจารณากาํหนดแผน 

การบริหารคลื<นความถี<ล่วงหน้า ในกรอบเวลา 5 และ 10 ปี สํานักงาน

คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน์  และกิจการ

โทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ตอ้งสร้างสภาวะแวดลอ้มทางการกาํกบั

ดูแล เพื<อรองรับความตอ้งการใชง้านที< เติบโตอยา่งรวดเร็วของการใชง้าน

เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ<งให้ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  ซึ< งที<อยู่

อาศยัถือเป็นหนึ< งในปัจจยัสี<ที<มีความสาํคญัอนัดบัตน้ๆ ของมนุษย ์ซึ< งใน

อดีตบา้นพกัอาศยัมีไวเ้พียงเพื<อใชเ้ป็นที<พกัผอ่นหลบันอนหรือใชป้ระกอบ

กิจกรรมต่างๆ ของครอบครัวก็เพียงพอกบัความตอ้งการของผูพ้กัอาศยั

แล้ว แต่ในปัจจุบันเมื<อมีการพฒันาทางด้านเทคโนโลยีที<ทันต่อความ

ตอ้งการของมนุษยม์ากขึ:น และกา้วเขา้สู่ยคุดิจิทลั ความตอ้งการของมนุษย์

ที<เคยมีความพึงพอใจกบัที<อยูอ่าศยัแบบในอดีตกลบัเปลี<ยนไปอยา่งสิ:นเชิง 

มนุษยทุ์กคนตอ้งการนาํเทคโนโลยช่ีวยอาํนวยความสะดวกในการดาํเนิน

ชีวิตอย่างหลากหลายมากขึ:นอย่างเห็นไดช้ดั โดยเฉพาะอย่างยิ<งในดา้นสิ<ง

อาํนวยความสะดวกภายในบา้นพกัอาศยัที<ให้มีความสบาย ความปลอดภยั 

ประหยดัพลงังาน และมีความรักษโ์ลก รักษสิ์<งแวดลอ้มมากขึ:น จากเหตุ
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ปัจจยัตามที<กล่าวมาส่งผลให้มนุษยทุ์กคนมีความสนใจดา้นเทคโนโลย ี

อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ<งมาพฒันาและคิดคน้นวตักรรม เพื<อช่วยในการ

สร้างอาํนวยความสะดวก และรักษาความปลอดภยั ทั:งภายใน และภายนอก

บา้นพกัอาศยั เช่น ควบคุมการเปิด-ปิดไฟฟ้า ตรวจสอบสถานะการเปิด-ปิด 

ประตูรั: ว การตรวจสอบผูบุ้กรุก หรืออุปกรณ์อื<นๆ ผ่านช่องทางสัญญาณ 

Wi-Fi ที<สามารถสั<งการควบคุมไดจ้ากทั:งภายในและภายนอกบา้นผ่าน

ช่องทางอินเทอร์เน็ต ซึ< งรู้จกักนัในชื<อบา้นอจัฉริยะ(Smart home) [2]-[3] 

อยา่งไรก็ตาม มนุษยมี์ความตอ้งการที<หลากหลายของแต่ละบุคคล ทาํให้การ

พฒันานวตักรรมเพื<อมาใชอ้าํนวยความสะดวกในที<อยูอ่าศยัจึงจาํเป็นตอ้ง

พฒันาให้มีความยืดหยุน่ต่อการนาํไปใชง้าน เพื<อเป็นทางเลือกให้กบัผูใ้ช้

อยา่งต่อเนื<อง 

        ดังนั: น บทความนี: ขอนําเสนอวิธีการออกแบบและพฒันาระบบ

ตรวจสอบและควบคุมอุปกรณ์ภายในบริเวณบา้นโดยใชอิ้นเทอร์เน็ตของ

สรรพสิ<งแสดงผลผ่านเวบ็แอปพลิเคชนั ในรูปแบบดว้ยบริการเซิร์ฟเวอร์

การประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ เพื<อพัฒนาระบบต้นแบบการควบคุม

อุปกรณ์ผ่านอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ<ง และตรวจสอบสถานะการทาํงาน

ของระบบ  ที<สามารถนําไปประยุกต์ใช้งานระบบบ้านอัจฉริยะใน

ชีวติประจาํวนัในปัจจุบนั  

2. ทฤษฎแีละงานวจิยัที7เกี7ยวข้อง  
2.1 เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตสรรพสิ7ง (Internet of Things: IoT) 

               ในปัจจุบนัเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตสรรพสิ<ง ไดรั้บความสนใจ

นิยมเป็นอย่างมาก [1-2] เนื<องจากเป็นเทคโนโลยีที<เปลี<ยนวิธีการทาํงาน

ของอุปกรณ์ต่างๆ ใหเ้ชื<อมต่อกนัไดม้ากขึ:น การพฒันาไมโครคอนโทรลเลอร์ 

ที<รองรับเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตสรรพสิ<ง จึงมีความหลากหลาย มีขนาด

เล็กลง ราคาที<ไม่สูงมาก และรองรับเทคโนโลยีการสื<อสารได้มากขึ:น 

สามารถตรวจสอบ และควบคุมสิ<งต่าง ๆ จากสถานที<ใดๆ ในโลก ผ่าน

ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ซึ< งทาํให้นกัวิจยัมีแนวคิดในการพฒันางาน

ด้านอินเทอร์เน็ตสรรพสิ< งให้มีความสมบูรณ์แบบ ตอบสนองให้กับ

ผูใ้ช้งานได้มากขึ:นอย่างหลากหลาย วิจัยพฒันาระบบการควบคุมการ

ทาํงานของเครื<องปรับอากาศ สมาร์ททีวี และเครื<องใชไ้ฟฟ้าในครัวเรือน

ด้วยการสั<งงานผ่านเว็บเบราเซอร์โดยไม่ทาํการดัดแปลงอุปกรณ์ของ

เครื<องใชไ้ฟฟ้า[3] สามารถควบคุมการจ่ายไฟใหก้บัอุปกรณ์ไดเ้ป็นอยา่งดี  

       2.2 ไมโครคอนโทลเลอร์ Node MCU ESP8266  

                อุปกรณ์ไมโครคอนโทรลเลอร์ Node MCU ESP8266 เป็นชื<อ

เรียกของชิฟของโมดูล ESP8266 สาํหรับติดต่อสื<อสารบนมาตรฐาน Wi-Fi 

ทาํงานที<แรงดนัไฟฟ้า 3.0 - 3.6Vdc ทาํงานใช้กระแสโดยเฉลี<ย 80 mA 

ทาํงานไดที้<อุณหภูมิ -40 ถึง 125 องศาเซลเซียส ESP8266 ติดต่อกบั Wi-Fi  

แบบ Serial สามารถเขียนโปรแกรมควบคุมลงไปในชิฟ โดยใชโ้ปรแกรม 

Arduino IDE และสามารถติดต่ออุปกรณ์อื<น ๆ เซนเซอร์ต่าง ๆ ไดผ้า่นขา

ต่อใชง้าน ตามรูปที< 1 [4]   

 
 

รูปที& 1 บอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ Node MCU ESP8266 และ ขาต่อใชง้าน (Pinout) 

2.3 ฐานข้อมูลเรียลไทม์ (Realtime Database) 

       ฐานขอ้มูลเรียลไทม์ [5] เป็นฐานขอ้มูลอยู่ที<โฮสต์บนคลาวด์

หรือการประมวลผลแบบกลุ่มเมฑ ตวัอย่างโดยขอ้มูลจะถูกจดัเก็บเป็น 

JSON และซิงโครไนซ์แบบเรียลไทม์กบัทุกไคลเอนต์ที<เชื<อมต่อ เมื<อมี

สร้างแอปพลิเคชนัขา้มแพลตฟอร์ม 

      ด้วยแพลตฟอร์ม Apple, Android และ JavaScript SDK ผู ้ใช้งาน

ทั:งหมดจะสามารถใชง้านฐานขอ้มูลเรียลไทมเ์ดียวกนัได ้และรับการอปัเดต

ดว้ยขอ้มูลใหม่ล่าสุดโดยอตัโนมติั ดงัรูปที< 2 [6] 
 
 

 
 

รูปที& 2 แผนภาพแสดงการทาํงานของ Realtime Database 

2.4 งานวจิยัที7เกี7ยวข้อง 

A. Khan el al. [7] ได้นําเสนอการออกแบบระบบ IoT Smart 

Home (IoTSHS) ซึ< งสามารถใหก้ารควบคุมระยะไกลกบับา้นอจัฉริยะผา่น

มือถือ รีโมทคอนโทรลอินฟราเรด (IR) รวมถึงเครื<องคอมพิวเตอร์ตั:งโต๊ะ 

หรือเครื<องคอมพิวเตอร์เคลื<อนที< ตวัควบคุมที<ใชใ้นการออกแบบ IoTSHS 

คือไมโครคอนโทรลเลอร์ที<ใช้ WiFi เซ็นเซอร์อุณหภูมิมีไว้เพื<อระบุ

อุณหภูมิห้องและแจ้งให้ผู ้ใช้งานทราบว่าจํา เ ป็นต้องเปิดหรือปิด  
Air Conditioning (AC) หรือไม่ ผ่านการเชื<อมต่อ IoTSHS ที<ออกแบบไว ้

ร่วมกบัสวิตช์ หรือรีเลยร่์วมและอุปกรณ์ที<เกี<ยวขอ้ง การส่งสัญญาณการ

ควบคุม  ผ่านระบบสมาร์ทโฮมที<ออกแบบไว  ้ระบบ IoTSHS สามารถ

ควบคุมผา่นรีโมทคอนโทรลซึ< งใช ้IR และ WiFi และเวบ็เบราวเ์ซอร์ โดย
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ไม่คาํนึงถึงระบบปฏิบติัการที<ใชเ้พื<อควบคุมอุปกรณ์ เพื<อให้ผูใ้ชส้ามารถ

ควบคุมอุปกรณ์ต่างๆ ดว้ยการเชื<อมต่อกบัเราเตอร์ที<บา้น IoTSHS ผลการ

ทดสอบไดผ้ลลพัธ์ที<ดีเยี<ยม 

Kumar et al. [8]  ไดก้ล่าวเทคโนโลยอิีนเทอร์เน็ตของสรรพสิ<ง 

เป็นกระบวนทศัน์ใหม่ที<เปลี<ยนวิถีชีวิตแบบดั:งเดิมให้กลายเป็นรูปแบบ

ชีวิตที<มีเทคโนโลยสูีง เมืองอจัฉริยะ บา้นอจัฉริยะ การควบคุมมลพิษ การ

ประหยดัพลงังาน การคมนาคมอจัฉริยะ อุตสาหกรรมอจัฉริยะ มีการศึกษา

วิจัยและมีการค้นคว้าอย่างมากมายเพื<อปรับปรุงเทคโนโลยีผ่าน 

เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ<งอยา่งไรก็ตาม ยงัมีความทา้ทายและ

ปัญหาอีกมากมายที<ตอ้งแก้ไขเพื<อให้ได้มาซึ< งศกัยภาพของเทคโนโลยี

อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ<งอย่างเต็มที< ความทา้ทายและปัญหาเหล่านี: ตอ้ง

ไดรั้บการพิจารณาจากแง่มุมต่างๆ เช่น การใชง้าน ความทา้ทาย เทคโนโลยี

ที<เปิดใช้งาน ผลกระทบทางสังคมและสิ<งแวดลอ้ม เป็นตน้ นอกจากนี:   

ยงัไดก้ล่าวถึงความสาํคญัของขอ้มูลขนาดใหญ่และการวิเคราะห์ที<เกี<ยวขอ้ง

กบั เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ<ง และการนาํไปใช้ในโลกแห่ง 

ความเป็นจริง 

Cvitić, I. et al. [9] ไดเ้สนอแนวคิดอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ<ง 

เป็นทิศทางใหม่ของการพฒันาเทคโนโลยีทาํให้เกิดปัญหาใหม่ เช่น การ

ระบุอุปกรณ์ดงักล่าวอยา่งถูกตอ้งและทนัเวลา ช่องโหวด่า้นความปลอดภยั

ที<สามารถใช้ประโยชน์จากกิจกรรมที<เป็นอนัตรายได้ และการจัดการ

อุปกรณ์ดงักล่าว การสื<อสารของอุปกรณ์อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ<ง จะ

สร้างทราฟฟิกที<มีคุณสมบติัเฉพาะ และความแตกต่างเมื<อเทียบกบัอุปกรณ์

ทั<วไป  งานวิจัยนี: พยายามที<จะวิ เคราะห์ความเป็นไปได้ของการนํา

คุณลักษณะดังกล่าวไปใช้กับการจาํแนกอุปกรณ์โดยไม่คาํนึงถึงการ

ทาํงานหรือวตัถุประสงค ์การจาํแนกประเภทนี:จาํเป็นสาํหรับไดนามิกและ

สภาพแวดลอ้มที<แตกต่างกนั เช่น บา้นอจัฉริยะที<มีจาํนวนและประเภทของ

อุปกรณ์เพิ<มขึ:นทุกวนั งานวิจัยนี: ใช้อุปกรณ์อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ< ง 

ทั: งหมด 41 อุปกรณ์ วิธีการถดถอยโลจิสติกที<ได้รับการปรับปรุงโดย

แนวคิดของ supervised machine learning (logit boost) ถูกนาํมาใชใ้นการ

พฒันาแบบจาํลองการจาํแนกประเภท classification model จาํนวน 13 

โหนด ของ Feature อุปกรณ์อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ<ง ซึ< งผลการวจิยัพบวา่

คลาสมีสมรรถนะและความแม่นยาํสูง (99.79%) ตามคุณลกัษณะ traffic 

flow ของอุปกรณ์ดงักล่าว ประสิทธิภาพของโมเดลการวดัต่างๆ เช่น ความ

แม่นยาํ, F-measure, True Positive Ratio, False Positive Ratio และ Kappa 

coefficient ล้วนให้ผลลัพธ์สูง (0.997–0.999, 0.997–0.999, 0.997–0.999, 

0–0.001 และ 0.9973 ตามลาํดับ) โมเดลที<พฒันาแล้วดังกล่าวสามารถ

นําไปใช้เป็นพื:นฐานสําหรับการตรวจสอบและจัดการโซลูชันของ

สภาพแวดลอ้มอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ<งขนาดใหญ่และหลากหลาย  

 

 

 

 

 

3. การออกแบบระบบ 

3.1 การออกแบบชุดอปุกรณ์ตรวจสอบ และควบคุม 

        ในการออบแบบชุดอุปกรณ์ตรวจสอบ และควบคุม ประกอบ

ไปบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ Node MCU ESP8266 กบัเซ็นเซอร์ และ

อุปกรณ์สาํหรับทดลองมาตรฐาน จาํนวน 6 โมดูล ดงันี:  

1) เซ็นเซอร์ PMS7003 Dust PM2.5   

2) เซ็นเซอร์วดัอุณหภูมิและความชื:น DHT11 

3) เซ็นเซอร์วดัความเขม้ของแสง LDR 

4) เซ็นเซอร์วดัระยะแบบ Ultrasonic  

5) เซ็นเซอร์วดัระยะแบบ IR  

6) อุปกรณ์ควบคุมสวติช ์Relay 3.3Vdc 

                 โดยมีรูปแบบการเชื<อมต่อ ระหวา่ง Node MCU ESP8266 กบั

อุปกรณ์ต่าง ๆ ดงัรูปที< 3 และ 4 
 

 
รูปที& 3 แผนภาพแสดงการเชื&อมต่อระหวา่ง Node MCU ESP8266 (ตวัที& 1) กบัอุปกรณ์ 

 

 
 

รูปที& 4 แผนภาพแสดงการเชื&อมต่อระหวา่ง Node MCU ESP8266 (ตวัที& 2) กบัอุปกรณ์ 
 

                 ชุดตรวจสอบ และควบคุม จะโปรแกรมไปบน Node MCU ESP8266 

ผา่นโปรแกรม Arduino IDE โดยจะทาํการรับค่าจากเซนเซอร์ นาํมาประมวลผล 

และส่งค่าไปยงั Firebase – Realtime database ผา่นทาง Wi-Fi และสามารถ

รับค่าจาก Firebase – Realtime database กลบัมาควบคุมอุปกรณ์เอาต์พุตที< 

Node MCU ESP8266 ได ้
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3.2 การออกแบบระบบฐานข้อมูล  

          การออกแบบระบบฐานขอ้มูล แบบ Realtime Database ใน Firebase 

เป็นบริการหนึ< งของ Google เป็นการบริการข้อมูลแบบออนไลน์ใน

รูปแบบ Realtime Database สาํหรับ Application และ Web Application ซึ< ง

ใชง้านในดา้นอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ<ง และสามารถนาํมาเป็นตวักลาง 

ในการเชื<อมต่ออุปกรณ์เขา้ดว้ยกนัเช่น Node MCU ESP8266 ส่งขอ้มูลไปยงั 

เวบ็แอปพลิเคชนัได ้

           การออกแบบ ทาํการสร้างตัวแปรสําหรับเก็บข้อมูลแบบ 

Realtime จาํนวน 12 ตวั ดงัรูปที< 5 

 
รูปที& 5  แผนภาพแสดงการเกบ็ขอ้มูล Firebase - Realtime Database  

 

3.3 การออกแบบระบบเวบ็แอปพลเิคชัน 

        3.3.1 การทาํงานของระบบเวบ็แอปพลเิคชัน 

          การทาํงานของระบบฯ จะทาํงานร่วมกันระหว่าง 

Firebase - Realtime Database กับ เว็บแอปพลิเคชันที= เก็บอยู่ใน 

Firebase – Hosting โดยจะรับ-ส่งขอ้มูลกบัไมโครคอนโทรลเลอร์ 

 
 

รูปที& 6 แผนภาพแสดงการทาํงานของระบบเวบ็แอปพลิเคชนั 

 

 

 

 

 

 
 

รูปที& 7  ขัJนตอนการทาํงานของเวบ็แอปพลิเคชนั 
 

        3.3.2 การออกแบบหน้าเวบ็แอปพลเิคชัน 

                     การออกแบบหนา้เวบ็แอปพลิเคชนั ออกแบบในลกัษณะของ

แผงควบคุม (Dashboard) โดยใชรู้ปแบบของอินโฟกราฟิก (Infographic) 

ที<เขา้ใจง่าย มีสญัลกัษณ์แทนอุปกรณ์ต่าง ๆ โดยสญัลกัษณ์จะเปลี<ยนแปลง

ไปตามการประมวลผลของเวบ็แอปพลิเคชนั ที<รับค่าพารามิเตอร์มาจาก 

Firebase – Realtime database  โดยสามารถใชง้านทั:งหนา้จอคอมพิวเตอร์ 

และสมาร์ทโฟน 
 

 
 

รูปที& 8 ตวัอยา่งผลการออกแบบหนา้เวบ็แอปพลิเคชนั 
 

        3.3.3  การเขยีนโปรแกรมเวบ็แอปพลเิคชัน 

                     การเขียนโปรแกรมเว็บแอปเคพลิชนั จะรับค่าพารามิเตอร์ 

มาจาก Firebase – Realtime database จากนั:นนาํมาประมวลผล เพื<อแสดงค่า

ผา่นทางหนา้แผงควบคุม (Dashboard) และรับค่าผา่นทางหนา้เวบ็แอปพลิเคชนั 

ส่งไปยงั Firebase-Realtime database เพื<อใหค้อนโทรลเลอร์รับค่าไปทาํงานได ้ 

                     ภาษาที<ใช้ในการพฒันาเว็บแอปพลิเคชนั ประกอบไปดว้ย 

ภาษา  C, HTML5, CSS, JavaScript และ  jQuery และฐานข้อมูลแบบ 

Realtime database 
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รูปที& 9  แผนภาพการพฒันาระบบเวบ็แอปพลิเคชนั 
 

4. ผลการออกแบบและพฒันาระบบ 

         บทความงานวิจัยฉบับนี: นําเสนอการออกแบบและพฒันาระบบ

ตรวจสอบและควบคุมอุปกรณ์ภายในบริเวณบา้นโดยใชอิ้นเทอร์เน็ตของ

สรรพสิ<ง เพื<อใชอ้าํนวยความสะดวก และรักษาความปลอดภยัแก่ผูอ้ยูอ่าศยั  

ซึ< งผูพ้ฒันาไดน้าํระบบที<พฒันาขึ:นมา ดาํเนินการนาํมาทดสอบใชง้านกบักลุ่ม

ประชากรตวัอยา่ง เพื<อวดัประสิทธิภาพการทาํงานของระบบ และทศันคติ

ของผูใ้ช้งานที<มีต่อการพฒันาแบบจาํลองระบบตรวจสอบและควบคุม

อุปกรณ์ภายในบริเวณบา้นโดยใชอิ้นเทอร์เน็ตของสรรพสิ<ง แสดงผลผา่น

เว็บแอปพลิเคชันด้วยบริการเซิร์ฟเวอร์การประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ 

แบบจาํลองของระบบแสดงดงัรูปที< 10-11 
 

 
 

รูปที& 10  แบบจาํลองชุดทดสอบระบบ  
 

 
 

รูปที& 11  การอปัเดตขอ้มูลจาก Realtime Database ไปยงัหนา้เวบ็แอปพลิเคชนั 

4.1 การทดสอบระบบ 

        ผลการทดสอบการทาํงานของการพฒันาแบบจาํลองระบบ

ตรวจสอบ และควบคุมอุปกรณ์ภายในบริเวณบา้นโดยใชอิ้นเทอร์เน็ตของ

สรรพสิ<ง แสดงผลผา่นเวบ็แอปพลิเคชนัดว้ยบริการเซิร์ฟเวอร์การประมวลผล

แบบกลุ่มเมฆโดยการสั<งงานผา่นแผงควบคุมทุกฟังกช์นัๆ ละ 5 ครั: ง แสดงดงั

ตารางที< 1 
 

 
 

ตารางที& 1 การทดสอบการทาํงานของการพฒันาแบบจาํลองระบบตรวจสอบ และควบคุม

อุปกรณ์ภายในบริเวณบา้นโดยใชอิ้นเทอร์เน็ตของสรรพสิ&งแสดงผลผา่นเวบ็แอปพลิเคชนั 

ในรูปแบบแผงควบคุม 
 

 

ทดสอบการทาํงาน ครั.งที0 1 ครั.งที0 2 ครั.งที0 3 ครั.งที0 4 ครั.งที0 5 

1. การเปิด-ปิดไฟ  

    (Manual/Automatic) 

ทาํงาน

ปกติ 

ทาํงาน

ปกติ 

ทาํงาน

ปกติ 

ทาํงาน

ปกติ 

ทาํงาน

ปกติ 

2. การแจง้เตือนจดหมาย  

   ในตูจ้ดหมาย 

ทาํงาน

ปกติ 

ทาํงาน

ปกติ 

ทาํงาน

ปกติ 

ทาํงาน

ปกติ 

ทาํงาน

ปกติ 

3. การวดัค่าปริมาณขยะ 

   ในถงัขยะ (6 ระดบั) 

ทาํงาน

ปกติ 

ทาํงาน

ปกติ 

ทาํงาน

ปกติ 

ทาํงาน

ปกติ 

ทาํงาน

ปกติ 

4. ค่าอุณหภูมิ (0-50℃) และ 

    ความชืDน (20-90%) 

ทาํงาน

ปกติ 

ทาํงาน

ปกติ 

ทาํงาน

ปกติ 

ทาํงาน

ปกติ 

ทาํงาน

ปกติ 

5. การตรวจสอบรถ 

    ในโรงจอดรถ 

ทาํงาน

ปกติ 

ทาํงาน

ปกติ 

ทาํงาน

ปกติ 

ทาํงาน

ปกติ 

ทาํงาน

ปกติ 

6. สถานะการเปิด-ปิด  

    ประตูรัD วบา้น 

ทาํงาน

ปกติ 

ทาํงาน

ปกติ 

ทาํงาน

ปกติ 

ทาํงาน

ปกติ 

ทาํงาน

ปกติ 

7. ค่าฝุ่ น PM 2.5 และ 

    สัญลกัษณ์การแจง้เตือน 

ทาํงาน

ปกติ 

ทาํงาน

ปกติ 

ทาํงาน

ปกติ 

ทาํงาน

ปกติ 

ทาํงาน

ปกติ 

          จากตารางที< 1 แสดงให้เห็นว่าระบบสามารถทาํงานไดต้ามเงื<อนไข

ที<กาํหนดทุกฟังกช์นั โดยไม่มีขอ้ผิดพลาด โดยแสดงผลเวบ็แอปพลิเคชนั

ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง ดงัรูปที< 12 
 

 

 
 

 

รูปที& 12  ผลการทดสอบแสดงผลผา่นเวบ็แอปพลิเคชนั 
 
 

 จากรูปที< 12 แสดงผลผ่านเวบ็แอปพลิเคชนัดว้ยบริการเซิร์ฟเวอร์

การประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ Address: https://home-security-4555.web.app  

มีแสดงผลในแบบอินโฟกราฟิก ประกอบดว้ย รูปภาพ สัญลกัษณ์ต่าง ๆ  

ขอ้ความ ค่าตวัเลข เช่น สถานะการเปิด-ปิดไฟส่องสว่างบริเวณรอบตวับา้น 

สถานะการเปิด-ปิดประตูรั: วบา้น สถานะของตูรั้บจดหมาย สถานะการ

จอดรถในโรงจอดรถ ปริมาณขยะภายในถงั (6 ระดบั) แจง้เตือนขยะเต็ม 

ค่าอุณหภูมิ (0-50 องศาเซลเซียส) ค่าความชื:น (ร้อยละ 20-90) และค่าฝุ่ น 
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ละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน บริเวณภายนอกตวับา้น โดยแสดง

อินโฟกราฟิกคาํแนะนาํเกี<ยวกบัสุขภาพ ดงัรูปที<  13 
 

 
 

 

รูปที& 13  กราฟิกการแสดงผลสถานะต่าง ๆ ผา่นเวบ็แอปพลิเคชนั 
 

4.2 การวเิคราะห์ข้อมูลความคดิเห็นเกี7ยวกบัระบบ 

       ทีมผูพ้ฒันาระบบไดจ้ดัทาํการสอบถามถึงความพึงพอใจของ 

บุคลากรและนกัศึกษาแผนกเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ วิทยาลยัเทคนิคลพบุรี 

ซึ< งเป็นกลุ่มตวัอยา่งที<ใชใ้นจาํนวน 40 คน ที<มีต่อการพฒันาแบบจาํลองระบบ

ตรวจสอบ และควบคุมอุปกรณ์ภายในบริเวณบา้นโดยใชอิ้นเทอร์เน็ตของ

สรรพสิ< ง  แสดงผลผ่านเว็บแอปพลิเคชันด้วยบริการเซิร์ฟเวอร์การ

ประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ แสดงดงัตารางที< 2  
 

ตารางที& 2  ระดบัความพึงพอใจของกลุ่มตวัอยา่ง นกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ

ชัJนสูง (ปวส.) แผนกเทคโนโลยคีอมพิวเตอร์ วิทยาลยัเทคนิคลพบุรี จาํนวน 40 คน 
 

รายการประเมิน ค่าเฉลี0ย 
ส่วนเบี0ยงเบน

มาตรฐาน 

1. แนวคิดในการออกแบบและพฒันาระบบ 4.78 0.68687 

2. การออกแบบ Graphics User Interface (GUI) 4.49 0.53349 

3. ประสิทธิภาพการทาํงานของระบบ 4.53 0.78406 

4. ความถูกตอ้งในการทาํงานของระบบ 4.47 0.75064 

5. ความปลอดภยัในการใชง้านระบบ 4.61 0.53349 

6. คุณค่าและประโยชน์ใชส้อย 4.60 0.68687 

เฉลี&ย 4.58 0.66257 
 

                จากตารางที< 2 พบว่าผูใ้ช้ระบบระบบตรวจสอบและควบคุม

อุปกรณ์ภายในบริเวณบา้นโดยใช้อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ<ง มีความพึง

พอใจ โดยเฉลี<ยเท่ากบั 4.58 และส่วนเบี<ยงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 0.66257 

พึงพอใจอยูใ่นระดบั ดีมาก 
 

5. บทสรุป 

บทความวิจยัฉบบันี:นาํเสนอแนวทาง การพฒันาแบบจาํลองระบบ

ตรวจสอบและควบคุมอุปกรณ์ภายในบริเวณบ้านโดยใช้อินเทอร์เน็ต 

ของสรรพสิ<ง แสดงผลผ่านเว็บแอปพลิเคชันดว้ยบริการเซิร์ฟเวอร์การ

ประมวลผลแบบกลุ่มเมฆในการตรวจสอบและควบคุมสั<งงานอุปกรณ์ 

ภายในบริเวณที<พกัอาศยั ประกอบดว้ย 1) การเปิด-ปิดไฟ  2) การแจง้เตือน

จดหมาย ในตูจ้ดหมาย  3) การวดัค่าปริมาณขยะในถงัขยะ  4) ค่าอุณหภูมิ 

และ ความชื:น  5) การตรวจสอบรถในโรงจอดรถ  6) สถานะการเปิด-ปิด 

ประตูรั: วบา้น  7) ค่าฝุ่ น PM 2.5 และสัญลกัษณ์การแจง้เตือน ซึ< งผลการ

ทดสอบสั<งงานระบบผา่นแผงควบคุมระบบสามารถทาํงานไดต้ามเงื<อนไข

ที<กาํหนดไดอ้ยา่งถูกตอ้งครบทุกฟังกช์นั ภายใตเ้งื<อนไขที<ชุดแผงควบคุม

สามารถเชื<อมต่อกบัสัญญาณอินเทอร์เน็ตได้อย่างสมบูรณ์ และผลการ

วเิคราะห์ความพึงพอใจที<มีต่อระบบที<ถูกพฒันาขึ:นอยูใ่นระดบัดีมาก  
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การพัฒนาการเลียงหอยเชอรีในบ่อนาํใส ควบคุมด้วยระบบไมโครคอนโทรลเลอร์ 

Development of Raising Pomacea canaliculata in Clear Pond Controlled by Microcontroller System 

ขอบคุณ ไชยวงศ์ 

สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะอตุสาหกรรมและเทคโนโลย ี มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร kobkhun.ch@rmuti.ac.th 

 

บทคดัย่อ 

งานวิจัยนีเป็นการออกแบบพัฒ นาระบบเลียงหอยเชอรีในบ่อ

พ ล า ส ติ ก ด้ ว ย นํ า ใ ส  โ ด ย มี ชุ ด ค ว บ คุ ม ก า ร ก ร อ ง ด้ ว ย ร ะ บ บ

ไมโครคอนโทรลเลอร์ ตระกูล Arduino ประกอบกับมีตัวตรวจรู้ค่า PH 

ของนํา และตัวตรวจรู้นําขุ่น ร่วมกับระบบกรองนํา ซึงทําการทดลอง

เปรียบเทียบกันกับการเลียงปกติ  ในกระชังบกขนาด x100x30 

เซนติเมตร เติมนําสูง  เซนติเมตร ( .225 ลูกบาศกเ์มตร) จาํนวนหอย

เชอรีทีช่วงนําหนักระหว่าง . - .  กรัม จาํนวนบ่อละ  ตวั และ

ให้อาห ารชนิด เดียวกัน  ปริมาณ เท่ากัน โดยเลียงเป็นเวลา  ว ัน 

(พฤษภาคม-สิงหาคม ) เมือสินสุดการทดลองพบว่า หอยเชอรีในบ่อ

ทีควบคุมมีอัตราการตาย อยู่ทีร้อยละ  และนําหนักเฉลียโดยคละไซด์

จาํนวน  ตวั นาํหนักเฉลียอยูท่ี 109.0 กรัม มีการเปลียนนาํ  ครัง ส่วน

หอยเชอรีทีเลียงแบบปกติจะมีการตายทีร้อย  และนําหนักเฉลียและ

นาํหนกัเฉลียโดยคละไซด์จาํนวน  ตวั นาํหนกัเฉลียอยูท่ี 83.1 กรัม มี

การเปลียนนาํ  ครัง โดยสรุปจากการวจิยัพบว่าหอยทีเลียงในระบบบ่อที

ควบคุมมีอตัราการเจริญเติบโตมากกว่าบ่อทีเลียงปกติที 1.16 เปอร์เซ็นต ์

และยงัพบอีกว่าหอยทีเลียงในระบบบ่อทีควบคุมมีเปลือกทีเงาใสกว่าและ

มีวางไข่เริมทีวนัท ี  ของการเลียง ส่วนบอ่เลียงปกติไม่มีการวางไข ่

คาํสําคญั: หอยเชอรี ไมโครคอนโทรลเลอร์ สมาร์ทฟาร์ม 

Abstract 

       This research was the design and development of a system for 

raising apple snails in a plastic pond with clear water. There is a water 

filtration control system with a microcontroller system of the Arduino 

family and has a PH sensor to know the PH value of the water and turbid 

water detector together with the water filtration system. Which was 

compared with normal culture in a  plastic pond size 150x100x30 cm, 

add water 15 cm. (0.225 cubic meter), the number of pomacea 

canaliculata weighing between 20.01-22.25 g, there are 200 pomacea 

canaliculata, and feed the same type of food and same amount by raising 

for 120 days (May-August 2021). The controlled cultured pomacea 

canaliculata died at 6% and the average weight of 100 assorted snails 

averaged 109.0 g with      1-time water changes. The normal cultured 

pomacea canaliculata died at 28% and the average weight of 100 

assorted snails averaged 83.1 g with 12-time water changes. The 

research found that pomacea canaliculata raised in the controlled pond 

system had a higher growth rate than the normal pond at 31.16 %. It was 

also found that the pomacea canaliculata raised in the controlled pond 

system had a more shiny shell and spawning begins on the 117th day of 

raising and the normal pond does not lay eggs. 

Keywords:  Microcontroller, Smart farm, pomacea canaliculata 

1. บทนํา 

ประเทศไทยมีพืนทีตงัอยู่ในแถบเส้นศูนยสู์ตร ด้วยเหตุนีจึงทาํให้

พืนทีโดยทวัไปของประเทศ มีปริมาณนาํฝนทีตกต่อปีมีพอสมควรและมี

แหล่งนาํตามธรรมชาติจาํนวนมาก ดา้นสภาพแวดลอ้มทีเหมาะสมทาํให้

คนในพืนทีทาํอาชีพทางการเกษตรเป็นส่วนใหญ่ แต่ในหลายสิบปีทีผ่าน

มาได้มีการระบาดของหอยเชอรี ซึงเป็นหอยนาํจืดต่างถิน [1]  ทีเขา้ไป

ทาํลายนาขา้วกดักินพืชนาํ ก่อความเสียหายเป็นจาํนวนมาก รวมถึงทาํให้

หอยนาํจืดทอ้งถินกลายพนัธุ์ และมีประชาชนบางส่วนได้รู้วิธีการนาํหอย

เชอรีมาเป็นประกอบอาหารและสร้างรายไดอี้กทางหนึง [2-3] 

ณ ปัจจุบนัจาํนวนประชากรทีเพิมมากขึน จึงมีการบุกรุก ลุกลาํ ปรับ

สภาพพืนทีให้เป็นทีอยู่อาศัย ถนน พืนทีลานเอนกประสงค์ จนทําให้

สภาพแวดลอ้มทีเคยมีสัตวน์าํไม่สามารถอาศยัอยู่ได ้และด้วยเหตุนีจึงทาํ

ใหห้อยเชอรีหายากมากขึนและมีราคาสูง รวมถึงความตอ้งการของตลาดที

ตอ้งการเนือหอยเชอรีมาร่วมกบัเมนูต่างๆ จึงมีเกษตรกรบางส่วนหันมา

เลียงหอยเชอรีในบ่อบกแบบใช้นาํใส เพือสร้างรายได ้ทังยงัใช้พืนทีนอ้ย 

ใช้ทรัพยากรในการไม่มากนกั ใชเ้ศษผกัหรือพืชต่างๆ นาํมาเป็นอาหารให้

หอยเชอรีได้ และการเลียงใชเ้วลาไม่นานนกั ทงัยงัไม่มีกลินโคลนในตัว

หอยและเมือกนอ้ย ซึงเป็นทีตอ้งการของตลาด แต่การเลียงในบ่อบกแบบ

ใชน้าํใส ตอ้งหมนัเปลียนนาํเป็นระยะ ซึงเป็นงานทีหนกัและใชเ้วลานาน 

และเมือเปลียนนําแล้ว ในระยะ -  วัน หอยเชอรีจะไม่กินอาหาร [4] 

ผูวิ้จยัจึงเล็งเห็นปัญหาดงักล่าวจึงมีแนวคิดสร้างเครืองมือในการบาํบดันาํ

ในบ่อเลียงหอยเชอรีในบ่อบกแบบใช้นําใส ด้วยระบบอัตโนมัติ โดยมี

ไมโครคอนโทรลเลอร์ ตระกูล Arduino เป็นตัวควบคุมทังระบบ มี

อุปกรณ์ตรวจสอบค่า PH ของนาํและอุปกรณ์ตรวจสอบความขุ่นของนํา

ร่วมด้วย เพือให้เกษตรกรผู ้เลียงหอยเชอรีในบ่อบกแบบใช้นําใส ได้

บริหารเวลาและเพิมรายไดไ้ดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ พร้อมทงัใชเ้ทคโนโลยี

สมยัใหมร่่วมกบัการทาํการเกษตรยคุใหม่ในศตวรรษที  [5-6] 
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2. ทฤษฎีและเอกสารทีเกยีวข้อง 

.  หอยเชอรี 

หอยเชอรี หรือ หอยเป๋าฮือนาํจืด หรือ หอยโขง่อเมริกาใต ้โดยมีชือ

วิทยาศาสตร์ คือ Pomacea canaliculata เป็นหอยนาํจืดจาํพวกหอยฝาเดียว 

มีถินกาํเนิดในทวีปอเมริกาใต ้ในประเทศไทยราวปี พ.ศ.  หอยเชอรี 

เป็นหอยทีถูกนํามาเลียงทีจะให้กาํจดัตะไคร่นําและเศษอาหารในตู ้ปลา 

ต่อมามีผูค้ิดจะเลียงและขยายพนัธุ์ใหเ้ป็นสตัวเ์ศรษฐกิจ แต่ไม่ไดรั้บความ

นิยมจึงปล่อยลงสู่แม่นาํธรรมชาติ หอยเชอรี แบ่งไดเ้ป็น  พวก คือ พวกที

มีเปลือกสีเหลืองปนนาํตาล เนือและหนวดสีเหลือง และพวกมีเปลือกสี

เขียวเขม้ปนดํา มีสีดาํจากๆ พาดตามความยาวเปลือก เนือและหนวดมีสี

นาํตาลอ่อน หอยเชอรีเจริญเติบโตได้รวดเร็ว ราว  เดือนกจ็บัคูผ่สมพนัธุ์

กันได้ หลังผสมพันธุ์กันราว -  วนั ตัวเมียจะวางไข่เหนือนําในเวลา

กลางคืน โดยไข่หอยเชอรีมีสีชมพูฟองเล็กๆ เกาะติดกนัยาวเป็นกลุ่มเป็น

ระเบียบสวยงาม ไขจ่ะฟักออกเป็นตวัหอยภายใน -  วนั  

 

 
รูปที  ตวัอย่างหอยเชอรีและไข่หอยเชอรี 

 

.  ไมโครคอนโทรลเลอร์ 

งานวิจยันีผูว้ิจยัไดเ้ลือกใชไ้มโครคอนโทรลเลอร์ Arduino รุ่น UNO 

R3 ทีสามารถทํางานได้ครอบคลุมทุกฟังก์ชันของงานวิจัยนี  โดย

องคป์ระกอบของบอร์ด คือ มี ATmega  เป็นชิปควบคุมหลกั ขาดิจิทลั 

I/O ทงัหมด  ขา (  ขารับรอบเอาตพ์ตุแบบ PWM) มีขาอะนาลอกอินพุต 

ทังหมด   ขา Flash memory 32 kB SRAM 2 kB EEPROM 1 kB แ ละ 

Clock Speed 16 MHz ทังย ังมีกระแสไฟ ฟ้า DC ต่อขา I/O ที  40 มิลลิ

แอมป์/ต่อขา ซึงเพียงพอต่อการเชือมต่อกบัวงจรไดร์เวอร์ต่างๆ บอร์ด

ไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino รุ่น UNO R3 ดงัแสดงในรูปที  

 

 
รูปที  บอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino รุ่น UNO R3 

 

.  อุปกรณ์ตรวจรู้ ในงานวิจยั 

อุปกรณ์ตรวจรู้ ในงานวิจยันีใช้ตวัตรวจรู้สองชนิด คือ ตวัตรวจรู้ค่า 

PH ของนํา และตัวตรวจรู้ ค่าความขุ่นของนํา ซึงต่อร่วมกับบอร์ด

ไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino รุ่น UNO R3 ทีพอร์ตอะนาลอกเพือนํา

แปลงสญัญาณไฟฟ้าทีไดจ้ากตวัตรวจรู้ใหเ้ป็นขอ้มูลเพอืประมวลผลตอ่ไป 

ตวัตรวจรู้ค่า PH ของนาํในงานวิจยัใช้บอร์ด PH Sensor module รุ่น 

E-201-C ซึงมีโพรบตรวจรู้เป็นส่วนประกอบ สามารถตรวจวดัค่า กรด-

ด่าง ของสารละลายได้ในช่วง -  PH ช่วงอุณหภูมิที -  C ความ

แมน่ยาํอยูที่ ±0.1PH (25 C) คา่ทบีอร์ดส่งออกมาเป็นค่าอะนาลอก  

 

 
รูปที  ตวัตรวจรู้ค่า PH ของนาํ (PH Sensor module รุ่น E-201-C พร้อมโพรบวดัค่า) 

 

ตวัตรวจรู้ค่าความขุ่นของนาํในงานวิจยัใช้บอร์ด เซ็นเซอร์วดัความ

ขุ่น  รุ่น SKU SEN  ซึงให้ค่าเอาต์พุตแบบ Analog/Digital วัด ค่า

ออกมาเป็นโวลต์ (อะนาลอก) สามารถเปรียบเทียบความขุ่นอยู่ในช่วง     

0-1000 NTU  

 
รูปที  ตวัตรวจรู้ค่าความขุ่นของนาํ รุ่น SKU SEN0189 

 

ส่วนคา่อุณหภูมิทีตรวจสอบจะดึงคา่อุณหภูมิจาก PH Sensor module 

รุ่น E-201-C และทําการแสดงผลการทํางาน แสดงสถานะการทํางาน

รวมถึงค่าทีตรวจรู้ต่างๆ ทีจอ LCD แบบมาตรฐาน  แถว  ตวัอกัษร 

.การพฒันาเครืองมือทีใช้ในการวจิัย 

การพัฒ นาการเลียงหอยเชอรีในบ่อนําใส ควบคุมด้วยระบบ

ไมโครคอนโทรลเลอร์ ตวัตรวจรู้ค่า PH ของนาํรุ่น E-201-C และตวัตรวจ

รู้ค่าความขุ่นของนาํรุ่น SKU SEN  ซึงให้ค่าเอาต์พุตแบบ Analog จะ

ต่อเขา้กบัพอร์ต A0 และพอร์ต A  ตามลาํดบั ส่วนค่าอุณหภูมิจะต่อเขา้ที

พอร์ต D2 ส่วนจอแสดงผลจะใชพ้อร์ต D8-D13 และพอร์ต D  เป็นพอร์ต

ทีส่งสญัญาณไปขบัปัมนาํในระบบกรองนาํ แสดงในรูปที  

 

 
รูปที 5 บลอ็กไดอะแกรมของควบคมุการเลียงหอยเชอรีในบ่อนาํใส ควบคุมดว้ยระบบ

ไมโครคอนโทรลเลอร์ 
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.  การเขียนโปรแกรมควบคุมระบบ 

การเขียนโปรแกรมควบคุมระบบการเลียงหอยเชอรีในบ่อนําใส 

ผูวิ้จยัใชโ้ปรแกรม Arduino IDE ในการโปรแกรม โดยใช้ภาษาซีสาํหรับ 

Arduino โดยเขียนเป็นฟังกช์นัยอ่ยหลายๆ ส่วน ทีเริมตน้จากการรับคา่จาก

ตวัตรวจรู้ค่า PH ของนาํรุ่น E-201-C และตวัตรวจรู้ค่าความขุน่ของนาํ รุ่น 

SKU SEN  มาทาํการประมวลผล เพือควบคุมอุปกรณ์และแสดงผลที

จอ LCD ซึงแผนผงัการทาํงานของโปรแกรมดงัแสดงในรูปที  

 

 
รูปที  แผนผงัการทาํงานของโปรแกรมควบคุม 

 

.  การตดิตังกระชังบก 

การพัฒนาการเลียงหอยเชอรีในบ่อนําใส ควบคุมด้วยระ บบ

ไมโครคอนโทรลเลอร์ ใช้กระชังบกทีมีขนาด 150x100x30 เซนติเมตร 

เติมนาํสูง 15 เซนติเมตร (0.225 ลูกบาศกเ์มตร) แสดงในรูปที  

 

 
 

รูปที 7 กระชงับกเลียงหอยเชอรีในบ่อนาํใส ควบคมุดว้ยระบบไมโครคอนโทรลเลอร์ 

.  การตงัค่าความขุ่นของนําในบ่อหอยเชอรี 

การเขียนโปรแกรมควบคุมตอ้งทาํความเขา้ใจสิงทีตอ้งการควบคุม

การเลือกค่าใดใดจึงตอ้งไดค้่าทีตอ้งการและเหมาะสม จากประสบการณ์

ของเกษตรกรผูเ้ลียงหอยเชอรีได้เลือกคา่ความขุ่นจากพฤติกรรมของหอย

เชอรีทีกินอาหารน้อยลงและมีกลินทีบ่อเลียง จึงได้นาํตวัอย่างนาํจากบ่อ

หอยเชอรีในระบบนาํใสทีควรเปลียนมาวดัค่าความขุ่น ค่าความขุ่นอยู่ที 

280-410 NTU โดยทีค่า  NTU หอยเชอรีกินอาหารน้อยลงและค่า

มากกว่า  NTU นําเริมมีกลิน รวมถึงค่า PH ลดลงอยู่ที .  ผู ้วิจัยจึง

เลือกค่าความขุ่นที  NTU และ/หรือค่า PH ของนาํตาํกว่า  เพือให้เริม

ระบบปัมกรอง ตวัอย่างในรูปที  แสดงตวัอยา่งนาํขุน่ในบ่อทีควรเปลียน

นาํเมอืเทียบกบันาํใสกอ่นเปลียนใส่บ่อเลียงหอยเชอรีในระบบนาํใส 

 

 
รูปที 8 แสดงการเปรียบเทียบนาํขุ่นในบ่อทีควรเปลียนนาํเมือเทียบกบันาํใสปกติ 

 

. ผลของงานวจิยั 

การพัฒ นาการเลียงหอยเชอรีในบ่อนําใส ควบคุมด้วยระบบ

ไม โครค อน โท รล เล อ ร์  ผู ้วิ จัยได้ทําการเลี ยงใน กร ะชังบกข น าด 

150x100x  เซนติเมตร เติมนาํสูง  เซนติเมตร ( .  ลูกบาศก์เมตร) 

จาํนวนหอยเชอรีทีช่วงนาํหนักระหว่าง . - .  กรัม จาํนวนบ่อละ 

 ตวั และให้อาหารชนิดเดียวกนั ปริมาณเท่ากนั โดยเลียงเป็นเวลา  

วนั (พฤษภาคม-สิงหาคม ) เมือสินสุดการทดลองพบว่า หอยเชอรีใน

บ่อทีควบคุมมีอตัราการตาย อยู่ทีร้อยละ  (ตาย  ตวัจาก  ตวั) และ

นาํหนกัเฉลียโดยคละไซด์จาํนวน  ตวั นาํหนกัเฉลียอยูที่ .  กรัม มี

การเปลียนนาํ  ครัง ส่วนหอยเชอรีทีเลียงแบบปกติจะมีการตายทีร้อย  

(ตาย  ตวัจาก  ตัว) และนาํหนักเฉลียโดยคละไซด์จาํนวน  ตัว 

นาํหนักเฉลียอยูที่ .  กรัม มีการเปลียนนาํ  ครัง โดยสรุปจากการวจิยั

พบว่าหอยทีเลียงในระบบบ่อทีควบคุมมีอตัราการเจริญเติบโตมากกว่าบ่อ

ทีเลียงปกติที .  เปอร์เซ็นต ์และยงัพบอีกว่าหอยทีเลียงในระบบบ่อที

ควบคุมมีเปลือกทีเงาใสกว่าและมีวางไข่เริมทีวนัที  ของการเลียง ส่วน

บอ่เลียงปกติไม่มีการวางไข ่

 

ตารางที  การสรุปผลผลิตทีไดจ้ากการทดลอง 

รายการ บ่อปกติ บ่อควบคุม 

อตัราการตาย (ตวั)  ตวั ( %)  ตวั ( %) 

นาํหนักหอย (เฉลีย) .  กรัม .  กรัม 

นาํหนักหอยเพมิขึน (เฉลีย) .  กรัม (293.2%) .  กรัม (415.8%) 

การเปลียนนาํ (ครัง)  ครัง  ครงั 

หมายเหต ุเลียงเป็นเวลา  วนั (พฤษภาคม-สิงหาคม ) 

245

ECTI-CARD 2022 “Technology for Innovator Community”



บทความวิจยั  

การประชุมวิชาการ งานวิจยัและพฒันาเชิงประยกุตค์รังที 14  

14 th  ECTI-CARD 2022, Lopburi Thailand 

 

.สรุปผล 

จากวิจยัการพฒันาการเลียงหอยเชอรีในบ่อนาํใส ควบคุมด้วยระบบ

ไมโครคอนโทรลเลอร์ ผูว้จิยัและเกษตรกรผูเ้พาะเลียงหอยเชอรี มีความพึง

พอใจอยา่งมาก เนืองดว้ยผลผลิตทีไดแ้ละคุณภาพของหอยเชอรีมคีุณภาพ 

รสชาติดี ไม่มีกลินคาว และร่นเวลาในการเลียงได้ราว  เดือน เมือเทียบ

จากนาํหนกัและขนาดของหอยเชอรี รวมถึงไม่ตอ้งเปลียนนาํบ่อยๆ ทาํให้

ทุ่นเวลาและแรงงานได้มาก จากการทดลองจาํนวนลูกหอยเชอรีทีช่วง

นาํหนกัระหวา่ง . - .  กรัม (เฉลียนาํหนกั .  กรัม) หอยเชอรีใน

บ่อทีควบคุมมีอัตราการตาย อยู่ทีร้อยละ 6 และนําหนักเฉลียอยู่ที 109.0 

กรัม (นาํหนักเพิมขึนจากเดิมเฉลีย .  กรัม) มีการเปลียนนาํ 1 ครังใน

รอบการเลียง ส่วนหอยเชอรีทีเลียงแบบปกติจะมีการตายทีร้อย 28 และ 

นาํหนกัเฉลียอยู่ที 83.1 กรัม (นาํหนักเพิมขึนจากเดิมเฉลีย .  กรัม) มี

การเปลียนนาํ 12 ครังในรอบการเลียง โดยสรุปจากการวิจยัพบว่าหอยที

เลียงในระบบบ่อทีควบคุมมีอตัราการเจริญเติบโตมากกว่าบ่อทีเลียงปกติที 

31.16 เปอร์เซ็นต ์และเริมมีการวางไข่ทีวนัที 117 ของการเลียง ส่วนบ่อ

เลียงปกติไม่มีการวางไข่ ยงัพบอีกว่าหอยทีเลียงในระบบบ่อทีควบคุมมี

เปลือกทีเงาใสกวา่และหอยเชอรีสีทอง เปลือกดูเด่นชดักว่าบ่อทีเลียงปกต ิ

การพฒันาขนัต่อไปผูว้ิจัยไดเ้ล็งเห็นว่างานวิจยัการพฒันาการเลียง

หอยเชอรีในบ่อนําใส ควบคุมด้วยระบบไมโครคอนโทรลเลอร์ ใช้การ

ควบคุมหลักด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ ซึงสามารถเชือมต่อการแสดง

ผลต่างๆ การแจง้เตือน และการควบคุมในส่วนการทาํงานของระบบ ทงันี

ยงัสามารถเชือมต่อกบัระบบอินเทอร์เน็ตในทุกสรรพสิง หรือ Internet of 

Things (IoT) เพือให้เกษตรกรเข้าถึงระบบการเกษตรด้วยเทคโนโลยี

สมัยใหม่ พร้อมทังสามารถบนัทึกขอ้มูลต่างๆ ของระบบนิเวศในบ่อใน

ทุกๆ วนั เช่น จาํนวนวนัทีเลียง จาํนวนการเปลียนถ่ายนาํ ค่า PH ของนํา 

ค่าความขุ่นของนาํ อุณหภูมิของนาํ และอตัราค่าการใชพ้ลงังานกบัระบบ

การเลียง โดยผ่านเครือข่ายระบบอินเทอร์เน็ตเพือดูสถานะต่างๆ และ

ควบคุมการทาํงานได้โดยตรงจากแอปพลิเคชนัทีออกแบบไวร้องรับกับ

ระบบทีสร้างขึน 
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Study of biogas production from energy crops combined with animal manure and industrial waste 
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บทคดัย่อ 

การศึกษาน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาคุณสมบติัของวตัถุดิบท่ีใช้ใน
กระบวนการผลิตก๊าซชีวภาพ วิเคราะห์กระบวนการท างานและประเมิน
ประสิทธิภาพของระบบผลิตก๊าซชีวภาพเทคโนโลยีจากประเยอรมนี โดย
การเก็บรวบรวมขอ้มูลเป็นระยะเวลา 8 เดือน พบว่า วตัถุดิบท่ีใช้ในการ
ผลิต ไดแ้ก่ หญา้เนเปียร์ กากมนัส าปะหลงั มูลไก่ และมูลววั มีคุณสมบติัท่ี
เหมาะสมส าหรับการผลิตก๊าซชีวภาพ โดยหญ้าเนเปียร์ มีค่า TS เท่ากับ 
17-26% VS เท่ากับ 85-88% กากมันส าปะหลงั มีค่า TS เท่ากับ 12-20% 
VS เท่ากับ 96-98% มูลไก่ มีค่า TS เท่ากับ 60-85%  VS เท่ากับ 80-84% 
และมูลววั มีค่า TS เท่ากับ 20-38% VS เท่ากับ 70-82% ระบบผลิตก๊าซ
ชีวภาพด าเนินการผลิตท่ีอุณหภูมิ 43-52 °C อัตราการผลิตก๊าซชีวภาพ 
เท่ากบั 0.49 m3/kgVS โดยมีองคป์ระกอบก๊าซมีเทน 52-55% 

ค าส าคญั: ก๊าซชีวภาพ  ก๊าซมีเทน  หญา้เนเปียร์  พืชพลงัาน 

Abstract 
  The objective of this study was to study the properties of raw 
materials used in the biogas production process. Analysis the process and 
evaluate the efficiency of the biogas production system from Germany 
technology. Collecting data for 8 months, raw materials used in the 
production are napier grass, cassava pulp, chicken manure and cattle 
dung, raw material suitable for biogas production. Napier grass has a TS 
17-26% VS 85-88%, cassava pulp has TS 12-20% VS 96-98%, chicken 
manure TS 60-85% VS 80-84% and cattle dung TS 20-38% VS 70-82%. 
The biogas production system operates at temperatures 43-52 °C. The 
biogas production rate is 0.49 m3/kgVS with a methane gas composition 
of 52-55%  

Keywords:  Biogas, Methane, Napier grass, Energy crop 

1. ท่ีมาและความส าคัญ 

ปัจจุบนัเทคโนโลยกีารผลิตก๊าซชีวภาพมีบทบาทท่ีส าคญัในการผลิต
พลงังานทดแทน [1 - 2] เน่ืองจากมีแหล่งวตัถุดิบท่ีเป็นอินทรียวตัถุทั้งท่ีอยู่
ในรูปของเสียและน ้ าเสียจากกระบวนการอุตสาหกรรม ฟาร์มปศุสัตวแ์ละ
ชุมชนเป็นจ านวนมาก ตลอดจนชีวมวลหรือส่ิงเหลือใช้ทางการเกษตร 

และหญา้บางประเภท ท่ีสามารถน ามาใช้ในการผลิตก๊าซชีวภาพไดแ้ละ
ประสบผลส าเร็จ [3] ซ่ึงหญ้าเนเปียร์เป็นพืชพลังงานอีกหน่ึงชนิดท่ี
น่าสนใจ เน่ืองจากหญา้เนเปียร์ให้ก๊าซมีเทนสูง ตน้ทุนในการเพาะปลูกต ่า 
[4] แต่ตอ้งท าการผสมหญา้เนเปียร์กบัสารอินทรียช์นิดอ่ืน [4-5] เน่ืองจาก
การย่อยสลายในสภาวะไร้ออกซิเจนของหญ้าเนเปียร์ชนิดเดียวจะมี
แนวโนม้สูญเสียความเสถียรภาพ เน่ืองจากการยอ่ยสลายเซลลูโลสในหญา้
ท าใหเ้กิดกรดไขมนัท่ีระเหยไดส้ะสมในระบบสูง [6] นอกจากน้ีควรมีการ
จดัการระบบผลิตก๊าซชีวภาพท่ีดี เพื่อให้ระบบสามารถด าเนินการผลิตได้
อยา่งมีประสิทธิภาพ 

การศึกษาน้ีจึงไดท้ าการศึกษาการผลิตก๊าซชีวภาพจากหญา้เนเปียร์
ร่วมกับสารอินทรีย์ชนิดอ่ืน ๆ เพื่อให้ระบบผลิตก๊าซชีวภาพสามารถ
ด าเนินการผลิตไดอ้ย่างสมดุล โดยการพิจารณาถึงคุณสมบติัของวตัถุดิบ 
และประเมินประสิทธิภาพของระบบในการผลิตก๊าซชีวภาพ 

2.  วธีิการด าเนินงาน 
 การศึกษาและวิเคราะห์คุณสมบติัของวตัถุดิบท่ีใชใ้นระบบผลิตก๊าซ

ชีวภาพ เก็บรวบรวมขอ้มูลเก่ียวกบัวตัถุดิบแต่ละชนิด และน ามาวิเคราะห์
คุณสมบติั ไดแ้ก่ ค่าความช้ืน ค่าของแขง็ทั้งหมด (Total Solid: TS) และค่า
ของแข็งท่ีสามารถย่อยสลายเป็นก๊าซได้ (Volatile Solid: VS) โดยมี
อุปกรณ์และเคร่ืองมือและวิธีการวิเคราะห์ ดงัน้ี 

อุปกรณ์และเคร่ืองมือท่ีใช้ ไดแ้ก่  
1) จานอะลูมิเนียมชัง่สาร         5) ตูอ้บลมร้อน (Oven) 
2) ฟอร์เซป (Forceps)         6) เตาเผาความร้อนสูง (Furnace) 
3) คีมคีบถว้ยกระเบ้ือง        7) โถแกว้ดูดความช้ืน (Desiccator) 
4) เคร่ืองชัง่สาร 4 ต าแหน่ง 

 วธีิการวเิคราะห์คุณภาพของวตัถุดิบ สามารถท าได ้ดงัน้ี 
 1) ชั่งน ้ าหนักจานอะลูมิเนียมเปล่าด้วยเคร่ืองชั่งสาร 4 ต าแหน่ง 

จากนั้ นกดปุ่ม Set 0 แล้วน าวตัถุดิบตัวอย่างใส่ลงในจานอะลูมิเนียม
ประมาณ 3 กรัม แลว้จดบนัทึก 

 2) น าเข้าตูอ้บลมร้อนเพื่ออบท่ีอุณหภูมิ 105 °C เป็นเวลา 2 ชั่วโมง 
จากนั้นน าเขา้โถแกว้ดูดความช้ืน เป็นเวลา 30 นาที แลว้ชัง่น ้ าหนกัพร้อม
จดบนัทึก 
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3) น าเข้าเตาเผาความร้อนสูง เพื่อเผาท่ีอุณหภูมิ 550 °C เป็นเวลา 1 
ชัว่โมง จากนั้นน าเขา้โถแกว้ดูดความช้ืน เป็นเวลา 30 นาที แลว้ชัง่น ้ าหนกั
พร้อมจดบนัทึก 

วธิีการค านวณ  
การค านวณค่า TS [%] 

TS [%] = (C – A) x 100 / B      (1) 

โดยท่ี     A    คือ    น ้ าหนกัภาชนะ [กรัม] 
   B    คือ    น ้ าหนกัตวัอยา่ง [กรัม] 
   C    คือ    น ้ าหนกัตวัอยา่งหลงัอบท่ีอุณหภูมิ 105 °C [กรัม] 

การค านวณค่า VS [%TS] 

VS [%TS] = (C – D) x 100 / C                           (2) 

โดยท่ี     C    คือ    น ้ าหนกัตวัอยา่งหลงัอบท่ีอุณหภูมิ 105 °C [กรัม] 
    D    คือ    น ้ าหนกัตวัอยา่งหลงัเผาท่ีอุณหภูมิ 550 °C [กรัม] 

การค านวณค่าความช้ืน [%] 

ความช้ืน [%] = 100 – TS               (3) 

 โดยท่ี     TS   คือ    ปริมาณของแขง็ทั้งหมด [%] 

การศึกษาและวิเคราะห์กระบวนการท างานของระบบผลิตก๊าซ
ชีวภาพ โดยระบบผลิตก๊าซชีวภาพท่ีท าการศึกษาเป็นเทคโนโลยีจาก
ประเทศเยอรมนี มีการออกแบบเป็นถงัปฏิกรณ์กวนสมบูรณ์ ลกัษณะเป็น
วงแหวนสองชั้น ประกอบไปด้วยบ่อหมักวงนอก (Outer ring) และบ่อ
หมกัวงใน (Inner ring) มีการควบคุมระบบแบบอตัโนมติั ดงัรูปท่ี 1  

 ระบบเร่ิมตน้จากการเติมวตัถุดิบเขา้สู่เคร่ืองป้อนวตัถุดิบ (Feeder) 
จากนั้นวตัถุดิบจะถูกล าเลียงเขา้สู่บ่อหมกัวงนอกดว้ยสกรูล าเลียง บ่อหมกั
วงนอกมีปริมาตร 7,540 ลูกบาศก์เมตร ใช้ใบกวนชนิดใบพาย (Paddle 
agitator) ในการกวนผสมวัตถุ ดิบให้สัมผัสกับแบคทีเรียมากยิ่งข้ึน 
ด าเนินการผลิตท่ีอุณหภูมิ 46-52 °C หลงัจากนั้นของเหลวผสมจะถูกส่งเขา้
สู่บ่อหมกัวงในดว้ยหลกัการของเหลวไหลลน้ (Overflow) โดยท่ีบ่อหมกั
วงในมีปริมาตร 4,241 ลูกบาศกเ์มตร ใชใ้บกวนชนิดเพลายาว (Long shaft 
agitator) ด าเนินการผลิตท่ีอุณหภูมิ 43-52 °C โดยบ่อหมกัวงในจะมีการ
คลุมดว้ยแผน่พลาสติกเป็นโดมแบบสองชั้น ชั้นนอกมีลกัษณะเป็นรูปทรง
กลม และชั้ นในมีลักษณะเป็นถุงเพื่อใช้ในการเก็บก๊าซชีวภาพ โดย
สามารถเก็บก๊าซชีวภาพได้ 1,380 ลูกบาศก์เมตร เม่ือบ่อหมักวงในมี
ปริมาตรของเหลว 89% ระบบจะท าการสูบของเหลวผสมภายในบ่อหมกั
วงในเข้าสู่ เค ร่ืองแยกกากตะกอน (Separator) เพื่ อ รักษาระดับของ
ของเหลวภายในบ่อโดยอตัโนมติัและจะหยดุกระบวนการแยกกากตะกอน
เม่ือระดบัของเหลวภายในบ่อหมกัวงในลดลงเหลือ 87%  

โดยจะท าการเก็บรวบรวมขอ้มูลสัดส่วนการป้อนวตัถุดิบแต่ละชนิด 
องคป์ระกอบของก๊าซชีวภาพ และปริมาณก๊าซชีวภาพต่อปริมาณการป้อน
วตัถุดิบ โดยเก็บรวบรวมขอ้มูลจากหนา้ต่างควบคุมภายในห้องปฏิบติัการ 
และน าขอ้มูลท่ีไดม้าท าการวิเคราะห์เพื่อประเมินประสิทธิภาพ 

รูปท่ี 1 ระบบควบคุมอตัโนมติัของระบบผลิตก๊าซชีวภาพ 

3. ผลการวจิัย
จากการเก็บขอ้มูลเป็นระยะเวลา 8 เดือน ปัจจุบนัใชว้ตัถุดิบในการ

เดินระบบทั้งหมด 4 ชนิด ได้แก่ หญ้าเนเปียร์ กากมันส าปะหลงั มูลไก่ 
และมูลววั โดยวตัถุดิบแต่ละชนิดจะมีวิธีการเก็บรักษาและน ามาใช้ท่ี
แตกต่างกนั โดยหญา้เนเปียร์อายุ 60-140 วนั จะถูกสับเป็นช้ินเล็ก ๆ และ
ถูกบดอดัให้อยู่ในสภาวะไร้อากาศและคลุมผา้ใบไวเ้ป็นระยะเวลาอย่าง
น้อย 14 วนั ซ่ึงเป็นการหมกัหญ้าขั้นตน้หรือเรียกว่า การไซเลจ เพื่อให้
กระบวนการย่อยสลายเกิดการสร้างกรด ลดระยะเวลาในการย่อยสลาย
ภายในบ่อหมัก ส่วนกากมันส าปะหลัง มูลไก่ มูลววั สามารถเติมเข้าสู่
ระบบได้ทันที ซ่ึงก่อนน าเขา้สู่ระบบจะท าการวิเคราะห์ค่าความช้ืน ค่า
ของแขง็ทั้งหมด (Total Solid: TS) และค่าของแขง็ท่ีสามารถยอ่ยสลายเป็น
ก๊าซได ้(Volatile Solid: VS) ค่าท่ีไดแ้สดงดงัตารางท่ี 1 
ตารางท่ี 1 ค่าความช้ืน ค่าของแขง็ทั้งหมด (Total Solid: TS) และค่าของแขง็ท่ีสามารถ

ยอ่ยสลายเป็นก๊าซได ้(Volatile Solid: VS) ของวตัถุดิบแต่ละชนิด 
วตัถุดิบ ความช้ืน (%) TS (%) VS (%TS) 

หญา้เนเปียร์ 73-83 17-26 85-88 
กากมนัส าปะหลงั 80-88 12-20 96-98 

มูลไก่ 15-40 60-85 80-84 
มูลววั 62-80 20-38 70-82 

สัดส่วนการป้อนวตัถุดิบและองค์ประกอบก๊าซชีวภาพจะแสดงถึง
สัดส่วนการป้อนวตัถุดิบท่ีมีผลต่อองค์ประกอบก๊าซชีวภาพท่ีได้ โดย
องค์ประกอบก๊าซชีวภาพท่ีต้องค านึงถึง ได้แก่ ก๊าซมีเทน และก๊าซ
ไฮโดรเจนซัลไฟด์ สัดส่วนการป้อนวตัถุดิบกับองค์ประกอบก๊าซมีเทน 
แสดงดังรูปท่ี 2(A) และสัดส่วนการป้อนวตัถุดิบกับองค์ประกอบก๊าซ
ไฮโดรเจนซลัไฟด ์แสดงดงัรูปท่ี 2(B) 

รูปท่ี 2 สัดส่วนการเติมวตัถุดิบกบั (A) ปริมาณก๊าซมีเทน (B) ความเขม้ขน้ก๊าซ
ไฮโดรเจนซลัไฟด ์

(A) (B) 
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รูปท่ี 3 สัดส่วนการเติมวตัถุดิบกบัอตัราการผลิตก๊าซชีวภาพ 

อตัราการผลิตก๊าซชีวภาพ แสดงถึงปริมาณก๊าซชีวภาพท่ีไดต่้อหน่วย
เวลาและปริมาณการเติม ซ่ึงบ่งบอกถึงประสิทธิภาพของระบบผลิตก๊าซ
ชีวภาพ แสดงดงัรูปท่ี 3 

4. อภิปรายผล
ผลการวิเคราะห์คุณสมบติัของวตัถุดิบท่ีใชใ้นระบบผลิตก๊าซชีวภาพ

ไดแ้ก่ หญา้เนเปียร์ กากมนัส าปะหลงั มูลไก่ และมูลววั พบว่าวตัถุดิบแต่
ละชนิดมีค่าความช้ืน ค่าของแข็งทั้งหมด (TS) ค่าของแข็งท่ีสามารถย่อย
สลายเป็นก๊าซได ้(VS) แตกต่างกนั จากตารางท่ี 1 พบว่า หญา้เนเปียร์ และ
กากมนัส าปะหลงัมีค่าความช้ืน ค่า TS และ VS อยู่ในช่วงท่ีสอดคลอ้งกบั
งานวิจยัท่ีไดท้ าการศึกษาวตัถุดิบท่ีใชใ้นการผลิตก๊าซชีวภาพ และไดเ้สนอ
ค่า TS ของหญา้เนเปียร์ท่ีท าให้การยอ่ยสลายด าเนินการไดดี้ คือ ค่า TS ไม่
ควรเกิน 36% เพราะจะท าให้ย่อยสลายได้ยาก [7] แสดงให้เห็นถึงความ
เหมาะสมของการน าหญา้เนเปียร์และกากมนัส าปะหลงัมาใชใ้นการผลิต
ก๊าซชีวภาพ  ค่าความช้ืน ค่า TS และ VS ของมูลไก่เม่ือเปรียบเทียบกับ
งานวิจยัท่ีไดท้ าการศึกษาการผลิตก๊าซชีวภาพอย่างมีประสิทธิภาพจากมูล
ไก่ [8-9] พบว่า ผลการศึกษาน้ี มีค่า TS สูงกว่างานวิจยัทั้งสอง เน่ืองจาก
มูลไก่ท่ีใชเ้ป็นมูลไก่ผสมแกลบ จึงมีของแขง็เป็นจ านวนมากและเม่ือเผาท่ี
อุณหภูมิ 550 °C แกลบในมูลไก่จะถูกเผาไหมท้ าให้ค่า VS สูงข้ึนดว้ย และ
มูลววัเม่ือเปรียบเทียบกบังานวิจยัท่ีท าการศึกษาการย่อยสลายแบบไม่ใช้
ออกซิเจนของมูลววั [10-11] พบว่ามีค่า TS แตกต่างกนั เน่ืองจากมูลววัท่ี
ใชมี้ลกัษณะแห้ง ความช้ืนนอ้ย แต่ค่า VS มีค่าใกลเ้คียงกนั แสดงว่ามูลววั
มีคุณภาพท่ีเหมาะสมต่อการน ามาใชใ้นการผลิตก๊าซชีวภาพ 

 การวิเคราะห์กระบวนการท างานของระบบผลิตก๊าซชีวภาพ ระบบ
ผลิตก๊าซชีวภาพเทคโนโลยจีากประเทศเยอรมนี มีรูปแบบลกัษณะบ่อหมกั
เป็นวงแหวนสองชั้น ดงัรูปท่ี 1 ซ่ึงมีความแตกต่างจากหลาย ๆ เทคโนโลยี 
การออกแบบบ่อหมกัลกัษณะน้ีท าให้ประหยดัพื้นท่ีในการก่อสร้าง รักษา
อุณหภูมิไดดี้ โดยอุณหภูมิท่ีใช้อยู่ในช่วงเทอร์โมฟิลิค คือ ช่วงอุณหภูมิ 
50-60 °C ซ่ึงในช่วงน้ีอตัราการเกิดปฏิกิริยาและประสิทธิภาพของระบบจะ
มีค่ามากกว่าช่วงเมโซฟิลิค จึงส่งผลให้เกิดก๊าซชีวภาพเพิ่มข้ึนดว้ยการใช้
ระยะเวลาในการหมกัท่ีนอ้ยลง [12]  

สัดส่วนการป้อนวตัถุดิบแต่ละชนิดจะข้ึนอยูก่บัช่วงเวลาและฤดูกาล
ของวตัถุดิบ ซ่ึงสัดส่วนการป้อนวตัถุดิบจะส่งผลต่อองคป์ระกอบของก๊าซ
ชีวภาพ ท่ีได้ ซ่ึ งจาก รูป ท่ี  2(A) จะเห็นว่าช่วงท่ี มีการป้อนกากมัน
ส าปะหลงั ก๊าซชีวภาพท่ีไดจ้ะมีสัดส่วนของก๊าซมีเทนลดลง ซ่ึงเป็นผลมา

จากกากมนัส าปะหลงัมีองค์ประกอบของไนโตรเจนค่อนขา้งน้อยท าให้
ขาดไนโตรเจนส าหรับการเจริญเติบโตของแบคทีเรียผลิตก๊าซมีเทน [13] 
นอกจากก๊าซมีเทน องค์ประกอบก๊าซชีวภาพท่ีควรพิจารณา คือ ก๊าซ
ไฮโดรเจนซลัไฟด ์เน่ืองจากก๊าซไฮโดรเจนซลัไฟด์มีฤทธ์ิในการกดักร่อน
อุปกรณ์  ซ่ึ งจาก รูป ท่ี  2(B) จะ เห็นว่ าช่ วง ท่ี มี ก ารเติมมู ลไ ก่  ก๊ าซ
ไฮโดรเจนซัลไฟด์จะมีค่าสูง เน่ืองจากการย่อยสลายมูลไก่ในสภาวะไร้
ออกซิ เจนจะเกิดสารประกอบก ามะถัน  ซ่ึ งเป็นผลท าให้ เกิดก๊าซ
ไฮโดรเจนซัลไฟด์ในท่ีสุด [14] ซ่ึงก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ควรมีความ
เข้มข้นไม่ เกิน  200 ppm ดังนั้ น  ควรมีการลดความเข้มข้นของก๊าซ
ไฮโดรเจนซลัไฟดก่์อนน าก๊าซชีวภาพไปใชง้าน 

 ปัจจุบนัระบบมีอตัราการป้อนสารอินทรียต่์อวนัอยูใ่นช่วง 0.05-1.9 
kgVS/m3 อตัราการผลิตก๊าซชีวภาพของระบบแสดงดงัรูปท่ี 3 จะเห็นว่า
อตัราการผลิตก๊าซชีวภาพของระบบมีค่าค่อนขา้งสม ่าเสมอแสดงว่าระบบ
มีความเสถียรภาพ โดยมีค่าอัตราการผลิตก๊าซชีวภาพเฉล่ียอยู่ท่ี  0.49 
m3/kgVS คิดเป็นประสิทธิภาพในการยอ่ยสลาย 67.2% ซ่ึงเม่ือเปรียบเทียบ
กบังานวิจยัท่ีไดท้ าการศึกษาการผลิตก๊าซชีวภาพจากพืชพลงังานอีกทั้งยงั
ไดศึ้กษาการหาประสิทธิภาพของระบบผลิตก๊าซชีวภาพจากวตัถุดิบชนิด
ต่าง ๆ [15] โดยมีการน าเสนอค่าเฉล่ียของอตัราการผลิตก๊าซชีวภาพเท่ากบั 
0.67 m3/kgVS คิดเป็นประสิทธิภาพการย่อยสลาย 82.8 % ซ่ึงมีค่ามากกว่า
ระบบการผลิตก๊าซชีวภาพท่ีไดท้ าการศึกษา แสดงวา่ระบบน้ียงัไม่สามารถ
ย่อยสลายไดอ้ย่างเต็มประสิทธิภาพ ซ่ึงอาจเป็นผลมาจากวตัถุดิบท่ีใชใ้น
กระบวนการผลิต เช่น หญา้เนเปียร์มีอายมุากตอ้งใชร้ะยะเวลาในการย่อย
สลายนาน และเกิดการอุดตันต่ออุปกรณ์ รวมถึงมูลไก่ท่ีใช้เป็นมูลไก่
แกลบท่ีมีค่า TS สูง แต่ไม่สามารถยอ่ยสลายไดห้มดส่งผลให้ก๊าซชีวภาพท่ี
ไดมี้ปริมาณลดลง 

ถา้ตอ้งการให้ระบบมีประสิทธิภาพในการผลิตก๊าซชีวภาพเพิ่มข้ึน
ควรพิจารณาถึงวตัถุดิบท่ีใช้ในการเดินระบบ คือ หญา้เนเปียร์ควรมีอายุ
ประมาณ 60 วนัจะสามารถย่อยสลายไดง่้ายและลดปัญหาการอุดตนัต่อ
อุปกรณ์ และควรมีการแยกแกลบออกจากมูลไก่ก่อนน าเขา้สู่ระบบเพื่อ
เพิ่มคุณภาพของมูลไก่และลดตะกอนตกคา้งภายในระบบ แต่หากตอ้งใช้
หญา้เนเปียร์ท่ีมีอายุมาก ควรมีการเพิ่มระยะเวลาในการย่อยสลายภายใน
บ่อหมกัให้นานข้ึน เพื่อให้หญ้าเนเปียร์ถูกย่อยสลายจนหมด อีกทั้งควร
พิจารณาถึงสัดส่วนการเติมวตัถุดิบเพื่อให้ก๊าซชีวภาพท่ีไดมี้คุณภาพท่ีดี 
เน่ืองจากวตัถุดิบแต่ละชนิดใหอ้งคป์ระกอบก๊าซชีวภาพท่ีแตกต่างกนั 

5. สรุป 
วตัถุดิบท่ีใชใ้นกระบวนการผลิตมีคุณภาพท่ีเหมาะสมในการน ามา

ผลิตก๊าซชีวภาพ ก๊าซชีวภาพท่ีไดมี้องค์ประกอบก๊าซมีเทน 52-55% โดย
สัดส่วนการเติมวตัถุดิบมีผลต่อองคป์ระกอบก๊าซชีวภาพ คือ การเติมกาก
มนัส าปะหลงัในสัดส่วนท่ีสูงมีผลท าให้ก๊าซชีวภาพท่ีไดมี้องค์ประกอบ
ก๊าซมี เทนลดลง และการเติมมูลไก่ในสัดส่วน ท่ี สูงส่งผลให้ ก๊าซ
ไฮโดรเจนซัลไฟด์มีค่าสูงข้ึน และอตัราการผลิตก๊าซชีวภาพมีค่าเท่ากับ 
0.49 m3/kgVS คิดเป็นประสิทธิภาพการยอ่ยสลาย 67.2% 
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บทคัดย่อ 
การภาพจากการวิเคราะห์การลดทอนสัญญาณวิทยุ (Radio Tomo-

graphical Imaging, RTI) ใชป้ระโยชน์จากผลท่ีต่อสัญญาณจากการบดบงัโดย
วัตถุ (Shadowing Effects) มาพิจารณาร่วมกับกระบวนการระบุพิกัดเชิง
เรขาคณิต (Localization) ในการท านายต าแหน่งและรูปร่างของวตัถุ โดยอาศยั
แบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ท่ีระบุความสัมพนัธ์ระหว่างปริภูมิสามมิติ และ
เส้นทางการแพร่ของสัญญาณวิทยุ (Path of Radio Links) ปัจจัยท่ีส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพของการภาพมีหลายประการ งานวิจยัน้ีแสดงกระบวนการศึกษา
แบบจ าลอง การสร้าง และการประมวลผลภาพด้วยคอมพิวเตอร์ แสดง
กระบวนการระบุค่าพารามิเตอร์ในแบบจ าลอง และศึกษาผลกระทบของปัจจยั
ดา้นต าแหน่งและขนาดของวตัถุเป้าหมายท่ีมีต่อประสิทธิภาพของกระบวนการ
ภาพ และความแม่นย  าของการภาพ ด้วยการแสดงแนวโน้มของค่าความ
ผิดพลาด และสัดส่วนการภาพท่ีบ่งบอกถึงความคมชัดของขอบวัตถุ  ณ 
ต าแหน่งใด ๆ  บนปริภูมิตรวจจบั 

ค าส าคัญ: การภาพจากการลดทอนของสัญญาณวิทยุ, โครงข่ายไร้สาย, 
กระบวนการระบุต าแหน่งของวตัถุ 

Abstract 
Radio Tomographical Imaging (RTI) is the exploitation of the 

shadowing effect and localization technique to predict the placement and 
figure of a target object. A spatial corelation of radio links is derived by 
mathematical model of the arithmetical relation between space and the 
trajectory of radio links. Many factors contribute to the detection 
performance. This work reviews linear models of RTI using the line 
segment weighting algorithm and shows the guideline for the parameter 
setting. The experimental results report the residual errors and the image 
contrast in the relationship with the placement and size of the target 
object.  

Keywords:  Radio Tomographical Imaging, Wireless Communication, 
Intrusion Detection 

1. บทน า 
ภายใตวิ้สัยทศัน์การเช่ือมต่อทุกส่ิงเขา้สู่อินเตอร์เน็ต (Internet of 

Things) ปริมาณของอุปกรณ์อจัริยะ (Smart Things) มีแนวโน้มเพ่ิมมาก
ขึ้นอย่างรวดเร็ว ดว้ยแนวทางการใชง้านหลายรูปแบบ เช่น บา้นอจัฉริยะ 
(Smart Home) เมืองอัจฉริยะ (Smart City) การเกษตรอัจฉริยะ (Smart 
Farming) เป็นตน้ [1] การประยุกต์ใช้งานในด้านต่าง ๆ ท่ีกล่าวมาเร่ิมมี
การน ามาใชเ้ชิงพาณิชยจึ์งท าให้การวางโครงข่ายและความหนาแน่นของ
สัญญาณวิทยุต่อพ้ืนท่ีเพ่ิมขึ้นเร่ือย ๆ การพิจารณาด้านความคุ ้มค่าจึงมี
ความส าคัญเป็นอย่างมาก ดังนั้ นผู ้เ ก่ียวข้องจึงต้องค านึงถึงการน า
โครงข่ายมาใช้ประโยชน์เพ่ิมเติม นอกจากการตอบสนองเป้าประสงค์
หลักของโครงข่ายเพียงประการเดียว ยกตัวอย่างเช่น การติดตั้งมัลติ
เซนเซอร์เพ่ิมลงไปในหน่วยท างานเพ่ือการประยุกต์ใชง้านท่ีหลากหลาย
ขึ้น หรือการประสานงานระหว่างโครงข่ายท่ีอยู่ใกลเ้คียงกนั [2], [3] เป็น
ต้น การภาพจากการลดทอนของสัญญาณวิทยุ (Radio Tomographical 
Imaging, RTI) สามารถเพ่ิมความคุม้ค่าของโครงข่าย โดยท านายต าแหน่ง 
การเคลื่อนท่ี รูปร่าง หรือลักษณะทางกายภาพอ่ืน ๆ ของวตัถุ ในบริเวณ
โครงข่ายด้วยการน าเอาก าลังของสัญญาณส่ือสารระหว่างหน่วยท างาน 
(Received Signal Strength, RSS) มาวิเคราะห์ความเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึ้นจาก
การบดบงัของวตัถุ [4] แต่ทั้งน้ี ประสิทธิภาพของการพยากรณ์เป้าหมายจะ
ขึ้นอยู่กับปัจจัยและข้อจ ากัดหลายประการ ซ่ึงต้องได้รับการศึกษาโดย
ละเอียดต่อไป 

Sensor Motes  
รูปท่ี 1 ตวัอยา่งการวางตวัตรวจจบัเพื่อการระบุต าแหน่งบุคคลในห้องโถง 

แทนการใชก้ลอ้งสัญญาณภาพ  
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2. วิเคราะห์ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการภาพจากการลดทอน 
การจ าลองการภาพจากการลดทอนวิทยมุีขอบเขตกวา้งมาก เพื่อให้

ง่ายต่อการติดตาม บทความฉบับน้ีจึงแบ่งปัจจัยต่าง ๆ ท่ีส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพของการภาพออกเป็น 3 กลุ่ม คือ  

1. ปัจจยัจากการเลือกใช้แบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ หมายถึง 

ผลอนัเกิดจากการเลือกใชค้วามสัมพนัธ์ทางคณิตศาสตร์ในการอธิบายการ

แพร่ของสัญญาณ (Radio Wave Propagation) การบดบงัสัญญาณ (Shadowing 
Models) และความเช่ือมโยงระหว่างเส้นสัญญาณวิทยุ (Radio Links) และ

ปริมาตรหน่ึงหน่วยในปริภูมิสามมิติ (Voxels) ซ่ึงมีนิยมใชม้ีอยู่หลายแบบ 

ดงัแสดงรายละเอียดโดยสังเขปในหวัขอ้ 3 

2. แบบแผนของสถานการณ์การ (Environment & Deployment 

Scheme) หมายถึง ปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัพ้ืนท่ีการตรวจจบั เช่น ขนาดและ
รูปร่างของพ้ืนท่ีตรวจจบั การวางต าแหน่งของตวัตรวจจบั (Sensors) ความ

หนาแน่นของเส้นสัญญาณวิทยุ การตั้ งค่าความละเอียดของปริภูมิการ

ตรวจจับ (Voxel Resolution) การจางหายของสัญญาณจากการแทรกสอด

หลายเส้นทาง (Multipath-Fading ) สัญญาณรบกวน (Noise) เป็นตน้ 
3. ปัจจยัท่ีเก่ียวเน่ืองกบัวตัถุเป้าหมาย หมายถึง ต าแหน่งสัมพทัธ์

ในกรอบอา้งอิงของปริภูมิการตรวจจบั (Location) การวางตวัของเป้าหมาย 

(Target Placement) รูปร่างของเป้าหมาย (Form Factor) การเคลื่อนท่ีของ

เป้าหมาย (Movement) และลกัษณะทางกายภาพของวตัถุ (Physical Features) 

อาทิ คุณสมบติัการสะทอ้นสัญญาณวิทย ุเป็นตน้ 
บทความฉบบัน้ีมุ่งเน้นศึกษาผลกระทบจากปัจจยัในกลุ่มท่ี 3 โดย

เลือกศึกษา 3 ปัจจยัหลกั อนัไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นการวางตวั ปัจจยัดา้นขนาด 
และปัจจยัด้านต าแหน่งของเป้าหมาย โดยมีรายละเอียดของทฤษฎีท่ีใช้
ตามหวัขอ้ 3 และแสดงวิธีการทดลอง ตลอดจนผลการศึกษาในหวัขอ้ 4   

3. ทฤษฎีและสมมติฐาน 
3.1 แบบจ าลองพื้นฐานของการภาพจากการลดทอนวิทยุ 
การภาพจากการลดทอนสัญญาณวิทยุ [4]–[6] นิยามสนามการ

ลดทอนสัญญาณ (Spatial Attenuation Field) 𝕩 ซ่ึงสามารถแสดงผลเป็น
ภาพ โดย 𝕩 มีความสัมพนัธ์แบบเชิงเส้นกบัการลดทอนของเส้นสัญญาณ
วิทย ุ(Attenuation of Radio Links) 𝕪 ดงัสมการ (1)  

𝕪 = Φ𝕩 + 𝑛 (1) 
𝕪 = �̅� − 𝑟 (2) 

ตวัแปรส าคญันิยาม ดังน้ี 𝑛 เป็นสัญญาณรบกวนในการศึกษาคร้ังน้ีจะ
เลือกใชแ้บบจ าลองแบบเกาเซียน (Additive Gaussian White Noise) 𝕪 คือ
เวกเตอร์ขนาด 𝑀 แสดงขนาดการลดทอนของเส้นสัญญาณวิทยุทั้งหมด 
ค่า �̅� แสดงค่าก าลงัสัญญาณในขณะท่ีไม่มีเป้าหมาย และ 𝑟 คือค่าก าลงั
สัญญาณในขณะท่ีมีเป้าหมายในพ้ืนท่ีตรวจจบั สนาม 𝕩 ในสมการ (1) 
ต้องถูกแปลงให้เป็นเวกเตอร์หน่ึงมิติท่ีมีขนาดเท่ากับจ านวนพิกเซล 

(Pixel) 𝑁 อนัแสดงค่าของสนามทั้งหมด ณ เวลาหน่ึง ดังนั้น Φ จึงเป็น
เมทริกซ์สัมประสิทธ์ิท่ีแสดงน ้ าหนักของความสัมพนัธ์ระหว่างสมาชิก
ของ 𝕩 และสมาชิกของ 𝕪  (เมทริกซ์น ้ าหนัก Φ ∈ 𝑅𝑀×𝑁) ซ่ึงสามารถ
จ าลองจากความสัมพนัธ์ทางเรขาคณิตระหว่างพิกเซลและเส้นสัญญาณ
วิทยท่ีุใกลเ้คียงหรือพาดผา่นไดห้ลายวิธี ในหวัขอ้ 3.2 ไดแ้สดงสมมติฐาน
ของ Φ ท่ีใชใ้นการศึกษาไวด้งัน้ี 

3.2 การจ าลองน ้าหนกัความเกี่ยวข้องระหว่างพกิเซล
และเส้นสัญญาณวิทยุ 

จากสมการ (1) เมทริกซ์น ้าหนกั Φ แสดงความเก่ียวขอ้งระหว่างค่า
การลดทอนของพิกเซล 𝑥i และค่าการลดทอนของเส้นสัญญาณ 𝑦i ดงันั้น 
Φ จึงสามารถแบ่งออกเป็น 2 องคป์ระกอบ ดงัสมการ (3) [4]–[6] 

Φ = S ⨀ Ω (3) 
โดยท่ี ⨀ หมายถึง การคูณสมาชิกตวัต่อตวัตามต าแหน่ง (Hadamard) 

และ 𝑆 คือเมทริกซ์คัดสรร (Selection Matrix)  ท่ีมีมิติเดียวกันกับ Φ, 
𝑠𝑖𝑗 ∈ S, 𝑠𝑖𝑗 = 0 เมื่อเส้นสัญญาณ 𝑖 ไม่มีความเก่ียวข้องกับพิกเซล 𝑗 
และ  𝑠𝑖𝑗 = 1 เมื่อก าหนดให้เส้นสัญญาณ 𝑖 เก่ียวขอ้งกับพิกเซล 𝑗 และ
เมทริกซ์ Ω, 𝜔𝑖𝑗 ∈ Ω,𝜔𝑖𝑗  ท่ีระะบุค่าน ้ าหนักของความสัมพนัธ์ระหว่าง
เส้นสัญญาณ 𝑖 และพิกเซล 𝑗 การศึกษาในเอกสารฉบบัน้ีใชแ้บบจ าลอง
น ้ าหนักตามการพาดผ่าน ก าหนดตามการพาดผ่าน โดยก าหนดให้ 
𝑠𝑖𝑗
𝐿𝑖𝑛𝑒 = 1 เมื่อมเีส้นสัญญาณ 𝑖 พาดผา่นพิกเซล 𝑗 และ 𝜔𝑖𝑗

𝐿𝑖𝑛𝑒 = 𝑙𝑖,𝑗  โดย 
𝑙𝑖,𝑗  คือระยะท่ีเส้นสัญญาณ 𝑖 อยู่ในพิกเซล 𝑗 [4], [5] ดงัแสดงในรูปท่ี 2 
หรือน าระยะทางของเส้นสัญญาณ 𝑑𝑖  มาร่วมพิจารณาน ้ าหนักดงัสมการ 
𝜔𝑖𝑗

𝑛𝑚𝐿𝑖𝑛𝑒 = 𝑙𝑖,𝑗/√𝑑𝑖  

Pixel j

Link i
li,j

 
รูปท่ี 2 แสดงภาพการพิจารณาน ้าหนกัความสัมพนัธ์ระหว่างพิกเซล 𝑗  

และเส้นสัญญาณ 𝑖 ตามการพาดผ่าน 

3.3 กระบวนการค านวณภาพจากข้อมูลน าเข้า 
การค านวณภาพท าได้โดยการแปลงข้อมูลน าเข้าท่ีได้จากหน่วย

ท างานในโครงข่าย (ก าลงัลดทอนของเส้นสัญญาณ 𝕪) ให้เป็นภาพสนาม
การลดทอนจากการประมาณการ (Estimated Spatial Attenuation Field) 
�̂� ซ่ึงเป็นการตั้งปัญหาผกผนั (Inverse Problem) จากสมการ (1) เน่ืองจาก
พิกเซลในสนามมีจ านวนมากกว่าจ านวนเส้นสัญญาณเป็นอย่างมาก 
ดงันั้น กระบวนการค านวณภาพน้ี จึงถูกจดัให้อยู่ในกลุ่มปัญหาผกผนัท่ี
บัญญัติไวโ้ดยยาก (Ill-posed Problem) [7] หมายความว่า ผลลัพธ์ของ
กระบวนการจะมีความไวสูงต่อคุณภาพของขอ้มูลน าเขา้หรือแมก้ระทัง่
ไม่อาจหาผลลพัธ์ท่ีแน่นอนได้  เพ่ือให้การค านวณภาพมีเสถียรภาพ จึง
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ตอ้งใช้กระบวนการจดัระเบียบปัญหาผกผนั (Regularization) งานวิจัย
ดา้น RTI นิยมเลือกใชก้ระบวนการจดัระเบียบของทิฮอนอฟ (Tikhonov 
Regularization) [5] มีรายละเอียดดงัสมการ (4) 

 �̂� = argmin‖Φ𝕩 − 𝕪‖2
2 + 𝛼𝕩𝑇Q𝕩 (4) 

= (ΦTΦ+ 𝛼Q)−1ΦT𝕪 (5) 
Q = Dx

TD𝑥 + D𝑦
TD𝑦  (6) 

สมการ (4) แสดงผลรวมของพจน์แรกท่ีกล่าวถึงกระบวนการค านวณหา
ค่าความผิดพลาดระหว่างค่าค านวณจากโดเมน Φ𝕩 และเรนจ์ 𝕪 ก าลงั
สองท่ีมีค่านอร์ม (Norm) น้อยท่ีสุดและพจน์ท่ีสองคือพจน์ท่ีจดัระเบียบ 
(Regularization Term) ซ่ึงผนวกทิฮอนอฟเมทริกซ์ตามสมการ (6) โดย 
D𝑑  เป็นเมทริกซ์ความต่าง (Difference Operator) ในแกน 𝑑 [4], [7] สมการ 
(5) สรุปหลักการในสมการ (4) เป็นกระบวนการท่ีตรงไปตรงมา โดย 
𝛼 ∈ ℝ+ เป็นสัมประสิทธ์ิน ้ าหนักของพจน์จดัระเบียบท่ีสามารถตั้งค่าได้
เองตามความเหมาะสม ดงันั้น การค านวณการภาพจึงสามารถเขียนอยู่ใน
รุปการแปลงเชิงเส้น (Linear Transformation) ด้วยเมทริกซ์การภาพ Π 
ดงัสมการ (7) และ (8) 

�̂� = Π𝕪 (7) 
Π = (ΦTΦ+ 𝛼Q)−1ΦT (8) 

3.4 การก าหนดสถานการณ์ 
ลกัษณะของปริภูมิการตรวจจบัของ RTI เป็นไปไดท้ั้งแบบสามมิติ

และสองมิติ สามารถก าหนดรูปทรงและการวางต าแหน่งของหน่วย
ท างาน ไดอ้ยา่งอิสระตามความตอ้งการของผูใ้ชง้าน แต่เพื่อประโยชน์ใน
วิเคราะห์อยา่งเป็นแบบแผน กรอบการศึกษาจึงก าหนดปริภูมิการตรวจจบั
เป็นพ้ืนท่ีส่ีเหลี่ยม ดงัแสดงในสถานการณ์ตามรูปท่ี 3 ซ่ึงหน่วยท างานวาง
ตามแนวแกนเด่ียวของพ้ืนท่ีตรวจจบั (Side Way, SW) อาทิ พ้ืนท่ีตามทาง
สัญจร และรูปท่ี 4 แสดงการวางหน่วยท างานสองแนวแกนของพ้ืนท่ี
ตรวจจบั (Rectangle, RE) อาทิ ห้องปิดหรือบริเวณลานจอดอนัมีขอบเขต
แน่ชดั 

  

รูปท่ี 3 ภาพจ าลองดว้ยคอมพิวเตอร์แสดงการวางต าแหน่งหน่วยท างาน 
ตามแนวขนานของพื้นท่ีตรวจจบั 10x10 ตารางเมตร 20 หน่วยท างาน  

ขนาดพิกเซล 1x1 ตารางเมตร  

 
รูปท่ี 4 ภาพจ าลองดว้ยคอมพิวเตอร์แสดงตวัอย่างสถานการณ์การวางต าแหน่ง

หน่วยท างานลอ้มรอบของพื้นท่ีตรวจจบั 10x10 ตารางเมตร 20 หน่วยท างาน  
ขนาดพิกเซล 1x1 ตารางเมตร 

การเลือกศึกษารูปแบบการวางตัวทั้ งสองน้ี จะท าให้ทราบถึง
สถานการณ์พ้ืนฐานเกิดขึ้นได้บ่อยคร้ังในการน ามาใช้จริง และสามารถ
ศึกษาความแตกต่างของการวางตวัในแกนเด่ียวและสองแกนอิสระไดอี้ก
ประการหน่ึง การก าหนดตวัแปรควบคุมอ่ืน ๆ ก็ใชห้ลกัคิดแบบเดียวกนั
ดงันั้น ในการศึกษาคร้ังน้ีจึงไดก้ าหนดสมมติฐานของปริภูมิตรวจจบัไวท่ี้ 
10x10 ตารางเมตร และจ านวนหน่วยท างานท่ี 20 หน่วย ซ่ึงคาดว่าเป็น
ขนาดปริภูมิท่ีมีขนาดปานกลาง และเหมาะสมกบัความหนาแน่นของเส้น
สัญญาณวิทยบุนปริภูมิ 

4. วิธีวิจัยและผลการศึกษา 
การศึกษาคร้ังน้ีใชวิ้ธีการจ าลองด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ภาษา

ไพธอน (Python) ตามทฤษฎีและสมมติฐานในหัวขอ้ 3 โดยสมมติภาพ
สนาม 𝕩 ขึ้น เพื่อเปรียบเทียบกบัสนามประมาณการ �̂� โดยก าหนดค่าการ
ลดทอน ณ พิกเซล 𝑗 ดังน้ี {𝑎(𝑗) ∈ 𝕩, 𝑎(𝑗) = 0 ถา้ 𝑗 ∉ พิกเซลในวตัถุ
เป้าหมาย และ 𝑎(𝑗) = 1 ถา้ 𝑗 ∈ พิกเซลในวตัถุเป้าหมาย} ให้ลกัษณะ
ของภาพอ้างอิงสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการศึกษา จากสนาม
อา้งอิง 𝕩 ใชส้มการ (1) ในการค านวณค่าการลดทอนของสัญญาณวิทย ุ𝕪  

สัญญาณรบกวน 𝑛 ใช้แบบจ าลองตัวแปรสุ่ม ℵ(0, 𝜎) โดยการ
นิยามสัดส่วนระหว่างการลดทอนสัญญาณวิทยุและสัญญาณรบกวน 
(Signal-To-Noise Ratio, SNR) ดงัสมการ (9) 

𝑆𝑁𝑅 =
‖Φ𝕩‖

𝜎
 (9) 

และน าเวกเตอร์ 𝕪 ค านวณยอ้นกลบัหาค่าประมาณการของสนาม �̂�  

4.1 การก าหนดค่าสัมประสิทธิ์การจัดระเบียบ 𝜶 
สมการ (4)-(8) แสดงกระบวนการค านวณ �̂� จาก 𝕪โดยมีพจน์ 𝛼Q 

เพ่ิมขึ้นจากกระบวนการจดัระเบียบ อนัมีจ าเป็นต่อเสถียรภาพของระบบ 
ให้ก่อให้เกิดความคลาดเคลื่อนในระบบขึ้นในขณะเดียวกนั การก าหนด
ขนาดของพจน์ทิฮอนอฟด้วยค่า 𝛼 ตอ้งค านึงถึงจุดสมดุลท่ีเหมาะสมต่อ
สถานการณ์ โดยมีความผิดพลาดคงคา้ง (Residual Error, 𝑟𝑒) นอ้ยท่ีสุด  

S n  r  a i   in  
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รูปท่ี 5 แผนภาพกล่อง (Boxplot) แสดงประชากรค่า RMSE 1000ตวัอยา่งของ

การภาพของวตัถุ 1 ตารางเมตรบนปริภูมิตรวจจบัแบบ SW 10x10 ตารางเมตร ณ 
ต าแหน่งก่ึงกลาง ท่ี SNR@40dB 

min
𝕩∈ℝ𝑁

‖𝑟𝑒‖ , 𝑟𝑒 =  𝕩 − �̂�𝛼  (10) 
สมการ (10) แสดงหลกัการในการประเมินผลค่า 𝛼 ซ่ึงนอร์มท่ีน ามาใชใ้น
การศึกษาคร้ังน้ี คือรากท่ีสองของค่าเฉลี่ยความผิดพลาดก าลงัสอง (Root 
Mean Square Error, RMSE) การจ าลองด้วยคอมพิวเตอร์สามารถบอก
แนวโน้มของความผิดพลาดต่อค่า 𝛼 ตามรูปท่ี 5 ท่ีแสดง RMSE ของ 
𝛼 ∈ [0.01,10000] ท่ี SNR@40dB หรือ 𝕪 เขา้ใกลอุ้ดมคติ 𝑛 → 0 ชุด
ขอ้มูลแสดงว่า RMSE เพ่ิมขึ้นพร้อมกับค่า  𝛼 การตั้งค่า 𝛼 ให้ต ่าท าให้
พจน์ทิฮอนอฟมีอิทธิพลลดลงย่อมท าให้ความผิดพลาดน้อยลงไปด้วย
หากสัญญาณขาเข้าใกลเ้คียงอุดมคติ ซ่ึงตรงกับหลกัการทางทฤษฎี เมื่อ
สัดส่วนของสัญญาณรบกวนมากขึ้นค่า 𝛼 จึงต้องถูกก าหนดมากขึ้ นให้
สัมพันธ์กัน การก าหนดค่า 𝛼 จะท าให้ผลลัพธ์ไวต่อการเปลี่ยนแปลง
เล็กน้อยของสัญญาณขาเขา้ ดงัเห็นไดจ้ากรูปท่ี 6 ซ่ึงไดก้ าหนด SNR@0dB 
ปรากฏว่า 𝛼 = 1 เป็นจุดท่ีท าให้ RMSE ต ่าท่ีสุด การก าหนดค่า 𝛼 จึงขึ้นอยู่
กบับริบทในการใชง้าน โดยค านึงถึงระดบัความผนัผวนของสัญญาณขาเขา้ 
ในบริบทการใชง้านจริง SNR ประมาณค่าไวท่ี้ไม่ต ่ากว่า 10 dB ดงัรูปท่ี 7 

รูปท่ี 6 แผนภาพกล่องแสดงประชากรค่า RMSE 1000 ตวัอยา่ง ของการภาพของวตัถุ 1 
ตารางเมตรบนปริภูมิตรวจจบัแบบ SW 10x10 ตารางเมตร ณ ต าแหน่งก่ึงกลาง ที่ 

SNR@0dB 

 

 
รูปท่ี 7 แผนภาพกล่องแสดงประชากรค่า RMSE 1000 ตวัอยา่งของการภาพของ

วตัถุ 1 ตารางเมตรบนปริภูมิตรวจจบัแบบ SW 10x10 ตารางเมตร ณ ต าแหน่งก่ึงกลาง ที่ 
SNR@10dB 

นอกจากนอร์มของความผิดพลาด เน่ืองจากการศึกษาคร้ังน้ีเป็น
การภาพในระบบตรวจจบั คณะผูวิ้จยัจึงค านึงตวัช้ีวดัอ่ืนท่ีแสดงถึงความ
ชดัเจนในการระบุวตัถุในภาพด้วย โดยใชส้ัดส่วนของค่าพิกเซล �̂� และ 
∇�̂� ประการแรก วตัถุจะปรากฎเด่นชัดหากค่าพิกเซลบนวตัถุแตกแต่ง
อยา่งชดัเจนจากบริเวณอ่ืน ๆ ท่ีมิใช่วตัถุ ดงันั้น สัดส่วนการภาพท่ีน ามาใช้
ช้ีวดัความชดัเจนของวตัถุ จึงถูกนิยามดงัน้ี 

𝓇𝑂𝐵𝐽 =
𝐸(�̂�𝐵)

𝐸(�̂�𝑁)
 (11) 

 �̂�𝑂 = {𝑎(𝑗)|𝑗 ∈ พิกเซลบริเวณวตัถุ}, �̂�𝑁 = {𝑎(𝑗)|𝑗 ∈ อ่ืน ๆ}  

 

 
รูปท่ี 8 แผนภาพกล่อง 1000 ตวัอยา่ง  

(บน) 𝓇𝑂𝐵𝐽 @SNR10dB (ล่าง) 𝓇𝐵𝑁  @SNR10dB 
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ประการท่ีสอง ใช้ ∇�̂� ระบุขอบของวัตถุ (Edge Detection) โดย
ค านวณจากอนุพนัธ์การภาพ (Image Derivative) ดงัสมการ (12)-(14)  

𝒟𝑖 = �̂� ∗ 𝕂𝑖  (12) 

𝒹(𝑗) = √𝒹𝑥
2(𝑗) + 𝒹𝑦

2(𝑗) (13) 

𝓇𝐵𝑁 =
𝐸(𝒟𝐵)

𝐸(𝒟𝑁)
 (14) 

𝒟𝐵 = {𝒹(𝑗)|𝑗 ∈ พิกเซลบริเวณขอบวตัถุ} , 𝒟𝑁 = {𝒹(𝑗)|𝑗 ∈

อ่ืน ๆ}  โดย 𝒹𝑖(𝑗) ∈ 𝒟𝑖  ณ พิกเซล 𝑗 และ 𝒟𝑖  คืออนุพนัธ์การภาพท่ีเกิด
จากการสังวัฒนาการ (*) ภาพ �̂� ด้วยเมทริกซ์ เคอร์เนล  (Kernel) 
𝕂𝑖|𝕂𝑥 = [−1,0,1], 𝕂𝑦 = [−1,0,1]𝑇  ซ่ึงได้ผลต่างระหว่างค่าพิกเซล
ขา้งเคียงตามแนวแกน ในกรณีท่ีภาพชดัเจน ณ บริเวณขอบของวตัถุจะมี
ค่าอนุพนัธ์การภาพสูงกว่าพิกเซลอ่ืน ๆ รูปท่ี 8 แสดงสัดส่วนการภาพ 
𝓇𝑂𝐵𝐽, 𝓇𝐵𝑁  @SNR10dB ท าให้เห็นไดช้ดัว่าค่า 𝛼 = 0.01 มีการกระจาย
ตวัของประชากรกวา้ง ซ่ึงบ่งช้ีให้เห็นถึงความไวสูงต่อสัญญาณรบกวน 
การกระจายตวัของประชากรลดลงเมื่อ 𝛼 เพ่ิมขึ้น แต่ก็ท าให้ค่ากลางของ 
𝓇𝑂𝐵𝐽, 𝓇𝐵𝑁  ลดลงดว้ย แสดงถึงความชดัเจนของวตัถุท่ีลดลง เช่นกนั โดย 
𝛼 = 1 มีการกระจายตัวในระดับไม่มากจนเกินไปและมีค่ากลางของ 
𝓇𝐵𝑁 สูงท่ีสุด จึงถือเป็นจุดเหมาะสม (Optimum Point) หากตอ้งการได้
ค่าท่ีละเอียดขึ้นผูใ้ชง้านสามารถท าซ ้ากระบวนการดงักล่าวในช่วงท่ีแคบ
ลง จนไดค้วามละเอียดท่ีตอ้งการ 

4.2 ผลกระทบจากต าแหน่งของวัตถ ุ
เมื่อก าหนดค่า 𝛼 และได้สมมติฐานแบบจ าลอง RTI ท่ีสมบูรณ์

ผูใ้ชง้านสามารถใชแ้บบจ าลองน้ีกบัเวกเตอร์การลดทอนสัญญาณวิทย ุ𝕪 ท่ี
ไดรั้บจากโครงข่ายของหน่วยท างานจริงได ้ในการศึกษาคร้ังน้ี 𝕪 ไดม้าจาก
การจ าลองดว้ยสมการ (1) รูปท่ี 9 (ซ้าย) แสดงตวัอย่างของผลการภาพจาก
การจ าลองวตัถุ ณ ต าแหน่งก่ึงกลางปริภูมิตรวจจบั ต าแหน่งแถบสีเฉดแดง
แสดงต าแหน่งท่ีมีการลดทอนสูง หมายถึง บริเวณท่ีมีความน่าเป็นของการ
มีอยู่ของวตัถุสูงกว่าบริเวณอ่ืน รูปท่ี 9 (ขวา) แสดงขนาดและทิศทางความ
ชัน (Gradient) ของสนาม �̂� หรือขนาดของอนุพนัธ์การภาพ ซ่ึงบ่งบอก
ความชดัเจนบริเวณขอบของวตัถุ เมื่อเปลี่ยนต าแหน่งการวางวตัถุไปเร่ือย 
ๆ จนครบทุกต าแหน่งบนปริภูมิ และใชส้มการ (10) ค านวณความผิดพลาด
คงคา้ง  𝑟𝑒 ไดผ้ลแนวโนม้ความผิดพลาดต่อต าแหน่งตามรูปท่ี 10 

 
รูปท่ี 9 ตวัอยา่งผลการภาพ RTI (SW@SNR10dB)  

ขนาดวตัถุ 1 ตารางเมตร 
(ซ้าย) สนามการลดทอน �̂� (ขวา) สนามอนุพนัธ์การภาพ 

 

 
รูปท่ี 10 แสดงค่า RMSE ต่อต าแหน่งของวตัถุบนปริภูมิตรวจจบัเมื่อวางก่ึงกลางวตัถุไว ้

ณ ต าแหน่งนั้น (ซ้าย) แบบ SW (ขวา) แบบ RE   

 
รูปท่ี 11 (ดา้นซ้าย) ค่า 𝓇𝑋𝑁  (ดา้นขวา) ค่า 𝓇𝑌𝑁   

(ดา้นบน) จดัวางแบบ SW (ดา้นล่าง) จดัวางแบบ RE  

เมื่อพิจารณาผลในรูปท่ี 10 และแผนภาพเส้นสัญญาณในรูปท่ี 3 
และรูปท่ี 4 เห็นไดช้ดัเจนว่าสนาม RMSE ขึ้นตรงกบัความหนาแน่นของ
เส้นสัญญาณวิทยุท่ีผ่านบริเวณดงักล่าว ในทรัพยากรท่ีเท่ากนั (20 หน่วย
ท างาน) การวางต าแหน่งแบบ RE ให้ช่วงความผิดพลาด (𝜇±𝜎) RMSE@ 
0.083±0.01136 และแบบ SW RMSE@0.135±0.034 ซ่ึงเพ่ิมขึ้ นร้อยละ 62 
จากแบบ RE แสดงให้เห็นว่าการกระจายหน่วยท างานให้สม ่าเสมอมีส่วน
ช่วยให้การภาพมีประสิทธิโดยรวมเพ่ิมสูงขึ้นมาก ทิศทางของเส้นสัญญาณ
มีผลต่อการระบุขอบเขตวตัถุตามแนวแกน สัดส่วน 𝓇𝑋𝑁  บอกความคมชัด
ของภาพวตัถุตามแนวแกน 𝑥 และสัดส่วน 𝓇𝑌𝑁  บอกความคมชัดของภาพ
วตัถุตามแนวแกน 𝑦 ในแบบ RE สนาม 𝓇𝑋𝑁  และ 𝓇𝑌𝑁  จะมีความสมมาตร
ตามแนวทแยงมีช่วงเดียวกัน (≈ 9.65±1.80) แต่ในแบบ SW จะเห็นได้ว่า
ขอบตามแนวแกน 𝑦 (𝓇𝑌𝑁@11.22±3.10) จะมีความชดัเจนกว่าแนวแกน 
𝑥 (𝓇𝑋𝑁@9.41±2.06) เมื่อพิจารณาผลในรูปท่ี 11 ประกอบแลว้ จะเห็นได้
ว่าบริเวณขอบบนและขอบล่างระบบท่ีวางตวัแบบ SW มีความจ ากดัใน
การรับรู้รูปร่างของวตัถุ 

4.3 ผลกระทบจากขนาดของวัตถ ุ
คณะผูวิ้จัยท าการศึกษาผลกระทบจากรูปร่างของวตัถุ ด้วยการ

เปลี่ยนขนาดของวตัถุรูปร่างส่ีเหลี่ยมจตัุรัส ตรวจสอบความเปลี่ยนแปลง
ของความผิดพลาด และความคมชดัของวตัถุ ดงัแสดงในรูปท่ี 12  
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รูปท่ี 12 แผนภาพแสดงความสัมพนัธ์ของขนาดวตัถุต่อ  

(บน) RMSE และ (ล่าง) สัดส่วนอนุพนัธ์การภาพ 

เมื่อวางวัตถุไว้บริเวณกลางภาพ และเพ่ิมขนาดวัตถุ RMSE มี
ความสัมพันธ์แปรผันตรงแบบแปรผันตรง  วัตถุขนาดใหญ่มีความ
ผิดพลาดด้วยรวมเพ่ิมขึ้น และท าให้ความคมชัดของขอบภาพลดลง ดัง
เห็นไดจ้ากค่า 𝓇𝐵𝑁 ในรูปท่ี 12 (ล่าง)  วตัถุขนาดใหญ่ตรวจพบไดง่้ายใน
ภาพ แต่เลือนลงในภาพท าให้ขนาดของวตัถุไม่สามารถระบุได้แน่ชัด
โดยตรงจากพิกเซล 

5. สรุป 
RTI สามารถน ามาใชต้รวจจบัวตัถุในสถานการณ์ท่ีเหมาะสมเพ่ิม

คุณค่าให้กบัโครงข่ายไร้สายในอีกรูปแบบหน่ึง รายงานฉบบัน้ีเรียบเรียง
แบบจ าลองทางคณิตศาสตร์แบบเชิงเส้น โดยการให้น ้ าหนักตามระยะ
พาดผ่าน รวมถึงให้แนวทางในสร้างระบบค านวณภาพจากขอ้มูลเส้น
สัญญาณวิทยุ ด้วยการก าหนดพารามิเตอร์ ทิฮอนอฟตามบริบทของ
ผูใ้ช้งาน และส ารวจผลกระทบต่อคุณภาพของการภาพท่ีเกิดจากปัจจัย
ดา้นวตัถุ การทดลองพบว่าความผิดพลาดมีความผกผนักบัความหนาแน่น
ของเส้นสัญญาณวิทยุ ณ ต าแหน่งหน่ึง ๆ การจดัเรียงตวัท่ีกระจายหน่วย
ท างานอย่างสม ่าเสมอ สามารถท าให้อตัราความผิดพลาดลดลงได้อย่าง
มาก และความหนาของวตัถุแปรผนัตรงกบั RMSE และท าให้ความคมชดั
ของภาพลดลง 
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แนวทางการเช่ือมต่อโครงข่ายเซนเซอร์ไร้สายระหว่างโดเมนท่ีใช้กระบวนการส่ือสารเฉพาะแบบ 
Outline for Direct Interconnection between Wireless Sensor Network Domain  

with Native Communication 
กัณธิดา พนัธ์ุเจริญ1 และ ครองบุญ สิงหนาท2 

1 ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลยัศิลปากร 
2 ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า กองการศึกษา โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษตัริยาธิราช 

pancharoen_k@su.ac.th1,  krongboon_s@rtaf.mi.th2 

บทคัดย่อ 

โครงข่ายเซนเซอร์ไร้สาย (Wireless Sensor Network, WSN) เป็น
ส่วนหน่ึงของวิสัยทัศน์อินเทอร์เน็ตของสรรพส่ิง (Internet of Things , 
IoT) จึงมีแนวคิดพ้ืนฐานในการท างานร่วมกนัระหว่างระบบ โดยอาศยั
อินเตอร์เน็ตเป็นหลัก การเช่ือมต่อโดยตรงระหว่างโดเมนของ WSN 
สามารถช่วยสร้างการเช่ือมต่อในพ้ืนท่ีเดียวกนัได ้แต่ติดขอ้จ ากดัดา้นความ
แตกต่างระหว่างกระบวนการส่ือสารท่ีใชใ้นแต่ละโดเมน อนัเกิดจากบริบท
การใช้งานท่ีแตกต่างกนั ดังนั้น คณะผูวิ้จยัจึงได้น าเสนอแนวคิดในการ
แลกเปลี่ยนขอ้มูลโดยตรงระหว่างโครงข่ายเซ็นเซอร์ไร้สายแบบมลัติฮอป 
(Multi-hop WSN) โดยคงไวซ่ึ้งอิสระในการเลือกใช้กระบวนการส่ือสาร
ภายในโดเมน โดยใช้การออกแบบกรอบข้อมูล (Data Frame) ให้กระชับ 
และการแบ่งส่วนข้อมูล (Payload Fragmentation) และทดสอบแนวคิด
ดงักล่าวบนแพลตฟอร์มจริง  การทดสอบเบ้ืองตน้แสดงให้เห็นว่าท่ีการส่ง
ขอ้มูล 5 ส่วน ท่ี 12 ขั้นการรับ-ส่ง (Hop-Distance) การเช่ือมต่อยงัมีความ
น่าเช่ือถืออยูท่ี่ร้อยละ 99.8 

ค าส าคัญ: โครงข่ายเซ็นเซอร์ไร้สาย, การเช่ือมต่อระหว่างโครงข่าย 

Abstract 
Wireless Sensor Network (WSN) is a part of Internet of Thing 

(IoT). Hence, the interoperability of different systems is conventionally 
relied on the Internet connection. Although the direct interconnection 
between WSN domains can establish a cooperation, the differences of 
communication protocols in use prevent the data transfer in the cluster. 
Therefore, we propose the framework to enable the data transfer between 
WSN domains using direct connections at the network boundary. The 
data is encapsulated in a compact format adapted from CoAP. A sizable 
data can be sent using payload fragmentation. The framework is tested in 
in real platforms. The initial experiment show that the data delivery rate 
is still at 99.8 percent at the distance 12 hops and 5 fragmented packets. 

Keywords: Wireless Sensor Network, Opportunistic Direct Interconnection 

1. บทน า 
การพัฒนาไปสู่วิสัยทัศน์อินเตอร์เน็ตแห่งสรรพส่ิง (Internet of 

Things) ท าให้ปริมาณของอุปกรณ์อจัฉริยะ (Smart Things) มีแนวโนม้เพ่ิม
มากขึ้ นอย่างรวดเร็ว โดยมีหลักคิดในการประสานระบบท่ีมีความ
หลากหลายเขา้ดว้ยกนัโดยอาศยัอินเตอร์เน็ตเป็นศูนยก์ลาง การแลกเปลี่ยน
ขอ้มูลระหว่างแพลตฟอร์ม และโดเมนเพ่ิมศกัยภาพในการต่อยอดการใช้
งานได้หลากหลายมากขึ้น ดังตวัอย่างรูปท่ี 1 [1] ซ่ึงเป็นการเพ่ิมคุณค่า
ให้กับการลงทุนในโครงข่าย การใช้อินเตอร์เน็ตเพ่ือท างานร่วมกันมี
ขอ้จ ากัดท่ีโครงสร้างพ้ืนฐาน และอาจมีขอ้จ ากัดของแพลตฟอร์มด้าน
ก าลงัการค านวณและพลงังาน ดังนั้น ควรพิจารณาทางเลือกส ารองอ่ืนท่ี
สามารถช่วยให้การประสานงานระหว่างโดเมนมีโอกาสมากขึ้น การน า 
WSN มาใชเ้ชิงพาณิชย ์ท าให้มีการวางโครงข่ายเพ่ิมขึ้น ส่งผลต่อโอกาสท่ี
โครงข่ายหลายโดเมนอาจถูกวางอยูใ่นระยะสัญญาณของกนัและกนั แต่การ
ส่ือสารโดยตรงระหว่างโครงข่ายต้องค านึงถึงปัญหาส าคัญ คือความ
แตกต่างของกระบวนการส่ือสารและแพลตฟอร์ม อยา่งไรก็ตาม มีโอกาส
สูงท่ี WSN จะท างานอยู่ในคลื่นความถี่และรูปแบบช่องสัญญาณทาง
กายภาพท่ีใกลเ้คียงกนั อาทิ ใชวิ้ทยุท่ีเป็นไปตามมาตรฐาน 802.15.4 ใน
กรณีน้ีหากมีการเพ่ิมเติมฟังกช์ัน่ของชั้นลิงค ์(Link Layer) บางประการจะ
สามารถท าให้เครือข่ายในบริเวณเดียวกนัส่ือสารกนัได ้[2] คณะผูวิ้จยัจึง
ไดศ้ึกษาและน าเสนอแนวคิดดงักล่าวดว้ยการลองสร้างและทดสอบดว้ย
แพลตฟอร์มจริง 

Gas station

Power station

A: Fire forest monitoring system

B: Crop monitoring system

SINK A

SINK B

/S1

/S2
/S3

 
รูปท่ี 1 ตวัอยา่งการเช่ือมต่อตรงระหว่างโดเมนของโครงข่ายเซนเซอร์ไร้สายระบบ

ป้องกนัไฟป่า และระบบเกษตรอจัฉริยะ 
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2. กรอบแนวคิดและสมมติฐาน 
การเช่ือมต่อโดยตรงระหว่างโครงข่ายมีความเป็นไปได ้2 กรณี คือ 

1) กรณีท่ีโครงข่ายใชม้าตรฐานวิทยแุละการส่ือสารแบบเดียวกนั เช่น ลูก
ข่ายวิทยแุบบ LoRa สามารถเช่ือมต่อกบัแม่ข่าย LoRa ของโดเมนอ่ืนหาก
ไดรั้บอนุญาต งานวิจยัน้ีมุ่งเน้นกรณีท่ี 2) โครงข่ายใชก้ระบวนการส่ือสาร
ในโดเมนท่ีแตกต่างกนั โดยมีแนวคิดว่าผูอ้อกแบบกระบวนการส่ือสารของ 
WSN ควรค านึงถึงการเช่ือมต่อกับโครงข่ายอ่ืนตามโอกาส [2], [3] ภายใต้
ความคุ ้มค่าของการใช้ทรัพยากร ดังนั้น จึงควรมีฟังก์ชั่นเพ่ิมเติมท่ีใช้
พลังงานน้อยและไม่ซับซ้อนในชั้นลิงค์ ไวส้ าหรับการประสานงานกับ
โดเมนขา้งเคียง โดยแต่ละโดเมนยงัสามารถด ารงอตัลกัษณ์ท่ีเหมาะสมต่อ
หนา้ท่ีและขอ้จ ากดัในระบบส่ือสารของแต่ละโครงข่ายได ้

2.1 อัลกอริทมึของการเช่ือมต่อกับโดเมนข้างเคียง 
ฟังก์ชั่นเสริมในชั้นลิงค์ส าหรับการเช่ือมต่อกับโดเมนข้างเคียง 

(Opportunistic Direct Interconnection, ODI) จะประกอบด้วยส่วนส าคัญ 2 
ฟังกช์ัน่) [1], [4] คือ  

1) กระบวนการคน้หาโครงข่ายเพ่ือนบา้น (Neighbouring Discovery) 

2) กระบวนการส่งถ่ายขอ้มูลขา้มเขตโครงข่าย (Cross Boundary 

Data Transfer)  

คณะผูวิ้จยัเสนอวิธีพ้ืนฐานท่ีท าให้ชั้นลิงค์สามารถเพ่ิมฟังก์ชัน่อนั
จ าเป็นทั้ งสอง ด้วยการก าหนดช่องสัญญาณร่วม (Common Channel, 
CCH) เพ่ือการรับส่งแพ็คเกตระหว่างโครงข่ายโดยเฉพาะ และมีการส่งบี
คอนท่ีมีขอ้มูลจ าเป็นส าหรับการเร่ิมตน้ประสานงานกนัระหว่างโครงข่าย 
(ODI BEACON) เป็นคาบคงท่ี 𝑇𝑂𝐷𝐼 ฝ่ังรับจะตอ้งรอฟังนานกว่า 𝑇𝑂𝐷𝐼 
เพ่ือรอรับบีคอนแพ็คเกต หากมีการรับบีคอนแพ็คเกตจากโดเมนอ่ืน 
จะต้องมีการตอบสนองด้วยแพ็คเกตบีคอน และแลกเปลี่ยนข้อมูลอนั
จ าเป็น เช่น ทรัพยากร (Resources) หรือการบริการ (Services) ท่ีอนุญาต
ให้เขา้ถึงและการร้องขอ (Requests) ดว้ยแพค็เกตชุดขอ้มูล (ODI DATA) 
เมื่อไดรั้บแพ็คเกตชุดขอ้มูลจะตอ้งมีการตอบสนองด้วยการยืนยนั (ODI 
ACK) โดยมีรายละเอียดของอลักอริทึมดงัแสดงในรูปท่ี 2  

 

 

รูปท่ี 2 แผนภาพแสดงฟังกช์ัน่เพิ่มเติมในกระบวนการส่ือสาร เพื่อคน้หาและส่ือสารกบัโดเมนขา้งเคียง 

258

ECTI-CARD 2022 “Technology for Innovator Community”



2.1 การพจิารณาความคุ้มค่าด้านพลังงาน 

 
รูปท่ี 3 ตวัอยา่งการค านวณความคุม้ค่าดา้นพลงังานในการเพิ่มฟังกช์ัน่ ODI ท่ี

ความจุพลงังาน 2400 mAh 

แง่มุมส าคัญในการพิจารณาบริบทของ WSN คือข้อจ ากัดด้าน
พลังงาน การตั้งค่า TODI สามารถพิจารณาได้จาก 2 ปัจจัย คือ 1) จุดความ
ส้ินเปลืองต ่าท่ีสุด 2) ความไวในการตอบสนองของระบบ ค่า TODI ต ่าสุดตาม
ขอ้ท่ี 1 สามารถพิจารณาไดจ้ากสมการ (1) ซ่ึงท าให้ EODI  มีค่าต ่าท่ีสุด    

𝐸𝑂𝐷𝐼 = 𝐼𝑅𝑋𝑇𝑂𝐷𝐼 +
𝐸𝐵𝑎𝑡𝑡(1+𝑟)

𝐼∙𝑇𝑂𝐷𝐼
𝐸𝑅𝑜𝑢𝑡𝑖𝑛𝑒   (1) 

EODI  คือพลงังานท่ีใชใ้นฟังกช์ัน่ ODI [J]  IRX คือกระแสไฟฟ้าขณะ
เปิดวิทยุ EBatt คือความจุพลงังานแบตเตอร่ี r คือสัมประสิทธ์ิส่วนเหลือ 𝐼
คือกระแสโหลดโดยเฉลี่ย ERoutine คือพลงังานท่ีใชใ้นหน่ึงวงรอบ รูปท่ี 3 
แสดงผลการค านวณตามสมการ (1) โดยค่าพารามิเตอร์ในตวัอย่างได้มา
จากการการวดัขอ้มูลกระแสไฟฟ้าจริง ในการโปรแกรมอลักอริทึมลงบน
แพลตฟอร์ม eZ430-RF2500 จุดท่ีมีความส้ินเปลืองต ่าท่ีสุดอยูท่ี่ค่า  TODI @ 
685s โดยใช้แบตเตอร่ีเพียงร้อยละ 0.29 อีกประเด็นในการพิจารณา คือ
คุณภาพการบริการ (Quality of Services, QoS) เมื่อต้องการการส่งถ่าย
ขอ้มูลท่ีรวดเร็ว หรือมีปริมาณขอ้มูลขา้มเขตโดเมนมากขึ้น ค่า TODI จะตอ้ง
ตั้งให้น้อยลง โดยขั้นต ่าสัดส่วนระหว่างขนาดของบฟัเฟอร์ (Allocated 
Buffer Memory, ABS) และ TODI จะตอ้งมากกว่าอตัราขอ้มูลขาเขา้ RIN 

𝑅𝐼𝑁 ≤
𝐴𝐵𝑆

𝑇𝑂𝐷𝐼
 (2) 

เมื่อผูใ้ชง้านไดว้ดัขอ้มูลกระแสไฟฟ้าของแพลตฟอร์มแลว้ สามารถ
เลือกพิจารณาเลือกจุดเหมาะสมในการใช้งาน อาทิ อนุญาตให้  ODI ใช้
แบตเตอร่ีไดไ้ม่เกิน ร้อยละ 1 ก็ควรตั้งค่าท่ีประมาณ 120s เป็นตน้ 

3. การออกแบบกระบวนการส่ือสาร 
โดยทัว่ไป แพลตฟอร์มของ WSN มีขอ้จ ากัดด้านพลังงาน จึงมีการ

นิยามวงรอบการท างาน (Duty Cycle) ด้วยการแบ่งเวลาไวส้ าหรับการหลับ 
(Sleep Mode) กระบวนการส่ือสารใน WSN แบ่งออกไดเ้ป็น 2 กลุ่ม [4], [5] คือ  

1) กระบวนการท่ีมีการประสานวงรอบการท างาน (Synchronous 

Duty Cycle, SYNC) คู่สัญญาณมีการนบัช่วงเวลาและปิดเปิดวิทยเุป็นวงรอบ 
2) กระบวนการท่ีไม่มีการประสานวงรอบการท างาน (Asynchronous 

Duty Cycle, ASYNC) คู่สัญญาณไม่มีการนับเวลาร่วมกัน ใช้วิธีการสุ่ม

ส่ง (Aloha) ตรวจช่องสัญญาณก่อนส่ง (Carrier Sensing) และกระบวนการ

หลีกเลี่ยงการชนกนั (Carrier Avoidance ) เป็นตน้ 

ไม่ว่าโครงข่ายจะเลือกใชก้ระบวนการส่ือสารแบบใดเพ่ือส่งถ่าย
ขอ้มูลภายในโดเมน การออกแบบฟังกช์ัน่ ODI จะตอ้งท าให้ผลกระทบท่ี
มีต่อกระบวนการส่ือสารเดิมภายในโดเมนน้อยท่ีสุด มีการเสนอให้ใช้
กระบวนการส่ือสารทั้ งแบบ SYNC [4] และแบบ ASYNC [6] ในการ
ส่ือสารระหว่างโดเมน โดยการใชก้ระบวนการส่ือสารแบบ SYNC (ตาม
รูปท่ี 4) มีข้อดีกว่าแบบ ASYNC ด้วยผลกระทบต่อการส่ือสารภายใน
โครงข่ายน้อยกว่า เพราะมีการก าหนดช่วงเวลาในการส่ือสารระหว่าง
โดเมนท่ีชดัเจน ไม่ว่าภายในโดเมนจะใชก้ารส่ือสารแบบ ASYNC หรือ 
SYNC ก็ตาม และยงัสามารถก าหนดการใชพ้ลงังานของฟังกช์ัน่ ODI ได้
อย่างชดัเจน คณะผูวิ้จยัใชแ้พลตฟอร์ม eZ430-RF2500 ในการสร้างและ
ทดสอบความเป็นไปได้ของสมมติฐาน และได้บันทึกขั้นตอนของ
กระบวนการส่ือสารจากแพลตฟอร์มระบบฝังตัวในกระบวนการเรียก
เปลี่ยนขอ้มูล ดังแสดงในรูปท่ี 5 BN1 (โครงข่าย A) และ BN2 (โครงข่าย 
B) เป็นหน่วยท างานปลายทาง (End device) ของ WSN ต่างโดเมน ทั้งสอง
โครงข่ายใชก้ระบวนการส่ือสารท่ีแตกต่างกนั ในช่วง A และ E หน่วยท างาน 
BN2 เปิดวิทยุส าหรับการรับสัญญาณในช่องสัญญาณ CCH หน่วยท างาน 
BN1 ส่ือสารภายในโดเมนในช่วง B และส่งแพ็คเกตบีคอนในช่วง C ซ่ึงมี
การแลกเปลี่ยนแพค็เกตกนั เพ่ือส่งขอ้มูลระหว่างโครงข่าย 
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รูปท่ี 4 แผนภาพแสดงกระบวนการส่ือสารในชั้นลิงค ์(Medium Access Control (MAC) 

Protocols) แบบ SYNC ท่ีน ามาใชใ้นการส่ือสารระหว่างโครงข่าย [4] 

BN2

BN1

Common Inside 
Domain Routine

ODI Beacon 

A

B

C

D

E

Dwell Time Dwell Time

Pairing Process

ODI Beacon 

Time (s)  
รูปท่ี 5 แสดงสัญญาณดิจิทลัจาก PIN I/O ของ eZ430RF2500 ขณะด าเนินการ

ส่ือสารระหว่างโครงข่าย 
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รูปท่ี 6 ผลการทดสอบประสิทธิภาพแสดงการเปรียบเทียบอตัราการส่งแพค็เกต

ส าเร็จ (Packet Delivery Rate) และเวลาในการเดินทางของแพต็เกต เมื่อเพิ่มคู่สัญญาณ
ในบริเวณเดียวกนั  

 

 
รูปท่ี 7 ผลการทดสอบประสิทธิภาพแสดงการเปรียบเทียบอตัราการส่งแพค็เกต

ส าเร็จ (Packet Delivery Rate) และเวลาในการเดินทางของแพค็เกต เมื่อเปลี่ยนแปลง
การตั้งค่า 𝑇𝑂𝐷𝐼  

 จากการทดสอบความเป็นไปไดด้ว้ยการสร้างลงบนโครงข่ายจริง ยงัพบอีก
ว่า QoS ของโครงข่ายทั้งในดา้นความน่าเช่ือถือของช่องสัญญาณ ความจุ
ช่องสัญญาณ ความไวในการรับส่ง ของการน ากระบวนการส่ือสารแบบ 
SYNC เพ่ิมขึ้นจากแบบ ASYNC อย่างมีนัยยะส าคญัในเง่ือนไขของการใช้
พลงังานท่ีใกลเ้คียงกนั [4] เมื่อเพ่ิมปริมาณการสัญจรขอ้มูล ความผิดพลาด
ในการรับส่งขอ้มูลของการส่ือสารแบบ ASYNC เพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็ว และ
ส่งผลถึงเวลาท่ีใช้ในการเดินทางของข้อมูลด้วย ซ่ึงมีแนวโน้มลักษณะ
เดียวกนักบัการเปลี่ยนระยะคาบการรับส่งขอ้มูล 𝑇𝑂𝐷𝐼   

โดยสรุปแลว้ตามแนวคิดน้ี โครงข่าย WSN ท่ีตอ้งการส่ือสารกบั
โครงข่ายข้างเคียง (Neighbouring network) สามารถคงกระบวนการ
ส่ือสารในชั้นลิงค์ท่ีมีการใชง้านเดิมไว ้เพียงแต่ตอ้งเพ่ิมเติมการประสาน
เวลากับโดเมนขา้งเคียงตามวงรอบ 𝑇𝑂𝐷𝐼 ท่ีเหมาะสมกับปริมาณขอ้มูล 
และแผนการใช้พลังงาน โดยการส่งข้อมูลผ่านการเช่ือมต่อน้ีจะต้อง
ค านึงถึงการใชป้ริมาณขอ้มูลท่ีน้อยท่ีสุด โดยลดขนาดของขอ้มูลท่ีใชใ้น
การบริหารจดัการ (Overhead) ลงให้นอ้ยท่ีสุด ดงัแสดงในหวัขอ้ท่ี 4 

4. แนวทางการแลกเปลี่ยนข้อมูลผู้ใช้งานระหว่างโดเมน 
การแลกเปลี่ยนขอ้มูลระหว่างโครงข่ายผ่านการเช่ือมต่อโดยตรง 

จะตอ้งค านึงถึงความกระชบัของรูปแบบ (Compactness of frame format)
ให้มากท่ีสุด เพราะแพลตฟอร์มท่ีใชม้กัถูกจ ากัดด้วยขนาดของบฟัเฟอร์ 
หน่วยความจ า และพลงังาน อีกทั้ง การตั้งค่า 𝑇𝑂𝐷𝐼 จะตอ้งค านึงถึงการ
สูญเสียพลงังานท าให้ความจุช่องสัญญาณมีจ ากดั คณะผูวิ้จยัจึงน าเสนอ
วิธีการร้องขอและตอบสนอง (Request/Response) ข้อมูลท่ีประยุกต์มา
จาก RFC7252 [7] ดงัแสดงตวัอย่างในรูปท่ี 8 และการบรรจุลงบนกรอบ
ขอ้มูล (Data Frame) ดงัตวัอยา่งในรูปท่ี 9 ซ่ึงประยกุตอ์อกจากรูปแบบเดิม 

 
รูปท่ี 8 ตวัอยา่งขอ้มูลท่ีใชใ้นการแลกเปลี่ยนขอ้มูลของทรัพยากรท่ีอนุญาตให้เขา้ถึง 

 
รูปท่ี 9 ตวัอยา่งรูปแบบชุดขอ้มูล (Frame Format)  
ท่ีน ามาใชใ้นการประสานงานระหว่างโครงข่าย 
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รูปท่ี 10 กระบวนการแบ่งส่วนขอ้มูล (Packet Fragmentation) [3] 

T: (2-บิต) ชนิดของขอ้ความ F: (1-บิต) ธงแสดงว่าขอ้ความถูกแบ่งส่วน E: 
(1-บิต) ธงแสดงว่าข้อความถูกเข้ารหัส P: (1-บิต) ธงแสดงว่าข้อความ
ส าคญั TKL: (3-บิต) บอกขนาดของ TOKEN ซ่ึงมีไวเ้พ่ือแสดงเคร่ืองหมาย
เฉพาะส าหรับการพิจารณา CODE คือ รหัสประเภทข้อความ อาทิ GET 
(0.01) การตอบสนองการร้องขอถูกตอ้ง (2.xx) การร้องขอบกพร่อง (4.xx) 
แม่ข่ายบกพร่อง (5.xx) เป็นต้น เน้ือหาของข้อมูลท่ีรับส่งสามารถใช้
รูปแบบมาตรฐาน เช่น ‘rt’ หมายถึง ชนิดของทรัพยากร (Resource Type) 
‘if’ หมายถึง อินเตอร์เฟสของทรัพยากร ดงัตวัอยา่งใน [8] หากขอ้ความยาว
เกินไป จะต้องมีการแบ่งส่วน (Packet Fragmentation) ซ่ึงต้องมีการเพ่ิม
ขอ้มูลการแบ่งส่วนเขา้ไปในส่วนหัว (Header) กรอบขอ้มูล (Data Frame) 
ดังแสดงรายละเอียดของกระบวนการและการเพ่ิมหัวกรอบข้อมูล 
(Fragmentation Header) ในรูปท่ี 10 คณะผู ้วิจัยได้ศึกษา ผลกระทบท่ี
เกิดขึ้นจากการแบ่งส่วนข้อมูลกับปัจจัยขาเขา้ 2 ปัจจัย คือ ปริมาณของ
ส่วนข้อมูล และระยะขั้นการรับ-ส่ง (Hop Distance) จากศูนย์รวมข้อมูล
ของโครงข่าย ดังแสดงในแผนผงัรูปท่ี 11 จากการทดสอบด้วยการส่ง
ประชากรขอ้ความ 1000 ตวัย่าง โดยการแบ่งส่วนขอ้ความเป็น 1-5 ส่วน 
ในระยะฮอป 12 ขั้นการรับ-ส่ง โดยให้ฝ่ายลูกข่าย (client) ส่งการร้องขอ
ทรัพยากร และให้แม่ข่ายส่งทรัพยากรท่ีมีขนาดต่าง ๆ กนักลบัมา พบว่า
ระยะเวลาในการเดินทางเพ่ิมขึ้นแบบแปรผนัตรงกบัระยะฮอป ซ่ึงสังเกต
ได้จาก CDF ของแพ็คเกตท่ีได้รับดังรูปท่ี 12 ในขณะท่ีจ านวนส่วนของ
ขอ้มูลมีความสัมพนัธ์แบบไม่เชิงเส้นกบัโอกาสในการส่งขอ้มูลไม่ส าเร็จ 
ดงัแสดงในสมการ (3) 

𝑃𝑓𝑎𝑖𝑙𝑢𝑟𝑒 = 1 − (1 − 𝑃𝐸𝑅)𝑛  (3) 

โดย 𝑃𝑓𝑎𝑖𝑙𝑢𝑟𝑒  หมายถึง โอกาสในการส่งขอ้ความผิดพลาด 𝑛 จ านวนส่วน
ขอ้ความ 𝑃𝐸𝑅 โอกาสในการส่งแพค็เกตผิดพลาด  
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รูปท่ี 11 แผนผงัแสดงการวางโครงข่ายเพื่อทดสอบประสิทธิภาพ 

ในการรับส่งขอ้มูลระหว่างเครือข่าย  

  

 
รูปท่ี 12 แผนภาพแสดงฟังกช์นัการแจกแจงความน่าจะเป็นแบบสะสม (Cumulative 

Probability Function, CDF) ของความส าเร็จในการรับส่งแพค็เกตตามระยะเวลา  
เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงระยะฮอป (Hop Distance) และจ านวนส่วนของขอ้มูล  

ในกรณีท่ีเกิดความผิดพลาดขึ้น ส่วนขอ้ความ (Fragment) ท่ีเหลือจะ
ถูกส่งในวงรอบถัดไป ดังนั้น เวลาท่ีใช้จะเพ่ิมขึ้ นเป็นขั้นบันได หาก
ออกแบบให้ หน่วยปลายทางเก็บและพยายามส่งแพค็เกตต่อไปเร่ือย ๆ โดย
ไม่มีการตั้งค่าการหมดเวลา หรือระยะฮอปสูงสุด แพ็คเกตจะไม่มีทางสูญ
หาย แต่ถา้จ านวนขอ้ความสะสมมีมากจนเกิดการลน้ของบฟัเฟอร์ (Buffer 
Overflow) ขึ้ น ก็จะมีการสูญหายของข้อมูลขึ้ น การสูญหายในกรณีน้ี
สามารถถูกควบคุม ไดโ้ดยการตั้งจ านวนส่วนขอ้มูลสูงสุดท่ีสามารถส่งได้
พร้อมกนัให้ไม่เกินขนาดของบฟัเฟอร์ แต่ก็อาจเกิดการสูญหายขึ้นไดจ้าก
เหตุ สุดวิสัย เช่น แพลตฟอร์มหมดพลังงาน หรือวิทยุ ส่ือสารของ
แพลตฟอร์มช ารุด เป็นตน้ จากการทดลองส่งขอ้ความ 1000 ตวัอย่าง โดย
แบ่งขอ้ความออกเป็น 5 ส่วนท่ีระยะห่าง 12 ขั้นการรับ-ส่ง พบว่ามีอตัรา
ความส าเร็จในการรับส่งขอ้ความท่ีร้อยละ 99.8 [3] 

5. สรุป 
การเช่ือมต่อโดยตรงระหว่างโครงข่าย WSN อยู่ในระยะสัญญาณ 

สามารถท าไดด้ว้ยการเพ่ิมฟังกช์ัน่การคน้หาและการรับส่งขอ้มูลขา้มเขต 
วิธีการหน่ึง คือการตั้งช่องสัญญาณกลางและใชก้ระบวนการส่ือสารแบบ
ประสานวงรอบการท างานกบัโดเมนขา้งเคียง ดว้ยคาบเวลาท่ีเหมาะสม
ต่อปริมาณข้อมูล และข้อจ ากัดด้านพลังงาน รูปแบบของชุดข้อมูลท่ี
สามารถน ามาใช ้คือรูปแบบการร้องขอทรัพยากรและการตอบสนองแบบ 
CoAP ซ่ึงสามารถใชก้ารแบ่งส่วนขอ้มูลช่วยในกรณีท่ีขอ้ความยาวเกินไป 
ผลการทดลองช้ีว่า หากจ ากัดปริมาณส่วนขอ้มูลให้เหมาะสมกับขนาด
บฟัเฟอร์ในแพลตฟอร์ม จะสามารถจ ากดัการสูญหายของส่วนขอ้มูล จน
ช่องสัญญาณมีความน่าเช่ือถือเพียงพอต่อการใช้งาน การทดลองส่งชุด
ขอ้มูล 1000 ตวัอย่าง โดยแบ่งออกเป็น 5 ส่วนท่ีระยะ 12 ขั้นการรับ-ส่ง 
อตัราความส าเร็จในการส่งถ่ายขอ้มูลอยูท่ี่ร้อยละ 99.8 
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การพฒันาต้นแบบเคร่ืองหยอดดินสอพองอตัโนมัติระบบCNC 

Development of the white clay filler automatic extrusion machine based on CNC system 
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บทคดัย่อ 

งานวิจยัน้ีเป็นการออกแบบและสร้างตน้แบบเคร่ืองหยอดดินสอพอง
อตัโนมติั โดยใช้เคร่ือง Mini CNC Router เป็นโครงสร้าง และติดตั้งชุด
หยอดดินสอพองโดยใช้การเคล่ือนท่ี ข้ึน-ลง ของแกน z เป็นตวัเปิด-ปิด 
การท างานของชุดหยอดควบคุมด้วย limited switch เช่ือมต่อกบับอร์ด 
Adruino  การเคล่ือนท่ีของแกน x, y, z ใช้หลกัการเคร่ือง CNC โดยใช้
โปรแกรม GRBL Controller เช่ือมต่อกบัเมนบอร์ดและควบคุมมอเตอร์
ขบัเคล่ือน โดยงานวิจยัช้ินน้ีเป็นตน้แบบในการผลิต ในภายภาคหน้าผูท่ี้มี
ความสนใจสามารถใช้หลกัการของงานวิจยัน้ี ออกแบบโครงสร้างท่ีมี
ขนาดใหญ่ข้ึน หรือวสัดุท่ีแขง็แรงข้ึนเพ่ือใช้กบัการผลิตจริงได ้เม่ือท าการ
ทดสอบประสิทธิภาพพบว่าระยะเวลาท่ีเหมาะสมกับการหยอดอยู่ท่ี 5
วินาที และอตัราส่วนผงดินสอพองกบัน ้ าท่ีเหมาะสมท่ีสุดคือ 3.2:1 และ
ความพึงพอใจของผูเ้ช่ียวชาญและผูป้ระกอบการอยูใ่นเกณฑดี์ถึงดีมาก 

ค าส าคญั: ดินสอพอง ซีเอน็ซี ระบบอตัโนมติั 

Abstract 
This paper presents prototyping of an automatic extrusion of the 

white clay filler with CNC based system and Install the extrusion set by 
using the up-down movement of the z-axis as an on-off switch that 
controls with a limited switch connected to the Adruino board. The 
movement of the x, y, z axes is CNC machined using the GRBL 
Controller programmed to connect to the motherboard and control the 
drive motor. The system can be extended to other materials and scaled 
up with slight hardware modifications. The result shows the optimal time 
for instillation was 5 seconds and The optimum ratio of chalk powder to 
water was 3.2:1, and the satisfaction of experts and operators was in the 
range of good to very good. 

Keywords:  The white clay filler, CNC, Automation 

1. บทน า 

ดินสอพองเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนท่ีข้ึนช่ือของจังหวัดลพบุ รี  มี
สรรพคุณเป็นยาสมุนไพร รักษาโรค แกผ้ดผ่ืนคนั ระงบัเหง่ือ ดบัพิษร้อน 
และเป็นส่วนหน่ึงของวัตถุดิบในสินค้าอุตสาหกรรมท่ีส าคัญ เ ช่น 
อุตสาหกรรมยาสีฟัน อุตสาหกรรมผลิตธูป ตกแต่งเคร่ืองเรือน ไข่เค็ม

ดินสอพอง และอุตสาหกรรมยาแผนปัจจุบนัท่ีใช้ในการรักษาสิว ดินสอ
พองแปรรูปใช้กบัผิวหน้าและผิวกาย เป็นตน้ [1] กรรมวิธีการผลิตดินสอ
พองนั้นไม่ซับซ้อนโดยเร่ิมจากการใช้ดินมาร์ล ซ่ึงเป็นดินท่ีเกิดจากการผุ
พงัของหินปูน แลว้ถูกน ้าพดัมาสะสมบริเวณแอ่งลุ่ม ขั้นตอนการท าดินสอ
พองเร่ิมจากการน าดินมาร์ลใส่บ่อกาก และใช้น ้ าละลายดินแลว้น าไปแยก 
กรวด หิน ในบ่อกรอง ดินขาวจะตกตะกอนนอนกน้บ่อ แลว้จึงดูดเอาน ้ า
ใสออก เหลือเพียงแต่แป้งดินขน้ขาว จึงน าไปใส่แม่พิมพ ์กดข้ึนรูปและ
ตากแห้ง [2] ซ่ึงปัจจุบนัการผลิตดินสอพองในจงัหวดัลพบุรีนั้นยงัอยูใ่น
ระดบัวิสาหกิจชุมชน และใช้แรงงานคนเป็นหลกั จึงมีปัญหาขาดแรงงาน
ท่ีเชียวชาญและจ านวนการผลิตท่ีไม่เพียงพอต่อความตอ้งการของตลาด
โดยเฉพาะช่วงเทศกาลสงกรานต์ ระบบอตัโนมติัเป็นระบบน ามาทดแทน
แรงงานคนมีประโยชน์ในดา้นความแม่นย  า และอตัราการผลิตสูง จึงนิยม
น ามาใชก้บัอุตสาหกรรมขนาดใหญ่และขนาดกลาง แต่ก็มีผูวิ้จยัไดพ้ฒันา
เคร่ืองจักรระบบอัตโนมัติน ามาใช้กับอุตสาหกรรมขนาดเล็ก หรือ
วิสาหกิจชุมชน เช่น การสร้างเคร่ืองผลิตขนมครกแบบอตัโนมติัควบคุม
การท างานด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ใช้การหมุนกระทะผลิตขนมครก
เพ่ืออ านวยความสะดวกต่อการหยอดแป้ง [3] 

CNC (Computer Numerical Control) เป็นระบบอตัโนมติัท่ีเขา้มามี
บทบาทในอุตสาหกรรมในแง่ของการเ พ่ิมก าลังการผลิต ทดแทน
แรงงานคน และลดความผิดพลาดในกระบวนการผลิต เช่น เคร่ืองกลึง 
CNC และเคร่ืองกดั CNC เป็นตน้ ในปัจจุบนัมีการพฒันา software open 
source ของเคร่ือง CNC ท าให้มีการวิจยัเก่ียวกบัการสร้างเคร่ือง CNC 
อย่างแพร่หลายเช่น การสร้างเคร่ืองกดั CNC ขนาดเล็กส าหรับการผลิต
หล่อโฟมหายแบบแยกช้ินดว้ย software March3 ทดสอบเดินกดัแบบฟัน
ปลา พบว่าค่าความคลาดเคล่ือนต ่าสุดในการเดินซ ้ าต  าแหน่งแกน X และ
แกน Y เท่ากบั 0 และ 0.5 มิลลิเมตร ตามล าดบั [4] การพฒันาเคร่ือง CNC 
ให้บอร์ดเช่ือมต่อกับระบบอินเตอร์เน็ต ท าให้สามารถสั่งงานผ่านทาง
เวบ็ไซตไ์ด ้[5] ซ่ึงในปัจจุบนัมีการพฒันาอุปกรณ์โดยใช้พ้ืนฐานหลกัการ
ของ CAM (Computer Aided Manufacturing) และ CNC อยา่งต่อเน่ืองเช่น 
เคร่ืองพิมพ ์3 มิติ ท่ีมีนกัวิจยัพฒันาต่อยอดเป็นเป็นเคร่ืองพิมพ ์3มิติด้วย
ปูนซีเมนต์ (Cement 3D Printing) เพ่ือใช้ในงานก่อสร้าง [6-8] และ
เคร่ืองพิมพ์ 3มิติ ส าหรับข้ึนรูปดินด่านเกวียน [9] ซ่ึงพัฒนาจาก
เคร่ืองพิมพ ์3มิติแบบ FDM (Fused deposition modeling) ท่ีใช้กนัอยา่ง
แพร่หลายในปัจจุบัน จากท่ีกล่าวมางานวิจยัน้ีจึงมีจุดประสงค์ในการ
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ออกแบบและสร้างต้นแบบเคร่ืองหยอดดินสอพองอัตโนมัติ ท  างาน
ผสมผสานกนัระหว่างระบบ Milling CNC ใช้ควบคุมการเคล่ือนท่ี และ 
Cement 3D Printing ควบคุมการฉีดข้ึนรูปดินสอพอง เพ่ือยกระดับ
เทคโนโลยีการผลิตดินสอพองในจงัหวดัลพบุรีให้มีความทนัสมยั และ
เพ่ิมก าลังการผลิตเป็นอุตสาหกรรมขนาดกลาง และขนาดใหญ่ได้ใน
อนาคต 

2.    การออกแบบระบบการท างานและสร้างเคร่ืองหยอดดินสอ
พองอตัโนมตั ิ
 การท างานของเคร่ืองหยอดดินสอพองอตัโนมติัใช้การเคล่ือนท่ีใน
ลกัษณะแนวแกน ประกอบไปดว้ย แกน X, Y และ Z ควบคุมการเคล่ือนท่ี 
ซ้าย-ขวา, หน้า-หลงั และข้ึน-ลงตามล าดบั เช่ือมต่ออุปกรณ์ควบคุมการ
เคล่ือนท่ีของมอเตอร์ขบัเคล่ือนกับคอมพิวเตอร์ด้วยโปรแกรม GRBL 
Control ในจงัหวะท่ีแกน Z เคล่ือนท่ีลง ก้านเหล็กท่ีติดกบัหัวฉีดจะกด 
limited switch เพ่ือท าการเปิดมอเตอร์หมุนใบ feed ดินสอพองเพ่ือฉีดข้ึน
รูป และเม่ือแกน Z เคล่ือนท่ีข้ึน limited switch จะไม่ถูกกดและหยดุการ
ท างานของมอเตอร์ Feed ดงัรูปท่ี 1  

 
(ก) ไดอะแกรมของระบบ 

 
(ข) การต่อวงจรของเคร่ืองตน้แบบ 

รูปท่ี 1 วงจรของเคร่ืองหยอดดินสอพอง 
การสร้างต้นแบบเคร่ืองหยอดดินสอพองอัตโนมัติในงานวิจัยน้ี 

ดดัแปลงโดยใช้โครงของเคร่ือง Mini CNC Router มีขนาดโครงสร้าง 
400x330x240 mm. ขนาดพ้ืนท่ีส าหรับการหยอดดินสอพอง (Table-board) 
300x180 mm. วสัดุเป็นอลูมิเนียมโปรไฟล ์ 

 

ชุดหัวหยอดดนิสอพอง (Extruder) 
ชุดหวัหยอดดินสอพองใชว้สัดุเป็นท่อสแตนเลส ดา้นล่างพบัให้เป็น

รูปทรงกรวยเพ่ือให้ดินสอพองไหลลงได้สะดวกตามแรงโน้มถ่วง ด้าน
ปลายท่อตดัเป็นลกัษณะของกลีบดอกจ าปี เพ่ือให้ดินสอพองมีรูปทรงท่ี
สวยงาม ท่อดา้นขา้งส าหรับการเติมดินสอพองให้ท  างานไดอ้ยา่งต่อเน่ือง 
ส่วนจบัยึดชุดหัวหยอดสร้างจากเคร่ืองพิมพ ์3มิติ ชนิด FDM ออกแบบ
จากโปรแกรม Solidworks และแปลงไฟล์ส าหรับพิมพ์ด้วยโปรแกรม 
Flash print  

  
(ก) ชุดหวัหยอด (ข) ชุด Feed ดินสอพอง 

รูปท่ี 2 ชุดหวัหยอดดินสอพอง 
ชุด Screw Feed ท าหนา้ท่ีขบัดินสอพองให้ลงท่ีปลายกรวยเพ่ือหยอด 

ดา้นบนติดตั้ง Stepper motor และยึดเพลาติดกบัแกนของ Screw Feed 
ควบคุมการท างานดว้ย Adruino UNO R3 โดยป้อนค าสั่งให้รับสัญญาณ
จาก Limited switch เม่ือถูกกดทบัจากการเคล่ือนท่ีลงของแกน z บอร์ดจะ
ส่งค าสัง่ในโมดูลควบคุมมอเตอร์ L298N ให้มอเตอร์ท างาน screw feed ท่ี
เพลาติดกบัแกนของมอเตอร์จึงขบัดินสอพองลงมา เม่ือแกน z เคล่ือนท่ีข้ึน 
limited switch ปิด มอเตอร์จึงหยดุท างานและชุด screw feed จึงหยดุขบั
ดินสอพอง 

3. การด าเนินการทดลอง 
ในการทดลองได้ด าเนินการทดลองเพ่ือศึกษาประสิทธิภาพการ

ท างานของเคร่ืองหยอดดินสอพอง โดยท าการศึกษาระยะเวลาในการกด
ดินสอพอง และอตัราส่วนผสมดินสอพองท่ีเหมาะสมกับเคร่ืองหยอด
อตัโนมติั 

การเคล่ือนทีใ่นแนวแกน 
 ลกัษณะการเดินในแกน X-Y เป็นแบบต่อเน่ืองสลบัฟันปลา โดย
ก าหนดการหยุดเป็นจุด เพ่ือหยอดดินสอพอง จ านวนแถวละ 4 จุด เดิน
ทั้งหมด 6 แถว รวมดินสอพอง 24 ช้ิน ในการหยอด 1 คร้ัง ตามทิศทาง
ลูกศรของรูปท่ี 3 
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(ก) สร้างG-code เพื่อหยอดดินสอพองจาก inkscape  

 
(ข) หนา้ต่างโปรแกรม GRBL Controller 
รูปท่ี 3 การตั้งค่าการเดินหยอดดินสอพอง 

ตวัแปรในการทดลอง 
 เพื่อหาสภาวะท่ีเหมาะสมส าหรับการใชง้านของเคร่ืองหยอด
อตัโนมติั จึงมีการก าหนดค่าตวัแปรเพ่ือท าการศึกษาดงัตารางท่ี 1 

ตารางท่ี 1 ตวัแปรท่ีใช้ในการทดลอง 
ตัวแปร ค่าทดสอบ 

ความเร็วในการหยอดดินสอพอง 5, 7 วนิาที 
อตัราส่วนผสมดินสอพองต่อน ้ า 200 มล. 640, 645, 650 g  

ขั้นตอนการทดลอง  
ในการทดลองหาประสิทธิภาพเคร่ืองหยอดดินสอพองอตัโนมติัมี

ขั้นตอนการด าเนินการดงัน้ี 
1. ผสมผงดินสอพองกบัน ้าสะอาดตามอตัราส่วนท่ีก าหนดไว ้
2. บรรจุดินสอพองลงหวัหยอดให้เตม็ 
3. ตดัแผน่บอร์ดขนาด 300x180 mm. วางบน Table-board 
4. เปิดเคร่ืองและด าเนินการทดลองตามตวัแปรท่ีตั้งไว ้
5. น าดินสอพองตากแดดให้แห้ง 

 
รูปท่ี 4 การทดลองหยอดดินสอพอง 

การวเิคราะห์ความพงึพอใจต่อเคร่ืองหยอดดนิสอพอง 
น าแบบสอบถามและประเมินผลการด าเนินงานให้ผู ้เ ช่ียวชาญ

ประเมินโดยแบ่งเป็น ผูเ้ช่ียวชาญด้านวิศวกรรมเคร่ืองกล จ านวน 2ท่าน 
ผูเ้ช่ียวชาญดา้นวิศวกรรมไฟฟ้าจ านวน 2ท่าน ผูท้รงคุณวุฒิดา้นดินสอพอง 
1 ท่าน และผูป้ระกอบการดินสอพองในลพบุรี จ  านวน 5 ท่าน และน ามา
วิเคราะห์ค่าทางสถิติดงัน้ี 

1. ค่าเฉล่ีย 
x

x
n


  (1) 

2. ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

 
 

22

. .
1

n x x
S D

n n






   (2) 

เม่ือ  x  คือ ค่าเฉล่ียเลขคณิต 
   x  คือ ผลรวมของขอ้มูลทั้งหมด 

   n  คือ จ  านวนกลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด 
  S.D.     คือ ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน  

2. การก าหนดเกณฑ์ในการเปล่ียนแปลงความหมายข้อมูลทางด้าน
ประสิทธิภาพดงัน้ี 

ตารางท่ี 2 คะแนนแปลความการประเมินความพึงพอใจ 
คะแนนเฉล่ียระหวา่ง แปลความ 

ดีมาก 4.50 – 5.00 
ดี 3.50 – 4.49 

ปานกลาง 2.50 – 3.49 
พอใช ้ 1.50 – 2.49 

ปรับปรุง 1.00 – 1.49 

4.    ผลการทดลอง 
ประสิทธิภาพการท างานของเคร่ืองหยอดดนิสอพอง 
1. เปรียบเทียบระยะเวลา Feed ที่เหมาะสมกบัการขึน้รูปดนิสอพอง  

  

(ก) ระยะเวลาหยอด 7 วินาที (ข) ระยะเวลาหยอด 5 วินาที 

รูปท่ี 5 ทดลองหยอดดินสอพองเปรียบเทียบระยะเวลาการหยอด 
 จากรูปท่ี 5 พบว่าเม่ือใช้เวลาในการหยอดต่างกันท าให้รูปทรงของ
ดินสอพองต่าง ดงัจะเห็นไดจ้ากรูป (ก) ลกัษณะของก้อนดินสอพองจะมี
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ขนาดใหญ่ และบานออกไม่ตั้งเป็นยอด ซ่ึงต่างจากรูป (ข) ท่ีมีรูปทรงยอด
สูง เน่ืองจากระยะเวลาการป้อนดินสอพองท่ีนานท าให้ปริมาณของดินสอ
พองมากข้ึน และท าให้มีน ้าหนกัท าให้ไม่เป็นยอดสูงและไม่สวยงาม 

2. เปรียบเทียบอตัราส่วนระหว่างน า้และดนิสอพอง 

  

(ก) อตัราส่วน  3.2 :1 (ข) อตัราส่วน  3.225:1 

 

(ค) อตัราส่วน  3.25 :1 
รูปท่ี 6 ทดลองหยอดดินสอพองเปรียบเทียบอตัราส่วนผสม 

 จากรูปท่ี 6 พบวา่อตัราส่วนของดินสอพองต่อน ้า (ก) เท่ากบั 3.2:1 นั้น
มีลักษณะรูปร่างใกล้เคียงกันทุกช้ิน และผิวของดินสอพองจบัตวัดี ไม่
เหลวจนเกินไป อตัราส่วนผสม (ข) และ (ค) มีลกัษณะค่อนขา้งเหลว และ
พบว่า ท  าให้ปริมาณของดินสอพองไหลออกมามากในบางจงัหวะ ท าให้
ขนาดแตกต่างกนัในรอบของการหยอด  

ความพงึพอใจต่อเคร่ืองหยอดดนิสอพอง 

 ในการประเมินความพึงพอใจต่อเคร่ืองหยอดดินสอพองอตัโนมติั 
ไดรั้บการประเมินความพึงพอใจจาก ผูเ้ช่ียวชาญดา้นวิศวกรรม 3ท่าน และ
ผู ้ประกอบการดินสอพอง 5ท่าน ผ่านแบบสอบถามแบบตัวเลือกให้
คะแนน เกณฑป์ระเมินดีมาก (5) ถึง ปรับปรุง (1)  
 
 

ตารางท่ี 3 คะแนนความพึงพอใจในลกัษณะทางกายภาพ 
เกณฑก์ารประเมิน x  . .S D  แปลความ 

ลักษณะทางกายภาพ 

1. การออกแบบท าให้ใชง้านง่าย ไม่ซับซ้อน 4.63 0.50 ดีมาก 

2. การออกแบบช้ินส่วนมีความแข็งแรงทนต่อการ
ใชง้าน 

4.54 0.52 ดีมาก 

3. การออกแบบมีความเหมาะสมต่อการใชง้าน 4.54 0.52 ดีมาก 

4. การออกแบบมีความสวยงาม 4.3 0.64 ดี 

ค่าเฉลี่ย 4.5 0.54 ดีมาก 

ลักษณะการใช้งาน 

1. สามารถควบคุมการท างานไดส้ะดวก  4.90 0.42 ดีมาก 
2. สามารถใชง้านไดอ้ยา่งต่อเน่ือง 4.54 0.68 ดีมาก 
3. สามารถป้อนวตัถุดิบไดง่้าย 4.81 0.40 ดีมาก 
4. การออกแบบมีความปลอดภยัต่อการใชง้าน 4.63 0.50 ดีมาก 

ค่าเฉลี่ย 4.72 0.47 ดีมาก 

ลักษณะความเหมาะสมต่อการน าไปใช้งาน 

1. สามารถลดจ านวนผูป้ฏิบติังานได้ 4.34 0.59 ดี 
2. ดินสอพอกมีลกัษณะตรงตามท่ีตอ้งการ 4.63 0.61 ดีมาก 
3. สามารถเพิ่มอตัราการผลิตดินสอพองได ้ 4.27 0.47 ดี 
4. ง่ายต่อการบ ารุงรักษา 4.33 0.5 ดี 

ค่าเฉลี่ย 4.39 0.54 ดี 

 จากตารางท่ี 3 ผลการประเมินความพึงพอใจต่อเคร่ืองหยอดดินสอ
พองอัตโนมติั จากผู ้เ ช่ียวชาญและผู ้ประกอบการ มีความเห็นเป็นใน
ทิศทางเดียวกนั โดยให้คะแนนดา้นการออกแบบทางกายภาพและลกัษณะ
การใชง้านอยูใ่นเกณฑดี์มาก แต่ในดา้นการน าไปใช้งานความพึงพอใจอยู่
ในเกณฑดี์  

สรุป 
จากการทดสอบหยอดดินสอพองดว้ยเคร่ืองตน้แบบอตัโนมติั เม่ือ

พิจารณาลกัษณะภายนอกของดินสอพองพบว่ามีรูปร่างสวยงาม แต่ยงัมี
บางจุดท่ีมีขนาดเล็กหรือใหญ่เกินไปอนัเน่ืองมาจากความไม่สม ่าเสมอใน
การป้อนดินสอพองลงกระบอกหยอด ซ่ึงในงานวิจยัน้ีเป็นการทดลอง
สมรรถนะของเคร่ืองหยอดเพ่ือศึกษาเง่ือนไขการท างานท่ีเหมาะสมของ
ชุดทดลอง โดยในขั้นตอนต่อไปจะท าการติดตั้งระบบล าเลียงดินสอพอง
เขา้สู่กรวยหยอด เพ่ือให้เกิดความสม ่าเสมอของการป้อนดินสอพอง และ
ให้เคร่ืองหยอดดินสิพองมีประสิทธิภาพท่ีดียิ่งข้ึน และสามารถใช้งานได้
จริงในอนาคต 
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Tracking/Control EV Motorcycle Rental System 

ก���� ��	
��	  1  

1 �� ���!�ก���"�������� �#���!�ก���!����� �$��	����"�"�
�����%��ก�&���&���#�'����(ก���	� krit.wo@kmitl.ac.th 

 

�������� 

)����	��$�	ก�
��
���  ��ก���	���*��ก"(
�+���%
,��
��� �$
�	ก�
��
��� *--.� ����� ก���ก�(  /��  %�0��ก�� ก����,�)�ก��1'&��,�1�&
�2��,������ 3/����"%ก��%
,����ก1��$������'�,��,%�����
�'�4%1�
�$��	�ก��!/ก5� ก���6�0��ก��(	�ก� ,����� &%�������ก����(���
�$�	ก�
��
��� *--.� ��� $7ก �6�*1�& 3/�� ����ก����(���(&�
 GPS *�,
1�,��4�%�1'�, ��,��4�%�$�	ก�
��
���*--.� ��ก���6�*�%(1�&(�� '�4%8�

1�&%���� ���*�,�����$�	��	99�# GPS *(& ���:7&���	
*(&�6����%��0�ก��
�6��	99�# %�:7 &1'&���ก��"��� ,�
"��!	������4�%���� ��1�&1�ก��
�6���#�6��'�,� %��$�	ก�
��
���*--.� ���
	���&�� Application ��
"��!	������4�%���� 1'&�	�����;(�;(ก��1�&��� %��$�	ก�
��
���*--.� 
"(
��ก���6��/�$/� �����%(8	
 %�:7&1�&��� �%ก��ก���:7&���	
*(&�	���
���� 1'&:7& ���ก������$/� ���	��ก���(�� ������ก���	�� �,� �,��<:,�� 
Web ���Bluetooth *(&          

�6��6��	9: ������(��� GPS  &%�7� Cell ID ������(����$�	ก�
��
���  

Abstract 

Currently, there are many trends of electric vehicle (EV) for better 

environment. The EV motorcycle is one of them. Especially, the concept 

of car sharing, EV motorcycle may be a good solution to share and 

preserve environment. Sharing by renting the EV motorcycle in city or 

campus is an opportunity for business and it needs a way to manage and 

track the EV motorcycle.  Tracking by GPS is not a novel concept, but it 

cannot work in a car park building or underground parking. Therefore, 

we purpose a system that can track the vehicle with or without GPS 

signal and control ON/OFF the EV motorcycle with safety check before 

execution. We also wrote an Android Application and Web GUI for 

administrator to easily control and generate reports. Our Android 

Application can communicate with EV motorcycle via Bluetooth so we 

can set and modify many parameters to suit our needs. The Web 

interface can be used for remote command and tracking. 

Keywords:  GPS Tracking, Location base cell ID, EV motorcycle 

tracking and control  

1. ��	
� 

��4�%���ก1�)����	������ก��1'&���ก����,��$�	ก�
��
���*--.�����$�����
�,�� < [1] ��4�%1'&�ก�(������(�ก1�ก���(������6�'�	�:7&1�&���ก�����*�,��
�$�,���	� �����4�%�����%(8	
 %�=)>�:7&1'&���ก����,��$�	ก�
��
���
*--.� ���ก����(��� %�:7&1'&���ก��1'&��,��	ก�
��
���*--.� ���:7&���	
 
�/�%%ก���������(����$�	ก�
��
���*--.���������$��(�����&����
ก���(����� %�:7&1�&���ก���$�	ก�
��
���*--.� ��������$������ก	(
�,�� < ���87��!����� ��4�%1'&����*(&�,��$�	ก�
���*--.��������&%�ก��
��(���%
7, # �6��'�,�1(���4��"�ก �%ก��ก���
	������$�%ก�$��� �
�	��, ก����&���4%������%��� ���������ก���;(-;(�$�	ก�
��
���*--.� 
:,����� Application ���*(&�	(�6� /�� "(
�,���ก	(����*(&��ก module ����� 
GPS %,���,��,��<����,�*
	� MQTT Broker :,��"��� ,�
:7&1'&���ก�� 
"��!	������4�%���� ��,�$�	ก�
��
���*--.� �,%
��	��$7ก�6�*�%(1�
%�����6��	ก��� '�4% '&����������&� 3/��*�,�����$�	��	99�#
(�����
� GPS *(&�6�1'&ก���,� &%�7���
	� MQTT Broker ���+����,� Cell 
ID  %�"��� ,�
"��!	������4�%���� ������:7&���	
�/�*(&�	���ก������
�6��'�,� "(
1�&������ก��'��6��'�,�(&�
"��� ,�
 [2][3][4] ���$/�ก��
�	��ก��1'&�	ก�
��
��� �	�(	�ก�,�� �����$1�&����,%**(&'�4%*�,*(& 
"(
��ก���	��������,��< /�����%��	� "(
��ก����(�:�1��7�:����
1��6��'�,�)����	� %� �$��,��	ก�
��
���*--.� ��&����ก���(�����
�	��'�( %�:7&��,� �$��������%��� ���������?�1�ก���(�������,��
�,������ 3/�����2���"
 �� %�:7&1'&���ก�� �	��1���, %�ก���	����
%�ก�#�3,%��6���� ก,%�ก�����
'�
 '�4%ก���	����2����ก����,�1�&
�6�������:,�� e-wallet '�4%ก�������ก����,��6�����	�"(
*�,�&%��(�����
���6�0��ก��� ���!7�
���,��$�	ก�
��
���*--.� ���:7&1'&���ก�������$
�������$��,��	ก�
��
���*--.� *(&��ก�,��ก��� �	��
	���(����$1�
ก�#� ��%��	���'�� �'�����
 '�4%�79'�
 *(&%
,����(�ก 

 

2. ����
��		���� 

�$�	ก�
��
���*--.�����6������	
�2� �	ก�
��
���*--.�
��'&% Yedea ��,� 
C-line ��������?��7���( 45 ก�./��. ก6��	��%��%��*--.� 1200 �	��� 1�&
����1�ก������� ����# 4-5 �	��"�� (	�1��7��� 1. 
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����� 1 �	ก�
��
���!""#� 
��$%& Yedea ��'� C-line 
 

ก��&&ก������(�%��������)����*�	ก�
��
���!""#� +$
������ก	)�'�� , ���-���.�(��� !)%�ก' �'�������), �'��&���
�'���������&���'��, !)%�ก' ���� �	�/�)0&�/1 ������2� ��0�&+$%�
�	ก�
���!""#��������%&�ก����)���&
�' 3�4��$�'�+)���0��5�ก 
ก���	��'���ก	)�4��$�'���ก GPS [5] ��0�&�*�	ก�
��
���!""#� &
�
&���� ����4�ก���	��'���ก	)�4��$�'���ก Cell ID ��0�&�*�	ก�
!""#�&
�'-�
+�&����5)
ก���	���+$%&�ก�3� �4�ก��(�ก��
�'��, �����!)%�	���ก5���6'�
5��.	������0�&���� ��%�('�!
	� MQTT Broker

�&ก��ก���
	����������(����*&'���'�(*���6��	��, �'������&
������ก���7)-7)�*�	ก�
��
���!""#� 5)
!)%��ก���4��&
ESP-32 ��+�%�8�('��6&�!�5���&�5�����&�� �����ก��(�%�
Broker ��0�&�8��	�ก���+�ก���	�-('�6%&��� ����4�6%&���!
9��6%&��� �	�����!)%��ก��&&ก�������	��� Android Applicatio
+�ก���()��'��'�� , �ก��
�ก	��*�	ก�
��
���!""#�(4�$�	�:�%)�
���:�%+�%���ก�� ���*;��	�����2��<���"��&��(4�$�	�:�%)������� 

����� 2 Diagram ก���4����6&�����  

+������ 2  �������ก:�%+$%���ก���7) Application program +�
���0�&���� ��)�'&:'�� Bluetooth [6]!
	�&�ก�3� ESP-32 <;����)�	�

$%(����*
����) ���
�����'��*

5)
���4�

�'-�
�&ก
�
��
���
�'��	���

MQTT Broker 

&��� ���
&�&�ก�3� 
�� MQTT 

�	)�ก2�+�
on ��0�&+�%
)������� 

 

�5��.	��� 
�	���6%�!���

�	ก�
��
���!""#� ��ก���&��	�ก����)�'&(0�&(��)%�
 Blu
ก4�$�)�	ก=3� Byte frame !�%*%�6%&����'��,���ก���6%�
+$%���ก����(����*ก4�$�)$�0&����
�����'� configur

��0�&�������ก��+�%��� &�ก�3� ESP-32 <;���� module GP

modem ��)�	��&
�' )%�
���4�ก��&'��6%&��� ��ก	)���)�����
�'��	����'��, +��*�	ก�
��
���!"#"#� ���*;��'� Cel
5���6'�
�'��,���!)%�	� ���('�6%&���!
	� MQTT Brok

!)%�	��'��'��,���4�ก���	��;ก��+�9��6%&��� ��0�&�ก2�
:�%)������
ก+�%���:'�� Web browser �'&! 

('��+�ก�3�ก��(	��ก����ก:�%)������� �4�!)%��ก Applica
!)%��)�	��!�%+�5��.	������0�&����+$%�4�ก��7)ก��+�%���6&

���!""#� <;����0�&(	��ก��!��%� ��0�&&�ก�3� ESP-32 !)%�	�
��%���!�'�4��	��� ���4�ก2�'&��0�&����0�&�!6 2 6%&�8��
������2��*�	ก�
��
����%&��8� 0 ก�./��. �����ก���4�6

���!""#��� (stander = 1) ������%&��4��;�*;������&)

+������ 3 �()�*;�ก���'&&�ก�3� ESP-32 �6%�ก	�����(
&'���'����ก���	)�'&����6&������&���ก��&'���'�6&�6�
!""#� ��ก����)	�ก�'���4�+$%ก��(	��ก����ก-�
�&ก�4���
�������&)-	
6&�:�%6	�6�� 

����� 3 �:�:	�ก���)��(�
!"6&��*�	ก�
��
���
  

(*���9�� (Base Station) $�0&&�����
ก�'�����	���<��� (Ce
(*����������)�	�����0�&��	�-('�(	@@�3 ��0�&��0�&��'&(	@
��$�'������(0�&(�����!�%(�
 ���&�ก�3�(0�&(��!�%(
Cell site ����6%&����ก��
�ก	� (*���9�� <;��������������
��ก�'��ก	�! �����6;��&
�'ก	����-�&�ก�3�(0�&(��
<;����������&������ก��
�6%&� !)%�ก' Cell ID (CID), Physical C
Location Area Code (LAC), Mobile Country Code (

Network Code (NMC) ��� Reference Signal Received Po

uetooth <;����ก��
��$	( *�ก�%&� :�%
uration �'��,!)% 
PS ��� 3G/4G 
��
� GPS ���
ll ID [7] 6&�
ker ��0�& server 

�!�%�()�:�+$% 

ation program ���
&��*�	ก�
�� 
��4�(	�����
��%&


�����	��$�) �0& 
6��	���*�	ก�
�� 

)-	
6&�:�%6	�6��    

�����ก�@�� ก��
��	���	ก�
��
���
��!)%�'�
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 5)
��'�� 

�&�� Cell ID ���
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� ���!� RSRP ����"	������
���� ����#ก�$%ก� ��&�!��'�ก�(� ก	� 
Cell ID ก�!���)'
���#ก�$ 
���%*$�	�+	,,�(������- �� ���ก��ก���	�
+	,,�( � ����&�!�
�.� dBm /$��!�+	,,�( RSRP �	�%*$  -70 ≤ RSRP 
���.�ก���	�+	,,�(���������%*$��(0��*���ก /$���&�!�� -80 

≤  RSRP ≤ -90 ���.�ก��%*$�	�+	,,�(����������(0����ก��� 
+!��/$�%*$�	�+	,,�( -90 ≤ RSRP ≤ -100 ���+*�/ �ก��%*$�	�+	,,�(
����$'
�������(0�����%�!*� 

#�ก��+!�-$'�1��-$�%��� MQTT Broker ��)�''!���!���ก GPS ��ก2 1 ����
����3�ก��+!��!��!��2- ��%��� MQTT Broker ���.�#��1��� JAVA 
Script Ojbect Notation (JSON) � �����!� key ��� value �+*�*	��������� 1 

KEY VALUE 

IMEI 867584038906322 

IMSI 520002072526063 

Latitude 13.72701 

Longitude 100.7761 

Speed 20.0 

Date 2021-3-27 

Time 10:29:34 

Stander 0 

Battery 76 

 

�������� 1 �
��������������� GPS �������� KEY ��� VALUE  

 

+!��ก��+!�-$'�1����'!����ก Cell ID -'�4���-!�
4��5	������)�'����-'�"1$
#&$���ก�� ��ก2 1 ���� � �����!� key ��� value -'� JSON �����	ก6(�*	�
�������� 2 ����3�ก��+!��!�*	�ก�!��%
	� MQTT Broker 

 

KEY VALUE 

IMEI 867584038906322 

IMSI 520002072526063 

CID 2626590 

PCID 331 

LAC 5020 

MCC 520 

NMC 04 

RSRP -77 

stander 0 

battery 100 

 

�������� 2 �
��������������� Cell ID �������� KEY ��� VALUE  

��ก�1��� 1 +����/'7���
ก���3�������������%*$*	���� �)'��)�'�/�	ก�
�� 


���%889�'
1!0�
�'ก'���� ����ก���	��!���ก	*�3��&�!���ก GPS ����!� 
Cell ID +!��#�ก�(�����/�	ก�
��
���%889�'
1!0�
#�'�����3�#&$%�!

+����/�	��!���ก GPS %*$ #��3��&�!�-'� �����1�����1*����'����1* 
���/ ��!�������:� #��������� 1 �����!��.� 0 ��!
	����!�')��2#&$+!�%
	� 
MQTT Broker 

ก���3���(#�ก��&��3��&�!�-'� �����1*����'����1* ��#�$+�ก����� 1
4*
��� L(x,y) ���.��3��&�!� �����1*����'����1* ����3���(%*$ +!��
�!� n �.��3���� Cell ID ���'�ก�(�+����/�	�%*$ C

i

(x,y) �.��3��&�!� 
�����1*����'����1* -'� Cell ID i

th

  �	�� ��� n ≥ 3  

 

4*
#�ก���*�'�������	
��� Cell ID ���%*$�	�������
�����	5�� ��'�����
+	,,�(��� 1-3 ก�4�������!/$�'
1!#�&$��+���+���$�&�)'0�
#�'���� 
�	5���������ก�!��*�� ��!�3�����	������ก- �� ��!4*
ก�� #�+/�����
�'*�/�	ก�
��
��� 0�
#�'������/1กก3�&�*%�$����3�����	��#�ก��
�'* ��%�!��ก��)�'���ก �)�����ก���'*�	ก�
��
���&�����	� %�!%*$#�$�)����
ก�$����ก'
!���/
��� *	��	����)�'��ก����$���ก	*-'� Cell ID ����������
-'� +	,,�( RSRP ก���$�&��	ก�
��
���%889� +����/�3�%*$�!�
- �� 

-$'�1� Cell ID "1$���	
#�$;��-$'�1�-'� opencellid.org [7] #���)�'��$� � ����
��
���'�
* -'�-$'�1��3��&�!� �����1*����'����1* -'� Cell ID ��
� 
����	5����'����� ��#�$#�ก���3���(�3��&�!� �����1*����'����1* *	�
#�+�ก����� 1 � �����!�"�*���*'
1!�$�� #�ก���*�'�#�$���'�����3��.� 
�$'�+3�����+$���������(�����#&$���ก����!��/�	ก�
��
���%889� ���3�
#&$ก���3���(#�ก��&��3��&�!���!�
3�
���- �� 

ก��''ก���%*$�3�ก��+�$�� Geofence � ��ก3�&�*-'��-�ก��#&$���ก��
�+$�������#�$��� /$�"1$#�$����ก��-'��-����ก3�&�* ��+�$�� Alarm ��)'����
"1$*1������%*$ �3�#&$ก�����������ก��*1���/��!��	ก�
��
���%889� 
�3�%*$+�*�ก�������/ �-$'�1�%*$'
!��/1ก�$'� �'ก��ก���ก���3���
���
��ก ������:��<���
����3���(��
����ก��#�$��� �3�%*$+�*�ก %�!�$'���
ก���*�	�� ก4*
#�$ก��*�6�!'% -$'�1��!��2�&�!����
	���#�$#�ก��
�������&� ��)�'�!'��3�����	ก6������)�'�4
�%
	�ก���������&��=��ก���
ก��-	�-��%*$ 

3. ��ก�����	
 

"1$�3����	
%*$�	��� Application ���)��;�� Andriod 4*
ก����ก��
�	���ก�� ��)�'��!'��� Bluetooth ��ก4��5	������)�'����%
	� ESP-32 ���
��*�	��#��/�	ก�
��
���%889� ก��+!�-$'�1� array bytes �.��&	+-$'�1����
%*$ก3�&�*%�$��&�!�� '�ก�(� /$��.��&	+-$'�1����/1ก�$'� ก���+*�#��1 
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��� 4 �� ��!������� configuration �!��!��" #$�$�ก�%� ���ก��
��ก(���)*��!��+$����
����,)  ก��*� ������� &����-�	��
.)
��+$ก�	ก�
��
���,//0��	����� $�ก���	���!� configuration �
*� ��1��!�&-���#$��!������$�� ��ก	)#$��	ก�
��
��� *�
�����') �$����') *��'��� 4 

�'��� 4 �� ��!���&)�.��)ก���	���!�#$�2' )'������ 

��+�$2' )'������ � $�ก������&$�&-���#$��-��!��	ก�
��

2' )'��*� ก�����
ก)'# $�'�2!�� Web server ���$
'!*� public cloud
&����-�&)���ก	)�(����!�#$��- �	ก�
��
���,//0���ก�	�
�������
�,�  ��+$2' ��!��-�	ก�
��
���,//0� ก1&����-�# �-3�# $
�-��� ��!�,� .)
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การออกแบบเคร่ืองวิเคราะห์สถานะ: ยานส ารวจใต้น ้าแบบมีสายควบคุม 
Design of the On Board Diagnostics: ROV 
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บทคัดย่อ 

การออกแบบเคร่ืองวิเคราะห์สถานะของยานส ารวจใต้น ้ าแบบมี
สายควบคุม เพ่ือให้ติดตามการท างานและการรายงานความผิดปรกติ
ภายในยานส ารวจใตน้ ้ าฯ หลงัจากท่ีผนึกและตรวจสอบการร่ัวไหลแลว้ 
เพ่ือท าการแกไ้ขและปรับปรุงการท างานของระบบควบคุม รวมถึงระบบ
เซนเซอร์ท่ีอยู่ภายในยานส ารวจใตน้ ้ าฯ การออกแบบระบบและพฒันาใช ้
MATLAB และ System Composer Toolbox เป็นหลกั  

ในช่วงแรกของการออกแบบแบ่งออกเป็นสองส่วนคือ  On Board 
Diagnostics (OBD) และ On Board Computer (OBC) พฒันาดว้ยการเขียน
โปรแกรมใช้ Graphics Language ท าให้สามารถจดัการ จ าลองการท างาน 
พัฒนาโปรแกรม และทดสอบ ก่อนน าข้อมูลท่ีได้ไปออกแบบระบบ
ควบคุมอตัโนมติัต่อไป 

ค าส าคัญ: เคร่ืองวิเคราะห์สถานะ, ยานส ารวจใตน้ ้าแบบมีสายควบคุม 

Abstract 

 Design of the on board diagnostics in the remotely operated 
underwater vehicles to check process and report the error that happens 
inside ROV after seal the equipment and leak check. For the error reports 
improves and redesign the controller and sensors. We choose design and 
development tools, MATLAB and System Composer Toolbox for develop 
embedded system’s program. 

 In the first phase, two development tools has On Board 
Diagnostics (OBD) and On Board Computer (OBC) integrate and use  
graphics language to manage data, simulate, develop program and test 
before develop automatic control in next phase. 

Keyboards: Remotely Operated Underwater Vehicles, On Board 
Diagonostics 

1. บทน า 

ยานส ารวจใตน้ ้าแบบมีสายควบคุม (Remotely Operated Underwater 
Vehicles, ROV) เป็นอุปกรณ์ท่ีสามารถท างานทดแทนนักประดาน ้ า ใน

ปัจจุบนันิยมใชอุ้ตสาหกรรมส ารวจพลงังาน โครงการก่อสร้างใตน้ ้ า การ
ส ารวจทางวิทยาศาสตร์ทางทะเล เป็นต้น  ยานส ารวจใต้น ้ าแบบมี
สายควบคุมมีการแบ่งได้ 3 ประเภท [7] คือ กลุ่มส าหรับงานส ารวจ 
(Observation Class) เน้นการเก็บขอ้มูล ถ่ายภาพ เพ่ือน าขอ้มูลมาวิเคราะห์ 
กลุ่มส าหรับการท างานหนักใตน้ ้ า (Work Class) สามารถติดตั้งอุปกรณ์ท่ี
ใชไ้ฮโดรลิกส าหรับการท างานก่อสร้างใตน้ ้ า และกลุ่มส าหรับงานพิเศษ 
(Special Class) เช่นส าหรับงานวางสายเคเบิลใตท้ะเล 

ในการออกแบบยานส ารวจใตน้ ้าแบบมีสายควบคุมเพ่ือการส ารวจใต้
น ้ า ทีมวิจัยก าลังด าเนินการออกแบบและประกอบช้ินส่วน จากระบบ
ควบคุมและระบบวัดสัญญาณในยานส ารวจใต้น ้ าฯ จ าเป็นต้องผนึก
ป้องกนัน ้าเขา้ ดงันั้นการตรวจสอบสภาพดว้ยการถอดออกมาตรวจสอบจึง
ท าได้ยาก ทีมวิจัยพบว่าการน าเอาแนวคิดการใช้งานเคร่ืองวิเคราะห์
สถานะ (On Board Diagnostics, OBD) ท่ีนิยมใช้ในรถยนต์มาประยุกต์
ออกแบบใชใ้นยานส ารวจใตน้ ้าฯ  

OBD เร่ิมมีการน ามาใชเ้น่ืองจากการปล่อยก๊าซไอเสียของรถยนต์ท่ี
เ พ่ิมขึ้ น ในการน าระเบียบมาควบคุมทางยุโรปและอเมริกาเ ร่ิมน า
เทคโนโลยีท่ีทนัสมยัมาใช ้OBD-I ได้เร่ิมมาใชใ้นปี ค.ศ. 1980 และในปี 
1988 รถยนต์และรถบรรทุกขนาดเล็กทุกคนัในคาลิฟอร์เนียมีการติดตั้ง 
OBD-I ทุกคัน ส่วน OBD-II เร่ืมมีการใช้งานในรถยนต์ทุกคันในตลาด
สหรัฐอเมริกา และ EOBD (European On-Board Diagonostics) ท่ีใช้ใน
ยุโรปท่ีมีคุณสมบติัคลา้ย OBD-II เร่ิมน ามาใช้ใน ค.ศ. 2000 [1] ในส่วน
ของการส่ือสารระหว่างชุดควบคุมในเครือข่ายใช ้CAN (Controller Area 
Network) เพ่ือให้ชุดควบคุมสามารถส่งข้อมูลระหว่างกันได้ ในรถยนต์
ของผู ้ผลิตบางบริษัทได้ใช้ CAN ส าหรับการส่ือสารระหว่าง ECMs 
(Electronic Control Modules)  

ตัวอย่างของโปรแกรม OBD ท่ีแบ่งออกเป็นส่วนย่อย เรียกว่า 
‘Service $xx’ เช่น $05 Oxygen sensor monitoring test results ท่ีใชใ้นการ
ตรวจสอบสถานะของเซนเซอร์ออกซิเจน  $09 In-Use Performance 
Tracking ท่ีใชใ้นการติดตามประสิทธิภาพการท างานของเคร่ืองยนต์ เป็น
ตน้ 

ในส่วนของ OBC เป็นส่วนท่ีประมวลผลสัญญาณในรถยนต์เพ่ือ
รายงานให้กับผูข้บัขี่ทราบสถานะ เช่น ระยะทาง เวลา ขอ้มูล GPS อตัรา
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การส้ินเปลืองน ้ ามนั ความเร็ว รวมถึงสัญลกัษณ์เตือนบนหน้าปัทม์ เป็น
ตน้ เพ่ือให้ผูข้บัขี่ทราบความผิดปรกติของรถยนต์และด าเนินการแก้ไข
ต่อไป [2] 

จากการน าเอา OBD มาใช้ประโยชน์ในรถยนต์ ทางทีมวิจยัเห็นว่า 
OBD มีประโยชน์ในการตรวจสอบ รายงานขอ้ผิดพลาด รวมถึงแกไ้ขและ
ตั้งค่าพารามิเตอร์ในระบบควบคุม จึงน าหลกัการมาประยกุตเ์พื่อใชใ้นยาน
ส ารวจใตน้ ้ าฯ ในการพฒันาล าดับขั้นตอนการท างานของทั้ง OBC และ 
OBD ไปพร้อมกัน เน่ืองจากมีความเก่ียวเน่ืองกับอุปกรณ์ ระบบควบคุม 
และเซนเซอร์จ านวนมาก ทางทีมวิจัย จึงเลือก MATLAB [3, 4, 5] เพ่ือ
พฒันาทั้งระบบและติดตั้งในยานส ารวจใตน้ ้าฯ  
 

2. การออกแบบ OBD และ OBC 
2.1 ยานส ารวจใต้น ้าแบบมีสายควบคุม 

ยานส ารวจใตน้ ้ าแบบมีสายควบคุม ตามรูปท่ี 1 เป็นยานส ารวจใตน้ ้า
ท่ีมีสายควบคุมขึ้นมาบนเรือต่อเขา้กบัชุดควบคุมท่ีใชค้นบงัคบั  

 
 

รูปท่ี 1 ยานส ารวจใตน้ ้าแบบมีสายควบคุม 

 

ยานส ารวจใตน้ ้ าแบบมีสายควบคุมมีโมเดลทางคณิตศาสตร์ของ
สมการการเคลื่อนท่ีส าหรับการควบคุม มีหกแกนองศาอิสระ (Degree of 

Freedom) [6] มีพิกดัของต าแหน่งและความเร็วดงัน้ี 

𝜂 = [𝑥, 𝑦, 𝑧, 𝜙, 𝜃, 𝜓]𝑇   (1) 

𝜈 = [𝑢, 𝑣, 𝑤, 𝑝, 𝑞, 𝑟]𝑇  (2) 

 

สมการเชิงเส้นและสมการเชิงมุมของแต่ละเวกเตอร์ของ (1) และ 
(2) มีดงัน้ี 

𝑝 = [
𝑥
𝑦
𝑧
],𝑣 = [

𝑢
𝑣
𝑤
], 𝜃 = [

𝜙
𝜃
𝜓
], 𝑤 = [

𝑝
𝑞
𝑟
]  (3) 

โดยท่ี 𝑝 = ℝ3 × 1 เป็นต าแหน่งเชิงเส้น 𝑣 = ℝ3 × 1 เป็นความเร็ว
เชิงเส้น 𝜃 = ℝ3 × 1 เป็นต าแหน่งเชิงมุม และ 𝑤 = ℝ3 × 1 เป็น
ความเร็วเชิงมุม 

เวกเตอร์ของแรงและโมเมนต ์ตามแกนองศาอิสระคือ 

𝜏 = [𝐹𝑥, 𝐹𝑦, 𝐹𝑧 ,𝑀𝑥 , 𝑀𝑦 , 𝑀𝑧]
𝑇
 

 

โดยท่ี 𝜏 เป็นเวกเตอร์ของแรงและโมเมนท่ีท าให้ยานส ารวจใตน้ ้าฯ 
เคลื่อนท่ี  𝜈 เป็นเวกเตอร์เชิงเส้นและเชิงมุมกบัแกนอา้งอิงของยานส ารวจ
ใตน้ ้าฯ และ 𝜂 เป็นเวกเตอร์ต าแหน่งและการหมุนของยานส ารวจใตน้ ้ าฯ 
กบัพิกดัอา้งอิงกบัโลก (earth fixed frame) โดยท าการวดั �̇� ความเร่ง
เชิงเส้นและ 𝑤 ความเร็วเชิงมุม ดว้ยเซนเซอร์วดัความเฉ่ือย (Inertia 

Measuremet Unit)  เพื่อน าไปออกแบบชุดควบคุมในอนาคต 

2.2 การออกแบบ OBD  
ในการออกแบบไดส้ร้างโปรแกรมจ าลองการท างานของ OBD และ 

OBC ก าหนดกลุ่มของขอ้มูลไวส้องแบบ ตามตวัอย่างในตารางท่ี 1 คือ 
ขอ้มูลแบบอ่านอย่างเดียวไวส้ามประเภทคือ ขอ้มูลแบบสัญญาณเตือน ขอ้
มูลค่าของเซนเซอร์ และแบบขอ้มูลบนัทึกเทียบกบัเวลา และกลุ่มของ
ขอ้มูลแบบตั้งค่า   

กลุ่มขอ้มูลแบบอ่านอยา่งเดียว แบบแรกเป็นกลุ่มของขอ้มูลแบบ
สัญญาณเตือน ท่ีท าการบนัทึกเวลาท่ีเกิดสัญญาณเตือน เช่นระดบัแรงดนั
และกระแสไม่สม ่าเสมอ ความช้ืนในระบบ สัญญาณเครือข่ายไม่สมบูรณ์ 
เพ่ือแสดงสภาวะท่ีอาจเกิดปัญหากบัยานส ารวจใตน้ ้าฯ ให้ผูข้บัยานได้
ทราบ 

แบบท่ีสองเป็นกลุ่มของขอ้มูลค่าของเซนเซอร์ เช่น ค่าของความ
เฉ่ือย (Inertia Measurement Unit) ค่าของเขม็ทิศอิเลคทรอนิคส์ ค่าของ
ระดบัดนั ค่าของความลึกของน ้า ค่าของความเร็ว  

แบบท่ีสามเป็นสัญญาณท่ีบนัทึกเทียบกบัเวลา เช่น ขอ้มูลบนัทึกการ
ท างานของยานส ารวจใตน้ ้าฯ การเปิดปิดอุปกรณ์  

ตารางท่ี 1 ตวัอย่างรหสัใชใ้นการตรวจสอบสถานะ 

 
 
ในกลุ่มสุดทา้ยเก่ียวขอ้งกบักลุ่มขอ้มูลใชใ้นการตั้งค่า เช่นค่า PID 

ส าหรับมอเตอร์ขบัเคลื่อน ค่าระดบัของสัญญาณกระแสไฟฟ้าท่ีขบัวงจร 
ค่าระดบัแรงดนัไฟฟ้าท่ีขบัวงจร 

 

2.3 การออกแบบ OBC 

ในเบ้ืองตน้ในส่วนของการออกแบบคอมพิวเตอร์บนยานส ารวจใต้
น ้าฯ (On Board Computer, OBC) ส าหรับการติดตามการท างานของยาน
ส ารวจใตน้ ้าฯ ก่อนน าขอ้มูลดงักล่าวมาออกแบบชุดควบคุมแบบอตัโนมติั
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ในอนาคต ใช ้Arduino UNO ต่อเขา้กบัเซนเซอร์ ให้เป็นส่วนประมวลผล
เพื่อติดตามและตรวจสอบการท างานของอุปกรณ์ เซนเซอร์ บนัทึกส่ิง
ผิดปรกติระหว่างการท างานของยานส ารวจใตน้ ้าฯ ในการออกแบบ
เซนเซอร์เบ้ืองตน้ท าการติดตั้งเซนเซอร์ไวด้งัน้ี 

1. เซนเซอร์วดัความเฉ่ือย วดัความเร่งเชิงเส้นและวดัความเร็วเชิงมุม 
2. เซนเซอร์เขม็ทิศอิเลคทรอนิคส์ (Compass sensor) ใชต้รวจวดั

ทิศทางและขนาดของสนามแม่เหลก็ของโลก เพื่อบอกทิศเหนือ 
3. เซนเซอร์วดักระแสไฟฟ้า (Voltage sensor) ใชว้ดักระแส ไฟฟ้าท่ี

ป้อนให้กบัอุปกรณ์อิเลคทรอนิคส์ในยานส ารวจใตน้ ้าฯ 
4. เซนเซอร์วดัแรงดนั (Current sensor) ใชว้ดัแรงดนัไฟฟ้าท่ีป้อนให้

อุปกรณ์อิเลคทรอนิคส์ในยานส ารวจใตน้ ้าฯ  
5. เซนเซอร์วดัความช้ืน ใชว้ดัความช้ืนในยานส ารวจใตน้ ้ าฯ เพ่ือ

ป้องกนัการร่ัวไหลของน ้าเขา้มาในขณะปฎิบติังาน 
6. เซนเซอร์วดัความดนั ใชว้ดัความดนัเพื่อประเมินระดบัความลึก

เทียบกบัผิวน ้า  
7. ฐานเวลานาฬิกาจริง (Real-time Clock) ใชเ้ป็นฐานเวลาเพื่อบนัทึก

เหตุการณ์ผิดปรกติในขณะท างาน 
ส าหรับเซนเซอร์แต่ละชนิด ไดท้ าระดบัของสัญญาณไวส้ าหรับการ

แปลผลเพ่ือการตรวจสอบปัญหาท่ีเกิดขึ้นระหว่างการท างานของยาน
ส ารวจใตน้ ้าฯ 

3. พฒันาโปรแกรม 
OBD และ OBC ท่ีออกแบบมกีารท างานร่วมกนั ในการพฒันาหาก

ท าดว้ยการเขียนโปรแกรมเพียงอย่างเดียว อาจท าให้มีความผิดพลาด
เกิดขึ้นและใชเ้วลาในการพฒันาค่อนขา้งมาก ทางทีมวิจยัเลือกใช้
โปรแกรม MATLAB เพื่อช่วยในการพฒันาโปรแกรมและใช ้ System 
Composer ในการก าหนดความตอ้งการในการพฒันาโปรแกรมเพื่อให้ทีม
วิจยั ก าหนดเป้าหมาย ทดสอบการท างานของโปรแกรมร่วมกนัของทั้ง 
OBC และ OBD 

3.1 โปรแกรมของ OBD 

โปรแกรมของ OBD เนน้การแสดงผล เลือกขอ้มูลของ OBC และ
ส่ือสารระหว่าง OBD และ OBC  

 
รูปท่ี 2 ภาพรวมของโปรแกรมของ OBD และ OBC 

ตามรูปท่ี 2 แสดงภาพรวมของโปรแกรมท่ีสามารถประมวลผล
ร่วมกนัทั้ง OBD และ OBC ชุดค าสั่งท่ีพฒันาขึ้นในแต่ละส่วนถูกโหลดเขา้ 
Arduino UNO เพื่อท างานตามท่ีออกแบบดว้ย Stateflow และ Simulink 

 
รูปท่ี 3 ส่วนของ OBD 

ตามรูปท่ี 3 ไดแ้บ่งส่วนของ OBD เป็นสามส่วนคือส่วนรับสัญญาณ 
ส่วนของการแสดงผลและรับขอ้มูลจากสวิทช์  และส่วนของการส่งค าสั่ง
ไปยงั OBC ซ่ึงสามารถแยกท าการทดสอบในแต่ละส่วน หรือทดสอบ
พร้อมกนัทั้งสามส่วนได ้

 

 
รูปท่ี 4 ส่วนของ Simulink และ Stateflow ของ OBD 

ตามรูปท่ี 4 แสดงส่วนของการก าหนด Digital Input ของ Arduino 
UNO ท่ีเป็นสวิทช์ ส่งค าสั่งเขา้ไปในส่วนของ Stateflow เพ่ือจดัการค าสั่ง
ส่งรหสัไปตรวจสอบสถานะกบั OBC 

 

 
รูปท่ี 5 ส่วนของ Stateflow ของ OBD ส่งรหสัใชใ้นการตรวจสอบ

สถานะ 
ในส่วนของของ Stateflow จดัการเลื่อนรหสัเพื่อส่งต่อไปยงั OBC 

เพื่อตรวจสอบสถานะ ตามรูปท่ี 5 
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3.2 โปรแกรมของ OBC 

โปรแกรมของ OBC ท าการอ่านค่าจากเซนเซอร์ทั้ ง 7 ชนิดท่ี
ออกแบบไวเ้บ้ืองตน้ และประมวลผลสัญญาณในลกัษณะของระดับของ
สัญญาณว่ามีความผิดปรกติหรือไม่  หรือท าการแปลงหน่วยของสัญญาณ
เพ่ือท าการบนัทึกค่า เช่นการแปลงค่าจากเซนเซอร์ความดนัให้เป็นระดับ
ความลึก โดยทุก 10 เมตรเท่ากบัความดนั 1 บาร์ การแปลงค่าจากสัญญาณ
ของเซนเซอร์ความเฉ่ือยให้เป็นความเร็ว ความเร็วเชิงมุม ระยะ มุมของยา
น าส ารวจใตน้ ้ าฯ เป็นตน้ โปรแกรมท าการสร้างเป็น Stateflow เพ่ือป้อน
โปรแกรมใส่ Arduino UNO และต่อเข้ากับสัญญาณจากเซนเซอร์เพ่ือ
ติดตามการท างานของอุปกรณ์อิเลคทรอนิคส์ และเซนเซอร์ภายในยาน
ส ารวจใตน้ ้าฯ ตามรูปท่ี 6 

 

 
รูปท่ี 6 ส่วนของ Stateflow ของ OBC ประมวลผลสัญญาณ 
จาก Stafeflow ของ OBC สัญญาณออกถูกก าหนดเป็นชุดขอ้ความ

ส าหรับน าไปเปรียบเทียบขอ้มูลใน OBD เพ่ือแสดงผลอีกคร้ัง 

4. ผลการออกแบบ 
ในการออกแบบ OBD และ OBC ของยานส ารวจใตน้ ้ าฯ ปัจจุบนัขีด

ความสามารถของโปรแกรมและชุดควบคุมสามารถท างานไดเ้ร็วขึ้น ท า
ให้สามารถจ าลองการท างานผา่นโปรแกรมดว้ย Simulink และ State Flow 
ด้วยการเขียน Graphics Language หลังจากนั้ นท าการคอมไพล์ เ ป็น
ชุดค าสั่งส่งไปยงั Arduino UNO เพ่ือทดสอบการท างานร่วมกบัเซนเซอร์ 
สวิทช์ ซ่ึงแยกพฒันากนัแต่ละช้ิน เมื่อน ามารวมกนัใน System Composer 
ท าให้สามารถทดสอบอุปกรณ์ทั้งสองช้ินพร้อมกนัและตรวจสอบการส่ง
ขอ้มูลระหว่างกนัได ้ 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
รูปท่ี 7 การแสดงผลของ Arduino UNO ของส่วน OBD 

ตามรูปท่ี 7 แสดงผลการรายงานสถานะและข้อความเพ่ือการ
แก้ปัญหาของอุปกรณ์ภายในยานส ารวจใต้น ้ าฯ จากการรายงานท าให้
สามารถแกปั้ญหาและทราบถึงการท างานของอุปกรณ์ภายในยานส ารวจ
ใตน้ ้า ในส่วนท่ีตอ้งพฒันาเพ่ิมเติมในส่วนการท าการเรียกขอ้มูลท่ีแสดงผล
ตามช่วงเวลาเพ่ือน าไปวิเคราะห์และแสดงเป็นกราฟ แต่ เน่ืองจากระบบ
แสดงผลในช่วงแรกเป็นตวัอกัษรจึงท าได้แต่เพียงแสดงค่าของเซนเซอร์
และขอ้ความแสดงปัญหาในเบ้ืองตน้เท่านั้น 

5. สรุปผลการออกแบบ 
จากการออกแบบและทดสอบการท างานของ OBD และ OBC ของ

ยานส ารวจใต้น ้ าท่ีน าเสนอในบทความยังต้องมีการพัฒนาเพ่ิมเติม
เน่ืองจากเป็นการศึกษาเบ้ืองต้นเพ่ือก าหนดรูปแบบการพัฒนาระบบ
ควบคุม โปรแกรมและการทดสอบให้สอดคลอ้งกัน รวดเร็วขึ้น และลด
ขอ้ผิดพลาดท่ีจะเกิดขึ้นจากการพฒันาโปรแกรมในอนาคต 

ส าหรับขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเคลื่อนท่ีของยานส ารวจใตน้ ้าฯ ท่ีได้
จะน าไปออกแบบชุดควบคุมอตัโนมติัส าหรับการเคลื่อนท่ีในอนาคต 

6. กิติกรรมประกาศ 
งานวิจยัน้ีไดรั้บทุนสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจยั

และนวตักรรม และมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้พระนครเหนือ 
ตามสัญญาเลขท่ี KMUTNB-BasicR-64-15 

ทีมงานวิจัยประกอบด้วย นางสาวธีราพร แสนทวี นายปวิธชาต 
โรจน์จักรวาฬ นางสาวกมลชนก สอนสมยุค  นายบรรณรต นิลวาส 
นางสาวจนัทราทิพย ์ฉิมสะอาด นางสาวสิริกร อ่ิมค า นางสาวปุณยสิ์ตา 
พุ่มโพธิสุวรรณ นายธนพนธ์ โฆสิตคุณ นายวรรธนะ แสงมณี นายพนัแสง 
เทพส่องแสง นายวรัชญ์ มุกดาพิทกัษ์ นายสรวิศ ผลพนัธิน นายอิทธิศกัด์ิ 
สังวาลยนุ์ช นายจิรพฒัน์ ศุภนิมิตสมบติั นายภาสพงศ์ คมปรียารัตน์ นาย
วรภทัร ศรีวะอุไร นายกฤตนัย ภูมลี นายอคัรพล โพธ์ิเกษม นายวิศวกร 
เนียมแสง นางสาวพรนภสั แกว้สุวรรณ์ นายธนบดี เชน นายกษิดิษฐ์ ชะระ 
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กล่องควบคุมและตรวจวัดสภาพดินส าหรับสมาร์ทฟาร์ม 
Soil Control and Condition Monitoring Box for Smart Farm 

นภพล ประพิณ 1 นพรัตน์ ศรีวิเชียร2 สมพร เตียเจริญ 3 

1,2,3 ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอิเลก็ทรอนิกส์ วิทยาลยัเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้พระนครเหนือ 
somporn.t@cit.kmutnb.ac.th 

 
บทคัดย่อ 

บทความน้ีน าเสนอการพฒันากล่องควบคุมและตรวจวดัสภาพดินใน
ระบบเกษตรอจัฉริยะท่ีสามารถวดัค่าต่างๆในดินและสามารถสั่งการเปิด
ปิดการท างานของอุปกรณ์ไฟฟ้าเช่น ป๊ัมน ้ า โดยผ่านทางหน้าเว็บได้
บทความช้ินน้ีประกอบไปดว้ยหน้าเวบ็แอปพลิเคชนัท่ีพฒันาขึ้นมาเพ่ือรับ
ขอ้มูลจากเคร่ืองมือวดัมาแสดงให้ผูใ้ชเ้ห็นไดแ้ละผูใ้ชส้ามารถสั่งเปิดปิด
อุปกรณ์ไฟฟ้าท่ีมาติดตั้งเพ่ิมไดโ้ดยตวัเวบ็แอปพลิเคชนัมีระบบลอ็กอินใน
การแบ่งอุปกรณ์ของแต่ละคนและยงัมีการเข้าใช้งานโดยเพียงใส่ รหัส
ประจ าตวัของอุปกรณ์เพ่ือดูหรือสั่งการไดเ้ลยโดยไม่ตอ้งสมคัรบญัชีผูใ้ช ้
ในส่วนของตวัอุปกรณ์ IoT บทความน้ีแบ่งเป็น 2 ส่วนโดยส่วนแรกเป็น
กล่องวดัค่าต่างๆในดินโดยมีเซ็นเซอร์แบบRS485ในการวัดค่าในดิน
สามารถวดั  แร่ธาตุในดินค่าความกรดด่าง ค่าความเค็มในดิน ความช้ืนใน
ดิน อุณหภูมิในดิน ในแต่ละจุดของท่ีเซ็นเซอร์วดัเท่านั้น อีกส่วนหน่ึงเป็น
กล่องควบคุมโดยมี รีเลย์ในการควบคุมเปิดปิดการท างานของอุปกรณ์
ไฟฟ้า 

ค าส าคัญ: เวป็แอปพลิเคชนั, ระบบเกษตรอจัฉริยะ, IoT ,RS485, แร่ธาตุ  

Abstract 
This paper presents smart farm system that can measure various 

values in the soil and be able to turn on and off electrical equipment such 
as water pumps through a web page. This project consists of a web page 
app. Applications developed to receive data from the measuring device 
to show to the user and users can order to turn on and off the installed 
electrical equipment by the web application has a log-in system. In to 
divide the device of each person and also have access by just inserting 
the serial number of the device to view or command at all without having 
to apply for an account in the part of the IOT device. This project is 
divided into 2 parts. The first part is a box for measuring various values 
in the soil with a RS485 sensor to measure the values in the soil can be 
measured soil minerals, pH, soil salinity, moisture and temperature. Each 
point of the sensor measures only, the other part is a control box with a 
magnetic relay to control the on and off of the electrical equipment. 

Keywords:  Web Application, Smart Farm, IoT, RS485, Soil Minerals 

1. บทน า 

ระบบเกษตรอัจฉริยะนั้ นย ังไม่ได้ถูกน าไปใช้อย่างแพร่หลาย
เน่ืองจากการติดตั้งและออกแบบระบบจ าเป็นตอ้งอาศยัผูติ้ดตั้งท่ีมีความรู้
ด้านไอโอทีและการเขียนโปรแกรม การใช้งานจ าเป็นต้องติดตั้ ง
อินเทอร์เน็ตในพ้ืนท่ีและตอ้งการการโหลดซอร์สโคด้ผ่านการเสียบสาย 
USB เพื่อแกไ้ขขอ้มูลการเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ต และการใชง้านเวบ็ไซตเ์พื่อ
ติดต่อกับระบบจ าเป็นต้องสมัครสมาชิกก่อนจึงจะสามารถเข้าใช้งาน
ระบบได ้ท าให้เกษตรกรทัว่ไปไม่สามารถด าเนินการติดตั้งระบบทั้งหมด
ดว้ยตนเองได ้

   ในประเทศไทยได้มีผูเ้ปิดให้บริการ platform ส าหรับอุปกรณ์ไอ
โอทีจ านวนมาก ทั้ งในรูปแบบเว็บแอปพลิเคชันท่ีสามารถใช้งานกับ
คอมพิวเตอร์ไปจนถึงสมาร์ตโฟน และเร่ิมมีการวิจยัและพฒันาเพ่ือน ามา
ประยุกต์ใช้กับระบบเกษตรอัจฉ ริยะเพ่ือช่วยให้สามารถควบคุม
สภาพแวดลอ้มท่ีเหมาะสมแก่การเจริญเติบโตของพืช ไดแ้ก่ อุณหภูมิใน
ดิน ค่าความช้ืนในดิน ค่าความเป็นกรดด่างในดิน แต่การติดตั้งอุปกรณ์
ฮาร์ดแวร์และการเช่ือมต่อกบัระบบของแพลตฟอร์มเป็นเร่ืองยุง่ยาก เพราะ
การติดตั้งและออกแบบระบบจ าเป็นตอ้งอาศยัผูติ้ดตั้งท่ีมีความรู้ดา้นไอโอ
ทีและการเขียนโปรแกรม การใชง้านจ าเป็นตอ้งติดตั้งอินเทอร์เน็ตในพ้ืนท่ี
และตอ้งการการโหลดซอร์สโคด้ผ่านการเสียบสาย USB เพื่อแกไ้ขขอ้มูล
การเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ตและการใช้งานเว็บไซต์เพ่ือติดต่อกับระบบ
จ าเป็นต้องสมัครสมาชิกก่อนจึงจะสามารถเข้าใช้งานระบบได้ท าให้
เกษตรกรทัว่ไปไม่สามารถด าเนินการติดตั้งระบบเกษตรอจัฉริยะทั้งหมด
ดว้ยตนเองได ้

ในปัจจุบนัสัญญาณโทรศพัท์มือถือได้เขา้ครอบคลุมเกือบทุกพ้ืนท่ี
ในประเทศไทยท าให้ทุกพ้ืนท่ีสามารถใชง้านอินเทอร์เน็ตไดโ้ดยใชเ้พียง
แค่ซิมการ์ดผ่านพอ็กเก็ตไวไฟ ซ่ึงเหมาะสมมากกว่าการติดตั้งอินเทอร์เน็ต
ในพ้ืนท่ีท าการเกษตร เกษตรกรทุกคนสามารถท่ีจะซ้ือซิมการ์ดท่ีสามารถ
ให้บริการอินเทอร์เน็ตในพ้ืนท่ีของตนไดด้ว้ยตนเอง ท าให้การติดตั้งระบบ
เกษตรอจัฉริยะ และระบบไอโอทีอ่ืนๆในอนาคตด้วยตนเองเป็นเร่ืองท่ี
สามารถเป็นไปได้ แม้ว่าเกษตรกรนั้นจะไม่มีความรู้ด้านไอโอทีและ
โปรแกรมมิ่ง 

   ดงันั้นบทความน้ีจึงน าเสนอการพฒันาฮาร์ดแวร์ระบบควบคุมและ
วดัสภาพดิน ซ่ึงเป็นอุปกรณ์ IoT ท่ีสามารถน าไปประยกุต์เพื่อสร้างระบบ
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ฟาร์มอัจฉริยะ โดยในบทความได้สร้างเว็บแอปพลิเคชันต้นแบบเพ่ือ
แสดงให้เห็นถึงการใช้งานฮาร์ดแวร์ท่ีพฒันาขึ้นว่าสามารถใช้งานได้ง่าย
และเหมาะสมกบัเกษตรกรทัว่ไปท่ีไม่มีความรู้ดา้นไอโอที 
 

2. เคร่ืองมือและซอฟต์แวร์ในการพฒันา 
React เ ป็ น  Javascript Library ห รื อ จ ะ เรี ย ก ว่ า เป็ น  Javascript 

Framework ก็ได ้ท่ีเราใช้ส าหรับสร้างหน้าเว็บของเราให้ออกมาสวยงาม 
พร้อมดว้ย action ต่างๆ ท่ีท าให้เวบ็ของเราดูน่าสนใจ  

Cross Origin Resource Sharing       คือการแบ่งปันทรัพยากรข้าม
โดเมนเน่ืองจากเวบ็แอปพลิเคชันนั้นมี front-end และ back-endอยู่คนละ
โดเมนกันโดเมนท่ีท าหน้าเป็น Back-end จะต้องมอบ Access Control 
ให้กับโดเมนท่ีท าหน้าท่ีเป็น Front-end เพื่อให้สามารถเขา้ถึงขอ้มูลต่างๆ 
ผา่น API ได ้

PHP คือภาษาท่ีใชส้ าหรับประมวลผลบนเคร่ือง Server ท่ีท าหนา้ท่ี
เป็น Back-end เน่ืองจากไม่ตอ้งการให้ User รู้ว่าทางฝ่ัง Server ไดท้ าอะไร
ไปบา้งโดยตวักลางไม่ให้ User เขา้ถึงขอ้มูลของ Server โดยตรง 

Kicad เป็นชุดของ Application ส าหรับให้เหล่าวิศวกรไดใ้ช้งานใน
การออกแบบแผงวงจร โดยมีความสามารถทั้ งในส่วนของการสร้าง 
Schematic, การวาง Printed Circuit Board Layout,  Spice Simulation, การ
ออก Bill of Material, การท า Artwork, การรองรับ Gerber File ไปจนถึง
การตรวจสอบ PCB และส่วนประกอบต่างๆ ในแบบ 3D  

Arduino® IDE เป็นโปรแกรมท่ีออกแบบมาเพ่ือให้ง่ายต่อการเขียน
ซอฟตแ์วร์ส าหรับแพลตฟอร์มโอเพ่นซอร์สน้ีแพลตฟอร์ม Arduino® เป็น
แพลตฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ยอดนิยมท่ีออกแบบมาเพ่ือลดความซับซ้อน
ของกระบวนการออกแบบอุปกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์ การใชง้านทัว่ไป 

 

3. วิธีการวิจัย 
ระบบท่ีพฒันาขึ้นมีโครงสร้างดังรูปท่ี 1 ประกอบด้วย 2 ส่วนหลกั

โดยส่วนแรกเป็นหนา้เวป็แอปท่ีผูใ้ชส้ามารถดูค่าท่ี เซ็นเซอร์ วดัและส่งมา
แสดงท่ีหน้าเวป็แอปและผูใ้ชย้งัสามารถควบคุมการท างานของ relay เพ่ือ
ใช่ในการควบคุมการท างานอุปกรณ์ท่ีไดติ้ดตั้งไวเ้ช่น ป้ัมน ้ า และส่วนท่ี
สองคือส่วนของกล่องวดัค่าในดินและกล่องควบคุมไฟโดยทั้งสองกล่อง
จะส่งขอ้มูลและรับค าสั่งผา่นอินเตอเน็ตไปท่ีหน้าserver โดยมีรายละเอียด
ส่วนต่างๆ ของระบบท่ีพฒันาขึ้นดงัต่อไปน้ี 
 

3.1 ฮาร์ดแวร์ระบบกล่องควบคุมและตรวจวัดสภาพดิน 
ภาพรวมของฮาร์ดแวร์ท่ีใชใ้นปริญญานิพนธ์น้ีได้แบ่งออกเป็นสอง

ส่วนคือ กล่องส าหรับตรวจวดัสภาพดิน และ กล่องควบคุม  
3.1.1 กล่องส าหรับตรวจวัดสภาพดิน จากรูปท่ี 2 มีไมโครคอนโทรลเลอร์ 
ESP32 ส าหรับการควบคุมระบบ MAX485 ส าหรับการส่ือสารแบบ 
RS485 และมีตวัเซ็นเซอร์ 1 ตวัเมื่อไดท้ าการสร้างตวัอุปกรณ์ตน้แบบแลว้
ก็จะไดเ้ป็นแบบรูปท่ี 3 

 
 

รูปท่ี 1 โครงสร้างการท างานของระบบ 

  

 
 

รูปท่ี 2 การต่อวงจรการส่ือสารกบัเซ็นเซอร์ 

 

 
 

รูปท่ี 3 ตวัอุปกรณ์ตน้แบบ 

 
 

รูปท่ี 4 เซ็นเซอร์ 
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รูปท่ี 4 เป็นรูปของเซ็นเซอร์และมีการส่ือสารแบบ RS 485 โดยสายเส้นสี
น ้ าตาลคือไฟบวก สายสีด าคือไฟลบและสายสีเหลืองต่อกบั 485-A สายสี
น ้าเงินต่อกบั 485-B 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 5 ส่ือสารแบบอนุกรมดว้ย RS485 ส าหรับ Modbus RTU 

 
     Modbus RTU คือ โพรโทคอลท่ีใช้การส่ือสารแบบอนุกรม (Serial-
based Protocol) ด้วยสถาปัตยกรรมการส่ือสารแบบ Master/Slave หรือ
อาจกล่าวได้ว่าอุปกรณ์ Slave จะไม่ส่งขอ้มูล (Response) กลับมาจนกว่า
จะมีการร้องขอ (Request) จากอุปกรณ์ Master ดังรูปท่ี 5 การส่ือสารของ
ขอ้มูลในระบบ Modbus RTU จะรับส่งเป็นชุดขอ้มูลโดยจะยกตวัอยา่งจาก
ชุดขอ้มูลท่ีใชใ้นการส่งชุดขอ้มูลเพ่ือร้องขอค่าท่ีวดัไดจ้ากเซ็นเซอร์ โดย
ตวัของเซ็นเซอร์ตวัน้ีมีรูปแบบชุดขอ้มูลตามดังรูปท่ี 6 ถา้ดูจากชุดขอ้มูล
พบว่าแต่ละส่วนแบ่งเป็นจ านวน byte  
 

 
 
 รูปท่ี 6 รูปแบบชุดขอ้มูลในการส่ือสาร 

 
3.1.2 กล่องส าหรับการควบคุม  บอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ ESP32 
ส าหรับการควบคุมระบบโดยรับขอ้มูลมาจากเซิร์ฟเวอร์ผ่านโพรโทคอล 
HTTP และ รีเลย์ 5V ส่ีช่องส าหรับใช้ในการควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าได้
ทั้งหมดจ านวน 4 อุปกรณ์โดยมีการต่อวงจรดงัรูปท่ี 7 โดยเมื่อน ามาท าเป็น
อุปกรณ์ตน้แบบแลว้จะไดเ้ป็นแบบรูปท่ี 8 

1.  
2.  
3.  
4.  

 
 
 
 

 
รูปท่ี 7 การต่อวงจรส าหรับ ESP32 กบัรีเลย ์

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 8 ตวัอุปกรณ์ควบคุมตน้แบบ 

3.2 เว็บแอปพลิเคชันและการรับส่งข้อมลูกับเซิร์ฟเวอร์ 
รูปท่ี 9 เป็นหน้าจอเวบ็แอปพลิเคชนัท่ีพฒันาขึ้นเพ่ือแสดงค่าท่ีวดัได้

จากเซนเซอร์     ส่วนท่ีหน่ึงคือแผงน าทางส าหรับเปลี่ยนหน้าเว็บไปยงั
บริการอ่ืน ส่วนท่ีสองคือปุ่ มส าหรับออกจากระบบ ส่วนท่ีสามคือแดช
บอร์ด(Dashboard) ท่ีแสดงค่าต่างๆท่ีได้มาจากตัวเซ็นเซอร์และมีกราฟ
เทียบกบัค่าเฉลี่ยของขอ้มูลในหน่ึงวนักบัขอ้มูลในสามสิบวนัท่ีผา่นมา 

 

 
    รูปท่ี 9 หนา้แดชบอร์ด(Dashboard) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
                 
 
 
 

รูปท่ี 10 หนา้การควบคุมรีเลย ์

    
 รูปท่ี 10 เป็นหน้าจอเว็บแอปพลิเคชันท่ีพฒันาขึ้นเพ่ือตั้งค่ากล่อง

ควบคุมโดยสามารถตั้งค่ากล่องควบคุมได ้3 ส่วนโดยส่วนแรกแสดงรหัส
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ประจ าตวัของกล่องควบคุมและเวลาท่ีติดต่อกับเซิร์ฟเวอร์ล่าสุด ส่วนท่ี
สองคือปุ่ มส าหรับลบแผงส าหรับตั้งค่ากล่องควบคุม ส่วนท่ีสามแผง
ส าหรับตั้งค่ากล่องควบคุม ประกอบไปดว้ย แผงส าหรับตั้งค่ารีเลยส่ี์แผง 
โดยมีส่วนประกอบยอ่ยดงัรูปท่ี 11 

 

 

 

 

 

 
 
        รูปท่ี 11 หนา้ต่างโหมดการท างาน 

 

4. การทดสอบและผลการทดสอบระบบ 

ในการทดสอบระบบไดแ้บ่งหวัขอ้เป็นสองหวัขอ้ใหญ่ต่อไปน้ี การ
วดัความแม่นย  าของเซ็นเซอร์ และการเปิด/ปิด สวิตช์ตวัรีเลย ์

4.1 การวัดความแม่นย าของตัวเซ็นเซอร์ 

ค่าparameterของเซ็นเซอร์[4]และค่าความแม่นย  าในช่วงต่างๆ ตามท่ี
ผูผ้ลิตให้มาเป็นตวัช้ีวดัเมื่อมกีารใชเ้ซ็นเซอร์วดัจริงแลว้ค่าท่ีไดม้ามีค่า
ความคลาดเคลื่อนมากนอ้ยขนาดไหน 

 

 
 

รูปท่ี 12 ค่าท่ีเซ็นเซอร์วดัได ้

จากรูปท่ี 12 คือค่าท่ีตวัเซ็นเซอร์วดัไดแ้ลว้ส่งกลบัมาท่ีตวั MySQL 
แต่ภายในรูปท่ี 12 มีเพียงแค่ชุดขอ้มูลชุดเดียวจากสองเดือนท่ีไดท้ าการเก็บ
ขอ้มูลมาจาก id ท่ี 3714–3733 พบว่าท่ีค่า Temp หรือค่าอุณหภูมิในดินจะ
เห็นไดว่้าค่าท่ีเซ็นเซอร์ วดัมาไดน้ั้นค่าไม่ไดม้ีความผนัผวนสูงแต่ใน

บางคร้ังค่าท่ีเซ็นเซอร์ วดัไดเ้ป็นขอ้มูลท่ีผิดผลาดท าให้ค่าท่ีแสดงให้เห็นมี
ค่าท่ีสูงกว่าผิดปกติจะเห็นไดจ้ากค่า Temp ท่ี id 3721 ค่า Temp ท่ีไดค้ือ 
791 หรืออยูท่ี่ 79.1 องศาเซลเซียส แต่ในส าหรับการวดัแร่ธาตุในดิน
(NPK) จากรูปท่ี 21 จะเห็นไดว่้าค่าความแม่นย  าในการวดัแร่ธาตุในดินมี
ความผนัผวนเพียงแค่ 2% แต่เมื่อไดท้ าการทดลองจริงจะเห็นไดว่้ามีค่า
ความผนัผวนถึง 4%-10% จากการวดัจริงในดิน โดยดินท่ีใชว้ดัตามรูปท่ี 
13 ใชดิ้นท่ีมีความร่วนมีเน้ือทรายท่ีนอ้ยซ่ึงอาจส่งผลต่อการวดัท าให้เกิด
ความผนัผวนของค่าท่ีวดัได ้

 

 
 

รูปท่ี 13 แสดงการใชเ้ซ็นเซอร์เพื่อวดัค่าต่างๆ 

ในการทดสอบความแม่นย  าในการวดัค่า pH จากชุดทดสอบค่า pH 
และผง buffer กรดและเบสในการทดสอบความแม่นย  าของเซ็นเซอร์ ใน
การทดลองจะเร่ิมจากการทดลองความเป็นกรดโดยจะใชผ้ง buffer ในรูป
ท่ี 24 โดยจะเห็นว่าตวัผงมีค่าความเป็นกรดอยูท่ี่ 4.01 และทดสอบค่าความ
เป็นเบสอยูท่ี่ 6.86 จะเร่ิมโดยใชชุ้ดทดสอบค่า pH เพ่ือเป็นตวัตั้งในการ
ทดสอบโดยน าผงผสมกบัน ้า 250ml แลว้เอาชุดทดสอบมาวดัจ านวน 5 
คร้ังแลว้ค่อยน าเซ็นเซอร์มาวดัจ านวน 10 คร้ัง จากการทดสอบโดยชุด
ทดสอบ แสดงให้เห็นว่าค่า pH อยูใ่นคา่ระหว่าง 4-5 pH เมื่อน าสีท่ีเปลี่ยน
มาเปรียบกบัตารางสีค่า pH 

 

 
รูปท่ี 14 ค่า pH ท่ี เซ็นเซอร์วดัได ้
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  จากรูปท่ี 14 คือค่าท่ีเซ็นเซอร์สามารถวดัไดซ่ึ้งค่าท่ีเซ็นเซอร์วดัได้
นั้นใกลเ้คียงกบัค่าท่ีชุดทดสอบวดัไดใ้นช่วง 4-5 pH แต่ในส่วนของตวั 
เซ็นเซอร์นั้นค่าอยูใ่นช่วง 4.55-4.6 pH ซ่ึงมีความผนัผวนอยูท่ี่ ±0.05 pH 
ซ่ึงมีความคลาดเคลื่อนจากค่า parameter ท่ีอยูท่ี่ ±0.03 pH  

ในการทดสอบความแม่นย  าของการวดัแร่ธาตุ NPK จะใชโ้ดยการน า
ปุ๋ ยเคมีโดยมีทั้งหมด 3 สูตร คือ 46-0-0 , 0-54-32 และ 0-0-60 ซ่ึงตวัเลข
จากสูตรคืออตัราส่วนของ N-P-K ในน ้าหนกัทั้งหมดโดยการทดสอบคือ
น าปุ๋ ยแต่ละสูตรมาผสมน ้า 1 ลิตรแลว้คนในปุ๋ ยละลายแลว้น าเซ็นเซอร์มา
ท าการวดัจ านวนทั้งหมด 10 คร้ังแลว้สังเกตุอตัราส่วนท่ีตวัเซ็นเซอร์ 
สามารถวดัไดม้ีค่าใกลเ้คียงกบัท่ีสูตรของปุ๋ ยให้มาหรือไม่ 

 

 
รูปท่ี 15 การวดัค่าไนโตรเจนสูตร 46-0-0 

จากรูปท่ี 15 การทดลองวดัค่าของปุ๋ ยท่ีมีไนโตรเจนสูตร 46-0-0 ซ่ึง
จากการทดลองสามารถวดัค่า NPK ทั้งหมดไดเ้น่ืองจากแต่ละปุ๋ ยหรือท่ีตวั 
เซ็นเซอร์อาจมีค่า NPK บางส่วนท่ีไม่สามารถแยกออกได้ทั้ งหมด ได้
เพียงแต่ดูอตัราส่วนท่ีเหมาะสมกบัท่ีสูตรท่ีน ามาท าการทดลองและจากรูป
ท่ี 33 ค่าไนโตรเจนท่ีวดัได้มีอัตราส่วนท่ีมากว่าธาตุอ่ืนๆท่ีวดัได้แต่ใน
บางคร้ังเกิดมีค่าความผิดผลาดท่ีเกิดจากการวดัหรือการส่งขอ้มูลขึ้นท าให้
เกิดค่าความผิดผลาด เมื่อทดลองวดัค่าของปุ๋ ยท่ีมีฟอสฟอรัสสูตร 0-52-34 
ซ่ึงจากการทดลองจะเห็นได้ว่าค่าฟอสฟอรัสนั้นมีค่ามากท่ีสุดในการ
ทดลองทั้งหมดและธาตุโพแทสเซียมมีค่าลองลงมาซ่ึงใกลเ้คียงกับสูตร
ของปุ๋ ยท่ีน ามาท าการทดลอง เมื่อทดลองวดัค่าของปุ๋ ยโพแทสเซียมสูตร 0-
0-60 สามารถวดัค่าโพแทสเซียมท่ีมีค่ามากกว่าค่าอ่ืนๆในการทดสอบซ่ึงมี
ค่าใกลเ้คียงกบัอตัราส่วนของปุ๋ ยท่ีน ามาท าการทดลอง จากการทดลองวดั
ค่า NPK ทั้งหมดจะเห็นไดว่้าตวัของเซ็นเซอร์สามารถวดัไดค้่าท่ีใกลเ้คียง
กบัสูตรของปุ๋ ยท่ีน ามาท าการทดลองแต่ท่ีพบค่าท่ีเซ็นเซอร์แต่ในบางคร้ังก็
มีโอกาศท่ีตวัเซ็นเซอร์ท างานผิดผลาดไดจึ้งท าให้เกิดค่าท่ีไม่ถูกตอ้ง 

ในการวดัความแม่นย  าของ humidity หรือความช้ืนในดินจะท าการ
ทดสอบโดยการน าดินท่ีแห้ง มาท าการทดลองโดยการเติมน ้ า 2 ช่วงคือ 
250ml และ 500ml หลงัจากเติมน ้ าในแต่ละช่วงจะใชต้วัเซ็นเซอร์มาวดัว่า
มีความช้ืนอยู่เท่าไรและเมื่อเติมน ้ าไปเพ่ิมมีความช้ืนเพ่ิมหรือไม่หลงัจาก
นั้นจะน าตวัเซ็นเซอร์มาวดัในน ้ าโดยการวดัค่าความช้ืนในน ้ าควรวดัได ้
100% 

 
รูปท่ี 16 ผลการทดลองการวดัค่าความช้ืน 

จากรูปท่ี 16 คือผลการทดลองการวดัค่าความช้ืนซ่ึงจะเห็นไดว่้าใน
การท าการทดลองเมื่อใส่น ้ า 250ml และ 500ml ค่าท่ีวดัได้จะลดลงแล้ว
เพ่ิมขึ้นถึงจุดนึงจึงจะค่อยๆลดลงในการวดัคร้ังต่อๆไปและในส่วนการท่ี
น าตวัเซ็นเซอร์ใส่ลงไปในน ้าแลว้ค่าท่ีไดจ้ะเป็น 100% ตลอดเวลา 

4.2 การทดสอบการท างานกล่องควบคุม 
จากตารางท่ี 1 คือการทดสอบการท างานของระบบเปิด/ปิด สวิตช์ใน

แต่ละโหมดของการท างานจะเห็นได้ว่าการท างานในโหมด Auto นั้นมี
การท างานท่ีผิดผลาดค่อนข้างมากเพราะในบ้างคร้ังเซ็นเซอร์มีการส่ง
ขอ้มูลท่ีผิดพลาดมาให้ ในส่วนของการท างานแบบ On/Off  และ Timer 
ในบางคร้ังท่ีไม่ท างานเป็นเน่ืองจากสัญญาน Wi-Fi ขาดหาย 
 

5. สรุป 
บทความน้ีได้น าเสนอการพัฒนาฮาร์ดแวร์ระบบควบคุมและวัด

สภาพดิน ซ่ึงเป็นอุปกรณ์ไอโอทีท่ีสามารถน าไปประยุกต์เพื่อสร้างระบบ
ฟาร์มอจัฉริยะ ควบคู่กบัการพฒันาเวบ็แอปพลิเคชนัตน้แบบท่ีพัฒนาโดย 
ReactJS และเซิร์ฟเวอร์ตน้แบบท่ีพฒันาโดยภาษา PHP เพ่ือแสดงให้เห็น
ถึงการใชง้านฮาร์ดแวร์ท่ีพฒันาขึ้น ว่าสามารถใชง้านไดง่้ายและเหมาะสม
กบัเกษตรกรทัว่ไปท่ีไม่มีความรู้ด้านไอโอที ซ่ึงอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ระบบ
ควบคุมพัฒนาโดยใช้บอร์ด ESP32 ท างานคู่กับรีเลย์ และฮาร์ดแวร์
ระบบวดัสภาพดินพัฒนาโดยใช้บอร์ด ESP32 ท างานคู่กับเซ็นเซอร์ท่ี
ส่ือสารดว้ยมาตรฐาน RS485 โดยกล่องวดัสภาพดินจะท าหน้าท่ีรวบรวม
ขอ้มูลท่ีไดรั้บจากเซ็นเซอร์ส่งไปยงับริการของเซิร์ฟเวอร์เพื่อใชใ้นการเก็บ
ขอ้มูลและกล่องควบคุมจะท าหน้าท่ีดึงการตั้งค่าท่ีอยู่บนเซิร์ฟเวอร์มาใช้
ในการควบคุมรีเลย ์และยงัสามารถดึงขอ้มูลท่ีเก็บรวบรวมโดยกล่องวดั
สภาพดินมาช่วยในการควบคุมได ้ผูใ้ชง้านจะเขา้ใชง้านผ่านเวบ็แอปพลิเค
ชันไคลเอนท์เพ่ีอรับข้อมูลของกล่องวัดสภาพดินจาก เซิร์ฟเวอร์มา
แสดงผลบนแดชบอร์ด และส่งการตั้งค่าการทางานของกล่องควบคุมไปยงั
เซิร์ฟเวอร์ 

   การทดสอบแบ่งออกเป็น 2 ส่วน การทดสอบการเก็บรวมรวม
ขอ้มูลท่ีไดจ้ากเซ็นเซอร์โดยกล่องวดัสภาพดินจะรวบรวมขอ้มูลท่ีได้จาก
เซนเซอร์ส่งให้เซิร์ฟเวอร์บนัทึกลงฐานขอ้มูล การทดสอบนั้นไดบ้นัทึกผล
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เป็นระยะเวลานานเพื่อให้ทราบสภาพแวดลอ้มเฉลี่ยของดิน โดยกล่องวดั
สภาพดินสามารถท างานได้ถูกตอ้ง 100% ยกเวน้ในกรณีท่ีคลื่นสัญญาณ
ไวไฟขาดหายท าให้ไม่สามารถติดต่อกับเซิร์ฟเวอร์ได้กล่องวดัสภาพดิน
จะพยายามติดต่อกบัเซิร์ฟเวอร์เมื่อสามารถติดต่อไดจ้ะกลบัมาท างานปกติ
และมีสัญญาณไฟฟ้ารบกวนการท างานของเซนเซอร์ หรือการท างานของ
เซ็นเซอร์ช ารุดบางส่วนจะท าให้กล่องวดัสภาพดินส่งข้อมูลท่ีมีความ
ผิดพลาดไปยงัเซิร์ฟเวอร์โดยผูใ้ชจ้ะสามารถเห็นค่าความผิดพลาดท่ีแสดง
บนแดชบอร์ดได ้การทดสอบใชง้านกล่องควบคุมโดยน ากล่องควบคุมไป
ติดตั้งและเช่ือมต่อกับอุปกรณ์ไฟฟ้าท่ีตอ้งการควบคุมและดูผลลพัธ์การ
ท างานตามการตั้งค่าท่ีตั้งไว ้ซ่ึงสามารถท างานได้ถูกตอ้งตามการตั้งค่าท่ี
ก าหนดไว ้ยกเวน้ในกรณีท่ีคลื่นสัญญาณไวไฟขาดหายท าให้ไม่สามารถ
ติดต่อกบัเซิร์ฟเวอร์ได ้กล่องควบคุมจะไม่มีการท างานจนกว่าจะสามารถ
ติดต่อกบัเซิร์ฟเวอร์ได ้

ตารางท่ี 1 การทดลองการท างานของกล่องควบคุม 
การทดสอบการท างานกล่องควบคุม 

จ านวนคร้ังการ
ท างาน 

โหมดการท างาน 
On/Off Auto Timer 

1 ท างาน ไม่ท างาน ท างาน 
2 ท างาน ท างาน ท างาน 
3 ท างาน ท างาน ไม่ท างาน 
4 ท างาน ไม่ท างาน ไม่ท างาน 
5 ท างาน ท างาน ท างาน 
6 ไม่ท างาน ท างาน ท างาน 
7 ท างาน ไม่ท างาน ท างาน 
8 ท างาน ท างาน ท างาน 
9 ท างาน ท างาน ท างาน 

10 ท างาน ไม่ท างาน ท างาน 
    ความส าเร็จ           90%          60% 80% 
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บทคัดย่อ 

ผู ้ป่วยฉุกเฉินหมายถึงบุคคลท่ีได้รับบาดเจ็บหรือมีอาการป่วย
กะทนัหัน ซ่ึงเป็นอนัตรายต่อชีวิตหรืออวยัวะส าคญั จ าเป็นตอ้งไดรั้บการ
รักษาอย่างทันท่วงทีเพ่ือป้องกันการเสียชีวิต ระบบบริการการแพทย์
ฉุกเฉินท่ีใชใ้นปัจจุบนั เช่น โทรศพัท์สายด่วน 1669 สามารถรับแจ้งเหตุ
แลว้ส่งรถพยาบาลไปรับผูป่้วยมาท่ีห้องฉุกเฉิน อยา่งไรก็ดี ผูป่้วยส่วนใหญ่
เดินทางไปห้องฉุกเฉินด้วยรถยนต์ส่วนตวั และไม่ใช่ผูป่้วยท่ีจ าเป็นตอ้ง
ไดรั้บการรักษาอย่างเร่งด่วน ดงันั้นจึงเกิดปัญหาความแออดัท่ีห้องฉุกเฉิน 
ซ่ึงส่งผลให้ผูป่้วยฉุกเฉินอาจไม่ได้รับการรักษาทนัเวลา เพ่ือแก้ปัญหา
ดังกล่าว งานวิจยัน้ีเสนอระบบ EMSPlus ท่ีสนับสนุนบริการการแพทย์
ฉุกเฉิน และเป็นเวบ็แอปพลิเคชนัรับแจ้งขอ้มูลของผูป่้วยท่ีก าลงัเดินทาง
ไปห้องฉุกเฉินด้วยตนเอง โดยผูแ้จ้งเหตุสามารถคดักรองอาการวิกฤติ
เบ้ืองตน้ และระบุระยะเวลาในการเดินทางไปถึงห้องฉุกเฉิน เป็นผลให้
เจา้หนา้ท่ีห้องฉุกเฉินสามารถจดัการทรัพยากรและเตรียมการล่วงหน้าเพ่ือ
ช่วยเหลือผูป่้วยฉุกเฉินท่ีก าลงัเดินทางมาถึง และสามารถติดต่อผูแ้จง้เหตุ
เพ่ือให้ค าแนะน าเบ้ืองตน้ได ้ระบบ EMSPlus น้ีถูกประเมินประสิทธิภาพ
ในด้านความพึงพอใจของผูใ้ช้ทั้งประเภท ผูแ้จ้งเหตุ และเจ้าหน้าท่ีห้อง
ฉุกเฉิน โดยใชโ้มเดลการวดัความส าเร็จของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ของ Delone และ McLean ผลการประเมินของกลุ่มผูแ้จ้งเหตุมีความพึง
พอใจอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉลี่ย = 3.95 และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน = 0.90) 
และกลุ่มเจ้าหน้าท่ีห้องฉุกเฉินมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก เช่นกัน 
(ค่าเฉลี่ย = 3.51 และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน = 0.80) ดงันั้นผูใ้ชง้านมีความ
พึงพอใจมาก และระบบมีประโยชน์ใชง้านไดจ้ริง 

ค ำส ำคัญ: การคดักรอง ผูป่้วยวิกฤต เวบ็แอปพลิเคชนั ห้องฉุกเฉินแออดั 

Abstract 
An emergency patient is defined as a person who is injured or has a 

life- threatening illness and thus requires emergency care.  The current 
emergency medical service ( EMS)  system such as the 1669 hotline 
dispatches an ambulance to the caller's location to transport an emergency 
patient to an emergency room (ER)  for medical treatment.  However, the 
majority of patients requiring a service at an emergency room travel by 
private vehicle and are not emergency patients.  As a result, ER 
overcrowding has been a serious problem, and an emergency patient may 
not receive a timely treatment.  To address these problems, this paper 
describes a novel web application, called EMSPlus, that supports the EMS 

system by allowing patients travelling to emergency rooms to notify in 
advance their condition, self- triage category and expected arrival time. 
The notification enables ER staff to prepare for incoming emergency 
patients. The system was evaluated using the DeLone and McLean model 
to validate its information system success model.  In particular, user 
satisfaction questionnaires were designed and completed by both 
categories of users:  patients and ER staff.  The evaluation results showed 
that the user satisfaction of the system was at the very good level for both 
categories. Specifically, the average satisfaction and standard deviation of 
the former were 3. 95 and 0. 9 0 , respectively.  Similarly, the average 
satisfaction and standard deviation of the latter were 3. 51 and 0. 8 0 , 
respectively.  Hence, the users were satisfied with the system, and the 
system was useful and practical. 

Keywords:  Triage, Critical Patients, Web Application, Emergency Room 
Overcrowding 

1. บทน ำ  
การรักษาผูป่้วยฉุกเฉินเป็นเร่ืองส าคญัในการช่วยเหลือผูป่้วยท่ีอยูใ่น

วิกฤตมีอนัตรายถึงชีวิต หรือท่ีเกิดขึ้นแบบฉับพลนั ผูป่้วยฉุกเฉินวิกฤต
ตอ้งไดรั้บการรักษาอยา่งรวดเร็ว การป้องกนัหรือลดอาการเจ็บป่วยฉุกเฉิน
ท าไดโ้ดยการเพ่ิมการเขา้ถึงบริการ การจดัระบบการรักษาพยาบาลฉุกเฉิน
ท่ีเป็นเครือข่ายให้มีคุณภาพและมาตรฐาน ซ่ึงจะท าให้สามารถลดการ
เสียชีวิตก่อนวยัอนัควร และลดภาวะทุพพลภาพในผูป่้วยฉุกเฉิน [1] ดว้ย
ประโยชน์และความส าคญัเหล่าน้ีหลายประเทศทั่วโลกจึงได้มีนโยบาย
จดัตั้งการรักษาผูป่้วยแบบฉุกเฉินในประเทศของตน  

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการรักษาผูป่้วยฉุกเฉินให้มีอตัราการรอดชีวิต
ท่ีสูงขึ้นอยา่งมีประสิทธิภาพ [7] ระบบรักษาพยาบาลฉุกเฉิน ประกอบดว้ย 
4 ระบบหลกั ไดแ้ก่ ระบบบริการการแพทยฉุ์กเฉิน หรือ Emergency Care 
System (EMS) ระบบการรักษาพยาบาลฉุกเฉินในโรงพยาบาล (Hospital-
Based Emergency Department) ระบบส่งต่อ (Referral System) และ ระบบ
การจดัการสาธารณภยัดา้นการแพทยแ์ละสาธารณสุข ขอ้มูลจากกระทรวง
สาธารณสุขแสดงว่าตั้งแต่ปี พ.ศ. 2562 มีผูเ้ขา้มาใชบ้ริการห้องฉุกเฉินปีละ 
35 ลา้นคน แต่เป็นผูป่้วยฉุกเฉินเพียงประมาณ 30% นอกจากนั้น การใช้
บริการโทรศพัทส์ายด่วน 1669 มจี านวนปีละประมาณ 6 ลา้นคร้ัง ท่ีส าคญั
กว่านั้นแนวโนม้ของจ านวนการเขา้ใชบ้ริการก็เพ่ิมขึ้น [5] ปัจจยัเหล่าน้ีท า
ให้เกิดปัญหาผูป่้วยฉุกเฉินไม่ไดรั้บการดูแลรักษาอย่างเต็มท่ี และมีอตัรา
การเสียชีวิตท่ีสูงขึ้น [8] 
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เพ่ือแก้ปัญหาข้างต้น งานวิจัยน้ีจึงน าแนวคิดของการสร้างช่อง
ทางเลือกเพ่ือสนับสนุนการใชโ้ทรศพัท์สายด่วน 1669 และแอปพลิเคชนั
บนโทรศัพท์มือถือ ThaiEMS 1669 โดยผูป่้วยสามารถแจ้งเหตุระหว่าง
เดินทางไปห้องฉุกเฉินดว้ยตนเอง ผ่านเวบ็แอปพลิเคชนัช่ือ EMSPlus ซ่ึง
ประกอบดว้ย 2 ส่วนหลกั ไดแ้ก่ ส่วนแจง้เหตุของผูป่้วยฉุกเฉิน และส่วน
การรับแจ้งเหตุของเจ้าหน้าท่ีห้องฉุกเฉิน ซ่ึงท าให้เจ้าหน้าท่ีสามารถ
ประเมินอาการของผูป่้วย และเตรียมตวัรับมือกบักรณีฉุกเฉินได้รวดเร็ว
ขึ้นเพ่ือลดโอกาสการเสียชีวิตของผูป่้วยฉุกเฉิน หรือสามารถติดต่อกลบั
เพื่อสอบถามอาการของผูป่้วย และลดปัญหาการร้องเรียนของผูป่้วย  

ระบบ EMSPlus ถูกออกแบบให้ผูแ้จง้เหตุใชใ้นกรณีฉุกเฉิน [9] โดย
กรอกหมายเลขโทรศพัท์มือถือของตนเพื่อท าการยืนยนัตวัตนก่อนการใช้
งานระบบ และท าการคดักรองอาการผูป่้วยเบ้ืองตน้ผ่านระบบดว้ยตนเอง 
ผูแ้จง้เหตุยงัสามารถแจ้งขอ้มูลของผูป่้วยและเวลาท่ีจะไปถึงห้องฉุกเฉิน
โดยประมาณ อีกทั้งสามารถคน้หาขอ้มูลโรงพยาบาล หรือคลินิกในพ้ืนท่ี 
และหมายเลขฉุกเฉินต่าง ๆ นอกจากน้ีระบบ EMSPlus ถูกพฒันาและ
ทดสอบโดยมีโรงพยาบาลปัตตานี จงัหวดัปัตตานี เป็นกรณีศึกษา 

2. วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 
2.1 โทรศัพท์สำยด่วน 1669 

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) มีระบบรับแจ้งการ
เจ็บป่วยฉุกเฉินผ่านเบอร์โทรศพัท์สายด่วน 1669 โดยระบบอยู่ภายใตก้าร
ท างานของโรงพยาบาล สาธารณสุขจังหวดั และองค์การบริหารส่วน
จังหวัด ทุกจังหวัด และมีศูนย์นเรนทรเป็นศูนย์ส่ือสารและสั่ งการ
ระดบัชาติ ประชาชนสามารถโทรศพัท์แจง้ขอรับความช่วยเหลือไดต้ลอด 
24 ชัว่โมง และเจา้หน้าท่ีจะประเมินระดบัความฉุกเฉิน ซ่ึงโดยทัว่ไปแบ่ง
ออกเป็น 5 ระดบั ไดแ้ก่ ระดบัผูป่้วยฉุกเฉินวิกฤต (สีแดง), ผูป่้วยฉุกเฉิน
เร่งด่วน (สีเหลือง), ผูป่้วยฉุกเฉิน ไม่รุนแรง (สีเขียว) , ผูป่้วยทัว่ไป (สีขาว) 
และผูรั้บบริการสาธารณสุขอื่น ๆ (สีด า) [3] หากผลการประเมินเป็นระดบั
ผูป่้วยฉุกเฉินวิกฤติ เจา้หน้าท่ีจะส่งทีมผูป้ฏิบติัการทางการแพทยฉุ์กเฉิน
เขา้ช่วยเหลือเบ้ืองตน้ และส่งผูป่้วยฉุกเฉินไปรักษาต่อในโรงพยาบาลท่ีอยู่
ใกลท่ี้สุด อยา่งทนัท่วงทีต่อการรักษาชีวิตผูป่้วย 

2.2 แอปพลิเคชัน ThaiEMS 1669 
นอกจากโทรศพัท์สายด่วน 1669 สถาบนัการแพทยฉุ์กเฉินแห่งชาติ

ยงัพฒันาแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือ ThaiEMS 1669 เพ่ือเพ่ิมช่อง
ทางการให้บริการช่วยเหลือฉุกเฉินทางการแพทย ์และส่งรถพยาบาลไปรับ
ผู ้ป่วย โดยหลังจากติดตั้ งแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือแล้ว ผู ้ใช้
สามารถลงทะเบียนเขา้ใช้งาน และเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินสามารถส่งขอ้มูล
ส่วนตัวได้แก่ ช่ือ นามสกุล เพศ ปีเกิด หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล โรค
ประจ าตวั การแพย้า นอกจากนั้น ยงัสามารถส่งพิกดัท่ีเกิดหตุ และรูปภาพ
สถานท่ีเกิดเหตุผา่นแอปพลิเคชนัไปยงัศูนยน์เรนทรในจงัหวดัของตน เพื่อ
รอเจ้าหน้าท่ีจากศูนย์ฯ ติดต่อกลับ สอบถามข้อมูลเบ้ืองต้น พร้อมส่ง
รถพยาบาลหรือรถกูชี้พมารับผูป่้วยไปยงัโรงพยาบาลท่ีใกลท่ี้สุด  

แอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือ ThaiEMS 1669 ยงัแสดงรายการ
ของโรงพยาบาลท่ีอยู่ใกลเ้คียง วิธีปฏิบติัเมื่อเกิดภาวะฉุกเฉิน เกณฑ์การ
ประเมินภาวะฉุกเฉินของผูป่้วย เป็นตน้ อย่างไรก็ดี เช่นเดียวกบัโทรศพัท์

สายด่วน 1669 แอปพลิเคชนัน้ีมีจุดประสงคห์ลกั คือ การจดัหารถพยาบาล
ท่ีรับผูป่้วยฉุกเฉินไปส่งต่อยงัโรงพยาบาล และแอปพลิเคชัน ThaiEMS 
1669 ยงัไม่รองรับผูป่้วยท่ีก าลงัเดินทางไปยงัห้องฉุกเฉินดว้ยตนเอง 

2.3 แอปพลิเคชันป่อเต็กตึ๊ง 1418 
แอปพลิเคชนับนโทรศพัทม์ือถือป่อเต็กต๊ึง 1418 ของมูลนิธิป่อเต็กต๊ึง 

ซ่ึงเป็นมูลนิธิด้านบรรเทาสาธารณภยัหน่ึงของประเทศ ช่วยให้ผูใ้ช้งาน
สามารถแจง้เหตุขอความช่วยเหลือเมื่อประสบเหตุฉุกเฉิน ทั้งอุบติัเหตุและ
อุบัติภัย แอปพลิเคชันน้ีมีขั้นตอนการท างานคล้ายกับแอปพลิเคชัน 
ThaiEMS 1669 ท่ีผูใ้ชง้านสามารถแจง้เหตุฉุกเฉินผ่านแอปพลิเคชนั โดย
ระบุประเภทของความช่วยเหลือท่ีตอ้งการ เช่น เจ็บป่วย หรืออุบัติเหตุ 
รายละเอียดของเหตุฉุกเฉิน สถานท่ีพิกัดท่ีเกิดเหตุ พร้อมแนบภาพถ่าย
ประกอบ จากนั้นเจ้าหน้าท่ีของมูลนิธิป่อเต็กต๊ึงจะโทรศพัท์กลบัเพ่ือให้
ค าแนะน าวิธีการปฐมพยาบาลเบ้ืองตน้ และส่งเจ้าหน้าท่ีท่ีอยู่ใกลจุ้ดเกิด
เหตุเขา้ให้การช่วยเหลือ 

แอปพลิเคชนัป่อเต็กต๊ึง 1418 ยงัมีระบบติดตามการปฏิบติังานของ
ทีมป่อเต็กต๊ึง โดยผูใ้ช้งานสามารถตรวจสอบรายงานของพิกัดการเกิด
อุบัติเหตุท่ีมูลนิธิป่อเต็กต๊ึงก าลังด าเนินการให้การช่วยเหลือในรัศมี 5 
กิโลเมตร รวมถึงสามารถติดตามข่าวสาร และสาระน่ารู้ดา้นการช่วยเหลือ
ต่าง ๆ จากมูลนิธิป่อเต็กต๊ึงได ้

3. ทฤษฎีและภำพรวมของระบบ EMSPlus 
3.1 ระบบรักษำพยำบำลฉุกเฉิน 

พระราชบญัญติัการแพทยฉุ์กเฉินแห่งชาติ พ.ศ. 2551 [1]ไดนิ้ยาม ค า
ว่า “ผูป่้วยฉุกเฉิน” หมายถึง บุคคลซ่ึงได้รับบาดเจ็บหรือมีอาการป่วย
กะทนัหัน ซ่ึงเป็นอนัตรายต่อการชีวิตหรืออวยัวะส าคญั จ าเป็นตอ้งไดรั้บ
การรักษาอย่างทันท่วงทีเพ่ือป้องกันการเสียชีวิต ดังนั้นการดูแลผูป่้วย
ฉุกเฉิน ตอ้งไดรั้บการรักษาอย่างมีคุณภาพและทนัเวลา นอกจากนั้น สพฉ. 
ไดก้ าหนดเกณฑ์การคดักรองผูป่้วยฉุกเฉินวิกฤตท่ีส่งผลต่อชีวิตและอวยัะ
ส าคญั โดยมีอาการป่วยดงัแสดงในรูปท่ี 1  

ห้องฉุกเฉินเป็นแผนกการรักษาทางการแพทย์ท่ีเช่ียวชาญในการ
รับมือกบัสถานการณ์ฉุกเฉิน สามารถดูแลผูป่้วยฉุกเฉินท่ีเขา้รับการรักษา
อย่างกะทันหัน โดยหน่ึงในกระบวนการส าคัญของห้องฉุกเฉิน คือ 
กระบวนการคดักรอง (Triage) ซ่ึงเป็นการจดัล าดบัความส าคญัและความ
เร่งด่วนในการรักษาของผูป่้วยแต่ละราย ท าให้ผูป่้วยท่ีควรไดรั้บการดูแล
ได้รับการรักษาทนัเวลา ส่งผลให้สามารถลดความรุนแรงของโรค และ
อตัราการเสียชีวิต 

กระบวนการคดักรองเป็นขั้นตอนแรกท่ีผูป่้วยไดรั้บท่ีห้องฉุกเฉิน ซ่ึง
ประกอบด้วยการประเมินสัญญาณชีพ และการประเมินอาการท่ีปรากฏ
เบ้ืองหน้า  โดยผูท่ี้ปฏิบติัหน้าท่ีคดักรองคร่าว ๆ น้ีเป็นพยาบาลท่ีผ่านการ
ฝึกอบรมในวิชาชีพมาแล้วในระดับหน่ึง และหากผู ้ป่วยแสดงอาการ
ผิดปกติอ่ืน ๆ  ก็จ าเป็นตอ้งใชแ้พทยผ์ูเ้ช่ียวชาญดา้นการดูแลสุขภาพเฉพาะ
ทางในการคดักรองดว้ย เพราะการประเมินท่ีผิดพลาดอาจส่งผลกระทบต่อ
ชีวิตของผูป่้วย [6]  
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นอกจากนั้น ผลของการคัดกรองแบ่งได้เป็น 5 ระดับหรือสี ดังน้ี 
ระดับท่ี 1 สีแดง คือ ฉุกเฉินวิกฤติ (Emergency) ระดับท่ี 2 สีเหลือง คือ 
ฉุกเฉินเร่งด่วน (Urgency) ระดบัท่ี 3 สีเขียว คือ ฉุกเฉินไม่เร่งด่วน (Semi 
urgency) ระดบัท่ี 4 สีขาว คือ เจ็บป่วยไม่ฉุกเฉิน (Non urgency) และระดบั
ท่ี 5 สีด า คือไม่มีการตอบสนอง  

 

 
รูปท่ี 1 อาการฉุกเฉินวิกฤติท่ีก าหนดโดย สพฉ. [2] 

 

3.2 ภำพรวมของระบบ 
ระบบ  EMSPlus เ ป็ น เ ว็บแอปพลิ เ คชัน ท่ี ถู กพัฒนาโดยใช้

สถาปัตยกรรมแบบ client-server มีภาพรวมของการด าเนินการดงัแสดงใน
รูปท่ี 2 และใช้ระบบฐานข้อมูลชนิด Firebase ซ่ึงเป็นบริการหน่ึงของ
บริษทั Google ท่ีให้บริการเก็บขอ้มูลแบบออนไลน์ในรูปแบบ Real Time 
Database ท าให้ขอ้มูลมีขนาดเลก็ จดัเก็บไดร้วดเร็ว และง่ายต่อการใชง้าน 

 

 
รูปท่ี 2 ภาพรวมการด าเนินการของระบบ EMSPlus  

 
ผู ้แจ้งเหตุจะเ ร่ิมต้นการใช้งานระบบ EMSPlus ด้วยการกรอก

หมายเลขโทรศพัท์มือถือของตน จากนั้นระบบจะส่งขอ้ความสั้น ๆ หรือ
เอสเอ็มเอส (Short Message Service หรือ SMS) ซ่ึงประกอบด้วย One 
Time Password หรือ OTP [11] กลบัไปให้ผูแ้จง้เหตุกรอกเพื่อท าการยืนยนั
ตวัตนเขา้ใชง้านระบบ ผูวิ้จยัเลือกใช ้OTP ซ่ึงเป็นรหัสผ่าน (password) ท่ี
สามารถใช้ได้เพียงคร้ังเดียวต่อการเขา้สู่ระบบหน่ึงคร้ัง เพ่ือป้องกันการ
ก่อกวนการแจง้เหตุ [4] และเพื่อความรวดเร็วเมื่อเปรียบเทียบกบัการยืนยนั

ตัวตนท่ีเกิดจากการสมคัรเป็นสมาชิกของระบบท่ีต้องกรอกขอ้มูลเพ่ือ
ลงทะเบียนหลายค่า เช่น ช่ือผู ้ใช้งาน (username) รหัสผ่าน และเบอร์
โทรศพัท ์หรือ อีเมล 

นอกจากนั้นระบบ EMSPlus  ถูกออกแบบให้เหมาะกับการใช้งาน
ในกรณีฉุกเฉิน [10] และใช้เทคนิค Responsive Web Design ซ่ึงสามารถ
ปรับเปลี่ยนขนาดการแสดงผลของระบบบนอุปกรณ์ท่ีแตกต่างชนิดกัน 
เช่น คอมพิวเตอร์ โทรศพัทม์ือถือ และแท็บเลต็ ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

ผูวิ้จยัเลือกพฒันาระบบ EMSPlus ในรูปแบบของเว็บแอปพลิเคชัน 
ซ่ึงสามารถใชง้านได้ทนัทีผ่านเว็บบราวเซอร์ แทนรูปแบบแอปพลิเคชัน
บนโทรศพัท์มือถือซ่ึงจ าเป็นต้องมีการติดตั้งเพ่ิมเติมในโทรศัพท์มือถือ 
การติดตั้งดงักล่าวอาจส่งผลให้เกิดความล่าชา้ในการใช้งานเมื่อประสบกบั
สถานการณ์ฉุกเฉินท่ีต้องการความรวดเร็ว ท่ีส าคัญกว่านั้น หากระบบ 
EMSPlus อยู่ในรูปแบบของแอปพลิเคชนับนโทรศพัท์มือถือ อาจท าให้มี
ขอ้จ ากัดการใช้งานท่ีขึ้นกบัคุณลกัษณะของโทรศพัท์มือถือของผูใ้ชง้าน
แต่ละคน เช่น พ้ืนท่ีว่างในโทรศพัทม์ือถือ และระบบปฏิบติัการท่ีใช ้

4. วิธีกำรด ำเนินกำรวิจัย 
4.1 ศึกษำควำมต้องกำรของผู้ใช้งำนระบบ 

ผู ้วิจัยจัดหมวดหมู่การคัดกรองอาการวิกฤตเบ้ืองต้นโดยใช้
หลกัเกณฑ์ของ สพฉ. ท่ีระบุชนิดของอาการฉุกเฉินไว ้6 อาการ ดงัแสดง
ในรูปท่ี 1 และจากการสัมภาษณ์แพทย์และเจ้าหน้าท่ีห้องฉุก เ ฉิน 
โรงพยาบาลปัตตานี เพ่ือระบุความต้องการของผู ้ใช้งานระบบ ผู ้วิจัย
สามารถระบุประเภทการคดักรองเพ่ิมอีก 2 อาการ ดงัแสดงในรูปท่ี 3 

 

 
1.หมดสติ/ ไม่หายใจ             2.หายใจติดขดั/ หอบ   3.ซึม/ เหง่ือแตก/ ตวัเยน็/ ชกั                   

 
4.เลือดออกรุนแรง                5.เจ็บหนา้อกรุนแรง              6.อ่อนแรงคร่ึงซึก 

 
                             7.ประสบอุบติัเหตุ  8.อื่น ๆ 

รูปท่ี 3 อาการท่ีใชค้ดักรองผูป่้วยฉุกเฉิน 

นอกจากนั้น จากการศึกษาความตอ้งการของผูใ้ชง้านระบบ ขอ้มูลท่ี
จ าเป็นต่อการรับการรักษาในแผนกฉุกเฉินเพื่อให้เจา้หน้าท่ีห้องฉุกเฉินใช้
ในการคดักรองผูป่้วย และเตรียมพร้อมส าหรับผูป่้วยท่ีก าลงัเดินทางมาท่ี
ห้องฉุกเฉิน เป็นไปดงัตารางท่ี 1 
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ตารางท่ี 1 ขอ้มูลของผูแ้จง้เหตุท่ีจ าเป็นต่อการคดักรองโดยเจา้หนา้ท่ีห้องฉุกเฉิน 

ขอ้มูลท่ีจ าเป็นต่อการคดักรองโดยเจา้หนา้ท่ีห้องฉุกเฉิน 
หมายเลขโทรศพัทผ์ูแ้จง้เหต ุ สถานะของผูป่้วยหลกั 
อาการของผูป่้วยหลกั อาย ุ
ช่ือผูแ้จง้ รูป 
จ านวนผูป่้วย เวลาแจง้ 
Hospital Number (HN) ผูป่้วยหลกั เวลาถึง (นาที) 
ความสัมพนัธ์ผูแ้จง้เหตุกบัผูป่้วย Line ID ของผูแ้จง้เหต ุ
เพศของผูป่้วยหลกั หมายเลขบตัรประชาชนผูป่้วยหลกั 

 

4.2 วิเครำะห์และออกแบบระบบ 
ผลการศึกษาความต้องการของผู ้ใช้ท าให้ผู ้วิจัยได้วิเคราะห์และ

ออกแบบระบบส าหรับการใชง้านของผูแ้จง้เหตุ และเจา้หนา้ท่ีห้องฉุกเฉิน 
เป็นไปตามล าดับการด าเนินการดังรูปท่ี 4 และรูปท่ี 5 ตามล าดับ 
นอกจากนั้ น  ส่วนต่อประสานกับผู ้ใช้  (User Interface)  ของระบบ 
EMSPlusได้ถูกออกแบบให้ใช้งานง่าย สะดวก รวดเร็ว โดยผู ้ใช้งาน
สามารถเลือกขอ้มูลจากรายการแทนการพิมพข์อ้มูลท่ีจ าเป็น (ดงัก าหนด
ในตารางท่ี 1) ให้มากท่ีสุด เพ่ือให้ส่วนต่อประสานกบัผูใ้ชด้งักล่าวเหมาะ
กบัการใชง้านในสถานการณ์ฉุกเฉิน ซ่ึงผูใ้ชง้านอาจจะอยู่ในภาวะเครียด
และกงัวล 

ผูป่้วยใช้ระบบ EMSPlus

ผูใ้ช้ขอ OTP จากผู ้
ให้บริการ

ระบบจัดส่ง 
OTP

ผูใ้ช้กรอกขอ้มูลต่าง ๆ

ส่งขอ้มูลและก าหนด
ระยะเวลาเดินทางไป

ห้องฉุกเฉิน

ผูใ้ช้ต่อเวลาได ้1 ครั้ ง
เวลาเดินทาง

ถึงก าหนดเลือกเพ่ิม
เวลา

ผูใ้ช้ยกเลิก
และใส่เหตุผล

ส้ินสุด
กระบวนการ

1. อาการป่วย
2. เลือกพิกัดในแผนท่ี
3. กรอกขอ้มูล

ใช่

ไม่ใช่

ใช่

เร่ิมตน้

ไม่ใช่

 

รูปท่ี 4  ขั้นตอนการด าเนินการของระบบ EMSPlus ดา้นผูแ้จง้เหตุ 

รับข้อมูลผูป่้วยจาก 
EMSPlus

คดักรองระดับวิกฤต

รอเรียกผูป่้วยเขา้พบ
แพทย์

เรียกผูป่้วยเขา้พบแพทย์

สิ้นสุด
กระบวนการ

เร่ิมตน้

 

รูปท่ี 5  ขั้นตอนการด าเนินการของระบบ EMSPlus ดา้นเจา้หนา้ท่ีห้องฉุกเฉิน 

4.3 ประเมินประสิทธิภำพของระบบ 
เพ่ือประเมินประสิทธิภาพของระบบ ผูวิ้จยัใชแ้บบสอบถามส าหรับ

ผูใ้ชง้านระบบทั้งสองประเภท ไดแ้ก่ ผูแ้จง้เหตุ และเจา้หน้าท่ีห้องฉุกเฉิน
และใช้โมเดลการวดัความส าเร็จของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ 
Delone และ McLean ซ่ึงมีหัวขอ้ในแบบสอบถาม ดงัน้ี 1) ขอ้มูลของผูใ้ช ้
2) คุณภาพของระบบ 3) คุณภาพของสารสนเทศ 4) คุณภาพการบริการ 5) 
ด้านการใช้งานและความพึงพอใจของผู ้ใช้งาน และ 6) ประโยชน์ท่ี
ผูใ้ชง้านไดรั้บ  

การประเมินระบบใช้เกณฑ์แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating 
Scale) ท่ีแบ่งระดบัความพึงพอใจเป็น 5 ระดบั ซ่ึงผู ้ประเมินจะให้คะแนน
ในแบบสอบถามตามระดบัความพึงพอใจ ดงัตารางท่ี 2  จากนั้นผูวิ้จยัได้
น าคะแนนจากการประเมินมาค านวณหาค่าเฉลี่ยของคะแนนระดบัความ
พึงพอใจ และวิเคราะห์หาระดับประสิทธิภาพของระบบ ตามช่วงของ
ค่าเฉลี่ยนั้น ดงัแสดงในตารางท่ี 3 

ตารางท่ี 2 คะแนนระดบัความพึงพอใจในแบบสอบถาม 

คะแนนระดับควำมพึงพอใจ ระดับควำมพึงพอใจ 

5 มากท่ีสุด 
4 มาก 
3 ปานกลาง 
2 นอ้ย 
1 นอ้ยท่ีสุด 

 
ตารางท่ี 3 เกณฑก์ารวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยของคะแนนระดบัความพึงพอใจ 

ช่วงของค่ำเฉลี่ยของ 
คะแนนระดับควำมพึงพอใจ 

ระดับประสิทธิภำพของระบบ 

4.50 - 5.00 มากท่ีสุด 
3.50 - 4.49 มาก 
2.50 - 3.49 ปานกลาง 

1.50 - 2.49 นอ้ย 
1.00 - 1.49 นอ้ยท่ีสุด 
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5. ผลกำรพฒันำและประเมินประสิทธิภำพระบบ EMSPlus 
5.1 ผลกำรพฒันำระบบ 

ผลของการพฒันาระบบส าหรับผูใ้ชง้านประเภท ผูแ้จง้เหตุ และเจา้หนา้ท่ีห้องฉุกเฉิน เป็นดงัรูปท่ี 6 และรูปท่ี 7 ตามล าดบั

 
รูปท่ี 6 ตวัอยา่งการใชง้านระบบ EMSPlus ดา้นผูแ้จง้เหตุ 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 7 ตวัอยา่งการใชง้านระบบ EMSPlus ดา้นเจา้หนา้ท่ีห้องฉุกเฉิน

 

5.2 ผลกำรประเมินประสิทธิภำพระบบ 
การทดสอบประสิทธิภาพของระบบ EMSPlus ประกอบด้วยการ

ประเมินโดย 1) ผูแ้จง้เหตุ ซ่ึงเป็นอาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้น  

 
ในจงัหวดัปัตตานี และเจา้หน้าท่ีของโรงพยาบาลปัตตานี รวมทั้งส้ิน 169 
คน และ 2) เจา้หน้าท่ีห้องฉุกเฉิน โรงพยาบาลปัตตานี จ านวน 23 คน ผล
ของการประเมินในแต่ละหวัขอ้ของแบบสอบถามเป็นไปดงัตารางท่ี 4 

 
ตารางท่ี 4 ผลการประเมินประสิทธิภาพของระบบ EMSPlus 

 
ปัจจัย ค่ำเฉลี่ย (ผู้ใช้ท่ัวไป) ค่ำเฉลี่ย (เจ้ำหน้ำที่ห้องฉุกเฉิน) 

𝒙 S.D. ประสิทธิภำพระบบ 𝒙 S.D. ประสิทธิภำพระบบ 

1. คุณภาพของระบบ 3.97 0.88 มาก 3.51 0.87 มาก 
2. คุณภาพของสารสนเทศ 4.01 0.83 มาก 3.55 0.91 มาก 
3. คุณภาพการบริการ 3.81 0.98 มาก 3.45 0.77 มาก 
4. ดา้นการใชง้านและความพึงพอใจของผูใ้ชง้าน 3.91 0.97 มาก 3.52 0.83 มาก 
5. ประโยชน์ท่ีผูใ้ชง้านไดรั้บ 4.09 0.86 มาก 3.53 0.63 มาก 

โดยรวม 3.95 0.90 มาก 3.51 0.80 มาก 
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ผลการประเมินความพึงพอใจการใชง้านระบบ EMSPlus โดยผูแ้จง้
เหตุ แสดงว่า ผูใ้ชง้านมีความพึงพอใจอยใูนระดบั มาก โดยมีค่าเฉลี่ยความ
พึงพอใจของหวัขอ้ท่ีถูกประเมินทั้ง 5 หวัขอ้ในตารางท่ี 4 เป็น 3.95 และค่า
เบ่ียงเบนมาตรฐานเป็น 0.90 

ผลการประเมินความพึงพอใจการใช้งานระบบ EMSPlus โดย
เจา้หน้าท่ีห้องฉุกเฉิน แสดงว่า ผูใ้ชง้านมีความพึงพอใจอยูในระดบั มาก 
เช่นกนั โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของหวัขอ้ท่ีถูกประเมินทั้ง 5 หวัขอ้ใน
ตารางท่ี 4 เป็น 3.51 และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเป็น 0.80 

6. สรุป 
 ระบบ EMSPlus เป็นเว็บแอปพลิชันท่ีสนับสนุนบริการการแพทย์

ฉุกเฉิน รับแจง้ขอ้มูลของผูป่้วยท่ีก าลงัเดินทางไปห้องฉุกเฉินด้วยตนเอง 
ซ่ึงเป็นกลุ่มหลกัท่ีไปใชบ้ริการห้องฉุกเฉิน และยงัไม่มีการพฒันาระบบ
สารสนเทศใดเพื่อช่วยเหลือหรืออ านวยความสะดวกแก่ผูป่้วยกลุ่มน้ี อีกทั้ง
เพ่ือช่วยลดปัญหาความแออดัของห้องฉุกเฉิน ระบบ EMSPlus น้ีจึงช่วย
ให้ผูแ้จง้เหตุสามารถคดักรองอาการวิกฤติเบ้ืองตน้ และระบุระยะเวลาใน
การเดินทางไปถึงห้องฉุกเฉิน เป็นผลให้เจ้าหน้าท่ีห้องฉุกเฉินสามารถ
จดัการทรัพยากรไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและทนัเวลา นอกจากนั้น งานวิจยั
น้ีไดศ้ึกษาความตอ้งการของผูใ้ชง้านจริง พฒันาและทดสอบระบบโดยใช้
โรงพยาบาลปัตตานี จงัหวดัปัตตานี เป็นกรณีศึกษา ระบบยงัถูกประเมิน
ประสิทธิภาพในด้านความพึงพอใจของผูใ้ช้ทั้งประเภท ผูแ้จ้งเหตุ และ
เจ้าหน้าท่ีห้องฉุกเฉิน โดยใช้โมเดลการวัดความส า เร็จของระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศของ Delone และ McLean ผลการประเมินของกลุ่ม
ผูแ้จง้เหตุมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก 

แนวทางในการเพ่ิมประสิทธิภาพของระบบ EMSPlus ในอนาคต
ได้แก่ การเช่ือมระบบ EMSPlus เขา้กับระบบการจองคิวของผูป่้วยนอก 
ของโรงพยาบาล เพ่ือให้ผูป่้วยท่ีตอ้งการใช้บริการห้องฉุกเฉินแต่ไม่ใช่
ผูป่้วยฉุกเฉินสามารถเขา้รับบริการของโรงพยาบาลในวนัท าการถดัไป ซ่ึง
จะส่งผลให้สามารถลดความแออดัท่ีห้องฉุกเฉินได้ นอกจากนั้น ระบบ 
EMSPlus สามารถถูกประยุกต์ให้ เ ป็นระบบ ส่งต่อผู ้ป่ วยระหว่าง
โรงพยาบาล (Referral System)ได ้

7. กิตติกรรมประกำศ 
งานวิจยัน้ีเป็นส่วนหน่ึงของชุดโครงการ การพฒันาช่องทางพิเศษใน

การเขา้ถึงบริการและยกระดับศกัยภาพเพ่ือเสริมระบบการจัดการภาวะ
ฉุกเฉินทางสุขภาพชายแดนใต้ ซ่ึงได้รับทุนอุดหนุนการท ากิจกรรม
ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยจากส านักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 
ภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์เป้าหมาย (Spearhead) ด้านสังคม ประจ าปี
งบประมาณ 2563 นอกจากน้ี ผู ้วิจัยขอขอบคุณบุคลากรทางแพทย์ 
โรงพยาบาลปัตตานี ท่ีให้ความช่วยเหลือ ซ่ึงส่งผลให้งานวิจัยน้ีส าเร็จ
ลุล่วงดว้ยดี 
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ศึกษาการลดของเสียท่ีเกดิจากคราบน ้ามันระหว่างกระบวนการฉีดพลาสติก 
Study of the Reduction of Waste from the Oil During the Plastic Injection Process 

ธรรมวิชช์ ประเสริฐ และ เพ็ญพิสุทธิ์ ทองหยวก   

ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการและการจดัการ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลยัศิลปากร prasert_t@silpakorn.edu 

 
บทคัดย่อ 

งานศึกษาน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือลดการเกิดของเสียท่ีเกิดขึ้นระหว่าง
กระบวนการฉีดพลาสติกของโรงงานกรณีศึกษา ในเบ้ืองตน้พบว่าระหว่าง
กระบวนการฉีดพลาสติกมีของเสียเกิดขึ้นหลายลกัษณะ โดยลกัษณะหน่ึง
ของของเสียท่ีถูกเลือกมาศึกษานั้นเป็นของเสียท่ีเกิดจากคราบน ้ ามนั และ
เพ่ือให้ทราบถึงสาเหตุของเสียท่ีเกิดจากคราบน ้ ามนัในการศึกษาน้ีจึงไดน้ า
แผนภูมิกา้งปลาท่ีเป็นหน่ึงในเคร่ืองมือควบคุมคุณภาพ 7 Tools มาช่วยใน
การวิเคราะห์หาสาเหตุท่ีแทจ้ริง โดยพบว่าสาเหตุท่ีส าคญัของการเกิดของ
เสียจากคราบน ้ ามันคือ การท่ีมีคราบสกปรกอยู่บนหน้าแม่พิมพ์ จาก
สาเหตุขา้งตน้ผูจ้ดัท าจึงไดน้ าเสนอแนวทางการบ ารุงรักษาเชิงป้องกนัเพ่ือ
น ามาประยุกต์ใชใ้นการลดการเกิดของเสียจากคราบน ้ ามนั โดยภายหลงั
การปรับปรุงพบว่าของเสียท่ีเกิดจากคราบน ้ ามนัลดลง 91.8% นอกจากน้ี
ยงัสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพของเคร่ืองจกัรท าให้เวลาเฉลี่ยระหว่างการ
เกิดเหตุขดัขอ้ง (MTBF) เพ่ิมขึ้น 223% เวลาเฉลี่ยการซ่อมแซม (MTTR) 
ลดลง 34.32% ความพร้อมของเคร่ืองจกัรเพ่ิมขึ้น 4.45% 

ค าส าคัญ: การลดของเสีย, การบ ารุงรักษาเชิงป้องกัน, เคร่ืองมือควบคุม
คุณภาพ 

Abstract 
This study aims to reduce the waste that occurs during the injection 

molding process of the plant. The study found that the problems in the 
injection molding process has many of the characteristics of the waste 
appears. The type of the waste caused by the oil mark was chosen to 
study. In addition to identify a problem’s root causes of the waste by oil 
mark in this study, the fishbone diagram, which is one of the QC 7 tools, 
was applied to analyze the exact cause. Inquiry showed that the cause of 
the waste is the deposits oil on the mold. Then the preventive 
maintenance was used to apply to reduce the waste. After the 
improvements, oil slick waste was reduced by 91.8%. In addition, the 
efficiency of the machine could be improved, resulting in a 223% 
increase in Mean Time Between Failure (MTBF), and a 34.32 decrease 
in Mean Time to Repair (MTTR). And machine availability increased by 
4.45% 

Keywords:  waste reduction, preventive maintenance, QC 7 Tools 

1. บทน า 

โรงงานกรณีศึกษาเป็นโรงงานฉีดพลาสติก โดยมีผลิตภณัฑ์หลกัท่ี
โรงงานผลิตคือกล่องส าหรับบรรจุอาหารและเคร่ืองด่ืม ซ่ึงจดัจ าหน่ายทั้ง
ภายในและต่างประเทศ แมว่้ากระบวนการผลิตจะถูกออกแบบมาอย่างดี
ในเบ้ืองตน้ กระนั้นระหว่างกระบวนการผลิตยงัสามารถตรวจพบของเสีย 
และเพ่ือเป็นการลดตน้ทุนท่ีเกิดจากของเสียดังกล่าว จึงจ าเป็นต้องระบุ
ลกัษณะของเสียท่ีตอ้งการปรับปรุงแก้ไข จากนั้นด าเนินการหาสาเหตุท่ี
แท้จริงของปัญหา ก่อนท่ีจะก าหนดมาตรการเพ่ือก าจดัปัจจัยท่ีมีผลต่อ
ความแปรปรวนในการผลิตให้ลดนอ้ยลงหรือหายไป 

ในการศึกษาน้ีไดพิ้จารณาเลือกผลิตภณัฑ์ท่ีมียอดการผลิตสูงสุดมา
เป็นกรณีศึกษา โดยยอดขายของผลิตภณัฑ์กรณีศึกษาอยูท่ี่สัดส่วน 75.46% 
ของยอดขายรวมทั้ งปี  และท าการคัดเลือกเคร่ืองจักรท่ีมีสัดส่วนของ
ปริมาณการผลิตกับของเสียในลักษณะเกิดคราบน ้ ามันมากท่ีสุดมา
ท าการศึกษาและเก็บขอ้มูลจ านวน 1 เคร่ือง ไดแ้ก่เคร่ืองฉีดพลาสติก A11 
ดงัแสดงในรูปท่ี 1 โดยเคร่ืองมีขนาด 350 ตนั ซ่ึงมีรอบในการผลิตเท่ากบั 
7.4 วินาที นอกจากน้ีการฉีดหน่ึงคร้ังจะมีผลิตภณัฑ์ออกมา 3ช้ิน ในส่วน
ของแม่พิมพท่ี์ใชก้บัเคร่ืองจกัร A11 มีลกัษณะดงัแสดงในรูปท่ี 2 ซ่ึง ณ จุด 
A คื อ  Back Plate, B คื อ  Stripper plate, C คื อ  Core holder plate, D คื อ 
Nozzle plate,  E คือ Hot runner plate และ F คือ Front plate โดยปัญหา
คราบน ้ ามนัท่ีพบมีลกัษณะเป็นสีด าและสีน ้าตาลติดมาเป็นเน้ือเดียวกบัตวั
ช้ินงาน ซ่ึงการเกิดรอยปนเป้ือนสามารถเกิดขึ้นบนต าแหน่งใดก็ได้ของ
ช้ินงาน จึงต้องวิเคราะห์หาสาเหตุและจัดท ามาตรการเพ่ือลดของเสีย
ดงักล่าว 

 
รูปท่ี 1 เคร่ืองฉีดพลาสติก A11 

 
รูปท่ี 2 แสดงส่วนประกอบของแม่พิมพท่ี์ใชก้บัเคร่ืองจกัร A11 
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2. ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
2.1   กระบวนการฉีดขึน้รูปพลาสติก [1] 

กระบวนการฉีดขั้นรูปพลาสติกในปัจจุบนัมีหลายวิธีการ เช่น การ
อัด รีด  (Extrusion) การเป่ าขึ้ น รูป  (Blow molding) การอัด ร้อน  (Hot 
pressing) หรือการหล่อ (Casting) โดยลักษณะโครงสร้างหรือรูปร่าง
รูปทรงของผลิตภณัฑ์ คุณภาพผลิตภณัฑ์ หรือความแม่นย  าในการควบคุม
คุณลกัษณะ (Specification) และ ตน้ทุนการผลิตต่อหน่วย จะถูกใชใ้นการ
พิจารณาเลือกกระบวนการขึ้นรูปผลิตภณัฑพ์ลาสติกท่ีเหมาะสม  

2.1.1  ส่วนประกอบหลักของเคร่ืองฉีดขึน้รูปพลาสติก 
เค ร่ือ งฉี ดขึ้ น รูปพล าส ติ ก เชิ งพ าณิ ช ย์จะถู ก แบ่ งออก เป็ น

ส่วนประกอบหลกัท่ีน ามาประกอบกนั (ดงัแสดงนรูปท่ี 3) คือ  
1) หน่วยฉีด (Injection unit) ซ่ึงมีส่วนประกอบส าคญั ไดแ้ก่  
- กรวยเติม (Hopper) ถูกติดตั้งอยู่ท่ีด้านบนของหน่วยฉีด ส าหรับ

บรรจุเม็ดพลาสติกลงในกรวยเติม โดยสามารถเทเติมไดโ้ดยตรงหรือผ่าน
อุปกรณ์ล าเลียงอตัโนมติัผา่นท่อส่ง  

- มอเตอร์สกรู (Screw motor) ใช้ส าหรับขับเคลื่อนล าเลียงเม็ด
พลาสติกให้ไหลจากกรวยผ่านเขา้สู่ช่องต่าง ๆ ของสกรู โดยจ านวนรอบ
การหมุนของมอเตอร์และความยาวของช่องสกรูจะเป็นตัวก าหนด
อตัราเร็วในการเติมเน้ือพลาสติกหลอมเหลวเขา้สู่แม่พิมพฉี์ด 

- กระบอกหลอม (Barrel) เป็นกระบอกโลหะกลวงท่ีใช้บรรจุสกรู
ของหน่วยฉีด มีอุปกรณ์ให้ความร้อน (Heater bands) รวมทั้งอุปกรณ์หล่อ
เยน็ (Cooling system) เพ่ือท าหน้าท่ีควบคุมอุณหภูมิพลาสติกหลอมเหลว
ให้มีความเหมาะสมและสม ่าเสมอในระหว่างการขึ้นรูป 

- หัวฉีด (Nozzle) ท าหน้าท่ีเป็นรูเปิดทางออกของหน่วยฉีดเมื่อเขา้สู่
วงจรการฉีด หัวฉีดจะประกบกบัแม่พิมพฉี์ด ซ่ึงต้องออกแบบให้หัวฉีดท่ี
ต่อประกบเขา้กบัแม่พิมพฉี์ดแบบแนบสนิท 

2) หน่วยติดตั้งแม่พิมพ ์ซ่ึงมีส่วนประกอบส าคญั ไดแ้ก่ 
- แผ่นเหลก็ยืดน่ิง (Stationary platen) ซ่ึงจะไม่เคลื่อนท่ีเมื่อมีการเปิด

แม่พิมพ ์โดยถูกยึดตรึงอยูก่บัฐานวางของเคร่ืองฉีดขึ้นรูปพลาสติก 
- แผ่นเหล็กเคลื่อนท่ี (Moveable platen) จะเคลื่อนท่ีไป-กลบัอยู่บน

รางเลื่อนของหน่วยติดตั้งแม่พิมพ์ ซ่ึงเป็นบริเวณท่ีมีการติดตั้งการปลด
ช้ินงานฉีด 

- ระบบปลดช้ินงาน (Ejector system) จะผลักอุปกรณ์ แท่งเหล็ก
กระทุ้ง (Ejector pin) แผ่นปลดช้ินงาน (Ejector plate) ให้เคลื่อนท่ีลอด
ผ่านช่องเปิดในแผ่นเหล็กไปขา้งหน้า ท าให้สามารถปลดช้ินงานฉีดออก
จากช่องฉีดไดเ้มื่อเขา้สู่ขั้นตอนปลดช้ินงาน (Ejection step) 

- แท่งเหล็กรักษาความปลอดภยั (Notched safely bar) ท างานร่วมกบั 
Safety drop bar เมื่อมีการเปิดประตูของหน่วยติดตั้งแม่พิมพ์ แท่งเหล็ก 
Safety drop bar จะตกลงมาล็อคกบัแท่งเหลก็รักษาความปลอดภยัตามร่อง 
notch หากเกิดความพยายามในการเลื่อนผ่านเหล็กเคลื่อนท่ีไปขา้งหน้า
เพ่ือประกบปิดแม่พิมพ์ฉีด Safety drop bar จะขวางไม่ให้แม่พิมพ์ฉีด
เคลื่อนท่ีเขา้หากนั  

 
รูปท่ี 3 องคป์ระกอบของเคร่ืองฉีดพลาสติก [2] 

2.1.2  หลักการท างานการฉีดขึน้รูปพลาสติก 
1) น าเม็ดพลาสติกใส่กรวยเติม (hopper) สกรูในกระบอกฉีดจะท า

หนา้ท่ีเป็นตวัหมุนดึงเม็ดพลาสติกเขา้สู่กระบวนกระบอกฉีด และถูกส่งไป
ยงัดา้นหนา้ 

2) อาศัยการหมุน และแรงดันจากสกรู (screw) เพ่ือให้พลาสติก
หลอมเป็นเน้ือเดียวกนั ขณะเดียวกนักบัท่ีสกรูหมุนเพื่อดนัส่งเม็ดพลาสติก
นั้นจะเกิดความร้อนจากการเสียดสีกับสกรู ประกอบกับความร้อนท่ีได้
จากแผ่นความร้อน (band heater) ซ่ึงติดอยู่โดยรอบของกระบอกฉีดจะให้
ความร้อนแก่เม็ดพลาสติกภายในจนเม็ดพลาสติกหลอมเหลว 

3) สกรูจะดันน ้ าพลาสติกหลอมเหลวผ่านหัวฉีด (nozzle) เข้าสู่
แม่พิมพ ์(Mold) 

4) ในแม่พิมพ์ฉีดจะมีระบบหล่อเย็น (cooling system) ซ่ึงมีหน้าท่ี
ถ่ายเทความร้อนออกจากระบบ เพ่ือให้พลาสติกหลอมเหลวเย็นตวัลงจน
ได้ช้ินงานท่ีคงรูป แม่พิมพเ์ปิดเพ่ือปลดช้ินงานออกจากแม่พิมพ์ หลงัจาก
นั้นแม่พิมพปิ์ดอีกคร้ังเพ่ือรอรับการฉีดในรอบถดัไป 

2.1.3 แม่พมิพ์ฉีด (Injection mold) 
แม่พิมพ์ฉีดเป็นอุปกรณ์ท่ีท าหน้าท่ีกระจายพลาสติกหลอมเหลวไป

ตามช่องฉีดหรือคาวิต้ี (Cavity) ในแผ่นเหล็กแม่พิมพ์ (Mold platen) เพื่อ
ผลิตช้ินงานฉีด (Part) ท่ีมีรูปร่างและโครงสร้างของผลิตภณัฑ์ท่ีตอ้งการ 
ภายในแผ่นเหลก็หนานั้นจะเจาะช่องน ้ าหล่อเยน็ (Cooling line) เพื่อท าให้
พลาสติกหลอมเหลวถ่ายโอนความร้อนแล้วเย็นตัวกลายเป็นพลาสติก
ของแขง็ภายในช่องว่างนั้น ๆ  

ส่วนประกอบของช้ินงานฉีดรวม เมื่อพิจารณาช้ินงานท่ีขึ้นรูปจาก
แม่พิมพฉี์ดชนิดทางว่ิงเยน็ (Cold Runner mold) ซ่ึงเป็นแม่พิมพท่ี์นิยมใช้
กนัเป็นจ านวนมาก และมีส่วนประกอบต่าง ๆ (แสดงในรูปท่ี 4) ดงัน้ี 

1) กรวยน าฉีด (Sprue) คือส่วนท่ีต่อจากหัวฉีด (Nozzle) รูปร่างของ
กรวยจะเร่ิมจากเส้นรอบวงเล็กท่ีสุดไปหาเส้นรอบวงใหญ่ท่ีสุด โดยควรมี
ขนาดเท่ากบัเส้นรอบวงของช่องทางว่ิง (Runner) การออกแบบกรวยน าฉีด 

 
รูปท่ี 4 องคป์ระกอบของแม่พิมพเ์คร่ืองฉีดพลาสติก [3] 
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จะตอ้งมีขนาดไม่เล็กมากเกินไปเพราะจะท าให้สูญเสียแรงดันในการฉีด
ไปตามขนาดเส้นรอบวงท่ีเล็กลงแต่หากมีขนาดใหญ่เกินไปจะท าให้
สูญเสียเน้ือพลาสติกท่ีตอ้งตดัทิ้งเป็นของเสีย (Waste)  

2) ช่องทางว่ิง (Runner) คือ ช่องทางการไหลท่ี เช่ือมประสาน
ระหว่างกรวยน าฉีด (Sprue) ไปหาช้ินงาน (Part) ในการเลือกขนาดเส้น 
รอบวงของทางว่ิงจะขึ้นอยู่กับค่าความดันตกคร่อม (Pressure drop) กับ
การสูญเสียเน้ือพลาสติก (Waste) 

3) รูทางเขา้ (Gate) รูปแบบและขนาดของรูทางเขา้มีผลอย่างมากต่อ
สมบติัต่าง ๆ ของช้ินงานฉีด ขนาดของรูทางเขา้มกัท าให้มีขนาดเล็กเพ่ือ
ช่วยในการเพ่ิมอุณหภูมิพลาสติกหลอมเหลวจากความร้อนจากการเสียดสี 
(Shear heating) นอกจากน้ีการมีรูทางเขา้ท่ีขนาดเล็กจะช่วยท าให้การตดั
ช้ินงานออกจากการเช่ือมติดกบัช่องทางว่ิงท าไดง่้ายขึ้นและเกิดเป็นรอยตดั 
(หรือจุดต าหนิ) ท่ีมีขนาดเลก็ 

2.2  การบ ารุงรักษาเคร่ืองจักร [4-5] 
การบ ารุงรักษาคือ การท าให้เคร่ืองมือเคร่ืองจกัรตลอดจนอุปกรณ์ท่ี

ใชใ้นการผลิตมีประสิทธิภาพสูงสุดและให้มีความพึงพอใจต่อคุณภาพของ
สินค้า ความปลอดภัยและการป้องกันส่ิงแวดล้อม ซ่ึงการบ ารุงรักษายงั
สามารถแบ่งออกเป็นได ้2 แบบ ดงัน้ี 

1) การบ ารุงรักษาแบบมีการวางแผน (Planned Maintenance) มุ่งท่ีจะ
ควบคุมการท างานและลดค่าใช้จ่ายในงานบ ารุงรักษา โดยมีการวางแผน
และจดัตารางการบ ารุงรักษา เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการใชเ้วลา
และแรงงานในการบ ารุงรักษา อีกทั้งมีการเตรียมการในด้านงานท่ีต้อง
บ ารุงรักษาเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการบ ารุงรักษา รวมถึงช้ินส่วนอะไหล่ท่ีใชใ้น
การบ ารุงรักษา 

2) การบ ารุงรักษาแบบไม่วางแผน (Unplanned Maintenance) เป็น
การบ ารุงรักษาแบบฉุกเฉิน รวมทั้งการซ่อมให้กลบัสู่สภาพเดิม 

2.2.1 การบ ารุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance) 
โดยทั่วไปเคร่ืองจกัร จะมีการสึกหรอจากการใช้งานแมว่้าจะมีการ

ออกแบบท่ีดีก็ตาม ดังนั้นจึงตอ้งมีการดูแลและตรวจเช็คสภาพตามรอบ
เวลาเพ่ือท่ีท าการซ่อมและปรับตั้ งก่อนท่ีจะเกิดการขัดข้อง แต่การ
ด าเนินการดังกล่ าวจะต้องกระท าในช่วงเวลาท่ี เหมาะสม เพ่ื อลด
ผลกระทบต่อการผลิต  ดังนั้ น กิจกรรมการบ ารุงรักษาเชิงป้องกัน 
(Preventive maintenance) จึ งมี บทบาท ท่ี ส าคัญ ในการปกป้ องก าร
เส่ือมสภาพก่อนเวลาและลดความสูญเสียจากการขดัขอ้ง เช่น ค่าใชจ่้ายใน
การซ่อมแซม เสียเวลาในการรอคอย การหยุดผลิต ปัญหาทางคุณภาพ 
รวมทั้ งยงัสูญเสียเสียโอกาสในการแข่งขัน การวางแผนบ ารุงรักษาท่ี
เหมาะสมจะสามารถลดความสูญเสียโดยรวมและเป็นการรวมกิจกรรมท่ี
เก่ียวกบัการดูแลรักษาอุปกรณ์ให้มีสภาพท่ีพร้อมใชง้านดว้ยประสิทธิภาพ
สูงสุด นอกจากน้ียงัท าให้เคร่ืองจกัรมีความน่าเช่ือถือ (Reliability) ท่ีสูงขึ้น 
โดยมีกิจกรรมท่ีเก่ียวข้อง ได้แก่ การท าความสะอาด การหล่อลื่น การ
ตรวจสอบสภาพเคร่ืองและท าการแก้ไขก่อนท่ีจะเกิดการ Breakdown 
ความสัมฤทธ์ิผลของการด าเนินกิจกรรมบ ารุงรักษาเชิงป้องกันจึงขึ้นกับ

ความถี่ของกิจกรรมการตรวจสอบและท าการแก้ไข (Corrective action) 
โดยกิจกรรมดังกล่าวจะมีการด าเนินตามแผนท่ีก าหนดไว ้ซ่ึงสอดคลอ้ง
กบังานศึกษาของสืบพงษ ์[6] 

2.3 การวัดประสิทธิผลโดยรวมของเคร่ืองจักร 
ส าหรับทางอุดมคติเคร่ืองจกัรควรจะมีการเดินเคร่ืองเต็มก าลงั (Full 

capacity) ท่ี 100% และสามารถผลิตสินคา้ท่ีมีคุณภาพแต่ในความเป็นจริง
แลว้แทบเป็นไปได ้ยงัมีความสูญเสีย (Losses) ท่ีเกิดขึ้นในกระบวนการซ่ึง
ส่งผลต่อผลิตภาพโดยรวมของระบบการผลิต ดงันั้นการวดัประสิทธิภาพ
เคร่ืองจกัรเพื่อประเมินสถานะประสิทธิภาพของเคร่ืองจกัร 

2.3.1 มาตรวัดท่ีเกี่ยวข้อง 
1) ค่า Mean Time Between Failure (MTBF) เป็นการวัดถึงความถี่

การเกิดขดัขอ้งและแสดงในรูปความสัมพนัธ์  

MTBF =  (1) 

2) Mean Time to Repair (MTTR) แสดงด้วยช่วงเวลาในการหยุด
เพ่ือซ่อมเคร่ืองจกัร ซ่ึงค่าดงักล่าวน้ีมีความสัมพนัธ์กับค่าความพร้อมเดิน
เคร่ืองจกัร  

MTTR =  (2) 

3) ความพร้อมเดินเคร่ือง (Availability) โดยมีการวดัสัดส่วนของ
ระยะเวลาท่ีเคร่ืองจกัรสามารถเดินเคร่ืองหรือเวลาการเดินเคร่ืองจริง เทียบ
กบัเวลาตามแผนการเดินเคร่ืองท่ีมกัแสดงเป็นสัดส่วนเปอร์เซ็นต์ ถา้หาก
ค่าท่ีวดัไดม้ีสัดส่วนสูงก็แสดงถึงความมีสมรรถนะสูง     

 
(3) 

 

3. ขั้นตอนการด าเนนิงาน 
การศกึษามีขั้นตอนในการด าเนินการดงัน้ี 
1) ศึกษาและเก็บข้อมูลท่ีเก่ียวข้องของโรงงานกรณีศึกษา ได้แก่ 

ขอ้มูลทัว่ไปของโรงงาน ขอ้มูลผลิตภณัฑ์ ขั้นตอนการท างาน และสภาพ
ปัญหาก่อนการปรับปรุง 

2) วิเคราะห์ขอ้มูล และหาสาเหตุของปัญหาดว้ย QC 7 Tools 
3) น าเสนอแนวทางแก้ไขปัญหา โดยเลือกแนวทางแก้ปัญหาท่ีมี

วิธีการและความถี่ท่ีเหมาะสมในการปรับและประยกุตใ์ชม้าตรการต่าง ๆ 
4) วิเคราะห์ผลจากตวัช้ีวดัต่าง ๆ ได้แก่ ของเสียและอตัราการเกิด

คราบน ้ ามนัน้อยลงหรือไม่ มีการหยุดท างานของเคร่ืองจกัรเน่ืองตรวจพบ
ของเสียและตอ้งท าความสะอาดแม่พิมพล์ดลงหรือไม่ เป็นตน้ 

5) สรุปผลการด าเนินการและขอ้เสนอแนะ 
 

4. ผลการด าเนินการวิจัย  
จากการศึกษาวิเคราะห์สาเหตุของการเกิดคราบน ้ ามนับนช้ินงานดว้ย

ผงักา้งปลาดงัแสดงในรูปท่ี 5 พบว่าปัจจยัท่ีมีผลต่อการเกิดคราบน ้ามนันั้น
มีสาเหตุจากคราบบนหนา้แม่พิมพแ์ละช่องระบายอากาศของแม่พิมพ ์
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รูปท่ี 5 ผงักา้งปลาวิเคราะห์สาเหตุของการเกิดคราบน ้ามนั   

โดยสาเหตุดงักล่าวสามารถแกไ้ขไดโ้ดยการท าความสะอาดแม่พิมพ ์
ซ่ึงในการท าความสะอาดแม่พิมพ์แต่ละคร้ังตอ้งหยุดเคร่ืองจกัรท าให้ไม่
สามารถท าการผลิตไดข้ณะท่ีมีการท าความสะอาดแม่พิมพจึ์งส่งผลให้เสีย
โอกาสในการผลิตผลิตภณัฑ์ จากนั้นจึงน าการบ ารุงรักษาเชิงป้องกันมา
ประยกุตใ์ชเ้พ่ือลดอตัราการเกิดคราบน ้า ดงัน้ี  

1) ก าหนดวิธีการมาตรฐานในการท าความสะอาดและการตรวจสอบ
แม่พิมพ ์โดยผลการทดลองพบว่า ระหว่างเวลาหยุดท าความสะอาดเคร่ือง 
30 นาที และ 1 ชัว่โมง เมื่อหยุดเคร่ือง 1 ชั่วโมง ท าความสะอาดแม่พิมพ์
ในแต่ละคร้ัง เป็นช่วงเวลาท่ีเหมาะสมเน่ืองจากเกิดของเสียนอ้ยท่ีสุด 

2) จากข้อมูลความถี่ของการพบของเสียจากคราบน ้ ามัน พบว่า
ระยะห่างในการเกิดคราบน ้ ามนัซ ้ าท่ี 2 วนั มีความถี่มากสูงสุด จึงน ามา
ก าหนดความถี่ในการเขา้ท าความสะอาดแม่พิมพเ์พื่อให้กระทบต่อเวลาใน
การผลิตนอ้ยท่ีสุด คือ ท าความสะอาดแม่พิมพท์ุก 2 วนัท าการ  

ผลการด าเนินการไดผ้ลดงัแสดงในตารางท่ี 1 ดงัต่อไปน้ี 
ตารางท่ี 1 เปรียบเทียบผลการด าเนินการก่อนและหลงัการปรับปรุง 

ขอ้มูล ก่อนการปรับปรุง หลงัการปรับปรุง 
เวลาการท างานเคร่ืองจกัรทั้งหมด 29,448 43,188 
เวลาใชง้านเคร่ืองจกัรเพื่อท าการผลิตจริง 27,873 42,698 
เวลาท่ีในการหยุดท าความสะอาดแม่พิมพ ์ 1,575 490 
จ านวนคร้ังท่ีเคร่ืองจกัรเสีย 19 9 
ของเสียท่ีเกิดจากคราบน ้ามนั 0.79 % 0.065 % 
เวลาเฉลี่ยระหว่างการเกิดเหตุขดัขอ้ง (MTBF) 1,467 4,744.22 
เวลาเฉลี่ยการซ่อมแซม (MTTR) 82.89 54.44 
ความพร้อมของเคร่ืองจกัร ( % ) 94.65 98.86 

5. สรุปผล 
จากการศึกษาของเสียระหว่างกระบวนการฉีดพลาสติก เพื่อลดของ

เสียท่ีเกิดขึ้นภายในกระบวนการและลดอตัราการหยุดเคร่ืองจกัร พบว่า
ของเสียท่ีเกิดจากคราบน ้ามนัปัญหาหลกั เพราะทุกคร้ังเมื่อเกิดของเสียจาก
คราบน ้ ามันจะมีการแก้ไขปัญหาด้วยการท าความสะอาดแม่พิมพ์ท าให้
ตอ้งมีการหยดุเคร่ืองจกัรส่งผลให้ประสิทธิภาพในการใชเ้คร่ืองจกัรลดลง   
ดงันั้นจึงไดน้ าการวางแผนการบ ารุงเชิงป้องกนัให้กับการท าความสะอาด
แม่พิมพ์เพ่ือป้องกันการเกิดคราบน ้ ามันมาประยุกต์ใช้ ผลการทดลอง
พบว่า ของเสียท่ีเกิดจากคราบน ้ ามนัลดลง 91.8% ขณะท่ีเวลาเฉลี่ยระหว่าง

การเกิดเหตุขัดข้อง (MTBF) เพ่ิมขึ้ น 223 % เวลาเฉลี่ยการซ่อมแซม 
(MTTR) ลดลง 34.32 % ความพร้อมของเคร่ืองจกัร เพ่ิมขึ้น 4.45 ซ่ึงแสดง
ให้เห็นว่า การน าการบ ารุงรักษาเชิงป้องกนัมาใช ้ท าให้อตัราการเกิดคราบ
น ้ามนัลดนอ้ยลงและเคร่ืองจกัรมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

 

6. ข้อเสนอแนะ 
ควรมีการอบรบและช้ีแจ้งให้พนักงานเขา้ใจถึงแผนการบ ารุงรักษา

เชิงป้องกัน รวมถึงประโยชน์ของการท าแผนการบ ารุงรักษาเชิงป้องกัน
และมีการติดตามการท างานของพนักงานรวมถึงปริมาณและลกัษะของ
เสียท่ีเกิดขึ้นอยูเ่สมอเพ่ือการปรับปรุงให้ไดป้ระสิทธิภาพตามแผนท่ีวางไว ้
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การต่อลงดนิสําหรับการวดัความต้านทานโดยใช้เคร่ืองวดัความต้านทานสูง 

Ground connection for  resistance measurement by using High resistance meter  
 

บทคดัย่อ 
โดยทั่วไปการวดัความต้านทานมักนิยมใช้เคร่ืองวดัความ

ตา้นทานทาํการวดัโดยตรงกบัความตา้นทาน ปัจจยัหน่ึงท่ีมีผลกระทบต่อ
ค่าท่ีวดัเม่ือทําการวดัความต้านทานสูงคือการร่ัวไหลของกระแส  ท่ี
สามารถลดทอนได้ดว้ยการต่อสายดินและการป้องกันในระบบการวดั 
บทความน้ีนาํเสนอถึงความสาํคญัของการต่อสายดินสาํหรับการวดัความ
ตา้นทาน โดยทาํการวดัความตา้นทานดว้ยเคร่ืองวดัความตา้นทานสูงใน
ยา่น 100 กิโลโอห์มถึง 1 เทระโอห์ม ท่ีแรงดนัทดสอบ 100 โวลท ์และทาํ
การเปรียบเทียบค่าผลการวดัในสภาวะท่ีไม่มีการต่อลงดินและการป้องกนั 
มีการป้องกนัแต่ไม่มีการต่อลงดิน มีการต่อลงดินแต่ไม่มีการป้องกนั และ
มีการต่อลงดินและการป้องกนัระหว่างความตา้นทานกบัเคร่ืองวดัความ
ตา้นทานสูง จากผลการวดัพบวา่การป้องกนัจะมีผลต่อค่าท่ีวดัในยา่นความ
ตา้นทานท่ีมีค่าสูงข้ึน รวมถึงการต่อสายดินและการป้องกนัจะช่วยเพิ่ม
ความถูกตอ้งของค่าท่ีวดัใหมี้ค่าความถูกตอ้งแม่นยาํข้ึน   

 

คําสําคัญ : การต่อลงดิน การต่อป้องกัน การวดัความต้านทาน กระแส
ร่ัวไหล 

Abstract 
In general, resistance measurements are often used with a 

resistance meter to measure directly with the resistance. One factor 
affecting the measured values when measuring high resistance is leakage 
current. that can be reduced with grounding and guarding in the 
measurement system. This article presents the importance of grounding 
for resistance measurements. Resistance was measured with a high-
resistance meter in the 100 kW to 1 TW range at a 100 V test voltage 
and compare the measurement results under no grounding and no 
guarding conditions, guarding but no grounding, grounding but no 
guarding and grounding and guarding between resistance and high 
resistance meter. From the measurement results, it was found that the 
guarding would affect the value measured in the higher resistance region. 
Including grounding and guarding will increase the accuracy of the 
measured value to be more accurate. 

 
Keywords:  Grounding, Guarding, Resistance measurement, Current 
Leakage 
 

1. บทนํา 
ตัวต้านทาน (Resistor) เป็นอุปกรณ์ท่ีสําคัญและถูกนํามาใช้งาน

ทางดา้นต่าง ๆ ตั้งแต่ยา่นความตา้นทานตํ่า (Low resistance) ในระดบัไม
โครโอห์มจนถึงย่านความต้านทานสูง (High resistance) ในระดับเทระ
โอห์ม ในการนาํตวัตา้นทานมาใช้งานสามารถทราบค่าของตวัตา้นทาน
โดยการใชอุ้ปกรณ์วดัค่าความตา้นทานท่ีมีความเหมาะสมกบัยา่นของการ
วดั ในแต่ละยา่นการวดัค่าความตา้นทานจาํเป็นท่ีจะตอ้งคาํนึงถึงปัจจยัท่ีมี
ผลต่อค่าความตา้นทานท่ีตอ้งการวดั สําหรับการวดัค่าความตา้นทานสูง
อุปกรณ์ท่ีเหมาะสมในการวดัค่าคือเคร่ืองวดัความตา้นทานสูง ท่ีมีปัจจยั
หลกัท่ีต้องคาํนึงถึงคือการร่ัวไหลของกระแส (Leakage current) [1] ใน
วงจรการวดัซ่ึงเป็นสาเหตุหลกัทาํให้ค่าท่ีอ่านไดจ้ากอุปกรณ์การวดัมีค่า
ความคลาดเคล่ือน (Error)  โดยหากสามารถป้องกนัและลดทอนกระแส
ร่ัวไหลดงักล่าวไดจ้ะส่งผลใหค่้าความตา้นทานท่ีวดัมีค่าความถูกตอ้งตาม
คุณลกัษณะของอุปกรณ์ท่ีนาํมาวดั 
 

2. การวดัความต้านทานย่านสูง 
ความตา้นทานสูง (High Resistance) โดยทัว่ไปมีหลากหลาย

วิธีในการวดั เช่น การวดัแบบเปรียบเทียบ การวดัโดยออ้ม กาวดัโดยตรง 
เป็นต้น วิธีการวดัท่ีสามารถเลือกใช้แรงดันทดสอบได้และเป็นท่ีนิยม
ทัว่ไปคือการวดัโดยตรงด้วยอุปกรณ์เคร่ืองวดัความต้านทานสูง (High 
resistance meter) ซ่ึงวธีิการน้ีเป็นวธีิการท่ีสะดวกและลดทอนปัญหาต่างๆ 
ท่ีก่อใหเ้กิดความคลาดเคล่ือนข้ึนในระบบการวดัความตา้นทานสูง 
 
2.1 ตวัต้านทานสูง 
                  ตวัตา้นทานสูงท่ีมีความถูกตอ้งสูงจะถูกออกแบบใหโ้ครงสร้าง
มีวสัดุปิดกลั้นล้อมรอบ (Shielded enclosure) และมีการแยกกออกจาก
ภาชนะท่ีบรรจุ (Case) รวมถึงมีการแยกการป้องกัน  (Spilt guard) [2] 
สามารถแสดงไดด้งัรูปท่ี 1 
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รูปท่ี 1 โครงสร้างของตวัตา้นทานท่ีมีความถูกตอ้งสูง 
                

จากรูปท่ี  1 จะเห็นว่ามีค่าความต้านทานร่ัวไหล  (R leak :               
Leakage resistance) ท่ี เป็นสาเหตุของกระแสร่ัวไหลเกิดข้ึนระหว่าง
ภาชนะบรรจุกบัส่วนกาํบงั และส่วนกาํบงักบัขั้วความตา้นทาน การลดผล
ของความตา้นทานร่ัวไหลสามารถทาํได้ด้วยการทาํให้แรงดนัไฟฟ้าตก
คร่อมความตา้นทานร่ัวไหลมีค่าเป็นศูนย ์
 
2.2 ความคลาดเคล่ือนทีเ่กิดจากกระแสร่ัวไหล 
               โดยทัว่ไประบบการวดัการวดัความตา้นทานสูงสามารถแสดงได้
ดงัรูปท่ี 2 
 
 
 
 
 
 
           รูปท่ี 2 วงจรระบบการวดัความตา้นทานสูง 
 

จากรูปท่ี 2 ค่าความตา้นทานท่ีตอ้งการวดั (Rx) สามารถหาได้
จากกฏของโอห์มมีค่าเท่ากบัแรงดนัตกคร่อม (Vx) ความตา้นทานหารดว้ย
กระแสไฟฟ้า (Ix) ท่ีใหลในวงจร โดยค่าของกระแสไฟฟ้าในวงจรและค่า
ความตา้นทานท่ีวดัตามรูปท่ี 2 มีค่าดงัน้ี 
 
                                                                                           (1) 

 

                                                                               (2) 

 

ในทางอุดมคติค่าของแรงดนัจากโวลทมิ์เตอร์จะเป็นแรงดนัท่ี
ตกคร่อมความตา้นทานท่ีวดัและกระแสท่ีแอมป์มิเตอร์อ่านได้ควรเป็น
กระแสท่ีไหลผ่านความตา้นทานท่ีวดั เม่ือพิจารณาตามสมการท่ี 1 และ 2 
สาเหตุของความคลาดเคล่ือนของแรงดันไฟฟ้า Vx จะมาจากความ
ตา้นทานดา้นเขา้ของโวลทมิ์เตอร์ (Vx) [3] เม่ือทียบกบัค่าความตา้นทานท่ี

วดัและกระแสร่ัวไหล (Ic) ท่ีไหลผ่านความตา้นทานของสาย (Rc) ของ
ระบบการวดัส่งผลให้กระแสไฟฟ้าท่ีวดัได้จากแอมป์มิเตอร์มีค่าความ
คลาดเคล่ือนเกิดข้ึน กรณีของความคลาดเคล่ือนท่ีมาจากความตา้นทาน
ดา้นเขา้สามาถแกไ้ขได้โดยการวางตาํแหน่งของแอมป์มิเตอร์ดงัรูปท่ี 3 
หรือใชเ้คร่ืองวดัความตา้นทานสูง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี  3 การวางตําแหน่งแอมป์มิเตอร์สําหรับการวดัความ
ตา้นทานสูง 
 

สําหรับความคลาดเคล่ือนท่ีมาจากสายในระบบการวดัจะ
ข้ึนอยู่กบัวสัดุท่ีนาํมาใชเ้ป็นฉนวน โดยเลือกใชส้ายในระบบท่ีมีค่าความ
ตา้นทานสูงหรือมีความป็นฉนวนสูง รวมถึงสามารถลดทอนไดด้ว้ยการ
วางสายบนตวันาํหรือโครงและการป้องกนั (Guard) ดงัรูปท่ี 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปท่ี 4 วงจรการป้องกนัความตา้นทานร่ัวไหล 

 
 

3. อุปกรณ์และวิธีการวดั 
 อุปกรณ์การวดัจะใชค้วามตา้นทานแบบปรับค่า [4] ไดท่ี้มีการ
แยกจุดต่อลงดินและการป้องกนัตั้งแต่ 100 กิโลโอห์มถึง  1 เทระโอห์ม ท่ี
แรงดนัทดสอบ 100 โวลทแ์ละเคร่ืองวดัความตา้นทานสูง [5] ดงัรูปท่ี 5  
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รูปท่ี 5 อุปกรณ์ท่ีใชใ้นการวดั 
โดยขั้นตอนการวดัทาํการวดัท่ี 4 สภาวะในการเช่ือมต่อการป้องกนั

แลtการต่อลงดินระหวา่งความตา้นทานและเคร่ืองวดัความตา้นทานสูงคือ 
1. สภาวะท่ีไม่มีการต่อลงดินและไม่มีการป้องกนั (No Case Ground and 
No Guard) 2. มีการป้องกันต่ไม่มีการต่อลงดิน  (No Case Ground and  
Guard) 3. มีการต่อลงดินแต่ไม่ มีการป้องกัน  (Case Ground and No 
Guard)  และ  4. มีการป้องกันและมีการต่อลงดิน  (Guard and Case 
Ground) เพือทาํการทดสอบหาผลของความคลาดเคล่ือนของค่าท่ีวดัท่ี
สภาวะต่างกนั    

4. ผลการวดั 
 ผลการวดัค่าความตา้นทานท่ีสภาวะต่างๆ สามารถแสดงผล
การวดัไดด้งัตารางท่ี 1 และเปอร์เซนตก์ารเบ่ียงดงัรูปท่ี 6 
 
ตารางท่ี 1 ผลการวดัความตา้นทาน 

Nominal 
No case 
Ground 

No case 
Ground 

Case 
Ground 

Case 
Ground 

Value  No Guard  Guard  No Guard  Guard 

100 k  100.1 k  100.1 k  100.1 k  100.1 k 

1 M  1.001 M  1.001 M  1.001 M  1.001 M 

10 M  10.01 M  10.01 M  10.01 M  10.01 M 

100 M  100.1 M  100.1 M  100.1 M  100.1 M 

1 G  1.002 G  1.002 G  1.002 G  1.002 G 

10 G  10.02 G  10.01 G  10.01 G  10.01 G 

100 G  ‐ G  103.5 G  99.62 G  99.84 G 

1 T  ‐ T  0.992 8 T  0.996 2 T  0.996 6 T 

  จากตารางท่ี 1 ท่ีสภาวะไม่มีการป้องกนัและการต่อลงดินท่ีความตา้นทาน

ในยา่น 100 จิกะโอห์มและ 1 เทระโอห์ม เคร่ืองวดัไม่สามารถแสดงผลได ้

ท่ีสภาวะอ่ืนๆ เม่ือมีการป้องกนัแต่ไม่มีการต่อลงดิน เคร่ืองวดัจะสามารถ

แสดงผลการวดัไดใ้นทุกยา่นแต่จะมีความคลาดเคล่ือนสูงในยา่นมากกว่า 

10 จิกะโอห์ม ท่ีสภาวะไม่มีการป้องกนัแต่มีการต่อลงดินผลการวดัจะเร่ิม

มีค่าความคลาดเคล่ือนลดลง และท่ีสภาวะมีการป้องกนัและมีการต่อลงดิน

ผลการวดัความคลาดเคล่ือนนอ้ยท่ีสุด 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 6 กราฟแสดงเปอเซนต์การเบ่ียงเบน 

 

5. สรุปผล 
           จากผลการวัดจะพบว่าเม่ือค่าความต้านทานสูงข้ึนค่าความ
คลาดเคล่ือนของผลการวดัจะมีค่าสูงข้ึนตามจนบางคร้ังเคร่ืองวดัไม่
สามารถอ่านค่าไดเ้น่ืองจากค่าความคลาดเคล่ือนมีค่าเกินคุณลกัษณะของ
เคร่ืองวดัควงามต้านทานสูง เม่ือพิจาณณาจากรูปท่ี 6 กราฟแสดงการ
เบ่ียงเบนจากค่าปกติ ค่าเปอร์เซนตก์ารเบ่ียงเบนจะมีค่าสูงหากมีเฉพาะการ
ป้องกนัเพียงอยา่งเดียวโดยไม่มีการเช่ือมต่อลงดิน เคร่ืองวดัสามารถอ่าน
ค่าไดแ้ต่ยงัมีการร่ัวไหลของกระแสทาํให้ผลการวดัยงัมีการคลาดเคล่ือนท่ี
สูง ดงันั้นจึงตอ้งมีการเช่ือมต่อลงดินระหว่างความตา้นทานและเคร่ืองวดั
ความตา้นทานสูงเพื่อช่วยแกไ้ขปัญหาจากระแสร่ัวไหลจะทาํใหผ้ลการวดั
ท่ีเคร่ืองวดัอ่านไดมี้ค่าความคลาดเคล่ือนนอ้ยท่ีสุด 

     

6. กิตติกรรมประกาศ 
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High Resistance Meter 
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บทคัดย่อ 

บทความน้ีเป็นงานวิจัยเพ่ือพัฒนาแอพพลิเคชันแจ้งเตือนการ
รับประทานยาส าหรับผูป่้วยดว้ยเทคโนโลยีเวบ็ โดยมีจุดประสงค์เพื่อช่วย
ผู ้สูงอายุในการรับประทานยาให้ถูกต้อง แอพพลิเคชันถูกพัฒนาด้วย
เทคโนโลยีเว็บ เพ่ือให้ผูใ้ช้งานสะดวกในการใช้งานโดยไม่ตอ้งท าการ
ติดตั้งลงสมาร์ทโฟน ผลการใช้งานพบว่าแอพพลิเคชนัสามารถช่วยแจง้
เตือนการรับประทานยาได้ และมีข้อเสนอแนะในเร่ืองการแสดงผล
หนา้จอ ซ่ึงผูวิ้จยัจะน าไปเป็นขอ้มูลในการพฒันาต่อไป 

ค าส าคัญ: ยา การแจง้เตือน เทคโนโลยีเวบ็ 

Abstract 
This paper is about the development of notification application for 

taking medicine with web technology. The aim is to help the elders in 
taking medicine properly. The application is developed with web 
technology for the user’s convenience. The user needs no installation 
application in the smartphone. The result shows that the application can 
notify in taking medicine and there are comments about display for next 
step development.  

Keywords: Medicine, Notification, Web technology 

1. บทน า 

ผูป่้วยท่ีตอ้งรับประทานยาเป็นประจ าเพ่ือรักษาอาการให้ทุเลาหรือ
หายขาด มกัจะมีการลืมรับประทานยาบา้งในบางมื้อ ในกลุ่มผูป่้วยสูงอายุ
มกัจะประสบปัญหาน้ีบ่อยมากกว่า จึงมีการพฒันาแอพพลิเคชนัเพ่ือช่วย
แจ้งเตือน เช่น Pill Remainder Pro [1] ท่ีพัฒนาเพ่ือแก้ปัญหาการลืม
รับประทานยาดว้ยการกรอกยาเขา้ไปในตารางเวลา แลว้จะมีเสียงกร่ิงแจง้
เตือน หรือ Medicine Reminders and Tracker [2] ท่ีพฒันาใชง้านบน Apple 
Watch ได้เพ่ิมฟังก์ชันการใช้งานให้เหมาะกับยุคสมัยด้วยการเพ่ิมการ
รับประทานวิตามินเพ่ือความงาม ในการสร้างแอพพลิเคชันท่ีสร้างแบบ
เฉพาะเจาะจงยงัมีการสร้างแอพพลิเคชนั Kinya [3] ท่ีใชใ้นการแจง้เตือน
การรับประทานยาเบาหวาน และความดนั ซ่ึงเป็นโรคท่ีผูสู้งอายุส่วนมาก
เป็น และตอ้งรับประทานยาอย่างสม ่าเสมอ ทางด้านหน่วยงานรัฐก็ได้มี
การพฒันาแอพพลิเคชันด้วยเหมือนกัน เช่น MyYaAndYou [4] ท่ีพฒันา

โดยมูลนิธิเพ่ือการวิจัยและพฒันาระบบยา (มูลนิธิ วพย.) ร่วมกับศูนย์
เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) นอกจาก
เป็นแอพพลิเคชันท่ีใช้แจ้งเตือนการรับประทานยาแลว้ ยงัเป็นการเก็บ
ขอ้มูลดา้นยาและสุขภาพของผูใ้ชง้าน โดยบุคลากรทางการแพทยส์ามารถ
ใช้แอพพลิเคชันช่วยในการส่ือสารกับผูป่้วยได้อีกด้วย ในด้านของแอพ
พลิเคชนัท่ีเป็น Start Up ไดม้ี PharmaSafe [5] ท่ีเป็นแอพพลิเคชนัผูช่้วยคน
ส าคญัของแพทย ์เป็นระบบผูดู้แลการใช้งานส่วนบุคคลท่ีพฒันาเพ่ือลด
ปัญหาการใชย้าผิดของผูป่้วย ซ่ึงจะช่วยให้การใชย้ามีประสิทธิภาพมากขึ้น 
โดยมีการเช่ือมโยงขอ้มูลจากโรงพยาบาลท่ีใชร้ะบบน้ีในการแจง้เตือนยาท่ี
แพ ้ยาซ ้ า หรือแมก้ระทัง่ยาท่ีออกฤทธ์ิหักลา้งกนั จึงเป็นมากกว่าการแจ้ง
เตือนการรับประทานยาเพียงอย่างเดียว แต่ปัญหาของการใชง้านแอพพลิเค
ชันท่ีกล่าวมาคือ การท่ีผูใ้ช้งานจะตอ้งโหลดแอพพลิเคชันมาไวท่ี้เคร่ือง
ของตนเองก่อน ซ่ึงพบว่าในบางคร้ังไม่สะดวกกบัผูใ้ชง้านบางกลุ่ม เช่น 
ผู ้สูงอายุ หรือในบางแอพพลิเคชันจะต้องเช่ือมต่อออนไลน์อยู่ตลอด 
นอกจากน้ียงัมีการน าเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตของสรรพส่ิงมาร่วมพฒันา
เป็นหุ่นยนตจ่์ายยาให้ผูป่้วยอีกดว้ย [6] 

ดงันั้น เพ่ือให้ผูป่้วยไดรั้บประทานยาตรงต่อเวลา จึงไดเ้สนองานวิจยั
การพฒันาแอพพลิเคชนัแจง้เตือนการรับประทานยา ซ่ึงจะน าเสนอต่างกบั
งานวิจยัท่ีไดก้ล่าวถึงขา้งตน้ โดยจะใช้เทคโนโลยีเวบ็ในดา้น Progressive 
Web Apps (PWA) มาร่วมในการพฒันาเน่ืองจากสะดวกต่อผูใ้ช้งานใน
การไม่ตอ้งท าการติดตั้งแอพพลิเคชนับนสมาร์ทโฟน และสามารถใชง้าน
ไดท้ั้งระบบปฏิบติัการแอนดรอยดแ์ละไอโอเอส 
 

2. การออกแบบแอพพลิเคชัน 
แอพพลิเคชันท่ีพฒันาเป็นเทคโนโลยีเว็บ โดยก าหนดให้ช่ือ ใช้ยา 

(Shaiya) เพ่ือสะดวกในการอา้งอิง โดยมีการท างาน 3 ดา้น คือ การเพ่ิมการ
แจง้เตือน (Add Notification) การยกเลิกการแจง้เตือน (Pause Notification) 
และการลบการแจ้งเตือน (Delete Notification) โดย use case ของระบบ
ทั้งหมดแสดงได้ดังรูปท่ี 1 ซ่ึงใน use case : Pause Notification จะมีการ
เรียกใช้งาน Check Notification ก่อนเสมอ เน่ืองจากเป็นการยกเลิกการ
แจง้เตือนท่ีมีอยู่ในระบบ และจ าเป็นตอ้งสร้างขอ้มูลให้ตรงกบัการตั้งการ
แจง้เตือนในแต่ละมื้ออาหารหรือเวลาท่ีตอ้งการ นอกจากน้ี การท า Check 
Notification ยงัตอ้งใชร้ายละเอียดของแต่ละมื้ออาหารในการตั้งค่า และยงั
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ตอ้งจดัการแสดงผลการแจง้เตือนในลกัษณะวนัต่อวนั โดยจะมีการรีเซ็ต
ค่าทุกเท่ียงคืนในแต่ละวนัอีกดว้ย 

 

 
รูปท่ี 1 Use case diagram ของแอพพลิเคชนั 

 

ล าดับขั้นตอนของแต่ละ use case แสดงได้ด้วยแผนภาพ sequence 
diagram ในรูปท่ี 2 – 4 โดยมีรายละเอียดเรียงตามล าดับ use case คือ 
sequence diagram ของ Add Notification แสดงได้ดังรูปท่ี 2 มีล าดับการ
ท างานเร่ิมจาก user เข้าใช้งานท่ี Add TAB แล้วแอพพลิเคชันจะท าการ
แสดงรายละเอียดให้กรอก จากนั้นจะส่งผ่านไปยงั service worker ซ่ึงเป็น 
JavaScript ท่ีคอยท างานอยูเ่บ้ืองหลงั ในการเก็บขอ้มูลของระบบจะเก็บใน
รูปแบบ JSON โดยบันทึกไว้ใน Internal Data ของระบบเว็บไซต์เบรา
เซอร์ เมื่อท าการบนัทึกขอ้มูลส าเร็จจะส่งขอ้ความแจง้ผูใ้ชง้าน แลว้ท าการ 
redirect ไปยงั Notification TAB เพ่ือแสดงหนา้การแจง้เตือนทั้งหมด 

 

 
รูปท่ี 2 Sequence diagram ของ Add Notification 

 

ในขณะท่ี sequence diagram ของ Pause Notification ซ่ึงเป็นเหมือน
การยกเลิกการแจง้เตือนมีล าดบัการท างานแสดงไดด้งัรูปท่ี 3 โดยเร่ิมจาก
การท่ี user เลือก Notification TAB เพ่ือแสดงหนา้จอการแจง้เตือนทั้งหมด 
ซ่ึงในส่วนน้ี service worker จะท าหน้าท่ีไปเรียกข้อมูลท่ีจัดเก็บไว้ใน 
Internal Data มาใช้งาน โดยจะแปลงรูปแบบท่ีจดัเก็บ JSON ออกมาเป็น 
HTML เ พ่ือแสดงผลให้ user ได้เลือกการแจ้งเตือนท่ีต้องการยกเลิก
ชัว่คราว จากนั้น service worker จะท าการบนัทึกกลบัไปยงั Internal Data 
อีกคร้ัง เพ่ือไม่ให้มีการแสดงการแจง้เตือน 

ส่วน sequence diagram ของ Remove Notification ท างานคล้ายกับ 
sequence diagram ของ Pause Notification แสดงได้ดังรูปท่ี 4 แต่เร่ิมจาก 
user เข้าใช้งานท่ี Remove TAB จากนั้น service worker จะท าการเรียกดู
ขอ้มูล JSON จาก Internal Data มาแสดงผลเพ่ือให้ user ไดท้ าการเลือกว่า

จะลบข้อมูลส่วนไหนทิ้ง เมื่อ user ท าการเลือกได้แลว้ จะส่งผ่านไปยงั 
service worker อีกคร้ัง แลว้ service worker จะท าการลบออกจากขอ้มูลใน
รูปแบบ JSON จากนั้นจะท าการบันทึกข้อมูล JSON ล่าสุดกลับไปยงั 
Internal Data อีกคร้ัง ซ่ึงจะเห็นได้ว่าในการท า Remove Notification จะ
เป็นการลบขอ้มูลทิ้ง ไม่เหมือนกบั Pause Notification ท่ีเป็นเพียงการเซ็ต
ค่า เมื่อครบรอบวนัแลว้ระบบจะคืนค่าสถานะให้ใหม่ จึงจะปรากฏในหน้า
การแจ้งเตือนอีกคร้ัง แต่การ Remove Notification จะไม่สามารถเรียก
ขอ้มูลมาแสดงไดอี้ก 

 

 
รูปท่ี 3 Sequence diagram ของ Pause Notification 

 

 
รูปท่ี 4 Sequence diagram ของ Remove Notification 

 

3. ผลการทดสอบแอพพลิเคชัน 
การใช้งานแอพพลิ เคชัน ใช้ยา สามารถเข้าถึงได้ ท่ี เว็บไซต์ 

https://shaiya.thepsatri.com โดยเป็นการใช้งานในรูปแบบเว็บไซต์ และ
เน่ืองจากการพฒันาแอพพลิเคชนัในคร้ังน้ีเป็นการพฒันาในรูปแบบ PWA 
จึงสามารถเขา้ถึงการใชง้านไดอี้กรูปแบบ โดยผูใ้ชง้านสามารถบนัทึกหน้า
เว็บไซต์ให้เป็นแอพพลิเคชันทัว่ไปได้ด้วยการกดบนัทึกลงสมาร์ทโฟน
ผ่านฟังก์ชนั บนัทึกลงหน้าจอหลัก และเมื่อเปิดใชง้านแอพพลิเคชันแลว้ 
จะท าให้ผูใ้ชง้านรู้สึกเหมือนใชง้านแอพพลิเคชนัมากกว่าการเขา้ใชง้าน
เวบ็ไซต ์

ในการเพ่ิมการแจ้งเตือนการใช้ยาจะตอ้งท าการกรอกรายละเอียด 
ดงัน้ี 1) ช่ือและประเภทของยา 2) ตั้งเวลาเตือนมื้อเชา้ 3) ตั้งเวลาเตือนมื้อ
กลางวนั 4) ตั้งเวลาเตือนมื้อเยน็ 5) ตั้งเวลาเตือนก่อนนอน และ 6) ตั้งเวลา
เตือนแบบก าหนดเอง ในการตั้งเวลาเตือนมื้อเชา้ มื้อกลางวนั มื้อเยน็ และ
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ก่อนนอน แอพพลิเคชนัจะให้ผูใ้ชง้านท าการตั้งเวลาท่ีตอ้งการกินมื้อนั้นๆ 
แลว้จะค านวณเวลาท่ีใชย้าท่ีถูกตอ้งให้เลือก แอพพลิเคชนัยงัรองรับการตั้ง
ค่าการแจง้เตือนในบางมื้อ เช่น มื้อเชา้เพียงมื้อเดียว ดงัแสดงในรูปท่ี 5 เป็น
การตั้งการแจง้เตือน ยาบ ารุงกระดูก ในมื้อเชา้เพียงมื้อเดียว โดยผูใ้ชง้าน
ไม่จ าเป็นต้องตั้งค่าในทุกมื้ออาหาร เพราะแอพพลิเคชันจะก าหนดค่า
เร่ิมตน้ให้ไม่แจง้เตือน หรือผูใ้ชง้านสามารถกดเลือก ไม่ตอ้งตั้งเตือน ก็ได ้
นอกจากน้ีผูใ้ช้งานยงัสามารถตั้งเตือนเป็นช่วงเวลาได้ด้วย เช่น ตั้งเตือน
ทุกๆ 4 ชัว่โมง 

 

  
 

รูปท่ี 5 การเพิ่มการแจง้เตือน 
 

ในแต่ละวนัแอพพลิเคชนัจะแสดงรายการแจง้เตือน แต่เมื่อผูใ้ชง้านมี
การใชย้าไปแลว้ แอพพลิเคชนัจะสามารถท าการยกเลิกท่ีหนา้จอได ้ซ่ึงจะ
เป็นการตรวจสอบว่าผูใ้ชง้านลืมใชย้าตามรอบการแจง้เตือนหรือไม่ โดย
ผูใ้ชง้านจะท าการกดท่ี กดเมื่อไดใ้ชย้าแลว้ รายการแจง้เตือนในเวลานั้นๆ 
จะถูกยกเลิกจากหน้าจอแจ้งเตือน ดังแสดงได้ดังรูปท่ี 6 โดยเป็นการท่ี
ผูใ้ชง้านกดใชย้าบ ารุงกระดูกในรายการแรกไป รายการแจง้เตือนยาบ ารุง
กระดูกจะหายไปจากหน้าจอแจง้เตือน การยกเลิกหน้าการแจง้เตือนน้ีเป็น
การยกเลิกชัว่คราว หรือเป็นการหยุดการแจง้เตือน มีประโยชน์ในการใช้
งานในแง่ของการใช้ยาก่อนท่ีจะมีการแจ้งเตือน หรือผู ้ใช้งานมีการ
รับประทานยาไปก่อนเวลาท่ีตั้งเตือน นอกจากน้ียงัมีประโยชน์ในแง่การ
ตรวจสอบการรับประทานยาอีกดว้ย เช่น หากมีการใชง้าน กดเมื่อไดใ้ชย้า
แลว้ จะแสดงว่าผูใ้ชง้านมีการใชย้าแลว้จริงๆ หากไม่ท าการกดจะแสดงว่า
ยงัไม่มีการใช้ยาหรือก็คือ ลืมรับประทานยานั่นเอง เมื่อครบวนั การแจ้ง
เ ตือนจะปรากฏขึ้ นมาเองโดยอัตโนมัติ  เ พ่ือท าการแจ้ง เ ตือนการ
รับประทานยาในแต่ละวนั 

 

  
 

รูปท่ี 6 การยกเลิกการแจง้เตือน 
 

ผูใ้ชง้านสามารถลบการแจง้เตือนการใชย้าท่ีบนัทึกขอ้มูลไวไ้ด ้โดย
การแจง้เตือนทั้งหมดจะถูกลบออกจากระบบ และไม่ขึ้นท่ีหน้าแจง้เตือน 
ดงัแสดงในรูปท่ี 7 การใชง้านฟังกช์นัน้ีจะใชใ้นกรณีท่ีท าการตั้งค่าการแจง้
เตือนผิดพลาด หรือเป็นการใชย้าจนครบตามท่ีแพทยส์ั่งแลว้จึงตอ้งท าการ
ลบขอ้มูลยา นอกจากน้ี การลบการแจง้เตือนยงัมีไวเ้พ่ือการใชง้านกรณีท่ี
ตอ้งการเปลี่ยนผูใ้ช้งานเป็นคนอ่ืน โดยจะตอ้งท าการตั้งค่าใหม่ทั้งหมด 
เน่ืองจากแอพพลิเคชันยงัไม่รองรับการเข้าใช้งานรูปแบบมีบัญชีแยก
ผูใ้ชง้าน 

 

  
 

รูปท่ี 7 การลบการแจง้เตือน 
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4. สรุป 
การพฒันาแอพพลิเคชันแจ้งเตือนการรับประทานยาส าหรับผูป่้วย

ด้วยเทคโนโลยีเว็บ มีจุดมุ่งหมายเพ่ือช่วยให้การใช้ยาเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ ทั้งป้องกนัการลืมรับประทานยาและแนะน าการรับประทาน
ยาท่ีถูกตอ้ง  แอพพลิเคชนัใชเ้ทคโนโลยีเวบ็เพ่ือให้สะดวกแก่ผูใ้ชง้านซ่ึง
ส่วนมากจะเป็นผูสู้งอายุ การใชเ้ทคโนโลยีเวบ็จะช่วยให้ผูใ้ชง้านไม่ต้อง
ท าการติดตั้งโปรแกรมท่ีเคร่ือง งานวิจยัน้ีเป็นโครงการวิจยัของนักศึกษา
เพ่ือพฒันาชุมชน โดยชุมชนเป้าหมายคือ ชุมชนคลองสุทธาวาส ต าบล
สนามเเจง อ าเภอบา้นหมี่ จงัหวดัลพบุรี ซ่ึงนักศึกษาได้ท าการสาธิตและ
เก็บผลการใชง้านแอพพลิเคชนัดงัแสดงในรูปท่ี 8 โดยผลการทดสอบของ
ผูใ้ชง้านพบว่า  

1) การเพ่ิมการแจง้เตือน การยกเลิกการแจง้เตือน และการลบการแจง้
เตือน สามารถท างานไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

2) การแจง้เตือนโดยระบบ พบว่าหากมีการปิดแลว้เปิดสมาร์ทโฟน
ขึ้นมาใหม่ ระบบจะไม่ท างานต่อ 

3) แอพพลิเคชันสามารถช่วยเตือนและแนะน าการรับประทานยา
ให้แก่ผูใ้ชง้านได ้โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผูใ้ชง้านอยู่ท่ีระดบั 4.8 
จาก 5 

โดยมีขอ้เสนอแนะจากผูใ้ชใ้นส่วนของตวัอกัษรขอ้ความท่ีตอ้งการ
ให้มีขนาดท่ีใหญ่ขึ้น แต่ผูพ้ฒันาตรวจสอบขอ้เท็จจริงพบว่า ขนาดของ
ตัวอักษรขึ้ นอยู่กับแสดงผลของแต่ละเคร่ืองจึงก าหนดเป็นรูปแบบ
มาตรฐานไว ้แต่อย่างไรก็ตาม ในการพฒันาแอพพลิเคชนัล าดบัถดัไปจะ
เพ่ิมฟังกช์นัการปรับแต่งตามความตอ้งการของผูใ้ชง้าน 

 
 

 
 

รูปท่ี 8 การสาธิตการใชง้านแอพพลิเคชนั 

 
 
 
 

เอกสารอ้างอิง 

[1] ไทยโพสต,์ “แอป..เตือนกินยา”, สืบคน้เมื่อ 12 มีนาคม 2564. จาก  
thaipost.net/main/detail/14922 

[2] Zakura Kim, “แจง้เตือนและบนัทึกการทานยาดว้ย Medicine 
Reminders and Tracker บน Apple Watch” , สืบคน้เมื่อ 12 มีนาคม 
2564. จาก https://www.iphonemod.net/take-medicine-app-by-
medicine-reminders-and-traker.html 

[3] คลินิกบา้นหมอ, “การใชง้าน Kinya แอพเตือนกินยา เบาหวาน ความ
ดนั”, สืบคน้เมื่อ 12 มีนาคม 2564. จาก  
http://www.idoctorhouse.com/kinya/ 

[4] ไทยแวร์, “MyYaAndYou (App แจง้เตือนกินยา ป้องกนั ลืมกินยา)”, 
สืบคน้เมื่อ 12 มีนาคม 2564. จาก 
https://software.thaiware.com/4396-MyYaAndYou-App.html 

[5] กรุงเทพธุรกิจ, ฟาร์มาเซฟ แอพฯเตือนทานยาผูช่้วยรายส าคญัของ
วงการแพทย,์ สืบคน้เมื่อ 12 มีนาคม 2564. จาก 
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/854913 

[6] กนัยาลกัษณ์ โพธ์ิดง, ต่อลาภ ไทยเขียว, วิโรจน์ ยอดสวสัด์ิ, วชิรา ปูช
ตรีรัตน์, และ ยพิุน พวกยะ, “หุ่นยนตจ่์ายยาอตัโนมติัดว้ยเทคโนโลยี
อินเทอร์เน็ตของสรรพส่ิง,” วารสารวิชาการพระจอมเกลา้พระนคร
เหนือ, ปีท่ี 31, ฉบบัท่ี 1, หนา้ 130–143, ม.ค.–ม.ีค. 2564. 
 

301

ECTI-CARD 2022 “Technology for Innovator Community”



บทความวิจยั  

การประชุมวิชาการ งานวิจยัและพฒันาเชิงประยกุตค์ร้ังท่ี 14  

14 th  ECTI-CARD 2022, Lopburi Thailand 

 

การจัดเส้นทางการขนส่งเพ่ือเพิม่ประสิทธิภาพ และลดต้นทุนการขนส่ง บริษัท XYZ จ ากดั 
Transport routing for efficiency and reduce transportation costs XYZ Company Limited 

ณฐันันท์ พมิล1* วจิิตกร ค ารัตน์2  ฐิติรัตน์ นุ่มปราณี3 ทิตติยา อาจองค์4 

1*อาจารย ์สาขาการจดัการอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม มหาวิทยาลยัราชภฏัเทพสตรี natthanan.p@lawasri.tru.ac.th 
2อาจารย ์สาขาวิชาอุสาหกรรมศิลป์ คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม มหาวิทยาลยัราชภฏัเทพสตรี Wijitkumrat@gmail.com 

3,4นกัศึกษา สาขาการจดัการการรขนส่ง คณะโลจิสติกส์และซพัพลายเชน มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสุนนัทา 
 

บทคดัย่อ 

งานวิจัย น้ี ใช้โปรแกรมไมโครซอฟท์ เอ็ก เซล  โซล เวอร์ 

(Microsoft Excel Solver) และ Google Map เพ่ือจดัเส้นทางของการ

จัดส่งสินค้า ซ่ึงให้ค  าตอบท่ีใกล้เคียงค  าตอบท่ีดีท่ีสุดด้วยเวลาการ

ประมวลผลอนัรวดเร็ว วิธีการหาค าตอบเร่ิมต้นจากการสร้างตาราง

เมตริกซ์ระยะทางโดยใชร้ะยะทางระหว่างจุด 2 จุด ตามความถ่ีท่ีเกิดข้ึน

จริงในการจดัส่งสินคา้ แล้วท าการพฒันาตวัแบบค านวณบนโปรแกรม

ไมโครซอฟท์เอ็กเซลเพ่ือให้สอดคล้องกบัตวัแบบของปัญหา ก าหนด

ค่าพารามิเตอร์ท่ีสอดคลอ้งกบัตวัแปรในการตดัสินใจและขอ้จ ากดัต่าง 

ๆ แลว้ท าการประมวลผล น ามาเปรียบเทียบกบั Google Map โดยจดัท า

ตาราง Matrix จ  านวนกิโลเมตร ได้ความแตกต่าง แล้วค  านวนอัตรา

ส้ินเปลืองน ้ามนั กิโลเมตร/ลิตร ค่าใชจ่้ายน ้ ามนัเช้ือเพลิง และระยะเวลา

การขนส่งสินคา้ วิธี TSP และ Google Map สามารถน าไปประยกุตใ์น

การวางแผนการขนส่งเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพ และลดตน้ทุนขนส่งได ้

ค าส าสญั: การจดัเสน้ทางการขนส่ง ประสิทธิภาพการขนส่ง  ลดตน้ทุนขนส่ง  

Abstract 

This research uses Microsoft Excel Solver and Google map to organize 

the shipping route. Which gives the closest answer to the best answer 

with fast processing time. The solution begins with creating a distance 

matrix table using the distance between two points based on the actual 

frequency of delivery. Then develop a computational model on 

Microsoft Excel to match the model of the problem. Assign parameters 

that correspond to decision variables and constraints and process them.  

Compared to Google Map by creating a matrix of kilometers. Get the 

difference and then calculate the fuel consumption rate kilometers/liter 

fuel cost and delivery time. Travelling Salesman Problem and Google 

Map methods can be applied in transportation planning for efficiency. 

and reduce transportation costs. 

Keywords: Transport routing Transport efficiency reduce Transportation 

costs 

1.บทน า 

งานวิจยัตวัน้ีจะเป็นการจดัการเก่ียวกบัปัญหาเร่ืองเส้นทาง

การเดินรถ ผูวิ้จจยัจะน ามาท าการวิจยัซ่ึงปัญหาต่าง ๆ เหล่าน้ีเป็นเร่ืองท่ี

เกิดจากปัญหาการรับค าสั่งซ้ือของลูกค้าใน กรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑลมีค าสั่งซ้ือท่ีกระจดักระจายเป็นอยา่งมาก จึงส่งผลให้เกิดการ

ขนส่งท่ีล่าชา้และการส่งสินคา้ไม่ทนัตามท่ีลูกคา้ก าหนดไว ้ผูวิ้จยัจึงไดมี้

การเก็บรวบรวมขอ้มูลการจดัค  าสั่งซ้ือแทงคน์ ้ า ขนส่งยอ้นหลงั 4 เดือน 

เพ่ือตรวจดูวา่แต่ละเส้นทางมีการจดัส่งสินคา้ดว้ยรถประเภทใด สินคา้ท่ี

ส่งมีจ  านวนมากเท่าไหร่ และลูกคา้ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ส่วนใหญ่อยูโ่ซน ผูวิ้จยัจึงมีความสนใจการวางแผนเส้นทางการขนส่ง

ของทางบริษทั โดยท่ีท าการวิเคราะห์และเสนอแนวทางการปรับปรุง

ประสิทธิภาพ เส้นทางการขนส่ง โดยได้น าเอาวิธี TSP (Travelling 

Salesman Problem)  มาประยุกต์ใช้ในการจดัเส้นทาง เพ่ือให้ได้

ระยะทางในการขนส่งท่ีเหมาะสมท่ีสุด มุ่งเน้นเก่ียวกบัระบบการขนส่ง

ให้ได้รูปแบบการขนส่งในระยะทางขนส่งรวมน้อยท่ีสุด ใช้เป็น

แนวทางเพ่ือการปรับปรุงและพฒันากระบวนการท่ีดีข้ึน ซ่ึงจะช่วยใน

การตดัสินใจในการขนส่งรวมทั้งลดระยะทางและเวลาในการขนส่ง ลด

จ านวนพาหนะท่ีไม่จ  าเป็น ส่งผลให้ตน้ทุนรวมทางดา้นการขนส่งลดลง

และใชท้รัพยากรทั้งหมดท่ีมีไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  

2.วตัถุประสงค์ 

1. เ พ่ือศึกษาเส้นทางในการจัดส่งสินค้าโดยใช้วิ ธี  TSP 

(Travelling Salesman Problem) ของบริษทั XYZ จ  ากดั  

2. เพ่ือจดัรูปแบบเส้นทางการขนส่งสินคา้ให้มีประสิทภาพในการ

ขนส่ง ของบริษทั XYZ จ  ากดั  

3. ทฤษฎแีละงานวจิัยที่เกีย่วข้อง 

3.1ทฤษฏีที่เกีย่วข้องกบัปัญหาการขนส่ง 

Danzig et al (1954) [1]   การแกปั้ญหาการเดินทางของ

พนกังานขาย หรือ TSP จากนั้นก็ไดมี้การน าปัญหาน้ีไปแกห้าวิธีแกไ้ข

อย่างกวา้งขวางจนมีงานวิจยัหรือบทความวิจยัท่ีตีพิมพเ์ก่ียวกบัปัญหา 

TSP จ านวนมาก Clarke and Wright (1964) [2]  ได้น าเสนอการ
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แกปั้ญหา TSP กรณีท่ีพาหนะขนส่งมากกวา่ 1 คนัและนัน่ก็เป็นคร้ังแรก

ท่ีปัญหา (Vehicle Routing Problem: VRP) เกิดข้ึนคร้ังแรกในงานวิจยัท่ี

ไดรั้บการตีพิมพ ์แต่อยา่งไรก็ตาม Clarke and Wright ก็ไม่ไดน้ าเสนอ

ศพัทค์  าว่าการจดัเส้นทางการขนส่ง (Vehicle Routing) ในงานของพวก

เขา ค าว่า vehicle routing ถูกน ามาใช้ในการเขียนบทความวิจยัคร้ังแรก

ในปี 1972 โดย B.L.Golden,T.L.Magnanti,H.Q.Nguyen [3] และ

หลงัจากนั้นไดมี้นกัวิจยัจ  านวนมากให้ความสนใจในการพฒันาวิธีการ

เพ่ือแกปั้ญหา VRP โดยปัญหา VRP ท่ีไดรั้บความสนใจน้ีไดมี้การเพ่ิม

ขอ้จ ากดัต่าง ๆ เขา้ไปตาม กรณีศึกษาหรือตามเหตุการณ์จริงท่ีเกิดข้ึนใน

การด ารงชีวิตประจ าวนัของนกัวิจยัท่ีไดพ้บเห็นหรือสมัผสัเช่น Solomon 

(1983) [4]  ไดน้ าเสนอปัญหาการจดัเส้นทางการขนส่งกรณีท่ีมีขอ้จ ากดั

เร่ืองเวลาในการรับส่ง (Vehicle Routing Problem with Time Windows) 

ซ่ึงเป็นขอ้จ ากดัของลูกคา้แต่ละรายว่าจะรับสินคา้ไดภ้ายในเวลาใด ซ่ึง

ท าให้ปัญหา VRP มีความยุง่ยากซบัซ้อนมากยิ่งข้ึน ปัญหา VRP โดย

ปกติอาจจะเป็นการวางแผนไปรับหรือไปส่งสินค้าเท่านั้ นบางคร้ัง

ปัญหา VRP อาจจะมีการไปรับและไปส่งสินคา้ในคราวเดียวกนัเช่น 

Nagy and Salhi (2005) [5] น าเสนองานวิจยัท่ีกล่าวถึงการจดัเส้นทาง

การขนส่งกรณีท่ีมีการรับและส่งสินคา้ในเวลาเดียวกนั ระยะทางในการ

ขนส่งท่ีพิจารณาในการจดัเส้นทางการขนส่งน้ีอาจจะมีทั้งแบบท่ีทราบ

ค่าและไม่ทราบหรือหากทราบค่าอาจจะมีลักษณะเป็นทราบค่าท่ี

แน่นอนหรือไม่แน่นอนเช่น Rego and Roucairol (1995) [6]. จากการ

ด าเนินการวิจยัท่ีหลากหลายและมากมายของปัญหา VRP จึงมีผูพ้ยายาม

จดักลุ่มของปัญหา VRP เป็นประเภทต่างๆ มากมายเช่น Burak Eksioglu 

et al. (2009). [7]   

วิธีการท่ีใชแ้กปั้ญหา VRP ส่วนใหญ่จะเป็นวิธีการแบบแม่น
ตรงหรือ exact method เช่น Letchford and Eglese (1998) [8], 
Malandraki and Dakin (1992) [9]  แต่ช่วงหลงัของการพฒันาวิธีการท่ี
น ามาแกปั้ญหา VRP นกัวิจยัจะเร่ิมหนัมาสนใจกนัพฒันาวิธีการเมตาฮิว
ริสติกส์เพ่ือช่วยในการแกปั้ญหาท่ีมีขนาดใหญ่ของ VRP เช่น Nagy and 
Salhi (2005) [10]  , Brandao and Mercer (1997) [11]  ซ่ึงวิธีการท่ีนิยมก็
ไดแ้ก่วิธีการเชิงพนัธุกรรม, วิธีการตาบูเชริช, วิธีการระบบมด ซ่ึงใน
หนงัสือเล่มน้ีจะไดท้  าการอธิบายวิธีการเชิงพนัธุกรรม วิธีการหาค่าท่ีดี
ท่ีสุดด้วยฝูงอนุภาคและวิธีการวิวฒันาการผลต่าง ซ่ึงจะได้อธิบายใน
ล าดบัถดัไป ปัญหาการจดัเส้นทางการขนส่ง  

 
ภาพท่ี 1.1 องค์ประกอบของปัญหาการจดัเส้นทางส าหรับ

ยานพาหนะ (Vehicle Routing Problem) 
ท่ีมา: ธารชุดา พนัธ์นิกุล (2551) [12] 

 

3.งานวจิัยที่เกีย่วข้อง 

 กาญจนา ล้ิมวฒันากลู (2558) [13]  วตัถุประสงค์ของการ

จดัท าโครงงานการจดัเส้นทางเดินรถขนส่งสินคา้และการจดัการพ้ืนท่ี

รถบรรทุก 4 ลอ้ส าหรับขนส่งน ้ ามนัหล่อล่ืน เพ่ือท าการจดัเส้นทางการ

ขนส่งโดยการน าเทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์มาช่วย ท าให้การจัด

เส้นทางการขนส่งมีความถูกตอ้ง แม่นย  า สะดวกรวดเร็ว ลดค่าใช้จ่าย

และป้องกนัความเส่ียงต่าง ๆ ท่ีจะเกิดข้ึนจากการใช้ผูช้  านาญการในการ

จดัเส้นทางในกรณีไม่สามารถท างานได ้ไม่ว่าจะเกิดจากเหตุผลใด ๆ ก็

ตาม 

ชวนัลักษณ์ สุวรรณรัศมี (2559) [14]  การเดินทางของ

พนกังานขายในปัจจุบนัไม่ไดค้  านึงถึงเส้นทางท่ีให้ระยะทางท่ีสั้นท่ีสุด

และแผนการเดินทางเขา้พบลูกคา้ไม่มีความแน่นอน ก่อให้เกิดค่าใช้จ่าย

เกินกวา่ท่ีบริษทัก าหนด ดงันั้นงานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือลดค่าใช้จ่าย

ด้านค่าน ้ ามนัเช้ือเพลิงและจดัเส้นทางให้มีระยะทางท่ีสั้ นท่ีสุด ตาม

เง่ือนไขท่ีก าหนดนั่นคือ การจดัท าแผนการเดินทางเป็นแบบรายเดือน

ของพนักงานขาย 1 คน มีลูกค้าท่ีต้องให้บริการในพ้ืนท่ี 4 จังหวัด 

ประกอบดว้ย สุราษฎร์ธานี กระบ่ี สงขลา และนครศรีธรรมราช ทั้งส้ิน 

33 จุด มีส านักงานของบริษทัตั้งอยู่ท่ีจงัหวดันครศรีธรรมราช ซ่ึงเป็น

จุดเร่ิมตน้ในการเดินทางเพ่ือไปพบลูกคา้แต่ละรายพิจารณาความถ่ีใน

การเขา้พบลูกคา้และระยะทางไปกลบัเท่ากนัในแต่ละคู่ของลูกคา้และ

ระหวา่งส านกังานของบริษทักบัลูกคา้ งานวิจยัน้ี    ใช้วิธีเชิงวิวฒันาการ

ในเคร่ืองมือโซลเวอร์ ของโปรแกรมไมโครซอฟท์เอ็กเซล เพ่ือจัด

เส้นทางของพนกังานขาย ซ่ึงให้ค  าตอบท่ีใกล้เคียงค าตอบท่ีดีท่ีสุดดว้ย

เวลาการประมวลผลอนัรวดเร็ว วิธีการหาค าตอบเร่ิมตน้จากการสร้าง

ตารางเมตริกซ์ระยะทางโดยใช้ระยะทางระหว่างจุด 2 จุดใด ๆ ตาม

ความถ่ีท่ีเกิดข้ึนจริงในการเดินทางไปพบลูกค้า แล้วท าการพฒันาตวั

แบบค านวณบนโปรแกรมไมโครซอฟทเ์อ็กเซลเพ่ือให้สอดคลอ้งกบัตวั
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แบบของปัญหา ก าหนดค่าพารามิเตอร์ท่ีสอดคล้องกบัตวัแปรในการ

ตดัสินใจและขอ้จ ากดัต่าง ๆแลว้ท าการประมวลผลพบวา่วิธีการเชิง 

วิวฒันาการจะให้เส้นทางท่ีมีระยะทางท่ีสั้นลงจากวิธีการวาง

แผนการเดินทางแบบเดิมจาก 33,698 กิโลเมตรต่อปี เป็น 16 ,109 

กิโลเมตรต่อปี ลดลงเป็น 17,589 กิโลเมตร หรือลดลงคิดเป็น 48% ต่อปี 

และพบว่าค่าใช้จ่ายด้านเช้ือเพลิงต่อเดือนนั้นต ่ากว่า 12,000 บาทต่อปี 

ตามเกณฑ์ท่ีบริษัทได้ก  าหนดไว้ ดังนั้ น การจัดเส้นทางสาหรับการ

ให้บริการลูกคา้ดว้ยวิธีเชิงวิวฒันาการ ท าให้ไดแ้ผนการเดินทางท่ีจดัเป็น

แบบรายเดือนและลดค่าใชจ่้ายดา้นเช้ือเพลิงของบริษทั 

4. วธิีการด าเนินการวจิัย    

4.1 รูปแบบการวจิัย  

การวิจยัน้ีใชรู้ปแบบการวิจยัแบบผสม (Mixed Methods) ระหว่าง

การวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative research) และการวิจยัเชิงปริมาณ 

(Quantitative- Research) เน่ืองจากการวิจยัเชิง ปริมาณนั้นสามารถเก็บ

ขอ้มูลไดใ้นแนวกวา้งและ น าไปใช้ไดก้บัทุกพ้ืนท่ี เก็บขอ้มูลไดป้ริมาณ

มากใน เวลาอนัสั้น ขณะท่ีการสมัภาษณ์จะท าให้ไดข้อ้มูล เชิงลึกมากข้ึน 

ซ่ึงมีประโยชน์และมีประสิทธิภาพ มากกวา่การใชแ้บบสอบถาม 

4.2 การวเิคราะห์ข้อมูล 

1. โปรแกรมไมโครซอฟทเ์อ็กเซล เคร่ืองมือโซลเวอร์  โซลเวอร์

เป็นส่วนหน่ึงของชุดค าสัง่ในไมโครซอฟทเ์อ็กเซล บางคร้ังเรียกว่า การ

วิเคราะห์แบบ What-If ดว้ยมือ กบั โซลเวอร์ซ่ึงสามารถคน้หาท่ีดีท่ีสุด 

(สูงสุดหรือต ่าสุด) ค่าความผิดพลาดส าหรับสูตร ในเซลลห์น่ึงซ่ึงเรียกว่า

เซลล์วตัถุประสงค์ซ่ึงอยู่ภายใตข้อ้จ  ากดั หรือขีดจ ากดัของตามค่าของ

เซลล์อ่ืนสูตรบนเวิร์กชีตได ้โซลเวอร์ท างานกบักลุ่มของเซลล์ เรียกว่า

ตวัแปรการตดัสินใจ หรือเพียงแค่เซลลต์วัแปรกลาง ท่ีมีส่วนร่วมในการ

ค านวณสูตรในเซลล์วตัถุประสงค์และข้อจ ากัด โซลเวอร์ปรับค่าใน

เซลลต์วัแปรการตดัสินใจตรงกบัขีดจ ากดัในเซลลท่ี์มีขอ้จ ากดั และสร้าง

ผลลพัธ์ส าหรับเซลลว์ตัถุประสงค ์

5. ผลการวจิัย 

5.1การเปรียบเทียบผลการทดสอบด้วยวิธีการหาค าตอบด้วย

ไมโครซอฟทเ์อก็เซล โซลเวอร์ กบัเส้นทางใน Google Map 

 

หมายเหตุ   DC : ศูนยก์ระจายสินคา้ (Distribution Center) 

ตารางท่ี 1 ผลลัพธ์ท่ีได้วิธีแบบใช้เส้นทาง Google Map ให้

เส้นทางท่ีมีระยะทางรวมสั้นกว่าวิธีการหาค าตอบดว้ยไมโครซอฟทเ์อ็ก

เซลโซลเวอร์ รวมทั้งอตัราส้ินเปลืองน ้ ามนัเช้ือเพลิง, ระยะเวลาในการ

ขนส่งสินค้า พบว่ามีระยะทางแตกต่างกัน 14.2 กิโลเมตร, อัตรา

ส้ินเปลืองน ้ามนัแตกต่างกนั 56 บาท, ระยะเวลาแตกต่างกนั 34 นาที 

 
ตารางท่ี 2 ผลลพัธ์ท่ีไดวิ้ธีแบบใช้เส้นทาง Google Map ให้

เส้นทางท่ีมีระยะทางรวมสั้นกว่าวิธีการหาค าตอบดว้ยไมโครซอฟทเ์อ็ก

เซลโซลเวอร์ รวมทั้งอตัราส้ินเปลืองน ้ ามนัเช้ือเพลิง, ระยะเวลาในการ

ขนส่งสินค้า พบว่ามีระยะทางแตกต่างกัน 51.4 กิโลเมตร, อัตรา

ส้ินเปลืองน ้ ามนัแตกต่างกนั 129 บาท, ระยะเวลาแตกต่างกนั 1 ชัว่โมง 

29 นาที 
 

6. สรุปการวจิัยและอภปิรายผล 

6.1 สรุปผลการวจิัย 

การวิจยัคร้ังน้ี น าวิธี TSP (Travelling Salesman Problem) มาใช้

ในการจดัเส้นทางการจดัส่งสินค้าของกรณีศึกษา และช่วยในการลด

ระยะทางในการขนส่งให้ไดร้ะยะทางท่ีเหมาะสม จากการวิเคราะห์และ

จ าลองเส้นทางการจดัส่งสินคา้ วิธีการหาค าตอบดว้ยไมโครซอฟท์เอ็ก

เซล โซลเวอร์ กบัวิธีแบบใช้เส้นทาง Google Map พบว่า ตารางท่ี 1 

ผลลพัธ์ท่ีได้วิธีแบบใช้เส้นทาง Google Map ให้เส้นทางท่ีมีระยะทาง

รวมสั้นกวา่วิธีการหาค าตอบดว้ยไมโครซอฟทเ์อก็เซล โซลเวอร์ รวมทั้ง

อตัราส้ินเปลืองน ้ ามนัเช้ือเพลิง, ระยะเวลาในการขนส่งสินคา้ โดยวิธี

แบบใช้เส้นทาง Google Map มีระยะทางรวม 109 กิโลเมตร เม่ือ

ปรับปรุงเส้นทางโดยวิธีหาค าตอบด้วยไมโครซอฟท์เอ็กเซล โซลเวอร์  

มีระยะทางรวม 123.2 กิโลเมตร, อตัราส้ินเปลืองน ้ ามนัเช้ือเพลิงวิธีแบบ

ใช้เส้นทาง Google Map มีอตัราส้ินเปลืองรวม 275 บาท เม่ือปรับปรุง

อตัราส้ินเปลืองน ้ ามนัเช้ือเพลิงโดยวิธีหาค าตอบด้วยไมโครซอฟทเ์อ็ก

เซล โซลเวอร์ มีอตัราส้ินเปลืองรวม 311 บาท และระยะเวลาในการ

ขนส่งสินคา้วิธีแบบใชเ้ส้นทาง Google Map เวลารวม 4 ชัว่โมง 04 นาที 

เ ม่ือปรับปรุงระยะเวลาในการขนส่งสินค้าโดยวิธีหาค าตอบด้วย

ไมโครซอฟทเ์อก็เซล โซลเวอร์ เวลารวม 3 ชัว่โมง 30 นาที โดยมีผลต่าง
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ระยะทาง 14.2 กิโลเมตร, อตัราส้ินเปลืองน ้ ามนัเช้ือเพลิง 56 บาท และ

ระยะเวลาในการขนส่งสินคา้ต่างกนั 34 นาที 

ตารางท่ี 2 ผลลพัธ์ท่ีไดวิ้ธีการหาค าตอบดว้ยไมโครซอฟทเ์อ็กเซล โซล

เวอร์ ให้เส้นทางท่ีมีระยะทางรวมสั้ นกว่าวิธีแบบใช้เส้นทาง Google 

Map รวมทั้งอตัราส้ินเปลืองน ้ ามนัเช้ือเพลิง, ระยะเวลาในการขนส่ง

สินค้า โดยวิธีแบบใช้เส้นทาง Google Map มีระยะทางรวม 168 

กิโลเมตร เม่ือปรับปรุงเส้นทางโดยวิธีหาค าตอบดว้ยไมโครซอฟท์เอ็ก

เซล โซลเวอร์  มีระยะทางรวม 116.6 กิโลเมตร, อตัราส้ินเปลืองน ้ ามนั

เช้ือเพลิงวิธีแบบใช้เส้นทาง Google Map มีอตัราส้ินเปลืองรวม 424 

บาท เม่ือปรับปรุงอตัราส้ินเปลืองน ้ ามนัเช้ือเพลิงโดยวิธีหาค าตอบดว้ย

ไมโครซอฟท์เอ็กเซล โซลเวอร์ มีอัตราส้ินเปลืองรวม 295 บาท และ

ระยะเวลาในการขนส่งสินคา้วิธีแบบใช้เส้นทาง Google Map เวลารวม 

4 ชั่วโมง 51 นาที เม่ือปรับปรุงระยะเวลาในการขนส่งสินคา้โดยวิธีหา

ค าตอบดว้ยไมโครซอฟทเ์อ็กเซล โซลเวอร์ เวลารวม 3 ชัว่โมง 22 นาที 

โดยมีผลต่างระยะทาง 51.4 กิโลเมตร, อตัราส้ินเปลืองน ้ ามนัเช้ือเพลิง 

129 บาท และระยะเวลาในการขนส่งสินคา้ต่างกนั 1 ชัว่โมง 29 นาที 

6.2 อภปิรายผลการวจิัย  

จากการศึกษาพบว่าพนักงานขบัรถขนส่งสินคา้สามารถน า

ผลงานวิจยัน าไปใช้ประโยชน์ ทางด้านในการศึกษานอกจากการท่ีจะ

สามารถลดระยะทางในการขนส่งและลดต้นทุนค่าเช้ือเพลิงในการ

ขนส่งสินคา้ไดแ้ลว้ยงัพบว่า  สามารถประหยดัเวลาในการขนส่งสินคา้

ได ้อนัเน่ืองมาจากการเดินทางท่ีดีมีระยะทางท่ีสั้นลง ท าให้ระยะเวลาท่ี

อยู่บนทอ้งถนนในการขนส่งสินคา้น้อยลงไปด้วย ท าให้เม่ือพนักงาน

ขนส่งน าส่งสินค้า ส่งให้ลูกค้าครบแล้วกลับมายงับริษทัได้แล้วข้ึน 

พนักงานสามารถน าส่งสินค้าไปให้กับลูกค้าเพ่ิมอีกได้อีก ซ่ึงท าให้

สามารถลดระยะเวลาขนส่งและลดปริมาณรถลงได ้

   เน่ืองจากเป็นปัญหาท่ีมีขนาดไม่ใหญ่ และตอ้งการค าตอบท่ี

มีความละเอียดมาก ผูวิ้จยัเลือกวิธีปัญหาการเดินทางของพนกังานขนส่ง

โดยใช้เคร่ืองมือโซลเวอร์ในไมโครซอฟท์เอ็กเซล นอกจากน้ีวิธีการ

ดังกล่าวย ังสามารถประมวลผลได้อย่างรวดเร็ว และใช้งานอย่าง

แพร่หลาย ผูวิ้จยัได้ดดัแปลงสมการทางคณิตศาสตร์ให้สอดคล้องกับ

ปัญหาการเดินทางของพนกังานขนส่ง แล้วพิสูจน์ให้ เห็นว่าสอดคลอ้ง

กบัพารามิเตอร์ในเคร่ืองมือโซลเวอร์ และสร้างแผ่นค านวณในเอ็กเซล 

เพ่ือให้ป้อน ขอ้มูลให้เคร่ืองมือโซลเวอร์ประมวลผล เน่ืองจากเป็นการ

หาค่าโดยการประมาณ หลังจากการใช้วิธีปัญหาการเดินทางของ

พนกังานขนส่งโดยใชเ้คร่ืองมือโซลเวอร์ในไมโครซอฟทเ์อ็กเซล ท าให้

มีค่าลดลง ซ่ึงเป็นไปตามวตัถุประสงคท่ี์ก าหนดให้ปรับปรุงเส้นทางใน

การให้บริการลูกคา้ของ พนักงานขนส่งเพ่ือให้มีระยะทางท่ีสั้ นท่ีสุด 

ตามเง่ือนไขท่ีก าหนด  

7. ข้อเสนอแนะ 

7.1 ข้อเสนอแนะจากการวจิัย   

ในการจัดเส้นทางขนส่งสินค้าทางบริษัทควรพิจารณานาเอา

ระบบการค านวณเส้นทางมาใช้เน่ืองจากเป็นระบบท่ีมีประสิทธิภาพใน

การค านวณหาระยะทางท่ีสามารถลดตน้ทุน ดีกว่าเส้นทางการขนส่ง

สินคา้เดิมของพนกังานขบัรถในปัจจุบนั 

7.2 ข้อเสนอแนะส าหรับการวจิัยคร้ังต่อไป  

         ในการจดัเส้นทางขนส่งสินคา้ทางบริษทัควรมีการบนัทึกขอ้มูล

ของลูกค้า สถานท่ีจดัส่งให้ชัดเจน ระยะทางการขนส่ง เพ่ือท่ีจะได้มี

ขอ้มูลยอ้นหลงัท่ีชดัเจนและน าไปเป็นขอ้มูลส าหรับใชใ้นคร้ังต่อไป 
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บทคดัย่อ 

บทความน้ีผูวิ้จยัไดศึ้กษาและทดสอบเปรียบเทียบประสิทธิภาพเฟือง

ทา้ยในรถยนต์ 3 แบบ ได้แก่ เฟืองท้ายแบบธรรมดา, เฟืองท้ายแบบลิมิ

เตด็สลิป และ เฟืองทา้ยแบบด๊ิฟล็อก  โดยผูวิ้จยัไดด้าํเนินการทดสอบเฟือง

ทา้ยตามกรณีไดแ้ก่ ทดสอบทางลาดชนัและทดสอบทางเนินสลบัมีการจบั

เวลาในแต่ละอุปสรรคในการทดสอบเพ่ือนาํผลการทดสอบมาวิเคราะห์

เป็นขอ้มูลในงานวิจยัดงักล่าว  ซ่ึงการทดสอบพบว่าเฟืองทา้ยแบบด๊ิฟล็อก

ท่ี ผ่ าน อุ ป ส รรค ทั้ งก ารท ด ส อ บ ท างล าด ชัน แ ล ะท างเนิ น ส ลับ มี

ประสิทธิภาพดีกว่าเฟืองทา้ยแบบลิมิเต็ดสลิปและเฟืองทา้ยแบบธรรมดา  

โดยจากการทดสอบทางลาดชันและการทดสอบทางเนินสลบัอยา่งละ 3 

รอบเฟืองทา้ยแบบดีฟล็อกจะมีประสิทธิภาพผ่านการทดสอบทั้ง 3 รอบ

ของการทดสอบทั้งทางลาดชนัและทางเนินสลบั 

คาํสําคญั: เฟืองทา้ย, ลิมิเตด็สลิป และ ด๊ิฟล็อก 

Abstract 

This article has studied and compared the performance of 3 

different differentials in automobile: the conventional differential, the 

limited slip differential, and the diff-lock differential. The researcher 

conducted the tests, including the slope test and the hill test. There is a 

timer for each test. From the test results, it was found that the automobile 

with a diff-lock differential provides better performance than the 

conventional differential and the limited slip differential when compared 

to the test results of slope tests and the hill test. The automobile with a 

diff-lock differential when performing the slope test and the hill test, 

alternating 3 rounds each, was found to be effective in all 3 rounds. 

Keywords:  differential, limited slip, diff-lock  

 

1. ข้อมูลทัว่ไป 

ในปัจจุบันระบบส่งกําลังยานพาหนะขบัเคล่ือนด้วยเฟืองท้ายจะ

ประกอบด้วยกัน 3 ลักษณะอนัได้แก่ เฟืองท้ายแบบธรรมดา เฟืองท้าย

แบบลิมิเต็ดสลิป และเฟืองท้ายแบบดิฟล็อก  โดยแต่ละแบบจะให้การ

ตอบสนองท่ีแตกต่างกนัออกไปตามประสิทธิภาพในการใชง้านแต่ในการ

ใช้งานของระบบเฟืองทา้ยจะตอบสนองและเพ่ิมประสิทธิภาพในการว่ิง

บนทอ้งถนนไม่วา่จะหลุม บ่อ โคลน หรือทรายทุกการขบัเคล่ือนเฟืองทา้ย

จะต้องแสดงประสิทธิภาพในการทาํงาน  [1] การศึกษาการทาํงานของ

เฟืองท้ายลิมิเต็ดสลิปเพ่ือให้เกิดความเขา้ใจและพฒันาการทาํงานต่าง ๆ 

ของโครงสร้างระบบเฟืองท้ายให้มีประสิทธิภาพของแรงบิดท่ีดีข้ึน [2] 

การศึกษาชุดส่ือการเรียนรู้ระบบเฟืองทา้ยเพ่ือพฒันาและคิดคน้ให้ทนัตาม

ยคุสมยัและเพ่ือให้นักศึกษาได้เขา้ใจในการพฒันาระบบเฟืองทา้ยต่อไป 

[3] ไดส้ร้างชุดสาธิตระบบเฟืองทา้แบบธรรมดาโดยเพ่ือให้นักศึกษาได้มี

ทกัษะในการประกอบชุดเฟืองท้ายและหลกัการทาํงานเพ่ือให้ตรงตาม

วตัถุประสงคแ์ละแกไ้ขปรับปรุงระบบเฟืองทา้ยให้มีประสิทธิภาพในคร้ัง

ต่อไป  

ดงันั้นผูวิ้จยัจึงไดศึ้กษาการเปรียบเทียบหลกัการทาํงานของเฟืองทา้ย

ทั้ง 3 แบบ ไดแ้ก่ แบบธรรมดา แบบลิมิเต็ดสลิป และแบบด๊ิปล็อกเพ่ือให้

ได้ข้อมูลและทราบถึงประสิทธิภาพการทาํงานท่ีเง่ือนไขแตกต่างกัน

ออกไปและนาํมาพฒันาเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพท่ีดีข้ึน 
 

2. วธีิดาํเนินงานวจิยั 

งานวิจยัน้ีได้ทาํการศึกษาโดยการเปรียบเทียบประสิทธิภาพของ

ระบบเฟืองท้ายรถยนต์ในการทดสอบเฟืองท้ายแบบธรรมดา แบบลิมิ

เต็ดสลิปและแบบด๊ิฟล็อก  โดยใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการ

ทดสอบในสถานการณ์ข้ึนทางลาดชันท่ีความสูง 30 องศาและทางแบบมี

เนินสลบัทางเรียบโดยมีการใช้รถท่ีมีเฟืองทา้ยแต่ละแบบในการทดสอบ 

และจบัเวลาในระยะทางในการทดสอบ 100 เมตร  ซ่ึงนําข้อมูลท่ีได้มา

วิเคราะห์ เพ่ือพฒันาระบบของเฟืองท้ายในอนาคต  การขบัเคล่ือนของ

เฟืองทา้ยแต่ละแบบจะเป็นการศึกษาและนาํไปพฒันาจากระบบเดิมให้มี

ประสิทธิภาพท่ีดียิ่งข้ึน  โดยกระบวนการพฒันาคร้ังต่อไปจะใชโ้ปรแกรม

คอมพิวเตอร์สาํเร็จรูปมาเป็นตวัช่วยในการวิเคราะห์ควบคู่กบัการทดลอง 

เพ่ือให้มีความน่าเช่ือถือและเพ่ือเป็นการตรวจสอบระบบในการนํามา

ปรับปรุง พฒันาต่อไป 

การกาํหนดการทดสอบประสิทธิภาพของเฟืองทา้ยแต่ละแบบจะเก็บ

รวบรวมขอ้มูลตามสถานการณ์ท่ีจาํลองไวอ้นัได้แก่ (1) ทางลาดชัน 30 

องศาด้วยระยะทาง 100 เมตร  (2) ทางเรียบสลับเนินด้วยระยะทาง 100 
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เมตร  โดยรถท่ีใช้ในการทดสอบเฟืองจะเป็นแบบธรรมดา, แบบลิมิ

เตด็สลิป และแบบด๊ิฟล็อก 

 

 
 

รูปที่ 1  เฟืองทา้ยแบบธรรมดา [4] 
 

 
 

รูปที่ 2  เฟืองทา้ยแบบลิมิเตด็สลิป  [4] 

 

 
 

รูปที่ 3  เฟืองทา้ยแบบดีฟล็อก  [4] 

 

3. อภิปรายผลการทดลอง 

ผลการศึกษาการวิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการ

ทาํงานของระบบเฟืองทา้ยรถยนตท์ั้ง 3 แบบ ไดแ้ก่ เฟืองทา้ยแบบธรรมดา 

เฟืองท้ายแบบลิมิเต็ดสลิปและเฟืองท้ายแบบด๊ิฟล็อก  โดยพบว่าการ

ทดสอบประสิทธิภาพการขบัเคล่ือนของระบบเฟืองทา้ยแบบด๊ิฟล็อกท่ีทาง

ลาดชัน 30 องศาระยะทาง 100 เมตรจะใช้เวลาเฉล่ีย 3 นาทีซ่ึงในกรณี

เดียวกนัการขบัเคล่ือนด้วยเฟืองทา้ยแบบลิมิเต็ดสลิปและเฟืองทา้ยแบบ

ธรรมดาจะไม่สามารถทดสอบผ่านกรณีทางลาดชัน 30 องศาได้และใน

กรณีท่ีสองเป็นทางเนินสลบัทางเรียบระยะทาง 100 เมตรพบว่าระบบเฟือง

ทา้ยแบบด๊ิฟล็อกจะมีประสิทธิภาพในการทาํงานดีท่ีสุดโดยใช้ระยะเวลา

เฉล่ียเท่ากบั 1 นาที โดยเฟืองทา้ยแบบลิมิเต็ดสลิปใช้เวลาเฉล่ียเท่ากบั 4 

นาที และเฟืองทา้ยแบบธรรมดาใชเ้วลาเฉล่ีย 7 นาที 

ตารางที่ 1  การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของระบบเฟืองทา้ยรถยนต ์

สถานการณ์ ธรรมดา ลมิิตเต็ดสลปิ ดฟีลอ็ก 

เวลา ผลทดสอบ เวลา ผลทดสอบ เวลา ผลทดสอบ 

ทางลาดชัน 30 องศา ( 3 นาที) 

รอบที่  1 ไม่ผา่น ไม่ผา่น ผา่น 

รอบที่  2 ไม่ผา่น ไม่ผา่น ผา่น 

รอบที่  3 ไม่ผา่น ไม่ผา่น ผา่น 

ทางเนินสลบัทางเรียบ (1 นาที, 4 นาที และ 7 นาที) 

รอบที่  1 1 ไม่ผา่น 1 ไม่ผา่น 1 ผา่น 

รอบที่  2 4 ไม่ผา่น 4 ผา่น 4 ผา่น 

รอบที่  3 7 ผา่น 7 ผา่น 7 ผา่น 

 

4. สรุปผลการทดลอง 

การศึกษาน้ีเป็นการเปรียบเทียบประสิทธิภาพเฟืองทา้ยทั้ง 3 แบบ

ได้แก่ เฟืองท้ายแบบธรรมดา เฟืองท้ายแบบลิมิเต็ดสลิป และเฟืองท้าย

แบบด๊ิฟล็อก ท่ีสถานการณ์ในการทดสอบแบบทางลาดชนั 30 องศาและ

ทางแบบเนินสลบัทางเรียบ สามารถสรุปไดด้งัน้ี 

1. การทดสอบประสิทธิภาพเฟืองท้ายแบบด๊ิฟล็อกในการส่ง

กาํลงัจะมีประสิทธิภาพท่ีดีโดยผ่านอุปสรรคทั้งทางลาดชนั 30 

องศาและทางเนินสลบัทางเรียบไดอ้ยา่งสะดวกและรวดเร็ว 

2. การทดสอบเฟืองทา้ยแบบลิมิเต็ดสลิปจะให้การตอบสนองใน

การส่งกาํลังท่ีประสิทธิภาพตํ่ากว่าแบบเฟืองด๊ิฟล็อกโดยล้อ

ดา้นซ้ายจะเกิดการหมุนฟรีและในขณะเดียวกนัลอ้ดา้นขวาจะ

หยดุน่ิง  ซ่ึงทาํให้การส่งกาํลงัไปยงัจุดหมายมีประสิทธิภาพท่ี

ชา้กวา่แบบด๊ิฟล็อก 

3. การทดสอบเฟืองทา้ยแบบธรรมดาจะมีประสิทธิภาพในการส่ง

กาํลงัท่ีไม่ดีเน่ืองจากการส่งกาํลงัในเง่ือนไขทั้ง 2 สถานการณ์มี

การส่งกําลังท่ีช้ากว่าเฟืองท้ายแบบด๊ิฟล็อกและแบบลิมิ

เตด็สลิป 

จากการทดสอบและเปรียบเทียบผลจึงพบว่าเฟืองท้ายแบบด๊ิฟล็อกจะ

ให้ผลในการส่งกาํลงัท่ีดีท่ีสุดโดยเหมาะกบัพ้ืนท่ีท่ีเป็นลาดชันและพ้ืนท่ี

เป็นสลบัทางเรียบ 
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การประเมินประสิทธิภาพการฆ่าเช้ือโรคด้วยเคร่ืองผลติก๊าซโอโซนแบบพกพาเชิงพาณิชย์ท่ีใช้ภายในอาคาร 

Disinfection Efficiency Evaluation of Commercial Portable Ozone Generator for Buildings 

กนกวรรณ เรืองศิริ   สายัณห์ ฉายวาส   เพชร นันทิวัฒนา และ ปรีชา  กอเจริญ  

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สถาบนัเทคโนโลยีจิตรลดา  kanokwan.rua@cdti.ac.th, 

 
บทคัดย่อ 

บทความน้ีน าเสนอการประเมินประสิทธิภาพการฆ่าเช้ือโรคด้วย
เคร่ืองผลิตก๊าซโอโซนแบบพกพาเชิงพาณิชย์ท่ีเป็นผลิตภัณฑ์ท่ีนิยม
น ามาใชอ้าคารและสถานท่ีเพื่ออบฆ่าเช้ือโรคในช่วงสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโควิด -19 วตัถุประสงค์ของงานวิจัยมีดังน้ี 1) เพ่ือประเมิน
ประสิทธิภาพของการอบฆ่าเช้ือดว้ยเคร่ืองก าเนิดก๊าซโอโซนแบบพกพาท่ี
มีขายเชิงพาณิชยข์นาด 32 กรัม/ชัว่โมง 2) เพื่อประเมินความเหมาะสมของ
เคร่ืองผลิตก๊าซโอโซนแบบพกพาท่ีมีขายเชิงพาณิชย์กับขนาดห้องท่ี        
ใชง้าน วิธีการวิจยัเร่ิมตน้จากน าเคร่ืองเคร่ืองผลิตก๊าซโอโซนแบบพกพา
ขนาด 32 กรัม / ชัว่โมง วางต าแหน่งกลางห้องก าหนดเวลาท างาน 30 นาที  
ตามค าแนะน าของผูผ้ลิต และน าเคร่ืองมือวดัปริมาณก๊าซโอโซนแบบ
พกพาท่ีพัฒนาขึ้ น  โดยใช้เซนเซอร์วัดก๊าซโอโซน ZE14 ของบริษัท 
Winsen ท่ีมีการประมวลผลจากไมโครคอนโทรลเลอร์สามารถแสดงผล
ดว้ยจอ LCD และสามารถบนัทึกค่าลงใน Micro SD card ในรูปแบบของ
ไฟล์  .xlsx ของโปรแกรม Excel ถัดมาก าหนดจุดวางเค ร่ืองมือวัดฯ             
5 ต าแหน่ง จากนั้นน าค่าท่ีบนัทึกมาวิเคราะห์ความเขม้ขน้ของปริมาณก๊าซ
โอโซนแต่ละจุด ผลของการวิจยั พบว่า 1) ประสิทธิภาพของการอบฆ่าเช้ือ
โรคด้วยก๊าซโอโซนแบบพกพาท่ีมีขายเชิงพาณิชยข์นาด 32 กรัม/ชั่วโมง
ทั้ ง 5 ต าแหน่ง อยู่ในเกณฑ์ ท่ีสามารถฆ่าเช้ือโรคได้  ( 2.5 ppm เป็น
ระยะเวลา  5 นาที )  2) ขนาดของห้อง 36 ลูกบาศก์เมตร มีความเหมาะสม
กับ เค ร่ืองผลิ ตก๊ าซโอโซนแบบพกพาท่ีมี ข ายเชิ งพาณิ ชย์ขน าด                  
32 กรัม/ชั่วโมง โดยหากน าไปใช้กับห้องท่ีมีขนาดใหญ่ขึ้ นอาจท าให้
ปริมาณก๊าซไม่เข้มข้นถึงระดับท่ีจะสามารถฆ่าเช้ือโรคได้ ดังเช่นการ
ทดสอบในห้องท่ีมีขนาดพ้ืนท่ีมากขึ้ น ดังนั้นงานวิจัยน้ีสรุปได้ว่าการ
เลือกใชเ้คร่ืองผลิตก๊าซโอโซนแบบพกพาเชิงพาณิชยท่ี์ใช้ภายในอาคารท่ี
เหมาะสมกับขนาดห้องเป็นปัจจัยส าคัญเป็นอย่าง ย่ิง เพ่ือให้การใช้งาน
ส าหรับการฆ่าเช้ือโรคเป็นไปตามมาตรฐานท่ีก าหนด อนัจะท าให้ผูใ้ชง้าน
สามารถน าไปใชไ้ดอ้ยา่งมัน่ใจ และลดความเส่ียงในการติดเช้ือในอนาคต 

 
ค าส าคัญ: การประเมินประสิทธิภาพการฆ่าเช้ือโรค เคร่ืองก าเนิดก๊าซ
โอโซนแบบพกพาเชิงพาณิชย ์

 

Abstract 

This article proposes the efficiency evaluation of the disinfection by 
commercial portable ozone generator generally used in buildings during 
the COVID-19 pandemic. The objectives of this research are (1) to 
evaluate the efficiency of the 32 gram/hour portable ozone generator 
available in the market; and (2) to determine its capacity. The generator 
was placed in the middle of a room for 30 minutes following the 
instructions of the manufacturer. Then, the amount of the ozone was 
measured by the developed machine using the Winsen® ZE14 ozone 
sensor. The results were processed by a microcontroller, displayed on the 
LCD, and recorded in the Micro SD card in the .xlsx file of Excel 
Program. After that, the generator was placed in five different points 
before analyzing the intensity of the ozone measured in each point. The 
results revealed that (1) the commercial portable ozone generator, after 
measuring in five points, was efficient to be used for the disinfection (2.5 
ppm in 5 minutes); and (2) the capacity was appropriate for the 12 m2 
room. Using it in larger room reduces its efficiency of disinfection. In 
conclusion, it is crucial to select the generator by considering its capacity 
and the size of the room for the highest efficiency according to the 
standards. The generator can be used assuredly and efficiently to 
disinfect and reduce the risk of infection.  

Keywords:  disinfection efficiency evaluation, commercial portable 
ozone generator 

1. บทน า 
ในช่วงสถานการณ์ฉุกเฉินของการแพร่ระบาดโรค COVID -19 ยงัคง

มีผูไ้ด้รับการแพร่เช้ือเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเน่ืองจากการสัมผสัเช้ือบนพ้ืนผิว
หรือส่ิงของตามสถานท่ีต่างๆ ผ่านการไอหรือจามของผูป่้วย [1] โดยเช้ือ
โรคนั้ นสามารถด ารงชีวิตอยู่ได้หลายชั่วโมงจนถึงหลายวนัขึ้ นอยู่กับ
สภาพแวดลอ้ม [2] โดยกลุ่มผูติ้ดเช้ือส่วนใหญ่มาจากแหล่งชุมชนท่ีมีความ
เส่ียง เช่น สถานท่ีท างาน สถานศึกษา ท่ีพกัอาศัย ฯลฯ ส าหรับวิธีการท่ี
น ามาใช้ในการฆ่าเช้ือโรคจากสถานท่ีแออดัต่างๆ ไดแ้ก่ น าปฏิกิริยาทาง
เคมี วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีท่ีมีอยู่จ  านวนมากมาใช้ในการฆ่าเช้ือโรค 
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ไดแ้ก่ การใชรั้งสีอลัตราไวโอเลตหรือรังสียูวี (Ultraviolet radiation, UV) โดย
การใชย้า่นความยาวคลื่นกลุ่ม UV-C และก๊าซโอโซนในการฆ่าเช้ือโรค [3]  

การใชก้๊าซโอโซนเป็นอีกวิธีการหน่ึงท่ีเป็นท่ีนิยมเน่ืองจากสามารถ
ก าจัดเช้ือโรคยบัยั้งและท าลายการเจริญเติบโตของเช้ือโรคต่างๆ เช่น     
เช้ือรา ไวรัส แบคทีเรียท่ีแปลกปลอมมากบัอากาศ อีกทั้งเป็นกระบวนการ
ท่ีไม่มีสารตกคา้ง (non-residual) ดังนั้นหลงัการใช้โอโซนจึงไม่มีสารเคมีท่ี
ก่อให้เกิดผลกระทบด้านสุขภาพ[4] ซ่ึงในปัจจุบนัได้มีผลิตภัณฑ์ท่ีผลิต
ก๊าซโอโซนเป็นจ านวนมากหลายหลายย่ีห้อและมีปริมาณความเขม้ขน้ของ
ก๊าซโอโซนแตกต่างกัน ผูใ้ช้งานสามารถเลือกซ้ือได้ตามความตอ้งการ 
จากการแนะน าข้อมูลของบริษัทผูผ้ลิต ซ่ึงในการใช้งานจริงไม่สามารถ
ทราบไดถ้ึงการกระจายของก๊าซโอโซนท าให้ผูใ้ช้งานขาดความมัน่ใจใน
การฆ่าเช้ือโรค  

จากแนวคิดดังกล่าว ทางคณะผู ้วิจัยได้มีแนวคิดในการประเมิน
ประสิทธิภาพการฆ่าเช้ือโรคด้วยเคร่ืองผลิตก๊าซโอโซนแบบพกพาเชิง
พาณิชยท่ี์ใชภ้ายในอาคาร องค์กร สถานศึกษา รวมถึงสถานท่ีต่างๆ อย่าง
มัน่ใจ และลดความเส่ียงในการแพร่ระบาดของการติดเช้ือ 

2. วิธีการด าเนินงานวิจัย 

2.1 การอบฆ่าเช้ือโรคด้วยก๊าซโอโซน 
ก๊าซโอโซนในการฆ่าเช้ือโรคส าหรับก๊าซโอโซนเป็นสารท่ีมี

คุณสมบติัเป็นตวัออกซิไดส์อยา่งแรงใชห้ลกัการน าอิเลก็ตรอนออกจากตวั
ท าปฏิกิริยาอ่ืน ๆ ในระหว่างการเกิดปฏิกิริยารีดอกซ์ โดยปกติแลว้ก๊าซ
โอโซนจะเป็นอนัตรายต่อสุขภาพหากมีการสูดดมหรือสัมผสัก๊าซโอโซน
ท่ีมีค่าความเขม้ขน้สูงโดยตรงแต่ถา้หากมีการควบคุมปริมาณท่ีเหมาะสม
และท าตามขั้นตอนท่ีถูกตอ้งจะสามารถน ามาใช้ในการก าจดัเช้ือโรคใน
อากาศและบนพ้ืนผิวไดโ้ดยไม่เกิดผลกระทบต่อร่างกาย เน่ืองจากหลงัใช้
ก๊าซโอโซนอบฆ่าเช้ือโรคแลว้ส่ิงท่ีเหลืออยู่จะเป็นก๊าซออกซิเจนเท่านั้นจะ
ไม่มีสารเคมีตกคา้งอีกทั้งใช้ระยะเวลาในการฆ่าเช้ือสั้ นว่าการใช้รังสียูวี
หลายเท่า โดยค่าความเขม้ขน้ของก๊าซโอโซนท่ีสามารถฆ่าเช้ือโรคไดต้อ้ง
มีความเข้มข้นอย่างน้อย 0.5 - 2.5 ppm (part per million หรือจ านวนส่วนใน
หน่ึงลา้นส่วน) [5]  ซ่ึงใชร้ะยะเวลาการฆ่าเช้ือโรคประมาณ 5 นาที ส าหรับ
กรณีท่ีใชใ้นการฆ่าเช้ือแบคทีเรียตอ้งใชเ้วลานานขึ้น ส าหรับการวิจยัคร้ังน้ี
ไดเ้ลือกตวัอยา่งเคร่ืองผลิตก๊าซโอโซนท่ีมีค่าความเขม้ขน้ของก๊าซโอโซน 
32 กรัม / ชัว่โมง ท่ีมีขายเชิงพาณิชยด์งัรูปท่ี 1 

 

 
รูปท่ี 1 เคร่ืองผลิตก๊าซโอโซนเชิงพาณิชยท่ี์ใชใ้นการทดสอบ 

2.2 การออกแบบและพัฒนาเคร่ืองวัดปริมาณความเข้มข้น   
ของก๊าซโอโซนแบบพกพา 
การออกแบบและจดัท าโครงสร้างเคร่ืองวดัปริมาณความเขม้ขน้ของ

ก๊าซโอโซนแบบพกพาท าจากวสัดุ PVC ท่ีไม่ลามไฟ สะดวก ทนต่อการใช้
งานตัวเค ร่ืองมีขนาดกว้าง 11 ซม. ยาว 18 ซม. และสูง 3 .5  ซม.             
แสดงดงัรูปท่ี 2   

         
รูปท่ี 2 โครงสร้างของเคร่ืองวดัความเขม้ขน้ของก๊าซโอโซน 

 

 เคร่ืองมือวัดฯ ท่ีพัฒนาขึ้ นมีกรอบแนวคิดดังรูปท่ี 3 มีหลักการ
ท างานเร่ิมตน้จากภาครับใชเ้ซนเซอร์วดัก๊าซโอโซนใช ้ZE14-03 ของบริษทั 
Zhengzhou Winsen Electronics Technology เซนเซอร์น้ีใชห้ลกัการ electrochemical 

(ไฟฟ้าเคมี) โดยพฒันาให้ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงค่าความเขม้ข้น
ของก๊าซโอโซนในอากาศ และเช่ือมต่อไปยงัวงจรอิเล็กทรอนิกส์เพ่ือให้
เปลี่ยนแปลงแรงดันตามการเปลี่ยนแปลงความเข้มข้นของก๊าซ และยงั
สามารถเลือกการเช่ือมต่อไปยงัไมโครคอนโทรลเลอร์เพื่อประมวลผลดว้ย
การส่ือสารอนุกรม (Universal Asynchronous Receiver and Transmitter; UART) 

สามารถท าการวดัได้ในย่าน  0-100 ppm ความละเอียดของการวดั 0.1 ppm 
ส าหรับดา้นการแสดผล ตวัเคร่ืองฯ มีการแสดงค่าปริมาณของก๊าซโอโซน 
วนัและเวลา ท่ีหน้าจอแอลซีดี (LCD) และมีการเก็บค่าอุณหภูมินั้นเขา้ท่ี 
Micro SD card เป็นไฟล์ในรูปแบบของไฟล์ .xlsx ของโปรแกรม Excel ท่ี
สะดวกต่อการน ามาพลอ็ตกราฟให้ง่ายต่อการวิเคราะห์ค่า 

 

 
รูปท่ี 3 กรอบแนวคิดของเคร่ืองวดัความเขม้ขน้ของก๊าซโอโซน 

 

2.3 การก าหนดต าแหน่งของการวัดความเข้มข้นของปริมาณ
ก๊าซโอโซน 
วิธีการประเมินประสิทธิภาพเพ่ือวดัการกระจายของก๊าซโอโซนได้

ทดสอบภายในห้องท่ีมีขนาด 36 ลูกบาศก์เมตร โดยเลือกใชเ้คร่ืองก าเนิด
โอโซนมีคุณสมบัติปล่อยก๊าซโอโซนได้ 32 กรัม/ชั่วโมง โดยก าหนด
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ต าแหน่งจุดวดัก๊าซโอโซนทั้งหมด 5 ต าแหน่ง  จากได้นั้นท าการทดสอบ
เปิดเคร่ืองก าเนิดก๊าซโอโซนเป็นระยะเวลาการท างาน 30 นาทีแสดง
ต าแหน่งการวดัก๊าซโอโซนดงัรูปท่ี 4  

 

 
รูปท่ี 4 ต าแหน่งของการวดัความเขม้ขน้ของปริมาณก๊าซโอโซน 

3. ผลการวิจัยและการอภิปราย 
3.1 ประสิทธภิาพของการฆ่าเช้ือโรคด้วยโอโซน (ต าแหน่ง 1) 

ค่าท่ีวดัได้ปริมาณความเข้มขน้ของก๊าซโอโซนจากเคร่ืองมือวดัท่ี
พัฒนาขึ้ นฯ ในต าแหน่งท่ี 1 แสดงดังรูปท่ี 5 พบว่า ค่าท่ีปริมาณความ
เข้มข้นของก๊าซโอโซนเร่ิมอยู่ในเกณฑ์ท่ีสามารถฆ่าเช้ือโรคได้ในช่วง
ประมาณนาทีท่ี 11 นาที เป็นตน้ไป  

 
รูปท่ี 5  ค่าประสิทธิภาพของการฆ่าเช้ือโรคท่ีต าแหน่งท่ี 1 

 

3.2 ประสิทธิภาพของการฆ่าเช้ือโรคด้วยโอโซน (ต าแหน่ง 2) 
ค่าท่ีวดัได้ปริมาณความเข้มขน้ของก๊าซโอโซนจากเคร่ืองมือวดัท่ี

พฒันาขึ้นฯ ในต าแหน่งท่ี 2 แสดงดงัรูปท่ี 6 พบว่าค่าท่ีปริมาณความเขม้ขน้
ของก๊าซโอโซนเร่ิมอยู่ในเกณฑ์ท่ีสามารถฆ่าเช้ือโรคได้ในช่วงประมาณ
นาทีท่ี 10 นาที เป็นตน้ไป  

 
รูปท่ี 6  ค่าประสิทธิภาพของการฆ่าเช้ือโรคท่ีต าแหน่งท่ี 2 

3.3 ประสิทธิภาพของการฆ่าเช้ือโรคด้วยโอโซน (ต าแหน่ง 3) 
ค่าท่ีวดัได้ปริมาณความเข้มขน้ของก๊าซโอโซนจากเคร่ืองมือวดัท่ี

พัฒนาขึ้ นฯ ในต าแหน่งท่ี 3 แสดงดังรูปท่ี 7  พบว่าค่าท่ีปริมาณความ
เข้มข้นของก๊าซโอโซนเร่ิมอยู่ในเกณฑ์ท่ีสามารถฆ่าเช้ือโรคได้ในช่วง
ประมาณนาทีท่ี 12 นาที เป็นตน้ไป 

 
รูปท่ี 7  ค่าประสิทธิภาพของการฆ่าเช้ือโรคท่ีต าแหน่งท่ี 3 

 

3.4 ประสิทธิภาพของการฆ่าเช้ือโรคด้วยโอโซน (ต าแหน่ง 4) 
ค่าท่ีวดัได้ปริมาณความเข้มขน้ของก๊าซโอโซนจากเคร่ืองมือวดัท่ี

พัฒนาขึ้ นฯ ในต าแหน่งท่ี 4 แสดงดังรูปท่ี 8  พบว่าค่าท่ีปริมาณความ
เข้มข้นของก๊าซโอโซนเร่ิมอยู่ในเกณฑ์ท่ีสามารถฆ่าเช้ือโรคได้ในช่วง
ประมาณนาทีท่ี 12 นาที เป็นตน้ไป 

 
รูปท่ี 8  ค่าประสิทธิภาพของการฆ่าเช้ือโรคท่ีต าแหน่งท่ี 4 

 

3.5 ประสิทธิภาพของการฆ่าเช้ือโรคด้วยโอโซน (ต าแหน่ง 5) 
ค่าท่ีวดัได้ปริมาณความเข้มขน้ของก๊าซโอโซนจากเคร่ืองมือวดั ท่ี

พัฒนาขึ้ นฯ ในต าแหน่งท่ี 5 แสดงดังรูปท่ี 9 พบว่าค่าท่ีปริมาณความ
เข้มข้นของก๊าซโอโซนเร่ิมอยู่ในเกณฑ์ท่ีสามารถฆ่าเช้ือโรคได้ในช่วง
ประมาณนาทีท่ี 10 นาที เป็นตน้ไป 

 
รูปท่ี 9  ค่าประสิทธิภาพของการฆ่าเช้ือโรคท่ีต าแหน่งท่ี 5 
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3.6 การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของการฆ่าเช้ือโรคด้วย
โอโซนทั้ง 5 จุด 

ค่าท่ีวดัได้ปริมาณความเข้มขน้ของก๊าซโอโซนจากเคร่ืองมือวดัท่ี
พฒันาขึ้นฯ ในต าแหน่งท่ี 1 ถึง ต าแหน่งท่ี 5 ตามล าดับ  แสดงดังรูปท่ี 10 
พบว่าค่าท่ีวดัปริมาณความเขม้ขน้ของก๊าซโอโซนแต่ละจุดมีค่าอยูเ่กณฑ์ท่ี
สามารถฆ่าเช้ือโรคไดทุ้กต าแหน่ง (  2.5 ppm เป็นระยะเวลา  5 นาที)  

 
รูปท่ี 10 ค่าประสิทธิภาพของการฆ่าเช้ือโรคท่ีต าแหน่งท่ี 1 ถึง ต าแหน่งท่ี 5 

 

3.7 การเปรียบเทียบประสิทธภิาพของการฆ่าเช้ือโรคที่ขนาด
ห้องแตกต่างกนั 

ในงานวิจยัน้ีได้มีการเปรียบเทียบประสิทธิภาพของการฆ่าเช้ือโรค
ด้วยเคร่ืองผลิตก๊าซโอโซนด้วยความสามารถในการผลิตก๊าซคงท่ีและ
น ามาใชก้บัห้องท่ีมีพ้ืนท่ีมากท าการทดสอบดว้ยเคร่ืองผลิตก๊าซตวัเดียวกนั 
ท่ีมีการผลิตก๊าซโอโซน 32 กรัม/ชั่วโมง โดยก าหนดห้องทดสอบขนาด    
36 ลูกบาศก์เมตร เทียบกับห้องขนาดใหญ่มากกว่าท่ีขนาด 412.92  
ลูกบาศก์เมตร เพื่อทดสอบขีดความสามารถในการผลิตความเขม้ขน้ของ
ก๊าซโอโซน   เพ่ือประเมินการกระจายของปริมาณก๊าซโอโซนภายในห้อง
ดังรูป ท่ี  11  จากการทดสอบพบว่าค่ าท่ีป ริมาณความเข้มข้นของ            
ก๊าซโอโซนของห้องขนาด 36 ลูกบาศก์เมตร มีค่าปริมาณของก๊าซโอโซน
ประมาณ 3.08  ppm อยู่ใน เกณฑ์ ท่ีก าหนด ( 2.5 ppm เป็นระยะเวลา           
5 นาที ) ส่วนค่าท่ีปริมาณความเข้มข้นของก๊าซโอโซนของห้องขนาด 
412.92  ลูกบาศก์เมตร มีค่าปริมาณของก๊าซโอโซนประมาณ 0.25 ppm ต ่า
กว่าเกณฑ์ท่ีก าหนด ( 2.5 ppm เป็นระยะเวลา  5 นาที ) สาเหตุอนัเน่ือง
มากจากขนาดของห้องมีพ้ืนท่ีมากประกอบกบัก๊าซโอโซนท่ีเกิดขึ้นเป็นคง
สภาวะอยู่ได้ไม่นานจึงท าให้สลายตวักลายเป็นอ็อกซิเจนแทนส่งผลให้
ค่าท่ีวดัไดม้ีปริมาณนอ้ยกว่าเกณฑท่ี์ก าหนด 

 
รูปท่ี 11  การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของการฆ่าเช้ือโรคท่ีขนาดห้องแตกต่างกนั 

4. สรุป 
บทความน้ีน าเสนอการประเมินประสิทธิภาพการฆ่าเช้ือโรคด้วย

เคร่ืองผลิตก๊าซโอโซนแบบพกพาเชิงพาณิชยท่ี์ใช้ภายในอาคารท่ีเป็น
ผลิตภณัฑท่ี์ใชร้ะบบการอบฆ่าเช้ือดว้ยก๊าซโอโซนในปริมาณความเขม้ขน้
สูง ซ่ึงเป็นวิธีการท่ีเป็นนิยมน ามาใช้อาคารและสถานท่ีเพ่ือฆ่าเช้ือโรค
ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด  -19  โดยการประเมิน
ประสิทธิภาพมีการใช้เคร่ืองมือวัดปริมาณก๊าซโอโซนแบบพกพาท่ี
พฒันาขึ้น วิธีการประเมินประสิทธิภาพเพื่อวดัการกระจายของก๊าซโอโซน
ได้ทดสอบภายในห้องท่ีมีขนาด 36 ลูกบาศก์เมตร และขนาดห้อง 412.92  
ลูกบาศก์เมตร โดยเลือกใช้เคร่ืองก าเนิดโอโซนมีคุณสมบัติปล่อยก๊าซ
โอโซนได้  32 กรัม/ชั่วโมง ก าหนดระยะเวลาการท างาน 30 นาที และ
ก าหนดต าแหน่งจุดวดัก๊าซโอโซนทั้งหมด 5 ต าแหน่ง ผลการทดสอบ
ประสิทธิภาพของการวดัปริมาณความเขม้ก๊าซโอโซนทั้ง 5 จุด พบว่าค่าท่ี
วดัได้มีความเข้มข้นของปริมาณก๊าซสูงกว่า   2.5 ppm  นานกว่า 5 นาที    
ท่ีบ่งบอกไดว่้าสามารถฆ่าเช้ือโรคไดทุ้กจุด ท าให้สรุปไดว่้าเคร่ืองผลิตก๊าซ
โอโซนแบบพกพาเชิงพาณิชยท่ี์ใชภ้ายในอาคารสามารถท างานไดต้รงตาม
มาตรฐาน อนัจะท าให้ผูใ้ช้งานน าไปใช้งานภายในอาคารท่ีพกัอาศัยได้
อย่างมัน่ใจและห่างใกลจ้ากเช้ือโรค โดยภาพรวมประสิทธิภาพการเคร่ือง
ผลิตก๊าซโอโซนแบบพกพาเชิงพาณิชย์ขนาด 32 กรัม/ชั่วโมง เหมาะ
ส าหรับใชภ้ายในอาคารท่ีมีขนาดประมาณ 36 ลูกบาศก์เมตร หรือแตกต่าง   
ไม่มากเพ่ือสามารถน าไปใช้เพ่ือให้ประชาชนท่ีไดรั้บผลกระทบจากการ
แพร่ระบาดของโรคอนัจะท าให้ลดความเส่ียงในการติดเช้ือโรคได ้
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บทคดัย่อ 

           การวิจยันี: เป็นการพฒันาเครื<องอบแห้งปูนาแบบควบคุมอุณหภูมิ 

เป็นการศึกษา และวิจยัขึ:นเพื<อช่วยพฒันาเครื<องมือในการประกอบอาชีพ

ให้กบักลุ่มเกษตรกรแปรรูปผลิตภณัฑจ์ากปูนา เพื<อการส่งเสริมอาชีพให้

เกษตรกรนั:นมีรายไดเ้พิ<มขึ:น โดยคณะผูว้ิจยัไดท้ดสอบการทาํงานของ

ระบบ 2 การทดสอบ พบว่า เครื< องอบแห้งปูนาแบบควบคุมอุณหภูมิ 

สามารถทาํงานตามอุณหภูมิที<ตั:งไวไ้ดต้รงตามที<ทดสอบ ซึ< งสามารถแสดง

ผลได้ตามเงื<อนไขที<หน้าจอ LCD และสามารถอบแห้งปูนาสดได้ใน

ปริมาณครั: งละ 1 กิโลกรัม ที<อุณหภูมิ100°C ใชเ้วลาอบแหง้ 15 นาที ดงันั:น 

จากการพฒันางานวิจยันี:  สามารถนาํไปใชใ้นการช่วยแกปั้ญหาดา้นการ

แปรรูปผลิตภณัฑปู์ผงใหก้บักลุ่มเกษตรกรไดอ้ยา่งเกิดประโยชนสู์งสุด 

คาํสําคญั: ควบคุมอุณหภูมิ, ฮีตเตอร์อินฟราเรด, ปูนา 

Abstract 

This research is to develop a temperature-controlled crab drying 

machine as a study and research to assist farmers in developing 

instruments for processing crab goods, hence promoting occupation for 

farmers and increasing their earnings. The researchers conducted two tests 

to ensure the system's functionality. It was discovered that the temperature-

controlled crab drying machine can operate at the specified temperature 

exactly as tested, which can be displayed on the LCD screen according to 

the conditions, and can dry 1 kilogram of fresh crabs at a temperature of 

100°C. It dries in 15 minutes. As a result of the development of this 

research, it can be utilized to assist farmers in resolving challenges 

associated with the processing of crab powder products. 

Keywords:  Temperature control, Infrared Heater, Crab 

1.   บทนํา 
ปูนาจัดว่าเป็นแหล่งอาหารโปรตีนราคาถูก  และหาได้ง่ายใน

ธรรมชาติ เป็นปูที<มีความสําคญัทางเศรษฐกิจสําหรับชาวประมง และ

เกษตรกรรายย่อย เป็นที< รู้จัก และคุน้เคยเป็นอย่างดี ถือได้ว่าเป็นปูที<มี

ความสาํคญัต่อวิถีการดาํรงชีวิตของคนเหล่านั:น นอกจากการขายสดแลว้ 

ยงัสามารถนาํมาใชป้ระโยชน์ไดห้ลากหลาย เช่น ปูเค็ม ปูดอง นํ: าปู ฯลฯ 

เป็นตน้ ปัจจุบนั การจบัปูนาไม่ไดง่้ายเหมือนในอดีต เพราะมีจาํนวนปูใน

ธรรมชาตินอ้ยลงทุกปี เนื<องจากการเปลี<ยนแปลงของสภาพแวดลอ้มทั:งดิน 

นํ: า ตน้ไม ้การใชส้ารเคมีเพื<อฆ่าแมลงและกาํจดัศตัรูพืช และการใชปุ๋้ยเคมี 

[1] จึงทาํใหส่้งผลกระทบต่อระบบนิเวศของปูนาในธรรมชาติ  

คณะผูว้ิจยัไดส้าํรวจขอ้มูลการเพาะเลี:ยงปูนา และไดเ้ลือกพื:นที<ศูนย์

การเรียนรู้เพาะพนัธ์ุปูนาระบบออแกนิคส์ ตาํบลห้วยนํ: าหอม อาํเภอ

ลาดยาว จงัหวดันครสวรรค ์โดยเกษตรกรในพื:นที<ไดร้วมกลุ่มกนัเขา้ร่วม

พฒันาอาชีพเกษตรกรรม และร่วมกันเพาะพนัธ์ุปูนาไวเ้พื<อเสริมสร้าง

รายได ้และอนุรักษพ์นัธ์ุปูนาไว ้โดยเลี:ยงดว้ยวิธีการทางธรรมชาติ ในการ

ใหปู้นาหากินเอง และขยายพนัธ์ุในพื:นที<ธรรมชาติที<ทางศูนยก์ารเรียนรู้ได้

จดัเตรียมไว ้เมื<อปูนาที<เพาะเลี: ยงไวมี้อายุเหมาะสมต่อการจาํหน่าย ทาง

กลุ่มเกษตรกรจะนาํมาแปรรูปเป็นผลิตภณัฑ์อาหารแปรรูปจากปูนาได้

อยา่งหลากหลาย เช่น นํ: าพริกปูนา คุกกี: ปูนา ปูนาผง ฯลฯ เป็นตน้ ซึ< งจาก

การสาํรวจและสอบถามขอ้มูลดา้นผลิตภณัฑ ์กลุ่มเกษตรกรไดอ้ธิบายถึง

ปัญหาดา้นการแปรรูปปูนาแบบผง เนื<องจากกระบวนการทาํปูนาผงนั:น

จะตอ้งนาํปูนายา่งกบัไฟจนกระทั<งสุก แลว้นาํไปบดใหล้ะเอียด แต่การยา่ง

ไฟนั: นอุณหภูมิมักไม่คงที<  เนื<องด้วยเกษตรกรใช้การย่างบนตะแกรง 

บางครั: งอุณหภูมิที<ใช้ไม่เพียงพอต่อการสุกของปูนา ทาํให้ตวัปูนาที<อยู่

ระหว่างรอการบดละเอียดนั:นเกิดเป็นเชื:อรา หรือเน่าเสียไดท้าํให้สูญเสีย

ตน้ทุน และเวลาในการทาํงาน อีกทั:งผลิตภณัฑไ์ม่สามารถจดัจาํหน่ายได ้
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ผลจากการสาํรวจ และสัมภาษณ์เกษตรกร คณะผูว้ิจยัจึงไดน้าํขอ้มูล

มาสรุปเพื<อหาทางแกไ้ขปัญหาร่วมกนั จึงเกิดเป็นแนวคิดในการพฒันา

เครื<องอบแห้งปูนาแบบควบคุมอุณหภูมิ ที<สามารถอบแห้งปูนาสดไดใ้น

ระยะเวลาที<ผูใ้ชง้านกาํหนด ปรับตั:งอุณหภูมิได ้และใชก้ารแผ่รังสีความ

ร้อนจากฮีตเตอร์ที<สามารถทาํให้ปูนาสุก และแห้งพร้อมสู่กระบวนการ

บดละเอียดต่อไป อีกทั:งยงัใชร้ะยะเวลาอบแหง้นอ้ยลงกวา่แบบยา่งไฟดว้ย

วิธีดั: งเดิม ปูนามีความสะอาดไม่สัมผสักบัเขม่าควนั เหมาะสําหรับการ

นาํไปแปรรูปผลิตภณัฑอ์าหารต่อไป  
 

2.  วตัถุประสงค์ของการวจิยั 

2.1 เพื<อพฒันาเครื<องอบแหง้ปูนาแบบควบคุมอุณหภูมิ 

2.2 เพื<อทดสอบการทํางานของเครื< องอบแห้งปูนาแบบควบคุม

อุณหภูมิ 

3.  วรรณกรรมที=เกี=ยวข้อง 

3.1  เครืGองควบคุมอณุหภูม ิ

เครื<องควบคุมอุณหูมิ ทาํหนา้ที<ในการประมวลผลสัญญาณอินพุตจาก

เซ็นเซอร์วดัอุณหภูมิ และสั<งงานเอาทพ์ุต เพื<อไปควบคุมอุปกรณ์ที<ในการ

เพิ<มหรือลดอุณภูมิอีกที โดยกระบวนการควบคุมนั:นมีดว้ยกนัหลากหลาย

รูปแบบ เช่น ON-OFF Control, PID Control, Fuzzy Logic Control โดยการ

ทาํงาน คือ จะมีหวัวดัอุณหภูมิ หรือ Temperature Sensor โดย Temperature 

Controller นั:น จะทาํงานโดยอาศยัองคป์ระกอบดว้ยกนัอยู ่3 ส่วน คือ ส่วน

อินพุต  ( Input) , ส่วนประมวลผล  (Processing) และ  ส่วนสุดท้ายคือ 

เอาท์พุต  (Output) [2] เค รื< องควบคุมอุณหภูมิแบบดิจิตอล  (Digital 

Temperature Controller) การควบคุมอุณหภูมิแบบที<นิยมที< สุด มีหลาย

ขนาดให้เลือกติดตั: งแบบยึดหน้าตู  ้พร้อมเอาท์พุตควบคุมการทาํงานที<

หลากหลาย ในบางรุ่นสามารถโปรแกรมไดด้ว้ย มีการแสดงผลการทาํงาน

เป็นตวัเลข LED 7-Segment มองเห็นไดง่้ายและคมชดั ควบคุมการทาํงาน

แบบ ON-OFF หรือ PID Control ซึ< งสามารถใชว้ิธีการ Auto-Tuning หรือ 

Manual ปรับตั:งค่า ช่วยใหป้ระหยดัเวลาในการทาํงานไดดี้ [3] 

 
รูปที& 1 เครื&องควบคุมอุณหูมิแบบดิจิตอล 

3.2 ฮีตเตอร์อนิฟราเรด 

 ฮีตเตอร์เป็นอุปกรณ์ทาํความร้อนอุตสาหกรรม มีหลกัการทาํงานคือ 

เมื<อมีกระแสไหลผา่นลวดตวันาํที<มีค่าความตา้นทานสูง จะทาํใหล้วดตวันาํ

จะร้อนและถ่ายเทความร้อนให้กับโหลด ดังนั: น ลวดตัวนําความร้อน

จะตอ้งมีคุณสมบติัที<ทนความร้อนสูง  ในงานวิจยันี: คณะผูว้ิจยัได้เลือก    

ฮีตเตอร์อินฟราเรด (Infrared Heater) ใชใ้หค้วามร้อนกบัวตัถุโดยไม่สมัผสั

โดยตรง ไม่เหมาะกับวตัถุที<มีลกัษณะมนัวาว เนื<องจากวตัถุมนัวาวจะ

คุณสมบติัสะทอ้นแสงทาํใหไ้ม่สามารถดูดซบัรังสีอินฟราเรดไดอ้ยา่งเตม็ที< 

ใชติ้ดตั:งในเตาอบหรือเหนือคอนเวยเ์ยอร์ได ้[4] การใหค้วามร้อนโดยรังสี

อินฟราเรด เป็นการให้ความร้อนซึ< งถ่ายเทพลงังานโดยการแผ่รังสีไปยงั

วตัถุที<ตอ้งการให้ความร้อนโดยไม่ตอ้งมีตวักลางนําพาความร้อน รังสี

อินฟราเรดเป็นคลื<นยาวที<สามารถให้ความร้อน และทะลุผ่านเขา้ไปใน

อาหารไดม้าก จึงถูกนาํไปประยกุตใ์ชส้าํหรับการอบแหง้อาหารต่าง ๆ [5] 

 
รูปที& 2 ฮีตเตอร์อินฟาเรด (Infrared Heater) 

3.3 ปูนา 

 ปูนาเป็นสัตวน์ํ: าชนิดหนึ<ง ที<กระดองแขง็หุม้ลาํตวั  กระดองมีลกัษณะ

เป็นรูปไข่  มีสีนํ: าตาลดาํ หรือนํ: าตาลม่วง แหล่งที<อยูอ่าศยัของปูนา จะขดุรู

ในทุ่งนา ตามคนันา คนัคู หรือคนัคลอง โดยจะอยูใ่กลบ้ริเวณแหล่งนํ:า และ

แหล่งอาหาร และรูนั:นจะอยูใ่นบริเวณที<นํ: าท่วมไม่ถึง  [6]  การเพาะเลี:ยงปู

นาเป็นวิถีทางหนึ< งที<จะรักษาปูนา ที<อยูคู่่คนไทยมานานให้คงไว ้นอกจาก

อนุรักษาพนัธ์ุแลว้ ชาวบา้นรวมทั:งเกษตรกรยงัมีรายไดเ้สริมนาํมาใชจ่้าย

เลี:ยงครอบครัวไดอี้กดว้ย  นอกจากนี:ยงัสามารถนาํไปทาํอาหารไดอี้กหลาย

อยา่งดว้ยกนั [7] 

 
รูปที& 3 ปูนา 

4.  วธีิการดาํเนินงานวจิยั 

พฒันาเครื<องอบแห้งปูนาแบบควบคุมอุณหภูมิ คณะผูว้ิจยัไดมี้กรอบ

แนวคิด ดงัรูปที< 4 และมีรายละเอียดขั:นตอนในการดาํเนินการวจิยั ดงันี:   

 

 

 

 
 

รูปที& 4 กรอบแนวคิดการพฒันาเครื&องอบแหง้ปูนาแบบควบคุมอุณหภูมิ 

4.1  ออกแบบและสร้างเครืGองอบแห้งปูนาแบบควบคุมอณุหภูม ิ

ในงานวิจยันี: ไดแ้บ่งส่วนการออกแบบของเครื< องอบแห้งปูนาแบบ

ควบคุมอุณหภูมิออกเป็น 2 ส่วน คือ 1) ส่วนโครงสร้าง และ 2) ส่วนระบบ

ควบคุม โดยมีรายละเอียด ดงันี:  

ออกแบบและสร้าง

เครื/องอบแหง้ปูนา

แบบควบคุม

อุณหภูมิ 
 

ทดสอบการทาํงาน

ของเครื/องอบแหง้ 
ปูนาแบบควบคุม

อุณหภูมิ 
 

สรุปผลของ

เครื/องอบแหง้ 
ปูนาแบบควบคุม

อุณหภูมิ 
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4.1.1 ส่วนโครงสร้าง ไดอ้อกแบบถงับรรจุปูนาสดเป็นรูปทรงสี<เหลี<ยม

คางหมูประกอบเขา้ดว้ยกนั 4 ดา้น เป็นภาชนะทรงลึกที<สามารถบรรจุปูนา

สดที<มีนํ: าหนกั 1 กิโลกรัม ทาํดว้ยสแตนเลสสาํหรับอาหาร 304 ที<สามารถ

ทนต่อความร้อนสูงได ้และเหมาะสมกบัการใชเ้ป็นภาชนะใส่อาหาร ติดตั:ง

ฮีตเตอร์ไวด้า้นบนฝาปิดถงับรรจุ และมีเซ็นเซอร์สําหรับวดัอุณหภูมิซึ< ง

ติดตั:งไวภ้ายใน เพื<อใหท้ราบถึงอุณหภูมิขณะอบแหง้แบบเรียลไทม ์มีแท่น

รองถงับรรจุปูนา ที<ประกอบดว้ยชุดบดละเอียดปูนาที<กลุ่มเกษตรกรมีอยู่

ดั: งเดิมแลว้มาเป็นส่วนฐานรอง เมื<อผูใ้ชง้านทาํการอบแห้งตามอุณหภูมิ

และเวลาที<กาํหนดไวแ้ลว้นั:น จะสามารถเปิดลิ:นกลไกส่วนฐานถงับรรจุปู

นา ซึ< งอยู่ติดกบัส่วนบนของแท่นรองถงั ทาํให้เกิดความสะดวกในการ

บดละเอียด และผูใ้ชง้านไม่ตอ้งสมัผสักบัอาหารอีกดว้ย  

 

     
รูปที& 5 โครงสร้างเครื&องอบแหง้ปูนาแบบควบคุมอุณหภูมิ 

 4.1.2 ส่วนระบบควบคุม รูปแบบการทาํงานของเครื<องอบแห้งปูนา

แบบควบคุมอุณหภูมิ เริ<มจากกดให้สวิตช์สั<งการทาํงานไปยงัตวัควบคุม

อุณหภูมิ ถา้อุณหภูมิความร้อนไม่ถึงที<กาํหนดไว ้เครื<องควบคุมอุณหภูมิจะ

สั<งให้ฮีตเตอร์ทาํงานเพื<อเพิ<มความร้อนให้ถึงที<กาํหนด เมื<อถึงอุณหภูมิที<

กาํหนดไวแ้ลว้ ฮีตเตอร์จะตดัการทาํงาน และจะเริ< มการทาํงานต่อเมื<อ

อุณหภูมิลดลง เป็นการเลี:ยงอุณหภูมิความร้อนให้คงที< ดงัรูปที< 6 ขั:นตอน

ของระบบควบคุมการทาํงานเครื<องอบแหง้ปูนาแบบควบคุมอุณหภูมิ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที& 6 ขัFนตอนของระบบควบคุมการทาํงานเครื&องอบแหง้ปูนาแบบควบคุมอุณหภูมิ 

4.2  การทดสอบเครืGองอบแห้งปูนาแบบควบคุมอณุหภูม ิ

 หลังจากการออกแบบและพฒันาเครื< องอบแห้งปูนาแบบควบคุม

อุณหภูมิเรียบร้อยแลว้ คณะผูว้ิจยัจะดาํเนินการทดสอบการทาํงานของ

เครื<องอบแห้งปูนาแบบควบคุมอุณหภูมิ ซึ< งแบ่งการทดสอบออกเป็น การ

ทดสอบ ดงันี:  

 4.2.1 การทดสอบการทํางานของระบบควบคุมอุณหภูมิ โดยให้

เซ็นเซอร์ตรวจจบัความร้อนภายในถงับรรจุปูนาสําหรับอบแห้ง จากนั:น

ปรับใหเ้ครื<องควบคุมอุณหภูมิทาํงานเริ<มตน้ที< 50 - 110°C ซึ< งการทดสอบ

จะปรับอุณหภูมิเพิ<มทีละ 10°C แล้วส่งค่ากลับมาแสดงบนจอ LCD ที<

กล่องควบคุมวงจรทาํงานของเครื<องอบแหง้ปูนาแบบควบคุมอุณหภูมิ ผล

การทดสอบแสดงดงัตารางที< 1  

ตารางที& 1 การทดสอบการทาํงานของระบบควบคุมอุณหภูมิ ระหวา่งที& 50 - 110°C  

อุณหภูมิที&

กาํหนด 

อุณหภูมิที&วดัดว้ย

เครื&องวดัอุณหภูมิ

เลเซอร์แบบดิจิตอล 

อุณหภูมิที&วดัได้

แสดงผลที&จอ LCD 
ผลการทดสอบ 

50°C 49.7°C 50°C ทาํตามเงื&อนไข 

60°C 59.8°C 60°C ทาํตามเงื&อนไข 

70°C 68.9°C 70°C ทาํตามเงื&อนไข 

80°C 78.2°C 80°C ทาํตามเงื&อนไข 

90°C 89.6°C 90°C ทาํตามเงื&อนไข 

100°C 99.8°C 100°C ทาํตามเงื&อนไข 

110°C 109.7°C 110°C ทาํตามเงื&อนไข 

 จากการทดสอบการทาํงานของระบบควบคุมอุณหภูมิ พบว่า เมื<อ

ผูใ้ช้งานกาํหนดค่าที<เครื< องควบคุมอุณหภูมิเพื<อให้ฮีตเตอร์แผ่รังสีความ

ร้อนตามอุณหภูมิที<กาํหนดนั:น เมื<อเซ็นเซอร์ภายในถงับรรจุปูนาตรวจวดั

อุณหภูมิแลว้ จึงแสดงผลทางจอ LCD ไดอ้ยา่งตรงตามเงื<อนไขที<กาํหนดไว ้

เมื<อเทียบกบัการใชเ้ครื<องวดัอุณหภูมิเลเซอร์แบบดิจิตอลมาทดสอบร่วม

ดว้ย จะพบวา่มีความคาดเคลื<อนทางอุณหภูมิเกิดขึ:น 

 
รูปที& 7 การทดสอบการอบแหง้ปูนาที&อุณหภูมิ 100°C 

 4.2.2 การทดสอบอบแห้งปูนา โดยใชน้ํ: าหนกัปูนาสด 1 กิโลกรัม ตั:ง

ค่าอุณหภูมิ 100°C และ 110°C ใชเ้วลาอบแหง้ 15 นาที ซึ< งผลการทดสอบ

แสดงดงัตารางที< 2 

ตารางที& 2 การทดสอบอบแหง้ปูนา ที&อุณหภูมิ 100°C และ 110°C ใชเ้วลา 15 นาที 

อุณหภูมิ เวลาอบ (นาที) 
นํFาหนกัปูนา

คงเหลือ (กิโลกรัม) 
ผลการอบ 

100°C 15 0.22 แหง้ และสุก 

110°C 15 0.2 แหง้ และสุก สีเขม้ 

 จากตารางที< 2 ผลการทดสอบอบแห้งปูนา โดยใชน้ํ: าหนกัปูนาสด 1 

กิโลกรัม ตั:งค่าอุณหภูมิ 100°C และ 110°C ใชเ้วลาอบแหง้ 15 นาที พบวา่ 

หากตั:งค่าอุณหภูมิอบแหง้ที< 100°C ใชเ้วลา 15 นาที ตวัปูนาอบแหง้ที<ไดจ้ะ

เครื<องควบคุมอุณหภูม ิ
 

ฮีตเตอร์อินฟราเรด 

 เริ<ม 

เซ็นเซอร์ตรวจ 
สอบอุณหภูมิ 

 จบ 

ถงับรรจุปูนา 

อุณหภูมิลดลง 

 
อุณหภูมิคงที/ตามกาํหนด 
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บทความวจิยั  

การประชุมวชิาการ งานวจิยัและพฒันาเชิงประยกุตค์รั: งที< 12  

12 th  ECTI-CARD 2022, Lopburi Thailand 

 

แห้ง และสุกทั:งชิ:น แต่ถา้หากตั:งค่าอุณหภูมิอบแห้งที< 110°C ใชเ้วลา 15 

นาที ตวัปูนาอบแหง้ที<ไดจ้ะแหง้ และสุกทั:งชิ:น แต่บางชิ:นที<มีขนาดเลก็จะ

มีสีเขม้ขึ:น หรือเกรียมเกินไป ไม่สามารถนาํไปแปรรูปต่อได ้  

5. สรุปผลการวจิยั 

 ผลสรุปของการวิจยัเรื< อง เครื< องอบแห้งปูนาแบบควบคุมอุณหภูมิ 

คณะผูว้ิจยัไดท้ดสอบการทาํงานของเครื<องตามเงื<อนไขทั:งสองดา้น คือ 

ดา้นการทดสอบการทาํงานของระบบควบคุมอุณหภูมิ โดยให้เซ็นเซอร์

ตรวจจบัความร้อนภายในถงับรรจุปูนาสาํหรับอบแหง้แลว้แสดงผลทางจอ 

LCD และดา้นการทดสอบอบแห้งปูนา โดยใชปู้นาสดจาํนวน 1 กิโลกรัม 

ตั:งค่าอุณหภูมิ 100°C และ 110°C ใชเ้วลาอบแห้ง 15 นาที พบว่า เครื<อง

อบแหง้ปูนาแบบควบคุมอุณหภูมิ สามารถทาํงานไดต้รงตามที<ทดสอบ แต่

ถา้หากตั:งค่าอุณหภูมิอบแหง้ที< 110°C ใชเ้วลา 15 นาที ตวัปูนาอบแหง้ที<ได้

จะแห้ง และสุกทั:งชิ:น แต่บางชิ:นที<มีขนาดเล็กจะมีสีเขม้ขึ:น หรือเกรียม

เกินไป ไม่สามารถนําไปแปรรูปต่อได้  ดังนั:น จึงสรุปได้ว่างานวิจัยนี:

สามารถนาํไปใช้ช่วยแกปั้ญหาดา้นการแปรรูปผลิตภณัฑ์ปูผงของกลุ่ม

เกษตรกร ศูนยก์ารเรียนรู้เพาะพนัธ์ุปูนาออแกนิคส์ไดอ้ยา่งเกิดประโยชน์

สูงสุด 

เอกสารอ้างองิ 

[1] กานต ์ทิพยาไกรศรี และ สุดาพร ตงศิริ “โครงการการฝึกอบรมเชิง

ปฏิบัติการแนวทางการพัฒนารูปแบบการเลี: ยงและเพิ<มมูลค่า

ผลิตภัณฑ์ปูนาสู่ตลาดเชิงพาณิชย์.” รายงานผลโครงการบริการ

วิชาการ. มหาวิทยาลยัแม่โจ,้ 2563. Available: https://erp.mju.ac.th/ 

openFile.aspx?id=NDEyNzQz&method=inline [Accessed Dec 25, 2021] 

[2] เค รื< องควบคุมอุณหภู มิ . Available: http://www.เค รื< องควบคุม -

อุ ณห ภู มิ . com/article/4/เ ค รื< อ ง ค วบ คุ ม อุณห ภู มิ - temperature-

controller.  [Accessed Dec 25, 2021] 

[3] Temperature Controller คืออะไร  และมีประเภทแบบไหนบ้าง . 

Available: http://jwtech.co.th/activity/?p=60  [Accessed Dec 25, 2021] 

[4] ศาสตร์ณุพล วเิชียรกลัยารัตน.์ “ฮีตเตอร์”. บริษทั สุพรีมไลนส์ จาํกดั. 

Available: http://www.supremelines.co.th/ฮีตเตอร์  [Accessed Dec 25, 2021] 

[5] วชัรินทร์ ดงบงั. “รังสีอินฟราเรดและการประยกุตใ์ชใ้นอุตสาหกรรม
อาหาร.” ภาควชิาเครื<องกล คณะวศิวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยับูรพา 

[6] นิ ต ย า  บุญ ทิม  สถาบัน วิ จั ย วิ ท ย าศ าสต ร์ และ เทคโนโลยี  

มหาวทิยาลยัเชียงใหม่. Available: https://medthai.com/  [Accessed 

Dec 25, 2021] 

[7] สายณัห์ ปิกวงศ.์ งานวิจยัปูนาเพื<อเกษตรกรในยคุขา้วยากหมากแพง. 

Available: https://www.gotoknow.org/posts/223645 [Accessed Dec 

25, 2021] 

 

 
 

นายชยนนัท ์วเิศษวงษา  

สาขาวชิาไฟฟ้าอุตสาหกรรม  

มหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค ์ 

ความสนใจ: ระบบไฟฟ้าและการควบคุม 

 

 

 

นายปฏิภาณ พรหมชาติ 

สาขาวชิาไฟฟ้าอุตสาหกรรม  

มหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค ์ 

ความสนใจ: ระบบไฟฟ้าและการควบคุม 

 

 

 

 

 

นายวรวฒัน ์จีนขม 

สาขาวชิาไฟฟ้าอุตสาหกรรม  

มหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค ์ 

ความสนใจ: ระบบไฟฟ้าและการควบคุม 

 

 

 

 

 

ผูช่้วยศาสตราจารยอ์นุสรณ์ สินสะอาด 

สาขาวชิาไฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิกส์

อุตสาหกรรม  

มหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค ์ 

ความสนใจ:ระบบไฟฟ้าและการควบคุม 

 

 

 

 

ผูช่้วยศาสตราจารยน์ฐัพนัธ์ พนูววิฒัน ์

สาขาวชิาไฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิกส์

อุตสาหกรรม  

มหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค ์ 

ความสนใจ:ระบบไฟฟ้าและการควบคุม 

 

 

 

 

 

317

ECTI-CARD 2022 “Technology for Innovator Community”



 

การประยุกต์ขดลวดเหนียวน าด้วยสนามไฟฟ้า 
An Application Induction Coil with Electromagnetic 
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บทคดัย่อ 

การเหนียวน าทางแม่ เหล็กไฟฟ้าในรูปแบบอนุภาคท่ี เกิดการ
เปล่ียนแปลงสนามแม่เหล็กในบริเวณขดลวดจะเกิดแรงเคล่ือนเหนียวน า
ในขดลวดต่อเคร่ืองจกัรกลไฟฟ้าตามกฏของฟาราเดยเ์ม่ือมีการเคล่ือนท่ี
สมัพทัธ์ระหวา่งขดลวดกบัแม่เหล็กจะท าให้ฟลกัซ์แม่เหล็กท่ีผา่นขดลวดมี
ปริมาณเปล่ียนแปลงจึงเกิดแรงเคล่ือนไฟฟ้าเหน่ียวน าทั้งน้ีแล้วผลของ
งานวิจยัใช้การประยกุตข์องกฏฟาราเดยท่ี์ท าให้เกิดศกัยไ์ฟฟ้าภายในระบบ
วงจรไฟฟ้าเขา้กบักฏของเกาส์กรณีท่ีศกัยไ์ฟฟ้าเกิดข้ึนบนระนาบพิกดัฉาก
ทรงกลมลกัษณะรูปแบบสนามไฟฟ้าท่ีใช้ในการพิจารณาคือสนามไฟฟ้า
ระหว่างเส้นลวดกบัแผ่นราบเพ่ืออธิบายถึงแรงดนัไฟฟ้าเบรกดาวน์เม่ือต่อ
เข้าโหลด 11kV, 18kV และ 29kV พารามิเตอร์ในงานวิจัย ระยะห่าง
อิเล็กตรอน ขอ้มูลไดเ้ป็นเชิงตวัเลข วิเคราะห์แรงดนัเบรกดาวน์ท่ีอินพุต
เขา้กบัโหลด 11 kV การเพ่ิมจ านวนอิเล็กตรอน 3 ตวั บนขดลวดเหน่ียวน า
ท าให้เกิดเบรกดาวน์มากเดิม 2.24 เปอร์เซ็นต์อาจท าให้โหลดเกิดความ
เสียหายไดแ้ละระยะห่างท่ีมากกวา่ 0.5 เซนติเมตรส่งผลเสียอีกเช่นกนั ใน
ส่วนของโหลด 18 kV แรงดันเบรกดาวน์ท่ีใช้ได้อยู่ในช่วงท่ีมีระยะห่าง
ของอิเล็กตรอน 0.5 เซนติเมตรภายในขดลวดเหน่ียวน าสามารถบรรจุ
อิเล็กตรอนได้ 3 ตวั และในโหลดท่ี 24 kV ระยะห่างของอิเล็กตรอนท่ีดี
ท่ีสุดคือ ระยะห่างท่ี 1.5 เซนติเมตร จ านวนอิเล็กตรอนท่ีบรรจุ 1 ตัว มี
แรงดันไฟฟ้าเบรกดาวน์มากข้ึนเพียง 0.83 เปอร์เซ็นต์ซ่ึงตามมาตรฐาน
แลว้สามารถยอมรับได ้

ค าส าคญั: แรงดนัเบรกดาวน์, อิเล็กตรอน, ขดลวดเหน่ียวน า 

Abstract 
          Magnetic conduction cohesive to form particles in which the 
magnetic field changes in the area of the coil a ductile conductive force 
is applied in the coil to an electric machine according to Faraday's law 
When there is a relative motion between the coil and the magnet, it 
causes the magnetic flux Through the coil there is a change in quantity, 
thus creating an induced However, the result of this research is the 
application of Faraday's law that creates an internal electric potential 
Within a system of electric circuits it follows Gauss's law in which 
electric potential occurs on a spherical coordinate plane electric field 
characteristic used in the consideration is the electric field between the 

wire and the plate to describe the break-down voltage When connected 
to 11kV, 18kV and 29kV loads. Parameters in research. electron distance 
data can be numerically Analyze the break-down voltage at the input to 
the 11 kV load, increasing the number of 3 electrons on the inductor coil 
2.24 percent more break-downs can cause load damage and distances 
greater than 0.5 cm. It has a negative effect as well. For 18 kV loads, the 
applicable break-down voltage is in the range of 0.5 cm. electron 
distance Inside the inductor coil can hold 3 electrons and in a load of 24 
kV The best electron distance is 1.5 cm. number of electrons contained 
in one has only 0.83 percent more break-down voltage which according 
to the standard can be accepted. 
 
Keywords: Breakdown Voltage, Electrons, Induction Coil 

1. บทน า 

ประเทศไทยในยคุสมองฝังตวัและเซนเซอร์เป็นช่วงการแบ่งของมูล
หน่ึงทางดา้น ไอโอที (Internet of Things) หรือเรียกไดว้่า เป็นอุปกรณ์ใช้
ในการเช่ือมต่อระหว่างโลกทางกายภาพและโลกดิจิตอล โดยเซนเซอร์
สามารถตรวจจบัส่ิงท่ีน่าสนใจ รวมถึงประมวลผลจดัเก็บขอ้มูล อุณหภูมิ
อากาศ ความช้ืน การเคล่ือนไหวและความเร็ว เซนเซอร์สามารถวดัสมบติั
ทางกายภาพและเปล่ียนค่าท่ีวดัได้ให้เป็นสัญญาณในอุปกรณ์นั้น ๆ เม่ือ
มองถึงระบบสัญญาณท่ีเช่ือมต่อกบั เคร่ืองจกัรขนาดใหญ่ เคร่ืองใช้ไฟฟ้า
ภายในครัวเรือน ล้วนแล้วจะประกอบไปด้วย วงจรไฟฟ้า ท่ีมีขดลวด
เหนียวน าหรือเส้นทองแดงท่ีหุ้มดว้ยฉนวน ถูกน าไปใช้ในวงจรไฟฟ้าและ
วงจรอิเล็กทรอนิกส์การศึกษาตวัเหน่ียวน าขึงมีความส าคญัส าหรับด้าน
วิศวกรรมไฟฟ้ าส่ื อสาร  คุณลักษณะของตัว เห น่ี ยวน าเพ่ือส ร้าง
สนามแม่เหล็กไฟฟ้าจากการน าเส้รลวดมาพนัรอบตวัเป็นวงอาศยัหลกัาร
สนามแม่เหล็กตามขั้วโลกว่ิงตดัผ่านขดลวดท าให้เกิดกระแสไฟฟ้าไหล
ผา่น 

ส่ิงท่ีกล่าวมานั้นคืออนุภาคท่ีเกิดข้ึนจากพลงังานภายในโลกอยูท่ี่การ
เลือกใช้ประโยชน์ในแต่ละดา้นเพ่ือวิเคราะห์ ประยกุต ์ตามหลกัทฤษฎีท่ีมี
มา ศึกษาหาผลการทบท่ีเปล่ียนไปตามตวัแปรท่ีไดอ้า้งไว ้

ในงานวิจยัน้ีศึกษาผลของรัศมีอนุภาคอิเล็กตรอนต่อสนามไฟฟ้า
วิเคราะห์โดยกฎของเกาส์บนแผน่ราบอินเล็กโทรดเพ่ือวิเคราะห์ศกัยไ์ฟฟ้า
เกิดเบรกดาวน์ในขดลวดเหนียวน าส่งผลให้เกิดไทรโบอิเล็กทริกซ์ 
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2. ทฤษฎทีีเ่กีย่วข้อง 
ปรากฎการณ์สนามไฟฟ้าสถิต (electrostatic filed effects) มีส่วน

ส าคญัอย่างมากในการออกแบบและการประเมินสภาพการท างานของ
อุปกรณ์หรือเคร่ืองมือทางไฟฟ้า สามารถบ่งบอกลักษณะของเส้น
ศกัยไ์ฟฟ้า (electrical potential line) และเส้นสนามไฟฟ้า (electric field 
line) รวมทั้งความเขม้สนามไฟฟ้าท่ีเกิดข้ึนภายในอุปกรณ์เหล่านั้น เพ่ือ
เป็นการยืนยนัความถูกตอ้งระหวา่งทฤษฎีและการทดลอง รวมถึงผลลพัธ์
ท่ีได้ยงัมีส่วนช่วยให้ผู ้ออกแบบสามารถออกแบบรูปร่างลักษณะของ
ช้ินงานหรืออุปกรณ์ท่ีดีท่ีสุดข้ึนมาก่อนท่ีจะน าไปสร้างต้นแบบเพ่ือ
ทดสอบจริง ซ่ึงจะช่วยทุ่นเวลาและประหยดัค่าใชจ่้ายไดเ้ป็นอยา่งมาก แต่
เน่ืองจากรูปแบบของช้ินงานหรืออุปกรณ์ต่าง ๆ ในทางวิศวกรรมโดยปกติ
จะมีรูปร่างลกัษณะท่ีซับซ้อน ท าให้ยากเกินกว่าจะใช้วิธีการค านวณแบบ
ปกติได้ ดังนั้ นการวิเคราะห์สนามไฟฟ้าด้วยพลศาสตร์ของไหลเชิง
ค  านวณ (Computational Fluid Dynamics) เขา้มาเพ่ือเพ่ิมศกัยภาพในหาร
แกไ้ขปัญหาสนามไฟฟ้า [1]  

การเกิดประจุไฟฟ้าสถิตบนวตัถุมีสาเหตุมาจากหลายประการ ซ่ึงอาจ
เกิดจากการเสียดสีกนัระหว่างวตัถุ เช่น การเดินบนพ้ืนเรียบ เกิดจาการท า
ให้วตัถุเคล่ือนท่ีไปตามผิวราบหรือเกิดจากการแยกวตัถุออกจากกัน 
ตลอดจนเกิดการเหน่ียวน า กรณีการเกิดประจุไฟฟ้าสถิตในของเหลวเม่ือ
ของเหลวเกิดการเคล่ือนท่ีแลว้สมัผสักบัวสัดุอ่ืน ๆเช่นสมัผสักบัตวัถงัหรือ
สัมผสักบัท่อ การถ่ายเทของเหลวตลอดจนการเขยา่ของเหลวสามารถเกิด
ประจุไฟฟ้าสถิตได ้ส่วนจะมีปริมาณของประจุไฟฟ้าสถิตมากน้อยเพียงใด
นั้นจะข้ึนอยูก่บัปริมาณของเหลวและความเร็วในการเคล่ือนท่ีของของเหว 
[2] 

ขอ้ก าหนดหรือมาตรฐานประเทศไทยเรา ท่ีเก่ียวขอ้งกบัไฟฟ้าสถิต
สามารถอธิบายตามมาตรฐาน  IEEE 142-2007, IEEE Recommended 
Practice for Grounding of Industrial and Commercial Power Systems 
(Green Book) ท่ีไดก้ล่าวถึงโอกาสและปริมาณค่าแรงดนัไฟฟ้าจากประจุ
ไฟฟ้าสถิตท่ีเกิดจากเคร่ืองจกัรหรือกระบวนการผลิตต่าง ๆ แสดงใน
ตารางท่ี 1 การขบัเคล่ือนสายพานล าเลียง (Belted Drivers) จะมีโอกาสท า
ให้เกิดแรงดนัไฟฟ้าสถิตสูงถึง 60-100 กิโลวตัต์ เช่นเดียวกบัเคร่ืองจกัร
ผลิตกระดาษ ส่วนการขนถ่ายเส้นใยในอุตสาหกรรมส่ิงทอสายพาน
ล าเลียงและรถบรรทุกน ้ามนัเช้ือเพลิง จะมีปริมาณแรงดนัไฟฟ้าสถิตลดลง
ตามล าดบั 

ตารางท่ี 1 เคร่ืองจกัรหรือกระบวนการท่ีก่อให้เกิดแรงดนัไฟฟ้าสถิต 
ประเภทเคร่ืองจักรหรือกระบวนการ

ท างาน 
ปริมาณแรงดนัไฟฟ้าที่

เกดิขึน้ 

การขบัเคล่ือนของสายพานล าเลียง 60-100 kV 
การขนถ่ายอุตสาหกรรมส่ิงทอ 15-50 kV 
เคร่ืองจกัรผลิตกระดาษ 5-100 kV 
สายพานล าเลียงในโรงสีขา้ว < 45 kV 
รถบรรทุกถงัน ้ามนัเช้ือเพลิง < 25 kV 

 
นอกจากนั้นแล้วในมาตรฐานน้ียงักล่าวถึงการทดสอบเปรียบเทียบ

การคายแรงดันไฟฟ้ากระตรงท่ีระดับแรงดันค่าต่าง ๆ กับแท่งตัวน า 
(Conductor Point) และตวัน าแบบพ้ืนราบ (Conductor Plane) ดงัตารางท่ี 2 
ซ่ึงผลการทดสอบน้ีจะช่วยให้เข้าใจถึงการป้องกันหรือการแก้ปัญหา 
ประจุไฟฟ้าสถิตจะคายประจุไฟฟ้าลงลดแท่งตวัน าได้ง่ายกว่าการคาย
ประจุลงตวัน าแบบพ้ืนราบ ดงันั้นเม่ือตอ้งการถ่ายเทประจุไฟฟ้าสถิตท่ี
เกิดข้ึนจากสาเหตุต่าง ๆ จะตอ้งออกแบบจุดถ่ายเทไฟฟ้าสถิตนั้น ๆ ด้วย
การสร้างแบบแท่งตวัน า เช่นการสร้างแปรงหวีโลหะหรือการท าพ้ืนตวัน า
แบบผิวขรุขระ จะเพ่ิมประสิทธิภาพการถ่ายเทประจุไฟฟ้าสถิตและ
ปลอดภยัยิง่ข้ึน 

 

ตารางท่ี 2 เปรียบเทียบค่าแรงดนัเบรกดาวน์ไฟฟ้ากระแสตรงกบัแท่งตวัน า
และพ้ืนราบ 

ระยะช่องว่างอากาศ (มม.) 
แรงดนัเบรกดาวน์
ไฟฟ้ากระตรงที่เกดิ
กบัแท่งตัวน า (kV) 

แรงดนัเบรกดาวน์
ไฟฟ้ากระแส

ตรงที่เกดิกบัพืน้
ราบ (kV) 

5 6 11 
10 16 18 
15 20 29 
20 25 39 
30 36 57 
40 42 71 
50 50 86 
60 54 96 
70 60 112 
80 63 124 
90 37 140 

 
ไทรโบอิเล็กทริกซ์ เป็นไฟฟ้าสถิตท่ีมีสาเหตุจากการขดัถู หรือสมัผสั

แลว้แยกจากกนัระหว่าง 2 วสัดุ เหตูการณ์น้ีจะเกิดการถ่ายโอนอิเล็กตรอน
ระหว่างวสัดุทั้งสองเม่ือมีองค์ประกอบของโปรตรอนและอิเล็กตรอน
เท่ากันฉะนั้นวตัถุทั้ งสองจึงถือเป็นกลางทางไฟฟ้า เม่ือวสัดุทั้ งสองถูก
น ามาผสมกนัแล้วแยกออกจากกนั ประจุลบหรืออิเล็กตรอนก็จะถูกยา้ย
จากผิวของวสัดุหน่ึงไปสู่อีกวสัดุหน่ึง 

กฎขอฟาราเดยเ์ก่ียวกบัการเหน่ียวน าแม่เหล็กไฟฟ้า (Faraday’s law 
of induction) บ่งบอกปรากฏการณ์สนามแม่เหล็กไฟฟ้าท่ีท าให้ เกิด
กระแสไฟฟ้าจากขนาดของแรงเคล่ือนไฟฟ้าเหน่ียวน าเป็นปฏิภาคโดยตรง
กบัอตัราการเปล่ียนแปลงฟลกัซ์แม่เหล็กท่ีเคล่ือนท่ีผา่นวงจร 

                                         
dt

d
                                             (1) 
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 เป็นฟลกัซ์แม่เหล็กท่ีผา่นวงจรถา้มีขดลวดลอ้มรอบเป็นพ้ืนท่ี A

วางอยูใ่นสนามแม่เหล็ก B ฟลกัซ์แม่เหล็กท่ีผา่นขดลวด 

                                                  AdB                                     (2) 

เม่ือ Ad ค่าของเวกเตอร์ตั้งฉากกบัขนาดพ้ืน dA พิจารณากรณีถ้า
สนามแม่เหล็กสม ่าเสมอกบัพ้ืนท่ีหนา้ตดั 

                   BAdABBdA 0cos              (3) 

ใช้สมการ (3) กับขดลวดท่ี  N รอบจะเกิดแรงเคล่ือนไฟฟ้า
เหน่ียวน าในขดลวดทุกๆรอบถา้ขดลวดถูกพนัไวอ้ยา่งหนาแน่นในแต่ละ
รอบมีเส้นผ่านศูนยก์ลางหรือพ้ืนท่ีหน้าตดัเท่ากนัดงันั้นฟลกัซ์แม่เหล็กท่ี
ผ่านขดลวดแต่ละรอบจะเท่ากนั ฟลกัซ์ท่ีผ่านขดลวดแต่ละรอบของโซลิ
นอยดอุ์ดมคติมีค่าเท่ากนั ในกรณีเกิดแรงเคล่ือนไฟฟ้าเหน่ียวน าจะไดว้า่ 

                                        
dt

d
N


                                         (4) 

เม่ือฟลักซ์แม่เหล็กเหล็กท่ีผ่านวงจรหน่ึงมีการเปล่ียนแปลงจะ
เสมือนมีแรงเคล่ือนท่ีไฟฟ้าตามท่ีเรียกวา่ แรงเคล่ือนท่ีไฟฟ้าเหน่ียวน า 

ประจุไฟฟ้าสถิตมีหน่วยเป็นคูลอมป์ (Coulomb) แทนค่าดว้ย q ค่า
ประจุไฟฟ้าสถิตมีความสัมพันธ์กับค่าความจุ (Capacitance) ของวสัดุ 
แทนด้วย C และค่าแรงดนัไฟฟ้าท่ีอาจเกิดข้ึนบนวสัดุคือ V เขียนใน
รูปแบบสมการไดว้า่ 

                                            CVq                       (5) 
ในทางอุตสาหกรรมจะวดัประจุไฟฟ้าสถิตในรูปของค่าศกัยไ์ฟฟ้า

สถิตท่ีมีค่า C คงท่ีมีหน่วยเป็นโวลต ์(Voltage) ขั้นตอนในการท่ีวสัดุเกิด
การสัมผสัแยกจากกนัหรือขดัถูจนเกิดการถ่ายเทอิเล็กตรอนเป็นกลไกท่ี
ซับซ้อนจ านวนของประจุไฟฟ้าท่ีเกิดจากไทโบชาร์จมีผลมาจากหลาย
ปัจจยั 

กฎของเกาส์หาสนามแม่เหล็กไฟฟ้าเน่ืองจากจุดประจุไฟฟ้า เม่ือมี
ระยะห่างเกิดข้ึนของประจุไฟฟ้าท่ีมากกวา่หน่ึงจุด ประจุไฟฟ้าจะสร้างผิว
ปิดสมมติัแลว้ค  านวณฟลกัซ์ท่ีผ่านผิวปิด จะเห็นว่าส่ิงท่ีมีอยูจ่ริงในระบบ
คือค่าประจุไฟฟ้าเพียงตวัเดียว อิทธิพลท่ีเกิดจากประจุไฟฟ้าระยะใด ๆ 
เม่ือพิจารณาระบบจะเห็นว่าจุดท่ีห่างจากประจุไฟฟ้าเป็นระยะทางท่ี
เท่ากนัจะไม่สามารถแยกแยะความแตกต่างได้เน่ืองจากระบบมีสมมาตร
ในแนวรัศมีดงันั้นในระบบควรจินตนาการให้ผิวปิดเป็นรูปทรงกลมโดย
ให้ มี รัศมีของผิวสัมผัส เกิด ข้ึนแล้วค  านวณฟลักซ์ ไฟฟ้าเพ่ือหาค่า
สนามไฟฟ้าจากกฎของเกาส์ 

                                     
2

21

r

qq
kE e                                      (6) 

จะได้ขนาดของสนามไฟฟ้าและมี ทิศทางพุ่ งออกทุกทิศทาง 
สอดคลอ้งกบัผลท่ีไดจ้ากกฏของคูลอมป์ [3] 

เม่ือเกิดการสะสมประจุไฟฟ้าสถิตข้ึนท่ีจุดใด ๆ หากมีการคายประจุ
ไฟฟ้าสถิตผ่านอุปกรณ์ย่อมเกิดความเสียหายสร้างความช ารุดต่อ
เคร่ืองจกัรกลไฟฟ้า 

ลักษณะสนามไฟฟ้าผลของการจ่ายแรงดันสูง (High Voltage) ให้
ระหว่างขั้วอิเล็กโทรด (Electrode) โดยทัว่ไปลกัษณะรูปแบบสนามไฟฟ้า 
(Electric Field) แบ่งไดเ้ป็น 3 ประเภท แบบท่ี 1คือ สนามไฟฟ้าสม ่าเสมอ
แบบท่ี  2 คือ สนามไฟฟ้าไม่สม ่ าเสมอเล็กน้อย และแบบท่ี  3 คือ
สนามไฟฟ้าไม่สม ่าเสมอสูง ลกัษณะอิเล็กโทรดของสนามไฟฟ้าในแต่ละ
แบบแสดงดงัรูปท่ี 1 ถา้จ่ายแรงดนัไฟฟ้าให้กบัขั้วอิเล็กโทรดลกัษณะต่าง 
ๆ ท่ีวางอยูใ่นอากาศจะพบแรงดนัเบรกดาวน์ (Breakdown Voltage) จะไม่
เท่ากนัถึงจะจดัวางระยะห่างขั้วอิเล็กโทรดให้เท่ากนัก็ตาม 

สนามไฟฟ้าสม ่าเสมอคือสนามไฟฟ้าเท่ากนัทุกจุด เช่น ในชองว่าง
อิเล็กโทรดแผ่นขนาน (Parallel Plate) จะสามารถค านวณค่าความเข้ม
สนามไฟฟ้าสูงสุด (Maximum Electric Filed) ดงัสมการท่ี 1 เม่ือความเขม้
สนามไฟฟ้าสูงสุดแปรผกผนัระหว่างอิเล็กโทรดต่อระยะห่างระหว่าง
อิเล็กโทรด 

สนามไฟฟ้าแบบไม่สม ่าเสมอคือความเขม้ของสนามไฟฟ้าแต่ละจุด
มีค่าแตกต่างกนัข้ึนอยูก่บัต  าแหน่งของจุดนั้น ความแตกต่างกนั ณ จุดต่าง 
ๆ จะมากหรือน้อยข้ึนอยู่กับลักษณะทางเรขาคณิต (Geometry) ของ
อิเล็กโทรดท่ีมีสนามไฟฟ้าไม่สม ่าเสมอมากหรือน้อยเช่น ลกัษณะการจดั
วางขั้วอิเล็กโทรดดงัรูปท่ี 1 โดยค่าความเขม้ขน้สนามไฟฟ้าสูงสุดท่ีเกิดข้ึน
ท่ีผิวของอิเล็กโทรดทรงกลมสามารถบอกไดด้งัสมการ 

                                           
d

V
E                                          (7) 

เม่ื อ   คือตัวประกอบการใช้ประโยชน์สนามไฟฟ้ า (Filed 
Utilization Factor) หาไดจ้าก 

                                           
maxE

Eava                                      (8) 

เม่ือค่าเฉล่ียของความเข้มสนามไฟฟ้ามีค่าเท่ากับอตัราส่วนประจุ
อิเล็กโทรดกับระยะห่างระหว่างประจุ ส าหรับในกรณีสนามไฟฟ้าไม่
สม ่าเสมอสูง ความเข้มสูงสุงจะอยู่บริเวณใกล้ผิวอิเล็กโทรดท่ีมีผิวน้อย
ท่ีสุดเช่น ขั้วอิเล็กโทรดปลายแหลม เม่ือความยาวระยะห่างออกไปจากผิว
อิเล็กโทรดตามแนวระนาบจะพบวา่ค่าความเขม้สนามไฟฟ้าจะลดลงอยา่ง
รวดเร็วดงัความสัมพนัธ์เปรียบเทียบกระจายความเขม้สนามไฟฟ้าดงัรูปท่ี 
2 อิ เล็กโทรดของสนามไฟฟ้าไม่สม ่ าเสมอสูงถึงแม้ว่าความ เข้ม
สนามไฟฟ้าสูงสุดจะมีค่าถึงค่าวิกฤตแลว้ก็ตามการเบรกดาวน์จะยงัไม่เกิด
แต่จะเกิดคอโรนาดิสชาร์จ (Corana Discharge) บริเวณผิวอิเล็กโทรดเป็น
บริเวณท่ีมีความเขม้ไฟฟ้าสูงสุด ส่วนบริเวณอ่ืน ๆ ท่ีห่างออกไปจะมีความ
เขม้สนามไฟฟ้าลดลงและไม่เกิดดิสชาร์จท่ีไม่สมบูรณ์ ท่ีเรียกว่าดิจชาร์จ
บางส่วน (Partial Discharge) ปรากฏการณ์อาจเกิดข้ึนอย่างต่อเน่ืองหรือ
เป็นช่วง ๆ จึงท าให้มีกระแสไหลในวงจรท่ีป้อนแรงดนัให้กบัอิเล็กโทรด 
กระแสไฟฟ้าน้ีวดัไดก่้อนเกิดเบรกดาวน์เรียกว่ากระแส คอโรนา (Corona 
Current) หรือกระแสพรีดีสชาร์จ (Pre-Discharge Current)  
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รูปท่ี 1 อิเล็กโทรดท่ีมีลกัษณะสนามไฟฟ้าแบบต่าง ๆ 

 
รูปท่ี 2 เปรียบเทียบกระจายสนามไฟฟ้าของอิเล็กโทรดลกัษณะต่าง ๆ 

 

เม่ืออิเล็กโทรดมีลกัษณะเป็นทรงกระบอกซ้อนแกนร่วม (Coaxial 
Electric) เส้นฟลกัซ์ไฟฟ้า (Electric Flux) จะอยูแ่นวรัศมีของทรงกระบอก 
และพ้ืนผิวศักย์ไฟฟ้าเท่ า (Potential) ก็ คือพ้ืนผิว (Surface Area) ของ
ทรงกระบอก ดังนั้ นอาศัยการหาปริพันธ์สมการของแมกซ์ เวลล ์
(Maxwell’s Equation) 

                                    AdDQ                                         (9) 

เม่ือ Q คือประจุไฟฟ้า D คือความหนาแน่นฟลกัซ์ไฟฟ้าและ A
คือพ้ืนท่ีผิวทรงกระบอกความเขม้ของสนามไฟฟ้าหาไดจ้าก 

                                            


D
E                                                  (10) 

เม่ือ  คือค่าสภาพยอม (Permittivity) และสามารถหาค่าความเขม้
สนามไฟฟ้าตามแนวรัศมีไดจ้าก 

                                 
rL

Q
E

2
                                         (11) 

เม่ือ L คือความยาวของทรงกระบอกและจะได้แรงดันท่ีจ่ายให้
ระหวา่งกระบอกซอ้นทั้งสองคือ 

                       

b

a

b

a
r

dr

L

Q
EdrV

2
                       (12) 

การหาปริพนัธ์ในสมการท่ี 11 จาก a คือรัศมีของทรงกระบอกดา้น
ในไปยงั b คือรัศมีของทรงกระบอกดา้นนอกจะได ้

                           ab
L

Q
V /ln

2 
                               (13) 

ไดค้วามเขม้สนามไฟฟ้าระหวา่ง bra  คือ 

                            
 abr

V
E

/ln
                                       (14) 

ดังนั้ น  ความเข้มสนามไฟฟ้าสูงสุด maxE ท่ี เกิดข้ึนท่ี ผิวของ
ทรงกระบอกซอ้นหาไดจ้าก 

                       
 aba

V
EE a

/ln
max                         (15) 

เม่ือ a และ b คือรัศมีของทรงกระบอกภายในและดา้นนอกสมการ
ท่ี 15 ไม่ไดคิ้ดปรากฏการณ์ประจุคา้ง (Space Charge Effect) ของไอออน
และอนุภาคท่ีมีประจุลอยอยู่ในช่องระหว่างท่อทรงกระบอกด้านในและ
ด้านนอก สนามไฟฟ้าจะข้ึนอยู่กับแรงดันไฟฟ้าและลักษณะรูปทรง 
(Geometry) ค่าความเข้มสนามไฟฟ้า (Electric Field Strength) จะเป็น
สดัส่วนระหว่างแรงดนัไฟฟ้าท่ีจ่ายให้กบัทรงกระบอกภายในกบัระยะห่าง
ระหวา่งภายในและดา้นนอก 

ขอ้มูลเพ่ิมเติมระดบัความช้ืนของอากาศอีกปัจจยัหน่ึงท่ีส่งผลให้เกิด
ป ระ จุไฟ ฟ้ าส ถิ ต  แล ะ ส่ งผล ก ระท บ ต่ อก ระบ วน ก ารผ ลิ ต ใน
ภาคอุตสาหกรรม เม่ือความช้ืนของอากาศในระบบการผลิตของ
อุตสาหกรรมมีค่าน้อยกว่า 30 เปอร์เซ็นต ์จะมีคุณลกัษณะเป็นอากาศแห้ง 
(Dry Bulb) จะเกิดการคายประจุไฟฟ้าสถิตได้ง่ายดังนั้นจึงจ าเป็นต้องมี
ระบบควบคุมความช้ืนให้เหมาะสมท่ีระดับความช้ืนในช่วง 60 – 70 
เปอร์เซ็นต ์[4] 

3. ขั้นตอนการทดลองและอุปกรณ์ 
ในงานวิจยัน้ีมีจุดประสงค์เปรียบเทียบค่าความเข้มสนามไฟฟ้า

ระยะห่างทรงกระบอกภายในและดา้นนอกเพ่ือหาแรงดา้นไฟฟ้าก่อให้เกิด 
ไทรโบอิเล็กทริกซ์  วิเคราะห์จากวงจรกระแสตรงภายใต้ขอบเขต 
อิเล็กโทรดแผ่นขนานและพิจารณาจุดแรงดนัไฟฟ้าเบรกดาวน์ท่ีส่งผลท า
ให้ก่อให้เกิดการเสียหายของอุปกรณ์ทางไฟฟ้า ผลจากงานวิขยัท่ีไดรั้บจาก
การค านวณทฤษฎีการเกิดเบรกดาวน์ลกัษณะแกปทรงกลมท่ีใช้วิเคราะห์
จากมาตรฐาน IEC 60052 เบรกดาวน์จะเกิดข้ึนเม่ือมีจ านวนอิเล็กตรอน
ในอะวาเลนซ์ประมาณ 108 [5] 

ขอบเขตของสนามไฟฟ้าระหว่างเส้นลวดกบัแผ่นรอบท่ีเปล่ียนไป
ต่อเข้าโหลดท่ีมากพารามิเตอร์ของตวัเลข 10+X (Electric Field Strength) 
และ ตวัเลข 10-X(Radial Distance) ค่าความเขม้ของสนามไฟฟ้าบนแผ่น
ราบอินเล็กโทรดหาได้จากอินทิเกรตค่าสัมประสิทธ์ิไอออไนเซชันของ
ทาวน์เซนต์ซ่ึงผลของแกปอิเล็กตรอนท่ีเปล่ียนไปนั้นจะมีค่าเร่ิมตน้ของ
ความสนามไฟฟ้าต่างกนัท่ี 5 เปอร์เซ็นต ์
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วงจรค่าแรงดนัไฟฟ้าเบรกดาวน์อา้งอิงตามมาตรฐาน IEEE Std. 4-
1995 และ IEC 60060-1, 2 ประกอบดว้ย ตน้ก าลงัแรงดนัไฟฟ้า AC เช่ือม
เขา้ต่อเคร่ืองจกัรหรืออุปกรณ์กินก าลงัไฟฟ้าไม่เกิน 50 kV ต่อเขา้กบัแกป
อิเล็กตรอน ข้ึนดงัรูปท่ี 4, 5 และ 6 เพ่ิมเขา้ดว้ยโวลต์ดิจิตอลมิเตอร์ 

 
รูปท่ี 3 การวิเคราะห์ความเขม้สนามไฟฟ้า 

รูปท่ี 4 สนามไฟฟ้าต่อเขา้โหลด 11 kV 
 

รูปท่ี 5 สนามไฟฟ้าต่อเขา้โหลด 18 kV 

รูปท่ี 6 สนามไฟฟ้าต่อเขา้โหลด 29 kV 

4. ผลการศึกษาและอภิปลายผล 
จากการค านวณปัจจยัแรกเพ่ือวดัค่าแรงดันไฟฟ้าเบรกดาวน์ของ

อิเล็กตรอนทรงกลมบนสนามไฟฟ้าแผ่นราบอินเล็กโทรดเม่ือปรับ
ระยะห่าง 0.50 เซนติเมตร 1.5 เซนติเมตร และ 3.5 เซนติเมตร ต่อเขา้โหลด 
11 kV, 18kV และ 29 kV เม่ือปรับระยะห่างของอิเล็กตรอนเพ่ิมข้ึนค่า
แรงดนัไฟฟ้าเบรกดาวน์จะมค่าเพ่ิมมากข้ึนในตารางท่ี 3 แสดงให้เห็นค่า

แรงดนัไฟฟ้าเบรกดาวน์แปรผนัโดยตรงกบัการปรับระยะห่างอิเล็กตรอน
บนขดลวดเหนียวน า 

ตารางท่ี 3 ค่าแรงดนัเบรกดาวน์อิเล็กตรอนทรงกลม 

ระยะห่าง (cm.) 
แรงดนัเบรกดาวน์ ณ จุดสูงสุด 

(kV) 
จ านวนอิเล็กตรอน 1 2 3 

0.5 10.45 10.97 11.66 
1.5 24.22 25.34 26.07 
3.5 34.84 36.72 38.51 

 
การวิเคราะห์ผลการเกิดโดโรนาดิสชาร์จอิเล็กตรอนแบบวงกลม

ภายในระบบวงจรของโหลดค านวณค่าประจุได้ในตารางท่ี 4 เพ่ือบอกว่า
วงจรโหลดมีค่าประจุสูงสุดท่ีรองรับได้ก่อนระบบวงจรจะเกิดการช ารุ
เสียหาย 

ตารางท่ี 4 ค่าประจุท่ีท  าให้เกิดโคโรนาดิจชาร์จบนความเขม้ของ
สนามไฟฟ้า 

โหลดอินพตุ ค่าประจุ (C) ความเขม้
สนามไฟฟ้า 

11 kV 15,227 105 – 107.5 

18 kV 19,423 105.5 – 107.5 

29 kV 24,896 105.75 – 107.5 

 

 
รูปท่ี 7 เปรียบเทียบแรงดนัเบรกดาวน์ 

5. สรุปผล 
ในงานวิจัยน้ีในส่วนผลของแรงดันไฟฟ้าเบรกดาวน์ได้มี

นกัวิจยัหลายหน่วยงานไดวิ้เคราะห์เป็นจ านวนมากส าหรับการปรับ
ระยะห่างของอิเล็กตรอนโดยขอบเขตระยะห่างไม่ควรเกิน 2.5 
เซนติเมตร [6], [7] ผูวิ้จยัมีแนวคิดเพ่ิมเติมของการทดสอบในการหา
ค่าแรงดนัไฟฟ้าเบรกดาวน์ส าหรับฉนวนอากาศของอิเล็กโตรดแบบ
ปลายแหลมทรงกลมและแบบคร่ึงวงกลม ทดสอบในระยะห่างท่ี 
0.50 เซนติเมตร 1 เซนติเมตร เพ่ิมข้ึนระยะละ 0.5 เซนติเมตร ตลอด
จน ถึ ง  3 .5  เซน ติ เมต ร  ท่ี ค วาม ช้ืน สู งสุ ด  70  %RH ผล ท่ี ได้

322

ECTI-CARD 2022 “Technology for Innovator Community”



 

แรงดนัไฟฟ้าเบรกดาวน์เพ่ิมข้ึนตามระยะห่างของอิเล็กตรอนผลจาก
งานวิจัยน้ีน าไปพัฒนาเป็นวิธีการก าหนดมาตรฐานระดับความ
รุนแรงเพ่ือประเมินค่าความเส่ียงท่ีจะท าให้อุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูงเพ่ือ
ท านายความแม่นย  าสาเหตุท่ีท  าให้อุปกรณ์ทางไฟฟ้าช ารุด เสียหาย 

สรุปจากงานวิจยัน้ีเม่ือพิจารณาในส่วนของแรงดนัไฟฟ้าเบรก
ดาวน์มีความคาดเคล่ือนสูงท่ี 11.72 เปอร์เซ็นต ์โดยขนาดของความ
คาดเคล่ือนจะข้ึนอยู่กบัลกัษณะการเลือกระยะห่างของอิเล็กตรอน 
ต่อมาวิเคาระห์แรงดนัเบรกดาวน์ท่ีอินพุตเขา้กบัโหลด 11 kV การ
เพ่ิมจ านวนอิเล็กตรอน 3 ตวั บนขดลวดเหน่ียวน าท าให้เกิดเบรก
ดาวน์มากเดิม 2.24 เปอร์เซ็นต์อาจท าให้โหลดเกิดความเสียหายได้
และระยะห่างท่ีมากกว่า 0.5 เซนติเมตรก็ส่งผลเสียอีกเช่นกัน ใน
ส่วนของโหลด 18 kV แรงดันเบรกดาวน์ ท่ีใช้ได้อยู่ในช่วงท่ีมี
ระยะห่างของอิเล็กตรอน 0.5 เซนติเมตรภายในขดลวดเหน่ียวน า
สามารถบรรจุอิเล็กตรอนได้ 3 ตวั และในโหลดท่ี 24 kV ระยะห่าง
ของอิเล็กตรอนท่ีดีท่ีสุดคือ ระยะห่างท่ี  1.5 เซนติเมตร จ านวน
อิเล็กตรอนท่ีบรรจุ 1 ตวั มีแรงดนัไฟฟ้าเบรกดาวน์มากข้ึนเพียง 0.83 
เปอร์เซ็นตซ่ึ์งตามมาตรฐานแลว้สามารถยอมรับได ้

การตรวจวดัโคโรนาดิสชาร์จพบวา่ดิสชาร์จบางส่วนจะเกิดข้ึน
บนขดลวดเหน่ียวน าท่ีมีลกัษณะของสนามไฟฟ้าไม่สม ่าเสมอ ซ่ึงท า
ให้ความเครียดสนามไฟฟ้าบางจุดบนขดลวดเหน่ียวน ามีค่าสูงกว่า
ความเครียดสนามไฟฟ้าวิกฤติแต่ไม่อาจท าให้เกิดเบรกดาวน์โดย
สมบูรณ์ได้ หากแต่เกิดเพียงบางส่วนในงานวิจยัจึงสรุปค่าโคโร
นาดิจชาร์จสูงสุดในตารางท่ี 4 จึงสรุปได้ว่าค่าขนาดของดิสชาร์จ
ตามผิวจะเพ่ิมสูงข้ึนตามขนาดแรงดนัไฟฟ้าท่ีอินพุตหรือตามการใช้
งานและอิเล็กตรอนอยูบ่นสนามไฟฟ้าไม่สม ่าเสมอสูงจะส่งผลให้
เกิดโคโรนาดิชชาร์จท่ีผิวสูง จากงานวิจยัไดศึ้กษาผลท่ีไดน้ี้อาจน าสู่
การพฒันาต่อยอดเป็นส่ือการเรียนรู้ทางศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้าดา้น
การส่ือสาร โดยมีวงจรท่ีประยกุตใ์ช้ไดง่้ายเพ่ือศึกษาความปลอดภยั
ต่อระบบวงจรไฟฟ้า 
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